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ТЕРНОПОЛЯН УЖЕ ВАКЦИНУЮТЬ
ЩО ВАРТО ЗНАТИ ПРО ЦЕ? ВІДПОВІДАЄМО

Вакцинація від коронавірусу на Тернопільщині уже
розпочалася. Першою вакцинованою в області стала
завідувачка інфекційного відділення дитячої лікарні
Ольга Дивоняк. За тиждень після щеплення медик
не відчула ніяких побічних реакцій


 Чи можна довіряти вакцині, яку привезли в Тернопіль,

як її зберігають, де утилізують? Як тернополяни можуть
записатися в чергу та отримати щеплення? Які є
протипокази чи побічні прояви вакцини? Ми зібрали
с. 8-9
відповіді на головні питання, які вас цікавлять
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Підлітки  Опублікувала в соцмережах
відео тернополянка Т., на якому вона та
кілька її друзів принижують і ставлять
на коліна ровесницю. Усе відбувалося
в одному з відомих закладів харчування.
Ми дізналися, що «світить» кривдниці

ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM,
097–161–41–50

— Íà Àë³íî ÷î ñð***? Òè ø**õà,
Â³êà? Òè ø**õà? Äà ÷è íº? Äóðà, ìè
õî÷åì, ùîá òè öå ñêàçàëà! Ñêàæè,
áî ÿ òåáå çàðàç éî**íó! Êàæåø «äà»,
³ ÿ â³ä òåáå â³äñ³äàþ, — òàê äî ñâîº¿
ðîâåñíèö³ çâåðòàëàñü Ò. Ê. (ïð³çâèùå â³äîìî ðåä.).
Äðóç³ óñå çí³ìàëè íà â³äåî. Íàñòóïíà ñöåíà ³ç âáèðàëüí³ öüîãî æ
çàêëàäó. Òàì ä³â÷èíó ïðèìóøóþòü
ñòàòè íà êîë³íà òà âèáà÷èòèñü. Õî÷à,
çà ùî ñàìå, ³ç êîíòåêñòó íå çðîçóì³ëî. Âèäíî, ùî çí³ìàëè óñå îäðàçó
íà ê³ëüêà òåëåôîí³â.
Â³äåî îäðàçó æ ðîçëåò³ëîñü ñîöìåðåæàìè ³ ìàº áàãàòî êîìåíòàð³â.
— Ñêîðî öå çàéäå â «ôåéñáóê³âñüê³» ïàáë³êè, äå öå â³äåî ïîáà÷èòü
¿¿ ìàìà, ³ òîä³ ¿é áóäå.., — íàïèñàâ
õòîñü ³ç êîðèñòóâà÷³â ñîöìåðåæ.
Ó êîìåíòàðÿõ íà ñàéò³ 20 minut.
ua ïñèõîëîãèíÿ ²ðèíà ×îðíà îïóáë³êóâàëà ñâîþ äóìêó ùîäî ïîä³é.
— Çâàæàþ÷è íà íåòèïîâó ïîâåä³íêó, ÿê äëÿ æåðòâè, ä³â÷èíêè,
ÿêà ñï³ëêóºòüñÿ ³ç ³ðîí³÷íîþ ïîñì³øêîþ, íå éäå (õî÷à ìîæå), à
ïðîäîâæóº íà êàìåðó ãîâîðèòè, ¿¿

íå á`þòü, íå ïîãðîæóþòü, à âîíà
ñòàº íà êîë³íà... âñå íåïðîñòî. Ñõîæå íà â³äåî çà äîìîâëåí³ñòþ çàðàäè
ñòâîðåííÿ õàéïó, — íàïèñàëà ïñèõîëîãèíÿ.
БЛОГЕРКА ТА ПЕРЕМОЖНИЦЯ
КОНКУРСІВ
Ó ñîöìåðåæàõ çíàõîäèìî ïðîô³ëü
Ò. Âîíà ïîçèö³îíóº ñåáå, ÿê ìîäåëü. Ìàº 3,5 òèñÿ÷³ ï³äïèñíèê³â.
Àêòèâíî âåäå áëîã. À ùå çàéìàºòüñÿ
â³çàæåì. Ó ïðîô³ë³ áàãàòî ôîòî ³ç
âå÷³ðí³ì ìàê³ÿæåì.
Ìè çàïðîïîíóâàëè Ò. âèñëîâèòè
ñâîþ ïîçèö³þ ùîäî ñèòóàö³¿.
Ó Facebook çíàõîäèìî ùå îäíó
ïóáë³êàö³þ ïðî Ò. íà ñòîð³íö³
òåðíîï³ëüñüêî¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè
¹ 1 ³ì. Áàðâ³íñüêîãî. Òàì éäåòüñÿ
ïðî òå, ùî ä³â÷èíà áóëà ïåðåìîæíèöåþ ê³ëüêîõ ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â ÿê âîêàë³ñòêà, àëå é ïðîÿâèëà
ñâî¿ òàëàíòè ó ãð³ íà ôîðòåï³àíî òà
çäîáóëà ïåðåìîãè â ³íñòðóìåíòàëüíîìó æàíð³ (ôîðòåï³àíî).
À òàêîæ âîíà óäîñêîíàëþº ñâîþ
ìàéñòåðí³ñòü ÿê â³çàæèñò òà ñòâîðþº
æ³íêàì íîâèé îáðàç.
Ùî æ ñòàëî ïðè÷èíîþ ñâàðêè
ì³æ ä³â÷àòàìè?

ЦЕ ВІДПОВІДЬ НА ОБРАЗУ
МАМИ?
Ðîçøóêàòè íåïîâíîë³òíþ, ÿêó îáðàæàþòü íà â³äåî, íàì íå âäàëîñü.
Ìè ãîòîâ³ îïóáë³êóâàòè ¿¿ ïîçèö³þ.
Âîíà ìîæå çâåðíóòèñü äî àâòîðêè
ïóáë³êàö³¿.
Ó êîìåíòàðÿõ òåðíîïîëÿíè ïèøóòü, ùî ïîòåðï³ëà ðàí³øå âèñëîâëþâàëà îáðàçè ùîäî ìàòåð³ Ò. Ùå
õòîñü ïèøå, ùî ä³â÷èíà «îáãîâîðþâàëà Ò.», à â³äåî — öå â³äïîâ³äü.
Õî÷à ³ç â³äåî ïðè÷èí òàêî¿ ïîâåä³íêè íå çðîçóì³òè. ² ïðî ìàìó òàì í³
ñëîâà. Çãàäóºòüñÿ ëèøå ÿêàñü Àë³íà.
Ïðîêîìåíòóâàòè ñèòóàö³þ ìè
çàïðîïîíóâàëè ìàì³ Ò.. Àëå æ³íêà
íàðàç³ â³äìîâèëàñü.
ЩО КАЖУТЬ ОСВІТЯНИ
Â³äîìî, ùî ïîêàðàíà ä³â÷èíà
â÷èòüñÿ â îäíîìó ç ì³ñüêèõ êîëåäæ³â.
Êðèâäíèöÿ íàâ÷àºòüñÿ ó øêîë³ ¹5
â Òåðíîïîë³. Îñü ÿê ïîä³þ ïðîêîìåíòóâàëà êåð³âíèöÿ çàêëàäó.
— Ï³ñëÿ âàøîãî çâåðíåííÿ ìè
ðîçïî÷àëè âëàñíå ðîçñë³äóâàííÿ
öüîãî ôàêòó, — ðîçïîâ³ëà äèðåêòîð
øêîëè Îêñàíà Ïîãîð³ëà. — Ïåðø çà
âñå ÿ âèêëèêàëà â øêîëó ìàìó Ò. ³
ìè ñï³ëêóâàëèñü äóæå äîâãî. Òàêîæ
ìè âæå ïîñï³ëêóâàëèñü ³ç ñàìîþ
ä³â÷èíîþ. ß ãîâîðèëà ó÷åíèö³, ùî
çàðàç íàéâàæëèâ³øå — íå äîïóñòèòè
òàêîãî â ìàéáóòíüîìó. Ðàçîì ìè
âèðîáèëè äåê³ëüêà êðîê³â, íà ÿê³
âîíà ïîãîäèëàñü, ³ ÿê³ äîïîìîæóòü
çì³íèòèñü íà êðàùå.
Ïàí³ Ïîãîð³ëà äîäàëà òàêîæ, ùî
³ç ä³â÷èíîþ ïðàöþâàòèìå øê³ëüíèé
ïñèõîëîã òà äèðåêòîðêà.
Â³äåî òà öþ ïóáë³êàö³þ ìè íà-

«Підтримка потрібна і агресорам, і жертвам насильства»
МИХАЙЛО КОЗЮК,
ЮРИДИЧНИЙ ПСИХОЛОГ,
ФАХІВЕЦЬ З ПОДОЛАННЯ
КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ:

— Перше, що потрібно розуміти — це те, що так званий
«перехідний період», особливо від 9 до 14 років, характеризується
тим, що людина хоче самоствердитись у суспільстві. Тому можуть виникати конфлікти
між підлітками.
Якщо ваша дитина є агресором — то потрібно
багато з нею говорити. Пояснити, що є багато
способів того, як завоювати авторитет між
однолітками, окрім насильства.
Якщо ваша дитина — жертва насильства,
то її потрібно підтримати трьома шляхами:
розмова з колективом, у якому постраждали дитина. Дитина має відчувати захист
та підтримку. Друге — це навчити дитину

відстоювати власну позицію, будувати психологічні кордони, грамотно пояснити свою
позицію. Важливо для батьків — звертати
увагу на комунікативні навички дитини:
чи вміє вона розповісти про свої риси, про
емоції, довести словесно свої принципи.
Потрібно вміти пояснити дитині її сильні сторони, відкрити те, що вона повинна бути самоцінною, незважаючи на думку оточуюючих.
Інколи варто задуматись навіть про зміну
середовища, яке боляче травмує дитину.
Зважити всі за та проти разом, та можливо
навіть подумати про зміну місця навчання
чи навіть проживання.
Проте спочатку потрібно дізнатися про
проблему, пропрацювати шляхи вирішення, а не замовчувати її. Важливо розуміти,
що підтримка підліткам потрібна і в ситуації,
коли вони виступають агресорами, і коли
жертвами.

Дівчина навчається у школі, займається візажем.
Чому так вирішила «покарати» ровесницю, невідомо.
Але батькам кривдниці доведеться сплатити штраф
ä³ñëàëè òàêîæ êåð³âíèö³ óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêðàäè Îëüç³ Ïîõèëÿê.
Âîíà ñï³ëêóâàëàñü ç äèðåêòîðêîþ, ç ñàìîþ Ò., õî÷à 1 áåðåçíÿ,
êàæå, íà óðîêè òà íå ïðèéøëà.
² çàçíà÷èëà, ùî â óïðàâë³íí³ ï³äãîòóâàëè íàêàç ïðî âëàñíå ðîçñë³äóâàííÿ.
ФАКТ БУЛІНГУ НЕ ВИЯВИЛИ
Óâå÷åð³ 1 áåðåçíÿ íà ñòîð³íö³
ÃÓÍÏ Òåðíîï³ëüùèíè îïóáë³êóâàëè íàñòóïíå ïîâ³äîìëåííÿ:
— Ç³ ñë³â ä³â÷àò, ïðè÷èíîþ
ñâàðêè ñòàâ õëîïåöü òà ïåðåïèñêà
â ³íòåðíåò³. Êðèâäíèöÿ çàÿâèëà òà-

êîæ, ùî îäíà ç ïðè÷èí ¿¿ àãðåñèâíî¿ ïîâåä³íêè — îáðàçëèâ³ ñëîâà â
á³ê ìàìè. Ä³â÷àòà çíàéîì³ ì³ñÿöü.
Íàâ÷àþòüñÿ â ð³çíèõ çàêëàäàõ. Íà
çóñòð³÷ îáèäâ³ ïðèéøëè ç ïîäðóãàìè. Îñòàíí³ ³ çí³ìàëè ñëîâåñíèé
êîíôë³êò òà çàëèëè éîãî â ìåðåæó,
— êàæóòü ó ïîë³ö³¿. — Îçíàê áóë³íãó
â ä³ÿõ ä³â÷àò íåìà, îñê³ëüêè öüêóâàííÿ íå ñèñòåìàòè÷í³ ³ íàâ÷àþòüñÿ
âîíè â ð³çíèõ øêîëàõ.
Êðèâäíèöÿ ó ñâîºìó â÷èíêó ðîçêàÿëàñÿ ³ ïîïðîñèëà ïðîáà÷åííÿ â
çíàéîìî¿, êæóòü â ïîë³ö³¿. Çà ¿¿ ä³¿
äî àäì³íâ³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðèòÿãíóòü áàòüê³â. Âîíè â³äïîâ³äàòèìóòü
çã³äíî ñò. 184 ÷àñòèíà 3 ÊÓïÀÏ.

Потерпіла хоче публічного вибачення
У закладі, де навчається потерпіла В., теж
знають про конфліктну ситуацію. Коли
дізнались, що це їхня учениця, вирішили
поспілкуватись із нею.
— Вона розказала, що ще в суботу (27 лютого) з мамою були в поліції, дали пояснення.
Зараз цим питанням займаються правоохоронці, — каже заступник директора Тернопільсього Центру професійно-технічної
освіти Дмитро Нечай. — Одне із видань
подало інформацію про те, що причиною
всьому став хлопець і телефонна переписка, і ніби-то наша учениця ображала маму
дівчини з 5-ї школи. Хоча мені В. говорила,
що про маму там не йдеться взагалі.
Зі слів заступника директора, зараз дівчина
почувається нормально, звісно, їй неприємно те, що відео побачило стільки людей.
— Вона не вимагає ні штрафів, ні компнсацій, хоче одного: так як її принизили в

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

З ВІЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ

ЯК ПОКАРАЮТЬ ЗА ТЕ, ЩО СТАВИЛА
НА КОЛІНА РОВЕСНИЦЮ

інтернеті, так щоб перед нею вибачились.
Більше нічого їй не треба. Тільки вибачення. Вона каже: «Я живу в Тернополі, мене
багато дітей знають, плюс наш навчальний
заклад: усі вже знають. Я хочу, щоб таким
же чином як мене принизили, щоб переді
мною вибачились».
Відкритими залишається питання, чому В.
не покликала на допомогу, а виконувала
вказівки Т.? Адже в закладі було багато
людей.
Але сама факт не може залишитися поза
увагою. Начальник відділу ювенальної
превенції Петро Тихович каже, що правоохоронці реагують на такі повідомлення
в соцмережах. Дітей та підлітків, які опиняються у схожих ситуаціях, закликають
не зволікати та звертатись за допомогою
до дорослих, або одразу телефонувати
на гарячу лінію «102».

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

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

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09
Чергова аптека
24-22-70, 26-93-88
Управління Держпродспоживслужби - 52-01-45
Управління транспортних мереж 52-15-14
Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)
Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40
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9 КУЛЬТОВИХ ЗАКЛАДІВ
ТЕРНОПОЛЯ, ЯКІ ПРАЦЮВАЛИ У 90-Х
Історія  Раніше в Тернополі точно було де поїсти і провести час. Заклади на будь-який
смак та для всіх вікових категорій. А левова їх частка розташовувалася в Центрі. І якщо
одні кафе люди згадують, ніби були там вчора, про інші пам'ятає хіба старше покоління

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

Ìè ïðîäîâæóºìî öèêë ïóáë³êàö³é ïðî êóëüòîâ³ çàêëàäè, ùî ïðàöþâàëè ó 90-èõ òà 2000-õ. Ó öüîìó
ìàòåð³àë³ ëîêàö³ÿ — Öåíòð.

«Вареничну» відкрили ще в 1958
році. Працювала — до 1993 року

«Варенична»
На місці книгарні «Є» колись
була наливайка

«Реанімація»
×è çíàëè âè, ùî êîëèñü íà ì³ñö³ êíèãàðí³ «ª», áóâ çàêëàä, ùî îáñëóãîâóâàâ
ïåðåâàæíî òèõ, õòî ïîëþáëÿâ âèïèòè,
à îñîáëèâî ïåðåä ðîáîòîþ? ßê ðîçïîâ³äàº ³ñòîðèê ç Òåðíîïîëÿ Âîëîäèìèð
Îêàðèíñüêèé, öåé çàêëàä â³ä÷èíÿâ ñâî¿
äâåð³ äëÿ â³äâ³äóâà÷³â î âîñüì³é ãîäèí³
ðàíêó, òîìó ìîæíà áóëî ïîõìåëèòèñÿ ³
éòè íà ðîáîòó.
À êðàºçíàâåöü Âîëîäèìèð Õàíàñ çãàäóº, ùî «Ðåàí³ìàö³þ» â³ä÷èíÿëè òîä³,
êîëè ùå ³íø³ çàêëàäè áóëè çàêðèò³.
À â íàðîä³ çàêëàä îõðåñòèëè «ãàäþøíèê».

«Пивний бар» функціонував
ще від 80-их років

«Підводна лодка»

Íà ì³ñö³ ðåñòîðàíó «ªâðîïà» áóâ
íå ìåíø ïîïóëÿðíèé çàêëàä, ÿêèé â³äêðèëè ùå â 1958 ðîö³. Öå — çâè÷àéíà
âàðåíè÷íà, ùî ïðèâàáëþâàëà â³äâ³äóâà÷³â
ïðîñòîòîþ, ñòðàâàìè òà ö³íàìè.
— Ïàì’ÿòàþ, ùå òàì áóëè àëþì³í³ºâ³ ñòîëîâ³ ïðèáîðè ç ïðîñâåðäëåíèìè
ä³ðêàìè â íèõ, ùîá í³õòî íå âêðàâ, —
ðîçïîâ³äàº Âîëîäèìèð Õàíàñ. — Çàêëàä
ôóíêö³îíóâàâ ïðèáëèçíî äî 1993 ðîêó.

Îô³ö³éíà íàçâà — ïðîñòî «Áàð», à «ï³äâîäíîþ ëîäêîþ» éîãî íàçâàëè ÷åðåç òå,
ùî ðîçì³ùóâàâñÿ â³í ó ï³äâàë³. Òàì íàëèâàëè òà ïîäàâàëè ëèøå ïèâî. Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ — òàì, äå çàðàç «Õ³íêàëüíÿ»,
ó öåíòð³ ì³ñòà, ïîáëèçó àðêè, ùî âåäå
äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿
ïîë³ö³¿. Òîä³ — ì³ñüêî¿ ì³ë³ö³¿.

Кафе на розі Руської та
Острозького мало зали на 350 осіб

«Космос»
Êàôå, ùî ôóíêö³îíóâàëî â³ä 80-èõ
ðîê³â. Âîíî êîðèñòóâàëîñÿ âåëèêîþ
ïîïóëÿðí³ñòþ, çàâäÿêè âåëèêèì çàëàì
íà 350 îñ³á. Ðîçòàøîâóâàëîñÿ êàôå
íà ðîç³ âóëèöü Ðóñüêà òà Îñòðîçüêîãî.
Â 80–90-èõ êåðóâàâ çàêëàäîì ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ Ïåòðî Íºæºíñüêèé.
Êîëè òî÷íî çàêëàä çàêðèëè, íàì íåâ³äîìî. Àëå ñòàëîñÿ â íóëüîâèõ ðîêàõ. Ïîò³ì ê³ëüêà ðîê³â â ïðèì³ùåíí³ åêñ-êàôå
ôóíêö³îíóâàëà ïèð³æêîâà «ÏÀÆ». Áóëè
íàâ³òü ÷óòêè, ùî òàì ôóíêö³îíóâàòèìå
«ÌàêÄîíàëüäç».

Чимало тернополян з теплом
згадують морозиво зі «Сніжинки»

«Сніжинка»

Замість «Жені-Женєчки» тепер
будівництво

«Женя-Женєчка»
Äèòÿ÷å êàôå â öåíòð³ Òåðíîïîëÿ. Êîëè
ñàìå éîãî çàêðèëè, íàì çíàéòè íå âäàëîñÿ, òà â³äîìî, ùî â 2012 ðîö³ â ì³ñüêðàä³
ïðåäñòàâèëè ïðîºêò íîâî¿ ï’ÿòèïîâåðõîâî¿ áóä³âë³. Ó 2014 ðîö³ ó ïðèì³ùåíí³
êîëèøíüîãî äèòÿ÷îãî êàôå ðîçì³ùóâàâñÿ
ïåðåäâèáîð÷èé øòàá ïàðò³¿ Ïåòðà Ïîðîøåíêà. Çàðàç íà ì³ñö³ «Æåí³-Æåíº÷êè»
òðèâàº áóä³âíèöòâî.

Заклад на місці «Хінкальні»
називали «Підводною лодкою»

Êàôå, ùî ôóíêö³îíóâàëî ùå â³ä 80-èõ
ðîê³â. Çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ íà ðîç³ âóëèöü Âàëîâà òà Ñàãàéäà÷íîãî çðîáèëî éîãî äóæå ïîïóëÿðíèì, à îñîáëèâî ñåðåä ä³òëàõ³â. Äåõòî ç³ ñòàðøîãî
ïîêîë³ííÿ ç òåïëîì çãàäóº òå ñìà÷íå
ìîðîçèâî, ÿêå ïîäàâàëè â öüîìó çàêëàä³, à ³íø³ êàæóòü, ùî öüîìó ìîðîçèâó
ïðîñòî íå áóëî àëüòåðíàòèâè, òîìó ³
çäàâàëîñÿ âîíî ä³òëàõàì äóæå ñìà÷íèì.
Çàêëàä ôóíêö³îíóâàâ äî ïî÷àòêó íóëüîâèõ ðîê³â. Ïîò³ì íà ì³ñö³ «Ñí³æèíêè»
çáóäóâàëè ï³öåð³þ «×åëåíòàíî».

«Пінгвін» та «Муза»
Çàêëàäè, ùî ôóíêö³îíóâàëè ì³æ âóëèöÿìè Ñàãàéäà÷íîãî òà Ðóñüêà.
— Ïåðøà íàçâà — òîìó ùî òàì áóëî
ìîðîçèâî. Ó öèõ çàêëàäàõ «òóñóâàëàñÿ»
òåðíîï³ëüñüêà «áîãåìà», òàì ÷èòàëè ñâî¿
â³ðø³ Âàñèëü Ìàõíî òà éîãî ïîáðàòèìè
³ç óãðóïîâàííÿ «Çàõ³äíèé Â³òåð», — ðîçïîâ³äàº Âîëîäèìèð Îêàðèíñüêèé.

