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В Україні збираються 
пом’якшити карантин

Згідно з планом уряду, перший етап пом’якшення повинен 
початися 14 квітня – роботу відновлять невеликі магазини пло-
щею до 400 кв. м, а також усі будівельні та садові комплекси.

Із 1 травня відкриються інші магазини, торгові центри та 
перукарні. У середині травня має відновитися навчальний 
процес у школах. Також повинні почати роботу ресторани 
і косметичні салони. Відкривати кордони Українf поки не 
планує, аеропорти теж поки працювати не будуть. Зняття 
обмежень на виїзд буде залежати від розвитку ситуації.

За даними LIGA.net, про можливе пом’якшення каранти-
ну в Україні прем’єр-міністр Денис ШмигальДенис Шмигаль говорив 6 квіт-
ня на зустрічі із представниками парламентської фракції 
“Слуга народу”. Джерела агентства в політсилі переказа-
ли слова Шмигаля, що частину обмежень почнуть знімати 
в травні, але деякі заходи (наприклад, зобов’язання носити 
маску в громадських місцях) будуть діяти до вересня.

Шмигаль говорив, що подальші рішення уряду з приводу 
карантину будуть пов’язані з динамікою поширення корона-
вірусної інфекції в країні. “Ми дуже добре розуміємо, що біль-
шість населення України не має фінансової “подушки” і не 
має можливості три місяці просто сидіти вдома. Люди повин-
ні заробляти гроші. Економіку треба запускати”, – сказав він.

Із 1 травня жителі Тернопільщини 
отримають проіндексовані пенсії

Як роз̀ яснили в департаменті соціального захисту Терно-
пільської ОДА, пенсіонерам, стаж роботи яких становить 30 
років у жінок та 35 років у чоловіків, буде підвищено міні-
мальну пенсійну виплату до 2 100 гривень. Загалом в Укра-
їні отримають підвищення 8,5 мільйона пенсіонерів.

У НБУ пояснили, чому зросли ціни 
на продовольчі товари та ліки

– Подорожчання окремих товарів у березні зумовили 
декілька факторів. По-перше, ажіотажний попит. По-друге, 
звуження пропозиції через запровадження карантинних 
заходів і закриття продовольчих ринків. Також мало місце 
певне послаблення гривні, – пояснили у фінустанові.

У звіті йдеться, що ціни на продукти харчування, за опе-
ративними даними, надалі зростають, однак за останній 
тиждень темпи підвищення зменшилися.

– Зростання цін на послуги стримується обмеженим по-
питом на них. Зокрема, в останні дні практично зупинили 
зростання ціни на доставку із закладів громадського хар-
чування”, – зазначили в НБУ.

Також відбулося зростання ціни на лікарські препарати, 
у звіті це пояснюють тиском попиту та послабленням грив-
ні. Ціна на паливо за останній місяць впала, це сталося під 
впливом падіння світових цін за надлишкової пропозиції та 
падіння попиту, зазначають у Нацбанку.

Стати підприємцем відтепер 
можна онлайн за 10 хвилин

– Кожен українець і я особисто стикалися із, м’яко кажу-
чи, непорозуміннями, отримуючи ту чи іншу державну послу-
гу. Переведення послуг в онлайн – прогресивна ініціатива, 
мета якої – змінити взаємодію держави з людьми. Держава 
повинна стати сервісом. Зрештою, для цього ми й працюємо, 
– зазначив президент України Володимир Зеленський Володимир Зеленський.

Можливість отримати публічні послуги від держави про-
сто, швидко й не виходячи з дому є надзвичайно важливою 
в період вимушеного карантину.

– Раніше, щоби відкрити ФОП, необхідно було заповни-
ти складну форму з 58 рядків – тепер їх лише 12. Так са-
мо стало значно простіше та швидше змінити види під-
приємницької діяльності чи взагалі припинити її. Вірю, що 
таке спрощення у наданні державних послуг сприятиме 
підприємництву, боротьбі з корупцією та найголовніше – 
зростанню економіки нашої держави, – переконаний ві-
це-прем’єр-міністр України – міністр цифрової трансфор-
мації Михайло Федоров. За його словами, на заповнення 
заявки загалом людині знадобиться до 10 хвилин.

Із 1 травня буде проведено індексацію пенсій на 
11%. Відповідне рішення, розроблене Міністер-
ством соцполітики, ухвалили на засіданні уряду.

Українська влада розглядає можливість пое-
тапного пом’якшення карантину, введеного че-
рез епідемію коронавірусу. 

У березні відбулося зростання цін на окремі то-
вари: м’ясо, гречку, туалетний папір, часник, ли-
мони, цибулю та ліки. Про це повідомляє НБУ у 
своєму звіті.

На порталі “Дія”, який запустило Міністерство 
цифрової трансформації України, вже доступні 
онлайн 27 публічних послуг, серед яких і перші 
спрощені послуги для фізичних осіб-підприємців.

9 квітня на Тернопільщині не буде жодної хмаринки і температу-
ра повітря підніметься до позначки +20 градусів, а вночі буде +6. 
10-го квітня буде хмарна погода з проясненням, однак не довго. 
Температура повітря очікується +14 вдень, вночі +5 градусів. Ви-
хідні обіцяють бути ясними, з температурою +18 градусів удень та 
+6 вночі. У неділю, 12 квітня, вшановується пам’ять преподобно-
го Івана Ліствичника. 12 квітня у давнину спостерігали за птахами: 

якщо дикі качки прилітали жирні – весна буде холодною і довгою; 
якщо раптово закінчувалась тяга вальдшнепів – слід чекати скоро-
го похолодання чи навіть снігу. У цей час тріскають бруньки у клена.

13 квітня очікується хмарна погода з проясненням, без опа-
дів. Температура повітря вдень +12 градусів, вночі +5. 14 квітня 
прогнозують похолодання, вночі температура повітря опустить-
ся до нуля, а вдень підніметься до +13 градусів. 14 квітня від-
значається день пам’яті Марії Єгипетської. У народі, щоби дізна-
тися про літо, цього дня спостерігали за нічним небом: якщо ніч 
ясна і тече тепла вода, то літо буде тепле і сухе. У цей час розпу-
скається бузок, вилізають лісові мурашки.

Чисте небо у другій половині дня чекаємо у середу, 15 квітня. 
Повітря буде прохолодним, а температура повітря вдень +9 та 
вночі +3 градуси. 15 квітня вшановується пам’ять преподобно-
го Тита чудотворця і мученика Полікарпа. До середини квітня 
виходили зимові припаси. У народі цього дня говорили: “Нічого 
немає – ні кришки, ні зерна, ні краплі”.

Бережіть своє здоров’я та прислухайтеся до прогнозу погоди.

Під час жорсткого карантину, який запроваджено 
із 6 квітня, жителі багатоповерхівок змушені обме-
житись гулянням на… балконі. А ось для власників 
приватних садиб сонечком можна милуватися на 
власному подвір’ї. Карантинний період затягнеть-
ся щонайменше до 23 квітня. Чого чекати далі, поки 
не відомо. А ось що приготувала нам погода на най-
ближчіх сім днів, уже більш-менш відомо.

Мережу інтернет буквально “розірва-
ло” від посту схвильованої та водночас 
обуреної молодої дівчини. Оксана Меле- Оксана Меле-
нюкнюк, котра на даний час мешкає з сім’єю 
в Італії і суворо другий місяць дотриму-
ється карантину, написала, що в її ма-
ми підтвердився діагноз коронавірусу. 
Дівчина хвилюється за неї і просить не-
байдужих мешканців та активістів про 
допомогу, адже те, що сталося з її рід-
ними, просто не вкладається в голові. 
Наші журналісти вирішили розібратися, 
в чому суть проблеми і як на даний час 
почувається хвора.

Мама Оксани, Марія ПоповичМарія Попович, прожи-
ває у Монастириськах. Молода, енер-
гійна жінка працює у музичній школі. 
Із 23 березня вона на роботу не ходи-
ла. Учнів не було. Ні з ким із приїжджих 
не контактувала, старалася дотримува-
тись правил карантину. Батько Орест Орест 
ПоповичПопович, якому 57 років, останній тиж-
день також на роботу не ходив. Чоловік 
та дружина поралися на городі. Постій-
но підтримували зв’язок із дітьми та не 
скаржились на самопочуття. Оксана бу-
ла з батьками на зв’язку, розповідала, 
що коїться у них, та застерігала їх, аби ті 
уникали будь-яких контактів.

– 30 березня мамі стало погано. Спо-
чатку вона казала, що швидше за все за-
студилася, коли була на городі. Але тем-
пература росла. Кашлю не було зовсім. У 
середу, 1 квітня, температура піднялася і 
в тата. У четвер вони поїхали в полікліні-
ку. Там їх направили на рентген, який по-
казав бронхіт. Батьки одразу хотіли зро-
бити тест на “ковід”, але їм повідомили, 
що немає пробірок. Наступного дня мамі 
таки зробили тест на коронавірус. На йо-
го результати потрібно було чекати. Екс-
прес-тест, який дає показання по крові, 
показав негативний результат одразу. Зі 
спокійною душею маму з татом відправи-
ли додому лікуватися.

У неділю до мами зателефонували 
працівники поліції та повідомили: “У 
вас підтверджено коронавірус. Ви зна-
єте про це?” Мама відповіла, що впер-
ше чує. Питали, з ким та де вона зна-
ходиться. Мама зв’язалася із сімейним 

лікарем (Дутчин М. В.) і запитала, що їй 
робити. Та відповіла, що буде телефону-
вати до Тернополя й уточнить алгоритм 
дій. Мамі ставало гірше. У неї пробле-
ми з серцем. По телефону я чула, як во-
на важко дихає. Розказувала, що сер-
це “виривається” з грудей. Тиск падав. 
Я наполягла, щоби вона задзвонила на 
“швидку”, але там її переадресували 
до Тернополя, де дали номер головно-
го санітарного лікаря, який і мав ска-
зати мамі, що робити. Слухавку ніхто не 
піднімав. Батьки чекали, може, приїде 
“швидка”, але її не було. Тоді мама зате-
лефонувала у поліцію, близько 20 хви-
лин вони радилися, що робити. Нарешті 
приїхала “швидка” і її з батьком повез-
ли до Монастириської лікарні, де… при-
ймати не захотіли. Батько мав темпе-
ратуру, а з мамою було зовсім погано. 
Вона наполягала, щоби її залишили. А 
батька відправили додому, – розповіла 
Оксана Меленюк.

В якому розумінні “відправили додо-
му”, уточняємо в пані Оксани.

– У прямому! Лікарі припустили, що у 
нього може бути легка форма хвороби 
і він… пішки пішов додому. Зранку мав 
з’явитися на прийом до лікаря, аби от-
римати додаткове лікування. Тестів ні-
хто не робив. Сказали, що приймальня 
таким не займається. Для проведення 
тесту треба мати направлення сімейно-
го лікаря, яке він міг отримати наступ-
ного дня. Так тато пішов додому. Вранці 
прийшов у лікарню, висидів у черзі по-
над три години, адже хворих було бага-
то. Зробили тест, сказали чекати. Дали 
список ліків, за якими відправили до ап-
теки. Тато мав і маску, і рукавиці, але ж 
як можна людину, яка в зоні ризику, са-
мостійно відправити в аптеку? Ніхто не 
запитав, чи, можливо, треба допомога? 
Чому ніхто з медичного персоналу не ку-
пив ліків і не приніс, це ж був би менший 
ризик, – обурюється жінка.

Марія Попович у цей час перебува-
ла у лікарні, але й щодо неї, на думку її 
доньки, було дивне ставлення медиків.

– У понеділок, 6 квітня, об 11 годині до 
неї прийшов лікуючий лікар. Послухав, 

виміряв тиск і відправив на рентген. По-
відомили, що він знаходиться в іншому 
корпусі (хоча на першому поверсі було 
пересувне обладнання). Вона пішла че-
рез вулицю робити рентген. Лікар ска-
зав, що послуга платна, а у мами не було 
гаманця. Вона пішла назад у палату, по 
гроші. Коли знімок був готовий, сказа-
ли, що легка форма коронавірусної ін-
фекції, і перевели у терапію. Лікар-рент-
генолог прийшов і запитав, чому мама 
не сказала, що у неї “ковід”, такі хворі 
обслуговуються безкоштовно, і віддав 
їй гроші. Мама пояснювала, що була 
медична картка, в якій усе записано, – 
розповідає Оксана Меленюк.

Розпачу жінки не було меж, вона 
звернулася до активістів та написала 
пост у мережі, бо не могла сидіти склав-
ши руки, коли в небезпеці рідні.

– Після того, як я виклала інформацію 
у “Фейсбуці”, до мами прийшли і зроби-
ли кардіограму. Це збіг? Не думаю. Я хо-
чу одного: аби допомога хворим нада-
валася, як належить, і щоб інформацію 
подавали правдиво. А не применшува-
ли кількості хворих, бо в них легка фор-
ма. Батько вдома. У нього температура 
38,5. Він ніколи не хворів і для нього цей 
стан просто моторошний. Тато бореться 
і каже, що з ним усе добре. Результати 
тесту, який йому зробили (змив із горла 
та носа), ще не прийшов, сказали чека-
ти та ізолюватися. А от сімейний лікар, 
який мав зателефонувати в неділю піс-
ля 18 години, так і не дав про себе чути, 
– розповідає донька Оксана.

Хто відповідатиме за таку бездіяль-
ність? Коли нарешті прибудуть екс-
прес-тести, які одразу показуватимуть 
правду? Ці та інші питання і досі залиша-
ються відкритими. А чи не забагато їх? 
Невже на людей і справді махнули рукою? 
Чому особу, котра напряму контактувала 
із хворим на коронавірус, не помістили у 
бокс або хоча б не поклали у лікарню, де 
відбулося б повне медичне забезпечен-
ня та лікування. Якщо вже людина пішки 
потрапила додому, то хто контролює її са-
мопочуття? А знайшлися б ті, які би захо-
тіли оштрафувати за те, що він наражає 
на небезпеку інших мешканців?

Наша співрозмовниця звертається 
до всієї влади Монастириськів та Тер-
нопільщини: наведіть врешті-решт лад 
у сфері медицини. Всі ми поважаємо лі-
карів і ніхто не хоче з ними воювати. Од-
нак, ставши на стежку охорони здоров’я 
людини, будьте ласкаві, виконувати свої 
обов’язки сповна, а не перенаправляти 
пацієнтів до тих, хто… не бере слухавки.

Соломія ВершигораСоломія Вершигора

Лікування по-монастириськи:
із підозрою на “ковід” – пішки додому, 
а хвору – через вулицю на рентген
Не вщухають новини навколо Монастириськів. За останній місяць 
ця місцевість потерпає найбільше. Кількість підтверджених захво-
рювань на коронавірус там постійно зростає. Статистика говорить 
про 112 хворих, із них один випадок летальний. Але жителі активно 
поширюють інформацію про те, що хворих значно більше, і в це чис-
ло не входять із легким ступенем захворювання, який може пере-
рости у середній, а то й тяжкий? Хто це контролює і чи контролюєть-
ся цей процес взагалі?

Яка погода чекає 
на тернополян 
у найближчі дні
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Вартість апарата – 1 мільйон 100 тисяч гривень. 
Його вже привезли і встановили в Підволочиській 
районній лікарні. Таким є внесок цього знаного хлі-
бороба у боротьбу з епідемією коронавірусу.

Олег Петрович відомий своїми благодійними 
внесками для українського війська, підтримкою ве-
теранів АТО та їхніх сімей, церковних і територіаль-
них громад, закладів освіти та культури Тернопілля.

Відомий підволочиський 
аграрій придбав апарат ШВЛ 
для місцевої лікарні

Коштом ТОВ “Україна” Підволочись-
кого району, яке очолює Герой Украї-
ни Олег Крижовачук, придбано апарат 
штучної вентиляції легень німецького 
виробництва “Аеrоs-4600”.

Із початком поширення інфекційного за-
хворювання COVID-19 на території України із 
соціальною ініціативою #безпека_лікаря_на-
ша_безпека виступив народний депутат від 
Тернопільської області Іван Чайківський. Чоло-
вік разом зі своїми помічниками звернувся до 
соціально відповідального бізнесу, закумулю-
вав кошти та налагодив пошиття захисних ком-
бінезонів для медиків.

– Ми почали! Після консультацій з лікарями, 
вивчення потреб районних лікарень, спілку-
вання з районними активістами, що допомага-
ють у боротьбі з коронавірусом, прийняли рі-
шення зосередитися на захисті тих, хто має нас 
оберігати, – лікарів та медперсоналу. Найпер-
ше, що потребують медики і що важко купити, – 
це захисні комбінезони. Ми знайшли матерію, 
налагодили пошив, дали перші зразки лікарям 

на тестування, – повідомив Іван Чайківський Іван Чайківський 
на своїй сторінці у соцмережі.

Відтак трохи більше ніж за тиждень, почина-
ючи із 27 березня, команда Івана Чайківсько-
го уже встигла забезпечити медиків районних 
лікарень, працівників швидкої допомоги та сі-
мейних лікарів шести районів області майже 
півтора тисячею захисних комбінезонів. Меди-
ки Зборівського, Бережанського, Козівського, 
Тернопільского, Підгаєцького районів потрапи-
ли під соціальну ініціативу народного депутата 
тому, що це його виборчий округ, а Монастири-
ського – через значну кількість інфікованих на 
COVID-19.

Окрім того, однодумці народного обранця 
роздали лікарням округу 1000 респіраторів ві-
тчизняного виробництва 3-го класу захисту та 
150 літрів дезінфікуючого засобу.

Ціна централізованого 
опалення при відсутності 
лічильника тепла у березні 
склала 21,28 грн. за один 
квадратний метр площі 
житла (до перерахунку ця 
послуга становила 31,69 
грн.), за наявності лічиль-
ника – 1172,62 за один 
Гкал (1746,82 грн.). Центра-
лізоване постачання гаря-
чої води за умови підклю-
чення рушникосушильників 
до системи гарячого водо-
постачання вартуватиме 
75,28 грн/куб. м (98,85 
грн.), а за відсутності руш-
никосушильників – 70,25 
грн/куб. м (91,36 грн.).

“Тепловики” нагадують, що в опалювально-
му сезоні 2019/2020 рр. вже було проведено 
перерахунок за жовтень, листопад, грудень, сі-
чень та лютий.

Отримати інформацію про стан розрахунків Отримати інформацію про стан розрахунків 
та подати показники лічильників Ви можете та подати показники лічильників Ви можете 
дистанційно за телефонами: дистанційно за телефонами: (0948) 40-15-78, 
(0948) 40-15-87, (0948) 40-15-79.

Роман БібікРоман Бібік

Захисні комбінезони, 
респіратори та дезінфікуючі 
засоби: як нардеп та бізнесмени 
допомагають боротися з COVID-19

У Тернополі на третину зменшили 
вартість за тепло в березні

Майже 1500 захисних комбінезонів, що допомагають захистити лікарів від ко-
ронавірусу, трохи більше ніж за тиждень роздав лікарям деяких районів нашо-
го краю депутат Верховної Ради Іван Чайківський.

КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” провело перерахунок нарахування 
плати за надані послуги із централізованого опалення та централізованого по-
стачання гарячої води за березень. Вартість послуг у середньому зменшилась 
на понад 30%.

Договір оренди землі від 03.04.2019 р.- що зареєстрований за № 6127. 
Повідомлення про початок підготовчих робіт № ТП 010191370124

– Ми звернулися до го-
ловного лікаря Тернопіль-
ської комунальної лікарні 
швидкої медичної допомо-
ги Ярослава Чайківського 
та запитали, що першо-
чергово потрібно лікарні. 
За його рекомендацією, 
придбали обладнання для 
аналізу крові: аналізатор 
біохімічний LABLINE-018 
та гематологічний аналі-
затор Elite 3, – повідоми-
ли у компанії Viknar’off.

Загалом на обладнання витрачено 500 000 гривень. Це дозволить оперативніше проводити 
діагностику підозр, починати лікування швидше і проводити його ефективніше.

Вручення медичного обладнання відбулося 6 квітня.

Сучасний апарат для забору крові 
передали лікарні швидкої допомоги 
від компанії “Viknar’off”
Відомо, що україн-
ським лікарням бра-
кує обладнання й ре-
сурсів для лікування 
та насамперед діа-
гностування хвороби. 
Засновником компа-
нії Viknar’off Василем 
Йосиповичем Лилом 
та Радою директо-
рів було ухвалено рі-
шення про допомогу 
медичним закладам 
Тернопільщини.
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головний
редактор

Сьогодні батьки мають як ніколи багато вільного часу для 
спілкування із власними дітьми, якого так катастрофічно не 
вистачало у звичайному вирі життя. Спілкування із власним 
чадом, організація їхнього дозвілля у 4-х стінах та вміння гра-
мотно розкласти свої емоції на полички нині як ніколи важ-
ливі для кожного з нас. Саме зараз багато батьків здивовано 
помічають, що їхні діти виросли і стали “незнайомими”. Сьо-
годні ж є можливість побачити, як змінюються риси характе-
ру, емоції, уподобання, інтереси дитини, які могли бути поза 
увагою, враховуючи щоденну зайнятість батьків і заванта-
женість дитини школою, гуртками, домашніми завданнями, 
спілкуванням із друзями. Розмови, спільні заняття батьків і 
дітей нині якраз є найбільш актуальними. Водночас не варто 
саме в цей час робитися ідеальним батьком чи матір’ю. Пси-
хологи кажуть, і з ними не можна не погодитися, що не варто 
різко починати виховувати або “перевиховувати” своїх дітей. 
Адже це лише забере багато сил, здоров’я і часу та зіпсує від-
носини сім’ї в умовах ізоляції. Також зайвим буде примушу-
вати дітей “використовувати час із користю, не байдикувати”, 
тобто робити те, що здається за потрібне вам. Ну і, мабуть, не 
варто обговорювати в присутності дітей пандемію коронаві-
русу, про яку нині не говорить хіба що лінивий. Краще поди-
витися з дітьми комедію чи мультики, приготувати разом до-
машні сухарики або какао з печивом.

