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СЕРПНЕВІ ЗМІНИ ДЛЯ ТЕРНОПОЛЯН  с. 2

 Вони першими стали на стежку 
боротьби з пандемією. Тепер працівники 
Монастириської лікарні змушені працювати 
без зарплати і кажуть, така ситуація 
у багатьох районах Тернопільщини. 
Фактично медиків просто «кинули»

 На тих, які насмілились на акцію 
протесту, чинять тиск. Окрім того, 
їм готують нові «сюрпризи» — у 
вигляді відпусток за власний 
рахунок та хвилі скорочень під 
офіційною назвою «оптимізація». 
Що буде далі? Дізнавалась «RIA 
плюс» с. 5

«КИНУЛИ» МЕДИКІВ НА ГРОШІ

Передплачуйте газету
за телефоном 098-477-12-70

Номер для подання
оголошень 098-477-12-70

ЧОМУ ПРАЦІВНИКІВ ЛІКАРНІ ЗАЛИШИЛИ БЕЗ ЗАРПЛАТ
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Гаряча лінія Тернопільської міської ради 

у робочі дні, з 9.00 до 18.00 

067-009-15-40

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

АКТУАЛЬНО

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст Ірина Белякова.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

МАРІЯ БОЧАН, MARIIA.BOCHAN@
GMAIL.COM, 096– 286‑68‑23

У серпні набувають чинності 
нові правила в'їзду до України, 
які вводяться, щоб не допусти-
ти поширення «Дельта»-штаму 
коронавірусу. При цьому вже з 
1 числа починають діяти нові 
ціни на газ. Ми зібрали всі но-
вовведення місяця, що важливі 
для тернополян.

Нові правила в’їзду
На Урядовому порталі з’явила-

ся постанова від 28 липня 2021 р. 
№ 787 Київ «Про внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів 
України від 9 грудня 2020 р. 
№ 1236» (https://www.kmu.gov.
ua/npas/pro-vnesennya-zmin-
do-postanovi-kabinetu-ministriv-
ukrayini-vid-9-grudnya-2020-r-12
36-i280721–787), якою вводяться 
обмежувальні протиепідеміч-
ні заходи з метою запобігання 
поширенню коронавірусу вже з 
5 серпня. Відповідно до цієї по-
станови, в Україні посилюються 
правила в'їзду.

Правила перетину кордону 
громадянами та іноземцями з 
5 серпня такі:

 � іноземці повинні мати 
страховий поліс від коронаві-
русу, сертифікат вакцинації або 
негативний результат ПЛР-тесту 
на коронавірус. Якщо цих доку-
ментів немає, в'їжджаючий іно-
земець повинен буде встановити 
додаток «Вдома» і йому дадуть 
можливість зробити ПЛР-тест 
протягом наступних 72 годин;

 � громадяни України можуть 
перетнути кордон, якщо ма-
ють документ, що підтверджує  
повний курс вакцинації, або ж 
довідку 063 — про перше ще-
плення;

 � іноземці з посвідкою 

на проживання в Україні повин-
ні мати документ, що підтвер-
джує повний курс вакцинації. 
У разі його відсутності, людині 
доведеться встановити додаток 
«Вдома» і йому дадуть можли-
вість зробити ПЛР-тест протягом 
наступних 72 годин;

 � всі вакциновані та невакци-
новані особи, які протягом двох 
тижнів до моменту в'їзду більш 
ніж тиждень перебували на те-
риторії Росії або Індії, повинні 
будуть на 14 днів піти на самоі-
золяцію без права її дострокового 
завершення.

Серпневі доплати 
школярам

На брифінгу 27 липня прессе-
кретар президента Володимира 
Зеленського — Сергій Никифо-
ров поінформував, що 150 тисяч 
українських дітей отримають ви-
плати по 2000 грн для підготовки 

до навчального року.
Гроші, за його словами, пла-

нують виділити дітям до 1 верес-
ня — у серпні.

«… уряд зараз готує постано-
ву до 1 вересня про виділення 
допомоги малозабезпеченим ба-
гатодітним родинам. Зрозуміло, 
що таким сім’ям найскладніше 
готувати дітей до 1 вересня. І 
щоб полегшити їм підготовку 
до навчання, уряд готовий ви-
ділити їм допомогу — по 2 ти-
сячі гривень на дитину. Наші 
міністерства порахували, що от-
римувачів такої допомоги, саме 

СЕРПНЕВІ ЗМІНИ: ЩО ЧЕКАЄ НА 
ТЕРНОПОЛЯН? АНАЛІЗУЄМО
Події � Які нові правила перетину 
державного кордону для громадян та 
іноземців? Хто отримає доплати школярам 
по 2 тисячі гривень для підготовки до 
навчального року? Скільки тернополяни 
відпочиватимуть у серпні? Що з тарифами 
на газ та електроенергію? — читайте у 
матеріалі

дітей, а не родин, є до 150 тисяч. 
А тому для цього передбачили 
близько 300 мільйонів гривень. 
Постанова зараз проходить ос-
таннє узгодження та приготуван-
ня, але вона має з’явитись дуже 
швидко, щоб до вересня гроші 
встигли витратити на підготовку 
дітей», — сказав Сергій Никифо-
ров.

До слова, як повідомив «RIA 
плюс» начальник Управління со-
ціальної політики Тернопільської 
міської ради Володимир Сули-
ма, у Тернополі нараховується 
612 малозабезпечених сімей.

Малозабезпечена сім’я — це 
сім’я, яка з поважних або неза-
лежних від неї причин має се-
редньомісячний сукупний дохід, 
нижчий від прожиткового міні-
муму для сім'ї. Раніше подібних 
державних ініціатив про допо-
могу дітям із малозабезпечених 
сімей перед новим навчальним 
роком не було, — зазначає Во-
лодимир Сулима.

Серпневі вихідні
У вівторок, 24 серпня, святко-

вий день — День Незалежності 
України, це державний вихідний.

Розпорядженням Кабмі-

ну «Про перенесення робочих 
днів у 2021 році» від 30 вересня 
2020 р. № 1191-р рекомендовано 
керівникам підприємств, установ 
та організацій перенести робо-
чий день з понеділка, 23 серпня, 
на суботу, 28 серпня, з метою 
створення сприятливих умов для 
святкування 24 серпня — Дня 
Незалежності України.

Тобто тернополяни зможуть 
відпочити одразу чотири дні по-
спіль з 21 по 24 серпня. Робочий 
день — субота, 28 серпня.

Нацбанк постановою від 
22.06.2021 № 56 визначив поря-
док роботи банківської системи 
України у зв’язку з перенесенням 
робочих днів у серпні 2021 року: 
дні роботи банківської системи 
України у серпні 2021 року пере-
носяться з понеділка, 23 серпня, 
на суботу, 28 серпня.

Автоматичне 
переведення 
на «Нафтогаз»

З 1 серпня набуває чинності 
норма про те, що якщо під-
приємства теплокомуненерго з 
якоїсь причини не отримувати-
муть природний газ, українців 
автоматично переводитимуть 

до постачальника останньої надії. 
Іншими словами, вони стануть 
клієнтами «Нафтогазу».

Що залишиться 
незмінним у серпні?
Ціна на газ

На офіційному сайті ДП «Газ-
постач» ТОВ «Тернопільміськгаз» 
ще немає оновлень ціни на газ 
для населення на серпень. Хоча 
за п’ять днів до кінця поточного 
місяця, газопостачальники по-
винні оприлюднювати тарифи 
на наступний місяць. Оператор-
ка компанії повідомила, що ціна 
та ж сама і, за її словами, не буде 
мінятися до травня 2022 року.

Наразі обидва газові тарифи 
і «Місячний» і «Річний» мають 
єдину ставку — 8,99 грн за 1 м. 
куб.

Тарифи 
на електроенергію

Кабінет Міністрів України 
все ж зберіг діючу ціну на елек-
троенергію для побутових спожи-
вачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год.

Про це заявив прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль 28 липня у своє-
му Телеграмі.
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Нові правила в'їзду 
в країну, серпневі 
доплати школярам, 
вихідні та незмінні 
тарифи

Тарифи на електроенергію та газ у серпні не змінюються
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МАРІЯ БОЧАН, 096– 286‑68‑23, 
MARIIA.BOCHAN@GMAIL.COM 

За даними агенцій нерухомості 
Тернополя, найбільшим попитом 
на ринку новобудов у Тернополі 
користуються одно- та двокімнатні 
квартири. Розглянемо на їх прикла-
ді, за скільки часу можна «відбити» 
свої інвестиції і почати заробляти 
на здачі квартир в оренду.

Тернополянка Тетяна, яка пла-
нувала займатися здачею житла 
в оренду, розповідає, що, на її 
думку, купувати нову квартиру, 
щоб спеціально здавати її в орен-
ду, невигідно. Хіба, коли у вас є 
спадщина, готова квартира, то так. 
А, коли, скажімо, візьмемо умов-
но нову однокімнатну квартиру 
в Тернополі, яка коштує 25 тисяч 
доларів, додамо вартість ремонту, 
меблів, сантехніки, лічильника та 
офіційного податку за найм житла, 
то ця квартира обійдеться разом 
40 тисяч доларів. Ну і ви ніколи 
не знаєте, які орендарі вам попа-

ЧИ ВИГІДНО КУПУВАТИ НОВУ 
КВАРТИРУ, ЩОБ ЗДАВАТИ В ОРЕНДУ
Дохід � Здача 
квартири в 
оренду – один із 
найпоширеніших 
способів отримання 
пасивного доходу. 
Та чи вигідно 
спеціально 
купувати нову 
квартиру, робити 
ремонт, часом 
реконструкцію, аби 
потім здавати її в 
оренду в Тернополі 
— ми проаналізували

дуться, — каже жінка.
Тетяна вважає, що дійсно вигідна 

інвестиція — це купівля квартири 
(дольова участь — прим. ред.) у за-
будовника із наступним її пере-
продажем вже через півтора роки.

Що кажуть 
тернополяни

Ми запитали в тернополян у соц 
мережах, чи вигідно купувати квар-
тиру для здачі її в оренду? Ось що 
вони відповідали з цього приводу.

«Припустимо, здаєте нерухомість 
в оренду на десять років, а потім 
продаєте ту ж квартиру приблизно 
за таку саму ціну. То окупиться, ще 
й в плюс», — запропонувала Леся.

А ось Альона зізнається, що 
у неї стоїть питання, як заробити 
на пенсію, а не відбити гроші. 

Людина працює 40–45 ро-
ків на державу і отримує пенсію 
2000–3000 грн. А на квартиру, 
якщо працювати за кордоном, 
можна заробити вже за три роки. 
Здаєш і маєш пенсію щомісяця з 
квартири, — ділиться своїми дум-
ками вона.

Що і як рахували 
В основу нашого дослідження 

лягли середні ціни на квартири 
у новобудовах Тернополя від сай-

ту DOM. RIA, вартість ремонтних 
робіт з опаленням у Тернополі від 
місцевого фахівця, а також середня 
вартість оренди в новобудовах мі-
ста — довгострокова і подобова. 
Окремо порахували величину опо-
даткування при офіційній здачі 

квартир в оренду. 
DOM. RIA щодня аналізує дина-

міку цін на первинну нерухомість. 
За даними сайту, середня ціна 
однокімнатної квартири у ново-
будові Тернополя — 694 167 грн 
(25 502 дол., за курсом НБУ 
27,22 грн за 1 долар), а двокім-
натної — 985 797 грн (36 215 дол., 
за таким же курсом).

Аби порахувати середню вартість 
ремонту у новобудові Тернополя, 
звернулися до місцевого фахівця 
Тараса, який представляє фірму 

Щоб «відбити» 
однокімнатну квартиру 
у новобудові, 
доведеться чекати, 
за попередніми 
підрахунками, 17,5 
року, двокімнатну — не 
менше 18 років
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«Ремонт квартир 246».
— Найдешевший ремонт — 

у кімнатах, найдорожчий — 
у кухні, ванній, туалеті. Вартість 
ремонту становитиме приблизно 
30 — 80 відсотків від вартості но-
вої нерухомості, як в одно, так і 
в двокімнатній, — каже чоловік.

Для прикладу умовно бере-
мо нову однокімнатну квартиру 
за 25 тисяч доларів. Яка буде її 
ціна після ремонту?

Для підрахунку значень опа-
лення, роботи і матеріалів взяли 
середню площу квартири в 40 кв. м.

— Опалення (котел, батареї, 
робота) в однокімнатній квартирі 
коштує від 1500 до 2500 доларів. 
Ремонт (робота) у Тернополі кош-
тує 60–65 доларів за метр квадрат-
ний, тому вийде 2500 доларів лише 
за роботу. Ще доплюсуйте окремо 
матеріали, їх ціна на однокімнат-
ну квартиру в середньому потягне 

Згідно з Податковим кодексом, 
громадяни, які здають нерухомість 
в оренду, зобов’язані сплачувати 
податки.
Пресслужба державної податкової 
служби у Тернопільській області 
надала інформацію, що 565 фі-
зичних осіб-підприємців та 98 
громадян отримують доходи від 
здачі в оренду власного майна 
в Тернополі. Але окремий облік 
по житловій чи нежитловій неру-
хомості не ведеться, так як КВЕД 
(класифікатор видів економічної 
діяльності — прим. ред.) для такого 
виду діяльності один. 
За несплату податку на прибуток з 
оренди власнику загрожує адмі-

ністративний штраф. Несвоєчасна 
або неповна сплата податкових 
зобов’язань призводить до засто-
сування аналогічних штрафних 
санкцій. 
Наразі розмір штрафу складає – 
від 3177 до 8472 грн, а з 1 грудня 
по 1 січня 2021 року – 2189 грн.
Здача квартири в оренду без 
сплати податків є і кримінальним 
правопорушенням, яке загрожує 
штрафом у розмірі від 17 до 34 
тисяч гривень (ст. 212 Криміналь-
ного кодексу України – (ухилен-
ня від сплати податків, зборів 
(обов'язкових платежів). 
До злісних неплатників може за-
стосовуватись кримінальна відпо-

відальність. 
Пресслужба Державної податкової 
служби у Тернопільській області 
повідомила, що для громадян, які 
не зареєстровані підприємцями, 
ПДФО (податок на доходи фі-
зичних осіб — прим. ред.) – 18%, 
військовий збір 1,5%, річне де-
кларування. Тобто, сума податку за 
оренду житла в Україні на 2021 рік 
складає 18% від розміру доходу, 
який було отримано власником 
нерухомості від здачі свого майна 
(будинку, квартири або кімнати). 
Це для тих громадян, які не заре-
єстровані підприємцями.
Для тих же, які зареєстровані фі-
зичними особами-підприємцями 

(ФОП), податки від здачі житла 
в найм можуть бути наступними, 
залежно від обраного типу:
-загальна система ПДФО – 18%, 
військовий збір 1,5%, річне де-
кларування;
-спрощена система 2 група – 20% 
від мінімальної зарплати станом 
на 1 січня поточного року, річне 
декларування;
-спрощена система 3 група – 3% 
від обсягу отриманого доходу, 
якщо ФОП платник ПДВ, квар-
тальне декларування;
-спрощена система 3 групи – 5% 
від обсягу отриманого доходу, 
якщо ФОП не платник ПДВ, квар-
тальне декларування.