Потім на розі Валової та
Сагайдачного побудували піцерію

Кафе «Анастасія» на вул.
Кульчицької спорудили ще у 80-х

«Анастасія»
(«Анестезія»)
ßê éäåòüñÿ ó â³ëüíèõ äæåðåëàõ, áóä³âëþ, äå ðîçì³ùóâàâñÿ çàêëàä «Àíàñòàñ³ÿ»
ñïîðóäèëè ùå ó 80-èõ ðîêàõ, äî ê³íöÿ 90-èõ òàì áóëî êàôå «Ïèð³æêîâà»,
à ïîò³ì — «Àíàñòàñ³ÿ». Ðîçòàøîâóâàëîñÿ êàôå íà âóëèö³ Îëåíè Êóëü÷èöüêî¿. Çàðàç íà ì³ñö³ «Àíàñòàñ³¿» òîðãîâèé öåíòð, ÿêèé áóäóâàëè â ñåðåäèí³
2010 ðîêó. Äî ñëîâà, çàêëàä íàçâàëè
çà ³ì’ÿì âëàñíèö³.
— Âäåíü öå áóëà ñòàíäàðòíà ¿äàëüíÿ
äëÿ øêîëÿð³â øêîëè ¹ 1 òà ³íøèõ öåíòðîâèõ øê³ë, ñòóäåíò³â òà ïðîëåòàð³¿â.
À ââå÷åð³ — äèñêîòåêà ç³ ñòðèïòèçîì
³ ìîðäîáîÿìè, — ðîçïîâ³äàº ïàí Îêàðèíñüêèé.
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— Ìè âæå âäîìà! Â÷îðà (24 ëþòîãî — ïðèì. àâò.) ïðè¿õàëè ï³çíî
ââå÷åð³, ìè íàðåøò³ âñ³ ðàçîì, —
áàòüêî Ìàêñèìà Êàïóñòÿíèêà ïàí
ßðîñëàâ ëåäü ñòðèìóâàâ åìîö³¿. —
Ìè ³ äàë³ ïðîñèìî ìîëèòâè äëÿ
Ìàêñèìà. Ùèðî äÿêóºìî âñ³ì,
õòî âåñü öåé ÷àñ íàñ ï³äòðèìóâàâ,
ìîëèâñÿ ³ äîïîìàãàâ.
Ïåðåä ïî¿çäêîþ äîäîìó çä³éñíèëàñü ùå îäíà ìð³ÿ õëîïöÿ —
â³í ïîáóâàâ íà ñòàä³îí³ «Äèíàìî»
ó ñòîëèö³. Äî îñòàííüîãî í³÷îãî
êîíêðåòíî íå ïëàíóâàëè ³ íå çíàëè, ÷è âñå âèéäå, êàæå áàòüêî. Áî
ñïî÷àòêó ïëàíóâàëè â³äâ³äèíè äâà
òèæí³ òîìó. Îäíàê äëÿ öüîãî áóëè
ïåðåøêîäè, ³ â³çèò äî äèíàì³âö³â
â³äêëàëè íà íåâèçíà÷åíèé òåðì³í.
24 ëþòîãî íà ñàéò³ ÔÊ «Äèíàìî»
Êè¿â ç’ÿâèëîñü ïîâ³äîìëåííÿ ³ çâîðóøëèâå â³äåî, ùî çóñòð³÷ íàðåøò³
â³äáóëàñü.
ПОЗИТИВНІ ЕМОЦІЇ
ЗАШКАЛЮВАЛИ
«26 ñ³÷íÿ ïðåçèäåíò ôóòáîëüíîãî
êëóáó «Äèíàìî» Êè¿â ²ãîð Ñóðê³ñ
çàïðîñèâ â êëóáíèé îô³ñ áàòüêà
ïîðàíåíîãî âáîë³âàëüíèêà «Äèíàìî» ç Òåðíîïîëÿ — þíîãî Ìàêñèìà

Êàïóñòÿíèêà, — éäåòüñÿ íà ñàéò³
êëóáó. — Êåð³âíèöòâî «Äèíàìî»
çàïðîïîíóâàëî ñâîþ äîïîìîãó ³ âçÿëî íà ñåáå çîáîâ'ÿçàííÿ ë³êóâàííÿ
þíîãî ôóòáîë³ñòà. Ï³ñëÿ âèïèñêè ç
ë³êàðí³, þíèé âáîë³âàëüíèê ðàçîì
ç ðîäèíîþ çàâ³òàâ ó ãîñò³ äî êëóáíîãî îô³ñó «Äèíàìî». Ìàêñèì ç
ðàííüîãî äèòèíñòâà âáîë³âàº çà êè¿âñüêå «Äèíàìî» òà ìð³º îäíîãî äíÿ
îäÿãíóòè ôóòáîëêó íàøîãî êëóáó».
Ìàëèé íå ì³ã ñòðèìàòè åìîö³¿.
Â³ä ùàñòÿ éîãî î÷³ ãîð³ëè, à îáëè÷÷ÿ
ðîçêâ³òàëî ïîñì³øêîþ. Äëÿ íüîãî
«Äèíàìî», ç³çíàâñÿ ñàì Ìàêñèì, —
ùå ùîñü íàäçâè÷àéíå. ² êîëè ä³çíàâñÿ, ùî éîìó äàäóòü êëóáíó
åê³ï³ðîâêó — åìîö³¿ çàøêàëþâàëè.
— Ïîïåðåäó äîâãå ë³êóâàííÿ àìáóëàòîðíî òà ì³ñÿö³ ðåàá³ë³òàö³¿. Àí³
óëþáëåíèì ôóòáîëîì çàéìàòèñü,
àí³ äî øêîëè õîäèòè Ìàêñèì ïîêè
íå ìîæå. Ïðè÷îìó öÿ çàáîðîíà —
íà íåâèçíà÷åíèé òåðì³í, — êàæå
áàòüêî. — Íàéá³ëüøèì ïîäàðóíêîì
äëÿ ìàëîãî º òå, ùî â³í âäîìà ³ íàéñòðàøí³øå, çäàºòüñÿ, âæå ïîçàäó.
Éîìó áóëî äóæå âàæëèâî, ùîá âñÿ
ñ³ì’ÿ áóëà ðàçîì.
Äî Êèºâà çàáèðàòè Ìàêñèìà äîäîìó áàòüêî ïî¿õàâ ç äîíüêîþ. Ìàêñèì ñàìå çà íåþ íàéá³ëüøå ñóìóâàâ,
õî÷à áà÷èëèñü íå òàê äàâíî — âîíà
ïðè¿æäæàëà äî Êèºâà, àáè ïðîâåñòè

äåíü íàðîäæåííÿ Ìàêñèìà ðàçîì.
Ó ò³ë³ Ìàêñèìà äîñ³ çàëèøàºòüñÿ áëèçüêî 30 äðîáèíîê. ¯õ ïîêè
íå ÷³ïàòèìóòü. Â ìåäè÷í³ òîíêîù³
ìè íå âäàâàëèñÿ, àëå çðîçóì³ëè,
ùî çàðàç ¿õ âèäàëÿòè íåìàº çìîãè,
à äàë³ ìåäèêè äèâèòèìóòüñÿ, ÿê ò³
âïëèâàòèìóòü íà îðãàí³çì. Òîìó
ïðî ïîâíå îäóæàííÿ ãîâîðèòè ðàíî.
Íàãàäàºìî, çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà,
21 ñ³÷íÿ áëèçüêî 11 ãîä., ï³äîçðþâàíèé, ç â³êíà ñâîº¿ êâàðòèðè çä³éñíèâ ïðèö³ëüíèé ïîñòð³ë ç âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿ â ä³òåé, ÿê³ ïåðåáóâàëè
íà ñïîðòèâíîìó ñòàä³îí³ îäí³º¿ ç
òåðíîï³ëüñüêèõ øê³ë. Ó ðåçóëüòàò³ äâîì ìàëîë³òí³ì ïîòåðï³ëèì

«Ìè âñ³ì ùèðî äÿêóºìî
çà øàëåíó ï³äòðèìêó.
Âè íå óÿâëÿºòå, ÿê âè
öèì íàì äîïîìîãëè.
Íå âòîìëþºìîñü
äÿêóâàòè âàì óñ³ì»
ñïðè÷èíåíî ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ
ó âèãëÿä³ âîãíåïàëüíèõ ïîðàíåíü.
Ó 8-ð³÷íîãî õëîï÷èíè äðîáèíêà
çàñòðÿãëà íà îáëè÷÷³ — ¿¿ âèòÿãëè
³ â³äïðàâèëè ìàëîãî äîäîìó. À â ò³ë³
11-ð³÷íîãî Ìàêñèìà Êàïóñòÿíèêà
âèÿâèëè ïîíàä 40 äðîáèíîê. Ê³ëüêà
ìåäèêè âèòÿãëè, ³íø³ áóëè íàäòî
ãëèáîêî, â òîìó ÷èñë³ ïðîéøëè ³
÷åðåç äåÿê³ âíóòð³øí³ îðãàíè, òîìó
òîãî æ äíÿ Ìàêñèìà òåðì³íîâî ïåðåâåçëè äî Îõìàòäèòó. Òàì øêîëÿðà
òåæ ïðîîïåðóâàëè.
Âàëåð³é Óñòèíîâ, ÿêîãî ï³äîçðþþòü ó ñòð³ëÿíèí³ ïî ä³òÿõ, ïåðåáóâàº
â Ñ²ÇÎ áåç ïðàâà âíåñåííÿ çàñòàâè.
Òàêó ì³ðó çàïîá³æíîãî çàõîäó éîìó
îáðàâ Òåðíîï³ëüñüêèé ì³ñüêðàéñóä.
Àäâîêàò íàìàãàâñÿ îñêàðæèòè öå
ð³øåííÿ â àïåëÿö³éí³é ³íñòàíö³¿

АРХІВ РЕДАКЦІЇ

Резонанс  До здійснення мрії
малого чемпіона одягнути футболку
«Динамо» ще далеко, та перші кроки
зроблені, кажуть рідні. Попереду ще
довга реабілітація. Поки рано говорити,
коли повернеться на футбольне поле і
до школи, але вдома і стіни лікують

Понад місяць Максим Капустяник не був вдома.
Хлопчик радіє, що вся родина разом
ó ÔÊ «×åìï³îí», ó ÿêîìó òðåíóâàâñÿ íàø ñèí. Àëå Âàëåð³é ìóñèòü
â³äïîâ³ñòè çà òå, ùî íàêî¿â.
Ñàìå â³ä «÷åìï³îí³âö³â» òà ¿õíüîãî êåð³âíèêà Äìèòðà Àíäð³ºøèíà
ðîäèíà Êàïóñòÿíèê³â îòðèìàëà ÷è
íå íàéá³ëüøó ï³äòðèìêó, êàæå ïàí
ßðîñëàâ. Ï³äêëþ÷èëèñÿ âñ³ áàòüêè
âèõîâàíö³â. Ùîäíÿ õëîïöåâ³ ïèñàëè
îäíîêëàñíèêè òà äðóç³, ï³äòðèìóâàëè øêîëà òà ÷èìàëî çíàéîìèõ ³
íåçíàéîìèõ ëþäåé. À ùå ïèñàëè
ôóòáîë³ñòè «Äèíàìî». ¯õíº «ìè ç
òîáîþ!» îêðèëÿëî ìàëîãî.
— Ìè âñ³ì ùèðî äÿêóºìî çà øàëåíó ï³äòðèìêó, — êàæå ßðîñëàâ
Êàïóñòÿíèê. — Íå âòîìëþºìîñü
äÿêóâàòè âàì óñ³ì!

ТРЕНУВАЛИСЯ В ОДНОМУ КЛУБІ
Âàëåð³é Óñòèíîâ ó ñêîºíîìó ç³çíàâñÿ. Ïðîòå ñòâåðäæóâàâ, ùî ñòð³ëÿâ íå óìèñíå ³ íå ìàâ íàì³ðó ïîö³ëèòè â ä³òåé. Â³í ïðèáèðàâ ó õàò³
³ ÷èñòèâ çáðîþ, à âîíà âèñòðåëèëà.
Áàòüêî Ìàêñèìà êàæå, ùî
äî íüîãî âæå òåëåôîíóâàâ àäâîêàò,
ïðîòå â ï³çíþ ãîäèíó, ³ ßðîñëàâ
íå ì³ã òîä³ ðîçìîâëÿòè. Çóñòð³÷àòèñü ç áóäü-êèì ó ö³é ñïðàâ³, êàæå
áàòüêî, áóäóòü ëèøå â ñóä³.
— Íàéá³ëüøå ìåí³ øêîäà éîãî
(Óñòèíîâà — ïðèì. àâò.) ñèíà, —
êàæå ßðîñëàâ Êàïóñòÿíèê. — Â³í
ìàéæå îäíîãî â³êó ç Ìàêñèìîì,
³ äèòèí³ çàðàç ç öèì æèòè. Â³í,
äî ðå÷³, òàêîæ çàéìàâñÿ ôóòáîëîì

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

 Þë³ÿ òà Âîëîäèìèð Àíòîíèøèíè
ìð³þòü, ùî ¿õ îäíîð³÷íèé Ìàêñèìêî áóäå ñàìîñò³éíî õîäèòè. Òà äëÿ
öüîãî ïîòð³áíà äîïîìîãà. Õëîï÷èêó íåîáõ³äíî ïîæèòòºâî ïðèéìàòè
äîðîã³ ë³êè, òà ðîäèíà çâè÷àéíèõ
òåðíîïîëÿí òàêèõ êîøò³â íå ìàº.
Íàðîäèâñÿ Ìàêñèìêî 22 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó. Çàðàç éîìó òðîõè
á³ëüøå ðîêó.
— Â³í íàðîäèâñÿ â íàñ áåç

óñêëàäíåíü, óñå áóëî äîáðå, — êàæå
ìàìà Þë³ÿ Àíòîíèøèí. — Â³í çðîñòàâ çäîðîâèì õëîï÷èêîì, öå ï³äòâåðäæóâàëè ³ ë³êàð³.
Îäíàê, êîëè ìàëþêó áóëî ÷îòèðè
ì³ñÿö³, áàòüêè çâåðíóëè óâàãó, ùî ¿õ
äèòèíà íå ñïèðàºòüñÿ íà í³æêè òà
îäðàçó çâåðíóëèñÿ äî ë³êàðÿ. Ë³êàð
çàñïîêî¿â áàòüê³â, ùî òàêà ïîâåä³íêà ìàëþêà ö³ëêîì äîïóñòèìà,
à çàðàäèòè éîìó ìîæå ìàñàæ.
— Ìàñàæ³ ðåçóëüòàòó íå äàâàëè
æîäíîãî, àáñîëþòíî, — ïðîäîâæóº

Þë³ÿ Àíòîíèøèí. — Íàâ³òü ìàñàæèñòêà ïîðàäèëà çíîâó çâåðíóòèñÿ
äî íåâðîëîãà, ïîÿñíèâøè, ùî ì’ÿçè
ìàëþêà íå ðåàãóþòü íà ¿¿ ìàñàæ.
Ñëîâà íåâðîëîãà áóëè íåâò³øíèìè. Ó Ìàêñèìêà â³äñóòí³ êîë³íí³
ðåôëåêñè. Çà ïîïåðåäí³ì ä³àãíîçîì,
ìàëþê â êðàùîìó âèïàäêó ìîæå
âçàãàë³ íå õîäèòè. Ï³ñëÿ òåñòó íà ãåíåòè÷í³ çàõâîðþâàííÿ ñòàâ â³äîìèé
îñòàòî÷íèé ä³àãíîç. Ó õëîï÷èêà —
ñï³íàëüíà ì’ÿçîâà àòðîô³ÿ ²² òèïó.
— Ë³êàð³ øîêóâàëè íàñ, àäæå
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ðåàá³ë³òàö³ÿ, ÿêó ìè ðîáèëè ñèíó,
ò³ëüêè ïðèñêîðþâàëà ðîçâèòîê õâîðîáè, — ïðîäîâæóº ìàìà.
Ìàêñèìêî äóæå àêòèâíèé õëîï÷èê, àëå íå ìîæå ñàìîñò³éíî ñèä³òè, õîäèòè, éîìó âàæêî ï³äíÿòè
ãîë³âêó, ïîÿñíèëà Þë³ÿ Àíòîíèøèí. Íàðàç³ éîãî ë³êóþòü ó Ëüâîâ³,
ùîá õî÷ ÿêîñü çàòðèìàòè ðîçâèòîê
õâîðîáè. Äëÿ ë³êóâàííÿ õëîï÷èêà
ìåäèêè çàïðîïîíóâàëè äåê³ëüêà
øëÿõ³â.
Â³äîìî, ùî óæå äîïîìîãëà áàòüêàì Ìàêñèìêà øâåéöàðñüêà êîìïàí³ÿ. Õëîï÷èê ïðîòÿãîì øåñòè
ì³ñÿö³â îòðèìóâàòèìå íà ï³ëüãîâèõ
óìîâàõ ïðåïàðàò «Åâð³ñ³ä³». Öå ºäèí³ ë³êè â³ä ÑÌÀ, ÿê³ ìîæíà ïðèéìàòè âäîìà. Âîíè ñïðèÿòèìóòü
òîìó, ùîá äèòèíà ïî÷àëà õîäèòè,
ñàìîñò³éíî ñ³äàòè.
Òà îäí³º¿ áàíî÷êè «Åâð³ñ³ä³»
âèñòà÷àº ëèøå íà ì³ñÿöü, à âàðòóº ó ÑØÀ âîíà 13 òèñÿ÷ äîëàð³â.
Í³ÿêèõ ïåðåðâ ðîáèòè íå ìîæíà,
à ïðèéìàòè ïðåïàðàò äîâåäåòüñÿ
ïîæèòòºâî. Îêð³ì òîãî, ðîäèíà
ùîì³ñÿöÿ âèòðà÷àº 20 òèñÿ÷ ãðè-

АРХІВ ЮЛІЇ АНТОНИШИН

Батьки моляться та просять небайдужих допомогти

Малюк вже не може
перевертатись, йому важко
утримувати голівку, не сидить
та не ходить. З часом хвороба
призводить до труднощів з
ковтанням та диханням
âåíü íà ðåàá³ë³òàö³þ ñèíà: áàñåéí,
òåðàï³ÿ, â³òàì³íè.
Áàòüêè Ìàêñèìêà ìàþòü íàä³þ
íà îäóæàííÿ Ìàêñèì÷èêà ³ ïðîñÿòü
âñ³õ íåáàéäóæèõ ïðî äîïîìîãó. Äîïîìîæ³òü õëîï÷èêó ñòàòè çäîðîâèì.
Äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ä³àãíîç äèòèíè, º ó ðåäàêö³¿.

ÔÅÌ²ÄÀ
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НОВИЙ ЗАКОН ПРО «П'ЯНУ» ЇЗДУ:
АНАЛІЗУЄМО З ЮРИСТОМ
Водіям  Термін розгляду адміністративних
справ збільшили від 3 до 12 місяців. Зміни
відбулись і щодо їзди без документів.
Втеча з місця ДТП тепер може витягти
з гаманця понад 3 тис. грн. І це далеко
не все, що чекає на порушників

Ñàíêö³¿ çà ï’ÿíó ¿çäó ñóòòºâî
ïîñèëèëè. Çà ñêîºííÿ ÄÒÏ íàï³äïèòêó, ó ÿêèõ º çàãèáë³, âèíóâàòöÿ
â³äòåïåð îäíîçíà÷íî ïîçáàâëÿòü
âîë³. À «ï’ÿíà» ¿çäà áåç ïîòåðï³ëèõ ìîæå çàê³í÷èòèñü øòðàôîì
ó 17 òèñ. ãðí, ïîçáàâëåííÿì ïðàâ
êåðóâàííÿ íà òðèâàëèé òåðì³í ³ íàâ³òü âèëó÷åííÿì àâòîìîá³ëÿ.
Àáè çàêîí íàáðàâ ÷èííîñò³, ïîòð³áåí ùå ï³äïèñ ïðåçèäåíòà òà
îô³ö³éíà ïóáë³êàö³ÿ â «Óðÿäîâîìó
êóð’ºð³». Â³ä íàñòóïíîãî äíÿ ä³ÿòèìóòü íîâ³ ïðàâèëà ùîäî âîä³¿â, ÿê³
ñ³ëè çà êåðìî íàï³äïèòêó. Äî âñ³õ,
õòî êåðóâàâ àâòî ï³ä ãðàäóñîì ÷è
êàéôîì äî öüîãî äíÿ, çàñòîñîâóâàòèìóòü ñàíêö³¿ çà ïîïåðåäíüî
ä³þ÷èìè íîðìàìè çàêîíîäàâñòâà.
Ó íîâîìó çàêîí³ º ÷èìàëî çì³í,
ïðè÷îìó âîíè ñòîñóþòüñÿ ÿê àäì³í³ñòðàòèâíèõ, òàê ³ êðèì³íàëüíèõ
ïðîñòóïê³â ó ñôåð³ äîðîæíüîãî ðóõó.
ПО 300 П'ЯНИХ ВОДІЇВ НА ДЕНЬ
Çà çàëèøåííÿ ì³ñöÿ ÄÒÏ, íàïðèêëàä, ðàí³øå âîä³¿ ïëàòèëè 255 ãðí,
òåïåð øòðàô çð³ñ äî 3,4 òèñ. ãðí
àáî ïîçáàâëåííÿ ïðàâà êåðóâàííÿ
òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè íà òåðì³í 6 ì³ñÿö³â, àáî àäì³í³ñòðàòèâíèé
àðåøò íà ñòðîê â³ä 10 äî 15 ä³á.
Çà äàíèìè ÌÂÑ, çà ìèíóëèé ð³ê
ïàòðóëüí³ çóïèíèëè 129 òèñ. âîä³¿â,
ÿê³ êåðóâàëè àâòî ó íåòâåðåçîìó ñòàí³, òîáòî ïî 300 îñ³á çà äåíü.
Ìè ïðîàíàë³çóâàëè çì³íè, ÿê³ ÷åêàþòü íà âîä³¿â ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ
çàêîíó ïðåçèäåíòîì, ç àäâîêàòîì,
êåðóþ÷èì ïàðòíåðîì þðèäè÷íî¿

ô³ðìè «Ñàìóëÿê òà ïàðòíåðè» Ìèõàéëîì Ñàìóëÿêîì.
Çàêîíîì âíåñåíî çì³íè äî Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³íïîðóøåííÿ,
Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó, à òàêîæ
Çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî äîðîæí³é
ðóõ» òà «Ïðî Íàö³îíàëüíó ïîë³ö³þ».
Ïîñèëåíî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè
â ñòàí³ àëêîãîëüíîãî, íàðêîòè÷íîãî
÷è ³íøîãî ñï’ÿí³ííÿ. Ëåãàë³çîâàíî
âèêîðèñòàííÿ ïîë³öåéñüêèìè òåõçàñîá³â â³äåîçàïèñó, ç îáîâ’ÿçêîâèì

Ìè ðîçêëàëè çàêîí
«ïî ïîëè÷êàõ» ðàçîì ç
þðèñòîì. Íàéö³êàâ³ø³
³ ïðàêòè÷í³ ìîìåíòè
ç³áðàëè â ãðàô³êó. Òîæ
÷èòàéòå òà àíàë³çóéòå
äîëó÷åííÿì ìàòåð³àë³â â³äåîô³êñàö³¿
äî ïðîòîêîëó ïðî àäì³íïðàâîïîðóøåííÿ òîùî. Çàêîíîì òàêîæ äîïîâíåíî Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ ñòàòòåþ «Ïîðóøåííÿ ïðàâèë áåçïåêè
äîðîæíüîãî ðóõó àáî åêñïëóàòàö³¿
òðàíñïîðòó îñîáàìè, ÿê³ êåðóþòü
òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè â ñòàí³
ñï’ÿí³ííÿ».
ПРО СХЕМИ УНИКНЕННЯ
ПОКАРАННЯ
Ñóòòºâ³ çì³íè ä³ÿòèìóòü ³ â ÷àñ³
ðîçãëÿäó àäì³íïîðóøåíü. Ðàí³øå
àäì³íñïðàâè ìîãëè ðîçãëÿäàòè
ëèøå 3 ì³ñÿö³. ² âîä³¿ öèì ÷àñòî
êîðèñòóâàëèñü, àáè óíèêíóòè ïîêàðàííÿ çà «ï’ÿíó» ¿çäó. Ñõåìè áóëè
ð³çíèìè. Ïðèì³ðîì, â³äïîâ³äà÷
õâîð³º ³ íå ìîæå ïåâíèé ÷àñ ç’ÿâ-

ГРАФІКА ОКСАНИ НАГОРНОЇ

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

Для водіїв, які керують авто напідпитку, збільшили розміри штрафів.
Було і стало — усі дані ми зібрали в інфографіку
ëÿòèñü äî ñóäó ÷è éîãî çàõèñíèê
ìàº îô³ö³éíå ï³äòâåðäæåííÿ, ùî
ïåðåáóâàº â ³íøèõ ñïðàâàõ ó ñóä³
³ íå ìîæå ç’ÿâèòèñü íà öåé ñóäîâèé ðîçãëÿä. Òðè ì³ñÿö³ ìèíàëè,
³ ñïðàâè çàêðèâàëè. Íàïðèêëàä —
ðåçîíàíñíà ÄÒÏ íà ×îðòê³âùèí³,
äå âîä³é Audi íà ñìåðòü çáèâ æ³íêó,
êåðóþ÷è àâòîìîá³ëåì íàï³äïèòêó.
Ñóä âèçíàâ éîãî âèííèì ó ñêîºíí³
ÄÒÏ, àëå çàêðèâ àäì³íñïðàâó, áî
òðèì³ñÿ÷íèé òåðì³í ðîçãëÿäó ñïðàâè âæå çàâåðøèâñÿ.
Òåïåð âíåñóòü çì³íè äî Êîäåêñó
ïðî àäì³íïîðóøåííÿ, ³ ñòÿãíåííÿ
ìîæå áóòè íàêëàäåíå ïðîòÿãîì
îäíîãî ðîêó ç äíÿ éîãî â÷èíåííÿ.

