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ЯКБИ ЛЮДИ БУЛИ Б 
КУЛЬТУРНІШІ... с. 14
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МАТІР КИНУЛА НА 5 ДНІВ У ХОЛОДІ І ГОЛОДІ
ДІТКИ ЗМЕРЗЛИ І ПРОСИЛИ «АМ»
 У свої 25-ть Світлана 
має семеро дітей. 
П’ятьох вже відібрали, 
вони перебувають у 
дитячих будинках. 
Двох наймолодших 
синів покинула у голоді 
і холоді аж на 5 днів. 
Усвідомити і сприйняти, 
як жили малюки, без сліз 
неможливо 

 У холодильнику були 
давно протерміновані 
залишки молока і йогурту. 
Посеред холодного 
приміщення стояло 
відро, до якого справляли 
потреби старші мешканці. 
Малюків знайшли у 
мотлоху. Що буде з дітьми 
та як покарають матір?

с. 3

Дітей знайшли у холодній хаті. 
Голодних і брудних. 

Поки що вони в лікарні. Фото 
ілюстративне
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Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» 

чергує  журналіст  Федір Восінський. 

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

РОМАН ЯКЕЛЬ, 098–496–13–58 

Íà ïî÷àòêó 1990-õ àåðîïîðò çà-
âìåð. Ç òîãî ÷àñó ïðèïèíèëèñÿ 
ðåãóëÿðí³ àâ³àðåéñè. Âðÿäè-ãîäè 
â³í ïðèéìàº óðÿäîâ³ ë³òàêè, ÿêè-
ìè ç ðîáî÷îþ ïî¿çäêîþ ïðèáó-
âàþòü äî Òåðíîïîëÿ ïðåçèäåíò, 
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð ç³ ñâèòîþ.

ОБІЦЯНКИ ВЖЕ ЧУЛИ 
Ñïðîáà â³äíîâèòè ðåãóëÿðíå 

ñïîëó÷åííÿ ç³ ñòîëèöåþ, ÿêå 
ó òðàâí³ 2010 ðîêó çä³éñíèëà 
àâ³àêîìïàí³ÿ «Ìîòîð-ñ³÷» çà ï³ä-
òðèìêè òîä³øíüîãî ãîëîâè îá-
ëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ßðîñëàâà Ñó-
õîãî, çàçíàëà íåâäà÷³. Ë³òàê Àí-24 
ïîë³òàâ óïðîäîâæ ì³ñÿöÿ, íàãðî-
ìàäèâ ô³íàíñîâ³ çáèòêè ³ óñï³øíî 
â³äëåò³â äî Çàïîð³ææÿ: âñóïåðå÷ 
äåìï³íãîâèì ö³íàì íà àâ³àêâèò-
êè — 600 ãðí â îáèäâ³ ñòîðîíè, 
ê³ëüê³ñòü îõî÷èõ ïîäîðîæóâàòè 
íåáîì äî Êèºâà ³ â çâîðîòíîìó 
íàïðÿìêó øâèäåíüêî âè÷åðïàëà-
ñÿ. ßêùî á ë³òàòè äî Êèºâà ³ íàçàä 
òåïåð, òî âðàõîâóþ÷è òðèêðàòíå 
ïàä³ííÿ ãðèâí³ ç 2010 ðîêó, âàð-
ò³ñòü àâ³àêâèòêà íàáëèæàëàñÿ á 
äî 2000 ãðèâåíü.

Çà â³äíîâëåííÿ ðîáîòè àåðî-

ïîðòó áðàëèñÿ äåïóòàòè îáëðàäè 
ð³çíèõ êàäåíö³é. Äîñÿãíåííÿì âè-
ãëÿäàëî õ³áà òå, ùî îáëàñí³é ðàä³ 
ìèíóëî¿ êàäåíö³¿ âäàëîñÿ çáåðåã-
òè â³ä ðîçáàçàðþâàííÿ çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó äëÿ àåðîïîðòó â ðîçì³ð³ 
156,6 ãà ³ äîìîãòèñÿ, ùîá àåðî-
ïîðò îòðèìàâ ì³æíàðîäíèé ñåð-
òèô³êàò òà áóâ ãîòîâèé ïðèéìàòè 
ïîâ³òðÿí³ ñóäíà ìàêñèìàëüíîþ 
çë³òíîþ ìàñîþ äî 68 òîíí áåç îá-
ìåæåíü òà äî 100 òîíí ³ç ÷àñòîòîþ 
1–2 ðåéñè íà äîáó.

ДЛЯ КОГО ВАЖЛИВИЙ 
Ùî ìàº áóòè òåïåð? Âàæëè-

â³ñòü â³äíîâëåííÿ ðîáîòè àåðî-
ïîðòó ó ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñòîì 
«RIA ïëþñ» îêðåñëèâ ïåðøèé 
çàñòóïíèê ãîëîâè îáëàñíî¿ ðàäè 
Âîëîäèìèð Áîëºùóê.

— Àåðîïîðò ìè ðîçãëÿäàºìî ÿê 
ñèãíàë äëÿ ³íâåñòîðà, äëÿ á³çíåñó, 
ùîá â³í ïðèéøîâ â îáëàñòü, — 
êàæå â³í.

ßê çàçíà÷èâ ïàí Áîëºùóê, 
íà äàíèé ìîìåíò ï³äïðèºìñòâî 
«Àåðîïîðò» çíàõîäèòüñÿ â ñòàä³¿ 
ñòâîðåííÿ. Ðîçðîáëÿºòüñÿ éîãî 
ñòàòóò ³ ôîðìóºòüñÿ ñòàòóòíèé êà-
ï³òàë â ðîçì³ð³ îð³ºíòîâíî 1 ìëðä 
ãðèâåíü. Îáëàñíà ðàäà ìàº ââ³éòè 

ОБІЦЯНКИ ЧУЛИ, КОЛИ ЛІТАТИ 
БУДЕМО? ЯКА ДОЛЯ АЕРОПОРТУ
Аналітика  Обіцянки відновити 
летовище, ніби естафету, передавала 
одна влада до іншої. Депутати облради 
під час сесії 3 лютого дали старт спільному 
з міськрадою підприємству «Аеропорт». 
Про що йдеться? У якому стані аеропорт 
та чи «світить» йому реанімація, 
аналізували журналісти «RIA плюс»

ðåä ëîóêîñòè, ïåðåéøëè íà âèêî-
ðèñòàííÿ ë³òàê³â Boeing 737 êëà-
ñó 600,500 ³ àåðîáóñè êëàñó 321, 
320 ³ 319. Òîìó ïîòð³áíî ïðèâåñòè 
çë³òíî-ïîñàäêîâó ñìóãó àåðîïîðòó 
äî ñó÷àñíèõ íîðì. Ó íàñ âæå º 
ïåðøà ÷àñòèíà òåõí³êî-åêîíîì³÷-
íîãî îá´ðóíòóâàííÿ (ÒÅÎ) ïðî-
åêòó ðîçøèðåííÿ ëüîòíîãî ïîëÿ 
³ ðåêîíñòðóêö³¿ çë³òíî-ïîñàäêîâî¿ 
ñìóãè. Âàðò³ñòü ïðîºêòíèõ ðîá³ò 
ïîòÿãíå äî 20 ìëí ãðí. À ö³íà 
ðåêîíñòðóêö³¿ áóäå ùå âèùîþ — 
¿¿ âèçíà÷àòü ïðîºêòí³ îðãàí³çàö³¿, 
— êàæå ïàí Ìàëåöüêèé.

Íàñòóïíèì êðîêîì äëÿ ìî-
äåðí³çàö³¿ àåðîïîðòó ìàº ñòàòè 
áóä³âíèöòâî ñó÷àñíî¿ ïåðèìå-
òðîâî¿ îãîðîæ³ àåðîïîðòó, áåç 
÷îãî íåìîæëèâî îòðèìàòè íîâèé 
ñåðòèô³êàò ç àâ³àö³éíî¿ áåçïåêè.

— Ïðîºêò ðåêîíñòðóêö³¿ êîø-
òóâàòèìå 1,9 ìëí ãðí. À ñàìà 
âàðò³ñòü ðîá³ò îá³éäåòüñÿ â³ä 
28 äî 40 ìëí ãðèâåíü, áî º âè-
ìîãà Äåðæàâíî¿ àâ³àö³éíî¿ ñëóæ-
áè: íà êîæí³ 300 ìåòð³â îãîðîæ³ 
âñòàíîâèòè â³äåîêàìåðó, êîí-
öåíòðàòîð, ñèñòåìó ñèãíàë³çà-
ö³¿, — ïðîäîâæóº Þð³é Ìàëåöü-
êèé. — Ïîòð³áíî çðîáèòè ùå é 
ðåêîíñòðóêö³þ àåðîâîêçàëüíîãî 
êîìïëåêñó. Äëÿ öüîãî ïîêè ùî 
ìàºìî òåõí³êî-åêîíîì³÷íå îá-

´ðóíòóâàííÿ ïðîºêòó, âàðò³ñòþ 
1,5 ìëí ãðèâåíü…

Çâ³ñíî, çà êîøòè îáëàñíîãî òà 
ì³ñüêîãî áþäæåò³â âèòÿãíóòè àå-
ðîïîðò ³ç çàíåïàäó íåìîæëèâî, 
ç³çíàþòüñÿ ÷èíîâíèêè. Òîìó ñïî-
ä³âàþòüñÿ íà ï³äòðèìêó äåðæàâè.

КУДИ ЗМОЖУТЬ ЛІТАТИ 
Íà äóìêó êåð³âíèêà, Òåðíîï³ëü-

ñüêèé àåðîïîðò íåîäì³ííî ìàòè-
ìå ðåéñè, ÿê³ êîðèñòóâàòèìóòüñÿ 
ïîïóëÿðí³ñòþ â ì³ñöåâèõ ìåø-
êàíö³â. Ó ë³òí³é ïåð³îä öå áóäóòü 
àâ³àïîëüîòè â ªãèïåò, Òóðå÷÷èíó, 
Ãðåö³þ, ×îðíîãîð³þ, Õîðâàò³þ. 
Äëÿ ëîóêîñò³â íå âòðàòèòü àêòó-
àëüíîñò³ ñïîëó÷åííÿ ç ²òàë³ºþ, 
Ïîëüùåþ. Çà íèí³øíüî¿ ñèòóàö³¿, 
îñîáëèâî êîëè ñí³æíà çèìà ³ ñí³-
ãîâ³ çàòîðè íà äîðîãàõ, ïðîñò³øå 
ñêîðèñòàòèñÿ àâ³àòðàíñïîðòîì 
äî Êèºâà, à íå ¿õàòè äî ñòîëèö³ 
5–6 ãîäèí, à òî é á³ëüøå ÷àñó. 
Ïåðñïåêòèâí³ àâ³àðåéñè òàêîæ 
ó Çàïîð³ææÿ, Õàðê³â òà ³íø³ âå-
ëèê³ ì³ñòà Óêðà¿íè.

— ßêùî äëÿ àâ³àêîìïàí³é 
ïîâ³òðÿíå ñóäíî ìîæå ïåðåáó-
âàòè 16 ãîäèí íà äîáó íà çåìë³, 
à 8 — ë³òàòè, òî äëÿ ëîóêîñò³â ÷àñ 
ïåðåáóâàííÿ íà çåìë³ ñòàíîâèòü 
4–5 ãîäèí. Òîìó çìîæåìî åêî-
íîìèòè, — ï³äñóìóâàâ äèðåêòîð.

На сучасному місці аеропорт 
працює з 1960-го. Нову злітну 
смугу, довжиною 2 км, здали 
в експлуатацію у 1985 році. Зав-
дяки їй аеропорт міг приймати 
без обмежень судна до 64 тонн. 
Тоді ж звели приміщення аеро-
вокзалу.
У 1983 році у тернопільському 
аеропорту працювало 516 лю-
дей: 120 осіб льотного складу, 
150 техніків та інженерів і реш-
та — наземні працівники. Тепер 
працюють 32. Маршрут Терно-
піль-Київ-Москва був у ті часи 

найзаповненішим.
Квиток до Києва коштував 
15 рублів. Літали усі: від учи-
теля — до робітника. Тепер 
в аеропорту своїх літаків не-
має. 17 листопада 2004 року 
він отримав постійний статус 
міжнародного пункту пропуску 
через державний кордон. Після 
розпаду Союзу аеропорт став 
комунальним підприємством 
облради і для його відродження 
декілька разів намагалися знай-
ти приватних інвесторів. Та поки 
що це не дало результату.

З історії аеропорту 

Ось так виглядає злітна смуга, її потрібно добудувати.
Потребує оновлення і застаріла інфраструктура летовища
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äî íüîãî ìàéíîì, à ì³ñüêà ðàäà — 
êîøòàìè, àäæå çàñíîâíèêàìè 
öüîãî ñï³ëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Àåðîïîðò» º êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè «Ï³äïðèºìñòâî ìàòåð³àëü-
íî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ» ³ 
êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Òåð-
íîï³ëüñüêî¿ îáëðàäè «Íàãëÿä³í-
âåñòáóä». Ïîêè íåâ³äîìî, ó ÿêîìó 
ñï³ââ³äíîøåíí³ áóäóòü ñôîðìî-
âàí³ ÷àñòêè ñòàòóòíîãî êàï³òàëó.

Þðèäè÷íî ëåòîâèùå çíàõî-
äèòüñÿ ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ Òåðíî-
ï³ëüñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè. Àëå, ÿê 
êàæå ìåð Ñåðã³é Íàäàë, îáëàñíà 
ðàäà âèð³øèëà ï³äòðèìàòè ³í³ö³à-
òèâó Òåðíîïîëÿ. Òîæ ³ ñòâîðþþòü 
ñï³ëüíå ï³äïðèºìñòâî ÒÎÂ «Àå-
ðîïîðò». Çàâäàííÿ — öå ïîøóê 
³íâåñòîðà òà ó÷àñòü â äåðæàâí³é 
ïðîãðàì³, ÿêà äîçâîëèòü çà äåð-
æàâí³ êîøòè äîáóäóâàòè çë³òíó 
ñìóãó.

ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ 
Íèí³ æ àåðîïîðò ïåðåáóâàº 

â äîâîë³ íåïðèâàáëèâîìó ñòàí³. 
Íà ï³äïðèºìñòâ³ äîñ³ âèñèòü áîðã 
ïåðåä ì³ñöåâèì áþäæåòîì, ÿêèé 
ñôîðìóâàâñÿ ³ç 2010 ïî 2016 ðîêè, 
êîëè ïëàòèëè ëèøå çàðïëàòó, 
à íå ïëàòèëè â³äðàõóâàííÿ ç íå¿, 
ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà «Òåðíîï³ëüà-
â³ààâòîòðàíñ» Þð³é Ìàëåöüêèé.

Òà â îáëàñí³é ïðîãðàì³ ðîçâèòêó 
àåðîïîðòó «Òåðíîï³ëü» íà öåé ð³ê 
çàêëàäåíî 8,1 ìëí ãðí, ÿê³ áóäóòü 
ñïðÿìîâàí³ íà éîãî ïîãàøåííÿ. 

Ïîòðåáóº îíîâëåííÿ çàñòàð³ëà 
³íôðàñòðóêòóðà àåðîïîðòó.

— Íèí³øíÿ ñìóãà áóäóâàëà-
ñÿ çã³äíî ç âèìîãàìè öèâ³ëüíî¿ 
àâ³àö³¿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, êîëè 
³ ãàëüì³âíèé øëÿõ ë³òàê³â, ³ ì³ö-
í³ñòü áåòîíó áóëè ìåíøèìè. ² 
ñìóãà â íèí³øíüîìó ñòàí³ â îäèí 
ìîìåíò ñòàëà íåàêòóàëüíà. Âîíà 
ìàº ïðîòÿæí³ñòü 2008 ìåòð³â. 
À äëÿ ñåðåäíüîìàã³ñòðàëüíèõ ñó-
äåí ìàº áóòè äîâøîþ íà 300 ìå-
òð³â. Òàêîæ âîíà ïîâèííà ìàòè 
çàïàñ ïî äîâæèí³, áî àâ³àö³éíà 
ãàëóçü ìîäåðí³çóºòüñÿ, îíîâëþ-
ºòüñÿ ïàðê ïîâ³òðÿíèõ ñóäåí. ² 
á³ëüø³ñòü àâ³àêîìïàí³é, íàñàìïå-

Çà êîøòè îáëàñíîãî 
òà ì³ñüêîãî áþäæåò³â 
âèòÿãíóòè àåðîïîðò ³ç 
çàíåïàäó íåìîæëèâî. 
Òîìó ñïîä³âàþòüñÿ 
íà ï³äòðèìêó äåðæàâè
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Îäíîð³÷íèé Ðîñòèê òà äâîð³÷-
íèé Âàäèì (³ìåíà çì³íåí³) çàðàç 
ó áåçïåö³. Íàãàäàºìî, 12 ëþòîãî 
äâîõ ìàëþê³â âèëó÷èëè ç ðîäèíè. 
Ä³òîê õîëîäíèìè ³ ãîëîäíèìè äî-
ïðàâèëè äî ë³êàðí³. Óñå ñòàëîñü 
ó Áåðåæàíàõ.

— Õîëîäíèõ òà ãîëîäíèõ ìàëþ-
ê³â âèëó÷èëè òà â³äâåçëè äî ìå-
äè÷íîãî çàêëàäó, — ðîçïîâ³â 
íà÷àëüíèê â³ää³ëó þâåíàëüíî¿ 
ïðåâåíö³¿ ÓÏÄ ÃÓÍÏ â Òåðíî-
ï³ëüñüê³é îáëàñò³ Ïåòðî Òèõîâè÷.

Æ³íö³, ÿêà º ìàò³ð’þ õëîï÷èê³â, 
ïîë³öåéñüêèì âäàëîñÿ äîäçâîíè-
òèñÿ. Íîâèíîþ ïðî âèëó÷åííÿ 
ä³òåé âîíà íå áóëà âðàæåíà, íà-
âïàêè, çàïåâíèëà, ùî ¿é áàéäóæå 
äî äîë³ ìàëþê³â.

Íàðàç³ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ 
ïðî â³ä³áðàííÿ ìàëå÷³, ³, éìî-
â³ðíî, ïîçáàâëåííÿ ìàòåð³ áàòü-
ê³âñüêèõ ïðàâ. Ó ïîë³ö³¿ òàêîæ 
âèð³øóþòü ïèòàííÿ ïðî ïðèòÿã-
íåííÿ ìàòåð³ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³, 
êàæå Ïåòðî Òèõîâè÷. ×è öå áóäå 
«àäì³íêà», ³ ãîðå-ìàòè â³äáóäåòüñÿ 
øòðàôîì, ÷è «êðèì³íàë» — âñå 
çàëåæàòèìå â³ä òîãî, íàñê³ëüêè 
ñåðéîçíó øêîäó çäîðîâ’þ ä³òåé 
âîíà çàïîä³ÿëà.

У СВІТЛАНИ СЕМЕРО ДІТЕЙ 
ßê ç’ÿñóâàëè æóðíàë³ñòè «RIA 

ïëþñ», ðîäèíó 25-ð³÷íî¿ Ñâ³ò-
ëàíè Ï. äîáðå çíàþòü ó Áåðå-
æàíàõ. Àëå íàéá³ëüøå øêîäóþòü 
ä³òëàõ³â, à ¿õ ó æ³íêè, ÿêó é ìà-
ò³ð’þ âàæêî íàçâàòè, — àæ ñåìå-
ðî. Ï’ÿòüîõ âèëó÷èëè â ïîïåðåäí³ 
ðîêè. Ïåðøó ñâîþ äèòèíó âîíà 
íàðîäèëà ó 15. Ïåðåáóâàëà ó ñòà-
òóñ³ ìàòåð³-îäèíà÷êè — ó æîä-
íîãî ç ä³òëàõ³â í³êîëè îô³ö³éíî 
íå áóëî áàòüêà. Æ³íêà ëþáèòü ñîá³ 
ïîãóëÿòè ³ âèïèòè. Àëå ÿêáè âè 
¿¿ çóñòð³ëè — íàâðÿä ÷è âï³çíà-
ëè á ó í³é íåáëàãîïîëó÷íó ³ ñïèòó 
îñîáó. Íàâïàêè — çà ñîáîþ âîíà 
ñë³äêóº ³ âèãëÿäàº äîñèòü ïðè-
ñòîéíî, êàæóòü çíàéîì³. Îò ÷îãî 
ò³ëüêè íå ñêàæåø ïðî ¿¿ ä³òåé…

— Äàíà ñ³ì’ÿ ïåðåáóâàº ó íàñ 
íà îáë³êó â³ä 2016 ð., ó 2018-ìó 
ó ìàòåð³ âèëó÷åíî ï’ÿòåðî ä³òåé, — 
ïîâ³äîìèëà Îêñàíà Ìàêñèì÷àê, 
íà÷àëüíèöÿ ñëóæáè ó ñïðàâàõ 
ä³òåé Áåðåæàíñüêî¿ ì³ñüêðàäè. — 
Ó ïåðø³ ðîêè ìè äîïîìàãàëè ìàì³ 
âëàøòóâàòè ïîáóò, æèòòÿ, çíàéòè 
ðîáîòó ³ ïðàãíóëè, àáè âîíà çì³-
íèëàñü. Äîïîìàãàëè ìàòåð³àëüíî, 
îäÿãîì, ïðîäóêòàìè òà ï³äòðèìó-

âàëè. Âñå ìàðíî.
Ó 2018 ðîö³ ó ìàòåð³ âèëó÷èëè 

ï’ÿòüîõ ä³òîê. ¯õí³é â³ê òîä³ áóâ 
â³ä 2 äî 7 ðî÷ê³â, ïîâ³äîìëÿþòü 
ó ñëóæá³ ä³òåé. Âæå çà ³íôîðìàö³-
ºþ «20 õâèëèí», ÿêó ìè îòðèìàëè 
â³ä âëàñíîãî äæåðåëà, íàéñòàðøèé 
ñèí 2010 ð. í, äàë³ éøëî òðîº 
ä³â÷àòîê — 2012, 2014 ³ 2015 ð. 
Íàñòóïíèì íàðîäèâñÿ ñèí — 
ó 2016 ð.

Çàðàç òðîº ñòàðøèõ, ÿê íàì 
âäàëîñü ç’ÿñóâàòè, ïåðåáóâàþòü 
ó Áåðåæàíñüêîìó ë³öå¿. Äâîº ìî-
ëîäøèõ — ó äèòáóäèíêó íà Ñà-
õàðîâà ó Òåðíîïîë³.

— Ìè çàçâè÷àé íå âèëó÷àºìî 
îäðàçó ä³òåé, íàìàãàºìîñü äîïî-
ìîãòè òèì, õòî ñïðàâä³ ïîòðåáóº 
äîïîìîãè, — êàæå Îêñàíà Ìàê-
ñèì÷àê. — Òîä³ äîïîìîãëè ìà-
òåð³àëüíî, îäÿãîì, ïðîäóêòàìè, 
äðîâàìè, áî ó õàò³ ï³÷íå îïàëåííÿ. 
Ãàç äàâíî âèìêíóëè çà íåñïëàòó, 
ÿê ³ ñâ³òëî. Âîäà äî õàòè íå ïðî-
âåäåíà. Òîä³ éøëîñü ïðî çàãðîçó 
æèòòþ ³ çäîðîâ’þ ä³òåé. Ñóäîâà 
ñïðàâà òðèâàëà ð³ê ÷àñó — ð³øåí-

íÿ ñóäó áóëî âèëó÷èòè ä³òîê ³ç 
ðîäèíè áåç ïîçáàâëåííÿ ìàòåð³ 
áàòüê³âñüêèõ ïðàâ.

НА ПОДВІР’Ї ПІТБУЛЬ 
Âçèìêó 2019 ð. Ñâ³òëàíà ç’ÿâè-

ëàñü íà ïîðîç³ ïîëîãîâîãî ç äâîìà 
òåëåôîíàìè ³ ïàñïîðòîì. Íà îáë³-
êó æ³íêà íå ïåðåáóâàëà. Íåâäîâç³ 
âîíà íàðîäèëà õëîï÷èêà. ×åðåç 
ð³ê ñèòóàö³ÿ ïîâòîðèëàñü — ùî-
ïðàâäà, öüîãî ðàçó æ³íêà ñòóïèëà 
íà ïîð³ã ïîëîãîâîãî, êîëè äèòÿ 
îò-îò ìàëî íàðîäèòèñü, ðîçïîâ³-
ëè «20 õâèëèí» âëàñí³ äæåðåëà 
ó çàêëàä³.

Ï³ñëÿ ïåðøèõ ïîëîã³â ïðåä-
ñòàâíèêè ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé 
îäðàçó âçÿëè ìàìî÷êó «íà îë³-
âåöü». Ö³êàâèëèñü ïåðåá³ãîì, 
êîëè âîíà áóëà â ïîëîãîâîìó òà 
íàìàãàëèñü ç’ÿñóâàòè, ÷è º â äîì³, 
êóäè ïðèíåñóòü íåìîâëÿ, óìîâè 
äëÿ éîãî ïðîæèâàííÿ.

Äî ïîìåøêàííÿ âèðóøèëè ðà-
çîì ç ñ³ìåéíèì ë³êàðåì, ÿêèé ìàâ 
îãëÿíóòè íåìîâëÿòêî. Íà ïîäâ³ð’¿ 
áóâ ï³òáóëü, ÿêèé êèäàâñÿ íà â³-

ДІТИ ЗМЕРЗЛИ І ПРОСИЛИ «АМ» 
Порятунок  У мами Світлани, як 
виявилось, — семеро дітей. П’ятьох вже 
відібрали, вони в дитячих будинках. Двох 
наймолодших синів покинула у голоді і 
холоді. Усвідомити і сприйняти, як жили 
діти, без сліз неможливо. Які жахіття 
довелось пережити одно- і дворічному 
малюкам, читайте у матеріалі

«Ó õîëîäèëüíèêó — 
ïðîòåðì³íîâàí³ íà òðè 
òèæí³ çàëèøêè ìîëîêà 
³ éîãóðòó. Á³ëüøå — 
í³÷îãî. Ä³òåé çíàéøëè 
ó ìîòëîõó»

çèòåð³â. Ñëóæáè íå ð³äøå ðàçó 
ó ì³ñÿöü íàìàãàëèñü «ïðîðâà-
òèñü» äî ïîìåøêàííÿ — ùîðàçó 
ïî ïðèâàòíîìó ïîäâ³ð’¿ á³ãàâ á³é-
ö³âñüêèé ïåñ. Îäíîãî ðàçó òàêè 
âäàëîñü ïîòðàïèòè, ïðèãàäóþòü 
ïðåäñòàâíèêè ñîöñëóæá. Àëå ¿ì 
äîâåëîñü ïðîñòîÿòè íà ìîðîç³ ï³â-
òîðè ãîäèíè. Éìîâ³ðíî, çà öåé 
÷àñ ìàìà âñòèãëà õî÷ òðîõè ïðè-
áðàòè â îñåë³.

— Ìè ùîì³ñÿöÿ íàìàãàëèñü 
ïðèõîäèòè, ñòàðàëèñü ïðèõîäèòè, 
àáè ïåðåêîíàòèñü, â ÿêîìó ñòàí³ 
äèòèíà, àëå çäåá³ëüøîãî íå ìîã-
ëè ïîòðàïèòè ó ä³ì, — ïðèãàäóº 
Îêñàíà Ìàêñèì÷àê. — Óñ³ ðàçè, 
ùî ïîòðàïëÿëè äî áóäèíêó — öå 
òîä³, êîëè âäîìà áóâ ñï³âìåøêà-
íåöü. Ëèøå â³í íàñ ïóñêàâ. Ìè 
ïîÿñíþâàëè éîìó, ÿê ïðèáèðàòè 
ó õàò³, ùî ãîòóâàòè äèòèí³. Â³í 
ïðèñëóõàâñÿ ³ ñòàðàâñÿ éòè íà-
çóñòð³÷.

Ñàìå ñï³âìåøêàíåöü íàé÷àñ-
ò³øå çâåðòàâñÿ çà äîïîìîãîþ 
äî ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé, ÿê 
âèíèêàëè ïðîáëåìè ÷è ïîòðåáà. 
Äðîâà, îäÿã, ï³äãóçêè, çàñîáè ã³-
ã³ºíè äëÿ ìàëþêà, õàð÷óâàííÿ — 
âñ³ì äîïîìàãàëè.

Ó 2020 ðîö³ ìàòè íàðîäèëà 
äðóãó äèòèíó, ðîçïîâ³ëà ñóñ³äêà 
ðîäèíè, ÿêà òåæ, ÿê ³ ïðîáëåìíà 
ðîäèíà, ìåøêàº íåïîäàë³ê ðàé-
ë³êàðí³ ó Áåðåæàíàõ. 

ДРОВА І ВІДРО З 
ВИПОРОЖНЕННЯМИ 

Êîëè ñîöñëóæáè ïðèéøëè 
äî ïîëîãîâîãî, Ñâ³òëàíà çóñòð³ëà 
¿õ íåöåíçóðíîþ ëàéêîþ ³ âèãíàëà 
ç ïàëàòè. Ïðîðèâàëèñü äî æ³íêè 
äîäîìó ÷åðåç ïñà, ÿêèé êèäàâñÿ 
íà ëþäåé, — çà äîïîìîãîþ ïîë³-
ö³¿. Ò³ ïðèêðèâàëèñü ùèòàìè. Âñå 
íàãàäóâàëî ÿêóñü ñïåöîïåðàö³þ, 
ïðèãàäóº ñóñ³äêà.