Податки

7500 доларів, — підраховує Тарас.
Тож нова однокімнатна квартира 

у Тернополі разом з комплексним 
ремонтом та опаленням в середньо-
му обійдеться в 37 тисяч доларів.

Нова двокімнатна квартира — 
в середньому 52 тисячі доларів. 
Врахуйте, що у цю ціну не входить 
сантехніка, меблі, техніка та інше.

Здати однокімнатну квартиру 
у новобудові в середньому можна 
за 220 доларів на місяць. Середня 
ціна за оренду двокімнатної квар-
тири у новобудові — 300 доларів 
на місяць.

Коли повернеться 
своє?

Не забуваємо про податки! Бе-
ремо найпростішу систему опо-
даткування, коли ви не зареє-
стровані як підприємці. Включіть 
сплату 18% податку від розміру 
доходу зі здачі житла в оренду + 
1,5% військового збору. Річний 
розмір податків зі здачі однокім-
натної квартири за 220 доларів 
в місяць вийде 514,80 доларів. 
Ваш «чистий» дохід від здачі квар-
тири складе 2125 доларів за рік, 
або 177 доларів за місяць. Таким 
чином, щоб «відбити» однокім-
натну квартиру у новобудові, до-
ведеться чекати, за попередніми 
підрахунками, 17,5 року.

А як з двокімнатною? Щоб діз-
натися, за скільки часу власники 
квартири зможуть відбити свої 
гроші, ділимо 52 тисячі доларів 
на чистий середньомісячний дохід 
від оренди також без податків — 
241,5 долара та отримуємо 215 мі-
сяців. А це 18 років!

І не забувайте про форс-мажор, 
косметичні ремонти, заміну меблів, 
сантехніки, простій в оренді тощо.
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Україна готова до нової хви-
лі пандемії COVID-19 наступної 
осені не гірше за інші європейські 
країни, заявив днями Президент 
України Володимир Зеленський.

Натомість медики Монастири-
щини попереджають про перекрит-
тя міжнародної траси Н-18 Іва-
но-Франківськ — Бучач — Тер-
нопіль, яке бачать для себе єди-
ним порятунком, аби їх почули і 
нарешті виплатили кількамісячну 
заборгованість по зарплаті, а та-
кож відпускні, лікарняні та обіцяні 
300% надбавки «ковідних». 

Верх цинізму
Днями медики Монастирищини 

оголосили про триденну мирну 
акцію протесту. Від 5 до 7 серпня 
вони планують перекривати трасу.  
Саме тоді планується проведення 
фестивалю «Лемківська ватра». Ба, 
більше, учасники фестивалю під-
тримали мітингарів та планують 
перекривати дорогу разом з ними.

— Ми планували їхати, але як 
буде потреба, готові стати поруч 
з медиками. Кому-кому, а їм мі-
сяцями боргувати зарплати — це 
зараз верх цинізму,  — поділився 
корінний лемко пан Володимир.  

Медики на акцію протесту ор-
ганізувались самі, без профспілок 
та керівництва, каже лікар-дерма-
толог, голова районної профспіл-
кової організації медпрацівників 
Монастирищини Віталій Тріщук. 
Люди самі зібрались, а його упов-
новажили повідомити відповідні 
органи про страйк. Наголошує, ак-
ція протесту не є профспілковою.

— На превеликий жаль, на сьо-
годнішній день склалася неприпу-
стима ситуація з невиплати заро-
бітної плати в КНП «Монастири-
ська міська лікарня», — пояснив 
Віталій Тріщук.

Лікар каже, що станом на кі-
нець липня працівники не отри-
мали зарплату за червень, авансу 
за липень, відпускних, оздоров-
чих. Також не виплачені «ковідні» 
кошти за травень, хоча працював 
ковідний госпіталь. Існує величез-
на заборгованість за лікарняними 
листками.

Хто лікуватиме 
ковідних хворих?

Пан Тріщук, посилаючись 
на керівництво медзакладу, каже, 
що вони постійно звертаються 
до НСЗУ, МОЗ — «віз і нині там».

— Сьогодні нам вже говорять 
про відпустки за свій рахунок, 
а далі, ймовірно, почнеться оптимі-
зація, — пояснив Віталій Тріщук. — 
НСЗУ ставить все жорсткіші умо-
ви: КТ, пандуси, 6–8 анестезіоло-
гів, ліфти і т. д. і т. п. Що далі? 
Злітні смуги? З таким ставленням 
до медиків, коли почнеться третя 
хвиля ковіду — хто буде лікувати 
хворих? «Айтішники» з НСЗУ?

 Медики рішуче налаштовані 
привернути увагу до проблеми.

— У Чорткові звільнили, тобто, 
оптимізували, майже сотню пра-
цівників, — каже Віталій Тріщук. — 
Знаю, в інших райлікарнях така ж 
ситуація. Але всі чогось мовчать. 
Ймовірно, бояться звільнень. А ми 
стомились боятись…

Відколи виступив від імені меди-
ків райлікарні і заявив про страйк, 
на нього почали тиснути, каже пан 
Віталій. Проте чоловік каже: як си-
діти, склавши руки? Людям жити 
нема за що. Годувати дітей нема 
за що… І перспектива — нерай-
дужна. Медики Монастирищини 
вже зареєстрували сповіщення про 
мирні акції протесту.

Коли виплатять 
«ковідні»

На сайті НСЗУ є повідомлення 
від 27 липня, що заклади, які ліку-
вали пацієнтів з COVID-19 у квіт-
ні-травні, але не мали відповідного 
договору з НСЗУ, таки отримають 
кошти. Але, в офіційному пові-
домленні не вказано, коли саме.

 16 червня КМУ вніс зміни 
до Порядку реалізації Програми 
медичних гарантій. Ці зміни на-

МЕДИКІВ ЗАЛИШИЛИ БЕЗ ЗАРПЛАТ
Проблема � На медиків, які 
насмілились на акцію протесту, чинять 
тиск. Окрім того, їм готують нові 
«сюрпризи» — у вигляді відпусток за 
власний рахунок та хвилі скорочень 
під офіційною назвою «оптимізація». 
Подібна ситуація майже у всіх лікарнях, 
кажуть монастириські медики. А саме 
тут першими стали на боротьбу з 
ковідом. Що каже керівництво закладу і 
чиновники від медицини — читайте

були чинності, — йдеться у по-
відомленні. — Відтепер НСЗУ 
зможе здійснити ці оплати після 
укладення договорів з лікарнями. 
Йдеться про медичні заклади, які 
знаходилися на території «червоної 
зони». Процес прийому та підтвер-
дження пропозицій від медичних 
закладів розпочато. Строк подання 
пропозиції спливає о 18 год 00 х в. 
1 вересня 2021 року.

Заборгованість 
зростає

У Підгайцях на Фейсбук сторінці 
громади теж 27 липня повідомили 
про серйозні проблеми.

«Лікарі залишилися без зарплат. 
Заборгованість росте.., — йдеться 
у повідомленні. — Ситуація на-
пружена. Обговорюється варіант 
закриття кількох відділів лікарні».

 Що коїться у Монастириськах та 
Підгайцях та коли людям випла-
тять обіцяні і нараховані «ковідні» 
і зарплату? З такими питаннями 
ми звернулись до Департаменту 
охорони здоров’я ОДА. Проте 
там повідомили, що медзаклади 
є комунальним підприємством і 
мають договори із НСЗУ — і це їхні 
стосунки. Проте неофіційно за-
значили: потребу закладу повинні 
були б закрити з коштів місцевих 
бюджетів.

Хто і скільки боргує
Монастириська міська лікар-

ня є у власності Монастириської  
міськради. Там 204 працівники.

— Відповідно до ч. 5 ст. 3 Зако-
ну «Про органи місцевого само-
врядування», можуть фінансува-
ти місцеві програми розвитку та 
підтримки комунальних закладів 
охорони здоров’я, зокрема щодо 
оновлення матеріально-технічної 
бази, капітального ремонту, рекон-
струкції, підвищення оплати пра-
ці медичних працівників, а також 
місцеві програми у сфері охорони 
здоров’я, — повідомила директор 
Департаменту Ольга Ярмоленко.

Заклад підписав угоду з НСЗУ 
за шістьома пакетами, один з них 
ковідний. Заробітна плата: за ли-
пень нараховано 2 250,0 тис. грн 
(в т. ч. аванс 1337,0 тис. грн), звіт з 
НСЗУ за липень підписано на суму 
1369,975 тис. грн, тобто, цього ви-
стачить для виплати авансу. Борг 
за липень буде 880 тис. грн.

— Видатки за липень збільше-
ні, бо йде відпускна кампанія, для 
розрахунку відпускних враховують 
середню зарплату за попередній 
рік, коли лікувальний заклад пра-
цював у статусі госпіталю, зарплата 
з доплатами становила 300%, це 
в середньому 20 тисяч грн, — каже 
Ольга Ярмоленко. — За пакетом 
«Меддопомога дорослим та дітям 
в амбулаторних умовах» надходить 
оплата у сумі 91 тис. гривень. Оп-
лата послуги розрахована на під-
ставі даних електронної системи 
охорони здоров’я протягом квіт-
ня-грудня 2020 року. 

Пакет 43 «Надання стаціонарної 
допомоги хворим на короновірусну 

Монастириські медики одними з перших стикнулися 
з коронавірусом на Тернопільщині. Чимало з них тоді 
захворіли на ковід

 «Досвід минулого 
року у боротьбі з 
ковідом показав, 
що Монастириська 
райлікарня і подібні їй 
потрібні у громаді»

хворобу за квітень–травень» підпи-
сано 26.07.2021 р., звіти підписали 
27.07.2021 на 1033,211 тис. гривень.
За квітень нараховано 1208,5 тис. 
грн, та виплачено 1208,5 тис. грн.
За травень нараховано 292,2 тис. 
гривень, звіт підписано на суму 
209,966 тис. грн. Виплата буде про-
ведена у повному обсязі за рахунок 
коштів закладу.

Що каже керівник 
лікарні?

Директор КНП «Монастирись-
ка міська лікарня» Віктор Лисик 
призначений на посаду наприкінці 
жовтня 2020 р. Коли звернулись 
до НСЗУ за «ковідними надбав-
ками», це було ще в травні, адмі-
ністрації повідомили, що заявка 
ще розглядається.

— Нам хронічно бракувало 
грошей, але в червні ми ще мали 
можливість доплатити людям двічі 
власними силами, — каже Віктор 
Лисик. — У червні виплатили аванс 
і заплатили податки. Зарплату ні.

За липень медикам Монасти-
риськ нарахували 2 млн 249 тис. 
824 грн, з яких відпускних май-
же 700 тис. 29 липня відбулась 
нарада, де представники медко-
лективу, голова райради, голова 
ОТГ та представники Чортківської 
адміністрації вирішували, як дати 
раду і погасити борг. Медикам на-

голошували, що основне джерело 
їхнього фінансування — НСЗУ, 
а керівник ОТГ одразу зазначив, 
що коштів, аби виплатити медикам 
заборгованість, — немає.

— Зараз вимушений крок — аб-
солютно всім працівникам нашої 
лікарні піти на два тижні у від-
пустки за власний рахунок, — каже 
директор. — Про оптимізацію поки 
не йдеться.

29 липня частина коштів від 
НСЗУ надійшла. Працівникам 
одразу з цих грошей закриють бор-
ги за ковідними доплатами за тра-
вень, запевняє директор. Днями 
має надійти наступний транш — 
одразу дадуть аванс за липень.

— Як на мене, проблему злегка 
загострили, в тому числі і щодо 
перекриття доріг, це навряд чи 
щось вирішить, — каже Віктор 
Лисик. — Кілька днів, щойно 
поступлять гроші, ми виплатимо 
їх. А коли НСЗУ зробить перера-
хунок — тоді вже прийматимемо 
рішення про оптимізацію.Досвід 
минулого року у боротьбі з кові-
дом показав, що Монастириська 
райлікарня і подібні їй потрібні 
у громаді. Натомість алгоритми 
чиновників у межах реформи 
не завжди дієві.

«RIA плюс» звернулася за комен-
тарями до НСЗУ і місцевої ОТГ. 
Далі буде.
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Рух транспорту на вул. С. Буд-
ного та вул. Об’їзній в межах тран-
спортної розв’язки на вулиці Бере-
жанській перекрили до 20 серпня. 
Про це повідомили у міській раді.

Розв’язку перекрили
Як повідомляє пресслужба місь-

кої ради, працівники підрядної ор-
ганізації проводили фрезерування 
асфальтобетонного покриття про-
гонної частини мосту на вулицях 

С. Будного – Об’їзна через вул. 
Бережанську.

Проведено також асфальтуван-
ня бокових з’їздів мосту через вул. 
Бережанську, що виконуватимуть 
роль кругового об’їзду на час про-
ведення ремонту мосту.

2 серпня тут продовжували де-
монтовувати бар’єрне огороджен-
ня, влаштовувати труби і траншеї 
дощової каналізації на «Бережан-
ському» мості.

Але розв’язку можна об’їхати. 
Як пояснила речниця міськради 
Мар’яна Зварич, об’їзд організу-

НА ОБ’ЇЗНІЙ РЕМОНТ РОЗВ’ЯЗКИ 
ЧЕРЕЗ БЕРЕЖАНСЬКУ: ЯК ОБ’ЇХАТИ 
Дороги � На розв'язці вул. С. 
Будного та вул. Об’їзній через 
вул. Бережанську тривають 
ремонтні роботи. Через це 
майже на місяць перекриють 
рух транспорту в межах 
Бережанського мосту. Як саме 
організують об’їзд, що вже 
зробили, та скільки коштує 
ремонт – читайте у матеріалі

вали так само, як і на розв’язці 
біля «Ватри». 