Яке покарання за п’яну ДТП з потерпілими
Ст. 2861 Порушення Покарання
 Ч. 1 Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою,
яка керує транспортним засобом
у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під
впливом лікарських препаратів,
що знижують увагу та швидкість
реакції, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне
ушкодження, карається позбавленням волі на строк до трьох
років, з позбавленням права керувати транспортними засобами
на строк від трьох до п’яти років.
 Ч. 2 Ті самі діяння, вчинені в стані алкогольного, наркотичного чи

іншого сп’яніння або під впливом
лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції,
якщо вони заподіяли потерпілому
тяжке тілесне ушкодження, караються позбавленням волі на строк
від трьох до восьми років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від
п’яти до восьми років.
 Ч. 3 Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені
в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під
впливом лікарських препаратів,
що знижують увагу та швидкість
реакції, якщо вони спричинили
смерть потерпілого, караються

позбавленням волі на строк від
п’яти до десяти років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк
від п’яти до десяти років.
 Ч. 4 Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені
в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під
впливом лікарських препаратів,
що знижують увагу та швидкість
реакції, якщо вони спричинили
загибель кількох осіб, караються
позбавленням волі на строк від
семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від
семи до десяти років

— ßê íà ìåíå, ³ñíóº ðèçèê òîãî,
ùî ïîä³áí³ ñïðàâè óìèñíå çàòÿãóâàòèìóòü, — êàæå àäâîêàò.
Íîâèì çàêîíîì çàêðèëè ùå îäíó
ñåðéîçíó ëàç³âêó, ÿêîþ ÷èìàëî ïîðóøíèê³â òà þðèñò³â êîðèñòóâàëèñÿ ðàí³øå ó âèïàäêó ç ïîêàðàííÿì
çà êåðóâàííÿ íàï³äïèòêó — öå ïåðåäà÷à ìàòåð³àë³â íà ðîçãëÿä ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ àáî òðóäîâîãî
êîëåêòèâó, êàæå Ìèõàéëî Ñàìóëÿê.
— Ðàí³øå öå áóëà îäíà ç íàéïîøèðåí³øèõ ñõåì äëÿ óíèêíåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, — çàçíà÷àº þðèñò. —
Òåïåð äàíèìè çì³íàìè çàáîðîíåíî
ïåðåäàâàòè íà ïîðóêè, ÿêùî îñîáà
ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ ïðàâîïîðóøåííÿ çà ñò. 130 ÊÓïÀÏ — òîáòî,
çà êåðóâàííÿ ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî
÷è íàðêîòè÷íîãî ñï’ÿí³ííÿ.
Ùå îäíà ñõåìà — êîëè âîä³ÿ ñóä
ïîçáàâëÿâ ïðàâà êåðóâàííÿ çà ï’ÿíó
¿çäó, à â³í âñå îäíî ñ³äàâ çà êåðìî ³
ïîïàâñÿ ïàòðóëüíèì. Ðàí³øå éîãî
ïðèòÿãàëè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñò.
126 ÊÓïÀÏ — çà êåðóâàííÿ áåç äîêóìåíò³â. Âîä³é ñïëà÷óâàâ øòðàô
510 ãðí ³ ¿õàâ äàë³.
— Òåïåð çà òàêå ä³ÿííÿ øòðàô
çá³ëüøèëè äî 20 400 ãðèâåíü, — ïîÿñíèâ ïàí Ñàìóëÿê.— ßêùî òàêîãî
âîä³ÿ âï³éìàþòü ïîâòîðíî ïðîòÿãîì
ðîêó, òî ïîçáàâëÿòü ïðàâà êåðóâàííÿ íà ñòðîê â³ä ï'ÿòè äî ñåìè ðîê³â.
² ç îïëàòíèì âèëó÷åííÿì àâòî ÷è
áåç òàêîãî. Îïëàòíèì — öå îçíà÷àº ïðèìóñîâî çàáåðóòü àâòî, àëå
ïîâåðíóòü ãðîø³. Íå ïëóòàòè ç êîíô³ñêàö³ºþ.

ВІДМОВА ВІД ОСВІДУВАННЯ
Ðàí³øå íà âîä³¿â, ÿê³ â³äìîâèëèñü â³ä ïðîõîäæåííÿ îñâ³äóâàííÿ íà ñòàí àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ, ñêëàäàëè ïðîòîêîë çà ÷. 1 ñò.
130 ÊÓïÀÏ. Öå ïðèð³âíþâàëîñü
äî êåðóâàííÿ íàï³äïèòêó. Îäíàê
öþ â³äìîâó ìàëè ï³äòâåðäèòè äâîº
ñâ³äê³â. Êîëè íîâèé çàêîí íàáåðå
÷èííîñò³, ïàòðóëüíèì äîñòàòíüî
áóäå ïðåä’ÿâèòè â³äåîçàïèñ ç íàãðóäíî¿ êàìåðè, äå âîä³é â³äìîâëÿòèìåòüñÿ ïðîõîäèòè òàêå îñâ³äóâàííÿ. ßêùî æ âîä³é íàï³äïèòêó ñêî¿â
ÄÒÏ ç ïîòåðï³ëèìè ÷è çàãèáëèìè,
áóäå ñåðéîçíà áèòâà ì³æ îáâèíóâà÷åííÿì ³ çàõèñòîì ùîäî â³ä³áðàííÿ
á³îëîã³÷íèõ çðàçê³â.
ДТП З ПОТЕРПІЛИМИ
Ùîäî àâàð³é ç ïîòåðï³ëèìè, â÷èíåíèìè ï’ÿíèì âîä³ºì, ç’ÿâèëàñü
îêðåìà ñòàòòÿ.
— Â÷èíåííÿ ÄÒÏ ç ïîòåðï³ëèìè
â ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ çàðàç âæå áóäå îêðåìèì çëî÷èíîì, —
êàæå Ìèõàéëî Ñàìóëÿê. — Ðàí³øå þðèäè÷íî öå áóëà îáòÿæóþ÷à
îáñòàâèíà. Çàðàç çà òàêèé çëî÷èí
ñóòòºâî ïîñèëèëè â³äïîâ³äàëüí³ñòü.
ßêùî ðàí³øå ñóäè çà ÄÒÏ ç
ïîòåðï³ëèìè, ó ÿêèõ áóëè òðàâìè
ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³, ÷àñòî äàâàëè
«óìîâíî» ÷è øòðàô, çàðàç òàêîìó
âîä³þ îäíîçíà÷íî çàãðîæóº ïîçáàâëåííÿ âîë³. ßêùî òÿæêå ò³ëåñíå
óøêîäæåííÿ, ñóòòºâî çá³ëüøèëè
òåðì³í ïîçáàâëåííÿ ïðàâ êåðóâàííÿ.
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МИ ДІЗНАЛИСЯ, ЩО РОБЛЯТЬ
З ДОЗАМИ, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ

íå âèêîðèñòàëè, ³ âîíè ï³øëè
ó ñì³òòÿ, çàì³ñòü òîãî, ùîá âèðîáèòè ³ìóí³òåò ó ëþäåé ç ãðóïè
ðèçèêó. Äî ñëîâà, ó ÌÎÇ ïåðåäáà÷èëè, ùî ÿêùî çàëèøàºòüñÿ
íåâèêîðèñòàíà âàêöèíà ç òèõ ÷è
³íøèõ ïðè÷èí (ÿêùî âîíà ïðèäàòíà), ìîæíà ùåïèòè ëþäåé ç
äðóãî¿ ÷è òðåòüî¿ ÷åðãè.
Çàãàëîì ó ïåð³îä ç 24 äî 28 ëþòîãî óòèë³çóâàëè 39 äîç âàêöèíè.
Îäíàê ¿¿ ìîæíà áóëî âèêîðèñòàòè á³ëüø ðàö³îíàëüíî — ùåïèòè
ìåäïðàö³âíèê³â, ëþäåé ç õðîí³÷íèìè õâîðîáàìè, ïðàö³âíèê³â
îñâ³òè òîùî.
À ÿêà ñèòóàö³ÿ ó Òåðíîïîë³? ßê
çàïåâíèëà íà÷àëüíèöÿ óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÎÄÀ Îëüãà
ßðìîëåíêî — íàðàç³ ùå ôîðìóþòü ñïèñêè îõî÷èõ ùåïèòèñÿ.
Äëÿ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ
âàêöèíóâàòèìóòü ìåäèê³â â³äïîâ³äíî äî ïîïåðåäíüî ñôîðìîâàíèõ ñïèñê³â, ùîá âèêîðèñòîâóâàòè âñþ àìïóëó. Íàðàç³ â íàñ
ùå íå óòèë³çóâàëè æîäíî¿ äîçè
âàêöèíè.
Ñòàíîì íà ðàíîê, 1 áåðåçíÿ —
ó ì³ñò³ ùåïèëè 150 ìåäïðàö³âíèê³â. Öèì çàéìàºòüñÿ ëèøå îäíà
áðèãàäà. ßê ðîçïîâ³ëà ðåã³îíàëüíèé êîîðäèíàòîð âàêöèíàëüíî¿
êàìïàí³¿ ïðîòè COVID íà Òåðíîï³ëüùèí³ Ìàð³ÿ Ïàâåëºâà, ç
1 áåðåçíÿ ùå 4 ìîá³ëüí³ áðèãàäè
ïî÷àëè íàâ÷àííÿ. Âîíè ïðîâîäèòèìóòü ùåïëåííÿ â ðàéîíàõ.
À ïîêè âàêöèíóþòü ëèøå ìåäïðàö³âíèê³â Òåðíîïîëÿ.

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

Íà âàêöèíó â³ä êîðîíàâ³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿ äîâãèé ÷àñ ÷åêàëè
â Óêðà¿í³. Íàðåøò³ ïåðøà ïàðò³ÿ ïðèáóëà ³ äî íàñ. Â Óêðà¿í³
ùåïèëè 3141 îñîáó. Ó Òåðíîïîë³
ïðîâåëè 150 ùåïëåíü.
ВАКЦИНУ У СМІТТЯ?
Ó îäí³é àìïóë³ º âàêöèíè äëÿ
10 ³í'ºêö³é. Òåðì³í ïðèäàòíîñò³
ïðåïàðàòó ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ —
âñüîãî 6 ãîäèí. Â³äïîâ³äíî, ÿêùî
çà öåé ÷àñ âàêöèíó íå âèêîðèñòàëè — ¿¿ ïîòð³áíî óòèë³çóâàòè, îñê³ëüêè âîíà âòðà÷àº ñâîþ
åôåêòèâí³ñòü. Íà íàñòóïíèé äåíü
¿¿ âæå çàëèøàòè íå ìîæíà. Ó á³ëüøîñò³ ì³ñò âàêöèíóþòü ñò³ëüêè
ëþäåé, ùîá íå çàëèøàëîñü íåâèêîðèñòàíî¿ âàêöèíè. Àëå áóâàþòü
³ âèïàäêè, êîëè íå âèêîðèñòàíèõ
çàëèøàëîñü íàâ³òü 8 äîç ç àìïóëè.
Íàïðèêëàä, ïðîàíàë³çóºìî ïîêàçíèêè. 24 ëþòîãî ó Â³ííèöüê³é
òà ×åðí³ã³âñüê³é îáëàñòÿõ ùåïèëè
ïî 10 îñ³á, Æèòîìèðñüê³é — 40,
×åðêàñüê³é — 80. Ó Êè¿âñüê³é — 19,
òîáòî îäíà äîçà áóëà óòèë³çîâàíà.
Â ³íø³ ðåã³îíè âàêöèíà íàä³éøëà ç 25 ëþòîãî. Ó äåÿêèõ
ì³ñòàõ çà äîáó íåâèêîðèñòàíèìè
çàëèøèëîñü ê³ëüêà äîç. Ó Âîëèíñüê³é, ×åðí³ã³âñüê³é îáëàñòÿõ ìîãëè çà äåíü óòèë³çóâàòè ïî 6 äîç
âàêöèíè. Æèòîìèð — ðåêîðäñìåí. 26 ëþòîãî òàì ùåïèëè
52 ëþäèíè, òîáòî 8 äîç âàêöèí

КІЛЬКІСТЬ УТИЛІЗОВАНОЇ ВАКЦИНИ
В ПЕРІОД З 24 ПО 28 ЛЮТОГО
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ПРЕССЛУЖБА ТОДА

Відходи  В Україні розпочалася
вакцинація від COVID-19. У першу чергу,
щеплюють медпрацівників, які працюють
з хворими на коронавірус та працівників
ЗСУ. В одній ампулі — десять доз. У деяких
містах залишається невикористана
вакцина, яку просто утилізують. Чи
раціонально використовують вакцину
у Тернополі? Куди викидають та що
роблять з відходами — читайте в матеріалі

Відходи, які лишаються після щеплення, викидають у спеціальний контейнер,
який отримують лікарі разом з вакциною та шприцами
— Ìè ïëàíîì³ðíî ïðîâîäèìî
âàêöèíàö³þ, ùå íå áóëî òàêîãî,
ùîá çàëèøàëàñü íåâèêîðèñòàíà âàêöèíà, ÿêó ïîòð³áíî áóëî
óòèë³çîâóâàòè, — êàæå Ìàð³ÿ Ïàâåëºâà. — ßêùî ëþäèíà çàõâîð³ëà,
³ ¿é ùåïëåííÿ ïðîâîäèòè íå ìîæíà — ìè øóêàºìî çàì³íó. Ó ïåðøó
÷åðãó — ìåäïðàö³âíèêè ç³ ñïèñê³â. Çâè÷àéíî, ìîæå áóòè òàêå,
ùî 1–2 äîçè íå áóäå âèêîðèñòàíî.
Àëå ìè ñòàðàºìîñü ðàö³îíàëüíî
âèêîðèñòîâóâàòè ïðåïàðàò.
СКІЛЬКИ КОШТУЄ ВАКЦИНА
Ùå çàäîâãî äî ïðèáóòòÿ âàêöèíè ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ íàçèâàëè ð³çíó ¿¿ âàðò³ñòü. Òàê, ãîëîâíèé ñàí³òàðíèé
ë³êàð Ëÿøêî ùå ó ëèïí³ 2020–ãî
êàçàâ — îäíå ùåïëåííÿ êîøòóâàòèìå áëèçüêî 500 ãðèâåíü.
Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ ô³íàíñ³â ðîçïîâ³ëè, ùî íà âàêöèíó CoviShield
âèòðàòèëè 1,59 ìëðä ãðèâåíü.
Îäíàê íàðàç³ ùå íå â³äîìà ö³íà
îäí³º¿ äîçè âàêöèíè. ßêùî öå
ñóìà çà 12 ìëí äîç âàêöèíè, ÿê³
ìàþòü íàä³éòè â Óêðà¿íó — òîä³
âàðò³ñòü îäí³º¿ äîçè êîøòóâàòèìå
îð³ºíòîâíî 135 ãðèâåíü.
Âàðò³ñòü îäí³º¿ äîçè âàêöèíè
öüîãî âèðîáíèêà, çã³äíî ç äàíèìè ³ç â³äêðèòèõ äæåðåë, ñêëàäàº
3–4 äîëàðè. Ñê³ëüêè æ ìè çàïëàòèëè çà äîçó — ä³çíàºìîñÿ çãîäîì,
êîëè ³íôîðìàö³þ ïðî çàêóï³âëþ
îïóáë³êóº ÌÎÇ.
ЯК ТРАНСПОРТУЮТЬ
ТА ЗБЕРІГАЮТЬ ВАКЦИНУ
Ïåðåâàãà ö³º¿ âàêöèíè â òîìó,
ùî ¿¿ ëåãêî çáåð³ãàòè òà òðàíñïîðòóâàòè. Âîíà ìîæå çáåð³ãàòèñÿ
â çâè÷àéíîìó õîëîäèëüíèêó ïðè
òåìïåðàòóð³ â³ä +2 äî +8 ãðàäóñ³â. Ñàìà ïðîöåäóðà âàêöèíàö³¿
çàéìàº ê³ëüêà õâèëèí. Ïàö³ºíò
ïðîõîäèòü àíêåòóâàííÿ, äàº äîçâ³ë íà ùåïëåííÿ, éîãî âíîñÿòü

ó â³äïîâ³äíó åëåêòðîííó áàçó.
Äàë³ — ³í’ºêö³ÿ.
Îäíà áðèãàäà, â³äïîâ³äíî
äî ïðîòîêîë³â, ó äåíü ìîæå ðîáèòè äî 100 ùåïëåíü. Ó Òåðíîïîë³
íàðàç³ ä³º ëèøå îäíà òàêà áðèãàäà
íà áàç³ «Öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî–ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè».
Ùîá âàêöèíà íå ç³ïñóâàëàñü —
¿¿ çáåð³ãàþòü ó ñïåö³àëüíèõ êîíòåéíåðàõ ç õîëîäîâèì åëåìåíòîì.
Äî êàá³íåòó ùåïëåííÿ äîñòàâëÿþòü ñò³ëüêè àìïóë, ñê³ëüêè
ïîâèííî âàêöèíóâàòèñü ëþäåé
â³äïîâ³äíî äî ñôîðìîâàíèõ
ñïèñê³â.
Ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ àìïóëè, íà í³é
ïèøóòü äàòó òà òî÷íèé ÷àñ.

íîðìàëüíà ðåàêö³ÿ, ÿêà ìîæå áóòè
ï³ñëÿ áóäü-ÿêî¿ âàêöèíè.
Ïðî âñÿêèé âèïàäîê ïàö³ºíò
ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿ î÷³êóº ï³ä íàãëÿäîì ìåäèê³â.
— Öå ÿê³ñíà âàêöèíà, ÿêà âèðîáëÿºòüñÿ áðèòàíñüêî-øâåäñüêîþ
êîìïàí³ºþ, — êàæå ë³êàðêà ²ðèíà
Íàçàðåâè÷. — Ï³ä ÷àñ âàêöèíàö³¿
â êàá³íåò³ ïåðåáóâàº îäèí ë³êàð òà
äâ³ ìåäñåñòðè. Îäíà ç ìåäè÷íèõ
ñåñòåð ðåºñòðóº ïàö³ºíò³â. Òàêîæ
º êàá³íåò, äå ïðîòÿãîì 30 õâèëèí
ï³ñëÿ ùåïëåííÿ â³äïî÷èâàþòü
âàêöèíîâàí³. ßêùî âñå äîáðå —
ìè ¿õ â³äïóñêàºìî.
Âñ³õ âàêöèíîâàíèõ îäðàçó âíîñÿòü äî ñèñòåìè îáë³êó.

Áóâàëè âèïàäêè,
êîëè íåâèêîðèñòàíèõ
çàëèøàëîñü íàâ³òü
â³ñ³ì äîç ç àìïóëè.
¯õ íà íàñòóïíèé äåíü
çàëèøàòè íå ìîæíà

ЯК УТИЛІЗУЮТЬ ВІДХОДИ?
ßê ïîÿñíþº Ìàð³ÿ Ïàâåëºâà —
ó ïðîòîêîëàõ ïåðåäáà÷åíî, ùî
ÿêùî àìïóëà ç âàêöèíîþ íå áóäå
âèêîðèñòàíà äî ê³íöÿ — çàëèøîê
òðåáà óòèë³çóâàòè. Ï³ñëÿ ùåïëåíü
òàêîæ ëèøàþòüñÿ àìïóëè, øïðèöè òà ³íø³ â³äõîäè. ¯õ ìàþòü çíèùóâàòè â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîë³â.
Ó çâè÷àéíèé ñì³òíèê öå ïîòðàïèòè íå ìîæå.
Â³äõîäè çáåð³ãàþòü ó ñïåö³àëüíèõ æîâòèõ êîíòåéíåðàõ.
— Â³äêðèòèé ôëàêîí ä³éñíèé
6 ãîäèí. ßêùî íå âäàëîñü çíàéòè çàì³íó ëþäèí³, ÿêà íå çìîãëà
ùåïèòèñü — ôëàêîí âèêèäàþòü
ó ñïåö³àëüí³ áîêñè óòèë³çàö³¿.
Íàðàç³ ö³ áîêñè ïðîñòî çáåð³ãàþòüñÿ. Ìè ìàºìî óêëàñòè óãîäè
ç â³äïîâ³äíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³
çàéìàòèìóòüñÿ óòèë³çàö³ºþ öèõ
â³äõîä³â. Îñê³ëüêè ëèøå ïî÷àâñÿ ïðîöåñ ùåïëåííÿ — ìè ùå
íå çíàéøëè òàêó îðãàí³çàö³þ. Àëå
öå ìîæå áóòè íå ëèøå òåðíîï³ëüñüêå ï³äïðèºìñòâî, à ³ îðãàí³çàö³¿
ç ³íøèõ ì³ñò ÷è íàâ³òü îáëàñòåé.
Çãîäîì ìè ä³çíàºìîñÿ, ÿê ñàìå
ïðîõîäèòèìå óòèë³çàö³ÿ, òà õòî
áóäå ïðîâîäèòè öå.

— Âàêöèíà äî íàñ íàäõîäèòü
ó òåðìîáîêñàõ ç âèòðèìàíîþ
òåìïåðàòóðîþ. Âñåðåäèí³ òåðìîáîêñà º äâà õîëîäîâèõ åëåìåíòè,
òåðìîìåòð òà ñàì³ àìïóëè ç âàêöèíîþ â ò³é ê³ëüêîñò³, ñê³ëüêè
ìè ïëàíóºìî çðîáèòè ùåïëåíü.
Íà êîíòåéíåð ìè ñòàâèìî ñïåö³àëüíó ïîðîëîíîâó ïðîêëàäêó,
â ÿêó ïîì³ùàºòüñÿ â³äêðèòà àìïóëà. Â òîé ÷àñ, êîëè ïðîõîäèòü
âàêöèíàö³ÿ, âîíà çáåð³ãàºòüñÿ ç
äîòðèìàííÿì òåìïåðàòóðè.
Âàêöèíó çáåð³ãàþòü ó ñïåö³àëüíèõ õîëîäèëüíèõ ñóìêàõ.
ßê êàæóòü ìåäèêè — âàêöèíà áåçïå÷íà. Âèïàäê³â ïîá³÷íèõ åôåêò³â íå áóëî. Äîáðå ñåáå
ïîêàçàëà âàêöèíà ³ ï³ä ÷àñ âèïðîáóâàíü â Àíãë³¿. Áóëè ëèøå
ïîîäèíîê³ âèïàäêè ï³äâèùåííÿ
òåìïåðàòóðè ï³ñëÿ ùåïëåííÿ. Öå
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АСФАЛЬТ КЛАДУТЬ У КАЛЮЖІ.
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВЛЕТІЛИ В ЯМУ?
Дороги  На дорогах Тернопільщини
почали латати ями. Дорожники
просять не плутати цей процес із
ямковим ремонтом. Хто та з чиєї
кишені оплачує такі ремонтні роботи?
І що робити, якщо автомобіль
потрапив у дорожню яму і отримав
пошкодження, радить юрист
ІРИНА БЕЛЯКОВА, IRYNA.BELYAKOVA@
GMAIL.COM, 095–875–33–60

«Óðà, ñí³ã òðîõè ç³éøîâ, Çáàðàçüêó îá'¿çíó ³ òðàñó íà Ëàí³âö³
àñôàëüòóþòü! Îäèí âèäóâàº ÿìêè,
³íø³ çàñèïàþòü øóôëÿìè ïðÿìî
â êàëàáàí³! Àëå êàòîê ñòî¿òü!» —
íàïèñàâ íà âëàñí³é ñòîð³íö³
ó Ôåéñáóê Ç³íîâ³é Ìîðîç.
Ó êîìåíòàðÿõ ëþäè æàðòóþòü,
ùî öå êëàñèêà æàíðó. Äåõòî
ïðèïóñêàº, ùî öå âàð³àíò «â³äìèâàííÿ» êîøò³â, àäæå òàêèé
àñôàëüò äîâãî íå ïðîòðèìàºòüñÿ. ²íø³ â³äâåðòî êåïêóþòü,
áî íà òðàñàõ ùå é ñí³ã òîëêîì
íå ç³éøîâ, ùî êàçàòè ïðî ñåðåäíüîäîáîâó òåìïåðàòóðó +8,
à ñàìå çà òàêèõ óìîâ äîçâîëåíî
ðåìîíòí³ ðîáîòè.
НА ТАКІ РОБОТИ ГАРАНТІЯ
НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ
Íà öèõ ä³ëÿíêàõ òðèâàº àâàð³éíà ë³êâ³äàö³ÿ ÿìêîâîñò³. Ö³

ÿìè, ïåðø í³æ çàñèïàòè ìàòåð³àëîì, ïðîãð³âàþòü ñïåö³àëüíèìè
ãð³ëêàìè, «íà ïàëüöÿõ» ïîÿñíèëè ó Ñëóæá³ àâòîäîð³ã â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³. ² íà òàê³ ðîáîòè ãàðàíò³ÿ íå ïîøèðþºòüñÿ.
ХТО ПЛАТИТЬ І ВИКОНУЄ
РОБОТИ
— Ñòàðòóâàëà àâàð³éíà ë³êâ³äàö³ÿ ÿìêîâîñò³ íà äåðæàâíèõ
äîðîãàõ Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³, —
ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
ç ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³éíîãî
óòðèìàííÿ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã
²ãîð Äàíèëèøèí. — Ç îãëÿäó
íà ïîòåïë³ííÿ, äîðîæí³ îðãàí³çàö³¿ ðîçïî÷àëè ó ðàìêàõ åêñïëóàòàö³éíîãî óòðèìàííÿ ë³êâ³äîâóâàòè ÿìêîâ³ñòü. Öå òèì÷àñîâà ì³ðà,
ãîëîâíà ö³ëü ÿêî¿ — çàáåçïå÷èòè
ïðî¿çä àâòîøëÿõàìè, äîêè òåìïåðàòóðà íå äîçâîëÿº ïðîâåñòè
ïîâíîö³ííèé, ïîòî÷íèé ñåðåäí³é
÷è êàï³òàëüíèé ðåìîíò.
Ï³äðÿäí³ îðãàí³çàö³¿ âèêîðèñòî-

âóþòü õîëîäíèé àñôàëüòîáåòîí.
Éîãî âëàøòîâóþòü ó ïîïåðåäíüî
ïðîãð³ò³ ãð³ëêàìè âèáî¿íè òà
òðàìáóþòü. Ç ìèíóëîãî òèæíÿ
íà äåðæàâíèõ àâòîøëÿõàõ ðåã³îíó ïðàöþþòü 7 áðèãàä ï³äðÿäíèõ
îðãàí³çàö³é.
— Ïåðøî÷åðãîâî ë³êâ³äîâóºòüñÿ
ÿìêîâ³ñòü íà àâòîøëÿõàõ ì³æíàðîäíîãî, íàö³îíàëüíîãî òà ðåã³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ, — çàïåâíèâ
²ãîð Äàíèëèøèí. — Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò íà íèõ áðèãàäè ïåðåäèñëîêóþòüñÿ íà òåðèòîð³àëüí³
àâòîøëÿõè.

