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МЕНЮ, ЯК У РЕСТОРАНІ:

ЩО БУДЕ НА ТАРІЛКАХ ДІТЕЙ

Батьки нарікають: харчування у деяких
тернопільських школах жахливе. Тому з нетерпінням
чекають на зміни, що прийняли на рівні держави.
З меню мають виключити усе шкідливе, а дітям
обіцяють лише корисну (смачну?) їжу. Але як це
втілити на практиці, особливо в період карантину?


Журналісти «RIA плюс» побували у школах, де вже
впроваджують елементи харчування за рецептами
Клопотенка. Ми побачили, що на тарілках дітей,
та чи подобаються їм такі страви. Порівнюємо, що
було і що буде. Про всі нововведення розповідаємо
с. 4
простими словами
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ЧОМУ ГАРЯЧА ВОДА Є РОЗКІШШЮ

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

Ó «ïåðåõ³äíèé ïåð³îä», êîëè
ùå ïðàöþº öåíòðàëüíå îïàëåííÿ,
ãàðÿ÷ó âîäó ñïîæèâà÷àì ïîäàþòü
çà ãðàô³êîì. Ó ÊÏ «Òåðíîï³ëüì³ñüêòåïëîêîìóíåíåðãî» ïîÿñíþþòü: òàê³ çàõîäè íåîáõ³äí³, ùîá
íå ïåðåãð³âàòè áóäèíêè.
— Äëÿ ìåíå öå — ñåðéîçíà íåçðó÷í³ñòü,— ðîçïîâ³äàº òåðíîïîëÿíêà Îëüãà. — Ùîá ïîìèòèñÿ, ãð³þ
âîäó ó ê³ëüêîõ êàñòðóëÿõ.
— Öå äóæå íåçðó÷íî, áî í³ íîðìàëüíî ïîìèòèñü, í³ ïîïðàòè, í³
íàâ³òü òàð³ëêó âèìèòè íå ìîæíà, —
êàæå ñòóäåíò ÒÍÒÓ Äìèòðî. — «Ç
íåòåðï³ííÿì» ÷åêàþ ë³òà, êîëè â³äêëþ÷àòü ãàðÿ÷ó âîäó íà äâà ì³ñÿö³.
ГРАФІК ПОТРІБНИЙ, ЩОБ
НЕ ПЕРЕГРІВАТИ БУДИНКИ?
Äëÿ ÷îãî æ íàñïðàâä³ ïîòð³áí³
ö³ â³äêëþ÷åíí³ ³ ÷è ïîòð³áí³ âîíè
âçàãàë³? Öå ìè ³ ç'ÿñîâóâàëè. Ïî÷íåìî ç ïîâ³äîìëåíü ïðî çàïîá³ãàííÿ ïåðåãð³âó.
— Ìè ïîäàºìî ãàðÿ÷ó âîäó
çà ãðàô³êîì, ùîá íå ïåðåãð³âàòè
áóäèíêè, — êàæå äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà Àíäð³é ×óìàê.
Çàãàëîì ï³äïðèºìñòâî ìàº 39 êîòåëåíü ó ì³ñò³. Âîíè îáñëóãîâóþòü

787 æèòëîâèõ áóäèíê³â ³ ùå áëèçüêî 110 îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè.
Ùî æ òàêå ïåðåãð³â ïðèì³ùåíü?
×è º ìîæëèâ³ñòü íå ïåðåêðèâàòè
ãàðÿ÷ó âîäó â «ïåðåõ³äíèé ïåð³îä»
(ïîêè âêëþ÷åíå îïàëåííÿ)? Ãîëîâíèé ³íæåíåð ÊÏ «Òåðíîï³ëüòåïëîêîìóíåíåðãî» Â³òàë³é Ãðóáåíþê
ïîÿñíèâ æóðíàë³ñòàì «RIA ïëþñ»,
ÿê ïðàöþº ñèñòåìà òåïëîïîñòà÷àííÿ òà ÷îìó â³äáóâàºòüñÿ ïåðåãð³â.
— Ñèñòåìó îïàëåííÿ ìè îòðèìàëè ùå â³ä Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, —
ïîÿñíþº ãîëîâíèé ³íæåíåð. — Ç
êîòåëüí³ òåïëîíîñ³é (ãàðÿ÷à âîäà),
òåìïåðàòóðà ÿêîãî ïðèáëèçíî
70 ãðàäóñ³â, éäå äî ïîìåøêàíü. Äëÿ
ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïèòíà âîäîïðîâ³äíà
âîäà, ÿêà íàãð³âàºòüñÿ â ñïåö³àëüíèõ ïðèñòðîÿõ (òåïëîîáì³ííèêàõ),
ùî âñòàíîâëþþòüñÿ â áóäèíêàõ àáî
öåíòðàëüíèõ òåïëîâèõ ïóíêòàõ.
Òîáòî ó áóäèíêàõ ³ â³äáóâàºòüñÿ
ï³ä³ãð³â âîäè, ÿêà ïîòðàïëÿº ó ïîìåøêàííÿ òåðíîïîëÿí. Öå çàêðèòà
ñèñòåìà òåïëî- òà âîäîïîñòà÷àííÿ.
Âë³òêó æ òðàäèö³éíî áóäå â³äêëþ÷åííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ó çâ'ÿçêó ç
ï³äãîòîâêîþ äî íîâîãî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. Íàðàç³ ùå íåâ³äîì³
ãðàô³êè â³äêëþ÷åííÿ ïî ðàéîíàõ.
² òàêà ïðîöåäóðà â³äáóâàºòüñÿ
íå ëèøå â Òåðíîïîë³, à ³ â ³íøèõ

За ненадані послуги має бути перерахунок
ВІТАЛІЙ ВІТІВ,
АДВОКАТ:

— І споживач, і надавач послуг мають свої права та
обов’язки. Якщо
споживач несвоєчасно сплачує заборгованість за надані послуги — йому нараховується
пеня. Надавач послуг також має свої
обов’язки. Зокрема, повідомляти
споживача про плановану перерву в наданні послуг через засоби
масової інформації, а також письмово не пізніше ніж за 10 днів до її
настання (крім перерви, що настає
внаслідок аварії або дії непереборної сили) із зазначенням причини
та часу перерви в наданні послуг.

Відповідно до закону, споживачів повинні увільняти від плати
за послуги у разі їх ненадання та
виплачувати компенсацію за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт.
Оскільки споживачі отримують
послуги не в повному обсязі,
КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» повинно проводити перерахунок розміру плати за надання
послуг у разі ненадання їх, надання
не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від
затверджених нормативів (норм)
споживання, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України
та визначеному договором.

ì³ñòàõ. Çàêîí Óêðà¿íè äîçâîëÿº
ïðîâîäèòè ö³ ðîáîòè ó ì³æîïàëþâàëüíèé ïåð³îä.
ßê ðîçïîâ³â Â³òàë³é Ãðóáåíþê,
ãðàô³ê â³äêëþ÷åííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè
âë³òêó îïóáë³êóþòü ï³ñëÿ 9 òðàâíÿ, êîëè çàòâåðäÿòü ó ì³ñüêðàä³.
Íà ï³äãîòîâêó êîòåëüí³ çíàäîáèòüñÿ â³ä 30 äî 45 äí³â.
Êîëè æ çàê³í÷èòüñÿ îïàëþâàëüíèé ñåçîí ó ì³ñò³ — ùå íåâ³äîìî.
ПОТРІБНО ВСТАНОВЛЮВАТИ ІТП
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó ó êîæí³é áàãàòîïîâåðõ³âö³
êðàíè íà îïàëåííÿ ïåðåêðèâàþòü
âðó÷íó, à ïåðåä ïî÷àòêîì — â³äêðèâàþòü çíîâó. Îñê³ëüêè îïàëþâàëüíèé ñåçîí ùå òðèâàº, ö³ êðàíè
çàðàç â³äêðèò³. Òîæ òåïëîíîñ³é,
ÿêèé ³äå ç êîòåëüí³ äî áóäèíêó,
ï³ä³ãð³âàº íå ëèøå âîäó, à ³ áàòàðå¿. ßêùî éîãî ïîäàâàòèìóòü óâåñü
äåíü, êîëè íàäâîð³ òåïëî, ó êâàðòèðàõ áóäå ïåðåãð³â. Òåìïåðàòóðà
ìîæå ñÿãàòè ³ 30 ãðàäóñ³â.
Îñê³ëüêè ñèñòåìà íà âîäî- ³ òåïëîïîñòà÷àííÿ ç'ºäíàíà, òåõí³÷íî
íåìîæëèâî â³äêëþ÷èòè îïàëåííÿ,
à ãàðÿ÷ó âîäó çàëèøèòè. Òîìó ïîêè

Влітку тернополянам, які мають централізоване гаряче
водопостачання, воду доведеться гріти в каструлях

ВАРТІСТЬ ГАРЯЧОЇ
ВОДИ У МІСТАХ
УКРАЇНИ

«Âîäó òðåáà ãð³òè. Öå
äóæå íåçðó÷íî, áî í³
íîðìàëüíî ïîìèòèñÿ,
í³ ïîïðàòè îäÿã, í³
íàâ³òü òàð³ëêó âèìèòè
íå ìîæíà»
ùî ñàìå òàê âèõîäÿòü ³ç ñèòóàö³¿.
Âèð³øèòè ïðîáëåìó ìîæíà ç
äîïîìîãîþ ³íäèâ³äóàëüíèõ òåïëîâèõ ïóíêò³â (²ÒÏ). Âñòàíîâëåííÿ
¿õ íà âõîä³ òåïëîíîñ³ÿ â æèòëîâèé
áóäèíîê äàº ìîæëèâ³ñòü ðåãóëþâàòè ïîäà÷ó òåïëà â êîíêðåòí³é
áóä³âë³ òà êåðóâàòè ³íòåíñèâí³ñòþ
ïîäà÷³ òåïëà çàëåæíî â³ä ïîãîäè.
Ó ì³ñò³ ²ÒÏ ìàþòü ïîíàä 30 áóäèíê³â. Çàãàëîì âîíè ïîâèíí³ áóòè
â 760 áàãàòîïîâåðõ³âêàõ.
— Ò³ëüêè â òèõ ðàéîíàõ, äå âæå
âñòàíîâëåí³ ²ÒÏ, º ìîæëèâ³ñòü ïîäàâàòè òåïëîíîñ³é îêðåìî íà ï³ä³ãð³â âîäè òà íà îïàëåííÿ. Ïîêè æ
ó ïåðåõ³äí³ ïåð³îäè (îñ³íü òà âåñíà)
ïðîáëåìà ç ïåðåãð³âîì ³ñíóº. Àëå
ùîäíÿ â³äêðèâàòè òà ïåðåêðèâàòè
êðàí íà îïàëåííÿ, ùîá íå âèìèêàòè ãàðÿ÷ó âîäó, í³õòî íå ìîæå, —
êàæå Â³òàë³é Ãðóáåíþê.
Êîëè îïàëþâàëüíèé ñåçîí çàâåðøóâàòèìóòü – íà äåÿêèé ÷àñ
â³äêëþ÷àòü ïîäà÷ó ãàðÿ÷î¿ âîäè.
ЯК ЦЕ ВПЛИНЕ НА ПЛАТІЖКИ
ТА ЩО В ІНШИХ МІСТАХ
Ñïîæèâà÷³, ÿê³ ìàþòü öåíòðàë³çîâàíå ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ,
ïëàòèòèìóòü ìåíøå ÷åðåç ïåðå-

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.

ФОТО: ВАДИМА ЄПУРА

Питання  Зовсім скоро літо, і гарячої
води у тернополян знову не буде, бо
готуватимуть систему до наступного
опалювального сезону. Але чи є
насправді сенс у таких заходах? Чому,
щоб помитися, люди змушені діставати
баняки, як вирішують питання в інших
містах — відповіді нижче

áî¿ ïîäà÷³ âîäè, îá³öÿþòü êîìóíàëüíèêè. ßêùî ãàðÿ÷ó âîäó
íå ïîäàþòü — â³äïîâ³äíî çà íå¿
íå ïëàòèòèìóòü. Òå æ ñàìå ñòîñóºòüñÿ ³ îïàëåííÿ. Ò³, õòî ìàþòü
ë³÷èëüíèêè íà ãàðÿ÷ó âîäó, ïëàòÿòü ëèøå çà ñïîæèòå. Ó Òåðíîïîë³ ïðèáëèçíî 400 ñïîæèâà÷³â —
³ç ïîêâàðòèðíèìè ë³÷èëüíèêàìè.
Äåñü 200 áàãàòîïîâåðõ³âîê ìàþòü
çàãàëüíîáóäèíêîâèé ë³÷èëüíèê. ¯ì
íàðàõîâóþòü âèòðàòè â³äïîâ³äíî
äî ïîêàçíèê³â.
ЯК ЖИВУТЬ МІСТА УКРАЇНИ
Ó äåÿêèõ ì³ñòàõ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó âæå
ïî÷èíàþòü ï³äãîòîâêó äî íàñòóïíîãî. Òàê, ó Ïîëòàâ³ ñïîæèâà÷³â
ãàðÿ÷î¿ âîäè «Ïîëòàâàòåïëîåíåðãî» ïîïåðåäèëè ïðî â³äêëþ÷åííÿ
ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ íà ÷àñ

ï³äãîòîâêè òåïëîìåðåæ äî íàñòóïíîãî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó,
â³äïîâ³äíî äî ãðàô³ê³â, ðîçïîâ³ëè
ó äîâ³äêîâ³é ï³äïðèºìñòâà.
À îò ó Ð³âíîìó ³ç çàê³í÷åííÿì
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó çàê³í÷èëàñü ³ ïîäà÷à ãàðÿ÷î¿ âîäè. Êîëè
â³äíîâëÿòü — íåâ³äîìî.
— Ïîäà÷à ãàðÿ÷î¿ âîäè â ïåð³îä
íåîïàëþâàëüíîãî ñåçîíó º âêðàé
çáèòêîâîþ äëÿ ï³äïðèºìñòâà, —
ïîâ³äîìèâ ðå÷íèê ÒÎÂ «Ð³âíåòåïëîåíåðãî» Îëåêñ³é Êðèâîøåºâ,
éäåòüñÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ï³äïðèºìñòâà. — ×åðåç íåîêóïí³ñòü
òàðèôó, áî ãàç äîðîãèé. Íàäàííÿ
òàêî¿ ïîñëóãè ìîæå áóòè ìîæëèâèì â ðàç³ âñòàíîâëåííÿ âñ³ìà
ñïîæèâà÷àìè çàãàëüíîáóäèíêîâèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ ë³÷èëüíèê³â
ãàðÿ÷î¿ âîäè, àáî æ êîìïåíñàö³¿
çáèòê³â ï³äïðèºìñòâó.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Редакція «RIA плюс» та «20 хвилин»
43-00-50
Аварійна газу
104, 51-51-26
Аварійна водоканалу (диспетчер)
51-97-58,
(050) 437-43-53
Аварійна тепломереж
25-48-10
Аварійна електромереж
52-24-66

Цілодобова гаряча лінія міської ради:
067-447-29-19, 0 800 303522, 15-80 (зі стаціонарних телефонів)
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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ТРИ ДНІ ПЕКЕЛЬНОГО БОЛЮ,
БО ЛІКАР ВІДМОВИВ У ПРИЙОМІ

Конфлікт  Жінка не могла
пересуватися чи хоча б повернутися,
а лікар її просто… відфутболив. Інцидент
трапився у Тернопільській районній
лікарні. Як коментує інцидент керівництво
і чи покарають медика, читайте
ІРИНА БЕЛЯКОВА, ВАДИМ ЄПУР, IRYNA.
BELYAKOVA@GMAIL.COM

— Öå íåìîæëèâî ïåðåäàòè
÷è îïèñàòè òîé á³ëü, òðè äí³
ÿ íå æèëà, à ïðîñòî ³ñíóâàëà,
íå äîïîìàãàëè íàâ³òü ñèëüí³
çíåáîëþþ÷³, — âîëîíòåðêà, âèêëàäà÷êà Çàõ³äíî-Óêðà¿íñüêîãî
óí³âåðñèòåòó Òåòÿíà Çàïàðàíþê
ëåäü ñòðèìóºòüñÿ. — ß ïðîñòî
íå ðîçóì³þ, ÿê öÿ ëþäèíà ìîæå
îäÿãíóòè ë³êàðñüêèé õàëàò ³ çàðàç ñïîê³éíî ïðàöþâàòè… Çàïåâíÿþ òåáå, ÿ öþ ñïðàâó íà ãàëüìàõ
íå ñïóùó. Â³í ³ éîìó ïîä³áí³ ïðîñòî íå ìàþòü ïðàâà ïðàöþâàòè
ó ìåäçàêëàä³, îòàêå òâîðèòè, ³ ùîá
âñå ¿ì ñõîäèëî ç ðóê.
Ìèíóëîãî òèæíÿ ïàí³ Òåòÿíà
çâåðíóëàñü äî ïåðøî¿ ïîë³êë³í³êè çà ì³ñöåì ï³äïèñàíî¿ äåêëàðàö³¿. Òàì îòðèìàëà íàïðàâëåííÿ äî òðàâìàòîëîãà. Ïåêåëüíî
áîë³ëî ÷åðåç òðàâìó, îòðèìàíó
æ³íêîþ íà Ñõîä³, ùå ó âîëîíòåðñüê³ ÷àñè.
— Öå ñòðàøåííèé á³ëü, íåìîæëèâ³ñòü ïåðåñóâàòèñü, ÷è õî÷
ïîâîðóõíóòèñü áåç çíåáîëþþ÷èõ, — ðîçïîâ³ëà ïàí³ Òåòÿíà. —
Íà á³äó, ó ïåðø³é ïîë³êë³í³ö³
ëèøå äî 13 ãîä. ïðàöþº ðåíòãåí,
à òðàâìàòîëîã ïðèéìàº ç 14 ãîä.
Ïðîòå, îòðèìàâøè åëåêòðîííå
ñïðÿìóâàííÿ, ïàö³ºíò ìàº ïðàâî
îòðèìàòè íåîáõ³äíó ä³àãíîñòèêó
â áóäü-ÿêîìó çàêëàä³, ùî ìàº
óêëàäåíèé êîíòðàêò ç ÍÑÇÓ.
Ïàí³ Òåòÿíó ñêåðóâàëè íà îáñòåæåííÿ ó Òåðíîï³ëüñüêó ðàéîííó ë³êàðíþ.

СКАЗАВ, ТО НЕ ЙОГО РОБОТА
Òàì òåðíîïîëÿíêó â³äìîâèëèñü
îáñëóãîâóâàòè. Ï³ñëÿ ïåðåìîâèí
ç ãîðå-ìåäèêîì òåðíîïîëÿíö³ ëèøåíü âèñòà÷èëî ñèë ä³ñòàòèñü ÷èì
øâèäøå äîäîìó, äî ë³æêà. Á³ãàòè ³íøèìè çàêëàäàìè ó ïîøóêàõ
ðåíòãåíêàá³íåòó ñèë âæå íå áóëî.
Òðè äí³, ï’ÿòíèöÿ òà äâà âèõ³äíèõ,
ïðîâåäåí³ âäîìà áåç íàëåæíîãî
ë³êóâàííÿ, íàãàäóâàëè ïàí³ Òåòÿí³
ô³ëüì æàõ³â.
Ó ðåºñòðàòóð³ ðàéë³êàðí³ ï³äòâåðäèëè, ùî çà åëåêòðîííèì íàïðàâëåííÿì ðåíòãåí ó íèõ ïðîéòè
ìîæíà. Ñêàçàëè, ó ÿêèé êàá³íåò
çâåðíóòèñü ³ äî ÿêîãî ë³êàðÿ.
— Àëå ë³êàð, äî ÿêîãî íàïðàâèëè Òàíþ, â³äìîâèâñÿ ðîáèòè ðåíòãåí, — ðîçïîâ³ëà ïîäðóãà Òåòÿíè
Íàòàë³ÿ Øâàéêà-Ðåïàê. — Ñêàçàâ,
ùî íåõàé ó ïåðø³é ïîë³êë³í³ö³ ³
ðîáëÿòü, à òî íå éîãî ðîáîòà, ³ â³í
öüîãî ðîáèòè íå áóäå. Ãîëîâíîãî
ë³êàðÿ íà ì³ñö³ íå áóëî.
Ïàö³ºíòêà ç³ ñòðàøåííèì áîëåì
³ ã³ïåðòîí³÷íèì êðèçîì, âæå çíåñèëåíà, ïî¿õàëà äîäîìó. Áî ïðîñòî
íå ìàëà ñèëè ïîâåðòàòèñü ³ çíîâó
êóäèñü éòè øóêàòè ðåíòãåí. Òðè
äí³ âîíà áîæåâîë³ëà â³ä øàëåíîãî
áîëþ.
«Òî íàâ³ùî íàì ò³ ë³êàðíÿ ç
ïîë³êë³í³êîþ ó Òåðíîïîë³, ÿê³
íåçàêîííî â³äìîâëÿþòü ó íàäàíí³
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òåðíîïîëÿíàì?» — íàïèñàëà Íàòàë³ÿ Øâàéêà-Ðåïàê.
À Òåòÿíà äîñ³ çãàäóº ñëîâà
ìåäèêà, ÿê³é ¿é â³äìîâèâ ðîáèòè ðåíòãåí. Ìîâëÿâ, ÿ íå áóäó
ðîáèòè çà êîãîñü ÷óæó ðîáîòó.

ß íå áóäó öüîãî ðîáèòè — ³ êðàïêà. Éä³òü, çâåðòàéòåñü â ïåðøó
ïîë³êë³í³êó. Íà öüîìó â³çèò çàê³í÷èâñÿ.
— ß íå ïðèéøëà äî ë³êàðÿ äîäîìó, íå âèìàãàëà ÷îãîñü, ùî â³í
íå ìîæå çðîáèòè — ÿ ïðèéøëà
çà ìåääîïîìîãîþ äî ìåäèêà,
â ðîáî÷èé ÷àñ, ç íàïðàâëåííÿì, —
îáóðþºòüñÿ ïàí³ Òåòÿíà. — ×åðãè
íå áóëî, ³ â êàá³íåò³, ³ â êîðèäîð³
áóëî ïóñòî. Ùî ðîáèòü öåé ãîðå-ìåäèê ó ìåäçàêëàä³? Â³í çàáóâ,
ùî îòðèìóº çàðïëàòó ç íàøèõ
ïîäàòê³â? Ñüîãîäí³, 26 êâ³òíÿ,
ÿ çíîâó çâåðíóëàñü äî ñâîãî ë³êàðÿ
â ïåðøó ïîë³êë³í³êó, ï³ñëÿ ðåíòãåíó ìåíå íàïðàâèëè íà ÌÐÒ,
ñèòóàö³ÿ ñåðéîçíà. Ïîïåðåäó ùå
äîâãå ë³êóâàííÿ, àëå ùîéíî ñòàíó

«...ëàáîðàíò íå ìîæå
ïîÿñíèòè, ÷îìó òàê
â÷èíèâ. Â³í ïîâí³ñòþ
áåðå âèíó íà ñåáå,
çðîçóì³â, ùî â÷èíèâ
íåïðàâèëüíî»
íà íîãè, ÿ îáîâ’ÿçêîâî çàéìóñü
òèì ãîðå-ìåäèêîì, ÿêèé ìåíå
â³äôóòáîëèâ. Òàê³ ëþäè íå ìàþòü ïðàâà îäÿãàòè á³ëèé õàëàò ³
ïðàöþâàòè â ë³êàðíÿõ.
НЕ ПЕРША ПОДІБНА ІСТОРІЯ?
Ï³ñëÿ ³íöèäåíòó æ³íêà ï³øëà
äî ðåºñòðàòóðè. Ïîö³êàâèëàñü
ïð³çâèùåì ìåäèêà, ÿêèé ¿é â³äìîâèâ. Ìåäñåñòðà çà ñò³éêîþ
ìîâ÷àëà. Âèïàäêîâî çàéøëà ³íøà
ë³êàðêà, Òåòÿíà ó íå¿ çàïèòàëà
ïð³çâèùå ìåäèêà.
— ×åðåç á³ëü ÿ òîä³ íå äóæå
äîáðå ðîçóì³ëà, ùî êî¿òüñÿ, ìîãëà ³ íå äî÷óòè, àëå í³áèòî éîãî
ïð³çâèùå Áåäíåð³âñüêèé, — êàæå
Òåòÿíà Çàïàðàíþê. — Äóæå «âåñåëèé» ó íüîãî ï³äõ³ä äî ñâîº¿
ðîáîòè — ÿ íå áóäó öüîãî ðîáèòè ³ âñå. Öå õàìñüêà ³ ñâîëî÷íà
³ñòîð³ÿ. ², ÿê ìè çðîçóì³ëè ï³ñëÿ

«Сталось так, як сталось…». Як коментують у лікарні
В управлінні охорони здоров’я обладміністрації поки відповіді щодо інциденту
не надали.
Ми також цікавились, чи мають право відмовити пацієнту в обслуговуванні, кому саме і
в яких випадках? Щойно нам нададуть відповідь, опублікуємо її.
А от у райлікарні інцидент прокоментували.
Очільник медзакладу повідомив, що відмовив волонтерці не лікар, а лаборант. Відомо,
що у медзакладі він працює понад 10 років.
— Сталось так, як сталось — лаборант
не може пояснити, чому так вчинив, —
прокоментував інцидент очільник районної лікарні Володимир Лісовський. — Зранку
26 квітня ми за участі в. о. мед директора,
завідувача поліклініки, зав рентгенкабінету та
медпрацівника, який припустився помилки,
провели службове розслідування і з’ясува-

ли обставини. Він (лаборант — прим. авт.)
повністю бере вину на себе, зрозумів, що
вчинив неправильно. І вже отримав догану.
Будь-якого пацієнта, який має електронне
направлення від сімейного лікаря чи профільного спеціаліста, мали обслужити у лікарні.Така система діє від квітня 2020 р. та
підкріплена законодавчо. Не могли відмовити й пацієнтам без направлення, які мали
намір отримати меддопомогу чи пройти обстеження у райлікарні. Щоправда, платно,
офіційно у касу лікарні. І за умови, якщо
у закладі є для цього потрібна апаратура,
а лікарня має право надавати певний вид
послуг. Наш медпрацівник допустив грубе
порушення чинного законодавства, від імені
адміністрації та всіх працівників, від нього
також прошу вибачення у пацієнтки, — каже
пан Лісовський.