Важливо в цей складний час знайти баланс не лише з 
дітьми, а й з другою половинкою. У взаємостосунках між по-
дружжям потрібно бути більш толерантними одне до одного, 
намагатися все обговорювати. Якщо партнер вже не витри-
мує напруження, потрібно дати можливість побути на само-
ті. Але це має бути взаємно, час для себе необхідно давати 
обом партнерам.

Коли надоїсть сидіти в чотирьох стінах, а рано чи пізно 
прогулятися таки варто, то сідайте в машину і їдьте з дружи-
ною та дітьми за місто, краще до лісу. Звичайно, і там тре-
ба мати при собі засоби індивідуального захисту, але свіже 
повітря за відсутності інших людей ще нікому не завадило.

Коли ж ви заскучали за роботою, то можете знайти собі 
заняття і вдома. Наближаються Великодні свята. І хоча за 
нинішньої складної ситуації нам не до свят, однак ніхто не 
відміняв традицію чистоти і порядку у квартирі чи будинку 
саме до Великодніх свят. Коли є багато вільного часу, мож-
на так його розподілити, щоби прибирання у квартирі, миття 
вікон чи вибивання килимків було у задоволення.

Якщо ж у Вас є приватний будинок чи дача, то нині акту-
ально попрацювати на присадибній ділянці. І голова на по-
вітрі відпочиває від усяких думок та страхів, як самому не 
заразитися і вберегти родину, та й фізична праця під час 
тривалого осілого перебування вдома не буде зайвою, хоча 
б кістьми порухаєте. Ввечері спина може тріщати від болю, 
але задоволення неймовірне. Не життя, а казка! Та що тут 
говорити, це треба попробувати.

А ще під час карантину варто дотримуватись інформацій-
ної “дієти” – достатньо раз в день подивитися новини для того, 
щоби бути в курсі дійсно важливих подій. Поменше дивитися 
телевізор і у різного роду гаджети, адже там, окрім паніки і не-
гативних повідомлень, нині мало що інформують. Краще візь-
міть до рук книгу, про яку сучасний індивідум починає забува-
ти, або ж якщо не можете без телевізора, то виберіть якийсь 
хороший історичний, комедійний чи документальний фільм, 
який не напружує мізки, а дозволить розслабитися.

Будьте здоровими! Будьте здоровими! 
Дотримуйтесь гігієни рук і розуму!Дотримуйтесь гігієни рук і розуму!

Карантин – 
так карантин
Життя, виявляється, дуже не передбачуване. Ра-
ніше навіть не вірилось, що хтось чи щось може 
заставити практично всіх людей кинути звич-
ні справи – улюблену роботу, традиційні зустрі-
чі зі знайомими чи тусовку в нічних клубах, щоб 
осісти вдома. Великі міста і маленькі села повні-
стю осиротіли, на вулицях, у скверах та парках об-
маль людей, адже ті з них, які свідомі та дбають 
про власну безпеку і безпеку своїх рідних, знахо-
дяться вдома на карантині. Дехто може сказати, 
що це втрачений час, однак це далеко не так. Це 
той короткий період у житті кожного з нас, який 
заставляє зупинитися, переосмислити те, що від-
бувалося раніше, та побачити, що навколо нас є 
не тільки робота, а також… власна сім’я, яку за 
шаленим темпом сучасного світу подекуди не по-
мічаєш, або ж вона залишається на другому плані.

Віталій
Попович

Нагадаємо, Іван КалаурІван Калаур не потрапив до 
парламенту з першої спроби. Партія “Слу-
га народу”, від якої він балотувався, заве-
ла 124 депутати-списочники, а Калаур був 
132-м у виборчому списку президентської 
партії. Тому він опинився у так званому 
резерві “Слуги народу”. Але після того, як 
сформувався Кабмін та інші органи дер-
жавної влади, список посунувся і терно-
полянин із лавки запасних перейшов до 
основного складу і 29 серпня 2019 року 
прийняв присягу народного депутата. До 
приходу у Верховну Раду пан Іван мав у 
власності два автомобілі: “Lancia Dedra” 
(1992 року випуску) і “Fiat Linea” (2013 р. 

в.). Очевидно, це були не ті автівки, на яких 
мав би їздити “слуга народу”, і він вирішив 
пересісти на більш представницький авто-
мобіль. Для цього у листопаді того ж року 
продав одного із “залізних коней” за 220 
тис. грн. Розлучився він найпевніше з “Фі-
атом”, адже саме за така ціну продають на 
спеціалізованих автосайтах у хорошому 
стані подібні марки італійського автомобі-
ля. Не гоже нардепу їздити на старенькій, 
майже 20-річній “Лянчі”, й Іван Калаур 3 
грудня 2019-го взяв кредит у розмірі 409 
тис. грн. для придбання автомобіля на ви-
плату терміном на два роки. Через два дні 
він взяв із салону кросовер “Toyota RAV4” 
вартістю 818 тис. грн., внісши за нього по-
ловину вартості. Якраз ту суму, яку було 
взято у кредит.

Ще один представник партії “Слуга на-
роду”, депутат-мажоритарник Андрій Бог-Андрій Бог-
данецьданець (виборчий округ із центром у м. 
Тернополі) 28 січня 2020 року погасив 
кредитні зобов’язання на 160 тис. грн., 
а в останній день січня отримав 750 тис. 
грн., продавши автівку. Що цікаво, у де-
кларації, поданій 1 жовтня 2019 року, пан 
Андрій не повідомив, що має у власності 
автомобіль, і в подальшому не інформу-
вав про суттєві покращення його статків. 

Також не зрозуміло, де мешкає парламен-
тарій, адже ні власного житла, ні винай-
маного у декларації не вказано. Невже 
бомжує? Навряд чи, адже тримає під ма-
трацом 52 тис. доларів. А ще з 2017 ро-
ку володіє земельною ділянкою 6 соток у 
Тернополі. На попередньому місці роботи 
Андрій Богданець за рік заробив 69 210 
грн., що в перерахунку на місяць стано-
вить 5 770 грн. Щось дуже мізерна платня 
як для заступника гендиректора ПАТ “Пта-
хофабрика Тернопільська”. Можливо, й 
тому вирішив податися до Верховної Ради, 
де офіційна заробітна плата значно біль-
ше, ніж на птахофабриці.

Інші п’ять тернопільських народних об-
ранців відколи отримали мандат, не ро-
били дорогих покупок та нічого суттєвого 
не продавали (у грошовому еквіваленті 
понад 100 тис. грн.), щоби про це повідо-
мити громадськості у своїх деклараціях.

Іван БілийІван Білий

“Залізні коні” 
тернопільських нардепів 
здатні мінятися
Тернопільщина у парламенті представлена сімома народними депу-
татами – п’ять мажоритарників і двоє списочників. Останнім мандат 
отримав юрист із Тернополя, уродженець Підгайців Іван Калаур, але 
це не стало йому на заваді придбати вже за три місяці після прийнят-
тя присяги дорогу автівку японського автопрому.

Онлайн-уроки 
для учнів 5-11 класів 
на карантині: 
де та як приєднатися 
до навчання

Транслюватимуться уроки з: української мови, україн-
ської літератури,  історії України, всесвітньої історії, анг-
лійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії 
та біології. Заняття для всіх класів можна буде перегля-
нути на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки. Всі 
уроки також транслюватиме мeдіасервіс MEGOGO. За 
кожним класом також закріплено телеканал чи медіаре-
сурс, який у будні транслюватиме уроки для тих дітей, які 
з різних причин не мають можливості переглянути їх в ін-
тернеті.

Так за класами закріплено такі телеканали: 5 клас – 
“Плюс-Плюс” та 112 Україна, 6 клас – ZOOM та “News One”, 
7 клас – ZIK, 8 клас – “Індиго” та УНІАН, 9 клас – “Рада” та 
UA:Культура, 10 клас – UA:Перший, 11 клас – М1.

Уроки проходитимуть щодня, з понеділка по п’ятницю, 
до кінця карантину. Кожного дня вони починатимуться о 
10:00. На YouTube-каналі МОН в описі під кожним відео 
вчителі також залишатимуть домашні завдання на закрі-
плення теми, які учні зможуть зробити, щоби краще опа-
нувати матеріал. Завдання даватимуться за найпошире-
нішими в країні підручниками. Посилання на електронні 
версії цих підручників також можна буде знайти в описі 
під відео.

У відеозаняттях беруть участь українські зірки: ведучі, 
музиканти, актори, спортсмени тощо. Вони відповідають на 
запитання, вирішують задачі та проводять досліди разом з 
учителями. Організатори закликають батьків заохочувати 
дітей навчатися.

У Чорткові 
з держпідприємства 
зникло 20 тисяч 
тонн пшениці

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ, уро-
дженець Теребовлянщини Михайло АпостолМихайло Апостол. За його ін-
формацією, щодо ситуації в Чорткові відкрито кримінальну 
справу, проводиться аудиторська перевірка підприємства 
і слідство.

20 тисяч тонн – це не мішок на плечах винести! Ма-
буть, протягом декількох років хтось почав із мовчазної 
згоди контролюючих органів красти по-малому, а з ча-
сом – усе більше і більше! А в кінці, певно, зовсім “дах 
знесло”. Державу, народ, який стікає кров’ю на фронті, 
а тепер бореться ще з однією бідою – вірусом, обкра-
дають починаючи з митниці і закінчуючи стратегічними 
резервами! Сподіваємось на об’єктивне слідство. А па-
на Михайла просимо по можливості взяти під особистий 
контроль цю резонансну справу.

Також радник міністра МВС розповів, що групи яки-
хось посередників їздять по селах до фермерів, керів-
ників сільськогосподарських підприємств, особистих 
сільських господарств із пропозиціями купити пшеницю 
будь-якого класу і в будь-якій кількості. Пропонують ціну 
5000 грн. за 1 тонну, форма розрахунку – готівка.

– Варіантів два, – каже Михайло Апостол, – або це ро-
блять представники держпідприємств (ДПЗКУ, Аграрного 
фонду, Держрезерву), щоби поповнити фактичні залишки 
зерна, які були вкрадені й продані. За документами зер-
но є, про що гордо доповіли в центр, а по факту – “ми-
ша повісилася” в складі. За моєю інформацією, пшениці 
далеко немає в тій кількості, про яку звітують. За іншим 
варіантом, найближчим часом може різко зрости ціна на 
пшеницю.

Роман БібікРоман Бібік

Із 6 квітня для учнів 5-11 класів з усієї краї-
ни стартував проєкт “Всеукраїнська школа 
онлайн” – уроки з 11 предметів, які за чітким 
розкладом транслюватимуть українські теле-
канали та YouTube-канал Міністерства освіти і 
науки.

З Державного підприємства “Чортківський 
комбінат хлібопродуктів” Держрезерву Укра-
їни кудись ділося 20 тисяч тонн пшениці 2-3 
класу, закупленої для помелу і випічки хліба.

Іван Іван 
КалаурКалаур

Андрій Андрій 
БогданецьБогданець
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Україна зараз переживає 
нелегкі часи, особливо в умо-
вах поширення коронавіру-
сної інфекції COVID-19. У той 
час, як можновладці запев-
няють громадян, що є ресур-
си для протистояння вірусу, 
на практиці громада бачить 
зовсім протилежне.

Тернопільська міська дитя-
ча лікарня є комплексним лі-
кувально-профілактичним 
закладом, який забезпечує 
надання кваліфікованої стаці-
онарної та амбулаторно-полі-
клінічної допомоги для більш 
ніж 40 тисяч дитячого насе-
лення Тернополя. Саме во-
на визначена МОЗ як заклад 
першої хвилі, який приймати-
ме пацієнтів із коронавірусом.

Однак цими днями нашим 
журналістам стало відомо 
про укладання ряду договорів 
для надання послуг, які в кон-
тексті поширення COVID-19 
можна вважати сумнівними. 
Договори уклали тихо, без 
конкуренції. Тож у цій публі-
кації мова йде про раціональ-
ність використання коштів 
стратегічним медичним за-
кладом в період пандемії.

Майже 
пів мільйона 
на послуги 
з маркетингу, 
реклами та оцінки 
ефективності 
роботи персоналу

28 січня цього року між місь-
кою дитячою комунальною 
лікарнею та адвокатським 
об’єднанням “Гловак і партне-
ри” було укладено договір про 
надання правничої допомо-
ги. Загальна сума договору – 
150 тис. грн., із них кошти міс-
цевого бюджету – 37 тис. 500 
грн., кошти лікарні – 112 тис. 
500 грн. Вартість послуг ви-
значається з кількості затра-
ченого часу за погодинними 
тарифами: помічник юриста 
– 200 грн., юрист – 400 грн., 
старший юрист – 600 грн., 
партнер – 1000 грн. Вартість 
представництва у судах в 

залежності від інстанції – від 
5-ти до 14 тисяч грн. та від 7% 
до 15% при позові майнового 
характеру.

Далі – більше. 30 січня між 
дитячою комунальною лікар-
нею та приватним підприєм-
ством “Телерадіоорганізація 
“Українська хвиля”, директо-
ром і одним з власників якої 
є політтехнолог діючого мера 
Тернополя, укладено договір 
про виготовлення та розпов-
сюдження інформаційних ма-
теріалів у ЗМІ, в тому числі і в ін-
тернет-мережі на суму 179 тис. 
998 грн. Згідно з розрахунком 
вартості послуг, починаючи з 
січня по грудень цього року, бу-
де виготовлено інформаційні 
матеріали про Тернопільську 
міську дитячу комунальну лі-
карню у кількості 7 штук щомі-
сячно, а загальна кількість та-
ких матеріалів має становити 
84. Нескладно підрахувати, що 
один інформаційний матеріал 
оцінено у 2 тис. 142 грн.

Але і це ще не все. 13 люто-
го між міською дитячою лікар-
нею та ФОП Гловак І.В. укладе-
но договір про надання послуг 
з ефективності роботи персо-
налу. Сюди включили дослі-
дження якості сервісу послуг, 
що надаються працівника-
ми лікарні, надання висновку 
за результатами проведено-
го дослідження ефективнос-
ті роботи персоналу, надання 
консультування щодо підви-
щення ефективності роботи 
персоналу, надання консуль-
таційних послуг з питань ор-
ганізації управління персона-
лом, надання консультаційних 
послуг з питань кадрової по-
літики та організаційної під-
тримки з питань управління 
персоналом. Загальна сума 
договору – 106 тис. 500 грн.

Згідно з договором, вар-
тість послуг визначається з 
розрахунку кількості затра-
ченого часу погодинними та-
рифами. Відтак представни-
ки ФОПа свою годину роботи 
оцінили наступним чином: 
помічник спеціаліста – 400 
грн., спеціаліст – 600 грн., 
старший спеціаліст – 800 
грн., партнер – 1200 грн.

19 лютого між дитячою лі-
карнею та приватним підпри-
ємством “Файне місто”, влас-
ником і засновником якого є 
вже згаданий політтехнолог 
Сергія Надала, укладено до-
говір про надання рекламних 
та маркетингових послуг (на-
писання сценаріїв, інформа-
ційних роликів, консультацій 
щодо ведення інформаційних 
кампаній, консультацій щодо 
ведення соціальних мереж) 
на суму 180 тисяч гривень.

Наприкінці 2019 року Терно-
пільська міська рада надала 
згоду на укладання комуналь-
ним некомерційним підприєм-
ством “Тернопільська міська 
дитяча комунальна лікарня” з 
АТ “ОТП БАНК” договору про 
надання банківських послуг 
щодо отримання підприєм-
ством в АТ “ОТП БАНК” креди-
ту в розмірі 500 тис. грн. тер-
міном на 1 рік. На що пішли 
кошти, наші журналісти також 
з’ясували у керівництва лікар-
ні, про що читайте нижче.

Власне, якщо говорити про 
надання правничої допомо-
ги, то тут ще більш-менш усе 
зрозуміло, адже трапляються 
ситуації, коли пацієнти пози-
ваються до медичних закла-
дів. А от чи доцільними є ви-
трати на надання рекламних 
та маркетингових послуг і роз-
повсюдження інформаційних 
матеріалів у ЗМІ, в тому числі 
інтернет-мережі – питання ри-
торичне. Такі витрати можуть 
собі дозволити прибуткові під-
приємства, які власне за ра-
хунок реклами і реалізовують 
свої товари й послуги. І явно 
не комунальна лікарня! Але, 
зрештою, і в такому випадку, як 
то кажуть, копійка гривню бе-
реже. Для прикладу, SMM-ме-
неджери відомої в Україні 

компанії, яка займається ви-
робництвом і збутом молочної 
продукції, відповідає за про-
сування бренду, починаючи 
від маркетингової стратегії і 
закінчуючи побудовою інфор-
маційних партнерств, отриму-
ють за свою роботу близько 12 
тис. грн. на місяць. Наголошую, 
це зарплатня у компанії, при-
бутки якої вимірюють мільйо-
нами гривень. Якщо говорити 
про оцінку ефективності робо-
ти персоналу, то вона, звісно, 
потрібна у великих корпора-
ціях, але у сфері, де мінімаль-
на зарплатня медичної сестри 
трохи більше 4-х тисяч грн., а 
лікаря – в межах 5-7 тис. грн. 
в залежності від категорії. Тоді 
в такій роботі найкращою мо-
тивацією, яка власне і відобра-
зиться на ефективності, буде 
належна оплата праці.

Дитяча лікарня 
придбала всього 
100 (!) тестів 
для діагностики 
коронавірусу

Вже коли стало зрозумі-
ло, що короновірусна інфек-
ція не омине Тернопільщи-
ну, і в дитячу лікарню стали 
поступати перші пацієнти з 
COVID-19, 23 березня між 
Тернопільською міською ди-
тячою лікарнею і ТОВ “НМТ” 
було укладено договір про 
купівлю швидких тестів для 
діагностики коронавірусу 
COVID-19 у кількості 100 шт. 
на суму 34 тис. 882 грн. Така 
закупівля – як крапля в морі 
для опорного закладу.

Врешті-решт заради об’єк-
тивності варто додати, що 20 
березня цього року на за-
сіданні тендерного комітету 

міської дитячої лікарні ухва-
лено рішення закупити три 
апарати для штучної вентиля-
ції легень.

Наші журналісти поцікави-
лись у керівника міської ди-
тячої комунальної лікарні, в 
чому полягала нагальність та 
необхідність укладання дого-
вору про надання маркетинго-
вих та відеопослуг, зважаючи 
на те, що заклад, про який іде 
мова, не комерційний, відтак 
така реклама йому взагалі не 
потрібна. А також для чого лі-
карня взяла кредит у банку, і 
на що пішли ці кошти.

– Наша дитяча лікарня – 
опорний лікувальний заклад 
по Тернопільській області. 
Насамперед ми успішне при-
буткове підприємство, фі-
нансовий план за минулий 
рік суттєво перевиконано 
(на кілька десятків мільйо-
нів гривень, при нагоді мо-
жу уточнити). Заробляємо не 
на пацієнтах, а на медичних 
послугах, які оплачує держа-
ва. Ми співпрацюємо з Наці-
ональною службою здоров’я 
України з 2018 року. У моїй 
компетенції – вживати всіх 
заходів для розвитку підпри-
ємства й інформаційна під-
тримка є такою ж необхідною 
складовою, як і всі інші на-
прямки. Так, у нас інформа-
ційна складова – найефек-
тивніша з усіх лікувальних 
закладів регіону, і тому нас 
пробують копіювати у цьому 
плані. Проте без системного 
професійного підходу, без ви-
вчення кон’юнктури ринку за-
хідного регіону (хоча б) нічого 
не вийде. До нас сьогодні на-
правляють на лікування дітей 
із 10-ти областей України, і 
це не за направленням. Це 
результат нашої різнобічної 

діяльності. Ми єдині в області, 
кому Міністерство соціальної 
політики покриває лікування 
дітей з ДЦП. Чому – питання 
до ефективності комунікацій. 
Щодо кредитної лінії в бан-
ку (500 тис. грн) – ми єдине 
комунальне підприємство в 
Україні, кому банк погодився 
дати кредит після вивчення 
ними нашої ефективності (пе-
ревиконання фінплану зігра-
ло вирішальну роль). Ці кош-
ти, згідно договору із банком, 
ми можемо використовувати 
лише на оплату праці, що дає 
можливість для перекредиту-
вання залежно від економіч-
ної ефективності підприєм-
ства і від кон’юнктури ринку 
медичних послуг, розповів – 
керівник Тернопільської місь-
кої дитячої комунальної лікар-
ні Андрій АртимовичАндрій Артимович.

На жаль, головний лікар так На жаль, головний лікар так 
і не роз’яснив нам, для чо-і не роз’яснив нам, для чо-
го надприбутковому (за його го надприбутковому (за його 
словами) медичному закладу словами) медичному закладу 
потрібно брати кредит для ви-потрібно брати кредит для ви-
дачі зарплати. І чому в період дачі зарплати. І чому в період 
пандемії витрати на саморе-пандемії витрати на саморе-
кламу комунальної лікарні кламу комунальної лікарні 
вдесятеро більші за суму, ви-вдесятеро більші за суму, ви-
трачену на тести…трачену на тести…

Іван БілийІван Білий

Уряд підтримав проєкт постано-
ви Кабінету Міністрів України “Про 
внесення змін до Порядку вико-
ристання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для частко-
вої компенсації вартості сільсько-
господарської техніки та облад-
нання вітчизняного виробництва”. 

“Державна підтримка надасть до-
ступ с/г виробникам здешевити 
придбання сільськогосподарської 
техніки та обладнання вітчизня-
ного виробництва на 25% та спри-
ятиме оновленню машинно-трак-
торного парку”, – зазначають у 
міністерстві. 