«Õîëîäíèé
àñôàëüòîáåòîí
âëàøòîâóþòü
ó ïîïåðåäíüî ïðîãð³ò³
ãð³ëêàìè âèáî¿íè ³
òðàìáóþòü»
Êîøòè íà òàêèé âèä ðîá³ò ñêåðîâóþòü ç äåðæáþäæåòó â ðàìêàõ çèìîâîãî åêñïëóàòàö³éíîãî
óòðèìàííÿ.
Â õîëîäíó ïîðó, ÿê çàðàç, äîðîæíèêè ë³êâ³äîâóþòü ïîøêîäæåííÿ õîëîäíèì àñôàëüòîáåòîíîì, ùåáåíåâî-ï³ùàíîþ òà
³íøèìè á³òóìíî-ì³íåðàëüíèìè
ñóì³øàìè. Îäíàê òàêèé ðåìîíò º
òèì÷àñîâèì, ³ öå ïîòð³áíî ðîçóì³òè. Ï³ä ÷àñ ë³êâ³äàö³¿ àâàð³éíî¿
ÿìêîâîñò³, äîðîæíèêè ðåìîíòóþòü ÿìè, ÿê³ ìîæóòü ñòàòè íà çàâàä³ áåçïå÷íîìó ðóõó òðàíñïîðòó,
íàãîëîøóþòü äîðîæíèêè.

Під час ліквідації аварійної ямковості, дорожники
ремонтують ями, які можуть стати на заваді безпечному
руху транспорту, наголошують вони

Поради від керуючого партнера
ТОВ юридична фірма «Самуляк
та партнери» Михайла Самуляка.
 Слід зупинитися, забезпечити
безпеку руху, шляхом виставлення знаків аварійної зупинки, та
викликати патрульну поліцію,
зателефонувавши 102.
 До приїзду поліцейських зафіксуйте дорожню обстановку,
пошкодження дорожнього полотна та ушкодження автомобіля
на фото та відео засоби.
 Складіть список очевидців події та запишіть їх контактні дані.
 Після приїзду патрульних,
вимагайте складення на місці
ДТП Акта обстеження ділянки вулично-шляхової мережі.
У Акті повинні бути зафіксовані
всі пошкодження дорожнього
полотна, що спричинили ДТП,
а також обстановку на місці
ДТП (відсутність освітлення,
попереджуючих знаків тощо)
та завдані ушкодження вашому
автомобілю. Необхідно наполягати на тому, щоб при огляді місця ДТП та при складанні
відповідного матеріалу було
зазначено розмір ями, в яку

потрапив транспортний засіб,
оскільки її розмір може стати
визначальним при вирішенні
питання про наявність чи відсутність вини дорожньо-експлуатаційної організації.
 Надайте пояснення працівникам патрульної поліції. У поясненнях необхідно зафіксувати,
що на відповідній ділянці дороги
відсутні будь-які дорожні знаки,
які мали б попереджувати водіїв
про неякісне дорожнє покриття,
що також в свою чергу буде мати
значення під час розгляду даної
справи в суді.
 Важливо відзначити, що при
викладенні пояснень водію необхідно чітко вказати, що яму
неможливо було помітити взагалі, або об’їхати у зв’язку з наявністю інших машин на дорозі,
а зупинитися вчасно перед ямою
не було можливості. Недодержання водієм цієї процедури
може привести до того, що винуватцем ДТП опиниться саме
він, та буде нести адміністративну відповідальність, відповідно
до ст. 124 КУпАП.
 Зазначте працівникам патруль-

ної поліції, які прибули на місце
події, що ви бажаєте написати
заяву про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 4 статті
140 КУпАП. У разі встановлення
факту, що причиною ДТП є неякісне дорожнє покриття, працівниками патрульної поліції буде
здійснено запит, щодо того, хто
є відповідальною службовою
особою, та складено протокол
за ч. 4 статті 140 КУпАП, після
чого його буде направлено для
розгляду до суду.
 Проведення оцінки вартості
відновлювального ремонту автомобіля. Найкраще — провести
автотоварознавче дослідження.
 Звернення до суду з позовом
про відшкодування завданої
матеріальної шкоди. 15 травня
2018 року Велика Палата Верховного Суду у судовій справі
№ 373/1281/16-ц залишила
без змін рішення попередніх
інстанцій, яким було стягнуто з
міської ради на користь водія
38 тис. 435 грн матеріальної
шкоди, а також 551 грн 20 коп.
на відшкодування судових витрат.

СЛУЖБА АВТОДОРІГ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

Що робити якщо автомобіль потрапив у дорожню яму і отримав пошкодження?

У холодну пору, як зараз, дорожники ліквідовують
пошкодження холодним асфальтобетоном,
щебенево-піщаною та іншими бітумно-мінеральними
сумішами. Однак такий ремонт є тимчасовим

8

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

RIA ïëþñ, 3 áåðåçíÿ 2021

ВІДПОВІДАЄМО НА ВАШІ ПИТАННЯ
ПРО ЩЕПЛЕННЯ ВІД COVID-19
Медицина  У Тернополі почали щеплювати медпрацівників, які працюють
з хворими на коронавірус. Ми поспілкувалися з тернопільськими медиками
та поставили їм важливі питання про вакцинацію. Надсилайте свої запитання,
що цікавлять вас, в редакцію. І ми підготуємо ще один матеріал
Чи можна довіряти виробнику
Ùåïëåííÿ ³ âèðîáëåííÿ êîëåêòèâíîãî ³ìóí³òåòó çìîæå ñòàòè ïåðåëîìíèì ìîìåíòîì ó ïàíäåì³¿
êîðîíàâ³ðóñó, ââàæàº àêàäåì³ê
ÍÀÌÍ Óêðà¿íè, ïðîôåñîð-³íôåêö³îí³ñò Ìèõàéëî Àíäðåé÷èí.
— Ñê³ëüêè ëþäåé òà â ÿêèé ïåð³îä ìàþòü ùåïèòèñÿ, ùîá öå äàëî
ìàêñèìàëüíèé åôåêò?
— Ùîá îòðèìàòè êîëåêòèâíèé
³ìóí³òåò, 70–75% íàñåëåííÿ ïîâèíí³ ìàòè ³ìóí³òåò äî â³ðóñó. Ö³º¿
öèôðè ìîæíà äîñÿãòè íå ëèøå
çàâäÿêè ùåïëåííþ. ×àñòèíà íàñåëåííÿ ïåðåõâîð³ëà, òîæ ìàº
íàáóòèé ³ìóí³òåò.
— ßê áóòè ç òèìè, õòî âæå ïåðåõâîð³â? ×è ïîòð³áíî ¿ì ââîäèòè
âàêöèíó?
— ¯õ ïîòð³áíî ùåïëþâàòè
â îñòàííþ ÷åðãó. Íåîáõ³äíî âèçíà÷àòè òèòð (êîíöåíòðàö³þ) àíòèò³ë â êðîâ³, ïåðø í³æ ðîáèòè
ùåïëåííÿ.
— ×è âèñòà÷èòü íàì âàêöèíè,
ÿêó Óêðà¿í³ äàäóòü áåçêîøòîâíî
â³ä ÂÎÎÇ?
— Ïîòð³áíî áóäå çàêóïëÿòè âàêöèíè äîäàòêîâî. Àëå õòî
øâèäøå äàº çàìîâëåííÿ ³ øâèäøå
ïëàòèòü — òîé ìîæå îáðàòè êðàùó
âàêöèíó, ÿêó ïðîïîíóº ðèíîê.
— ×è º ð³çíèöÿ ó ÿêîñò³ âàêöèíè
ì³æ ð³çíèìè âèðîáíèêàìè?
— Ð³çíà âàêöèíà ìàº ñâîþ
åôåêòèâí³ñòü. Àëå âèìàãàòè
100% åôåêòèâíîñò³ íå ìîæíà.
Öå íåìîæëèâî äîñÿãíóòè. Ïðèáëèçíî 5–10% íàñåëåííÿ ìàº äåôåêòè ³ìóííî¿ ñèñòåìè, ³ìóííó
ñëàáê³ñòü. Íàâ³òü ÿêùî ùåïèòè ¿õ

Михайло Андрейчин каже,
що виготовлення вакцини
саме в Індії — практика
багатьох розробників вакцин
íàéêðàùîþ âàêöèíîþ — ³ìóí³òåò íå âèðîáëÿºòüñÿ, àáî â³í áóäå
äóæå ñëàáêèé.
— À ùî áóäå, ÿêùî ëþäè ïî÷íóòü
â³äìîâëÿòèñü â³ä âàêöèíàö³¿?
— Âàêöèíàö³ÿ äîïîìîæå, ³ ¿¿
íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè. Àëå ³ñíóº
òàê çâàíèé àíòèâàêöèíàëüíèé
ðóõ. Íà æàëü, â³í º ñêð³çü. Éîãî
ïðåäñòàâíèêè øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü ñîö³àëüí³ ìåðåæ³, ðîçñèëàþòü ð³çí³ ïîâ³äîìëåííÿ, ô³ëüìè ç
â³äâåðòîþ áðåõíåþ ïðî ùåïëåííÿ.
Çâè÷àéíî, â³ðèòè â òàêå ìðàêîá³ññÿ íå òðåáà.
— Ùî öå çà âàêöèíà, ÿêó ïðèâåçëè â Óêðà¿íó?
— Oxford/AstraZeneca (Covishield)
— öå øâåäñüêî-áðèòàíñüêà âàêöèíà. Âîíà äàº ìîæëèâ³ñòü çàïðîãðàìóâàòè ïðîäóêö³þ àíòèò³ë íà á³ëêè «êîðîíè» (âèñòóï³â

òó ê³ëüê³ñòü ùåïëåíü, ÿêó ìè î÷³êóºìî, íå áóäå ïðîáëåì ç òèì, ùî
õòîñü áóäå â³äìîâëÿòèñÿ ³ â íàñ çàëèøèòüñÿ íåâèêîðèñòàíà âàêöèíà.
— ×è º ïðîòèïîêàçè äî âàêöèíàö³¿?
— Êîæíà âàêöèíà ìàº ñâî¿ ïîêàçàííÿ òà ïðîòèïîêàçàííÿ. Öå
âêàçóþòü â íàñòàíîâàõ äî çàñòîñóâàííÿ âàêöèí. Àëå öèì áåçïîñåðåäíüî çàéìàþòüñÿ ìåäèêè, ÿê³
ïðîâîäÿòü âàêöèíàö³þ.
— ×è ìîæíà äîâ³ðÿòè ò³é âàêöèí³, ÿêó îòðèìóâàòèìå Óêðà¿íà?
— Â Óêðà¿í³ áóäå òàêà æ âàêöèíà, ÿê ³ â ³íøèõ êðà¿íàõ. ª áàãàòî
ð³çíèõ âèðîáíèê³â. ßêùî âàêöèíà â³äïîâ³äàº âñ³ì âèìîãàì — ¿¿
ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè. Òîìó
ïàí³êóâàòè òà áîÿòèñÿ íå òðåáà.

Ïåðøà ïàðò³ÿ âàêöèíè â³ä ³íä³éñüêîãî
âèðîáíèêà âæå â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³.
²ìóí³çàö³þ íàñåëåííÿ âæå ðîçïî÷àòî. Òåðíîï³ëüñüê³ ìåäèêè â³äïîâ³ëè íà âàæëèâ³ ïèòàííÿ, ÿê³ ìè ïîâèíí³ çíàòè ïðî öþ âàêöèíó.

Як зберігають і транспортують вакцину
íà ïîâåðõí³ â³ðóñó). Òàê íåéòðàë³çóºòüñÿ ñàì â³ðóñ.
— ×îìó ïîòð³áíî ñàìå äâà ââåäåííÿ?
— Öå íå º îñîáëèâ³ñòü ëèøå äàíî¿ âàêöèíè. Áàãàòî ³íøèõ âàêöèí
ïðîòè êîðîíàâ³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿
òàêîæ òðåáà ââîäèòè äâ³÷³. Ïðîì³æîê ì³æ ââåäåííÿì ìàº áóòè
4 òèæí³. Çàâäÿêè öüîìó ìîæíà
äîñÿãíóòè áàæàíîãî åôåêòó âèðîáëåííÿ ³ìóí³òåòó ïðîòè çáóäíèêà
êîðîíàâ³ðóñó.
— ×è ìîæíà äîâ³ðÿòè ³íä³éñüêîìó âèðîáíèêó?
— Âàêöèíó âèãîòîâëÿþòü
â ²íä³¿. Àëå â öüîìó íåìàº í³÷îãî ïîãàíîãî. ¯¿ âèãîòîâëÿþòü
çà òåõíîëîã³ºþ ðîçðîáíèê³â. ×è
áóäå âîíà êðàùà çà âàêöèíó â³ä
Pfizer — íå ìîæó ñêàçàòè. Öå
ïîêàæå ÷àñ. Îäíàê ïîòð³áíî ðîçóì³òè, ùî â ²íä³¿ âèãîòîâëÿþòü
áàãàòî ð³çíèõ âàêöèí äëÿ ïåðåäîâèõ äåðæàâ. Òàì âèãîòîâëåííÿ
îáõîäèòüñÿ çíà÷íî äåøåâøå.
— ßê³ ïåðåâàãè ö³º¿ âàêöèíè?
— Îäíà ç ïåðåâàã ö³º¿ âàêöèíè — ïðîñòîòà çáåð³ãàííÿ.
¯¿ ìîæíà çáåð³ãàòè â çâè÷àéíèõ
õîëîäèëüíèõ êàìåðàõ ïðè òåìïåðàòóð³ â³ä +2 äî +8 ãðàäóñ³â.
Öå ñïðîùóº ¿¿ òðàíñïîðòóâàííÿ.
— ßê ïðàâèëüíî ï³äãîòóâàòèñÿ
äî âàêöèíàö³¿?
— Ñóâîðèõ ïðàâèë ï³äãîòîâêè äî ùåïëåííÿ íåìàº. Âè ìàºòå áóòè çäîðîâ³, ó âàñ ìàº áóòè
íîðìàëüíà òåìïåðàòóðà ò³ëà òà
íîðìàëüíå ñàìîïî÷óòòÿ. Á³ëüøå
ðåêîìåíäàö³é òà ïðàâèë íåìàº.

Кінець пандемії ще не скоро
Îäíàê äåÿê³ åï³äåì³îëîãè êàæóòü, ùî ïîêè ùî ðàä³òè çàðàíî.
«Ïåðåëîìíèé ìîìåíò» òàê øâèäêî íå íàñòóïèòü. Äàë³, ïðîäîâæóº
åï³äåì³îëîã Âîëîäèìèð Ïàíè÷åâ,
òî¿ ê³ëüêîñò³ âàêöèíè, ÿêó îòðèìàº Óêðà¿íà áåçêîøòîâíî — çàìàëî. ¯¿ ïîòð³áíî áóäå äîêóïëÿòè.
— Ó êðà¿í³ ç íàñåëåííÿì 42 ìëí
ïîòð³áíà çíà÷íà ê³ëüê³ñòü âàêöèí.
Òîãî, ùî ìè îòðèìàºìî, áóäå
íåäîñòàòíüî, ùîá ñòàâñÿ «ïåðåëîìíèé ìîìåíò». Äî òîãî æ,
ó ïåðøó ÷åðãó, îòðèìóâàòèìå
ùåïëåííÿ äóæå âóçüêå êîëî íàñåëåííÿ, à öüîãî íåäîñòàòíüî.
— ßêùî íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü âàêöèíè çàêóïëÿòü, íå âèíèêíå ïðîáëåì
ç â³äìîâàìè ùåïëþâàòèñÿ?
— ß äóìàþ, ùî ÿêùî âðàõîâóâàòè

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

— Кінець пандемії буде не
скоро. Треба продовжувати
дотримуватись карантину, —
каже Володимир Паничев

Ìîá³ëüíà áðèãàäà, ÿêà ïåðøà ïî÷àëà ïðîâîäèòè ùåïëåííÿ â³ä êîðîíàâ³ðóñó ó ì³ñò³, ñòâîðåíà íà áàç³
Öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè. Çàñòóïíèöÿ êåð³âíèêà çàêëàäó Íàä³ÿ Áîäíàð ðîçïîâ³ëà
ïðî òå, ÿê ïðîõîäèòèìå ïðîöåäóðà.
² äàº â³äïîâ³ä³ íà ³íø³ ïèòàííÿ.
— ßê äî âàñ íàäõîäèòü âàêöèíà?
— Âàêöèíà íàäõîäèòü ó ñïåö³àëüíèõ áîêñàõ ç äîòðèìàííÿì íåîáõ³äíî¿ òåìïåðàòóðè. Òåðìîáîêñè âñåðåäèí³ ìàþòü äâà õîëîäîâ³ åëåìåíòè.
ª òàêîæ òåðìîìåòð. Âàêöèíè íàì
äàþòü ç³ ñêëàäó ð³âíî ñò³ëüêè, ñê³ëüêè çàïëàíîâàíî çðîáèòè ùåïëåíü.
— ßê ðîçïîä³ëåíà âàêöèíà? Ñê³ëüêè äîç â àìïóë³?
— Â îäí³é àìïóë³ âàêöèíè
íà 10 äîç. Êîëè ìè â³äêðèâàºìî
àìïóëó — ìàºìî íàïèñàòè íà í³é,
êîëè áóëà âçÿòà ïåðøà äîçà. Ð³âíî
6 ãîäèí ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ àìïóëè
¿¿ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè. Ïîò³ì
âîíà âòðà÷àº ñâîþ åôåêòèâí³ñòü.
— ßê îðãàí³çîâàíî ðîáîòó â ïóíêò³
âàêöèíàö³¿?
— Ó íàñ º ïðàö³âíèê, ÿêèé âíî-

Вакцина зберігається
відповідно до усіх вимог,
каже Надія Боднар
ñèòü ³íôîðìàö³þ ïðî âñ³õ âàêöèíîâàíèõ. Â³ä îñ³á, ÿê³ ïðîõîäÿòü
âàêöèíàö³þ, ìè áåðåìî çãîäó
íà ùåïëåííÿ. Ï³ñëÿ öüîãî ë³êàð
ïðîâîäèòü îãëÿä ïàö³ºíòà ïåðåä
âàêöèíàö³ºþ. Ðàçîì ç âàêöèíîþ
ìè îòðèìóºìî øïðèöè ç 10% çàïàñîì òà ñïåö³àëüíèé êîíòåéíåð
äëÿ óòèë³çàö³¿ â³äõîä³â. Òàêîæ ìàºìî
àïòå÷êó ç óñ³ì íåîáõ³äíèì.

Чому боятися вакцинації не потрібно
Áîÿòèñÿ âàêöèíàö³¿ òà â³ðèòè
â ôåéêè ïðî íåáåçïåêó íå ïîòð³áíî,
ðîçïîâ³ëà íà÷àëüíèöÿ óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÒÎÄÀ Îëüãà ßðìîëåíêî.
— ×è áóëè ñåðåä ìåäèê³â ò³, õòî
â³äìîâèâñÿ âàêöèíóâàòèñÿ?
— Çâè÷àéíî, òàê³ º. Á³ëüø³ñòü
ç íèõ ïåðåõâîð³ëè àáî õâîð³þòü
íà êîðîíàâ³ðóñíó ³íôåêö³þ. Áóëè
òàêîæ ò³, õòî ïîêè ùî óòðèìóºòüñÿ,
ùîá ïîäèâèòèñÿ, ÿê âàêöèíà ñåáå
ïîêàæå. ßêèé â³äñîòîê ëþäåé, ÿê³
â³äìîâèëèñü — ïîêè íå ìîæó ñêàçàòè, ìè íå ðîáèëè òàêèõ ï³äðàõóíê³â.
— ×è º ïîá³÷í³ åôåêòè?
— Çà ïåðøèé äåíü â Óêðà¿í³
ïðîâåäåíî 158 ùåïëåíü, ³ â æîäíîìó âèïàäêó í³ÿêèõ ïîá³÷íèõ
åôåêò³â íå ïðîÿâèëîñü.
— Ñê³ëüêè ëþäåé âàêöèíóâàòèìóòü
ùîäíÿ?
— Îäíà ìîá³ëüíà áðèãàäà ìàº
ïðàâî ðîáèòè äî 100 ùåïëåíü ùîäíÿ. Ñóáîòà òà íåä³ëÿ — âèõ³äí³.
Âñüîãî â íàñ º 12 áðèãàä.
— Õòî âõîäèòü â ïåðøó ÷åðãó, êð³ì
ìåäïðàö³âíèê³â?
— Öå òàêîæ ïðàö³âíèêè ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â, ëàáîðàòîðíèõ öåíòð³â
òà ïðàö³âíèêè ÇÑÓ.
— ×è ìîæå çâè÷àéíà ëþäèíà îòðèìàòè áåçêîøòîâíå ùåïëåííÿ?

Боятися побічних ефектів
не потрібно. Ця вакцина
добре себе зарекомендувала,
розповіла Ольга Ярмоленко
— Íàðàç³ ìè ùåïëþºìî ìåäïðàö³âíèê³â, ÿê³ ïðàöþþòü ç êîâ³äíèìè
õâîðèìè. Çàêëèêàºìî ³ íàñåëåííÿ
ùåïèòèñÿ. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî çâ’ÿçàòèñÿ ç³ ñâî¿ì ñ³ìåéíèì ë³êàðåì.
Òàê ìè ôîðìóâàòèìåìî ñïèñêè
îõî÷èõ âàêöèíóâàòèñÿ.
Òàêîæ ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îõîðîíè
çäîðîâ'ÿ ïîâ³äîìëÿþòü, ùî ïîäàòè
çàÿâêó íà âàêöèíàö³þ ìîæíà íà
ïîðòàë³ äåðæàâíèõ ïîñëóã "Ä³ÿ"
àáî â ìîá³ëüãíîìó äîäòàêó "Ä³ÿ".
² çà òåëåôîíîì êîíòàêò-öåíòðó
ÌÎÇ 0-800-60-20-19
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Я ВАКЦИНОВАНА І ЩАСЛИВА!
НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097–445–82–67,
NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM

25 ëþòîãî — äåíü, ÿêèé
îáîâ’ÿçêîâî ñòàíå ïåðåëîìíèì
äëÿ Òåðíîï³ëüùèíè, ââàæàþòü
ìåäèêè. Àäæå âàêöèíàö³ÿ â³ä
êîðîíàâ³ðóñó óæå ðîçïî÷àëàñÿ.
Íàãàäàºìî, 16 òèñÿ÷ äîç âàêöèí
ïîêè ùî îòðèìàëà íàøà îáëàñòü.
Íåþ çìîæóòü âàêöèíóâàòè â³ñ³ì
òèñÿ÷ îñ³á, àäæå ÷åðåç 28 äí³â
âîíè ïîâèíí³ ïðîéòè ðåâàêöèíàö³þ. Ó ïåðøó ÷åðãó ùåïëþþòü
ìåäèê³â, ÿê³ ïðàöþþòü ç õâîðèìè íà êîâ³ä. Òàê³ º â 27 çàêëàäàõ
îáëàñò³.
Òà ïîêè ³íø³ ùå ãîòóþòüñÿ
äî ïðèáóòòÿ âàêöèíè ó ðåã³îíè
÷è ìåäóñòàíîâè Òåðíîïîëÿ, âîíè
âæå ùåïèëèñÿ 25 ëþòîãî. Äåâ’ÿòü
³ç 46 ïðàö³âíèê³â ³íôåêö³éíîãî
â³ää³ëåííÿ ÊÍÏ «Òåðíîï³ëüñüêà
ì³ñüêà äèòÿ÷à êîìóíàëüíà ë³êàðíÿ». Ïåðøîþ æ âàêöèíîâàíîþ
â îáëàñò³ ñòàëà çàâ³äóâà÷êà â³ää³ëåííÿ Îëüãà Äèâîíÿê.
Я НІ СЕКУНДИ НЕ ВАГАЛАСЯ!
Âîíà — æ³íêà, ìàìà, à ùå ïðåêðàñíèé ë³êàð. Êâàë³ô³êîâàíó ðîáîòó ìåäèêà çíàþòü áàãàòî æèòåë³â Òåðíîï³ëüùèí³. Ïàí³ Îëüãà
ðàçîì ç êîëåãàìè íå ðàç ðÿòóâàëè
äèòÿ÷³ æèòòÿ, ó òîìó ÷èñë³ ³ â³ä
ï³äñòóïíîãî êîâ³äó. Ñàìå çàâäÿêè
¿õí³é ïðàö³ ó â³ää³ëåíí³ íàéêðàù³
ïîêàçíèêè ç íàäàííÿ äîïîìîãè
ä³òêàì, õâîðèì íà êîðîíàâ³ðóñíó
³íôåêö³þ. À Òåðíîï³ëüùèíà ìàº
íóëüîâó ñìåðòí³ñòü ñåðåä äèòÿ÷îãî íàñåëåííÿ, ³ öå, çâ³ñíî, äóæå
ò³øèòü.
ßê ³ ðåøò³ êîëåêòèâó, íàø³é
ñï³âðîçìîâíèö³ äîâîäèòüñÿ ïðàöþâàòè ³ âäåíü, ³ âíî÷³, ó âèõ³äí³
òà ñâÿòêîâ³. Ùîäíÿ âîíà ïîâåðòàºòüñÿ äîäîìó ç áàæàííÿì, ùîá
áóëè çäîðîâ³ ¿¿ ïàö³ºíòè, à òàêîæ
ð³äí³. Ïðàöþþ÷è â ³íôåêö³éíîìó
â³ää³ëåíí³, ë³êàðêà óñâ³äîìëþº âñ³