Хто та за скільки 
будує

Замовник робіт – управління 
ЖКГ міської ради Тернополя. 
На сайті державних закупівель 
є інформація, що у тендері на 
проведення робіт брали участь 
дві компанії – ТОВ «ТЕХНО–
БУД–ЦЕНТР»  та ТОВ «Автома-
гістраль–Південь». Виграли право 
ремонтувати трасу ТОВ «ТЕХНО–
БУД–ЦЕНТР», вони запропонува-

ли нижчу вартість. Відповідно до 
договору, вартість ремонту – 761 
846 349 гривень. Очікувана вартість 
закупівлі складала понад 850 млн 
гривень. 

Ця дорога потрапила до переліку 
об’єктів «Великого будівництва». 
Тому кошти на це мали б виділити 
з державного бюджету.

Ми надіслали інформаційний за-
пит до міської ради, щоб дізнатися, 
чи виділяли кошти для ремонту з 
міського чи обласного бюджету.

Також запитали, що ще, окрім 

нового покриття, повинні облаш-
тувати на трасі? Наразі ми очікуємо 
відповіді.

Щодо компанії, яка ремонтує 
трасу, основний вид її діяльності 
– будівництво доріг та автострад. 
Також вона займається будівни-
цтвом водних споруд, знесенням, 
підготовчими роботами на буді-
вельних майданчиках, будівель-
но–монтажними та електромон-
тажними роботами тощо. Про це 
йдеться в досьє You Control. Сама 
компанія існує вже 15 років.

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

Паркан, тротуар і рекламний ба-
нер, який 1 серпня на вул. Руська 
пошкодив п’яний водій, вже від-
новлюють. Фото самого процесу 
опублікували у групі «Від Тарнопо-
ля до Тернополя», що у Фейсбук. 
Тільки от за чий рахунок? 
— Турнікети знаходяться на ба-

лансі КП «Тернопільміськсвітло», 
– повідомила речниця міськради 
Мар’яна Зварич. – За кошти да-
ного підприємства були відновлені 
турнікети. Надалі у підприємстві 
порахують вартість, яку затрати-
ли на відновлення огорожі. Після 
цього представники підприємства 
звертаються у поліцію з питанням 
встановлення особи винуватця та 

направляють йому відповідного 
листа з вартістю відшкодування, 
яку винуватець ДТП повинен 
сплатити. У випадку несплати, під-
приємство буде звертатися у суд. 
Це звична практика відновлення 
турнікетів після ДТП у місті.
Яка сума піде на відновлення, на-
разі у міськраді не готові відпові-
сти, роботи ще не виконані.

Хто заплатить за ремонт паркану і сітілайта, 
зруйнованого п’яним водієм

Схема об’їзду дорожньої розв’язки на Бережанській: 
зеленим кольором позначена дорога, де проїзд буде 
відкритий. Червоним показано перекриті ділянки

Частину асфальту на трасі вже 
замінили

Збиті турнікети на Руській відновили за кошти  «Тернопіль‑
міськсвітло». Потім цю суму заплатить винуватець аварії
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, IRYNA.BELYAKOVA@
GMAIL.COM, 0–95– 875‑33‑60

Бійка на Підгаєччині закінчи-
лась реанімацією для 17-річного 
Євгена і трохи старшого від нього 
Володимира. А тезка останнього 
надовго сяде до тюрми. Причиною 
конфлікту нібито стали ревнощі. 

Двом хлопцям 
проломили черепи

Хлопці вирішили з’ясувати сто-
сунки. Обидва залучили із собою 
«групи підтримки». Володимир і 
його колеги приїхали на вечірню 
зустріч двома машинами. І майже 
всі з битами в руках. В результаті 
«розмови», двом хлопцям проломи-
ли черепи — після кількох операцій 
вони ледь оговталися.

Володимира, якому в травні 
виповнилось 24, Бережанський 
райсуд надовго відправив за ґрати. 
Хоча мати побитого Євгена ствер-
джує, що сина били троє. Але див-
ним чином справу, яку порушили 
після чисельних операцій Євгена і 
його показів, чомусь закрили, на-
віть не повідомивши про це потер-
пілу сторону. Родичі вже подали 
скаргу до прокуратури. А адвокат 
обвинуваченого хлопця вже заявив, 
що подаватиме апеляцію і він, і 
його підзахисний.

— Ми однозначно подаватиме-
мо апеляцію, — каже адвокат об-
винуваченого Віктор Трач. — Суд 
у своєму вироку не назвав мотиву 
скоєння злочину і не дослідив це, 
хоча обов’язково мав це зробити. 
Суд першої інстанції також не взяв 
до уваги покази потерпілого Євгена 
Данилюка, що, крім мого підзахис-
ного, йому завдавав ударів по го-
лові інший учасник Тарас Г.

Нагадаємо, у ніч з 24 на 25 трав-
ня 2020 р. на Підгаєччині жорстоко 
побили двох юнаків, яким тоді було 
17 та 21 рік. 

Обох рятували у тернопільській 
лікарні, а рідні просили допомоги 
на лікування та операції.

Удар битою — і Євген 
впав на дорогу

Один удар дерев’яною палицею 

по голові — і Євген впав на доро-
гу. За висновком експерта, у ньо-
го була відкрита черепно-мозкова 
травма у вигляді переломів кісток 
склепіння і основи черепа з кро-
вовиливами головного мозку, яка 
супроводжувалась набряком його 
речовини і зміщенням серединних 
структур, а також підапоневротична 
гематома тім’яно-потиличної ді-
лянки зліва, рвана рана лобової 
ділянки зліва, гематоми повік лі-
вого ока, крововиливи у білкову 
оболонку обох очей.

За Євгена тоді заступився това-
риш, теж Володимир. Мить — і він 
отримав битою по голові. Від удару 
Володя втратив рівновагу, зігнувся 
та оперся на праве коліно на узбіччі 
дороги, опустивши голову облич-
чям вниз. Проте його тезка наніс 
йому декілька ударів правою ногою 
в область носа та губ, а також ліво-
го ока, в результаті чого побитий 
хлопець втратив свідомість.

Хлопців з тілесними ушко-
дженнями спочатку шпиталізу-
вали до районної лікарні. Проте 
наступного дня через погіршення 
стану здоров’я транспортували 
до медзакладів у Тернополі.

Як повідомляли у пресслужбі 
ГУНП в Тернопільській області, 
відомості за даним фактом внесли 
до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань з правовою кваліфікацією 
злочину, передбаченого частиною 
1 статті 121 ККУ — умисне тяжке 
тілесне ушкодження.

У липні Бережанський районний 
суд проголосив вирок Володими-
рові, якого слідство звинуватило 
за ч. 1 ст. 121 ККУ.

Перезувся і прихопив 
палицю

Допитаний у судовому засіданні 
обвинувачений свою вину визнав 
повністю, запевнив суд про своє 
каяття у вчиненому. Напередо-
дні, пригадував, він проводив час 
з дівчиною, якій симпатизував, 
та її сестрою. На таксі обох відвіз 
у Підгайці додому. Наступного 
дня разом з компанією смажили 
шашлики і випивали, а згодом 
продовжили гулянку в місцевому 

ФЕМІДА

ПОБИЛИ І ЗАЛИШИЛИ ПОМИРАТИ 
НА ДОРОЗІ. ЩО СКАЗАВ СУД?
Кримінал � «Група підтримки» 
молодика спочатку подумала, що одного 
з хлопців убили. Тоді вони взяли каністру 
з водою і поливали йому на голову. 
Коли другий з хлопців після удару впав 
на коліна, Володимир продовжував 
бити по обличчю ногами. Адвокат 
обвинуваченого вже запевнив, що і він, і 
його підзахисний подаватимуть апеляцію. 
Чому — читайте

барі. Ввечері подзвонила дівчина і 
сказала, що з ним хочуть «говори-
ти», після чого вона передала теле-
фон Євгену. Той сказав приїхати 
до нього у с. Гнильче, щоб «пого-
ворити». Володимир погодився. Ще 
кілька дзвінків він збивав. Коли 
все ж взяв слухавку, почув матю-
ки і погрози. Володимир викликав 
таксі, покликав із собою колег і всі 
вирушили в напрямку села. Доро-
гою Володимир заїхав додому — 
завбачливо перезувся із замшевих 
туфель, замінивши їх кросівками. 
Побачив палицю довжиною з метр 
і діаметром 4–5 см, для вибивання 

килимів, та прихопив її з собою.
Два автомобілі під’їхали до зу-

пинки у с. Гнильче. Володимир 
вийшов з авто, решта сиділи на зу-
пинці, йдеться в матеріалах спра-
ви. До чоловіка підійшов Євген, 
Володя з дівчатами і хлопцями. 
Спочатку була розмова на підви-
щених тонах і якоїсь миті обви-
нувачений Володимир відчув удар 
в спину, ніби його хтось штовхнув. 
Він вхопив палицю і вдарив по руці 
чи нозі Євгена. Наступний удар 
палицею був у голову. Підбігли 
знайомі Володимира, забрали па-
лицю і кричали «що з ти наробив?» 
Тим часом в бійку вступив його 
тезка, намагаючись заступитись 
за товариша Євгена. Удари пали-
цею посипались і в його бік. Далі, 
розповідав Володимир, його забра-
ли друзі і всі поїхали у Підгайці. 
Хлопці розповідали, що надавали 
допомогу потерпілому. Дорогою 
Володимир викинув палицю з вік-

У результаті «розмови» 
двом хлопцям битами 
проломили черепи – 
вони перенесли по 
кілька операцій та ледь 
оговталися

Володимира Бережанський райсуд 
надовго відправив за грати

Євген після тої травневої ночі втратив 
здоров'я. Хлопець переніс три операції

на авто. Зранку до нього приїхала 
поліція. Згодом погоджувався, що 
якби не поїхав у сусідне село, роз-
бірок не було б. І підтвердив: якби 
тоді він був тверезим, то цього б 
не сталося. Каявся, що не хотів 
таких наслідків — «так вийшло».

Де тут щире каяття?
Мама покаліченого Євгена, пані 

Зоряна, не вірить жодному слову 
обвинуваченого. 

— Вирок дуже лагідний, і пока-
рання за таке замале, але я не маю 
вже ні сили, ні здоров’я щось 
оскаржувати, — каже пані Зоря-
на. — Він (Володимир — прим. авт.) 
не відшкодував ні копійки — ні 
моральних, ні матеріальних збитків. 
Але я не можу із суддею спорити…

Коли Євген переніс три операції і 
потроху повернувся до життя, хло-
пець дав свідчення, що його били 
троє, стверджує пані Зоряна. Тоді 
у поліції навіть розпочали кримі-
нальне провадження. Про те, що 
його закрили, жінка дізналась ви-
падково, зустрівши слідчого в суді. 
Як закрили? Коли? Чому? Де може 
забрати постанову — той відповів 
лише, нехай приїжджає у відділок 
в Підгайцях і забирає. Жінка поїха-
ла один раз, потім інший. Слідчого 
застати не могла. А її почали фут-
болити — мовляв, з Підгаєць їдьте 
до Бережан. А звідти — до Підга-
єць. Тоді потерпілі подали скаргу 
до прокуратури.

Другий потерпілий, Володимир, 
одразу в ніч трагедії теж свідчив, що 
били його троє невідомих. Однак 
у суді потерпілий вже говорив, що 
бив його лише Володимир…

Били троє чи один?
— Били хлопців ще й двоюрід-

ні брати — Тарас і Роман, — каже 
пані Зоряна. — Але у справі вони 
проходять свідками. Одного з них 
навіть не допитали, бо він пере-
бував за кордоном. А у суді ми 

почули: яка сторона вимагає, щоб 
його допитали, та має організува-
ти його доправку до зали суду. Як 
це? Бив не один, а довести нічого 
не можемо…

Євген після тієї травневої ночі 
втратив здоров’я. Хлопець переніс 
три операції, а в голові тепер плас-
тини. Ні працювати, ні повноцінно 
жити зараз не може.

— Ні разу в нас ніхто не поці-
кавився, чи може потрібна допо-
мога, — каже пані Зоряна. — Я теж 
мама, і все розумію. Мама Воло-
димира була на двох засіданнях, і 
навіть не підійшла до нас у суді. 
Вже після суду дала карточку, я так 
зрозуміла, зі своїм номером. Це ще 
я маю їй дзвонити?

Дві тисячі доларів, 
аби забрали заяву

Через родичів Володимир про-
понував пані Зоряні дві тисячі до-
ларів, аби ті забрали заяви. Пані 
Зоряна каже, її це обурило. 

— Але умовою було, щоб він вза-
галі ніякого покарання не поніс, — 
пригадує Зоряна. — Дві тисячі дола-
рів за життя і здоров’я мого сина? 
Я їх, звісно, не взяла. В іншому разі 
перестала б себе людиною вважати.

Визнати винним у вчиненні 
кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 121 ККУ, 
за яким призначити покарання 
у виді позбавлення волі на строк 
п'ять років шість місяців, — таким 
був вирок Бережанського райсуду.

До набрання вироком законної 
сили Володимира триматимуть під 
вартою, термін дії міри запобіжно-
го заходу продовжили до 1 вересня 
2021 року включно. Строк відбут-
тя покарання рахувати з 1 червня 
2020 року. 

Вирок суду може бути оскар-
жений до Тернопільського апеля-
ційного суду через Бережанський 
райсуд протягом 30 днів з дня його 
проголошення.
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щою — запаху диму не було, хмара 
змістилась на обрій, зарево змісти-
лось на захід в сторону Анталії, — 
поділився пан Володимир.

Хотіли змінити тур
Родина Оксани Коваль (дані 

жінки змінені на її прохання — 
прим. авт.) забронювала тур до Ту-
реччини ще півроку тому. Виліт 
запланований на 22 серпня. Зараз 
жінка через пожежі намагається 
змінити дату вильоту чи бодай ку-
рорт, однак назустріч їй не йдуть.

— Хочу міняти тур, а все мар-
но, — поділилась тернополян-
ка. — Звернулась до турагенції, де 
замовляла і оплачувала відпочинок, 

вони скидають мені відео звідти, 
мовляв, все добре і наші туристи 
зараз там відпочивають. Але це 
не так. Два дні тому повернув-
ся товариш з Родоса. То до них 
по морю принесло повно вугілля. 
Столи за вечерею протирали від 
сажі щодесять хвилин.