Волонтерка,
яка допомагала
бійцям на Сході,
звернулась
в районну
лікарню,
щоб зробити
рентген, але там
їй відмовили
в обстеженні

íàïèñàííÿ ïîñòó ó Ôåéñáóê, öå
íå ïåðøà ïîä³áíà ³ñòîð³ÿ ç öèì æå
ìåäèêîì. Òî ÷îìó â³í äîñ³ ïðàöþº
ó çàêëàä³?
Ï³ä ïîñòîì ó Ôåéñáóê — ñîòíÿ êîìåíòàð³â. Ïðè÷îìó äóìêè
òåðíîïîëÿí, ùîäî «ïîòð³áíîñò³»
ðàéîííîãî çàêëàäó íà òåðèòîð³¿
îáëàñíîãî öåíòðó, ÿêùî â ïîñëóãàõ â³äìîâëÿþòü ãîðîäÿíàì, êàðäèíàëüíî ðîçä³ëèëèñü. À ÷èìàëî
êîìåíòàòîð³â âáà÷àþòü â ³íöèäåíò³ ïðîâîêàö³þ òà íàâ³òü ïîë³òè÷íèé øëåéô. Àâòîðà ïîñòó ùå é
ïðîáóâàëè çâèíóâàòèòè ó «ðîáîò³
íà Íàäàëà». Àäæå ñàìà ë³êàðíÿ
íå òàê äàâíî äîâãåíüêî ïåðåáóâàëà â åï³öåíòð³ ñêàíäàëó, çîêðåìà,
³ ç ïðèâîäó òîãî, êîìó íàëåæàòèìå — ðàéîíó ÷è Òåðíîïîëþ.
«Óõ, ÿê ðîçäóëè… Öÿ ë³êàðíÿ
âæå ÿê ê³ñòêà ó ãîðë³, — ïèøå
Ñâ³òëàíà Áåòëåé. — Ñåðöå áîëèòü,
ùî òàì ìîæóòü ë³êóâàòèñü ëþäè
íàâêîëèøí³õ ãðîìàä, ùî òàì º
РЕКЛАМА

êëàñí³ ñïåö³àë³ñòè, ÿê³ ïðåêðàñíî ë³êóþòü. À ùîäî ³íöèäåíòó,
äóìàþ, íå îá³éøëîñü áåç ï³àðó.
Ñê³ëüêè çâåðòàëèñü, íàì í³êîëè
íå ïîêàçàëè íà äâåð³, à çàâæäè
äàëè ïîðàäè ùîäî ë³êóâàííÿ. Ãðà
íà ïóáë³êó, ï³ä³ãð³òà ïîñâ³ä÷åííÿì. Íàïåâíå, ÿêáè çâåðíóëàñü
áàáöÿ ³ ¿é â³äìîâèëè — í³õòî á
íàâ³òü íå çãàäàâ. À òóò ñåíñàö³ÿ.
Âèíà âñå æ ë³êàðÿ, à íå ë³êàðí³
â ö³ëîìó».
Îëüãà Á³ëîóñ ïåðåêîíàíà, ùî
ïèòàííÿ, ÷è ïîòð³áíà ë³êàðíÿ
ì³ñòó, íåäîðå÷íå.
«Ë³êàðíÿ ì³ñòó í³êîëè íå íàëåæàëà ³ áóäóâàëàñÿ íå çà ðàõóíîê ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, — ïèøå
ïàí³ Îëüãà. — Îêð³ì òîãî, íåìàº
í³ÿêî¿ ëîã³êè â³äìîâëÿòè ëþäèí³ ç íàïðàâëåííÿì. Àäæå ãðîø³
éäóòü çà ïàö³ºíòîì ³, â³äïîâ³äíî,
ë³êàðíÿ îòðèìàëà á çà öå îïëàòó.
Äóæå ï³äîçð³ëî âëó÷íèé âèïàäîê
â òåïåð³øí³é ñèòóàö³¿».
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Аналізуємо  У березні цього року
Кабмін України затвердив постанову про
зміни в харчуванні школярів. Відповідно
до документа, з меню виключать
усе шкідливе, а дітям обіцяють лише
корисну (смачну?) їжу. Але як це втілити
на практиці, особливо в період карантину?
ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–141–50,
OLIATUR9@GMAIL.COM

Ó íîâîìó øê³ëüíîìó ìåíþ º,
íàïðèêëàä, ì³íåñòðîíå, êóðÿ÷³
íàãåòñè, ïàñòà êàðáîíàðà, êîðèñí³ áóðãåðè, ÷àé ìàñàëà, áîëîíüºçå, êåò÷óï âëàñíîãî âèðîáíèöòâà…
²íîçåìí³ íàçâè ñòðàâ ó Ì³í³ñòåðñòâ³
îñâ³òè íàçèâàþòü ñâîºð³äíîþ ãðîþ,
çàâäÿêè ÿê³é ä³òè áóäóòü ³ç ö³êàâ³ñòþ êóøòóâàòè íîâ³ ïðîäóêòè, çíàéîìèòèñÿ ç êóõíÿìè ð³çíèõ êðà¿í.
² ó Òåðíîïîë³ º âæå çàêëàäè, ÿê³
çàïðîâàäèëè äåÿê³ åëåìåíòè íîâîãî
ìåíþ. Àëå ïðî öå ï³çí³øå. Ñïî÷àòêó ðîçáåðåìîñü ó çàêîíîäàâñòâ³.
Êîëè æ ïîáà÷èìî ðåàëüí³ çì³íè?
ЇЖА ПО-НОВОМУ
З 1 ВЕРЕСНЯ 2021-ГО?
Ó ïîñòàíîâ³ éäåòüñÿ, ùî ì³í³ñòåðñòâàì, ³íøèì öåíòðàëüíèì îðãàíàì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè â øåñòèì³ñÿ÷íèé òåðì³í òðåáà ïðèâåñòè
âëàñí³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè
ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç ö³ºþ ïîñòàíîâîþ.
Òî ùî öå îçíà÷àº?
ßê ïîÿñíèëà þðèñòêà Ìàð³ÿ
Áî÷àí, ùå çàðàíî ãîâîðèòè ïðî
ôàêòè÷í³ çì³íè. Íàðàç³ éäåòüñÿ
ëèøå ïðî þðèäè÷í³.
— Íàïðèêëàä, ó êîæíîãî ì³í³ñòåðñòâà, â³äîìñòâà òîùî º ÷èíí³
àêòè, ÿê³ ðåãóëþþòü ïèòàííÿ
õàð÷óâàííÿ ä³òåé. ª ä³þ÷³ íîðìè
òà ñòàíäàðòè, çîêðåìà, ÿêùî ìè
ãîâîðèìî ïðî õàð÷óâàííÿ ó çàêëàäàõ îñâ³òè òà äèòÿ÷èõ çàêëà-

äàõ îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷èíêó.
Òîáòî, ö³ îðãàíè ìàþòü, çâàæàþ÷è íà ïîñòàíîâó Êàáì³íó, çì³íèòè
ñâî¿ ñòàð³ àêòè, àáî æ ïîâí³ñòþ ¿õ
ïåðåðîáèòè â³äïîâ³äíî äî íîâî¿
ïîñòàíîâè. Òîáòî âðàõóâàòè íîâ³
íîðìè ³ ¿ì ñë³äóâàòè (öå îçíà÷àº
ïðèâåñòè ó â³äïîâ³äí³ñòü). Íà öå
¿ì äàþòü 6 ì³ñÿö³â, ïî÷èíàþ÷è ç
24 áåðåçíÿ, — êàæå âîíà.
Òîæ çà ôàêòîì äî âåðåñíÿ ìîæóòü ëèøåíü çàéìàòèñÿ äîêóìåíòàö³ºþ. Êð³ì òîãî, íå ìîæíà
âèêëþ÷àòè ôàêòó ïàíäåì³¿. Áî æ,
çíàºìî, òåïåð öå «ïðè÷èíà» áàãàòüîõ íåðåàë³çîâàíèõ ïðîºêò³â.
×èíí³ âèìîãè ñõîæ³ äî íîâèõ
íîðì, çàòâåðäæåíèõ Ïîñòàíîâîþ.
Ò³ëüêè ïèòàííÿ: ÷è ó âñ³õ ¿äàëüíÿõ
¿õ äîòðèìóþòüñÿ? Âîíî, øâèäøå,
ðèòîðè÷íå.
ЧИ ЗАДОВОЛЕНІ БАТЬКИ
Ó ð³çíèõ ãðóïàõ ó ñîöìåðåæàõ
òà íà âëàñí³é ñòîð³íö³ ó Ôóéñáóê
ðåäàêö³ÿ «RIA ïëþñ» ðîçì³ñòèëà
îïèòóâàííÿ, ÿêèõ çì³í ó õàð÷óâàíí³
äëÿ ä³òåé õî÷óòü áàòüêè ³ ÿê îö³íþþòü «êàðòèíó» ó øê³ëüíèõ ¿äàëüíÿõ
çàðàç? Îñü ÿê âîíè öå êîìåíòóþòü.
«Õàð÷óâàííÿ äóæå äàëåêå â³ä
êîðèñíîãî… ¯æà íèçüêî¿ ÿêîñò³.
Íåìàº ìîæëèâîñò³ êóïèòè ùîñü
êîðèñíå íà ïåðåêóñ, ëèøå õ³ì³÷í³
ñîëîäîù³, ôðóêòè â³äñóòí³. Ñâî¿é äèòèí³ â³äíåäàâíà çàáîðîíèëà
¿ñòè, äàþ ëàí÷ ç ñîáîþ», — ïèøå
òåðíîïîëÿíêà ²ðèíà.
Ñêàðæàòüñÿ áàòüêè ³ íà òå, ùî

ä³òè ìîæóòü ïðèäáàòè ÷³ïñè, ñóõàðèêè, ïàí³í³ òà ³íøå.
«Ñòàðø³ ä³òè íå âñòèãàþòü êóïèòè ñîá³ îá³ä, òîìó ùî âåëèêà ÷åðãà çà öóêåðêàìè, ïàí³í³, ÷³ïñàìè.
Îá³äè æàõëèâ³, çà 25 ãðèâåíü, ðîçóì³þ, ùî öå íå êàôå, ñàìà ïðàöþþ ó øêîë³, àëå 22 øêîëà — öå
æàõ. Íåâæå êóõàð³ íå ìàþòü ñâî¿õ
ä³òåé, ùîá òàê ãàíåáíî ³ áåçäàðíî
ãîòóâàòè», — ïèøå Òåòÿíà.
ЩО Ж ТЕПЕР ЇСТИМУТЬ ДІТИ
Ó äîäàòêàõ äî Ïîñòàíîâè éäåòüñÿ
ïðî òå, ùî ó øêîëàõ ñêëàäàòèìóòü
îð³ºíòîâíå ÷îòèðèòèæíåâå ñåçîííå
ìåíþ. ² ïðè òîìó ìàþòü âðàõóâàòè êàëîð³éí³ñòü îêðåìèõ ïðèéîì³â
¿æ³, ì³í³ìàëüí³ âèìîãè äî ðåæèìó
(êðàòíîñò³) ïðèéìàííÿ ó ¿æó îâî÷³â, ôðóêò³â, ì’ÿñà, ðèáè, ÿºöü, ãîð³õ³â, áîáîâèõ òà ³íøèõ ïðîäóêò³â.

«Ðàí³øå æ îòðèìóâàëè
÷èìàëî ñêàðã â³ä
áàòüê³â. Òîìó âçÿëèñü
çà ðåôîðìóâàííÿ.
Çì³íèëè ³ ï³äïðèºìöÿ,
ÿêèé íàäàº ïîñëóãè»
Ö³êàâî, ùî Êàáì³í âèð³øèâ:
ãîòîâ³ ñòðàâè ïîâèíí³ ì³ñòèòè
îáìåæåíó ê³ëüê³ñòü ñîë³, öóêðó òà
æèðó â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíèõ
ÌÎÇ âèìîã ùîäî îðãàí³çàö³¿ õàð÷óâàííÿ â øêîëàõ. Îâî÷³, ôðóêòè
òà ÿãîäè ïîâèíí³ áóòè ïðåäñòàâëåí³
ó ìàêñèìàëüíîìó ðîçìà¿òò³, ð³çíèõ
ôîðìàõ, ó ñêëàä³ ãîòîâèõ ñòðàâ.
Ó ð³çí³ ñåçîíè ìîæóòü ïðîïîíóâàòèñÿ ñâ³æ³, ìîðîæåí³, ñóøåí³
òà êâàøåí³ îâî÷³, ôðóêòè òà ÿãîäè
ç äîçâîëåíèì ÌÎÇ âì³ñòîì ñîë³,
öóêðó òà æèðó. Êð³ì òîãî, ãîòóâàòèìóòü ïîá³ëüøå êàø, à õë³áîáóëî÷í³
âèðîáè ìàþòü áóòè ç ö³ëüíîçåðíîâîãî áîðîøíà, ç äîäàâàííÿì âèñ³âîê, íàñ³ííÿ. Ì’ÿñí³ ñòðàâè ìàþòü
÷àñò³øå êîìá³íóâàòè ç îâî÷åâèìè
ãàðí³ðàìè òà/àáî ñàëàòàìè.

Чи зможе дитина замість супу купити снеки? Куди скаржитися
До 1 вересня тернопільські школи
продовжують працювати відповідно до старого законодавства. До початку нового навчального року всім
дали час підготуватись до змін.
Що ж буде далі? Як пояснила головний спеціаліст відділу санепіднагляду та організації розслідування
спалахів Управління держнагляду за дотриманням санітарного
законодавства Головного управління Держпродспоживслужби
в Тернопільській області Марія
Дручковська, у новому регламенті
визначено перелік продуктів харчування, які забороняється продавати
у шкільних буфетах та шкільних автоматах (чіпси, сухарики, попкорн,
ковбаси, сосиски, копчену і солону
рибу, деякі солодощі та інше), а та-

кож заборонено продаж, зокрема,
зернових продуктів, що містять понад 10 г цукру на 100 г готового
продукту, продуктів, що містять
понад 0,12 г солі, або еквівалентну кількість солі на 100 г готового
продукту, синтетичні барвники,
ароматизатори (крім ваніліну,
етилваніліну та ванільного екстракту), підсолоджувачі, підсилювачі
смаку та аромату, консерванти.
Забороняється продаж продуктів
із рослинними жирами, непастеризованих соків, кави та кавових
напоїв, енергетичних напоїв тощо.
Також встановлено групи харчових
продуктів, які повинні бути в щоденному шкільному раціоні учнів
(молочні продукти, злакові, овочі,
фрукти та ягоди) та врегульовано

питання організації харчування дітей з особливими потребами.
Окрім того, деяким школярам дадуть можливість харчуватись за іншим меню, якщо доведуть, що стан
здоров'я цього потребує.
«За наявності меддовідки, виданої
сімейним лікарем чи педіатром, що
засвідчує особливі дієтичні потреби
дітей із встановленим діагнозом,
для таких категорій дітей повинно
бути організоване харчування відповідно до рекомендацій, наданих
сімейним лікарем чи педіатром
у довідці, щодо обмеження/виключення відповідних продуктів,
напоїв та страв та їх заміни аналогічними за енергетичною та поживною
цінністю харчовими продуктами», —
йдеться у додатку до Постанови.

ФОТО: АРХІВ РЕДАКЦІЇ

ЩО БУДЕ НА ТАРІЛЦІ
ШКОЛЯРІВ

Школярам обіцяють більше овочів, менше цукру і солі,
але чи до вподоби така їжа дітям?
У ТЕРНОПОЛІ ВЖЕ Є ЗМІНИ
Ïîêè âñ³ òåðíîï³ëüñüê³ øêîëè,
à ðàçîì ³ç íèìè ³ áàòüêè øêîëÿð³â,
÷åêàþòü ââåäåííÿ íîâî¿ ñèñòåìè
õàð÷óâàííÿ, ó äåÿêèõ îñâ³òí³õ çàêëàäàõ âæå ââåëè äåÿê³ çì³íè.
À ïðîäàæ øê³äëèâèõ ïåðåêóñ³â
âæå äàâíî çàáîðîíèëè ó îñâ³òí³õ
çàêëàäàõ ì³ñòà. Ïðî öå ãîâîðèòü ³
íà÷àëüíèöÿ ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè Îëüãà Ïîõèëÿê.
Ãîëîâíà îñâ³òÿíêà ì³ñòà äîäàº,
ùî ó äåÿêèõ çàêëàäàõ óæå çàïðîâàäæóþòü åëåìåíòè ìåíþ Êëîïîòåíêà, ïðî ÿêå ìè ðîçïîâ³äàëè âèùå.
— Ó äåÿêèõ øêîëàõ ââîäÿòü åëåìåíòè ìåòîäèêè öüîãî õàð÷óâàííÿ.
Íå óñ³ ñòðàâè ï³äõîäÿòü ä³òÿì, àëå
êåð³âíèêè çàêëàä³â òà ï³äïðèºìö³
ðàäÿòüñÿ ç ñàìèìè ä³òüìè, ç áàòüêàìè, — ãîâîðèòü âîíà.
Ùîäî ïðîäàæó çàáîðîíåíèõ
ïðîäóêò³â, òî Îëüãà Ïîõèëÿê ïåðåêîíóº, ùî áóòè òàêîãî íå ìîæå,
à ÿêùî âñå æ ñêàðãè º — ïðîñèòü
çâåðòàòèñÿ â óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ÷è
Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáó. Äî ñëîâà,
ç 27 êâ³òíÿ óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ðîçïî÷àëî ïåðåâ³ðÿòè ¿äàëüí³ íà ïðåäìåò äîòðèìàííÿ íîðì.
ГОДУЮТЬ «ЗА НОВИМИ
СТАНДАРТАМИ»
Íàì òàêîæ âäàëîñÿ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ê³ëüêîìà êåð³âíèêàìè çàêëàä³â, ÿê³ âæå çàïðîâàäèëè ò³ çì³íè,
ÿê³ ïðîïîíóº ì³í³ñòåðñòâî. Îäíèì ç
ïåðøèõ çà ðåôîðìóâàííÿ õàð÷óâàííÿ øêîëÿð³â âçÿâñÿ çàêëàä ÒÂÏÓ
ðåñòîðàííîãî ñåðâ³ñó òà òîðã³âë³. ßê
ðîçïîâ³äàº éîãî êåð³âíèöÿ Ìàð³ÿ
×àøêà, òóò íå ëèøå ïî-íîâîìó
ãîäóþòü ó÷í³â, à é íàâ÷àþòü, ÿê
ìàþòü ïðàöþâàòè êóõàð³ â øê³ëüíèõ ¿äàëüíÿõ.
— Ìè âèêëþ÷èëè íàï³âôàáðèêàòè, ÷³ïñè, ñóõàðèêè, ôàáðè÷í³
ñîëîäîù³. Ó íàñ îáîâ'ÿçêîâ³ ñâ³æ³
îâî÷³, ïðèãîòîâàí³ òàê, ÿê ä³òè ëþáëÿòü. Îáîâ'ÿçêîâî ïåðøà ñòðàâà.
Òàêîæ ìè çâåðòàºìî óâàãó íà ïîäà÷ó ¿æ³, — êàæå äèðåêòîðêà.
НАГЕТСИ, БОЛОНЬЄЗЕ,
І БУРГЕРИ
Æóðíàë³ñòêà «RIA ïëþñ» òàêîæ
ïîáóâàëà ó òðåò³é øêîë³ òà ïî-

áà÷èëà, ùî íà òàð³ëêàõ ó òåðíîï³ëüñüêèõ øêîëÿð³â. Áëèçüêî 10-¿
ãîäèíè ó ¿äàëüí³ ñí³äàëè ìîëîäø³
ä³òëàõè. Ä³òè ñàì³ ìîæóòü îáèðàòè, ùî ¿ñòèìóòü ³ç äâîõ âàð³àíò³â.
Â÷èòåë³ ïåðåä ñí³äàíêîì çàïèòóþòü
ìàëþê³â, ùî âîíè õî÷óòü ³ ïåðåäàþòü ³íôîðìàö³þ íà êóõíþ.
— Íàéá³ëüøå ÿ ëþáëþ ¿ñòè ñóï,
áî öå êîðèñíî ³ ùå íàãåòñè, — êàæå
äðóãîêëàñíèê Àðòåì.
ßê ðîçïîâ³äàº äèðåêòîðêà øêîëè
¹ 3 Ðóñëàíà Ïåòðîêóøèí, çì³íè
ó ¿äàëüí³ â³äáóëèñü ìèíóëîãî ðîêó.
Ðàí³øå æ îòðèìóâàëè ÷èìàëî ñêàðã
â³ä áàòüê³â, çîêðåìà ï³ä ÷àñ çàñ³äàíü
Ðàäè øêîëè. Òîìó âçÿëèñü çà ðåôîðìóâàííÿ. Çì³íèëè ³ ï³äïðèºìöÿ, ÿêèé íàäàº ïîñëóãè.
— Êîëè â Óêðà¿í³ ïî÷àâ ä³ÿòè
ïðîåêò ªâãåíà Êëîïîòåíêà «Cult
Food», ìàìà îäíîãî ç íàøèõ ó÷í³â çàðåºòðóâàëàñü òóäè òà ñòàëà
îáëàñíèì êîîðäèíàòîðîì çì³í. ¯õ
âèð³øèëà ïî÷àòè ç íàøî¿ ¿äàëüí³.
Ìè ïåðåãëÿíóëè ìåíþ, çà êîøòè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó çàêóïèëè
îáëàäíàííÿ òà çðîáèëè ðåìîíò.
Çà çá³ðíèêîì ñòðàâ Êëîïîòåíêà
ïî÷àëè ãîòóâàòè ÷èìàëî íà¿äê³â. Ïîò³ì äèâèëèñü, ùî á³ëüøå
ëþáëÿòü ó÷í³, à ùî ¿ì íå äóæå
ïîäîáàºòüñÿ. Çâåðíóëè óâàãó
íà ïðîäóêòè. Äîäàëè áàãàòî ñàëàò³â. Òåïåð ìåíþ íå îáìåæóºòüñÿ ìàêàðîíàìè òà êàðòîïëåþ:
ìè âêëþ÷èëè áóëãóð, ÿêèé äóæå
ïîëþáèëè ä³òè, ñîóñ áîëîíüºçå,
ñóï ì³íåñòðîíå, ³íø³ ñòðàâè. Âîíè
ïîæèâí³, êîðèñí³ ³ êðàñèâ³ â ïîäà÷³, — êàæå äèðåêòîðêà.
ЯК В ІНШИХ ЗАКЛАДАХ
ßê ðîçïîâ³äàº Îëüãà Ïîõèëÿê,
ó øê³ëüíèõ ¿äàëüíÿõ âæå ïî÷àëè
ìîäåðí³çàö³þ. Ðåìîíò ðîáëÿòü ³
çà êîøòè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó, ³
çà êîøòè ï³äïðèºìö³â, ÿê³ çä³éñíþþòü îðãàí³çàö³þ õàð÷óâàííÿ.
— Îáëàäíàííÿ çàêóïëÿëè ìèíóëîãî ðîêó äëÿ âîñüìè çàêëàä³â
çà êîøòè ñï³âô³íàíñóâàííÿ äåðæàâíîãî áþäæåòó òà ì³ñüêîãî, —
êàæå âîíà.
Òàê, íîâ³ õàð÷îáëîêè ç'ÿâèëèñü
ó òàêèõ çàêëàäàõ: ¹ 2, 5, 6, 8,
18, 21.