— Ìàòè ä³òåé, íà æàëü, íå ïðè-
ñëóõàºòüñÿ äî íàñ ³ íå ðîçóì³º, ùî 
ìè õî÷åìî ¿ì äîïîìîãòè, — êàæå 
Îêñàíà Ìàêñèì÷àê. — Ïðîòÿãîì 
ìèíóëîãî ðîêó ìè ç äåñÿòîê ðàç³â 
íàìàãàëèñü ïðîéòè äî ïîìåøêàí-
íÿ. Àëå òàì óìèñíå ñïóñêàþòü 
á³éö³âñüêîãî ñîáàêó.

Âîñòàííº ñîöñëóæáè â³äâ³äóâà-
ëè ðîäèíó ó ãðóäí³ 2020 ð. ²íôîð-
ìàö³þ ïðî Ðîñòèêà òà Âàäèì÷èêà, 

ÿê³ ó õîëîä³ ³ ãîëîä³ âæå ï’ÿòèé 
äåíü áåç ìàìè, ôàõ³âö³ ñëóæáè 
ó ñïðàâàõ ä³òåé ä³çíàëèñü â³ä ïà-
òðóëüíèõ.

БАБУСЯ ДОБРЯЧЕ П'ЯНА 
Òåðì³íîâî ñêëèêàëè êîì³ñ³þ, 

äî ÿêî¿ óâ³éøëè, îêð³ì äâîõ ôà-
õ³âö³â ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé, ùå 
é ì³ñüêèé ãîëîâà Áåðåæàí Ðîñ-
òèñëàâ Áîðòíÿê, äâîº éîãî çàñòóï-
íèê³â Ñòåïàí Êóõàðóê ³ Âàëåð³é 
Áàáè÷, ³íñïåêòîð þâåíàëüíî¿ ïðå-
âåíö³¿ Ðîñòèñëàâ Ñòåïàí÷àê ³ äâîº 
ïàòðóëüíèõ — Âàäèì Ïðèøëÿê ³ 
Þð³é Ìèùèøèí.

— Ìè ïðèéøëè äî áóäèíêó, 
àëå ïîáà÷èëè, ùî ñâ³òëà íåìàº, — 
ïðèãàäóº Îêñàíà Ìàêñèì÷àê. — 
Ïðèïóñòèëè íàâ³òü, ùî õèáíèé 
âèêëèê. Ïîñòóêàëè, à çâ³äòè — àí³ 
çâóêó. Íåâäîâç³ äâåð³ â³ä÷èíèâ 
ìîëîäøèé áðàò ìàòåð³.

19-ð³÷íèé þíàê ëèøåíü â³ä÷è-
íèâ äâåð³ ³ îäðàçó âò³ê. Âèéøëà 
áàáöÿ ä³òåé, â³çèòåðè ïîïðîñèëè 
äîçâîëó çàéòè — òà ïîãîäèëàñü. 
Ò³ ïîïðîñèëè óâ³ìêíóòè ñâ³òëî, 
áàáóñÿ ïîâ³äîìèëà, ùî éîãî äàâíî 
â³äð³çàëè. ßê ³ ãàç ç âîäîþ.

Ë³òíÿ æ³íêà áóëà ó áóäèíêó 
ðàçîì ç ïîäðóãîþ. Îáèäâ³ — äî-
áðÿ÷å íàï³äïèòêó. Ì³ñöåâ³, ÿê³ 
ñòàëè ñâ³äêàìè, ïðèãàäóþòü, ùî 
ïåðøå, ùî ïîïðîñèëà áàáóñÿ, ÷èì 
ââåëà â ñòóïîð âñþ êîì³ñ³þ — öå 
ñèãàðåòó. Ïîò³ì ëàÿëàñü, çãîäîì 
ë³çëà îáí³ìàòèñü. Íåâäîâç³ ñêàçà-
ëà: «Äàéòå ìåí³ ïàï³ð, ÿ íàïèøó, 
ùî âè çàáèðàºòå ä³òåé».

Çàïàõ, ÿêèé áóâ â îñåë³, íåìîæ-
ëèâî ïåðåäàòè ñëîâàìè. Áåçëàä, 
ùî òàì êî¿âñÿ — òåæ. Ïîë³öåé-
ñüê³ îäðàçó êèíóëèñü äî ìàëþ-
ê³â. Ò³ áóëè ëèøå â êîôòèíàõ ³ 
ï³äãóçêàõ. Í³æêè ³ ðó÷êè ìàëþê³â 
áóëè àæ ñèí³ìè. Ó õàò³ íàñò³ëüêè 
õîëîäíî, ùî ìîðîç ïðîáèðàâ íà-
â³òü äîáðå îäÿãíåíèõ äîðîñëèõ. 
Â îäí³é ç äâîõ ê³ìíàò — ïîëà-
ìàí³ åëåêòðè÷í³ ïðèëàäè òà äâî-
ÿðóñíå ë³æêî. Ï³÷êà ç òð³ùèíîþ. 
Ó äèòÿ÷³é êîëèñö³ ãîðà áðóäíîãî 
ìîòëîõó.

Ó áàáóñ³ çàïèòàëè, ùî ³ êîëè 
âîñòàííº ¿ëè ä³òè? Òà â³äïîâ³ëà — 
êàðòîïëþ. Òàê, ¿¿ çàëèøêè áóëè 
ó áðóäí³é êàñòðóë³ íà êóõí³. Àëå 
òèì çàëèøêàì áóëî äí³â òðè.

ДІТИ ПРОСИЛИ «АМ» 
— Àíòèñàí³òàð³ÿ òà áðóä áóëè òà-

êèìè, ùî é ñëîâàìè íå îïèñàòè, — 
ç³çíàâñÿ îäèí ç ÷ëåí³â êîì³ñ³¿, ÿêèé 
òîãî äíÿ ïðèéøîâ äî ïîìåøêàííÿ. 
×îëîâ³ê êàæå, â³í âæå ìàº òðîõè ðî-
ê³â, àëå òàêå áà÷èâ âïåðøå. Åìîö³¿ 
ñòðèìàòè òåæ áóëî íåìîæëèâî, õî÷à 
íà ñâîºìó â³êó ïîáà÷èâ ÷èìàëî. — 
Ó ë³æå÷êó, äå ìàëè á ñïàòè ä³òè, 
áóëà íàêèäàíà êóïà äðîâ. Øòó-
êàòóðêà îáëåò³ëà. Ïîäåêóäè âïàëà 
ñòåëÿ. Áóëî äóæå õîëîäíî ³ áðóäíî.

Ó õîëîäèëüíèêó — ïðîòåðì³-
íîâàí³ íà òðè òèæí³ çàëèøêè 
ìîëîêà ³ éîãóðòó. Á³ëüøå — í³-
÷îãî. Ïîñåðåä ïðèì³ùåííÿ, ÿêå 
êóõíåþ íàçâàòè âàæêî, ñòîÿëî â³ä-
ðî, äî ÿêîãî ñïðàâëÿëè ïîòðåáè 
ñòàðø³ ìåøêàíö³. Ñåðåä ìîòëîõó, 
çíàéøëè îäíîãî ç õëîï÷èê³â.

Äî ä³òåé îäðàçó âèêëèêàëè 
øâèäêó. Ìåäèêè îãëÿíóëè ìà-
ëþê³â ³ äàëè ñâ³é âåðäèêò: ¿õ 
òðåáà òåðì³íîâî ãîñï³òàë³çóâàòè. 
Ìåäèêè, ëåäü ñòðèìóþ÷è ñëüî-
çè, ïðèãàäóþòü: ÿê ò³ëüêè ìàëþê³â 
âäàëîñü â³ä³ãð³òè ó ë³êàðí³ ³ ç’ÿñó-
âàëè, ùî ñåðéîçíèõ çàõâîðþâàíü 
ó íèõ íåìàº, ä³òè ïîïðîñèëè: 
«Àì». Âîíè áóëè ñòðàøåííî ãî-
ëîäíèìè. Íà çàêëèê äîïîìîãòè 
ìàëþêàì, îïóáë³êîâàíèé ó ñîöìå-
ðåæàõ, îäðàçó â³äãóêíóëèñü ÷èìàëî 
áåðåæàíö³â. Ó äàíèé ìîìåíò âñå 
ïîòð³áíå ìàëþêàì — ó íèõ º. Ä³ò-
êè àêòèâí³, äîáðå ¿äÿòü ³, ùî íàé-
ãîëîâí³øå, çäîðîâ³. ªäèíå, ÷îãî 
ñèëüíî ïîòðåáóþòü — öå ëþáëÿ÷èõ 
áàòüê³â òà äîáðî¿ ïðèéîìíî¿ ñ³ì’¿.

ЩО БУДЕ З ДІТКАМИ 
Òðîº ñòàðøèõ ä³òîê, ÿê íàì âäà-

ëîñü ç’ÿñóâàòè, çàðàç ïåðåáóâàþòü 
ó Áåðåæàíñüêîìó ë³öå¿.Äâîº ìî-
ëîäøèõ ó ñèðîòèíö³ â Òåðíîïîë³. 
ßê ³ äâîõ íàéìîëîäøèõ, ÿêùî ìà-
ò³ð ïîçáàâëÿòü ïðàâ íà ä³òåé, çìî-
æóòü óñèíîâèòè, âçÿòè ï³ä îï³êó 
÷è çàáðàòè ó áóäèíîê ñ³ìåéíîãî 
òèïó. Öå áóëî á ³äåàëüíèì âèð³-
øåííÿì äëÿ óñ³õ ä³òîê.

Íà ìîìåíò çäà÷³ íîìåðà â äðóê, 
ðåäàêö³¿ ñòàëî â³äîìî, ùî ìàòè 
ä³òåé çíîâó âàã³òíà.

 Ùî áóäå ç ìàëþêàìè, ÷è çó-
ñòð³íóòüñÿ áðàòèêè ³ ñåñòðè÷êè, 
÷èòàéòå ïðîäîâæåííÿ íà ñàéò³ 
«20 õâèëèí».

Однорічний та дворічний братики зараз у безпеці. Вони в лікарні, під цілодобовим 
наглядом медиків. Діток відігріли і відгодували 
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Якщо ви відчули симптоми хво-
роби — варто одразу звернутися 
до свого сімейного лікаря по те-
лефону. Далі лікар вже визна-
чить — чи потрібно проводити 
ПЛР-тест. Можливо знадобиться 
додаткове обстеження, або буде 
достатньо зробити експрес-тест 
під час огляду лікарем.
— Мазок краще брати зранку 
до гігієни порожнини рота, — 
каже заступник директора ДУ 
«Тернопільський обласний лабо-
раторний центр» Володимир Па-
ничев. — Бажано до цього момен-
ту не їсти та не пити, бо це вплине 
на наявність вірусу на слизових 
оболонках ротової порожнини. 
Але це ніяким чином не вплине 
на результат дослідження мазка з 
носа. Однак все ж бажано брати 
мазок зранку до того, як почисти-
ли зуби, відхаркали мокротиння і 
висякали носа. Якщо це зробили 
до аналізу, то звичайно, це може 
вплинути на результат.

До того ж, на результат можуть 
вплинути чимало різних факто-
рів. Як пояснив Володимир Па-
ничев, метод ПЛР є надзвичайно 
точним, однак якщо зробити за-
бір матеріалу неправильно, не-
правильно його зберігати — це 
може вплинути на результат.
— Не треба забувати, що резуль-
тат лабораторного дослідження 
залежить від якості відбору бі-
оматеріалу, — каже Володимир 
Паничев. — Стверджувати, що 
всі медики досконало володіють 
методами відбору біоматеріалу, 
я б не став. Також потрібно пра-
вильно доставити біоматеріал, 
мати належної якості тампони, 
дотримати належну температуру 
під час зберігання матеріалу тощо. 
Лабораторний центр працює з бі-
оматеріалом вже на кінцевому 
етапі, тому, звичайно, питання 
до того, хто відбирав, як відби-
рав та транспортував біоматеріал 
варто ставити іншим фахівцям.

Як підготуватися до ПЛР-тесту?

Ì²ÑÒÎ

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

ßêùî âè ìàºòå ñèìïòîìè êîðîíà-
â³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿ àáî êîíòàêòóâàëè 
ç õâîðîþ ëþäèíîþ ç ï³äòâåðäæå-
íèì ä³àãíîçîì — âàðòî çâåðíóòèñÿ 
äî ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. Çà íåîá-
õ³äíîñò³ âàì ïðîâåäóòü øâèäêèé 
òåñò àáî íàïðàâëÿòü íà ÏËÐ.

ДЕ ПРОВОДЯТЬ ЗАБІР?
Ó Òåðíîïîë³ ïóíêòè çàáîðó á³îìà-

òåð³àë³â îáëàøòîâàí³ íà áàç³ äèòÿ÷î¿ 
ïîë³êë³í³êè, ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷-
íîãî öåíòðó, ë³êàðí³ ¹ 2. Âè¿çíà 
áðèãàäà ñòâîðåíà íà áàç³ Öåíòðó 
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äî-
ïîìîãè.

Õî÷à ìîá³ëüí³ áðèãàäè ïåðåñòàëè 
³ñíóâàòè ÿê òàê³, äî õâîðèõ íà ä³ì 
âñå æ âè¿æäæàþòü.

— Äî 31 ãðóäíÿ áóëà óãîäà ç 
ÍÑÇÓ íà îêðåìèé ïàêåò ¹ 29, 
ÿêèé ïåðåäáà÷àâ ðîáîòó ìîá³ëüíèõ 
áðèãàä, — ïîÿñíþº çàñòóïíèöÿ êå-
ð³âíèêà Öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäè-
êî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè Íàä³ÿ Áîä-
íàð. — Âîíè áóëè ñòâîðåí³ íà áàç³ 
ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â, ÿê³ ìàëè óãîäè 
ç ÍÑÇÓ. Îäíàê ç 1 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó 
íîâ³ óãîäè âæå íå óêëàäàëè. Òàêèé 
ïàêåò áóâ ë³êâ³äîâàíèé. Àëå âñÿ öÿ 

ðîáîòà ïåðåêëàäåíà íà ïåðâèííó 
ìåäè÷íó äîïîìîãó òà àìáóëàòîðíó 
ìåäè÷íó äîïîìîãó.

Òåðíîïîëÿí, ÿêèì ïîòð³áíî çðî-
áèòè òåñò, êîîðäèíóþòü ñ³ìåéí³ 
ë³êàð³. Çà íåîáõ³äíîñò³ äî õâîðîãî 
ïðè¿äå ãðóïà ìåäèê³â, ÿêà íà äîìó 
çðîáèòü ìàçîê, îá³öÿº ïàí³ Áîäíàð.

— Ó ì³ñò³ ïðîäîâæóþòü ôóíêö³-
îíóâàòè ïóíêòè çàáîðó ìàçê³â, — 
ïðîäîâæóº Íàä³ÿ Áîäíàð. — Óñ³, õòî 
ìàþòü ïîêàçè äî ÏËÐ-òåñòó, — éîãî 
îòðèìóþòü áåçêîøòîâíî. Íåçâàæà-
þ÷è íà òå, ùî ïàêåò ÍÑÇÓ íà ìî-
á³ëüí³ áðèãàäè ë³êâ³äîâàíî, ÿêùî 
º âàæêîõâîð³ ïàö³ºíòè, àáî ò³, ÿê³ 
íå ìàþòü çìîãè ñàìîñò³éíî ä³ñòà-
òèñü äî ïóíêòó çàáîðó, — äî íèõ 
âè¿æäæàº áðèãàäà. Öå â³äáóâàºòüñÿ 
çà ðàõóíîê ìåäçàêëàäó.

Íà áàç³ Ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷-
íîãî öåíòðó ä³º òî÷êà çàáîðó á³-
îìàòåð³àëó äëÿ ïðîâåäåííÿ òåñò³â.

— Ðàí³øå íà áàç³ Ë³êóâàëüíî-ä³-
àãíîñòè÷íîãî öåíòðó ôóíêö³îíó-
âàëà ìîá³ëüíà áðèãàäà, àëå òåïåð, 
ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ ïàêåò³â ÍÑÇÓ, 
ìè ìàºìî ëèøå òî÷êó çàáîðó, êóäè 
íàïðàâëÿþòü ïàö³ºíò³â, — ðîçïîâ³-
äàº ë³êàðêà Òåòÿíà Ìàëüîâàíà. — 
Ìîæëèâî, íàøó òî÷êó çàáîðó ë³ê-
â³äóþòü, àëå âïðîäîâæ ëþòîãî ìè 
ùå ôóíêö³îíóºìî.

ЩОДНЯ ВІДБИРАЮТЬ МАЗКИ ДЛЯ 
БЕЗКОШТОВНИХ ПЛР-ТЕСТУВАНЬ 
Коронавірус  У НСЗУ ліквідували 
пакети послуг на мобільні бригади, 
які здійснювали забір біоматеріалів 
на ПЛР-тести. Як пацієнти з підозрою 
на коронавірус можуть безкоштовно здати 
тест на COVID-19? Ми побували у центрі 
забору. Репортаж звідти — нижче 

Ùå îäíà òî÷êà çàáîðó ïðàöþº 
íà áàç³ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ ¹ 2, îäíàê 
çàá³ð ïðîâîäèòü íå ïåðñîíàë äðóãî¿ 
ë³êàðí³, à ìåäèêè Öåíòðó ïåðâèííî¿ 
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè, ïî-
ÿñíèâ äèðåêòîð çàêëàäó Ðîñòèñëàâ 
Ëåâ÷óê.

— Íà áàç³ íàøî¿ ë³êàðí³ ôóíêö³-
îíóº òî÷êà çàáîðó á³îìàòåð³àë³â äëÿ 
ÏËÐ-òåñòóâàííÿ, — êàæå Ðîñòèñ-
ëàâ Ëåâ÷óê. — Àëå ïðîâîäèòü éîãî 
Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ 
äîïîìîãè. Âîíè îðåíäóþòü ïðè-
ì³ùåííÿ ó íàñ, íà òàêèõ óìîâàõ ³ 
ôóíêö³îíóº êàá³íåò çàáîðó.

Ùå îäèí ïóíêò çàáîðó ä³º íà áàç³ 
ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³. Ìåäèêè 
ïðîâîäÿòü çàá³ð ìàòåð³àëó äëÿ ÏËÐ-
òåñò³â ó ë³êàðí³, à òàêîæ âè¿æäæà-
þòü äîäîìó äî ïàö³ºíò³â. Ðàí³øå 
áðèãàäè îáñëóãîâóâàëè íå ëèøå 
äèòÿ÷å, à ³ äîðîñëå íàñåëåííÿ. 
Òåïåð — ëèøå ä³òåé. Îäíàê ÿêùî 
äèòèíà éäå íà ïëàíîâó ãîñï³òàë³-
çàö³þ — òîä³ áàòüêàì, ÿê³ áóäóòü 
ç äèòèíîþ â ë³êóâàëüíîìó çàêëàä³, 
òåæ çðîáëÿòü òåñò.

— Çàáîðó ìàòåð³àëó äëÿ ÏËÐ 
òåñò³â ï³äëÿãàþòü ä³òè, ÿê³ éäóòü 
íà ïëàíîâó ãîñï³òàë³çàö³þ, — ïî-
ÿñíþº ìåäè÷íèé äèðåêòîð ç ïîë³-
êë³í³÷íî¿ ðîáîòè ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ 
ë³êàðí³ Âîëîäèìèð Êó÷ìà. — Òà-
êîæ ÏËÐ-òåñòè ïðîâîäèìî ä³òÿì 
çà ïîäàííÿì ë³êàð³â-ïåä³àòð³â. Êîëè 
ó äèòèíè ï³äîçðþþòü êîðîíàâ³ðóñ — 
ïðî öå ïîâ³äîìëÿþòü â òåðèòîð³àëü-
íèé ëàáîðàòîðíèé öåíòð. Ó ïàö³-
ºíò³â äî 10 ðîê³â çäåá³ëüøîãî ìè 
ïðîâîäèìî çàá³ð ìàòåð³àë³â íà äîìó. 
Àëå º áàòüêè, ÿê³ ïðèõîäèëè ç ä³òü-
ìè ñàì³ äî íàøîãî ïóíêòó çàáîðó, 
ùîá íå ëÿêàòè ñóñ³ä³â. ßêùî äèòèíà 
ñòàðøà 10 ðîê³â — òîä³, â³äïîâ³äíî 
äî ïîñòàíîâè, â³äáèðàþòü ìàòåð³àë 
íå íà äîìó, à â ïóíêò³ çàáîðó. Îäíàê 
áóâàþòü âèïàäêè, êîëè áàòüêè õâîð³ 
³ íå ìîæóòü ñóïðîâîäæóâàòè äèòèíó 
äî ïóíêòó çàáîðó, òîìó äî íèõ òàêîæ 
ìè âè¿æäæàºìî.

Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî òåïåð ïàö³-
ºíòàì ïî÷àëè ïðîâîäèòè øâèäê³ 
òåñòè — ê³ëüê³ñòü ÏËÐ-òåñòóâàíü 
çìåíøèëàñü.

ЯК ЗАБИРАЮТЬ МАТЕРІАЛ?
Ìè ïîáóâàëè ó ïóíêò³ çàáîðó ìà-

òåð³àëó â äèòÿ÷³é ì³ñüê³é ë³êàðí³. 
Ïàö³ºíòè, ÿê³ ìàþòü çäàòè ÏËÐ-
òåñò, ìàþòü îêðåìèé âõ³ä, ùîá 
óíèêàòè êîíòàêò³â ç ³íøèìè.

Íàä â³äáîðîì ïðàöþþòü äâà ñïå-
ö³àë³ñòè. Ñïåðøó â³äáèðàþòü ìàçêè 
ó òèõ, õòî ïðèõîäèòü äî çàêëàäó, 
ïîò³ì — ¿äóòü äî ïàö³ºíò³â íà ä³ì.

— Çàá³ð ìàçê³â â³äáóâàºòüñÿ êîæ-
íîãî äíÿ ç 8.30 äî 11.00, — ðîçïî-
â³äàº ë³êàðêà, ÿêà ïðîâîäèòü çàá³ð 
ìàòåð³àëó äëÿ ÏËÐ-òåñò³â, Îëüãà 
Àíäð³é÷óê. — Ä³òÿì äî 10 ðîê³â ìè 
ïðîâîäèìî çàá³ð íà äîìó. Ç 10 ðîê³â 
ïî ìîæëèâîñò³ âîíè ïðèõîäÿòü ç 
áàòüêàìè äî íàñ. Àëå ÿêùî áàòüêè 
õâîð³ ÷è ó äèòèíè âèñîêà òåìïå-
ðàòóðà, òîä³ ìè òåæ âè¿æäæàºìî 
íà ä³ì, íàâ³òü ÿêùî äèòèíà âæå 
ñòàðøà. Ìàºìî ñïèñêè, õòî òà 
êîëè ìàº ïðèéòè äî íàñ íà çàá³ð 
òà äî êîãî ìè ìàºìî âè¿õàòè.

Á³ëÿ âõîäó ÷åðãóº ìåäñåñòðà, ÿêà 
ïðèéìàº ëþäåé, ÿê³ ïðèéøëè äëÿ 
ÏËÐ-òåñòó ç ä³òêàìè. Ñòîðîíí³õ 
äî ïðèì³ùåííÿ íå ïóñêàþòü.

ßê êàæóòü ìåäèêè, ê³ëüê³ñòü 
ÏËÐ-òåñòóâàíü ïîìåíøàëà. Ó äåíü 
ìîæóòü ðîáèòè äî äåñÿòè ìàçê³â.

Çðîáèòè ÏËÐ-òåñò äî ë³êàðí³ ç 
áàòüêàìè ïðèéøëè äâîº ä³òîê — 
13-ð³÷íèé Íàçàð òà 12-ð³÷íà Ëåñÿ. 
Õî÷à ïðîöåäóðà íåïðèºìíà — ä³òè 
íå ïîêàçóþòü, ùî ¿ì ñòðàøíî.

— Áóëî òðîõè íåïðèºìíî, àëå 
öå íå òàê ñòðàøíî, — êàæå Ëåñÿ. — 
Òðîõè ïåðåæèâàëà.

Ñàìà ïðîöåäóðà çàéìàº ê³ëüêà 
ñåêóíä — ìàçîê ç ðîòîâî¿ òà íîñî-
âî¿ ïîðîæíèíè ³ ãîòîâî. Ùå ê³ëüêà 
ñåêóíä íà çàïîâíåííÿ äîêóìåíò³â. 
Îäíàê ë³êàð³ ïðèãàäóþòü, êîëè ùå 

ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó áóëî ÷èìàëî 
ïàö³ºíò³â, à â äåíü ìîãëî áóòè ³ 
18 âè¿çä³â íà îäíó áðèãàäó.

Ðåçóëüòàòè áàòüêè ä³çíàþòüñÿ â³ä 
ñâî¿õ ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â.

— Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìè â³ä³áðàëè á³-
îìàòåð³àëè — ïåðåâîçèìî ¿õ ó ñïåö³-
àëüí³é òåðìîñóìö³ äî ëàáîðàòîðíîãî 
öåíòðó, — ðîçïîâ³äàþòü ìåäèêè. — 
Ðåçóëüòàò çàçâè÷àé ãîòîâèé óâå÷åð³ 
äíÿ çàáîðó. ̄ õ ïåðåäàþòü ñ³ìåéíèì 
ë³êàðÿì. Òåïåð öå âæå øâèäøå, áî 
íàâàíòàæåííÿ íà ëàáîðàòîðíèé 
öåíòð ìåíøå, ³ ðåçóëüòàòè â³äïðàâ-
ëÿþòü åëåêòðîííîþ ïîøòîþ.

СПЕРШУ БОЯЛИСЯ, ТЕПЕР 
ЗВИКЛИ 

Ùîäíÿ êîíòàêòóâàòè ç õâîðè-
ìè — ðîáîòà íåðâîâà. ßê êàæóòü 
ìåäèêè — êîëè âîíè ò³ëüêè ïî÷àëè 
ïðàöþâàòè â ìîá³ëüí³é áðèãàä³ — 
áóëî ñòðàøíî.

— Ìè çàáèðàºìî á³îìàòåð³àë ç 
ëèïíÿ, çà öå ÷àñ, íà ùàñòÿ, í³ ÿ, í³ 
ìîÿ êîëåãà íå çàõâîð³ëè, — ðîçïî-
â³äàº Îëüãà Àíäð³é÷óê. — Ñïåðøó 
áóëî äóæå ñòðàøíî, áî¿øñÿ çàõâî-
ð³òè. Êîëè çàõîäèëè äî ïîìåøêàíü 
ëþäåé ç ï³äîçðîþ íà êîðîíàâ³ðóñ, 
ëåäü íå ïîäèõ ñòàðàëèñü çàòðèìó-
âàòè. Íàìàãàëèñü ìàêñèìàëüíî 
øâèäêî öå âñå ðîáèòè, ùîá çà-
éâèé ÷àñ íå êîíòàêòóâàòè ç õâî-
ðèì. Àëå ç ÷àñîì âæå ñïîê³éí³øå 
äî öüîãî ñòàâèìîñü. Ìè ìàºìî âñå 
íåîáõ³äíå — êîñòþìè á³îëîã³÷íîãî 
çàõèñòó, ðåñï³ðàòîðè, ùèòêè, îêó-
ëÿðè, ðóêàâè÷êè, àíòèñåïòèêè. Òà ³ 
íàâàíòàæåííÿ çìåíøèëîñü, áî ïî-
÷àëè òåñòóâàòè øâèäêèìè òåñòàìè.

Çàñîáàìè çàõèñòó ìåäèêè çàáåçïå-
÷åí³. ̄ õ ðåãóëÿðíî çàì³íþþòü, ðîç-
ïîâ³äàº ìåäñåñòðà äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ 
Ëþáîâ Øèíêàðèê.

Ó ñëóæáîâîìó àâòîìîá³ë³, ó ÿêîìó 
ìåäèêè ¿çäÿòü íà ä³ì äî ïàö³ºíò³â, — 
â³äãîðîäæåí³ çàäí³ ñèä³ííÿ. Çàá³ð 
ìàòåð³àëó äëÿ äîðîñëèõ òà ä³òåé 
çà íàïðàâëåííÿì ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ 
º áåçêîøòîâíèì. Ïëàòèòè çà ðîáîòó 
ìåäèê³â, âè¿çä íà ä³ì ÷è ïðîâåäåí-
íÿ àíàë³çó ó ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³ 
íå ïîòð³áíî.

Ó çâÿçêó ç òèì, ùî 
òåïåð ïàö³ºíòàì 
ïî÷àëè ïðîâîäèòè 
øâèäê³ òåñòè — 
ê³ëüê³ñòü ÏËÐ-
òåñòóâàíü çìåíøèëàñÿ

На забір ПЛР-тесту потрібно всього кілька секунд. Деталі процедури в тексті
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Ïàíäåì³ÿ òà êàðàíòèí ï³äêîðå-
ãóâàëè ïëàíè òåðíîï³ëüñüêèõ çà-
ðîá³ò÷àí òà ñóòòºâî ñïóñòîøèëè 
êèøåí³. Òîìó, ëèøåíü ïîñëàáè-
ëè êàðàíòèíí³ çàáîðîíè, ÷èìàëî 
òåðíîïîëÿí êèíóëèñü íà ïîøóêè 
ðîáîòè çà êîðäîíîì.

Íàéá³ëüø îìð³ÿí³ êðà¿íè, êóäè á 
õîò³ëè ïî¿õàòè, öå Í³ìå÷÷èíà ³ ×å-
õ³ÿ. Ìåíøå ïðàãíóòü äî Ôðàíö³¿ 
òà Àëáàí³¿. Ïîïóëÿðí³ ùå äîíå-
äàâíà Ïîðòóãàë³ÿ òà ²òàë³ÿ ìàéæå 
íå ðîçãëÿäàþòüñÿ. Àëå, ÿê ç’ÿñóâàëè 
æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ», îô³ö³éíî 
íà ðîáîòó çàðàç ìîæíà âè¿õàòè 
â ºäèíó (!) êðà¿íó ªâðîïè. ² òî — 
ç êóïîþ îáìåæåíü.

