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КОРОТКОКОРОТКО

В Україні з’явився 
“кабінет громадянина”

– Ми обрали шлях зменшення кількості реєстрів, їхнє 
“укрупнення” та підвищення рівня безпеки. І дуже важливо, 
щоби кожен громадянин знав, якими даними володіє про 
нього держава, хто з чиновників переглядав особисті да-
ні та навіщо, – повідомив міністр цифрової трансформації 
Михайло ФедоровМихайло Федоров.

Якщо, наприклад, ви володієте квартирою, але дані про 
неї не відображені в кабінеті, це означає, що її немає в 
електронному реєстрі. А право власності є тільки в паперо-
вому вигляді, в архіві.

– Відсутність даних у реєстрі – це ризики рейдерства та 
взагалі втрати прав власності, якщо щось станеться з тим 
самим архівом. Тому реєструйтеся на порталі, використову-
ючи електронний підпис або BankID, та дізнавайтесь якість 
даних, якими володіє про вас держава, – наголосив міністр.

Заступнику Кличка “світить” до 5 років

– Під час відпрацювання території району патрульні зупи-
нили автомобіль, водійка якого (депутат Київради від фрак-
ції “Солідарність” Людмила Костенко) не ввімкнула фари у 
темну пору доби. Під час спілкування патрульні запідозри-
ли, що жінка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, 
однак від проходження тесту на драгері вона відмовилася. 
За даними поліції, депутат Костенко кермувала автомобі-
лем напідпитку. У цей час із машини вийшов “нетверезий 
пасажир, який агресивно поводився та після неодноразо-
вих зауважень почав погрожувати патрульному і вдарив 
його, – повідомила прес-служба поліції Києва.

Правоохоронця доставили до медичного закладу для на-
дання необхідної допомоги, а чиновника затримали. Як з’я-
сувалося пізніше, зловмисник – заступник голови Київської 
міської державної адміністрації. За даним фактом розпоча-
ли кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або на-
сильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. 

Глава Нацполіції України Ігор Клименко Ігор Клименко заявив, що “ко-
жен, хто не виконує законних вимог поліцейських, незалеж-
но від статусу і посади, буде відповідати перед законом”.

Очільник столиці Віталій КличкоВіталій Кличко після інциденту звільнив 
свого заступника Володимира Слончака та вибачився за 
негідну поведінку свого підлеглого.

Із 12 травня може відновитися 
міжміське сполучення

– Це все стосується автобусних і залізничних перевезень. 
Але багато залежить від того, які показники поширення віру-
су ми матимемо до 12 травня. Надалі плануємо й авіасполу-
чення. Звичайно, ми можемо говорити тільки про внутрішню 
авіацію. Єдине, що авіаперевізники не розуміють обсягу тра-
фіку: відкривати рейс і везти 10 пасажирів – не вигідно, – 
розповів Владислав КриклійВладислав Криклій.

Міністр припустив, що, напевно, залишаться деякі обмежен-
ня і заходи: маски, термоскринінг, де це можливо, у міському 
транспорті можна буде використовувати тільки сидячі місця.

Безробітні українці зможуть 
оформити допомогу онлайн 

Згідно з повідомленням уряду, для отримання послуги не-
обхідно авторизуватися в кабінеті користувача на порталі 
“Дія” за допомогою електронного підпису, електронної сис-
теми ідентифікації Bank ID або Mobile ID і заповнити одну 
онлайн-анкету, питання якої визначатимуть перелік доку-
ментів (паспорт, документи про освіту, трудова книжка то-
що). Після цього на електронну пошту або на телефон при-
йде підтвердження про надання статусу безробітного та 
виплату допомоги з безробіття або повідомлення про необ-
хідність доопрацювання чи аргументовану відмову.

Мінімальну допомогу з безробіття на час карантину 
збільшено із 650 до 1 тис. грн.

У поліції Києва заявляють, що заступник голови 
Київської міської держадміністрації Володимир 
Слончак, який увечері 26 квітня вдарив патруль-
ного, мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, за 
вчинене йому загрожує до 5 років ув’язнення.

На порталі “Дія” запустили “кабінет громадянина” 
України, де міститься інформація з різних держав-
них реєстрів: електронні документи громадян, да-
ні про їхню нерухомість, землю, бізнес, авто.

12 травня може бути відновлено активність у мі-
стах, приміське, міжміське сполучення. Про це 
повідомив міністр інфраструктури Владислав 
Криклій.

Кабінет Міністрів України затвердив експери-
мент із реєстрації безробітних і призначення 
допомоги з безробіття в електронній формі за 
допомогою державного порталу “Дія”. 

У четвер, 30 квітня, очікується хмарна погода з прояснен-
ням та невеликий дощ. Тому не забудьте взяти парасольку та 
водонепроникний одяг. Хоч дощик буде не рясним, однак наш-
кодити здоров’ю він таки зможе. Температура повітря вдень 
буде +18, вночі – +9. У перший день травня від ранку до само-
го вечора небо буде вкрите хмарами. Усю другу половину дня 
йтиме дрібний дощ. Температура повітря удень становитиме 
до +19, а вночі – до +8 градусів. 2 травня цілий день ітиме 
дощ, сонечка на горизонті видно не буде. Нічна температура 
підніметься до +12, денна – до +18 градусів. У цей день вша-
новується пам’ять преподобного Івана Ветхопещерника. У на-
роді цього святого називали Іваном Воїном і вірили в нього 

як захисника від крадіїв. У цей день був звичай розстилати 
на землі полотна і класти пироги. Таким чином наші пращури 
пригощали весну, щоби вона дала хороший урожай. У цей час 
зацвітає бузина, жовта акація, польовий клен, осика.

У неділю, 3 травня, також очікуємо дощ на цілий день, тем-
пература повітря буде вдень +12, вночі – до +7 градусів. 4 
травня ранок усміхнеться промінцями сонечка. Однак темпе-
ратура повітря стоятиме досить свіжа та прохолодна – до + 12 
удень та +4 уночі. Опадів не передбачається. 5 травня сонечко 
на горизонті виднітиме, температура повітря становитиме до 
+16 удень та + 9 уночі. Без опадів. Зверніть увагу, що до пого-
ди саме 5 травня у народі дуже прислухалися. Особливо город-
ники та садівники. У цей день вшановується пам’ять апостолів 
Нафанаїла, Луки, Климента. У минулі часи помітили, що коли 5 
травня вночі буде заморозок, то ще 40 днів вранці буде достат-
ньо холодно. Напередодні дня Юрія (6 травня) святкували свято 
“Ляля”. Найкрасивіша дівчина (Ляля) повинна була кидати по-
другам вінки. Хто спіймає, ховає подарунок до наступної весни.

“Номер один” бажає усім гарного настрою незалежно від 
погоди. Нехай сонечко завжди світить у вас в душі, а посміш-
ка буде на обличчі.

Соломія ВершигораСоломія Вершигора

Чи варто чекати на тепло у найближчий тиждень?
Хочеться сонечка й тепла, тоді і настрій кращий, 
переконують тернополяни. Останній тиждень 
квітня може бути непередбачуваний. Минулого 
року в цю пору люди ходили у легеньких курточ-
ках та футболках, бо сонечко припікало до +23 
градусів. А чи чекати на таку теплінь цього року, 
читайте далі.

НБУ наголошує, що для 95% 
банківських клієнтів ці зміни 
не ускладнять життя, а скорі-
ше спростять, адже всі клієнти 
банків уже є ідентифікованими 
(були у відділенні, заповнювали 
анкету та надавали ксерокопії 
своїх документів).

Зміни переважно стосуються 
додаткових вимог до неіденти-
фікованих операцій.

1. Впроваджується ризик – 
орієнтований підхід у роботі 
з клієнтами. Тобто високори-
зикових клієнтів перевіряти-
муть більш прискіпливо. На-
приклад, ідеться про політиків 
чи олігархів. Тобто тих, хто мо-
же проводити операції на ве-
ликі суми.

НБУ зазначає, що операції 
“звичайних” людей – студентів, 

пенсіонерів, клієнтів у рамках 
зарплатного проєкту та “біло-
го” бізнесу, що платить податки 
– перевірятимуть менше. Ад-
же ризиків, що всі перерахова-
ні займаються “відмиванням” 
грошей, немає. 95% банків-
ських клієнтів належать саме 
до низькоризикової категорії.

2. Збільшується граничний 
поріг операцій обов’язкового 
фінмоніторингу. Раніше бан-
ки в обов’язковому порядку 
повідомляли Держфінмоніто-
ринг про всі операції від 150 
тис. грн., а серед підстав для 
цього було аж 17 ознак. За-
кон збільшує граничний поріг 
суми до 400 тис. грн. та змен-
шує список ознак операцій до 
чотирьох. Звітувати потріб-
но про такі операції: готівка; 

переказ коштів за кордон; 
операції політиків; операції 
клієнтів з держав, які пра-
цюють “в антилегалізаційній 
сфері”, як наприклад Північна 
Корея. На думку НБУ, це дасть 
змогу легше дихати бізнесу та 
банківським клієнтам.

3. Запроваджується дис-
танційна ідентифікація. Те-
пер, щоби відкрити рахунок у 
банку, не потрібно йти у відді-
лення – достатньо засвідчити 
свою особу через відеозв’я-
зок або через систему BankID. 
Також є й інші моделі.

4. Закон розширює вимо-
ги до ідентифікації тих, хто 
робить переказ грошових 
коштів. Це не стосується пе-
реказів грошей із картки на 
картку. Банківська картка – 
це вже ідентифікований про-
дукт, і банк має інформацію 
про їхніх власників.

Йдеться переважно про пе-
рекази без відкриття рахунку, 
наприклад поповнення рахун-
ку через термінал. Тобто якщо 
ви будете поповнювати раху-
нок через термінал на суму 
5 тис. грн. і більше, потрібна 

ваша ідентифікація. До кінця 
року платіжні термінали бу-
дуть обладнані спеціальними 
зчитувачами карток. Але ці 
правила не стосуються: опла-
ти комунальних послуг, сплати 
податків та інших обов’язко-
вих державних платежів, оп-
лати товарів чи послуг, попов-
нення кредитних карток до 30 
тис. грн. У цьому випадку іден-
тифікація не буде потрібна.

5. Закон суттєво розширює 
перелік суб’єктів первинного 
фінмоніторингу, тобто тих, хто 
фактично проводить ідентифі-
кацію клієнта. Тепер їхній пе-
релік поповнюють і поштові 
оператори, і ріелтори, і юристи, 
представники грального бізне-
су, і ті, хто надає податкові кон-
сультаційні послуги. Всім, кого 
це стосується, буде надано до-
статньо часу на адаптацію до 
кінця цього року.

“Якщо ви сумлінний клієнт 
та не проводите незаконних 
операцій, то зміни вас ніяк не 
зачеплять. Навпаки, ви отри-
маєте додаткові переваги, та-
кі як дистанційна ідентифіка-
ція”, – резюмують у НБУ.

Ідентифікація на терміналах та 
дистанційне відкриття рахунку: 
в НБУ пояснили новий закон
Національний банк пояснив, що зміниться після 
набуття чинності нового закону про фінансовий 
моніторинг, йдеться про те, що зміни переважно 
стосуються лише неідентифікованих операцій. На-
приклад, для поповнення з терміналу на суму понад 
5 тисяч гривень потрібно буде підтвердити свою 
особу. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Проєкт “ІнфоЦентр” від 
МБФ “Галицька громада” 
розпочав свою роботу

Наша мета – надання інформаційних послуг для населення.
Що ми робимо?
– Надаємо юридичні консультації (первинна допомога);
– Займаємося збором інформації про потреби у гуманітарній 

підтримці для закладів охорони здоров’я та пошуком додатко-
вих ресурсів;

– Надаємо психологічну допомогу людям, які потрапили у 
важкі життєві обставини.

Якщо вам потрібна допомога або ви знаєте тих, кому во-
на потрібна, зателефонуйте на “гарячу лінію” за номером 
0800336872.

За інформацією відділу організації рекрутингу та партнер-
ства у сфері зайнятості Тернопільського обласного центру за-
йнятості, на 22 квітня 2020 року роботодавці, які працюють у 
сфері медицини області, мають 34 вакансії. Це медсестри та лі-
карі, зокрема: сімейної практики, терапевт, ерготерапевт, сто-
матолог, уролог, психотерапевт, офтальмолог, отоларинголог, гі-
неколог, з лікувальної фізкультури та спортивної медицини. Такі 
фахівці потрібні у Тернополі та Тернопільському, Борщівському, 
Гусятинському, Зборівському, Кременецькому, Монастирись-
кому, Теребовлянському, Чортківському районах.

Загалом у кожному зі згаданих працівників роботодавці хочуть 
бачити не лише професіонала своєї справи, а й ввічливу, акурат-
ну, уважну людину, яка добросовісно ставиться до роботи та вміє 
спілкуватися з клієнтами. Роботодавці готові платити до 19000 
грн. зарплати на місяць.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною 
інформацією зверніться до районних філій Тернопільського об-
ласного центру зайнятості чи Тернопільського міськрайонного 
центру зайнятості.

Відділ інформаційної роботи Тернопільського Відділ інформаційної роботи Тернопільського 
обласного центру зайнятостіобласного центру зайнятості

На Тернопільщині 
є вакансії для працівників 
медичної сфери
Лікарі та медичний персонал завжди потрібні як 
у системі державної медицини, так і в приватних 
клініках.
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“Голос країни” пам’ятає Ро-
ман Сасанчин ще маленьким 
10-річним хлопчиком. Тоді 
вперше постав перед про-
слуховуванням наосліп. І вже 
тоді його голос сподобався 
багатьом, однак жоден із тре-
нерів не повернувся до ма-
ленького Романа. Натомість 
хлопчик зрадів і подумав, що 
все-таки він пройшов до на-
ступного туру, аж поки мама 
за лаштунками не пояснила 
синочку, що він програв. То-
ді до студії “Голосу” надійшли 
сотні повідомлень про те, що 
так з дитиною не можна об-
ходитись, його голос був ча-
рівним, і багато просили дати 
йому ще один шанс. Цей шанс 
він отримав у другому сезоні 
“Голос країни. Діти” і… став 
його переможцем.

Цього року Роман вирішив 
підкорити ще одну суддівську 
четвірку і повернувся на вже 
дорослий проєкт “Голос кра-
їни”. На сліпому прослухову-
ванні він виконав легендарну 
та вкрай важку пісню Алес-
сандро Сафіни “Luna tu”. Фан-
тастична четвірка обернулася 
вся. І буквально билася за Ро-
мана. Але хлопець обрав команду Дана Балана.

Ефір за ефіром Україна спостерігала за сво-
їми фаворитами. А Тернопільщина, безумовно, 
вболівала за земляка. Він упевнено йшов до 
своєї мети. Розповідав журналістам, що коли 
співає, всередині щось прокидається і він спі-
ває душею. Однак у вокальних нокаутах опи-
нився на “лаві запасних” та ледь не попрощав-
ся з проєктом. Врятувала його від виходу з шоу 
Тіна Кароль.

26 квітня на “Голосі країни” відбувся супер-
фінал. Уся Тернопільщина, затамувавши подих, 
стискала кулаки, вболіваючи за хлопця. Впер-
ше учасники виступали у порожньому залі, а 
зіркові тренери могли тільки дистанційно під-
тримати підопічних. Спочатку глядачі своїми 
голосами визначили переможців із команди 
кожного судді, які пройшли у другий етап су-
перфіналу. Серед п’яти учасників команди Тіни 
Кароль глядачі своїм голосуванням віддали пе-
ревагу саме нашому земляку. У другому етапі 
суперфіналу суперниками Романа Сасанчина 
були Сергій Асафатов, Індіра Єдільбаєва і Єрлан 
Баібазаров. Учасники заспівали пісні, з якими 
вони прийшли на проєкт “Голос країни-2020”. І 
цього разу за нашого земляка проголосувало 
найбільше глядачів. Коли оголосили ім’я пере-
можця, зал вибухнув. Усі щиро вітали Романа, а 

він дякував усім, мамі проєкту Тіні Кароль і сво-
їй рідній мамі, котра дала йому життя та завжди 
казала: “Сину, вперед”. На одному з ефірів Ро-
ман присвятив неньці пісню, тоді вона розчули-
ла і суддів, і гостей залу та й усю країну.

– Моя дитина для нас найкраща. Так як і для 
кожної мами. Роман музикою жив і живе. У ди-
тинстві дуже любив співати. В дитячому садоч-
ку вже було помітно, що він музику буде дуже 
любити. Після 9-го класу вступив до Теребов-
лянського музучилища, там про нього лише гар-
но говорять. Безмежно рада, що він переміг. 
Думаю, продовжить навчання у Києві, буде роз-
виватися, а ми його підтримуватимемо, – каже 
мама Романа, Євдокія СасанчинЄвдокія Сасанчин.

Коли Роман навчався у школі, без його спі-
ву не обходився жоден концерт. Одногрупники 
та друзі кажуть, що це товариський, веселий та 
дружній товариш. Ніколи за ним не було поміт-
но агресивних дій чи непристойної поведінки. 
Друзі жартують, головне, щоби Роман не за-
знався і пам’ятав, з ким у дитинстві бігав та де 
розбивав коліна.

P.S.: P.S.: Наше видання приєднується до всіх при-
вітань, які лунали та лунають на адресу Романа 
Сасанчина, та бажає юному таланту не проґа-
вити шансу, який йому подарувала доля.

Соломія ВершигораСоломія Вершигора

Заліщанин 
Роман Сасанчин 
підкорив “Голос країни”
Овації, вигуки браво, океан щирих сліз та ключі від квартири у столиці дісталися 
Роману Сасанчину. Хлопчина приїхав на проєкт із села Садки Заліщицького райо-
ну. Його голос підкорив столицю та серця багатьох дівчат. А найголовніше серце в 
житті Романа, його матір, плакала від гордості за сина.

Договір оренди землі від 03.04.2019 р.- що зареєстрований за № 6127. 
Повідомлення про початок підготовчих робіт № ТП 010191370124
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Було виявлено потребу медиків у місці, 
де вони зможуть відпочити після контакту із 
хворими чи перепочити під час важких ро-
бочих змін у разі погіршення ситуації. Як ві-
домо, інфекція має властивість легко поши-
рюватись, тому дуже важливо було зробити 
відпочинок медичного персоналу передусім 
безпечним і запобігти перенесенню вірусу у 
їхні домівки.

Працівники ТОВ “Тернопільбуд” здійсни-
ли капітальний ремонт приміщення, в якому 
під час епідемії зможе перебувати медичний 
персонал інфекційного відділення, не нара-
жаючи на небезпеку своїх рідних.

– Ми повністю відремонтували фасад 
будинку, у всіх приміщеннях поклали но-
ву плитку, пошпаклювали та побілили стіни, 
спорудили нові сходи, зробили зовнішнє во-
довідведення для дощових вод. У відновле-
ному санвузлі розмістили нову сантехніку, в 
тому числі душову кабіну, якої раніше не бу-
ло. Щиро сподіваємося на якнайшвидше за-
вершення епідемії і бажаємо усім здоров’я. 
Низький уклін нашим медичним працівни-
кам. Нам приємно, що ми змогли зробити 
умови роботи на передовій лікарів хоч тро-
хи комфортнішими, – розповів гендиректор 
ТОВ “Тернопільбуд” Василь ЛилоВасиль Лило.

Згідно з офіційною статистикою МОЗ України, Тернопільська область – од-
на з лідерів в Україні за кількістю хворих на COVІD-19. Лікарі та їхні сім’ї – 
перші, хто опинився у зоні ризику. ТОВ “Тернопільбуд” не могло залишатися 
осторонь проблеми поширення коронавірусу, тому звернулося до головно-
го лікаря Тернопільської комунальної лікарні швидкої медичної допомоги 
Ярослава Чайківського, щоби дізнатися, як допомогти зробити щоденну пра-
цю медиків комфортнішою і безпечною.

“Тернопільбуд” здійснив 
капітальний ремонт 
приміщення для відпочинку 
медичного персоналу
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ППідприємці Тернополя хочуть Підприємці Тернополя хочуть 
 послаблення карантину і рівних умов  послаблення карантину і рівних умов 

Те, що введення карантинних заходів створи-
ло незручності для населення, є очевидним. За-
крилися всі крамниці, крім продуктових мага-
зинів та аптек, торгово-розважальні центри. Не 
працюють нічні клуби й перукарні, скасовані кон-
церти й театральні вистави, відмінено масові за-
ходи. Між містами зупинилися пасажирські пере-
везення, а в’їзд в Україну іноземцям заборонили 
взагалі. І це далеко не повний список профілак-
тичних заходів, які введено в країні. Зважаючи 
на те, що Тернопільщина одна з тих областей, де 
власного виробництва фактично немає, а люди в 
основному працюють у сфері надання послуг, то 
зрозумілим є те, що у багатьох жителів рівень до-
ходу зменшився.

Нещодавно в Тернополі люди влаштували ак-
цію протесту з метою скасування введеного ка-
рантину. У пікеті взяли участь кілька жителів 
міста, підприємців та активістів, а сам захід від-
бувся навпроти будівлі облдержадміністрації. На 
акції представники бізнесу закликали звернути 
увагу на те, що у населення починають закінчу-
ватись гроші.

– Ми, підприємці Тернополя, представляє-
мо невелику частину тернопільського харчу-
вання, маленьких і більших фаст-фудів. У нас 
багато працівників, а ми вже півтора місяця 
сидимо на карантині. Відповідно співробіт-
ники не працюють, заклади стоять, податки 
також не сплачуються. Ми пішли на цей крок 
свідомо, щоби не заражати більше людей, три-
мати ситуацію під контролем. Але! Одна спра-
ва, коли йдуть усвідомлено всі, а коли працює 
“МакДональдз” й інші заклади, а ми закриті, 
то це виходить не зовсім сприяння карантин-
ним заходам, просто одних виживають, а інші 
можуть працювати, тому що мають великі ме-
режі. Хочемо, щоби була справедливість – як-
що не працюють, то всі, або ж усі мають право 
в якихось рамках працювати... Цей карантин 
тримати вже практично не можливо, тому що у 
нас і в наших працівників гроші вже практично 
закінчуються, – описав ситуацію місцевий під-
приємець Юрій.

Також присутні зауважили, що акція – не мі-
тинг. Один із них висловив сумнів щодо реальної 
загрози коронавірусу і в якості аргументу нага-
дав статистику щодо летальних випадків у ДТП. 
До протестувальників прийшов і головний полі-
цейський області, який попросив усіх розійтися 
по домівках і не порушувати карантину.