Змінити країну відпочинку че-
рез ануляцію туру дорого — штраф 
понад тисячу гривень за кожного 
туриста, нарікає тернополянка.

— Я хотіла змінити бодай курорт, 
на той, де не горіло. Відповіді поки 
що не дають, — розповіла пані 
Оксана. — В одному з телеканалів 
сказали, що за цієї ситуації і пожеж 
можна без втрат відмовитись від 
туру. А насправді це не так! На-
писали запит туроператору. Мені 
відповіли, що ануляція без штрафів 
неможлива, можуть тільки спро-
бувати перебронювати на готелі 

у Фетхіє. Висилають мені відео, і 
кажуть, що все добре. Але ж на ос-
танніх картинках видно, що гори 
в тумані, це димка від пожежі…

Чи відмовляються 
туристи від турів?

Ми обдзвонили щонайменше 
п’ять місцевих турагенцій. У всіх 
запевнили, що жоден тернополя-
нин не відмовився від відпочинку 
у Туреччині через пожежі.

— Відмовляються? Ні, що ви, — 
каже менеджер туристичної аген-
ції BEST TRAVELS Христина 
Шкула. — Пожежі, які вирують 
другий тиждень у Туреччині, жод-
ним чином не вплинули на туризм. 
Кардинальних змін немає, ціни 
не впали, навпаки — вони зро-
стають, бо сезон. 

Відмовлятись за два тижні не ви-
гідно, адже дат не змінять, тур 
не перенесуть, а гроші не повер-
нуть. Буде ануляція зі штрафом. 
Можна пробувати перепродати 
його друзям чи знайомим. Пані-
ку більше розвели у соцмережах, 
але на відпочинок чи кількість ту-
ристів вона не впливає, зазначила 
менеджер.

А що в договорі?
Власниця турагенства EDEM 

tour Аліна Назарик каже — щодо 
зміни дати чи курорту для тих, 
хто вже сплатив і замовив тур і 
зараз хоче щось змінити, тут все 
індивідуально. Кожен турист, 
який придбав тур, підписує дого-
вір на туристичне обслуговування. 
У кожного туроператора своя ре-
дакція договору — зверніть на це 
увагу. Там прописані всі умови 
ануляції, форс-мажору, переносу 
туру на іншу дату чи в інше місце.

— Але, якщо до нас звертаєть-
ся письмово турист з проханням 
перенести дату вильоту чи курорт, 
ми передаємо цей запит туропе-
ратору, — каже Аліна Назарик. — 
На щастя, з нашими туристами 
проблем не виникало.

Якщо вирішили відмовитись від 
туру за два тижні, змінити щось 
практично неможливо — турист 
однозначно сплатить штраф, екві-
валентний зазначеній сумі в дого-
ворі на туристичне обслуговування. 
Тобто, це плюс-мінус вартість туру. 
Є й така послуга, як мінімізація 
штрафу — це індивідуально по-
трібно вирішувати з туроперато-
ром через свого турагента. Якщо 
щодо зміни туру звернулись за три 
тижні, реально змінити готель чи 
місто відпочинку, якщо на це є 
серйозні причини. Можливо, він 
буде дорожчим, якщо зміниться 
регіон, курорт, чи оберете «дорогі» 
дати. Саме турагент може допо-
могти вирішити всі питання. Мі-
няєте за місяць до запланованого 
відпочинку — все можуть змінити 
з мінімальними втратами.

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

Туреччина палає вже другий 
тиждень, проте тернополяни 
не відмовляються від закордонного 
відпочинку на пляжах цієї країни. 
Як відпочивають наші земляки по-
руч зі стихійним лихом, поділились 
тернополяни. Чи відмовляються від 
придбаних заздалегідь турів, роз-
повіли у місцевих турагенціях. І чи 
реально відмовитись від путівки, 
при цьому не втративши кошти, 
пояснила юристка.

Попіл, запах диму  
і літаки 

Тернополянка Мирослава За-
хідна приїхала з чоловіком до Ту-
реччини 29 липня. Подружжя 
відпочиває у курортному селищі 
Окурджалар, що за 94 км від ае-
ропорту Анталії.

— Коли з летовища їхали 
до пункту призначення, бачили 
великий дим, — поділилась Ми-
рослава Західна. — В самому Окур-
джаларі в той день диму не було. 
Він з’явився 1 серпня, тоді у по-
вітрі витав попіл, а зранку чувся 
запах диму.

Над морем постійно літають лі-
таки і вертольоти, вони набирають 
воду і летять гасити пожежі.

— Ми з чоловіком підозрюємо, 
що це підпал. Бо пожежі з’явля-
ються щоразу в різних місцях, — 
припускає пані Мирослава. — Зараз 
небо ще не до кінця чисте, димить 
досі. Але з ліквідацією тут справля-
ються оперативно. Так, відпочинок 
став трохи дискомфортним, але це 
некритично.

Ще кілька днів тому ситуа-
ція була не з найкращих: зранку 
по всій території готелю лежав по-
піл, в повітрі стояв запах паленого, 
небо затягнуте хмарою диму, обрій 
зі сторони лісів помаранчевий від 
полум'я, розповів тернополянин 
Володимир Петришин, який разом 
з родиною відпочиває в Аланії.

— Вчора ситуація була кра-

ТУРЕЧЧИНА ПАЛАЄ: ЧИ РЕАЛЬНО 
ЗМІНИТИ ТУР. АНАЛІЗУЄМО 
Відпочинок � Літаки і гелікоптери 
один за одним черпають воду з моря. 
Узбережжя вкрите залишками обгорілих 
рослин, розповіли тернополяни, які зараз 
відпочивають. Попри масові пожежі, 
ціни не падають, а навпаки, зростають. У 
тернопільських турагенціях стверджують, 
що жоден з туристів не відмовився від 
відпочинку. Чи реально відмовитись від 
туру, змінити дату, курорт саме через 
пожежі, якими охоплена Туреччина — 
читайте

— Коли з летовища їхали до пункту призначення, бачили 
великий дим, — поділилась Мирослава Західна про 
нещодавну ситуацію в Анталії

— Зранку здавалося, що все вже добре. Але ближче до 
обіду сонце закрила величезна димова хмара, а з неба 
сиплеться попіл, – каже Володимир Петришин, який з 
родиною відпочиває в Аланії

У турагенціях 
запевнили, що 
жоден тернополянин 
не відмовився від 
відпочинку у палаючій 
Туреччині. А ціни 
навпаки зростають – 
так завжди у сезон

Чи є форс-мажор?
Саме турагенції відповідальні 

за безпечний відпочинок турис-
тів. Коли пожежі застали туристів 
у Туреччині — це одне питання, 
а коли туристи ще не вилеті-
ли туди і бояться за своє життя 
і здоров’я — це інше, пояснила 
юристка Марія Бочан.

—У першому випадку туропера-
тори відповідальні за переселен-
ня таких туристів в інші готелі чи 
регіони, повернення в Україну, 
якщо є пряма загроза їх життю і 
здоров’ю, — пояснила юристка. — 
У другому випадку все ж відкритим 
залишається питання, що ж робити 
з турами, які вже оплачені наперед.

Перед укладанням будь-якого 
договору юристка радить ознайо-
митися з графою «форс-мажор-
ні» обставини (обставини непе-
реборної сили — прим. ред.). Ст. 
14–1 Закону України «Про торго-
во-промислові палати в Україні» 
визначає це поняття, пояснила 
Марія Бочан. Законодавець тут 
відносить до «форс-мажору» акти 
тероризму і пожежу.

— Оскільки, як бачимо, що по-

жежі в Туреччині — це наслідки 
теракту, а тому й розцінюються 
форс-мажором, — запевняє юрист-
ка. — У ст. 617 ЦКУ зазначається, 
що особа, яка порушила зобов’я-
зання, звільняється від відпові-
дальності, якщо вона доведе, що 
це порушення сталося внаслідок 
випадку або непереборної сили. 
Таким чином, сторона не несе 
відповідальності за невиконання 
будь-якого зі своїх зобов’язань, 
якщо доведе, що воно було ви-
кликане перешкодою поза її контр-
олем і що від неї нерозумно було 
очікувати прийняття до уваги цієї 
перешкоди під час укладення дого-
вору або уникнення чи подолання 
цієї перешкоди чи її наслідків.

Зараз існує об’єктивна загроза 
життю і здоров’ю наших громадян 
у Тереччині. Юристка припускає, 
що турагенції повинні увійти в ста-
новище туристів і почати ведення 
переговорів з турецькими готелями 
про перенесення турів.

— Наголошую, що МЗС заклика-
ло українців не їхати до охоплених 
пожежами регіонів Туреччини, — 
зазначила юристка.
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Поле незвичайних сухоцвітів 
Історію молодого подружжя та їх лаван-

дового поля, що в селі Деренівка на Те-
ребовлянщині, ми розповідали у матеріалі 
про їх лавандове поле.

 — Я з Волині, Семен з Деренівки, що у 
Тернопільській області. Ми одружились, я 
приїхала сюди після навчання і залишилася 
жити. Семен виріс в сім’ї фермерів, і з 
дитинства у полі. Я з села, але хотіла жити 
у великому місті, хоча зараз розумію, що 
саме тут маю усе, про що так мріяла,  — 
розповідає власниця лавандового поля Яна. 

Яна та Семен Гариги за освітою агроно-
ми. Обоє навчались у Києві, а після уні-
верситету хлопець поїхав на стажування в 
Голландію, а дівчина  — у Німеччину на 
господарство, де вирощують декоративні 
садові рослини. Серед яких була й лаванда. 
Яна зізнається, що тоді і мріяти не могла 
про те, що матиме власне лавандове поле. 
А поряд — різнобарв'я сухоцвітів.

 — У нас є майже 40 сотих, які засаджені 
сухоцвітами. Є різні: лагурус, деревій, це-
лозія. І вони теж неймовірно цвітуть. Їх ми 
сушимо, деякі обробляємо, а потім робимо 
композиції,  — каже власниця поля.  

Усе поле займає близько півтора гектара. 
— Спочатку ми висадили сухоцвіти, не-

багато. Наступного року вирішили, що тре-
ба розширювати масштаби. До сухоцвітної 
колекції я дуже хотіла додати лаванду. Ми 
посадили спочатку сто кущів, вони росли 
два роки, і аж тоді ми їх висадили в поле. 
Тоді я була вагітна, ми у лаванді зробили 
фотосесію і це привернуло увагу людей, 
вони почали запитувати, чи можна до нас. 
Тоді було лише вісім рядочків лаванди.

Лаванда, ліана, альпійські квіти 
Справжнім відкриттям для мешканців 

Тернопільщини стало лавандове поле у 
Зарубинцях, що неподалік Збаража. Але 
лаванда — це далеко не все, чим можна 
помилуватись в цьому селі. Власниця цієї 
краси Оксана Федчишин.

Пані Оксана не просто висаджує квіти, 
аби щось цвіло та радувало око. Вона вже 
стала справжньою колекціонеркою. Навіть 
сама жартує, що, як «справжня жінка – за-
хотіла, значить, повинна то мати».

— У мене дуже багато різних рослин. Бо 
люблю експериментувати і досліджувати, 
— каже квіткарка. — Найцікавіше — то 
Гінкго білоба — рід унікальних листопадних 
голонасінних рослин. Рід з'явився 270 млн 
років тому в Пермську добу. Це найстаріше 
дерево на планеті. Я випадково купила його 
у Тернополі чотири роки тому по акції — за 
600 гривень. Колись воно буде великим де-
ревом. Зараз ще невеличке — півтора метра, 
уже пережило кілька зим. І це ще далеко не 
все. Земля, яку жінка має у користуванні, 
не залишається без догляду. Скрізь квіти, 
всюди щось цвіте – як не лаванда, то ліана, 
то альпійська квітка тощо.

А у серпні жінка планує дивувати всіх 
своїм гібіскусовим гаєм. Це рослини не-
ймовірної краси, говорить жінка. Вони 
вже є. Їм три роки. Впевнена, вони здатні 
вразити багатьох.

Поле кал на Теребовлянщині
Десятки сортів неймовірних кал виростив 

мешканець села Підгайчики на Теребов-
лянщині. 

Із двох цибулин житель села Василь Ро-
манчук виростив ціле поле незвичних для 
нас кал.  Сюди вже приїжджають туристи 
зі всієї області, щоб пофотографуватися. 

— Цибулини я висадив в горщики і почав 
розмножувати так, — каже чоловік. — За-
раз є вже близько тисячі кущів. То є дуже 
велика праця. 

Запрошувати людей на свій город квіт-
никар вирішив спонтанно, мовляв, досить 
такою красою милуватись наодинці. 

Село Підгайчики розташоване за 7 км від 
Теребовлі. Дорога з Тернополя автобусом 
займе близько години. Більше про поле ми 
розповімо згодом. 

Висадила тисячі троянд 
Щоб раділо власне серце та око перехо-

жих, неймовіру красу біля власного дому 
висадила кременчанка Анна Мельничук. 

— У приватному будинку ми живемо не 
так давно. Все дитинство я провела в квар-
тирі, і звідки у мене така любов до живих 
квітів, навіть не знаю. Але з'явилось кілька 
кущів, потім ще декілька... і я захопилася, 
— розповідає жінка. 

Чимало кущів Анна Мельничук виростила 
з черенків, які брала в подарованих букетах. 

— Навіть коли з черенка садиш троянду 
і вона приймається — захоплення неймо-
вірне, ти лелієш її: поливаєш, скроплюєш 
і воно дає результат, — говорить вона. — 
Територія у мене невелика, тож усе, що 
хотіла б посадити — не вдасться. 

Зараз у квітнику пані Анни, окрім троянд, 
є лаванда, десятки видів лілій, тюльпанів. 
Має і декоративні трави та кущі. Є у саду 
кілька видів хвойних. Сама вона облашту-
вала біля них доріжки і навіть змурувала 
казковий замок зі звичайних камінців. 

На невеликій території перед будинком в 
Кременці Анна має понад 150 кущів троянд. 
Із них близько ста різних сортів. 