ЧОМУ НЕ ПУСКАЮТЬ 
ДО НІМЕЧЧИНИ?

Íàòàëêà Âàùóê âæå ðîêàìè ¿çäèòü 
ùîòðèì³ñÿö³ äî Í³ìå÷÷èíè. Æ³íêà 
ìàº ìåäè÷íó îñâ³òó ³ çà êîðäîíîì 
ïðàöþº çà ôàõîì. Ì³íóñ â òîìó, 
ùî â Òåðíîïîë³ äîâîäèòüñÿ çàëè-
øàòè äâîõ ä³òåé, ñåðåä ÿêèõ ³ ìî-
ëîäøèé — ï³äë³òîê. Ïëþñ ó òîìó, 
ùî òóò òàêèõ ãðîøåé, ÿê òàì çà òðè 
ì³ñÿö³, æ³íö³ òóò íå âäàºòüñÿ çàðî-
áèòè ³ çà ð³ê.

— Çàðàç Í³ìå÷÷èíà í³êîãî 
íå âïóñêàº, — ïîä³ëèëàñü ç íàìè 
æ³íêà. — ß ó æîâòí³ ìèíóëîãî ðîêó 
çâ³äòè ïîâåðíóëàñü. Çàðàç ìàëà ¿õàòè 
çíîâó. Àëå Í³ìå÷÷èíà îô³ö³éíî çà-
êðèòà. Òîìó ÷åêàòèìó êðàùèõ ÷àñ³â. 
Òàì çàëèøèëèñü ìî¿ çíàéîì³, ÿê³ 
ìàþòü îô³ö³éíèé äîçâ³ë íà ïðî-
æèâàííÿ ³ ïðàöþ. Îòðèìàòè éîãî 
âàæêî. Íå òàê ÿê â Ïîëüù³ «êàðòó 
ïîáèòó». Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ìàòè 
ñåðòèô³êàò ïðî çíàííÿ ìîâè ç ²í-
ñòèòóòó Ãåòòå, ìîæíà ïðîáóâàòè. 
Àëå º é áàãàòî ³íøèõ óìîâíîñòåé.

ßêùî òàêè âäàëîñü â’¿õàòè íà òå-
ðèòîð³þ ªâðîñîþçó — ÷åðåç, ñêà-
æ³ìî, Ïîëüùó, âàñ íà í³ìåöüêîìó 
êîðäîí³ íå ïðîïóñòÿòü çà «á³îìå-
òðèêîþ», ÿê öå áóëî ðàí³øå.

— Çíàþ ëþäåé, ÿêèì âäàâà-
ëîñü ïðî¿õàòè íà òåðèòîð³þ êðà¿-
íè, — êàæå ïàí³ Íàòàë³ÿ. — Àëå öå 
äî ïåðøî¿ ïåðåâ³ðêè. Ïåðñïåêòè-
âà — äåïîðòàö³ÿ, ³íôîðìàö³ÿ ïðî 

ÿêó âíîñèòüñÿ äî âñ³õ áàç äàíèõ. 
Ö³ çàðîá³òêè íå âàðò³ òîãî ðèçèêó.

²íøà ð³÷, ÿêùî âè îô³ö³éíî ïðà-
öþºòå ó Ïîëüù³, ³ ô³ðìà íàïðàâ-
ëÿº âàñ ó â³äðÿäæåííÿ, ñêàæ³ìî, 
äî Í³ìå÷÷èíè. Ô³ðìà äàº çàïðî-
øåííÿ, âè îòðèìóºòå ðîáî÷ó â³çó. 
Ô³ðìà óêëàäàº îô³ö³éíèé êîíòðàêò 
ç í³ìöÿìè. Âñ³ äîêóìåíòè îôîðìëÿº 
ïîëüñüêèé ðîáîòîäàâåöü. Àëå é òóò 
³ñíóþòü ðèçèêè, ùî ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ð-
êè ùîñü ó äîêóìåíòàõ «íå ãðàòèìå» 
³ âàñ íå äåïîðòóþòü. Îêð³ì òîãî, 
öå êîøòóº ñò³ëüêè, ùî «âêðàäå» 
äîáðÿ÷ó ÷àñòèíó çàðîá³òê³â.

ЩО ЗМІНИЛОСЬ ДЛЯ 
ЗАРОБІТЧАН У ЧЕХІЇ?

Òåðíîïîëÿíèí Áîãäàí Êà÷óð 
ïîâåðíóâñÿ ç ×åõ³¿ ó ñ³÷í³ 2021. 
Ïðàöþâàâ òàì îô³ö³éíî òðè ì³-
ñÿö³. Ä³ñòàâàâñÿ äî êðà¿íè ÷åðåç 
Ñëîâåí³þ. ×îëîâ³ê çíîâó ïëàíóâàâ 
ïî¿çäêó ó áåðåçí³. Ö³êàâèëî ëèøå 
îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âèÿ-
âèëîñü, çàðàç öå çðîáèòè ïðàêòè÷íî 
íåðåàëüíî. Òîìó ÷åêàòèìå, êîëè öþ 
êðà¿íó «â³äêðèþòü».

— ß â ×åõ³¿ áóâ âæå äâ³÷³, äî öüîãî 
íå ðàç ¿çäèâ äî Ïîëüù³, — ðîçïîâ³â 
Áîãäàí Êà÷óð. — Çíàéîì³ ïîðàäèëè, 
ÿê øóêàòè ðîáîòîäàâöÿ. Ñïî÷àòêó 
ïåðåâ³ðÿâ íàä³éí³ñòü ô³ðìè. Âèâ÷àâ 
íà ñàéòàõ, äèâèâñÿ â³äãóêè, øóêàâ 
ó «÷îðíèõ ñïèñêàõ» ó ñîöìåðåæàõ. 
Âðåøò³ çóïèíèâñÿ íà òèõ àãåíòàõ, 
ÿê³ âèäàëèñÿ ìåí³ íàéíàä³éí³øèìè.

ßêùî òè ïðîïðàöþâàâ ïåâíèé 
÷àñ íà ô³ðì³ ³ äîáðå çàðåêîìåí-
äóâàâ ñåáå, ðîáîòîäàâåöü îõî÷å 
çíîâó ÷åðåç ïåâíèé ÷àñ äàº òîá³ 
çàïðîøåííÿ, ïîä³ëèâñÿ ïàí Áîã-
äàí. Íà âèãîòîâëåííÿ òàêîãî éäå 
ïðèáëèçíî 3 òèæí³. Ïîò³ì âàðòî 
â³äêðèòè ðîáî÷ó â³çó. Çà áåçâ³çîì 
ìîæíà ïðî¿õàòè ³ íàâ³òü çíàéòè 
ðîáîòó, àëå öå äî ïåðøî¿ ïåðåâ³ð-
êè. Ó á³ëüøî¿ ÷àñòèíè òèõ, ç êèì 
ïðàöþâàâ Áîãäàí, òàê³ ïåðåâ³ðêè 
çàê³í÷óâàëèñü àáî øòðàôàìè, àáî 
äåïîðòàö³ºþ.

— ß áè ðàäèâ øóêàòè àãåíòà — 
âèõ³äöÿ ç êðà¿í ÑÍÄ, àëå ÿê³ âæå 
ðîêàìè çàéìàþòüñÿ íàéìîì íà ðî-
áîòó òàì, â ×åõ³¿, — ðàäèòü ïàí Áîã-
äàí. — Äèâèòèñü, ÷è âîíè îô³ö³éíî 
ïðàöþþòü íà òàìòåøíüîìó ðèíêó 
ïðàö³. Ïåðåâ³ðèòè ¿õíþ ë³öåíç³þ òà 
åëåìåíòàðí³ äîêóìåíòè. Çàçâè÷àé, 
ÿêùî ô³ðìà íàä³éíà, àëå äî òåáå ç 
ïåâíèõ ïðè÷èí ìàº ïèòàííÿ ì³ñöåâà 
ïîë³ö³ÿ ÷è ³íøà äåðæàâíà ñòðóê-
òóðà — âîíè ³ ç öèì äîïîìàãàþòü. 
Çâè÷àéíî, çà îêðåìó ïëàòó.

ßêùî äî êðà¿íè ïðè¿õàâ äî ïåâ-
íîãî ðîáîòîäàâöÿ ³ ìàºø â³äêðèòó 

ЗАРОБІТКИ ВІДМІНЯЮТЬСЯ? 
Гроші  Вакансій на різних платформах 
безліч. Зарплати часом пропонують 
захмарні. Це перше, що має насторожити, 
застерігають у кадрових агенціях. Ми 
з'ясували, до якої країни зараз офіційно 
пускають на роботу, які є ризики, кого і 
за яких умов зобов’язують здати ПЛР або 
просидіти 10 днів на самоізоляції

äâîð³÷íó â³çó, ðàí³øå ùîñü íå ñïî-
äîáàëîñü — ìîæåø éòè øóêàòè 
³íøó ðîáîòó. Çàðàç ó êîíòðàêòàõ 
çàçâè÷àé º ïóíêò, ùî çîáîâ’ÿçóº çà-
ðîá³ò÷àíèíà â³äïðàöþâàòè íà öüîãî 
ðîáîòîäàâöÿ, ñêàæ³ìî, ï³â ðîêó.

— ßêùî âè âñå æ ïîòðàïèëè 
äî ×åõ³¿, àáî ïëàíóºòå ¿õàòè òóäè 
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì, âðàõóéòå, ùî 
â êðà¿í³ ³ñíóº ïîíÿòòÿ «êîìåí-
äàíòñüêà ãîäèíà», — ðàäèòü Áîãäàí 
Êà÷óð. — ² ëèøå îô³ö³éíèé àãåíò 
âèäàº äîçâ³ë íà ïåðåì³ùåííÿ ó ö³ 
÷àñè. ¯äåø íàâ³òü â òðàíñïîðò³ 
î 9 âå÷îðà — äëÿ öüîãî ìàþòü áóòè 
äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè.

Çàðàç Áîãäàíîâ³ òåæ ïðîïîíó-
þòü ïîòðàïèòè äî ×åõ³¿ «ïî áåçâ³-
çó». Îá³éäåòüñÿ öå ïðèáëèçíî 
ó 300 äîëàð³â. Ïðîòå ÷îëîâ³ê êàæå, 
ùî éîãî öåé âàð³àíò íå âëàøòîâóº. 
Âï³éìàþòü — ³ âòðàòèø ãðîø³, ³ 
äåïîðòàö³þ îòðèìàºø íà ðîêè, 
³íôîðìàö³þ âíåñóòü äî áàç äàíèõ. 
Òîìó, ñêîð³ø çà âñå, âñ³ íàñòóïí³ 
ïî¿çäêè àáî íå âïóñêàòèìóòü, àáî 
äî âàñ áóäå ïðèñê³ïëèâà óâàãà âñ³õ 
ñòðóêòóð. À öå í³êîìó íå ïîòð³áíî.

«КИНУЛИ» НА ГРОШІ 
Äíÿìè ìåøêàíåöü Â. Áåðåçîâèö³ 

ñòàâ æåðòâîþ øàõðà¿â. Ñàìå âîíè 
ïðîïîíóâàëè ðîáîòó çà êîðäîíîì 
òà «êèíóëè» ÷îëîâ³êà ìàéæå íà 3, 
5 òèñ. ãðí, ÿê³ ñïëàòèâ ÿê çàâäàòîê.

— Ïðàö³âíèêè Òåðíîï³ëüñüêîãî 
ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ â³ä-
êðèëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
çà ôàêòîì øàõðàéñòâà, â÷èíåíîãî 
ùîäî ìåøêàíöÿ Âåëèêî¿ Áåðåçî-
âèö³, — ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê â³ää³ëó 
êîìóí³êàö³¿ ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
Íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³ Ñåðã³é Êðå-
òà. — ×îëîâ³ê ïîòðàïèâ ó øàõðàé-
ñüêó ïàñòêó íåâ³äîìîãî, ïîâ’ÿçàíîãî 
ç ïðàöåâëàøòóâàííÿì çà êîðäîíîì.

Çà ñëîâàìè çàÿâíèêà, â ²íòåð-
íåò³ â³í çíàéøîâ ³íôîðìàö³þ ïðî 
ðîáîòó. Çâ’ÿçàâøèñü ç àäðåñàòîì, 
îñòàíí³é ïîïðîñèâ íàä³ñëàòè êî-
ï³¿ äîêóìåíò³â òà çàâäàòîê â ðîçì³ð³ 
3450 ãðèâåíü çà ñâî¿ ïîñëóãè. ×å-
ðåç ïåâíèé ïðîì³æîê ÷àñó êðàÿíèí 
íå çì³ã çâ’ÿçàòèñÿ ç ðîáîòîäàâöåì, 
àäæå îñòàíí³é âèìêíóâ òåëåôîí. 
×îëîâ³ê çðîçóì³â, ùî éîãî îøóêàëè 
é ïîâ³äîìèâ ïðàâîîõîðîíö³â.

— Ùîá íå ñòàòè æåðòâîþ ïî-
ä³áíèõ øàõðà¿â, âàðòî ïàì’ÿòà-
òè: ñóìë³ííèé ðîáîòîäàâåöü àáî 
àãåíòñòâî ç ï³äáîðó ïåðñîíàëó í³-
êîëè íå ïðîñÿòü øóêà÷³â çàïëàòèòè 
çà îòðèìàííÿ ïîñàäè é íàäàí³ ïî-
ñëóãè, — ðàäèòü ïðàâîîõîðîíåöü. — 
Øàõðàéñòâî ç ïðàöåâëàøòóâàííÿì 
â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ðîçïî÷èíàºòü-
ñÿ ç ïðîïîçèö³¿ îòðèìàííÿ âåëè-
êî¿ çàðïëàòè ó âàëþò³ ³ ïðè öüîìó 
íå ïîòð³áí³ í³ îñâ³òà, í³ äîñâ³ä ðî-
áîòè, à çàê³í÷óºòüñÿ òèì, ùî íåìàº 

í³ ãðîøåé, í³ ðîáîòè.

АБИ ВАС НЕ ОШУКАЛИ ПРИ 
ПОШУКУ РОБОТИ 

Ïåðøèé «äçâ³íî÷îê», ùî âàñ õî-
÷óòü îøóêàòè — êîëè ïðîïîíóþòü 
çàõìàðí³ çàðîá³òêè äëÿ òèõ, õòî 
íå çíàº ìîâè, íå ìàº â³äïîâ³äíèõ 
äîêóìåíò³â, ÿê³ äàþòü ïðàâî íà ïðà-
öþ ó ïåâí³é êðà¿í³. Ïðî öå ãîâîðèòü 
³ ìåíåäæåð ç ïåðñîíàëó Àñîö³àö³¿ 
ðîáîòîäàâö³â Ñâ³òëàíà Ïîâàð.

— ßêùî ïðîïîíóþòü çàõìàð-
í³ çàðïëàòè, òðåáà íàñòðîæèòèñü. 
ßêùî, ñêàæ³ìî, ïðîïîíóþòü âèñî-
êîîïëà÷óâàíó ðîáîòó ó Í³ìå÷÷èí³, 
à âè íå çíàºòå ìîâè, — çàðîá³òîê 
ïàäàº äî 1,5 òèñ. ºâðî. Âîëîä³ºø ìî-
âîþ õî÷à á íà ð³âí³ êîðèñòóâà÷à — 
çàðïëàòà â³äïîâ³äíî çá³ëüøóºòüñÿ.

Àáè âàñ íå îøóêàëè, öþ âàêàí-
ñ³þ âàðòî ïåðåâ³ðèòè ó ê³ëüêîõ äæå-
ðåëàõ. Çàéòè íà ê³ëüêà ñàéò³â, ÿê³ 
ïðîïîíóþòü ðîáîòó çà êîðäîíîì. 
Ââåñòè âàêàíñ³þ, êðà¿íó, êóäè ïëà-
íóºòå ¿õàòè, òà ïåðåâ³ðèòè, ñê³ëüêè 
ìîæóòü ïëàòèòè çà òàêó ðîáîòó.

— ßêùî ëþäèíà øóêàº ðîáîòó 
çà êîðäîíîì çà äîïîìîãîþ àãåíö³é 
÷è îêðåìèõ àãåíò³â, ïîòð³áíî ïåðå-
â³ðèòè, ñê³ëüêè ÷àñó âîíè ïðàöþþòü 
íà ðèíêó ïðàö³, — ðàäèòü Ñâ³òëàíà 
Ïîâàð, ÿê íå ñòàòè æåðòâîþ àôå-
ðèñò³â. — Îáîâ’ÿçêîâî ïåðåãëÿíó-
òè â³äãóêè ïðî íå¿. Òà ïåðåâ³ðèòè 
â³äïîâ³äí³ñòü äîêóìåíò³â. Õî÷à á 
ë³öåíç³þ Ì³íïðàö³, ÿêà çàñâ³ä-
÷èòü, ùî öÿ îðãàí³çàö³ÿ ìàº ïðàâî 
çàéìàòèñü òàêèì âèäîì ä³ÿëüíîñò³.

ªäèíà êðà¿íà ªâðîïè, êóäè îô³-
ö³éíî ìîæíà çàðàç ïî¿õàòè íà çà-
ðîá³òêè — öå Ïîëüùà, ï³äòâåðäèëà 
ìåíåäæåð ç ïåðñîíàëó. Ïîïóëÿðíè-
ìè çàëèøàþòüñÿ ×åõ³ÿ, Í³ìå÷÷èíà, 
Áåëüã³ÿ, Ñêàíäèíàâ³ÿ — òóäè òåî-
ðåòè÷íî ïîòðàïèòè ìîæíà. Ïðà-
öþâàòè ³ çàðîáèòè, ÿê äîâîäèòü 
ïðàêòèêà, — í³.

— Êîòðàñü ç öèõ êðà¿í ïðîäîâ-

æèëà êàðàíòèí ³ çàáîðîíèëà â’¿çä, 
³íôîðìàö³ÿ âåñü ÷àñ çì³íþºòüñÿ ³ ¿¿ 
ïîòð³áíî ïåðåâ³ðÿòè íà ñàéò³ ÌÇÑ 
÷è â àãåíò³â, ÷åðåç ÿêèõ øóêàºòå 
ðîáîòó ³ ÿêèì äîâ³ðÿºòå, — ðàäèòü 
ìåíåäæåð ç ïåðñîíàëó. — Ñêàæ³-
ìî, ÿêùî âçÿòè Í³ìå÷÷èíó, ðèçèê 
ñòðàøíèé. Íàâ³òü ò³, õòî ¿äå ó â³ä-
ðÿäæåííÿ, ï³äëÿãàþòü ðåòåëüíèì 
ïåðåâ³ðêàì. Ïîëüùà — ºäèíà êðà-
¿íà ªâðîïè, êóäè çàðàç ìîæíà ¿õàòè 
çà á³îìåòð³ºþ, àëå ïîòð³áíî ìàòè 
ïðè ñîá³ äîçâ³ëüíèé äîêóìåíò äëÿ 
ïåðåòèíó êîðäîíó ³ îô³ö³éíîãî 
ïðàöåâëàøòóâàííÿ — çàïðîøåííÿ.

ßê³ äîêóìåíòè ïîòð³áí³ äëÿ ðî-
áîòè â Ïîëüù³:
 Á³îìåòðè÷íèé ïàñïîðò àáî çà-

ïðîøåííÿ, àáî â³äêðèòó ðîáî÷ó â³çó;
 Ñòðàõîâêà 
 Òåñò ÏËÐ àáî äîâ³äêà, ùî âè 

âàêöèíóâàëèñü â³ä êîðîíàâ³ðóñó. 
ßêùî íåìàº, 10 äí³â êàðàíòèíó.

ßêùî º äîâ³äêà ïðî âàêöèíàö³þ 
àáî â³ä’ºìíèé ÏËÐ, âæå íàñòóïíîãî 
äíÿ ìîæíà ïðèñòóïàòè äî ðîáîòè.

— ßêùî ïîð³âíþâàòè «äîêàðàí-
òèííèé» ïåð³îä ³ òåïåð, ó ò³é æå 
Ïîëüù³ çðîñëè çàðïëàòè, — êàæå 
Ñâ³òëàíà Ïîâàð. — ª òàê³ âàð³àíòè, 
ùî çàðïëàòà çàìàëà, òîä³, ÿê ïðà-
âèëî, öå îçíà÷àº, ùî ïðîæèâàííÿ 
áóäå áåçêîøòîâíèì. ² íàâïàêè — 
á³ëüøà çàðïëàòà — çà æèòëî ïëà-
òèòèìåòå ñàìîòóæêè ³ îá³éäåòüñÿ 
âîíî ó 100–400 çëîòèõ íà ì³ñÿöü.

Çàâîäè-ôàáðèêè âæå íàáðàëè 
ëþäåé. Ïî÷àâñÿ òåïëè÷íèé ñåçîí, 
òîìó çàðîáèòè çàðàç âèã³äíî ìîæíà 
ò³ëüêè òóò. Ïëàòèòèìóòü çà òàêå â³ä 
13 çëîòèõ çà ãîäèíó. 

Ìè ïîøóêàëè âàêàíñ³¿ â ²íòåðíå-
ò³ — òóò ¿õ ÷èìàëî. Ïàêóâàëüíèêó 
êîñìåòèêè ïðîïîíóþòü â ì³ñÿöü 
äî 34 òèñ. ãðí. Àëå — â³ê äî 26 ðî-
ê³â. Ïàêóâàëüíèêó ôðóêò³â îá³öÿþòü 
ì³ñÿ÷íó çàðïëàòó â³ä 1,5 äî 2 ,2 òèñ. 
ºâðî. Âîä³þ êóð’ºðó, ç³ çíàííÿì àíã-
ë³éñüêî¿ — äî 777 ºâðî ÷èñòèìè.

Єдина країна Європи, куди офіційно можна зараз поїхати 
на заробітки — це Польща. Популярними залишаються Чехія, 
Німеччина, Бельгія, Скандинавія — туди теоретично потрапити 
можна. Працювати і заробити, як доводить практика, — ні 

ДОВІДКА 

Мапа тимчасового в’їзду до країн 
світу: bit.ly/3jP8BnP 
Країни, після повернення 
з яких не потрібна обсервація: 
bit.ly/3rQqIwc

«ßêùî ïðîïðàöþâàâ 
ïåâíèé ÷àñ ³ äîáðå 
çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå, 
ðîáîòîäàâåöü îõî÷å 
çíîâó ÷åðåç ïåâíèé ÷àñ 
äàº òîá³ çàïðîøåííÿ»
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ОЛЬГА БУГЕЛЬ, 

ЛІКАР-ГЕНЕТИК:

— Загалом, якщо 
говорити про 
вартість харчу-
вання для діток з 
орфанними за-

хворюваннями, на одного хворо-
го потрібно від 900 тисяч гривень 
до 6–8 мільйонів на рік. Є певні 
захворювання, які вимагають спе-
ціалізованого харчування. Тобто, 
якщо дитина не буде його пити що-

дня, в необхідній кількості, то може 
початись регрес у розвитку.
Ті суміші, які необхідні, забез-
печують організм потрібними 
мікроелементами, вітамінами 
та білками. До прикладу, у діток 
із хромосомними захворювання-
ми, часто буває непереносимість 
продуктів. Але якщо виключити 
їх із раціону взагалі — дитина 
втрачатиме поживні речовини. 
Для того потрібні безглютенові 
продукти, безказеїнові. Вони та-

кож вартують немало. І на жаль, 
усі ці продукти батьки змушені 
купувати самостійно.
Крім того, є білкові суміші для на-
бору ваги. Часто у діток з орфан-
ними захворюваннями організм 
не може нормально всмоктати 
білки, жири, вуглеводи. І ці су-
міші допомагають це зробити.
Загалом, лише 10% із усіх орфан-
них захворювань (8 тисяч) підда-
ються лікуванню. Інші лікуються 
лише симптоматично.

На рік витрачають сотні тисяч чи навіть мільйони гривень на харчування 

ËÞÄÈ

Ó 8-ð³÷íîãî Ìàòâ³éêà äåëåö³ÿ 18-¿ 
õðîìîñîìè, õðîìîñîìíà àíîìàë³ÿ, 
ñèíäðîì äå Ãðóøè. Àëå ä³àãíîç äè-
òèí³ ïîñòàâèëè íå îäðàçó. Äî öüîãî 
ñ³ì’¿ ï³âòîðà ðîêó îçâó÷óâàëè ê³ëüêà 
³íøèõ.

— Êîëè Ìàòâ³éêî íàðîäèâñÿ, 
ïðîáëåìè áóëè îäðàçó â ïîëîãî-
âîìó. Àëå ï³ñëÿ ì³ñÿöÿ ë³êóâàííÿ, 
ìè äóìàëè, ùî äîäîìó çàáèðàºìî 
çäîðîâó äèòèíó, — ðîçïîâ³äàº ìàìà 
õëîï÷èêà ïàí³ ²ðèíà. — Ìè íå ìîãëè 
ñïðèéíÿòè ä³àãíîç. Çàâæäè â³ðèëè, 
ùî óñå áóäå äîáðå. Íàïðèêëàä, ï³ä 
÷àñ îãëÿäó â ïåä³àòðà ñèí íå õîò³â 
òðèìàòè ãîë³âêó, àëå âäîìà òàê ñòà-
ðàâñÿ… Ìè íå ìîãëè ïîâ³ðèòè â òå, 
ùî öå ñòàëîñü ç íàøîþ äèòèíîþ.

Êîëè çðîçóì³ëè, ùî ä³àãíîç îñòà-
òî÷íèé, áîðîòèñü íå ïðèïèíèëè. 
Äóìêè çäàòèñü òà ïðîñòî ñêëàñòè 
ðóêè, í³êîëè íå áóëî.

— Êîëè ó ï³âòîðà ðîêó ó Ëüâîâ³ 
íàì äàëè âèñíîâîê ïðî ³íâàë³äí³ñòü 
äî 18-òè ðîê³â, ÿ ¿õàëà ³ âñþ äîðîãó 
ðîçìîâëÿëà ç ÷îëîâ³êîì ïðî òå, ùî 
öå íåïðàâäà. Êàçàëà: «Â³í áóäå õîäè-
òè. Íàùî âîíè íàì òàêå íàïèñàëè?» 

Ïîò³ì, êîëè Ìàòâ³éêó áóëî òðè ðî÷-
êè, ó íàñ íàðîäèëàñü äðóãà äèòèíà, 
Ñëàâà Áîãó, çäîðîâà. Ìîæëèâî, öå 
òåæ äîäàëî ñèëè, — ä³ëèòüñÿ ²ðèíà.

Ìàòâ³éêî íå ìîæå ñàì ñòîÿòè, õî-
äèòè ïðîáóº ³ç ï³äòðèìêîþ. Õëîï÷èê 
íå ãîâîðèòü, íå ìîæå ñàì æóâàòè. 
Êîâòàòè òåæ éîìó âàæêî. Àëå â³í 
æèòòºðàä³ñíèé òà òåðïëÿ÷å ïðîõî-
äèòü óñ³ çàõîäè ³ç ë³êóâàííÿ. 

«ЗЛАМАНІ» ГЕНИ: БІЛЬ І БОРОТЬБА 
Діти  У лютому в світі організовують акції підтримки людей з рідкісними 
захворюваннями. Розповідаємо історії маленьких тернополян та їх батьків, 
які, незважаючи на складні діагнози, вражають любов'ю до життя 

²ñòîð³þ 6-ð³÷íîãî Âîëîä³ ìè âæå 
íå ðàç ðîçïîâ³äàëè ó íàøèõ ïó-
áë³êàö³ÿõ. Ìàìà õëîï÷èêà Îëåíà 
Êîâàëü ñòàëà ³í³ö³àòîðêîþ Ðóõó 
«Æèòòÿ áåç ìåæ», ÿêèé ìàº íà ìåò³ 
ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ ÿêîñò³ 
æèòòÿ ñ³ìåé, ÿê³ âèõîâóþòü ä³òåé 
ç ³íâàë³äí³ñòþ. À âæå íà ïî÷àòêó 
ëþòîãî «Ðóõ» îô³ö³éíî ñòàâ ãðî-
ìàäñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ.

— Óæå â³ä íàðîäæåííÿ ìè ïî-
ì³òèëè, ùî ùîñü íå òàê. Ó ð³ê 
ó Âîëîä³ ä³àãíîñòóâàëè îðôàííå 
çàõâîðþâàííÿ. Íàñò³ëüêè ð³äê³ñíå, 
ùî ë³êàð³ íàâ³òü í³êîëè íå ÷óëè 
ïðî íüîãî. Íà òîé ìîìåíò ºäèíèì 
äæåðåëîì ïîøóêó ³íôîðìàö³¿ áóâ 
³íòåðíåò, — ïðèãàäóº æ³íêà.

Çà îñòàíí³é ÷àñ Âîëîäÿ äóæå çì³-
íèâñÿ. Â³í íàâ÷èâñÿ ïåðåñóâàòèñÿ 
ñèäÿ÷è, ó íüîãî âäîñêîíàëèâñÿ âêà-
ç³âíèé æåñò.

— Ìè âñå ùå ìð³ºìî ïðî éîãî 
ïåðø³ ñàìîñò³éí³ êðîêè. Íàÿâí³ñòü 
ãåíåòè÷íîãî çàõâîðþâàííÿ âïëè-
âàº íà âåñü îðãàí³çì. Ó òðè ðîêè 
ó Âîëîä³ âèÿâèëè íåïåðåíîñèìîñò³ 
ëàêòîçè ³ ãëþòåíó. Îêð³ì öüîãî, 

ó çâ'ÿçêó ç ìàëîþ âàãîþ íàø ñèí 
ïîòðåáóº âèñîêîêàëîð³éíîãî õàð÷ó-
âàííÿ. ̄ æà — áàçîâà ïîòðåáà êîæ-
íî¿ ëþäèíè. Â³ä ð³âíÿ ¿¿ çàñâîºííÿ 
çàëåæèòü ñòàí óñüîãî îðãàí³çìó. 
Òîìó òàê âàæëèâî äîòðèìóâàòèñÿ 
òàêèì ä³òêàì, ÿê Âîëîäÿ, ñïåö³-
àëüíî¿ ä³ºòè, — ðîçïîâ³äàº Îëåíà.