Нагадаємо, що в Україні карантинні захо-
ди ввели 12 березня. Нещодавно уряд заго-
ворив про вихід держави з карантину, однак 
термінів так і не названо. Відбуватиметься 
все у 4 етапи. Перший етап – контроль над по-
ширенням. Умови – кількість нових виявлених 
випадків інфікування протягом 10 днів не ро-
сте або знаходиться в межах 5% щодня. Дру-
гий етап – зменшення випадків інфікування. 
Умови – кількість зафіксованих нових випад-
ків зараження йде на спад протягом 10 днів. 
Кількість тих, хто одужав кожен день, ста-
більна або зростає. Третій етап – медсисте-
ма звільняється від хворих. Умови – кількість 
тих, що видужали, в два рази або більше пере-
вищує кількість нових випадків упродовж 10 
днів. Лікарні зайняті інфікованими менш ніж 
на 10%. Четвертий етап – повний контроль 
над вогнищами інфікування. Умови – кіль-
кість нових виявлених випадків, які не пов’я-
зані між собою, кожен день менше 5 у кожній 
області протягом 10 днів. П’ятий етап – припи-
нення внутрішньої передачі COVID-19. Умови 
– у країні фіксуються поодинокі випадки інфі-
кування. Станом на 10 ранку вівторка в Украї-
ні зафіксовано 9 410 випадків COVID-19, з них 
239 – смертельних.

 Чехія відкриває кордони  Чехія відкриває кордони 
 (7 449 – захворіло, 223 – померло)  (7 449 – захворіло, 223 – померло) 

Тим часом уже з 27 квітня відразу кілька кра-
їн поступово послаблюють карантинні заходи, 
введені для населення і бізнесу через пандемію 
COVID-19. Одними з перших на шляху до виходу 
з локдауну рухаються деякі країни Євросоюзу. У 
Чехії карантин було введено 16 березня. Це одна 
з перших європейських країн, в якій ввели жор-
сткий карантин, і однією з перших його знімає. Із 
27 квітня Чехія відкрила кордони для своїх гро-
мадян. Приводом для пом’якшення карантину 
стало рішення суду, яке визнало раніше прийняті 
урядом заходи по боротьбі з розповсюдженням 
коронавірусу таким, що порушують закони краї-
ни. Можна виїжджати за кордон навіть у відпуст-
ку. Але кожен, хто повертається, повинен буде 
зробити тест і підтвердити негативний результат 
COVID-19 або провести два тижні на домашньо-
му карантині. В’їзд іноземців у Чехію, як і раніше, 
обмежений, винятки зроблено для підприємців з 
Євросоюзу. З 27 квітня в країні відновлять робо-
ту магазини площею до 2,5 тис. кв. м і автошколи. 
А вузи зможуть відновити навчання, але з обме-
женням до п’яти чоловік у приміщеннях.

 У Швейцарії (29 264 – захворіло, 1 677 –  У Швейцарії (29 264 – захворіло, 1 677 – 
 померло) та Австрії (15 357 – захворіло,  померло) та Австрії (15 357 – захворіло, 
 569 – померло) відкриються перукарні  569 – померло) відкриються перукарні 

У Швейцарії карантинні заходи тривали з 13 
березня, в Австрії – з 19-го. Зараз ці дві альпій-
ські республіки пом’якшують карантин. У Швей-
царії з 27 квітня відновили роботу перукарі й фі-
зіотерапевти, а також підприємства, що надають 
побутові послуги. Відкрити школи влада збира-
ється після 11 травня, а ось бари і ресторани за-
лишаться закритими як мінімум до 8 червня.

На поточному тижні пом’якшення карантин-
ного режиму очікує й Австрію: з 1 травня відкри-
ються магазини, перукарні, манікюрні салони 
і так далі. З обмеженнями відкриються і ресто-
рани. Заклади не повинні працювати пізніше 23 
години, співробітники зобов’язані носити маски, 
кількість відвідувачів і їхнє розташування в рес-
торанах теж буде суворо регулюватися, пояснив 
канцлер Австрії Себастіан КурцСебастіан Курц. До середини 
травня можуть відкритися церкви, в яких будуть 
проводитись Богослужіння, але рішення буде ух-
валено в залежності від динаміки числа хворих.

 Литва дозволила працювати  Литва дозволила працювати 
 вуличним  кафе  вуличним  кафе 
 (1 344 – захворіло, 44 – померло)  (1 344 – захворіло, 44 – померло) 

Литва перебувала на карантині з 16 березня. 
Із 27 квітня країна оголосила про пом’якшення 
карантинних заходів. Відкриються музеї, біблі-
отеки, вуличні кафе, а також перукарні й косме-
тичні салони. На спортивних майданчиках доз-
волять такі види спорту, як гольф і теніс. Також 
відкриються зоопарки та ботанічні сади. Дещо 
раніше влада дозволила відкрити всі роздрібні 
магазини, включаючи ті, що працюють у торго-
вих центрах. Таке рішення ухвалено одночасно з 
продовженням локдауну до 11 травня.

 Нідерланди дозволять дітям  Нідерланди дозволять дітям 
 командні види спорту  командні види спорту 
 (38 440 – захворіло, 4 534 – померло)  (38 440 – захворіло, 4 534 – померло) 

У Нідерландах карантинні заходи ввели 24 бе-
резня. Тепер же з 11 травня їх планують пом’як-
шити в першу чергу по відношенню до дітей. 

Відкриються дитячі садочки, а класи початко-
вих шкіл будуть займатися у “півсили”: класи 
розіб’ють на дві або кілька груп, щоби знизити 
ризик захворювань. Решта учнів поступово по-
вернуться в школи із 2 червня. У рішенні посла-
бити карантинні заходи влада Нідерландів спи-
рається на статистику, згідно з якою з 34 тисяч 
інфікованих в країні тільки 147 чоловік були мо-
лодші 14 років, із них у лікарню зверталися лише 
47. З кінця травня школярам дозволять займа-
тися спортом, включаючи командні види спорту 
з тілесним контактом. Учням до 18 років дозво-
лять спорт, але тільки такий, при якому можна до-
тримуватись дистанції в 1,5 метра, наприклад, 
настільний або великий теніс.

 Італія розпочала перехід до другої фази  Італія розпочала перехід до другої фази 
 пом’якшення карантину  пом’якшення карантину 
 (199 414 – захворіло, 26 977 – померло)  (199 414 – захворіло, 26 977 – померло) 

Італія постраждала від атаки COVID-19 най-
більше у Європі. Карантинні заходи там ввели ще 
8 березня. Друга фаза передбачає відновлення 
роботи виробництва, будівельних компаній та 
деяких оптових торговців із 4 травня. Через два 
тижні опісля має запрацювати роздрібна торгів-
ля. Деякі підприємства, що вважаються “стра-
тегічними” й орієнтовані переважно на експорт, 
можуть відновити роботу цього тижня за умови, 
що отримають дозвіл від місцевих префектів. 
Відновлення роботи дозволено за умови, що всі 
компанії суворо дотримуватимуться протоколів 
безпеки на робочому місці. Людям буде дозво-
лено пересуватися по своїх регіонах для відві-
дування родичів, але масові родинні зібрання 
заборонено. Вимога заповнення сертифікатів 
з підтвердженням мети поїздки зберігається. В 
інші регіони поки їхати не можна, окрім робочої 
необхідності. Крім того, люди можуть займатися 
спортом індивідуально не тільки в районі своїх 
будинків, а й на більш далекій відстані – парки 
та сквери відкриються на всій території країни. 
Бари і ресторани знову відкриються для обслу-
говування на винос із 4 травня, але їжу потрібно 
вживати в будинку або в офісі. Повне відкриття 
ресторанів і барів передбачається з червня. Пе-
рукарні та салони краси повинні запрацювати з 
1 червня. Із 18 травня запрацюють музеї та біблі-
отеки. Школи залишаться закритими до вересня. 
Церковні служби залишаються забороненими.

 Іспанія дозволила дітям виходити  Іспанія дозволила дітям виходити 
 на вулицю без обмежень  на вулицю без обмежень 
 (229 422 – захворіло, 23 521 – померло)  (229 422 – захворіло, 23 521 – померло) 

В Іспанії, яка постраждала від COVID-19 чи не 
найбільше після Італії, суворий карантин ввели 
16 березня. Днями в країні його вкотре продов-
жили, однак пом’якшили деякі обмеження для ді-
тей (їм із середини березня було взагалі заборо-
нено виходити з дому). Уряд офіційно вибачився 
перед дітьми за введені раніше обмеження. Пер-
шими з регіонів Іспанії вихід з локдауну плану-
ють Канарські острови. Тут не зафіксовано нових 
випадків захворювань із 29 березня. Подальше 
пом’якшення можливе у другій половині травня.

 У Німеччині відкрили школи  У Німеччині відкрили школи 
 для старшокласників  для старшокласників 
 (158 758 – захворіло, 6 126 – померло)  (158 758 – захворіло, 6 126 – померло) 

Із 20 квітня в країні почали діяти деякі пом’як-
шені карантинні заходи. Зокрема, уряд дозво-
лив відкрити школи для старшокласників (садки 

ще закриті) і магазини площею 800 кв. м. Рішен-
ня про подальше пом’якшення обмежувальних 
заходів влада Німеччини ухвалить не раніше 6 
травня. Як пояснила канцлер країни Ангела Мер-Ангела Мер-
кель,кель, наслідки від введених 20 квітня дозволів 
на деяке пом’якшення карантину можна оцінити 
лише за 2 тижні.

 Ізраїль дозволить роботу перукарень,  Ізраїль дозволить роботу перукарень, 
 салонів краси, косметичних кабінетів  салонів краси, косметичних кабінетів 
 (15 589 – захворіло, 208 – померло)  (15 589 – захворіло, 208 – померло) 

Уряд країни ухвалив рішення про послаблен-
ня карантину, яке набуло чинності опівночі 26 
квітня і діятиме до 3 травня. В країні дозволи-
ли продаж їжі в ресторанах на винос, без сидін-
ня за столиками, роботу перукарень, салонів 
краси, косметичних кабінетів, включаючи ла-
зерну епіляцію, і магазинів (окрім критих торго-
вих центрів). При цьому деякі правила продов-
жують діяти, а контроль над їхнім виконанням 
буде посилено. Зокрема, маски повинні носити 
в громадських місцях усі, починаючи з 7 років. 
Що стосується поновлення роботи шкіл і дитя-
чих садів, то на першому етапі дитячі садки пла-
нують поділити на дві групи приблизно по 15 ді-
тей у кожній. Кожна група відвідуватиме садок 
одну частину тижня, а іншу – займатиметься в 
рамках дистанційного навчання. Учні старших 
класів продовжать підготовку до випускних іс-
питів одночасно з дистанційним навчанням. Зу-
стрічі з викладачами для підготовки до іспитів 
будуть проходити групами по 10 осіб.

 Данія (9 049 – захворіло, 427 – померло)  Данія (9 049 – захворіло, 427 – померло) 
 та Норвегія (7 599 – захворіло,  та Норвегія (7 599 – захворіло, 
 205 – померло) відкрили дитячі садки  205 – померло) відкрили дитячі садки 

Із 20 квітня пом’якшили карантинні заходи Да-
нія і Норвегія. У Данії відновили роботу підприєм-
ства малого бізнесу, відкрито школи і дитячі сад-
ки. У Норвегії теж відкрилися дитсадки і школи 
для учнів 1-4 класів. Паралельно норвежців за-
кликають скористатися добровільним мобільним 
додатком для відстеження інфікованих COVID-19.

 Польща планує дозволити  Польща планує дозволити 
 авіаперевезення з 9 травня  авіаперевезення з 9 травня 
 (12 089 – захворіло, 570 – померло)  (12 089 – захворіло, 570 – померло) 

– Стосовно прогулянок, то, відповідно до ка-
рантинних правил, зберігається правило 2 метрів 
відстані між пішоходами. Підприємства та органі-
зації повинні створити певні умови роботи. Якщо 
віддалено працювати неможливо, а на робочому 
місці є велике скупчення людей, то роботодавець 
повинен забезпечити засобами захисту.

Літакам планують дозволити користуватися 
з 9 травня. Кордони мають відкрити уже 3 трав-
ня. У торгових центрах можна працювати мага-
зинам з: продуктами, косметикою (крім парфу-
мів і прикрас), гігієнічними товарами, засобами 
для чищення, медичними та фармацевтичними 
виробами, будівельними товарами (на вихід-
них великі магазини з такими товарами закри-
ті), пресою, продукцією для домашніх тварин.
Залишаються закритими салони краси (такі по-
слуги не можна надавати навіть вдома), готелі, 
ресторани, фітнес-клуби, музеї, кінотеатри, теа-
три. Вони запрацюють в час другої і третьої фази 
виходу з карантину. Садки і навчальні заклади 
планують відкрити 24 травня, – повідомив депу-
тат Хоростківської міської ради, який працює в 
Польщі Віталій Остафійчук.Віталій Остафійчук.

Послаблення карантину: бути чи не бути?
Кабінет Міністрів представив план 
виходу України з карантину. За сло-
вами прем’єр-міністра Дениса Шми-
галя, його реалізація може початися 
вже з 11 травня. Однак умовою для 
цього є сприятлива епідемічна ситуа-
ція в країні. Кожен з етапів має певні 
умови їхньої реалізації, а також зале-
жить від динаміки розповсюдження 
COVID-19. На які послаблення пішли 
країни Єврозони та як це відбувати-
меться в Україні, читайте у матеріалі 
наших журналістів.



АНАЛІЗ ТИЖНЯАНАЛІЗ ТИЖНЯ
№16-17 (735) ВІД 29.04.2020

5

У Почаївській лаврі 
на Великдень вірян 
“запустили” до монастиря, 
не зважаючи на засторогу

Наприкінці березня ряд українських ЗМІ пові-
домили про те, що вісім громадян Молдови за-
разилися коронавірусом під час паломницької 
поїздки в Почаївську лавру на Тернопільщині. 
Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Іон КікуІон Кіку. 
У період епідемії група людей поїхала автобусом 
у паломництво в Україну, в Почаївський монас-
тир. Після повернення у вісьмох із них виявили 
новий коронавірус, інші – під наглядом.

– Серед паломників, які поїхали під час епіде-
мії у монастир в Україну, восьмеро повернули-
ся зараженими звідти, і є ризик того, що весь 
автобус інфікований. Ніщо нас не врятує, якщо 
ми несвідомо їдемо інфікуватися, – підкреслив 
прем'єр Іон Кіку.

Проте в УПЦ МП тоді такі звинувачення відки-
нули і запевнили, що жодного коронавірусу там 
немає. Хоча незадовго у Почаївській лікарні не-
дугу діагностували у чотирьох медсестер і… 27 
контактних медиків зачинили на обсервацію.

– Я говорив, я просив, я кричав про факти іс-
нування хворих на COVID-19 та факти їх прихо-
вування у Почаївській лаврі та прилеглих тери-
торіях усіма можливими способами – особисто, 
з високих трибун, у ЗМІ. Та завжди керівник ОДА 
Володимир Труш реагував спокійно завченою 
фразою: “Cитуація під контролем!” Про це за-
певняли і правоохоронці. Але ситуація в Поча-
єві давно вийшла з-під контролю. Та, зрештою, 
ніколи вона під контролем не була. На днях ми 
подали звернення депутатів Тернопільської об-
ласної ради до президента України та Кабінету 
Міністрів щодо негайного розірвання догово-
ру оренди об‘єкта національного значення По-
чаївської лаври, яка перебуває у користуванні 
православної церкви Московського патріарха-
ту, – розповів депутат обласної ради, керівник 
фракції Радикальної партії Богдан ЯциковськийБогдан Яциковський.

Можновладці заявляють, що в Україні церкви 
стали розповсюджувачами COVID-19. Мовляв, 
ряд священнослужителів не дотримались реко-
мендацій і карантинних вимог. Подібну ситуацію 
можна було бачити і у Почаєві. На Великдень у По-
чаївській Свято-Успенській лаврі Божественна лі-
тургія відбулася за участі значної кількості вірян, 
які не дотримувались дистанції. Згідно з попере-
дніми домовленостями з духовенством Почаїв-
ської лаври, Богослужіння мало проводитись із 
виконанням усіх умов та правил карантину. При-
хожани мали перебувати на прилеглій території, 
а не у храмі. Пасхальне Богослужіння розпоча-
лося о 23-й годині. У цей час поліцейські зафік-
сували скупчення людей у храмі, ще кілька десят-
ків прихожан перебували на вулиці. Переважна 
більшість не дотримувались дистанції. Під час 

релігійної відправи духовенство відчинило двері 
монастиря і віряни, всупереч встановленим об-
меженням, почали заходити всередину.

– Я особисто розмовляв із владикою ще заз-
далегідь, орієнтовно десь 3-4 тижні тому. Зокре-
ма, ішлося про певні домовленості щодо закрит-
тя їхнього лаврського готелю. Так, його закрили, 
як і домовлялися. Пізніше перемовини із духо-
венством лаври вів начальник головного управ-
ління Нацполіції у Тернопільській області. Деякі 
домовленості було виконано, деякі – ні. Зокре-
ма, дезінфекцію територій лаври, інші речі було 
зроблено. Але все-таки лаврські церкви не бу-
ли закриті. Богослужіння відбувалися не тільки 
ззовні, як ми домовлялися, а й у храмі, куди при-
йшло багато людей, – повідомив голова Креме-
нецької районної ради Володимир СтефанськийВолодимир Стефанський.

Згодом прес-служба Міністерства внутріш-
ніх справ повідомила про відкриття двох кримі-
нальних проваджень за порушення карантину 
на Великдень у Святогірській Свято-Успенській і 
Почаївській Свято-Успенської лаврах (обидва мо-
настирі належать Московському патріархату). Ад-
же Богослужіння у храмах відбулися з порушен-
нями карантинних обмежень: і в Святогірській 
Свято-Успенській лаврі, і в Почаївській Свято-У-
спенській лаврі під час служби знаходилась вели-
ка кількість осіб, які не дотримувались соціальної 
дистанції, при цьому частина з них не використо-
вувала засобів індивідуального захисту. Прова-
дження було відкрито за статтею Кримінально-
го кодексу “порушення санітарних правил і норм 
щодо запобігання інфекційним захворюванням 
та масовим отруєнням”, яка передбачає макси-
мальне покарання у вигляді позбавлення волі на 
строк до восьми років. Однак чи понесуть винні 
відповідальність, питання риторичне.

У Почаєві епідеміологи 
втомилися рахувати 
контактних осіб

21 квітня Свято-Успенську Почаївську лавру 
закрито на карантин, а у самому Почаєві, де 
зафіксовано спалах коронавірусу, було обме-
жено рух транспорту. На в’їздах у Почаїв обла-
штовано чотири карантинні пости, де цілодобо-
во несуть службу поліцейські, рятувальники, 
військовослужбовці. Заїжджати у місто і виїж-
джати з нього дозволено лише медикам, пра-
цівникам соціальних служб, людям, які забез-
печують населений пункт продовольством і 
лікарськими засобами, та спецтранспорту.

– Ми були змушені закрити місто через три 
фактори. Перше – різкий прогрес. Плюс 13 ви-
падків за один день. Друге – перша смерть у 
Почаєві. Це 43-річна жінка, яка мала захворю-
вання серця. Після виявлення коронавірусу ми 
її відправили на лікування у Тернопіль, у неї був 
складний стан. Третій – наші епідеміологи, чес-
но кажучи, втомилися шукати контактних осіб у 
Почаєві, тому що фактично визнали себе кон-
тактними, – прокоментував пан Стефанський.

Священники з Почаєва 
лікуються у столиці

23 квітня представникам ЗМІ стало відомо, що 
в Олександрівській лікарні Києва з коронавіру-
сом перебувають четверо священників зі Свя-
то-Успенської Почаївської лаври, але чому їх пе-
ревезли саме до столиці – не відомо.

– За інформацією головного лікаря, в меду-
станові є четверо священнослужителів із По-
чаєва. У нас в кожній інфекційній лікарні є 

священнослужителі, але без уточнення, з якої во-
ни церкви. Та найбільше їх в Олександрівській лі-
карні, – розповіла директорка департаменту охо-
рони здоров’я КМДА Валентина ГінзбургВалентина Гінзбург.

На запитання, чому священників з Тернопіль-
ської області повезли саме до лікарні в Києві, 
Гінзбург відповіла: “Я не можу пояснити”. Крім 
того, директорка зазначила, що в інфекційно-
му корпусі Олександрівської лікарні вже немає 
вільних ліжок.

Зрештою, воно й не дивно, що святі отці обра-
ли для лікування Олександрівську лікарню. Адже, 
за інформацією столичних ЗМІ, тут лікувалися за-
можні українці, які захворіли на COVID-19 на гір-
ськолижному курорті “Куршевель”, – мільярдер 
Валерій Хорошковський, мультимільйонер Віталій 
Хомутинник, заступник голови Харківської облра-
ди Володимир Скоробогач, суддя Господарського 
суду Києва Вікторія Джарти, народний депутат 
Сергій Шахов, а також колишній очільник Офісу 
президента Андрій Богдан. І хай би хто не гово-
рив, що перед пандемією ми всі рівні, та на прак-
тиці виявляється, що хтось все одно рівніший. 
Очевидно, так і вважають священнослужителі 
останнього бастіону Московського патріархату в 
Західній Україні, адже лікуватися у Кременецькій 
чи Почаївській лікарні вони не захотіли.

У Почаївській лікарні замість 
туалетів – відра у палатах

Почаївська лікарня не має власних очисних 
споруд, тому пацієнти медзакладу не можуть 
ходити до вбиральні. Про це йдеться у сюжеті 
ТСН. Замість туалетів у палатах стоять пласти-
кові відра. Столичних медійників про це пові-
домили пацієнти Почаївської райлікарні, яка 
уже півтора тижня працює як шпиталь для хво-
рих на COVID-19. Кажуть, це ще ВІП-варіант, 
бо відер кілька, а також вони мають кришки. 
Натомість в іншому відділенні цієї ж лікарні на 
всю палату одна ємність і без накриття.

– Хворих, яких поклали у терапевтичне відді-
лення, не випускають у туалет, що на поверсі. Їм 
принесли відро для чотирьох осіб – без кришки, 
звичайне залізне. Воно стоїть майже добу, поки 
санітарка його не винесе, – розповіла журна-
лістам родичка пацієнтки Людмила ТараненкоЛюдмила Тараненко.