Постановою удосконалюються 
та уточнюються окремі норми і по-
ложення порядку використання 

коштів, передбачених у державно-
му бюджеті для часткової компенса-
ції вартості сільськогосподарської 
техніки та обладнання вітчизняно-
го виробництва, зокрема в частині 
надання можливості сільгосптова-
ровиробникам отримати компенса-
цію вартості техніки та обладнання, 
придбаних у жовтні-листопаді 2019 
року за рахунок коштів, передбаче-
них у державному бюджеті на 2020 

рік на означені цілі. “Спрямуван-
ня коштів відбуватиметься через 
уповноважений банк, що підпише з 
Мінекономіки меморандум про за-
гальні засади співробітництва. Ком-
пенсація надаватиметься сільсько-
господарським товаровиробникам 
на безповоротній основі у розмірі 
25% вартості техніки та обладнання 
(без урахування ПДВ)”, – пояснюють 
у Мінекономіки.

Фермерам компенсуватимуть 25% вартості сільськогосподарської техніки
Уряд підтримав проєкт постанови, яким передбачається надан-
ня аграріям 25% компенсації за придбання сільськогосподар-
ської техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Про це 
повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Комунальна лікарня в Тернополі 
настільки багата, що витрачає 
гроші на саморекламу 
Україна зараз переживає нелегкі часи, особли-
во в умовах поширення коронавірусної інфекції 
COVID-19. У той час, як можновладці запевняють 
громадян, що є ресурси для протистояння вірусу, на 
практиці громада бачить зовсім протилежне.

Андрій АртимовичАндрій Артимович

Керівництво міської дитячої лікарні уклало договори на надання рекламних Керівництво міської дитячої лікарні уклало договори на надання рекламних 
та маркетингових послуг,  а також виготовлення і розповсюдження та маркетингових послуг,  а також виготовлення і розповсюдження 

інформаційних матеріалів у ЗМІ на загальну суму 360 тис. грн.інформаційних матеріалів у ЗМІ на загальну суму 360 тис. грн.
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Монастириські медики 
волали про допомогу 
до президента

Коронавірусна інфекція, напевне, 
вражає не лише дихальні шляхи, а й 
совість деяких можновладців. Ніко-
ли не будуть зрозумілі дії, які став-
лять під загрозу життя та здоров’я 
нації. Україну сколихнуло справжнє 
лихо, яке мало би об’єднати владу та 
громаду, і разом пліч-о-пліч вони би 
протистояли великій пандемії. Од-
нак є такі, котрі хочуть нажитися на 
людській біді, а інші – пропіаритись 
на людській допомозі, мовляв, ніхто 
нічого не дізнається.

Отже, минулого тижня на Терно-
пільщину їде головний санітарний 
лікар України Віктор Ляшко, гарант 
здоров’я та людина, котра поставить 
“усіх” та все на свої місця. З великою 
надією жителі Монастириськів чека-
ли високопосадовця до себе в гос-
ті. Адже саме це містечко охрести-
ли маленьким Уханем, бо досі тут 
захворюваність на коронавірусну 
інфекцію зростає ледь не зі швидкі-
стю світла. Однак заступник міністра 
охорони здоров’я не дуже поспішав 
у Монастириська, і за дивним збі-
гом обставин, очевидно, після напо-
лягань керівництва Тернопільської 
ОДА, Віктор Ляшко попрямував не 
до вогнища інфекції, а до на той час 
відносно благополучної Козової. Не-
вже слова президента України Воло-Воло-
димира Зеленського димира Зеленського про перевірку 
медичних закладів, які потребують 
термінової допомоги, санітарним лі-
карем були проігноровані?

Наша газета провела власне жур-
налістське розслідування з цього 
приводу. Але питання, чому на за-
клики громади ніхто із високопоса-
довців не відреагував, залишається 
відкритим.

Усе почалося, коли у Монасти-
риськах помер перший чоловік від 
коронавірусної інфекції. У минуло-
му випуску нашого видання ми по-
відомляли про те, як ховали бідо-
лашного чоловіка та як спрацювала 

влада. Тоді ще ніхто не думав, що всі 
подальші дії будуть набирати стрім-
ких обертів. Жителям Монастири-
ськів факт поховання та, як вони 
самі висловились, халатного став-
лення медичного персоналу до ду-
ші не припав. Згодом голова ТОДА  
Володимир ТрушВолодимир Труш зробив офіційну 
заяву про те, що Монастириська ра-
йонна лікарня забезпечена всім не-
обхідним. Мовляв, є й апарати штуч-
ної вентиляції легень, і рукавички, 
і маски, і респіратори та й взагалі 
це одна з найкращих райлікарень в 
області. До слова, пан Труш зробив 
таку заяву, навіть не приїхавши до 
Монастириськів, очевидно, таку ін-
формацію йому свідомо чи ні “підсу-
нули” місцеві чиновники.

На таку заяву губернатора жи-
телі Монастириського району та й 
сам медичний персонал зреагували 
вкрай негативно. Через недостат-
ню забезпеченість та бездіяльність 
ТОДА разом із головою Монастири-
ської районної ради Володимиром 
Данилюком (саме райрада є власни-
ком медустанови) у соціальній мере-
жі з’явилися сотні постів про те, як 
насправді відбувається “забезпе-
чення лікарні всім необхідним” для 
хворих на коронавірус.

Як виявилось по факту, на час, ко-
ли коронавірусна інфекція “зайшла” 
до Монастириськів, місцеві меди-
ки не мали рукавиць, не було в на-
явності елементарних одноразових 
пов’язок, а про респіратори навіть 
мови не було, – обурено говорили 
жителі.

З кожним днем хворих на корона-
вірус збільшувалось, тому забезпе-
чення лікарні у свої руки взяли ак-
тивісти, небайдужі місцеві жителі, 
діаспора. Було відкрито офіційний 
банківський рахунок лікарні. Туди 
надходили гроші, за які оператив-
но купувалися найнеобхідніші речі. 
Коли перші партії лікарняного при-
ладдя почали надходити, лікарі бу-
ли готові розцілувати благодійників, 
адже ті без допомоги влади ста-
ли на захист медичного персоналу. 
Зі свого боку в.о. головного лікаря 

Монастириської райлікарні Стефа- Стефа-
нія Підгірнанія Підгірна зобов’язувалась, аби всі 
благодійні внески та кошти, які надій-
дуть на рахунок лікарні, фіксувалися 
та в обов’язковому порядку за необ-
хідності відкрито показувалась чітка 
звітність для громадськості. Однак 
не так сталося, як гадалося. Коли лю-
ди хотіли дізнатися, на що потрачено 
кошти, головний бухгалтер лікарні 
Л. ВасилівЛ. Василів відмовилася це робити. 
Мовляв, нехай активісти, у яких теж є 
рахунок, звітують. Більше того, за на-
шими даними, все, що надходило до 
Монастириської лікарні від благодій-
ників, мало би пропорційно розподі-
лятися по всіх медичних структурах 
району, які цього потребували. Однак 
цього не сталося.

Обурені жителі, активісти та бла-
годійники почали бити на сполох: чо-
му немає звітності та куди дівається 
все те, що постачається до лікарні? 
Звісно, всі ці дії “прикриватися” не 
стали. Відбулося відеозвернення 
до президента України, де місцеві 
медики в один голос говорили про 
цілковиту брехню з боку чиновни-
ків. Ішла мова про те, що у Монасти-
риськах немає нічого, а найбільше 
обурювало те, що на сайті МОЗу бу-
ло оприлюднено інформацію про за-
безпечення Монастириської лікарні 
п’ятьма (!) апаратами штучної вен-
тиляції легень. Насправді ж у наяв-
ності був лише один, старенький, 
якому 11 років. Також люди проси-
ли гаранта звернути увагу на пода-
чу неправдивої інформації головою 
ТОДА. Володимир Зеленський відре-
агував на таке звернення:

– Наполягаю на тому, щоби ліка-
рям і медичним закладам було при-
ділено особливу увагу. Звернення 
повинні перевірятися, на них потріб-
но реагувати. Ситуацію в медици-
ні треба терміново налагоджувати. 
Крок за кроком, – сказав президент 
України.

Якби показали правду, 
чиновники полетіли 
б із займаних посад

Головний лікар України оператив-
но відреагував на прохання прези-
дента і прийняв рішення навістити 
Тернопільщину, щоб особисто пере-
конатися у роботі лікарень та чи за-
безпечені медичні працівники всім 
необхідним. Нагадаємо, у Монасти-
риськах вірус лютує із середини бе-
резня. Коронавірусом захворіли чи-
мало медичних працівників, лікарі 
звільняються і, на думку громади, 
саме сюди мав би в першу чергу при-
їхати Віктор Ляшко та вирішити ряд 
проблем. І заступник міністра таки 
прилетів на Тернопільщину гелікоп-
тером. Відвідавши обласну держав-
ну адміністрацію та вислухавши всі 
голослівні промови про те, як лікар-
ні оснащені та що “все під контро-
лем”, Віктор Кирилович обрав для 
відвідин університетську лікарню в 
Тернополі, станом якої був дуже за-
доволений, та… Козівську райлікар-
ню. Хоча мешканці Монастирищини 
особисто зверталися до пана Ляш-
ка, аби той відвідав їхній край, але…

Санітарний лікар на своїй сторінці 
у соціальній мережі прозвітував про 
візит на Тернопільщину та повідомив, 
що Монастириська лікарня (у якій він 
не був) оснащена непогано, а лікарі 
на перший час забезпечені всім не-
обхідним. Бракує апаратів ШВЛ. За 
його даними, їх чотири. Хоча МОЗ 
перед тим рапортувало, що апара-
тів п’ять, а в наявності всього один. А 
ще він звернувся до мешканців Мо-
настириськів, якщо в них виникати-
муть якісь запитання, то вони можуть 
писати Віктору Кириловичу в особи-
сті повідомлення, а також просив не 
робити на пандемії політичного піару.

У ТОДА пан Ляшко перебував не 
менше двох годин. Там у санітарного 
лікаря із “добре поінформованим” 

губернатором могла відбутися пі-
кантна розмова, яка й порушила йо-
го плани. Знаючи, що якщо “випли-
вуть” усі махінації із фінансуванням 
і поданням неправдивої інформації 
щодо недостатнього медичного об-
ладнання та забезпечення, посад 
могли позбутися чимало чиновни-
ків, голова ТОДА вирішив діяти на 
випередження.

Згодом з’ясувалося, що за день 
до приїзду Ляшка на Тернопільщину 
з’явилися рукавиці, марлеві пов’яз-
ки, мило, дезінфектори і взагалі 
картина у Монастириськах вима-
лювалась досить непогана. Однак 
більшість із цих речей було закупле-
но за кошти, які надійшли від благо-
дійників. Коли лікарня була по міні-
муму укомплектована, в соціальній 
мережі з’явився великий пост-по-
дяка владі, яка допомогла лікарні 
Монастириськів. Цей пост написав 
(найімовірніше під тиском) місце-
вий хірург Василь ФеренцВасиль Ференц, який до-
бре знав, що влада до допомоги не 
має практично жодного відношення. 
Під таким “гарячим” постом комен-
тарі похвал не вщухали. Відзначили-
ся і губернатор, і начальник охорони 
здоров’я області.

Гроші на утилізацію 
виділяють, 
а її… немає

З особистих джерел нам стало ві-
домо, що жодних конфліктів та пе-
ресудів із головним санітарним лі-
карем країни ніхто робити не хотів. 
Громада мала на меті вийти до поса-
довця та прозвітувати, хто і що зро-
бив. Мали намір показати реальну, 
правдиву картину, щоби він доніс її 
президенту. А не користувався за-
їждженими фразами, що “все під 
контролем”. Не під контролем, обу-
рено вигукують мешканці. Людина, 
на котру покладали надії, повернула-
ся спиною та під впливом “шептунів” 
поїхала у зовсім іншому напрямку.

До слова, додамо, що у мережі 
з’явилося відео, як утилізують від-
ходи з лікарні. Їх просто банально 
спалюють. Частину викидають біля 
річки, частину – в ліс. Невже на таку 
утилізацію держава виділяє чималі 
кошти?

Ось цю правду мав побачити Ві-
ктор Ляшко! А також нефункціону-
ючий інфекційний корпус. І апарат 
ШВЛ, який лише один. Громада че-
кала, аби здійснилося правосуддя 
над тими, хто благодійну допомогу 
видає за державну поміч, над тими, 
котрі говорять, що Монастириська 
в надійних руках і ситуація контро-
льована, над тими, хто прикриває 
посади фальшивими дописами та 
звітами. Цього люди не дочекалися. 
Залишається надіятись, що слова 
Віктора Ляшка про те, що відбудеть-
ся додаткове фінансування у роз-
мірі 400 мільйонів, є правдою. А чи 
не буде їх чекати така сама доля, як 
і звітність про п’ять ШВЛ? Цікаво, а 
яку ж звітність поклали на стіл пре-
зиденту Зеленському після відвідин 
Тернопільщини? Вона, очевидно, в 
кращому випадку перекручена, в 
гіршому – не правдива. А якщо по-
чинають там маніпулювати даними 
главі державі, то як ви думаєте, нам, 
українцям, взагалі кажуть правду? 
Питання риторичне…

Іванка БілаІванка Біла

Протягом тривалого часу ледь не всі центральні ЗМІ роз-
повідали про спалах коронавірусу в Монастириському ра-
йоні. Але головний санітарний лікар країни, перебуваючи 
в області з робочим візитом, поїхав в інший райцентр. Що 
це? Страх чи небажання побачити реальний стан речей? 
Очевидно, і те, й інше. І так у нас зі всім: недодивилися, не-
дочитали, недопрацювали, але картинку для телевізора 
гарну зробили. Імітація роботи, не більше…

Головний санітарний лікар України 
побоявся відвідати вогнище 
коронавірусу на Тернопільщині 

Мешканці Монастириськів, у тому числі і в постах, слізно просили Мешканці Монастириськів, у тому числі і в постах, слізно просили 
розібратися зі ситуацією, яка має місце в медицині районурозібратися зі ситуацією, яка має місце в медицині району

Віктор Ляшко обирає, куди саме поїхати Віктор Ляшко обирає, куди саме поїхати 
на Тернопільщині. Монастирищини на Тернопільщині. Монастирищини 
в його щільному графіку не виявилосьв його щільному графіку не виявилось
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Зрештою, після арешту Ва-
силя (давайте так умовно 
назвемо небезпечного зло-
чинця) з полегшенням зітх-
нули і в його рідному селі на 
Хмельниччині: занадто вже 
чолов’яга дошкуляв усім сусі-
дам навколо своєю пиятикою 
та чварами. До того ж люди, не 
довіряючи крадієві, вже поча-
ли й одне одному не довіряти, 
підозрювати та все ховати.

Більше того, на лаву під-
судних Борщівського ра-
йонного суду молодик по 
суті пересів… із лави підсуд-
них одного з районних судів 
Хмельниччини, де його було 
засуджено також за майнові 
злочини.

Чому така географія зло-
дійства? Річ у тім, що Борщів-
щина межує з Чемеровець-
ким районом, відтак хитрий 
крадій, обікравши чергову 
жертву, спокійно повертав-
ся додому, в сусідню область 
– на Хмельниччину, і вже 
наступного дня намагався 
позбутися крадених речей. 
Зрештою, судіть самі.

У Борщеві на суді Василь 
зізнався, що у перших числах 
серпня 2019 р. під вечір дістав-
ся селища Скала-Подільська. 

Ішов, не поспішаючи, цен-
тральною вулицею, уважно 
роздивляючись усе навколо. 
Аж раптом зауважив двопо-
верховий житловий будинок, 
що мирно дрімав серед дерев. 
Злодій сховався в тіні й тро-
хи постояв, прислуховуючись 
до навколишньої тиші. Потім 
спокійно зайшов у під’їзд і, 
пройшовши трохи коридором, 
опинився у внутрішньому дво-
рику. А тут побачив червоний 
велосипед, що стояв притуле-
ний до стіни. І хоча ровер був 
не новий, але в доброму стані, 
ще й із прилаштованим спере-
ду кошиком.

Упевнено, ніби це справ-
ді його, Василь вивів двоко-
лісник на вулицю, сів і поїхав 
додому. У рідному селі змети-
кував: якщо у нього побачать 
велосипед, одразу зрозумі-
ють, що він крадений, тому 
вирішив сховати на чужому 
обійсті, де ніхто не жив.

Злодій усе правильно роз-
рахував, проте допустився 
помилки: виходячи з двору, 
не зачинив хвіртки. Декілька 
днів потому сестра власника 
будинку, яка дивилася за ха-
тою, пішла перевірити, чи все 
добре. Побачивши незачинені 

ворота, жінка занепокоїлась, 
зайшла у двір, усе сфотографу-
вала і відправила знімки бра-
ту. Той одразу помітив чужий 
ровер біля власного і розповів 
про те родичці та порадив дати 
оголошення в інтернеті: мов-
ляв, знайдено велосипед, про-
шу відгукнутися господарів. 
Одночасно потерпіла зверну-
лася до правоохоронців.

Як не дивно, та незабаром 
за вказаним номером зате-
лефонувала старша пані й по-
яснила, що на знімку в оголо-
шенні – велосипед, який вони 
з чоловіком подарували онуч-
ці. Нещодавно ровер викрали 
На щастя, їхній син, тато дити-
ни, побачив фото і попросив 
батьків зголоситися.

“Знаєте, він працює за 
кордоном, але уважно слід-
кує за новинами в Україні”, 
– додала бабуся. Відтак уже 
незабаром вона упізнала ви-
крадений двоколісник у міс-
цевому відділку поліції.

Тим часом Василь дарма 
не гаяв часу, а вже через па-
ру днів знову навідався до 
сусідньої області. Цього ра-
зу злодійська стежка знову 
привела його на Борщівщи-
ну, до с. Іванків. Також уно-
чі тинявся він вулицями, по-
ки не зауважив будинок, де 
на відміну від сусідських не 
горіло світло у вікнах. Реци-
дивіст обережно зайшов на 
подвір’я і, ховаючись у тіні, 
наблизився до будинку, при-
слухався: непроханому гостю 
здалось, що він навіть почув 
мишачий писк десь у коморі.

Крадій спробував зламати 
замок, але механізм не під-
дався. Тут він зауважив, що 

цвяхи на віконній рамі трохи 
відігнуті. Обережно відігнув 
їх і витягнув скло. Миттю про-
слизнув усередину і, обереж-
но ступаючи, попрямував до 
кухні. Швидко обдивившись, 
у пошуках грошей повикидав 
із шафи шухлядки та всілякі 
ящики, аж раптом побачив 
пуделко. Відкрив – і серце 
радісно забилося від сяйва 
золота та срібла. Згодом у 
поліції потерпілий підраху-
вав, що у нього викрадено 
ювелірних прикрас майже на 
31 тис. грн.

Не гаючи часу, рецидивіст 
висипав дорогоцінності у 
свій рюкзак, через вікно ви-
ліз надвір й зник у темряві. 
Щоправда, поспішав не до-
дому, а до Борщева. Оскіль-
ки крадій шукав велосипед, 
щоби, по-перше, непомітно 
повернутися додому; по-дру-
ге, згодом його продати. У 
райцентрі зайшов до житло-
вого будинку та, пошкодивши 
замок, украв ровер і, задо-
волено насвистуючи веселу 
мелодію, попрямував додо-
му. Таким чином за декілька 
годин невиправний рециди-
віст вчинив дві крадіжки (за 
ч. 2,3 ст. 185 КК України). На 
щастя, Василя невдовзі за-
тримали правоохоронці і він 
не встиг здати у ломбард чи 
десь продати викрадені ре-
чі. Відтак вироком Борщів-
ського районного суду його 
засуджено до 5 років 4 міся-
ців позбавлення волі. Також 
доведеться злодієві компен-
сувати державі 13 тис. 500 
грн. процесуальних витрат за 
проведені судові експертизи.

Олекса ЧижОлекса Чиж

Як у казці про вовка, унадився неодноразово 
судимий уродженець Хмельниччини обкрадати 
мешканців Тернопільщини. Як тать, з’являвся 
серед ночі у невеликому містечку чи, скажімо, у 
Борщеві, тихцем поцупить велосипед із під’їзду 
або коштовності – з будинку, і якнайшвидше до-
дому. Врешті-решт настав для злодія час розпла-
ти – нове тюремне ув’язнення. Відтак наступні 5 
років 4 місяці невиправний рецидивіст уже вде-
сяте перебуватиме за ґратами.

Кримінальні пригоди 
хмельничанина на Борщівщині

Аж раптом із магазину їм назустріч вий-
шов незнайомець. Чоловік тримав у руках 
коробку з піцею та пляшку горілки.

“Хлопці, випити не хочете?” – раптом 
звернувся він до них. Супутник Дмитра тро-
хи розгубився, але рецидивіст миттєво від-
реагував: “Чому би й не випити з хорошою 
людиною”.

Відтак через декілька хвилин вони втрьох 
їли піцу і розпивали горілку в парку непода-
лік корпусів агротехнічного коледжу. Новий 
знайомий одразу почав бідкатись і жалі-
тись: мовляв, їздив із дружиною на заробіт-
ки до Польщі. Та не встигли повернутися, як 
посварились, і все через ті кляті гроші. Тож 
він забрав усе зароблене і пішов геть. Ве-
село підморгнувши, новий знайомий дістав 
із кишені та потряс перед очима вже сп’яні-
лих чоловіків товстим гаманцем. Він і не по-
мітив, як у вечірніх сутінках очі Дмитра спа-
лахнули жадібним вогнем.

“Слухай, ходи до мене в номер, я ж тут по-
руч у готелі оселився”, – запропонував він.

Дмитро одразу погодився і потягнув за 
рукав Сергія, свого товариша.

У готелі продовжили пиячити. Втомлений 
і знервований “поляк” невдовзі заснув.

Відтак Дмитро по-діловому розлив 
решту оковитої і випили з другом. Похи-
туючись, Сергій встав і попрямував до 
дверей. Уже на порозі озирнувся і по-
бачив, як зек дістав із кишені господа-
ря гаманець і забрав звідти гроші. Трохи 
подумав і поклав назад пару купюр – 
польських злотих та українських гривень.

“Що ти робиш?” – спробував зупинити 
його товариш, але Дмитро різко відрубав: 
“Не твоя справа”.