×îìó âàæëèâî ãîâîðèòè ïðî ö³ 
çàõâîðþâàííÿ? Ùîá ëþäè çíàëè, 
ùî îêð³ì ÄÖÏ º ùå é ³íø³, ÿê³ 

âðàæàþòü îðãàí³çì äèòèíè ³ íåãà-
òèâíî âïëèâàþòü íà ÿê³ñòü ¿¿ æèòòÿ.

— ×èì øâèäøå äèòèí³ âñòàíîâ-
ëþþòü ïðàâèëüíèé ä³àãíîç, òèì 
âèù³ øàíñè íà ñêëàäàííÿ åôåêòèâ-
íî¿ ïðîãðàìè ðîáîòè ç íåþ, — êàæå 
ïàí³ Îëåíà. — Êîëè ä³çíàþòüñÿ ïðî 
ð³äê³ñíèé ä³àãíîç ñâîº¿ êðîâèíêè, 
çâ³ñíî, â³ä÷óâàþòü øîê. Àäæå ³íîä³ 
ñàìó íàçâó íå òå ùî çàïàì'ÿòàòè, 
à é âèìîâèòè âàæêî. Â òàê³ ìîìåí-
òè ãîëîâíå — ï³äòðèìêà. Ç áîêó 
ë³êàð³â, íàéáëèæ÷èõ ëþäåé. Ñ³ì'ÿ 
ìàº çðîçóì³òè, ùî âîíà íå îäíà. 
Âàæëèâî çíàéòè äæåðåëà ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî çàõâîðþâàííÿ, ïîçíà-
éîìèòèñÿ ç áàòüêàìè, ÿê³ ìàþòü 
äîñâ³ä áîðîòüáè.

Îëåíà Êîâàëü êàæå, ùî ñàìå 
ä³òè ñòàþòü äæåðåëîì ñèëè äëÿ 
¿õí³õ áàòüê³â, õî÷à ñóñï³ëüñòâî 
çâèêëî ìèñëèòè ñòåðåîòèïàìè.

— Ìè çâèêëè æèòè ç³ çâèêëèìè 
øàáëîíàìè. Íå ãîâîðèòü — äóð-
íèé. Ìàº òðóäíîù³ ç õîäüáîþ — 
³íâàë³ä…— ïèøå æ³íêà ó Facebook 
— Ìîæå, âàðòî ïîñòàâèòè ëþäèíó 
íà ïåðøå ì³ñöå?

Ìàòâ³éêîâ³ ²ãíàòîâîìó 5 ðîê³â. 
Ó íüîãî ãåíåòè÷íå çàõâîðþâàí-
íÿ, ÿêîãî â Óêðà¿í³ á³ëüøå íåìàº. 
Íåìàº ³ íàçâè ö³º¿ õâîðîáè.

— Ó ñâ³ò³ ÿ çíàéøëà ëèøå äâîõ 
ä³òîê ç òàêîþ õâîðîáîþ: ó ²ñïàí³¿ 
òà â Àìåðèö³. Ó âîñüì³é õðîìîñî-
ì³ â³äñóòíÿ ÷àñòèíêà ³íôîðìàö³¿. 
Çàõâîðþâàííÿ ñóïðîâîäæóºòüñÿ 
çàãàëüíîþ çàòðèìêîþ ðîçóìîâîãî 
òà ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó, — êàæå ìàìà 
õëîï÷èêà. — Ïîçèòèâíà äèíàì³êà 
º, àëå íàä öèì òðåáà ïðàöþâàòè. 
Ìàòâ³é÷èê â³äâ³äóº Òåðíîï³ëüñüêèé 
îáëàñíèé ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð 
íà Ñàõàðîâà.

Ïàí³ Çîðÿíà äîäàº, ùî êîæíå, 
íàâ³òü íàéìåíøå äîñÿãíåííÿ Ìàò-
â³éêà äàº ñèëè íå ïàäàòè äóõîì ³ 
áîðîòèñü.

— Çâè÷àéí³é äèòèí³, ùîá ñêàçàòè 
ñëîâî «ìàìà», òðåáà ïðîñòî éîãî 
ê³ëüêà ðàç³â ïîâòîðèòè, à íàì íà öå 

òðåáà áóëî ïðàöþâàòè äâà-òðè ðîêè, 
— ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — ² êîëè òè 
äîêëàäàºø áàãàòî çóñèëü, ³ óñå âèõî-
äèòü, ³ äèòèíà âñå æ ìàº óñï³õè — öå 
äàº ñèëè íå îïóñêàòè ðóêè.

Âàëåíòèíó Êàðîìó 16 ðîê³â. 
Íåçâàæàþ÷è íà íåëåãêó õâîðîáó, 
õëîï÷èê íàâ÷àºòüñÿ çà ³íäèâ³äó-
àëüíîþ ôîðìîþ ó øêîë³ ¹ 10. 
Ìàìà — ïàí³ Â³ðà — êàæå, ùî 
ïðî õâîðîáó ñèíà ä³çíàëèñü, êîëè 
éîìó áóëî 5. Äî 8-ìè ðîê³â õëîï-
÷èê ùå ì³ã õîäèòè ñàì.

— Ä³àãíîç «Ïðîãðåñóþ÷à ì’ÿ-
çîâà äèñòðîô³ÿ ôîðìè Äþøåíà» 
ó êîæíîìó âèïàäêó ðîçâèâàºòüñÿ 
ïî-ð³çíîìó. Öå çàëåæèòü â³ä òîãî, 
ó ÿê³é ÷àñòèí³ ãåíà «ïîëîìêà», 
õâîðîáà ðóéíóº ì'ÿçè. Âîíè ñòà-
þòü íåä³ºçäàòíèìè. Âàëåíòèí 
íå ìîæå õîäèòè, ï³äí³ìàòè ðóêó, 
íå ìîæå ñàì ¿ñòè. Ìèíóëîãî ðîêó 
ìè ìîãëè âèõîäèòè íà ïðîãó-
ëÿíêè õî÷à á íà ãîäèíó. ßê áóäå 
öüîãî ðîêó, âàæêî ñêàçàòè, áî 
éîìó âàæêî íàâ³òü ó â³çêó äîâãî 
çàëèøàòèñü.

Çà ÷àñ áîðîòüáè íå çäàâàòèñü ³ 

æ³íö³, ³ ñàìîìó õëîïöåâ³ äîïîìî-
ãëà ï³äòðèìêà ð³äíèõ, à äåêîëè é 
çîâñ³ì ÷óæèõ ëþäåé.

— ß ïðîñòî íå ìàþ ïðàâà 
îïóñòèòè ðóêè, áî ðîçóì³þ, ùî 
áåç ìåíå ì³é ñèí íå çìîæå ñàì 

æèòè. Â³í íå çìîæå ñàì ï³äíÿòè 
ðóêó, íå ìîæå ñàì ïî¿ñòè, — êàæå 
æ³íêà. — ßê ñóñï³ëüñòâî ðåàãóº? 
Âàæêî ñêàçàòè. Ñëîâàìè ð³äêî 
õòîñü ùîñü ìîæå ñêàçàòè, àëå ïî-
ãëÿäè, âîíè º. Âàëåíòèí ëîâèòü 
öåé ïîãëÿä ³ ÿ áà÷ó, ùî ÷àñòî 
â³í îïóñêàº î÷³. Êîëè ó 8 ðîê³â 
Âàëåíòèí ñ³â ó â³çîê, áóëî ïî-
ì³òíî, ùî éîìó âàæêî ñïðèéìàòè 
ö³ ïîãëÿäè. Ëþäè ìîãëè ïðîñòî 
äèâèòèñü ó ñë³ä. Òîëåðàíòí³ñòü 
â ñóñï³ëüñòâ³ â³äñóòíÿ. Õî÷à ³ òóò 
éäåòüñÿ íå ïðî âñ³õ. Äåêîìó âàæêî 
çðîçóì³òè, ùî ö³ ä³òè íå âèáðàëè 
äëÿ ñåáå áóòè òàêèìè.

Ïàí³ Â³ðà êàæå, ùî õî÷à ïîì³-
÷àº, ùî ñàìîìó Âàëåíòèíó âàæêî 
ïñèõîëîã³÷íî áîðîòèñü ³ç õâîðî-
áîþ, õëîïåöü âåñü ÷àñ õâèëþºòü-
ñÿ, àáè ìàìà íå çàñìó÷óâàëàñü, 
í³êîëè íå æàë³ºòüñÿ òà ïðîÿâëÿº 
íåâèìîâíó ìóæí³ñòü.

Володя Коваль і його шість років боротьби

Валентину важко, але він весь час хвилюється за маму 

Діагнозів, як у Матвійка, 
в Україні більше немає 

Важко повірити, що це сталось з тобою 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ НАДАННЯ 
ДОПОМОГИ 
Карта ПриватБанку — 
5169330520463859 
Отримувач МБФ «ЖИВИ» 
Призначення платежу:
Благодійна допомога на спецхар-
чування.
Для пожертв через інші банки — 
АТ КБ «ПриватБанк» 
IBAN UA3533878300000260070 
55131582 

ЄДРПОУ 43538969 
МБФ «ЖИВИ» 
Призначення платежу: благодійна 
допомога на спецхарчування.
Для переказів з-за кордо-
ну та по Україні  — l iqpay.
ua/uk/checkout/i74354193804 
Для власників карток Монобанк 
в розділі «Платежі по Україні» по-
трібно набрати назву фонду МБФ 
Живи та вказати суму благодійної 
пожертви.

ДОВІДКА

Орфанне захворювання у 
Володі Коваля діагностували, 
коли йому був рік

Матвійкові Ігнатовому 
5 років. У нього генетичне 
захворювання, якого в Україні 
більше немає

У 8-річного Матвійка 
делеція 18-ї хромосоми, 
хромосомна аномалія, 
синдром де Груши

Валентину Карому 16 років. 
Діагноз «прогресуюча м'язова 
дистрофія форми Дюшена»

ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 

097-161-41-50

Ùî ìîæå áóòè ñòðàøí³øèì äëÿ áàòü-
ê³â, í³æ ïî÷óòè, ùî ç äèòèíîþ ùîñü íå 
òàê? Àëå íåïðîñò³ ä³àãíîçè íàâ÷èëè áóòè 
ñèëüíèìè òà áîðîòèñÿ çà ñâî¿ ìð³¿.
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ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 

097–161–41–50 

Âåðäèêò ó ñïðàâ³ âáèâñòâà 
Òåòÿíè Ï³äâàøåöüêî¿, ÿêó ðîç-
ãëÿäàëè ïîíàä ï³âòîðà ðîêó, çà-
÷èòàëè ùå 11 ëèñòîïàäà ó Òåð-
íîï³ëüñüêîìó ì³ñüêðàéîííîìó 
ñóä³. Àíäð³ÿ Ãîðáàòþêà âèçíàëè 
âèííèì ó æîðñòîêîìó âáèâñòâ³ 
òàòó-ìàéñòðèí³ Òåòÿíè Ï³äâà-
øåöüêî¿. Àäâîêàòè ï³äñóäíîãî 
íå ïîãîäæóâàëèñÿ ç òàêèì ð³-
øåííÿì òà ïîäàëè àïåëÿö³þ. ¯¿ 
ðîçãëÿíóëè 10 ëþòîãî.

Íà çàñ³äàííÿ ïðèéøëè ìàìà, 
áàáóñÿ òà ä³äóñü âáèòî¿ Òåòÿíè. 
Ñàìîãî Ãîðáàòþêà â ñóäîâó çàëó 
íå ïðèâåçëè. Â³í ñëóõàâ çàñ³äàí-
íÿ ÷åðåç îíëàéí-òðàíñëÿö³þ ç 
ì³ñöÿ ïîçáàâëåííÿ âîë³, ×îðò-
ê³âñüêîãî Ñ²ÇÎ.

Ð³äí³ ä³â÷èíè, ÿê³ ïðèíåñëè 
â ðóêàõ ¿¿ ïîðòðåò, äóæå åìî-
ö³éíî ðåàãóâàëè íà óñ³ ôàêòè, 
ùî îçâó÷óâàëè ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ. 
Ê³ëüêà ðàç³â ñóääÿ ðîáèëà çàóâà-
æåííÿ ìàòåð³ âáèòî¿ ùîäî ïîðó-
øåííÿ ïðàâèë ïîâåä³íêè â ñóä³. 
Ñàì Ãîðáàòþê íà ïèòàííÿ: «Çà 
ùî òè âáèâ ìîþ äîíüêó? Çà ùî 
òè ïîçáàâèâ ¿¿ æèòòÿ?», ñêàçàâ, 
ùî íå âáèâàâ æ³íêó. Ãîâîðèâ, 
ùî ïðîñòî ïðèéøîâ, àáè çâ'ÿ-
çàòèñÿ ç ÷îëîâ³êîì çàãèáëî¿. Â³í 
âèçíàâ, ùî ï³ä ÷àñ çàòðèìàí-
íÿ ó Ëüâîâ³ áóâ ï³ä ä³ºþ íàð-
êîòè÷íèõ çàñîá³â. Õî÷à ðàí³øå 

ïåðåêîíóâàâ, ùî ó Ëüâ³â ïî¿õàâ 
íà ë³êóâàííÿ, éìîâ³ðíî, â³ä íàð-
êîòè÷íî¿ çàëåæíîñò³.

Ñâîþ ïîçèö³þ â ñóäîâèõ äå-
áàòàõ îçâó÷èâ ïðåäñòàâíèê ïî-
òåðï³ëèõ Âàñèëü Ïðèòóëà. Â³í 
ñêàçàâ, ùî ðàí³øå Ãîðáàòþê 
íå çàïåðå÷óâàâ ôàêò íàÿâíîñò³ 
êðîâ³ Ï³äâàøåöüêî¿ íà éîãî ò³ë³, 
õî÷à é ïåðåêîíóâàâ, ùî Òåòÿíà 
ïîð³çàëàñü ñàìà, êîëè ÷èñòèëà 
êàðòîïëþ. Àëå åêñïåðò íà ¿¿ ò³ë³ 
íå âèÿâèâ ïîøêîäæåíü, ÿê³ ïî-
òåðï³ëà ìîãëà á íàíåñòè ñàìî-
ñò³éíî.

БУВ ПІД ВПЛИВОМ 
НАРКОТИКІВ 

Àäâîêàòè ï³äñóäíîãî — Ãðîäà 
³ Áîäíàðóê — ïðèïóñòèëè, ùî 
ñàìà âáèòà ìîãëà áóòè â íåñâ³-
äîìîìó ñòàí³, àáî â ñòàí³ íàð-
êîòè÷íîãî ñï'ÿí³ííÿ.

Çàãàëîì, ï³ä ÷àñ äåáàò³â, íà êî-
æåí ç àðãóìåíò³â çàõèñòó, àäâîêàò 
ïîòåðï³ëèõ íàâîäèòü àðãóìåíòè 
³ç çàêîíó. Ùîäî åêñïåðòèç, ÿê³ 
ïðåäñòàâíèêè Ãîðáàòþêà, ââà-
æàþòü íåçàêîííèìè, Ïðèòóëà 
ïåðåêîíóº, ùî óñ³ âîíè áóëè çðî-
áëåí³ â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíó. 
Òàêîæ Ïðèòóëà íàçâàâ ïðèïó-
ùåííÿ, ùî ïîòåðï³ëà áóëà íàð-
êîìàíêîþ, íååòè÷íèì. À ì³ñöå 
âáèâñòâà, ÿêå, çà éîãî ñëîâàìè, 
áóëî â êðîâ³, ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî 
âîíà ïåðåì³ùàëàñÿ ïî êâàðòèð³, 
ò³êàþ÷è â³ä íàïàäíèêà.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД СКАСУВАВ 
ДОВІЧНЕ ДЛЯ ГОРБАТЮКА 
Резонанс  Торік у листопаді 
Тернопільський міськрайонний суд визнав 
Андрія Горбатюка винним у вбивстві тату-
майстрині Тетяни Підвашецької та дав 
йому довічне ув'язнення. Розгляд апеляції 
відбувся 10 лютого

Òàêîæ àäâîêàò çâåðíóâ óâàãó 
ñóäó íà òå, ùî ëèøå çà ê³ëüêà 
äí³â ï³ñëÿ çëî÷èíó, êîëè Ãîðáà-
òþêó îáèðàëè ì³ðó çàïîá³æíîãî 
çàõîäó, â³í ç³çíàâñÿ ó âáèâñòâ³ 
³ íàâ³òü ïðîñèâ ïðîáà÷åííÿ 
ó ìàìè Òåòÿíè, à âæå çãîäîì â³ä 
ñâ³ä÷åíü â³äìîâèâñÿ. Äî ñëîâà, 
ðåäàêö³ÿ «RIA ïëþñ» ìàº âëàñíå 
â³äåî ç öüîãî çàñ³äàííÿ.

Àíäð³é, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àïå-
ëÿö³¿, ïðîêîìåíòóâàâ öå.

— ß òîä³ áóâ ï³ä âïëèâîì 
íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí. À ìåí³ 
êàçàëè, ùî ìîÿ âèíà âæå ïîâí³-
ñòþ äîêàçàíà. Ñêàçàëè, ãîâîðè, 
ùî æàë³ºø, áî òåáå ïî-ëþáîìó 
ïîñàäÿòü, à òàê õî÷à á ìåíøèé 
ñòðîê, — ñêàçàâ Àíäð³é.

ГОРБАТЮК ВВАЖАЄ СЕБЕ 
НЕВИННИМ 

Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ â³í íå áóâ 
áàãàòîñë³âíèì. Ìàìó Òåòÿíè 
ñëóõàâ, îïóñòèâøè ãîëîâó. Ñóä-
äÿì ðîçïîâ³äàâ, ùî ó äåíü, êîëè 
éîãî çàòðèìàëè, âæèâàâ íàðêî-
òè÷í³ çàñîáè: «Êóðèâ òðàâó, çâè-
÷àéíó, ìàðèõóàíó».

— Çàõèñíèê ïîòåðï³ëèõ êàæå, 
ùî ÿ ¿õàâ ë³êóâàòèñü â³ä íàðêî-
òè÷íî¿ çàëåæíîñò³, â³ä òðàâè, àëå 
ÿ ¿õàâ ë³êóâàòèñü â³ä àìôåòàì³íó, 
òîìó ùî ñàì íà òîé ÷àñ ÿ âæå 
òèæäåíü íå âæèâàâ, à â ò³ äí³, 
êîëè âè ïèòàëè, ÿ êóðèâ, — ñêà-
çàâ â³í â îñòàííüîìó ñëîâ³. — 
Ùå àäâîêàò ãîâîðèâ, ùî âîíà 
ìåíå áîÿëàñü. Àëå ÿêáè âîíà 
ìåíå áîÿëàñü, òî âïóñòèëà áè 
âîíà ìåíå äîäîìó? Â³ä÷èíèëà 
áè ìåí³ äâåð³?

Àíäð³é êàæå, ùî â ñóäàõ ÷àñòî 
éîìó çàêèäàëè, ùî â³í ïîãàíà 
ëþäèíà, áî â³í âæèâàâ íàðêî-
òèêè.

— Òàê, â ìåíå áóëà òàêà ïðî-
áëåìà, ÿ âæèâàâ íàðêîòèêè, àëå 
öå íå ðîáèòü ìåíå ïîãàíîþ ëþ-
äèíîþ. ß äî âñ³õ ëþäåé äóæå 
äîáðå â³äíîøóñÿ, — ñêàçàâ Ãîð-
áàòþê.

Ñóä çàäîâîëüíèâ àïåëÿö³þ 
Ãîðáàòþêà òà ïðèçíà÷èâ éîìó 
ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ 15 ðîê³â 
ïîçáàâëåííÿ âîë³.

ТИ І МЕНЕ З НЕЮ ВБИВ: МАМА 
ТЕТЯНИ 

— ßê? Â³í âáèâ ìîþ äèòèíó, 
â³äñèäèòü 15 ðîê³â ³ äàë³ ï³äå 
âáèâàòè? ß áóäó äîáèâàòèñü 
éîìó äîâ³÷íîãî, — ñêàçàëà æ³í-
êà. Íà âèðîê âîíà â³äðåàãóâàëà 
ñëüîçàìè.

Íå ñòðèìóâàëà åìîö³é ³ áàáóñÿ 

Òåòÿíè ïàí³ ²ëëàð³îíà. Æ³íêà 
ïåðåêîíóº, ùî Ãîðáàòþê í³êî-
ëè íå ðîçêàºòüñÿ ó â÷èíåíîìó, 
à 15 ðîê³â äëÿ òàêîãî âàæêîãî 
çëî÷èíó — öå íàäòî ìàëî.

Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ïàí³ Ñâ³ò-
ëàíà ç³ ñëüîçàìè íà î÷àõ ðîçïî-
â³äàëà ³ñòîð³þ æèòòÿ ¿¿ äîíå÷êè. 
Çãàäóâàëà, ÿê ó 5-ð³÷íîìó â³ö³ 
â Òàí³ ä³àãíîñòóâàëè çàõâî-
ðþâàííÿ ðóê. Âîíà ïåðåíåñëà 
17 îïåðàö³é.

— Äëÿ ìåíå ìîÿ äîíå÷êà áóëà 
íàéäîðîæ÷èì â æèòò³. Òè ç íåþ 
³ ìåíå âáèâ. Òî áóëî íàéäîðîæ÷å 
â ìîºìó æèòò³. 29 ñ³÷íÿ ¿é ìàëî 
áóòè 29 ðîê³â, 25 ñ³÷íÿ — Äåíü 
Àíãåëà. Âîíà äëÿ ìåíå áóëà àí-
ãåëîì. Áî òå, ñê³ëüêè ìè ïåðå-
æèëè ðàçîì çíàº ò³ëüêè Áîã ³ 
áëèçüê³ ðîäè÷³, — ñêàçàëà Ñâ³ò-
ëàíà Õðàïêî. — Ï³ñëÿ îïåðàö³é 
áóëà äóæå òðèâàëà ðåàá³ë³òàö³ÿ. 
Âîíà áàãàòî ïðàöþâàëà íàä òèì, 
ùîá çíîâó ìîãëà ðóõàòè ðóêàìè. 
ß âæå òàê ò³øèëàñü, ùî íàðåøò³ 
ìîÿ äèòèíà çäîðîâà. À òåïåð… 
¯¿ íåìà.

Ùå ïðèãàäóþ ³ñòîð³þ, êîëè 
Òàí³ áóëî 11 ðîê³â, â ìåíå áóëà 
ïîäðóãà ³ ìè ç ä³òüìè ïðèõîäè-
ëè â öåíòð. Òàì áóâ Àíäð³é, ùå 
ìàëèé. Ä³òè ïðèá³ãëè äî íàñ ³ 
ðîçïîâ³äàëè, ùî â³í âçÿâ ïàòèêà 
³ õîò³â íèì áèòè ñîáàêó. ß òîä³ 
ùå õîò³ëà âèéòè ³ íàäàâàòè éîìó. 
Ìåíå ñòðèìàëà ïîäðóãà. ß âæå 
òåïåð äóìàþ, ùî òðåáà áóëî ï³òè 
³ òàê íàäàâàòè ïî âóõàõ, ìîæå 
ùîñü áè çì³íèëîñü ³ ìîÿ äèòèíà 
çàðàç áóëà áè æèâà.

Íà ö³ ñëîâà æ³íêè Àíäð³é â³ä-
ïîâ³â, ùî òâàðèí í³êîëè íå îá-
ðàæàâ.

— Áóëî òàêå? ß Òàíþ ïåð-
øèé ðàç çóñòð³â, êîëè ìåí³ áóëî 
20 ðîê³â. Äî òîãî ìè íå áóëè 
çíàéîì³. Òâàðèí ÿ íå îáðàæàâ 
í³êîëè. Äóæå ñèëüíî ëþáëþ òâà-

ðèí. Â ìåíå äâà äí³ òîìó çàáðàëè 
êîòà, òàê ÿê ìåí³ ïî çàêîíó ùå 
ïîêà øî â³í íå äîçâîëåíèé, ³ 
ÿ äâà äíÿ ïëàêàâ, ùî êîòà õòîñü 
íà âóëèöþ âèñòàâèâ. Ìåí³ äóæå 
æàëêî òîãî êîòà. Êîðî÷å. Ëàäíî. 
² ùå õîò³â ñêàçàòè, ùî ìåí³ çîâ-
ñ³ì íå äî ñì³õó. Ìåí³ òóò ïëàêàòè 
êîæåí äåíü õî÷åòüñÿ. Òóò çîâñ³ì 
íå äî ñì³õó, êîëè òåáå îñóäæóþòü 
çà òî, ùî òè íå ðîáèâ.

Ó ïîòåðï³ëèõ º çìîãà ïîäàòè 
ñêàðãó â Êàñàö³éíèé ñóä. Ìàìà 
âáèòî¿ êàæå, ùî ³ íîâèé âèðîê 
âîíè îñêàðæóâàòèìóòü.

— Òàíÿ äóæå ãàðíî ìàëþâàëà, 
ùîá ðåàá³ë³òóâàòè ðóêè. Ìè ïðè-
íåñëè ¿¿ àâòîïîðòðåò. Ïîäèâèñü, 
ïîäèâèñü êîãî òè âáèâ (çâåðòà-
ºòüñÿ äî Ãîðáàòþêà — ïðèì. 
ðåä), — êàæå ìàìà âáèòî¿. — 
Õî÷ó òàêîæ ñêàçàòè ïðî òå, ùî 
çàðàç Àíäð³é âæèâàº íàðêîòèêè. 
Ñèäèòü â ïðèâàòí³é êàìåð³, äóæå 
äîáðå òàì ðîçïàññÿ. Êð³ì òîãî, 
âæèâàº íàðêîòèêè. Â³í ðàç òàê 
íàíþõàâñÿ òèõ íàðêîòèê³â, ùî º 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ âèêëèêàëà øâèäêó, 
ùîá éîãî â³äêà÷óâàëè. Ñêàæ³òü, 
ÿê ëþäèíà ìîæå çì³íèòèñü, 
ÿêùî â³í äàë³ âçÿâñÿ çà ñâîº? 
ß ââàæàþ, ùî â³í ìàº ñèä³òè 
äîâ³÷íî. Áî ïðî ðîçêàÿííÿ òóò 
íåìàº ìîâè. ßêùî âè íå çðîáèòå 
òîãî, íà ùî â³í çàñëóæèâ — äî-
â³÷íå ïîêàðàííÿ — òàêå ñàìå 
÷åêàº äðóãó îñîáó, òðåòþ, ÷åò-
âåðòó… ßê éîìó çàéäå, â³í çíîâó 
çðîáèòü òî, ùî çðîáèâ ç Òàíüîþ. 
Ìîÿ äîíüêà ìð³ÿëà ïîâåðíóòèñü 
äî íàâ÷àííÿ â ìåäè÷íîìó. Òå-
ïåð óÿâ³òü, ñê³ëüêè æèòò³â âîíà 
ìîãëà âðÿòóâàòè, ÿêáè çàðàç áóëà 
æèâà…

Ðåäàêö³ÿ «RIA ïëþñ» ñòåæè-
òèìå çà òèì, ÷è ïîäàäóòü ñêàðãó 
â Êàñàö³éíèé ñóä. Ïðî öå ÷èòàéòå 
çãîäîì.

Замість довічного покарання, Апеляційний суд призначив 
Андрію Горбатюку 15 років позбавлення волі
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Рідні вбитої дівчини принесли її автопортрет. 
Тетяна гарно малювала і мала багато планів на життя...

«ßê? Â³í âáèâ ìîþ 
äèòèíó, â³äñèäèòü 
15 ðîê³â ³ äàë³ ï³äå 
âáèâàòè? ß áóäó 
äîáèâàòèñü éîìó 
äîâ³÷íîãî» 
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РЕКЛАМА

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Çàóâàæèìî, ùî âèòðàòè 
íà òàêñ³ ìîæóòü áóòè ³ á³ëüøè-
ìè, çâàæàþ÷è íà òå, ó ÿêó ãîäèíó 
âè ¿äåòå ³ ÷è áóäóòü íà äîðîç³ 
çàòîðè.

ТАКСІ «ТЕРНОПІЛЬ» 
Ñëóæáà òàêñ³ ïðîïîíóº äåê³ëü-

êà òàðèô³â, çàëåæíî â³ä êëàñó ìà-
øèíè: CITY CAR, GOLF Êëàñ, 
EXECUTIVE CAR, LUXURY 
CAR, LUXURY CAR NEW 
CARS (ÀÂÒÎ Ç 2018 ÐÎÊÓ), 
E-MOBILITY — ÅËÅÊÒÐÎÊÀÐ, 
549VAN — Ïàñàæèð, òàðèô «²í-
äèâ³äóàëüíèé». Ì³í³ìàëüíèé òà-
ðèô ñòàíîâèòü 35 ãðèâåíü äëÿ 
âñ³õ êëàñ³â ìàøèíè, àëå ÿêùî 
âè îáðàëè 549VAN — Ïàñàæèð, 
à ó âàø³é êîìïàí³¿ øåñòåðî ÷è 
á³ëüøå îñ³á, ì³í³ìàëüíèé òàðèô 
ñòàíîâèòèìå 65 ãðèâåíü.

Îêð³ì òîãî, òóò º ïîñëóãà äðàé-
âåðà. Âîä³é äîâåçå âàñ íà âàø³é 
àâò³âö³, ÿêùî âè, íàïðèêëàä, 
ïèëè àëêîãîëü. Òàêà ïîñëóãà 
âàðòóº 200 ãðèâåíü, ïëþñ 17 ãðè-
âåíü çà êîæíèé ê³ëîìåòð.