Ì²ÑÒÎ

5

RIA ïëþñ, 28 êâ³òíÿ 2021

УМОВ НЕМАЄ, ВСЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ
Ми перевірили  Наскільки Тернопіль
пристосований для велосипедистів і
що робити тим, хто не має велосипеда,
але бажає оцінити його переваги?
Ми знайшли, де можна взяти двоколісник
в оренду та запитали у місцевих,
де його можна випробувати

Òåðíîïîëÿíèí Ïàâëî Ïîïèê
ïîëþáëÿº ¿çäèòè íà ïðîãóëÿíêó
íà âåëîñèïåä³, àëå êàæå, ùî â ì³ñò³ äî âåëîñèïåäèñò³â íå çâèêëè
àí³ àâòîìîá³ë³ñòè, àí³ ï³øîõîäè.
À ñïåö³àëüíî îáëàøòîâàí³ ì³ñöÿ
ìîæíà ïîðàõóâàòè íà ïàëüöÿõ ðóêè.
— ß ì³ñòîì ñòàðàþñÿ íå äóæå
¿çäèòè, òîìó ùî í³÷îãî íå ïðîäóìàíî, à òå, ùî º, ìàáóòü, çðîáëåíå ëèøå äëÿ ãàëî÷êè, àáî
ñïîíòàííî, — êàæå ÷îëîâ³ê. —
Ì³ñòî íå äóæå çðó÷íå, òîìó ùî
âåëîäîð³æîê ïðàêòè÷íî íåìàº,
à ïðî¿æäæà ÷àñòèíà ÷è òðîòóàðè
òðàäèö³éíî â ÿìàõ.
Âåëî³íôðàñòðóêòóðè íå âèñòà÷àº, çîêðåìà ³ äîð³æîê, ùî ìàëè á
ç’ºäíóâàòè æèòëîâ³ ìàñèâè.
Ó ïàðêàõ º ê³ëüêà âåëîäîð³æîê,
ÿêèìè êîðèñòóþòüñÿ ï³øîõîäè.
— Íå âèñòà÷àº âåëîñòîÿíîê,
ïðîêàò³â âåëîñèïåä³â, — ïîÿñíþº
òåðíîïîëÿíèí.
НІ ІНФРАСТРУКТУРИ, НІ
ПОВАГИ ДО ВЕЛОСИПЕДИСТІВ
Ñîë³äàðí³ ç ÷îëîâ³êîì ³ ÷èòà÷³
ñàéòó 20minut.ua. Ìè 20 êâ³òíÿ
ðîçì³ñòèëè ó ñîöìåðåæàõ îïèòóâàííÿ, ó ÿêîìó çàïèòàëè ïðî çðó÷í³ñòü âåëî³íôðàñòðóêòóðè â Òåðíîïîë³. Îñü ùî â³äïîâ³ëè ì³ñöåâ³.
«²íôðàñòðóêòóðè ôàêòè÷íî
íåìàº, à íà òèõ äîð³æêàõ, ùî º,
íåìîæëèâî ¿çäèòè. Íàïðèêëàä,
äîðîãîþ íà Äàëüí³é ïëÿæ. Òàì
êîæí³ 50 ìåòð³â òðåáà çóïèíè-

òèñÿ ³ çë³çòè ç âåëîñèïåäà, ùîá
ïåðåâåñòè éîãî ÷åðåç áîðäþð», —
íàïèñàëà Îëåíà ×óïðîâñüêà.
«Âåëî³íôðàñòðóêòóðè íåìàº,
îêð³ì âæå äîáðå ñòåðòî¿ ðîçì³òêè
â³ä «Íàäñòàâíî¿ öåðêâè» ³ äî «Öèãàíêè»! — äîäàº Íàçàð³é Õàìóëÿê.
«Ó ïàðêàõ, ùî áëèæ÷å äî öåíòðó» ùå äå-íå-äå º øìàòêè òî¿
«³íôðàñòðóêòóðè», à íà îêðà¿íàõ
ì³ñòà íåìà, íå áóëî ³ âæå íå áóäå,
÷åðåç õàîòè÷íó óù³ëüíþþ÷ó çàáóäîâó áóäèíêàìè ³ òîðãîâèìè

«Ó ïàðêàõ áëèæ÷å äî
öåíòðó ùå º øìàòêè òî¿
«³íôðàñòðóêòóðè», à íà
îêðà¿íàõ íåìà, íå áóëî ³
íå áóäå ÷åðåç õàîòè÷íó
óù³ëüíþþ÷ó çàáóäîâó»
öåíòðàìè, — çàçíà÷àº Ron Lov.
«Øìàòêè ðîçêèäàíèõ ä³ëÿíîê
«âåëîäîð³æîê» íå º ³íôðàñòðóêòóðîþ. Íó ³ â³äíîøåííÿ ï³øîõîä³â äî âèùåñêàçàíèõ «âåëîòðàñ».
«Ï³øîõ³ä çàâæäè ïðàâèé», àáî
«ß æ ìàìà» ç äèòèíîþ ñòâîðþþòü
«÷óäîâ³» óìîâè äëÿ âåëîïðîãóëÿíîê», — íàïèñàâ Âëàä Êîðîáêî.
«Âîíà ÷àñòêîâî º ò³ëüêè â ïàðêàõ,
àëå òàì ³ òàê áåçïå÷íî ¿çäèòè. Öå ÿê
ðîáèòè ïðîöåäóðó ïðîòè îáëèñ³ííÿ,
êîëè â ïàö³ºíòà ñèëüíà êðîâîòå÷à», — äîäàº Kostantin Kovalok.
ПЕРЕВІРИЛИ ВЕЛОДОРІЖКИ
Ìè ïåðåâ³ðèëè, ó ÿêîìó ñòàí³ âåëîäîð³æêè âçäîâæ Ñòàâó òà

Біля Ставу доріжки для велосипедистів
потребують оновлення розмітки
â ïàðêó «Òîï³ëü÷å». Çàóâàæèìî,
ùî íàâ³òü íå ó âñ³õ ïàðêàõ âîíè º,
íå êàæó÷è âæå ïðî âåëîäîð³æêè
íà ð³çíèõ ìàñèâàõ ì³ñòà.
Òàê, á³ëÿ Ñòàâó á³ëà ôàðáà, ùî
ðîçìåæîâóº äîðîãó äëÿ ï³øîõîä³â
òà âåëîñèïåäèñò³â, óæå çäèðàºòüñÿ. Áëèæ÷å äî Íàäñòàâíî¿ öåðêâè
¿¿ ñòàí ë³ïøèé. À îò ïîçíà÷åííÿ
ó âèãëÿä³ âåëîñèïåäà íà äîð³æêàõ
âñå ùå ìàþòü äîáðèé âèãëÿä ³ çóñòð³÷àþòüñÿ ÷åðåç êîæí³ 50 ìåòð³â.
Ó ïàðêó «Òîï³ëü÷å» âåëîäîð³æêè
ðîçì³÷åí³ ³íøèì êîëüîðîì áðóê³âêè. Öå çðó÷íî ³ á³ëüø ïîì³òíî.
Êð³ì òîãî, òóò òàêîæ íàìàëþâàëè
çíàê âåëîñèïåäà, àáè ï³øîõîäè
ðîçóì³ëè, äëÿ êîãî öÿ äîð³æêà.
À îò â ïàðêó «Çäîðîâ’ÿ» ñèòóàö³ÿ ã³ðøà, àäæå ðîçì³òêè íà ï³øîõ³äíèõ çîíàõ òóò íåìàº. Ä³ëÿíêà
äîðîãè âèä³ëåíà ³íøèì êîëüîðîì,
àëå áåç æîäíî¿ ðîçì³òêè.
Òà âè ìîæåòå îáðàòè ³ äîâøèé
ìàðøðóò íàâ³òü çà ìåæàìè Òåðíîïîëÿ.

ФОТО ФЕДОРА ВОСІНСЬКОГО

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

Тернополянин
Павло Попик
часто подорожує
велосипедом

Варто ще встановити позначення, що вона призначена
для велосипедистів. У парку «Здоров’я» її немає

Чи можна взяти в оренду велосипед

Оренда двоколісного на день
становить 150 гривень

У 2019-му в місті обіцяли влаштувати
велопрокат. «Близько півтори сотні велосипедів можна буде незабаром брати
в оренду в Тернополі. Користуватись ними
можна буде за системою bike sharing. Це
коли береш транспорт в одній «точці»,
а залишаєш в іншій». Обіцяли, але проєкт
досі не втілили в реальність.
Якщо у вас немає велосипеда, але ви дуже
хочете покататися, ми дізналися про реальну оренду двоколісників. Обдзвонили
10 магазинів.
У Тернополі знайшли лише один пункт
прокату велосипедів на проспекті Злуки,
33. Але і там поки не можуть задовольнити бажання усіх охочих. Адже велосипедів
просто не вистачає.
Підприємець Віталій, який і є власником
велопрокату, розповів, що має лише п’ять
велосипедів.
— Раніше мав вісім, але в справному
вигляді поки лише чотири. Один зараз

ремонтують. Перед початком сезону
я всі відніс до майстра, або той оглянув
та полагодив, якщо це потрібно, — каже
підприємець.
Якщо бажаєте орендувати на годину-дві,
варто попередньо це обговорити. Та найчастіше тернополяни беруть велосипеди
саме на день. До того ж, як пояснив пан
Віталій з власного досвіду, здавати велосипеди погодинно невигідно.
— Розумієте, погодинно невигідно здавати
хоча б тому, що я маю небагато велосипедів. Здам три на годину, а до мене прийде
чоловік, який хоче орендувати їх на день
і забрати всі, — продовжує він.
Залежно від велосипеда, який ви обрали,
потрібно буде залишити різну суму завдатку — тисячу чи дві тисячі гривень, які
вам потім повернуть. Пан Віталій пояснює,
це гарантія того, що людина поверне велосипед, а не візьме і зникне.
— Можна залишити якийсь документ, —

додає підприємець. — Але законом заборонено залишати паспорти, тому можна
залишити студентський чи посвідчення
водія абощо. У мене поки крадіжок велосипедів не було, але в моїх знайомих,
які раніше здавали велосипеди, такі випадки були.
Компенсація пошкоджень транспортного
засобу, коли ви берете його в оренду, залежить від конкретних обставин.
— Я все розумію, можна пробити колесо, чи воно може просто спустити, це
поломки, які не потребують фінансових
вливань і відремонтувати їх неважко. Але
якщо людина взяла велосипед, стрибала
ним через бордюри і погнула колесо, чи
щось відламала, потрібно компенсувати
вартість ремонту, — каже співрозмовник.
Дитячих велосипедів в оренду немає, ті,
що є, підійдуть як чоловікам, так і жінкам. Як зауважив журналіст «RIA плюс»,
усі вони середнього цінового класу.
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СКЛАЛИ РЕЙТИНГ САДКІВ: ЧИ
ВІЗЬМУТЬ УСІХ ДІТЕЙ У ТЕРНОПОЛІ
Діти  Про те, який дошкільний
заклад має відвідувати малеча,
батьки починають думати практично
від її народження. У яких садках
найбільші черги і чи приймуть
усіх охочих у заклади з 1 вересня.
Ми проаналізували ситуацію в місті
ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM,
097–161–41–50

Óñþ ³íôîðìàö³þ ïðî ÷åðãè
â äîøê³ëüí³ çàêëàäè ì³ñòà ìîæíà
â³äñòåæèòè íà ïîðòàë³ Äîøê³ëüíà
îñâ³òà ì. Òåðíîïîëÿ. Áî, ïåðø
í³æ ìàëþê ï³äå â ñàäîê, óñ³ áàòüêè ìàþòü ðåºñòðóâàòè éîãî ó ö³é
ñèñòåì³. Â³äñòåæóâàòè ñòàí ÷åðãè
ìîæíà îíëàéí.
Ïðè ôîðìóâàíí³ ÷åðãè â êîíêðåòíèé ÄÍÇ, íîìåð â ñèñòåì³
ðåºñòðàö³¿ âèñòóïàº ïð³îðèòåòíèì
êðèòåð³ºì. Òîæ, ó ÿêèé ñàäîê ÷åðãè íàéá³ëüø³, ìîæåìî â³äñòåæèòè. Õî÷à âèêëþ÷àòè ôàêò òîãî,
ùî íå âñ³ áàòüêè âñòèãëè ïîäàòè
çàÿâêè, íå ìîæíà. Äî òîãî æ, º
ïðåäñòàâíèêè ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é, ÿêèõ ìîæóòü çàðàõîâóâàòè
â çàêëàä çà ïð³îðèòåòîì.
Ó òàáëèöÿõ ìè ðîçïèñàëè óñ³
çàÿâêè áàòüê³â ó êîæåí ç 40-êà
äîñòóïíèõ äëÿ çàïèñó ñàäê³â Òåðíîïîëÿ. Ïîäàâàòè çàÿâêè íà âñòóï
ó 2021 ðîö³ ìîæíà ó ÿñåëüí³ ãðóïè (ä³òè â³êîì 2 ðî÷êè), ìîëîäø³
ãðóïè (ä³òè â³êîì 3 ðîêè), ñåðåäí³ ãðóïè (ä³òè â³êîì 4 ðîêè) òà
ñòàðø³ ãðóïè (ä³òè â³êîì 5 ðîê³â).
ЧИ МОЖЕ ДИТИНА
ЗАЛИШИТИСЯ «ПОЗА ЧЕРГОЮ»
Íîìåð çàãàëüíî¿ ÷åðãè º óí³êàëüíèì òà íåçì³ííèì. Ïîðÿäêîâà
ïîçèö³ÿ ìîæå çì³íþâàòèñÿ ëèøå
âíàñë³äîê çì³íè àíêåòíèõ äàíèõ
³íøèõ ä³òåé (ó çâ'ÿçêó ç³ çì³íîþ
ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ àáî ç ³íøèõ
ïðè÷èí). Íàïðèêëàä, ÿêùî äèòèíà, ÿêà çàðåºñòðîâàíà ó ÄÍÇ ¹ 1 ç
íîìåðîì ó ÷åðç³ 5, çì³íþº àíêåòí³
äàí³ ³ îáèðàº ÄÍÇ ¹ 2, òî óñ³ ³íø³
ä³òè, ÷èé íîìåð çàãàëüíî¿ ÷åðãè

á³ëüøèé í³æ 5, çì³ùóþòüñÿ íà îäíó
ïîçèö³þ âíèç. Ïðî öå éäåòüñÿ
íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè ³ íàóêè.
Àëå òóò º ùå îäèí ìîìåíò. ßêùî
íå ìàºòå òåðíîï³ëüñüêî¿ ðåºñòðàö³¿ — âàøà äèòèíà íå â ïð³îðèòåò³.
Îñîáëèâî, ÿêùî çáèðàºòåñü â³ääàòè
¿¿ â ÿñåëüíó ãðóïó.
«Ç ñàäî÷êà ïîäçâîíèëè ³ ïîâ³äîìèëè, ùî çà ñïèñêîì ìè áëèçüêî
³ òî÷íî ïîïàäàºìî, àëå ïîòð³áíî
ìàòè òåðíîï³ëüñüêó ïðîïèñêó, áî
ïåðøî÷åðãîâî áóäóòü áðàòè ä³òîê ç
Òåðíîïîëÿ. Òàê ùî º øàíñ íå ïîòðàïèòè â ñàäîê», — ïèøå â ñîöìåðåæàõ Ìàðòà Çàÿöü.

Çà äàíèìè ðåºñòðó,
ñèòóàö³ÿ â äèòñàäêàõ
ð³çíà. Ó ñàäêàõ ¹ 21,
31, 33 â ÿñåëüíó
ãðóïó çàïèñàëè ïîíàä
80 ä³òåé
Ïðî ïèòàííÿ äîäàòêîâî¿ îïëàòè
áàòüêàìè íåòåðíîï³ëüñüêèõ ä³òåé
â ì³ñò³ äèñêóòóþòü âæå òðè ðîêè,
à áàòüêè íàâ³òü ñóäÿòüñÿ ³ç âëàäîþ.
Àëå íàðàç³ ñèòóàö³ÿ íåîäíîçíà÷à.
² äî ö³º¿ òåìè ìè ïîâåðíåìîñÿ
çãîäîì. Õî÷à, ÿê ðàí³øå çàÿâëÿëà
íà÷àëüíèöÿ óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè ì³ñüêî¿ ðàäè Îëüãà Ïîõèëÿê,
ó ñàäêè ïðèéìàþòü âñ³õ, íåçàëåæíî
â³ä ðåºñòðàö³¿.
БУЛИ НА ПОЧАТКУ ЧЕРГИ,
А ОПИНИЛИСЯ В КІНЦІ
— À íàðàç³ íå âñ³ áàòüêè ââàæàþòü, ùî ÷åðãè â ñàäîê ñïðàâåäëèâ³.
Çàðåºñòðóâàëè áåç ïðîáëåì. Â³äñòåæóºìî ì³ñöå. Áóëè 28 â ñïèñêó.

НАЙБІЛЬШІ ЧЕРГИ У ДИТСАДКАХ ТЕРНОПОЛЯ

Ê³ëüêà òèæí³â òîìó ñòàëè 37. Äçâîíèëà äèðåêòîðó çàêëàäó óòî÷íèòè,
ñê³ëüêè ä³òåé áóäóòü áðàòè â öüîìó
ðîö³ ³ çà ÿêèì ïðèíöèïîì. Òî÷íî¿
â³äïîâ³ä³ ìåí³ íå äàëè. Ñêàçàëè.
í³÷îãî ùå íå çíàþòü. Àëå ïåðø³
éäóòü ä³òè ÀÒÎâö³â, âä³âö³â ³ ò. ä., —
ðîçïîâ³äàº Õðèñòèíà Ñåë³âàíîâà.
Äåõòî ç áàòüê³â îáóðåíèé òèì,
ùî â ñàäêè ïðèéìàþòü íå óñ³õ ä³òåé, â³êîì äî 3 ðîê³â.
— Ñòîÿëè â ÷åðç³ ó ÿñëà ï³ä íîìåðîì 5, àëå îñü ñþðïðèç — çàâ³äóâà÷êà ÿñåëüíèõ ãðóï ó çàêëàä,
âèÿâëÿºòüñÿ, íå áåðå óæå 3 ð³ê.
Àëå â åëåêòðîíí³é ñèñòåì³ â ÷åðãó íà ÿñëà ñòàâëÿòü ³ ïî ñüîãîäí³øí³é äåíü. Íàâ³ùî òàêå ðîáèòè?
À ïîò³ì ç’ÿâëÿþòüñÿ «ìîëîäø³»
ãðóïè, äå ä³òè ð³çíîãî â³êó — â³ä
2 äî 3–3,5 ðîê³â. Ïåðåâåëà äîíå÷êó
â ³íøèé ñàäîê, — êàæå òåðíîïîëÿíêà Ëþäìèëà Ñåí³â.
СПОЧАТКУ МОЛОДШІ ГРУПИ,
ПОТІМ ЯСЕЛЬНІ
ßê ðîçïîâ³äàëè ðàí³øå â óïðàâë³íí³ îñâ³òè ³ íàóêè, â³äïîâ³äíî
äî çàêîíîäàâ÷èõ íîðì, ñïî÷àòêó
áåðóòü ä³òîê, ÿêèì âèïîâíèëîñÿ
3 ðîêè.

Дітей в Тернополі поменшало
Цього року, як переконує начальниця управління освіти Тернопільської міської ради Ольга
Похиляк, охочих потрапити у дошкільні установи поменшало.
Тому проблем зі вступом в садки
не повинно бути.
— Якщо минулого року було
11 тисяч дітей в садках, то зараз
буде приблизно 9 тисяч, — каже
вона. — Як правило, групи формуються після того, як випускаються попередні у травні-червні.
Тому що в деяких батьків може

виникнути бажання залишити дитину ще на рік у садочку. У зв'язку
з тим, що на дві тисячі кількість дітей зменшилась, проблеми з цим
не має бути взагалі. Те, що декому
не вдавалось потрапити в садок,
стосувалось лише найбільш завантажених закладів. До прикладу, садок № 33 — у найбільш
переповненому мікрорайоні.
Але загалом ми забираємо усіх:
і 2-річних, і 3-річних. Проблем
із влаштуванням дитини в садок
немає.

А ще в управлінні додають, що
зараз батьки можуть віддати
малюка в садок і посеред року.
Основні черги починають формувати вже із початком літа, тож
зволікати в управлінні не радять. Хоча й наголошують —
зареєструвати дитину в садок
можна й у червні, липні та навіть серпні.
Крім того, у міській раді обіцяють,
що невдовзі з'явиться новенький
садочок на вулиці Паркова, але
коли це буде — не повідомляють.

— Â³äïîâ³äíî äî ÷åðãè, ó äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ îñâ³òè ôîðìóþòüñÿ ãðóïè, — ñêàçàëà çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè Îëåíà Ïåëüâåöüêà. — Ê³ëüê³ñòü âèõîâàíö³â, ÿêèõ ìîæóòü âçÿòè â çàêëàä — ð³çíà. Òî÷íó ³íôîðìàö³þ ìîæå íàäàòè çàâ³äóâà÷. Âîíè
çíàþòü, ñê³ëüêè ãðóï ôîðìóºòüñÿ
â çàêëàä³. Ñïî÷àòêó íàáèðàþòü
ä³òåé, ÿêèì âæå º òðè ðîêè, áî
áàòüêè âèõîäÿòü ³ç äåêðåòíî¿ â³äïóñòêè, ÿêùî çàëèøèëèñü ì³ñöÿ,
íàáèðàþòü ÿñåëüí³ ãðóïè.
ßêùî ä³òåé òàê áàãàòî, ùî
óñ³ ìîæëèâ³ ãðóïè çàïîâíåí³,
òî â óïðàâë³íí³ ïðîïîíóþòü äâà
âàð³àíòè: ÷åêàòè íàñòóïíîãî ðîêó
àáî øóêàòè ³íøèé ñàäîê.
«Ó âèïàäêó â³äñóòíîñò³ â³ëüíèõ
ì³ñöü â îáðàíîìó çàêëàä³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè çàÿâíèêó ìîæå áóòè
çàïðîïîíîâàíà ìîæëèâ³ñòü áóòè
çàðàõîâàíèì äî ³íøîãî ñàäêà», —
ïèøóòü íà ñàéò³ «Äîøê³ëüíà îñâ³òà» óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè ÒÌÐ.
ДЕ НАЙБІЛЬШЕ ЗАЯВОК
ßêùî ïðîàíàë³çóâàòè äàí³ ç ðåºñòðó, òî ó ê³ëüêîõ ñàäêàõ êàðòèíà çíà÷íî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ.
Äî ïðèêëàäó, ó ñàäêàõ ¹ 21, 31,
33 â ÿñåëüíó ãðóïó çàïèñàëè ïîíàä
80 ä³òåé. Ó ñàäêè ¹ 37, 32 òà ïî÷àòêîâó øêîëó ¹ 5 — ïîíàä 70.
Ñåðåä ä³òåé, ÿêèì âæå âèïîâíèëîñü 3 ðîêè ³ ÿê³ ïëàíóþòü éòè

â ìîëîäø³ ãðóïè, áàòüêè â³ääàëè
ïåðåâàãó ñàäêàì ¹ 12, 21, 31.
×è âïîðàþòüñÿ ñàì³ äîøê³ëüí³
óñòàíîâè ç òàêèì íàïëèâîì ìàëþê³â, çàïèòóºìî ó ¿õ êåð³âíèê³â.
ÄÍÇ ¹ 21, êåð³âíèê Òåòÿíà
Ì³õàëê³â:
— Ä³òåé ìè ïðèéìàºìî, â³äïîâ³äíî äî ÷åðãè. Óñ³õ ìàëþê³â 3-ð³÷íîãî â³êó ïîâèíí³ çàáðàòè, — êàæå
çàâ³äóâà÷êà. — Ó íàñ öüîãî ðîêó
âèïóñêàºòüñÿ 3 ãðóïè. ×åðãè íàðàç³
ùå íå ôîðìóþòüñÿ. Ñê³ëüêè ä³òåé
ìàþòü ïîñòóïèòè â ñàäîê, âèð³øóº
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè.
ÄÍÇ ¹ 33, êåð³âíèê Àíàñòàñ³ÿ
Õîìè÷:
— Ó íàøîìó ñàäêó öüîãî ðîêó
âèïóñêàºòüñÿ 4 ãðóïè. Ìè ïðèéìàºìî óñ³õ ä³òåé â ìîëîäø³ ãðóïè ³
äâ³ — â ÿñåëüí³. ²íøèõ äîáåðåìî
÷åðåç ð³ê àáî æ áàòüêè ìîæóòü â³ääàòè ¿õ ó ³íø³ ñàäêè. Ó ìîëîäø³
ãðóïè â³äìîâè íå áóäå, — ãîâîðèòü
êåð³âíèöÿ ñàäêà.
ÄÍÇ ¹ 31, Íàòàë³ÿ Øèðàíò:
— Öüîãî ðîêó ó íàøîìó ñàäêó
áóäå íàá³ð ó äâ³ ÿñåëüí³ ãðóïè òà
îäíó ìîëîäøó. Ó äâ³ ìîëîäø³ ãðóïè áóäå äîíàá³ð. Ó íàøîìó ñàäêó
çàðàç 450 ä³òåé. Ó òðàâí³ ìè âèïóñêàºìî ä³òåé, ÿê³ ïëàíóþòü éòè
ó øêîëè, à äàë³ ÷åêàºìî íà ñïèñêè
ç óïðàâë³ííÿ. Ñïîä³âàþñü, çìîæåìî çàáðàòè óñ³õ ä³òåé, õî÷à ¿õ ó ãðóïàõ, éìîâ³ðíî, áóäå á³ëüøå, í³æ
çàçâè÷àé, — êàæå ïàí³ Øèðàíò.
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ПЕРЕВІРИЛИ, ЯК «ДОТРИМУЮТЬСЯ»
КАРАНТИНУ В ТАКСІ ТЕРНОПОЛЯ
Карантин  В області продовжують
діяти карантинні обмеження. А як
щодо служб таксі? Чи дотримуються
там вимог та як возять пасажирів —
читайте про це в матеріалі
ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758,
FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM

Æóðíàë³ñò «RIA ïëþñ» ñêîðèñòàâñÿ ï’ÿòüìà ñëóæáàìè òàêñ³
Òåðíîïîëÿ. Ìîäåëþºìî ñèòóàö³þ:
÷è çðîáëÿòü çàóâàæåííÿ ïàñàæèðó, ÿêèé «çàáóâ» îäÿãíóòè ìàñêó.
×è ñàì³ âîä³¿ òàêñ³ äîòðèìóþòüñÿ
ïðàâèë? ×è º ó íèõ ïèñüìîâ³ ³íñòðóêö³¿, ÿê ïîâèíí³ ïðàöþâàòè
â óìîâàõ êàðàíòèíó? Öå ìè ³ ç'ÿñîâóâàëè.
Ó õîä³ íàøîãî åêñïåðèìåíòó
ô³êñóâàëè ÷àñ ³ äàòó ïî¿çäêè.
Äàë³ ðîçïîâ³äü ïîäàºìî ï³ä ïåðøî¿ îñîáè.
ТАКСІ «ТЕРНОПІЛЬ»
Âèêëèêàþ ìàøèíó î 17 ãîäèí³
ó ï’ÿòíèöþ, 16 êâ³òíÿ. Çà ê³ëüêà õâèëèí ïðèáóâàº âèøíåâèé
Nissan. Ñ³äàþ â àâòî, ìàñêó
íå îäÿãíóâ. Òàêñèñò çàïèòóº,
êóäè âåçòè? Î÷³êóþ íà çàóâàæåííÿ ïðî â³äñóòí³ñòü ìàñêè, àëå
ðåàêö³¿ æîäíî¿. Äî ñëîâà, âîä³é
áóâ ó ìàñö³, àëå çàêðèâàëà âîíà
ëèøå ðîò.
— Ç 12 êâ³òíÿ â Òåðíîïîë³ ïîñèëèëè êàðàíòèí, à ñëóæá òàêñ³ öå
òîðêíóëîñÿ? — ïðîáóþ çàâ’ÿçàòè
ðîçìîâó.
— Ìîæå, ³ òîðêíóëîñÿ. Âè ìàºòå áóòè â ìàñö³… — â³äïîâ³äàº
÷îëîâ³ê.
² öå ºäèíà âèìîãà? Àëå ï³ñëÿ
öèõ ñë³â òàêñèñòà ìàñêó îäÿãàþ.
Âîä³é ðîçïîâ³â, ùî ïîñëóãàìè
òàêñ³ ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó á³ëüøå
ëþäåé êîðèñòóâàòèñÿ íå ñòàëè.
Õî÷à â³äêîëè â Òåðíîïîë³ çíîâó
çðîñëà ê³ëüê³ñòü íîâèõ çàõâîðþâàíü íà COVID-19, âñå á³ëüøå
ïàñàæèð³â îäÿãàþòü ìàñêó, ñ³äàþ÷è â àâòîìîá³ëü.
Òà ÷è áåçïå÷í³ ö³ ìàøèíè
äëÿ ïàñàæèð³â, àäæå ìè íå çíàºìî, ÷è çäîðîâèõ ëþäåé âîçèëè
äî íàñ? Òîìó ö³êàâëþñÿ â äèñïåò÷åðà ñëóæáè, ÿêèõ êàðàíòèííèõ çàõîä³â ïîâèíí³ äîòðèìóâàòèñÿ òàêñèñòè, ùîá ïî¿çäêà áóëà
áåçïå÷íîþ.
— Äëÿ âîä³¿â ñëóæáè ³ñíóþòü
ïðàâèëà, ÿêèõ âîíè çîáîâ’ÿçàí³
äîòðèìóâàòèñÿ. Çîêðåìà, äëÿ íèõ
îáîâ’ÿçêîâà íàÿâí³ñòü ìàñêè,
à ïàñàæèð³â äîçâîëåíî ïåðåâîçèòè
íå á³ëüøå òðüîõ â îäí³é ìàøèí³, — â³äïîâ³ëà ä³â÷èíà-äèñïåò÷åð.
Ó ïðåññëóæá³ òàêñ³ «Òåðíîï³ëü»
æóðíàë³ñòà çàïåâíèëè, ùî âñ³
ìàøèíè ïåðåä êîæíèì âè¿çäîì
íà çì³íó äåç³íô³êóþòü, îçîíóþòü
òà ïðîòèðàþòü.

