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ФОПи зможуть отримати 
2 тисячі гривень на дитину

Президент зазначив, що програма діятиме на час каран-
тину та один місяць після його скасування. Розмір виплати 
становитиме близько 2 тисяч гривень.

– Після погодження з бюджетним комітетом Верховної 
Ради, яке, я впевнений, обов’язково станеться, понад 300 
тисяч родин фізичних осіб-підприємців зможуть отримати 
таку допомогу, – повідомив Володимир ЗеленськийВолодимир Зеленський.

Зеленський зазначив також, що на програму кредитів для 
малого та середнього бізнесу під 3-5% заплановано до 30 
мільярдів гривень. При цьому він підкреслив, що для підпри-
ємців, які не працювали під час карантину, а отже, не змо-
жуть показати банку дохід, гарантом виступить держава.

НБУ знизив прогноз переказів 
від заробітчан на $2,5 млрд.

Зазначається, що, за експертними оцінками, протягом 
карантину в Україну повернулися близько 10% працівників, 
а ще 10%, які планували виїзд на сезонні роботи у другому 
кварталі, залишаться в Україні. Водночас доходи працівни-
ків, які залишилися за кордоном, знизяться внаслідок охо-
лодження економік цих країн.

– Враховуючи це, НБУ переглянув прогноз обсягу пере-
казів трудових мігрантів в Україну з 12,5 до 10 млрд. дол. 
США. Цей прогноз ґрунтується на припущенні про скасуван-
ня більшості карантинних заходів до кінця другого кварталу 
2020 року, – йдеться у повідомленні.

Тимошенко задекларувала 
майже 150 мільйонів

– Тимошенко задекларувала, що 24 квітня 2020 року во-
на отримала еквівалент 148 мільйонів 345 тисяч 441 грив-
ню від компанії Reid, Collins, Tsai LLP. Видом доходу вказано 
“компенсацію шкоди, заподіяної політичними репресіями 
2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового 
врегулювання, – повідомив Сергій ЛещенкоСергій Лещенко.

Колишній нардеп додав, що йому не вдалося знайти жод-
ної публічної інформації про того, хто компенсував гроші 
Тимошенко. Лещенко також повідомив, що у 2019 році дохід 
від цієї ж компанії Reid, Collins, Tsai LLP декларував депутат 
від партії Тимошенко Сергій Власенко. 18 липня 2019 року 
Власенко вказав отримання “іноземного доходу” в розмірі 
майже 57 мільйонів, а 19 липня отримання доходів у розмірі 
понад 57 мільйонів і майже 19 мільйонів.

Наразі 150 млн. грн. – це понад 5,5 млн. доларів.

Wizz Air вирішив 
відкрити базу у Львові

– Відкриття нової бази у Львові пов’язано з нашою при-
хильністю до України та продовженням розширення діяль-
ності на ринку. Враховуючи нашу лоукост бізнес-модель 
та фінансовий стан, ми бачимо, що для нас цей період – 
це можливість продовжувати зростання. Ми працювали в 
Україні понад десять років і будемо продовжувати розвива-
тися, – повідомив комерційний директор Wizz Air Джордж Джордж 
МіхалопулосМіхалопулос.

У Wizz Air визнають, що невизначеність довкола авіапе-
ревезень і пандемії буде тривати як мінімум 2-3 місяці.

– Ми розуміємо, що наступні 2-3 місяці будуть трохи 
невизначеними через необхідність адаптуватися. Але на-
ша співпраця з Україною – це не про 2-3 місяці, йдеться 
про роки співпраці, і ми продовжимо розширювати діяль-
ність на цьому ринку, – резюмує комерційний директор 
компанії.

Національний банк України переглянув прогноз 
переказів від трудових мігрантів у 2020 році в 
сторону зменшення на 2,5 млрд. доларів – до 10 
млрд. дол. Про це повідомила прес-служба НБУ.