На вулиці вони знову зайшли до мага-
зину і на крадені гроші купили ще горілку 
та, хитаючись, почалапали до хати Сергія. 
Коли спорожніла і ця пляшка, Дмитро на-
решті зібрався додому й наостанок дістав 
із кишені гроші: “На, десь поки що захо-
вай!” – попросив він.

Друг мовчки відсунув диван і заховав 
гроші за оббивку. На тому й розійшлися. 
Прокинувшись уранці, потерпілий звер-
нувся до поліції та повідомив про крадіж-
ку 16 тис. 50 грн. та понад 5 тис. польських 

злотих (за курсом Нацбанку це становило 
36 тис. 103 грн.). Тобто загалом йому було 
завдано шкоди на 52 тис. 153 грн.

Тим часом злочинні пригоди рециди-
віста й Сергія на цьому не скінчилися. Мі-
сяць потому пізно ввечері вони збирали 
картон на ринку. Втомлені й розпашілі, 
побачили надпис “Ласунка” і морозильну 
камеру поруч. Озирнувшись навкруги та 
переконавшись, що навколо – ані душі, 
розбили замок, відкрили камеру та обо-
ма руками, мов діти, почали діставати та 
ховати по кишенях морозиво. Заспокої-
лись, коли вже не було куди ховати кра-
дені льоди. Таким чином викрали усіляких 
“Пломбірів”, “Гран-прі” й “Левів” із різни-
ми наповнювачами майже на 460 грн.

Щоправда, під час слідства Сергій пов-
ністю компенсував власниці “Ласунки” 
завдані збитки. Натомість Дмитро не по-
спішав розставатися з нечесно “заро-
бленими” грошима.

У підсумку вироком Борщівського ра-
йонного суду Дмитра засуджено до чоти-
рьох із половиною років позбавлення во-
лі. Більш лояльною Феміда була до його 
“подільника” Сергія, засудивши до 3-х ро-
ків тюрми, але застосувавши рік іспито-
вого строку та зобов’язавши періодично 
реєструватися в органах із питань проба-
ції і повідомляти про зміну місця прожи-
вання й роботи.

Олена ГустенкоОлена Густенко

У Борщеві рецидивіст 
обікрав “поляка”
Зрештою, крадіжка вийшла спонтанно. Такий собі Дмитро, чверть сто-
річчя провівши у тюрмах рідної країни і маючи за плечима ледь не 
десяток судимостей за крадіжки, наприкінці серпня минулого року 
тинявся вулицями рідного Борщева. Зустрівши знайомого, йшли ву-
лицею і розмовляли.

Зокрема, йдеться про роботу перукарні на Новому Світі. Відпо-
відно до складеного поліцейськими протоколу про адміністратив-
не порушення, вранці 21 березня ц.р. майстер-перукар стригла 
клієнта. На зауваження правоохоронців про заборону стригти чи 
голити адміністратор закладу пояснила, що чоловік прийшов за 
попереднім записом, перед його приходом у салоні було зробле-
но прибирання, проведено дезінфекцію та провітрювання. Тобто 
перукарня діяла відповідно до рішення міської ради. Тим часом 
про урядову постанову, прийняту значно раніше, не знала.

Утім, як відомо, незнання закону не звільняє від відповідаль-
ності. Відтак за порушення правил карантину (ст. 44-3 КУпАП) 
постановою Тернопільського міськрайонного суду власницю 
перукарні оштрафовано на 17 тис. грн.

Обґрунтовуючи своє рішення, суддя зазначила, що вказаною 
Постановою Кабінету Міністрів України заборонено роботу су-
б`єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідува-
чів, за окремими винятками, до яких сфера надання перукар-
ських послуг не належить.

Того ж дня правоохоронці зафіксували порушення, допуще-
ні власником продовольчого магазину неподалік центрального 
ринку в Тернополі. А саме продає нефасовані та неупаковані 
овочі та фрукти, тобто підходь, вибирай, а продавець зважить.

Підставою для реагування з боку поліції стали додаткові про-
тиепідемічні обмежувальні заходи, які 20 березня ухвалив ви-
конавчий комітет Тернопільської міської ради. Згідно з ними, 
заклади торгівлі зобов’язали дотримуватись, зокрема, реалі-
зації виключно фасованих та упакованих продуктів.

У суді поліцейські надали фотографії, на яких зафіксовано 
ящики з нерозфасованою та неупакованою городиною і фрук-
тами. Підприємець чесно зізнався, що це його товар, визнав 
свою вину і щиро розкаявся. Саме розкаяння послужило об-
ставиною, яка пом’якшила покарання. Тому суд застосував мі-
німальний розмір штрафу у розмірі 17 тис. грн.

Олекса ЧижОлекса Чиж

У Тернополі за модну 
стрижку та городину 
покарано двох 
підприємців
Боротися з коронавірусом почала і Феміда. Точ-
ніше, з порушниками карантину)ст. 44-3 КУпАП). І 
першими удари суддівського молотка почули біз-
несмени, які “заплутались” між постановою Кабіне-
ту Міністрів (датованою 11 березня 2020 р. № 211 
№ “Про запобігання поширенню на території Украї-
ни гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2”) та рішенням Тер-
нопільської міської ради від 16 березня 2020 року.

20-річний тернополянин через інтернет продавав марле-
ві пов’язки, які дуже схожі були на медичні. Розмістивши та-
ке оголошення на одному із пошукових сайтів, чоловік пові-
домляв, що продає маски лише оптом по тисячу штук.

Працівники кіберполіції запідозрили злочинні дії і зв’я-
залися із продавцем, нібито покупці. Поліціянти домови-
лися про продаж 500 штук марлевих пов’язок (зменшивши 
мінімальну оптову партію вдвічі). Під час передачі товару 
“бізнесмена” спіймали на “гарячому” співробітники відділу 
протидії кіберзлочинам.

– У ході перевірки було виявлено, що жодних документів 
на продаж марлевих пов’язок та на ведення підприємницької 
діяльності у чоловіка не було. Маски не відповідали нормам, 
адже шилися не фахівцями. За одну маску чоловік хотів отри-
мати 11 грн. Однак йому це не вдалося. На даний час ведеть-
ся розслідування, чи має даний правопорушник ще засоби 
захисту, – повідомив старший інспектор відділу протидії кі-
берзлочинам у Тернопільській області Роман СвірськийРоман Свірський.

Поліція посилено перевіряє продавців, які бажають 
здійснювати продаж засобів захисту. А також застерігає 
жителів області, аби ті не піддавалися на різноманітні про-
вокації з боку аферистів. Якщо вам пропонують купити ма-
ску “з рук” або ж передати їх бажають у великій кількості, 
варто повідомити правоохоронні органи.

Тернополянин 
незаконно продавав 
марлеві пов’язки
Мешканець Тернопільської області незаконно у 
мережі інтернет продавав марлеві маски. Його дії 
інкриміновані як адміністративне правопорушен-
ня і, за словами представників кіберполіції, уник-
нути відповідальності чоловікові не вдасться.
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Чому запровадили правило носити з собою Чому запровадили правило носити з собою 
документи, що посвідчують особу?документи, що посвідчують особу?

Наявність у людини документів дозволить 
перевірити, чи не мусить вона бути на самоізо-
ляції або в обсервації. А також це дасть мож-
ливість органам правопорядку застосовувати 
адміністративну відповідальність для поруш-
ників правил карантину.

Чи можна ходити по вулиці без маски?Чи можна ходити по вулиці без маски? 
У постанові сказано, що в усіх громадських 

місцях люди повинні бути в масці чи респірато-
рі. Громадське місце – частина будь-якої спо-
руди, що доступна або відкрита для населення, 
в тому числі за плату (під’їзди, підземні перехо-
ди, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчи-
ки, стадіони, зупинки громадського транспор-
ту, ліфти, державні установи, медичні установи 
та інше). Перелік громадських місць може бути 
розширений органами місцевої влади.

Навіщо запроваджується обов’язковий Навіщо запроваджується обов’язковий 
масковий режим? масковий режим? 

Це потрібно заради безпеки всіх нас. Врахо-
вуючи темпи розповсюдженя коронавірусної 
хвороби, всі люди розглядаються як потенцій-
но інфіковані. Ви можете не знати, що є пере-
носником вірусу, проте можете наражати на 
небезпеку інших. Маска запобігає можливому 
інфікуванню оточуючих. Коли маска на облич-
чі, тоді виділення біологічного матеріалу, який 
може містити збудник, зменшується.

Яка відповідальність за порушення правил Яка відповідальність за порушення правил 
карантину? Чи можуть мене оштрафувати за карантину? Чи можуть мене оштрафувати за 
похід у парк чи відсутність маски?похід у парк чи відсутність маски? 

Можуть. За порушення правил карантину – 
штраф від 17 тис. грн. до 34 тис. грн. А якщо ви 
порушуєте санітарні правила та норми щодо 
запобігання інфекційним захворюванням, мо-
же бути й кримінальна відповідальність.

Чи закривають церкви на період карантину?Чи закривають церкви на період карантину? 
Уряд не закриває церкви, проте масові та 

релігійні заходи заборонені. Ми закликаємо 
всіх українців залишатися вдома на період ка-
рантину.

Хто контролюватиме дотримання заходів Хто контролюватиме дотримання заходів 
карантину? Чи буде поліція стояти на входах у карантину? Чи буде поліція стояти на входах у 
парки?парки? 

Контроль за дотриманням правил каранти-
ну в публічних місцях буде здійснювати МВС та 
Нацгвардія.

Чи можна ходити по вулиці втрьох? Чи можна ходити по вулиці втрьох? 
Вулицею можна пересуватися лише вдвох. 

Виняток – супроводження дітей незалежно 
від їхньої кількості.

В якому випадку людям, старшим 60 років, В якому випадку людям, старшим 60 років, 
можна тепер виходити на вулицю?можна тепер виходити на вулицю?

Люди, старші 60 років, поки що мають си-
діти вдома. Вони належать до групи підвище-
ного ризику, відтак потребують самоізоляції. 
Що це означає? По-перше, вони мають пере-
бувати у визначеному ними місці самоізоляції. 
По-друге, утримуватись від контакту з іншими 
особами, крім тих, з якими вони спільно про-
живають.

А якщо вони не мають близьких людей мо-А якщо вони не мають близьких людей мо-
лодшого віку, які можуть про них піклуватися?лодшого віку, які можуть про них піклуватися? 

Людям, що знаходяться на самоізоляції (крім 
хворих на COVID-19) та про яких немає кому по-
дбати, дозволено відвідувати магазини та ін-
ші місця торгівлі, які розміщені на відстані не 

більше, ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. 
Ці люди мають дотримуватись маскового режи-
му. Окрім того, уряд доручив обласним держав-
ним адміністраціям вжити додаткових заходів 
щодо виявлення та обслуговування одиноких 
осіб та осіб, які одиноко проживають, серед 
громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, 
осіб, які перебувають на самоізоляції, та орга-
нізувати належний соціальний супровід.

Чи можна буде гуляти навколо будинку?Чи можна буде гуляти навколо будинку? 
Це не заборонено, але діють інші обмежен-

ня: не можна пересуватися групами більше 
двох осіб та ходити в парки/сквери, зони від-
починку тощо.

Чи дозволено виходити на вулицю з дітьми? Чи дозволено виходити на вулицю з дітьми? 
Чи можна дітям, молодшим 14 років, вихо-

дити самим на вулицю? Дітям віком до 14 ро-
ків рекомендовано виходити на вулицю тільки 
у супроводі батьків чи опікунів. Дітям не доз-
волено перебувати без супроводу тільки в 
громадських місцях. Як сказано вище, навіть 
під’їзд та територія навколо вашого будинку 
можуть підпадати під визначення громадсько-
го місця. Тому рекомендуємо дітям не покида-
ти домівку без супроводу дорослих.

Чи можна ходити в парк чи сквер?Чи можна ходити в парк чи сквер? 
Ні, відтепер – не можна. Відвідування пар-

ків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та 
прибережних зон забороняється. Це дозволя-
ється лише у випадку, якщо вам потрібно ви-
гуляти домашню тварину або через службову 
необхідність.

Як тепер вигулювати домашніх тварин?Як тепер вигулювати домашніх тварин? 
Як і раніше, ви можете вигулювати домаш-

ніх тварин, проте не більше, ніж удвох. Вигул 
домашніх тварин у парках та скверах дозволя-
ється лише однією людиною.

Коли діти знову підуть у школу?Коли діти знову підуть у школу? 
Заходи карантину наразі діють до 24 квіт-

ня, а тому всі освітні заклади переведено в 
онлайн. За ініціативи президента починає пра-
цювати проєкт “Всеукраїнська школа онлайн”. 
Старт трансляції – 6 квітня.

Чи правда, що магазини, банки та аптеки Чи правда, що магазини, банки та аптеки 
мають забезпечувати відвідувачів масками мають забезпечувати відвідувачів масками 
або респіраторами?або респіраторами? 

Ні, це неправда. Установи та магазини, 
робота яких дозволена у період карантину, 

мають лише контролювати, щоби відвідувачі 
перебували у будівлях та на території закладів 
виключно в масках та респіраторах. Обов’я-
зок забезпечення себе масками покладаєть-
ся на відвідувачів.

Усе, що потрібно знати 
про жорсткі обмежувальні 
заходи під час карантину

Для попередження розповсю-
дження коронавірусної хвороби 
уряд із 6 квітня запровадив більш 
жорсткі обмежувальні заходи які 
викликали в українців безліч за-
питань. Роз’яснення Кабміну та 
відповіді на найпоширеніші з них 
ми підготували для наших чита-
чів, а також поцікавились у юрис-
тів, наскільки законні ті чи інші 
вимоги.

КОМЕНТАРКОМЕНТАР
Олена Степанова, юрист:

– Те, що зараз відбувається у нашій державі, я можу назвати ли-
ше “ґвалтуванням” Конституції України. Влада зараз намагається всю 
відповідальність перекласти на народ, хоча часу для того, щоби запо-
бігти поширенню COVID-19 на території України, було більш ніж достат-
ньо. Уряд, ухваливши такі зміни до постанови, показав себе таким, що 
повністю ігнорує норми законів та права, і у мене складається враження, що мож-
новладці Україну правовою державою не вважають. Пояснюю чому: в Україні основним 
законом є Конституція України, і жоден нормативно-правовий акт не може їй суперечити. Ме-
ні як юристу очевидно, що заборони Кабміну обмежують конституційні свободи і права гро-
мадян, зокрема свободу пересування, право проведення мирних зборів, право на свободу 
віросповідання, відправлення одноособово чи колективно релігійних культів. Безперечно, я 
розумію, що карантин необхідний, але є цілком законний спосіб його впровадження. Згідно 
ЗУ “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, карантин може 
бути встановлено тільки у випадку оголошення надзвичайного стану. Відповідно до законо-
давства України, надзвичайний стан визначається як особливий правовий режим, який може 
тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних си-
туацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що при-
звели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здо-
ров’ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу 
України шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам державної влади, вій-
ськовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до цього закону 
повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я гро-
мадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та ор-
ганів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, 
обумовлене загрозою обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і грома-
дянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. 
Надзвичайний стан оголошує президент України, а потім затверджує Верховна Рада. Очевид-
ним є те, що Кабмін не має повноважень обмежувати права громадян. Ніщо не заважало Ка-
бміну ініціювати введення надзвичайного стану, і тоді б це базувалося на законних підставах, 
і у випадку оголошення надзвичайного стану права людини було б обмежено законно. Також 
хочу зазначити, що, згідно з Конституцією України, ніхто не зобов’язаний виконувати явно 
злочинні розпорядження чи накази.
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Помер перший хворий 
на COVID-19 на Тернопільщині

У понеділок помер священник, у якого пер-
шим на Тернопільщині лабораторно підтверди-
ли коронавірус. Чоловік проходив лікування в 
Тернопільській лікарні швидкої допомоги. В 
останні дні його стан погіршився. Пацієнта під-
ключили до апарата штучної вентиляції легень, 
але врятувати його життя не вдалося.

Нагадаємо, що коронавірус у пароха цер-
кви Пересвятого Серця Христового УГКЦ отця 
Олега Вінницького діагностували 21 березня. 
Тоді його у стані середньої тяжкості доправили 
до інфекційної лікарні. Сам священнослужи-
тель заявляв, що не знає, де міг інфікуватися, 
оскільки постійно контактує з великою кількі-
стю людей на Богослужіннях.

– Зранку 6 квітня помер священник Олег Ві-
нницький, який був першим зафіксованим хво-
рим на COVID-19 на Тернопільщині. Йому було 
лише 56 років. Не знаючи про те, що він уже ін-
фікований, отець Олег проводив релігійні обряди, 
бував на похоронах, спілкувався з вірянами. За-
галом до встановлення діагнозу він встиг поспіл-
куватися близько з 500 людьми. Тернопільщина 
є одним з епіцентрів розвитку епідемії в Україні. 
Сьогодні тут зареєстровано 160 підтверджених 
випадків захворювання на коронавірус. Прино-
шу свої співчуття рідним та близьким Олега Ві-
нницького. Він ні в чому не винний, бо не знав, що 
заражений такою небезпечною хворобою. Цар-
ство небесне і вічний спокій отцю Олегу. Всечес-
ні отці та віряни всіх конфесій, будь ласка, будьте 
обережними при спілкуванні один з одним, вико-
ристовуйте засоби індивідуального захисту ор-
ганів дихання, – повідомив радник міністра МВС  
Михайло АпостолМихайло Апостол.

У Заліщицькій РДА стверджують, що вся ро-
дина і найближче оточення священника прове-
ли в самоізоляції майже 20 днів, і всі здорові, 
це підтверджено лабораторно.

Віряни та ті, хто добре знав отця Олега, суму-
ють за чоловіком.

– Дуже шкода…Враження про нього зали-
шилися тільки хороші. Одна справа – коли ти 
чуєш, що десь там хтось помер від коронавіру-
су, а інша – коли це людина, яку ти нещодавно 
бачив живою. Наближається одне з найважли-
віших церковних свят, яке, як би не було див-
но, важко, сумно, але доведеться святкувати 
вдома. Будьте мудрими й обачними, а головне 
– здоровими, – каже Олена КуцейОлена Куцей.

Загалом від початку епідемії коронавірусу 
на Тернопільщині померло троє людей: 68-річ-
ний житель Монастириського району, 57-річна 
жителька Козівського району та 57-річний жи-
тель міста Заліщики.

“На літо можна сподіватися 
на спад захворюваності”

Відомий тернопільський лікар-епідеміолог 
Володимир Паничев розповів в ефірі Суспіль-
ного про достовірність даних, що стосуються 
кількості хворих на COVID-19, методи визна-
чення коронавірусу, заразливість та коли вар-
то очікувати спаду захворювань на COVID-19.

– В епідеміології є такі поняття, як істинний ріст 
і статистичний ріст. Статистичний ріст пов’язаний 
з великими об’ємами обстеження, із заходами, 
які проводяться у вогнищі, і з великою кількістю 
контактних, які були обстежені. Я хочу, щоби мене 
правильно зрозуміли. Наше щастя полягає в то-
му, що 80% – це все-таки легкі форми. І не тре-
ба лякати цим. 15% людей із COVID-19 – це ті, які 
потребують медичної допомоги. 5 % потрібна ін-
тенсивна терапія. І така ситуація в нашій області 
вписується в характеристику COVID-19 ВООЗ. Чи 
відображає статистика реальну захворюваність? 
Певно, що є різниця між цими показниками. При 
всіх захворюваннях є певна різниця. Це зале-
жить від того, звертаються люди за допомогою 
чи ні. Тому реально думати, що кількість хворих 
більша, ніж зареєстровано. Найдостовірніший 
метод визначення вірусу – лабораторне обсте-
ження. Швидкі тести – це ті, які застосовують 
клініцисти біля ліжка хворого. Але їхньою вадою 
є те, що вони можуть бути або хибно негативни-
ми, або хибно позитивними. Обов’язково після 
такого тесту в разі підозри здійснюється забір 
матеріалу для більш ґрунтовного лабораторного 
обстеження методом ПЛР в лабораторних умо-
вах. Використовувати тести в домашніх умовах – 
це те саме, що займатися самолікуванням. Я би 
категорично цього не радив. У кожного є сімей-
ний лікар, краще наберіть його і поспілкуйтеся, 
якщо є запитання чи сумніви. Швидкі тести вико-
ристовують лише лікарі. Не всі люди, які контак-
тували із хворим, приречені захворіти. Можливо, 
вони інфікувалися. Але інфікуватися і захворіти 
– це різні речі. У нас є неспецифічний імунітет, і 
він теж працює. І у випадках зустрічі з коронаві-
русом, якщо ми здорові і не маємо якоїсь сома-
тичної патології, серцево-судинної, органів дихан-
ня, цукрового діабету чи ще чогось, наш організм 
цілком здатен опиратися цій інфекції. 80% людей 
можуть не відчувати інфікування. І кожна така зу-
стріч із вірусом супроводжується напрацюван-
ням природно набутого імунітету. Для прикладу, 
в 2009 році на нашу територію вперше прийшов 
вірус грипу H1N1, так званий “свинячий”, “калі-
форнійський” і тому подібне. Так от, тодішні наші 
лабораторні обстеження засвідчили про те, що у 
людей уже був наявний імунітет. Не дивлячись на 
те, що вони інфікувалися, вони не відмічали погір-
шення свого стану. Тобто не кожна наша зустріч 

з патогеном завершується вираженими проява-
ми хвороби або власне хворобою, але дуже часто 
це супроводжується тим, що в нас залишається 
імунітет після цієї зустрічі. Допоки популяція лю-
дей не має належного рівня імунітету, популяція 
вірусу почувається в нашому середовищі дуже до-
бре. Але якщо більшість із нас будуть імунними, то 
цьому вірусу дуже тяжко буде підтримувати свою 
популяцію. На літо можна сподіватися на спад 
захворюваності. Але не лише через підвищення 
температури. По-перше, тому що збільшується 
інсоляція (сонячне випромінення). Там є складо-
ва ультрафіолету, опромінення. Віруси чутливі до 
цього. По-друге, в теплу пору року, як правило, у 
нас значно зменшується кількість ГРВІ. Усі захво-
рювання, які передаються повітряно-крапельним 
шляхом, мають сезонність, і літом їхня активність 
знижується. Також влітку ми краще харчуємось 
у плані імунізації, – повідомив лікар-епідеміолог 
Володимир ПаничевВолодимир Паничев.