— Îêð³ì òîãî, âñ³ì âîä³ÿì ìè
ðîçäàºìî áåçêîøòîâíî çàõèñí³
ìàñêè. ßêùî òàêñèñò áàæàº, â³í
ìîæå ïðîéòè äåç³íôåêö³þ àâòîìîá³ëÿ äâ³÷³, òðè÷³ ÷è íàâ³òü á³ëüøå
ðàç³â íà äåíü, àëå ìàøèíè áåç
ïîïåðåäíüî¿ äåç³íôåêö³¿ ìè íå âèïóñêàºìî íà ðîáîòó, — ïîÿñíèëè
â ïðåñ-ñëóæá³. — Öå çàãàëüíà ³íñòðóêö³ÿ, âèäàíà ì³ñüêîþ ðàäîþ,
³ ìè ¿¿ äîòðèìóºìîñÿ.
«ОПТИМАЛЬНЕ»
Âèêëèêàþ ìàøèíó î 17.20 ó
ï’ÿòíèöþ, 16 êâ³òíÿ. Äî ìåíå
ïåðåäçâîíèëè òà ïîâ³äîìèëè,
íà ÿêå àâòî âàðòî ÷åêàòè. Ïîì³÷àþ ïîòð³áíèé ìåí³ áåæåâèé
Suzuki, îäíàê íà ìàøèí³ æîäíèõ
ïîçíà÷îê ñëóæáè òàêñ³.
Í³ÿêèõ çàóâàæåíü ùîäî â³äñóòíîñò³ ìàñêè òàêñèñò íå âèñëîâèâ.
Àëå ñàì áóâ ó ìàñö³, õî÷ çàêðèâàëà âîíà òàêîæ ëèøå ðîò.
— À ñóâîð³ø³ êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ â ì³ñò³, ùî îöå ç 12 êâ³òíÿ ïðèéíÿëè, ÿêîñü òîðêíóëèñÿ
ñëóæá òàêñ³? — ö³êàâëþñÿ.

Ìàñêà îáîâ’ÿçêîâà äëÿ
âîä³ÿ òà ïàñàæèð³â.
Ïåðåâåçåííÿ —
íå á³ëüøå òðüîõ îñ³á
òà äåç³íô³êóâàííÿ àâòî
ïåðåä âè¿çäîì
— Òà ÿê³ îáìåæåííÿ, îöå
â ìàñêàõ ïàñàæèðè, ùîá áóëè.
À ¿çäèòè… Íå çíàþ, í³áè í³÷îãî
íå îáìåæóâàëè, — êàæå òàêñèñò.
Îäÿãàþ ìàñêó ³ ö³êàâëþñÿ, ÷è
äåç³íô³êóþòü àâòîìîá³ë³, ÿê öå
ðàí³øå ðîáèëè, êîëè êàðàíòèí
ëèøå ðîçïî÷àâñÿ.
— Ó íàñ íå äåç³íô³êóâàëè. Òà
ùî éîãî äåç³íô³êóâàòè? ß ñàì
éîãî ìèþ, ïðîòèðàþ, — â³äïîâ³äàº âîä³é.
Òàêîæ òàêñèñò ðîçïîâ³â, â³äêîëè êàðàíòèí ðîçïî÷àâñÿ, îõî÷èõ
ïî¿õàòè íà òàêñ³ á³ëüøå íå ñòàëî.
Ï³çí³øå òåëåôîíóþ ó äèñïåò÷åðñüêó òà ö³êàâëþñÿ, ÿêèõ êàðàíòèííèõ âèìîã âæèâàþòü ó òàêñ³
«Îïòèìàëüíå». Äèñïåò÷åð ðîçïîâ³ëà, ùî â òàêñ³ äàíî¿ ñëóæáè
äîçâîëåíî ïåðåâîçèòè íå á³ëüøå
òðüîõ ïàñàæèð³â. À âîä³¿â çîáîâ’ÿçóþòü íîñèòè ìàñêè.
— Ùîäî ïàñàæèð³â, ìè ïðîñèìî ¿õ îäÿãàòè ìàñêè. Òà öå ¿õ
âèá³ð, ÷è ïåðåáóâàòè â ìàøèí³
ó ìàñö³, — ïîÿñíèëè â äèñïåò÷åðñüê³é. — Ç âîä³ÿìè ïðîâîäèìî

Журналіст «RIA плюс» під видом пасажира перевірив, чи на практиці в таксі
дотримуються карантинних правил. Фото ілюстративне
áåñ³äè ùîäî äåç³íô³êóâàííÿ ñâîãî
àâòîìîá³ëÿ. Öå çàãàëüíà ³íñòðóêö³ÿ, ç ÿêîþ îçíàéîìëåí³ âñ³ âîä³¿
ïåðåä âè¿çäîì íà ðîáîòó.
«ПІЛОТ»
Âèêëèêàþ àâòî î 18.00 ãîäèí³, 16 êâ³òíÿ. Çà ê³ëüêà õâèëèí
ïðèáóâàº ÷åðâîíèé Lincoln. Çíîâó
æîäíî¿ ðåàêö³¿ â³ä âîä³ÿ íà â³äñóòí³ñòü ó ìåíå ìàñêè. Â³í ³ ñàì áåç
ìàñêè òà íàâ³òü íå çâåðòàº óâàãè
íà òå, ÷è âäÿãíóâ ïàñàæèð ñâîþ.
Íå äî÷åêàâøèñü æîäíîãî çàóâàæåííÿ, âñå-òàêè îäÿãàþ ìàñêó.
Äîðîãîþ òàêñèñò ðîçïîâ³â, ùî
ìàøèíè äåç³íô³êóþòü ïåðåä âè¿çäîì, à âîä³ÿì ì³ðÿþòü òåìïåðàòóðó.
ßê ³ â ïîïåðåäí³õ ñëóæáàõ,
ó äèñïåò÷åðñüê³é ïîÿñíèëè, ùî
êàðàíòèíó äîòðèìóþòüñÿ, àäæå
â òàêñ³ «Ï³ëîò» º ïðàâèëà. Çîêðåìà, ìàñêîâèé ðåæèì îáîâ’ÿçêîâèé
äëÿ âîä³ÿ òà ïàñàæèð³â. Ïåðåâåçåííÿ îñòàíí³õ — íå á³ëüøå òðüîõ
îñ³á òà äåç³íô³êóâàííÿ àâòîìîá³ëÿ
ïåðåä âè¿çäîì.
«ЕКО ТАКСІ»
Â³äíîñíî íîâà ñëóæáà òàêñ³,
ùî ç'ÿâèëàñÿ ó Òåðíîïîë³. Âèêëèêàþ àâòî î 12 ãîäèí³ 17 êâ³òíÿ. Ïðèáóâàº Nissan âèøíåâîãî
êîëüîðó. Ïàñàæèðó áåç ìàñêè
çàóâàæåííÿ íå ðîáëÿòü. Âîä³é
íå çâåðòàº óâàãó, ÷è ñ³â ÿ ó ìàñö³,
àëå îäÿãàþ ñàì.
Òàêñèñò áóâ ó ìàñö³, àëå çàêðè-

âàëà âîíà ò³ëüêè ðîò.
— ×è äåç³íô³êóºìî àâòî?
— Í³, òàêîãî íåìà, — êàæå â³í.
×îëîâ³ê ðîçïîâ³â, äî òîãî, ÿê
ïî÷àâ ïðàöþâàòè â äàí³é ñëóæá³
òàêñ³, ïðàöþâàâ ó ³íø³é. Êîëè
êàðàíòèí ò³ëüêè ðîçïî÷àâñÿ,
òàì ä³éñíî äåç³íô³êóâàëè àâòî,
àëå ëèøå ïðîòÿãîì òèæíÿ.
— Ìè íå ïåðåâîçèìî á³ëüøå
òðüîõ ïàñàæèð³â ó îäíîìó àâòî,
çà âèíÿòêîì ñ³ì’¿, — ðîçïîâ³ëè
â äèñïåò÷åðñüê³é. — Âðàíö³ òà
ââå÷åð³, òîáòî êîæí³ 12 ãîäèí, º
äåç³íôåêö³ÿ àâòî. Âîä³ÿì ïðîâîäÿòü çàãàëüíèé ³íñòðóêòàæ, ïèñüìîâèõ ³íñòðóêö³é íåìàº.
Àëå æ âîä³é ïðî äåç³íôåêö³þ í³÷îãî íå ÷óâ… Õòîñü êàæå
íåïðàâäó?
«VIP НОВЕ ТАКСІ»
Âèêëèêàþ àâòî î 14 ãîäèí³ 19 êâ³òíÿ. Ïðèáóâàº ÷îðíèé
Renault, ³ ÿ ñ³äàþ â ìàøèíó. Âîä³é
íå çðîáèâ çàóâàæåííÿ ïàñàæèðó,
ùîá îäÿãíóâ ìàñêó. Îäíàê ñàì
â³í ¿¿ îäÿãíóâ ïðàâèëüíî.
— Öå æ ìîÿ áåçïåêà òàêîæ, —
êàæå òàêñèñò. — Ó ìåíå âäîìà
äâîº ä³òåé, ÿ íå çàö³êàâëåíèé çàõâîð³òè ³ ïðèíåñòè äîäîìó õâîðîáó. Ìè äåç³íô³êóºìî àâòîìîá³ë³.
Òà ÿ ³ ñàì äâà-òðè ðàçè íà äåíü
ïðîòèðàþ â ñàëîí³, — äîäàâ òàêñèñò.
Æ³íêà â äèñïåò÷åðñüê³é ñëóæá³
òàêñ³ ðîçïîâ³ëà. ùî êîæíå àâòî
ïåðåä âè¿çäîì íà çì³íó äåç³íô³êó-

þòü. Îêð³ì òîãî, ó âîä³¿â º çàñîáè
äåç³íôåêö³¿ ñàëîíó àâòîìîá³ëÿ ç
ñîáîþ ³ âîíè ïðîòèðàþòü àâò³âêè
âæå áóäó÷è íà çì³í³.
— Òàêîæ ó äåÿêèõ àâòîìîá³ëÿõ º çàõèñíå ñêëî ì³æ âîä³ºì òà
ïàñàæèðîì, àáè çðîáèòè ïî¿çäêó
ùå áåçïå÷í³øîþ, — ïîÿñíèëà
âîíà. — Îêð³ì òîãî, ìè ïåðåâîçèìî íå á³ëüøå òðüîõ ïàñàæèð³â
ó îäíîìó àâòî. ßê ïàñàæèðè, òàê
³ âîä³é â ìàøèí³ ïîâèíí³ ïåðåáóâàòè ó ìàñêàõ.
КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ, ЯКЩО
ВИЯВИЛИ ПОРУШЕННЯ
ßê ìè ïåðåêîíàëèñÿ, íå ó âñ³õ
ñëóæáàõ òàêñ³ äîòðèìóþòüñÿ òèõ
êàðàíòèííèõ âèìîã, ïðî ÿê³ ãîâîðÿòü äèñïåò÷åðè. Äåÿê³ âîä³¿
³ âçàãàë³ ïåðåâîçÿòü ïàñàæèð³â,
ïåðåáóâàþ÷è áåç ìàñêè, àáî æ
íåïðàâèëüíî ¿¿ îäÿãàþòü.
Íàãàäàºìî, ç 29 áåðåçíÿ
2020 ðîêó â Òåðíîïîë³ ä³þòü êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ ùîäî ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ó ñëóæáàõ òàêñ³. ßê éäåòüñÿ íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè,
ïåðåâåçåííÿ íåîáõ³äíî çä³éñíþâàòè â çàñîáàõ ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó òà ó ê³ëüêîñò³ íå á³ëüøå òðüîõ
ïàñàæèð³â àáî â ìåæàõ îäí³º¿ ñ³ì’¿
ç ä³òüìè â ëåãêîâèõ àâòîìîá³ëÿõ.
ßêùî âè áà÷èòå íåäîòðèìàííÿ êàðàíòèííèõ âèìîã, ìîæåòå
çâåðíóòèñÿ äî ïîë³ö³¿ çà íîìåðîì 102, àáî æ ïîâ³äîìèòè ïðî
öå àíîí³ìíî, çàïîâíèâøè ñïåö³àëüíó ôîðìó.
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РЕКЛАМА

Надійність та зручність: чому потрібно
обирати перевірених постачальників газу
БЛОГ
Ç 1 ñåðïíÿ ìèíóëîãî ðîêó çàïðàöþâàâ ðèíîê ãàçó äëÿ óêðà¿íö³â. Òåïåð
æèòåë³ Òåðíîï³ëüùèíè ìîæóòü ñàìîñò³éíî
îáèðàòè ïîñòà÷àëüíèêà ãàçó. Äëÿ çðó÷íîñò³
ñïîæèâà÷³â ïðîöåäóðó ïåðåõîäó äî íîâîãî
ïðîäàâöÿ ãàçó ìàêñèìàëüíî ñïðîùåíî. ²
ùî âàæëèâî — ñïîæèâà÷ ìîæå îáðàòè
áóäü-ÿêó ãàçîïîñòà÷àëüíó êîìïàí³þ, íàâ³òü
ç ³íøîãî ðåã³îíó.

íî ïåðåêëþ÷èëè íà «Ïîñòà÷àëüíèêà
îñòàííüî¿ íàä³¿» (ÏÎÍ). Öå òèì÷àñîâèé ïîñòà÷àëüíèê, îáðàíèé íà òðè ðîêè
Óðÿäîì. Îòðèìóâàòè â³ä íüîãî ãàç ìîæíà
íå á³ëüøå 60 äí³â. Çà öåé ÷àñ ñïîæèâà÷åâ³
íåîáõ³äíî îáðàòè íîâîãî ïîñòà÷àëüíèêà.
Îòæå, òåïåð âñ³ì êîëèøí³ì êë³ºíòàì
ÄÏ «Êðåìåíåöüêå ÓÏÐÃ» íåîáõ³äíî
çíàéòè íîâîãî íàä³éíîãî ïîñòà÷àëüíèêà
òà óêëàñòè ç íèì äîãîâ³ð.

НОВІ ТРУБИ ПРОКЛАДАТИ НЕ ТРЕБА!
Ïåðøå ïèòàííÿ, ÿêå âèíèêàº ó ñïîæèâà÷³â ïðè äóìö³ çì³íèòè ïîñòà÷àëüíèêà: «Õòî
ïðîêëàäå ìåí³ íîâó òðóáó?». Öå íàéá³ëüø
ïîøèðåíèé ì³ô, ÿêèé ñòðèìóº óêðà¿íö³â.
Áî ïðîêëàäàòè íîâ³ òðóáè íå ïîòð³áíî!
Òðóáàìè îï³êóþòüñÿ îïåðàòîðè ãàçîðîçïîä³ëü÷èõ ìåðåæ (îïåðàòîðè ÃÐÌ) —
îáëãàçè òà ì³ñüêãàçè. Âîíè â³äïîâ³äàþòü
çà ïðîöåñ äîñòàâêè ãàçó äî ñïîæèâà÷à.
À ïîñòà÷àëüíèêè — â³äïîâ³äàþòü çà òå,
ùîá ãàç áóëî çàêóïëåíî ³ æîäåí êë³ºíò
íå çàëèøèâñÿ áåç áëàêèòíîãî ïàëèâà.
Çì³íèòè îïåðàòîðà ÃÐÌ íå ìîæíà,
à îò ïîñòà÷àëüíèêà ãàçó — áåç ïðîáëåì.
²íøèìè ñëîâàìè: ïî îäí³é òðóá³ ìîæå
íàäõîäèòè ãàç â³ä ð³çíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â.
² ùå îäèí âàæëèâèé ìîìåíò, çì³íèòè
ïîñòà÷àëüíèêà ìîæóòü íå ëèøå âëàñíèêè
ïðèâàòíèõ áóäèíê³â, à é ñïîæèâà÷³, ÿê³
ïðîæèâàþòü â áàãàòîïîâåðõ³âêàõ. Ñüî-

НАДІЙНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК — ХТО ВІН?
Ïðè âèáîð³ ïîñòà÷àëüíèêà ðàäèìî
çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ êðèòåð³¿:
 Íàä³éí³ñòü — òðèâàë³ñòü ðîáîòè ïîñòà÷àëüíèêà íà ðèíêó ãàçó ³ íàÿâí³ñòü
ó íüîãî ë³öåíç³¿. Öþ ³íôîðìàö³þ ìîæíà
çíàéòè íà ñàéòàõ ïîñòà÷àëüíèê³â ³ íà ñàéò³ Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ åíåðãåòèêè
òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã (ÍÊÐÅÊÏ).
 Ñåðâ³ñè — óìîâè îáñëóãîâóâàííÿ â îô³ñàõ ïîñòà÷àëüíèêà, çðó÷í³ñòü
¿õ ðîçòàøóâàííÿ, íàÿâí³ñòü çðó÷íèõ
îíëàéí-³íñòðóìåíò³â, ùîá îïåðàòèâíî
âèð³øóâàòè ãàçîâ³ ïèòàííÿ.
 Êë³ºíòñüêà áàçà — ÿêùî ïîñòà÷àëüíèê ïðîäàº ãàç âåëèê³é ê³ëüêîñò³ êë³ºíò³â, çíà÷èòü â³í çàêóïîâóº áëàêèòíå
ïàëèâî ó âåëèêèõ îáñÿãàõ. À îòæå âè
íå ðèçèêóºòå çàëèøèòèñÿ áåç ãàçó.
Á³ëüø³ñòü âåëèêèõ ïîñòà÷àëüíèê³â ãàçó

ПРЕССЛУЖБА «ТВІЙ ГАЗЗБУТ»

ãîäí³ âæå í³êîãî íå äèâóº, êîëè ìåøêàíö³ îäíîãî âèñîòíîãî áóäèíêó êóïóþòü
ãàç ó ê³ëüêîõ ïîñòà÷àëüíèê³â, ÿê³ äîñòàâëÿþòü ãàç â êâàðòèðó ïî ñï³ëüí³é òðóá³.
ЩО ВАЖЛИВО ЗНАТИ ПРО РИНОК ГАЗУ?
Â³äêðèòòÿ ðèíêó ãàçó äàëî ìîæëèâ³ñòü
âèáîðó — âèáîðó ïîñòà÷àëüíèêà ³ âèáîðó
ãàçîâîãî òàðèôó. Àëå íå âñ³ ïîñòà÷àëüíèêè çìîãëè âèòðèìàòè âèñîêó êîíêóðåíö³þ
³ ïðèñòîñóâàòèñü äî íîâèõ óìîâ ðîáîòè.
Íà Òåðíîï³ëüùèí³ ñòàâñÿ ÿêðàç òàêèé
âèïàäîê — ïîñòà÷àëüíèê ãàçó ÄÏ «Êðåìåíåöüêå ÓÏÐÃ» âòðàòèâ ñâîþ ë³öåíç³þ
òà óñ³õ ñâî¿õ êë³ºíò³â, îñê³ëüêè íå çì³ã
ñòàá³ëüíî ïîñòà÷àòè ãàç.
Ùîá êë³ºíòè ÄÏ «Êðåìåíåöüêå ÓÏÐÃ»
íå çàëèøèëèñü áåç ãàçó, ¿õ àâòîìàòè÷-

â Óêðà¿í³ ïðàöþþòü ï³ä áðåíäîì «ÒÂ²É
ÃÀÇÇÁÓÒ» ³ ïîíàä ï'ÿòü ðîê³â áåçïåðåá³éíî çàáåçïå÷óþòü ðåñóðñîì ñâî¿õ êë³ºíò³â.
Äëÿ â³ääàëåíî¿ ðîáîòè ç ðàõóíêàìè ö³ ïîñòà÷àëüíèêè ïðîïîíóþòü îíëàéí-ñåðâ³ñè:
 Îñîáèñòèé êàá³íåò íà ïîðòàë³ 104.ua;
 ìîá³ëüí³ äîäàòêè äëÿ iOS ³ Android;
 ÷àò-áîòè 7104.ua â Viber ³ Telegram.
ЯК УКЛАСТИ ДОГОВІР З НОВИМ
ПОСТАЧАЛЬНИКОМ?
Äëÿ óêëàäåííÿ äîãîâîðó ç íîâèì ïîñòà÷àëüíèêîì ñïîæèâà÷åâ³ íåîáõ³äí³:
ïàñïîðò, ²ÏÍ, EIC-êîä (ñâ³é êîä ìîæíà
çàïèòàòè ó îïåðàòîðà ÃÐÌ) ³ äîêóìåíò
íà ïðàâî âëàñíîñò³.
СТАТИ КЛІЄНТОМ ПРОСТО:
 Çàëèø³òü çàÿâêó íà ñàéò³ gaszbut.com.ua,
çàïîâíèâøè ôîðìó çâîðîòíîãî çâ'ÿçêó.
 Ç âàìè çâ'ÿæåòüñÿ ìåíåäæåð, ÿêèé
ðîçïîâ³ñòü ïðî óìîâè ðîáîòè ³ ñêëàäå
çàÿâó-ïðèºäíàííÿ.
 Âàì íàä³øëþòü âæå çàïîâíåíó çàÿâó-ïðèºäíàííÿ, ÿêó íåîáõ³äíî áóäå ï³äïèñàòè ³ â³äïðàâèòè çà çâîðîòíîþ àäðåñîþ.
Ï³ñëÿ öüîãî âàì ïðèéäå ïîâ³äîìëåííÿ
ïðî çì³íó ïîñòà÷àëüíèêà. Çàçâè÷àé öå
çàéìàº áëèçüêî òèæíÿ.
Ç ïèòàíü óêëàäåííÿ äîãîâîðó íà ïîñòà÷àííÿ ãàçó òåëåôîíóéòå: (067) 370–84–48
àáî (063) 772–53–23.
491776_INF

Щоб допомогти одужати Арсенчику Борису,
проведуть благодійний вечір та аукціон
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

 Ìàëåíüêèé Àðñåí÷èê ç ì³ñòà
Ñêàëàò ìàº ð³äê³ñíó ãåíåòè÷íó
õâîðîáó — ñï³íàëüíî–ì’ÿçîâó
àòðîô³þ. Ïðåïàðàò äëÿ ë³êóâàííÿ õâîðîáè êîøòóº 2,3 ì³ëüéîíà äîëàð³â. Ùîá ç³áðàòè êîøòè,
âîëîíòåðè îðãàí³çîâóþòü áëàãîä³éíèé âå÷³ð, äå ïðîâåäóòü
àóêö³îí.
Äî çáîðó äîïîìîãè äèòèí³ äîëó÷èëèñü ÷èìàëî âîëîíòåð³â, ìåöåíàò³â òà ïðîñòî íåáàéäóæèõ ëþäåé
ç³ âñ³º¿ êðà¿íè. Îäíàê ñóìà íà ë³êóâàííÿ ÷èìàëà, òîìó áëàãîä³éíèêè îðãàí³çîâóþòü ð³çí³ çàõîäè òà
àêö³¿, ùîá ÿêîìîãà á³ëüøå ëþäåé
ä³çíàëèñü ïðî õâîðîáó Àðñåí÷èêà
³ ïðîÿâèëè ìèëîñåðäÿ.
Õâîðîáà Àðñåí÷èêà ïîâ³ëüíî

ïðîãðåñóº. Ùîá ñòðèìàòè ¿¿ —
ïðîâîäÿòü êóðñè ðåàá³ë³òàö³¿.
— Íàä³éêà (ìàìà) çàéìàºòüñÿ ç
Àðñåíêîì, ùîá õâîðîáà íå ïðîãðåñóâàëà, — ðîçïîâ³äàº äðóã ðîäèíè Áîðèñ Þë³ÿ Ñìîëÿê. — Ìàëþêó êóïèëè ñïåö³àëüíèé îðòîïåäè÷íèé êîðñåò. Â³í ïðîõîäèòü
êóðñ ìàñàæó, ïëàâàº.
Íà ùàñòÿ, õâîðîáà ïðîãðåñóº
ïîâ³ëüíî.
— Õâîðîáà ïîâ³ëüíî, àëå ïðîãðåñóº, — êàæå ìàìà Àðñåí÷èêà
Íàä³ÿ Áîðèñ. — Ìè ðîáèìî ñïåö³àëüí³ ìàñàæ³. Âîíè äàþòü ñâ³é
åôåêò. Â³í ãðàºòüñÿ, ùå ìîæå
ñàìîñò³éíî ñèä³òè. Ïîêè òðèâàº
çá³ð êîøò³â — âèð³øóºìî, äå ñàìå
ìè áóäåìî ïðîâîäèòè ë³êóâàííÿ.
Òðåáà âñòèãíóòè ç³áðàòè êîøòè ³
ââåñòè ïðåïàðàò ÿêîìîãà øâèäøå.