Це підтверджує і пацієнтка, яка лежить в ін-
фекційному відділенні. Вона каже, що у них на 
кожну своє цеберко, але користуватися ним 
треба при всіх: “Кожен сідає на своє відро. Спо-
чатку я пів дня терпіла-терпіла, а потім уже по-
чала сідати. Отак-от“. Немає у палатах і руко-
мийників, скаржаться пацієнти. Воду людям 
приносять для вмивання, для цього призначе-
не інше відро. Потім усі ємкості забирають са-
нітарки. Зрештою, тепер стає зрозуміло, чому 
святі отці лікуються у столиці, адже такі умови – 
не для духовенства, а хіба що для пастви.

Кременеччина не отримала 
жодної допомоги від держави 
у боротьбі з COVID-19

Район, де є дві лікарні – Кременецька і Почаїв-
ська, у яких медики борються з коронавірусом, 
не відчуває жодної допомоги від Міністерства 
охорони здоров’я. Про це заявив голова Креме-
нецької районної ради Володимир Стефанський.

– Головне питання – це те, що ми маємо ро-
бити з тими хворими, кількість яких зростає. 
На сьогодні жодної фінансової допомоги, жод-
ної копійки з державного бюджету для бороть-
би з коронавірусом район не отримав. Тобто ті 

гроші, які ми виділили зі свого районного бю-
джету, ті кошти, які зібрали волонтери, це при-
близно в загальному десь 1 млн. грн. Але це 
не та сума, що потрібна для лікарень, які треба 
забезпечити відповідними засобами. Тобто не-
обхідно, щоби держава звертала не тільки ува-
гу на великі обласні лікарні, які мають певне 
устаткування, а й на малі, які, якщо можна так 
сказати, – на передовій боротьби з коронаві-
русом. От у Почаївській лікарні лежать 33 па-
цієнти з коронавірусом, лікарню перетворили 
на госпіталь. Так, нам допомагає Тернопіль, ми 
можемо туди відправляти пацієнтів у критич-
них станах, але у нас ситуація складна. Зреш-
тою, йдеться не тільки про гроші, нам потрібні 
засоби та нові методи лікування, – бідкається 
Володимир Стефанський.

За його словами, перед медиками існує за-
боргованість 400 тис. грн. Виділеної субвенції 
не вистачило, медичним працівникам видано 
лише аванс у квітні, підвищення окладів на 300 
відсотків не відбулося. Раніше головний лікар 
Почаївської районної лікарні Богдан Кучер  Богдан Кучер під-
твердив, що дійсно медичний заклад потребує 
додаткового устаткування та витратних матері-
алів для лікування хворих на COVID-19. Потріб-
ні хоча б два ШВЛ, кардіомонітори, пульсокси-
метри, респіратори 2-3 класу.

Чи введуть надзвичайний 
стан на Кременеччині?

Після усіх вищеописаних подій областю поча-
ли ширитися чутки про те, що можновладці пла-
нують звернутися до центральної влади Укра-
їни з проханням ввести надзвичайний стан у 
Кременецькому районі. Однак, як стало відомо 
нашим журналістам, такого звернення не буде.

– Щойно завершилося позачергове засідан-
ня районної комісії з техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій при Креме-
нецькій райдержадміністрації. Окрім додатко-
вих обмежувальних заходів на території міста 
Почаэва та Кременецького району, зважаючи 
на критичний ріст захворюваності на COVID-19 
та протидії поширенню епідемії коронавірусу, 
вирішили максимально посилити заходи над-
звичайної ситуації, а при позитивній динаміці 
протягом 5 днів звернутися до верхніх ешело-
нів влади щодо посилення дієвих карантинних 
заходів безпеки по відношенню до мешканців 
Кременецького району, – повідомив в.о. голо-
ви Кременецької РДА В'ячеслав ОнишкевичВ'ячеслав Онишкевич.

Додаткові заходи безпеки з метою запобігання 
поширення коронавірусної хвороби вживають на 
Кременеччині. Така ситуація пов’язана зі збіль-
шенням випадків захворювання на COVID-19 не 
лише в Почаєві, а й у різних населених пунктах 
району. У зв’язку з цим, прийняли рішення про 
припинення роботи карантинних постів у місті 
Почаїв. Натомість облаштували два контроль-
но-пропускних пункти на в’їздах у Кременецький 
район. Пости встановлено на дорозі Н-02 зі сто-
рони Радивилівського району та на дорозі М-19 зі 
сторони Дубенського району Рівненської області.

– У деяких ЗМІ прозвучала інформація про те, 
що нібито комісія з техногенно-екологічної без-
пеки та надзвичайних ситуацій при Кременець-
кій РДА звертатиметься до вищого керівництва 
держави про введення в районі надзвичайного 
стану. Ось у мене в руках протокол №12 засі-
дання цієї комісії, в якому немає жодного слова 
про надзвичайний стан, – повідомив губерна-
тор Тернопільщини Володимир ТрушВолодимир Труш.

Вікторія УшаковаВікторія Ушакова

На Тернопільщині з’явився ще один епі-
центр поширення COVID-19. Тривалий 
час найбільша кількість інфікованих 
громадян була у Монастириському ра-
йоні, однак стрімкими темпами вірус 
почав поширюватись і на Кременеччи-
ні. Значна кількість людей переконані, 
що виною усьому – діяльність Почаїв-
ської Успенської лаври. Чи так це і що 
відбувається у Почаєві, з’ясовували на-
ші журналісти.

Ізольований Почаїв: 
чому на Тернопільщині виникло 
і розвивається нове вогнище коронавірусу 
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журналіст

Кожен із нас зустрічав на вулиці людей, які досі товчуться 
під магазинами, розпиваючи пиво або просто “на перекурі”. 
Кожен бачив три-чотири молоді дівчини, які фотографуються в 
яблуневому цвіті в масках(!). Кожен бачить та знає, що каран-
тину дотримуються навіть не сотні – одиниці.

Коли сталася перша смерть від “ковід”, я запитала своїх 
колег, чи відомо, як будуть ховати померлих від такої інфекції, 
адже досі ніхто не знає, як поводитиметься вірус у тілі помер-
лої людини. Врешті-решт мертве тіло в чорному пакеті на гли-
бині двох метрів не буде зберігатися вічність. Воно розкла-
деться до року часу і разом з трупною отрутою просочиться в 
землю. Тоді я подумала, що було б, напевне, дуже добре, як-
би уряд ухвалив рішення про кремацію. Звісно, тіло потрібно 
перевезти у столицю, Харків або Одесу, де є діючі крематорії. 
Тоді попіл віддадуть родичам і ті без жодного страху зможуть 
оплакати та поховати людину зі всіма похоронними проце-
сіями. Дорого, скажете ви. Раніше я писала про те, скільки 
коштує померти в Тернополі. У публікації детально розписа-
но цінову політику хрестів, вінків, копання могил та самої до-
мовини. Кремувати людину, як виявилось, дешевше. Невже 
держава не могла би виділити 20 тисяч гривень на кремацію 
однієї людини? Сама кремація вартує 5 тисяч гривень, пові-
домили в крематорії Києва. Щоби перевезти людину з Терно-
поля до Києва, потрібно вісім тисяч гривень. Це в цілях без-
пеки родини і навколишнього середовища.

До слова, у Франції померлих незалежно від релігійних упо-
добань кремують. І попіл не віддають до закінчення карантину. 
Це не відповідає релігійним канонам, скаже хтось. А хоронити 
людей у поліетиленових мішках, не попрощавшись, входить до 
цього переліку? А святити паску та вербу без маски та рука-
виць входить до релігійних канонів? Ми суперечимо самі собі. 
Завжди шукаємо винних та оправдовуємо свої безглузді вчин-
ки. Поки я дитині показую сонечко з вікна третього поверху, 
віряни несуть кошики у церкву. Це при тому, що спалах коро-
навірусної зарази стався після Вербної неділі.

Люди! Що з вами? Де свідомість, де розуміння, де патріо-
тизм врешті-решт. Ви дійсно вірите у те, що шматок освяче-
ної ковбаски захистить вас і вашу сім’ю від такої пошесті? Ви-
бачте, ви у своєму розумі? Поясніть мені дії людей, які ходили 
святити кошик без засобів захисту. Чому так відбувається? 
Хто контролював дистанцію, хто перевіряв, чи у всіх є маска 
та рукавиці? Це при тому, що напередодні місцева влада ого-
лосила про припинення масової посвяти великодніх наїдків. І 
попросила освятити їх або вдома, або на подвір’ї оселі. Є лю-
ди, котрі живуть у квартирах, не мають змоги вийти на подвір’я 
та запросити священника. Що їм заважало щиро помолитися 
над пасочкою, освятити її святою водою і з’їсти? А чого меш-
канців приватних територій понесло всією родиною у церкву, 
це для мене залишиться загадкою. Хтось подумає, що я атеїст 
і засуджую будь-які церковні процесії. Зовсім ні. Я з повагою 
ставлюся до всіх релігій світу. Однак на даному етапі не розу-
мію, чому люди так ганебно ставляться до слів глави держави, 
міського голови, медиків та й тих самих священників, які про-
сять залишатися вдома. Помоліться вдома щиро, взявшись за 
руки. Так ви будете в безпеці й не наражатимете на неї інших.

Ми не поборемо коронавірусу, якщо будемо так халатно 
ставитися до прохань, які звучать звідусіль. І повірте, не допо-
може нам ні паска, ні ковбаска. У душі має бути віра, в серці 
– любов та надія, а в голові – свідомість та відповідальність.

Ми на карантині більше місяця, і він не припиняється. Еко-
номіка падає. Магазини банкрутують, люди обурюються, і є чо-
му. Адже в продуктовій крамниці заразитися так само просто, 
як і в магазині побутової техніки. Але їх не закрили, бо людям 
треба жити, треба виживати, треба їсти. Напевне, коли закри-
ють абсолютно все й аптеки працюватимуть по годинах, тоді 
до нас дійде, що треба було перечекати той місяць, посидіти 
вдома, перемити всі чашки та вилки, але залишатися вдома.

Коронавірус прийшов до нас, аби перевірити нашу свідо-
мість. І всі останні події майстерно грають йому на руку, аби ще 
довго нас не покидати. Подумайте, чим та ким ви ризикуєте і 
на чиїй совісті будуть невиправдані людські дії.

Нам не допоможе 
ні паска, ні ковбаска!
У котрий раз переконуюся, що коронавірусна ін-
фекція не просто так до нас прийшла. Може, ча-
стково мають рацію ті люди, які говорять, що ця 
пандемія зроблена штучно. Для того, аби заляка-
ти людей та контролювати маси. Але наших лю-
дей, котрі звуться свідомими з лозунгом на лобі 
“я знаю, що роблю”, контролювати не можливо. 
Ми – нація, котра не просто не поважає ближньо-
го свого, а й не має гідності до себе.

Соломія 
Вершигора

Його підтримували голови 
сусідніх міст, жителі Монасти-
риськів та Тернопільська гро-
мада. Тоді у мережі стався 
справжній “бум”, адже мер 
мав бути як ніхто обережним 
та слідкувати за тим, де та з 
ким він контактує. Однак ця 
хвороба виявилась підступні-
шою й Андрій Олегович майже 
на цілий місяць пішов на жор-
стку самоізоляцію. Понад три 
тижні за зачиненими дверима 
в одній хаті з родиною, котра 
першою попала під “роздачу”. 
Журналісти нашого видання 
поцікавились, як почуваються 
мер та його сім’я і як, на його 
думку, побороти коронавірус.

“Цінність 
здоров’я – 
на першому місці!”

– Захворіти може кожен. Я 
та моя родина – не виняток. 
Коли ввели надзвичайну си-
туацію, усі боялися та всіляко 
намагалися дотримуватись 
засобів захисту. Але я ходив 
на роботу, працював. Мусив 
бути в курсі новин та прийма-
ти рішення стосовно нашого 
міста. Позитивний результат 
у мене виявився, скажімо так, 
неочікувано. Коли ми переда-
вали лікарні засоби захисту, 
один із лікарів сказав мені 
піти перевіритися, бо часто 
контактую з людьми. Зробили 
тест, він показав позитивний 
результат. Одразу повідомив 
дружині, людям, з якими був у 
близькому оточенні. Я відпра-
вився на ізоляцію. Моя сім’я 
виявилась здоровою. Дуже 
хвилювався, аби не захворі-
ла дитина. Їв з іншого посуду, 
перебував в інших кімнатах, 
засобів гігієни спільних не бу-
ло, навіть користувалися різ-
ними санвузлами. Я розумів, 
що цінність здоров’я повинна 
бути на першому місці! – роз-
повідає Андрій СтарухАндрій Старух.

Зі слів Андрія Олеговича, па-
ніка – перший ворог. Мер каже, 
що дуже важко зберігати спо-
кій, коли читаєш про летальні 

випадки. Але потрібно взяти 
себе в руки і тверезо мислити.

– Дотримувався усіх порад 
сімейного лікаря. Форма у ме-
не була неважка, тому весь 
час знаходився вдома. Мо-
жу відзначити, що зосередив 
свою увагу на харчуванні та 
спортивних тренуваннях. Лег-
ких. Робив елементарну ран-
кову зарядку, старався їсти 
продукти, які несуть організ-
му користь. А також пив нава-
ристі бульйони. Зі слів лікаря, 
у них є необхідні компоненти, 
які добре впливають на леге-
ні. Через що міг заразитися, 
сказати важко, це міг бути 
банкомат, ручка дверей “біло-
го дому”, гроші. Зараз пишуть, 
що моє зараження відбулося 
під час поховання чоловіка, 
який помер від коронавіру-
су. Але я скажу, навряд чи. Бо 
там, як ніколи, я старався кон-
тролювати, до чого торкаюся, 
мив руки та по сім разів де-
зінфікував їх. Коли був на ка-
рантині, працював дистанцій-
но. Робочих моментів ніхто не 
припиняв, – додає пан Андрій.

“Думок про те, 
що я можу 
стати жертвою 
коронавірусної 
інфекції, не було”

Спочатку коронавірусну ін-
фекцію порівнювали з гри-
пом, адже симптоматика 
дуже схожа. Сухий кашель, 
висока температура, яка три-
мається більше трьох днів. 
Однак на даний час, мовить 
міський голова, лікарі запев-
няють, що слід бути особливо 
обачним, адже не в кожного 
коронавірус може проявити-
ся високою температурою та 
ослабленням організму.

– Я не можу сказати, що по-
чувався погано. Все було ціл-
ком нормально. За собою не 
помічав симптомів, які б одразу 
насторожили. Більше того, тем-
пература тіла була нижча 35 
градусів. Через те, що дружина 

та син почувалися нормально, 
медики запевняли, що біль-
шість можуть перенести цю 
хворобу з легкістю. Однак слід 
бути обережним. Думок про те, 
що я можу стати жертвою ко-
ронавірусної інфекції, не було. 
Скажу відверто: якщо про та-
ке думати, воно і станеться. Я 
можу уявити собі людей, у яких 
важка форма і які потребують 
додаткової стимуляції легень. 
Але не варто на цьому заци-
клюватись. Вкрай важко, але 
слід пробувати. Наші думки ро-
блять велику справу, а коли во-
ни негативні, це велика біда. Я 
переключив свою увагу, читав, 
робив фізичні навантаження, 
харчувався, по можливості ви-
ходив на відкрите сонце. Від 
батьків дісталося добре здо-
ров’я, тому переніс цю хворобу 
легко, – каже мер.

На даний час Андрій Старух 
здоровий. “Тести, які робили 

декілька разів, показали не-
гативний результат. Тому про-
довжуємо боротися із коро-
навірусом у Монастириськах. 
Привезли тонни дезінфікую-
чого розчину, аби обробляти 
вулиці. Будемо робити все для 
того, аби разом побороти цю 
недугу”.

На завершення Андрій Ста-
рух радить усім, звісно ж, до-
тримуватись карантинного 
режиму. Їсти добре обробле-
ні продукти і ті, які дають ор-
ганізму силу та укріпляють 
імунітет. Менше хімічних про-
дуктів. Пити багато чистої во-
ди. Настільки прості правила, 
на які переважно махають 
рукою, можуть дати можли-
вість організму з легкістю 
відправити хворобу “на той 
світ” (сміється, – авт.авт.). До-
тримуйтесь карантину та бе-
режіть себе!

Соломія ВершигораСоломія Вершигора

Як мер Монастириськів 
поборов коронавірус
Коронавірус не щадить нікого. З такими заголовка-
ми читаємо публікації про захворювання відомих 
людей, зірок, які, здавалось би, дотримуються здо-
рового способу життя та відповідного харчування. 
30 березня соціальну мережу “Фейсбук” розірвав 
пост мера міста Монастириська Андрія Старуха про 
те, що він інфікований коронавірусною хворобою.

Коли Андрій Старух дізнався, що інфікований, зосередив Коли Андрій Старух дізнався, що інфікований, зосередив 
свою увагу на харчуванні та спортивних тренуваннях, свою увагу на харчуванні та спортивних тренуваннях, 

робив ранкову зарядку, старався їсти продукти, які несуть робив ранкову зарядку, старався їсти продукти, які несуть 
організму користь, а також пив наваристі бульйониорганізму користь, а також пив наваристі бульйони

Оскільки наближається час подачі показників за квітень, то 
енергетики нагадують, що найпопулярнішими та найдоступні-
шими способами дистанційної подачі показників електролі-
чильників є:

–  Viber-чат, для цього потрібно перейти за посиланням на 
мобільному пристрої: https://www.toe.com.ua/index.php/
podaty-pokaznyk-cherez-viber;

–  кол-центр ВАТ “Тернопільобленерго” – зателефонувавши 
за цілодобовим безкоштовним номером телефону 0-800-
50-90-40;

– на веб-сайті ВАТ “Терно-
пільобленерго” (https://my.toe.
com.ua) – сервіс “Персональ-
ний кабінет”;

– на веб-сайті ВАТ “Терно-
пільобленерго” (www.toe.com.
ua) в розділі “Подача показника”;

– за телефонами абонентського відділу РЕМ;
– передача показників контролеру по телефону;
– через скриньку РЕМ.
За допомогою перерахованих вище сервісів можна подавати 

показники не лише свого електролічильника, а й своїх рідних, 
які проживають за іншими адресами.

Дистанційний режим обслуговування триватиме до особли-
вого розпорядження уряду України.

Зберігайте спокій та будьте здорові!
Відділ зв’язків із громадськістю Відділ зв’язків із громадськістю 

ВАТ “Тернопільобленерго”ВАТ “Тернопільобленерго”

ВАТ “Тернопільобленерго” повідомляє, що у зв’яз-
ку з продовженням карантину, обслуговування 
споживачів здійснюватиметься й надалі виключно 
дистанційно: поштою, електронним зв’язком, теле-
фоном та з допомогою он-лайн сервісів.

Сім способів подачі 
показників електролічильника
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Була неділя, 3 липня 2016-го. До Тер-
нополя на шаленій швидкості нісся бі-
лий “Мерседес”. Буквально на декілька 
хвилин його обігнало таксі. Та раптом 
машина із шашечками зупинилась і з 
неї вийшов пасажир. Гримнувши две-
рима, трохи постояв, спостерігаючи за 
вогнями машини, що вже наблизилась 
до світлофора, невдоволено зітхнувши, 
чоловік комусь зателефонував і почав 
переходити дорогу. У цей момент просто 
на нього вилетіла світла іномарка. По-
чувся глухий стукіт, і ніби незрима рука 
підхопила й безжально кинула потерпі-
лого на асфальт.

Практично одночасно різко завере-
щали гальма. Із салону іномарки, по-
хитуючись, виліз чоловік та інтуїтив-
но подивився у бік потерпілого. Потім, 
намагаючись стримати тремтіння рук, 
викликав поліцію та зателефонував 
дружині й родичу. Відтак останній прак-
тично разом із правоохоронцями при-
був на місце трагедії. Пануючий навкру-
ги суцільний морок і тиша пригнічували 
й нагнітали жах. Майже за сотню метрів 
від білого “Мерседеса” на дорозі видні-
лося щось безформне й темне. Часом 
здавалося, що воно ворушиться. На-
справді це вже із мертвої жертви ви-
тікала остання кров і, незважаючи на 
теплу літню ніч, повільно застигала чор-
ною плямою на асфальті. Згодом техніч-
на експертиза встановить, що від удару 
потерпілого відкинуло майже на сотню 
метрів у бік.

Водночас почувся дзвін – це від уда-
ру тріснуло переднє скло й гострі скал-
ки посипались на обличчя водія, вп’яли-
ся в очі. Володимир присів на підніжку та 

намагався витерти їх зі щік, від чого скля-
ний пил тільки глибше впивався у шкіру.

Він із полегшенням зітхнув, побачив-
ши вогні патрульної машини. Оглянувши 
місце ДТП, правоохоронці одразу звер-
нули увагу на неадекватну поведінку ви-
нуватця трагедії. Володимир довго не міг 
знайти водійське посвідчення, при цьому 
в нього різко змінювався настрій: то він 
впадав у відчай, скаржився, що їде з Оде-
си і вже 8 годин за кермом, то починав 
сердитися, звинувачуючи потерпілого, 
мовляв, сам винен – вибіг просто під ко-
леса. При цьому дивився на поліцейських 
скляним поглядом і мав розширені зіниці. 
Було щось демонічне у цьому порожньому 
погляді й червоних від порізів очах!

Отож коли інспектор запропонував 
пройти медогляд у лікарні, водій вкрай 
неохоче погодився. В обласному психо-
неврологічному диспансері підозри під-
твердились: Володимир С. “перебував у 
стані наркотичного сп’яніння та страж-
дав на розлади психіки й поведінки 
внаслідок вживання кількох психотроп-
них речовин – амфетамінів і канабісу”. 
Більше того, обвинувачений перебував 
на обліку в нарколога та лікувався від 
наркозалежності!

Далі – гірше: слідство встановило, 
що рік тому постановою Тернопільсько-
го міськрайонного суду Володимира на 
10(!) років – до 2025-го було позбавле-
но водійських прав саме за керування 
авто у стані наркотичного сп’яніння.

І от знову те саме та ще й з переви-
щенням швидкості. Не підтвердили екс-
перти слова винуватця трагедії, що ава-
рія сталася через несправність авто.

Однак обвинувачений не втомлюєть-
ся повторювати, що якби потерпілий не 
перебував у стані сильного алкогольно-
го сп’яніння і раптово не вибіг на дорогу, 
аварії не сталося б. Більше того, молодик 
оцінив пам’ять загиблого чоловіка у 200 
тис. грн. – саме стільки він погоджував-
ся сплатити матері та дружині Юрія С.

І от вже третій рік справа “гуляє” по 
судах. У березні 2018 р. вироком Терно-
пільського міськрайонного суду Володи-
мира С. було засуджено до 5 років поз-
бавлення волі з позбавленням права 3 
роки керувати транспортними засобами.