Замість городу казковий сад
Сотні видів рослин, кілька зон відпочин-

ку та атмосфера, наче у фільмі. Такий сад 
власними руками створила вчителька фіз-
культури із Ланівців Алла Жмака.  Людям 
такий сад сподобався настільки, що вони 
не лише приїжджають фотографуватись, а 
й запрошують жінку допомогти в облашту-
ванні своїх територій. У соцмережах жінка 
створила спільноту, де публікує фотографії 
саду. Один із альбомів назвала «Не хобі, а 
любов на все життя». 

—  У мене багато фотографій. Зробила 
ідеї, які люди самі можуть втілити, —  каже 
вона. — Треба знову пофотографувати сад. 
Він змінюється кожного сезону, а то й ча-
стіше. Сад —  він же живий.  

Пані Алла розповідає, що в дитинстві 
жила у квартирі, але про будинок мріяла 
завжди. Свій сад жінка створювала понад 
вісім років. Тут красуються клумби, гамаки, 
лавочки та навіть озерце. 

—  Я навіть не знаю, хто мене надихає 
на цю творчість. Мабуть, Господь Бог. Але 
воно так раз і вимальовується в голові, а я 
переношу це все на землю, —  продовжує 
дизайнерка. —  Ескізів ніколи не роблю. 
Приходжу на ділянку і уявляю: це буде тут, 
а це —  там.  Жінка каже, що складнощів у 
плануванні додає своєрідність кожної рос-
лини, адже одні потребують менше світла, 

другі —  більше. А ще в саду є крини-
ця-журавель, яка збереглась здавна.

— Наша ділянка має 30 сотих, це не все 
облаштовано, — каже ланівчанка. — Під 
сад 20 я вже точно забрала. У мене тут є 
озерце в формі серця, до якого струмком 
біжить вода, є клумба, яку засаджую щоразу 
іншими квітами одного кольору. Є кріс-
ло-кокон, де можна відпочити у затінку. 
Про свій сад жінка розповідає з любов'ю.

У   планах — альтанка. Каже, що для 
захоплення не шкода ні часу, ні грошей. 

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

ТОП-5 КВІТКОВИХ ПОЛІВ ТА САДІВ 
НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ
Краєвиди � Трендом літа вже два роки поспіль 
залишаються фото на лавандових полях. Але куди 
їхати, коли сезон цвітіння лаванди завершився? Ми 
зібрали для вас п'ять неймовірних квіткових місць 
недалеко від Тернополя, де можна зробити особливі 
фотосесії та просто помилуватись красою

У Деренівці вирощують чимало 
видів сухоцвітів: лагурус, деревій, 
целозію

Усі квіти на полі кал пан Василь 
виростив із двох цибулин

Анна Мельничук у Кременці має 
понад 150 кущів троянд 

Чимало тернополян знають про 
лавандове поле у Зарубинцях, але 
тут є і чимало інших квітів

Вчителька фізкультури створила 
диво‑сад. Тут і чимало видів 
хвойних та троянди
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Статтю «Компенсація чи па-
кунок малюка? Що з липня мо-
жуть отримати тернополянки і як 
це зробити? (КАРТА)» на сайті 
20minut.ua коментують найбільше.

У ній йдеться, що з липня по-
роділлі можуть офіційно вибирати 
між натуральною допомогою «Па-
кунок малюка» та її грошовою ком-
пенсацією. Варто також зазначити, 
що компенсація вища, ніж вміст 
Пакунка.

Журналісти «RIA плюс» з'ясу-
вали, чи вже є у тернопільських 
лікарнях Пакунки? Куди зверта-
тися за грошовою компенсацією, 
скільки вона становить, а також, 
який алгоритм дій. Крім того, у 
статті є перелік магазинів, де за 
кошти компенсації можна придба-
ти потрібні речі малюкам.

Щодо до того, що краще отри-
мати Пакунок чи компенсацію, у 

КОМПЕНСАЦІЯ ЧИ ПАКУНОК 
МАЛЮКА. ЯК ОТРИМАТИ?

Бебі бокс орієнтовно оцінюють у 3800 гривень. Сума ж 
грошової компенсації складає 6039 гривень

Встановлений флагшток 
має висоту 50 метрів та 
діаметр до 1,2 метра. 
Виконаний він з металу з 
кількох блоків

Фото дня: у «Топільче» встановили 50‑метровий 
флагшток за 4,8 млн гривень

Повний текст 
та усі коментарі 
ви можете прочи-
тати за QR-кодом

Повний текст 
та усі коментарі 
ви можете прочи-
тати за QR-кодом

коментарях позиції жінок розді-
лилися — багато читачок напи-
сали, що хотіли б отримати саме 
Пакунки малюка. А деякі з цим 
категорично не згідні і пишуть, що 
на їхню думку, краще отримати 
компенсацію.

Хтось пише, що не всі речі з 
Пакунка є для них необхідними. 
У кількох коментарях жінки нарі-
кають, що чекати Пакунок місяць 
— це надто довго, речі стають ма-
ленькими.Також жінки звертають 
увагу, що вартість речей у Пакунку 
є завищеною.

А ще тернополянки нарікають, 
що насправді ціни на речі у ви-
значених магазинах є завищени-
ми, тому вони могли б на ту суму 
купити більше речей для малюка.

Публікуємо найцікавіші ко-
ментарі, зберігаючи орфографію 
користувачок.

Я видела пледики, которые 
в боксе. Я хочу другой.

Я бы выбрала деньги. Ку-
пить все то, что именно нам 
нравиться и нужно, та же са-
мая одежда , я хочу другую, а 
не ту что в боксе.

Ирина Мазур-Усик

Бейбі бокс. Мій синочок 
народився 27 червня. В мага-
зинах лише одяг на 3-х міс. А 
він в мене крихітний. Ми ку-
пили пару чоловічків але він 
в них втонув.  А гроші  лише 
будуть через місяці. Мені 
немає в що синочка одіти. В 
пеленки окутую щоб не мерз.

Оксана Терещук

Бейби бокса нет, и денег 
тоже нет!! Родила в мае, ни-
кого не интересует, как и на 
что будет жить малиш

Татьяна Поблоцкая

Під час грози до нього мож-
на заряджати мобілки

Петро Кушнір

Краще було віддати ті кош-
ти хворим дітям

Оксана Кондрич

Труба золота чи позолоче-
на?

Mykhailo Tvardyi

Чим вище стяги, тим більше 
імовірність, що патріоти їх не 
побачать

Viktoriia Voloshyn

краще б в сам парк Топіль-
че вклали гроші, бо місце 
красиве  але до сьогодні ше 
совком віддає, старі атракці-
они, старий, місцями вбитий 
асфальт...

Vasyl Perozhak

флагшток запозичення геть 
не з російської.  А оцей ваш 
мовний пуризм, залиште у 
своїй спальні. І капс вимкніть. 
І випийте сібазон.  А на ра-
хунок щогли саме на цьому 
місці, то це трохи смішно. 
Бо метрів за 100 там раніше 
стояла "мрія імпотента" об яку 
билися усі машини

Viktoriia Voloshyn

Приватний інвестор виді-
лив гроші на те дишло? Тепер 
головне, щоб ні на кого не 
впало :)

David Starr

кошти можна використову-
вати тільки на дитячі товари 
(але не всі) і не завжди мож-
на розраховуватися картою 
малюка)

Антоніна Черненко

Якщо не перша дитина, 
то бебі бокс точно не потрі-
бен. А якщо перша, то як на 
мене, його потрібно давати, 
коли йдеш в декрет, так як 
до пологів ти вже все купиш, 
і з пакунками їдеш до поло-
гового.

Галина Дидковская

Я чекаю народження тре-
тьої дитини. З пакунку мені 
реально потрібний градусник 
для ванни (бо попередній за-
губився) і сама коробка, там 
якість класна)) а все інше в 
мене є, не потребую)

Галина Дидковская
Так, як на мене, вартість 

завищена, дані речі не мають 
такої ціни, і не дуже якісні.

Надія Патра

Якщо пакунок — то отри-
мати його ще в роддомі, а не 
через місяць. А взагалі краще 
гроші.

Ирина Бондаренко  
(Малаховська)

Мені видали через 3 години 
після пологів) речі гарної яко-
сті, різних розмірів, памперси 
хороші, всім користуємось. 
Не розумію невдоволення...

Анастасія Лакіда

Я б бокс обрала там стільки 
усього памперси суперскі і у 
великій кількості. Одяг бажає 
кращої якості, але для дому 
зійде. Добре якби видавали 
за місяць до пологів..

Anna Gural

«Кошти з картки можна ви-
трачати тільки на дитячі то-
вари та товари для породіль 
у вичерпному переліку дитя-
чих магазинів». Тому послуг 
манікюру чи пива на вибір 
ви у цих магазинах точно не 
знайдете)))

Марія

Нам дали бебі бокс і речі 
там хороші, користувались 
аж до 7 місяців, памперси, 
шампунь, градусник, і бага-
то іншого, включаючи коврик 
іграшки НАМ ДУЖЕ СПО-
ДОБАВСЯ...

Катерина Прощенко

А десь в недалекому селі 
на "решту" виросла малень-
ка дача... Чи не маленька? І 
не дача?:)

Petro Skarzhynskyi  

А смисл з нього, як він 
оформляється через місяць. 
Вже все до цього купуєш, з 
памперсів виростає, з одежі 
теж. Якби давали в роддомі, 
як раніше, можна було б брати.

Ксенія Булаєнко

Я була в числі перших, хто 
отримав бебі-бокс. Можу 
сказати, що підгузки віддала, 
прокладки для грудей були не 
потрібні, засоби для купання, 
крем для засвоєння сосків, 
термометр, ножиці також 
навіть не відкривала. Там не 
було ні коврика,  ні зимового 
комбезу,  ні нормальних під-
гузок. Тому, я би взяла гроші.

Петро Беріт

Зараховані на картку «паку-
нок малюка» кошти можливо 
витратити тільки в магази-
нах, що внесено до реєстру 
учасників пілотного проєкту 
«Монетизація одноразової на-
туральної допомоги «Пакунок 
малюка».

Вікторія Барановська

Матеріал про встановлення 
флагштока у парку «Топільче» в 
Тернополі теж в числі тих, які 
обговорюють найбільше. У ко-
ментарях 19 дописів.

У статті йшлося, що до Дня 
Незалежності у Гідропарку об-
лаштовують найвищий в області 
стяготримач. Таке розпорядження 
дав президент Зеленський, щоб 
до державного свята в кожній 
області встановили флагштоки. 

Також журналісти нагадали, 
хто займається облаштуванням 
флагштока у Тернополі, що ор-
ганізацію «Благодійний фонд 
«Розвиток Тернопілля» фактич-
но створили трохи більше як три 
місяці тому, незадовго до рішення 
про облаштування флагштока. До 
того ж, вибір інвестора відбувався 
без тендеру. 

Витратять на прапор чималі 
кошти – 4 877 994 гривень. Як 
запевнили у фонді – це гроші 
меценатів, які підтримали проєкт.

Наразі роботи з облаштування 
території ще тривають, але сам 
тримач для прапора вже встано-
вили. Він висотою 50 метрів та 
діаметр до 1,2 метра. Виконаний 
він з металу з кількох блоків.

Як поставилися до цього наші 
читачі — читайте. Публікуємо 
найцікавіші коментарі, зберігаючи 
орфографію дописувачів.

Ф
О

ТО
 В

А
Д

И
М

 Є
П

У
Р

Ф
О

ТО
 ІН

ТЕ
РН

ЕТ



11RIA плюс, 4 серпня  2021

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

Ще у лютому цього року Анас-
тасія Берлізева презентувала влас-
ну колекцію на модному показі 
Ukrainian Fashion Week. Тоді іс-
торія юної дизайнерки підкорила 
соцмережі.

Проте, це був лише перший крок 
на шляху до успіху. Зараз одяг, 
який створила дівчина, вже мож-
на пошити під замовлення. Хоча 
покази колекції досі тривають.

Підкорила подіум 
Odessa Fashion Day

У липні Настя Берлізева стала 
однією з наймолодших дизайнерів 
важливої події в світі моди «Одесь-
кого дня моди».

— На показ мене запросили ор-
ганізатори. Він відбувався в Оде-
сі на локації Easy beach club. Там 
я представляла свою колекцію, про 
яку ми розповідали вашим чита-
чам раніше. Ще один показ цієї 
колекції відбудеться в Тернополі 
за підтримки місцевого журналу 
18 серпня. А пізніше, я сподіваюсь, 
буду представлятись на Ukrainian 
Fashion Week в Києві у вересні, — 
розповідає Настя.

Дівчина розповідає, що показ 
встиг відбутися до початку зливи, 
яка наробила чимало неприєм-
ностей в Одесі.

— Мій показ був останній і 
я дуже переживала, аби не почався 
дощ, адже ми були на відкритій 
локації. Але, на щастя, усе вдалось. 
Ми встигли. Колекція отримала 
багато позитивних відгуків, і це 
не може не тішити, — каже диза-
йнерка.

Змалку любила 
шопінг

Дівчина каже, що одяг — це її 
любов на все життя.

— Я ще змалку люблю гарне 
вбрання. А ще я «страшний» шопо-
голік. Насправді ж, ніколи не заду-
мувалась, що ця любов може стати 
професією, — ділиться дівчина.

Усе розпочалося з того, що Настя 
натрапила в мережі на сайт Львів-
ської школи моди та записалась 
на курси дизайну.

— Це було влітку після 9-го 
класу. Саме в цей час треба було 

визначитися з майбутньою профе-
сією, аби знати, у якому напрямку 
розвиватись, — пригадує вона. — 
Професія справді незвична для 
нашої місцевості, але можливість 
розвиватись у цій сфері є. Поки що 
все складається непогано.

Дівчина розповідає, що навчан-
ня в школі моди забрало чимало 
сил та часу, але було неймовірно 
цікавим та плідним.

— У школі я вивчала курси 
фешн-ілюстрації і дизайну одя-
гу. Навчання тривало з червня 
до серпня. Це були два перші моду-
лі. Третій модуль розпочався в ли-
стопаді та тривав до лютого. Також 
ми мали спеціально відведені лек-
ції при створенні колекції з такими 
людьми як: Кирило Харитонцев 
(дизайн), Ліана Білякович (мате-
ріалознавство), Параска Дворянин 
(риторика), Ростислав Костенко 

(фото) і Юлія Бенцак (стилістика). 
Заняття трішки змістились через 
Ukrainian Fashion Week, 13 лютого 
у нас був випускний, — каже вона.

Моя колекція — це 
образи 2000-их

Колекція Насті складається з 
п’яти моделей і присвячена вона 
2000-им рокам.