Президент Володимир Зеленський анонсував про-
граму соціального захисту, згідно з якою ФОПи 
1-ї або 2-ї груп зможуть отримати допомогу на дити-
ну віком до 10 років.

Лідерка ВО “Батьківщина” Юлія Тимошенко вне-
сла зміни до матеріального становища та заде-
кларувала майже 150 мільйонів гривень. Про 
це повідомляє сайт НАЗК та Telegram-канал нар-
депа попереднього скликання та журналіста 
“Української правди” Сергія Лещенка.

В угорського лоукост-авіаперевізника Wizz Air 
пояснюють відкриття нової авіабази в Україні 
прихильністю до українського ринку та фінансо-
вою стабільністю, яка дозволила це робити.

Про це під час засідання 
уряду заявив прем’єр-міністр 
Денис ШмигальДенис Шмигаль. За його сло-
вами, уряд є зацікавленим, 
аби якомога швидше запу-
стити всі сфери економіки, 
які зупинилися через епіде-
мію коронавірусу.

– У своїх рішеннях ми ке-
руємось даними епідеміо-
логів, працівників клінічних 
лабораторій і аналітиків Ака-
демії наук України. За їхніми 
розрахунками, передчасне 
зняття карантину – це тися-
чі нових хворих і тисячі нових 
жертв. Цього допустити не 
можна, – наголосив очільник 
уряду.

Шмигаль додав, що на 
початку травня відбуваєть-
ся пік захворюваності, про-
те ситуація є контрольо-
ваною. Водночас Україна 
наближається до так званого 

помірного плато, коли ситуа-
ція є рівною та немає різкого 
зростання. За його словами, 
Україна зараз рухається за 
оптимістичним прогнозом 
розвитку епідемії.

Карантин в Україні виріши-
ли продовжити через відсут-
ність зниження кількості хво-
рих. Послаблення обмежень 
запровадили через важли-
вість балансування між еко-
номікою та епідемією.

У тих регіонах, де епідеміо-
логічна ситуація є гіршою, ніж 

загалом в Україні, планують 
посилювати обмежувальні 
заходи. Уряд планує запро-
ваджувати так званий адап-
тивний карантин. Перед його 
запровадженням будуть про-
водити засідання спеціалізо-
ваних комісій із надзвичайної 
ситуації і техногенної безпеки.

Відтак, згідно з рішенням 
уряду про послаблення ка-
рантинних обмежень, будуть 
відкриті: парки, сквери, зони 
відпочинку; салони краси, пе-
рукарні; оптова і роздрібна 

торгівля непродовольчими 
товарами, окрім зон розваг 
та харчування, дитячих зон 
у ТРЦ; заклади громадсько-
го харчування на винос; літні 
майданчики кафе та рестора-
нів просто неба у закладах, 
зареєстрованих як оператори 
потужності; музеї, бібліотеки; 
тренування у командних ви-
дах спорту для професійних 
команд на закритих базах; 
сервіс побутової техніки; сто-
матологи, аудитори, адвокати, 
нотаріуси тощо.

За даними слідства, Горбатюк холод-
нокровно зарізав жінку кухонним но-
жем, а потім пішов додому, взяв гроші 
та втік до Львова, де його й затримали 
правоохоронці. Майже сотня колотих 
ран на тілі нещасної дівчини та сльози 
в очах родичів назавжди залишаться в 
пам’яті Андрія Горбатюка, якому інкри-
мінують вбивство з особливою жор-
стокістю. Він останній, хто бачив Тетяну 
Підвашецьку живою. Останній, кому во-
на відчинила двері власного помешкан-
ня та кого бачила перед своєю смертю. 
Свою вину Андрій визнає частково. Не 
пам’ятає, що сталося того вечора, але 
дуже шкодує про скоєне. На одному з 
перших слухань він розповів, що не мо-
же підібрати слова, як жаліє про те, що 
сталося. 