Фігурант і потерпілі не погодилися з 
таким судовим рішення та подали апе-
ляційні скарги. Навесні минулого року 
Хмельницький апеляційний суд частко-
во їх задовольнив та направив справу 
на новий судовий розгляд.

І от новий вирок. Тепер уже Терно-
пільський міськрайонний суд був більш 
безжальним і на 7 років відправив го-
ре-лихача за грати з позбавленням 
права 3 роки керувати транспортними 
засобами (це покарання Володимир 
С. відбуватиме вже після звільнення з 
місць позбавлення волі).

Водночас Феміда частково задоволь-
нила цивільні позови матері та дружини 
загиблого, зобов’язавши засудженого 
сплатити їм відповідно 300 тисяч і 250 
тис. грн. Крім того, Володимиру С. дове-
деться компенсувати державі понад 3 
тис. грн. процесуальних витрат за про-
ведення інженерно-транспортних екс-
пертиз. Щоправда, цілком вірогідно, що 
водій-наркоман знову оскаржить вирок.

Марина КриницяМарина Криниця

У Тернопільському суді проголошено вирок винуватцю резонансної аварії
Майже 5 років минуло з часу ті-
єї жахливої аварії, коли глухої 
нічної пори при в’їзді до Тер-
нополя 33-річний Володимир 
С. блискавкою пронісся по пе-
рехожому, своєму ровеснико-
ві Юрію С., який необачно пе-
реходив дорогу поза межами 
переходу. Утім, зважаючи, що 
водій удвічі перевищив дозво-
лену швидкість, шансів вижи-
ти у потерпілого не було. Зго-
дом у суді, виправдовуючись, 
він зізнався: “Думав, що гороб-
ця збив!”

Водій під “кайфом” так поспішав 
із моря, що збитого пішохода 
сприйняв за горобця

Тим паче, якщо рядовий ско-
їв декілька нових злочинів під 
час іспитового строку, вста-
новленого попереднім виро-
ком?!

Важко сказати, як швид-
ко правоохоронці знайшли би 
крадія, якби камери відеоспо-
стереження не зафіксували 
зухвалого злодія. Уже згодом 
під час слухання кримінально-
го провадження у Тернопіль-
ському міськрайонному су-
ді молодик стверджував, що 
перший епізод насправді був 

не крадіжкою, а… жартом. 
Мовляв, у десятих числах січ-
ня 2019 року під вечір непода-
лік однієї з багатоповерхівок 
на масиві “Дружба” у Терно-
полі зустрів свого приятеля. 
Стояли, розмовляли, аж тут 
із під’їзду вийшов знайомий. 
Привіталися, а тоді юнак, поба-
чивши, що солдат та його друг 
замерзли, запропонував зай-
ти погрітись у його квартирі.

Парубки так і зробили. Та 
не встигли вони розташува-
тися на кухні, як із кімнати 

вийшла мати хлопця і зди-
вовано запитала, що вони 
тут роблять? Не дослухавши 
відповіді, прогнала їх. Об-
разившись, рядовий забрав 
із вішака чоловічу куртку та 
сумку з грошима і зарядним 
пристроєм, загалом завдав-
ши збитків товаришу більш 
ніж на тисячу гривень.

Утім на цьому криміналь-
ні пригоди військового не за-
вершилися. Пів року потому 
перед самим закриттям за-
йшов він до одного із супер-
маркетів на “Дружбі”. Не га-
ючи часу, одразу пройшов до 
відділу алкоголю. Тут приці-
нився та вибрав пляшку рому 
вартістю 354 грн. і попряму-
вав, ховаючи руку за спиною, 
до каси. Швиденько озирнув-
ся навколо – охорони не було 

видно, а касирка обслугову-
вала іншого покупця, тож зло-
дій у погонах обійшов їх і по-
спішив до виходу.

“Охорона, крадуть!” – за-
кричала касирка, побачив-
ши, що чоловік з алкоголем у 
руках покидає магазин. Утім 
і того разу крадія не вдало-
ся затримати. Щоправда, йо-
го зафіксували камери віде-
оспостереження.

Здавалось би, час схамену-
тися. Адже молодик уже мав 
непогашену судимість, але був 
звільнений від тюрми з іспито-
вим строком.

На жаль, не минуло і двох 
місяців, як на початку верес-
ня крадій знову ж таки під ве-
чір зайшов до супермаркету 
“Сільпо”, що у торговому цен-
трі “Подоляни”. Цього разу він 

вирішив гуляти на повну, тож 
замовив собі курку-гріль, а по-
тім сховав у кишені декілька 
банок “енергетиків” та пляшку 
горілки і спокійно повз каси 
та металодетектори вийшов із 
магазину. Лише ввечері один 
з охоронців, переглядаючи ві-
деозаписи, звернув увагу на 
чоловіка, який, приховавши 
курку та алкоголь, спокійно 
вийшов із торговому залу.

І знову в правоохоронців 
залишилося фото злодія. Утім 
солдату вже не довго залиша-
лося гуляти на волі. Коли його 
затримали, він одразу визнав 
свою вину і віддав чужу курт-
ку та сумку. Компенсував і су-
пермаркету “Сільпо” завдані 
збитки.

Вироком Тернопільського 
міськрайонного суду рядового 

засуджено до 5 років 1 місяця 
позбавлення волі (служитель 
Феміди врахував невідбуте 
покарання за попереднім ви-
роком). Крім того, військового 
зобов’язано сплатити магази-
ну “АТБ” 354 грн. за вкраде-
ний ром, а державі – 2 тис. 714 
грн. процесуальних витрат.

До речі, як не дивно, але за 
місцем проживання про сол-
дата всі відгукувались дуже 
позитивно, натомість у вій-
ськовій частині – вкрай нега-
тивно.

Вдома у рецидивіста зали-
шилася маленька дитина. Од-
нак на перший дзвоник до шко-
ли найближчими роками він її 
не поведе. Хіба встигни вже у 
старших класах, якщо маля за-
хоче бачити тата-злодія.

Олекса ЧижОлекса Чиж

У Тернополі солдат крав у вільний від служби час
Звісно, патріотом може бути й неодноразово суди-
мий за крадіжки, розбій та грабунки. Інше питання, 
як жертвам злочинця ставитися до Збройних сил, 
дізнавшись, що нечистий на руку лиходій є солда-
том місцевої військової частини!

Технічна експертиза встановить, Технічна експертиза встановить, 
що від удару “Мерседеса” потерпілого що від удару “Мерседеса” потерпілого 
відкинуло майже на сотню метрів у біквідкинуло майже на сотню метрів у бік

У Тернополі виявили 
найбільшу за історію 
нарколабораторію 

Працівники управління стратегічних розслідувань спіль-
но зі слідчими ГУНП в Тернопільській області та бійцями 
спецпідрозділу КОРД під процесуальним керівництвом міс-
цевої прокуратури виявили та знешкодили нарколаборато-
рію з виготовлення амфетаміну.

За словами начальника УСР Василя ДжиджориВасиля Джиджори, підозрювані 
– п’ятеро уродженців Тернопільщини. Організатор незаконного 
бізнесу – раніше судимий за вбивство тернополянин. У спільни-
ки чоловік узяв друзів та родичів, які неодноразово притягува-
лись до відповідальності за наркозлочини. Кожен учасник нар-
колабораторії виконував чітко поставлені завдання.

– Упродовж 2019-2020 років у рамках кримінального про-
вадження здійснювалось документування злочинної групи з 
ознаками організованості, яка упродовж усього часу займала-
ся виготовленням та збутом психотропної речовини – амфета-
міну та інших наркотичних засобів.

Учасники групи, каже Василь Джиджора, для облашту-
вання нарколабораторії знайшли відповідне приміщення в 
межах Тернополя, яке добре провітрювалось, облаштували 
його та розпочали виготовлення заборонених небезпечних 
психотропних речовин.

– Об’єми нарколабораторії були досить суттєвими, масш-
таби виготовлення наркотичних речовин ми встановлюємо. 
Але можу сказати, що це багато і попередньо намагаємось 
підрахувати кількість, яку вони виготовляли за місяць.

Безпосередньо за виробництво та збут наркотичного засобу 
відповідав організатор та двоє спільників, допущених до даного 
процесу. В подальшому готові наркотичні речовини інші співу-
часники реалізовували наркозалежним особам Тернопільської 
області. За грам готового амфетаміну просили шістсот гривень. 
Гроші покупці перераховували на картки підставних осіб.

– Інгредієнти учасники замовляли через інтернет, а отри-
мували на одному із поштових відділень обласного центру 
на прізвища неіснуючих людей, – каже слідчий ГУНП в Тер-
нопільській області Богдан БондарБогдан Бондар.

Амфетамін варили із ртуті, спирту, оцту та інших прекур-
сорів, які негативно впливають на організм людини. Саме 
такі наркотики вживав і житель Тернополя Юрій. Чоловік 
каже, що синтетичні наркотики за два роки зруйнували пов-
ністю його тіло та обличчя: “Два роки я ним коловся. Це кис-
лота, яку вводите у вену. І я був не те, що жовтий – чорний. 
За 2 роки він мене повністю з’їв. Імунітет був у мінусі. Зви-
чайний нежить міг загнати до гробу. В мене зуби почали самі 
випадати й утворювались ями. Через дірку пішло зараження 
кістки верхньої щелепи. Вона почала гнити”.

Таких лабораторій, каже Василь Джиджора, на території 
Тернополя ще не було. Фігуранти варили амфетамін за ре-
цептами, знайденими в інтернеті.

Наркотичні речовини у твердих, рідких, криста-
лічних та порошкоподібних формах, спецоб-
ладнання для виготовлення синтетичних нар-
котиків, ваги, засоби для фасування, гроші, 
довідники з адресами та два автомобілі – усе це 
під час п’ятнадцяти санкціонованих обшуків ви-
лучили оперативники Тернопільщини.
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Сидіти, опустивши руки, ро-
бити вигляд максимальної за-
йнятості й очікувати дива – це 
не вихід. Понад 70% українців 
уже не мають коштів, щоби да-
лі жити, перебуваючи на ка-
рантині (згідно з опитуванням 
КМІС, проведеним із 7-го до 
11 квітня, про фінансові труд-
нощі заявили 26% респон-
дентів – “Гордон”), малий і се-
редній бізнес, який сплачував 
податки і був вагомою части-
ною бюджету країни, нині на 
межі виживання, а обіцяних 
кредитних канікул наразі не 
запроваджено. Погодьтеся, 
у владі погарячкували, коли 
понад місяця тому закрили на 
карантин практично все, ок-
рім продуктових магазинів та 
аптек. Але якщо придивитися 
до проблеми, то можна поба-
чити вибіркове обмеження.

Дійсно, невже магазини ме-
блів або посуду, швейні ате-
льє не готові були б так са-
мо дотримуватись суворого 

карантинного режиму? Так, 
при низькій купівельній спро-
можності українців прибутки 
таких магазинів були б неве-
ликі, але вони могли платити 
своїм працівникам зарплату, 
оплачувати оренду і принайм-
ні триматися на плаву. Але та-
кий у нашій країні карантин, 
коли “обрані” великі супер-
маркети продають усе – від 
килимів до будівельних мате-
ріалів, а маленькі вимушені 
повісити на своїх дверях “Ви-
бачте. Карантин”.

Логічне запитання: чому 
у великій мережі закладів 
громадського харчування 
ми можемо спокійно купи-
ти каву, а маленькі кав’ярні 
працювати не можуть? Чо-
му продуктові супермаркети 
безперешкодно працюють, 
пообіцявши всім міряти тем-
пературу тіла, а ринки просто 
неба з хорошою вентиляцією 
закрили? Чому перукарі пи-
шуть у соціальних мережах 

оголошення, що працюють 
удома, але якщо створити 
належні умови, безпечніша 
стрижка була б у приміщен-
ні, де працює перукар, це ж 
відповідно сплачувались би 
податки і наповнювався бю-
джет… Карантин по-україн-
ськи – це коли комусь відо-
мому і зі зв’язками можна, а 
без зв’язків, грошей і хаба-
рів – не можна.

Чи хтось подумав у Кабміні 
про фермерів, які виростили 
ранні овочі, і зараз виникла 
реальна проблема, як реалі-
зувати цю продукцію. А це оз-
начає, що вони уже матимуть 
серйозні економічні проблеми 
і не зможуть відтворити свій 
бізнес, а отже, це проблема і 
продовольча, і добробуту де-
сятків, а може й сотень тисяч 
людей. Чим далі ми продовжу-
ємо карантинні обмеження, 
тим більше стикаємося з тим, 

що ті чи інші бізнеси будуть під-
ходити до точки руйнування.

У владі просто закрива-
ють очі на ці проблеми, а 
натомість першочергово 
планують при послаблен-
ні карантину дозволити гу-
ляти парками, відвідувати 
бібліотеки і музеї! Але чіт-
кості в економічних пріори-
тетах країни ми так і не бачи-
мо. Ніби уряд натякає на те, 
щоб українці збагачувались 
духовно, а не матеріально, 
мовляв, грошей немає, але 
ви тримайтеся. Якщо ж спра-
ви будуть незмінні, то навіть 
не кожен зможе оплатити 
вхідний квиток у музей чи 
абонемент у бібліотеку. Ви-
никає логічне запитання: а 
як це послаблення допомо-
же малому та середньому 
бізнесу і чому саме музеї се-
ред перших, хто відкриє свої 
двері відвідувачам, при тому, 

щоби відновити туризм, по-
трібно не декілька днів, а мі-
сяці – при закритих кордо-
нах… Дивне рішення після 
дозволу роботи для ломбар-
дів – дозволити роботу біблі-
отек та музеїв. Це такий сво-
єрідний культурний баланс?

Водночас в Україні вже офі-
ційно зареєструвалися без-
робітними 411 тис. людей, з 
яких понад 100 тис. втратили 
роботу в період карантину. За 
розрахунками торгово-про-
мислової палати, кількість 
безробітних в Україні через 
карантин зросла до 1,3 млн. 
людей. А матеріальної допо-
моги з боку держави не виста-
чить – потрібно бути реаліста-
ми. Тим паче, що через масове 
звернення безробітних до 
центрів зайнятості в системі 
опрацьовують заявки на до-
помогу впродовж 10 днів, й 
обіцяне дистанційне оформ-
лення – це фейк, оскільки, 
щоб отримати допомогу, необ-
хідно прийти до центру, але він 
на карантині і не працює. Ось 
таке виходить замкнене коло. 
А тому в терміновому поряд-
ку потрібно центри зайнято-
сті передавати з-під контролю 
Мінекономіки до Міністерства 
соціальної політики – як це бу-
ло ще донедавна.

Сумнівною також вигля-
дає пропозиція нинішнього 
прем’єр-міністра України за-
безпечити роботою понад 
пів мільйона українців – що-
правда, більшість фахівців бу-
де змушена взяти віники або 
кельні, бо власне прибираль-
никам та будівельникам уряд 
гарантує працевлаштування.

Але проблема в тому, що 
країну таким чином із соці-
альної та економічної кризи 
не вдасться вивести. Бо на-
віть в умовах карантину по-
трібно дати змогу працювати 

малому та середньому біз-
несу. Тим більше, що у зв’яз-
ку з пандемією міжнародне 
рейтингове агентство Fitch 
очікує у 2020 році падін-
ня світового ВВП на 1,9%. В 
Україні Мінекономіки про-
гнозує падіння ВВП на 4,8%. 
І знову ж таки це оптимістич-
ні цифри...

Не допоможе Кабінету Мі-
ністрів і встановлене на час 
карантину державне регу-
лювання цін шляхом їхнього 
декларування на деякі про-
дуктові товари, засоби інди-
відуального захисту, частину 
лікарських засобів і понад 10 
видів антисептиків. Оскільки 
такі заходи на практиці не бу-
ли дієвими, а ціни продовжу-
вали зростати.

Уряд, на жаль, зараз не 
має конкретного плану ні 
протидії пандемії, ні виходу 
країни з карантину. Урядовці 
все глибше занурюють кра-
їну в темну ріку глобально-
го карантину, але як випли-
сти на поверхню – ніхто не 
знає… І не дивно, якщо на-
віть в умовах карантину го-
лови у можновладців зайняті 
іншим – вигадуванням ко-
рупційних схем для власного 
збагачення. З останнього – 
замість того, щоби придбати 
захисні костюми для меди-
ків в українського виробни-
ка (245 грн.), МОЗ оголосило 
новий тендер із неозвуче-
ною раніше умовою та вирі-
шило придбати костюми ки-
тайського виробництва на 
40% дорожчі у невідомого 
посередника (488 грн.). Та-
ким чином економія могла 
би бути майже 14 млн. грн. А 
ці кошти так необхідні нашо-
му державному бюджету, “фі-
нансова діра” якого щодня 
катастрофічно зростає...

“Гордон”“Гордон”

Народний депутат від ВО “Батьківщина” 
Михайло Цимбалюк: “Українцям потрібно 
вчитися виживати в нових реаліях, бо швидкого 
виходу країни з карантину очікувати не варто” 

Принаймні такий висновок напрошується з край-
нього засідання Кабінету Міністрів України, під 
час якого обмежувальні заходи з метою недопу-
щення спалаху захворювань на коронавірусну 
інфекцію продовжили до 11 травня. І лише після 
цієї дати, якщо епідемічна ситуація покращить-
ся, можна буде говорити про відкриття парків, 
скверів, закладів торгівлі непродовольчими то-
варами, частини об’єктів побутових послуг. Спо-
чатку стартує міжміське, міжобласне автобусне 
сполучення, а залізницю та небо відкриють не 
раніше середини літа – і це за оптимістичними 
прогнозами. Бо у Всесвітній організації охоро-
ни здоров’я вже попереджають, що небезпека 
COVID-19 нависатиме над усім світом упродовж 
декількох років, тому прекрасно розумію, що й 
українці, і нинішня влада повинні якомога швид-
ше шукати шляхи виходу з кризи й адаптації до 
нових вірусних і поствірусних умов роботи та 
розвитку країни.

– Говорити про послаблення каран-
тину доречно, якщо у влади є розумін-
ня того, який фінансовий ресурс має 
країна, щоби втілити в життя конкрет-
ний покроковий план виходу з кризи і 
чи є цей план. Що ініціюють в Україні 
для подолання кризи? Замість реаль-
них кроків щодо зміцнення економіки 
та відновлення роботи бізнесу, збе-
реження робочих місць та зарплат, в 
уряді говорять про відкриття бібліотек 
і музеїв, що абсолютно жодного відно-
шення не має до того, щоби допомог-
ти економіці. Водночас ми достовірно 

не знаємо дотепер, яка епідеміологіч-
на ситуація в Україні, адже в нас не 
проводять масових тестувань. Уряд 
просто не має реальних даних щодо 
захворюваності, на які можна було б 
спиратися, – каже Степан Барна Степан Барна.

Він додає, що найбільш ефектив-
ною стратегією для суттєвого знижен-
ня кількості інфікованих, і це підтвер-
джено, є тестування та ізоляція людей, 
які виявляються носіями вірусу. Тому 
більшість рекомендацій уже сьогодні 
ґрунтуються саме на необхідності про-
ведення тестів. Станом на середину 

квітня в Україні було протестовано 
0.08% населення.

– Масове тестування та ізоля-
ція хворих дозволять карантинні 
послаблення для всіх інших грома-
дян. Мова, зокрема, про можливість 
відновлення роботи громадського 
транспорту та торгівлі з дотриман-
ням санітарних норм. Це дозволи-
ло б великій кількості людей почати 
працювати. Сьогодні якнайшвидше 
мають бути запущені ключові галузі 
економіки хай і з певними обмежен-
нями. Зокрема, через карантин дуже 
страждає малий та середній бізнес, 
що призводить до великих збитків, а 
відтак, якщо не буде вжито додатко-
вих заходів з боку влади, їхнє закрит-
тя, – наголошує пан Барна.

Ще одна несправедливість, якщо не 
суперечність, за його словами, – вла-
да підтримує великий бізнес, дозволя-
ючи працювати супермаркетам і тор-
говим центрам, тоді як малий бізнес 
сьогодні зазнає колосальних збитків.

– Фактично без засобів для існу-
вання залишилися люди у ФОПах, які 
працювали на ринках. При цьому ба-
гато з них змушені платити оренду за 

торговельні точки. Не всі власники не-
рухомості пішли назустріч торговцям 
через ситуацію, яка склалася в країні, 
– підкреслює Степан Степанович.

Те, що кроки центральної влади що-
до протидії пандемії коронавірусу за-
пізнілі та непрофесійні, уже ні в кого 
не викликає сумнівів. Бо наразі най-
більшу відповідальність взяли на себе 
благодійники, волонтери та люди до-
брої волі, не зволікаючи й не чекаючи 
на рішення “зверху”.

– Ми бачимо, як сьогодні уряди 
намагаються мінімізувати наслідки 
пандемії в світі. Що роблять в Укра-
їні? Діють за принципом “вирішуємо 
проблеми по мірі їхнього надходжен-
ня”. Це абсолютно неприпустимо та 
нелогічно. Саме через такий прин-
цип та відсутність стратегії економі-
ка нашої країни ще до початку пан-
демії опинилася на порозі кризи. Чи 
можна якось цьому запобігти? Зви-
чайно. Якраз наша політична сила 
розробила і запропонувала 10 анти-
кризових кроків в економічній сфе-
рі. Їх ми також підтримали на сесії 
Тернопільської обласної ради. Се-
ред них: тимчасове зменшення на 

50% розміру єдиного податку для 
платників першої-третьої груп; тим-
часове запровадження ставки ПД-
ФО у розмірі 9% (зараз 19%) для най-
маних працівників підприємств, що 
виробляють життєво необхідні това-
ри (послуги); зменшення ставки ПДВ 
на молочні продукти із 20% до 12% 
– підтримка вітчизняного тваринни-
цтва; державна підтримка вітчизня-
них виробників; перегляд механізму 
державних закупівель через систе-
му “Прозоро” – надання пріоритету 
товарам та послугам вітчизняного 
виробництва у діапазоні цін до 20% 
тощо, – пояснює Степан Барна.

Що стосується покрокового ви-
ведення країни з карантину, то він 
зазначає: “На мою думку, будь-який 
захід щодо повернення країни “до 
життя” є більш економічно виправ-
даним, ніж зупинка економіки вза-
галі. Сьогодні ми вже маємо невтіш-
ні прогнози падіння ВВП, який, за 
попередніми оцінками, складатиме 
3,9%, а це у свою чергу знову при-
зведе до збільшення безробіття, не-
виплати заробітних плат, зупинки 
розвитку інфраструктури тощо”.