Òàêîæ âè ìîæåòå îòðèìàòè 
êåøáåê, ÿêùî çàìîâèòå àâòî ç 
âåá-ñàéòó ÷è îíëàéí-ðåñóðñ³â. 
Äåòàëüí³øå ïðî áîíóñè òà äîäà-
òîê, ÿêèé ó ñëóæáè òàêñ³ òàêîæ 
º, âè ìîæåòå ä³çíàòèñÿ íà ¿õíüî-
ìó ñàéò³.

Äî ñëîâà, â äîäàòêó òàêñ³ 

ìîæíà ïðîñòåæèòè, ÷è º ïîðó÷ 
ç âàìè àâò³âêè äàíî¿ ñëóæáè.

Äèñïåò÷åð ïîâ³äîìèâ íàì, ùî 
âàðò³ñòü ïðî¿çäó âèðàõîâóþòü 
çà ë³÷èëüíèêîì. Ì³í³ìàëüíèé 
òàðèô 35 ãðèâåíü äî 3,5 ê³ëîìå-
òðà. Îòîæ ìè, çà ïðî¿çä ìàðøðó-
òîì, ùî â³ä Öåðêâè íàä Ñòàâîì 
äî Çáàðàçüêîãî ê³ëüöÿ, òîáòî 
çà 4,2 ê³ëîìåòðà, çàïëàòèëè á 
42 ãðèâí³.

Êîíòàêòè: 549.

828 
Â äàíî¿ ñëóæáè òàêñ³ º äîäà-

òîê, â ÿêîìó âè ìîæåòå îáðàòè 
òðè òàðèôè, à ñàìå: «Åêîíîì», 
«Ñòàíäàðò» òà «Ì³í³âåí». Ì³í³-
ìàëüíèé ïðî¿çä âàðòóº 30, 35 òà 
55 ãðèâåíü â³äïîâ³äíî. À òàêîæ 
º ñàéò, ïðîòå, ëèøå äëÿ Êèºâà.

Òàêîæ ó äîäàòêó º ìîæëèâ³ñòü 
âèçíà÷èòè âàðò³ñòü ïðî¿çäó, îá-
ðàâøè òîé ÷è ³íøèé òàðèô òà 
øëÿõ. Äîñòóïíà äàíà ôóíêö³ÿ 
ò³ëüêè äëÿ àâòîðèçîâàíèõ êîðèñ-
òóâà÷³â. Àâòîðèçóâàòèñÿ íàì òàê 
³ íå âäàëîñÿ, àäæå ââ³âøè ñâ³é 
íîìåð òåëåôîíó, ìè òàê ³ íå îò-
ðèìàëè íà íüîãî ÑÌÑ ç êîäîì, 
äëÿ çàâåðøåííÿ àâòîðèçàö³¿.

Òà ÿê íàì ïîÿñíèâ äèñïåò÷åð, 
òàðèôó «Åêîíîì» ó íèõ íåìàº, 
àäæå çà äàíèì òàðèôîì äî êë³-
ºíò³â ïðè¿æäæàëè á íà àâòîìîá³-
ëÿõ äî 2000 ðîêó âèïóñêó. Â äà-
í³é ñëóæá³ òàêñ³ âèêîðèñòîâóþòü 
íîâ³ø³ òà êîìôîðòí³ø³ àâò³âêè, 
ÿê³ âèïóñêàëè ï³ñëÿ 2000 ðîêó. 

ЯКЕ ТАКСІ У ТЕРНОПОЛІ 
НАЙДЕШЕВШЕ: МИ ПОРІВНЯЛИ 
Проїзд  Таксі, хоч і не є найдешевшим 
видом транспорту для пересування 
містом, але точно не поступається 
зручністю маршруткам та тролейбусам. 
До того ж, ви гарантовано займете 
сидяче місце. А за скільки пропонують 
довезти своїх клієнтів різні служби 
таксі та якими користуватися зручніше, 
перевірили «RIA плюс». Ми порахували 
вартість поїздки за визначеним 
маршрутом. Читайте, що з цього вийшло 

Ми порівняли, скільки грошей нам довелося заплатити різним службам 
таксі, якби ми їхали від Церкви над Ставом до Збаразького кільця 

Îòîæ äî âèáîðó ïðîïîíóþòü òà-
ðèôè «Ñòàíäàðò» òà «Ì³í³âåí» 
(ì³êðîàâòîáóñ ç ìîæëèâ³ñòþ ïå-
ðåâåçåííÿ äî âîñüìè îñ³á).

ßê ïîâ³äîìèâ äèñïåò÷åð, 
âàðò³ñòü ïðî¿çäó â³ä Íàäñòàâíî¿ 
öåðêâè äî Çáàðàçüêîãî ê³ëüöÿ 
âàðòóâàòèìå 50 ãðèâåíü çà òà-
ðèôîì «Ñòàíäàðò» òà 96 ãðèâåíü 
çà òàðèôîì «Ì³í³âåí».

Êîíòàêòè: 828.

VIP НОВЕ ТАКСІ 
Íà ñàéò³ äàíî¿ ñëóæáè òàêñ³ âè 

ìîæåòå îçíàéîìèòèñÿ ç ïîñëóãà-
ìè. Îäíàê ö³íè íà íèõ çàñòàð³ë³.

ßê ïîâ³äîìèëè íàì â äèñïåò-
÷åðñüê³é ñëóæá³, ì³í³ìàëüíà âàð-
ò³ñòü ïðî¿çäó ñòàíîâèòü 33 ãðèâí³ 
äî 2,9 ê³ëîìåòðà, äàë³ — 10 ãðè-
âåíü çà ê³ëîìåòð ó ì³ñò³.

Íàïåðåä âàðò³ñòü ïðî¿çäó ïðî-
ðàõóâàòè íå ìîæóòü, àäæå ï³ä 
÷àñ ïîäîðîæ³ àâòîìîá³ëü ìîæå 
ïîòðàïèòè â ïðîáêó.

Îòîæ, ìè ïîðàõóâàëè ñàì³. 
Òàê, â³ä 4,2 ê³ëîìåòðà â³äíÿëè 
2,9 ³ ïîìíîæèëè íà 10, äî îòðè-
ìàíîãî ÷èñëà äîäàëè 33. Îòæå, 
ïðî¿õàâøè â³ä Íàäñòàâíî¿ öåð-
êâè äî Çáàðàçüêîãî ê³ëüöÿ, âè 
çàïëàòèòå îð³ºíòîâíî 46 ãðèâåíü.

Êîíòàêòè: 917, 52–08–08, 
067–352–03–03.

«ОПТИМАЛЬНЕ» 
Ñëóæáà òàêñ³ ìàº âëàñíèé äî-

äàòîê òà ñàéò. Âè ìîæåòå îáðàòè 
ìàðøðóò, çà ÿêèì áàæàºòå ¿õàòè, 
à òàêîæ âàì íà âèá³ð ïðîïîíó-
þòü ï’ÿòü òàðèô³â: «Ñòàíäàðò», 
«Êîìôîðò», «Åêîíîì», Óí³âåð-
ñàë», «Ì³êðîàâòîáóñ».

Ì³í³ìàëüíà âàðò³ñòü çà âñ³ìà 
òàðèôàìè, ùî ïðîïîíóº äàíà 
ñëóæáà, íàñòóïíà: «Ñòàíäàðò» — 
29 ãðèâåíü; «Êîìôîðò» — 
33 ãðèâí³; «Åêîíîì» — 25 ãðè-
âåíü; «Óí³âåðñàë» — 50 ãðèâåíü.

Òîæ, âàðò³ñòü ïðî¿çäó çà òà-
ðèôîì «Ñòàíäàðò» â³ä Íàä-
ñòàâíî¿ öåðêâè äî Çáàðàçüêîãî 
ê³ëüöÿ ñòàíîâèòèìå 49 ãðèâåíü.

Êîíòàêòè: 579.

«ПІЛОТ» 
Íà ñàéò³ ñëóæáè òàêñ³ éäåòüñÿ 

ïðî òå, ùî âîíè òàêîæ íàäàþòü 
ïîñëóãó «Äðàéâåð», 35 ãðèâåíü — 
ì³í³ìàëüíà âàðò³ñòü ïðî¿çäó 
íà â³äñòàíü äî òðüîõ ê³ëîìåòð³â, 
çà òàðèôàìè, ùî ïðîïîíóþòü, 
à ñàìå: «Åêîíîì», «Ñòàíäàðò», 
«Êîìôîðò».

Îêð³ì òîãî, â òàêñ³ «Ï³ëîò» º ³ 
âëàñíèé äîäàòîê, çà äîïîìîãîþ 
ÿêîãî âè ìîæåòå âèêëèêàòè òàêñ³, 
ïîïåðåäíüî îáðàâøè ïî÷àòêîâó 
òà ê³íöåâó òî÷êó, à òàêîæ òàðèô. 
Íà æàëü, äîäàòîê íå ïîêàçóº îð³-
ºíòîâíó âàðò³ñòü ïðî¿çäó.

Äèñïåò÷åðè ïîâ³äîìèëè, ùî 

âàðò³ñòü ïðî¿çäó âñòàíîâëþþòü 
çà ë³÷èëüíèêîì.

Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü ìàðøðóòó 
«Íàäñòàâíà öåðêâà — Çáàðàçüêå 
ê³ëüöå», çà íàøèìè ï³äðàõóí-
êàìè, ñòàíîâèòèìå 45 ãðèâåíü 
çà òàðèôîì «Åêîíîì» òà 46 ãðè-
âåíü çà òàðèôîì «Ñòàíäàðò» òà 
«Êîìôîðò».

Êîíòàêòè: 096–286–68–22.

«ВІКТОРІЯ» 
Ñàéòó ÷è äîäàòêó äàíî¿ ñëóæ-

áè òàêñ³ íàì çíàéòè íå âäàëî-
ñÿ. Ó äèñïåò÷åðñüê³é ðîçïîâ³ëè, 
ùî ì³í³ìàëüíà âàðò³ñòü ïðî¿çäó 
äî òðüîõ ê³ëîìåòð³â ñòàíîâèòü 
35 ãðèâåíü, äàë³ — 7,5 ãðèâí³ 
çà ê³ëîìåòð ïî ì³ñòó.

Øëÿõ â³ä Íàäñòàâíî¿ öåðêâè 
äî Çáàðàçüêîãî ê³ëüöÿ âàðòóâàâ 
áè íàì 44 ãðèâí³.

Êîíòàêòè: 067–94–30–808 

Âàðò³ñòü ìàðøðóòó 
âèçíà÷àºìî 
çà äîïîìîãîþ äîäàòê³â 
àáî çàïèòóºìî 
ó äèñïåò÷åð³â. 
Ïîð³âíÿííÿ — ó ãðàô³ö³ 

Таксі «Тернопіль»

                       42 грн 

«Пілот»

                46 грн 

«Оптимальне»

                        49 грн 

«828»

                          50 грн 

«VIP Нове таксі»

                46 грн 

«Вікторія»

          44 грн
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— Ìîæíà ñêàçàòè, ùî Ñåðàôè-
ì÷èê — äîðîñëà äèòèíà, â³í âæå 
âñå ðîçóì³º. Íå ðàç â³í ïðîæèâàâ 
ó ò³òêè, äóæå ¿¿ ëþáèòü. Âîíà éîãî 
ï³äãîòóâàëà, ïîðåêîìåíäóâàëà 
éîìó áóòè ñëóõíÿíèì ó íàñ, âîíà 
éîãî ïðèâåçëà äî íàñ, ³ â³í òóò 
æèâå ç äóìêîþ, ùî ñêîðî éîãî 
çàáåðóòü, — êàæå â³í.

Ó ïàòðîíàòí³é ðîäèí³ õëîïö³ 
âæå ìàéæå äâà ì³ñÿö³. Çà çàêîíîì, 
äîçâîëåíî ïåðåáóâàòè òðè ì³ñÿö³. 
Ó âèïàäêó, ÿêùî âèíèêëè íåïå-
ðåäáà÷óâàí³ îáñòàâèíè, — äî ï³â 
ðîêó.

Є І БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ 
— Ó íàñ º äîíå÷êà òàêîãî â³êó, 

ÿê Ñåðàôèì÷èê òà õëîï÷èê, ÿêèé 
âæå øêîëÿð. Ó íàñ ä³òè íîðìàëü-
íî òà íàâ³òü äóæå äîáðå ðåàãóþòü 
íà öþ ñèòóàö³þ. Âîíè çíàþòü, ùî 

íàøà ðîäèíà äîïîìàãàº ³íøèì, 
çíàþòü, ùî ä³òêè ìàþòü òð³øêè 
ïîæèòè â íàñ. Ó ìîº¿ òåù³ º äè-
òÿ÷èé áóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó, 
ó ÿêîìó âèõîâóºòüñÿ äåñÿòü ä³-
òåé, — ðîçïîâ³äàº ïàí Âîëîäèìèð.

Ð³øåííÿ ñòàòè ïàòðîíàòíèìè 
âèõîâàòåëÿìè ñ³ì'ÿ ïðèéíÿëà ùå 
äâà ðîêè äî òîãî. Ðàí³øå õîò³ëè 
ñòàòè ïðèéîìíèìè áàòüêàìè, 

— ßêùî ëþäèíà çàö³êàâëåíà 
³ õî÷å ïðàöþâàòè, òî ïåðåøêîä 
äëÿ íå¿ íåìàº. ßêùî ðîáîòà 
ïîäîáàºòüñÿ, òî í³÷îãî íå áóäå 
âàæêî, — êàæå ïîì³÷íèê ïàòðî-
íàòíîãî âèõîâàòåëÿ. — Áàæàííÿ 
äîïîìîãòè ä³òÿì, ÿê³ öüîãî ïîòðå-
áóþòü, ç'ÿâèëîñü ïðèáëèçíî ï'ÿòü 
ðîê³â òîìó. Ñïî÷àòêó ìè õîò³ëè 
âäî÷åðèòè ä³â÷èíêó ç äèòáóäèíêó. 
Àëå ñïî÷àòêó ä³òè áóëè äóæå ìà-
ëåíüêèìè, ïîò³ì ñëóæáè â³äìîâè-
ëè ÷åðåç ïîáóòîâ³ óìîâè, äàë³ ùå 

ГАЛИНА ГОНЧА-

РОВСЬКА, КАН-

ДИДАТ ПСИХО-

ЛОГІЧНИХ НАУК, 

ВИКЛАДАЧ 

— Тільки у сім’ї 
дитина може 

всебічно, гармонійно розвива-
тися. Держава контролює процес 
розвитку дітей, захищає їхні пра-
ва. Якщо у родині не створено 
умови для нормального розвитку 
дитини, державою передбачено 
інші форми виховання, а саме: 
усиновлення, опіка, прийомні 
сім’ї, дитячі будинки сімейного 
типу,  патронатні сім’ї, як новітня 
форма сімейного виховання.
Процес пошуку та відбору патро-
натних сімей відбувається у два 
етапи: інформування громад-

ськості про послугу з патронату 
і пошук кандидатів у патронатні 
вихователі та здійснення первин-
ного відбору кандидатів у патро-
натні вихователі.
Інформацію про те, як стати па-
тронатним вихователем, надає 
Тернопільський обласний центр 
соціальних служб. Часто потен-
ційні кандидати у патронатні 
вихователі — це люди, які по-
передньо вже цікавились мож-
ливістю надавати допомогу дітям 
у своїй родині. Важливою є та-
кож і підтримка членів сім’ї у цих 
прагненнях. Досить успішними 
стають ті патронатні сім'ї, які 
вже виховали своїх дітей, вони 
роз'їхалися і залишили рідну до-
мівку. Батьки ж настільки зрілі, 
що не «чіпляються» за своїх чад.

У вихователів часто є власні діти 

ËÀÉÔ

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–141–50, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Ó ëèñòîïàä³ 2020-ãî ðîêó 4-ð³÷-
íîãî Ñåðàôèìà ïîáèâ â³ò÷èì. Äè-
òèíà æèëà ó ò³òêè, à ìàìà ðàçîì 
ç 10-ì³ñÿ÷íèì áðàòèêîì — ó áó-
äèíêó, ùî ïîðÿä ç òèì, äå â³äáó-
âàº äîìàøí³é àðåøò ÷îëîâ³ê, ùî 
«âèõîâóâàâ» êóëàêàìè ìàëþêà.

Ñåðàôèì÷èê, ï³ñëÿ ïåðåæèòîãî, 
îïèíèâñÿ â ïàòðîíàòí³é ðîäèí³. 
Äèòèíà â áåçïåö³, ïåðåêîíóþòü 
â ñëóæá³ ó ñïðàâàõ ä³òåé.

ЖИВЕ З ПАТРОНАТНИМИ 
БАТЬКАМИ 

Ð³øåííÿ â³ääàòè äèòèíó â ïà-
òðîíàòíó ñ³ì'þ ïðèéíÿëè íà çà-
ñ³äàíí³ ì³ñüêâèêîíêîìó.

— Ñåðàôèì÷èê æèâå ó ïàòðî-
íàòí³é ñ³ì'¿, — ðîçïîâ³ëà ò³òêà äè-
òèíè Ìàð³ÿ ²ëü÷óê. — Òàê, ìåí³ 
âàæêî áóëî ç íèì ðîçñòàâàòèñü, 
àëå òàêèì áóëî ð³øåííÿ êîì³ñ³¿. 
Äèòèíà íà÷å íîðìàëüíî ñïðèé-
íÿëà ïåðå¿çä â³ä ìåíå, ³ ÿ äóæå 
ñïîä³âàþñü, ùî ç íèì âñå áóäå 
äîáðå.

ßê ðîçïîâ³ëà ò³òêà, ìîæëè-
âî, îñíîâíèì àðãóìåíòîì ïðè 
ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ ñòàëî òå, ùî 
çà çàêîíîì íå ìîæíà ðîçëó÷àòè 
áðàò³â. Ìîëîäøîìó áðàòèêó Ñå-
ðàôèìà Âëàä³êó ëèøå 10 ì³ñÿö³â. 
Îáîõ õëîïö³â ò³òêà äî ñåáå âçÿòè 
íå çìîãëà.

Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî ñëóæáà 
ïðîäîâæóº ñòåæèòè çà òèì, ÿê 
æèâóòü ä³òè â ïàòðîíàòíèõ ðî-

äèíàõ. ² íàïðèçâîëÿùå ¿õ í³õòî 
íå ïîêèíå. Àëå ùî áóäå ï³ñëÿ ð³-
øåííÿ ñóäó — íåâ³äîìî. Äî ñëîâà, 
çàñ³äàííÿ ìàº â³äáóòèñü âñåðåäèí³ 
ëþòîãî, ³ º éìîâ³ðí³ñòü, ùî õëîï-
÷èê³â ïîâåðíóòü â ðîäèíó, äå âîíè 
çàçíàëè êðèâäè. ×îëîâ³ê, ÿêèé öå 
â÷èíèâ, çàðàç ï³ä äîìàøí³ì àðå-
øòîì ó ñåáå âäîìà. Éîãî áóäèíîê 
ðîçòàøîâàíèé ÷åðåç ïàðêàí â³ä 
òîãî, äå, éìîâ³ðíî, æèòèìóòü ìàë³. 
Òàêîæ â³äîìî, ùî âæå â³äáóëîñü 
ïåðøå çàñ³äàííÿ ó ñïðàâ³ ïðî ïî-
êàðàííÿ â³ò÷èìà Ñåðàôèìà.

МАЮТЬ ДВОХ ВЛАСНИХ ДІТЕЙ 
Íàì âäàëîñü ðîçøóêàòè ëþäåé, 

ÿê³ ñòàëè ïàòðîíàòíèìè áàòüêàìè 
äëÿ õëîï÷èê³â. Öå ðîäèíà Ãåðà-
ñèì÷óê³â, ÿê³ æèâóòü â Êðåìåíö³. 
Ñâ³òëàíà — ïàòðîíàòíèé âèõî-
âàòåëü. ¯¿ ÷îëîâ³ê Âîëîäèìèð, — 
ïîì³÷íèê âèõîâàòåëÿ. Ó ðîäèí³ º 
äâîº âëàñíèõ ä³òåé.

— Ä³òåé â³ääàëè â íàøó ðîäèíó 
íà ïåð³îä, ïîêè íå âèð³øèòüñÿ 
ïèòàííÿ ùîäî ¿õ ïîäàëüøîãî 
ïåðåáóâàííÿ. Íà äàíèé ìîìåíò, 
ÿ òàê ðîçóì³þ, âîíè íå ìàþòü 
êóäè ïîâåðíóòèñü, áî ìàìà ³ íàäà-
ë³ ïðîæèâàº ç³ ñâî¿ì ñï³âìåøêàí-
öåì, ÿê ìåí³ â³äîìî, — ðîçïîâ³äàº 
ïàí Âîëîäèìèð. — Äî ä³òîê æ³íêà 
ïðèõîäèòü ïîñò³éíî, ñòàðàºòüñÿ. 
Íàâ³äóº ¿õ ³ ò³òêà.

×îëîâ³ê ðîçïîâ³äàº, ùî íàâ³òü 
çà ÷àñ, ïîêè Ñåðàôèì÷èê æèâå 
ó íèõ, õëîï÷èê äóæå çì³íèâñÿ, 
á³ëüøå ðîçìîâëÿº òà ñòàâ àêòèâ-
í³øèé.

ІСТОРІЯ ПЕРШОЇ ПАТРОНАТНОЇ СІМ'Ї 
Виховання   За 4-річного Серафима 
з Кременця, якого в листопаді побив 
співмешканець мами, переживала уся 
Тернопільщина. Хлопчика тимчасово 
віддали на виховання у патронатну сім'ю. 
Ми розшукали людей, які є вихователями 
для Серафима і його молодшого братика. 
Як живуть, читайте у матеріалі

«Ñåðàôèì÷èê — 
äîðîñëà äèòèíà, â³í 
âæå âñå ðîçóì³º. 
Íå ðàç ïðîæèâàâ 
ó ò³òêè, äóæå ¿¿ ëþáèòü. 
Âîíà éîãî ïðèâåçëà» 

За інформацією Тернопільського об-
ласного центру соціальних служб, 
патронат над дитиною — це тимча-
совий догляд, виховання та реабі-
літація дитини в сім’ї патронатного 
вихователя на період подолання 
дитиною, її батьками або іншими 
законними представниками склад-
них життєвих обставин.
Патронатними вихователями мо-
жуть бути громадяни України віком 
від 35 до 60 років (для жінки) і від 
35 до 65 років (для чоловіка), які 
перебувають у зареєстрованому 
шлюбі; проживають на спільній 
житловій площі; мають позитив-
ний досвід виховання дітей; одна 
(один) з яких виконання обов’язків 
патронатного вихователя не поєднує 
з іншою трудовою діяльністю; про-
йшли курси спеціальної підготовки; 

відповідають іншим вимогам, ви-
значеним у чинному законодавстві.

ЯКІ ОБОВ’ЯЗКИ 
ПАТРОНАТНОГО ВИХОВАТЕЛЯ?
 забезпечити дитину житлом, одя-
гом, харчуванням тощо;
 створити дитині умови для нав-
чання, фізичного та духовного роз-
витку;
  співпрацювати з батьками, ін-
шими законними представниками 
дитини задля подолання склад-
них життєвих обставин у межах та 
у спосіб, визначені органом опіки 
та піклування;
 забезпечити надання чи доступ 
до послуг, визначених договором 
про патронат над дитиною;
  сприяти контактам дитини з 
батьками, іншими законними 

представниками, родичами, крім 
випадків, коли батьки позбавлені 
батьківських прав або в судовому 
порядку обмежені у праві спілку-
вання з дитиною.

ОПЛАТА ПОСЛУГ патронатного ви-
хователя та виплата соціальної до-
помоги на утримання дитини в сім’ї 
патронатного вихователя здійсню-
ються за рахунок коштів місцевих 
бюджетів у розмірі та порядку, які 
визначені Кабінетом Міністрів Украї-
ни. Соціальні виплати патронатному 
вихователю — 2 прожиткових міні-
муми на кожну дитину відповідного 
віку. Так, з 1 січня 2020 року така 
соціальна допомога становить для 
дітей віком від 0 до 6 років 3842 грн 
(1921х2), а для дітей віком від 
6 до 18 років — 4700 грн.

ДОВІДКА

áóëè òðóäíîù³. Êîëè ä³çíàëèñü, 
ùî â Óêðà¿í³ âïðîâàäæóþòü ïî-
ñëóãó ïàòðîíàòíèõ âèõîâàòåë³â, 
çðîçóì³ëè: öå íàø ÷àñ.

НАВЧАННЯ БУЛИ 
НЕПРОСТИМИ 

Íàâ÷àííÿ Ãåðàñèì÷óêè çàê³í-
÷èëè ùå íàïðèê³íö³ 2019-ãî, àëå 
îäðàçó ï³ñëÿ ¿õ çàâåðøåííÿ ðîç-
ïî÷àâñÿ êàðàíòèí.

— Ó Êðåìåíö³ íà êàðàíòèí 
çàêðèëè áóäèíîê-³íòåðíàò, ³ ìè 
âçÿëè äèòèíó, ÿêà íå ìàëà çìî-
ãè ïî¿õàòè äîäîìó. Äèòèíà áóëà 
ó íàñ âñå ë³òî àæ äî âåðåñíÿ, — 
çãàäóº êðåìåí÷àíèí.

ВІДПУСКАТИ НАВЧИЛИ 
ВИКЛАДАЧІ 

Ïàòðîíàòí³ ñ³ì'¿ òèì÷àñîâî 
íàäàþòü ïðèòóëîê ä³òÿì, áàòü-
êè ÿêèõ ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ 
æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ. Ä³òè îòðèìó-
þòü äîìàøí³é çàòèøîê, òåïëî òà 
çàäîâîëåííÿ ïîòðåá, íåîáõ³äíèõ 
äëÿ ïîâíîö³ííîãî ¿õ ðîçâèòêó.

— ×è íå âàæêî â³äïóñêàòè? 
Ñêàæó, ùî â öüîìó ïëàí³ äóæå 

â íàãîä³ ñòàëè íàâ÷àííÿ. Àäæå 
ñàìå òàì íàñ íàâ÷èëè íå ïðèâ'ÿ-
çóâàòèñü äî äèòèíè. Ñàìå òîìó 
ïîñëóãó íàäàþòü âïðîäîâæ òðüîõ 
ì³ñÿö³â, ìàêñèìóì ï³â ðîêó. Ìè 
ïðàöþºìî ÷³òêî çà çàêîíîäàâ-
ñòâîì, êåðóºìîñü ð³øåííÿìè 
ñëóæá, ñóä³â. Çâ³ñíî, ìåí³ áóäå 
ñïîê³éí³øå, ÿêùî áóäó çíàòè, 
ùî ç äèòèíîþ óñå äîáðå. Ðàí³øå 
ÿ áóâ íàëàøòîâàíèé á³ëüø åìî-
ö³éíî äî öüîãî. Ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ 
ïîñòàâèâ ðàìêè. Çàðàç ùîðàçó 
çãàäóþ ñëîâà ç íàâ÷àííÿ: «Ä³òè, 
ÿê³ òèì÷àñîâî ïåðåáóâàþòü â ðî-
äèí³», — ä³ëèòüñÿ Âîëîäèìèð Ãå-
ðàñèì÷óê.

Ñï³ëêóâàííÿ äîâîäèòüñÿ íàëà-
ãîäæóâàòè íå ëèøå ç ä³òüìè, à é 
ç ¿õ á³îëîã³÷íèìè áàòüêàìè, ÿê³ 
ïðèõîäÿòü ïðîâ³äóâàòè äèòèíó. ² 
íàâ³òü á³ëüøå, ïàòðîíàòí³ áàòü-
êè ìàþòü ñïðèÿòè íàëàãîäæåííþ 
êîíòàêòó â ä³òåé ³ç íèìè.

Ìîëîäøîìó áðàòèêó Ñåðàôèìà, 
Âëàä³êó, ëèøå âèïîâíèâñÿ ð³ê. 
Äåíü íàðîäæåííÿ â³äñâÿòêóâàâ 
ó ïàòðîíàòí³é ñ³ì'¿. À ìè ³ äàë³ 
ñòåæèìî çà äîëåþ õëîï÷èê³â.

Сім’я Світлани та Володимира Герасимчуків з Кременця 
стали першими в області патронатними вихователями
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Íàïðèê³íö³ ñ³÷íÿ 20-ð³÷íèé 
²ãîð Ñîá÷óê ç ì³ñòå÷êà Øóìñüê 
óñï³øíî ïåðåí³ñ îïåðàö³þ ç ïåðå-
ñàäêè íèðêè, íà ÿêó ÷åêàâ ïîíàä 
òðè ðîêè. Îðãàí éîìó òðàíñïëàí-
òóâàëè ó Ì³íñüêó. Àëå æ õ³áà 
â Óêðà¿í³ íåìàº êë³í³ê, äå ðîáëÿòü 
ïåðåñàäêè? À ÿê æå Çàêîí, ÿêèé 
ïðèéíÿëè ùå äâà ðîêè òîìó?

Ïðî òå, ÿê õëîïöåâ³ ç Òåðíî-
ï³ëüùèíè äîâåëîñü ïîäîëàòè 
íåïðîñòèé øëÿõ äî æèòòºâî-âàæ-
ëèâî¿ îïåðàö³¿, ìè ðîçïîâ³äàëè 
ó ïóáë³êàö³¿ «ß ìàéæå æèâ÷èê…» 
20-ð³÷íèé ²ãîð ç Øóìñüêà ðîçïî-
â³â, ÿê éîìó áåçêîøòîâíî ïåðå-
ñàäèëè íèðêó».

2 ëþòîãî â³í íàïèñàâ, ùî âæå 
÷åêàº íà âèïèñêó òà ïî÷óâàºòüñÿ 
çíà÷íî êðàùå, í³æ äî îïåðàö³¿.