Ë³êàð³ êàæóòü, ùî òðåáà âñòèãíóòè
äî 2 ðîê³â. Çàðàç Àðñåí÷èêó ð³ê ³
÷îòèðè ì³ñÿö³. Òîáòî ó íàñ º ëèøå
6 ì³ñÿö³â…
Áàòüêè òà áëèçüê³ ðîäèíè
íå îïóñêàþòü ðóêè ³ â³ðÿòü —
ðàçîì ç ï³äòðèìêîþ íåáàéäóæèõ
ëþäåé âäàñòüñÿ ç³áðàòè íåîáõ³äíó
ñóìó ³ Àðñåíêî çìîæå ïî÷óâàòèñÿ
çäîðîâîþ äèòèíîþ.
Ñòàíîì íà 25 êâ³òíÿ âæå âäàëîñÿ ç³áðàòè 26 873 123 ãðí. Öå
ìàéæå 42% â³ä íåîáõ³äíî¿ ñóìè.
Ùîá á³ëüøå ëþäåé ä³çíàëèñü
ïðî ïðîáëåìó Àðñåí÷èêà — âèð³øèëè ïðîâåñòè áëàãîä³éíèé
âå÷³ð ç àóêö³îíîì, êóäè çàïðîøóþòü ïîë³òèê³â, ï³äïðèºìö³â,
äèðåêòîð³â òåðíîï³ëüñüêèõ ô³ðì,
ìåöåíàò³â.
— Öåé âå÷³ð ìè îðãàí³çîâóºìî

çà êîøòè ìåöåíàò³â, — ðîçïîâ³äàº Þë³ÿ Ñìîëÿê. — Íàì íàäàëè
ð³çí³ ö³êàâ³ ëîòè äëÿ ðîç³ãðàøó
íà àóêö³îí³. Öå êàðòèíè, ðàðèòåòí³ ìîíåòè, ãàçåòà ç³ çãàäêîþ
ïðî «Òèòàí³ê», ÿê³é âæå ñòî ðîê³â,
ôóòáîëêà â³ä ãóðòó «Îêåàí Åëüçè»,
ì’ÿ÷³ ç ï³äïèñàìè ôóòáîëüíèõ êîìàíä òà áàãàòî ³íøîãî.
Çàõ³ä â³äáóäåòüñÿ ó ïðèì³ùåíí³
Garden Hall 6 òðàâíÿ î 18.00. Âõ³ä
çà çàïðîøåííÿìè.
Äî çàõîäó òàêîæ äîëó÷àòüñÿ ìóçèêàíòè. Îêð³ì àóêö³îíó,
ó ïðîãðàì³ âèñòóïëÿòü: êâàðòåò
«Àêîðä», «Òð³îäà», Çàñëóæåíà àðòèñòêà Óêðà¿íè Îêñàíà Ïåêóí,
ô³íàë³ñòêà «X-ôàêòîðó» ²ðèíà
Áîðèñþê, ãóðò Gunz Live Band,
ãóðò «Ò³, ùî ïàäàþòü âãîðó», òàíöþâàëüíèé êëóá «Àëüÿíñ».

Ввести дороговартісний
препарат потрібно, поки
Арсенчику не виповнилося
2 роки. На збір повної суми
залишилося лише шість місяців

ДОВІДКА
Щодо питань запрошень чи допомоги в організації заходу звертайтесь за телефоном:
+380966226047 — Юлія Смоляк, волонтер.
Сторінка у Фейсбук. facebook.com/usmolyak
Щоб допомогти малюку одужати — можна
перерахувати кошти:
ПРИВАТ БАНК:
5168 7451 0437 7749 Борис Н. П. (мама)
UA803052990000026206897933370

5168 7451 0437 7756 Борис Ю. І. (тато)
UA063052990000026209897934503
MONOBANK:
4441 1144 2440 5288 Борис Н. П. (мама)
4441 1144 2440 5445 Борис Ю. І. (тато)
ОЩАДБАНК:
5167 8032 1842 1886 Борис Ю. І. (тато)
ДЛЯ ЖИТЕЛІВ ПОЛЬЩІ:
Oleksandr Shvedov

Bank Millenium
98 1160 2202 0000 0003 1463 8328
ДЛЯ ЖИТЕЛІВ ЄВРОПИ:
IBAN: PL98 1160 2202 0000 0003 1463 8328
Oleksandr Shvedov Kod SWIFT
Banku: BIGBPLPW
ДЛЯ ЖИТЕЛІВ АНГЛІЇ:
Barclays Bank
Nataliya Kryvoruchko

20–25–19
70424102
MONEYGRAM: Borys Yurii
(не забудьте сповістити код переказу)
PayPal.me/arsensma GoFundMe (Mykhailo
Borys) — США
Facebook donate (Roksolana Lebid) — США
Betterplace.me (Nadiya Gasch) — Німеччина
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ВІДВЕРТО ПРО ЖИТТЯ МОДЕЛІ

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

Òåðíîïîëÿíêà Þë³ÿ Ìîñåéêî
(23 ð.) ìàº âæå ê³ëüêà ðîê³â äîñâ³äó ðîáîòè â ìîäåëüí³é ñôåð³.
Êðóò³ ôîòîçéîìêè ³ îáêëàäèíêè
ïðåñòèæíèõ ãëÿíöåâèõ âèäàíü
íå çàáðàëè â ä³â÷èíè íàéãîëîâí³øîãî: ïðèâ³òíîñò³ òà â³äêðèòîñò³
äî ñï³ëêóâàííÿ.
Çàðàç Þë³ÿ Ìîñåéêî ïðàöþº
áóêåðîì ó êè¿âñüêîìó ìîäåëüíîìó àãåíòñòâ³ òà ñàìà áåðå ó÷àñòü
ó ìîäåëüíèõ çéîìêàõ. Îñâ³òó âîíà
çäîáóâàëà â Òåðíîï³ëüñüêîìó
íàö³îíàëüíîìó òåõóí³âåðñèòåò³
çà ñïåö³àëüí³ñòþ «Ëîã³ñòèêà ³
òðàíñïîðòí³ ïåðåâåçåííÿ», «Ïóáë³÷íå àäì³í³ñòðóâàííÿ ³ ìåíåäæìåíò». Àëå äëÿ çàíÿòòÿ âñüîãî
æèòòÿ îáðàëà òå, ùî áëèçüêî
äî äóø³. Áî ïåðåêîíóº, ùî ìîäåë³íã — öå ¿¿ ñòèëü æèòòÿ. Õî÷à
³ îñâ³òà, áåçóìîâíî, çíàäîáèëàñÿ.
Íà ïîä³óì âîíà ìð³ÿëà âèéòè ùå
çìàëêó, à ó 18 ï³äïèñàëà ïåðøèé
êîíòðàêò ç àãåíòñòâîì.
— Ùå ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî êîíêóðñó «Ì³ñ Òåðíîï³ëü-2019» ÿ ìîãëà ëèøå ìð³ÿòè ïðî òå, ùî âèéäó
íà ñöåíó ³ áóäó ìàòè òàêó êàð`ºðó.
Àëå êîíêóðñ ñïðàâä³ çì³íèâ ìîº
æèòòÿ, — êàæå âîíà.
— Êîëè ðîçïî÷àëè êàð’ºðó ìîäåë³?
— Ìîäåë³íãîì ÿ çàéìàþñÿ âæå
ø³ñòü ðîê³â. ×è òî ñüîìèé ï³øîâ
âæå (ïîñì³õàºòüñÿ — ïðèì. ðåä.)
Ïî÷àëà öþ ñïðàâó ùå ó 18 ðîê³â. Çìàëêó ìð³ÿëà áóòè ìîäåëëþ. ²íä³éñüêå ìîäåëüíå àãåíòñòâî
çíàéøëî ìåíå. Âîíè çàïðîïîíóâàëè ïðèéòè íà êàñòèíã. ß ïî¿õàëà ó Ëüâ³â, çà ðåçóëüòàòîì â³äáîðó

ìåí³ çàïðîïîíóâàëè ì³é ïåðøèé
êîíòðàêò.
— Ìè ñï³ëêóâàëèñÿ ç âàìè ï³ñëÿ
òîãî, ÿê âè ñòàëè «Â³öå-ì³ñ Çåìëÿ».
Ùî çì³íèëîñü ï³ñëÿ öüîãî òèòóëó?
— Öå áóâ ïåðøèé êðîê, ùîá ïåðå¿õàòè ó Êè¿â. Òîä³ ÿ çíÿëà æèòëî
â ñòîëèö³ ³ ç òîãî ÷àñó âèð³øèëà,
ùî æèòèìó òóò. Õî÷à íàñïðàâä³,
äî ì³ñòà çâèêàëà âàæêî, áî ÿ äóæå
ëþáëþ õîäèòè ï³øêè, à â Êèºâ³ öå
âàæêî. Âñå æ Òåðíîï³ëü ÿ çîâñ³ì
íå ïîêèíóëà. Æèâó «íà äâà ì³ñòà»,
ÿê òî êàæóòü. Çí³ìàþñü çäåá³ëüøîãî
äëÿ ñòîêîâèõ ñåðâ³ñ³â òà ðåêëàì. Áî
òóò âñå-òàêè á³ëüøå ìîæëèâîñòåé
äëÿ ðåàë³çàö³¿ â ìîäåëüí³é ñôåð³.
— Âè ïðàöþâàëè çà êîðäîíîì. ßê
öå áóëî?
— Íà æàëü, ÷åðåç êàðàíòèí çàðàç
ïðàöþâàòè çà êîðäîíîì íåðåàëüíî.
ß ç 17-òè ðîê³â ¿æäæó ïî ñâ³òó. ßê
öå áóëî? Îäèí äåíü — çéîìêà â îäíîìó ì³ñò³, íàñòóïíîãî — â ³íøîìó.
— Ó âàñ íàïðóæåíèé ãðàô³ê. Â³ä÷óâàºòå ñåáå ó ñâî¿é òàð³ëö³?
— Òàê, öå âàæêî ô³çè÷íî. Ïðîòå, ó ìåíå çàâæäè áóâ àçàðò äî ö³º¿
ñïðàâè, ÿ îòðèìóþ çàäîâîëåííÿ
â³ä òîãî, ùî ðîáëþ. ßê öå â³äáóâàºòüñÿ? Ìîäåëü ï³äïèñóº êîíòðàêò ç àãåíòñòâîì, òàì ¿é çíàõîäÿòü
êîíòðàêò çà êîðäîíîì. Äàë³ â³äñèëàþòü ¿¿ íà êàñòèíãè, çéîìêè,
äàþòü ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ðîáîòó.
Çäåá³ëüøîãî, öå çéîìêè äëÿ äèçàéíåð³â, ñàéò³â ç îäÿãîì, âèäàíü
ïðî ìîäó.
ß âæå çâèêëà. Çéîìêè, äîðîãà,
çíîâó çéîìêè. ² ì³æ òèì äèñòàíö³éíà ðîáîòà áóêåðîì â àãåíòñòâ³.
ß âæå ñàìà ïðåäñòàâëÿþ ³íòåðåñè ìîäåëåé, çíàõîäæó äëÿ íèõ
êîíòðàêòè. Îñíîâíèé äîõ³ä â ìåíå

ñàìå ³ç ö³º¿ ðîáîòè, à çéîìêè — öå
á³ëüøå õîá³.
— Íå ñòðàøíî áóëî ¿õàòè â ³íøó
êðà¿íó ïðàöþâàòè?
— Ïåðåæèâàëè áàòüêè. Òàê, ¿ì,
çâ³ñíî, ñòðàøíî áóëî äèòèíó â³äïóñêàòè â ³íøó êðà¿íó. Òèì á³ëüøå, äî öüîãî çà êîðäîíîì ÿ íå áóëà
í³êîëè. Àëå ÿ ñàìà ïî÷àëà øóêàòè
÷åðåç ³íòåðíåò ä³â÷àò, ÿê³ òàì áóëè.
Ìè ñï³ëêóâàëèñÿ, ³ áàòüê³â òàêîæ
âäàëîñü ïåðåêîíàòè.
— ×èì çàõîïëþºòåñü?
— Â³ëüíîãî ÷àñó äóæå ìàëî. Ðàí³øå, äî êàðàíòèíó, ÿ ÷àñòî ïîäîðîæóâàëà. Öå ïîâ’ÿçàíî ³ç ðîáîòîþ.
Áàãàòî ÷àñó íàâ÷àþñÿ. Çìàëêó áóëà
àêòèâíà ó ãðîìàäñüêîìó æèòò³. Äîïîìàãàëà îðãàí³çîâóâàòè êîíêóðñè
êðàñè â Òåðíîïîë³. ß áóëà îäí³ºþ
ç îðãàí³çàòîð³â êîíêóðñó «Ì³í³-ì³ñ
Òåðíîï³ëü», çàðàç âæå îðãàí³çîâóþ
êîíêóðñ ñåðåä äîðîñëèõ ó÷àñíèöü.

«Íà íîãàõ 12–18 ãîäèí.
Öå âàæêî ô³çè÷íî.
ßêùî çéîìêà
ó âåñ³ëüí³é ñóêí³ —
òî íà òîá³ áóâàº
äî 20-òè ê³ëîãðàì³â»
Â³äêîëè ïàì’ÿòàþ ñåáå, áðàëà
ó÷àñòü ó ð³çíèõ ïðîºêòàõ, áóëà
ó ð³çíèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³ÿõ,
âîëîíòåðêîþ íà çàõîäàõ. Òàêîæ —
â ó÷í³âñüê³é òà ñòóäåíòñüê³é ðàäàõ.
— Ñê³ëüêè íàéá³ëüøå ÷àñó âè ïðîâîäèëè íà çéîìêàõ?
— Çéîìêè òðèâàþòü â³ä 8 ãîäèí
äî 20-òè íàâ³òü. Ìîÿ íàéäîâøà
çéîìêà áóëà 27 ãîäèí. ² â îñòàííþ
ãîäèíó ðîáîòè òè ìàºø âèãëÿäàòè
òàê ñàìî äîáðå, ÿê ó ïåðøó.
— À ÷àñó íà îñîáèñòå âèñòà÷àº?
— ×àñó íà îñîáèñòå äóæå ìàëî.
Ö³ êàñòèíãè, ïåðå¿çäè. Íå êîæåí
ìîæå òåðï³òè, ÷åêàòè. Íàâ³òü íå òàê,
ïðîñòî ìîäåë³íã çàáèðàº âåñü ÷àñ.
— ×è ñïðàâä³ ìîäåë³ çàâæäè äîòðèìóþòüñÿ ñóâîðèõ ä³ºò?
— Íå ìîæó ñêàçàòè, ùî ïîâí³ñòþ
â ÷îìóñü ñåáå îáìåæóþ. ßêùî õî÷ó
ç'¿ñòè øìàòîê òîðòà, òî ÿ öå çðîáëþ. Àëå, çâ³ñíî, íå ùîäíÿ. Ô³ãóðó
ñïðàâä³ ïîòð³áíî ï³äòðèìóâàòè. Áî
РЕКЛАМА

ФОТО: ОСОБИСТИЙ АРХІВ ЮЛІЇ МОСЕЙКО

Інтерв’ю  З якими стереотипами
доводиться боротися та чого вимагає
професія моделі? Історією успіху в сфері
моделінгу поділилася «Віце-міс Земля»,
тернополянка Юлія Мосейко. Зараз
вона виконавчий директор конкурсу
«Міс Тернопіль-2021»

Юлія
Мосейко
працює
у модельній
сфері з 16-ти
років. Має
досвід сотень
фотосесій
ÿêùî ÿ ïðîãðàþ â ÿêîìóñü ïëàí³, òî â³çüìóòü íà çéîìêè êîãîñü
³íøîãî ç êðàùèìè ïàðàìåòðàìè.
Öå — ìîÿ ðîáîòà.
— ßê ðåàãóâàëè íà âàøó ïðîôåñ³þ ó Òåðíîïîë³. Ùî, äî ïðèêëàäó,
ñêàçàëà âàøà áàáóñÿ?
— Íàñïðàâä³ â Òåðíîïîë³ ìîäåëüíà ñôåðà íå äóæå ðîçâèâàºòüñÿ, íåìàº òàêî¿ ê³ëüêîñò³ çéîìîê.
Àëå ëþäÿì ïîòð³áíî ðîçóì³òè, ùî
öå òåæ íåëåãêà ðîáîòà. 12–18 ãîäèí íà íîãàõ. ² íå çàâæäè áîñà.
ßêùî çéîìêà ó âåñ³ëüí³é ñóêí³ —
òî íà òîá³ áóâàº äî 20-òè ê³ëîãðàì³â. Ëþäè, çàçâè÷àé, äóìàþòü, ùî

öå ïðîñòî êðàñèâà êàðòèíêà, àëå
öå íàñïðàâä³ ñòåðåîòèï.
Áàáóñÿ? Ñïî÷àòêó òåæ âîíà
íå ðîçóì³ëà, ùî öå çà ðîáîòà. Àëå
ÿ áàãàòî ¿é ðîçïîâ³äàëà, ïîêàçóâàëà
ôîòî ç³ çéîìîê, çí³ìàëà â³äåî. ²
òîä³ âîíà áóëà ïðîñò³øå.
— Äå áà÷èòå ñåáå ÷åðåç ï’ÿòü
ðîê³â?
— ß ðîçóì³þ, ùî ñôåðà ìîäåë³íãó — øâèäêîïëèííà, òîìó õî÷ó
ðåàë³çóâàòè ñåáå òðîõè â ³íøîìó
íàïðÿìêó ö³º¿ ðîáîòè. Ó ìàéáóòíüîìó, ìîæëèâî, õîò³ëà á â³äêðèòè
ñâîþ ìîäåëüíó øêîëó. Àëå çàãàäóâàòè íàïåðåä íå âàðòî.
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ЯКЩО РІДНИМ БРАКУЄ КИСНЮ
Ковід  Більшість хворих на коронавірус
лікуються вдома. До лікарень госпіталізують
лише важких пацієнтів, які потребують
кисневої підтримки та повинні постійно
перебувати під наглядом медиків. Чи можна
купити або взяти в оренду у Тернополі
кисневий концентратор для лікування
ковіду вдома? Що про це думають медики?
Тернополяни також діляться своїми історіями
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Ó òåðíîïîëÿíêè Ëþäìèëè âèÿâèëè êîðîíàâ³ðóñ. Âîíà îäðàçó
ïî÷àëà äóìàòè, ÷è íå çíàäîáèòüñÿ
êèñíåâà ï³äòðèìêà.
— Ó ìåíå òà ÷îëîâ³êà âèÿâèëè
êîðîíàâ³ðóñ, — êàæå æ³íêà. — Ìè
âæå ïåíñ³îíåðè, òîìó áóëî ñòðàøíî, ÿê ïðîò³êàòèìå õâîðîáà. Ïî÷àëè ä³çíàâàòèñÿ, ÷è íå ïîòð³áåí
êîíöåíòðàòîð. Íàøà ñ³ìåéíà ë³êàðêà çàñïîêî¿ëà òà ïîÿñíèëà, ùî
ïîòðåáè â êèñíåâîìó êîíöåíòðàòîð³ íåìàº. Ïîðàäèëà êóïèòè ïóëüñîêñèìåòð, ùîá ñòåæèòè çà ð³âíåì
êèñíþ ïðîòÿãîì äîáè. ßêùî ïî÷íå
ïàäàòè äî 94 ³ íèæ÷å — ïîâ³äîìëÿòè ¿¿. Íàì ïîÿñíèëè, ùî ÿêùî
áóäå ïîã³ðøåííÿ ñòàíó — íåîáõ³äíà ãîñï³òàë³çàö³ÿ, áî íàâ³òü ÿêùî
âäîìà áóäå êîíöåíòðàòîð — éîãî
áóäå íåäîñòàòíüî. Íà ùàñòÿ, âñå
îá³éøëîñü, ³ ìè ë³êóºìîñü âäîìà.
СКІЛЬКИ ХВОРИХ
ПОТРЕБУЮТЬ КИСНЮ
Ñòàíîì íà 26 êâ³òíÿ ó ë³êàðíÿõ Òåðíîïîëÿ — 227 õâîðèõ

íà COVID-19.
Ó ë³êàðí³ øâèäêî¿ äîïîìîãè ïåðåáóâàº 71 õâîðèé íà COVID-19.
31 õâîðèé — íà êèñíåâ³é ï³äòðèìö³ ÷åðåç ìàñêó. 24 — íà êèñíåâîìó êîíöåíòðàòîð³. 4 ëþäèíè
ï³äêëþ÷åí³ äî àïàðàòó ØÂË.
Ó ë³êàðí³ ¹2 – 68 õâîðèõ ç
COVID-19. 49 õâîðèõ — íà êèñíåâ³é ï³äòðèìö³ ÷åðåç ìàñêó, 30 —
íà êèñíåâîìó êîíöåíòðàòîð³. 2 ïàö³ºíòè ï³äêëþ÷åí³ äî àïàðàòó ØÂË.
Ó ë³êàðí³ ¹3 – 81 õâîðèé
íà êîðîíàâ³ðóñ. 58 õâîðèõ —
íà êèñíåâîìó êîíöåíòðàòîð³,
20 õâîðèõ — íà êèñíåâ³é ï³äòðèìö³ ÷åðåç ìàñêó. 3 ïàö³ºíòè
ï³äêëþ÷åí³ äî àïàðàòó ØÂË.
2 ëþäèíè ó ë³êàðí³ ç ï³äîçðîþ.
Ó ì³ñüê³é äèòÿ÷³é ë³êàðí³ —
7 õâîðèõ íà COVID-19 (5 ä³òåé,
2 äîðîñëèõ). Ñåðåä íèõ íåìàº
ïàö³ºíò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü êèñíåâî¿ òåðàï³¿.
КОНЦЕНТРАТОРИ ПРОДАЮТЬ
ТА ЗДАЮТЬ В ОРЕНДУ
Êóïèòè êîíöåíòðàòîð ìîæíà.
Îäíàê ö³íà íà íèõ âèñîêà. Â ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ êîëèâàºòüñÿ

Концентратори відрізняються об’ємом кисню, який можуть виділити за хвилину
â³ä 15 äî 25 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Óñå
çàëåæèòü â³ä âèðîáíèêà òà ïîòóæíîñò³.
Ó «Åï³öåíòð³» çíàéøëè íàéäåøåâøó ïðîïîçèö³þ çà 9,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Íàéäîðîæ÷èé êîíöåíòðàòîð — ìàéæå çà 33 òèñ.
ãðèâåíü.
Ó ³íòåðíåò-ìàãàçèí³ «Ðîçåòêà»
º êîíöåíòðàòîðè, âàðò³ñòþ â³ä
8,5 äî 129 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ñåðåäíÿ
ö³íà — 13-25 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Òàê³ æ ö³íè ³ íà ïëàòôîðì³
Prom. ª ìàëîïîòóæí³ áþäæåòí³
âàð³àíòè òà êîíöåíòðàòîðè çà äåñÿòêè òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Ó Òåðíîïîë³ º ïðîïîçèö³¿
îðåíäè. Ìè çíàéøëè îãîëîøåííÿ â³ä òåðíîïîëÿí. Çäàþòü
ïðèëàäè ïîäîáîâî. Âàðò³ñòü —
â³ä 350 äî 500 ãðèâåíü çà äåíü.
ßêùî êèñíåâà ï³äòðèìêà ïîòð³áíà âïðîäîâæ ê³ëüêîõ äí³â, òî äåøåâøå âçÿòè éîãî â îðåíäó, àí³æ

êóïóâàòè. Â îãîëîøåííÿõ òàêîæ
âêàçóþòü, ùî âàì éîãî ìîæóòü
äîñòàâèòè äîäîìó.
Ìè òàêîæ ä³çíàëèñÿ, ÷è íàäàþòü ïîñëóãó îðåíäè êèñíåâèõ
êîíöåíòðàòîð³â ó ì³ñöåâèõ àïòåêàõ òà ìàãàçèíàõ ìåäòåõí³êè.
Â àïòåö³ ¹ 78 êàæóòü, ó ïðîäàæó â íèõ áóëè êèñíåâ³ êîíöåíòðàòîðè, îäíàê âîíè çàê³í÷èëèñÿ.
Â îðåíäó ¿õ íå íàäàâàëè ³ íå íàäàþòü.
Ó ìåðåæ³ àïòåê «ÁÀÌ» êèñíåâèõ êîíöåíòðàòîð³â â îðåíäó
òàêîæ íå íàäàþòü. Íåìàº òàêî¿
ïîñëóãè ³ â àïòåö³ «D. S.» òà «Ïîäîðîæíèê».
Îäíàê â àïòåö³ «3³» òàêà ìîæëèâ³ñòü º. Ïîïèò íà êîíöåíòðàòîðè º. Â äåÿêèõ àïòåêàõ ¿õ âæå
ðîç³áðàëè. Âàðò³ñòü îðåíäè —
250 ãðèâåíü çà äîáó. Îäíàê ïîòð³áíî äàòè çàñòàâó.
— Ìè ùå ìàºìî â íàÿâíîñò³

êèñíåâ³ êîíöåíòðàòîðè. Îá'ºì
–10 ë/õ â., — ðîçïîâ³ëè â àïòåö³ «3³» íà âóëèö³ Ìèðó. — Çàáèðàòè ïîòð³áíî ñàìîñò³éíî. Ïîñëóãè äîñòàâêè íà ä³ì, íà æàëü,
íå ìàºìî. Àëå ïîòð³áíî âíåñòè
çàñòàâó — 55 òèñ. ãðèâåíü. Ï³ñëÿ
òîãî, ÿê âè éîãî ïîâåðòàºòå — ìè
ïîâåðòàºìî ö³ êîøòè. Âàðò³ñòü
îðåíäè — 250 ãðèâåíü çà äîáó.
Òàêîæ òðåáà äîêóïèòè äî íüîãî
ìàñêó — 35 ãðèâåíü.
Ó ìàãàçèíàõ ìåäòåõí³êè òàêó
ïîñëóãó òàêîæ íå íàäàþòü. Êîíöåíòðàòîðè ìîæíà ïðèäáàòè
ëèøå â äåÿêèõ ìàãàçèíàõ ï³ä
çàìîâëåííÿ.
Ó ìàãàçèí³ ìåäè÷íèõ òîâàð³â
íà âóëèö³ Ðîìàíà Êóï÷èíñüêîãî
òàêî¿ ïîñëóãè íåìàº. Íåìàº êîíöåíòðàòîð³â ó ìàãàçèí³ ìåäòåõí³êè
íà âóëèö³ Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, Ãóãî
Êîëëîíòàÿ òà ìàãàçèí³ ìåäè÷íèõ
òîâàð³â «Äîêòîð Õàóñ».