Почаїв може стати ще одним 
вогнищем спалаху COVID-19?

У Тернопільській області ще в одній лікарні 
масово фіксують коронавірус серед медичного 
персоналу, повідомляє ТСН. Раніше від корона-
вірусу злягли медики Монастириського району 
– їхня кількість уже доходить до чотирьох десят-
ків (11 лікарів, 26 медсестер та фельдшерів). 
А тепер аналогічний сценарій розгортається в 
Почаєві. Недугу діагностували у чотирьох мед-
сестер. І тепер 27 контактних медиків зачинили 
на обсервацію. Почаївська лікарня зачинена 
на замок разом із персоналом усередині. За-
мість пацієнтів там двадцять семеро контак-
тних медиків, зачинених на обсервацію. Вони 
лікували хвору дитину на коронавірус, не відаю-
чи про її діагноз. Двоє з них – уже хворі.

– Двоє – в лікарні, двоє – вдома під спосте-
реженням сімейного лікаря. Усі в задовільному 
стані, легкий ступінь, – повідомив головний лі-
кар Почаївської районної лікарні Богдан КучерБогдан Кучер.

Першими злягли санітарки, зізнаються там-
тешні медики, бо геть не мали засобів індиві-
дуального захисту. Ще у березні в них не було 
навіть масок, розповідає Тетяна ДемчукТетяна Демчук, яка 
працює в рентгенкабінеті.

– Нам видавали перших чотири маски на пів 
місяця. А потім дали тридцять масок нам на два 
тижні. Халати одноразові ми купили за свої кош-
ти в аптеці. Я вирішила самостійно пошити собі 
захисний костюм. З дощовика і тканини з гумою 
я от скомбінувала захист, – розповідає жінка.

Містяни терміново кинулися збирати гроші, 
щоби закупити для лікарні найнеобхідніше. Бо, 
як з’ясувалося, саме цей заклад – одна з опор-
них лікарень для боротьби з коронавірусом під 
час першої хвилі епідемії.

Ситуація в місті наближається до критичної, 
обурюється міський голова Почаєва. Лікарня 
закрита, у ній на обсервації – медики. Якщо 
завтра виявлятимуть нових хворих, не зрозу-
міло, куди їх розміщувати. А от 
родичі хворої на коронавірус 
дитини, від якої начебто інфі-
кувалися медики, не певні, що 
винне їхнє маля. Запевняють, 
дитина лише добу була з мамою 
в почаївській лікарні. Наступ-
ного дня її перевели до Терно-
поля, де діагностували в обох 
недугу. А от у шести контактних 
її родичів лабораторні аналізи 
не підтвердили діагнозу коро-
навірус. Тепер люди гадають, чи 
не в самій лікарні або полікліні-
ці дитина підхопила хворобу.

У Тернополі 
захворіли 
двоє медичних 
працівників

COVID-19 лабоpатоpно пiд-
твеpдили у двох чоловiкiв: у 
теpнополянина i мешканця 
Збоpiвcького pайону Терно-
пільщини. Вони контактували 

iз хвоpою на коpонавipуc пацiєнткою з Бучаць-
кого pайону. Жiнку пеpевели в iнфекцiйне вiд-
дiлення Тернопільської лiкаpнi швидкої допомо-
ги. Далi обcтежили 44 контактних із нею людей. 
Інфікованому теpнополянину – 24 pоки. Це 
лiкаp-iнтеpн із Теpнопiльcької унiвеpcитетcької 
лiкаpнi. Вiн заpаз на амбулатоpному лiкуваннi.

– Це обоє медики, просто один тернополя-
нин, а інший зі Зборівського району. Вони кон-
тактували із хворою, але наразі ще коло їхніх 
контактів встановлюється і перевіряється. Ми 
не можемо однозначно стверджувати, що во-
ни інфікувалися саме в лікарні. Хоча, правда, 
такі випадки будуть виявляти, бо лікарі сьо-
годні найбільше в зоні ризику. Епідеміологи 
ситуацію в лікарні контролюють, проводяться 
всі необхідні заходи щодо дезінфекції. Працю-
ємо згідно з протоколами, – повідомили нам 
у прес-службі Тернопільської університетської 
лікарні.

Поліція вже штрафує 
за порушення 
карантинного режиму

За порушення правил карантину жителю Тер-
нопільщини доведеться сплатити 17 тисяч гри-
вень штрафу за те, що нехтував встановлени-
ми карантинними обмеженнями та перебував у 
громадському місці без вдягнутих засобів інди-
відуального захисту. Факт вчиненого ним пору-
шення зафіксували в понеділок, 6 квітня, полі-
цейські. Під час патрулювання на залізничному 
вокзалі Підволочиська правоохоронці помітили 
чоловіка, який перебував без маски. Правоохо-
ронці зробили зауваження йому та провели з 
ним профілактичну бесіду щодо посилення ка-
рантинних правил. Проте краянин поводився 
зухвало та продовжував нехтувати встановле-
ними обмеженнями.

Щодо порушника поліцейські склали адмінпро-
токол. Матеріали адмінпорушення правоохорон-
ці направили до суду, який відразу ж розглянув 
їх і присудив мешканцю Підволочиського району 
сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

У Тернополі допомагають 
літнім, одиноким, 
людям з інвалідністю

Тернопільський міський територіальний 
центр разом із волонтерами, представника-
ми громадських організацій, “Карітасом ” та 
іншими соціальними службами об’єдналися, 
аби оперативно допомагати потребуючим. 
За минулий тиждень розвезли понад пів сот-
ні продуктових наборів. Якщо ви самотні і вам 
потрібна допомога чи знаєте таких людей, по-
відомте соціальним працівникам за телефона-
ми: 067 530 5940, 22-02-62, 22-02-52

Вікторія УшаковаВікторія Ушакова

Вся увага мешканців області прикута до того, як поширюється коронавірус-
на інфекція COVID-19. Це новий вірус і нова ситуація, і всі навчаються і шука-
ють нові способи запобігання інфекції, порятунку життів і мінімізації впливу. 
Як бореться із захворюванням Тернопільщина, актуальні дані про кількість 
хворих та цікава інформація від лікаря-епідеміолога про методи визначен-
ня коронавірусу, заразливість та коли варто очікувати спаду захворювань на 
COVID-19. Усе це в матеріалі наших журналістів.

COVID-19 на Тернопільщині: 
коли буде спад захворюваності, перші штрафи 
від поліції та зачинена на замок Почаївська лікарня

COVID-19 на Тернопільщині станом 
на 10:00 7 квітня немає. Загалом в 

області 168 хворих: 112 – жителі Монастириського області 168 хворих: 112 – жителі Монастириського 
району (1 – летальний), 18 – жителі Заліщицького району (1 – летальний), 18 – жителі Заліщицького 
району (1– летальний), 13 – жителі Козівського району (1– летальний), 13 – жителі Козівського 
району (1 – летальний), 9 – жителі міста Тернополя, району (1 – летальний), 9 – жителі міста Тернополя, 
7 – жителі Кременецького району, 7 – жителі Кременецького району, 3 – жителі 3 – жителі 
Бучацького району, 3 – жителі Підгаєцького району, Бучацького району, 3 – жителі Підгаєцького району, 
1 – житель Тернопільського району, 1 – житель 1 – житель Тернопільського району, 1 – житель 
Бережанського району, 1 – житель Зборівського Бережанського району, 1 – житель Зборівського 
району. 32 випадки залишаються під підозрою. В району. 32 випадки залишаються під підозрою. В 
Україні 1462 лабораторно підтверджених випадки Україні 1462 лабораторно підтверджених випадки 
COVID-19, із них 45 летальних, 28 пацієнтів одужали. COVID-19, із них 45 летальних, 28 пацієнтів одужали. 
За добу було зафіксовано 143 нових випадки.За добу було зафіксовано 143 нових випадки.
Також нашим журналістам стало відомо, що Також нашим журналістам стало відомо, що 
трапляються випадки, коли лікарі відмовляються трапляються випадки, коли лікарі відмовляються 
робити тест на коронавірус COVID-19. У такому робити тест на коронавірус COVID-19. У такому 
випадку ми рекомендуємо звертатися на урядову випадку ми рекомендуємо звертатися на урядову 
“гарячу лінію” за номером 1545, а також на “гарячу “гарячу лінію” за номером 1545, а також на “гарячу 
лінію” МОЗ за номером 0800505201.лінію” МОЗ за номером 0800505201.
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Отже, яким буде ринок зем-
лі по-українськи? Хто і на яких 
умовах зможе купувати, про-
давати, дарувати чи обміню-
вати ріллю, сади, виноградни-
ки і пасовища?

Українська 
земля: кому, 
коли, скільки?

Ринок землі запускатиметь-
ся в кілька етапів.

Із 1 липня 2021 року Із 1 липня 2021 року отри-
мають право купувати землю 
(аграрного призначення) лише 
громадяни України як фізичні 
особи. Але один українець має 
право володіти одночасно не 
більше, ніж ста гектарами. Утім 
тут не враховується та земля, 
якою громадянин володів до 
набуття чинності законом.

Із 1 січня 2024 рокуІз 1 січня 2024 року купува-
ти сільськогосподарську землю 
матимуть право як прості укра-
їнці, так і юридичні особи. Але 
за умови, що серед їхніх кінце-
вих власників є лише громадя-
ни України, українські терито-
ріальні громади або держава. 
Збільшується і кількість землі, 
якою може володіти одна люди-
на, до 10 тисяч гектарів.

Якщо ідеться про юридичну 
особу, то площа землі в її влас-
ності “не може перевищувати 
загальної площі земельних ді-
лянок сільськогосподарського 
призначення, які можуть пере-
бувати у власності усіх її учас-
ників, але не більше від десяти 
тисяч гектарів”.

Як рахуватимуть?Як рахуватимуть? Якщо в лю-
дини, крім власних земельних 
ділянок, є частка в компанії, 
яка володіє якимись аграрни-
ми угіддями, то ця людина вва-
жається власником землі ком-
панії: вона володіє стількома 
відсотками землі, скільки від-
сотків має в статутному капіталі 
цієї юридичної особи.

У разі схвалення на референ-У разі схвалення на референ-
думі думі землю зможуть купувати 
іноземці. Зокрема, купувати-
муть землю також юридичні 
особи, серед засновників/бе-
нефіціарів яких є іноземні гро-
мадяни. Також іноземці й осо-
би без громадянства зможуть 
набувати частку або членство 
в юридичних особах, які вже 
мають землі аграрного призна-
чення.

Також володіти землею 
аграрного призначення мо-
жуть: держава, територіальні 
громади, банки. На останні не 
поширюється вимога “не біль-
ше, ніж 100 га (з 2024 року – 
10 тисяч га) в одні руки”. Але 
банки мають право володіти 
аграрною землею лише за умо-
ви, що стягнули її як заставу за 
кредитом. Причому володіти 
тимчасово: банкові дається 
два роки на те, щоби продати 

заставну землю. Право укра-
їнців давати землю в заставу і 
право банків на землю – це од-
на з найважливіших норм для 
кращого кредитування агра-
ріїв, визнають в Українському 
клубі аграрного бізнесу.

Якщо українець надумав 
продати свою ділянку, він має 
враховувати, чи надавав він 
комусь “переважне право” на 
її придбання. Якщо надавав, 
то викупити має той, хто має 
переважне право на це. Якщо 
цей покупець передав своє 
право іншому – то зобов’я-
заний письмово повідомити 
власникові землі, кому пере-
йшло переважне право на її 
викуп.

Переважним правом на ви-
куп землі також можуть кори-
стуватися люди, які мають “пра-
во постійного користування” 
чи “право довічного успадко-
ваного володіння” земельни-
ми ділянками державної й ко-
мунальної власності. Або якщо 
вони переоформили таке “по-
стійне користування” як орен-
ду. Закон дає їм змогу купити 
цю землю без торгів та ще й із 
розстрочкою платежу до семи 
років.

Ще одна новація: держа-
ва може допомогти тобі купи-
ти землю, особливо якщо ти 
– фермер. Закон доручає Каб-
мінові розробити порядок під-
тримки громадян і юридичних 
осіб, які хочуть купити землю, 
зокрема – підготувати норма-
тивну базу для створення Фон-
ду розвитку сільських терито-
рій, одна з цілей роботи якого 
– підтримка малих і середніх 
сільгоспвиробників.

Ціна
Один із найбільших страхів 

українців щодо ринку землі – 
це те, що “українські чорноземи 
скуплять за безцінь”. Тому за-
кон про ринок землі встановив 
обмеження: ціна, за якою купу-
ють і продають ділянку аграрно-
го призначення, не може бути 
меншою, ніж її вартість за нор-
мативно-грошовою оцінкою. Ця 
вимога діє до 2030 року.

Запобіжники
“Конфіскація” – це слово, 

яке зустрічається в новому 
законі не набагато рідше за 
слово “земля”. Якщо людина 
або юридична особа придба-
ла, виміняла чи успадкувала 
більшу земельну площу, ніж 
передбачає закон, ділянки, 
придбані з порушенням лі-
міту, конфіскують. Так само 
підлягає конфіскації земля, 
якщо її прямо чи опосередко-
вано, наприклад, через част-
ку в юридичній особі, придбав 

іноземець, а референдум про 
продаж землі громадянам ін-
ших держав іще не відбувся.

Трапляється, що людині да-
рують земельну ділянку чи пе-
редають у спадок. А вона вже 
має свої 100 гектарів (з 2024 
року – 10 тисяч га) або є іно-
земцем. А можливо, вже маю-
чи землю у власності, людина 
змінила громадянство. В та-
кому випадку закон зобов’я-
зує відмовитися від такої зем-
лі: продати, подарувати тощо. 
На це дається рік. Якщо за рік 
цього не зроблено – землю 
конфіскують за рішенням су-
ду, а потім пускають “з молот-
ка”. У цих випадках виручені 
кошти покривають судові ви-
трати, а решта надходить ко-
лишньому власникові землі, в 
якого її конфіскували.

Водночас є землі аграрного 
призначення, які не можна бу-
де продавати навіть після за-
пуску ринку. А також є ті, кому 
цю землю в жодному разі не 
продадуть.

Ці правки запропонували 
представники опозиції як од-
ну з умов того, що вони під-
тримають ринок землі у версії 
влади.

Державна земля – 
не для продажу

Не можуть продаватися 
(змінювати власника) землі 
аграрного призначення:

– якщо вони в державній чи 
комунальній власності;

– якщо вони перебувають 
на тимчасово окупованих те-
риторіях на Донбасі або в Кри-
му. Виняток закон робить ли-
ше для передачі такої землі у 
спадок. Всі інші угоди і довіре-
ності, укладені в період окупа-
ції, вважаються недійсними;

– якщо земля перебуває 
ближче, ніж за 50 км від дер-
жавного кордону, її не мають 
права купувати іноземці або 
юридичні особи з іноземними 
засновниками. Навіть якщо 
всеукраїнський референдум 
дозволить іноземцям купува-
ти землю в Україні.

“Україна отримає 
за слабкий 
і обмежений 
закон рятівні 
від дефолту 
мільярди від МВФ”

Як оцінити ухвалений закон 
про ринок землі, ми розпитали 
нашого експерта Олексія Рого- Олексія Рого-
викавика. Чи дійсно українські землі 
скуплять іноземці та олігархи за 
безцінь, і запобіжники, які є – 
в ухваленому законі про ринок 
землі, це всього лише формаль-
ність, які у легко можна обійти. 
З  такого запитання ми почали з 
ним розмову.

– Як і більшість українців, ба-
чу загрози від пропонованої в 
Зе-моделі ринку землі. Але ос-
танні внесені зміни (щодо змен-
шення концентрації власності 
до 100 га, обмеження права 
на купівлю лише фізичними 
особами, заборони на продаж 
державної землі, права для 

іноземців після референдуму, 
відстрочення вступу закону в 
дію до 2021 року) роблять його 
менш небезпечним і менш за-
грозливим через фейковість-ін-
валідність-недієвість-імітаці-
йність пропонованої моделі 
ринку. Те, що закон є саме та-
кий, нівелює і потенційні його 
переваги (бо не бачу підстав 
тепер для відчутних економіч-
них ефектів), і потенційні його 
небезпеки (бо не бачу підстав 
і для катастрофічних наслідків 
від такого слабкого закону).

– Новий закон про землю: – Новий закон про землю: 
чи справді він може врятувати чи справді він може врятувати 
українську економіку і Україну українську економіку і Україну 
загалом?загалом?

– Влада не мала за спиною 
сили держави, щоби “збити” 
цю вимогу МВФ. Тому вони були 
змушені виконати її формаль-
но, бо від траншу МВФ зале-
жить не лише життя українців, 
а й життя держави в принципі. 
Депутати були змушені рятува-
ти країну так, як би не рятували 
без Covid-19, під “дулом дефол-
ту”. А те, що за закон голосува-
ли не тільки “Слуги народу”, а 
й “ЄС” та “Голос”, свідчить про 
усвідомлення ними критичнос-
ті і складності ситуації. Україна 
отримає за слабкий і обмеже-
ний закон рятівні від дефолту 
мільярди від МВФ.

Тобто Україну та українців 
поставили перед безальтерна-
тивним вибором. Українська 
медицина майже не здатна 
впоратись із значною кількістю 
випадків коронавірусу. Укра-
їнська економіка обкрадена, 
зарегульовано-репресована 
та надто слабка завдяки по-
передній та чинній владі. У нас 
слабкі міжнародні позиції. А 
тому без траншу МВФ Україна 
не “вигребе” з “коронавірусної 
ями”. Без траншу МВФ у нас бу-
де “піке” з усіма відповідними 
наслідками. Українські влади 
переграли себе, бо зробили се-
бе несуб’єктними перед вели-
кими міжнародними гравцями. 
І як наслідок, ми постали перед 
дилемою обирати між виживан-
ням і землею.

– Противники ринку землі – Противники ринку землі 
часто повторюють фразу, мов-часто повторюють фразу, мов-
ляв, під час війни землею не ляв, під час війни землею не 
торгують. Ваше ставлення до торгують. Ваше ставлення до 
неї і чи справді спершу потрібно неї і чи справді спершу потрібно 
було вирішити військовий кон-було вирішити військовий кон-
флікт на сході України, а тоді ух-флікт на сході України, а тоді ух-
валювати такий важливих для валювати такий важливих для 
України документ?України документ?

– На жаль, ми вже всі дав-
но мали зрозуміти, що жодної 
близької перспективи вигід-
ного для України миру немає. 
Путін не збирається знижува-
ти градус агресії і хоче нашої 

повної капітуляції або хоча б 
внутрішньої дестабілізації. То-
му всі імітаційні спроби Офісу 
президента зрушити ситуацію 
з “мертвої точки” виглядають 
цілком безперспективними, 
а деколи й “позачервонолі-
нійними” (як от ідея створен-
ня так званої Консультативної 
ради щодо Донбасу).

Ми давно повинні були зро-
зуміти, що війна на Донбасі не 
може бути стримуючим факто-
ром для нашого розвитку. На-
впаки, війна мала стати сти-
мулом для мобілізації енергії 
щодо проведення реформ, змін 
і так далі. Тому аргумент про 
“дочекаємось кінця війни” я не 
сприймаю. Ми маємо ставати 
швидшими, а не повільнішими. 
Інше питання – це якість пропо-
нованих змін, розрахунок еко-
номічного від них ефекту, вида-
лення “токсичних деталей”.

– За відкриття ринку землі – За відкриття ринку землі 
в унісон голосували депутати в унісон голосували депутати 
від фракцій “Слуга народу” та від фракцій “Слуга народу” та 
“Європейська солідарність”. Чи “Європейська солідарність”. Чи 
може це означати, що у парла-може це означати, що у парла-
менті переформатовується опо-менті переформатовується опо-
зиція і “ЄС” виходить з неї, чи це зиція і “ЄС” виходить з неї, чи це 
всього лише ситуативна кон-всього лише ситуативна кон-
солідація двох політсил? А та-солідація двох політсил? А та-
кож, чи вже немає, на Ваш по-кож, чи вже немає, на Ваш по-
гляд, монобільшості з депутатів, гляд, монобільшості з депутатів, 
які прийшли до парламенту під які прийшли до парламенту під 
брендом “Слуга народу”?брендом “Слуга народу”?

– Є два головних висновки 
з останніх позачергових засі-
дань ВРУ: перший – “зелена мо-
нобільшість” майже померла й 
укріпилась опозицією; другий – 
МВФ “нагинає” Коломойського 
і провокує війну олігарха та Зе-
ленського.

Що ми побачили у парла-
менті? Без депутатів, яких 
асоціюють із Коломойським, 
“Слузі народу” не вдалось до-
брати необхідних голосів, а 
отже, “Слуга народу” після 
розриву з олігархом не буде 
здатна ухвалювати самостій-
ні монорішення. Деякі з “коло-
мойських” просто не прийшли, 
а інші не голосували. Призна-
чення міністром фінансів Мар-
ченка, міністром охорони здо-
ров’я Степанова та ухвалення 
важливих змін до держбюдже-
ту в першій частині позачерго-
вого засідання заблокували 
“коломойські”, “павлюки”, де-
які “слуги-соросята”.