Çà ³íôîðìàö³ºþ óïðàâë³ííÿ 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
ÎÄÀ, çàðàç â îáëàñò³ íà ïåðåñàäêó 
íèðêè î÷³êóþòü 43 ëþäèíè. Òî æ 
÷îìó òàê³ îïåðàö³¿ â Óêðà¿í³ ð³ä-
ê³ñòü? Òèì ïà÷å, ùî çàêîíîäàâ÷à 
áàçà äëÿ ðîçâèòêó òðàíñïëàíòî-
ëîã³¿ òåæ âæå º.

ДЕ Є ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ДОНОРІВ?

Çàêîí «Ïðî çàñòîñóâàííÿ òðàí-
ñïëàíòàö³¿ àíàòîì³÷íèõ ìàòåð³àë³â 
ëþäèí³» ïðèéíÿëè ùå ó 2018-ìó 
ðîö³, ïîò³ì çì³íè äî íüîãî âíî-
ñèëè ³ â 2019-ìó, ³ â 2020-ìó. 
Â³äïîâ³äíî äî íüîãî, ùå íà ïî-
÷àòêó 2020-ãî â Óêðà¿í³ ïëàíóâà-
ëè ïî÷àëè âïðîâàäæóâàòè ªäèíó 
äåðæàâíó ³íôîðìàö³éíó ñèñòåìó 
òðàíñïëàíòàö³¿ îðãàí³â ³ òêàíèí, 
ç äîïîìîãîþ ÿêî¿ ïëàíóâàëè ñèí-
õðîí³çóâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî óñ³õ 
äîíîð³â òà ðåöèï³ºíò³â.

² öÿ ñèñòåìà òàêè çàïðàöþâàëà, 
ùîïðàâäà, íà ð³ê ï³çí³øå, í³æ öå 
ïëàíóâàëè, ç 1 ñ³÷íÿ 2021-ãî. Ïðî 
öå íà áðèô³íãó ùå íà ïî÷àòêó 
ñ³÷íÿ ðîçïîâ³â ì³í³ñòð îõîðîíè 
çäîðîâ`ÿ Ìàêñèì Ñòåïàíîâ, ïå-
ðåäàº «Óêð³íôîðì».

— 1 ñ³÷íÿ â Óêðà¿í³ ïðàöþº 
ªäèíà äåðæàâíà ³íôîðìàö³éíà 
ñèñòåìà ç ïèòàíü òðàíñïëàíòàö³¿ 
îðãàí³â òà òêàíèí. Öå áóâ òàêèé 
âàæêèé âèêëèê â ìèíóëîìó ðîö³, 
êîëè íàì òðåáà áóëî çàïóñòèòè ¿¿ ç 
1 ñ³÷íÿ. Öå äóæå âàæëèâà ñèñòåìà, 
ÿ âæå íå ãîâîðþ ùîäî çàõèùå-
íîñò³ ö³º¿ ñèñòåìè. Âîíà âàæëèâà 
ç òî÷êè çîðó íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè, ç òî÷êè çîðó íàäàííÿ 
òðàíñïëàíòàö³¿ ëþäÿì, ÿê³ öüîãî 

ïîòðåáóþòü, — ñêàçàâ Ñòåïàíîâ.
Ì³í³ñòð äîäàâ, ùî ó öüîìó 

ðîö³ âïåðøå â Óêðà¿í³ ïëàíó-
ºòüñÿ çðîáèòè òðàíñïëàíòàö³þ 
ëåãåíü. Òàêîæ â ïëàíàõ çðîáèòè 
òðàíñïëàíòàö³þ ðóê ³ í³ã.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ÌÎÇ, â³äïî-
â³äíî äî íîâîãî çàêîíó, òàêîæ 
ìîæíà:
 äàâàòè çãîäó íà äîíîðñòâî 

çà æèòòÿ;
   îáì³íþâàòèñÿ îðãàíàìè 

ì³æ æèâèìè äîíîðàìè, ÿê³ íå º 
ð³äíèìè, òàê çâàíå «ïåðåõðåñíå 
äîíîðñòâî»;
 ç'ÿâèòüñÿ òðàíñïëàíò-êîîðäè-

íàòîð — çâ'ÿçêîâèé ì³æ äîíîðîì 
òà ðåöèï³ºíòîì.

ДЕ ПРОВОДЯТЬ ПЕРЕСАДКИ?
Óêðà¿íà âæå ìàº äîñâ³ä ïåð-

åñàäêè îðãàí³â. Ùå ó 2019-ìó 
ðîö³ ñîöìåðåæ³ îáëåò³ëà íîâèíà 
ïðî òå, ùî ó ðàéöåíòð³ íà Âî-
ëèí³ ë³êàð³ ïåðåñàäèëè íèðêó 
34-ð³÷í³é ïàö³ºíòö³, ÿêà 6 ðîê³â 
îòðèìóâàëà ñåàíñè ãåìîä³àë³çó òà 
3 ðîêè ïåðåáóâàëà â ÷åðç³ íà òðàí-
ñïëàíòàö³þ íèðêè ó Çàïîð³ææ³. 
Äîíîðîì ñòàâ ¿¿ ÷îëîâ³ê, ÿêèé 
â³ääàâ ñâîþ íèðêó çàäëÿ ïîðÿ-
òóíêó äðóæèíè. Òðàíñïëàíòàö³ÿ 
â³ä æèâîãî äîíîðà — öå ïîäâ³éíà 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü, àäæå çàáèðàºòü-
ñÿ îðãàí â àáñîëþòíî çäîðîâî¿ 
ëþäèíè òà íå ìîæíà äîïóñòèòè, 
ùîá ¿¿ çäîðîâ'ÿ ïîñòðàæäàëî.

À âæå çà ð³ê ó ö³é æå ë³êàðí³ 
çðîáèëè äâ³ îïåðàö³¿ ç ïåðåñàäêè 
ñåðöÿ.

МИ ЗРУШИЛИ З "МЕРТВОЇ 
ТОЧКИ"

Òîæ ÷è º øàíñ, ùî âæå íåçàáà-
ðîì ëþäÿì, ÿê³ ïîòðåáóþòü íî-
âèõ îðãàí³â, íå äîâåäåòüñÿ ¿õàòè 
íà îïåðàö³¿ ó Á³ëîðóñü, Òóðå÷÷èíó 
÷è ²íä³þ, çàïèòóºìî ó ãîëîâíî-
ãî åêñïåðòà ç òðàíñïëàíòîëîã³¿ 
Òåðíîï³ëüñüêî¿ ÎÄÀ, äîöåíòà 
Òåðíîï³ëüñüêîãî Íàö³îíàëüíîãî 
ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó Îëåêñàí-
äðà Ñóñëè.

— ×è ìîæíà ñêàçàòè, ùî çà îñ-
òàíí³ äâà ðîêè òðàíñïëàíòîëîã³ÿ 
â Óêðà¿í³ çðóøèëà ç «ìåðòâî¿ òî÷-
êè»?

— Ñàìå òàê. ß õîò³â áè ïî÷àòè ç 
òîãî, ùî íàéâàæëèâ³øà ö³íí³ñòü, 
ÿêà ëèøå ìîæå áóòè — öå ëþä-
ñüêå æèòòÿ. ² îñòàíí³ äâà ðîêè 
ìè áà÷èìî ïîçèòèâí³ çðóøåííÿ 
â öüîìó ïëàí³: öå àäàïòàö³ÿ çàêî-
íîäàâ÷î¿ áàçè äî ªâðîïåéñüêîãî 
çàêîíîäàâñòâà, à ùå ïîçèòèâíèì 
ìîæíà íàçâàòè 2020-èé ð³ê. Òîä³ 

СКІЛЬКИ ТЕРНОПОЛЯН ЧЕКАЮТЬ 
НА НОВІ ОРГАНИ ТА ЯК ЇХ ОТРИМАТИ
Медицина  Скільки людей 
на Тернопільщині чекають на «нові органи» 
та чи є шанси, що для цього не потрібно буде 
їхати за кордон? Відповіді на ці питання — 
ексклюзивно для читачів «RIA плюс»

â Óêðà¿í³ ïðîâåëè 90 òðàíñïëàí-
òàö³é íèðêè, 10 — ñåðöÿ, 10 — 
ïå÷³íêè. Òóò ìè ãîâîðèìî ïðî 
ïåâíèé ïðîãðåñ, ÿêùî ìè ïî÷è-
íàëè ç íóëÿ, àëå, çâ³ñíî, ö³ äàí³ 
º íåçíà÷íèìè, ÿêùî ¿õ ïîð³âíþ-
âàòè ç ïîòðåáîþ, ÿêà º â Óêðà¿í³ 
òà ïðàêòèêîþ, ÿêó ìàþòü ³íø³ 
êðà¿íè.

Çàðàç ìè íà øëÿõó äî òîãî, ùîá 
ñôîðìóâàòè òðàíñïëàíòàö³éíó 
íåçàëåæí³ñòü. ² íàñê³ëüêè ìåí³ 
â³äîìî, ó 2021-ìó ðîö³ ÌÎÇ âæå 
íå â³äïðàâëÿòèìå ëþäåé íà òðàí-
ñïëàíòàö³þ çà êîðäîí.

— ×è âïîðàºòüñÿ Óêðà¿íà ç òà-
êèì íàâàíòàæåííÿì?

— Ó íàñ º äîñòàòíüî åêîíîì³÷-
íèõ, êàäðîâèõ òà ³íøèõ ðåñóðñ³â 
äëÿ öüîãî. Çðåøòîþ, öå ìàº áóòè 
çíà÷íî ïðîñò³øå, êîëè çàïðàöþº 
ªäèíà äåðæàâíà ³íôîðìàö³éíà 
ñèñòåìà òðàíñïëàíòàö³¿ îðãàí³â, 
êð³ì òîãî, óðÿä ïëàíóº çàëó÷àòè 
ñèëè ìåäè÷íî¿ àâ³àö³¿, ÄÑÍÑ òà 
³íø³.

— Ñê³ëüêè ëþäåé íà Òåðíîï³ëü-
ùèí³ ïîòðåáóþòü òðàíñïëàíòàö³¿?

— Ùîðîêó â Óêðà¿í³ öå 4–5 òè-
ñÿ÷ ëþäåé. Ç íèõ 2 òèñÿ÷³ — öå 
ïåðåñàäêà íèðêè, ïðèáëèçíî òè-
ñÿ÷à — ïåðåñàäêà ñåðöÿ. Â îáëàñò³ 

çàðàç íà òðàíñïëàíòàö³þ íèðêè 
î÷³êóþòü 43 îñîáè, ïå÷³íêè — 
â ìåæàõ äåñÿòè, òàêà ñàìà öèôðà ³ 
ùîäî ïåðåñàäêè ñåðöÿ. Öå ñåðåäí³ 
äëÿ Óêðà¿íè ïîêàçíèêè, çàãàëîì 
óñ³, õòî ïðîõîäèòü ïðîöåäóðè 
ãåìîä³àë³çó, âîíè º ïîòåíö³éíî 
ðåöèï³ºíòàìè.

— ×îìó òðàíñïëàíòàö³é â Óêðà-
¿í³ ìàéæå íå ïðîâîäèëè?

— Öå ïîâ`ÿçàíî ³ç çàêîíî-
äàâ÷èìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè 
àêòàìè, ïî÷èíàþ÷è â³ä ïðèæèò-
òºâî¿ ñìåðò³ ìîçêó, çàê³í÷óþ÷è 
ðîáîòîþ ñèñòåìè òðàíñïëàíòêî-
îðäèíàö³¿. Íà áóäü-ÿêîìó ç öèõ 
åòàï³â ë³êàðÿ ìîæíà áóëî ïðè-
òÿãíóòè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³. Áî ñòàð³ çàêîíè âæå 
íå ä³ÿëè, à íîâ³ ùå íå áóëè ÷èí-
íèìè. ² áåçóìîâíî, öå ìàòåð³àëü-
íî-òåõí³÷íå ô³íàíñóâàííÿ. Öüîãî 
ðîêó óðÿä âèä³ëèâ ó ï'ÿòü ðàç³â 
á³ëüøå êîøò³â íà öþ ãàëóçü, í³æ 
â ìèíóëîìó. Äî ñëîâà, îïåðàö³ÿ 
â Óêðà¿í³ îá³éäåòüñÿ ó ê³ëüêà ðà-
ç³â äåøåâøå, àí³æ çà êîðäîíîì, 
îñîáëèâî ÿêùî öå ñòîñóºòüñÿ 
òðàíñïëàíòàö³¿ ê³ñòêîâîãî ìîç-
êó. Äî ïðèêëàäó, ÿêùî îïåðàö³ÿ 
â Óêðà¿í³ òàðèô³êîâàíà ÍÑÇÓ 
îð³ºíòîâíî 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 
òî çà êîðäîíîì âîíà êîøòóâà-
òèìå áëèçüêî 80 òèñÿ÷ äîëàð³â. 

² ìè ðîáèìî êðîêè äî òîãî, ùîá 
ëþäè ë³êóâàëèñü òóò. Áà÷èìî ÷ó-
äîâ³ ïðèêëàäè, êîëè íàâ³òü â ðà-
éîíí³é ë³êàðí³ ïðîâîäÿòü îïå-
ðàö³¿ òàêîãî ð³âíÿ. Íà ñüîãîäí³ 
ïîòóæíà â öüîìó ïëàí³ Ëüâ³âñüêà 
ë³êàðíÿ øâèäêî¿ äîïîìîãè, íàøà 
Óí³âåðñèòåòñüêà ë³êàðíÿ òà ³íø³ 
çàêëàäè º ó ï³ëîòíîìó ïðîºêò³ ç 
ðîçâèòêó òðàíñïëàíòàö³¿.

— ßêùî ÿ õî÷ó, ùîá ìî¿ îðãàíè 
ñòàëè äîíîðñüêèìè ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
ÿ ïîìðó, êóäè ìåí³ çâåðòàòèñü?

— Íàðàç³ ªäèíà äåðæàâíà ³í-
ôîðìàö³éíà ñèñòåìà òðàíñïëàíòà-
ö³¿ ùå íå çàïðàöþâàëà. Éäå ìîâà 
ïðî òå, ùîá òàêó çãîäó ìîæíà 
áóëî îôîðìèòè â Öåíòðàõ íà-
äàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã, 
â ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â, ïðè îòðèìàíí³ 
âîä³éñüêèõ ïîñâ³ä÷åíü. Òàêîæ öå 
ð³øåííÿ ìîæíà áóäå ñêàñóâàòè, 
ÿêùî ëþäèíà ïåðåäóìàº. Â Óêðà-
¿í³ çàâæäè áóëî ïðèñóòíº ðîäèííå 
äîíîðñòâî: àëå öå îáìåæåíå êîëî 
áëèçüêèõ ëþäåé õâîðîãî. ² ÷îìó 
ìè çàðàç ãîâîðèìî ïðî òðóïíå 
äîíîðñòâî? Òîìó ùî ëèøå â àâ-
òîìîá³ëüíèõ àâàð³ÿõ ùîðîêó ãèíå 
40–50 òèñÿ÷ îñ³á. À öå: ñåðöå, 
äâ³ íèðêè ³ ïå÷³íêà, ÿê ì³í³ìóì. 

² ëþäèíà ñàìà ìàº âèð³øèòè — 
õî÷å âîíà áóòè äîíîðîì àáî í³.

— ×è º ãàðàíò³ÿ òîãî, ùî ç ïî-
÷àòêîì ðîáîòè ö³º¿ ñèñòåìè, âîíà 
íå ïðàöþâàòèìå ëèøå «äëÿ îáðà-
íèõ» òàê, ÿê ³ çàêîí?

— Ñèñòåìà áóäå çä³éñíþâàòè 
àâòîìàòè÷íèé ï³äá³ð äîíîðà òà ðå-
öèï³ºíòà. Êð³ì òîãî, íàâ³òü çàðàç 
â Á³ëîðóñ³ ëþäè, ÿêèì çðîáèëè 
ïåðåñàäêó, çà çàêîíîì íå ìàþòü 
ïðàâà çíàòè, õòî ¿õ äîíîð. Óñå çà-
ëåæàòèìå â³ä ì³ñöÿ çíàõîäæåííÿ, 
íàÿâíîñò³ òèõ ÷è ³íøèõ ñóïóòí³õ 
çàõâîðþâàíü. Ðåöèï³ºíòó ìàº áóòè 
áàéäóæå, õòî éîãî äîíîð. Âëàñíå, 
òóò òåïåð äî ë³êàðÿ ìàº çíèêíóòè 
ïèòàííÿ ïðî òå, ÷îìó â³í áåðå 
öüîãî ïàö³ºíòà, à íå ³íøîãî.

Êîëè ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ 
ìèíóëîãî ðîêó íåãàéíî ðîáèëè 
òðàíñïëàíòàö³þ ñåðöÿ — áðàëè 
ðîçïèñêè ðîäè÷³â ïîìåðëèõ äëÿ 
çãîäè, à òåïåð âñå: âè, ÿ ìîæå-
ìî ñàì³ ïðèéíÿòè òàêå ð³øåííÿ. 
Äî ñëîâà, ÿ ïåðøèé ï³äó, ÿê ò³ëü-
êè ñèñòåìà çàïðàöþº.

— ×îìó âè ïðèéíÿëè òàêå ð³-
øåííÿ?

— Öå øëÿõåòíà ñïðàâà, ïîòð³á-
íà. Öå — ñâîáîäà.

Â îáëàñò³ 
íà òðàíñïëàíòàö³þ íèðêè 
î÷³êóþòü 43 îñîáè, 
ïå÷³íêè — â ìåæàõ 
äåñÿòè, òàêà æ öèôðà ³ 
ùîäî ïåðåñàäêè ñåðöÿ

Головний експерт з трансплантології Тернопільської 
ОДА, доцент Тернопільського Національного медичного 
університету Олександр Сусла каже, що цього року 
на трансплантологію уряд виділив уп’ятеро більше 
коштів, ніж минулого 
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097–161–41–50, 

Äî äåòàëåé âèð³çüáëåí³ îáëè÷÷ÿ 
ñâÿòèõ íà ³êîíàõ, ÿê³ ñòâîðþº Òà-
ðàñ Öàïëàï, çàðàç ïðèêðàøàþòü 
ê³ëüêà öåðêîâ íà Òåðíîï³ëüùèí³ 
òà çà ¿¿ ìåæàìè. Ðîáîòè ìàéñòðà ç 
Òåðåáîâëÿíùèíè çàðàç º â Àìå-
ðèö³, Êàíàä³, Àíãë³¿.

Ñåðåä ðîá³ò ÷îëîâ³êà ïðîñòî 
íåìîæëèâî îìèíóòè ïîãëÿäîì 
³êîíó ï³ä íàçâîþ «Òàéíà Âå÷åðÿ». 
Âðàæàº ³ ¿¿ ðîçì³ð, ³ áåçäîãàíí³ñòü 
íàâ³òü òàêèõ äåë³êàòíèõ îáëè÷.

Àâòîð ðîçïîâ³äàº, ùî ñòâîðèâ 
ê³ëüêà ñàìå òàêèõ ³êîí. Äåÿê³ — 
â öåðêâè, äåÿê³ — íà çàìîâëåí-
íÿ, àëå äâîõ îäíàêîâèõ ñåðåä 
íèõ íåìàº. Îäíó ç íèõ ðîçì³ðà-
ìè 1,40 ì íà 1,75 ì, â³äïðàâèëè 
â Àìåðèêó.

— Ëþáîâ äî ð³çüáè ïî äåðåâó 
â ìåíå ç³ ñòóäåíòñüêèõ ðîê³â. 
ß íàâ÷àâñÿ â Êðåìåíåöüêîìó 
ë³ñîòåõí³÷íîìó êîëåäæ³ ³ ùå ç³ 
ñòóäåíòñüêèõ ðîê³â çðîçóì³â, ùî 
áóäó öèì çàéìàòèñü. Òàê, ÿ ìîæó 
ñêàçàòè, ùî îáðàâ ïðîôåñ³þ ñîá³ 
äî äóø³, — ðîçïîâ³äàº ïàí Öà-
ïëàï. — Ïåðø³ ìî¿ ðîáîòè áóëè 
ìàéæå 15 ðîê³â òîìó. Òîä³ ðàçîì 
ç õëîïöÿìè ï³ñëÿ ïàð ìè çáèðà-
ëèñü íà ãóðòîê ³ çàì³ñòü òîãî, ùîá 
òðàòèòè ÷àñ íà ð³çí³ íåïîòð³áí³ 
ðå÷³, ÿê öå ðîáèëè äåÿê³ íàø³ îä-
íîë³òêè, ìè çàéìàëèñü ð³çüáîþ 
ïî äåðåâó.

ДУША ЛЕЖИТЬ ДО ІКОН 
Ñåðåä íàéïåðøèõ ðîá³ò Òàðà-

ñà — ³êîíà Ìàòåð³ Áîæî¿. Âæå 
òîä³, ç³çíàºòüñÿ, ðîçóì³â, â³ä òàêî¿ 

ðîáîòè îòðèìóº íàéá³ëüøå äóøåâ-
íîãî çàäîâîëåííÿ.

— Òàê ñêëàëîñü, ùî ÿ çäåá³ëü-
øîãî ïðàöþþ ñàìå â òàê³é ðåë³-
ã³éí³é òåìàòèö³, — êàæå â³í. — ×è-
ìàëî ìî¿õ ðîá³ò çàðàç º ó öåðêâàõ, 
³ â³ä òîãî ÿ äóæå ðàä³þ. Äîáðå 
çíàòè, ùî òå, ùî òè ðîáèø, éäå 
íà äîáðó ñïðàâó.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ 
Òàðàñ íå çàëèøèâ äåðåâîîáðîáíó 
ñïðàâó. À çà 15 ðîê³â ç'ÿâèëîñÿ 
÷èìàëî ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é, ÿê³ 
ñïðîùóþòü ðîáîòó. Ç äîïîìîãîþ 
òàêèõ òåõíîëîã³é ìîæíà íà äå-
ðåâî ïåðåíîñèòè íàâ³òü ôîòî 
ëþäåé.

— ª ñïåö³àëüí³ ïðîãðàìè, 
â ÿêèõ ðîçðîáëÿþ 3Ä ìîäåë³, 
äàë³ ¿õ ïåðåíîøó íà äåðåâî, — 
ãîâîðèòü ìàéñòåð. — Ïîò³ì âñå 
øë³ôóþ, íàíîøó ê³ëüêà øàð³â 
ïîêðèòòÿ. Äî ïðèêëàäó ç ôîòî-
ãðàô³ÿìè, ïîòð³áíî, ùîá âîíè 
áóëè ÷îðíî-á³ë³.

ТРЕБА МАТИ НАТХНЕННЯ 
І ТЕРПІННЯ 

— Áóëî é òàêå, ùî ³êîíó ðó÷íî¿ 
ðîáîòè ÿ ðîáèâ äâà ì³ñÿö³. Òîìó 
ùî âåñü äåíü íàä íåþ òè íå ìî-
æåø ñèä³òè: òðåáà ìàòè íàòõíåí-
íÿ ³ òåðï³ííÿ, — ïðîäîâæóº ñï³â-

МАЙСТЕР З ТЕРЕБОВЛЯНЩИНИ 
СТВОРЮЄ ДЕРЕВ’ЯНІ ІКОНИ
Творчість  Шматок липи чи дуба 
стає справжнім твором мистецтва, коли 
потрапляє у руки 29-річного майстра 
з села Зеленче, що на Теребовлянщині, 
Тараса Цаплапа

ðîçìîâíèê. — Ðàí³øå äëÿ ðîáîòè 
ìåí³ áóëà ïîòð³áíà ïîâíà òèøà, 
áî ³íàêøå íå ì³ã çîñåðåäèòèñü. 
Çàðàç æå â ìàéñòåðí³, êîëè ãóäå 
âåðñòàò, öå âæå íåðåàëüíî.

Äëÿ ³êîí çà îñíîâó ìàéñòåð 
íàé÷àñò³øå áåðå ëèïó ÷è â³ëüõó. 
Äëÿ á³ëüøèõ ðîá³ò ÷àñòî âèêî-
ðèñòîâóº äóá òà ÿñåí — òâåðä³ 
îñíîâè.

— Ðîáîòà ç³ ñòàíêîì — öå 
øâèäøå òà äåøåâøå. Ðó÷íà ðî-
áîòà íàáàãàòî äîðîæ÷å ö³íóºòüñÿ ³ 
íå êîæåí ìîæå äîçâîëèòè ñîá³, — 
ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâíèê. — Ðî-

áîòè, ÿê³ âèêîíàí³ ç äîïîìîãîþ 
ñòàíêà, äîñòóïí³ø³ äëÿ ëþäåé.

РАЗОМ З БРАТОМ СТВОРИЛИ 
СХОДИ ДЛЯ ЦЕРКВИ 

Áðàò ñï³âðîçìîâíèêà òàêîæ çà-
éìàºòüñÿ îáðîáêîþ äåðåâà. Ëèøå 
ó íüîãî á³ëüøå òÿæ³ííÿ äî ñòîëÿð-
ñòâà, êàæå Òàðàñ Öàïëàï. ×àñòî 
âîíè äîïîâíþþòü îäèí îäíîãî 
â ðîáîò³.

— Ìè âèð³øèëè ïîæåðòâóâà-
òè ð³çüáëåí³ ñõîäè äëÿ öåðêâè, 
â ÿêó õîäèìî. Öå Ï³äã³ðÿíñüêèé 
ìîíàñòèð, ÿê éîãî ùå íàçèâàþòü, 

íåïîäàë³ê Òåðåáîâë³, — ãîâîðèòü 
ìàéñòåð. — Çàðàç äóøà ðàä³º, êîëè 
áà÷èìî, ÿê ö³ ñõîäè ïðèêðàøàþòü 
öåðêâó, íàìîëåíå ì³ñöå.

Ìàéñòåð ç³çíàºòüñÿ, ùî ÷èìà-
ëî ëþäåé ââàæàþòü, ùî ðîáîòà ç³ 
ñòàíêîì ïîëåãøóº ðîëü ëþäèíè, 
òà âñå æ áåç çàäóìó òà íàòõíåí-
íÿ ìàøèíà ñàìà íå âïîðàºòüñÿ. 
Êîæåí ì³ë³ìåòð ðîáîòè âèøë³-
ôîâóºòüñÿ âðó÷íó, à ïîêðèòòÿ 
ãîòîâîãî òâîðó ìîæå áóòè íåïå-
ðåäáà÷óâàíèì: ÿêèéñü äîñòàòíüî 
ïîêðèòè îäèí ðàç, ³íøîìó ³ äâîõ 
áóäå çàìàëî.

«×èìàëî ìî¿õ ðîá³ò 
çàðàç º ó öåðêâàõ, ³ 
â³ä òîãî ÿ äóæå ðàä³þ. 
Äîáðå çíàòè, ùî òå, 
ùî òè ðîáèø, éäå 
íà äîáðó ñïðàâó» Серед робіт Тараса Цаплапа просто неможливо оминути 

поглядом ікону під назвою «Тайна Вечеря». Це просто неймовірна краса!

Різьбленням чоловік займається вже 15 років

Сходи у Підгірянському 
монастирі пан Тарас 
створив разом з братом
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Óêëàñòè äîãîâ³ð ³ç ñ³ìåéíèì 
ë³êàðåì ìîæå áóäü-ÿêèé ãðîìà-
äÿíèí Óêðà¿íè. Çà íåîáõ³äíîñò³ 
âè ìîæåòå çâ'ÿçàòèñÿ ç³ ñâî¿ì ë³-
êàðåì, äîìîâèòèñü ïðî ïðèéîì. 
Âàø ìåäèê ìîæå âèïèñàòè âàì 
íàïðàâëåííÿ äî ³íøîãî ñïåö³à-
ë³ñòà. Ñ³ìåéí³ ë³êàð³ â³äêðèâàþòü 
ë³êàðíÿí³. À ï³ä ÷àñ ïàíäåì³¿ ñòå-
æàòü çà çäîðîâ'ÿì ñâî¿õ ïàö³ºíò³â 
ç ï³äîçðîþ àáî ï³äòâåðäæåíèì 
ä³àãíîçîì COVID-19.

СКІЛЬКИ ЛЮДЕЙ УКЛАЛИ 
ДОГОВОРИ 

Ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ ñâî-
ãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ óæå îáðàëè 
ïîíàä 865 òèñ. ëþäåé. Ñòàíîì 
íà 10 ëþòîãî â Óêðà¿í³ óêëàëè 
ïîíàä 31 ìëí äîãîâîð³â.

Óñüîãî íà Òåðíîï³ëüùèí³ º 
683 ë³êàð³ â 52 ë³êóâàëüíèõ çà-
êëàäàõ, ç ÿêèìè ìîæíà óêëàñòè 
äîãîâ³ð.

Îäíàê ÿêùî âè ùå öüîãî íå çðî-
áèëè — ó âàñ ìîæóòü âèíèêíóòè 
ïåâí³ òðóäíîù³, àäæå îäèí ë³êàð 
íå ìîæå óêëàñòè äîãîâîðè ç áóäü-
ÿêîþ ê³ëüê³ñòþ ïàö³ºíò³â. Îïòè-
ìàëüíà ê³ëüê³ñòü — 1800.

ЯК ЗАПИСАТИСЬ НА ПРИЙОМ 
Ùîá íå ñòîÿòè çàéâèé ÷àñ 

ó ÷åðç³ — çíà÷íî ïðîñò³øå çà-

ïèñàòèñÿ íà ïðèéîì çàâ÷àñíî 
íà çðó÷íó äëÿ âàñ òà ë³êàðÿ ãî-
äèíó. Òèì ïà÷å, ï³ä ÷àñ ïàíäå-
ì³¿ êîðîíàâ³ðóñó ìåäèêè ðàäÿòü 
óçãîäæóâàòè ÷àñ ïðèéîìó, ùîá 
óíèêàòè ñêóï÷åíü ó ë³êàðíÿõ.