Степан Барна: “Будь-який захід щодо повернення країни “до життя” 
є більш економічно виправданим, ніж зупинка економіки взагалі”
Уряд презентував покроковий план, у якій послідовності і за-
лежно від яких умов держава збирається виводити нас усіх із 
так званого карантину. Утім говорити про чітку стратегію бо-
ротьби з коронавірусом сьогодні не доводиться. Заяви очіль-
ників виконавчої влади часто суперечать одна одній і вигля-
дають нелогічно. А сам план виходу з карантину вже став 
черговим ляпом і предметом насмішок. Чи може це свідчити 
про недбале ставлення уряду до своїх обов’язків і нерозумін-
ня реального стану справ, а також що влада мала би зробити у 
цій ситуації, щоби врятувати економіку країни, ми запитали у 
голови фракції “Європейської Солідарності” у Тернопільській 
обласній раді Степана Барни.
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Чому в березні 
не було обіцяних 
300% надбавки?

У березні медикам та іншим праців-
никам, які борються з COVID-19, дали 
надбавку в розмірі до 300%, але не 
від зарплати, а від окладу. Проблема 
в тому, що оклад зазвичай у медиків 
– це мінімальна зарплата або близь-
ка до “мінімалки”, тому й надбавка бу-
ла не така значуща, як обіцяли.

– За березень уряд передав на 
місця майже 1 мільярд гривень, що-
би медикам, які вже в березні стали 

на передову боротьби з коронавіру-
сом, нарахували відповідні й обіця-
ні відсотки  – наголосив прем’єр-мі-
ністр Денис Шмигаль Денис Шмигаль.

Причина, чому в березні були малі 
надбавки, в тому, що тоді ще не при-
йняли зміни до бюджету і відповідно 
грошей не було звідки брати, пояс-
нюють у Кабміні.

Яку доплату 
обіцяють у квітні?

Медики та інші працівники, які бо-
рються з COVID-19, вже отримали 
аванс у квітні. Проте він не містив 

жодних доплат. Денис Шмигаль обі-
цяє, що від 28 квітня доплати будуть, 
адже тепер є прийнятий бюджет і 
проблем із грошима не буде.

Натомість очільник МОЗ Максим Максим 
СтепановСтепанов зазначив, що “пакет цих рі-
шень ще доопрацьовується і на поза-
черговому засіданні уряду плануєть-
ся винести”. Важливо, що вже у квітні 
надбавка у розмірі до 300% буде на-
раховуватись до всієї зарплати (яка 
враховує стаж) і відповідно буде біль-
шою, ніж була у березні, наголошує 
пан Степанов.

Хто отримає доплати?
З березня 2020 року доплата буде 

здійснюватись медпрацівникам на 
таких посадах: екстрений медичний 
технік, лікар-пульмонолог, лікар-ін-
фекціоніст, лікар-патологоанатом, 
лікар-епідеміолог, лікар-лаборант, лі-
кар-анестезіолог, лікар-радіолог, лі-
кар-бактеріолог, лікар-рентгенолог, 
лікар-вірусолог, лікар загальної прак-
тики – сімейний лікар, лікар-терапе-
вт, лікар-педіатр, лікарі інших спе-
ціальностей, які зайняті лікуванням 
COVID-19. Також доплати отримають 
медичні сестри та молодші медич-
ні сестри (всіх найменувань), медич-
ні реєстратори, сестри-господині та 

водії. Зауважимо, що для лікарів пе-
редбачено до 300% надбавки, а для 
інших – до 200%.

Від чого залежить 
відсоток нарахувань?

Нарахування заробітної плати – 
це відповідальність керівників кому-
нальних підприємств, якими є всі наші 
медичні заклади, і відповідно підтрим-
ка й субвенція на ці заклади йде від 
місцевих бюджетів або через інстру-
менти Національної служби здоров’я 
України, – повідомив Денис Шмигаль.

Кому нараховувати надбавку та в 
якому розмірі, вирішує керівник ме-
дичного закладу, виходячи з того, 
скільки грошей виділили з місцевого 
бюджету, та Національна служба здо-
ров’я. Також братимуть до уваги кате-
горію, стаж та складність умов праці.

Важливо розуміти, що надбавки 
до 300 та 200% не означають, що 
саме стільки доплатять. Усе залежа-
тиме від можливостей місцевих бю-
джетів.

Денис Шмигаль розповідає, що 
є людський фактор, через який мо-
жуть виникнути проблеми з виплата-
ми на місцях, але уряд намагається 
комунікувати як із місцевими орга-
нами влади, так і з Національною 
службою здоров’я.

Звідки беруть гроші 
на доплати?

Гроші беруть з Фонду боротьби з 
COVID-19. На надбавки медпраців-
никам, які борються з COVID-19, ви-
ділили 15,8 мільярда гривень з дер-
жбюджету. Про це розповів міністр 
охорони здоров’я Максим Степанов.

Частину грошей спрямували у міс-
цеві бюджети у вигляді субвенцій, 
частину передали в Національну 
службу здоров’я. Та все одно частину 
місцевим бюджетам доведеться по-
кривати самостійно і це вже залежа-
тиме від них, чи отримають медики 
надбавку та в якому розмірі.

Які доплати мають 
отримати медики 
під час епідемії 
коронавірусу?

Аналітичний портал “Слово і Діло” 
підготував інфографіку, в якій проа-
налізував, скільки й кому будуть до-
плачувати під час епідемії COVID-19. 

Лікарі, які безпосередньо зайняті 
ліквідацією епідемії та лікуванням 
хворих на коронавірус, мають додат-
ково отримати 300% до зарплати. Мі-
німальний оклад за посадою згідно з 
тарифним розрядом становить 3 тис. 
826 грн. Оклад може бути вищим за-
лежно від розряду та кваліфікації 
медпрацівника. Отже, медичним та 
іншим працівникам закладів охорони 
здоров’я мінімальна доплата станови-
тиме 11 тис. 478 грн. Лікарям, які за-
йняті на інших роботах з ліквідації епі-
демії COVID-19 та її спалахів, доплата 
розрахована в розмірі 200% до зарп-
лати – 7 тис. 652 грн. (200% від окла-
ду). Якщо посадовий оклад вищий, 
відповідно й доплата буде також біль-
шою. Медсестри та екстрені медичні 
техніки, які наразі мають ставку 3 тис. 
237 грн., отримають 9 тис. 711 грн., 
якщо вони на передовій боротьби із 
коронавірусом, і 6 тис. 474 грн., якщо 
задіяні на інших роботах з ліквідації 
епідемії COVID-19. Молодші медсе-
стри, медреєстратори, сестри-госпо-
дині, водії (посадовий оклад 2 тис. 670 
грн.), які безпосередньо зайняті лікві-
дацією епідемії та лікуванням хворих, 
додатково отримають 8 тис. 10 грн. 
щомісяця, поки триватиме епідемія. 
Ті, хто задіяний у боротьбі із COVID-19, 
додатково отримають 5 тис. 340 грн.

Скільки заробляють 
медики в Україні?

Медичні працівники отримують 
одні з найнижчих зарплат в Україні. 
За даними Держстату в лютому їхня 
середня зарплата становила 7471 
гривню при тому, що середня зарп-
лата у всіх галузях – 10 847 гривень.

У рамках другого етапу медичної 
реформи лікарі мали отримати сут-
тєве підвищення до зарплати. Про-
те вийшло все навпаки. Збільшення 
заробітної плати медичним праців-
никам можливе лише у тих закладах, 
де немає дефіциту фінансування. 
При цьому працівникам лікарень, де 
є недофінансування, заробітні плати 
можуть, навпаки, знизити.

– У тих закладах, які мають брак 
фінансування, може бути підвищення 
рівня заробітної плати. Це буде вирі-
шуватись на рівні керівництва кон-
кретного закладу. Що стосується 984 
лікарень, які мають дефіцит фінансу-
вання, то у них може бути зниження 
заробітних плат,– повідомив на бри-
фінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

Вікторія УшаковаВікторія Ушакова

– Нам вдалося це комунальне не-
комерційне підприємство обласної 
ради у найкоротший термін підготу-
вати до прийому хворих на CОVID-19 
та оснастити всім необхідним облад-
нанням, медикаментами та, що важ-
ливо, засобами захисту для лікарів. 
Так за кошти обласного бюджету на 
500 тисяч гривень закуплено ме-
дичних препаратів. Кількість апара-
тів штучної вентиляції легень, яких 
наразі у центрі є шість, збільшиться 
днями удвічі. І це будуть апарати екс-
пертного класу, придбані за кошти з 
обласного бюджету. Також за виді-
лені кошти придбано та встановлено 
шість кардіомоніторів. Ще 200 тисяч 

гривень виділено цьому медичному 
закладу на пленарному засіданні 5 
березня для придбання необхідних 
засобів захисту, – наголосив голова 
обласної ради Віктор ОвчарукВіктор Овчарук. – Фти-
зіопульмонологічний медичний центр 
не випадково був обраний для ліку-
вання хворих на цю інфекцію. Тут пра-
цює висококваліфікований медичний 
персонал, який займається лікуван-
ням у тому числі і хворих з патологією 
легень. Лікарі та медичні сестри пов-
ністю забезпечені засобами захисту. 
Бо, як не раз наголошувалось, маємо 
захистити медичних працівників.

Головний лікар фтизіопульмоно-
логічного медичного центру Вадим Вадим 

РудикРудик стверджує, що допомагають 
у цей період пандемії і волонтери та 
благодійники – і фінансово, і облад-
нанням, і засобами захисту.

Як додав очільник обласної ра-
ди, кошти з обласного бюджету були 

виділені раніше і для ремонту примі-
щень, і для побудови сучасних очис-
них споруд.

– По суті це старт створення на 
базі цього медичного закладу пов-
ноцінного обласного інфекційного 

відділення, – каже Віктор Овчарук. 
– На останньому пленарному засі-
данні депутати обласної ради під-
тримали пропозицію і звернулися до 
Кабінету Міністрів щодо виділення зі 
стабілізаційного фонду державно-
го бюджету Тернопільському облас-
ному бюджету 33 мільйони гривень 
для облаштування сучасного інфек-
ційного відділення на 25 боксованих 
палат. Кошти поки не надійшли, але 
роботу ми розпочали власними си-
лами. Життя показує, що інфекційне 
відділення, де би лікувалися жителі 
області, – це вимога часу. Кількість 
хворих на туберкульоз, якими в ос-
новному займається фтизіопульмо-
нологічний медичний центр, змен-
шується. Водночас, на жаль, не 
зникають інші інфекційні захворю-
вання. Створивши відповідне відді-
лення, ми забезпечимо краян квалі-
фікованою допомогою. Це по-перше. 
А по-друге, збережемо справді про-
фесійні кадри.

Лікарі – на передовій війни з COVID-19. Вони в буквальному 
сенсі ризикують життям. Під час епідемії медики стали най-
вразливішими перед загрозою захворіти, при цьому в бага-
тьох зросло навантаження на роботі. Ще наприкінці березня 
Верховна Рада проголосувала за встановлення трикратної до-
плати до зарплати лікарям, які беруть участь у боротьбі з ко-
ронавірусом. Згодом, уже у квітні, Кабмін ухвалив постанову, 
що визначає умови, за яких медики, залучені до боротьби з 
COVID-19, отримуватимуть на 300% підвищені зарплати. Од-
нак лікарі скаржаться, що не отримали надбавки за березень, 
а якщо отримали, то сума значно нижча, ніж обіцяли. Чому ме-
дикам прийшло менше грошей, чого чекати у квітні та як на-
раховується надбавка, читайте у матеріалі наших журналістів.

Доплати медикам: причини затримки, 
розмір та порядок нарахування

Віктор Овчарук: “Фтизіопульмонологічний медичний центр 
готовий для прийому важкохворих із коронавірусною інфекцією”
На базі Тернопільського регіонального фтизіопульмонологіч-
ного медичного центру облаштовано дев’ять реанімаційних 
ліжок та підготовлено 80 місць для хворих на CОVID-19. І вже 
від сьогодні центр готовий для прийому хворих з важкою та се-
редньою формою перебігу коронавірусної інфекції.
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Для учнів 4-го 
та 9-го класів 
скасовано 
підсумкову 
атестацію

– У ситуації, в якій сьогодні 
опинилася Україна і весь світ, 
ми бачимо, наскільки важли-
ва автономія шкіл та вчителів, 
що прописана у новому Зако-
ні “Про повну загальну серед-
ню освіту”. Дистанційне нав-
чання у школах відбувається 
по-різному. І тому саме школи 
повинні визначати, як вони за-
вершать цей навчальний рік, 
що потрібно підтягнути та вдо-
сконалити, на чому акцентува-
ти увагу. Ми даємо таку можли-
вість, адже вони краще знають 
свої особливості, учнів та вчи-
телів. І стандартизований під-
хід до всіх тут не спрацює, – по-
відомила виконувач обов’язків 
міністра освіти і науки України 
Любомира МандзійЛюбомира Мандзій.

Опитавши батьків, котрі ма-
ють дітей шкільного віку, прак-
тично від усіх чуємо, що ніхто 
би не відпустив до школи ди-
тину, навіть якщо б таке рі-
шення було ухвалено.

– Я мама трьох дітей, най-
старшому Тарасу 11 років. 
Якби припинили карантин-
ний режим, до школи я би йо-
го не відпустила. Боюся. Така 
нестабільна ситуація з цією 
інфекцією, що вдома спокій-
ніше. Тим паче, ми вже якось 
пристосувалися до такого 
дистанційного навчання. Про-
грама “зум” проста в корис-
туванні, проблем немає. І для 
сина перші рази це було дуже 
захоплююче. Зараз сам зами-
кається у кімнаті, розповідає 
домашні завдання та не від-
волікається. Звісно, важко, 
але краще важче, ніж небез-
печно! – мовить тернополян-
ка Олена БазанОлена Базан.

Для учнів 4-го та 9-го кла-
сів уже скасовано державна 
підсумкову атестацію. Оцін-
ки повинні бути виставле-
ні за попередні здобутки під 
час навчання та опираючись 

на відповіді, які були надані 
учнем під час дистанційного 
навчання.

– Про завершення навчаль-
ного року ми можемо говори-
ти тоді, коли будемо чітко зна-
ти, коли закінчиться карантин. 
Якщо це станеться 11-го трав-
ня, то школи приступатимуть 
до роботи й останні два тиж-
ні будуть функціонувати. Не 
виключено, що з 11 травня 
карантин послабиться, однак 
для системи освіти він ще не 
буде завершений. Найбільш 
критичне питання – прове-
дення ЗНО. Якщо для менших 
учнів державну підсумкову 
атестацію відмінено, то як бу-
ти з абітурієнтами, справді 
загадка. Для виставлення се-
местрової оцінки дитині ма-
ють братися до уваги всі попе-
редні відповіді під час уроків, 
а також дистанційні домашні 
відповіді. Звісно, є такі закла-
ди, де дистанційне навчання 
не могло бути проведено че-
рез проблеми з інтернетом, 
то в такому разі оцінювання 
проводиться за рахунок попе-
редніх здобутків, – розповіла 
начальник управління освіти 
та науки ТОДА Ольга ХомаОльга Хома.

Стосовно дошкільних на-
вчальних закладів, їхню робо-
ту відновлять тоді, коли буде 
офіційна постанова КМУ про 
те, що навчальні заклади го-
тові до приймання дітей і нічо-
го не загрожує дитячому здо-
ров’ю, зазначила начальниця.

Отже, чи сядуть діти за 
шкільні парти до кінця трав-
ня, не відомо. Однак містом 

ширяться чутки, і більшість 
притримується цієї думки, що 
навчальний процес буде лише 
дистанційним.

Що буде із ЗНО?
Попередньо перенесене 

пробне зовнішнє незалежне 
оцінювання не відбулося че-
рез те, що карантинний пе-
ріод продовжено. Однак якщо 
його знімуть 11 травня, учні 
11-х класів встигають пройти 
пробне оцінювання та здати 
тестування. Пунктів тестуван-
ня буде більше, адже навіть 
після припинення карантин-
ного періоду не дозволяти-
меться скупчення учнів.

У МОН розробили два сце-
нарії, як будуть відбуватися 
всі наступні дії, якщо карантин 
завершиться та не завершить-
ся. Перший сценарій охоплює 
інформацію, котра стосується 
учнів 11 класів. Якщо каран-
тин закінчиться до червня, тоді 
випускники будуть навчатися 
до кінця червня. ЗНО стартує 
приблизно в останній тиждень 
червня і закінчується орієн-
товно у середині липня. Ре-
зультати основної сесії ЗНО 
стануть відомі наприкінці лип-
ня. Вступна кампанія розпоч-
неться на початку серпня. Іс-
пити зі всіх предметів будуть 
проходити з 25 червня до 17 
липня. Результати ЗНО будуть 
оголошені не пізніше 31 липня. 
Додаткова сесія ЗНО (для осіб, 
які з поважних причин не ма-
ють можливості взяти участь 
в основній сесії) попередньо 
запланована з 28 липня по 11 
серпня. Під час ЗНО в одному 
приміщенні має перебувати не 
більше, ніж 15 осіб на відстані 
1,5 метра між собою.

Якщо карантин буде про-
довжено до початку серп-
ня, ЗНО для учнів 11-го класу 
стартує в середині серпня і 
закінчується до середини ве-
ресня. У такому разі вступ-
на кампанія завершиться 
до середини жовтня, а нав-
чання перших курсів розпоч-
неться на початку листопа-
да. Навчання решти курсів 

розпочнеться з 1 вересня. Іс-
пити зі всіх предметів будуть 
проходити із 17 серпня до 4 
вересня. Результати ЗНО бу-
дуть оголошені не пізніше 17 
вересня. Додаткова сесія ЗНО 
попередньо запланована з 22 
вересня до 6 жовтня.

– Жодних точних дат ми ого-
лосити не можемо. Усе вище-
перелічене – це лише певні 
стратегії, які можуть бути за-
стосовані та коли це відбу-
ватиметься. До 11 травня ми 
можемо лише обговорювати 
алгоритм наступних дій. Для 
початку має бути знято над-
звичайну ситуацію. Тоді мож-
на буде говорити про дати, 
котрі визначатиме Міністер-
ство освіти. Попри те, готу-
ватися до ЗНО, звісно, треба. 
Зовнішнє незалежне оціню-
вання відбудеться безумовно, 
однак коли, навіть приблизно 
сказати не можу, – розповів 
нашим журналістам заступ-
ник директора з питань ЗНО 
та моніторингу якості освіти 
Тернопільського обласного ін-
ституту післядипломної педа-
гогічної освіти Юрій ШайнюкЮрій Шайнюк.

Відповідальні за ЗНО ра-
дять абітурієнтам не гаяти 
часу, а готуватися та вчитися 
дистанційно. Звісно, на сьо-
годнішній час це вкрай важко, 
однак іншого виходу немає. 
Також Юрій Шайнюк нагадує 
про “особистий кабінет”, який 
є у кожного, хто зареєстру-
вався на ЗНО: “Перевіряйте 
актуальну інформацію та будь-
те в курсі свіжих новин”.

Соломія ВершигораСоломія Вершигора

Коли учні повернуться 
за шкільні парти 
та як проходитиме ЗНО?

Карантинний період продовжено і батьки знову 
беруться за голову, як бути з навчальними пред-
метами та чи сядуть за парти їхні діти до кінця 
цього навчального року? Спрогнозувати точну 
відповідь на це запитання не може ніхто. Адже 
коронавірусна інфекція щодня уражає все біль-
ше й більше людей нашої області, а отже, нара-
жати на небезпеку учнів ніхто не буде.

 Ольга Хома Ольга Хома

Юрій ШайнюкЮрій Шайнюк

Де на Тернопільщині 
не буде світла
ВАТ “Тернопільобленерго” повідомляє, що у зв’яз-
ку з виконанням робіт із планових ремонтів об-
ладнання трансформаторних підстанцій напругою 
10/0,4 кВ і ліній електропередавання напругою 10 
і 0,4 кВ із розчищенням їхніх трас та інших робіт з 
експлуатаційного обслуговування буде тимчасово 
припинено постачання електричної енергії окре-
мим споживачам.