Тому критичні голосування 
формують нову ситуативну ко-
аліцію. Прискорення розгляду 

“антиколомойського закону” 
через “бан” альтернатив вдало-
ся протягти лише завдяки “ЄС” 
та “Голосу”. На другому поза-
черговому видовищі “добити” 
призначення міністрів вдалось 
завдяки діаметрально змінній 
позиції деяких “соросят” і “пав-
люків” (щодо міністра охорони 
здоров’я) та “павлюків” (щодо 
міністра фінансів). До речі, “Го-
лос” голосував за “зеленого” 
міністра фінансів. Та головним 
стало те, що розкол через “бан-
ківсько-антиколомойський за-
кон” всередині “слуг” пішов до 
апогею. Більшість “слуг” за під-
тримки Зеленського, а також 
депутатів Порошенка та Вакар-
чука проголосували ключовий 
закон проти олігарха, хоч і поки 
що в першому читанні.

Тому багато хто не тільки 
справедливо констатував “на-
піврозпад зеленої монобіль-
шості”, але й передчасно зафік-
сував “нову широку коаліцію”. 
Нібито тепер у нас замість “слуг-
СН” буде союз “СН”, “ЄС” та “Го-
лосу”. Поки що мова йде про 
ситуативно-вимушене голосу-
вання критичних для держави 
рішень у коронавірусних умо-
вах. У форс-мажорних обста-
винах втрачені голоси “коло-
мойських” закривають фракції 
Порошенка та Вакарчука, щоб 
у тому числі відпрацювати по-
рядок денний МВФ і послаби-
ти олігарха. Далі потрібно буде 
ще “добити” зміни до бюджету 
і друге читання законопроєкту 
про банки. Та не факт, що “ко-
ломойські” втрачені цілком і на-
завжди, і не факт, що їх не під-
мінять інші депутатські групи чи 
позафракційні.

Якщо ж у підсумку всі ключо-
ві голосування у майбутньому і 
вже поза коронавірусним по-
рядком денним Зеленський та 
Ко будуть закривати голосами 
фракцій “ЄС” і “Голосу”, то це 
неодмінно означатиме остаточ-
не перетворення Зеленсько-
го на Порошенка 2.0. Бо тоді 
всі закони, рішення та кадрові 
призначення доведеться пого-
джувати з ним же. У принципі, 
багато в чому Зеленський про-
довжував політику експрези-
дента. Ще й часто його ж кадра-
ми. Якщо після пандемії Зе буде 
ще мати хоч якийсь рейтинг, то 
такий “союз” із колишніми полі-
тичними опонентами стане для 
нього вироком.

Віталій ПоповичВіталій Попович

Новий закон про землю: 
чи врятує він Україну?
“Ринок землі в Україні не на часі” – ця фраза луна-
ла в українському політикумі і в аграрному секто-
рі останні два десятиліття. Україна, один з найбіль-
ших експортерів агропродукції у світі, залишалася 
однією з останніх країн Європи, де немає ринку ку-
півлі-продажу земель аграрного призначення. Але 
однієї ночі депутати Верховної Ради 259 голосами 
вирішили, що земельна реформа нарешті “на часі”.

 Олексій Роговик Олексій Роговик
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Скільки є дітей-аутистів, 
достовірних даних немає

Журналісти нашого видання вирішили під-
няли цю вкрай важливу та нелегку тему. Адже 
світ переживає зараз кардинальні зміни. І во-
ни повинні стосуватися нашої свідомості. Не-
вже ми ще не доросли до того, щоби дитинку із 
синдромом Дауна взяти за руку? Невже на ді-
тей з аутизмом досі показуватимуть пальцем? 
Такі речі не припустимі у суспільстві, яке хоче 
називати себе цивілізованим. Бути мораль-
но багатим – це не лише читати книги Дейла 
Карнеги, а й виховувати в собі та своїх дітях 
відчуття відповідальності за чужу безпеку та 
дружелюбність до кожного, незважаючи на фі-
зіологічні вади та колір шкіри.

Сьогодні від аутизму у світі страждають 67 
млн. осіб. Згідно з даними ВООЗ, психічне здо-
ров’я дитячого населення помітно погіршуєть-
ся. У Європі щонайменше одна особа із 4-5 ді-
тей та підлітків має психічні відхилення, кожна 
п’ята дитина у світі має пізнавальні, емоційні 
або поведінкові проблеми. На жаль, ця загаль-
носвітова тенденція спостерігається також і в 
Україні. Однак у нас немає достовірної статис-
тики, котра скаже, скільки дітей з аутизмом є 
на теренах нашої держави. У 2019 році таких 
дітей було близько 7,5 тисячі, однак до цієї циф-
ри ввійшли і ті, хто стоїть на обліку в психіатрів. 
Тому ця цифра не достовірна.

Аутизм – це захворювання, що розвива-
ється в дітей у віці приблизно 2-х років і про-
являється в специфічних розладах розумової 
діяльності – порушенні діяльності емоційної 
сфери зі збереженням інтелектуальної скла-
дової мислення. Майже завжди при аутизмі 
страждає мовлення, хворі уникають зорового 

контакту з дорослими і ровесниками, схильні 
до стереотипії (ритмічного повторення одних 
і тих же рухів) та одноманітних проявів актив-
ності. Діти-аутисти заглиблені в себе, часто 
повторюють одні і ті ж жести, можуть годинами 
складати кубики чи ходити від стінки до стінки. 
У деяких випадках, особливо коли їм щось не 
вдається (а таке буває доволі часто), можливі 
прояви автоагресії.

“Досі в Тернополі немає 
ранньої діагностики аутизму”

У Тернополі є декілька сімей, котрі виховують 
дітей з аутизмом. Вони відкрито та щиро розпо-
відають про своїх здібних діток. Демонструють 

їхні таланти та переконують, 
що аутизм – це не хвороба. Ад-
же таблетки від неї немає. Це 
стан, який треба з гідністю при-
йняти, допомогти дитині увійти 
в цей світ і сприйняти його та-
ким, яким він є.

Пані Світлана Гуцуляк є ке-
рівником “Центру соціаліза-
ції та реабілітації дітей з ау-
тизмом та іншими розладами 
“Золотий ключик”. Жінка роз-
повідає, що її син Олександр, 
якому вже 15 років, наштов-
хнув її на створення центру. 
Коли сім’я зіткнулася з такою 
проблемою, як аутизм, бігти 
було нікуди. Лікарі розводили 
руками, такого багажу знань, 
як можна отримати зараз, не 
існувало. Не було доступу до 
мережі інтернет, та й про ау-
тизм знали зовсім мало. То-
ді сім’я й кинула всі свої сила 
на допомогу синові. І зараз 
Сашко ходить у школу. У ньо-
го абсолютний слух. А його не-
ймовірно чистим виконанням 
фортепіанної музики захоплю-
ються батьки і користувачі со-
ціальних мереж.

– Коли з’явився на світ Саш-
ко, ми з чоловіком дуже раділи 

і навіть не підозрювали, 
що може статися щось по-
гане. Дитина росла, і ми 
почали помічати певні не-
величкі зміни. Тобто є кри-
терії, що має робити дити-
на у 9-ть місяців, а що в рік. 
У півтора року наш сино-
чок не говорив. Почалися 
проблеми зі сприйняттям. 
Він міг реагувати різко на 
світло. Коли йому потрібен 
був якийсь предмет, він 
брав мене за руку та нею 
показував на потрібну річ. 
Не було контакту очі в очі. 
Не було спільної уваги, – 
каже Світлана ГуцулякСвітлана Гуцуляк.

Батьки Сашка звернулися 
до медиків, але конкретної 
інформації їм ніхто не надав. 
Тоді своїми силами вони по-
чали шукати, читати, що мог-
ло бути наслідком певної за-
тримки з розвитком.

– Їздили перевіряти 
слух, думали, що пробле-
ма в цьому. Однак зі слу-
хом було все добре. Досі в 
Тернополі немає ранньої 
діагностики аутизму. Коли 
ми зрозуміли, що з нашим 
сином, усі сили приклали, 
аби він виріс у комфорті і 
був абсолютно нормаль-

ним хлопчиком. Були деякі проблеми з дитячим 
садком. Адже з “проблемною” дитиною ніхто не 
хоче займатися, простіше її кудись перенапра-
вити. Коли Сашко йшов до школи, вмів читати, 
рахувати, але була проблема з поведінкою. Він 
довго не міг всидіти за партою. Ми віддали йо-
го у початкову школу в В. Березовицю. Вчитель-
кою була Надія Ігорівна Максимів. Вона добре 
зрозуміла нашу ситуацію і взялася займатися 
із Сашком. Після закінчення початкових кла-
сів син перейшов до 10-ї школи. У п’ятому кла-
сі оформили інклюзивну освіту. Він вчиться, го-
ворить, але є деякі проблеми з комунікацією. 
Є діти, які дружать з ним, а є ті, котрі уникають 
і стараються не спілкуватися. Але він на це не 
зважає. Мені як мамі, звісно, довелося бага-
то витерпіти. Але я знаю, що з аутизмом при 

правильному підході до дитини все можливо. Їх 
можна добре адаптувати та навчити жити само-
стійно, але аутизм у них залишиться на все жит-
тя. Варто взяти до уваги всім, що і в дитячому 
садку така дитина може навчатися. І наш центр 
приходить на допомогу вихователям. Ми розпо-
відаємо, що можна робити, як і для чого. Адже 
це не глобальна проблема, яку треба викоріни-
ти. Це стан людини, в якому їй треба допомогти. 
Хотілось би, щоби такі питання було піднято на 
державному рівні і діти з аутизмом могли вільно 
без перебоїв навчатися у навчальних закладах, 
– розповіла пані Гуцуляк.

“Якщо ви помітили, 
що з вашою дитиною 
відбуваються дивні зміни, 
панікувати та ставити 
діагноз на просторах 
інтернету не варто”

Дитина з аутизмом може не виявляти ціка-
вості до ігор із дітьми чи рідними або до будь-
якої іншої взаємодії. Проблеми комунікації: 
можлива відсутність або затримка мовлення, 
дитина не повторює за дорослими звуків, не 
посміхається у відповідь на усмішку, не вияв-
ляє емоцій за допомогою міміки у віці понад 
9 місяців, також можлива відсутність дитячо-
го лепетання у віці 12 місяців, відсутність зви-
чайних жестів, таких як показування пальцем, 
простягання руки, щоби дотягтися або помаха-
ти на прощання. У віці одного року та більше не 
реагує, коли звертаються на ім’я. У діток також 
бувають проблеми з моторикою: труднощі в ко-
ординації рухів, ходіння навшпиньки. Сенсорні 
проблеми: підвищена чутливість до шуму, му-
зики, світла, одягу, запахів, купання. Шлунко-
во-кишкові проблеми: діарея, закрепи, вибір-
ковість щодо їжі.

Цей розлад характеризується вираженим і 
всебічним дефіцитом спілкування та соціаль-
ної взаємодії, досить обмеженими інтересами, 
а також часто повторюваними діями.

Якщо ви помітили, що з вашою дитиною відбу-
ваються дивні зміни, панікувати та ставити діа-
гноз на просторах інтернету не варто. Візьміть 
себе в руки. Позаймайтеся з дитиною. Погово-
ріть, уважно послідкуйте за поведінкою. Якщо 
вас щось насторожує, зверніться до спеціаліста.

Соломія ВершигораСоломія Вершигора

Аутизм – це не хвороба: 
суспільство повинно навчитися 
приймати таких дітей

Діти з аутизмом – хто вони, як вони 
поводяться та чи несуть небезпеку 
для оточення? 2 квітня був Всесвіт-
ній день розповсюдження інфор-
мації про аутизм. Діти з аутизмом 
люблячі, турботливі та цілком адек-
ватні. Жодної загрози для життя ро-
весників вони не несуть. Навпаки, у 
них можна повчитися.

КОМЕНТАРКОМЕНТАР
Катерина Подтабачна, 
практичний психолог:

– Для батьків важлива вчасна і 
повна інформація, що відбувається з 
їхньою дитиною, як зрозуміти її і яким 
чином допомогти. Також важлива для 
батьків наявність і доступність закладів, у яких діти 
можуть відвідувати розвиткові заняття. Бо для дітей 
з аутистичним спектром важливо розвиватися, пізнавати 
і сприймати навколишнє середовище за спеціальними ал-
горитмами та методиками. Суспільство, на мою думку, має 
навчитися приймати таких дітей, а як інституція – бути гото-
вим до інклюзії. Недостатньо підготувати клас, дати асистен-
та вчителю чи вихователю і спростити програму навчання. 
Потрібно інклюзивно працювати з дітьми, з учнями у класі, 
з батьками та іншими вчителями. Багато роблять помилок, 
жаліють діток: “Ой, як жаль, він не такий, як інші”, або ж ві-
дразу, насміхаючись, утікають від такої дитини. Насправді ні 
один, ні інший варіант не є здоровим і повноцінним у плані 
взаємодії. А це найперша ланка, яка страждає у дитини при 
аутизмі. Ідея інклюзії у своїй суті дуже позитивна і багато-
обіцяюча. Але, як показує реальність, на жаль, не готове на-
ше суспільство до такого, принаймні поки що. Не можемо ми, 
бачачи, як дитина істерить, не кинутися повчати маму або 
засуджувати її стиль виховання. Або ж навіть елементарне: 
не говорити, я віддам зараз тебе; дядько забере тебе. Для 
таких діток найважливішим є час: час діагностування, час 
втручання, інтенсивність роботи.

Найвідоміші люди з аутизмом
Томас ДжефферсонТомас Джефферсон  – колишній президент Сполуче-
них Штатів Америки був хворий на аутизм. Він не 
був адаптований до соціальних контактів, йому лед-
ве вдавалося спілк уватися з людьми. Його дратували 
гучні звуки.

Моцарту,Моцарту, як і багатьом аутистам, була властива 
відсутність міміки. Були стереотипні рухи руками й 
ногами. Він володів чутливим слухом, занадто різкий 
і гучний звук викликав больові відчуття.

Альберт ЕйнштейнАльберт Ейнштейн насилу вступав у контакт з інши-
ми людьми. Він погано вчився у школі, відчував труд-
нощі у вираженні думок. Майбутній вчений не міг 
знайти роботу, так як не любив спілк уватися з людь-
ми. Він не міг терпіти дотиків людей.

Сім’я Світлани ГуцулякСім’я Світлани Гуцуляк
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“Борис побачив, як довгі, 
ніжні, тонкі пальці, 
наче крила метелика, 
торкаються клавішів, 
і з-під них лунає 
чарівна музика”

Борису було трохи за 45. За його плечима – 
2 невдалих шлюби, син і пустка на серці. Жінки 
для життя він собі так і не знайшов, від сина від-
куповувався подарунками, а коли взявся за ви-
ховання – було вже пізно, момент невідворотно 
втрачений. Ось так він і жив з дня на день і що-
ночі поринав у сумні думки, в яких його єдиний 
син розбазарює роками нажите добро.

Хоч в особистому житті Борис не був щасли-
вим, але це компенсувалось його фінансовим 
становищем. У бурхливі 90-ті, одразу після за-
вершення служби в армії, він не розгубився, 
вхопився за перила потяга, який усе набирав 
обертів і мчав до щасливого, безтурботного й 
заможного життя.

Першою його дружиною і матір’ю його си-
на Олексія стала Оленка із 42 квартири, його 
шкільне кохання. Вона була першою дівчиною, 
яку він поцілував. Разом вони станцювали свій 
перший танець на шкільній дискотеці… Олена 
обіцяла чекати його з армії і слово стримала. 
Весілля зіграли дуже швидко, наречена ж бо 
була вагітна. У Бориса саме з’явилася можли-
вість вкластись у справді вигідну справу, але 
це потребувало часу й обережності, то ж удома 
він лише ночував, а це бісило Олену найбільше. 
Вона ніяк не могла визначитись, чи хоче бачити 
постійно поряд чоловіка, чи його гроші. Вреш-
ті-решт Борис не витримав і через рік запро-
понував розлучитися. Олена опиралася, бо їй 
дуже подобалося жити в розкошах. Та врешті 
взявши хороші відступні, кожен із них офіційно 
зажив своїм життям. Для Бориса Олена завж-
ди залишалася матір’ю його єдиного сина. Він 
купив їй окрему квартиру, оплачував няню для 
Льошки та ще й грошей на всілякі жіночі витре-
беньки залишав.

Вдруге одружитися Борис наважився через 
10 років. Його обраницею стала місцева ко-
ролева краси. Не те, щоби він її кохав, скорі-
ше сприймав, як красивий предмет декорації. 
Його друзі захоплювались вродою жінки біль-
ше, ніж він сам, і це направду тішило його са-
молюбство. До домашньої роботи вона була 
непривчена, готувала просто жахливо, але у 
ліжку дивувала його щоразу. Та через кілька 
років і ці стосунки зійшли нанівець. Розійшли-
ся тихо і без скандалів, його колишня вже за 
місяць жила з одним із його друзів.

Врешті-решт чоловік зосередився на роботі, 
гроші текли рікою. За містом Борис побудував 
будинок, вклав у нього всю душу, сам посадив 
сак. Зрідка зустрічався з друзями, аби поїха-
ти на риболовлю чи полювання. І якщо стоя-
ти з вудкою йому не дуже подобалось, то про-
йти 15-20 кілометрів лісом під веселий гавкіт 
собак Борис любив. Ось так і минали день за 
днем, рік за роком.

Країну вкотре лихоманило, 2014 рік був важ-
кам як морально, так і фінансово. Чоловік не 
жалів коштів, купував їжу, медикаменти для 
Майдану, знімав кілька квартир для тих, хто 
приїхав до столиці на революцію Гідності, аби 
хлопці та дівчата мали змогу прийняти душ і 

перепочити, а потім знову мчали на Майдан.
Одного ранку Борис прямував у справах, але 

вирішив зазирнути на Хрещатик. Він одразу по-
ринув у розпашілий мурашник, який поніс хви-
лею людей у бік будинку профспілок. Там між 
наметами загубився і розгублено позирав по 
боках. І раптом почув неймовірні звуки форте-
піано, яке журливо розповідало історію своїми 
нотами. Борис попрямував на звук, протиснув-
ся між тісним скупченням народу і побачив, як 
довгі, ніжні, тонкі пальці, наче крила метелика, 
торкаються клавішів, і з-під них лунає ця чарів-
на музика. Перед ним у профіль сиділа моло-
да, можливо, навіть ще школярка, дівчина. Во-
на була одягнена у велике гірчичного кольору 
пальто, жовтий шарф розвівався від кожного 
подиху вітру, а на скронях у такт музиці підстри-
бували ледь вогкі кучері. Трішки з горбинкою 
ніс, тонка верхня і дуже пухка нижня губа, дов-
гі вії, рожеві щічки з ямочками. Борис не міг 
сказати, що дівчина була красунею, але щось 
у ній було таке, що якби він побачив її у мирно-
му житті на вулиці, то йшов би за нею, не роз-
бираючи дороги… Чоловік помітив, що дівчина 
замерзла, її пальці почервоніли і видавалися 
сухими, наче рисовий папір, але вона не зупи-
нялась і продовжувала грати.

Борис поринув у спогади, згадав улюблені 
уроки ще тоді російської літератури і зрозумів, 
що ось цей образ, який він собі уже намалював 
в уяві, нагадує типову Тургенівську дівчину. Він 
ніби на відстані, навіть не знаючи її імені, вже 
розумів, яка вона порядна, ніжна, чиста. Сло-
вом, він втратив голову…

“Чоловік натиснув на гальма, 
повернув голову і побачив, 
як Ліза, зігнувшись навпіл, 
тихо стогне, а на флісовій 
ковдрі розпливається 
велика червона пляма”

Цю тендітну, ніби з іншого світу дівчину звали 
Єлизаветою. Борис навіть посміхнувся подум-
ки, він чомусь так і думав, що ім’я, яким її наре-
кли батьки, повинно бути з аристократичними 
нотками. Виявилось, що Лізі 17, вона закінчує 
школу і хоче вступати до музучилища. Дівчи-
на росла у неповній сім’ї. Її мати, колись пер-
спективна балерина, завагітнівши, покинула 
кар’єру, про що не забувала чи не щодня нага-
дувати доньці, мовляв, це вона винна в тому, 
що мати не реалізувалася.

Борис кружляв над дівчиною і намагався 
якось заземлитися поряд, а Ліза сприймала 
його залицяння з ніжною посмішкою і страхом 
в очах. Чоловік розумів, що зі сторони це, ма-
буть, виглядає дивно і не дуже прийнятно, у них 
різниця у віці понад 20 років, але нічого не міг з 

собою зробити. Все ж таки йому вдалося заво-
ювати Лізу і вже через 4 місяці дівчина стояла 
на порозі його будинку у сніжно-білій мережив-
ній сукні.

Щаслива сім’я, саме про таке життя він мрі-
яв. Борис кожного вечора повертався у своє 
гніздо, де на нього чекала кохана дружина. Во-
ни вечеряли, а після він дивився, як Ліза сво-
їми тонкими пальцями пестить фортепіано, а 
воно на її ласку реагує неймовірними звуками. 
Через рік Єлизавета завагітніла, Борис носив 
її на руках. Ще через 9 місяців на світ з’явила-
ся їхня донечка, її назвали Анною, але щасли-
вий батько кликав її не інакше, як Анна Бори-
сівна. Донька росла батькам на радість. Так у 
чистому і відвертому щасті минуло 4 роки.

Одного разу Борис узяв Лізу на полювання. 
Дружина не була в захваті, навіть трохи опи-
ралася такому бажанню чоловіка, але все-та-
ки поїхала з ним, аби приготувати для компанії 
чоловіків смачну вечерю. Та вихід у ліс не вдав-
ся, чоловіки посиділи за столом годинку і вирі-
шили повертатися. Ліза замість того, аби сісти 
на переднє сидіння, вмостилася ззаду. Борис 
мчав польовою дорогою і раптом натрапив на 
горбок. Машина підстрибнула – і пролунав по-
стріл. Чоловік натиснув на гальма, повернув 
голову і побачив, як Ліза, зігнувшись навпіл, 
тихо стогне, а на флісовій ковдрі розпливаєть-
ся велика червона пляма. Вистрелила рушни-
ця, яку чоловік через необережність кинув між 
передніми сидіннями, навіть не розрядивши. 
До лікарні він фактично долетів, Лізу забрали в 
реанімацію, а його оточила поліція. Ті дні спле-
лися в один, дружина втратила велику кількість 
крові, за її життя боролися найкращі медики, а 
Борис увесь цей час молився. За ці дні він так 
щиро увірував у Бога, що готовий був витрима-
ти будь-яке покарання, аби кохана була жива.