Кому потрібен концентратор та чи буде з нього толк
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

 Ùî êàæóòü ïðî êèñíåâèé êîíöåíòðàòîð ìåäèêè, çàïèòóºìî
ó åêñïåðò³â. Ë³êàð–³íôåêö³îí³ñò
Âàñèëü Êîï÷à, ÿêèé áåçïîñåðåäíüî ïðàöþº ç õâîðèìè íà êîâ³ä,
ðîçïîâ³äàº, ùî ä³éñíî áóâàþòü
ïàö³ºíòè, ÿêèì ï³ñëÿ âèïèñêè ç
ë³êàðí³ íå çàâàäèëî á ùå ïîáóòè
íà êèñíåâ³é òåðàï³¿.
— Áåçïåðå÷íî, òàê³ âèïàäêè º,
àëå öå íå îçíà÷àº, ùî âñ³ì ïîòð³áåí
êîíöåíòðàòîð,— ïîÿñíþº ìåäèê.—
Ïî-ïåðøå — öå ãàáàðèòíèé ³ äîðîãèé ïðèëàä. Äðóãèé ìîìåíò — âè
íå áóäåòå âèêîðèñòîâóâàòè éîãî
ðåãóëÿðíî. Òàêîæ êîíöåíòðàòîð
ñïîæèâàº áàãàòî åëåêòðîåíåðã³¿.
Òàêîæ º ÷èìàëî ïàö³ºíò³â, ÿêèì
íå çàâàäèëà á êèñíåâà ï³äòðèìêà,
àëå âîíè íå ìàþòü ³íøî¿ ïîòðåáè
â ãîñï³òàë³çàö³¿, áî º çíà÷íî òÿæ÷³
ïàö³ºíòè. Òîìó ÿêùî º ìîæëèâ³ñòü — êîíöåíòðàòîð ìîæíà âçÿòè
â îðåíäó.
Îäíàê ÿêùî ñòàí ëþäèíè ïîã³ðøóºòüñÿ — ë³êóâàííÿì âäîìà

âæå íå îá³éòèñü, íàâ³òü ÿêùî º
êîíöåíòðàòîð. Éîãî ïîòóæíîñò³
âèñòà÷èòü íà ï³äòðèìêó, äëÿ øâèäøîãî îäóæàííÿ â òåðàïåâòè÷íèõ
ö³ëÿõ. Àëå ÿêùî ñàòóðàö³ÿ êðîâ³
íèæ÷à çà íîðìó — êîíöåíòðàòîðà íå âèñòà÷èòü. ßêùî â ëþäèíè
ñàòóðàö³ÿ îïóñòèëàñÿ äî 92% ïðè
êîðîíàâ³ðóñí³é ³íôåêö³¿ — íåîáõ³äíà ãîñï³òàë³çàö³ÿ.
— Âñ³ êîíöåíòðàòîðè º ìàëîïîòóæíèìè, — ïîÿñíþº Âàñèëü Êîï÷à. — Âîíè âèäîáóâàþòü êèñåíü ç
ïîâ³òðÿ. Çàëåæíî â³ä ïîòóæíîñò³
ïðèñòðîþ, ð³âåíü êèñíþ, ÿêèé â³í
âèäîáóâàº, ð³çíèé. Àëå öüîãî íåäîñòàòíüî, ùîá ï³äòðèìàòè äîñòàòíþ
ñàòóðàö³þ, ÿêùî ó ëþäèíè ð³âåíü
êèñíþ ïàäàº äî 90 ³ íèæ÷å. Òàê³
ëþäè îáîâ’ÿçêîâî ïîòðåáóþòü ïîòóæíîãî ïîòîêó êèñíþ, à öå ìîæëèâî çàáåçïå÷èòè ëèøå â óìîâàõ
ñòàö³îíàðó. Òîáòî êîíöåíòðàòîð —
öå õîðîøà ð³÷, àëå ìàëîïîòóæíà ³
íå çàâæäè â íüîìó º ïîòðåáà.
Íàëàøòóâàòè êîíöåíòðàòîð çìîæå áóäü-ÿêà ëþäèíà, ó öüîìó íåìàº
í³÷îãî ñêëàäíîãî, êàæå ë³êàð. Òîìó

ÿêùî ìàºòå ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè
âäîìà êèñíåâèé êîíöåíòðàòîð, öå
ö³ëêîì ìîæíà çðîáèòè.
Ë³êàð ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè Ìèõàéëî Äàíèëü÷óê äîäàº — êóïóâàòè
êèñíåâèé êîíöåíòðàòîð ïðî âñÿêèé âèïàäîê íåìàº ñåíñó. ßêùî
ëþäèíà ìàº ïîòðåáó â êèñíåâ³é
ï³äòðèìö³ — ¿¿ ìàþòü ãîñï³òàë³çóâàòè.
— Êîëè ëþäèíó âæå âèïèñóþòü
ç ë³êàðí³, òî âîíà ïîâèííà ìàòè
õîðîøó ñàòóðàö³þ. Íà ìî¿é ïðàêòèö³, âñ³ ìî¿ ïàö³ºíòè, ÿê³ ïîòðåáóâàëè îêñèãåííî¿ òåðàï³¿, ï³ñëÿ
âèïèñêè ç ë³êàðí³ ïðîäîâæåííÿ
ö³º¿ òåðàï³¿ íå ïîòðåáóâàëè. Àëå
ìîæå áóòè âñÿêå, ³ êîíöåíòðàòîð
ìîæå çíàäîáèòèñÿ.
Íà ïðàêòèö³ íå çàâæäè ç òàêîþ
òåõí³êîþ çìîæóòü âïîðàòèñÿ ïàö³ºíòè. Êðàùå, ÿêùî âèíèêàº ïîòðåáà ó êèñíåâ³é òåðàï³¿, çâåðòàòèñÿ
äî ë³êàðÿ ³ â æîäíîìó ðàç³ íå çàéìàòèñÿ ñàìîë³êóâàííÿì. Öèì âè
ñîá³ ëèøå íàøêîäèòå. Äî òîãî æ,
íå âñ³ ìàþòü êîøòè, ùîá êóïèòè
÷è îðåíäóâàòè êîíöåíòðàòîð.

— Çâè÷àéíî, ÿêùî º ìîæëèâ³ñòü
ó ëþäèíè êóïèòè êîíöåíòðàòîð ³
ïîò³ì éîãî ïîæåðòâóâàòè â ë³êàðíþ, òî öå áóäå ÷óäîâî, — êàæå ë³êàð. — Äåõòî çäàº ¿õ â îðåíäó. ª
ïîïèò, ³ ç’ÿâëÿºòüñÿ ïðîïîçèö³ÿ.
Àëå ÿ, ÿê ñ³ìåéíèé ë³êàð, íàïðàâèâ
áè ïàö³ºíòà â ñòàö³îíàð, à íå ðàäèâ
áè êóïóâàòè ÷è îðåíäóâàòè êîíöåíòðàòîð. Àäæå ñïðàâà íå ëèøå
â êèñí³. Òóò ïîòð³áåí ïîñò³éíèé
íàãëÿä, ïðèñóòí³ñòü ìåäèêà òà
êîìïëåêñíà òåðàï³ÿ.
À ÷è ìîæíà çàì³ñòü êèñíåâîãî
êîíöåíòðàòîðà ïðèäáàòè êèñíåâèé
áàëîí ÷è íåâåëèêèé àåðîçîëü? Ç
öèì ìåäèêè ðàäÿòü íå ãðàòèñÿ,
àäæå öå âæå íåáåçïå÷íî äëÿ æèòòÿ.
— Ùîäî êèñíåâèõ áàëîí³â —
öå äóæå íåáåçïå÷íî, — ïîÿñíþº
Ìèõàéëî Äàíèëü÷óê. — Êèñíåâ³
áàëîíè º âèáóõîíåáåçïå÷íèìè ³
òðèìàòè òàêèé ó ñåáå âäîìà «ïðî
âñÿêèé âèïàäîê» íå ìîæíà. Öå
äóæå ïîãàíà ³äåÿ ìàòè òàêèé áàëîí
äåñü íà áàëêîí³ ÷è â êóõí³.
Ìàëåíüê³ áàëîí÷èêè ç êèñíåì,
ÿê³ ïðîäàþòü â àïòåêàõ, òàêîæ

íå äîïîìîæóòü, îñê³ëüêè éîãî
îá’ºìó âèñòà÷èòü íà ê³ëüêà äåñÿòê³â ïîäèõ³â.
— Êèñåíü º ìåäè÷íèé ³ íå ìåäè÷íèé, — ïîÿñíþº äèðåêòîð ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ Àíäð³é Àðòèìîâè÷. — Ìåäè÷íèé êèñåíü, ÿêùî
ãîâîðèòè ïðîñòî, — öå ïîâ³òðÿíà
ñóì³ø, ó ÿê³é 99,9% êèñíþ. Êîíöåíòðàòîðè ìîæóòü äàòè íàéá³ëüøó êîíöåíòðàö³þ êèñíþ 92–93%.
Òîìó ¿õ, ÿê ïðàâèëî, çàñòîñîâóþòü
ç òåðàïåâòè÷íîþ ìåòîþ. Öåíòðàë³çîâàíà ïîäà÷à êèñíþ (ç áàëîí³â)
ïîòð³áíà â ðåàí³ìàö³ÿõ, äëÿ òÿæêîõâîðèõ, â îïåðàö³éíèõ. Òå, ùî
ìè ìîæåìî ïîáà÷èòè â àïòåêàõ
òà â ³íòåðíåò³ — ÿê³ñü íåçðîçóì³ë³
áàëîí÷èêè ç êèñíåì. Öå àáñîëþòíî íååôåêòèâíà ð³÷. Âîíî í³÷îãî ³
í³êîìó íå äàñòü, òàì æîäíî¿ êîðèñò³. Ïî-ïåðøå — ïîòð³áíî çâàæàòè
íå ëèøå íà ê³ëüê³ñòü êèñíþ, à ³
íà øâèäê³ñòü éîãî ïîäà÷³, ïîòð³áåí ï³äá³ð äî â³êó, äî ïàòîëîã³é.
Öèì çàéìàºòüñÿ ë³êàð. Ïåðåñ³÷íà
ëþäèíà âäîìà í³êîëè öüîãî íå íàëàãîäèòü.
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Успіх  Один із її закладів в Тернополі
став улюбленим місцем для багатьох.
Двері іншого для гостей відкрили
нещодавно — у непростий час карантину.
Рестораторка Оксана Повх розповіла
про власну справу, підприємництво в час
пандемії та особливу любов до їжі
ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM,
097–161–41–50

Íà ³íòåðâ'þ ïàí³ Îêñàíà çâàæóâàëàñÿ äîâãî. Ðîçïîâ³äàº, ùî
íå çâèêëà õèçóâàòèñÿ äîñÿãíåííÿìè ³ âèñòóïàòè «íà ïóáë³êó». Àëå
ï³ä ÷àñ ðîçìîâè çà ÷àøêîþ êàâè,
æ³íêà ïðîñòà òà ïðèâ³òíà. ²íêîëè
íàâ³òü äèâíî, ùî ëþäè, ÿê³ äîñÿãëè
â æèòò³ óñï³õó, çàëèøàþòüñÿ â³äêðèòèìè òà ñâ³òëèìè.
Á³çíåñ ïàí³ Îêñàíà ðîçïî÷èíàëà
âäâîõ ç ÷îëîâ³êîì Îëåêñàíäðîì.
Â óïðàâë³íí³ çàêëàäàìè ³ äàë³ ä³ëÿòü
íà äâîõ óñ³ îáîâ'ÿçêè. Ïîäðóææÿ
êàæå, ùî çâèêëî ÿê â ñ³ìåéíîìó
æèòò³, òàê ³ íà ðîáîò³ çíàõîäèòè êîìïðîì³ñè, òîìó êîíôë³êò³â
óñï³øíî óíèêàþòü.
Îêñàíà Ïîâõ ïðèãàäóº, ùî
êîëè ðîçïî÷èíàëà âëàñíèé á³çíåñ,
òî íå äóìàëà, ùî áóäå òàê âàæêî,
àëå âñ³ òðóäíîù³ ìîæíà ïðîéòè,
êîëè òè æèâåø òèì, ùî ðîáèø.
Çàðàç ó íèõ ³ç ÷îëîâ³êîì äâà çàêëàäè — «Õ³íêàëüíÿ» òà ðåñòîðàí Navi.
РОЗПОЧИНАЛИ З РИНКУ
— ßêùî ãîâîðèòè ïðî ïî÷àòîê,
òî äîâåäåòüñÿ ïðèãàäàòè 90-ò³.
ß â÷èëàñÿ â ïîë³òåõí³÷îìó ³íñòèòóò³, áóëà àñï³ðàíòêîþ òîä³. ² çà íàòóðîþ — â³äì³ííèöÿ. Ìîæëèâî,
òîìó ³ çàâæäè ìàêñèìàë³ñòè÷íî
ï³äõîäæó äî áóäü-ÿêî¿ ç³ ñïðàâ.
Íà òîé ÷àñ âèæèòè áóëî íåïðîñòî. ×îëîâ³ê ïðàöþâàâ íà ðèíêó,
à ÿ âèð³øèëà éîìó äîïîìàãàòè.
Ñïî÷àòêó ìè ïðàöþâàëè ïðîäàâöÿ-

ìè, ïîò³ì â³äêðèëè âëàñíó «òî÷êó».
² òîä³, ìàáóòü, ÿ íå ìîãëà óÿâèòè,
ùî ìàòèìó âëàñíèé ðåñòîðàí, —
ä³ëèòüñÿ æ³íêà. — Ìè çàâæäè ëþáèëè ïîäîðîæóâàòè Óêðà¿íîþ. ²
â öèõ ïîäîðîæàõ ÷àñòî çóïèíÿëèñÿ
íà çàïðàâêàõ ïåðåêóñèòè. Òàì áóëè
äóæå ñìà÷í³ îñîáëèâ³ áóëî÷êè.
À â Òåðíîïîë³ òàêèõ çíàéòè áóëî
íåìîæëèâî. Òîä³ ìè ç ÷îëîâ³êîì
ñïðîáóâàëè â³äêðèòè òî÷êó ç ¿õ ïðîäàæó íà ðèíêó. Àëå ëþäÿì âîíè
«íå çàéøëè».
Îêñàíà Ïîâõ ðîçïîâ³äàº, ùî äëÿ
âèï³÷êè íà ðèíêó ïðèäáàëè äîðîãó
³òàë³éñüêó ï³÷êó, à êîëè «ïðîãîð³ëè», ¿¿ áóëî øêîäà íàéá³ëüøå. Áî
âîíà ïðèïàäàëà ïèëîì ó ãàðàæ³.
— ² óÿâ³òü ìîº çàäîâîëåííÿ, êîëè
öÿ ï³÷êà ñòàëà òàêîþ ïîòð³áíîþ
íàì ó ñâîºìó çàêëàä³. Ùîïðàâäà,
öå ñòàëîñÿ âæå çà ê³ëüêà ðîê³â.
Âñå æ âîíà ñâîº ïðèçíà÷åííÿ âèêîíàëà, — ïîñì³õàºòüñÿ âîíà.
ЗАКЛАД ВІДКРИЛИ
ЗА ФРАНШИЗОЮ
Ïåðøèé çàêëàä ñ³ì'ÿ Ïîâõ â³äêðèëà â 2016-ìó ðîö³. Òîä³ òåæ ÷àñ
áóâ íåïðîñòèé: â³éíà â êðà¿í³, êðèçà. Àëå òåðíîïîëÿíè ðèçèêíóëè.
— ßê ÿ âæå êàçàëà, ìè ëþáèìî
ïîäîðîæóâàòè. ² çâ³ñíî, ï³ä ÷àñ
òèõ ïîäîðîæåé ñìà÷íî ñïðîáóâàòè êîëîðèòíó ¿æó. Ïðèãàäóþ, ÿê
ìè ïî¿õàëè íà äâà äí³ äî Ëüâîâà.
Òàì ïîðÿä ç ì³ñöåì, äå çóïèíèëèñÿ, áóâ ãðóçèíñüêèé ðåñòîðàí÷èê.
Ìè ñïðîáóâàëè, ³ íàñò³ëüêè íàì
ñïîäîáàëàñü öÿ ¿æà, ùî ðåøòó ÷àñó

òàì ñí³äàëè, îá³äàëè ³ âå÷åðÿëè. ²
ÿ êàæó äî Ñàø³: «Æàëü, ó Òåðíîïîë³ òàêîãî çàêëàäó íåìàº», — ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — À äàë³ ìè òàêè
ðîçøóêàëè âëàñíèêà. ² âèð³øèëè,
ùî çàêëàä ïðîñòî ìàº áóòè â íàøîìó ì³ñò³. Âñå ñêëàëîñÿ: áî êîëè
ìè áóëè â Ãðóç³¿, òåæ ñòðàâè ö³º¿
êóõí³ íàì ñìàêóâàëè.
Æ³íêà êàæå, ùî â³äêðèâàòè
çà ôðàíøèçîþ ïðîñò³øå, îñê³ëüêè
öåíòðàëüíèé çàêëàä äàº óñ³ «ñõåìè»
ðîáîòè òà äîïîìàãàº ç çàïóñêîì
ðåñòîðàíó.
— ×îìó â ðåñòîðàííîìó á³çíåñ³
ñêëàäí³øå, í³æ â òîðã³âë³? Áî òóò
òè çàëåæèø â³ä ëþäåé ç äâîõ áî-

«×îìó â ðåñòîðàííîìó
á³çíåñ³ ñêëàäí³øå,
í³æ ó òîðã³âë³?
Áî òóò òè çàëåæèø â³ä
ëþäåé ç äâîõ áîê³â:
ãîñò³ òà êîìàíäà»
ê³â: ãîñò³ òà êîìàíäà. Òðåáà âì³òè
çíàõîäèòè ñï³ëüíó ìîâó ç òèìè ³
³íøèìè. Êîìàíäà — öå äóøà çàêëàäó. ² íà ùàñòÿ, ìåí³ çàâæäè òàëàíèòü çóñòð³÷àòè õîðîøèõ ëþäåé,
ç ÿêèìè ðàçîì òâîðèìî çàêëàä, —
ðîçïîâ³äàº âîíà.
ВІДКРИВАТИ РЕСТОРАН
В КАРАНТИН БУЛО НЕПРОСТО
Äðóãèé çàêëàä ìè â³äêðèëè íàïðèê³íö³ ñ³÷íÿ 2021-ãî. Áóëî ñêëàäíî, äåùî ðèçèêîâàíî, áî êàðàíòèí — öå ÷àñ íåñòàá³ëüíîñò³. Ìè
íå çíàëè, ÿê áóäå çàâòðà.
— Ôðàí÷àéçèíã ñòàâèòü ïåâí³ îáìåæåííÿ. À ÿ çà ÷àñ ðîáîòè
íàçáèðàëà ÷èìàëî ³äåé. À òàì ìè
ìóñèìî ïðàöþâàòè çà ïðàâèëàìè
ìåðåæ³. Âçàãàë³, º ö³êàâà ³ñòîð³ÿ
òîãî, ÿê ìè ïðèäóìóâàëè íàçâó.
Ùå â ïåðøîìó çàêëàä³ ïî÷àëè
ãîòóâàòè õà÷àïóð³ äåùî çà ³íøèì
ïðèíöèïîì. Ñàìà ôîðìà âèï³÷êè íàãàäóâàëà ÷îâåí. Ìè ñèä³ëè ³
äóìàëè, ÿê íàçâàòè öþ âæå íîâó

ФОТО: З ОСОБИСТОГО АРХІВУ ОКСАНИ ПОВХ

РОЗПОЧИНАЛА СПРАВУ З РИНКУ,
А ЗАРАЗ МАЄ ДВА РЕСТОРАНИ

Одним із відомих закладів в місті жінка володіє вже
чотири роки, іншому лише кілька місяців
ñòðàâó. Ïîøóêàëè, ïîäóìàëè ³ ç³éøëèñü íà òîìó, ùî îñê³ëüêè ÷îâåí
â ïåðåêëàä³ íà ãðóçèíñüêó «Íàâ³»,
òî ³ çàêëàä âàðòî íàçâàòè òàê. Ïîò³ì ïîäèâèëèñÿ, ùî ³ ³òàë³éñüêîþ
÷îâåí áóäå íàçèâàòèñü òàê ñàìî.
Ñïî÷àòêó õîò³ëè ðîáèòè êóõíþ,
ÿêà áóëà á áëèæ÷å äî ñõ³äíî¿. Àëå
ï³çí³øå âèð³øèëè, ùî çáåðåìî òóò
ñòðàâè ³ç ð³çíèõ êðà¿í. À îò íàçâó,
íàø «÷îâåí» çàëèøèëè, — ä³ëèòüñÿ
Îêñàíà Ïîâõ.
Ãàñëîì ðåñòîðàíó îáðàëè ôðàçó:
«Çàêëàä, äå òåáå ëþáëÿòü», áî êîëè
ëþäè ïðèõîäÿòü íà â³äïî÷èíîê,
õî÷óòü, àáè ïðî íèõ òóðáóâàëèñÿ.
Âëàñíèöÿ êàæå, ùî ïåðåä â³äêðèòòÿì âèð³øèëè, ùî óñ³ ñòðàâè ìàþòü
ãîòóâàòè ëèøå ç ÿê³ñíèõ ïðîäóêò³â.
— Ó æîäíîìó ðàç³ ìè íå áóäåìî
âèêîðèñòîâóâàòè äåøåâø³ àíàëîãè. Õî÷åòüñÿ äàòè ëþäÿì ñïðàâä³
ÿê³ñíèé ïðîäóêò. Ìè ïî¿çäèëè òðîõè çà êîðäîíîì, ñêóøòóâàëè òàì
РЕКЛАМА

Бізнес пані Оксана розпочинала зі своїм чоловіком Олександром.
Вони ведуть більшість справ удвох

³ âèð³øèëè, ùî òåðíîïîëÿíè òåæ
âàðò³ íàéêðàùîãî. Çâ³ñíî, íà ïî÷àòêó ñïðàâè óñ³ âêëàäåííÿ ñåáå
íå îêóïîâóþòü. Òèì á³ëüøå, ùî
ö³íè ìè òåæ ñòàâèìî äîñòóïí³,
äëÿ òîãî, ùîá ëþäè ìîãëè ñîá³
äîçâîëèòè öå çàìîâèòè. Áî ÿêùî
òè ïîñòàâèø «êîñì³÷í³» ö³íè,
òî ïðîäàâàòè éîãî íå áóäå êîìó.
Àëå ïîòð³áíî ðîçóì³òè, ùî íå âñå
íàì äàºòüñÿ îäðàçó ³ â òå, ùîá îòðèìàòè ïðèáóòîê, ñïî÷àòêó òðåáà
âêëàñòè, — êàæå Îêñàíà Ïîâõ.
НА РОБОТІ БЕЗ ВИХІДНИХ І СВЯТ
Ïàí³ Îêñàíà âèð³øèëà ñàìà çàéìàòèñÿ ô³íàíñîâèìè ñïðàâàìè
çàêëàäó. Ç³çíàºòüñÿ, ùî öå çàéìàº
÷èìàëî ÷àñó, àëå òàê âîíà ìîæå
áóòè ñïîê³éíà çà ñâîþ ñïðàâó.
Ïðî ïðèíöèïè óñï³øíîãî çàêëàäó æ³íêà êàæå òàê: ùîá çàêëàä áóâ óñï³øíèé, òðåáà, ùîá
âñå áóëî ÷åñíî.
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ЯК ГОТУВАТИСЯ ДО СПОВІДІ,
ЩОБ ГРІХИ БУЛИ ПРОЩЕНІ
Традиції  До Великодня чи не кожен
християнин приймає таїнства сповіді та
причастя, хоча священники наполягають,
що робити це потрібно частіше, ніж раз
на рік. Але як правильно це зробити,
щоб справді відчути полегшення на душі,
а не відбути сповідь для «галочки»
ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM,
097–161–41–50

Ñâÿùåííèêè ïåðåêîíóþòü, ùî
ñïîâ³äü — îäíà ³ç Ñâÿòèõ Òàéí,
ó ÿê³é çàâäÿêè ùèðîìó ïîêàÿííþ
íà ëþäèíó ñõîäèòü âåëèêà Áîæà
áëàãîäàòü ³ â³äïóñêàþòüñÿ ãð³õè.

Ùîðàçó ï³ä ÷àñ ñïîâ³ä³ ëþäèíà
îòðèìóº â³äïóùåííÿ ãð³õ³â, î÷èùàº ñåáå, ìàº ìîæëèâ³ñòü âèïðàâèòè ñâî¿ ïîìèëêè òà íàïðàâèòè
æèòòÿ ó ïðàâèëüíó ñòîðîíó. Ïðîòå
ùîá ñïîâ³äü ïðèíåñëà äîáð³ ïëîäè, âàæëèâî äîòðèìàòèñÿ ïåâíèõ
óìîâ.