ðèçèêè òà ÷³òêî çíàº, íàñê³ëüêè
ï³äñòóïíîþ ìîæå áóòè õâîðîáà.
— ß íå õâîð³ëà íà êîðîíàâ³ðóñ,
³ ìî¿ ð³äí³ — òåæ. Ñàìå òîìó ïðèéíÿëà äëÿ ñåáå öå ð³øåííÿ — âàêöèíóâàòèñÿ, àáè çàõèñòèòè ñâî¿õ
áëèçüêèõ, ñâî¿õ çíàéîìèõ, — êàæå
âîíà. — ß ñüîãîäí³ ùàñëèâà. Áî
âàêöèíàö³ÿ ñòàðòóâàëà. Ïðàöþþ÷è ç ³íôåêö³éíèìè íåäóãàìè âæå
íå îäèí äåñÿòîê ðîê³â, ÿ çíàþ, ùî
ñàìå âàêöèíàö³ÿ äàñòü ìîæëèâ³ñòü
ñôîðìóâàòè êîëåêòèâíèé ³ìóí³òåò
äî êîðîíàâ³ðóñó. ßêùî ñóìóâàòè
ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ÿê³ âæå ïåðåõâîð³ëè, à òàêîæ òèõ, ÿê³ îòðèìàþòü
ùåïëåííÿ, òî ìîæåìî ãîâîðèòè ïðî òå, ùî ê³ëüê³ñòü õâîðèõ
çìåíøèòüñÿ, à ðàçîì ç òèì — ³
÷èñåëüí³ñòü âàæêèõ âèïàäê³â, ÿê³
ïîòðåáóþòü ãîñï³òàë³çàö³¿, à íàéãîëîâí³øå — ëåòàëüí³ñòü.
ВИВАЖЕНЕ РІШЕННЯ
КОЖНОГО
Êîæåí ³ç äåâ’ÿòè ïðàö³âíèê³â
â³ää³ëåííÿ ïðèéíÿâ äëÿ ñåáå âèâàæåíå ð³øåííÿ, çàïåâíÿº çàâ³äóâà÷êà. Àäæå êîæåí ³ç íèõ óñâ³äîìëþº
âñ³ ðèçèêè íåëåãêî¿ ðîáîòè ³ òå, ùî
í³õòî ç íàñ íàñïðàâä³ íå çàñòðàõîâàíèé â³ä õâîðîáè. À áåçïåêà ñ³ìåé
òà ïàö³ºíò³â, ç ÿêèìè êîíòàêòóþòü
ùîäíÿ, — ó ïð³îðèòåò³.
Ò³, õòî ïåðåõâîð³ëè, ìàþòü ïî÷åêàòè ï³â ðîêó ï³ñëÿ îäóæàííÿ,
à âæå ïîò³ì çðîáèòè ùåïëåííÿ.
Ò³, õòî ùå âàãàþòüñÿ, ìàþòü ÷àñ
ïîäóìàòè. Àäæå âàêöèíàö³ÿ íîñèòü ðåêîìåíäàö³éíèé õàðàêòåð,
à íå îáîâ’ÿçêîâèé, íàãîëîøóº
ïàí³ Äèâîíÿê.
— Ùåïëåííÿ â³ä êîðîíàâ³ðóñó í³÷èì íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä
³íøèõ. ²í’ºêö³ÿ áóëà â ïëå÷å,
í³ÿêèõ áîëüîâèõ â³ä÷óòò³â. Ïåðåä ïðîöåäóðîþ âèì³ðÿëè òåìïåðàòóðó ò³ëà, — ðîçïîâ³äàº ïàí³
Îëüãà. — Ãîâîðèòè ïðî ÿê³ñü ïîá³÷í³ åôåêòè ïîêè ùå ðàíî. ßê ³
ï³ñëÿ áóäü-ÿêî¿ âàêöèíàö³¿ ìîæóòü

Які побічні ефекти можуть виникати
Як і будь-які ліки, ця вакцина може спричинити побічні
ефекти, хоча вони виникають
не у всіх. Більшість побічних
ефектів AstraZeneca були легкі
і зникали за кілька днів.
Британська агенція з контролю
ліків і медичних препаратів опублікувала таку інформацію про
побічні ефекти AstraZeneca:
Дуже часті (з'являлися в більше ніж
1-ї з 10 людей): біль, почервоніння,
свербіж, набряк або синці у місці
ін'єкції; погане самопочуття; відчуття втоми; озноб; головний біль;

нудота; біль у суглобах або м'язах.
Поширені (можуть виникати
менш ніж в 1 людини з 10):
затвердіння у місці ін'єкції; лихоманка; блювання; симптоми,
схожі до грипу — висока температура, біль у горлі, нежить,
кашель та озноб.
Нечасті побічні ефекти (можуть
виникати менш ніж в 1 людини
зі 100): відчуття запаморочення,
зниження апетиту, біль у животі,
збільшені лімфатичні вузли, надмірна пітливість, свербіж шкіри
або висип.

áóòè áîëþ÷³ ïðîÿâè, íåâåëè÷êå
ïî÷åðâîí³ííÿ â ì³ñö³ ³í'ºêö³¿ ÷è
íåçíà÷íå ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè. Òîìó ìè íå ðîçãëÿäàºìî
òàêîãî âàð³àíòó, ùîá óñ³ âàêöèíóâàëèñÿ â îäèí äåíü. Áóäåìî
ñïîñòåð³ãàòè 10–14 äí³â ³ ðîáèòè ïðèáëèçíî òàê³ ïðîì³æêè ì³æ
âàêöèíàö³ÿìè ïðàö³âíèê³â. Àäæå
ìè ïîâèíí³ çàáåçïå÷èòè ðîáîòó
â³ää³ëåííÿ.
Ñòàòè ïåðøèì ë³êàðåì â îáëàñò³, ÿêà îòðèìàëà ùåïëåííÿ,
ç³çíàºòüñÿ, áóëî íå ñòðàøíî.
— Í³÷îãî ëÿ÷íîãî íåìàº, ïîâ³ðòå, — íàãîëîøóº âîíà. — Êîæí³
äâà òèæí³ ìè ïðîõîäèìî òåñòóâàííÿ íà âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë
äî êîðîíàâ³ðóñó, ùîá çíàòè, ïåðåõâîð³ëè ÷è í³. Ïîì³ðÿëè òåìïåðàòóðó, ñàìîïî÷óòòÿ äîáðå, êàòàðàëüíèõ ïðîÿâ³â íåäóãè íåìàº,
àíòèò³ëà â³ä'ºìí³ — ïðàöþºìî,
éäåìî íà âàêöèíàö³þ. Ïåðåä ñàìèì ùåïëåííÿì òàêèõ îáñòåæåíü
í³õòî íå ïðîâîäèòü.

— Моя чітка позиція, мій вибір на сьогодні — вакцинація.
Як інфекціоніст, розумію, що маю бути захищена, аби
працювати у медичному колективі, надавати допомогу
дітям, бути «у строю», — говорить Ольга Дивоняк

ЯКА ВАКЦИНА?
Ð³äí³ òà äðóç³ Îëüãè Äèâîíÿê
ðîçä³ëÿþòü ¿¿ ðàä³ñòü.

Вакцинація від
коронавірусу не вимагає
особливої підготовки,
перед процедурою
їй просто виміряли
температуру тіла

«Ùåïëåííÿ â³ä
êîðîíàâ³ðóñó í³÷èì
íå â³äð³çíÿºòüñÿ
â³ä ³íøèõ. Іí’ºêö³ÿ
áóëà â ïëå÷å, í³ÿêèõ
áîëüîâèõ â³ä÷óòò³â»
— Âîíè ðàä³þòü ðàçîì ç³ ìíîþ.
Àäæå õâèëþþòüñÿ çà ìîº çäîðîâ'ÿ,
à ÿ — çà ¿õíº, — êàæå ïàí³ Îëÿ.
Îëüãó Äåâîíÿê ùåïèëè âàêöèíîþ CoviShield. Öå ³íä³éñüêèé
àíàëîã âàêöèíè AstraZeneca.
Ìèíóëîãî ðîêó AstraZeneca
óêëàëà óãîäó ç ²íä³éñüêèì ³íñòèòóòîì ñèðîâàòîê Serum Institute
of India íà âèðîáíèöòâî ñâîº¿ âàêöèíè â³ä êîâ³äó. Serum Institute,
îäèí ç³ ñâ³òîâèõ ë³äåð³â ç âèðîáíèöòâà âàêöèí, âèãîòîâëÿº öþ
âàêöèíó çà ë³öåíç³ºþ AstraZeneca.
²íä³éñüêà AstraZeneca îòðèìàëà
ëîêàëüíó íàçâó CoviShield.
Âàêöèíè AstraZeneca, êð³ì ²íä³¿
âèðîáëÿþòü òàêîæ ó Ï³âäåíí³é
Êîðå¿. Âàêöèíè îáîõ öèõ âèðîáíèöòâ áóëè ñõâàëåí³ ÂÎÎÇ.
Íèí³ â ìåðåæ³ ìîæíà íàòðàïèòè
íà áåçë³÷ ì³ô³â ³ ÷óòîê äîâêîëà
öèõ ïðåïàðàò³â. Îäíàê Îëüãà Äèâîíÿê ìàº íà öå âëàñíó ë³êàðñüêó
ïîçèö³þ.
— Íàñïðàâä³ íàøå íàñåëåííÿ
÷àñòî êåðóºòüñÿ íåçäîðîâèìè çàêëèêàìè ìåðåæ ïðîòè âàêöèíàö³¿,
àíòèâàêöèíàëüíèìè ðîëèêàìè,
ñòàòòÿìè òîùî, à íå â³ðèòü äóìö³
íàóêîâö³â òà ìåäè÷íèõ ñïåö³àë³ñò³â. Òîìó íàâ³òü ÿêáè íàì çàðàç
ïðèâåçëè àìåðèêàíñüêó Pfizer,
âñå îäíî áóëî á íåáàãàòî îõî÷èõ,
ÿê³ ïîñï³øàëè á âàêöèíóâàòèñÿ.
Ëþäè ìàþòü óñâ³äîìèòè, ùî ëèøå
ùåïëåííÿ â³ä ³íôåêö³éíîãî çàõâîðþâàííÿ — íàéêðàùèé ìåòîä
çàïîá³ãòè éîãî ìàñîâîìó ðîçïîâñþäæåííþ.

АРХІВ РЕДАКЦІЇ

Досвід  Її емоції варті того, щоб ви
прочитали цей текст. Адже, якщо від
хвороби далеко і думаєте, що вона ніколи
не торкнеться вас, то героїня розповіді
зустрічається з нею щодня вже майже рік

В одній ампулі — 10 доз вакцини, тож кількість щеплень
розраховують так, щоб не розтрачати препарату

Наскільки ефективна ця вакцина
Вакцини AstraZeneca схвалені
Всесвітньою організацією охорони здоров'я і Європейською
агенцією з лікарських засобів
(EMA). Їх дозволили використовувати у понад 50 країнах світу,
серед яких ЄС, Велика Британія
та США.
Ефективність захисту проти
Covid-19 становить близько
63%.

Масштабні клінічні випробування у Британії, Бразилії та Південній Африці за участі 23 тисяч людей показали, що AstraZeneca є
безпечною та ефективною для
профілактики Covid-19 у людей
віком від 18 років.
Нещодавно почали випробування, щоб перевірити ефективність
цієї вакцини для дітей віком від
6 до 17 років.
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ПЕДІАТР ПРО ПОМИЛКИ І МІФИ,
ПОВ'ЯЗАНІ З ЛІКУВАННЯМ МАЛЮКІВ
Діти  Завідувачка дитячого
поліклінічного відділення № 6 Наталія
Дмитришина відповідає на питання
батьків та розвінчує найпопулярніші
міфи щодо самолікування, стосунків
з педіатрами та реформи медицини

Ùî ö³êàâèòü áàòüê³â ïðî ë³êóâàííÿ ä³òåé, ìè çàïèòàëè ó ñï³ëüíîò³ «Òåðíîï³ëüñüê³ ìàìóñ³».
Ïåä³àòðà îáèðàëè çà ïîðàäîþ
êåð³âíèêà ÊÏ «Òåðíîï³ëüñüêà
ì³ñüêà äèòÿ÷à ë³êàðíÿ» Àíäð³ÿ
Àðòèìîâè÷à.
Çàâ³äóâà÷êó ïåä³àòðè÷íîãî â³ää³ëåííÿ ¹ 6 ïîë³êë³í³÷íîãî â³ää³ëó Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ Íàòàë³þ Äìèòðèøèíó
çíàþòü â Òåðíîïîë³ ÿê êâàë³ô³êîâàíîãî ñïåö³àë³ñòà. Âïðîäîâæ
30-òè ðîê³â âîíà ïðàöþº ïåä³àòðîì, 16 ç íèõ — çàâ³äóâà÷êîþ
ïåä³àòðè÷íîãî â³ää³ëåííÿ. ²ç ë³êàðêîþ çóñòð³÷àºìîñü íà ¿¿ ðîáî÷îìó ì³ñö³, ó äèòÿ÷³é ïîë³êë³í³ö³
íà âóë. Ìîðîçåíêà, 7. Òóò ïðàöþº
â³ñ³ì ïåä³àòð³â, ÿê³ îáñëóãîâóþòü
ä³òåé â³ä 0 äî 18-òè ðîê³â.
Ðîçìîâó ç ïàí³ Äìèòðèøèíîþ
ïîäàºìî ó ôîðìàò³ «ïèòàííÿ —
â³äïîâ³äü».
— ×è ÷àñòî áàòüêè çàéìàþòüñÿ
ñàìîë³êóâàííÿì? Ç ÿêèìè ì³ôàìè
âàì íàé÷àñò³øå äîâîäèòüñÿ ç³øòîâõóâàòèñÿ?
— Çâ³ñíî, áàòüêè õâèëþþòüñÿ
çà ä³òåé ³ ³íêîëè ìîæóòü ïåðåîö³íþâàòè ñâî¿ ìîæëèâîñò³ â ñàìîë³êóâàíí³. À ì³ôè òàê³: öå øâèäêå
çáèâàííÿ òåìïåðàòóðè, êîëè âîíà
ò³ëüêè ï³äâèùóºòüñÿ íà ïî÷àòêó
çàõâîðþâàííÿ. Ùå ÷àñòî áàòüêè
ïåðåêîíàí³, ùî äèòèí³ ïîñò³éíî
ïîòð³áíî çàëèøàòèñü â ë³æêó,
ÿêùî âîíà çàõâîð³ëà. Íàñïðàâä³
öå íå òàê. Ä³òÿì ïîòð³áíå ñâ³æå
ïîâ³òðÿ.
— ßê³ ïîìèëêè íàé÷àñò³øå ðîáëÿòü ìîëîä³ áàòüêè?
— ª ð³çí³ ñèòóàö³¿. Áóâàº, ùî
áàòüêè íå êóïàþòü ä³òåé, çà÷èíÿþòü äâåð³-â³êíà, ³ çàáóâàþòü, ùî
äèòèí³ ïîñò³éíî ïîòð³áíå ñâ³æå
ïîâ³òðÿ, çâîëîæåííÿ ïðèì³ùåííÿ. ßêùî çàãàëüíèé ñòàí äîçâîëÿº, òî ç äèòèíîþ âàðòî âèéòè
íà ïðîãóëÿíêó, õî÷à ïðî öå ìàëî
õòî çíàº. Íå õî÷óòü ïðèêëàñòè çóñèëëÿ äëÿ òîãî, ùîá «íàâîäíèòè
äèòèíó». À öå äóæå âàæëèâî.
— ×è áóâàº íàâïàêè: áàòüêè ìàþòü ñâî¿ ïåðåêîíàííÿ, àáî æ ë³êóþòü çà «íàïèñàíèì â ³íòåðíåò³»?
— Êîæíà ëþäèíà ìàº ñâ³é
ñâ³òîãëÿä, ñâ³é äîñâ³ä. Öå íîðìàëüíî, êîëè ìè õî÷åìî ùîñü
ï³äïðàâèòè. Àëå ÿêùî º ãàðíèé
êîíòàêò áàòüê³â ç ë³êàðåì, ÿêùî
ë³êàð «â àâòîðèòåò³», â³í çóì³º

çíàéòè àðãóìåíòè, ùîá ïåðåêîíàòè ó ïðàâèëüíîñò³ òèõ ÷è ³íøèõ
ïðèçíà÷åíü.
×àñòî áàòüêè ñàìîñò³éíî àáî
çà ïîðàäàìè çíàéîìèõ äàþòü
ïðîòèâ³ðóñí³ ÷è æàðîçíèæóþ÷³ ïðåïàðàòè. Öüîãî íå ìîæíà
ðîáèòè áåç êîíñóëüòàö³¿ ë³êàðÿ.
Âàðòî çâåðíóòèñü äî ä³ëüíè÷íîãî
ïåä³àòðà. Çàðàç, ó ÷àñ ðåôîðìè,
óñ³ áàòüêè ìàþòü äîñòóï äî íîìåðà òåëåôîíó ïåä³àòðà ³ áåç
ïðîáëåì ìîæóòü óòî÷íèòè ñâî¿
ä³¿: ÷è âàðòî éòè íà îãëÿäè, ÷è
âàðòî äîäàòêîâî ïðèéìàòè äîäàòêîâ³ ë³êè. Ïåä³àòð ìàº ïîðàäèòè, íà ùî áàòüêè ìàþòü çâåðòàòè
óâàãó â ñòàí³ äèòèíè.
²íêîëè ùå áàòüêè ââàæàþòü, ùî
ÿêùî âîíè ïðèéøëè äî ë³êàðÿ,
òî â³í îáîâ`ÿçêîâî ìàº ïðèçíà÷èòè ë³êè, ÿêùî â³í ¿õ íå ïðèçíà÷àº, òî âîíè ïîìèëêîâî ââàæàþòü,
ùî öå ïîãàíèé ë³êàð. Àëå «ïõàòè» â äèòèíó âñ³ ìîæëèâ³ ë³êè —
íåïðàâèëüíî.
— À ÿê ùîäî àíòèá³îòèê³â. ßê

Çàðàç, ó ÷àñ ðåôîðìè,
óñ³ áàòüêè ìàþòü äîñòóï
äî íîìåðà òåëåôîíó
ïåä³àòðà ³ áåç ïðîáëåì
ìîæóòü óòî÷íèòè ñâî¿ ä³¿
ùîäî ë³ê³â äëÿ äèòèíè
÷àñòî áàòüêè ñàìîñò³éíî «ë³êóþòü»
íèìè äèòèíó? ² ÷è íåáåçïå÷íî öå?
— Öÿ ïðîáëåìà äóæå àêòóàëüíà ó âñüîìó ñâ³ò³, áî ³ñíóº òàêà
ïðîáëåìà ÿê àíòèá³îòèêî-ðåçèñòåíòí³ñòü. ß ââàæàþ, ùî àíòèá³îòèêè ìàþòü âèêîðèñòîâóâàòèñü
ëèøå çà ïðèçíà÷åííÿìè ë³êàðÿ.
Ìè í³êîëè íå ïðèçíà÷àºìî ¿õ ç
ïåðøîãî äíÿ çàõâîðþâàííÿ. Àíòèá³îòèêè íà â³ðóñè íå ä³þòü.
Òîìó ìàþòü áóòè ïåâí³ ïîêàçè
äëÿ ¿õ ïðèçíà÷åííÿ.
²íêîëè áàòüêè, ÿê³ äóæå ñõâèëüîâàí³, ââàæàþ, ùî àíòèá³îòèê — öå ïàíàöåÿ. Àëå íå òàê.
— Ùî ñêàæåòå ïðî íàðîäí³ ìåòîäè ñàìîë³êóâàííÿ — ã³ð÷è÷íèêè,
éîäîâó ñ³òêó, îáòèðàííÿ äèòèíè
ãîð³ëêîþ ÷è îöòîì òîùî. ×èì öå
íåáåçïå÷íî?
— Êîëè ùå íå áóëî òàêîãî
àñîðòèìåíòó ë³ê³â, ³íøèõ ìåòîä³â,
âñ³ ö³ ìåòîäè, ìîæëèâî, ³ áóëè
àêòóàëüíèìè. Ùîäî ðîçòèðàííÿ
îöòîì òà ãîð³ëêîþ, ìè çàâæäè
áóëè ïðîòè öüîãî. Àäæå íà øê³ð³
ïðè õâîðîá³ âèä³ëÿþòüñÿ âëàñí³

ОЛЬГИ ТУРЧАК

ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM,
097–161–41–50

Впродовж 30-ти років
Наталія Дмитришина
працює педіатром,
16 з них — завідувачкою
педіатричного відділення

ðå÷îâèíè. ¯õ íàâïàêè ïîòð³áíî
çìèòè, à íå ïðîâîêóâàòè ³íòîêñèêàö³þ ãîð³ëêîþ. Êðàùå ïðèéíÿòè
äóø, ëåãêó âàííó, àí³æ ðîáèòè
òàê³ ìàí³ïóëÿö³¿. ß ðåêîìåíäóþ
â òàêîìó âèïàäêó êîíòðîëþâàòè îá'ºì âèïèòî¿ ð³äèíè, çà ðåêîìåíäàö³ÿìè ïåä³àòðà. Õî÷à º
ïðîöåäóðè, ÿê³ äîâîë³ ïðèºìí³:
ïîïàðèòè í³æêè, ïîäèõàòè àðîìîìàñëàìè. ß íå ïðîòè öüîãî.
Ò³ëüêè ïàì'ÿòàéòå ïðî çàãàëüíîïðèéíÿò³ ïðàâèëà: âîëîãå ïîâ³òðÿ,
äîçîâàí³ ô³çè÷í³ íàâàíòàæåííÿ,
ïðîãóëÿíêè, âàííè. Öå ïîâèííî
áóòè.
— ×è ïîãîäæóºòåñü ç âèñëîâîì:
«Âåãåòàð³àíñòâî º çäîðîâèì ³ ïîâíîö³ííèì õàð÷óâàííÿì äëÿ âàã³òíèõ
æ³íîê, æ³íîê, ÿê³ ãîäóþòü ãðóäüìè
³ ä³òåé»?
— Óñ³ äîðîñë³ ìàþòü ïðàâî ïðèéìàòè âëàñí³ ð³øåííÿ ùîäî ñâîãî
õàð÷óâàííÿ. Àëå ÿ ââàæàþ, ùî âñ³
ä³òêè ìàþòü ïðàâî íà ïîâíîö³ííå
õàð÷óâàííÿ. ß äóìàþ, ùî ¿ì îáìåæåííÿ áóäóòü íåäîðå÷í³. Ä³òè
ìàþòü õàð÷óâàòèñü ïîâíîö³ííî.
Ìàº áóòè ââåäåíà ³ ðèáà, ³ ì'ÿñî.
ßêùî äèòèíà âèðîñòå ³ ïðèéìå
òàêå ð³øåííÿ — òî öå ¿¿ ïðàâî,
à â äèòÿ÷îìó â³ö³ ¿ì íåîáõ³äíî
õàð÷óâàòèñü ïîâíîö³ííî. Íà ì³é
ïîãëÿä, öå ñòîñóºòüñÿ ³ âàã³òíèõ,
³ ìàì, ÿê³ ãîäóþòü ãðóäüìè.
— Çàðàç â³äáóëàñü ðåôîðìà ìåäèöèíè. Ùî çì³íèëîñü: ùî öå äàëî
áàòüêàì òà ë³êàðÿì?
— ²íêîëè òå, ùî íîâå, ïðèæèâàºòüñÿ âàæêî, àëå êîëè ìè ñàì³