— Це образи з мінідовжиною, 
багато оголеного тіла, є навіть 
елементи білизни. У колекції по-
єднала чорний, білий та рожевий 
кольори. Рожевий був на піку по-
пулярності в 2000-х роках. «Ікони» 
стилю цього часу — це Брітні Спірс 
та Періс Гілтон. Усі стилісти, які 
бачили мою колекцію, одразу ж 
вгадували, що це за стиль, — каже 
дизайнерка. — Насправді мода 
дуже циклічна. І вона повторю-
ється кожні 20 років. Як кажуть, 
все нове — це добре забуте старе. 
Тож зараз ці образи знову стають 
трендовими.

Дівчина каже, що їй до душі ці 
образи. Колекцію розробила для 

ШКОЛЯРКА ЗІ ЗБОРОВА СТВОРЮЄ 
ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ОДЯГ
Успіх � Нещодавно Настя Берлізева 
представила дизайнерський одяг на 
модному івенті Odessa Fashion Day і вже 
готує, чим дивувати прихильників далі. 
Про те, якою буде нова колекція, як 
вдалось у 16 перетворити захоплення у 
власну справу, дизайнерка розповіла для 
читачів «RIA плюс»

дівчат її віку. Перші екземпляри 
не продавала, адже сама залюбки 
одягає сукні та костюми.

— Так, я можу сказати, що свій 
стиль у мене вже є, — розповідає 
Настя Берлізева. — Є елементи кла-
сики, є щось із вечірнього одягу. 
Щось наближене до гламуру. Еле-
менти одягу там є такі, які при-
таманні класиці. Але в 2000-их 
жінкам набридли суворі форми 
класичного костюма, і вони по-
чали змінювати довжину, дода-
вати незвичайні елементи одягу, 
декорувати. За ескізами дівчини 
конструктор створював лекала 
(креслення), майстри усе зшивали, 
а далі віддавали на ручну декорацію

 «Я можу сказати, 
що свій стиль у мене 
вже є. Є елементи 
класики, є щось із 
вечірнього одягу. Щось 
наближене до гламуру»
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Колекція Насті Берлізевої створена у стилі 2000‑их років

МОДА

Усі тканини та фурнітуру диза-
йнерка обирала сама. Увесь процес 
ускладнив локдаун. Настя каже, 
вирішила, що тканини мають бути 
натуральними та високої якості.

Уже готує нову 
колекцію

Настя розповідає, що вже готує 
нову колекцію до презентації, у ко-
лаборації з одеською ювеліркою, 
яку звуть Агата Лила.

— Колекція має бути готова вже 
до кінця липня. Тема колекції — це 
тема дощу. Опис колекції звучить 
так: текучість, прозорість і легкість. 
Ми хочемо передати максимальну 
легкість одягу, передати, що при-

рода і людина нероздільні. В основі 
колекції тафта, шифон, органза, 
паєтка та атлас. Моделі матимуть 
ручне декорування, усі аксесуари 
будуть виготовлені вручну, — роз-
повідає Настя Берлізева.

Восени у Львові планують від-
крити шоу-рум, де можна буде 
придбати речі молодих дизайнерів, 
серед них буде одяг з колекції На-
сті. Зараз дівчина каже, що перша 
колекція має своїх прихильників, і 
чимало речей вже можна замовити 
для пошиття.

Ми продовжуємо стежити 
за успіхами молодої дизайнерки. 
Про її досягнення розповідатимемо 
згодом.
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нятково від бажання людини — 
чим насправді це все закінчиться.

— Багато негативної інформації 
можна знайти з приводу кодування 
у просторах мережі інтернет. Ма-
ється на увазі, негативна інформа-
ція про те, як нейтралізувати бло-
катор. Наприклад, можна привчати 
свій організм. Маленькими доза-
ми-ковпачками люди випивають 
протягом місяця. Ще попередньо 
окислюють воду, перед вживанням 
алкоголю п’ють її, і тоді реакція 
на алкоголь мізерна, — застерігають 
у клініці від негативних проявів.

Люди по-різному хворіють на ал-
коголізм. Якщо людина свідомо 
приймає рішення, хоче позбути-
ся — то таке лікування буде дієвим, 
особливо, коли є можливість під-
тримати залежного психологічно. 
Потрібно консультуватися з пси-
хологами, проходити курс, підійти 
до проблеми комплексно. Після 
чого люди вчаться жити з алкого-
лізмом, і в них відбувається ремісія.

— Такої чудо-таблетки не існує. 
Кодування — це один із кроків 
до тверезості, — пояснюють мед-
працівники.

Стосовно близького оточення 
людини із залежністю, то рідні, 
звичайно, можуть посприяти, щоб 
залежний прийняв їхню допомогу 
і пішов лікуватися.

Підготовка перед 
кодуванням

У клініці повідомили, що перед 
кодуванням зазвичай капають 
людину 3 дні — 1600 грн за день 
(послуга детокс). Сюди входить 
крапельниця, супутні заспокійливі 
таблетки/уколи на день, підтриму-
ючі для печінки, для серця. При 
такому триденному проведенні 
у медзакладі, медики точно знати-

ЗДОРОВ'Я

МАРІЯ БОЧАН, 096– 286‑68‑23, MARIIA.
BOCHAN@GMAIL.COM

Про досвід у боротьбі з алко-
залежністю, зокрема, про метод 
кодування журналісти запитали 
людей у соцмережах.

Що пишуть читачі  
у соцмережі

Леонід позитивно відгукнувся 
про даний метод і написав, що 
кодувався 25 років тому, і до сьо-
годнішнього дня не пив навіть 
пива.

Валентина написала: «Не варто, 
це тільки гроші викинете. Якщо 
людина сама не захоче, нічого і 
ніхто їй не допоможе. Мало того, 
людина стане нервовою, так що 
спробуйте вмовляти, але ніякі лі-
карні».

Надя пише: «Потрібно, щоб лю-
дина захотіла сама, а так три місяці 
не буде пити, а далі знову почне. 
Шкода грошей».

Іван додав: «Коли побачив, що 
починаю втрачати сім’ю, ніякого 
кодування не стало потрібно».

Що кажуть у клініках?
Журналістка «RIA плюс», пред-

ставившись клієнткою, дізналася 
про умови кодування у двох клі-
ніках Тернополя (всі дані є в ре-
дакції — прим. ред.) про медичну 

сторону процедури кодування, яку 
там проводять. Кодування — одна 
із найпопулярніших процедур се-
ред населення у боротьбі з алко-
залежністю.

Так, в одній із клінік нам повідо-
мили, що кодування — це масля-
ний укол, по-іншому «блокатор». 
При взаємодії з алкоголем дає 
реакцію, і людина не може вжи-
вати алкоголь. Якщо ж починає 
вживати, тіло людини може вкри-
тися плямами, її можуть почати 
турбувати тахікардія, блювота чи 
пронос. Організм кожного реагує 

на це по-різному.
— Перед тим, як робиться про-

цедура кодування, людина має 
бути «почищена». Організм пови-
нен бути «чистий» — без алкоголю 
в крові. Рекомендуємо перед цим 
ще три дні прокапатись, — кажуть 
у клініці.

Гарантій у клініці не дають. 
Якщо людина хоче, вона свідо-
мо приходить, капається і робить 
масляний укол. Це залежить ви-

КОДУВАННЯ ВІД АЛКОЗАЛЕЖНОСТІ  
У ТЕРНОПОЛІ: ЦІНИ І ЧИ Є ТОЛК
Проблема  Коли в родині є залежний 
від алкоголю – це справжнє лихо для всіх 
оточуючих. Тоді люди прибігають до різних 
методів лікування з такою залежністю, 
наприклад, кодування. Що радять 
медики, психолог і священник

Якщо людина свідомо приймає рішення позбутися 
залежності — то кодування буде дієвим
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муть, що пацієнт нічого з алкого-
лю не вживає. Тому що кодування 
робиться винятково на очищений 
організм. На третій день ввечері 
вже можна зробити укол.

— Звичайно, усе залежить від 
стану пацієнта, але в середньому 
вся процедура кодування разом з 
підготовкою займе три дні, — по-
інформували у клініці.

Ми дізналися, що процедура 
кодування від віку не залежить, 
а також те, що вона не є шкід-
ливою для організму. Принаймні, 
так кажуть. Тільки зі взаємодією 
з алкоголем стає шкідливою для 
організму.

Ціни
За три дні капань у клініці про-

сять 4800 грн, за масляний укол ще 
4500 грн. Для молодих пацієнтів 
часто рекомендують підшивку, 
коли під шкіру зашивають купсулу, 
тоді рана болить, відповідно, має 

більший ефект. Коштує підшивка 
ще дорожче — 5500 грн.

Насамкінець у клініці наголо-
шують, що боротьба з алкоголіз-
мом — не одного дня робота.

У ще одній знаній клініці Тер-
нополя наголошують, що кодуван-
ня відбирає тягу алкозалежного 
від алкоголю. Гарантій так само 
не дають, оскільки, як пояснюють 
у клініці, все залежить від самого 
настрою людини із залежністю, 
а також від її найближчого оточен-
ня. Тут практикують лише емоцій-
но-стресове кодування за методом 
О. Довженка.

Перед кодуванням потрібно під-
готуватися: 10 днів перед проце-
дурою пацієнт не повинен вживати 
спиртного.

Ціни різняться, у порівнянні з 
попередньою клінікою: кодуван-
ня — 3500 грн, якщо ж комплексно 
(разом з очисткою організму) — 
7000 грн.

«Чудо-таблетки не 
існує. Кодування – 
це один з кроків до 
тверезості»

МАРІЯ БОЧАН, 096–286–68–23,  
MARIIA.BOCHAN@GMAIL.COM 

У чому ж полягає психологічна 
допомога людям з алкозалежні-
стю? Це пояснює сертифікована 
психотерапевтка методів позитив-
ної психотерапії і психотерапевт-
ка залежностей Наталія Левчук.

Яка підтримка 
потрібна

Психологічна допомога залеж-
ним людям має свої особливості і 
різні етапи. Якщо ми маємо спра-
ву з людьми в реабілітаційних 
центрах — це одне, тут зазвичай 
допомога проводиться на рівні 
психологічного консультування: 
підтримка (відреагування емоцій-
них станів), просвіта (психоеду-
кація), корекція поведінки, роз-
повідає фахівчиня.

— У людини завжди є вибір: 
продовжити вживання, утриму-
ватись від вживання, використо-
вуючи різні способи кодування, 
покладаючись лише на них, чи 
одужувати — змінюючи своє 
життя. Якщо вона вибирає оду-
жувати, то йде в психотерапію і 
працює над собою. Це тривала 
робота, де результат залежить від 
прикладених зусиль клієнта, — 
наголошує Наталія Левчук.

Від чого залежить 
результат

Яка ж позиція церкви у бороть-
бі з алкогольною залежністю?

О. Василь Сліпчук зазначає, що 
кодування — це певний спосіб 
навіювання. До цього методу, як 
каже він, є різне ставлення. Отець 
Василь Сліпчук ділить людей, які 
вдавалися до методу кодування 

від алкозалежності, на три групи.
Перша група — ті, які не стри-

мувалися й одразу після коду-
вання починали і продовжували 
пити або за маленький проміжок 
часу пробували алкоголь. Вони, 
як правило, йшли кодуватися 
на вимогу близьких. Потім вони 
швидко починали пиячити далі.

Друга група — чекали закінчен-
ня «терміну», на який їх кодували. 
Надіялися, коли ж зможуть на-
решті вживати алкоголь. Наслід-
ки для таких людей дуже погані: 
негативно відбивалися на їхньому 
самопочутті. Коли організм був 
«закодований», то він відвикав від 
дози алкоголю, переходив на здо-
ровіший ритм функціонування 
тощо. Тому ця група людей може 
мати дуже небезпечний наслідок 
від кодування: після періоду утри-
мання знову повернутися до важ-

кого пияцтва, може закінчитися 
навіть смертельно.

Третя група — ті, які за термін 
кодування відчули смак тверезо-
сті. Вони не хотіли повертатися 
до пияцтва. Такі люди справді є, 
але їх невеликий відсоток.

На думку священника, головне 
на шляху зцілення алкозалежно-
го — прийняти Боже прощення: 
тоді крок за кроком людина відчує 
смак тверезого життя.

Ціль психологічно-духовної 
реабілітації не тільки те, щоб 
людина перестала вживати, а  
покращити її життя на всіх рів-
нях. Коли люди проходять ціліс-
ну програму реабілітації, то на-
стільки відновлюють якість свого 
життя, що це просто вражає. Такі 
люди дуже часто стають глибоко 
віруючими, відновлюють якість 
життя своєї сім’ї, каже о. Василь.

Любов, що зцілює
– Роль близької людини – до-

помагати залежному зцілюватися, 
а не брати на себе наслідки його 
вживання. Інакше вони автома-
тично та мимоволі стають спі-
вучасниками загибелі алкозалеж-
них. Чим швидше людина відчує 
негативні наслідки вживання, тим 
для неї краще. Тут треба любові. 
Любові, яка би допомагала зцілю-
ватися, а не нівелювала наслідки 
вживання, – пояснює отець.

Отець Василь поділився, де 
надають психологічно-духовну 
допомогу алкозалежним у Тер-
нополі. Це групи взаємодопомо-
ги для анонімних алкоголіків у 
церкві Св. Йосафата, що на вул. 
Лучаківського, 5  та групи до-
помоги у Церкві Успіння Пре-
святої Богородиці УГКЦ на вул. 
Острозького, 55.

Що радять психолог та священник. Куди звертатися
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 UA:перший
06.00, 18.20, 22.00, 00.30 ХХХII 
лiтнi Олiмпiйськi iгри
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi 
iгри
11.00 ХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри
18.00, 21.00 Новини
21.40 Доба Олiмпiйських iгор
00.00 Д/ц «Свiт дикої природи»

 1+1
05.35, 03.20 «Життя вiдомих 
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.45 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.05 «Твiй день»
14.45 «Одруження наослiп»
17.00 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана»
20.18 «Проспорт»
20.20 Т/с «100 тисяч хвилин 
разом» …
22.20, 02.00 Т/с «СидОрен-
ки-CидорЕнки - 2» …
00.05 Х/ф «Вулиця Монстро, 
10»

 IНТЕР
05.25, 22.25 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером»
09.50 Т/с «Дамське щастя» …
12.25 Х/ф «007: Людина iз 
золотим пiстолетом»
15.00, 15.50, 02.05 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. Чуже багатство»
18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Д'Артаньян i три 
мушкетери»
00.15 Х/ф «Людина-амфiбiя»
04.45 «М/ф»
04.55 «Телемагазин»

 ICTV
04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей
04.20 Факти
04.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi нови-
ни з Костянтином Стогнiєм
10.10, 21.25 Дизель-шоу …
11.40, 13.15, 22.55 Скетч-шоу 
«На трьох»
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.20 Т/с «Пес»
16.25 Х/ф «Малавiта»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20, 01.45 Секретний фронт
00.00 Х/ф «Вiд сутiнкiв до 
свiтанку-2: Кривавi грошi 
Техасу» 
02.30 Я зняв!