Òèì ïà÷å çàðàç âàðòî â³äìî-
âèòèñü â³ä ïîõîä³â ó ë³êóâàëüí³ 
çàêëàäè áåç âàãîìèõ íà òå ïðè÷èí.

Íàéïðîñò³øå — çàòåëåôîíóâà-
òè äî ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ÷è 
äî ìåäè÷íîãî çàêëàäó ó ðåºñòðà-
òóðó, ùîá çàïèñàòèñü íà ïðèéîì. 
Íîìåðè òåëåôîíó ë³êàðÿ âêàçàíî 
â äåêëàðàö³¿.

ßêùî æ öüîãî âàì çðîáèòè 
íå âäàëîñü, àáî ðîáî÷èé äåíü âæå 
çàê³í÷èâñÿ — öå ìîæíà çðîáèòè 
îíëàéí.

ІНСТРУКЦІЯ 
 Äëÿ ïî÷àòêó íåîáõ³äíî àâòî-

ðèçóâàòèñÿ íà ñàéò³ helsi.me.
 Ñïåðøó ïåðåõîäèìî çà ïî-

ñèëàííÿì òà êë³êàºìî íà êíîïêó 
«ÓÂ²ÉÒÈ». Â³äêðèâàºòüñÿ â³êíî, 
äå ïîòð³áíî ââåñòè íîìåð òåëå-
ôîíó, ÿêèé âè âêàçóâàëè ï³ä ÷àñ 
óêëàäàííÿ äîãîâîðó.
 ßêùî âè çàõîäèòå íà ðåñóðñ 

âïåðøå — ìîæå çíàäîáèòèñü ï³ä-
òâåðäæåííÿ ÷åðåç òåëåôîí. Âïðî-
äîâæ õâèëèíè âàì çàòåëåôîíóº 
áîò. Äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ âõîäó 
òðåáà íàòèñíóòè «1». Òàê ïåðå-
õîäèìî äî åëåêòðîííîãî êàá³íåòó.
 Ïîáà÷èòè ³íôîðìàö³þ ïðî 

ПРОСТИМИ СЛОВАМИ ПРО ТЕ, ЯК 
ЗАПИСАТИСЬ ДО ЛІКАРЯ ОНЛАЙН
Інструкція  Після початку медичної 
реформи укласти договір можна з будь-
яким лікарем. Прив’язки до району чи 
населеного пункту немає. Ми розповімо 
вам, як можна записатися на прийом 
до свого сімейного лікаря без черги і нервів 

Кількість укладених договорів 
із сімейними лікарями в областях. Дивіться Тернопільську

ñâîãî ë³êàðÿ ìîæíà, ïåðåéøîâ-
øè äî ðîçä³ëó «Ñ³ìåéíèé ë³êàð» 
íà ë³â³é áîêîâ³é ïàíåë³ îñîáè-
ñòîãî êàá³íåòó. Òàì ç’ÿâëÿºòüñÿ 
³íôîðìàö³ÿ ïðî âàøîãî ë³êàðÿ, 
çàêëàä, äå â³í ïðàöþº òà àäðåñà. 
Òàêîæ âêàçàíèé íîìåð äåêëàðàö³¿ 
òà äàòà ¿¿ óêëàäàííÿ.
 Ùîá çàïèñàòèñü îíëàéí — 

ïîòð³áíî íàòèñíóòè êíîïêó «Ïå-
ðåéòè» á³ëÿ ñâîãî ë³êàðÿ. Òàì 
îáèðàºìî â³ëüíó ãîäèíó ó ïî-
òð³áíèé äåíü.
 Îäíàê ÿêùî ë³êàð ó â³äïóñòö³ 

àáî íå íàëàøòóâàâ ñèñòåìó — çà-
ïèñàòèñü îíëàéí áóäå íåìîæëèâî. 
Òðåáà çâåðíóòèñü ó ðåºñòðàòóðó 
çàêëàäó. Ïðî öå âè ïîáà÷èòå â³ä-
ïîâ³äíå ïîâ³äîìëåííÿ.

Òàêîæ çà äîïîìîãîþ ðåñóðñó 
ìîæíà ïåðåãëÿäàòè ñâî¿ íàïðàâëåí-
íÿ, äí³ ïðèéîìó ó ë³êàð³â, ìåäè÷í³ 
äîêóìåíòè, çàìîâëåí³ ë³êè òîùî.

Записатись на прийом до лікаря можна на сайті helsi.me
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 Íà ðèíêó òà ìàãàçèíàõ ìîæíà 
çíàéòè ÷èìàëî òåïëîãî çèìîâîãî 
îäÿãó äëÿ ð³çíî¿ ïîãîäè. Ïî÷àëè 
ç’ÿâëÿòèñü íåçâè÷í³ àêñåñóàðè ç 
ï³ä³ãð³âîì ÷åðåç USB. Ñê³ëüêè 
êîøòóþòü òàê³ äåâàéñè — ä³çíà-
âàâñÿ æóðíàë³ñò «RIA ïëþñ».

USB-РУКАВИЧКИ ТА УСТІЛКИ 
Îêð³ì çâè÷íèõ äëÿ âñ³õ ïðåä-

ìåò³â îäÿãó òà àêñåñóàð³â, ïî÷àëè 
ç’ÿâëÿòèñÿ äîñèòü íåçâè÷àéí³ ³ 
òåõíîëîã³÷í³ ðå÷³. Óñò³ëêè ç ï³-
ä³ãð³âîì — îäèí ç òàêèõ àêñåñó-
àð³â. ¯õ îñîáëèâ³ñòü â òîìó, ùî 
íà â³äì³íó â³ä çâè÷àéíèõ, âîíè 
íå ïðîñòî äîïîìàãàþòü çáåðåãòè 
òåïëî, à ñàì³ éîãî âèä³ëÿþòü.

Íà æàëü, æóðíàë³ñòó «RIA 
ïëþñ» íå âäàëîñÿ çíàéòè òàê³ 
ó òåðíîï³ëüñüêèõ ìàãàçèíàõ òà 
íà ðèíêó. Øóêàëè íàâ³òü â ìà-
ãàçèíàõ òà ê³îñêàõ ç ð³çíèìè äð³á-
íèöÿìè. Àëå òàê³ ìîæíà çàìîâèòè 
â ³íòåðíåò³. ̄ õ º äâà âèäè. Äåøåâ-
ø³ — äðîòîâ³. Óñò³ëêè âêëàäàþòü 
â ÷åðåâèêè ³ çà äîïîìîãîþ äðî-
ò³â ï³äêëþ÷àþòü äî çîâí³øíüî-
ãî àêóìóëÿòîðà — ïîâåðáàíêà. 
Òàê³ íåäîðîã³ — â³ä 150 ãðèâåíü. 
Â ñåðåäíüîìó çâè÷àéí³ óñò³ëêè ç 
ï³ä³ãð³âîì êîøòóþòü 250 ãðèâåíü. 
Âàðòî âðàõóâàòè ³ äîñòàâêó ç ³í-
òåðíåò-ìàãàçèíó — ùå áëèçüêî 
60 ãðèâåíü. ßêùî âè íå ìàºòå 
ïîâåðáàíêó, àáî âèêîðèñòîâóºòå 
éîãî ëèøå äëÿ ï³äçàðÿäêè òåëåôî-
íó ³ ïîòð³áíî íîâèé — äîâåäåòüñÿ 

çàïëàòèòè ì³í³ìóì 500 ãðèâåíü 
çà òàêèé.

— Ìèíóëî¿ çèìè ÿ ñîá³ êóïèâ 
òàê³ óñò³ëêè ç ïðîâîäàìè, îäíàê 
âîíè äîâãî íå «ïðîæèëè», — êàæå 
òåðíîïîëÿíèí Îëåêñàíäð. — Âîíè 
â ìåíå ïðîòðèìàëèñü 2 òèæ-
í³, à ïîò³ì ç ëàäó âèéøëà ë³âà 
óñò³ëêà. Òàì øâèäêî ç³ïñóâàâñÿ 
ïðîâ³ä. Çà íèõ ÿ â³ääàâ ìàéæå 
400 ãðèâåíü. 

²íøèé òèï óñò³ëîê ç ï³ä³ãð³-
âîì çíà÷íî äîðîæ÷èé — ìàé-
æå 2000 ãðèâåíü. ¯õ îñîáëèâ³ñòü 
â òîìó, ùî âîíè ìàþòü óæå âìîí-
òîâàíèé àêóìóëÿòîð. Éîãî òàêîæ 
âèñòà÷èòü íà 1–1,5 äí³ êîðèñòó-
âàííÿ, çàëåæíî â³ä òîãî, ÿê ÷àñòî 
âè âìèêàòèìåòå ï³ä³ãð³â. Ïåðåâàãà 
òàêèõ â òîìó, ùî âîíè íå ìàþòü 

æîäíèõ äðîò³â. Ìîæíà âìèêàòè ¿õ 
çà äîïîìîãîþ íåâåëèêîãî ïóëüòó. 
Òàêîæ ìîæíà ðåãóëþâàòè òåìïå-
ðàòóðó. Îäíàê ùîá ï³äçàðÿäæàòè 
áàòàðå¿, äîâåäåòüñÿ âèòÿãóâàòè 
óñò³ëêè ç âçóòòÿ.

Ùå îäèí íåçâè÷àéíèé àêñåñó-
àð — ðóêàâè÷êè ç ï³ä³ãð³âîì ïàëü-
ö³â. ̄ õ òàêîæ º äâà âèäè. Äåøåâø³ 
ï³äêëþ÷àþòüñÿ äî ïîâåðáàíêó. 
Òàê³ êîøòóþòü áëèçüêî 300 ãðè-
âåíü. À îò äîðîæ÷³ øê³ðÿí³ ç àâ-
òîíîìíèìè áàòàðåÿìè êîøòóþòü 
ïîíàä 2000 ãðèâåíü. Ðóêàâè÷êè 
äëÿ áàéêåð³â ç åëåìåíòàìè çàõèñòó 
òà ï³ä³ãð³âîì ìîæóòü êîøòóâàòè 
ïîíàä 5000 ãðèâåíü.

ІННОВАЦІЙНІ КУРТКИ 
Îêð³ì óñò³ëîê, â ³íòåðíåò³ ìîæ-

íà ïðèäáàòè ³ çíà÷íî ñåðéîçí³ø³ 
àêñåñóàðè. Öå ð³çíîìàí³òí³ æèëå-
òè òà íàâ³òü ïîâíîö³íí³ êóðòêè. 
Âîíè ìàþòü ñïåö³àëüí³ íàãð³âí³ 
åëåìåíòè. Ùîá ï³ä³ãð³â ïðàöþ-
âàâ — ïîòð³áíî ï³äêëþ÷èòè ïî-
âåðáàíê. Îäíàê òóò âæå çíàäî-
áèòüñÿ íàêîïè÷óâà÷ ç á³ëüøîþ 
ºìí³ñòþ. Âèðîáíèêè â îïèñ³ 
òîâàðó ðàäÿòü âèêîðèñòîâóâàòè 
ïîâåðáàíê ç ì³í³ìàëüíîþ ºìí³ñòþ 
20000 mAh.Æèëåò îäÿãàþòü ï³ä 
çâè÷àéíó êóðòêó. Âîíè íå òàê³ 
äîðîã³ — áëèçüêî 600 ãðèâåíü. 
Îäíàê ïîâåðáàíê äëÿ íå¿ êîø-
òóâàòèìå áëèçüêî 1000 ãðèâåíü.  

Ïîâíîö³ííà êóðòêà ç ï³ä³ãð³âîì 
êîøòóº çíà÷íî äîðîæ÷å — îð³-
ºíòîâíî 3000 ãðèâåíü, îäíàê º 
³ äîðîæ÷³,

Устілки та USB-рукавиці: скільки коштують корисності
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СЕРЕДА, 17 лютого 

UA: перший
06.00, 06.00, 10.55, 03.15 Енеїда 
06.30 М/ф «Ниточка та 
кошеня» 
06.40 М/ф «Чому зникла 
шапка-невидимка» 
06.50 М/ф «Про кiшку, яка 
упала з неба» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.05, 02.25, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20 Суспiльна студiя 
09.30, 22.00 Т/с «Посольство»
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.40, 03.00, 
05.45 Спорт 
15.25 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
Iндивiдуальна гонка 20 км, 
чоловiки 
17.15 Погода 
17.20 #ВУКРАЇНI
18.55, 20.25 Д/ц «Боротьба 
за виживання» 
19.30 Д/ц «Супер — чуття» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої природи» 
21.55, 00.55, 03.10, 05.55 Спорт. 
Аспект 
23.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
00.55 Т/с «Гранд готель»
04.10 Д/ф «Одесити на Дон-
басi»

1+1
05.35, 11.25, 12.20 «Життя 
вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 03.45 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2021»
13.00, 14.15 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Вiтер кохання»
20.45, 21.45 Т/с «З ким пове-
дешся…»
22.45, 02.45 Т/с «Кухня» 
00.50 Х/ф «Сонна лощина»

IНТЕР
05.25, 22.05 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Т/с «Колекцiя» 
14.35, 15.30 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок»
18.00, 19.00, 03.20 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
23.50 Т/с «Згадати молодiсть»
01.55 Х/ф «Бойовий гiпноз 
проти кiз»
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, 01.40 Громадян-
ська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
11.45, 13.10 Х/ф «Слiпа лють»
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 21.25 Т/с «Пес»
15.00, 16.25 Т/с «Розтин 
покаже-2»
16.40 Х/ф «Страшили»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
Прем'єра 
22.20 Т/с «Розтин покаже-2» 
16+ Прем'єра 
23.30 Х/ф «Джейсон Борн»
02.30 Секретний фронт 
03.15 Я зняв!

СТБ
05.45 Т/с «Комiсар Рекс» 
09.30 «Битва екстрасенсi в.
Таємницi екстрасенсiв»
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини»
15.45, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05 «Один за всiх»
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива 
попри все»
23.10 Т/с «Майор i магiя»
01.05 Т/с «Анна — детектив»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35, 15.00 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне»
11.00 Х/ф «Вiн, я i його друзi»
13.10 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Однокласники 2»
23.00 Х/ф «Третiй зайвий»
01.00 Т/с «Вiдчайдушнi домо-
господарки»
02.50 Служба розшуку дiтей 
02.55 Зона ночi 
05.00 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
08.45, 23.00 Сiмейка У 
09.45, 00.00 Одного разу в Одесi 
10.45, 01.00 Казки У Кiно 
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить» 
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
13.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
15.15 СуперЖiнка 
21.15 М/ф «Монстри проти 
прибульцiв» 
01.30 Рятiвники 
02.45 Теорiя зради 
03.30 Щоденники Темного
04.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.25 Т/с «Ответный удар-3»
08.20 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо»
10.15 Х/ф «Старски и Хатч» 
12.15 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15, 02.00 «Спецкор»
18.50, 02.30 «Джедаи»
19.25 Т/с «Звонарь»
20.25 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков-2»
22.20 Т/с «Кости-10»
00.10 Т/с «Кости-9»
03.00 «Видеобимба»
04.10 «Бандерлоги 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 

ЧЕТВЕР, 18 лютого 

UA: перший
06.00, 06.00, 10.55, 03.15 Енеїда 
06.30 М/ф «Чого в лiсi 
не буває» 
06.40 М/ф «Паперовий змiй» 
06.50 М/ф «Як метелик вивчав 
життя» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.05, 02.25, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20 Суспiльна студiя 
09.30, 22.00 Т/с «Посольство»
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.40, 03.00, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.10 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
Одиночна змiшана естафета 
17.05 Мiста та мiстечка 
17.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
18.55 Д/ц «Супер — чуття» 
19.55 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
21.55, 00.55, 03.10, 05.55 Спорт. 
Аспект 
23.30 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
00.55 Т/с «Гранд готель»
04.10 Д/ф «Висота 307.5»

1+1
05.35, 11.25, 12.20 «Життя 
вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 03.45 ТСН 

09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2021»
13.00, 14.15 «Одруження 
наослiп»
17.10 Т/с «Вiтер кохання»
20.45 Т/с «З ким поведешся…»
21.45 «Право на владу 2021» 
00.45 Х/ф «Звiльнити мiстера 
Дарсi» 
02.30 «Iгри приколiв»

IНТЕР
05.25, 22.05 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Т/с «Колекцiя» 
14.35, 15.30 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок»
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
23.50 Т/с «Згадати молодiсть»
01.55 Х/ф «Щось не так з 
тобою»

ICTV
04.15 Скарб нацiї 
04.25 Еврика!
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35, 01.40 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 02.25 Секретний фронт 
11.55, 13.15 Х/ф «Вуличний 
боєць»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 21.25 Т/с «Пес»
15.20, 16.15 Т/с «Розтин 
покаже-2»
16.50 Х/ф «Смокiнг» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi Прем'єра 
22.30 Т/с «Розтин покаже-2» 
16+ Прем'єра 
23.40 Х/ф «Законослухняний 
громадянин»
03.10 Я зняв!

СТБ
05.40 Т/с «Комiсар Рекс» 
09.25 «Битва екстрасенсi в.
Таємницi екстрасенсiв»
13.20, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.45, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05 «Один за всiх»
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива 
попри все»
23.10 Т/с «Майор i магiя»
01.05 Т/с «Анна — детектив»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35, 15.00 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне»
11.10 Х/ф «Тварина» 
13.00 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Джексi»
22.50 Х/ф «Третiй зайвий 2»
01.00 Т/с «Вiдчайдушнi домо-
господарки»
01.50 Варьяти
02.55 Служба розшуку дiтей 
03.00 Зона ночi 
05.00 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
08.45, 23.00 Сiмейка У 
09.45, 00.00 Одного разу в Одесi 
10.45, 01.00 Казки У Кiно 
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить» 
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
13.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
15.15 СуперЖiнка 
21.15 М/ф «Вартовi легенд» 
01.30 Рятiвники 
02.45 Теорiя зради 

03.30 Щоденники Темного
04.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.15 Т/с «Ответный удар-3»
08.10 Х/ф «Стукач»
10.15 Х/ф «Игра смерти»
12.10 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15, 02.05 «Спецкор»
18.50, 02.35 «Джедаи»
19.25 Т/с «Звонарь»
20.30 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков-2»
22.25, 00.15 Т/с «Кости-10»
03.05 «Видеобимба»
04.10 «Бандерлоги 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 

П`ЯТНИЦЯ, 19 лютого 

UA: перший
06.00, 06.00, 10.55 Енеїда 
06.30 М/ф «Iсторiя про дiвчин-
ку, яка наступила на хлiб» 
06.40 М/ф «Кульбаба — товстi 
щоки» 
06.50 М/ф «Цап та Баран» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.30, 02.25, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 01.35 Суспiльна студiя 
09.30 Т/с «Посольство»
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 05.45 Спорт 
15.20 UA: Фольк 
16.25 Д/ц «Дикi тварини» 
17.25 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Супер — чуття» 
19.55 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
21.55, 05.55 Спорт. Аспект 
22.00 Д/ф «Майдан» 
01.05 День Героїв Небесної 
Сотнi. Поезiя гiдностi 
03.00 Суспiльно-полiтичне ток-
шоу «Зворотний вiдлiк» 
04.40 Схеми. Корупцiя 
в деталях 

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.00 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.25, 12.20 «Життя вiдомих 
людей»
13.00, 14.15, 22.15 «Жiночий 
квартал»
14.50 «Вечiрнiй квартал»
17.10 Т/с «Вiтер кохання»
20.15 «Лiга смiху 2021»
23.30 Х/ф «Кiборги»
01.55 Х/ф «Виття: Перероджен-
ня»
03.25 «Свiт навиворiт»

IНТЕР
05.00, 04.55 «Телемагазин»
05.30 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Т/с «Колекцiя» 
14.35, 15.30, 00.30 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок»
18.00, 01.30 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Шерлок»
03.05 «Чекай на мене. Україна» 
04.15 «Орел i Решка. Курортний 
сезон» 

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 00.00 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 20.10 Дизель-шоу

11.30 Т/с «Вижити 
за будь-яку цiну» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15 Х/ф «Супер 8»
15.30, 16.15 Х/ф «Людина зi 
сталi»
18.45 Факти. Вечiр 
22.55 Скетч-шоу «На трьох-9» 
16+ Прем'єра 
00.30 Чорнi тiнi Майдану. 
Спецпроєкт 
01.45 Острiв небайдужих. 
Спецпроєкт 
02.25 Т/с «Володимирська, 15»

СТБ
05.40 «Слiдство ведуть екс-
трасенси»
13.20, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
20.15, 22.50 Т/с «Мама» 
01.10 Т/с «Анна — детектив»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне»
11.10 Хто проти блондинок
16.40 Х/ф «Шпигунка»
19.00 Х/ф «Пiймай шахрайку, 
якщо зможеш»
21.20 Х/ф «Краля»
23.50 Х/ф «Солодкий листо-
пад» 
02.30 Служба розшуку дiтей 
02.35 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
08.45, 23.15 Сiмейка У 
09.45 Одного разу в Одесi 
10.45 Казки У Кiно 
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить» 
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
13.15, 16.15 4 весiлля 
14.15, 23.45 Панянка-селянка 
15.15 СуперЖiнка 
21.15 Х/ф «Пiдлiтки — мутанти: 
черепашки-нiндзя»
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 Т/с «Ответный удар-4»
07.55 Х/ф «Ответ»
09.25 Х/ф «Вулкан»
12.00 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15, 02.00 «Спецкор»
18.50, 02.30 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Шакал»
22.00 Х/ф «Ночные ястребы»
00.00 Х/ф «Хищник-2»
03.00 «Месть природы»
04.30 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 

СУБОТА, 20 лютого 

UA: перший
06.00, 02.30 Енеїда 
06.0006.00
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.00, 
02.05, 03.30, 05.35 Новини 
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови» 
07.30 М/ф «Велика подорож» 
07.40 М/ф «Залiзний вовк» 
07.50 М/ф «Iсторiя одного 
поросятка» 
08.05, 23.05 Д/ф «Операцiя 
Крим» 
09.05 Д/п «Чорнi тiнi Маи?дану» 
10.00, 19.55 Д/ф «Жiнки Майда-
ну (Жiночi обличчя революцiї)»
11.10, 12.01, 21.25 Д/п «Гене-
рацiя Майдану. Рiк революцiї 
та вiйни» 
12.00 Хвилина мовчання: День 
Героїв Небесної Сотнi 
12.40 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
Естафета 4х6 км., жiнки 
14.10 Майдан. Шiсть лiтер 
нашої свободи 
15.20 Телепродаж 
15.55 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
Естафета 4х7,5 км., чоловiки 
17.25 Д/ф «Майдан» 
00.25, 02.00, 02.30, 03.55, 
05.30 Погода 
00.25 Д/ф «Перехрестя Балу»

01.30, 05.00 #ВУКРАЇНI
03.55 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю»

1+1
06.00 «Життя вiдомих людей»
06.30 Х/ф «Кiборги»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
18.20 «Свiт навиворiт — 12. 
Пакiстан» 
19.30, 04.15 ТСН 
20.30 Х/ф «Близько до серця»
00.30 «Iгри приколiв»

IНТЕР
05.25 «Орел i Решка. Курортний 
сезон» 
06.05 «Україна вражає»
06.55 Х/ф «Розправ крила» 
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Ми жили по сусiд-
ству» 
12.35 Х/ф «Мачуха» 
14.20 Х/ф «З тобою i без 
тебе…» 
16.00 Х/ф «Єдина» 
17.50, 20.30 Т/с «Пристрастi 
по Зiнаїдi»
20.00 «Подробицi»
22.50 Т/с «Не було б щастя» 
02.40 «Навколо М»
04.20 М/ф «Мауглi» 

ICTV
04.50 Скарб нацiї 
05.00 Еврика!
05.05 Факти 
05.35 Чорнi тiнi Майдану. 
Спецпроєкт 
06.35 Острiв небайдужих. 
Спецпроєкт 
07.25 Секретний фронт 
08.05, 10.20, 12.30, 13.00 Т/с 
«Пес»
09.15, 11.25, 01.40 Т/с «Таємнi 
дверi»
12.45 Факти. День 
17.00 Х/ф «Кобра»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Втеча з Шоушенка»
22.00 Х/ф «Зелена миля»

СТБ
04.00, 10.50 Т/с «Щаслива 
попри все»
07.55 «Неймовiрна правда про 
зiрок»
14.55 Т/с «Мама» 
19.00 «МастерШеф Професiо-
нали»
23.00 Х/ф «Привид»

НОВИЙ КАНАЛ
07.10, 05.40 Kids» Time 
07.15 Х/ф «Єлена Троянська» 
11.00 Х/ф «Троя»
14.10 Х/ф «Титаник» 
18.10 Х/ф «Охоронець» 
21.00 Х/ф «Легенда про 
Тарзана»
23.20 Х/ф «Повернення в Бла-
китну лагуну» 
01.20 Варьяти
02.20 Зона ночi 
05.45 М/ф «Килим-лiтак» 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.20 Х/ф «Легенда про 
русалку» 
11.05 Х/ф «Блакитна свiчка» 
12.15 Х/ф «Зорянi таляри» 
13.25 Х/ф «Король Дроздо-
бород» 
14.35 Х/ф «Рапунцель» 
15.45 М/ф «Вартовi легенд» 
17.30 М/ф «Монстри проти 
прибульцiв» 
19.15 Х/ф «Хронiки Нарнiї: 
Пiдкорювач Свiтанку» 
21.25 Х/ф «Тихе мiсце»
23.10 Х/ф «Схiд темряви»
00.55 Одного разу в Одесi 
01.25 Казки У Кiно 
02.10 Панянка-селянка 
03.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
07.40 «Затерянный мир»
12.45 Х/ф «На грани» 
15.00 Х/ф «Кольцо 
Нибелунгов» 

18.40 Х/ф «Король Артур» 
21.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев»
23.15 Х/ф «Чужой против 
Хищника»
01.05 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан»
02.45 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.30 «Бандерлоги 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 

НЕДIЛЯ, 21 лютого 

UA: перший
06.00, 06.00, 02.25, 05.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.55, 
02.00, 03.30, 05.35 Новини 
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови» 
07.30 М/ф «Дострибни до хма-
ринки» 
07.40 М/ф «Знахiдка» 
07.50 М/ф «Казка про богиню 
Мокошу» 
08.15, 00.20, 01.55, 02.25, 03.55, 
05.30 Погода 
08.20, 17.40 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 
13.25 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
Мас-старт 12,5 км, жiнки 
14.25 Телепродаж 
15.00 Країна пiсень 
16.10 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
Мас-старт 15 км, чоловiки 
17.05 Студiя «Бiатлон» 
17.25 Мiста та мiстечка 
18.15 Д/ц «Незвiданий океан» 
19.25 Д/с «Масштабнi iнженернi 
помилки» 
20.20 Д/ц «Свiт дикої природи» 
21.25 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
22.00 Х/ф «Лiсова пiсня» 
00.2000.20
00.30 Д/ф «З України 
до Голлiвуду» 
03.55 Д/ф «Вибiр» 

1+1
05.00, 19.30 ТСН: «ТСН-Тиж-
день» 
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.30, 01.15 «Свiт навиворiт»
17.00 «Позивний «Iталiєць». 
Iсторiя Вiталiя Маркiва»
18.05 «Таємницi великих укра-
їнцi в. Роксолана» 
21.00 «Голос країни 11»
23.10 Х/ф «Конґо»

IНТЕР
05.25 Х/ф «З тобою i без 
тебе…» 
07.00 Х/ф «Пригоди Ремi» 
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя»
12.50 «Орел i Решка. На краю 
свiту» 
13.30 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
18.00 Т/с «Детектив Ренуар»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Т/с «Шерлок»
01.35 «Речдок»

ICTV
04.55 Скарб нацiї 
05.05 Еврика!
05.10 Факти 
05.35 Бiльше нiж правда 
06.25 Анти-зомбi 
07.25 Секретний фронт 
08.20 Громадянська оборона 
09.20 Т/с «Розтин покаже-2»
12.00, 13.00 Х/ф «Зелена 
миля»
12.45 Факти. День 
15.55 Х/ф «Втеча 
з Шоушенка»
18.45 Факти тижня 
21.20 Х/ф «Рембо-5: Остання 
кров»
23.10 Х/ф «Рембо-4»
00.50 Т/с «Таємнi дверi»

СТБ
04.55 Х/ф «Баламут» 
06.25 Х/ф «Три плюс два» 
08.10 «МастерШеф Професiо-
нали»
12.05 «Хата на тата»
15.05 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси»
20.00 «Один за всiх»
23.25 «Таємницi ДНК»

НОВИЙ КАНАЛ
07.40, 09.20 Kids» Time 
07.45 Х/ф «Помста пухнастих» 
09.25 Х/ф «Повернення в Бла-
китну лагуну» 
11.20 М/ф «Тарзан» 
13.20 Х/ф «Могутнiй Джо Янг» 
15.40 Х/ф «Легенда про 
Тарзана»
17.50 Х/ф «Книга 
джунглiв» 
19.50 Х/ф «Мумiя»
22.00 Х/ф «Константин»
00.30 Х/ф «Нiчка жахiв»
02.40, 05.30 Варьяти

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.40 Х/ф «Пастушка» 
11.50 Х/ф «Хронiки Нарнiї: 
Пiдкорювач Свiтанку» 
14.00 Х/ф «Пiдлiтки — мутан-
ти: черепашки-нiндзя»
16.00 Х/ф «Гарфiлд 2» 
17.30 Х/ф «Гарфiлд» 
19.00 Одного разу пiд Пол-
тавою 
23.30 Х/ф «Тихе мiсце»
01.10 Одного разу в Одесi 
01.55 Казки У Кiно 
02.25 Панянка-селянка 
03.15 Щоденники Темного
04.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.05 «Джедаи 2019»
08.10, 01.05 «Затерянный мир»
14.10 Х/ф «Голый пистолет»
15.50 Х/ф «Голый пистолет 
2 1/2: Запах страха»
17.35 Х/ф «Голый пистолет 
33 1/3: Последний выпад»
19.00 Х/ф «ФанФан Тюльпан»
20.55 Х/ф «Сахара»
23.15 Х/ф «Чужие против 
Хищника-2»
02.05 «Видеобимба»
04.00 «Лучшее»
04.10 «Бандерлоги 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 
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ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 

097–161–41–50 

Ðîçïîâ³äàºìî ïðî òå, ÿê ïðà-
öþºòüñÿ ðîá³òíèêàì ï³äïðèºì-
ñòâà ÒÎÂ «Àëüòôàòåð Òåðíîï³ëü», 
ùî ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà âèâåçåíí³ 
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â âæå 25 ðîê³â. 
Êåð³âíèê ô³ðìè Âàñèëü Îðäåíàñ 
çàçíà÷àº, ùî íàâ³òü çà 10 îñòàí-
í³õ ðîê³â ê³ëüê³ñòü ñì³òòÿ ó ì³ñò³ 
çá³ëüøèëàñü ó ê³ëüêà ðàç³â.