íå ãîòîâ³ öå ñïðèéíÿòè. Äëÿ ìåíå
ö³ çì³íè º ïîçèòèâíèìè. Òîìó
ùî áàòüêè óêëàäàþòü äåêëàðàö³¿
íå çà òåðèòîð³àëüíèì ïðèíöèïîì.
Öå äîñòóïí³ñòü, áî âîíè ìîæóòü
çâåðíóòèñü äî ë³êàð³â çà îñîáèñòèì íîìåðîì ó áóäü-ÿêèé ÷àñ.
Äëÿ ä³òåé òóò ïîçèòèâ ó òîìó, ùî
³íêîëè íàâ³òü íå òðåáà ïðèõîäèòè ³ «òÿãíóòè» ä³òåé ó â³ää³ëåííÿ.
ßêùî ä³òè âñå æ çàïèñàí³ íà ïðèéîì — ìè ïðàêòè÷íî ïîçáóëèñü
ñêóï÷åíü â êîðèäîðàõ. Ëþäè ïðèõîäÿòü çà ïðèçíà÷åíèì ÷àñîì. ²
öå ÷óäîâî.
— ×è çá³ëüøèëî öå íàâàíòàæåííÿ íà ë³êàð³â? ×è çëîâæèâàþòü
áàòüêè òèì, ùî ìàþòü òåëåôîí
ïåä³àòðà, ìîæëèâî, òåëåôîíóþòü
â íåðîáî÷èé ÷àñ?
— Äëÿ ë³êàð³â öå âñòàíîâèëî
ïîðÿäîê. Çâ³ñíî, º âèïàäêè, êîëè
áàòüêè òåëåôîíóþòü ³ óâå÷åð³, ³
âíî÷³. Àëå íà ïî÷àòêó ñï³ëüíî¿
ðîáîòè ïåä³àòð òà ïàö³ºíò îáãîâîðþþòü ÷àñ ðîáîòè: êîëè ìîæíà
ïèñàòè, äçâîíèòè. Ìè ùå ïðàöþºìî íàä öèì âðåãóëþâàííÿì, àëå
ñåðéîçíèõ ïðîáëåì ³ç öèì íå âèíèêàëî. Çðó÷íî òå, ùî ìè ìîæåìî
çàïèñóâàòè îíëàéí íà áóäü-ÿêå
îáñòåæåííÿ. Öå òåæ çíà÷íî âñå
ñïðîñòèëî.
— Íà ÿê³ îáñòåæåííÿ ìîæå ñêåðîâóâàòè ë³êàð áåçêîøòîâíî ³ ÿê
÷àñòî? ×è âèïèñóº ïåä³àòð ä³òÿì
áåçêîøòîâí³ ÷è ï³ëüãîâ³ ðåöåïòè,
ÿê äîðîñëèì?
— Áåçêîøòîâí³ îáñòåæåííÿ º.
Ïåä³àòðè öèì êîðèñòóþòüñÿ. Ìè

ñòâîðþºìî åëåêòðîíí³ íàïðàâëåííÿ, ³ äèòèíà áåçêîøòîâíî ìîæå
ïðîéòè îáñòåæåííÿ. Ùîäî áåçêîøòîâíèõ ë³ê³â: ìè òðîõè â³äð³çíÿºìîñü â³ä äîðîñëîãî íàñåëåííÿ,
àëå äåÿê³ êàòåãîð³¿ ä³òåé îòðèìóþòü ïðåïàðàòè áåçêîøòîâíî:
öå ä³òè ç öóêðîâèì ä³àáåòîì, ÿê³
áåçêîøòîâíî îòðèìóþòü ³íñóë³í,
öå ä³òè ç áðîíõ³àëüíîþ àñòìîþ ³
ïåâí³ ³íø³ êàòåãîð³¿. Çâè÷àéíî,
öå ìîæóòü áóòè íå âñ³ ïîòð³áí³
ïðåïàðàòè, íà æàëü.
— ßê ëþäèí³ áåç ìåäè÷íî¿ îñâ³òè çðîçóì³òè, ÷è õîðîøèé ë³êàð ÿê
ôàõ³âåöü. Í³õòî íå õî÷å ðèçèêóâàòè çäîðîâ'ÿì ìàëå÷³. Ìîæëèâî,
âàðòî ïîðàäèòèñÿ ç ê³ëüêîìà ñïåö³àë³ñòàìè, ÿêùî ñèòóàö³ÿ ñïðàâä³
ñåðéîçíà?
— ßêùî ñïðàâà ñåðéîçíà,
òî äèòèíà ìàº áóòè ï³ä ñòàö³îíàðíèì íàãëÿäîì â ìåäçàêëàä³.
Òàì ñïðàâä³ º êîíñóëüòóâàííÿ
íå îäíîãî ñïåö³àë³ñòà. Àëå ÿêùî
áàòüêè õî÷óòü çíàòè, äî ïðèêëàäó,
ÿêèé ð³âåíü òåìïåðàòóðè ï³äëÿãàº
äëÿ òîãî, ùîá ¿¿ çáèâàòè, òî º çàãàëüíîïðèéíÿò³ ïðàâèëà, ÿêèìè
êåðóþòüñÿ óñ³ ïåä³àòðè, áî âîíè
íåñóòü çà öå â³äïîâ³äàëüí³ñòü.
— ßêó ïîðàäó áàòüêàì âè á äàëè,
êîëè éäåòüñÿ ïðî ñòîñóíêè «áàòüêè-ïåä³àòð»?
— ß á ïîïðîñèëà çàâæäè ö³íóâàòè ë³êàðÿ, ç ÿêèì âè ï³äïèñàëè
äåêëàðàö³þ. Ö³íóâàòè éîãî ÷àñ,
éîãî çíàííÿ, éîãî òåðï³ííÿ. Çàâæäè äîñëóõàòèñü äî ïîðàä ³ ñòàðàòèñü çíàéòè âçàºìîðîçóì³ííÿ.
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ВІН КОНСУЛЬТУЄ ЗЕЛЕНСЬКОГО
Люди  Членом Консультативної ради при
Президентові України став учитель історії,
громадянської освіти Заліщицької державної гімназії
Тернопільської області, переможець премії Global
Teacher Prize Ukraine 2020 Василь Дяків
ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM,
097–161–41–50

Òðè ïåäàãîã³÷íèõ îñâ³òè, 31 ð³ê ñòàæó ðîáîòè â øêîëàõ, ÷èìàëî ïåðåìîã â êîíêóðñàõ
òà íàéãîëîâí³øå — ëþáîâ äî ðîáîòè. Âñ³
ö³ ðèñè º ó îäíîãî ç íàéêðàùèõ â÷èòåë³â
Óêðà¿íè Âàñèëÿ Äÿê³âà, ÿêèé ïðàöþº ó Çàë³ùèöüê³é äåðæàâí³é ã³ìíàç³¿.
Ìèíóëîãî ðîêó ïàí Âàñèëü çäîáóâ çâàííÿ «Çàñëóæåíîãî â÷èòåëÿ Óêðà¿íè», à ùå
ïåðåì³ã ó êîíêóðñ³ «Ó÷èòåëü ðîêó». Çàðàç
â³í ñòàâ îäíèì ç 23-îõ îñ³á, ÿê³ º ÷ëåíàìè
Êîíñóëüòàòèâíî¿ ðàäè. Ó ðàä³ º òàêîæ ïðåäñòàâíèêè äåðæàâíèõ ³íñòèòóö³¿, äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó, îñâ³òí³õ óñòàíîâ, çàêëàä³â
îñâ³òè òà ãðîìàäñüêîãî ñåêòîðó.
Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Êîíñóëüòàòèâíî¿
ðàäè ñòàíå ìîí³òîðèíã ñó÷àñíîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó, ñòàíó ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè
çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè òà àíàë³ç çàêîíîäàâñòâà ó ö³é ñôåð³.
Îêð³ì òîãî, ñòâîðåíèé îðãàí ãîòóâàòèìå ïðîïîçèö³¿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ãàðàíò³é äîñòóïíîñò³ òà ÿêîñò³ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè,
óäîñêîíàëåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ñåðåäíþ
îñâ³òó, âïðîâàäæåííÿ øëÿõ³â ³ííîâàö³éíîãî
ðîçâèòêó, âèð³øåííÿ àêòóàëüíèõ ïèòàíü
ñòîñîâíî ôîðìóâàííÿ êîìïåòåíòíîñòåé
çäîáóâà÷³â îñâ³òè, íåîáõ³äíèõ äëÿ ¿õíüî¿
óñï³øíî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿.
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ В СКЛАДІ
КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ
— Ðåàë³çàö³ÿ çàâäàíü Íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿
øêîëè âàæëèâà äëÿ ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè
îñâ³òè â Óêðà¿í³. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî îá’ºäíàòè çóñèëëÿ îðãàí³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ ³ç çóñèëëÿìè âñ³õ ó÷àñíèê³â
îñâ³òíüîãî ïðîöåñó: ä³òåé, ïåäàãîã³â, áàòüê³â.
Îäíèì ç òàêèõ îðãàí³â, ÿê³ ñòàþòü ìàéäàí÷èêàìè äëÿ îáãîâîðåííÿ íàáîë³ëèõ ïèòàíü
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ³ âèðîáëåííÿ ñï³ëüíèõ âàð³àíò³â ¿õ âèð³øåííÿ, ìàº ñòàòè ñòâîðåíà
Êîíñóëüòàòèâíà ðàäà ç ïèòàíü ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ñèñòåìè çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿
îñâ³òè, — êàæå ïàí Äÿê³â. — Äî ¿¿ ñêëàäó
óâ³éøëè ëþäè, ÿê³ ïðåçåíòóþòü ä³ÿëüí³ñòü
óñ³õ çàö³êàâëåíèõ ó ïîêðàùåíí³ ñåðåäíüî¿
îñâ³òè îðãàí³çàö³é, ñåðåä íèõ ³ òðîº â÷èòåë³â.
Çà ³íôîðìàö³ºþ ç «Îñâ³òîð³¿», êîíñóëüòàòèâíà ðàäà ä³º â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ òà ìàº íà ìåò³ ðîçðîáëÿòè òà ïîäàâàòè
ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïîêðàùåííÿ ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿
îñâ³òè, âïðîâàäæåííÿ øëÿõ³â ³ííîâàö³éíîãî
ðîçâèòêó, âèð³øåííÿ àêòóàëüíèõ ïèòàíü
ñòîñîâíî ôîðìóâàííÿ êîìïåòåíòíîñòåé
çäîáóâà÷³â îñâ³òè, íåîáõ³äíèõ äëÿ ¿õ óñï³øíî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿, îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ ó÷í³â, íàëåæíîãî êàäðîâîãî
çàáåçïå÷åííÿ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó òà ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó â÷èòåë³â, äîäåðæàííÿ
âèçíà÷åíèõ äåðæàâíèõ ãàðàíò³é, à òàêîæ
ñòîñîâíî ðîçâèòêó äåðæàâíî-ïðèâàòíîãî
ïàðòíåðñòâà ó ñôåð³ îñâ³òè.
УЧНІ ПЕРЕВАНТАЖЕНІ
Ðîáîòà êîíñóëüòàòèâíî¿ ðàäè ðîçïî÷íåòüñÿ 4 áåðåçíÿ öüîãî ðîêó, êîëè çàïëàíîâàíå
¿¿ ïåðøå çàñ³äàííÿ. Âñ³ ð³øåííÿ áóäóòü ïðè-

éìàòè øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ.
— ß ïðàöþâàâ ó ðîáî÷³é ãðóï³ ç ðîçðîáêè Òèïîâî¿ îñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè äëÿ ó÷í³â
5–9 êëàñ³â, ÿêà çàòâåðäæåíà íàêàçîì ÌÎÍ
Óêðà¿íè 19 ëþòîãî 2021 ðîêó. ² ó ï³äñóìêîâîìó äîêóìåíò³ äåÿê³ ìî¿ ïðîïîçèö³¿
áóëè âðàõîâàí³, àëå áàçîâ³, ÿê³ ñòîñóâàëèñÿ ïåðåâàíòàæåííÿ ó÷í³â ê³ëüê³ñòþ óðîê³â
ïî 7–8 äëÿ ó÷í³â 8–9 êëàñ³â òà çàáåçïå÷åííÿ ð³âíîñò³ ïðåäìåòíîãî òà ³íòåãðîâàíîãî
ï³äõîäó ó Òèïîâ³é îñâ³òí³é ïðîãðàì³, äå
âèçíà÷åíî ê³ëüê³ñòü ãîäèí äëÿ ¿õ âèâ÷åííÿ,
â³äõèëåí³ áåç ïîÿñíåíü, — êàæå â÷èòåëü. —
Òàêà æ ñèòóàö³ÿ áóëà ï³ä ÷àñ ïàíåë³ «Íàâ÷àííÿ ó 2021 ðîö³» ó ðàìêàõ Âñåóêðà¿íñüêîãî ôîðóìó «Óêðà¿íà 30. Êîðîíàâ³ðóñ: âèêëèêè òà â³äïîâ³ä³», êîëè íà áàãàòî ïèòàíü
íå áóëî â³äïîâ³ä³: ïî÷èíàþ÷è â³ä òîãî, ùî
ìîëîäèé ñïåö³àë³ñò, ÿêèé çàê³í÷èâ âèùèé
ïåäàãîã³÷íèé çàêëàä îñâ³òè, ìàº çàðîá³òíó
ïëàòó íèæ÷ó â³ä ì³í³ìàëüíî¿ ³ äî òîãî, ÷è
áóäå ï³ëîòóâàòèñÿ ó 2021 ðîö³ 200 ï’ÿòèõ
êëàñ³â çà ïðîãðàìàìè Íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿
øêîëè, ÿêèõ ùå íå ðîçðîáëåíî.
ßê ïðèêëàä êîìóí³êàö³¿ ì³æ êîìàíäîþ
ÒÎÏ-10 Íàö³îíàëüíî¿ ïðåì³¿ Global Teacher
Prize Ukraine — 2020 òà ÌÎÍ Óêðà¿íè, ïåäàãîã íàçèâàº ïðîïîçèö³þ ùîäî çìåíøåííÿ
ó ñòàðø³é øêîë³ ïðåäìåò³â, ÿê³ îö³íþþòüñÿ

«Ïèòàííÿ îö³íþâàííÿ
â ñòàðø³é øêîë³ â ÌÎÍ
Óêðà¿íè öèðêóëþº óæå äâà
ðîêè, à í³ÿêèõ ðåàëüíèõ
êðîê³â ùîäî éîãî ðåàë³çàö³¿
íå â³äáóâàºòüñÿ»
ó ìåæàõ 12-áàëüíî¿ ñèñòåìè, äî 8. Çàðàç
öå 18–20, à ðåøòó íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â
îö³íþâàòè «çàðàõîâàíî/íå çàðàõîâàíî». Öå
ïèòàííÿ â ÌÎÍ Óêðà¿íè öèðêóëþº óæå
äâà ðîêè, à í³ÿêèõ ðåàëüíèõ êðîê³â ùîäî
¿¿ ðåàë³çàö³¿ íå â³äáóâàºòüñÿ.
ЯКОЮ БАЧИТЬ ШКОЛУ ЧЕРЕЗ 5 РОКІВ
Ïåäàãîã ïåðåêîíóº, ùî ð³çí³ îðãàí³çàö³¿,
ÿê³ ïðè÷åòí³ äî îñâ³òíüîãî ïðîöåñó ó çàãàëüí³é ñåðåäí³é îñâ³ò³, ìàþòü ð³çí³ ï³äõîäè
ùîäî ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè ³ ïî-ð³çíîìó ðîçóì³þòü ¿¿ åôåêòèâí³ñòü òà çì³ñò
ðåôîðìóâàííÿ. Àäæå â³äïîâ³äíî äî ñâ³òîâèõ
ï³äõîä³â ðåôîðìè í³êîëè íå äàþòü ìèòòºâèõ
ðåçóëüòàò³â.
— Íåîáõ³äíî ïðîéòè ïåð³îä òóðáóëåíòíîñò³. Öå áîëÿ÷å, àëå äëÿ òîãî, ùîá ÷åðåç
6–7 ðîê³â îñâ³òíÿ ñèñòåìà ñòàëà êîíêóðåíòíîþ ³ â Óêðà¿í³, ³ ó ñâ³ò³, öå íåîáõ³äíî, —
ãîâîðèòü â³í. — ×èì øâèäøå äåðæàâíå
óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ öå óñâ³äîìèòü ³ ïî÷íå
ïðèéìàòè ð³øåííÿ, ñïðÿìîâàí³ íå íà ôîðìàëüí³, à íà ðåàëüí³ çì³íè, òèì øâèäøå
ïðèéäåìî äî î÷³êóâàíîãî ³ âèçíà÷åíîãî
ðåçóëüòàòó ÍÓØ.
Äâà âàæëèâ³ ïðèíöèïè ïîáóäîâè ìåíåäæìåíòó ó ãàëóç³ îñâ³òè, çà ñëîâàìè
ïàíà Âàñèëÿ, öå ïîñò³éíà êîíñòðóêòèâíà
äåìîêðàòè÷íà êîìóí³êàö³ÿ óñ³õ çàö³êàâëåíèõ
ñòîð³í ³ äåðæàâíèöüêà ïîçèö³ÿ äåðæàâíîãî
îðãàíó ç ïèòàíü îñâ³òè.

Василь Дяків пропонує зменшити у старшій школі кількість предметів, які
оцінюються у межах 12-бальної системи, до 8. Зараз це 18–20
ПРО ЦІННОСТІ ВЧИТЕЛЯ
Â÷èòåëü êàæå, ùî çà ÷àñ, ïîêè â³í ïðàöþº
â÷èòåëåì, ä³òè çì³íèëèñü.
— Êîëè ÿ ïî÷àâ ðîáîòó, òî â÷èâ ä³òåé, ÿê³
íàðîäèëèñü ó 1977-ìó ðîö³, çàðàç â øêîë³
ä³òè, ùî íàðîäèëèñü â 2010-ìó ðîö³. Òîæ
öÿ ð³çíèöÿ â³ä÷óòíà, — ïåðåêîíóº ïåäàãîã. — Àëå çàãàëüí³ ö³ííîñò³ çàëèøàþòüñÿ.
Áî òðåáà áóòè ñàìèì ñîáîþ.
Ïåðøå, ùî âèä³ëÿº Âàñèëü Äÿê³â ó ðîáîò³
ç ä³òüìè — öå âì³ííÿ ç íèìè ñï³ëêóâàòèñü. Öå îçíà÷àº, ùî ìàº áóòè ðîçóì³ííÿ
òèõ òåì, ÿê³ ä³òåé ö³êàâëÿòü ³ ÿêèì ÷èíîì ä³òåé âìîòèâóâàòè. Âàæëèâèé òàêîæ
³ âëàñíèé ïðèêëàä, áî ÿêùî òè àêòèâíèé,
áåðåø ó÷àñòü ó ð³çíèõ êîíêóðñàõ, ìàºø
ñâî¿ çàõîïëåííÿ — òî ³ ä³òè çàõî÷óòü áóòè
òàêèìè, ÿê òè.
— Äëÿ ìåíå, ÿê ïåäàãîãà, âàæëèâî ôîðìóâàòè òàêå ñåðåäîâèùå, ÿêå äàñòü ïîøòîâõ
ä³òÿì äî âäîñêîíàëåííÿ, äî ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ òâîð÷èõ çä³áíîñòåé, — êàæå â÷èòåëü. —
Ìåí³ âàæëèâî, ùîá ñåðåäîâèùå íå áóëî
ïðèâ’ÿçàíå äî êîíêðåòíîãî ïðåäìåòà. Óñ³
ìî¿ çóñèëëÿ ñïðÿìîâóþòüñÿ íà îðãàí³çàö³þ
òàêèõ ôîðì ðîáîòè, ùî ñïðèÿþòü âèð³øåííþ öèõ çàâäàíü.
Â÷èòåëü êàæå, ùî ïðàöþº â íàïðÿìêó
³íòåãðîâàíîñò³ ïðåäìåò³â.
— Êîæåí ïðåäìåò º äëÿ òîãî, ùîá äèòèíà
ï³çíàâàëà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå, — êàæå
ïàí Âàñèëü. — ß ïðèõèëüíèê òîãî, ùîá áóëî
áàãàòî ³íòåãðîâàíèõ ïðåäìåò³â. Ùîïðàâäà,
òóò ïèòàííÿ â òîìó, íàñê³ëüêè â÷èòåë³ òà

ñèñòåìà îñâ³òè ãîòîâ³ äî öüîãî. Ùå îäíà
âàæëèâà ö³íí³ñòü — öå êîìïåòåíò³ñíèé
ï³äõ³ä. Õî÷à ç íàøîþ ïðîãðàìîþ âàæêî
ïîêàçàòè, ùî ò³ íàâè÷êè, ÿê³ äàº øêîëà,
ñïðàâä³ çíàäîáëÿòüñÿ. ß çàâæäè õî÷ó, ùîá
ä³òè êîðèñòóâàëèñü çíàííÿìè, ÿê³ òóò îòðèìóþòü.
Âàñèëü Äÿê³â ïåðåêîíóº, ùî ëþáèòè ä³òåé
òðåáà âèâàæåíîþ òà «ðîçóìíîþ» ëþáîâ'þ.
— Çâ³ñíî, òè íå çìîæåø áóòè äîáðèì
â÷èòåëåì, ÿêùî òè íå ëþáèø ä³òåé, — ïðîäîâæóº ïåäàãîã. — Àëå öÿ ëþáîâ ïîâèííà
áóòè ðîçóì³þ÷à. Öå ìàº áóòè ðàö³îíàëüíà
ëþáîâ. Òè ìàºø ðîçóì³òè, ùî äèòèíà ìàº
ïðàâî íå çíàòè ÷îãîñü, äîñÿãàòè óñï³õ³â
â ³íøèõ ñôåðàõ. ßê êàæóòü âèäàòí³ ïåäàãîãè Ñóõîìëèíñüêèé òà Ìàêàðåíêî, º
äóæå áàãàòî âèä³â ëþáîâ³. Îäèí ³ç íèõ —
ðàö³îíàëüíà. ² ÿ ââàæàþ, ùî ö³ ñòîñóíêè
ìàþòü áàçóâàòèñü íà ïðèéíÿòò³ ð³øåíü òà
â³äïîâ³äàëüíîñò³.
ПРО ПІДТРИМКУ СІМ'Ї
Âàñèëü Äÿê³â êàæå, ùî óñ³ éîãî äîñÿãíåííÿ ñòàëè ìîæëèâèìè ëèøå çàâäÿêè
ï³äòðèìö³ òà ðîçóì³ííþ â ñ³ì'¿.
— Ëèøå çàâäÿêè ï³äòðèìö³ ð³äíèõ: äðóæèíè òà äîíüêè, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — Áåç
íèõ ÿ í³êîëè á íå áóâ òèì, êèì ÿ º. Ìîÿ
äðóæèíà — ðåäàêòîð ãàçåòè «Êîëîñ» òà ïåäàãîã çà îñâ³òîþ ñïðàâä³ º ìåí³ ï³äòðèìêîþ
ó âñ³õ ïî÷èíàííÿõ. Ìîºþ ñòåæêîþ ï³øëà
³ äîíüêà. Çàðàç âîíà âèêëàäàº àíãë³éñüêó
òà í³ìåöüêó ìîâè. ß äóæå ïèøàþñü íèìè.
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ПРОСТИМИ СЛОВАМИ ПРО ТЕ,
ЯК ПОДАТИ ПОКАЗНИКИ ОНЛАЙН

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

×èìàëî ë³òí³õ òåðíîïîëÿí ïðîäîâæóþòü õîäèòè äî àáîíåíòñüêèõ
â³ää³ë³â êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ,
ùîá ïîäàòè ïîêàçíèêè ë³÷èëüíèê³â.
ßêùî âàø³ áàòüêè, áàáóñÿ ÷è ä³äóñü
âì³þòü êîðèñòóâàòèñü ìåñåíäæåðîì Viber — ìîæíà ñêîðèñòàòèñü
ñïåö³àëüíèì áîòîì, âñòàíîâèòè äîäàòîê ÷è ðîáèòè öå îíëàéí. Àáî æ
âè ìîæåòå ðîáèòè öå ñàì³.
ПОКАЗНИКИ ЗА ВОДУ
Ùîá ïîäàòè ïîêàçíèêè çà âîäó,
º ê³ëüêà ñïîñîá³â. Íàéïðîñò³øèé —
çðîáèòè öå íà ñàéò³ ï³äïðèºìñòâà.
Äëÿ öüîãî ïåðåéä³òü íà ñàéò www.
vodokanal.te.ua â ðîçä³ë «Ïîêàçíèêè
ë³÷èëüíèêà». Òðåáà âêàçàòè íîìåð

Посилання на «Сіті-бот
Назар»

âàøîãî ðàõóíêó, íîìåð ë³÷èëüíèêà,
ïîêàçíèê. Òàêîæ òðåáà ââåñòè âàøó
åëåêòðîííó àäðåñó äëÿ çâîðîòíüîãî çâ’ÿçêó òà êîä ïåðåâ³ðêè (öèôðè
ó â³äïîâ³äíå ïîëå ç êàðòèíêè). Òèñíåìî «Â³äïðàâèòè äàí³» ³ âñå ãîòîâî.
Íîâèíêà — ìîá³ëüíèé äîäàòîê
«Òåðíîï³ëüâîäîêàíàëó». Â³í äîïîìàãàº íå ëèøå ïîäàâàòè ïîêàçíèêè,
à ³ ïåðåâ³ðÿòè ³ñòîð³þ ïîêàçíèê³â,
îïëàòèòè ïîñëóãè, äèâèòèñü ³ñòîð³þ îïëàòè, îòðèìóâàòè ³íôîðìàö³þ
çà ðàõóíêîì. ª äëÿ ñèñòåì Android
òà IOS. Ïåðåâàãà ïðîãðàìè — íåâåëèêèé ðîçì³ð òà ïðîñòèé ³íòåðôåéñ.
Äàë³ ïîòð³áíî âèêîíàòè ðåºñòðàö³þ. Ñïåðøó ââîäèìî íîìåð
òåëåôîíó, êîä ï³äòâåðäæåííÿ, ÿêèé
íàä³éäå â ÑÌÑ, ïðèäóìóºìî òà
ââîäèìî ïàðîëü. Êîëè âèêîíàºòå
ðåºñòðàö³þ — ïîòð³áíî áóäå ââåñòè

Посилання на бот
від Обленерго

íîìåð âàøîãî ðàõóíêó ³ òîä³ âàì
â³äêðèºòüñÿ äîñòóï äî îïëàòè êîìóíàëêè òà ïîäà÷³ ïîêàçíèê³â.
Òðåò³é ñïîñ³á îíëàéí — ïîäàòè ïîêàçíèêè ÷åðåç Òåëåãðàì ÷è
Âàéáåð. Öå çðîáèòè ìîæíà çà äîïîìîãîþ Ñ³ò³-áîòà «Íàçàð». Ñêàíóºìî êîä — â³äêðèâàºòüñÿ áîò. À
äàë³ òðåáà ëèøå íàòèñêàòè êíîïêè,
ùî ñàìå âàì ïîòð³áíî. Â íàøîìó
âèïàäêó òðåáà íàòèñíóòè «Äîâ³äêà»,
ïîò³ì — «Ïîêàçíèêè ë³÷èëüíèêà».
Äàë³ ââîäèìî âàø ðàõóíîê, íîìåð
ë³÷èëüíèêà òà ïîêàçíèê.
ПОКАЗНИКИ ЗА ГАЗ
Çà ïîñèëàííÿì tmgaz.
te.uaindicators ïåðåõîäèìî ó â³äïîâ³äíèé ðîçä³ë «Òåðíîï³ëüì³ñüêãàçó».