Тетяна Підвашецька була вбита у сво-
їй тернопільській квартирі на вулиці 
Леся Курбаса минулого року 16 квітня. 

Більше року цде розслідування та судо-
ва тяганина, а все нові та нові докази 
не дають спокійно спати ні родичам за-
гиблої, ні цілому місту. 

Під час карантину слухання по цій 
справі переносились одне за одним і 
лише на цьому тижні було ухвалено рі-
шення залишити Горбатюка під вартою 
без права внесення застави. Також під 
час судового засідання йшлося про ре-
чові докази, які чітко вказали на те, що 
на одязі Андрія, який був на ньому в мо-
мент затримання, були плями бурого 
кольору, що нагадують кров. Окрім то-
го, на предметах, вилучених під час ог-
ляду місця проживання Підвашецької, 
знайшли кров загиблої. До слова, із по-
передніх судових слухань було повідом-
лено, що кров Тетяни була знайдена на 
стінах, підлозі, у ванній кімнаті та на-
віть вхідних дверях. Експерти допуска-
ють, що Тетяна перед тим, як померти, 

відчувала страшний біль та моральні 
страждання. 

На наступному судовому засіданні до 
процесу планується залучити свідків зі 
сторони обвинуваченого та потерпілої.

Іванка Біла Іванка Біла 

У четвер, 7 травня, очіку-
ємо невеликий дощ протя-
гом усього дня. Температура 
повітря вдень становитиме 
+11, а вночі – +8 градусів. У 

п’ятницю температура підні-
меться до +13 удень та +7 – 
уночі. У вихідні можна сміливо 
планувати відпочинок із діть-
ми, адже сонячна погода та 

денна температура +17 гра-
дусів удень та +10 – уночі ті-
шитиме око. Неділя дуже по-
радує, стовпчик термометра 
підніметься аж до +20 градусів 
удень та + 11 – вночі. У поне-
ділок, 11 травня, сонечко сві-
титиме ясно цілий день, опа-
дів не передбачається. Денна 
температура становитиме +24 
градуси, а нічна – +13 градусів. 
У вівторок, 12 травня, ранок та 
день в Тернополі й області бу-
дуть хмарними, тільки вечір 

потішить чистим небом. Удень, 
можливо, пройде дрібний дощ, 
але він закінчиться ще до вечо-
ра. Температура повітря вдень 
сягне позначки +17, а вно-
чі – +9 градусів. У середу, 13 
травня, трішки похолоднішає. 
Стовпчик термометра сягне 
позначки не вище +14 граду-
сів, вночі – +9 градусів. У цей 
день хмар на небі не буде, хіба 
вночі. А зранку й до самого ве-
чора буде зберігатися похмура 
погода без опадів.

Карантин в Україні продовжать, 

але послаблять

До 2 липня підозрюваний у вбивстві 
тату-майстрині залишиться під вартою

Карантин в Україні про-
довжать до 22 травня. 
Проте вже з 11 числа 
розпочнеться зняття 
певних обмежень, як 
це передбачалося у 
плані виходу з каранти-
ну від уряду.

4 травня відбулося чергове засідання Тернопільського міськрайон-
ного суду у справі вбивства відомої тернопільської тату-майстрині. 
Підозрюваного у жахливому вбивстві Андрія Горбатюка залишили 
під вартою без права внесення застави до 2 липня ц.р. Про вирок, 
на думку експертів, говорити ще зарано.

Якою буде погода на найближчий тиждень?
За прогнозами обласного гідрометеоцентру, стовп-
чики термометрів на найближчий тиждень колива-
тимуться від 11 до 20 градусів тепла. Дощова пого-
да змусить залишитися вдома у четвер, 7 травня, 
а також 12 травня. А що чекає жителів області де-
тальніше, читайте далі.