Умови доброї сповіді
 Перша умова доброї сповіді, яку
християнин має виконати перед
сповіддю, — іспит сумління.
— Людина повинна зупинитися,
запитати себе, які гріхи має, подумати, чим Бога образила, скільки
разів, — розповідає о. Олег Харишин. — Повинна побачити те зло,
яке зробила і яке віддалило її від
Бога. Усвідомити свою гріховність,
побачити гірку правду про себе.
 Жаль за гріхи
Людина, яка усвідомила свої гріхи,
повинна розбудити у своєму серці
щирий жаль.
— Це є відчуття жалю, гіркоти, перепрошення, через те, що образив Бога, свого люблячого Батька

Сповідатися один раз в рік мало
СВЯЩЕННИК ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
УКРАЇНИ О. ВОЛОДИМИР ЗУБІЛЕВИЧ

Îòåöü Âîëîäèìèð ðîçïîâ³äàº, ùî
ñïîâ³äàòèñü îäèí ðàç â ð³ê ìàëî äëÿ
òîãî, àáè â³ä÷óâàòè ñåáå ïîâí³ñòþ
î÷èùåíèì. Àëå ñàìå â ÷àñ Âåëèêîãî ïîñòó ëþäè ìàþòü çâåðòàòè á³ëüøå óâàãè íà äóõîâíå æèòòÿ, òîìó
³ ïðèñòóïàþòü äî öüîãî Òà¿íñòâà.
— Ó íàø³é óêðà¿íñüê³é öåðêâ³
º òàêà òðàäèö³ÿ, ùî á³ëüø³ñòü
ëþäåé ïðèõîäÿòü äî ñïîâ³ä³ ñàìå
ïåðåä Âåëèêîäíåì äëÿ òîãî, ùîá
î÷èñòèòè äóø³ ïåðåä ñâÿòîì. ² öå
íå º ïîãàíî. Õî÷à ðîáèòè òàê òðåáà
÷àñò³øå, í³æ îäèí ðàç ó ð³ê. ×îìó?
Áî ìè ãð³øèìî äóæå áàãàòî. Êîæåí
ç íàñ çà äåíü ÷èíèòü áàãàòî ãð³õ³â:
äóìêàìè, ñëîâàìè, ä³ëàìè. ² ÿêùî
âñ³ ö³ ãð³õè íàêîïè÷àòüñÿ çà ð³ê,
çà êîðîòêó ñïîâ³äü çãàäàòè íå ìîæåìî, — êàæå îòåöü Âîëîäèìèð.
×è ìîæå äî ñïîâ³ä³ ïðèñòóïèòè

ëþäèíà, ÿêà ê³ëüêà ðîê³â ç òèõ ÷è
³íøèõ ïðè÷èí íå ñïîâ³äàëàñÿ?
— Ó òàêîìó âèïàäêó ëþäèíà
íå ìîæå ââàæàòè ñåáå õðèñòèÿíèíîì, íàâ³òü ÿêùî â³äâ³äóº õðàì. ªäíàííÿ ç Õðèñòîì â³äáóâàºòüñÿ ñàìå
÷åðåç Ñâÿòå Ïðè÷àñòÿ. À Ïðè÷àñòÿ íå ìîæëèâå áåç ñïîâ³ä³, — êàæå
ñâÿùåííèê. — Õî÷à Öåðêâà — öå
ëþáëÿ÷à ìàòè, ÿêà ïðèéìàº âñ³õ,
íàâ³òü òèõ, õòî íå ñïîâ³äàâñÿ ê³ëüêà
ðîê³â. Çðåøòîþ, àñïåêò³â ³ ïðè÷èí
ìîæå áóòè áàãàòî: õâîðîáà, íåìîæëèâ³ñòü ïðèéòè äî õðàìó òà ³íøå.
ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО СПОВІДІ
Çà ñëîâàìè î. Âîëîäèìèðà Çóá³ëåâè÷à, ï³äãîòîâêà äî ñïîâ³ä³ âêëþ÷àº: ï³ñò òðèâàë³ñòþ õî÷à á â ê³ëüêà
äí³â, ìîëèòâó òà ðîçäóìóâàííÿ íàä
âëàñíèìè ãð³õàìè. Ïåðåä ñïîâ³ääþ âàðòî â³äêðèòè ïåðåë³ê ãð³õ³â ³
çàïèñàòè ñâî¿.

Ñâÿùåííèê Ñòåïàí Áàëàí ãîâîðèòü, ùî ï³äãîòîâêà äî ñïîâ³ä³
ïåðåäáà÷àº òå, ùî ëþäèíà ìàº
á³ëüøå ÷àñó ïðèä³ëèòè ñâîºìó äóõîâíîìó ñòàíó. Ïåðåä Ïðè÷àñòÿì
â³í ðàäèòü ïîáóòè íà âå÷³ðíüîìó
Áîãîñëóæ³íí³, à âäîìà ïðî÷èòàòè òðè êàíîíè: «Ïîêàÿííÿ ²ñóñó
Õðèñòó», «Ïîêàÿííÿ äî Ìàòåð³
Áîæî¿» òà äî «Àíãåëà Õîðîíèòåëÿ». Íàä ìîëèòâàìè òðåáà ðîçäóìóâàòè, à íå ÷èòàòè ¿õ ïîñï³õîì.
— Çâ³ñíî, ÿêùî ëþäèíà òðèâàëèé ÷àñ íå áóëà íà ñïîâ³ä³,
¿é âàæêî áóäå äîëó÷èòè óñ³ ãð³õè. Àëå ò³ ïðîâèíè, ÿê³ ëþäèíà
íå îçâó÷óº, íå áóäóòü ïðîùåí³.
Âîíè ³ äàë³ òÿæ³òèìóòü. Äåêîëè õòîñü ñîðîìèòüñÿ ÷è ñâ³äîìî
íå ìîæå íàçâàòè ãð³õ — òîä³ öå
òåæ íå áóäå ïðîùåíî. Çàáóâ ãð³õ
ñüîãîäí³, ÷åðåç äâà òèæí³ ïðèãà-

äàâ ³ âàðòî çíîâó ³òè äî ñïîâ³ä³.
Ñïîâ³äü âàðòî çàê³í÷óâàòè ñëîâàìè: «Ïðîñòè ìåíå Ãîñïîäè çà óñ³
ãð³õè: ò³, êîòð³, ìîæëèâî, çàáóëà
(çàáóâ)», — êàæå ñâÿùåííèê.
Çà ñëîâàìè îòöÿ Ñòåïàíà, ñâÿùåííèê íå ìîæå íå â³äïóñòèòè ãð³õ,
ÿêùî ëþäèíà ùèðî â íüîìó êàºòüñÿ. Ïðîòå â³í ìîæå ïîðåêîìåíäóâàòè ïåðøèé ÷àñ íå ïðèñòóïàòè
äî Ïðè÷àñòÿ. Ìîæëèâî, ñïî÷àòêó
òðåáà áóäå â³äáóòè ïîêóòó çà ãð³õè.

О. Олег Харишин радить перед
сповіддю помолитися, попросити
в Бога ласки для доброї сповіді.
У сповіді людина визнає свої гріхи
перед Ісусом Христом. Священник
діє, як посередник, він є особою,
яка, згідно з отриманою владою
відпускати гріхи, допомагає людині звільнитися від них. Священник повинен дати науку чи пораду
людині, як стати духовно зрілим,
повернутися до Бога. Після цього
священник дає покуту та відпускає
гріхи людині, тобто дає розрішення.
 Відбути покуту. Після сповіді
потрібно виконати завдання, яке
радить священник: це може бути
молитва чи добре діло тощо.

Легковажна сповідь чинить шкоду душі
СВЯЩЕННИК УГКЦ О. ОЛЕГ ХАРИШИН

— ßêùî âäóìàòèñÿ, òî ìè ãð³øèìî çà êîæíèì ç öèõ ïóíêò³â.
Çíàºìî çàïîâ³äü «Íå âáèé», òî,
ìîæå, ñïðàâä³ ô³çè÷íî ìè í³êîãî
íå âáèëè, àëå º ìîðàëüíèé òèñê,
ïðèãí³÷åííÿ, îáðàçà. Öå ìîæå
ñòîñóâàòèñü ³ âëàñíîãî ò³ëà, êîëè
íå ñòåæèìî çà ñâî¿ì çäîðîâ'ÿì, —
ãîâîðèòü îòåöü. — Äîñòàòíüî âèçíàòè äëÿ ñåáå: «îáðàæàâ ³íøèõ»,
«çàçäðèâ», «áàæàâ ÷óæîãî». Öå äîïîìîæå íå ðîçãóáèòèñÿ íà ñïîâ³ä³.

Ті гріхи, які ви не озвучили, залишаються
СВЯЩЕННИК ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ
УПЦ МП ОТЕЦЬ СТЕПАН БАЛАН

та Спасителя, — каже о. Олег Харишин. — Бог для мене так багато
робить, Він є моїм Отцем Небесним, я ж в житті своєму Його часто зраджую, відкидаю, не звертаю
на Нього уваги.
 Постанова виправитися
Здійснивши внутрішній акт жалю,
людина повинна поставити собі
мету виправитися. Власне, коли
просиш пробачення і жалієш за гріхи, виникає бажання стати іншим,
виправити своє життя, не повторювати зло, щоб не опинитися в гіршому становищі.
 Сповідь. Визнання своїх гріхів
перед Богом в присутності священника.

ПОКУТА МОЛИТВАМИ ЧИ
ДОБРИМИ СПРАВАМИ
Ñâÿùåííèê êàæå, ùî ïîêóòó
ïðèçíà÷àþòü òàêó, ùîá ëþäèíà
ìîãëà âèêîíàòè ¿¿.
— ßêùî íå âèêîíàòè ïîêóòó — ìîæå áóòè ùå îäèí ãð³õ.
Òîìó ñâÿùåííèêè ïðèçíà÷àþòü
ïîêóòó ïî ì³ð³ ìîæëèâîñò³ ëþäèíè. Ìîæëèâî, íàâ³òü ðàäèòüñÿ
ç ëþäèíîþ: «×è ìîæåòå âè òàêó
ïîêóòó ïîíåñòè?» Çâ³ñíî, ëþäè ³
ñàì³ ìîæóòü ïðèçíà÷èòè ñîá³ ïîêóòó çà ãð³õè: òàê íàâ³òü êðàùå.
Ñàìà â³ä÷óâàº, ùî ïðîãí³âèëà
Áîãà, ³ ñàìà äîáðîâ³ëüíî íà ñåáå
êëàäå ò³ ÷è ³íø³ îáîâ'ÿçêè ïåðåä
Áîãîì, — ââàæàº î. Ñòåïàí.
Îêð³ì ìîëèòâè, ïîêóòà çà ãð³õè
ìîæå áóòè ³ ó âèãëÿä³ ìèëîñòèí³
äëÿ ïîòðåáóþ÷èõ àáî ³íøî¿ äîáðî¿ ñïðàâè. Óñå çàëåæèòü â³ä
ãð³õà, ó ÿêîìó â³ðÿíèí ïðîñèòü
ïðîùåííÿ.

— Êîëè ìè ñïîâ³äàºìîñü ³ í³áè
ðîáèìî çâè÷àéíó ÷èíí³ñòü: ùîñü
ñêàçàâ, ùîñü ìåí³ ñêàçàëè, â³äìîëèâñÿ ³ ï³øîâ ãåòü, âèñíîâê³â
íå ðîáëþ, òî öÿ ñïîâ³äü êîðèñò³
íå ïðèíåñå. Ñë³ä òàêîæ ÷³òêî óñâ³äîìèòè, ùî ìè íå éäåìî äî ñâÿùåíèêà, à ïðèñòóïàºìî äî Ñïîâ³ä³, áî çìó÷èëèñÿ æèòè áåç ²ñóñà
Õðèñòà. Ìåí³ áðàêóº Áîãà, ñåðöå
íå ìàº ñïîêîþ, áî Éîãî øóêàº.
Ìîæëèâî, â³ä ñâÿùåííèêà ëþäèíà ìîæå ùîñü çàòà¿òè, àëå â³ä
Áîãà — í³÷îãî íå çàõîâàº, òîìó
êîëè éäå ñïîâ³äàòèñÿ, ïîâèííà
ïåðåä Áîãîì öå ðîáèòè: ïðîìîâèòè ñëîâà ïîêàÿííÿ, âèçíàòè ãð³õè
ó ïðèñóòíîñò³ ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ
³ îòðèìàòè ïðîùåííÿ.
Ñâÿùåíèê ãîâîðèòü, ùî êîëè
ëþäèíà ëåãêîâàæèòü ñïîâ³ääþ,
óìèñíå íå ðîçïîâ³äàº âñ³ ãð³õè, — òàêà ñïîâ³äü ââàæàºòüñÿ
ñâÿòîòàöüêîþ, âîíà ñïðè÷èíÿº
ùå á³ëüøó øêîäó äóø³ ëþäèíè.
Ó òàêîìó âèïàäêó öå ìîæå ñòàòè
äëÿ õðèñòèÿíèíà ïåðåäóìîâîþ
äëÿ ùå á³ëüøîãî â³ääàëåííÿ â³ä
Áîãà ³ â ïåâí³é ì³ð³ äî ãëèáîêîãî
äóõîâíîãî çàíåïàäó.
— Êðàùå ïî÷åêàòè ç³ Ñïîâ³ääþ
³ íå ñïîâ³äàòèñÿ, àæ ïîêè íå áóäåìî ãîòîâ³ çðîáèòè öå íàëåæíèì
÷èíîì, ó â³ð³ äî Áîãà, ç³ ùèðèì
ñåðöåì òà ãëèáîêèì ïîêàÿííÿì, — êàæå ñâÿùåíèê. — ßêùî
õðèñòèÿíèí ñòàâèòüñÿ äî ñïîâ³ä³
â³äïîâ³äàëüíî, — öå º çàïîðóêîþ
äóõîâíîãî çäîðîâ'ÿ ëþäèíè: ïîâåðòàºòüñÿ äóõîâíà ðàä³ñòü, íàñíàãà, áàæàííÿ òâîðèòè äîáðî.
Îòåöü òàêîæ ðàäèòü, ÿêùî ëþäèíà íå ìîæå çàïàì'ÿòàòè âñ³õ ãð³õ³â,
ÿê³ ñêî¿ëà, ìîæå íàïèñàòè ñîá³ ¿õ
íà ïàïåð³. ßê ÷àñòî ñïîâ³äàòèñü ³
ïðî ÿê³ ãð³õè âàðòî çíàòè, Öåðêâà
ðàäèòü ëþäÿì ùîíàéìåíøå ðàç
â ð³ê ñïîâ³äàòèñÿ. Äîáðå, êîëè õî÷
ðàç ó ì³ñÿöü ïðèõîäèòè äî ñïîâ³ä³. Îñîáëèâî âàæëèâî ïðèõî-

äèòè äî ñïîâ³ä³ ï³ä ÷àñ ïîñò³â,
íàçíà÷åíèõ Öåðêâîþ (¿õ ó ðîö³
÷îòèðè: Ð³çäâÿíèé, Âåëèêèé, Ïåòð³âêà, Óñïåíñüêèé). Êð³ì öüîãî,
ñë³ä çðîçóì³òè, ùî ãð³õ³â º äóæå
áàãàòî, ¿õ ï³çíàòè íàì ïîìàãàº
íàøå ñóìë³ííÿ, êàæå ñâÿùåííèê.
ЯК СПОВІДАТИСЯ
ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
Ùå â³ä ïî÷àòêó ïàíäåì³¿ Öåðêâà îãîëîñèëà ïðî òå, ùî íàâ³òü
íåçâàæàþ÷è íà êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ, ó ñïîâ³ä³ íå â³äìîâëÿòü
îõî÷èì. Çàðàç â³ðÿíè ìîæóòü ïðèõîäèòè â öåðêâè, äîòðèìóþ÷èñü
îáìåæåíü, òî êàðàíòèí — íå ïðèâ³ä â³äêëàäàòè ñïîâ³äü.
— Ìè ñóâîðî äîòðèìóºìîñÿ
êàðàíòèííèõ ïðèïèñ³â. Óñ³ â³ðí³
ìàþòü ïðèõîäèòè â ìàñêàõ, ó ÷åðãàõ ñòîÿòè íà â³äñòàí³, ñïîâ³äàòèñÿ òàêîæ ëþäè ìàþòü íà â³äñòàí³
â³ä ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ, — êàæå
ñâÿùåííèê Âîëîäèìèð Çóá³ëåâè÷.
Îòåöü Îëåã Õàðèøèí äîäàº,
ùî ñïîâ³ä³ çàðàç ñâÿùåííèêè
ìîæóòü ïðîâîäèòè ³ íà â³äêðèòîìó ïîâ³òð³. ² â öüîìó íåìàº
í³÷îãî ïîãàíîãî, àäæå Áîã ïî÷óº
êîæíó ùèðó äóøó, íàâ³òü ÿêùî
äîâîäèòüñÿ ïðîõîäèòè Òà¿íñòâà
â òàêèé ñêëàäíèé ÷àñ.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
СЕРЕДА, 28 квiтня
UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 02.40, 03.15 Енеїда
06.30, 06.40, 06.50 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна
студiя. Головне
09.30 Х/ф «Самсон i Далiла»
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 Спорт
15.20 UA: Фольк
16.30 Т/с «Гордiсть»
17.25 Нашi грошi
18.55, 22.00 Д/ц «Робота в дикiй
природi»
19.55 Д/ц «Боротьба за виживання»
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. Аспект
23.00 Розважальна програма з
Майклом Щуром
00.25, 02.35, 03.10, 05.05 Погода
00.30 Д/ц «Свiт дикої природи»
01.00 Т/с «Вiра»
04.10 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю»

1+1
05.35 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 04.15 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наослiп»
15.50 «Мисливцi за нерухомiстю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН»
20.45, 21.50 Т/с «Свати»
22.55, 23.55 Т/с «Кухня»
00.55 Х/ф «Сусiди 2»
02.35 Х/ф «ерiнч — викрадач
Рiздва»

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»
11.00 «Позаочi»
12.25 Х/ф «Сiссi — молода iмператриця»
14.35, 15.30 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час»
23.55 Т/с «Любов за законом»
01.35 Т/с «Гречанка»
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30 Факти
04.50 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
з Костянтином Стогнiєм
10.10 Т/с «Смертельна зброя»
11.55, 13.15, 21.25 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин
покаже»
17.05 Х/ф «Найманий вбивця»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Секретний фронт Прем'єра
01.20 Х/ф «Дедпул-2»
03.05 Я зняв!

СТБ
04.50 Т/с «Лист очiкування»
07.00 Т/с «Комiсар Рекс»
10.45 «Слiдство ведуть екстрасенси»
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.45 Т/с «Слiд»
18.00 «СуперМама»
19.00 «Мiй секрет»
20.20, 22.45 Т/с «Папаньки»
23.05 Т/с «Доньки-матерi»

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Абзац
06.00, 07.30 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.35 Орел i Решка
08.30 Т/с «Надприродне»
11.10 Х/ф «Пiкселi»
13.00 Екси
15.10 Хто зверху?
19.00, 20.00 Вар'яти
21.00 Х/ф «12 друзiв Оушена»
23.40 Х/ф «Екстрасенси»
01.40 Т/с «Шлях чарiвника»
02.30 Служба розшуку дiтей
02.35 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 11.45, 18.15, 19.15,
20.15 Одного разу пiд Полтавою
08.45, 11.15, 18.45, 20.45 Танька i
Володька
09.45, 10.45, 19.45, 23.00,
00.00 Країна У
10.15, 23.30 Одного разу в Одесi
12.15 4 весiлля
14.15, 01.30 Панянка-селянка
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд
16.15 Богиня шопiнгу
21.15 М/ф «Льодовиковий перiод
2: Глобальне потеплiння»
01.00 Казки У Кiно
02.30 Щоденники Темного
04.00 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 Х/ф «Тактическая сила»
07.45 Х/ф «Атлантический
рубеж»
09.20 Х/ф «Атлантический
рубеж: Воскрешение»
11.05 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные
материалы»
18.15, 01.55 «Спецкор»
18.50, 02.25 «Джедаи»
19.25 Т/с «Опер по вызову»
20.25 Т/с «Опер по вызову-5»
22.30, 00.05 Т/с «CSI: Место
преступления»
02.55 «Видеобомба-2»
04.05 «Оружие 2016»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

ЧЕТВЕР, 29 квiтня
UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 02.40, 03.15 Енеїда
06.30, 06.40, 06.50 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна
студiя. Головне
09.30 Х/ф «Цар Соломон. Наймудрiший з-помiж мудрих»
11.05 Зроблено в Українi. Пасха
11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 Спорт
15.20 UA: Фольк
16.30 Т/с «Гордiсть»
17.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром
18.55, 22.00 Д/ц «Робота в дикiй
природi»
19.55 Д/ц «Свiт дикої природи»
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. Аспект
22.20 Д/ц «Дикi зграї»
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях
00.25, 02.35, 03.10, 05.05 Погода
00.30 Д/ц «Супер-чуття»
01.00 Т/с «Вiра»
04.10 Д/ф «Одесити на Донбасi»

1+1
05.30 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 04.15 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наослiп»
15.50 «Мисливцi за нерухомiстю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН»
20.35 «Чистоnews 2021»
20.40 Т/с «Свати»
21.45 «Право на владу 2021»
00.45 Х/ф «Телефонна будка»
02.15 Х/ф «Загублений свiт»

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»
11.00 «Позаочi»
12.25 Х/ф «Сiссi: Важкi роки iмператрицi»
14.35, 15.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Випереджаючи час»
23.55 Т/с «Любов за законом»
01.35 Т/с «Гречанка»
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.15 Скарб нацiї
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
з Костянтином Стогнiєм
10.10 Т/с «Смертельна зброя»
11.55, 13.15, 21.25 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин
покаже»
16.25 Х/ф «Код доступа
«Кейптаун»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Анти-зомбi Прем'єра
00.30 Х/ф «Людина з залiзними
кулаками»
02.05 Громадянська оборона
02.50 Я зняв!

СТБ
04.50 Т/с «Лист очiкування»
07.00 Т/с «Комiсар Рекс»
10.55 «Слiдство ведуть екстрасенси»
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.45 Т/с «Слiд»
18.05 «СуперМама»
19.05 «Як вийти замiж»
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки»
23.00 Т/с «Доньки-матерi»

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Абзац
06.00, 07.30 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.35 Орел i Решка
08.30 Т/с «Надприродне»
10.50 Х/ф «Простачка»
12.50 Екси
15.10, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «13 друзiв Оушена»
23.40 Х/ф «Номiс»
01.30 Т/с «Шлях чарiвника»
02.10 Вар'яти
02.55 Служба розшуку дiтей
03.00 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 11.45, 18.15, 19.15,
20.15 Одного разу пiд Полтавою
08.45, 11.15, 18.45, 20.45 Танька i
Володька
09.45, 10.45, 19.45, 23.00,
00.00 Країна У
10.15, 23.30 Одного разу в Одесi
12.15 4 весiлля
14.15, 01.30 Панянка-селянка
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд
16.15 Богиня шопiнгу
21.15 М/ф «Льодовиковий перiод
3: Ера динозаврiв»
01.00 Казки У Кiно
02.30 Щоденники Темного
04.00 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.20 Х/ф «Наследие»
08.20 Х/ф «Храм черепов»
10.15 Х/ф «Хрустальные черепа»
12.05 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15, 02.00 «Спецкор»
18.50, 02.30 «Джедаи»
19.25 Т/с «Опер по вызову»
20.25 Т/с «Опер по вызову-5»
22.35, 00.10 Т/с «CSI: Место
преступления»
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03.00 «Видеобомба-2»
04.05 «Оружие 2016»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

П`ЯТНИЦЯ, 30 квiтня
UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.40 Енеїда
06.30, 06.40, 06.50 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 02.05,
05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна
студiя. Головне
09.30 Х/ф «Цар Соломон. Наймудрiший з-помiж мудрих»
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя
15.10, 21.35, 00.10, 02.40,
05.45 Спорт
15.20 UA: Фольк
16.30 Т/с «Гордiсть»
17.25, 01.00 Перша шпальта
18.55 Д/ц «Робота в дикiй
природi»
19.30, 22.00 Д/ц «Дикi зграї»
19.55 Д/ц «Свiт дикої природи»
21.55, 00.20, 02.50, 05.55 Спорт.
Аспект
23.00 Д/ц «Боротьба за виживання»
00.25, 02.00, 02.55 Погода
00.30 Д/ц «Супер-чуття»
01.30 Схеми. Корупцiя в деталях
03.00 Суспiльно-полiтичне токшоу «Зворотний вiдлiк»

1+1
06.00 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 04.15 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наослiп»
15.50 «Мисливцi за нерухомiстю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН»
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 «Лiга смiху 2021»
23.15 «Вечiрнiй квартал 2021»
01.15 Х/ф «Черговий тато»
02.55 Х/ф «Куленепробивний»
04.55 «Свiтське життя. 2021»

IНТЕР
05.25, 22.55 «Слiдство вели… з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
12.25 Х/ф «Зорро»
14.45, 15.40, 00.40 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Татусi без шкiдливих
звичок»
02.25 «Чекай на мене. Україна»
03.35 «Орел i решка. Дива свiту»
04.20 «М/ф»

ICTV
04.05 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25, 01.05 Факти
04.45 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
з Костянтином Стогнiєм
10.10 Дизель-шоу
11.45, 13.15 Х/ф «Колонiя»
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.15 Х/ф «Важка мiшень»
16.35 Х/ф «Раптова смерть»
18.45 Факти. Вечiр
20.05 Дизель-шоу 12+ Прем'єра
22.50 Скетч-шоу «На трьох»
23.50 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну-3»
01.30 Х/ф «Воскресiння»
03.20 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 Х/ф «Пiсля»

07.50, 19.00, 22.45 «Холостяк»
12.00 «Як вийти замiж»
13.10, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
00.10 «Мiй секрет»
01.25 «Детектор брехнi»