Усі ці переживання добряче відбилися на йо-
го здоров’ї, серце все частіше здавлювало, у 
грудях пекло, але Борис уперто мовчав, адже 
розумів, що той біль, який терпить він, не зрів-
няється з тим, що відчуває Ліза. Через 3 міся-
ці дружина пішла на поправку, але з чоловіком 
розмовляти не хотіла. Відверталася до стіни, 
щойно він заходив у палату. Лікарі сказали, що 
жінці потрібно пройти курс реабілітації, адже, 
окрім фізичної травми, вона отримала ще й на-
дважку моральну.

Борис знайшов найкращу клініку в Австрії 
і відправив дружину з донькою на лікування, 
сам залишився в Києві, аби не зашкодити дру-
жині своєю надмірною увагою.

Звісно, місця він собі не знаходив, працю-
вав наче навіжений, поки одного дня не зне-
притомнів прямо у робочому кабінеті. Вже у 
лікарні з’ясувалося, що в Бориса інсульт. Пала-
та була переповнена, приїхали адвокати Бори-
са та його син. Ніхто не знав, піде чоловік на 

покращення чи ні. Оформляючи заповіт, Борис 
щиро просив вибачення у сина і благав, аби 
той подбав про його кохану Лізу та маленьку 
Аню. Коли всі документи були підписані, чоло-
вік розповів Олексію про те, що так довго при-
ховувала його мати. Олексій був нерідним си-
ном Бориса, вона його нагуляла від якось із 
залицяльників напередодні Борисового дем-
белю. Чоловік про це дізнався згодом, але ви-
гляду не подав, хоча це й гризло його всереди-
ні усе життя. Можливо, саме тому він майже не 
приклався до виховання сина, адже не відчу-
вав у ньому своєї крові і батьківський інстинкт 
був повністю атрофований по відношенню до 
Олексія.

“Ліза навіть не дозволяла 
собі думати про те, 
що їх можуть пов’язати 
романтичні почуття, 
адже Олексій – первісток 
її покійного чоловіка”

Через кілька днів Борис помер, Ліза повер-
талася з донькою на похорон чоловіка. Наче 
біла примара, вона стояла над домовиною. Що 
жінка відчувала в цей момент, ніхто не знає. Але 
в ті дні та хвилини Олексій став справжньою під-
тримкою й опорою для них…

Здається, він розумів, чому чоловік, якого 
той усе життя вважав своїм батьком, закохав-
ся у Лізу. Вона була геть не схожа на тих дівчат, 
з якими він звик мати справу. Абсолютно поз-
бавлена меркантильності, жінка ніби жила од-
нією ногою у своєму вигаданому світі, а іншою 
– у реальному. Все частіше він приїздив до них 
під різними приводами: то завезти продуктів, 
то іграшку Ані, то просто поговорити. Олексій 
швидко налагодив контакт з Анею, ця малень-
ка “дзиґа” завалювала його сотнею запитань, 
примушувала розповідати казки, а втомив-
шись, вмощувалась на колінах і куняла.

Єлизавета розуміла, що в Олексія є до неї 
інтерес, але не подавала вигляду і всіляко пе-
реводила його легкі залицяння в жарти. Хоча 
хлопець імпонував їй як чоловік і як співроз-
мовник, з ним було цікаво і комфортно. Але Лі-
за навіть не дозволяла собі думки про те, що 
їх можуть пов’язати романтичні почуття, ад-
же Олексій – первісток її покійного чоловіка. 
Врешті-решт хлопець вирішив діяти активно, 
він приїхав пізно ввечері з валізами і сказав, 
що поживе у них, мовляв, йому буде так спокій-
ніше і він не хвилюватиметься за Лізу з Анею.

Одного разу після вечері всівшись у м’які 
крісла на терасі, Олексій розповів про свої по-
чуття Єлизаветі. Дівчина ніби вклякла, агре-
сивно зиркнула на нього і замкнулася в собі. І 
тоді Олексій розповів жінці таємницю, про яку 
знав тільки він, його мати та Борис.

Вони вивчали один одного, Ліза довго 
приглядалася до Олексія, перш ніж дозволи-
ла вперше себе поцілувати, а потім ніжно при-
горнути до серця. Їхній роман нагадував плесо 
ранкового озера, без зайвих хвиль, навколиш-
нього шуму, лише з відблисками сонця, що 
прокидається. Для усіх близьких і друзів стало 
справжньою несподіванкою те, що Єлизавета 
й Олексій вирішили побратися. Між сусідами 
почалися пересуди, але закоханим було байду-
же – для щастя потрібно двоє.

Олексій стояв перед могильною плитою, з 
якої на нього дивився молодий Борис. Сто-
яв довго і врешті-решт прошепотів: “Дякую”, 
швидко розвернувся і попрямував до автівки. 
Вмостившись і завівши мотор, узяв до рук те-
лефон. Синій екран миготів буквами, що скла-
дались в ім’я Анна Борисівна.

– Я Вас слухаю, Анно Борисівно.
– Тату, таточку, мерщій їдь додому, в мене 

скоро братик буде…
Олексій примружив очі і щасливо посміхнув-

ся. Сьогодні Ліза подарує йому сина, тепер їх 
буде четверо. Чоловік швидко перемкнув пе-
редачу і поїхав додому, де його чекали найкра-
щі жінки у його житті – Єлизавета та Анна Бо-
рисівна.

Вікторія Ушакова.Вікторія Ушакова.

Закоханим байдуже – 
для щастя потрібно двоє
Чужа сім’я – темний ліс, але трапля-
ється так, що у нашому житті відбу-
ваються такі фантастичні події, які за 
своїм сюжетом можуть стати оскаро-
носними. У сьогоднішній історії Борис 
закохався у дівчину, яка молодша від 
нього більше, як на 20 років, але йо-
го щаслива казка була недовгою. Усе 
зруйнувалося наче картковий будино-
чок, та коли двоє прагнуть бути ща-
сливими, вони можуть вибудувати за-
мок із піску, незважаючи ні на що.
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Овни
Тиждень почнеться з турбот, 
із вирішення робочих питань. 
До середи вами може опа-
нувати суєта, яка тільки де-

зорієнтує вас. Однак уже в четвер ви зможете 
впоратися з цим, а в п’ятницю проаналізуєте і 
розкладете по поличках поточну ситуацію, фі-
нанси. У вихідні може засмутити чиясь поведін-
ка, при цьому будуть і радісні приводи при спіл-
куванні з оточуючими, з близькими.

Тельці
Будні Тельців у цілому про-
йдуть розмірено і спокій-
но. Це вдалий час, щоби 

розібрати завали у справах або вдома (при-
бирання, порядок у шафі, позбавлення від за-
йвих речей, наведення порядку в грошових 
заощадженнях). У п’ятницю може виникнути 
ситуація тиску, коли вам доведеться відстою-
вати свої інтереси. Вихідні пройдуть активно, 
при цьому є ризик, що вам захочеться поруши-
ти принципи здорового способу життя.

Близнюки
У Близнюків на цьому тижні 
можуть відкритися якісь но-
ві можливості, перспективи. 
У середу знадобляться ана-
літичні здібності, які допомо-

жуть визначитись у поточній ситуації: як краще 
вчинити, на чому зосередитись. У четвер мож-
ливі поїздки, пов’язані з грошима. До кінця 
тижня на вас чекає фінансовий бонус, отриман-
ня прибутку.

Раки
У Раків тиждень може поча-
тися з душевного спілкуван-
ня, розмов. До середи може 
позначитись втома, що на-

копичилась від постійного вирішення проблем, 
але до п’ятниці ви відчуєте себе краще і зможе-
те зібратися в ситуації конкуренції, коли вам по-
трібно буде проявити свої найкращі якості. У ви-
хідні можлива незапланована поїздка або якісь 
несподівані новини, які змінять ваші наміри.

Леви
Перша половина тижня під-
ходить для активних дій. Вам 
вдасться здійснити багато що 
із задуманого, якщо ви не бу-

дете сидіти на місці. У кінці тижня варто розсла-
битись, відпочити. Від ваших дій буде залежати 
менше подій. У п’ятницю можливі розбіжності 
або переживання, викликані тим, що вам не спо-
добалася чиясь поведінка.

Діви
На початку тижня Діви мо-
жуть розлучитися з якимись 
ілюзіями, їх може поглинути 
занепокоєння. Справитися 

допоможе спілкування з близькою людиною. 
До четверга може наступити апатія. Якщо у вас 
є можливість, відкладіть справи і дозвольте со-
бі нічого не робити. У вихідні Дівам можуть від-
критися якісь нові перспективи. Раціонально 
обдумайте їх, і якщо це те, що вам потрібно, 
необхідно приступити до дій. Це може прине-
сти позитивні зміни в житті.

Терези
Початок тижня у Терезів буде 
наповнений душевним спілку-
ванням як із друзями, так і в 
романтичному плані. В середи-

ні тижня ви можете завершити якийсь великий 
проєкт, давню справу. У четвер-п’ятницю мож-
ливі фінансові надходження, прибуток. А у вихід-
ні не виключені приємні події чи зустрічі з яскра-
вими людьми, які принесуть позитивні емоції.

Скорпіони
У Скорпіонів на початку тиж-
ня можуть виникати ситуації, 
коли потрібно буде прихову-

вати інформацію, не розкривати всіх карт пе-
ред співрозмовником. Є ризик стати жертвою 
обману або ж вам самим доведеться діяти хи-
трістю. У середині тижня, можливо, доведеться 
спілкуватися з чиновниками. З п’ятниці і у ви-
хідні настане хороший час для відносин. Крім 
того, ви зможете вийти переможцем із важли-
вої для вас ситуації.

Стрільці
У Стрільців на початку тиж-
ня може виникнути симпа-
тія, можливо романтичне 
листування, спілкування. 

У середу-четвер ви можете опинитися в ситу-
ації вибору, коли потрібно буде приймати рі-
шення з кількох можливих. У п’ятницю можуть 
виникнути сильні почуття – як позитивні, так і 
негативні, наприклад, якесь занепокоєння. До 
подій вихідних варто підійти “з головою”, про-
сіюючи все через сито раціоналізму.

Козероги
У першій половині тижня в 
Козерогів може здійснитися 
якесь бажання, відкриються 

нові можливості. Це можуть бути пропозиції по 
роботі, знайомства, нові ситуації. Справи йти-
муть успішно, але до кінця тижня є ризик обма-
ну, шахрайства, так що будьте напоготові. Ви-
хідні обіцяють бути активними. Можливо, вам 
доведеться відправитись у небажану поїздку 
або виконувати справи, які вам би не хотілося.

Водолії
На початку тижня у Водоліїв мо-
жуть статися зміни в якійсь із 
сфер: робота, сім’я, оточення, 
гроші, здоров’я. Зірки обіцяють 

хороший час, коли ви зможете відчути, що успіш-
но керуєте своїм життям й іншими. Позитивні 
події будуть відбуватися у зв’язку з новими або 
продовженням існуючих відносин. Спілкування 
буде теплим і душевним. У п’ятницю доведеться 
вирішувати фінансові питання. Вихідні, швидше 
за все, займуть побутові клопоти, дрібні покупки.

Риби
У Риб тиждень може бути 
пов’язаний з навчанням. 
Ви можете отримувати но-

ві знання або ж самі виступите в ролі вчителя, 
наставника. Можливо, вам доведеться відпра-
витись у небажану, але необхідну поїздку. Се-
редина тижня може бути пов’язана із сильни-
ми почуттями – позитивними або негативними. 
До четверга-п’ятниці завдяки вашим активним 
діям може здійснитися щось істотне. 

Гороскоп із 8 по 14 квітняГороскоп із 8 по 14 квітня

, у

На Чортківщині 
після важкої хвороби 
помер учасник АТО

Гіясуддін Шіхмагомедов – уродженець Республіки Да-
гестан, він не став чекати, коли його мобілізують, а за во-
лею і покликом пішов героїчно захищати нашу землю від 
російського окупанта.

Він пішов в АТО добровольцем у 55 років. Керував взво-
дом 56-ої мотопіхотної бригади, через місяць його при-
значили командиром роти. Воював на Маріупольському 
напрямку Донецької області. У 2015 році Гіясуддін Абдул-
максимович отримав контузію. Довго лікувався і був комі-
сований. У березні 2016-го отримав ІІ групу інвалідності.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким із приводу Висловлюємо співчуття рідним та близьким із приводу 
непоправної втрати. Вічна пам’ять…непоправної втрати. Вічна пам’ять…

На 60 році життя після важкої хвороби відій-
шов у вічність учасник антитерористичної опе-
рації, волонтер, мешканець села Великі Чор-
нокінці, капітан Гіясуддін Абдулмаксимович 
Шіхмагомедов.

Вона це зробила не випадково, адже добре його знає за 
спільною роботою на шоу “Голос. Діти-2”, в якому Роман Са-
санчин за допомогою відомої української співачки здобув пе-
ремогу.

Артистка розповіла, що малокому відомо про те, що са-
ме Роман Сасанчин надихнув її на створення відомого хіта 
“Україна – це ти”.

– Він мені, як син! Ромa – моя любов, він мене нaдихнув нa 
нaписaння пісні “Укрaїнa – це ти”. Цю історію малохто знaє, aле 
цю пісню я писaлa дивлячись нa обрaз Ромчика у моїй голові, – 
мовить Тіна КарольТіна Кароль.

Ці слова викликали в Романа Сасанчина сльози, а в суддів 
проєкту – неабиякий подив.

– Він тaкий був зaвжди – нaївний, щирий, розповідaв про се-
ло, як тaм дивляться прогрaму… У тобі генокод наш, укрaїнський, 

– додала співачка і міцно обняла свого улюбленця, з яким про-
довжить іти до перемоги у X-му сезоні проєкту “Голос країни”.

Коли відбудуться прямі ефіри ювілейного сезону шоу, які були 
заплановані на 5, 12 та 19 квітня, поки не відомо. Організатори 
їх перенесли на невизначений термін. Для зменшення ризиків 
усі репетиції учасників із тренерами скасували або перевели в 
онлайн-режим.

Тіна Кароль на “Голосі країни” “вкрала” 
заліщанина Романа Сасанчина
Ромaн Сaсaнчин із селa Сaдки Зaліщицького рa-
йону заскочив на останню підніжку поїзда у X-му 
вокальному шоу “Голос країни”. Його старання в 
останньому ефірі недооцінив тренер Дан Балан, 
і наш земляк мав би покинути шоу. Однак завдя-
ки змінам до правил, тренери отримали право на 
“крадіжку” одного учасника у своїх конкурентів. 
Цим правом скористалася Тіна Кароль, яка “вкра-
ла” Романа у свою команду.

Головною причиною зменшення роз-
міру субсидії у цьому опалювальному 
сезоні, як повідомили у Міністерстві со-
ціальної політики, стали зміни тарифу на 
опалення та ціни на газ. Так із 1 жовт-
ня 2019 року ціна природного газу для 
населення становила 6,2024 грн. за 1 
куб. м, з 1 листопада – 6,97268 грн., з 
1 грудня – 6,20724 грн., з 1 січня 2020 
р. – 5, 86849 грн., з 1 лютого 2020 р. 

– 5,00503 грн., з 1 березня 2020 р. – 
4,32607 грн. за 1 куб. м.

У зв’язку з цим, щомісяця здійснював-
ся перерахунок житлових субсидій. Від-
повідно зі збільшенням чи зменшенням 
ціни на газ, відбувалася і зміна розміру 
субсидій. Із врахуванням нової ціни на 
газ розмір субсидії за березень буде мен-
шим, ніж за лютий, але у свою чергу плата 
за спожитий газ також буде меншою.

Як зауважили в Мінсоцполітики, пе-
рерахунок житлової субсидії в межах 
установленого строку її призначення 
відбувається без звернення громадян, 
це передбачено пунктом 92 Порядку 
призначення житлових субсидій.

Більшість мешканців Тернопільщини з подивом дізнаються про 
зменшення розміру субсидій. Чому так сталося, дізналися наші 
журналісти.

Чому у квітні зменшився розмір субсидій?  
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“Головне – 
мати Бога в серці”

Третя неділя квітня, а саме 19 чис-
ло, стане для всього світу великим 
днем. Із Воскресінням Хреста люди 
тримають надію, що пандемія, котра 
ступила на весь світ, відійде. Біль-
шість конфесій уже припинили свою 
роботу повністю. Деякі церкви країни 
закриті. А в Тернополі Богослужіння 
проходять з одинадцятьма людьми у 
храмах. Віряни стараються дотриму-
ватись вказівок священнослужите-
лів, тримають дистанцію та не цілують 
ікони. Проте у всіх виникає запитан-
ня, як бути з освяченням Великодньо-
го кошика, верби та чи можна буде 
взяти участь у святій сповіді?

– У цей час треба поберегтися. Не 
нехтувати тими порадами, які нам ре-
комендують медики. Варто пам’ятати, 
що головне – мати Бога в серці. Тре-
ба щиро перечекати цей час і прийти 
до храму тоді, коли це буде безпечно. 
Сподіваємося, що ця недуга скоро 
покине нас і ми зможемо пришвид-
шити цей час спільною домашньою 
молитвою. Для людей, котрі бажають 
посповідатися, буде відведено відпо-
відний час. Це стосується й освячення 
лози та Пасхальних кошиків, – розпо-
відає отець Архікатедрального собо-отець Архікатедрального собо-
ру Непорочного Зачаття Пресвятої ру Непорочного Зачаття Пресвятої 
Богородиці Олег ХаришинБогородиці Олег Харишин.

На період карантину усім вірним 
Тернопільсько-Зборівської архієпар-
хії було дано звільнення від обов’яз-
ку фізичної присутності на Боже-
ственній Літургії у неділю та свята. 
Залишено обов’язок брати участь у 
Божественній Літургії, яка транслю-
ється медійними засобами (інтернет, 
телебачення, радіо), або принаймні 
одну годину спільно чи особисто мо-
литися та читати Святе Письмо.

Архієпископ і Митрополит Терно-Архієпископ і Митрополит Терно-
пільсько-Зборівської єпархії Васи-пільсько-Зборівської єпархії Васи-
лій Семенюклій Семенюк каже, що карантин – це 
не час пікніків, святкувань, марну-
вання часу на непотрібні речі. Він 
не звільняє нас від духовного життя. 
Навпаки, він дає нам можливість за-
думатися над вічними істинами і над 
ціллю нашого життя.

– Віряни, які не перебувають у зо-
ні ризику, протягом Великого Посту 
можуть приступати до сповіді, носячи 
захисну маску та зберігаючи всі сані-
тарні вимоги. Це відстань між священ-
ником і людиною. Сповідь може відбу-
ватися також на церковному подвір’ї 
на відкритому повітрі. Проте окремим 
декретом продовжено час Великод-
ньої сповіді на місяць після завершен-
ня карантину. Тому ті, хто не зможе 
приступити до сповіді до Воскресіння, 
матимуть змогу це зробити після за-
вершення карантину. Якщо би хтось 
перебував у небезпеці смерті, нехай 
збудить у собі щирий і досконалий жаль 
за гріхи, який у випадку неможливості 
приступити до сповіді дозволяє людині 
отримати від Бога прощення гріхів. Хто 
почувається хворим і перебуває вдо-
ма чи в лікарні, може звернутися до 
відповідного священника, який, збері-
гаючи всі санітарні вимоги, висповідає 
й уділить Святе Причастя, а при потребі 
звершить Таїнство Єлеопомазання. На 
час карантину, якщо не існує нагальної 
потреби, не звершуються хрещення і 
миропомазання, – повідомив Владика 
Василь Семенюк.

“У цей час освячення 
кошика треба доручити 
комусь одному”

Митрополит каже, що у Велику п’ят-
ницю у всіх храмах буде виставлена 
Свята Плащаниця, однак відбудеться 
виніс без процесій. Архієпископ за-
стерігає, аби її люди не цілували та 
не торкалися руками. Можна робити 
уклін, однак дотримуватись дистанції 
та не скупчуватись у групи.

У Квітну неділю освячення лози та 
Пасхальних кошиків відбудеться, од-
нак згідно з деякими вимогами. Для 
початку вірянам слід розуміти, що все 
залежить від стану їхнього здоров’я. 
Якщо хтось із членів сім’ї погано по-
чувається, краще залишитися вдома. 
Освячення лози відбудеться на відкри-
тому повітрі. Людям слід триматися на 
відстані одне від одного. Освячення 
Пасхального кошика слід здійснити та-
кож на церковному подвір’ї. Вірянам 
рекомендують триматися подалі одне 
від одного, і щоб освятити пасхальні 
наїдки, не треба йти до церкви всією 
родиною. У цей час краще, щоби це 
здійснив один із членів сім’ї. Всі інші 
зможуть спостерігати за процесією че-
рез медійні засоби. Пасхальні Богослу-
жіння онлайн транслюватимуться по 
телебаченню та радіо, також можна бу-
де переглянути через мережу інтернет.

Окремим пунктом є освячення мо-
гил, яке традиційно відбувається на 
другий-третій день свят. Священно-
служителі закликають не приносити 
на могили померлих жодних страв. 
Варто згадати померлих добрим сло-
вом та помолитися зі їхні душі. Свя-
щенник із співцями помолиться бі-
ля могили померлого та окропить її. 
Біля могили можуть стояти рідні, але 
прохання не скупчуватись у групи.

Задля того, аби під час Великого 
Посту вам було легко на душі, можна 
читати Святе Письмо. Також під час 
перегляду або слухання церковних 
Богослужінь треба запалити свічку і 
разом молитися Богу.