  
Дата Години Споживачі

4 травня 10:00 16:30 Борщівський район: с. Бурдяківці, с. Скала-Подільська, с. Гермаківка, с. Озеряни, с. Констанція, с. Глибочок

09:30 16:30 Борщівський район: с. Мельниця-Подільська, с. Худиківці

09:00 16:00 Бучацький район: с. Соколів 

09:00 17:00 Гусятинський район: с. Майдан, смт. Гримайлів, с. Постолівка

09:00 17:00 Збаразький район: м. Збараж (частково), с. Добриводи (частково), с. Романове Село (частково), с. Лози (частково), 
с. Дзвиняча (частково)

10:00 17:00 Зборівський район: с. Сировари, с. Яцківці, с. Ярославичі.(ТП-22 (Ставок), с. Чистопади

10:00 17:00 Козівський район: с. Вибудів

09:00 17:00 Кременецький район: с. Лопушно, с. Крутнів, с. Бобрівці, с. Раславка, с. В. Млинівці

09:00 17:00 Монастириський район: с. Устя-Зелене (частково населення, п-ць Короташ В.І. магазин, дитсадок), с. Ковалівка (частково)

09:00 16:00 Підволочиський район: с. Коршилівка, м. Підволочиськ, с. Шевченкове, с. Шельпаки, с. Лисиченці, с. Городниця, 
с. Чернелівка, с. Колодіївка, с. Жеребки, с. Іванівка, с. Турівка, с. Рожиськ, с. Фащівка, с. Поплави, с. Тарнаруда, с. Панасівка

08:00 17:00 Чортківський район: с. Вигнанка, с. Ридодуби, с. Ромашівка, с. Косів, с. Звиняч, с. Білий Потік, с. Скородинці, 
с. Скомороше, с. Пастуше, с. Нагірянка, 

09:00 16:00 Шумський район: с. Башківці, х. Діброва, с. Довжок, с. Переморівка, с. Рохманів, м. Шумск (ЦРУ)

5 травня 10:00 16:30 Борщівський район: с. Бурдяківці, с. Гермаківка, с. Озеряни, с. Констанція, с. Глибочок

09:30 16:30 Борщівський район: с. Мельниця-Подільська, с. Худиківці

09:00 16:00 Бучацький район: с. Соколів

09:00 17:00 Гусятинський район: с. Майдан, смт. Гримайлів, с. Постолівка

09:00 17:00 Збаразький район: с. Іванчани(частково), с. Бодаки (частково), с. Шимковецька Діброва

10:00 16:00 Збаразький район: м. Збараж (частково)

10:00 17:00 Зборівський район: с. Погрібці, с. Оліїв, с. Чистопади (Тік)

10:00 17:00 Козівський район: с. Вибудів, с. Глинна

09:00 17:00 Кременецький район: с. Лопушно, с. Крутнів, с. Бобрівці, с. Раславка, с. Підлісці

09:00 17:00 Монастириський район: с. Устя-Зелене (частково населення, ВАТ “Укртелеком”, аптека, п-ць Дарій магазин), с. Маркова 
(частково населення), смт. Коропець (частково вул. Л. Українки населення, водокачка, п-ць Кролицька кіоск)

09:00 16:00
Підволочиський район: с. Коршилівка, м. Підволочиськ, с. Шевченкове, с. Шельпаки, с. Лисиченці, смт. Скалат, 
с. Камянки, с. Чернилівка, с. Рожиськ, с. Колодіївка, с. Жеребки, с. Іванівка, с. Турівка, с. Рожиськ, с. Фащівка, 

с. Поплави, с. Тарнаруда, с. Панасівка

08:00 17:00 Чортківський район: с. Переходи, с. Джурин, с. Мазурівка, с. Білобожниця, с. Сл. Джуринська, с. Шульганівка

09:00 17:00 Шумський район: с. Соснівка

6 травня 10:00 16:30 Борщівський район: с. Бурдяківці, с. Гермаківка, с. Озеряни, с. Пилатківці, с. Жилинці

09:30 16:30 Борщівський район: с. Мельниця-Подільська

09:00 16:00 Бучацький район: с. Дуліби

09:00 17:00 Гусятинський район: с. Емелівка, с. Ставки, с. Постолівка

09:00 17:00 Збаразький район: м. Збараж (частково), с. Бодаки (частково), смт. Вишнівець (частково)

10:00 16:00 Збаразький район: с. Зарубинці, с. Новики, с. Колодно

10:00 17:00 Зборівський район: с. Калинівка, с. Славна, с. Носівці

10:00 17:00 Козівський район: с. Вибудів, с. Глинна 

09:00 17:00 Кременецький район: с. Лопушно, с. Крутнів, с. Бобрівці, с. Раславка, с. Підлісці

09:00 17:00 Монастириський район: с. Задарів, с. Красіїв, с. Гранітне, с. Яргорів (населення, відділ освіти школа, ВАТ”Укртелеком”, 
п-цьГадз М.П. магазин, сільська рада), с. Високе (частково населення)

09:00 16:00
Підволочиський район: с. Шельпаки, с. Нове Село, м. Підволочиськ, с. Супранівка, с. Росохуватець, с. Коршилівка, 

с. Клебанівка, с. Шевченкове, с. Скорики, с. Староміщина, с. Медин, с. Мислова, с. Колодіївка, с. Жеребки, с. Іванівка, 
с. Турівка, с. Рожиськ, с. Фащівка, с. Поплави, с. Тарнаруда, с. Панасівка

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

08:00 17:00 Чортківський район: с. Переходи, с. Пастуше, с. Залісся

09:00 17:00 Шумський район: с. Соснівка

7 травня 10:00 16:30 Борщівський район: с. Озеряни, с. Пилатківці, с. Жилинці, с. Бурдяківці, с. Гермаківка

09:30 16:30 Борщівський район: с. Мельниця-Подільська

09:00 16:00 Бучацький район: с. Жнибороди

09:00 17:00 Гусятинський район: с. Емелівка, с. Ставки, с. Постолівка

09:00 17:00 Збаразький район: с. Кобилля (частково)

09:00 16:00 Збаразький район: с. Максимівка (частково), с. Бодаки (частково), смт. Вишнівець (частково)

10:00 17:00 Зборівський район: с. Годів (Кушнірівка), с. Перепельники, смт. Залізці (Участок район:)

10:00 17:00 Козівський район: с. Вибудів, с. Славне

09:00 17:00 Кременецький район: с. Лопушно, с. Крутнів, с. Бобрівці, с. Раславка, с. Підлісці, м. Кременець (вул. Чорновола)

09:00 17:00
Монастириський район: с. Бобрівники (частково населення, ФАП, школа, п-ць Осиф магазин), с. Підлісне (частково 
населення, водокачка, сільська рада, Монастириське РТМО ФАП, ВАТ”Укртелеком”, ДП Ямниця тракторна бригада), 

с. Бобрівники (частково населення, ФАП, школа, п-ць Осиф магазин)

09:00 16:00
Підволочиський район: с. Шельпаки, с. Нове Село, м. Підволочиськ, с. Супранівка, с. Росохуватець, с. Коршилівка, 

с. Клебанівка, с. Шевченкове, с. Скорики, с. Староміщина, с. Медин, с. Мислова, с. Колодіївка, с. Жеребки, с. Іванівка, 
с. Турівка, с. Рожиськ, с. Фащівка, с. Поплави, с. Тарнаруда, с. Панасівка

08:00 17:00 Чортківський район: м. Чортків (вул. Заводська, Довбуша, Ольжича, Огієнка), с. Білобожниця, с. Калинівщина, 
с. Семаківці, смт. Заводське (вул. Лісова)

09:00 17:00 Шумський район: с. Соснівка

8 травня 10:00 16:00 Борщівський район: с. Скала-Подільська, с. Гермаківка, с. Іване-Пусте, с. Мельниця-Подільська, с. Озеряни, 
с. Пилатківці, с. Жилинці

09:00 16:00 Бучацький район: с. Порохова

09:00 17:00 Гусятинський район: с. Крогульці, с. М.Лука, с. Шидлівці

09:00 16:00 Збаразький район: с. М. Кунинець (частково), с. Колодно (частково)

10:00 16:00 Зборівський район: м. Зборів (Підкобаси), с. Білоголови, смт. Залізці (Лісництво)

10:00 16:00 Козівський район: с. Вибудів, с. Славне

09:00 17:00 Кременецький район: с. Лопушно, с. Крутнів, с. Бобрівці, с. Раславка, м. Кременець (вул. Горбача, вул.Чорновола)

09:00 15:00 Монастириський район: с. Бобрівники 

09:00 16:00
Підволочиський район: с. Шельпаки, с. Нове Село, м. Підволочиськ, с. Супранівка, с. Росохуватець, с. Коршилівка, 

с. Клебанівка, с. Шевченкове, с. Скорики. С. Староміщина, с. Медин, с. Мислова, с. Колодіївка, с. Жеребки, с. Іванівка, 
с. Турівка, с. Рожиськ, с. Фащівка, с. Поплави, с. Тарнаруда, с. Панасівка

08:00 16:00 Чортківський район: м. Чортків (вул. Золотарка), с. Улашківці

08:00 17:00 Чортківський район: с. Пробіжна

09:00 16:00 Шумський район: с. Потуторів

12 травня 10:00 16:30 Борщівський район: с. Іване-Пусте, с. Мельниця-Подільська, с. Шупарка, с. Бабинці, с. Бурдяківці, с. Скала-Подільська, 
с. Гермаківка

09:00 16:00 Бучацький район: с. Скоморохи

09:00 17:00 Гусятинський район: с. Крогульці, с. М.Лука, с. Шидлівці

09:00 17:00 Збаразький район: с. М. Кунинець

10:00 13:00 Збаразький район: м. Збараж (частково); с. Базаринці (частково)

13:00 16:00 Збаразький район: м. Збараж (частково)

10:00 17:00 Зборівський район: с. Осташівці, с. Лопушани, смт. Залізці (вул. Зелена, Цегельна, Зборівська, Садова, Набережна, 
Купчинського, Жуковського)

10:00 17:00 Козівський район: с. Вівіся, с. Ішків

09:00 17:00 Кременецький район: с. Кімната, х. Зелена, с. Волиця, с. Горянка, с. В. Горянка

9:00 17:00 Монастириський район: с. Міжгіря (частково населення, Монастириське РТМО ФАП, п-ць Берлізева Г.І. магазин), 
с. Бобрівники 

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, с. Колодіївка, с. Жеребки, с. Іванівка, с. Турівка, 
с. Рожиськ, с. Фащівка, с. Поплави, с. Тарнаруда, с. Панасівка

09:00 17:00 Підгаєцький район: с. Старе-Місто

08:00 17:00 Чортківський район: с. Переходи, с. Пробіжна, с. Свидова

09:00 17:00 Шумський район: с. Потуторів

13 травня 10:00 16:30 Борщівський район: х. Збриж, с. Гермаківка, с. Вигода, с. Окопи, с. Боришківці, с. Трубчин, с. Білівці, с. Шупарка, с. Бабинці

09:00 16:00 Бучацький район: с. Соколів

09:00 17:00 Гусятинський район: с. Коцюбинці, с. М.Лука, с. Шидлівці

09:00 17:00 Збаразький район: с. Духів, с. Шили (частково)

10:00 15:00 Збаразький район: с. Шимківці, с. Зарудечко, с. Мусорівці, с. Капустинецький Ліс, х. Бабії

10:00 17:00 Зборівський район: с. Озерна, с. Монилівка, с. Гаї – Розтоцькі (хут. Крутяки)

10:00 17:00 Козівський район: с. Вівся, с. Ішків

09:00 17:00 Кременецький район: с. Волиця, с. В. Горянка, с. Кімната, х. Зелена

09:00 17:00 Монастириський район: с. Міжгіря (частково), с. Високе, с. Вербка

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, с. Колодіївка, с. Жеребки, с. Іванівка, с. Турівка, 

с. Рожиськ, с. Фащівка, с. Поплави, с. Тарнаруда, с. Панасівка

08:00 17:00 Чортківський район: м. Чортків (р-н Синяково), с. Базар, с. Ягільниця

09:00 17:00 Шумський район: х. Б. Комин, с. Людвищі

14 травня 10:00 16:30 Борщівський район: с. Латківці, с. Дзвенигород, с. Шупарка, с. Бабинці, х. Збриж, с. Гермаківка

09:00 16:00 Бучацький район: с. Соколів

09:00 17:00 Гусятинський район: с. Коцюбинці, с. М.Лука, с. Шидлівці

09:00 17:00 Збаразький район: с. В. Кунинець (частково), с. М.Березовиця (частково)

10:00 17:00 Зборівський район: с. Данилівці, с. Ярославичі, с. Чернихів

10:00 17:00 Козівський район: с. Вівся, с. Ішків

09:00 17:00 Кременецький район: с. М. Очеретно, м. Кременець (Цукровий з-д відгодівельник), с. Кімната, х. Зелена

9:00 17:00 Монастириський район: с. Дубенка, с. Чехів, с. Бертники, с. Ковалівка, с. Коропець 

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, 
с. Колодіївка, с. Жеребки, с. Іванівка, с. Турівка, с. Рожиськ, с. Фащівка, с. Поплави, с. Тарнаруда, с. Панасівка

09:00 17:00 Підгаєцький район: с. Поплави

08:00 17:00 Чортківський район: с. Вигнанка, с. Базар, с. Колиндяни, с. Шульганівка

09:00 17:00 Шумський район: с. Людвищі. 

15 травня 10:00 16:00 Борщівський район: с. Скала-Подільська, с. Гермаківка, с. Вигода, с. Окопи, с. Боришківці, с. Трубчин, с. Білівці, 
с. Шупарка, с. Бабинці

09:00 16:00 Бучацький район: с. Соколів

09:00 17:00 Гусятинський район: с. Коцюбинці, с. М.Лука, с. Шидлівці

09:00 16:00 Збаразький район: с. В. Кунинець (частково)

09:00 17:00 Збаразький район: м. Збараж (частково), с. Новики (частково)

10:00 16:00 Зборівський район: с. Осташівці, с. Млинівці, смт. Залізці (вул. Набережна)

09:00 17:00 Кременецький район: с. М. Очеретно, с. В. Млинівці, с. Кімната, х. Зелена

9:00 16:00 Монастириський район: с. Лука, с. Стігла

9:00 17:00 Монастириський район: с. Доброводи

09:00 16:00
Підволочиський район: с. Лозівка, с. Гущанки, м. Підволочиськ, с. Супранівка, с. Росохуватець, с. Коршилівка, 

с. Клебанівка, с. Шевченкове, с. Скорики, с. Староміщина, с. Медин, с. Мислова, с. Колодіївка, с. Жеребки, с. Іванівка, 
с. Турівка, с. Рожиськ, с. Фащівка, с. Поплави, с. Тарнаруда, с. Панасівка

09:00 16:00 Підгаєцький район: с. Білокриниця

08:00 16:00 Чортківський район: м. Чортків, с. Залісся, с. Звиняч, с. Косів,с. Ромашівка, с. Ридодуби, с. Скородинці

09:00 16:00 Шумський район: с. Людвищі

м. Тернопіль
05 травня 09:00 12:00 вул. С.Бандери 24, 28, 30, 34А

06 травня 09:00 13:00 вул. Стадникової 1-42 (приватний сектор); вул. Живова 1, 1А, 7В, 43; вул.. Оболоня 3, 3А; 
Бар “Корона-Фламінго” по вул. Живова 7

07 травня 09:00 12:00 вул. Довженка 15, 17, 18; вул.. Протасевича 14А, 16, 16А, 18, 20; вул.. К.Савури 3, 5, 7, 9, 11; ДНЗ № 36

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

14 травня 09:00 13:00 Тернопільський плодоовочевий комбінат по вул. Гайова

Відділ по роботі із громадськістю ВАТ “Тернопільобленерго”Відділ по роботі із громадськістю ВАТ “Тернопільобленерго”
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Магія трикутника 
і хреста

“У творчих пошуках я відштовху-
вався від лінії, починав усе з гео-
метрії, замість пензля тримаючи в 
руках мишку, – напівжартома зазна-
чає Володимир Васильович. – Перші 
образи нагадували геометричні фі-
гури: обличчя, статура – трикутник, і 
хрести на тлі драперії. Все було більш 
узагальнено. А потім почав деталізу-
вати лики – промальовував очі, риси 
обличчя. Відтак поєднані лінії, кола, 
трикутники почали перетворюва-
тись на обличчя, створювали образ 
в цілому. І хоча з часом удосконалю-
вались комп’ютерні програми, та все 
ґрунтується на CorelDraw”.

Експериментуючи з кольорами і 
формами, вдосконалюючи техніку, 
митець знайшов суто свої образи. 
Тож згодом спробував себе у кари-
катурі, почав створювати екслібри-
си, при цьому в кожній роботі прома-
льовує навіть деталі.

Є у художника і своя особливість: 
на завершення вказує точний час. І 
це ще одна з можливостей комп’юте-
ра: завжди знати точну годину.

З роками митець виробив свій 
неповторний стиль, і поліфонія його 
образів своєю стрункістю нагадує 
архітектуру соборів, асоціюється зі 
шпилями соборів та церков, що тяг-
нуться догори, до неба й Господа.

У кожного своя дорога до храму. 
Володимир Окрутний зумів поєднати 
минуле та сучасне – духовне миро-
пізнання з комп’ютерною графікою. 
Захоплюючись стрункістю ліній, сьо-
годні навіть важко уявити, що у ди-
тинстві хлопчина взяв пензель у ру-
ки, аби… малювати афіші на власний 
концерт. Річ у тім, що пан Володимир 
народився у поважній родині дяків, 
де споконвіку всі співали та грали на 
музичних інструментах.

“Моя мама грала на мандоліні, та-
то зі старшим братом – на скрипках, 
а я – на акордеоні. І підлітком мріяв, 
що буду грати і малювати собі афіші. 
Зрештою, любов до малювання пе-
ремогла”, – світло посміхаючись, ка-
же художник.

До речі, секрети малярства юному 
митцю відкрив нині заслужений ху-
дожник України Станіслав Ковальчук.

Мініатюрна 
історія України

На відміну від більшості митців, 
Володимир Васильович не тримає 
створене у захристії майстерні чи на 
жорсткому диску, а одразу виставляє 
в соцмережах. Часом навіть дивуєш-
ся: коли він встигає переосмислити 
і творчо втілити чи не кожну помітну 
подію в країні? Адже в його дороб-
ку не лише ікони до релігійних свят, 
а й картини, присвячені історичним 
подіям, портрети відомих діячів і на-
ших сучасників. Зокрема, співако-
ві Василю Сліпаку, який загинув на 
Донбасі. Адже нам випала доля жити 
у буреломні часи випробувань Украї-
ни на державність, ми стали свідка-
ми та учасниками революції Гідності, 
російської агресії в Криму та на сході 
України, а нині ще й світ бореться з 
пандемією коронавірусу.

Однак роботи В. В. Окрутного ві-
домі вже й за кордоном, він є учас-
ником міжнародних виставок екслі-
брису в Югославії, Бельгії, Аргентині, 
Польщі, Люксембурзі, Італії. Напри-
кінці травня минулого року в Пра-
зі (Чехія) у галереї “Скляний па-
лац” проходила виставка “Сучасний 
український екслібрис”, на якій було 
представлено мініатюрні роботи 35-
х наших співвітчизників, серед них – 
чималий доробок нашого земляка. 
До слова, куратором виставки був 
відомий знавець історії екслібрису, 
мистецтвознавець, завідувач Наці-
ональної академії образотворчого 
мистецтва й архітектури Петро Не-
стеренко.

Не можна не помітити, що упро-
довж останніх десятиріч на Терно-
пільщині виникла і розвивається 
своя школа художників-екслібрис-
ів, і очолює її заслужений художник 
України Ярослав Омелян.

“Пан Ярослав – наш професійний 
патріарх. Чималий вклад вніс і плід-
но працює заслужений художник 
України Євген Удін, знайшов свою 
нішу в електронному плані і я. Ад-
же комп’ютерна графіка є одним із 
нових напрямків модернових технік 
поєднання композиційних момен-
тів із традиційними, з використан-
ням сучасних засобів, наприклад, 
друку на принтері”, – зазначає спів-
розмовник і зізнається: навіть су-
перкомп’ютер без художника лише 
бездушний автомат, от і робота над 
портретом може тривати від декіль-
кох годин до місяців.

“Часом на одному подиху за день 
зробиш, але потім ще місяць доро-
бляєш деталі. І все одно лишаєш-
ся незадоволеним… Інколи окремі 
елементи переробляю по декіль-
ка разів. Ніхто не може перед-
бачити, коли натхнення при-
йде: щоразу це по-новому. 
Одна справа, коли почи-
наєш і щось намітив собі 
олівцем, але результат 
завжди виходить інак-
ший. Графіка тим і ці-
кава, що не знаєш на-
перед, як робота буде 
виглядати наприкінці”, 
– зазначає художник.

Автопортрети і 
Тарас Шевченко

У полоні комп’ютерної гра-
фіки митець постійно експери-
ментує з формами й кольорами. І, 
ніби підбиваючи підсумки певного 

періоду, малює автопортрети. Прига-
далося, що й Тарас Шевченко досить 
часто зображав сам себе ще зовсім 
юним, згодом – чоловіком середніх 
років, і от уже Кобзар постає стар-
шою людиною.

– У мене також є автопортрети 
різних років, останній намалював 10 
років тому, напередодні виставки, де 
я уже 50-річний. Працюючи над ав-
топортретом, пізнаєш себе, ніби вну-
трішньо заглиблюєшся, – задумливо 
каже співрозмовник.

– Ви схильні до філософії?
– Усе життя наше – це процес фі-

лософії. Філософія – це констатація 
факту і систематизація різних проце-
сів людського існування: діяльності, 
буття, пізнання самого себе, світу. 
Утім, заглиблення й порівняння себе 
та оточуючого світу завжди відбува-
ється по-різному, – констатує май-
стер пензля та комп’ютерної мишки.

Творче кредо
“Першоосновою є духовність, а 

друге – то патріотизм. Тобто поєд-
нання Бога й України. Це для мене го-
ловне. І, звичайно, ділитися з оточую-
чими тим, що сам отримуєш у процесі 
ділення і примноження. Це як у мате-
матиці, але і додавання, і віднімання 
є частиною нашого світу, коли від-
ходять дорогі люди. Цей процес не-
зупинний і триває впродовж усього 

життя: одна людина відходить, але 
одразу хтось народжується. І жит-
тя далі триває: старе дерево всихає, 
але від коріння пускає молодий пагін, 
і починає рости нове дерево”.

Іван Франко 
і 16-ий сніп

Ще зі школи нам відомо, що Іван 
Франко не раз відвідував Тернопіль-
щину, зокрема як кореспондент га-
зети “Kurjer Lwowski” відвідав 2-гу 
крайову етнографічну виставку, зго-
дом балотувався від нашого регіону 
до австрійського парламенту, і саме 
в Тернополі за декілька років до сво-
єї смерті знаний літератор прочитав 
свою поему “Мойсей”. Тож і не див-
но, що саме в наших краях Каменяр 
мав чимало однодумців, товаришів 
і друзів, які поділяли його політичні 
погляди та підтримували фінансово 
видання газет і книг. От і батько пана 
Володимира, відбувши 10 років за-
слання до Сибіру за участь в ОУН, ча-
сом розповідав синам, що дитиною 
бачив Каменяра.

Уже згодом подружжя Окрутних, 
Володимир та Олена, встановили, 
що справді з Іваном Франком бу-
ли пов’язані родини і його батька, і 
матері. Старожили-односельці роз-
повіли, що тітка батька художника, 
Єфимія Окрутна, служила нянькою у 
дітей Івана Яковича. Оскільки вона 
не мала своєї родини, її поховали по-

руч із батьком.
Мама пана Володимира по-
ходила з дому Кордубів – ві-

домої родини, що мешкала 
у Великих Гаях. Її батько 

був досить заможним, 
а головне – підпри-
ємливим чоловіком: 
уже в травні він по-
стачав огірочки до 
тернопільських рес-
торанів, мав свою 
морозивну машину і 
продавав льоди пан-

ству, що приїжджало з 
Тернополя відпочити в 

парку Гаїв.
У Купчинцях, точніше 

на хуторі Драгоманівка (Ко-
зівський р-н), знайшлася для 

нього дружина Ольга. Її бать-
ко, Степан Гарматій, був заможним 

селянином, який чимало матеріально 
допомагав родині Івана Франка. І са-
ме в нього не раз зупинявся літера-
тор, подорожуючи Тернопільщиною.

Відомо, що Іван Якович допоміг 
селянам організувати страйк. Річ у 
тім, що у жнива селяни змушені бу-
ли працювати на панських полях (у 
фільварку) за 16-ий сніп. Це було ду-
же принизливо, бо праця була тяжка, 
а платня – мізерна. От Франко й по-
радив селянам не ставати до праці, 
поки не зменшать норму. І вони до-
билися, що їм почали платити за кож-
ний восьмий сніп.