ВАДИМ ЄПУР

Комуналка  Подавати показники
лічильників для правильного нарахування
плати за комуналку потрібно щомісяця.
Для цього потрібно витратити чимало
часу та нервів. Ми продовжуємо серію
публікацій «Простими словами про».
Цього разу ми розповімо вам про нові
способи дистанційно подати показники
лічильників за кілька хвилин

Ïîäàòè âñ³ ïîêàçíèêè
îäðàçó ìîæíà íà ñàéò³
«Ïðèâàò24». Ðåñóðñ
Щоб подати показники онлайн — треба ввести
номер вашого рахунку та лічильника
äîçâîëÿº ñïëà÷óâàòè
çà âñå îäíèì ïëàòåæåì Îáèðàºìî âàø ÐÅÌ, ââîäèìî âàøå çàçíà÷àºòüñÿ ó ïëàò³æíèõ äîêóìåíòà ïîäàâàòè ïîêàçíèêè ïð³çâèùå, îñîáîâèé ðàõóíîê, òèï òàõ (âèñòàâëåíèõ ðàõóíêàõ).
Ââîäèìî ³íôîðìàö³þ ïðî àáîíåíòà, ðàõóíîê, íîìåð ë³÷èëüíèêà òà
ïîêàçíèê. Äîäàºìî êîíòàêòíó ³íôîðìàö³þ ³ òèñíåìî «â³äïðàâèòè».
Àëå êðàùå çàðåºñòðóâàòè îñîáèñòèé
êàá³íåò gasolina-online.com. Òàì âè
áóäåòå áà÷èòè ³íôîðìàö³þ ïðî íàäàí³ ïîêàçíèêè.
×åðåç Viber ïîäàòè ïîêàçíèê
íå âäàñòüñÿ, àëå ìîæíà ä³çíàòèñü
ïðî ñòàí íàðàõóâàíü òà îòðèìàòè
ðîç’ÿñíåííÿ. Íîìåð òåëåôîíó Viber
+380961042104.
ПОКАЗНИКИ ЗА ЕЛЕКТРИКУ
Ç åëåêòðîåíåðã³ºþ òàêîæ ïðîñòî — ïîòð³áíî ïåðåéòè íà ñòîð³íêó ïîäà÷³ ïîêàçíèê³â counter.
toe.com.ua. Äàë³ çàïîâíþºìî ïîëÿ.

ë³÷èëüíèêà. Ïîêàçíèê òà äàòó çíÿòòÿ ïîêàçíèêà. Êîíòàêòíó ³íôîðìàö³þ (ïîøòó ÷è òåëåôîí) âïèñóâàòè
íå îáîâ’ÿçêîâî, àëå êðàùå öå çðîáèòè. Íàòèñêàºìî «ß íå ðîáîò» ³
êë³êàºìî íà êíîïêó «Çàíåñòè».
Òàêîæ ç’ÿâèëàñü ôóíêö³ÿ ïîäà÷³ ïîêàçíèê³â ÷åðåç ìåñåíäæåð³ — Telegram àáî Viber. Ñïåðøó
òðåáà ïåðåéòè äî áîòà ó òåëåãðàì³
÷è âàéáåð³ — êîìó ÿê çðó÷íî. Äëÿ
ïåðåäà÷³ ïîêàç³â òðåáà íàòèñíóòè
ïóíêò ìåíþ «Ïåðåäà÷à ïîêàç³â» òà
êåðóâàòèñÿ ï³äêàçêàìè Viber-÷àòó.
Àáè ïåðåäàòè ïîêàçíèê, òðåáà çíàòè
íîìåð ñâîãî îñîáîâîãî ðàõóíêó, ùî
çàçíà÷àºòüñÿ ó âèñòàâëåíèõ ðàõóíêàõ. Àáè ïåðåäàòè ïîêàçíèê ÷åðåç
«Òåëåãðàì», òàêîæ òðåáà çíàòè íîìåð ñâîãî îñîáîâîãî ðàõóíêó, ÿêèé

ЧИ МОЖНА ВСЕ РАЗОМ?
Òåïåð ³ òàêà ìîæëèâ³ñòü º. Çðîáèòè öå ìîæíà çà äîïîìîãîþ «Ïðèâàò24». Áóòè êîðèñòóâà÷åì áàíêó
íå îáîâ’ÿçêîâî. Ðåñóðñ äîçâîëÿº
ñïëà÷óâàòè çà âñå îäíèì ïëàòåæåì
òà ïîäàâàòè ïîêàçíèêè ë³÷èëüíèêà.
Ïåðåõîäèìî â «Ïðèâàò24» â ðîçä³ë «Êîìóíàëüí³ ïîñëóãè» ³ ââîäèìî
ïîøóêîâ³ ðåêâ³çèòè. Íàéïðîñò³øå öå
çðîáèòè ÷åðåç «Ïîøóê çà àäðåñîþ».
Îáèðàºìî ðàéîí, ì³ñòî, âóëèöþ, áóäèíîê òà êâàðòèðó. Îòðèìóºìî ³íôîðìàö³þ ïî çàáîðãîâàíîñò³. Ñïðàâà
òàêîæ áà÷èìî «Ïîäàòè ïîêàçíèêè
ë³÷èëüíèêà» á³ëÿ â³äïîâ³äíèõ îáñëóãîâóþ÷èõ îðãàí³çàö³é. Òàì ìè
âíîñèìî ³íôîðìàö³þ ïðî âàø ë³÷èëüíèê, íîâ³ ïîêàçíèêè ³ ãîòîâî.

Як безпечно купувати речі в інтернеті: поради юриста
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 Áàãàòüîõ áåíòåæèòü òîé ôàêò,
ÿêùî ð³÷ íå ï³ä³éäå — ¿¿ âæå íå ïîâåðíåø â ³íòåðíåò-ìàãàçèí, òà öå
íå òàê.
Ïðàâà ñïîæèâà÷³â çàõèùàº Çàêîí «Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â».
² íå âàæëèâî, äå ñàìå âè çä³éñíèëè
ïîêóïêó — â çâè÷àéíîìó ÷è â ³íòåðíåò-ìàãàçèí³. ßêùî òîâàð íå ï³ä³éøîâ, íå ñïîäîáàâñÿ êîë³ð àáî âè
ïåðåäóìàëè — éîãî ìîæíà ïîâåðíóòè âïðîäîâæ 14 äí³â, íå ðàõóþ÷è
äíÿ ïðèäáàííÿ òîâàðó. Òàêîæ ïðîäàâåöü ìîæå âñòàíîâèòè á³ëüøèé
ñòðîê äëÿ ïîâåðíåííÿ òîâàðó. Öå
ðåãóëþº ñòàòòÿ ¹ 9 öüîãî Çàêîíó.
ЯК ПОВЕРНУТИ ПРИДБАНЕ
— Ïðè ïîêóïö³ â ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ ïðîäàâåöü òà ïîêóïåöü ðîç’ºä-

íàí³ òåðèòîð³àëüíî, — ïîÿñíþº
þðèñò Ðîñòèñëàâ Íåáåëüñüêèé. —
ßêùî ïîêóïöåâ³ òîâàð íå ï³ä³éøîâ,
òî â³í çä³éñíþº ïîâåðíåííÿ çà ñâ³é
êîøò, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî
ïðîäàâöåì. Òîáòî ìîæå áóòè âàð³àíò, ùî íà ñàéò³ âêàçàíî, ùî ìàãàçèí ïîêðèâàº âèòðàòè çà áóäü-ÿê³
âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïåðåñèëêàìè.
Îáì³íÿòè òîâàð íàëåæíî¿ ÿêîñò³
ìîæíà, ÿêùî â³í íå âèêîðèñòîâóâàâñÿ ³ çáåðåæåíî éîãî òîâàðíèé âèãëÿä. Íå â³äð³çàéòå ïëîìáè, ÿðëèêè,
íå âèêèäàéòå ÷åê, ïîÿñíþº þðèñò.
Ïðè êóï³âë³ â ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ
ðàçîì ç òîâàðîì çàçâè÷àé êëàäóòü
÷åê òà ãàðàíò³éíèé òàëîí. ßêùî
éîãî íå ïîêëàëè — ïåðåéìàòèñÿ
íå âàðòî. ×åê ç íîìåðîì îïåðàö³¿
çàçâè÷àé â³äïðàâëÿþòü íà åëåêòðîííó ïîøòó, àáî æ ³íôîðìàö³ÿ ïðî
ïîêóïêó çàëèøàºòüñÿ ó âàøîìó

êàá³íåò³ â ³íòåðíåò-ìàãàçèí³.
Òàêîæ Çàêîí ðåãóëþº ³ ÷àñ íà ïîâåðíåííÿ êîøò³â çà òîâàð. ßêùî
âè âèð³øèëè ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð —
âàðò³ñòü òîâàðó (íà ÷àñ ïðèäáàííÿ)
ìàþòü ïîâåðíóòè â äåíü ðîç³ðâàííÿ
äîãîâîðó. ßêùî ïðîäàâåöü íå ìàº
çìîãó ïîâåðíóòè ãðîø³ îäðàçó —
âè ìîæåòå îáãîâîðèòè ³íøèé äåíü,
îäíàê ãðîø³ âàì ïîâèíí³ ïîâåðíóòè
íå ï³çí³øå, í³æ ÷åðåç 7 äí³â ï³ñëÿ
ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó.
Îäíàê íå âñ³ òîâàðè ìîæíà ïîâåðíóòè íàâ³òü ó íàëåæíîìó ñòàí³.
¯õ ïåðåë³ê çàòâåðäèâ Êàáì³í. Öå
â ïåðøó ÷åðãó òîâàðè äëÿ ã³ã³ºíè.
Â öåé ñïèñîê òàêîæ âõîäÿòü ë³êè
òà íàâ³òü þâåë³ðí³ âèðîáè.
ЯКЩО ТОВАР БРАКОВАНИЙ
Êóïóþ÷è â ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ âè
íå ìîæåòå îñîáèñòî îãëÿíóòè òîâàð

òà âèð³øèòè — êóïóâàòè ÷è í³. Îäíàê ÿêùî òîâàð íåíàëåæíî¿ ÿêîñò³,
éîãî ìîæíà ïîâåðíóòè. Çâåðí³òüñÿ
ç³ ñêàðãîþ äî ïðîäàâöÿ.
— Íåíàëåæíà ÿê³ñòü ìîæå áóòè
ïîâ’ÿçàíà ç íåäîë³êàìè àáî ç ³ñòîòíèìè íåäîë³êàìè, — ïîÿñíþº
þðèñò. — ßêùî âè ïîì³òèëè, ùî
òîâàð çîâñ³ì ³íøî¿ ÿêîñò³, í³æ áóëî
çàÿâëåíî, àáî ÿêùî ïðîäàâåöü
íå íàäàâ ÷åê, òîáòî â³í âåäå ïðèõîâàíó ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü,
òî ìîæíà «âèáèòè» ñîá³ ïåâí³ ïðåôåðåíö³¿. Íàïðèêëàä — ïîâåðíåííÿ
êîøò³â çà ïåðåñèëêó.
Çàçâè÷àé âåëèê³ ³íòåðíåò-ìàãàçèíè áåç ïðîáëåì ïîâåðòàþòü ãðîø³
àáî îáì³íþþòü òîâàð çà ñâ³é ðàõóíîê, ÿêùî ð³÷ áóëà áðàêîâàíà.
Îäíàê ìîæå áóòè ³ òàêå, ùî âàì
â³äìîâëÿòüñÿ ïîâåðòàòè ãðîø³
çà íåÿê³ñíèé òîâàð. Îäíàê ÿêùî

âè ïîòðàïèëè íà íåäîáðîñîâ³ñíîãî
ïðîäàâöÿ — çàõèñòèòè ñâî¿ ïðàâà
áóäå âàæêî.
— Çà îñòàíí³ ðîêè áóëè äóæå
í³âåëüîâàí³ ãàðàíò³¿ çàõèñòó ïðàâ
ñïîæèâà÷³â, — ïîÿñíþº þðèñò. —
Ñëóæáè, ÿê³ ìàëè á çàõèùàòè ïðàâà
ñïîæèâà÷³â, ä³ÿëè ï³ä ìîðàòîð³ºì.
Çàðàç ìîðàòîð³é òàêîæ çàáîðîíÿº
ïðîâîäèòè ïåðåâ³ðêó. Ìîæíà çâåðòàòèñÿ ç³ ñêàðãàìè ó Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáó. Òàêîæ ÿêùî ïðîäàâåöü íå äîòðèìóºòüñÿ ïîäàòêîâèõ
âèìîã — íå âèäàº ÷åêè, íå íàäàº
ï³äòâåðäæåíü ïîêóïêè, òî ìîæíà
ñêàðæèòèñÿ ó Ô³ñêàëüíó ñëóæáó.
Òàêîæ þðèñò ðàäèòü ïðè ïîêóïö³
ìàòè ñâ³äê³â àáî ô³êñóâàòè ïðèäáàíèé òîâàð íà â³äåî îäðàçó íà ïîøò³.
Òàê ìîæíà áóäå äîâåñòè, ùî òîâàð
íåíàëåæíî¿ ÿêîñò³. Çáåð³ãàéòå ÷åêè,
íàêëàäíó òà óïàêîâêó.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
СЕРЕДА, 3 березня
UA: перший
06.00, 06.00, 03.10 Енеїда
06.30 М/ф «Свiтла Особистiсть»
06.40 М/ф «Синя Шапочка»
06.50 М/ф «Подарунок»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.15, 02.35,
05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 13.10,
18.20 Суспiльна студiя
09.30, 22.00 Т/с «Вiра»
11.05 Солодка дача. Чiзкейк
11.20 Телепродаж
11.55 Бiатлон. Юнацький чемпiонат свiту. Гонка переслiдування 10 км, жiнки
12.55, 03.10, 05.05 Погода
15.10, 21.35, 00.55, 05.45 Спорт
15.20 Країна пiсень
15.55 Бiатлон. Юнацький чемпiонат свiту. Гонка переслiдування 12,5 км, чоловiки
16.45, 19.55 Д/ц «Дикi тварини»
17.20 #ВУКРАЇНI
18.55 Д/ц «Супер — чуття.
Особливий загiн»
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
Аспект
23.40 Розважальна програма з
Майклом Щуром
01.05 Т/с «Посольство»
04.10 Д/ф «Клiтка для двох»

1+1
05.35 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 03.45 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наослiп»
15.45 «Свiт навиворiт»
17.10 Т/с «Вiтер кохання»
20.45, 21.50, 22.50 Т/с «Бiдна
Саша»
23.50, 01.55 Т/с «Кухня»

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»
12.25 Х/ф «Шеф Адам Джонс»
14.30, 15.30 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок. Сiмейна хронiка»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Третiй зайвий»
23.55 Т/с «Згадати молодiсть»
02.00 Т/с «Банкiршi»
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.05 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35, 10.10, 01.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
11.25, 13.15 Х/ф «РобоКоп»
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.15 Т/с «Розтин
покаже-2»
16.50 Х/ф «Потрiйна загроза»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Секретний фронт
Прем'єра
21.25 Т/с «Розтин покаже-2»
16+ Прем'єра
23.30 Х/ф «Убий їх всiх»
02.10 Секретний фронт
03.05 Я зняв!

СТБ
06.00 Т/с «Комiсар Рекс»
08.55 «Битва екстрасенсiв»
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.50, 18.05 Т/с «Слiд»

19.05 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «Полонена»
23.05 Т/с «Майор i магiя»
01.05 Т/с «Пелена»

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»
10.20 Х/ф «Бiлi цiпоньки»
12.50 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Твої, мої i нашi»
22.50 Х/ф «Домашнiй арешт»
01.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки»
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, 00.30 Країна У
10.45, 00.00 Країна У. Новий рiк
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить
2»
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 «Вiдважна»
01.30 Рятiвники
02.30 Щоденники Темного
04.00 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 Т/с «Ответный удар-5»
07.55 Х/ф «Вне закона»
09.55 Х/ф «Робокоп»
11.50 «Затерянный мир»
16.55 1/4 Кубок Украины
по футболу «Динамо»-«Колос»
19.00 Т/с «Звонарь-2»
20.00 Т/с «Ментовские войны.
Харьков-2»
22.05, 23.40 Т/с «Кости-10»
01.30 «Джедаи. Дайджест
2017»
03.55 «Джедаи 2019»
04.30 «Совершенно секретно-2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

ЧЕТВЕР, 4 березня
UA: перший
06.00, 06.00, 03.10 Енеїда
06.30 М/ф «Круглячок»
06.40 М/ф «Лисичка з
качалкою»
06.50 М/ф «Лiтачок Лiп»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.35, 21.00, 00.15, 02.35,
05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10 Суспiльна студiя
09.30, 22.00 Т/с «Вiра»
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 00.55, 05.45 Спорт
15.20 UA: Фольк. Спогади
16.30, 19.55, 04.35 Д/ц «Дикi
тварини»
17.00 Бiатлон. Кубок свiту. VIII
етап. Естафета 4х6 км, жiнки
18.55 Д/ц «Супер — чуття.
Особливий загiн»
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
Аспект
23.40 Схеми. Корупцiя
в деталях
01.05 Т/с «Посольство»
03.10, 05.05 Погода
04.10 Бюджетники

1+1
05.35, 02.50 «Життя вiдомих
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 03.45 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наослiп»
15.55 «Свiт навиворiт»
17.10 Т/с «Вiтер кохання»
20.45 Т/с «Бiдна Саша»

21.45 «Право на владу 2021»
00.45 Х/ф «Моя бабуся Фанi
Каплан»

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»
12.25 Х/ф «Зведенi сестри»
14.35, 15.30 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок. Сiмейна хронiка»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Третiй зайвий»
23.50 Т/с «Згадати молодiсть»
01.55 Т/с «Банкiршi»
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.15 Скарб нацiї
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35, 01.35 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
10.10, 02.20 Секретний фронт
11.55, 13.15 Х/ф «Призначення»
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.15 Т/с «Розтин
покаже-2»
16.50 Х/ф «Убий їх всiх»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Анти-зомбi Прем'єра
21.25 Т/с «Розтин покаже-2»
16+ Прем'єра
23.30 Х/ф «Раптова смерть»
03.15 Я зняв!

СТБ
05.55 Т/с «Комiсар Рекс»
08.50 «Битва екстрасенсiв»
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.50, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «Полонена»
23.05 Т/с «Майор i магiя»
01.05 Т/с «Пелена»

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»
10.20 Х/ф «Домашнiй арешт»
12.50 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Тупий та ще
тупiший 2»
23.20 Х/ф «Клiк: Iз пультом
по життю»
01.30 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, 23.15 Сiмейка У
09.45, 00.45 Країна У
10.45, 00.15 Країна У. Новий рiк
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить
2»
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 «Ваяна»
01.45 Рятiвники
02.45 Щоденники Темного
04.15 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00, 03.45 «Джедаи 2019»
06.45 Т/с «Ответный удар-5»
08.45 Х/ф «Робокоп-2»
10.55 Х/ф «Робокоп-3»
12.55 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15, 02.00 «Спецкор»
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18.50, 02.30 «Джедаи»
19.25 Т/с «Звонарь-2»
20.25 Т/с «Ментовские войны.
Харьков-2»
22.35, 00.10 Т/с «Кости-10»
03.00 «Джедаи. Дайджест
2017»
04.10 «Бандерлоги 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

23.00 Скетч-шоу «На трьох-9»
16+ Прем'єра
03.10 Я зняв!

СТБ

П`ЯТНИЦЯ, 5 березня

05.10 «Слiдство ведуть екстрасенси»
13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.00, 22.45 «Холостяк»
01.10 «Про що мовчать жiнки»

UA: перший

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 06.00 Енеїда
06.30 М/ф «Люлька Миру»
06.40 М/ф «Маленький великий пес»
06.50 М/ф «Найменший»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.15, 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 «Вiра»
11.05, 02.10 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 00.55, 05.45 Спорт
15.20 Країна пiсень
15.55 Мiста та мiстечка
16.15 Бiатлон. Кубок свiту.
VIII етап. Естафета 4х7,5 км,
чоловiки
17.55 Погода
18.55 Д/ц «Супер — чуття.
Особливий загiн»
19.55 Д/ц «Дикi тварини»
21.55, 01.05, 05.55 Спорт. Аспект
23.40, 04.40 Перша шпальта
01.05 Схеми. Корупцiя
в деталях
01.35 Розважальна програма з
Майклом Щуром
03.00 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»

06.00, 07.30 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.35 Орел i Решка
08.30 Т/с «Надприродне»
11.00 Вiд пацанки до панянки
13.00, 01.40, 05.30 Варьяти
15.10 Х/ф «Будинок великої
матусi»
17.10 Х/ф «Будинок великої
матусi 2»
19.10 Х/ф «Брехун, брехун»
21.00 Х/ф «Завжди кажи «Так»
23.10 Х/ф «Метод Хiтча»
02.25 Служба розшуку дiтей
02.30 Зона ночi

1+1
05.15 «Свiтське життя. 2021»
06.05 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 03.40 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Вечiрнiй
квартал»
17.10 Т/с «Вiтер кохання»
20.15 «Лiга смiху 2021»
22.15 «Жiночий квартал»
00.15 Х/ф «Команда А»
02.30 «Iгри приколiв»

IНТЕР
05.25, 22.50 «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»
12.25 Х/ф «Мiс Погана
поведiнка»
14.30, 15.30, 00.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок. Сiмейна хронiка»
18.05, 01.30 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Шерлок: Бридка
наречена»
03.05 «Чекай мене. Україна»
04.15 «Навколо М»

ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30, 01.05 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
10.10, 13.45, 18.25, 00.15 Скетчшоу «На трьох»
11.40, 13.15 Дизель-шоу
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 01.30 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну»
15.35, 16.15 Х/ф «Раптова
смерть»
18.45 Факти. Вечiр
20.05 Дизель-шоу 12+
Прем'єра

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 Одного
разу пiд Полтавою
08.45, 23.25 Сiмейка У
09.45, 00.55 Країна У
10.45, 00.25 Країна У. Новий рiк
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить
2»
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 «Зоотрополiс»
01.55 Рятiвники
02.55 Теорiя зради
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00, 03.50 «Джедаи 2019»
06.25 Т/с «Ответный удар-5»
08.20 Х/ф «Человек президента»
10.15 Х/ф «Человек президента-2»
12.05 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15, 02.00 «Спецкор»
18.50, 02.30 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Скорость»
21.50 Х/ф «Скорость-2»
00.05 Х/ф «Поймать и убить»
03.05 «Джедаи. Дайджест
2017»
04.30 «Совершенно секретно-2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

СУБОТА, 6 березня
UA: перший
06.00, 06.00, 03.55 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.15,
02.05, 03.30, 05.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки
Сови»
07.40 М/ф «Як козаки сiль
купували»
07.50 М/ф «Як козак щастя
шукав»
08.05 Д/ц «Тваринна зброя»
09.05 Вiдтiнки України
09.45, 22.00 Х/ф «Панi Боварi»
11.55 Бiатлон.
Кубок свiту. VIII етап.
Спринт 7 км, жiнки
13.25 Д/ц «Дикi тварини»
14.25 Телепродаж
15.00 UA: Фольк. Спогади
16.10 Мiста та мiстечка
16.35 Бiатлон.
Кубок свiту. VIII етап. Спринт
10 км, чоловiки
18.05 Х/ф «Поруч з Iсусом:
Марiя Магдалина»
20.00, 21.25 Д/ц «Боротьба
за виживання»
00.40 #ВУКРАЇНI
01.10 Д/ф «Хто створив Змiєвi
Вали?»
02.30 Концерт. Сергiй
Асафатов
03.00, 05.00 Бюджетники
03.55, 05.30 Погода

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
18.20 «Свiт навиворiт — 12.
Пакистан»
19.30, 04.10 ТСН
20.15 «Лiпсiнк батл»
22.10 «Вечiрнiй квартал»
23.20, 00.20 «Свiтське життя.
2021»
01.20 «Iгри приколiв»

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 02.40 «Навколо М»
06.20 «М/ф»
06.55 Х/ф «Схiдний вiтер»
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00, 04.20 Х/ф «Iграшка»
13.00 Х/ф «Солодка жiнка»
15.00 Х/ф «Будьте моїм
чоловiком»
16.40 Х/ф «Найчарiвнiша та
найпривабливiша»
18.15, 20.30 Т/с «Добровольцi»
20.00, 02.10 «Подробицi»
23.00 «Великий бокс. Владислав
Сiренко — Камiл Соколовскi»
23.55 Х/ф «Слiди апостолiв»

ICTV
04.30 Скарб нацiї
04.40 Еврика!
04.50 Факти
05.15 Т/с «Копи на роботi»
07.05, 09.15, 10.35 Скетч-шоу
«На трьох»
08.35, 09.55 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну»
11.05, 13.00 Т/с «Пес»
12.45 Факти. День
16.50 Х/ф «Пригоди Плуто
Неша»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Люди у чорному»
21.00 Х/ф «Люди у чорному-2»
22.45 Х/ф «Люди у чорному-3»
00.40 Т/с «Розтин покаже-2»
03.15 Я зняв!