Андрій Андрій 
ГорбатюкГорбатюк
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– Продовжуємо забезпечувати засобами захисту медиків об-
ласного фтизіопульмонологічного центру. Вже сьогодні на ліку-
ванні тут перебувають п’ятеро пацієнтів. Тому питання захисту 
медиків є вкрай важливим. Адже маємо сумну статистику: лише 
в нашій області захворіли на COVID-19 213 медичних працівни-
ків, – наголосив Віктор ОвчарукВіктор Овчарук. – Зрештою, Тернопільська об-
ласна рада однією з перших відреагувала на виклики, пов’язані 
з пандемією. Протягом кількох сесійних засідань спрямовува-
лись кошти на укомплектування лікарень усім необхідним.

Нагадаємо, на базі обласного фтизіопульмонологічного цен-
тру кілька днів тому облаштували палати для лікування хворих 
на коронавірус із середньою та важкою формою перебігу. На-
разі тут функціонують шість місць із перспективою розширення 
до дев’яти, загалом передбачено 90 інфекційних ліжок.

“Контінентал Фармерз Груп” роз-
горнула централізовану програму 
підтримки медпрацівників ФАПів та 
амбулаторій, працівників соціаль-
них служб та поштових відділень у 
селах Тернопільської області. У ком-
панії розуміють усі ризики, на які 
наражають себе працівники, ви-
конуючи роботу в період пандемії, 
тому було сформовано вантаж з 
найнеобхіднішими засобами, які до-
поможуть убезпечити їх при контак-
ті з іншими людьми. Представники 
“Контіненталу” доправили допомогу 
по Тернопільській області, охопивши 
Бережанський, Борщівський, Гуся-
тинський, Заліщицький, Збаразький, 
Зборівський, Козівський, Креме-
нецький, Монастириський, Підволо-
чиський, Підгаєцький, Теребовлян-
ський, Тернопільський, Чортківський 
та Шумський райони.

Для захисту медпрацівників пер-
винної ланки, соціальних працівників 
та співробітників поштових відділень 
у селах області коштом компанії при-
дбано та передано: 3,4 тис. респіра-
торів, 230 індивідуальних багаторазо-
вих захисних костюмів, 230 щитків для 
захисту обличчя, майже 22 тис. масок, 
790 пачок рукавиць та 5 тис. ватно-ма-
рлевих масок багаторазового викори-
стання. Закуплено також 79 електро-
нних термометрів, 13 безконтактних 
термометрів, 13 тонометрів та таку ж 
кількість фонендоскопів. Додатково 
передано засоби для дезінфекції.

Із вдячністю відгукується про допо-
могу староста сіл Турівка та Фащівка 
Підволочиського району Іван КаптійІван Каптій: 
“За сприяння “Контінентал Фармерз 
Груп” у зв’язку з важким матеріаль-
ним становищем медичних закла-
дів, поштових відділень, соцслужб та 

необхідністю захисту працівників, ко-
трі обслуговують населення під час 
пандемії COVID-19, було надано бла-
годійну допомогу ФАПам сіл Турів-
ка і Фащівка, відділенню поштового 
зв’язку села Турівка, соціальним ро-
бітникам сіл Турівка і Фащівка, пароху 
сіл Турівка і Фащівка. Надано захис-
ний щиток на обличчя та медичний ко-
стюм, маски, респіратори, рукавиці, 
дезінфікуючий засіб. Щиро дякуємо 
за надану допомогу. Зичимо всім здо-
ров’я”, – зазначив він на своїй сторін-
ці у “Фейсбуці”.

Підтримує компанія і районні ме-
дичні заклади. Так для Бучацької ра-
йонної лікарні придбано 3 дезінфі-
каційні рамки вартістю 45 тис. грн. 
Передано кисневий концентратор 
у Бережанську районну лікарню, на 
який витратили 49 тис. грн. Придба-
но костюми біозахисту для медиків у 
Зборові, Борщеві, Чорткові, Гусятині, 
Підволочиську, Копичинцях, Козовій, 
Збаражі та Бережанах.