– Ми би дуже хотіли, аби освячення 
лози та святої Паски пройшло без жод-
них перепон. Молимося щодня, аби 
люди перестали хворіти та ця страшна 

пандемія закінчилась. Ми прислухає-
мося до вказівок влади. Як відбувати-
меться освячення, поки що не відомо. 
Скоріше за все Богослужіння відбу-
деться у храмі, а люди стоятимуть на 
подвір’ї та, дотримуючись усіх засобів 
захисту і відстані, зможуть посвятити 
лозу та пасхальні кошики. Є велике ба-
жання, аби люди як належить відсвят-
кували ці дні і з усіма почестями пішли 
додому, – розповідає протоієрей цер-
кви Віри, Надії, Любові (Московського 
патріархату) Степан БаланСтепан Балан.

А ось священник із Лановеччини 
Олексій ФілюкОлексій Філюк запропонував освяти-
ти Паску іншим способом. Кошики бу-
дуть виноситися за ворота, а родина 
стоятиме на подвір’ї. Священник хо-
дитиме вулицями та освячуватиме їх.

– Такий спосіб дуже цікавий. Але 
найперше хочу сказати, що Пасха – 
це не освячення кошика. Це радість 

через воскресіння Бога нашого. Ду-
ховна радість – ось це головна Пасха. 
Є традиція освячення кошиків. Тому в 
храмі відбудеться літургія без людей, 
а після відправи я поїду по селах (Біло-
зірці і Шушківці). Люди залишать пас-
хальні кошики за воротами домівок, 
і ми їх окропимо. Така ідея до мене 
прийшла, як лише почався карантин. 
Віряни поставилися з розумінням. Ад-
же ситуація небезпечна. І ми маємо 
дотримуватись тих правил, про які ка-
жуть лікарі, – сказав священник Тер-
нопільської єпархії православної цер-
кви України Олексій Філюк.

Паска у римо-католиків припадає на 
12 квітня. Священники запевняють ві-
рян бути спокійними та дотримуватись 
усіх правил, які постановила влада.

– Все відбудеться у храмі згідно з 
постановленими правилами. Скром-
но, тихо та без зайвих церемоній. Ми 
маємо розуміти всю суть цього свята 
в серці. Але не повинні порушувати 
правил захисту, – підсумував настоя-настоя-
тель костелу Божого Милосердя Божої тель костелу Божого Милосердя Божої 
Матері Неустанної Помочі Римо-като-Матері Неустанної Помочі Римо-като-
лицької церкви, отець Андрій Маліглицької церкви, отець Андрій Маліг.

Наша газета бажає усім гарних свят. 
Однак нагадує про те, що карантинний 
режим через освячення пасхального 
кошика ніхто не відміняв. Варто бути 
максимально обережними. І йдучи до 
церкви, слід добре тримати дистанцію. 
Бути в захисній масці та рукавичках. 
Не нехтуйте простими правилами, які 
рятують ваше життя та життя близьких.

Соломія ВершигораСоломія Вершигора

Як святкувати Великдень 
в умовах карантину?

У зв’язку з епідемією, ка-
рантинні заходи в Україні 
продовжено до 24 квітня. 
Таке рішення уряд ухвалив 
наприкінці березня. Аби за-
побігти поширенню небез-
печної інфекції, медики, 
влада та й священнослу-
жителі закликають людей 
залишатися вдома. Не ви-
ходити на вулицю без на-
гальної потреби та бути роз-
судливими стосовно інших 
людей. Однак як бути лю-
дям, котрі цілком і повністю 
налаштовані святкувати 
Великдень з усіма почестя-
ми та як він буде проходити 
цьогоріч. Про це дізнавали-
ся наші журналісти.

Олег ХаришинОлег Харишин

Василій СеменюкВасилій Семенюк

Андрій МалігАндрій Маліг

Степан БаланСтепан Балан

Олексій ФілюкОлексій Філюк
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ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ
· К плюф тбольні про рам и тернопільсь их оманд "Нива", "Аван ард",· К плюф тбольні про рам и тернопільсь их оманд "Нива", "Аван ард",
"Б дівельни " старих ро ів. (067) 601-21-30."Б дівельни " старих ро ів. (067) 601-21-30.

·Робота для ст дентів і молоді до 25 ро ів. (050) 627-67-04, 43-49-31.·Робота для ст дентів і молоді до 25 ро ів. (050) 627-67-04, 43-49-31.

 ·  · Куплю монети СРСР. (066) 989-09-77.
· Візьм в оренд араж на тривалий термін в районі в л. 15 вітня. (097)· Візьм в оренд араж на тривалий термін в районі в л. 15 вітня. (097)
909-70-78, 51-06-29909-70-78, 51-06-29

· · Будівельна компанія прийме на постійну роботу підсобних працівників. Тел. 42-27-72, 
моб.095-731-77-99
· · Продається земельна ділянка у с. В. Гаї 0,34 сотки. Недорого, терміново зі сторони 
Тернополя під забудову. (067) 936-31-46, (097) 480-11-31.
· · Стелі натяжні. Від виробника. Ціна Вас здивує. (097) 144-42-09.
· · Продається гараж в кооперативі “Сателіт”. (067) 682-10-70.
· К плю фризер для морозива. (066) 339-36-34.· К плю фризер для морозива. (066) 339-36-34.
· · Атомобільні послуги, послуги по сходженні коліс на вантажні автомобілі 
європейського виробництва. (097) 407 67 17, 43 10 97.
· Продається ясеневий паркет 70*30*16, 7м2. (067) 208-04-92.
· Продається гараж в кооп. “Залізничник” під бус 6Х4Х3 м. Підвал, брама 3м 
дешево. 095 843 44 56, 098 77 86 771.
· · Запрошує гостинний двір “Гірська соната”. 78590 с. Микуличин, пр. Підліснів, Ів – 
Франківська обл. Skype: Girsonaty. www.karpaty.info. 098 98 32 463, 098 70 45 191.
· · Рихтовка, фарбування, зварювання бусів (великих), л/а; якісно, гарантійний талон  . 
0352 26-14-84, 067 355 64 36.
· · Інформація про постійні вантажні перевезення до 2т. IVEKO максі 14 м3 по місту, 
області, України. 093 296 80 00, 066 122 87 47, 096 644 54 53.
· · Юридична допомога при зверненні до суду для отримання дозволу для встановлення 
і.о. в квартирі. 096 918 79 86.
· Обстежую будь – які будівлі, споруди, кинуті, аварійні, незавершені, 
висотні. 097 636 07 44. Анатолій Пасько.
· · Продаю гараж металевий з оглядовою ямою в кооперативі “Автолюбитель №1”. Ціна 
1500 у.о. 098 428 73 51.
· · Продається гараж 2 поверхи, Східний “Автолюбитель-2”. Ціна 6000 у.о. 067 996 32 58.
· На постійну роботу потрібен майстер – будівельник з навиками зварника та 
автослюсара. 097 131 31 00, 050 724 23 64, 063 223 33 44.
· · Будь – які автозапчастини до всіх іномарок. 067 310 65 24, 067 310 68 03.
· · Потрібні молоді люди, студенти, активні, впевнені в собі люди. Співбесіда. (096) 408 77 37.
· · Менеджер по роботі з персоналом і клієнтами. (096) 407 89 70.
· · ФК “Соколята” потрібно грамотна, молода людина зі знанням іноземних мов. Телефон 
для довідок: 0978680703.
· · Продам земельну ділянку і будинок с. Сороцьке. Все приватизоване, 29 км від 
Тернополя. 096 466 95 79.
· · Продаю квартиру в центрі 2х. кім. 3/3 ц., і/о. 50000 у.о. 61,8 м.кв. 093 650 35 61.
· · Заняття з англійської та української мови, індивідуальний підхід до кожного за шкільною 
програмою. 068 030 14 93.
· · Здам в оренду холодильну камеру. Продам металеву огорожу 32м і гріль на газі, 
чавунні труби. 067 352 49 41.
· Продам 3-кімнатну квартиру в новобудові на вул. Тарнавського в 
Тернополі, площею 90,36 кв.м, середній поверх, сонячна сторона, лоджія 
засклена. Перший внесок 20%. Тел. (068) 203-31-15.
· · Кваліфіковано зрізаємо дерева. Допомагаємо заготовити та продаємо дрова.
097 132 96 63.
· · Розкрій та пошиття вишиванок. Пошиття фати дешево. 098 334 13 32.
· · Якісний ремонт жіночого одягу. 098 334 13 32.
· · Продам 3-кімнатну квартиру в Тернополі, Сонячний масив, здача в грудні 2020 року,
площею 81,88 кв.м, опалення, на виплату. Перший внесок 20%. Тел. (067) 993-87-37.
· Альтанки. 067 350 51 70.
· · Вагонка, підлога, суха столярна дошка 50-ка, крокви, лати, мурлати. Балки, 
перекриття стелі. Дошка 20; 25; 30; 40; 50. 067 953 43 07.
· · Крокви, лати, мурлати. Дошки 20; 25; 30; 40; 50. Суха соснова дошка 50. 
Вагонка. 067 350 51 70.
· · Продаю 0,5 л скляні банки по 2 гривні. 53 73 68, 067 266 36 87.
·Подушка фундаментна 2,4м х 0,8м – 15шт. Перемичка віконна або дверна 26см х 22см 
х 300см – 12шт. Тел: 098 265 50 33.
· Продам 2-кімнатну квартиру в новобудові на вул. Тарнавського в Тернополі 
(здача вгрудні 2020 року), площею 75,62 кв.м, 2-ий поверх. Перший внесок 
20%. Тел. (068)203-31-15.
· · Продам апарат для виробництва та продажу морозива. 095 316 60 59.
· · Продаю платівки 68-73 років, зарубіжна та українська естрада, 60шт. (097) 015 36 36,
52-66-53.
 · · Продаються журнали “Футбол” 2005-2012 років, а також спецвипуски. Недорого.
(067) 455-46-10.
· · Продам 2-кімнатну квартиру в новобудові на вул. Тарнавського в Тернополі, площею
59,17 кв.м, 5-ий поверх. Розтермінування. Тел. (067) 993-87-37.
· · Продам: швелершвелер №18 довжина 3м – 2шт, №16 довжина 1,75м – 1шт; кутник кутник 75х50мм 
довжина 1,5м – 15шт, 75х50мм довжина 2,5м – 7шт. 097 810 44 74.
· · Вантажні перевезення до 4,5 тонн. 097 159 81 32.
· Продам 1-кімнатну квартиру в новобудові в Тернополі, ближній Сонячний, нова,· Продам 1-кімнатну квартиру в новобудові в Тернополі, ближній Сонячний, нова,
опалення, площею 53,50 кв.м, 3-ий поверх. Перший внесок 20%. Тел. (068) 203-31-15.опалення, площею 53,50 кв.м, 3-ий поверх. Перший внесок 20%. Тел. (068) 203-31-15.
· · Продам одяг 58-60 р-ри, різний недорого. 097 015 36 36, 52 66 53.
· · Продаю: шафу, серванти, тумбу під телевізор б/к.
· Куплю холодильники, морозильні камери, газові колонки, котли, плити, пральні машини, · Куплю холодильники, морозильні камери, газові колонки, котли, плити, пральні машини, 
телевізори, радянські комп’ютери та радіодеталі. 096 545 45 14.телевізори, радянські комп’ютери та радіодеталі. 096 545 45 14.
· Продається Форд Скорпіо 1988 р. в., сірий, механіка, 2,0 бензин. Хороший стан. · Продається Форд Скорпіо 1988 р. в., сірий, механіка, 2,0 бензин. Хороший стан. 
Недорого. Тел. 050 372 78 76.Недорого. Тел. 050 372 78 76.
· Продаю комп’ютерний стіл в гарному стані. 80х50. Ціна 520 грн. Тел. 098 651 91 44.
· Продам 1-кімнатну квартиру в новобудові на вул. Тарнавського в Тернополі (здача в
грудні 2020 року), площею 44,95 кв.м, 6-ий поверх. Перший внесок 20%. Тел. (067)
993-87-37

ОФІЦІЙНО
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Терміни 
запровадження 
РРО для платників 
єдиного податку 
змінено

Як змісЯк змістились у часі терміни застосування програм-тились у часі терміни застосування програм-
них РРО для суб’єктів господарювання ІІ-IV груп єдино-них РРО для суб’єктів господарювання ІІ-IV груп єдино-
го податку?го податку?

Законом України від 17.03.2020 р. №533-ІХ “Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та ін-
ших законів України щодо підтримки платників по-
датків на період здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання виникнення і поширення коронавірусної 
хвороби (COVID-19)” внесено зміни у терміни запро-
вадження програмних реєстраторів розрахункових 
операцій. До 1 серпня 2020 року перенесено введен-
ня в дію норм законодавства щодо запровадження 
програмних реєстраторів розрахункових операцій як 
альтернативу класичним РРО. Також до 1 серпня 2020 
року продовжено можливість не застосовувати як 
класичні, так і програмні РРО приватним підприємцям 
єдиного податку другої – четвертої груп незалежно від 
обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом 
календарного року не перевищує ліміт у 1000000 гри-
вень. Винятком є реалізація технічно складних побу-
тових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, 
та реалізація лікарських засобів, виробів медичного 
призначення.

При цьому надання платних послуг у сфері охорони 
здоров’я виключено із зазначеного переліку. Такі по-
слуги можна буде надавати у межах зазначеного лімі-
ту до 1 січня 2021 року.

Сектор комунікацій Головного Сектор комунікацій Головного 
управління ДПС у Тернопільській областіуправління ДПС у Тернопільській області

Де на Тернопільщині 
не буде світла

ВАТ “Тернопільобленерго” повідомляє, що у зв’язку з виконан-ВАТ “Тернопільобленерго” повідомляє, що у зв’язку з виконан-
ням робіт із планових ремонтів обладнання трансформаторних ням робіт із планових ремонтів обладнання трансформаторних 
підстанцій напругою 10/0,4 кВ і ліній електропередавання на-підстанцій напругою 10/0,4 кВ і ліній електропередавання на-
пругою 10 і 0,4 кВ з розчищенням їхніх трас та інших робіт з екс-пругою 10 і 0,4 кВ з розчищенням їхніх трас та інших робіт з екс-
плуатаційного обслуговування, буде тимчасово припинено по-плуатаційного обслуговування, буде тимчасово припинено по-
стачання електричної енергії окремим споживачам.стачання електричної енергії окремим споживачам.

Дата Години Електропостачання яких споживачів буде обмежено

21 
квітня

09:00 17:00 Збаразький район: с. Кухаруки, с. Колодно
10:00 16:00 Бережанський район: с. Урмань, м. Бережани, с. Штирнастівка 
09:30 16:30 Борщівський район: м. Борщів, с. Гермаківка, с. Шупарка, с. Бабинці

09:00 16:00
Підволочиський район: с. Токи, с. Воробіївка, м. Підволочиськ, с. 

Супранівка, с. Росохуватець, с. Коршилівка, с. Клебанівка, с. Шевченкове, 
с. Скорики. С. Староміщина, с. Медин, с. Мислова

09:00 16:00
Теребовлянський район: с. Долина, с. Підгайчики, с. Залав’є, м. 

Теребовля, с. Золотники, смт. Микулинці, с. Кривки, с. Золотники, с. 
Соколів

22 
квітня

11:00 15:00 Монастириський  район: м. Монастириська (частково вул. В. Великого)
10:00 16:00 Бережанський район: с. Шайбівка, м. Бережани, с. Жорниська 

09:30 16:30 Борщівський район: с. Кривче, с. Сапогів, с. Гермаківка, с. Шупарка, с. 
Бабинці

09:00 16:00 Бучацький район: с. Жнибороди, с. Беремяни
08:00 17:00 Гусятинський район: с. Ємелівка
08:00 17:15 Гусятинський район: с. Ставки, с. Постолівка 

09:00 17:00 Збаразький район: с. Котюжино, с. Бодаки, м. Збараж, с. Новики, с. 
Черніхівці

10:00 17:00 Зборівський район: с. Погрібці,с. Калинівка, с. Білоголови, с. Городище
09:00 17:00 Кременецький район: с. В.Млинівці

09:00 16:00
Підволочиський район: с. Голотки, м. Підволочиськ, с. Супранівка, с. 

Росохуватець, с. Коршилівка, с. Клебанівка, с. Шевченкове, с. Скорики, с. 
Староміщина, с. Медин, с. Мислова

09:00 17:00 Підгаєцький район: с. Вага, с. Бронгалівка, с. Михайлівка

09:00 16:00 Теребовлянський район: с. Долина, с. Підгайчики, с. Залав’є, м. 
Теребовля, с. Золотники, с. Кам’янка, с. Соколів

09:00 17:00 Тернопільський район: с. Байківці, с. Чистилів
09:00 16:30 Чортківський район: с. Переходи, с. Базар, с. Шманьківці, с. Росохач
09:00 16:00 Шумський район: с. Бриків, с. Обич, с. Людвищі

23 
квітня

09:00 16:00 Шумський  район: с. Обич, с. Залісці
10:00 16:00 Бережанський район: с. Стриганці 

09:30 16:30 Борщівський район: с. Кривче, с. Сапогів, с. Шупарка, с. Бабинці, с. 
Гермаківка

09:00 16:00 Бучацький район: с. Порохова
08:00 17:12 Гусятинський район: с. Ємелівка, с. Ставки, с. Постолівка

10:00 16:00 Збаразький район: с. Бодаки, с. Котюжино, м. Збараж, с. Стриівка, с. 
Травневе

09:00 17:00 Збаразький район: с. Котюжино, с. Королюки
10:00 17:00 Зборівський район: хут. Цецівка, с. Йосипівка, с. Розгадів, с. Нетерпинці
09:00 17:00 Кременецький район: с. Підлісці

09:00 16:00
Підволочиський район: с. Терпилівка, м. Підволочиськ, с. Супранівка, с. 

Росохуватець, с. Коршилівка, с. Клебанівка, с. Шевченкове, с. Скорики, с. 
Староміщина, с. Медин, с. Мислова

09:00 16:00
Теребовлянський район: с. Долина, с. Підгайчики, с. Залав’є, м. 

Теребовля, с. Сокільники, с. Різдвяни, с. Сокільники, с. Гончарки, с. 
Панталиха

09:00 17:00 Тернопільський район: с. Байківці, с. Чистилів
09:00 16:30 Чортківський район: с. Переходи

09:30 16:30 Чортківський район: с. Базар, с. Калинівщина, с. Ягільниця, с. Нагірянка, 
с. Долина, с. Шульганівка, с. Ст. Ягольниця

09:00 17:00 Шумський район: с. Жолобки, с. Тилявка, с. Рохманів, с. Людвищі
09:00 18:00 Шумський район: м. Шумськ

24 
квітня

09:00 16:00 Теребовлянський  район: с. Кам»янка, с. Зубів, с. Острівець,  с. Золотники 
(школа)

10:00 16:00 Бережанський район: с. Вербів, м. Бережани (вул.. Цегельна) 

09:30 16:30 Борщівський район: с. Кривче, с. Сапогів, с. Гермаківка, с. Шупарка, с. 
Бабинці

09:00 16:00 Бучацький район: с. Скоморохи
08:00 17:12 Гусятинський район: с. Крогулець, с. Мала Лука
08:00 17:00 Гусятинський район: с. Шидлівці
09:00 16:00 Збаразький район: с. Чорнии Ліс, с. Романове Село, с. Н. Лубянки
10:00 16:00 Зборівський район: с. Годів, с. Оліїв, хут. Ковтуни
09:00 17:00 Кременецький район: с. Підлісці

09:00 16:00
Підволочиський район: с. Терпилівка, с. Поділля, с. Хоптянка, с. Іванівка, 

м. Підволочиськ, с. Супранівка, с. Росохуватець, с. Коршилівка, с. 
Клебанівка, с. Шевченкове, с. Скорики, с. Староміщина, с. Медин, с. 

Мислова

09:00 15:00 Теребовлянський район: с. Довге, с. Деренівка, с. Долина, м. Теребовля, 
с. Дарахів, с. Тютьків, с. Зубів

09:00 16:00 Теребовлянський район: с. Дарахів
09:00 16:00 Тернопільський район: с. Байківці, с. Чистилів

09:00 16:30 Чортківський район: м. Чортків (вул. Полуботка, Орлика, Тудора, 
Тарнавського), с. Сл. Давидківська

09:30 16:30 Чортківський район: с. Шульганівка (ПАП "Довіра")
09:00 16:00 Шумський район: с. Бриків, х. Базильки, х. Чотирьохполівка, с. Людвищі

м. Тернопіль
22 

квітня 09:00 13:00 вул. Валова; вул. А. Брюкнера 2, 3; вул. Й.Сліпого 1; вул. Сагайдачного 6

23 
квітня 09:00 13:00 вул. Микулинецька 8; вул. Чернівецька 33, 44Б

Відділ по роботі з громадськістю ВАТ “Тернопільобленерго”Відділ по роботі з громадськістю ВАТ “Тернопільобленерго”



РЕЦЕПТИ ВІД ГОСПОДИНІРЕЦЕПТИ ВІД ГОСПОДИНІ
Вафельний рулет з кокосом Вафельний рулет з кокосом 
від Ірини Татарин

Потрібно 1 пачку вафель
Заливаємо 1 червону галеретку у форму

Крем 1:Крем 1:
100 гр. кокосу
10 ст. ложок молока
250 гр. масла
100 гр. цукрової пудри (можна трошки менше)
Кокос запарюємо гарячим молоком. Збиваємо масло з пудрою, додаємо кокос. 
Перемішуємо, змащуємо ним 2 вафлі. Залишаємо в стороні.

Крем 2:Крем 2:
1 пачка крекеру коричневого
1,5 ст. води
3-4 ст. ложки какао
ванільний цукор
1 ст. цукру
Варимо сироп із цукру, какао, води, ванілі, коли почне кипіти, додаємо змелений 
у порошок крекер, добре вимішуємо, відставляємо, щоби трохи остигло. Масти-
мо ним 2 вафлі. На ці коричневі вафлі кладемо вафлі з кокосом (коричневі-ко-
косові-коричневі-кокосові), смужку галеретки і скручуємо в рулет. Замість гале-
ретки можна покласти банан.

Смачного! 
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