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Абзац
06.00, 07.30 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.35 Орел i Решка
09.30 Т/с «Надприродне»
11.10 Вiд пацанки до панянки
13.20, 01.20 Вар'яти
15.20 Де логiка?
16.20 Х/ф «Метелик»
19.10 Х/ф «Васабi»
21.00 Х/ф «8 подруг Оушена»
23.20 Х/ф «Кiлер-псих»
02.25 Служба розшуку дiтей
02.30 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 11.45, 18.15, 19.15,
20.15 Одного разу пiд Полтавою
08.45, 11.15, 18.45, 20.45 Танька i
Володька
09.45, 10.45, 19.45, 23.00,
00.00 Країна У
10.15, 23.30 Одного разу в Одесi
12.15 4 весiлля
14.15, 01.30 Панянка-селянка
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд
16.15 Богиня шопiнгу
21.15 М/ф «Льодовиковий перiод
4: Континентальний дрейф»
01.00 Казки У Кiно
02.30 Теорiя зради
04.00 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.15 Х/ф «Отдача»
08.10 Х/ф «Ликвидаторы»
10.00 Х/ф «Убрать Картера»
12.00 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15, 01.00 «Спецкор»
18.50, 01.35 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Перевозчик»
21.15 Х/ф «Перевозчик-2»
23.00 Х/ф «Леди Кровавый бой»
02.10 «Видеобомба-2»
03.40 «Люстратор. Прокляття
системи 2017»
04.05 «Оружие 2016»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

СУБОТА, 1 травня
UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
05.35 Новини
07.10, 07.30, 07.40 М/ф
08.05 Д/ц «Дикуни. Дикi забави
в зоопарку Сан-Дiєго»
09.05 Вiдтiнки України
09.40 #ВУКРАЇНI
10.10 Люди Зони
11.05, 16.55 Древо. Писанки
11.25, 16.05, 04.10 Солодка дача
12.00 Х/ф «Легенда про княгиню
Ольгу»
14.20 Телепродаж
15.00 Країна пiсень
17.25 Х/ф «Пригоди Жуль Верна.
Загадковий острiв»
19.10, 21.25 Х/ф «Iсус. Бог i людина»
23.00 Урочисте богослужiння
Православної Церкви України
з нагоди Свiтлого Христового
Воскресiння
03.20 Д/ф «Сходи Якова
04.30 Д/ф «Бовсунiвськi бабусi»
05.30 Погода

1+1
05.05, 19.30 ТСН
06.00, 07.00 «Життя вiдомих
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
14.00, 15.05, 16.10, 17.15 Т/с
«Свати»
18.20 «Свiт навиворiт — 12.
Пакистан»
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 «Вечiрнiй квартал»
22.15 «Жiночий квартал»
23.20, 00.20 «Свiтське життя.
2021»

01.20 Х/ф «Гра»
03.35 Х/ф «Дещо»

IНТЕР
05.05 «Телемагазин»
05.35 Х/ф «Фiнiст — Ясний
сокiл»
07.00 «Слово Предстоятеля»
07.05 М/ф «Принц Єгипту»
09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Королева бензоколонки»
12.40 «Сходження Благодатного
вогню в Храмi Гроба Господня»
14.20 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика»
16.15 Т/с «Джерело» Прем'єра.
1–4 сс. Заключна
20.00, 03.00 «Подробицi»
20.30 «Мiсце зустрiчi»
22.00 Д/п «Паломництво на Святу землю»
23.00 «Великоднє богослужiння.
Пряма трансляцiя»
03.30 «Подорожi в часi»
04.00 Х/ф «Шельменко-денщик»

ICTV
05.00 Скарб нацiї
05.10 Еврика!
05.15 Факти
05.40 Х/ф «Назад у майбутнє»
07.50 Х/ф «Назад у майбутнє-2»
09.50 Х/ф «Назад у майбутнє-3»
12.00, 13.00 Х/ф «Парк юрського
перiоду»
12.45 Факти. День
14.45 Х/ф «Парк юрського
перiоду-2»
17.00 Х/ф «Парк юрського
перiоду-3»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Свiт юрського перiоду»
21.35 Х/ф «Рiддiк»
23.40 Х/ф «Альфа»
01.25 Т/с «Розтин покаже»
02.50 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.00, 12.05 Т/с «Папаньки»
08.00 «Неймовiрна правда про
зiрок»
10.50 «Мiй секрет»
17.00 «Хата на тата»
19.00 «МастерШеф Професiонали»
21.50 «Звана вечеря»
23.45 «СуперМама»

НОВИЙ КАНАЛ
05.30, 02.00 Вар'яти
08.10, 10.00 Kids» Time
08.15 Х/ф «Помста пухнастих»
10.05 Орел i Решка. Дива свiту
11.00 Орел i Решка
12.10 У кого бiльше?
14.00 М/ф «Суперсiмейка»
16.20 М/ф «Суперсiмейка 2»
18.40 Х/ф «Месники»
21.20 Х/ф «Месники: Ера
Альтрона»
00.20 Х/ф «Погнали»
02.50 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.25 Х/ф «Красуня й чудовисько»
13.10 Х/ф «Дiм дивних дiтей мiс
Сапсан»
15.30 М/ф «Льодовиковий
перiод»
17.15 М/ф «Льодовиковий перiод
2: Глобальне потеплiння»
19.00 М/ф «Льодовиковий
перiод 5: Курс на зiткнення»
20.45, 21.45, 22.45 Одного разу
пiд Полтавою
21.15, 22.15 Танька i Володька
23.15 Iгри Приколiв
00.15 Країна У
00.45 Панянка-селянка
02.35 Теорiя зради
03.20 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2019»
08.00 «Джедаи 2020»
08.30, 00.45 «Затерянный мир»
12.30 Х/ф «Во имя Бен-Хура»
14.20 Х/ф «Король Артур и рыцари круглого стола»
16.05 Х/ф «Капитан Гром»

18.15 Х/ф «Робин Гуд»
21.00 Х/ф «Соломон Кейн»
22.55 Х/ф «Мега-акула против
Крокозавра»
02.30 «Видеобомба-2»
03.15 «Люстратор. Прокляття
системи 2017»
03.40 «Ищейки 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

НЕДIЛЯ, 2 травня
UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Енеїда
06.30, 06.40, 07.10 М/ф
07.00, 21.00, 23.55, 01.50, 03.15,
05.35 Новини
07.30 Великоднi богослужiння з
Патрiаршого собору Воскресiння Христового Української
Греко-Католицької Церкви
11.00 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви
в Українi
12.00 Концерт. Пiснi про кохання
14.00 Телепродаж
14.35 Концерт Романа Скорпiона
15.45 Концерт. Наталiя
Валевська
16.35 Д/ф «Бовсунiвськi бабусi»
17.45 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi»
19.15 Дивнi створiння
20.20 Д/ц «Боротьба за виживання»
21.25 Д/ц «Дикi тварини»
22.00 Х/ф «Пригоди Жуль Верна.
Загадковий острiв»
00.20, 01.45, 02.15, 03.10, 03.40,
05.30 Погода
00.25 Спецпроєкт «Зупини мене,
якщо зможеш»
01.15, 02.20 #ВУКРАЇНI
03.45 Суспiльна студiя. Головне

1+1
05.00 ТСН: «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Свiт навиворiт — 12.
Пакистан»
10.55, 03.15 «Свiт навиворiт»
18.15 «Українськi сенсацiї 2021»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Лара Крофт — розкрадачка гробниць: Колиска
життя»
23.15 Х/ф «Трансформери:
Помста полеглих»
02.15 «Свiтське життя. 2021»

IНТЕР
05.45 М/ф «Астерiкс i таємне
зiлля»
07.20 М/ф «Кунг-Фу Панда 3»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя»
12.50 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика»
14.40 Т/с «Джерело» 1–4 сс.
Заключна
18.10 Х/ф «Агент Лев» (16+)
Прем'єра
20.00, 02.20 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Школа гарних
дружин» Прем'єра
23.00 Х/ф «Королева бензоколонки»
00.30 Х/ф «Приходьте завтра»
03.05 «Україна вражає»
03.55 Ток-шоу «Стосується
кожного»

ICTV
05.20 Скарб нацiї
05.30 Еврика!
05.40 Факти
06.05 Анти-зомбi
07.00 Х/ф «Воскресiння»
09.00 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт»
11.10, 13.00 Т/с «Пес»
12.45 Факти. День
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «Тiлоохоронець
кiлера»
23.35 Х/ф «Найманий вбивця»
01.20 Т/с «Розтин покаже»
03.35 Я зняв!

СТБ
05.05 Х/ф «Оксамитовi ручки»
06.55 Х/ф «Приборкання
норовливого»
08.45 Х/ф «Закоханий до безтями»
10.45 «МастерШеф Професiонали»
13.25 «Хата на тата»
15.15 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
23.10 «Таємницi ДНК»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 08.10 Kids» Time
05.55 М/ф «Суперсiмейка»
08.15 М/ф «Суперсiмейка 2»
10.20 Х/ф «К-9»
12.20 Х/ф «Месники»
15.10 Х/ф «Месники: Ера
Альтрона»
18.00 Х/ф «Месники: Вiйна
нескiнченностi»
21.00 Х/ф «Месники: Завершення»
00.40 Improv Live Show
02.30 Вар'яти

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.55 М/ф «Червона Шапка
проти зла»
11.40 М/ф «Епiк»
13.45 М/ф «Льодовиковий
перiод 5: Курс на зiткнення»
15.30 М/ф «Льодовиковий
перiод 3: Ера динозаврiв»
17.15 М/ф «Льодовиковий перiод
4: Континентальний дрейф»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного
разу пiд Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька i
Володька
22.30 Країна У
23.00 Х/ф «Кохання та iншi лiки»
01.00 Панянка-селянка
02.45 Щоденники Темного
03.30 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2019»
08.00 «Джедаи 2020»
09.05 «Затерянный мир»
11.55 Т/с «Перевозчик-2»
15.25 Х/ф «Перевозчик»
17.15 Х/ф «Перевозчик-2»
19.00 Х/ф «Исход: Цари и боги»
21.55 Х/ф «Дом у дороги»
00.05 Х/ф «Наутилус: Повелитель океана»
01.50 «Видеобомба-2»
02.15 «Ищейки 2017»
03.55 «Лучшее»
04.05 «Оружие 2016»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

ÑÏÎÐÒ
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Футбол  Півфінальний матч між
волочиським «Агробізнесом» та київським
«Динамо» завершився розгромною
перемогою останніх. Хоча стадіон мав бути
заповнений не більше як на 25 відсотків,
трибуни були переповнені. Не обійшлося і
без провокацій від ультрас «Динамо» щодо
їхнього ж головного тренера Мірчі Луческу
ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758,
FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM

Півзахисник Богдан
Лєднєв — автор першого
забитого м'яча у ворота
«Агробізнесу», який поклав
початок впевненій перемозі
у півфіналі Кубка України

Перемігши волочиський «Агробізнес» у Тернополі,
київське «Динамо» стало першим фіналістом розіграшу
Кубка України сезону 2020/21

Ç ïðåäñòàâíèêàìè óëüòðàñ ñïðîáóâàâ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ãîëê³ïåð
Ãåîðã³é Áóùàí.
— Òîëüêî äóðàêè íå ìåíÿþò
ñâîåãî ìíåíèÿ, — â³äïîâ³â ¿ì
Áóùàí.
Íà ï³ñëÿìàò÷åâ³é ïðåñêîíôåðåíö³¿ Ëó÷åñêó ïîÿñíèâ ñâîþ
ïîçèö³þ ùîäî óëüòðàñ.

— Ýòî ïðîñòî ãðóïïà ëþäåé,
êîòîðûå õîòÿò áûòü âûøå ôóòáîëèñòîâ, âûøå êîìàíäû. Õîòü áû
ñíÿëè ñâîè ìàñêè… Âîîáùå,
äëÿ ìåíÿ âàæíåå, êàêóþ èãðó
ïîêàçûâàåò ìîÿ êîìàíäà, êàêèõ
ðåçóëüòàòîâ äîñòèãàåò, ÷òîáû
«Äèíàìî» âåðíóëîñü íà áûëûå
ëèäèðóþùèå ïîçèöèè êàê íà îòå-

ФОТО ФЕДОРА ВОСІНСЬКОГО

Äî îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó çàëó÷èëè 350 ñï³âðîá³òíèê³â
ïîë³ö³¿ òà 40 â³éñüêîâîñëóæáîâö³â
Íàöãâàðä³¿, ïîâ³äîìèëè ó ïîë³ö³¿. Äîïîìàãàëè òåðíîï³ëüñüêèì
ïðàâîîõîðîíöÿì ñï³âðîá³òíèêè ëüâ³âñüêî¿ ïîë³ö³¿.
Ùå â ïåðø³ õâèëèíè ìàò÷ó
ñòàä³îí ³ìåí³ Ðîìàíà Øóõåâè÷à
áóâ çàïîâíåíèé âáîë³âàëüíèêàìè
íà 30–35 â³äñîòê³â. Òà ïîò³ì áóêâàëüíî çà äåñÿòü õâèëèí íàòîâï
âáîë³âàëüíèê³â çàïîâíèâ éîãî
íà 80–85 â³äñîòê³â.
Ïîäåéêóþòü, ùî òåðíîïîëÿíè
ïðîñòî ðîáèëè êîï³¿ êâèòê³â,
à ðåòåëüíî¿ ïåðåâ³ðêè íà âõîä³
íå áóëî.

Êîìàíäà ç Âîëî÷èñüêà òðèìàëà îáîðîíó àæ äî ê³íöÿ ïåðøîãî
òàéìó, à ïîò³ì «ïîñèïàëàñÿ». Ðåçóëüòàò íà òàáëî — 0:3 íà êîðèñòü
êèÿí.
Óëüòðàñ «Äèíàìî» âëàøòóâàëè
ïðîâîêàö³þ òà ñòâîðèëè òèñíÿâó.
Âîíè âèãóêóâàëè: «Ëó÷åñêó, ³äè
ãåòü!», «Ñóðê³ñè — ãàíüáà «Äèíàìî». À òàêîæ: «Ì³øà Ñóðê³ñ —
âëàäíèé ï³ä..ñ».
Ëó÷åñêó òàêòîâíî ïðîìîâ÷àâ
³ ôàêòè÷íî íå çâåðòàâ óâàãè
íà ïðîâîêàö³þ. Ëèø íà ê³ëüêà
õâèëèí â³í îáåðíóâñÿ òà â³äïîâ³â
óëüòðàñ ç õàðàêòåðíèì àêöåíòîì
«Â³ — íº Ä³íàìî, Â³ — íº Ä³íàìî». Óñÿ ïóáë³êà ï³äòðèìàëà
òðåíåðà îïëåñêàìè, âèãóêóþ÷è:
«Ëó÷åñêó». Ïðàâîîõîðîíö³ ïðîáóâàëè âðåãóëþâàòè êîíôë³êò.

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ФК «ДИНАМО» КИЇВ

ГОЛИ ТА ПРОВОКАЦІЇ З МАТЧУ
«АГРОБІЗНЕС»—«ДИНАМО»

Десь із сотня вболівальників о 15 годині уже
чекала біля воріт стадіону

Маскового режиму дотримувалися 50 на 50
РЕКЛАМА

÷åñòâåííîé àðåíå, òàê è â åâðîêóáêàõ, — çàçíà÷èâ òðåíåð.
Âæå 13 òðàâíÿ íà ì³ñüêîìó
ñòàä³îí³ Òåðíîïîëÿ ïðîéäå ô³íàë Êóáêà Óêðà¿íè ç ôóòáîëó.
Òð³óìôàòîð ïîïåðåäíüîãî ìàò÷ó ó Ôàéíîìó ì³ñò³ «Äèíàìî»
Êè¿â çóñòð³íåòüñÿ ç «Çîðåþ»
Ëóãàíñüê.

Не обійшлося і без провокацій від ультрас
«Динамо» та тисняви біля центральної
трибуни, що знаходиться одразу за лавкою
запасних обох команд

ÐÎÇÂÀÃÈ

— Як там наше замовлення?
— Ще не закінчили.
— А на якому ви етапі?
— Скоро почнемо.

— Ну чому ж ніяких,
кандидатську я вже захистив,
пишу докторську!

***

***

Інтернет-пошуковики стали схожі
на телебачення: що тобі треба —
годі й шукати, що їм треба —
покажуть.

***

Одружитися, кажете, пора?
А навіщо мені бачити чиєсь
невдоволене обличчя після
роботи, коли у мене є своє.

***

— Лікарю, лікуюся у вас цілу
вічність, а результатів ніяких!

Дочка олігарха повернулася
додому з ліцею, де їй дали
завдання написати розповідь про
бідну сім'ю.
Вона почала так: "Жила-була
бідна сім'я, тато з мамою були
дуже бідними, їх шофер був ще
біднішими, садівник був дуже
бідний, а вже прислуга була
зовсім бідною".

***

Тих, кого ми зуміли пробачити,
вже не хочеться обіймати…
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***

Дружина чоловікові:
— А мені вчора батюшка усі гріхи
відпустив!
— Не переживай, це ж не вперше,
накопичиш нові.

***

Зараз дівчата вважають за краще,
щоб чоловік був хороший в ліжку.
Квіти вона сама йому купить.

***

Розмова двох дітей кінозірки, яка
чекає третю дитину:
— А звідки мама дізналася, що
у неї буде дитинка?
— Та ти що, читати не вмієш? Про
це у всіх газетах написано!

ÒÈÆÍÅÂÈÊ «RIA ÏËÞÑ»

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

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

Ãàçåòà º ÷ëåíîì Âñåñâ³òíüî¿ Ãàçåòíî¿ Àñîö³àö³¿

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

Áåçêîøòîâíå ðîçïîâñþäæåííÿ äðóêîâàíîãî ÇÌ² îïëà÷åíî ðåêëàìîäàâöåì.
Ðåêëàìà ïîçíà÷àºòüñÿ ðåºñòðàö³éíèì íîìåðîì òà äðóêóºòüñÿ â³äì³ííèì â³ä îñíîâíîãî øðèôòîì. Ìàòåð³àëè ó
ðóáðèêàõ «Çðîáëåíî â Òåðíîïîë³», «Íîâèíè êîìïàí³é», «Øîï³íã», «Ïîë³òè÷íà ïîçèö³ÿ» òà «Ïðåñ-ñëóæáè» ïóáë³êóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà òåêñòè
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.

***

Красиві трусики для жінки, як
пістолет для чоловіка — може і
не знадобляться, але вселяють
впевненість.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №16

***

— Нафта в ціні падає!
— Напевно, і бензин теж.
— Бензин ні.
— Чому?
— Не знаю, напевно його у нас не з
нафти роблять.

***

Завтра — міфічне місце, де ти
бігаєш вранці, живеш повним
життям і розв'язуєш життєві
проблеми.
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Гороскоп на травень
ОВЕН У стосунках ви зможете досягти успіху: вам точно
зізнаються в коханні. А якщо
ви самотні, то цілком ймовірно, що
саме в травні вам вдасться зустріти
свою другу половинку. Варто більше
часу приділяти догляду за собою і
своїм тілом.
ТЕЛЕЦЬ Цілком можливі
пристрасні й красиві романи:
на роботі, на відпочинку або
де завгодно. На роботі у вас цілком
можливі дуже різкі повороти, які
позначаться на фінансовій ситуації.
Щоб фінанси не співали романси, постарайтеся витрачатися по мінімуму.
БЛИЗНЮКИ Вільні Близнюки будуть стояти перед
непростим вибором: залишитися холостими й насолоджуватися свободою, або ж заглибитися
в стосунки. Зверніть увагу на нирки!
Здайте потрібні аналізи й скоригуйте
свій раціон так, щоб підтримати ці
органи.
РАК На представників цього
знаку зодіаку чекає цікавий
місяць. У стосунках вас
не так-то просто зловити в любовні
тенета — ви занадто сором’язливі й
занадто багато думаєте. Ракам дуже
потрібно перевірити своє здоров’я.
Цілком ймовірні проблеми з боку
нервової системи.
ЛЕВ Цілком можлива пропозиція руки й серця! Але
пам’ятайте, що щастя любить
тишу. Хороший місяць для походу
до косметолога, дерматолога. З
роботою у вас повна гармонія: ви
легко знайдете баланс між робочим
і особистим.
ДІВА У взаємовідносинах
у вас все буде не так просто.
Перевірте себе на наявність подвійних стандартів, цілком
можливо, що ви судите людей занадто строго. Приділіть увагу своєму
здоров’ю.
ТЕРЕЗИ Ви легко зможете
домогтися взаємних почуттів
від свого коханого, ось тільки
подумайте, чи потрібні вам стосунки
на цьому етапі життя? Ймовірно,
в травні вас здолає меланхолія. Постарайтеся не перенапружуватися,
спробуйте ароматерапію.
СКОРПІОН Ви можете по вуха закохатися і
потонути в нових стосунках.
Сімейним же Скорпіонам варто
спробувати щось новеньке зі своїм
партнером. Постарайтеся весь
місяць правильно харчуватися і
не зловживати алкоголем.
СТРІЛЕЦЬ Більше відпочивайте, доведіть до розуму
ваш тайм-менеджмент, інакше все може обернутися дуже сумно.
На роботі двічі подумайте, перш ніж
пропадати з ранку до ночі в офісі.
Треба час від часу розслаблятися.
КОЗЕРІГ Можливі кардинальні та позитивні зміни
в житті. У цьому місяці ви
можете зустріти кохання, про яке
мріяли все життя. Стосовно здоров'я — робіть гімнастику, частіше
приймайте гарячу ванну. На роботі
не чекайте заохочення.
ВОДОЛІЙ Постарайтеся
займатися своєю фізичною формою частіше, ніж
зазвичай. В здоровому і сильному
тілі — здоровий і сильний дух! Якщо
ви втратили інтерес до своєї роботи,
варто все ж повернути його або ж —
пошукати щось новеньке.
РИБИ Проводьте одне з
одним більше часу, проявляйте ініціативу і додайте
«перчинки». Сприятливе в цьому місяці дотримання здорового способу
життя. Якщо почнете бігати вранці,
буде дуже здорово. У травні можлива нестача грошей, але це не привід
брати кредити й тонути в боргах.

facebook.com/te20minut/

instagram.com/20.hvylyn/

Погода у Тернополі
ÃІÑÌÅÒÅÎ

ÑÈÍÎÏÒÈÊ

Як за 60 років
змінилася Руська
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ÑÅÐÅÄÀ,
28 ÊÂІÒÍß

-2°Ñ

+11°Ñ

0°Ñ

+10°Ñ

+3°Ñ

+16°Ñ

+3°Ñ

+15°Ñ

+8°Ñ

+19°Ñ

+9°Ñ

+17°Ñ

×ÅÒÂÅÐ,
29 ÊÂІÒÍß

Ï’ßÒÍÈÖß,
30 ÊÂІÒÍß

ÑÓÁÎÒÀ,
1 ÒÐÀÂÍß

+10°Ñ

+19°Ñ

+9°Ñ

+18°Ñ

+10°Ñ

+17°Ñ

+9°Ñ

+16°Ñ

ÍÅÄІËß,
2 ÒÐÀÂÍß

ÏÎÍÅÄІËÎÊ,

БУЛО:
На фото 60–х років –
Тернопільський філіал Львівського
ордена Леніна політехнічного
інституту. На старому фото можна
побачити книжковий кіоск

СТАЛО:
Тепер біля університету
продають не книги, а вуличну
їжу та напої

ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ
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АНЕКДОТИ
Вона просила обійняти її, щоб
зігрітися. Але я був підступний!
Я обіймав її, щоб зігрітися
самому.

***

Намагався дізнатися таємницю
свого прізвища, зараз хочу
дізнатися таємницю зниклих
грошей з рахунку мобільника.

***

На моє: «Ти відгодовуєш мене,
як на забій!» з приводу спроби
підкласти мені добавку, маман
глибокодумно прорекла: «Зима
близько».

***

Наш кіт поранив лапку і
місяць ходив на трьох лапах,
мама і тато приносили йому
їсти прямо в ліжко, щоб
він не напружувався. Коли
я звозила його до ветеринара,
виявилося, що він вже тижнів
зо три симулює.

***

Мій дід у свої 90 років
щоранку — і взимку, і влітку —
в одних трусах виходив
на пробіжку, а потім два
відра холодної води на себе
виливав, ми задовбалися його
лікувати.

***

Настрій: трохи пригубити, а там
як піде.

***

— Ось ви говорите, що
мультики не впливають
на життя? А багато хто до цього
часу їдять бутерброд ковбасою
вниз лише тому, що в мультику

один кіт сказав, що так
смачніше…

***

Підлі супермаркети, спочатку
вони запускають тебе зі
словами «бери, що хочеш»,
а потім на касах за це
вимагають грошей.

***

Коли маніяк вийшов
на полювання, він передбачив,
що у жертви в сумочці може
бути газовий балончик, і
надягнув окуляри. Але він
не передбачив, що у жертви
в сумочці може бути газовий
ключик…

БУЛО:
Будівництво універмагу закінчили
у 1957 році. На його місці був
Парафіяльний костел

СТАЛО:
На фасаді ЦУМу тепер чимало
реклами. Змінилась і рекламна
конструкція на даху

ГАСТРОНОМ

***

З бейсболу у нас чомусь
прижилися тільки біти.

***

Племінник 4,5 роки:
— Якби у мене була чарівна
паличка, яка виконує три будьяких бажання, то ось, що я б
загадав: перше — щоб я був
сильним-сильним. Друге —
щоб у мене було багато
хороших іграшок. А третє —
щоб у мене цю паличку
не вкрали.

***

Увага! Вчора з нашого зоопарку
втекла черепаха. Прохання,
хто знайшов, розвернути її
на 180 градусів.

***

Судячи з написів в будинках
«Кошеня, я тебе люблю»,
кошеня постійно кудись
переїжджає.

БУЛО:
Навпроти школи №6 був гастроном
та популярне у місті кафе
«Нептун». У 60–х, це був один з
найпопулярніших закладів

СТАЛО:
Приміщення довгий час
було в занедбаному стані.
Кафе зачинили. Тепер там
проводять реконструкцію