Варто сказати, що хоча Степан 
Гарматій не здобув доброї освіти, 
але був великим патріотом і добрим 
господарем.

“Мама згадувала, як гарно було в 
них на господарці: Гарматії мали ста-
вок, з якого риба сама вискакувала 
на берег, а коти сиділи довкола і лап-
ками хапали її. Великий сад і рівні ку-
щі смородини й малини, поля зі збіж-
жям – усе було добре впорядковано. 
Зерно мололи вже не жорнами, а ки-
ратом – молотаркою, котру обертав 
кінь, що значно спрощувало працю. 
Взагалі механізмів у господарці бу-
ло багато, оскільки господарі гроші 
вкладали не в банку чи на купоч-
ку, а в модернізацію господарства, 
розвиток виробництва, полегшення 
праці”, – доповнює розповідь митця 
його дружина, пані Олена Окрутна.

Якось на хутір прийшов художник 
Корнило Устіянович. Так сталося, що 
йшов він зі Зборова пішки і сильно 
промок під дощем, тож застудився 
та захворів. Саме у Гарматіїв він дов-
ший час одужував. На знак подяки 
Устіянович намалював портрет діду-
ся. Тобто як і кожний митець, подя-
кував тим, що мав у руках. А полот-
но зараз зберігається у Львівському 
Національному музеї імені Андрея 
Шептицького.

Уже на завершення розмови про 
мистецтво, творчість та історію Укра-
їни Володимир Окрутний констату-
вав: “Треба пам’ятати старі трагедії, 
щоби не сталися нові”.

P.S.:P.S.: 21 квітня Володимир Васи-
льович Окрутний відсвяткував своє 
55-річчя. Ми щиро вітаємо ювіляра з 
поважною датою і бажаємо наснаги, 
творчих знахідок й успіхів.

Жанна ПоповичЖанна Попович

На своє 55-річчя художник Володимир Окрутний 
розповів про геометрію в іконі, Івана Франка 
й непередбаченість графіки

Уже майже тисячу років в Україні створюють ікони – малю-
ють на дереві, викладають з мозаїки, різьблять на дереві, 
вишивають. І ось уже 30 років тернопільський митець Воло-
димир Окрутний малює ікони… на комп’ютері, і є, за виснов-
ками журналістів, першим у світі художником-графіком, 
який творить на духовну тематику.
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У “Контіненталі” штат укомплектований, 
скорочень у зв’язку з карантином 
не проводилось і не планується

Посівна під час карантину стала викликом для аграріїв, але 
не перешкодою. Свідчить про це злагоджена робота команди 
“Контінентал Фармерз Груп”, яка у заплановані терміни розпо-
чала весняну посівну кампанію і навіть більше – випереджає 
заплановані терміни.

– Станом на сьогодні “Контінентал” уже завершила посів ярої 
пшениці під урожай 2020 року, ця культура посіяна на 1,6 тис. 
га. Завершується посів соняшнику та кукурудзи, більше полови-
ни посіяно сої. Під соняшник відведено 32 тис. га, під сою – 32,2 
тис. га та кукурудзу – 19,8 тис. га. Усього під посів ярих культур 
у 2020 році в “Контіненталі” заплановано 87,5 тис. га. Заверше-
но на полях агрохолдингу посадку картоплі чіпсової (913 га) та 
продовольчої (383 га), продовжують садити картоплю насіннє-
ву (388 га), – повідомив директор з виробництва “Контінентал 
Фармерз Груп” Віталій СтавнічукВіталій Ставнічук.

У компанії зазначають: попри карантинні заходи виробни-
цтво працює у штатному режимі. “Контінентал Фармерз Груп” 
повністю забезпечена запчастинами, насіннєвим матеріалом, 
мінеральними добривами та технікою. Немає проблем із ка-
дровим забезпеченням – штат укомплектований, скорочень у 
зв’язку з карантином не проводилось і не планується.

Разом з тим в агрохолдингу суворо дотримуються посилених 
заходів безпеки, пов’язаних із поширенням небезпечного ко-
ронавірусу. Підрозділи компанії оснащені необхідною кількістю 
респіраторів, безконтактних та електричних термометрів, за 
допомогою яких здійснюються заміри температури співробітни-
кам. Проводиться регулярна дезінфекція автотранспорту та с/г 
техніки. У “Контіненталі” введено масковий режим, для харчу-
вання працівників використовується лише одноразовий посуд. 
Крім того, “Контінентал Фармерз Груп” стала однією з перших 
компаній у країні, яка із власної ініціативи та власним коштом 
почала проводити тестування працівників на наявність анти-
тіл до вірусу COVID-19. Усі ці заходи спрямовані на збереження 
найціннішого для “Контіненталу” – здоров’я працівників.

Щодо прогнозів на майбутній урожай після нетипової для 
України зими, то поки говорити рано.

– У компанії проводились попередні заміри вологи у метро-
вому шарі ґрунту. Вони виявились менші, ніж торік, тому було 
прийнято рішення весняну посівну провести у скорочені тер-
міни, що станом на сьогодні успішно реалізовується. Крім то-
го, під час посівної-2020 задіяно нову техніку, зокрема висо-
коефективні сівалки, які дозволяють якісно та у вологий шар 
ґрунту вкладати насіннєвий матеріал. Спеціалісти “Контінентал 
Фармерз Груп” постійно моніторять стан посівів та приймають 
ефективні рішення задля отримання планових результатів у 
цьому році, – повідомили в компанії.

“Економіка для “Бучачагрохлібпрому” 
мала би бути позитивною 
і урожай хорошим”

Знане в краї ТОВ “Бучачагрохлібпром”, незважаючи на на-
пруження, в якому перебуває вся країна, працює за графіком, 
суворо дотримуючись санітарних вимог.

– Підприємство працює згідно з планом. Ще до Чистого чет-
верга все засіяли, днями пішов дощ і маємо чудові сходи. Спо-
діваюся, буде декілька сильних дощів, відповідно ґрунт матиме 
достатньо вологи. Тому економіка для нашого підприємства 
мала би бути в цьому році позитивною і урожай хорошим. Най-
гірше – це паніка! Коли ти спілкуєшся з людьми, пояснюєш, що 
життя продовжується, а продовольча безпека країни – понад 
усе. І люди дуже нормально поставилися до роботи. У нас не бу-
ло жодного випадку, щоби хтось не вийшов на роботу. Із фер-
мерським господарством у нас працюють близько 1200 чоло-
вік, слава Богу, ніхто не захворів на коронавірус. Це завдяки 
тому, що є безпека, виконуємо всі профілактичні заходи, хоча, 
звичайно, ніхто від цього не застрахований. Майже всі опера-
ції у сільському господарстві пов’язані з людьми, які мають бути 
здорові, і тоді вони виконуватимуть якісно свою роботу, яка бу-
де втілена у кінцевий результат, тобто в хороший урожай. Безпе-
речно, на “Бучачагрохлібпромі” дотримуються всіх карантинних 
заходів, наші працівники мають антисептики, маски, в автобусі 
їде не більше 10 чоловік. З робочими щодня проводимо так зва-
ну п’ятихвилинку, на якій обговорюємо питання, як захиститися 
від коронавірусу, як поводитись на роботі і вдома, і вони вико-
нують усі наші прохання, – каже голова спостережної ради ТОВ 
“Бучачагрохлібпром” Петро ГадзПетро Гадз.

На думку Петра Івановича, карантин жодним чином не пови-
нен вплинути на майбутній урожай.

– Карантин на майбутній урожай може вплинути тільки в пе-
реносному значенні. Тому що врожай – це технології, агроно-
мічні заходи, волога, сонце і тепло. Звичайно, ми можемо тільки 
планувати, а на все воля Божа, – мовить аграрій.

Нині для багатьох агровиробників гостро стоїть питання збуту 
продукції.

– Гірша ситуація у тих, хто вирощує овочі і фрукти. Оптові рин-
ки закриті, а маленький фермер не повезе великими фурами 
свій товар на оптові склади супермаркетів у Київ чи Дніпро. Він 
користувався до того часу ринками чи малими оптовими про-
дажами, тому це питання потрібно вирішувати. Та й, зрештою, 
нашим людям теж необхідний хороший імунітет, і без овочів (ре-
диски, молодої цибулі, огірків, петрушки) його важко втримати. 
Я би порадив владі таки відкрити ринки, звичайно, з дотриман-
ням санітарних вимог, – вважає Петро Іванович.

Аграрій каже, що державі необхідно втрутитись у ситуацію, 
яка склалася на аграрному ринку, і найбільш вражені сектори 
мали б отримати фінансову допомогу.

– Держпідтримка дуже потрібна, особливо тим, хто займається 
овочами і фруктами. Якщо фермер узяв кредит в банку і всі за-
ощадження вклав у вирощування тієї чи іншої культури, а урожай 
пропав, людина залишається ні з чим, а дехто і взагалі банкротує. 
Уряди Іспанії, Франції, Німеччини, Польщі відреагували на те, що 
сталося, і до місяця часу місцеві фермери отримали допомогу. Бо 
якщо наш фермер збанкротує, то недоотримає продукції і ринок, 
а також будуть стояти переробні підприємства. І тоді замість екс-
порту будемо імпортувати товар в Україну, – каже пан Гадз.

Петро Іванович, зважаючи на свій багаторічний досвід, дав 
кілька порад фермерам, як пережити цей складний період.

– Не можна нікому опускати рук, треба мати силу духу, вірити 
в самого себе і все буде добре, з Божою допомогою вірус відій-
де. Скажімо, ми ніколи не зупиняємося. У цьому році у фермер-
ському господарстві добудовуємо холодильник на 4 тис. тонн, 
будуємо лінію переробки з виробництва пюре і соків. Окрім то-
го, встановлюємо ще одну фасувальну лінію. А по “Бучачагрох-
лібпрому” збільшуємо поголів’я великої рогатої худоби. Бачимо, 
що в Україні має місце 9 відсотків мінус по ВРХ, тому в цьому 
році хочемо півтора тисячі корів наростити. Звичайно, беремо 
кредити в банках. Я би хотів, щоби вони були таки, як європей-
ські – пільгові для аграріїв. Однак маємо українські реалії. Коли 
ми в січні-лютому почали перемовини з банком, то відсоткова 
ставка була в межах 13,6-13,8. З часом банк переглянув угоду 
і де поставив 15,5– 15,8, а де й 17%. Ви розумієте, що таке 17-
18%? Ти ще не створив бізнесу, тільки робиш інвестиції, а вже 
п’яту частину кредиту маєш віддати, а ще є тіло кредиту. За таких 
умов дуже важко розвивати економіку, інвестувати, але потріб-
но цей непростий час пережити та сподіватися, що у майбутньо-
му буде краще, – підсумував Петро Гадз.

“Наслідки безсніжної зими і по суті 
відсутності опадів навесні, на щастя, 
не проглядаються на наших озимих”

Приклад одного з провідних не лише на Тернопіллі, а й зага-
лом у державі агроформувань – товариства “Україна” зі Скори-
ків Підволочиського району свідчить, що доброму газді, яким 
беззаперечно є його директор, Герой України Олег Крижовачук, 
не можуть стати на заваді в господарюванні жодні зовнішні, ок-
рім матінки-природи, чинники. Дотримуючись належних каран-
тинних заходів, у цій агрофірмі не лише зберегли високопродук-
тивний виробничий процес, а й не втратили жодного робочого 
місця. Завдяки давно налагодженій і продуктивній співпраці 
із серйозними зарубіжними та вітчизняними партнерами, ТОВ 
“Україна” не має проблем зі збутом продукції.

Як стверджує Олег КрижовачукОлег Крижовачук, найбільшою на сьогодні про-
блемою для його господарки є відсутність опадів. Хоча наразі 
стан посівів в агроформуванні “Україна” не викликає занепоко-
єння майбутнім урожаєм.

– Дощу треба, решта, дякувати Господу, всі здорові та все га-
разд! Повністю завершили весняну посівну, хоча роботи в по-
лі для аграріїв не закінчуються ніколи. У нас вже понад 10 ро-
ків клин становить 15 тисяч гектарів. А ми свято дотримуємось 
сівозміни. Наслідки безсніжної зими і по суті відсутності опадів 
навесні, на щастя, не проглядаються на наших озимих, а про 
ярий клин наразі говорити ще зарано, – каже пан Олег.

Щоправда, за словами Олега Петровича, через брак вологос-
ті не буде належної віддачі від удобрення клину, яке господар-
ство повноцінно здійснило восени.

– Звичайно, якщо не буде дощів, то для нашої галузі, як і всі-
єї вітчизняної рільничої, виникнуть чималі проблеми. Ми здійс-
нили дуже серйозну закладку під майбутній урожай. Внесли 
цілий ряд необхідних згідно з провідними агротехнологіями 

Чи будемо цього року з врожаєм? 
Для аграріїв 2020-й, мабуть, один з найскладніших 
років, які їм доводилось переживати. Тепла зима і 
практично відсутність снігу додали сільгоспвироб-
никам значних клопотів. Але, як кажуть, біда не хо-
дить одна. Закриття продуктових ринків через пан-
демію коронавірусу призвело до колапсу на ринку 
ранніх овочів, що негативно відбилося на дрібних 
та середніх с/г виробниках. Та й не просто в умовах 
карантину проводити польові роботи. Як з цими ви-
кликами справляються аграрії, дізнавалися наші 
журналісти у провідних сільгоспвиробників Терно-
пільщини.

Віталій Віталій 
СтавнічукСтавнічук

Петро Петро 
ГадзГадз

Олег Олег 
КрижовачукКрижовачук
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Урожай зернових культур в Україні у поточному сезоні буде нижчим. Урожай зернових культур в Україні у поточному сезоні буде нижчим. 
Про це говорить і Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сіль-Про це говорить і Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства, й ринкові аналітики. “Наразі ми переглядає-ського господарства, й ринкові аналітики. “Наразі ми переглядає-
мо свої прогнози щодо майбутнього врожаю, і, на жаль, в сторону мо свої прогнози щодо майбутнього врожаю, і, на жаль, в сторону 
зниження по озимих культурах”, – коментує аналітик компанії Agritel зниження по озимих культурах”, – коментує аналітик компанії Agritel 
Олексій Єрьомін.Олексій Єрьомін.
Зокрема, Agritel очікує зниження врожаю пшениці й ріпаку в Україні Зокрема, Agritel очікує зниження врожаю пшениці й ріпаку в Україні 
та зменшення виробництва ячменю. Також, згідно інформації агар-та зменшення виробництва ячменю. Також, згідно інформації агар-
ного відомства, очікується падіння посівних площ під сою, що при-ного відомства, очікується падіння посівних площ під сою, що при-
зведе до зменшення врожаю й цієї олійної.зведе до зменшення врожаю й цієї олійної.
“З іншого боку, в Україні очікується зростання посівних площ під ку-“З іншого боку, в Україні очікується зростання посівних площ під ку-
курудзою та соняшником, що за сприятливих погодних умов може курудзою та соняшником, що за сприятливих погодних умов може 
компенсувати втрати врожаю тих самих озимих культур”, – вважає компенсувати втрати врожаю тих самих озимих культур”, – вважає 
аналітик.аналітик.
Щодо карантинних обмежувальних мір, поки не можна сказати, що Щодо карантинних обмежувальних мір, поки не можна сказати, що 
вони мали якийсь сильний вплив на польові роботи.вони мали якийсь сильний вплив на польові роботи.

“Найбільше на аграрний сектор може вплинути продовження ка-“Найбільше на аграрний сектор може вплинути продовження ка-
рантину у всьому світі на довгостроковий період. Це завдає великої рантину у всьому світі на довгостроковий період. Це завдає великої 
шкоди світової економіці та може негативно вплинути на попит на шкоди світової економіці та може негативно вплинути на попит на 
аграрну продукцію”, – вважає аналітик.аграрну продукцію”, – вважає аналітик.
Звичайно, що зниження врожаю в Україні, як в однієї з головних Звичайно, що зниження врожаю в Україні, як в однієї з головних 
країн-експортерів аграрної продукції, може сприяти зростанню цін. країн-експортерів аграрної продукції, може сприяти зростанню цін. 
Але багато буде залежати як від рівня попиту на продукцію, так і від Але багато буде залежати як від рівня попиту на продукцію, так і від 
того, який врожай отримають конкуренти.того, який врожай отримають конкуренти.
Найбільшу тривогу викликає майбутня ціна на кукурудзу, яка для но-Найбільшу тривогу викликає майбутня ціна на кукурудзу, яка для но-
вого врожаю зараз знаходиться нижче рівня в 150 $/т CPT.вого врожаю зараз знаходиться нижче рівня в 150 $/т CPT.
Ринок може побачити великий врожай кукурудзи як в Україні, так і в Ринок може побачити великий врожай кукурудзи як в Україні, так і в 
США в цьому році в поєднанні з різким падінням попиту з боку секто-США в цьому році в поєднанні з різким падінням попиту з боку секто-
ру виробництва етанолу в США.ру виробництва етанолу в США.
“Тож ми можемо зіштовхнутися з чималим зростанням пропозиції ці-“Тож ми можемо зіштовхнутися з чималим зростанням пропозиції ці-
єї культури в світі при обмеженому попиту”, – підсумував він.єї культури в світі при обмеженому попиту”, – підсумував він.
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– думка аграріїв
комплексних добрив. Однак за відсутності опадів від них не бу-
де належної віддачі. У даній ситуації втрачає той, хто найбільше 
пильнує землю. А хто їй нічого не дає, то йому й втрачати особли-
во нічого. А нам сам Господь Бог велів добре пильнувати нашу 
годувальницю. Бо маємо родючі землі, а також дуже серйозно 
займаємось тваринництвом. А воно забезпечує наші поля висо-
коякісною органікою.

У ТОВ “Україна” поставили собі за мету кожні чотири роки на 
оброблювані п’ятнадцять тисяч гектарів вносити органічні до-
брива. І постійно, як наголошує керівник агрофірми, збільшують 
обсяги цього виду підживлення землі.

– Здійснюємо це, починаючи від завершення збору ріпаку і 
аж до глибокої осені. Використовуємо як тверду фракцію, за-
ймаємось серйозно австрійською технологією, так і природнє 
добриво з лагун, яке є на молочній фермі та свинокомплексі, йо-
го викачуємо канадським обладнанням. Зокрема, торік внесли 
органіку на 2 тис. 500 га землі. Це багато, а на майбутнє плану-
ємо охопити нею ще більше площ.

ТОВ “Україна” – це злагоджений механізм усіх ланок його 
виробництва. Такому масштабному органічному підживлен-
ню рільнича галузь господарства завдячує власному тварин-
ництву. Та оскільки тут практикують винятково стійлову відго-
дівлю тварин, на перший погляд, виникає занепокоєння щодо 
забезпечення цієї галузі кормами. Їх Олег Петрович повністю 
спростовує.

– Не думаю, що ситуація буде настільки критичною, що це по-
значиться на заготівлі кормів. Якщо торік ми використали ку-
курудзи на силос із 350 га, то нехай цього року на дану потребу 
піде більше землі, але корми ми закладемо в повному обсязі. 
Плануємо вже наступного тижня приступити до закладки сіна-
жу з жита сорту КВС. Його вводимо до раціону тварин уже дру-
гий рік. І це дає гарні економічні результати. Бо жито добре пе-
ретравлюється і з цього поля збираємо подвійні врожаї. Після 
жита там же сіємо сою і також одержуємо пристойні врожаї і з 
цієї культури.

Потужна кормова база – надійне підґрунтя для тваринниць-
кої галузі ТОВ “Україна”. За рівнем її розвитку агрокомпанія зі 
Скориків є провідною в нашому краї і за цим показником її не 
може обігнати жодне з місцевих агроформувань. До того ж нині 
тут ще й зводять новий тваринницький комплекс.

– Торік ми надоїли із розрахунку на одну корову 11 тисяч 766 
літрів молока. Цього року поставили планку в 12 тисяч. Щодня 
продаємо майже 50 тонн молока екстракласу. Починаємо буду-
вати новий тваринницький комплекс із сучасними технологіями 
виробництва. Хочемо біля сіл, де господарюємо, створити ще 
додаткові робочі місця і відповідно виробляти ще більше про-
дукції, від реалізації якої сплачувати податки до бюджету, – мо-
вить керівник агроформування.

Завдяки розумній господарській діяльності, у ТОВ “Україна” 
карантин не вплинув на робочі місця і не вніс певних коректи-
вів у сам виробничий процес. За словами Олега Петровича, в 
агроформуванні здійснюють належний обсяг усіх необхідних ка-
рантинних заходів.

– Спочатку ми попросили наших людей, яким за 60 років, по-
сидіти зо два тижні вдома у самоізоляції. Потім, побачивши, що 
ситуація нормальна, дозволили усім працівникам виходити на 
роботу. Все це відбувається в умовах маскового режиму. Дово-
зимо людей до робочих місць комфортабельними пасажирськи-
ми мікроавтобусами “Mersedes”. Працюють наші фахівці згідно 
з карантинними нормами – віддалено один від одного. Стара-
ємось, щоб не збиралися у групи і менше спілкувалися. Люди, 
усвідомлюючи небезпеку вірусної недуги, помаленьку привика-
ють і належно поводяться та продуктивно працюють за таких 
умов. Окрім цього, поливаємо господарку різними дезрозчина-
ми. Однак на роботу до себе за нинішньої ситуації нікого не при-
ймаємо. Сезонних працівників ми й так не набирали, а обходи-
мося власними силами, – стверджує співрозмовник.

Як запевняє Олег Крижовачук, не існує у провідного агрофор-
мування нашого краю та держави і проблем зі збутом продукції 
під час карантинних заходів. Бо ТОВ “Україна” давно і продук-
тивно співпрацює із серйозними зарубіжними та вітчизняними 
партнерами.

– Наприкінці минулого тижня ми відвантажили за кордон 500 
тонн сої. Буквально на момент нашої розмови готуємо до від-
правки замовнику 4 тис. тонн кукурудзи. І до 1 травня маємо ще 
завантажити стільки ж пшениці. Практично нічого не змінилося, 
про що я вже повідомляв, і зі збутом молочної продукції.

Герой України, директор однойменного з нашою держа-
вою агроформування зі Скориків не любить робити про-
гнозів, як це практикують восени чимало аграріїв щодо 

майбутнього врожаю. Олег Петрович сподівається лише на 
Господа Бога і працьовитість свого колективу – справжньої 
сім’ї ТОВ “Україна”.