 СТБ
05.25 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя»
06.15 Т/с «Комiсар Рекс»
10.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа» …
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.40, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05 «Супербабуся» …
20.15, 22.50 Т/с «Я все тобi 

доведу»
01.20 «Детектор брехнi»

 НОВИЙ КАНАЛ
05.00, 04.50 «Абзац!»
06.00, 07.50 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.55 «Орел i решка»
10.05 Т/с «Надприродне»
12.45 «Аферисти в сiтях»
14.50 Х/ф «Шалена п'ятниця»
16.50 Т/с «Будиночок на 
щастя»
19.00 «Хто зверху?» …
21.00 Х/ф «Привид в обладун-
ках» …
23.05 Х/ф «Залiзне небо: Нове 
пришестя»
00.50 «Вар'яти» …
02.50 «Служба розшуку дiтей»
02.55, 03.00 «Зона ночi»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф «Артур i вiйна двох 
свiтiв»
10.45 Х/ф «Хочу бути тобою»
13.10, 18.00 4 весiлля
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
16.00, 03.05 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.30, 22.30 Одно-
го разу пiд Полтавою
19.30, 21.00, 22.00 Танька i 
Володька
23.00, 23.30 Країна У
00.00 ЛавЛавСar 3
01.00 Вечiрка 3
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Джедаи 2020»
06.20 Х/ф «Громобой»
08.45 Х/ф «Иностранец»
10.55 Т/с «Охотники за древ-
ностями»
12.50, 19.30 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
20.30 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков»
22.45, 00.20 Т/с «CSI: Место 
преступления»
02.10 Т/с «Рекс-2»
02.55 «Месть природы»

 ЧЕТВЕР, 5 серпня

 UA:перший
06.00, 11.00, 18.20, 22.00 ХХХII 
лiтнi Олiмпiйськi iгри
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi 
iгри
18.00, 21.00 Новини
21.40 Доба Олiмпiйських iгор

 1+1
05.30, 03.15 «Життя вiдомих 
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.40 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.05 «Твiй день»
14.45 «Одруження наослiп»
17.00 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана»
20.18 «Проспорт»
20.20 Т/с «100 тисяч хвилин 
разом» …
22.20, 01.55 Т/с «СидОрен-
ки-CидорЕнки - 2» …
00.05 Х/ф «Тихе мiсце»

 IНТЕР
05.25, 22.45 «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»
09.50 Т/с «Дамське щастя» …
12.25 Х/ф «007: Шпигун, який 
кохав мене»
15.00, 15.50, 02.20 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. Чуже багатство»
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю»
00.30 Х/ф «Балада про до-
блесного лицаря Айвенго»
04.55 «Телемагазин»

 ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Факти
04.50 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi нови-
ни з Костянтином Стогнiєм
10.10, 21.25 Дизель-шоу …
11.40, 13.15, 22.55 Скетч-шоу 
«На трьох»
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.25 Т/с «Пес»
16.35 Х/ф «Грошовий поїзд»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20, 01.50 Анти-зомбi
00.00 Х/ф «Вiд сутiнкiв до 
свiтанку-3: Дочка ката» 
02.35 Я зняв!

 СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.20 Т/с «Комiсар Рекс»
10.20 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»
13.15, 14.50 Т/с «Слiпа» …
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.40, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05 «Супербабуся» …
20.15, 22.50 Т/с «Я все тобi 
доведу»
01.15 «Детектор брехнi»

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.35 «Орел i решка»
09.40 Т/с «Надприродне»
13.05 «Аферисти в сiтях»
15.00 Х/ф «Залiзне небо: Нове 
пришестя»
16.50 Т/с «Будиночок на 
щастя»
19.00 «Хто зверху?» …
21.00 Х/ф «Хан Соло» …
23.50 Х/ф «Медовий мiсяць»
01.55 «Вар'яти» …
02.45 «Служба розшуку дiтей»
02.50 «Зона ночi»
04.50 «Абзац!»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф «Красуня й чудо-
висько»
10.45 Х/ф «Ванильное небо»
13.15, 18.00 4 весiлля
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
16.00, 03.05 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.30, 22.30 Одно-
го разу пiд Полтавою
19.30, 21.00, 22.00 Танька i 
Володька
23.00, 23.30 Країна У
00.00 ЛавЛавСar 3
01.00 Вечiрка 3
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2

06.00 Х/ф «Обливион»
08.35 Х/ф «Послезавтра»
10.55 Т/с «Охотники за древ-
ностями»
12.50 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15, 02.10 «Спецкор»
18.50, 02.40 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 «Секретные материалы» 
(дайджест)
20.30 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков»
22.45, 00.20 Т/с «CSI: Место 
преступления»
03.10 «Месть природы»

 П`ЯТНИЦЯ, 6 серпня

 UA:перший
06.00, 18.20, 22.00, 00.50 ХХХII 
лiтнi Олiмпiйськi iгри
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi 
iгри
11.00 ХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри
18.00, 21.00 Новини
21.40 Доба Олiмпiйських iгор
00.00 Д/ц «Свiт дикої природи»
00.30 Погода

 1+1
05.20, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.05 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.05 «Твiй день»
14.45 «Одруження наослiп»
17.00 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Одруження наослiп 7»
22.15 Х/ф «Євротур»
00.10 Х/ф «Три iкси»
02.20 Х/ф «Тихе мiсце»
03.45 Х/ф «Вулиця Монстро, 
10»

 IНТЕР
05.25, 23.10 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером»
09.50 Т/с «Дамське щастя» …
12.25 Х/ф «007: Мiсячний 
гонщик»
15.00, 15.45, 01.00 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. Чуже багатство»
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Професiонал»
02.55 «Чекай на мене. Україна»
04.05 «М/ф»
04.30 «Орел i Решка. На краю 
свiту»

 ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30, 01.10 Факти
04.50 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi нови-
ни з Костянтином Стогнiєм
10.10, 20.10 Дизель-шоу …
11.40, 13.15, 00.00, 01.40 Скетч-
шоу «На трьох»
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.15 Х/ф «Малавiта»
17.00 Х/ф «Ультрафiолет»
18.45 Факти. Вечiр
22.55 Скетч-шоу «На трьох-10»

03.20 Я зняв!

 СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя»
06.10 Х/ф «Рiздво у коханнi» …
08.00 «Врятуйте нашу сiм'ю»
13.15, 14.50, 18.05 Т/с «Слi-
па» …
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
22.50 Т/с «Садiвниця» …

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.15 «Орел i решка»
09.20 «Аферисти в сiтях»
15.30 Х/ф «Хан Соло» …
18.15 Х/ф «Зорянi вiйни: Остан-
нi Джедаї» …
21.15 Х/ф «Зорянi Вiйни: Скай-
вокер. Сходження» …
00.10 Х/ф «Повстання»
02.00 «Вар'яти» …
02.40 «Служба розшуку дiтей»
02.45 «Зона ночi»
04.55 «Абзац!»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 М/ф «Покахонтас»
10.30 Х/ф «Австралiя»
13.40, 18.00 4 весiлля
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
16.00, 03.05 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.30, 22.30 Одно-
го разу пiд Полтавою
19.30, 21.00, 22.00 Танька i 
Володька
23.00, 23.30 Країна У
00.00 ЛавЛавСar 3
01.00 Вечiрка 3
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Джедаи 2020»
06.10 Х/ф «Экспедиция „Ноев 
ковчег“
09.00 Х/ф «Кинг Конг»
12.45 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15, 01.00 «Спецкор»
18.50, 01.35 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 Х/ф «211»
21.10 Х/ф «Человек прези-
дента»
23.05 Х/ф «Человек прези-
дента-2»
02.10 «Совершенно секрет-
но-2017»
02.35 «Месть природы»

 СУБОТА, 7 серпня

 UA:перший
06.00, 11.00, 18.20, 21.50, 00.50 
ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри
10.30, 16.20 Студiя Олiмпiйськi 
iгри
18.00, 21.00, 00.00 Новини
21.30 Доба Олiмпiйських iгор
00.35 Земля, наближена до 
неба
00.45 Погода

 1+1
05.15, 19.30 ТСН
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 Т/с «100 тисяч хвилин 
разом» (12)
18.20 «Свiт навиворiт»
20.13 «Проспорт»
20.15, 02.20 «Вечiрнiй квартал»
21.50, 03.40 «Жiночий 
квартал»
23.30 «Свiтське життя. 2021»

00.30 Х/ф «Євротур»

 IНТЕР
05.15 «Телемагазин»
05.45, 04.05 «Орел i Решка. На 
краю свiту»
06.35 «Слово Предстоятеля»
06.45 Х/ф «Пограбування»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
12.00 Х/ф «За сiмейними 
обставинами»
14.40 Х/ф «Велика перерва»
20.00, 03.35 «Подробицi»
20.30 Концерт Гарiка Кричев-
ського «Поїхали»
22.15 Т/с «Батькiвський 
iнстинкт»
02.05 Х/ф «Влiтку я надаю 
перевагу весiллю»
04.45 Х/ф «Стежки-дорiжки»

 ICTV
05.10 Скарб нацiї
05.20 Еврика!
05.25 Факти
05.45 Не дай себе обдурити
06.45, 10.05, 14.00 Скетч-шоу 
«На трьох»
08.55, 12.25, 13.00 Т/с «Вижити 
за будь-яку цiну»
11.15 Дизель-шоу …
12.45 Факти. День
15.05 Х/ф «Анаконда»
16.50 Х/ф «Анаконда-2: Полю-
вання на прокляту орхiдею»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Конан-варвар»
21.30 Х/ф «Троя»
00.40 Х/ф «Горець»
02.50 Громадянська оборона
03.35 Я зняв!

 СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома»
05.35, 10.55 Т/с «Слiд»
07.55 «Неймовiрна правда 
про зiрок»
13.55 «Супербабуся» …
18.40, 23.40 «Звана вечеря» …
21.00 «МастерШеф. 
CELEBRITY» …

 НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 01.35 «Вар'яти» …
06.10 «Хто проти блонди-
нок?» …
08.10, 10.00 «Kids time»
08.15 М/ф «Бi Мувi: Медова 
змова»
10.05 «Орел i решка. Земляни»
11.10 «Орел i решка»
14.25 Х/ф «Окупацiя»
16.55 Х/ф «Еволюцiя»
19.00 Х/ф «Сусiди на стрьомi»
21.00 Х/ф «Стартрек»
23.40 Х/ф «Iнший свiт: Пов-
стання лiканiв» 
02.20 «Зона ночi»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.15 Х/ф «Артур i мiнiпути»
12.15, 13.15, 14.15, 23.35, 00.35 
Одного разу пiд Полтавою
12.45, 13.45, 14.45, 00.05 
Танька i Володька
15.15 М/ф «Алiса в країнi 
чудес»
16.45 Х/ф «Менi б у небо»
18.50 Х/ф «Мексиканець»
21.20 Х/ф «Чак i Ларрi - тепер 
одруженнi»
01.05 Країна У
02.20 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»

07.15 «Затерянный мир»
11.25 Х/ф «Три дня на побег»
14.10 Х/ф «Кикбоксер»
16.05 Х/ф «Кикбоксер-2»
17.55 Х/ф «Кикбоксер-3»
19.50 Х/ф «Пятое измерение»
22.00 Х/ф «Хищник» 
00.05 Х/ф «Коллектор»
02.00 «Месть природы»
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017»

 НЕДIЛЯ, 8 серпня

 UA:перший
06.00, 18.20 ХХХII лiтнi Олiм-
пiйськi iгри
11.30 Студiя Олiмпiйськi iгри
13.15, 21.50 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри. Церемонiя 
закриття
18.00, 21.00, 01.25, 05.35 
Новини
21.30 Доба Олiмпiйських iгор
01.55 Х/ф «Веселi Жабокричi»
03.05 Д/ф «Хто створив Змiєвi 
Вали?»
04.05 Енеїда
05.00 Я вдома

 1+1
05.35, 19.30 ТСН
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00, 03.05 «Свiт навиворiт»
18.30 «Свiтське життя. 2021. 
Найкраще»
20.15 Х/ф «Час»
22.25 Х/ф «Людина, що 
бiжить»
00.25 Х/ф «Бiйцiвський клуб»

 IНТЕР
05.55 Х/ф «Хто є хто?»
08.00 «уДчний проект»
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше 
життя»
13.00 «Речдок. Випереджаючи 
час. Мазур»
17.40 Х/ф «Професiонал»
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Агент Лев»
22.30 «Бенефiс Софiї Ротару»
00.35 «Речдок»

 ICTV
04.55 Скарб нацiї
05.05 Еврика!
05.10 Факти
05.35 Особливостi нацiональ-
ної роботи
06.25, 02.25 Анти-зомбi
07.30 Секретний фронт
08.35 Громадянська оборона
09.40, 13.00 Т/с «Пес»
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Конан-варвар»
15.30 Х/ф «Троя»

18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Втiкач»
21.50 Х/ф «Служителi закону»
00.20 Х/ф «Iгри патрiотiв»
03.10 Я зняв!

 СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя»
07.00 «Хата на тата» …
12.20 «МастерШеф. 
CELEBRITY» …
15.00 «СуперМама» …
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
23.40 «Я соромлюсь свого 
тiла»

 НОВИЙ КАНАЛ
05.25 «Таємний агент» …
06.30, 08.00 «Kids time»
06.35 М/с «Том i Джеррi»
07.00 М/ф «Том i Джерi. Iсторiя 
Лускунчика»
08.05 Х/ф «Небеснi гiнцi»
09.55 М/ф «Луїс i прибульцi»
11.40 Х/ф «Напролом»
13.40 Х/ф «Привид в обладун-
ках» …
15.45 Х/ф «Стартрек»
18.15 Х/ф «Стартрек: Помста»
21.00 Х/ф «Стартрек: За 
межами Всесвiту»
23.35 «Improve Live Show» …
01.35 «Вар'яти» …
03.00 «Зона ночi»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.15 М/ф «Артур i помста 
Вурдалака»
11.00 М/ф «Артур i вiйна двох 
свiтiв»
12.45, 13.45, 14.45, 23.10, 00.10 
Одного разу пiд Полтавою
13.15, 14.15, 15.15, 23.40, 00.40 
Танька i Володька
15.45 М/ф «Покахонтас»
17.15 М/ф «Лоракс»
18.45 Х/ф «2+1»
21.00 Х/ф «1+1»
01.10 Країна У
02.25 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
07.40, 01.05 «Затерянный мир»
12.45 Х/ф «Ликвидаторы»
14.40 Х/ф «Черный ястреб»
17.30 Х/ф «На грани»
19.45 Х/ф «Команда А»
22.00 Х/ф «Хищник-2»
00.05 Т/с «Рекс-2»
02.05, 04.20 «Месть  
природы»
04.15 «Лучшее»
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 ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 
097‑161‑41‑50

Приблизно рік тому Уляна Ко-
валик вирішила зробити відеоза-
пис звичайного для них з бабусею 
пісенного вечора. Пісню опублі-
кувала в молодіжній соцмережі 
TikTok, а коли на ранок побачи-
ла, скільки там переглядів, була 
приголомшена. 

— Усе вийшло випадково. Ми 
з бабусею увечері сиділи та вирі-
шили заспівати, як часто робили 
ще з самого малку. Я поставила 
камеру, аби подивитись, що з того 
вийде. Ми записали пісню, та й 
забули про це. Зранку відкриваю, 
а там... пів мільйона переглядів, 
— розповідає дівчина.  — Людям 
сподобалось, нам теж. Весь ранок 
ми читали коментарі і були в за-
хваті від того, що настільки наша 
пісня «зайшла». 

У TikTok Уляни вже є понад 1,7 
млн підписників. І більшість відео 
там із бабусею Надією.

— Бабусі 83 роки, і вона співає 
все життя. Більшість народних 
пісень я знаю від неї, вона вчила 
мене співати ще змалку, відколи я 
себе пам'ятаю. У мене і тато співає, 
і мама. Тому кожне родинне свято 
у нас супроводжується народними 
піснями, — розповідає Уляна. 

Співають народні і 
сучасні пісні 

Окрім народних пісень, у ре-
пертуарі Уляни та пані Надії є і 
сучасні хіти. Найбільше переглядів, 
а це понад 40 мільйонів, зібрала 
італійська пісня «О Белла, чао». 

— Інколи ми співаємо і старі 
пісні, які були популярні за часів 
бабусиної молодості. Виконали і 
«Катюшу», бо бабуся просила, — 
говорить дівчина. 

Улюблена пісня у бабусі та онуч-
ки одна на двох. Це українська на-
родна «Підманула-підвела».

— Та різне співаємо. Але душа 
лежить до нашого, народного. 
«Розпрягайте, хлопці, коней», «Ой 

ВИПУСКНИЦЯ З ЛОЗОВИ СПІВАЄ РАЗОМ 
З БАБУСЕЮ У TIKTOK
Історія � Неймовірним виконанням 
народних пісень підкорили соцмережу 
TikTok 17-річна Уляна Ковалик та її 
83-річна бабуся Надія з села Лозова

у вишневому саду» «Цвіте терен», 
— ділиться блогерка. 

На вулиці впізнають
Старенька із захопленням сте-

жить за коментарями і в TikTok, і 
в YouTube, де онучка теж створила 
для них канал. 

— Як тільки я закидаю відео, 
то бабуся вже через кілька годин 
запитує, скільки переглядів набра-
ло? Вона і сама вдягає окуляри та 
читає усі відгуки. Звісно, і мені, і їй 
приємно, коли відгуки позитивні, 
— каже Уляна.

І дівчину, і бабусю вже впізнають 
на вулицях. Уляна каже, що не раз 
просили заспівати на відео ту чи 
іншу пісню. 

Окрім відеопісень, Уляна публі-
кує в соцмережах і власні малюн-
ки. Каже, що і вони подобаються 
підписникам. Деякими дівчина 
поділилася з читачами «RIA плюс».

Мріє вступити у 
театральний 

Цього року Уляна — випускниця 
Лозовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів. І 
дівчина вирішила розвивати мис-
тецький талант. 

— Я хочу вступити в ТНПУ ім. В. 
Гнатюка на театральний факультет. 
Музика — то моя душа. Я співаю з 
трьох років, шість років навчалась 
у музичній школі, і мрію надалі 

теж розвивати, — каже співроз-
мовниця. 

Бабуся завжди для дівчини була 
підтримкою та найкращим другом. 
Ще змалку Улянка проводила з 
нею дуже багато часу. 

— Всюди біля неї ходила. Без 
музики прожити було б важко, а 
так і веселіше на душі, і іншим 
можна принести радість, — каже 

героїня.
Уляна і надалі планує розвивати 

свій блог. Уже цього літа Улянка 
та пані Надія планують набрати 
два мільйони переглядів. 

А поки залишаємо посилання на 
соцмережі дівчини, аби ви могли 
насолодитись неймовірними голо-
сами дівчини та її бабусі. https://
www.tiktok.com/@ulyana_kovalyk 
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Уляна Ковалик має понад півтора мільйона підписників і 
каже, що і її, і бабусю Надію впізнають на вулицях
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— Привіт, Сашо. Я чув, що твоя 
дружина розбила твій новий 
«Порше».
— Так, це правда.
— А з нею щось трапилося?
— Поки що ні, встигла закритися у 
ванній.

***
Діалог на ринку.
— Пані, а у мене є кофточка, як раз 
на вас.
— А мужика для мене немає?

***
Якби не коліщатко на мишці, у 
багатьох взагалі не було б жодного 

фізичного навантаження.
***

Біс їх розбере, цих жінок. Вони 
можуть не кохатися з чоловіком 
тижнями, але при цьому готові 
вбити будь-яку, яка спробує це 
зробити.

***
У сім'ї євреїв стався скандал, син 
купив пакет на касі.

***
Моя сусідка у будинку, літня жінка, 
завжди включає свій телевізор 
на повну гучність. На щастя, стіни 
в нашому будинку були настіль-

ки тонкими, що мені вдається 
зменшувати гучність за допомогою 
свого пульта.

***
Біля дверей чоловік проситься 
додому.
П'яний і красивий, шкода, що не 
мій.

***
— Фімо, я товста?
— Шо ти, Люсю! Ні звичайно! Ти 
просто сильно помітна!

***
Телефонний дзвінок у квартирі 
Якова Рабіновича.

— Алло, це Тарас Гарбузенко?
— Ви навіть повірити не зможете, 
наскільки ви помилилися номе-
ром.

***
Ти ніколи не помічав, які всі 
навколо оптимісти, коли проблема 
стосується тебе?

***
Коли дружина запитує: «Що хочеш 
на вечерю?» я ніколи не вгадую.

***
«Заощадив» — це коли купив в 
супермаркеті салат з уцінкою 50%, 
половину з'їв, а половину викинув.

РОЗВАГИ
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ОВЕН Бурхливі пристрасті 
залишилися позаду, тепер 

настав час стабілізації і визначення в 
партнерстві. У серпні ви маєте ресурси 
і можливості налагодити стосунки з 
коханою людиною, зберегти стосунки, 
якщо вони на межі розриву.

ТЕЛЕЦЬ Складний період для 
романтичної сфери взаємин. 

Можливе навіть розчарування у парт-
нері, бажання завершити стосунки, 
які повільно розвиваються. Весь свій 
натиск і енергію ви можете з успіхом 
направити в ділову сферу, знизиться 
градус напруги в особистих стосунках.

БЛИЗНЮКИ Друга половина 
серпня сприятлива для сер-

йозних розмов з коханою людиною, 
початок спільного проживання з 
партнером, укладення офіційного 
союзу. Якщо є проблеми в сімейних 
стосунках, використовуйте цей час для 
їхньої гармонізації. 

РАК Гарний час для того, 
щоб планувати спільне май-

бутнє, але намагайтеся обійтися без 
суперечок і явних протиріч. Самотні 
представники знаку Рак мають усі 
шанси і можливості зустріти свого 
ідеального партнера. 

ЛЕВ Особливо сприятлива 
друга половина місяця. Про-

тягом цього періоду вдасться вирішити 
всі спірні питання, завоювати повагу і 
кохання партнера. Демонструйте свої 
сильні сторони, творчий талант — ваш 
соціальний успіх у цьому місяці, тісно 
пов'язаний з любовною сферою.

ДІВА Створюйте красу, ком-
форт навколо себе, даруєте 

подарунки — будьте впевнені, все це 
повернеться вам з подвійною силою. 
Гарний час для відновлення стосунків, 
встановлення миру в родині, гармо-
нізації сфери кохання.

ТЕРЕЗИ Якщо ви втомилися 
від нинішніх взаємостосун-
ків — проявіть ініціативу, 

спробуйте серйозно поговорити з 
партнером. Якщо ж нічого не змінить-
ся, то настав час закінчити старі і без-
перспективні взаємини, починається 
новий цикл в романтичній сфері.

СКОРПІОН Цікавий період 
для романтичних стосунків 
— багато чого змінюється у 

вашому житті, причому, все відбува-
ється легко, без взаємних претензій 
і докорів. Доведеться приймати 
серйозні рішення, трансформувати 
взаємини. Таємниці стають явними, 
секрети відкриваються.

 СТРІЛЕЦЬ Сприятливий 
період для пояснень, плану-
вання спільного майбутнього, 

вирішення житлових питань. Якщо ви 
давно мрієте про дитину, а партнер 
не відчуває особливого бажання, то 
ваші слова потраплять точно в ціль і 
змусять його в ліпшу сторону змінити 
ставлення до сім'ї і дітей.

КОЗЕРІГ Кризові ситуації 
повинні сприйматися як 
стимул до того, що настав 

час оновлення у сфері партнерства і 
кохання. Не завжди вдається поєдну-
вати життя особисте і соціальне, але у 
серпні, особливо в першій половині, 
справи кохання найкраще поставити 
на перший план.

ВОДОЛІЙ Одне необережне 
слово у нинішніх стосунках 
може зіпсувати їх і відновити 

гармонію буде дуже складно. У 
першій половині місяця не поспішайте 
приймати важливі рішення, які стосу-
ються кохання і стосунків.

РИБИ Доводиться визнача-
тися, що для вас важливіше 
— це можуть бути питання 

роботи і сім'ї, нового захоплення і 
давно усталених стосунків і т. д. Багато 
що змінюється у вашому житті, ваша 
кохана людина може сприяти хвилю-
ванням і сумнівам.

Гороскоп на серпень

АНЕКДОТИ

СЕРЕДА, 
4 СЕРПНЯ

+15°С     +23°С +14°С     +22°С

ЧЕТВЕР, 
5 СЕРПНЯ

+15°С     +27°С +15°С     +23°С

П’ЯТНИЦЯ, 
6 СЕРПНЯ

+19°С     +25°С +19°С     +24°С

СУБОТА, 
7 СЕРПНЯ

+16°С     +24°С +16°С     +25°С

НЕДІЛЯ, 
8 СЕРПНЯ

+15°С     +27°С +16°С     +24°С

ПОНЕДІЛОК, 
9 СЕРПНЯ

+18°С     +25°С +17°С     +25°С

ВІВТОРОК, 
10 СЕРПНЯ

+16°С     +29°С +16°С     +20°С

Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

Цього тижня  
іменини  
святкують:
4 серпня: 

Олексій, Михайло, 
Магдалина, Марія.

5 серпня: 
Андрій, Віталій, Теодор, 
Трохим, Федір, Анна.

6 серпня: 
Анатолій, Афанасій, 
Борис, Гліб, Давид, Іван, 
Іларіон, Микола, Роман, 
Ян, Христина.

7 серпня: 
Олександр, Макар, Анна, 
Іраїда.

8 серпня: 
Гнат, Сергій, Теодор, 
Федір, Парасковія.

9 серпня:
 Герман, Іван, Клим, 
Микола, Платон, Сава, 
Еммануїл, Ян, Анфіса.

10 серпня: 
Акакій, Василь, Єфим, 
Іван, Микола, Остап, 
Павло, Прохор, Серафим, 
Юліан, Ян, Олена, 
Анастасія, Антоніна, 
Аріна, Олена, Ілона, 
Ірина.

***
— Погано, коли порожньо...
— На душі?
— В холодильнику...

***
Судять людину, якій за 80, і 
засуджують її до 25 років.
Вона вислухала вирок і в ос-
танньому слові сказала:
— Громадяни судді, дякую за 
довіру. Постараюся її виправ-
дати.

***
— Мамочко, коли я буду вели-
ка, у мене теж буде чоловік?
— Звичайно, якщо ти будеш 
хорошою дівчинкою...
— А якщо я не буду хорошою 
дівчинкою?
— Тоді їх буде багато...

РЕКЛАМА

«КІНОПАЛАЦ»

«ПЕРЕМОГА»

«УКРАЇНА»

З одного ракурсу

Який вигляд мали 
місцеві кінотеатри

БУЛО:
Раніше в приміщенні кінотеатру 
«Злата» та Франка був «Кінопалац» 
– найстаріша в Україні мережа 
кінотеатрів. За часів Польщі у 
приміщенні працював театр «Сокіл»

БУЛО:
Колишній кінотеатр «Перемога» — 
перший та найбільший кінотеатр 
міста. Його побудували на руїнах 
житлових будинків після війни

БУЛО:
 Кінотеатр діяв наприкінці 70‑х років 
минулого століття перед сучасною 
площею Героїв Євромайдану. 
Там можна було подивитись як 
радянські, так і зарубіжні фільми

СТАЛО:
Вигляд будівлі змінився. 
Нещодавно тут відкрили новий 
кінотеатр

СТАЛО:
 Тепер у будівлі кінотеатру немає. 
Тут проходять культурні заходи, 
виставки, концерти, урочисті 
заходи та нагородження

СТАЛО:
 Кінотеатр «Україна» успішно 
працював аж до початку 2000‑х. 
Після цього він припинив роботу 
і там зробили торговий центр. 
Фасад будівлі змінився