СТБ
06.10, 10.50 Т/с «Полонена»
07.55 «Неймовiрна правда про
зiрок»
17.05 «Хата на тата»
19.00 «МастерШеф Професiонали»
22.22 «Dizel Night»
00.15 «Звана вечеря»

НОВИЙ КАНАЛ
08.20, 10.00 Kids» Time
08.25 М/ф «Феї i легенда
таємничого звiра»
10.05 Орел i Решка
12.10 У кого бiльше
14.10 Х/ф «Персi Джексон i
викрадач блискавок»
16.50 Х/ф «Персi Джексон i
море чудовиськ»
18.50 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: На краю свiту»
22.10 Х/ф «Боги Єгипту»
00.50 Х/ф «Тупий та ще тупiший 2»
03.00 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.35 М/ф «Легенди країни Оз:
Повернення Доротi»
11.20 М/ф «Гномео та Джульєтта»
12.50 Х/ф «Iсторiя вiчного
кохання, або Попелюшка»
15.05 М/ф «Секрети домашнiх
тварин»
16.50 М/ф «Зоотрополiс»
19.00 Одного разу пiд Полтавою
00.00 Країна У
00.30 Сiмейка У
01.00 Панянка-селянка
02.50 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.05, 02.55 «Джедаи 2019»
08.10 «Джедаи 2020»
09.10 «Затерянный мир»
13.10 Х/ф «Кинжалыблизнецы»
15.00 Х/ф «Двойной дракон»

16.50 Х/ф «Скорость»
19.00 Х/ф «Сломанная стрела»
21.05 Х/ф «Черная дыра»
23.10 Х/ф «Враг мой»
01.15 Х/ф «Турнир на выживание»
03.15 «Совершенно секретно-2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

НЕДIЛЯ, 7 березня
UA: перший
06.00, 06.00, 03.55 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.10,
03.30, 05.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки
Сови»
07.40 М/ф «Як козаки у хокей
грали»
08.15, 03.55, 05.30 Погода
08.20, 18.10 Д/ц «Дикi тварини»
09.00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя
Української Греко-Католицької
Церкви
12.30 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви
в Українi
13.30 Бiатлон. Кубок свiту. VIII
етап. Гонка переслiдування
10 км, жiнки
14.30 Телепродаж
15.00 Країна пiсень
16.05 Концерт. Нiна Матвiєнко
та Дмитро Андрiєць
16.55 Бiатлон. Кубок свiту. VIII
етап. Гонка переслiдування
12,5 км, чоловiки
17.50 Студiя «Бiатлон»
18.50, 01.10 Х/ф «Украдене
щастя» 1,2 с
21.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.00 Х/ф «Украдене
щастя» 3,4 с
00.35 #ВУКРАЇНI
03.00 Схеми. Корупцiя
в деталях

1+1
05.00, 19.30 ТСН: «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.45 «Свiт навиворiт — 12.
Пакистан»
10.50, 01.35 «Свiт навиворiт»
16.40 Х/ф «Впiймай мене, якщо
зможеш»
21.00 «Голос країни 11»
23.10 «Свiтське життя. 2021»
00.10 Концерт Н. Могилевської
«Весна»

IНТЕР
05.50 Х/ф «Схiдний вiтер 2»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готовимо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше
життя»
13.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
17.50 Т/с «Детектив Ренуар»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «Шерлок: Бридка
наречена»
23.55 «Речдок»

ICTV
05.00 Скарб нацiї
05.10 Еврика!

05.15 Факти
05.40 Анти-зомбi
06.35 Не дай себе обдурити!
07.30 Секретний фронт
08.25 Громадянська оборона
09.25, 13.00, 01.35 Т/с «Розтин
покаже-2»
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф «Спецiалiст»
16.20 Х/ф «Руйнiвник»
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф «Люди у чорному:
Iнтернешнл»
23.35 Х/ф «Повернення героя»
03.50 Я зняв!

СТБ
05.25 Х/ф «Не можу сказати
«прощавай»
07.00 Х/ф «Суєта суєт»
08.50 «МастерШеф Професiонали»
12.15 «Хата на тата»
15.05 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
23.10 «Таємницi ДНК»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 У кого бiльше
08.00, 09.50 Kids» Time
08.05 М/ф «Звiрополюс»
09.55 Х/ф «Уiллоу»
12.40 Х/ф «Сонна лощина»
14.50 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: На краю свiту»
18.10 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: На дивних берегах»
21.00 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: Помста Салазара»
23.40 Х/ф «Полювання за янголами»
01.30 Варьяти

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.25 Х/ф «Iсторiя вiчного
кохання, або Попелюшка»
11.40 Х/ф «Три горiшки для
Попелюшки»
13.20 М/ф «Думками навиворiт»
15.10 М/ф «Ваяна»
17.15 М/ф «Вiдважна»
19.00 Одного разу пiд Полтавою
22.30 Х/ф «Вiд сiм'ї не втечеш»
00.30 Сiмейка У
01.00 Країна У. Новий рiк
01.30 Країна У
02.00 Панянка-селянка
02.50 Щоденники Темного
03.45 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00, 02.35 «Джедаи 2019»
08.00, 00.55 «Затерянный мир»
12.00 Х/ф «Черный орел»
13.55 17 тур ЧУ по футболу
«Динамо» — «Минай»
16.00 Х/ф «Скорость-2»
18.15 Х/ф «Знамение»
20.45 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
23.00 Х/ф «Урок выживания»
01.50 «Джедаи. Дайджест
2017»
03.10 «Совершенно секретно-2017»
04.45 «Лучшее»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

Ñ²Ì’ß
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ЯКЩО ПОДРУЖЖЯ РОЗЛУЧАЄТЬСЯ
Люди  Ми запитали
у священників різних конфесій,
у яких випадках можливо
отримати церковне розлучення
парам, які приймали таїнство
Вінчання, але не зберегли сім`ю

ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM,
097–161–41–50

Òåðíîïîëÿíêà Îëüãà âèéøëà çàì³æ
ó 2014-ìó ðîö³. Òîä³ æ ïàðà îáâ³í÷àëàñü
ó öåðêâ³. Ñïî÷àòêó ïîäðóæíº æèòòÿ ñêëàäàëîñü ÷óäîâî. Ó íèõ ç ÷îëîâ³êîì íàðîäèëàñü äîíüêà. Àëå ùàñòÿ òðèâàëî íåäîâãî.
Ïîäðóææÿ ðîçïàëîñÿ ÷åðåç… çðàäó.
Ðîçëó÷åííÿ æ³íêà ïåðåæèâàëà âàæêî.
Äâà ðîêè òîìó îòðèìàëà äîêóìåíò ïðî

îô³ö³éíå ðîç³ðâàííÿ øëþáó. Ó ÷îëîâ³êà Îëüãè âæå ³íøà ñ³ì’ÿ, à âîíà òåæ
íåùîäàâíî ïîçíàéîìèëàñÿ ç ÷îëîâ³êîì
òà ïî÷àëà áóäóâàòè ç íèì ñòîñóíêè.
— Ìè ç ïåðøèì ÷îëîâ³êîì â³í÷àëèñü
ó öåðêâ³ â Òåðíîïîë³. Òàê ñêëàëîñü, ùî âæå
äâà ðîêè ìè ðîçëó÷åí³. Ç ÷îëîâ³êîì ìàéæå
íå ñï³ëêóºìîñü. ß çìèðèëàñü, ùî òàê ñêëàëîñü, õî÷à ïåðåæèòè öå áóëî âàæêî. Çàðàç
ó ìåíå º ³íøèé ÷îëîâ³ê, ìè õî÷åìî ñòâîðèòè ñ³ì’þ ³ ÿ, ÿê ëþäèíà â³ðóþ÷à, õîò³ëà á

îá’ºäíàòè äîë³ ïåðåä Áîãîì. Îò ò³ëüêè äîñ³
ó öåðêîâíîìó øëþá³. Çíàþ, ùî º âèïàäêè,
êîëè â öåðêâ³ ìîæíà îòðèìàòè ðîçëó÷åííÿ,
àëå íå çíàþ, êóäè çâåðòàòèñü. ×è ìîãëè á
âè äîïîìîãòè öå ç’ÿñóâàòè? — çâåðíóëàñü
ó ðåäàêö³þ ïàí³ Îëüãà.
Ïðî ìîæëèâ³ñòü öåðêîâíîãî ðîçëó÷åííÿ
ãîâîðèìî ç³ ñâÿùåííèêàìè Óêðà¿íñüêî¿
àâòîêåôàëüíî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè,
Óêðà¿íñüêî¿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè òà
Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè (ÌÏ).

Процес визнання шлюбу
неважним тривалий та складний

Церква може дати розлучення лише
після розлучення державного

РОМАН ДУТЧАК,
МИТРОПОЛИЧИЙ СУДДЯ ОТЕЦЬ

ОТЕЦЬ ВОЛОДИМИР ЗУБІЛЕВИЧ,
ЗАВІДУВАЧ ЄПАРХІАЛЬНОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ

— Стверджувати, що кількість
розлучень за останні роки зростає,
я не можу, бо окремої загальної статистики ми не робили. Є люди, які
переборюють багато життєвих перипетій і живуть разом, залишаються
сім’єю, а також є сім’ї, які розлучаються. Причини для розлучення теж
важко аналізувати, адже в кожному
випадку вони бувають різні, — каже
священник.
Отець Роман пояснює, що в Українській Греко-Католицькій Церкві є
Церковний суд або Церковний трибунал, який приймає такі позовні
скарги, розглядає їх та приймає рішення. Єпархіальний Єпископ на території Єпархії чинить законодавчу,
виконавчу та судову владу. У Тернопільсько-Зборівській архиєпархії
УГКЦ церковний суд має назву «Трибунал Тернопільсько-Зборівської
митрополії УГКЦ», що знаходиться
за адресою: вул. Січових Стрільців,
6 а. Тут є судді, судові вікарії. Найперший суддя у єпархії є Митрополит та
Архієпископ Кир Василій Семенюк.
Спочатку хочу пояснити питання
термінології: церковний шлюб ми
не розриваємо. Людина приймає
Святе Таїнство подружжя і каже,
я не хочу перебувати в шлюбі,
то Церква не може сказати: «Добре, якщо ви не хочете — то ми розриваємо шлюб, або ми заберемо
Благословення», — продовжує священник. — Люди, які розлучилися
цивільно, можуть подати позовну
скаргу на ствердження Святого Таїнства подружжя неважним з тих чи інших причин. Процес визнання шлюбу неважним тривалий та складний,
а усі причини цього мають бути доведені. Судді досліджують позиції
обох сторін, вивчають покази свідків
та документи, які мають подати чо-

— За церковним розлученням
люди можуть звертатись, коли йде
мова про те, що сім’я вже не може
бути разом. Його можна отримати,
коли люди мають державне розлучення. Тоді церква вивчає причини
того і може дати благословення
на другий шлюб одній із сторін, —
говорить священнослужитель.
Часто в таких випадках є одна сторона, яка постраждала. Цій стороні,
лише з вивченням ситуації, з опитуванням свідків і скрупульозного
дослідження всіх причин Владика
може давати своє Благословення
на другий шлюб.
— Звісно, цього ніхто не заохочує
та не одобрює, але це робиться
у випадку, коли люди розлучилися
в державному шлюбі, то в більшості

Митрополичий суддя
УГКЦ отець Роман Дутчак
розповідає, що Церква може
визнати шлюб недійсним
ловік та дружина. І не означає, що
якщо людина подала позов — вона
отримує рішення про визнання шлюбу неважним. Крім того, збереження
подружжя захищає така особа, як
Захисник подружнього вузла. Тривати цей процес може рік. Остаточне
рішення приймає колегія суддів.
Власне, отець Роман і є церковним суддею. У церковному суді він
працює вже орієнтовно 20-ть років.
Розповідає, що за цей час кількість
заяв за рік практично не змінилась.
Зрештою, які і причини, через які
люди хочуть розірвати шлюб. Хоча
у кожної сім’ї вони різні.
— Найголовніше, що зараз важливо пояснити людям — це те, що вони
мають добре зважити рішення про
те, чи варто вступати їм у шлюб, —
каже він. — Хоча це людське життя
і є різні випадки. За час моєї праці тут було й таке, що люди за час
розгляду їх позову передумували та
писали зречення від скарги. А пригадую й таке, що вже люди отримували вирок про визнання шлюбу
неважним, потім знову сходилися
та вінчалися.

випадків вони вже не будуть разом.
Частина з них створює нові сім’ї і
для того, щоб вони не жили в гріху,
у блуді, вони можуть взяти шлюб
з іншою людиною. Поняття «розвінчання» немає. Є благословення
на другий шлюб, — каже отець.
У Церковному каноні є розписане
поняття Вінчання за другим чином.
Християни, які належать до Тернопільської єпархії, можуть звернутись
в управління Тернопільської єпархії
за адресою: вул. Князя Острозького,
19. Від державного розлучення має
пройти мінімум рік, аби люди мали
час все переосмислити. Бо нерідко
після державного розлучення люди
знову сходяться.
— Причин розлучень чимало:
у когось це небажання прощати,
миритись з недоліками, часто руйнівними для шлюбу є зради, — каже

Завідувач єпархіальної
канцелярії ПЦУ отець
Володимир Зубілевич
говорить, що Владика може
дати благословення на друге
вінчання одній зі сторін
о. Володимир. — За кожною статистикою є історія, це сльози, розпач.
Є різні нюанси. Радимо звертатись
до своїх парафіяльних священників
за порадами, якщо у подружньому
житті виникають труднощі.

Можна отримати благословення на другий шлюб
О. СТЕПАН БАЛАН, СЕКРЕТАР
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УПЦ

— На жаль, сім'ї розпадаються.
Церква не може цього схвалювати, але якщо такий факт є, і вони
були вінчанні в церкві, а зараз у них
не складається, а може, навіть вони
хочуть утворити нову сім`ю, то вони
можуть звернутися в Єпархію, —
каже священник. — Цим питанням
займається Владика. Священник
не може дати Благословення на другий шлюб, лише Владика.
Церква іде назустріч людям, але
звісно, не може бути так, що сьогодні ти вінчаєшся з однією людиною,
завтра з іншою. Офіційно, причина
одна: зрада одного із подружжя,
тоді, але і то не обов'язково.
— Коли люди розуміють, що далі
вже немає шансу для їх подружнього життя — вони можуть звернутись
РЕКЛАМА

Секретар Тернопільської
єпархії УПЦ о. Степан Балан
переконує, що причиною
великою кількості
розлучень став загальний
спад духовності
до Владики. Він вислуховує одну
сторону, іншу сторону, старається
увійти в положення цих людей,

можливо, спілкується зі священником, який вінчав цих людей, —
продовжує він. — Тоді їм видається
анкета із питаннями-відповідями,
яку люди мають заповнити. Далі
Владика дивиться, думає, якщо вже
нічого не можна зробити, щоб зберегти сім’ю, а сам факт роз’єднання
відбувся, то можливо таке, що шлюб
розірвуть. За часом це може бути
тривалий процес, адже церква має
вивчити можливості збереження подружжя. Не може бути такого, що
шлюб розірвали, і людина собі вільного стану залишається. Це відбувається у випадку, якщо хтось має серйозний намір створити іншу сім’ю.
Тоді можна отримати благословення
на інший шлюб. По немочі людській
це не є добре, не є правильно, але
краще перед Богом створити іншу
сім’ю, аніж жити в гріхові.

ÐÎÇÂÀÃÈ

Давня приказка: «Коли ти багатий,
ти молодий і красивий, і навіть
співаєш добре».

сказати так і занадто гарний, щоб
сказати ні.

***

У житті кожної людини є два
найважливіших дні: перший —
коли вона народилася, другий —
коли зрозуміла, навіщо.

Продавець:
— Ці настінні годинники ходять два
тижні без заводу.
— Та що ви?! А якщо їх завести?

***

Пароль як коньяк, чим більше
зірочок, тим краще.

***

Знайомство в інтернеті.
Дівчина:
— Скажи, а ти красивий?
Хлопець:
— Я занадто скромний, щоб

***

***

Дзвінок телефоном, о третій годині
ночі:
— Алло, це номер 333–33–33?
— Так! — сонно-роздратованим
голосом відповіли в трубку.
— Очманіти!

***

У дитинстві я зрозумів головне.
Всіх, хто молодший від тебе хоча б
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на рік, треба вчити життю; всі,
хто старше від тебе хоча б на рік
намагаються вчити життю тебе.

***

Приснився сон: ніби на дворі літо
2021 року. У світі вирує пандемія
нового кишкового вірусу, і ми всі
в памперсах обговорюємо, що
у 2020 році в масках було краще…

***

Я вже досить розчарований собою,
тому на Новий рік ставлю перед
собою цілі, яких стопудово зможу
досягти:
— менше рухатися,
— не вчити англійську,
— погладшати до літа.

ÒÈÆÍÅÂÈÊ «RIA ÏËÞÑ»

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

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

Ãàçåòà º ÷ëåíîì Âñåñâ³òíüî¿ Ãàçåòíî¿ Àñîö³àö³¿

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

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

***

Зауважте, батьки кажуть: «Ми так
в дитинстві не робили», тільки
якщо поруч немає бабусі й дідуся.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №8

***

— Досить їсти солодке!
— Але це всього лише п'ятий торт
за рік!
— Так, але сьогодні 2 січня!

***

А ви вже вирішили, на якому сайті
проведете свою відпустку?

***

— У мене всі гроші йдуть
на психолога.
— Що ж у тебе сталося?
— Я на ній одружився.
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Гороскоп
на березень
ОВЕН Місяць вирішення
багатьох завдань, поява ідей,
натхнення, але проблеми
створює поспішність, в результаті,
до кінця місяця може накопичитися
безліч незавершених справ. Фізична
активність допомагає налагодити
стосунки з близькими і коханими.
ТЕЛЕЦЬ Сприятливий період — романтика, творчість
і гармонія присутні у всіх
сферах життя. Надмірна чутливість
і нестійкість настрою є головними
перешкодами для досягнення мети.
Вдало складаються поїздки, зв'язки з
далекими партнерами.
БЛИЗНЮКИ Проблеми
можуть виникнути через
схильність втручатися в ризиковані ситуації, необдумані вчинки
і ухвалення поспішних рішень.
Не варто намагатися досягти всього
й одразу, перевищуючи свої можливості і повноваження — ваші ресурси і
можливості обмежені в цей період.
РАК Відчуваєте внутрішню
свободу і розкутість, почуття
радості і впевненості в собі.
Деякі бажання виконуються, допомога приходить із несподіваного боку.
Найкращий період для усунення
проблем з партнерами, друзями і
однодумцями. З їх допомогою ви
знайдете в житті багато хорошого.
ЛЕВ Ви відчуєте прилив
бадьорості, а для людей,
які вас оточують, ви стаєте
особливо значущими. За рахунок
особистої привабливості вам багато
чого вдається. Ви можете розраховувати на матеріальну допомогу,
на ідейну підтримку начальника.
ДІВА У вас прокидається дух
протиріччя. Незібраність і
нервозність може призвести
до провалу ділових переговорів.
Можливі суперечки в особистому
житті і на роботі. Краще не вступати
в суперечки з представниками офіційних органів.
ТЕРЕЗИ Період зміцнення
дружніх стосунків, ефективної колективної діяльності
і рівноправності в партнерстві.
Відбувається оновлення чуттєвого
сприйняття світу, з'являється новизна, свіжість почуттів. Несподіваний
творчий прояв тільки вітається, оригінальні плани втілюються в життя.
СКОРПІОН Посилюються
почуття і любовні переживання. З'являються можливості почати багато чого з чистого
аркуша, особливо в сфері взаємин.
Можуть з'явитися незвичайні фантазії і бажання. Бійтеся шахрайства
та крадіжок, помилок у фінансових
питаннях.
СТРІЛЕЦЬ Період великих
досягнень і стабілізації
життєвих умов. Складаються
сприятливі умови для професійного
успіху, стане можливим багато,
що раніше було вам недоступним.
Сприятливий час для створення довгострокового ділового проекту.
КОЗЕРІГ Позитивно
розвиваються всі справи з
грошима, майном. Ділові
зв'язки, які встановляться в цей час,
будуть дуже цінними для майбутнього. Здоров'я в цей період має
стабілізуватися.
ВОДОЛІЙ Розширюється
коло спілкування, відбувається переоцінка цінностей,
з'являються нові перспективи,
досягається мета. За умови терплячості в діях і обдуманості кроків, ви
закладете фундамент подальшого
матеріального процвітання.
РИБИ Можливий прибуток
завдяки вдалим діям у минулому. Ймовірна залученість
в політику, держструктури, прийняття на себе адміністративної відповідальності, розширення обов'язків.

facebook.com/te20minut/

instagram.com/20.hvylyn/
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БУЛО:
Під час війни водойму було
знищено. Коли став відновлювали
– з’явилась кам’яна огорожа та
ліхтарі вздовж алей

СТАЛО:
Кам’яну огорожу замінили на
металеву. В деяких місцях її
роз’їдає іржа

0°Ñ

ПЛЯЖ
АНЕКДОТИ
Якщо чоловік, який читає
багато книг — книжковий
хробак, тоді той, який витрачає
багато часу на перегортання
стрічки соцмереж —
стрічковий?

***

Записка.
“Милий, тут подруги в бар
збираються. Можна я з ними,
вже пішла?”

***

— Я втомився, можна, я піду
додому?
— Годі скиглити! Чоловік
повернеться тільки через
тиждень!

***

Дивна закономірність.
Вчителька літератури завжди
викликала батька Сергія
в школу не після поганих
оцінок, а перед хорошими.

***

Реакція француза на наш борщ:
— А навіщо ви варите салат?

***

— Сонечко, ти таки хочеш
сказати, шо я тобі псую життя?
— Ні, Моню, ти мені його
удобрюєш!

***

Два пенсіонери збираються
на риболовлю. Один іншого
запитує:
— А не боїшся квартиру без
нагляду залишати?
— Та ні. Я у двері записочку
вставив.
— Яку?
— "Здорово, Вован! Я відвалив
ненадовго на стрілку.

Терміново вийди на Гнуса або
Шершавого, передай, що
ствол у мене. Хилого вчора
замочили. Утюг".

***

Господиня дзвонить електрику:
— Я просила вас вчора прийти
полагодити дзвінок!
— А я був у вас! Подзвонив,
мені ніхто не відкрив і я пішов.

***

Тупі люди, як тупі ножі. Начебто
і шкоди заподіяти не можуть.
Але ж як дратують!

***

БУЛО:
Біля Єлисейських полів раніше
був пляж. Не було ні тротуарів, ні
огорожі

***

КОВЗАНКА

Сьогодні я бачив, як одна
бабця допомагала перейти
через дорогу хлопчикові, який
грав у смартфоні.
Батько повчає сина-підлітка:
— Так я у твої роки, нероба
ти такий, ночами вагони
розвантажував!
Дружина з кухні:
— Ага, поки не спіймали…

СТАЛО:
На цьому місці тепер пішохідна
зона, велодоріжки, зелені
насадження та кіоски

***

— А ви куди полетите
відпочивати?
— Так я літати боюся.
— А ви перед зльотом випийте.
— Та мені, коли вип'ю, і тут
добре!

***

Батько, кидаючи щоденник
на стіл:
— І в кого ти такий нетямущий!?
Вовочка:
— У тебе!
Мати:
— Не груби батькові. Він-то тут
при чому?

БУЛО:
Взимку став перетворювався на
ковзанку. Там відпочивали сотні
тернополян з дітьми

СТАЛО:
Тепер на лід виходять переважно
рибалки. В хорошу погоду люди
йдуть на лід, щоб сфотографуватися,
покататись на санчатах чи ковзанах