– Ми ніколи не ділимося прогнозами щодо майбутнього вро-
жаю. Не ставимо щодо цього відповідних бізнес-планів чи еко-
номічних планок. Бо Бог може внести свої корективи. Але чіт-
ко усвідомлюємо, що чим більше виробимо продукції, більше 
справ зробимо, тим більшим буде благополуччя нашої фірми 
і людей, які в ній працюють. Наш колектив – велика аграрна 
сім’я, де працюють цілі родинні династії, окремі з яких сягнули 
вже четвертого покоління. У господарстві 440 працівників, се-
редньомісячна зарплата яких торік становила 18 тис. 600 грн., і 
ми постійно її збільшуємо. Бо наша агрофірма створена для лю-
дей, – підсумував Олег Крижовачук.

“Є вірус чи немає, потрібно вчасно 
і в повному об’ємі виконати 
повний комплекс робіт, щоби 
сподіватися на хороший урожай”

Повністю завершили посівну в сільськогосподарському това-
ристві “Славутич”, що на Збаражчині.

– Посіяли всі традиційні культури (цукровий буряк, пшеницю, 
кукурудзу, соняшник), окрім сої, від якої відмовилися. Частину 
площі відвели під кормові культури, адже маємо на утриманні і 
тваринницький комплекс. Карантин, звичайно, наклав певний 
відбиток на роботу нашого товариства, насамперед морально 
було непросто. Однак весна чекати не буде, і є вірус чи немає, 
потрібно вчасно і в повному об’ємі виконати повний комплекс 
робіт, щоби сподіватися на хороший урожай. Незважаючи на 
складні соціальні умови, скорочення працівників у нас не відбу-
лося, навпаки, взяли з біржі механіків і трактористів. Усіх робіт-
ників традиційно, як і щороку, забезпечуємо спецодягом, також 
задля безпеки видаємо антисептики та захисні маски, у поля 
беруться бачки з водою, щоби руки були чисті, – розповів ди-
ректор СТОВ “Славутич” Борислав Довгаль Борислав Довгаль.

Великі сподівання аграрії зі Збаражчини покладають на змі-
ни в погодних умовах.

– Незважаючи на те, що взимку було мало снігу, волога на 
глибині збереглася, адже тоді були якщо не сніг, то хоча б дощі. 
Нині ж відчуваємо певний брак вологи, їздиш полями, а земля 
суха. Вкрай потрібно хоча б 5-10 мм опадів. На кінець тижня си-
ноптики прогнозують дощі, тому маємо сподівання, що ґрунт та-
ки отримає достатню кількість вологи. Хоча все в руках Божих, 
– мовить Борислав Микитович.

Що ж до цін під майбутній урожай, то вони по різних культурах 
різняться.

– Якщо минулоріч тонну пшениці доводилося продавати за 
4,5-5 тис. грн., то нині вона підросла і становить 6 тис. грн. На-
томість, якщо за тонну цукру в 2019 році можна було виторгува-
ти 12 тис. грн., то сьогодні йде мова про 10,5-10,6 тис. грн. Але 
це поки приблизні ціни, головне ж для нас – виростити і зібрати 
врожай. Сподіваюся, він буде не меншим, ніж минулоріч. А тоді 
вже будемо думати про певний зиск. Хоча він, напевно, знач-
ним не буде, адже треба людям дати гідну оплату за свою робо-
ту, а ще заплатити податки, придбати паливно-мастильні мате-
ріали, міндобрива тощо, – підсумував Борислав Довгаль.

Віталій Попович, Олег ЛівінськийВіталій Попович, Олег Лівінський

ДУМКА ЕКСПЕРТАДУМКА ЕКСПЕРТА

Борислав Борислав 
ДовгальДовгаль
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Аби краще уявити цю історію, Іра 
– висока брюнетка, худорлявої ста-
тури. Навчалася в одному з най-
престижніших вузів нашої країни. Ро-
зуму дівчині аж ніяк не бракує. Щоби 
завоювати її серце, до ніг дівчини 
клали ключі від дорогих авто, путівки 
на Мальдіви. Однокімнатну квартиру 
в центрі міста пропонували за один 
лише вечір. Іра й справді красива, 
молода дівчина, за словом до кишені 
не лізе, з гарними манерами та хоро-
шим вихованням, яке їй дала бабуся. 
Справжня принцеса із жахливою жі-
ночою долею…

“Я – “зальотна” 
дитина”

Коли дівчина навчалася у вузі, по-
стійно брала участь у конкурсах кра-
си, була номінованою королевою 
шарму та елегантності.

– Із третього курсу в мене почали 
з’являтися залицяльники, котрі го-
дилися мені в тати. Повірте, всі мої 
подруги, з якими жила спочатку в 
гуртожитку, а потім на квартирі, бу-
квально штовхали мене в ліжко до 
цих товстосумів. Я ж розуміла, що їм 
треба. Всі ми – дорослі люди. Секс 
на одну ніч із молоденьким дівчись-
ком для чоловіків за 50-ть – це як 
виграш у лотерею. Жодних подарун-
ків я не приймала, хіба що букети 
квітів. Мені було шкода їх викидати 
або ж жбурляти у смітник. Тому кві-
ти приймала завжди, дякувала, але 
ні на що не погоджувалась. Вчилася 
на державній формі навчання. Знаю 
п’ять мов. Завжди мріяла, коли за-
кінчу четвертий курс, то поїду до ма-
ми в Іспанію. Там ми купимо неве-
личку домівку поблизу пляжу і щодня 
будемо милуватися прекрасним ви-
глядом з вікна, – розпочинає свою 
життєву історію дівчина.

Їй було вісім, коли мама поїхала на 
заробітки в Іспанію.

– Батька я не знала, так як я – “за-
льотна” дитина. Мама розповідала, 
що тато хотів одружитися з нею, але 
тоді його батьки не дозволили таку 
“бідову” дівчину взяти. Так він і зник. 
У школі себе зовсім не пам’ятаю, хі-
ба моменти, коли приносила різні 
закордонні смаколики, які переда-
вала мама. Закінчила школу із зо-
лотою медаллю. Поїхала навчатися 
до столиці, а раптом пощастить. І по-
щастило. З першого разу вступила до 

вузу. Щодня телефонувала до бабусі, 
з її різними хворобами вона мені ще 
й сумки з їжею передавала і, як за-
раз пам’ятаю, щомісяця сто гривень 
зі своєї пенсії. Переймалася, що я у 
Києві пропаду. Коли закінчила третій 
курс, мала їхати до мами на відпочи-
нок, але бабуся занедужала. Звісно, 
я поїхала до неї і була там до остан-
нього дня. Досі не можу повірити, що 
її немає. Вона якось вміла мене вті-
шити одним реченням. Погладить по 
волоссю своїми старенькими руками 
і легше стає. Вона була моєю найкра-
щою подругою. Завжди вчила, що не 
можна про своє особисте життя роз-
повідати подругам, бо вони всі заз-
дрять і можуть чоловіка відбити. То-
му я їй усе розказувала, – мовить 
співрозмовниця.

Молодого чоловіка у дівчини не бу-
ло. Був знайомий, який час від часу 
підвозив її на навчання, проводжав 
на вокзал тощо.

– Звати його було Павло, він стар-
ший за мене всього на чотири роки, 
симпатичний, високий, працював 
помічником адвоката. Я частенько 
показувала його фото бабусі, а во-
на сміялася й казала: “Ого, які у ньо-
го вуха” (сміється, – авт.авт.). Так, вони 
й справді були трішки клаповухі, але 
він був дуже приємний та кмітливий 
 хлопець. Коли бабуся померла, я 
повідомила мамі. Вона робила все 
можливе, щоби приїхати. Але з краї-
ни її так і не випустили. Тоді я подзво-
нила Павлу і сказала, що не знаю, що 
робити, куди їхати, що говорити, як 
організувати похорон. Він приїхав і 
більшість клопотів узяв на себе. На 
похороні від мене не відходив. Це, 
напевне, і стало великим кроком до 
того, що я в нього закохалася, – при-
гадує Ірина.

“Стану вірним 
захисником 
нашої любові”

Після того, як померла бабуся, ма-
ма успадкувала її хатинку. Одразу 
виникло питання, що робити, адже 
ніхто не збирався там жити, а бабуся 
мала господарство.

– Хатину продали. І знову всі ці кло-
поти взяв на себе Павло. Документи, 
оформлення, продаж. За ці кошти ку-
пили в місті однокімнатну квартиру. Я 
продовжила навчання. По закінчен-
ню отримала диплом і в магістрату-
ру поступати уже не захотіла. Почала 
працювати в туристичній фірмі. Заро-
бітна плата мене цілком влаштовува-
ла, тим паче відпочинок бронювала 
за найкращою ціною та умовами. А 
увага Павла зростала. Ми проводи-
ли разом вечори, гуляли та розважа-
лися. Мені було добре поряд з цією 
людиною. Напевне, якщо поритися в 
архівах, досі є спільні фото. Я розпові-
дала про нього мамі, разом говорили 
по відеозв’язку, і ніхто навіть не мав 
гадки, що все закінчиться через рік.

Пропрацювавши пів року, ми ра-
зом полетіли до моєї мами в гості. Там 
Павло, дочекавшись слушного часу, 
зробив мені пропозицію. Все було, як 
уякомусь казковому тумані. Ми разом 
вечеряли, він розповідав про свої пла-
ни, мама сміялася та хитала головою, 
штовхаючи мене під столом. Коли Пав-
ло вийшов з кімнати, мама сказала, 
що це справжній чоловік. Красивий, 
сильний, врівноважений. Саме такий 
мені потрібен. Мене трохи лякали такі 
слова, адже вона бачить його перший 
раз. Та материнське серце, як вона ка-
зала, не обманиш. Погасло світло. Ма-
ма почала шукати свічки, ми запалили 

їх понад сотню. Тоді Павло став на од-
не коліно і сказав: “У присутності ма-
тері я хочу пообіцяти тобі стати вірним 
захисником нашого щастя та любо-
ві. Ти вийдеш за мене?” Звісно вийду, 
сказала я і кинулася йому на шию.

Весілля запланували на наступне 
літо. За цей час мама мала підготу-
вати всі необхідні документи, щоби 
поїхати в Україну і повернутися на-
зад, а Павло, звісно, мав їй у цьому 
допомогти, – пригадує дівчина.

За місяць до весілля мама приле-
тіла в Україну. Замовлено ресторан, 
дві сукні, одну з них оплатив Павло, 
бо хотів, щоби його дружина була 
найкращою.

– Батьки Павла довгий час живуть 
у Сполучених Штатах і на весілля не 
змогли приїхати. Йому це було якось 
байдуже. У них стара ворожнеча, то-
му він на це не звертав уваги. Вони 
передали велику суму грошей як по-
дарунок, але переказали її на моє 
ім’я, бо знали, що син нічого не візь-
ме. Попросили нічого не говорити. Я й 
не казала. Поклала їх у конверт, схо-
вала і забула. Напередодні весілля у 
мене почався криз, я нервувала і пла-
кала. Думала, що все зірветься. Тоді 
мама і Паша взяли все на себе: меню, 
оформлення, флористику, декор. На 
дівич-вечорі з подругами та мамою 
обговорювали останні деталі. І повір-
те, мене почало дратувати те, як моя 
мама говорить про свого майбутньо-
го зятя. Це була не похвала, який він 
гарний хлопець, вона розповідала 
подругам, як він упевнено веде авто, 
які в нього мужні руки та красиве тіло. 
Ну от уявіть собі! Щоби ви розуміли, 
моя мама народила мене досить ра-
но, тому вона не поступалася красою 
нікому. В її 44 виглядала, як голлівуд-
ська зірка. Красиве засмагле тіло, 

модельна фігура, висока і вдягається 
за останніми трендами. Уваги від чо-
ловіків, молодших за неї, вона мала 
вдосталь, – каже Ірина.

“Шість годин в одному 
готельному номері”

Наступного дня дружка Оксана по-
відомила Ірині, що бачила її маму з 
Павлом у ювелірній крамниці.

– Я чекала, що мама подарує мені 
щось на день весілля. Ні, Паша їй ку-
пив підвіску з білого золота з ангелом. 
Звісно, я промовчала, тим паче, що до 
весілля залишалося два дні. Того вечо-
ра я була неспокійна. Подруги залиши-
лися ночувати в мене, мама поїхала в 
готель. Паша на дзвінки не відповідав. 
Близько другої ночі я подзвонила до 
нього і почула жіночий сміх. Він пере-
конував, що друзі захотіли зробити йо-
му сюрприз і запросили своїх подруг, 
щоби розслабитись – без зайвого.

Якщо ви запитаєте мене, чому я по-
їхала в готель, де ночувала моя мама, 
відповім, що не знаю. Я побачила там 
Павла. У готельному номері на ліж-
ку лежав Павло, а мама, відчинив-
ши двері, думала, що я офіціант, який 
приніс шампанське. До готельного 
номера збіглися адміністратори, про-
кинулися люди з сусідніх кімнат, вони 
подумали, що когось убили. Я ж крича-
ла і била посуд, порожні пляшки з-під 
шампанського летіли і розбивали 
дзеркала. Я змусила адміністраторів 
показати мені записи з відеоспосте-
реження, коли Павло приїхав до готе-
лю. На годиннику була 19:30. Більше, 
ніж шість годин в одному готельному 
номері з шампанським вони прове-
ли удвох. На мамі, крім білого халата 
і підвіски з ангелом, нічого не було. 
Невже вони так довго обговорювали 
подарунок мені на весілля? Вони на-
магалися виправдатись. Паша робив 
вигляд, що шокований моєю поведін-
кою, – розповідає дівчина.

У день весілля до Ірини приїхав 
кур’єр, через якого вона відіслала 
обручки й білі сукні Павлові.

– Він телефонував, приїздив, але 
я не мала бажання з ним говорити. 
Приїхала мама, вони довго виламува-
ли двері, просили, щоб я їх вислухала. 
Ввечері вийшла із квартири. Паша че-
кав на сходах. Він попросив вибачен-
ня і сказав: “Іро, так сталося, я покохав 
твою маму, так буває…”, – зі сльозами 
на очах каже наша співрозмовниця.

Наша героїня на початку історії 
здалася сталевою леді, котра ніко-
ли не плаче. Вона розповідала цю іс-
торію сміючись, наче на зло комусь. 
Але сльози на очах видали її…

– Це історія з фільму, це не сталося 
зі мною. Я можу розповідати про неї 
відкрито, але досі не розумію, як мог-
ла рідна мама забрати нареченого 
у доньки. Це схоже на апокаліпсис! 
Тепер у мене немає матері. Я відре-
клася від неї цілком і повністю. Коли 
вона поїхала в Іспанію, телефонува-
ла мені і пробувала пояснити ситуа-
цію. Я сказала чітко: “Ти для мене, як 
і батько, зникла безвісти”, – закінчує 
розмову Ірина.

Після цієї драми Іра довго не мог-
ла повірити чоловікам. А від наступ-
ного нареченого вона до останнього 
чекала якоїсь підлості. Зараз у жінки 
є син, і вона зовсім не хоче, щоб Ілля 
знав бабусю, яка збудувала своє ща-
стя на сльозах його мами…

Соломія ВершигораСоломія Вершигора

“Я покохав твою маму – 

так сталося”
Про такі життєві історії ка-
жуть: та не може такого бу-
ти або ж і смішно, і грішно. 
Журналісти нашого видан-
ня довго наважувались, 
чи варто публікувати дану 
розповідь. Але сама спів-
розмовниця наполягла на 
цьому. Через сім років Іра 
відкрито про це розповідає 
і не соромиться свого жит-
тя. Усе, що відбулося з нею 
в минулому, справді важ-
ко вкласти в голову. Але, 
зі слів самої дівчини, її від-
чаю не було меж, коли зро-
зуміла, що сюжет із фільму 
жахів може втілитися в ре-
альність.
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РІЗНЕДРІБНІ 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

ВСЕ ДЛЯ ДАХІВ:
– крокви, лати , мурлати
– дошка обрізна: 25мм, 30мм, 40мм, 50мм
– столярна дошка суха 50мм
– підлога, вагонка.

Все в наявності.
Тел.: 067 350 51 70, 067 953 43 07

Нежитл. будівля дзеркального цеху, з/п 191.6 кв.м, 
за адресою: Тернопільська обл., Кременецький р-н, м. 
Кременець, вул. Санаторійна, 2. Дата торгів: 14.05.2020 
09:00 год. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот 
№417057 (уцінено лот №409262);

ГаражГараж, пл. 70.2 кв.м,  за адресою: Тернопільська обл., 
м. Кременець, вул. Куличівка, 90. Дата торгів: 18.05.2020 
09:00 год. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот 
№417626 (уцінено лот №409994);

Нежитл. будівля - деревообробний цехНежитл. будівля - деревообробний цех, з/п 990.90 
кв.м, за адресою: Тернопільська обл., Теребовлянський 
р-н, с. Мшанець, вул. Миру 10В. Дата торгів: 18.05.2020 
09:00 год. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот 
№417628 (уцінено лот №410001);

Нежитл. приміщ. пилорамиНежитл. приміщ. пилорами, з/п 288.90 кв.м, за адре-
сою: Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Мша-
нець, вул. Миру, 10А. Дата торгів: 18.05.2020 09:00 год. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №417627 (уці-
нено лот №409998).

ДП “СЕТАМ”ДП “СЕТАМ”
оголошує про проведення електроннихоголошує про проведення електронних

торгів з продажу предмету іпотеки:торгів з продажу предмету іпотеки:
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Продається комерційне приміщення 
(під магазин, аптеку, салон краси) в Тернополі 

на вул. Тарнавського навпроти ресторану «Бахус». 
Окрема будівля. Роботи по фасаду та благоустрою 
на завершальній стадії. Можливе перепланування 

під потреби покупця. Показ приміщення – 
за домовленістю. Від власника . Переоформлення 
без комісій та нотаріальних платежів. При оплаті  
можливий стовідсотковий торг. 12600 грн/м.кв. 

Тел. 067 993 87 37 (Ірина).

Підприємець має 
право на відпустку 

та лікарняний
Головне управління ДПС у Тернопільській об-
ласті доводить до відома, що платники єди-
ного податку І і ІІ груп, які не використову-
ють працю найманих осіб, звільняються від 
сплати єдиного податку протягом одного ка-
лендарного місяця на рік на час відпустки, а 
також за період хвороби, підтвердженої ко-
пією листка (листків) непрацездатності, як-
що вона триває 30 і більше календарних днів 
(відповідно до п. 295.5 ст. 295 Податкового 
кодексу України (далі – ПКУ).

Платники єдиного податку І і ІІ груп сплачують єди-
ний податок шляхом здійснення авансового внеску не 
пізніше 20 числа (включно) поточного місяця (п. 295.1 
ст. 295 ПКУ).

Такі платники єдиного податку можуть здійснити 
сплату єдиного податку авансовим внеском за весь 
податковий (звітний) період (квартал, рік), але не біль-
ше, як до кінця поточного звітного року.

Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу 
другого п. 295.1 і п. 295.5 ст. 295 ПКУ, підлягають зараху-
ванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за 
заявою платника єдиного податку (п. 295.6 ст. 295 ПКУ).

Тобто якщо підприємець уже сплатив авансовий 
внесок за місяць, в якому він був на лікарняному, або 
планує бути у відпустці (наприклад, у разі сплати єди-
ного податку авансом за квартал), така сума за його 
заявою зараховується в рахунок майбутніх платежів з 
єдиного податку.

Нарахування авансових внесків для платників єди-
ного податку І і ІІ груп здійснюється податковими орга-
нами на підставі (п. 295.2 ст. 295 ПКУ):

– заяви такого платника єдиного податку щодо роз-
міру обраної ставки єдиного податку;

– заяви щодо періоду щорічної відпустки;
– заяви щодо терміну тимчасової втрати працез-

датності.
Інформація про період щорічної відпустки і терміни 

тимчасової втрати працездатності з обов’язковим дода-
ванням копії листка непрацездатності подається за зая-
вою у довільній формі (п. п. 298.3.2 п. 298.3 ст. 298 ПКУ).

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



Розміщення реклами за телефоном: 
(097) 307-89-34

РЕЦЕПТИ ВІД ГОСПОДИНІРЕЦЕПТИ ВІД ГОСПОДИНІ
Фокача з томатами Фокача з томатами 
від Юліани Фриць

Інгредієнти:Інгредієнти:
• борошно – 250 г
• вода – 150 мл
• картопля – 2 шт.
• свіжі дріжджі – 10 г
• оливкова олія – 1 ст. л.
• сіль – за смаком
Для начинки:Для начинки:
• помідори черрі – 100 г
• оливки – жменя
• орегано – щіпка
• сіль – щіпка
• оливкова олія – за смаком

Приготуйте тісто. Зваріть картоплю, розімніть і пропустіть через сито. У склянці з во-
дою перемішайте до повного розчинення одну ложку цукру і дріжджі. Ретельно пере-
мішайте картоплю, борошно і поступово додайте дріжджі. Замісіть м’яке тісто, посо-
літь і додайте оливкової олії. Намагайтеся зробити тісто максимально м’яким, але не 
рідким. Отриману масу перекладіть у змащену маслом форму для випічки (діаметром 
24-26 см). Накрийте рушником і відставте тісто на півтори години, щоби воно підійшло.
Приготуйте начинку. Наріжте помідори й оливки. Додайте орегано, оливкову олію і 
посоліть. Як тільки тісто підійде – викладіть зверху оливки, помідори і ще раз присип-
те орегано. Збризніть тісто оливковою олією і залиште ще на пів години в теплому 
місці. Після чого запікайте хліб 15 хвилин при 180 градусах і потім 10-15 хвилин при 
220 градусах. Готову фокачу накрийте рушником і залишіть на кілька хвилин. Потім 
дістаємо з форми і подаємо на стіл. Смачного!

А щоб фокача вийшла ідеальною – радимо прислухатися до таких рекомендацій:
–  краще готувати хліб круглим, а не прямокутним. Віддавайте перевагу круглому 

тісту, адже його легше скатати і тоді воно вийде пухким та повітряним;
–  коли перекладете тісто у форму для випічки – дайте йому піднятися ще раз і тільки 

потім переходите до запікання. Таким чином всередині коржа збережеться якомо-
га більше повітря і він стане дуже м’яким;

–  влийте трішки оливкової олії у форму для запікання – в процесі випічки нижня ча-
стина тіста вбере олію, що додасть фокачі хрускоту й аромату;

–  щоб отримати напівпишний виріб, спробуйте використовувати мінеральну воду за-
мість звичайної;

–  звертайте увагу на температуру води: для правильного тіста важливо, щоби вона 
була теплою.

Смачного! 
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