— Ñì³òòÿ á³ëüøàº ç êîæíèì ðî-
êîì ³ öå ôàêò. Âè çàéä³òü ó ìàãà-
çèí òà ïîäèâ³òüñÿ, ÿê ïðîäóêòè òà 
ïîáóòîâ³ ðå÷³ ïàêóþòü, — ãîâîðèòü 
êåð³âíèê òîâàðèñòâà. — ßêó á ð³÷ 
ìè íå ïðèäáàëè, âîíà óïàêîâà-
íà, ³ äîáðå, ÿêùî òàì ëèøå îäèí 
øàð. Äî ïðèêëàäó, ùå 15–20 ðîê³â 
òîìó ìàñëî ïðîäàâàëè «íà âàãó», 
çàãîðòàþ÷è éîãî ó ïàï³ð, ÿêèé 
ïðÿìî «íà î÷àõ» ðîç÷èíÿâñÿ ÷è 
òî ó âîä³, ÷è íàâ³òü â³ä òîãî ñàìîãî 
ìàñëà. À çàðàç ñê³ëüêè øàð³â ìàº 
îáãîðòêà ìàñëà ÷è ñìåòàíè? ßêùî 
âè çàëèøèòå îáãîðòêó ç³ ñìåòàíè 
íà âóëèö³, íå çíàþ, ÷è ÷åðåç 50 ðî-
ê³â âîíà ïåðåðîáèòüñÿ â ïðèðîä³. 
Ïðî ïëàñòèê ÿ âæå ³ íå ãîâîðþ.

Ó Òåðíîïîë³ «Àëüòôàòåð» îá-
ñëóãîâóº 50% óñ³õ ìåøêàíö³â. 
Ëèøå öå ï³äïðèºìñòâî âèâîçèòü 
ùîíî÷³ ø³ñòü âàíòàæ³âîê ñì³òòÿ. 
Êîæíà ç ÿêèõ âì³ùóº 7–8 òîíí.

КУДИ СМІТТЯ ВИВОЗЯТЬ 
З МІСТА?

— Ñì³òòÿ çàâàíòàæèëè ó ìà-
øèíè, äàë³ âåçåìî ó Ìàëàø³âö³ 
íà ñì³òòºçâàëèùå, — ðîçïîâ³äàº 

ïàí Îðäåíàñ. — Ùî çàðàç ç ïîçè-
òèâíîãî: çàðàç òàì º ï³äïðèºìñòâî, 
ÿêå âçÿëî ñì³òòºçâàëèùå â îðåíäó 
òà îáñëóãîâóº éîãî. Çàðàç ìîæíà 
ñêàçàòè, ùî öå íå ñì³òòºçâàëèùå, 
à ïîë³ãîí. Ïðîáëåì íåìàº, ìà-
øèíè âæå íå òîíóòü ó áàãíþö³.

Äî ñëîâà, öå ì³ñöå ùå ê³ëüêà 
ðîê³â òîìó áóëî ñïðàâæíüîþ «ïî-
ðîõîâîþ áî÷êîþ». Òåðì³íè åêñ-
ïëóàòàö³¿ ñì³òòºçâàëèùà çàê³í÷óâà-
ëèñü, ñì³òòÿ òàì íå óòèë³çîâóâàëè, 
à ì³ñöåâà ãðîìàäà íåîäíîðàçîâî 
ïåðåêðèâàëà äîðîãó äî öüîãî ñòðà-
òåã³÷íîãî îá’ºêòà. À öå, íàãîëî-
ñèìî, îñíîâíèé ïîë³ãîí â³äõîä³â, 
êóäè âåçóòü ñì³òòÿ ç Òåðíîïîëÿ.

ПРАЦЮЮТЬ ВСЮ НІЧ 
Ñòàðøèé âîä³é ñì³òòºâîçà — 

34-ð³÷íèé òåðíîïîëÿíèí Àíäð³é 
Êóëåöüêèé. Â³í ðîçïîâ³äàº, ùî 
ïðî öþ ðîáîòó éîìó ðîçïîâ³â çíà-
éîìèé, ÿêèé òåæ òóò ïðàöþâàâ. 
Â³í çâåðíóâñÿ ó ï³äïðèºìñòâî, 
ïðîéøîâ ñï³âáåñ³äó ³ âæå òðè 
ðîêè ïðàöþº. Çäåá³ëüøîãî, âíî÷³.

— Íà çì³íó ìè âè¿æäæàºìî 
î 9–10-³é âå÷îðà. Ïðàöþºìî âñþ 
í³÷. Ãðàô³ê çàëåæèòü â³ä ïîãîäè. 
Çàðàç, ïîêè ñí³ãè, ïðàöþºìî 
òð³øêè äîâøå. Àëå, ÿê áè íå áóëî, 
í³÷ º í³÷. Ïðàöþâàòè âíî÷³ íåëåã-
êî. Ç³ ñíîì äîïîìàãàº áîðîòèñü 
êàâà òà äåííèé â³äïî÷èíîê, — ðîç-
ïîâ³äàº ÷îëîâ³ê. — Ìàºìî ðåéñè 
³ ì³ñòîì, ³ â ñåëàõ, ÿê³ íåïîäàë³ê.

Ùîðàíêó êîíòåéíåðè á³ëÿ 
áóäèíê³â ìàþòü áóòè ïóñòèìè. 
Òîìó ëþäÿì äîâîäèòüñÿ ïðà-
öþâàòè íî÷àìè. Òàêèé ðåæèì 

ДО ЗАПАХУ ЗВИКЛИ, АЛЕ ЛЮДИ 
МОГЛИ Б БУТИ КУЛЬТУРНІШІ 
Люди  Вони працюють вночі, щоб 
до ранку місто було чистішим. Щоночі 
з-під будинків забирають тонни сміття 
і кажуть, що до роботи звикли. Скільки 
заробляє водій сміттєвоза, чому водії так 
не люблять зустрічатись з ними на дорогах 
та як люди реагують на їх роботу?

ðîáîòè äîçâîëÿº íå ëèøå íå íà-
âàíòàæóâàòè çàéâèé ðàç äîðîæí³é 
ðóõ, à é åêîíîìèòè ÷àñ äëÿ ñàìèõ 
ïðàö³âíèê³â. Âîíè íå ïðîñòîþþòü 
ãîäèíàìè ó çàòîðàõ.

— Ùîäî òåõí³÷íîãî áîêó, òàêèõ 
ñì³òòºâîç³â, ùî ïîñò³éíî âè¿æäæà-
þòü íà çì³íè, — 12. Óñ³ ³íîçåìíîãî 
âèðîáíèöòâà. ª MAN, º Mercedes. 
²ç êîíòåéíåð³â ó âàíòàæ³âêè ñì³òòÿ 
ïîòðàïëÿº âæå ñïðåñîâàíå. Àâ-
òîìîá³ë³ îíîâëþºìî ïðàêòè÷íî 
ùîðîêó. Âæå äî îñåí³ ïëàíóºìî 
çàêóïèòè ïîâí³ñòþ íîâó ìàøèíó. 
¯¿ âàðò³ñòü áëèçüêî 5 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü, — êàæå ïàí Îðäåíàñ. — 
Ïðàöþº ó íàñ áëèçüêî 40 ëþäåé. 
Á³ëüø³ñòü âîä³¿ òà âàíòàæíèêè.

Є ТАКІ ВОДІЇ, ЯКІ НЕ ДАЮТЬ 
ДОРОГУ

Íàâ³òü íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî 
âíî÷³ àâò³âîê íà äîðîãàõ íå òàê 
áàãàòî, âîä³é ñì³òòºâîçà êàæå, ùî 
íå âñ³ íîðìàëüíî ðåàãóþòü íà ¿õ 
ïðèñóòí³ñòü.

— ª òàê³, ùî ç ðîçóì³ííÿì 
ñòàâëÿòüñÿ, ïðîïóñêàþòü, à º 
íàâïàêè: ñèãíàëÿòü, ñï³øàòü, 
íå äàþòü äîðîãó. Áóâàëî, ùî ³ 
õàìèëè, àëå öå íîðìàëüí³ ñèòóàö³¿ 
íà äîðîç³, — ïîñì³õàºòüñÿ âîä³é.

×àñòî äî ñì³òíèê³â çàâàæàþòü 
ï³ä'¿õàòè ïðèïàðêîâàí³ àâòîìîá³ë³.

— Öå çàëåæèòü â³ä ëþäèíè, º 
òàê³, ùî ïîäóìàþòü, ùî ¿õ àâòî-
ìîá³ëü ìîæå êîìóñü çàâàæàòè, à º 
òàê³, ùî ïîñòàâèâ ³ ï³øîâ äîäîìó. 
À íàñòóïíîãî äíÿ ïðîáëåìè, áî 
íå çàáðàëè ñì³òòÿ. Çà òðè ðîêè 
âæå ð³çíèé äîñâ³ä áóâ, — êàæå ïàí 
Àíäð³é.

ПІДТЯГУВАТИ РУКАМИ 
КОНТЕЙНЕРИ НЕЛЕГКО 

Ïðàöþâàòè ïîòð³áíî âíî÷³, 
ó áóäí³, âèõ³äí³ òà ñâÿòà, ùîá ì³-
ñòî áóëî ÷èñòå. Â îäí³é ìàøèí³ 
¿äå òðîº ëþäåé — âîä³é òà äâà 

âàíòàæíèêè. Âîëîäèìèðó Óí³ÿòó 
54 ðîêè. Â³í ïðàöþº âàíòàæíè-
êîì. Õî÷à ïðîöåñ ÷àñòêîâî àâòî-
ìàòèçîâàíèé — öå íåëåãêà ïðàöÿ.

— Öå âàæêà ðîáîòà, — êàæå âàí-
òàæíèê. — Ïîòð³áíî ï³äòÿãóâàòè 
ðóêàìè êîíòåéíåðè, à öå âàæêî. 
Áóâàº, ùî ÷åðåç ïðèïàðêîâàí³ ìà-
øèíè ñì³òòºâîç íå ìîæå ï³ä’¿õàòè 
áëèçüêî äî êîíòåéíåð³â. ¯õ òðå-
áà ï³äòÿãóâàòè ñàìîìó. À âçèìêó 
ïðàöþâàòè íàéâàæ÷å ÷åðåç õîëîä. 
Øâèäêî çàâàíòàæèëè — ³ ó êàá³íó 
ãð³òèñÿ. Íà çàïàõ ÿ âæå íå ðåàãóþ. 
Äî öüîãî çâèêàºø.

ßê êàæóòü ÷îëîâ³êè — íà ðîáîò³ 
áóâàº áàãàòî òðóäíîù³â. Íå êîæåí 
çìîæå âèòðèìàòè òàêèé ðåæèì. 

Á³ëüøå — äèâ³òüñÿ ó â³äåî³íòåðâ’þ 
íà ñàéò³ 20minut.ua. Ðîçìîâà âè-
äàëàñü ö³êàâîþ.

ВІД СНУ РЯТУЄ КАВА 
Ïàí Âîëîäèìèð êàæå, ùî âçèì-

êó ïðàöþâàòè íàáàãàòî âàæ÷å, í³æ 
â ³íø³ ïîðè ðîêó.

— Òàêèõ ìîðîç³â ÿê çàðàç (9 ëþ-
òîãî — ïðèì. ðåä.) çà òðè ðîêè, 
ïîêè ïðàöþþ òóò, íå ïàì'ÿòàþ, — 
ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — Ïàì'ÿòàþ, ùî 
áóëî 18 ãðàäóñ³â, íå á³ëüøå. Àëå 
ùî çðîáèø? Ðîáîòà, âîíà º ðîáî-
òà, âèõîäèìî, áî ïîòð³áíî. ßêùî 
íå çàáåðåø ñì³òòÿ, òî íàáèðàºòüñÿ 
äóæå áàãàòî ³ ïîò³ì ìè ðàäè ñîá³ 
íå äàìî.

Ïðàöþâàòè ïîòð³áíî â í³÷íèé 
÷àñ. Êàâà çâè÷àéíî ðÿòóº, áî ÷à-
ñòî õî÷åòüñÿ ñïàòè.

— Ïðàöþºìî ³ç 10-¿ âå÷îðà, 
çâ³ñíî, áóâàº, ùî â ñîí íåñòåðï-
íî õèëèòü. Òîä³ àáî êàâó ï'ºìî, 
àáî çóïèíÿºìîñÿ íà ãîäèíó, ùîá 
íå çàñíóòè íà õîäó, — ä³ëèòüñÿ 
÷îëîâ³ê. — Íàéâàæ÷å, êîëè ï³ñ-
ëÿ çì³íè âíî÷³ òðåáà ùå âäåíü 
íà ãîäèíó-äâ³ âè¿æäæàòè. Òàêå 
áóâàº, êîëè ìàøèíà ëàìàºòüñÿ, 
òî ìîæåìî çàì³ñòü êîãîñü âèéòè. 
²íêîëè ÷åðãóºìî ³ â ñóáîòó, áî 
äóæå «çàãðóæåí³» êîíòåéíåðè.

СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЮТЬ?
À ñê³ëüêè æ ïëàòÿòü çà öþ ðîáî-

òó? ßê êàæóòü ðîá³òíèêè, õî÷ öå 
ðîáîòà íå ç ïðèºìíèõ, àëå ïëàòÿòü 
çà íå¿ äîñòîéíî.

— Çàðïëàòà áóâàº ð³çíà, 16–
17 òèñÿ÷ íà ì³ñÿöü, óñå çàëåæèòü 
â³ä ãðàô³êà ðîáîòè, ÷åðãóâàíü, 
âè¿çä³â, — êàæå âîä³é Àíäð³é. — 
Íà æèòòÿ âèñòà÷àº.

Ó âàíòàæíèê³â çàðïëàòà òðîõè 
íèæ÷à.

— Âîä³é ìàº òðîõè á³ëüøó 
çàðïëàòó, áî â³í â³äïîâ³äàº çà âñå 
ó áðèãàä³, — äîäàº ïàí Âîëîäè-
ìèð. — Ñêàæ³ìî òàê, çàðïëàòà 
õîðîøà, ïðèáëèçíî 16 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü. Áóâàº ïî-ð³çíîìó. Íà æèò-
òÿ âèñòà÷àº, àëå çàâæäè õî÷åòüñÿ 
á³ëüøå. Çà êîðäîíîì íà Çàõîä³ 
ïðàöþâàòè íà ñì³òòºâîç³ — öå 
äóæå õîðîøà ðîáîòà. Òóäè äàëå-
êî íå êîæåí ìîæå ïîòðàïèòè. Òà 
³ ïðàö³âíèê³â ëþäè ïîâàæàþòü.

Âèâîçèòè ñì³òòÿ — íåëåãêà òà 
íå äóæå ïðèºìíà ðîáîòà. Íà æàëü, 
ó áàãàòüîõ ëþäåé º ñòåðåîòèïè òà 
çâåðõíº ñòàâëåííÿ äî ïðàö³âíèê³â 
äåÿêèõ ïðîôåñ³é. Àëå áåç ¿õ ïðàö³ 
íàì áóëî á íå ñîëîäêî…

Åêñêëþçèâí³ â³äåî³íòåðâ'þ ç 
òåðíîïîëÿíàìè øóêàéòå íà ñàé-
ò³ 20minut.ua ùî÷åòâåðãà î 20.00. 
Ïèø³òü ó ñîöìåðåæàõ ðåäàêö³¿, ³ç 
ëþäüìè ÿêèõ ïðîôåñ³é âàì ö³êàâî 
áóëî á ïîáà÷èòè ìàòåð³àëè.

Старший водій сміттєвоза Андрій Кулецький (34 роки, зліва) та вантажник Володимир 
Уніят (54 роки) на зміну виїжджають о 9-10-ій вечора і працюють усю ніч

«Çàðïëàòà áóâàº ð³çíà, 
16-17 òèñÿ÷ íà ì³ñÿöü, 
óñå çàëåæèòü â³ä ãðàô³êà 
ðîáîòè, ÷åðãóâàíü, 
âè¿çä³â. Íà æèòòÿ 
âèñòà÷àº»
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Щоночі лише це підприємство вивозить шість вантажівок 
сміття. Кожна з них вміщує 7—8 тонн 
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Друзі дитинства — єдині, з ким 
подружився, не бухаючи.

***
— Чому в школі — уроки, 
а в інституті — пари?
— Тому що в школі вчаться, 
а в інституті — паряться.

***
— А ти бігаєш вранці?
— Так! В основному по квартирі, з 
криками: «Трясця, проспав!» 

***
Щороку навесні переводять годин-
ники на годину вперед. Щороку 
цим усі незадоволені. Але ж так 
просто всіх порадувати! Досить пе-
ревести годинник не в ніч з суботи 

на неділю, а в середині робочого 
дня в п'ятницю!

***
Мене просто вбиває фраза: «Ти до-
бре подумала?» Так звідки ж я знаю, 
добре чи погано?! У моєму випадку 
«Подумала» — це вже добре.

***
Так, засипати на самоті важко. І 
прокидатися невесело. Зате спати 
розкішно.

***
— Я йду.
— Ну, я не здивований. Наші 
стосунки вже давно ставали все 
гірше і гірше, а тепер я навіть 
не впевнений, чи відчуваємо ми 

взагалі щось одне до одного.
— Я йду в магазин!!!
— О, захопи мені пивка.

***
Депозит, це коли у тебе є гроші. 
Але ти живеш так, ніби у тебе їх 
немає. А кредит, це коли у тебе 
немає грошей. Але ти живеш так, 
ніби вони у тебе є.

***
Я був впевнений, що худну, тому 
що мої штани стали сповзати. 
Але виявилося, що це мій живіт 
штовхає їх вниз.

***
На березі озера стоїть дівчина з 
силіконовими губами, яка годує 

хлібом качок.
До неї підходить її хлопець, 
схвально киває і каже: «Правильно. 
Родичів потрібно підтримувати». 

***
З його гріхами в пеклі його чекає 
не котел, а посада. Причому 
досить непогана.

***
Після цієї епідемії світ вже не буде 
колишнім, він стане іншим. А ось 
яким, ти дізнаєшся, тільки якщо 
будеш сидіти вдома.

***
Відключили на тиждень гарячу воду. 
Тепер холодна ллється з обох кранів, 
але з гарячого в п'ять разів дорожче.

ÐÎÇÂÀÃÈ
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ОВЕН В цілому, лютий мож-
на назвати часом великих 
змін. Якраз з 21 числа життя 

Овнів почне змінюватися в кра-
щий бік. Подякувати за це варто 
Меркурію, який позбудеться від 
ретроградності.

ТЕЛЕЦЬ Тельцям в цьому мі-
сяці буде дуже щастити, тому 
що Венера наповнить їх тіло і 

душу найпотужнішою енергією. Лютий 
для людей цього Знака стане часом 
змін. Так Тельці зможуть позбутися від 
негативних установок, які гальмують 
розвиток і заважають реалізувати весь 
їх величезний потенціал. 

БЛИЗНЮКИ У лютому вас 
чекає або стабільна обста-
новка, або час великої удачі 

і розквіту сил. Астрологи радять 
більше часу присвячувати сфері 
любові. Варто остерігатися сварок 
на людях. Не потрібно занурюватися 
в ті справи, які не приносять ніякого 
задоволення.

РАК Лютий — ідеальний 
час для творчої діяльності. 
Настає час, коли потрібно 

змінюватися зсередини, змінювати 
ставлення до світу, до всього, що від-
бувається. Немає нічого неможли-
вого в лютому. Це час чарівництва, 
великих успіхів у всіх сферах.

ЛЕВ Всі найважливіші життєві 
кроки краще здійснювати без 
чиєїсь допомоги. Не розпо-

відайте нікому про свої плани. Якщо 
дотримуватися цих порад, лютий 
стане для Левів часом перемог. Пред-
ставники цього Знака зможуть стати 
сильнішими ментально. 

ДІВА Лютого буде більш 
ніж достатньо для того, щоб 
побороти нудьгу і тривогу 

і стати успішними в будь-якій 
життєвій сфері. Лютневі зірки хочуть, 
щоб Діви вийшли із зони комфорту. 
У лютому не може бути ніяких відмо-
вок. Венера дасть сил і енергії.

ТЕРЕЗИ Терезам варто позбу-
тися від лінощів та апатії. Від 
21 числа людям цього Знака 

можна буде братися за все і відразу. 
Їм буде потрібно більше сміливості і 
рішучості. Терезам варто частіше від-
гукуватися на прохання про допомогу 
з боку близьких і колег. Лютий — від-
мінний час для зміни обстановки.

СКОРПІОН Скорпіонам 
вдасться багато чому 
навчитися. Це буде час, 

в який можуть статися справжні 
чудеса. Багато негараздів і проблеми 
вирішаться самі собою. Можна з го-
ловою зануритися в роботу, любов, 
справи по дому. 

СТРІЛЕЦЬ Зараз Стрільцям 
варто пильно стежити за своїм 
здоров'ям. Астрологи радять 

людям даного Знака бути обережни-
ми і не намагатися всидіти на двох 
стільцях. Краще обрати якийсь один 
важливий напрямок в житті.

КОЗЕРІГ У Козерогів 
починається час великих 
любовних перемог. Лютий 

чудово підходить для вивчення мов, 
початку навчання чомусь новому. 
Це дуже перспективний час для 
товариських представників Знака. 
Успіх чекає всіх, хто жадає змін, тому 
не потрібно прагнути до стабільності. 

ВОДОЛІЙ З 15 лютого по-
чинається дуже сприятливий 
час, коли Водолії зможуть 

реалізувати свої мрії. Для макси-
мально швидкої реалізації планів 
цим людям варто перестати прийма-
ти бажане за дійсне. Настає час змін, 
позитиву і здійснення бажань.

РИБИ Зірки і планети дадуть 
Рибам потужний позитивний 
імпульс, який допоможе 

також налагодити особисте життя — 
вирішити конфлікти і суперечки, 
досягти гармонії в родині, знайти 
другу половинку.

Гороскоп здоров'я 
та розвитку 

АНЕКДОТИ

— Кажуть, що тільки кожен десятий 
шлюб щасливий!
— Чого не знаю, того не знаю: я був 
одружений всього чотири рази.

***
— Я думав, що після весілля у нас 
з дружиною буде більше грошей, 
оскільки буде два джерела доходу. 
Так і вийшло — влаштувався 
на другу роботу.

***
— Алло Ксюш, ти уявляєш? Мій 
на риболовлю поїхав. Я йому 
дзвоню, а він трубки не бере. 
Напевно завів коханку…
— Та чого ти так розпереживалася, 
може він просто потонув.

***
— Ех, хлопці, що не кажи, а навесні 
всім хочеться одного і того ж.
— Так! Нелегко доводиться навесні 
одному і тому ж.

***
У жінки всього два обов'язки 
перед чоловіком:
1. Заспокоїти його, коли він 
нервовий.
2. Нервувати його, коли він 
спокійний.

***
Помилилася я одного разу 
номером. Кричу в трубку:
— Ти, зараза, де?!
Кричать у відповідь:
— А ти, зараза, хто?!

***
У парку Петя обнімає Валю і хоче її 
поцілувати. Вона протестує:
— Ні, ні, тільки після весілля.
— Добре я почекаю. А, коли ти 
виходиш заміж?

***
Криза середнього віку неприємна 
ще й тим, що немає впевненості 
в тому, що вік саме середній, 
а не набагато ближче до кінцевого.

***
— Тату, у мене Іван карти поцупив!
— Не поцупив, а взяв.
— Ну так, взяв і поцупив!

***
— Сьомочко, радість моя! Ти після 
одруження схуд і змарнів, вона 
шо, не годує тебе?!
— Мамо, ну шо ви таке кажете, 
весілля було тільки вчора…

***
Жінку обурює, коли чоловік хоче 
від неї лише одного, але коли він 
цього не хоче, обурює набагато 
більше.

***
На сімейному застіллі я розповіла, 
що мало не розплакалася, коли 
не спіймала букет на весіллі 
у подруги, а моя 11-річна сестра 
ляснула мене, 25-літню дівчину, 
по плечу і сказала, що вже на її 
весіллі я обов'язково зловлю букет.

***
Чим більше вільного часу, тим 
тупіше його проводиш.

***
— Що ви порадите до цього вина?
— До цього вина ідеально підійде 
смажений біляш з автовокзалу.

***
Холодильнику, ти мене дістав. Тобі 
плювати, що я гладшаю. Наша 
зустріч була помилкою. Ти мені 
більше ніхто, чужий дядько… Я йду 
від тебе… до дивана і телевізора.

СТОМАТОЛОГІЧНА 
КЛІНІКА «ДІАМАНТ» 
Наші послуги: діагностика — 
прицільний рентген, ортопан-
томограма, комп’ютерна томо-
графія; хірургічні — видалення, 
імплантація та ін. Терапевтичні — 
пломби, реставрації, лікування 
кореневих каналів під мікроско-
пом, дитяча стоматологія. Орто-
донтичні — брекети, пластинки. 
Ортопедичні — всі види вінірів 
та коронок, протези.
Адреса: м. Тернопіль, вул. 
Київська, 6 а/19. Тел.: (0352) 
51–22–88, 068–109–77–77. 
Сайт diamant.te.ua 
Графік роботи: Пн. — пт. 9.00–
20.00, суб. 9.00–15.00.

СТУДІЯ ЕСТЕТИЧНОЇ 
СТОМАТОЛОГІЇ «М'ЯТА» 
Наші послуги:  ортодон-
тія — встановлення брекетів, 
елайнерів; дитяча стоматоло-
гія — лікуємо від найменших, 
психологічна адаптація; хірур-
гія — імплантація, видалення, 
пластика; лікування зубів під 
мікроскопом — складна ендо-
донтія; ортопедія — протезу-
вання зубів різними методами; 
естетична стоматологія — рес-
тавраційні роботи; професійна 
гігієна та відбілювання. Перший 
крок до вирішення питань — за-
пис на консультацію.
Адреса: м. Тернопіль, вул. До-
вженка, 8 б. Тел. 096–040–53–13.

СТОМАТОЛОГІЯ 
«SLCLINIC/СЛ КЛІНІК» 
Наші послуги: лікування, про-
тезування знімне та незнімне, 
професійна гігієна, дитяча сто-
матологія. Ми пропонуємо сво-
їм пацієнтам точну діагностику 
захворювання і нові методи лі-
кування, що забезпечує бездо-
ганний результат. Наші переваги: 
гарантія професійного лікування, 
безпека, дезінфекція і стериліза-
ція інструментів, лікування без 
болю, індивідуальний підхід, 
прозорі і доступні ціни.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Є. 
Коновальця, 15. Тел. 096–950–
12–12, Лисаковська С. М., 097–
771–64–62 Стопчак С. М.

Огляд кращих стоматологій Тернополя 

Тут подбають 
про вашу посмішку!

СТОМАТОЛОГІЯ «ЕСТЕТ» 
У стоматології «ЕСТЕТ» приймають спеціалісти з 
терапевтичної, ортопедичної, естетичної, дитячої 
стоматології, ортодонтії. Реставрація зубів, імплан-
тація, екстракція зубів, гігієна ротової порожнини. 
Стоматологія «ЕСТЕТ» успішно працює з 2017 року. 
Наші переваги: лікування без болю, сучасне об-
ладнання, нова методика лікування, висока якість 
матеріалів, кваліфіковані лікарі, індивідуальний 
комплексний підхід до кожного пацієнта, добро-
зичлива атмосфера, доступні ціни.
Адреса: м.Тернопіль, вул. Клінічна, 12 (3 поверх) 
тел. 068–695–27–72. Л-р Адамів Сергій Едуардо-
вич 097–701–05–99, л-р Кіт Андрій Ярославович 
067–908–37–81. 
Графік роботи: пн.-пт. 9.00–18.00, сб.-нд. — 
вихідний.

«СТОМАТОЛОГІЇ ОЛЕКСЮКА» 
Наші основні послуги: консультація фахівця; рентге-
нодіагностика ротової порожнини; лікування пульпі-
ту, періодонтиту, карієсу та інших хвороб; ендодон-
тія; терапія ясен; бюгельне та знімне протезування; 
імплантація системами світового рівня Straumann та 
Osstem; синус-ліфтинг; брекет-системи; коригування 
прикусу за допомогою капи; гігієна ротової порож-
нини; дитяча стоматологія. Для нових та постійних 
відвідувачів персонал стоматологічної клініки про-
понує постійно діючі акції і гнучку систему знижок.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Глибока, 25. 
Працюємо: пн.-пт., з 9.00 до 20.00, сб., з 
9.00 до 18.00, неділя — вихідний. За необхід-
ності прийом проводиться у вихідні та святкові 
дні. Тел.: 098–130–13–71, 099–350–89–92. 
clinicdenta.com
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