Від початку боротьби з пандемією 
“Контінентал Фармерз Груп” виді-
лила уже понад 7,6 млн. грн. на під-
тримку громад в областях своєї при-
сутності. За ці кошти оплачено, окрім 

засобів захисту, також медобладнан-
ня, яке вкрай необхідне лікарням для 
порятунку життя пацієнтів, хворих ві-
русом COVID-19. На доставку прила-
дів від виробників та постачальників 
найближчим часом чекають у кількох 
закладах охорони здоров’я області, 
куди направляються інфіковані паці-
єнти. Для ефективної роботи та мак-
симальної допомоги районам, у яких 
працює компанія, було прийнято 

рішення переорієнтувати соціальний 
бюджет агрохолдингу: кошти з ньо-
го спрямовують насамперед на за-
безпечення першочергових потреб, 
пов’язаних із пандемією. “Контінен-
тал Фармерз Груп” і надалі продов-
жує активно опрацьовувати запити 
медиків та місцевих громад, адже 
розуміє, як важливо об’єднати сили 
у спільній боротьбі з небезпечним ві-
русом COVID-19.

Тернопільська обласна 
рада оперативно 
реагує на виклики, 
пов’язані з пандемією
Нещодавно, 30 квітня, голова обласної ради Віктор 
Овчарук передав захисні костюми та багаторазові 
окуляри, а також понад дві тисячі масок і 100 захис-
них костюмів, які пошили у Кременецькому профе-
сійному ліцеї.

Договір оренди землі від 03.04.2019 р.- що зареєстрований за № 6127. 
Повідомлення про початок підготовчих робіт № ТП 010191370124
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– “Центр ініціатива” у Чорткові роз-
почав свою роботу наприкінці березня. 
До нас долучилися депутати, підприєм-
ці, працівники центру комплексної реа-
білітації “Дорога в життя” тощо. Кошта-
ми допомагають місцеві благодійники, 

наші земляки, які живуть за кордоном у 
різних кутках світу. За що їм щиро дяку-
ємо! – каже координатор “Центру ініці-
атива” Олена СкалійОлена Скалій.

За словами пані Олени, завдяки аку-
мульованим коштам вдалося придбати 
для реанімації й інфекційної лікарні: ла-
рингоскоп, відсмоктувачі, пульсоксиме-
три, кисневі канюлі, фільтри для апарата 
штучної вентиляції легень (ШВЛ), термо-
метр безконтактний. Також передано 

для придбання апарата ШВЛ 180 тисяч 
гривень.

За період діяльності центру забезпе-
чено місцеві лікарні й установи Чортко-
ва також найнеобхіднішим захистом.

– Упродовж останніх днів індивідуаль-
ними засобами захисту забезпечили 
працівників: КП “Чортків дім”, які займа-
ються дезінфекцією багатоквартирних 
будинків; Чортківського міськміжрайон-
ного відділу ДУ “Тернопільський облас-
ний лабораторний центр МОЗ України”; 
центру первинної медико-санітарної до-
помоги Чортківської районної лікарні; хі-
рургічного відділу Чортківської районної 
лікарні. Завдяки коштам, які нам довіри-
ли благодійники, для медиків придбано: 
захисні комбінезони – 10 шт., респірато-
ри – 50 шт., постіль – 5 шт., халати “Слав-
на” – 20 шт., халати одноразові – 100 шт. 
Власними силами членів “Центру ініціа-
тива” пошито близько 200 комплектів 
одноразової постелі, 300 одноразових 
халатів, 150 захисних комбінезонів, – 
повідомила Олена Скалій.

Представники громадської організа-
ції свої добрі справи роблять у примі-
щенні, яке за символічну орендну плату 
в 1 копійку надала пані Марія. Волонте-
ри туди приходять по двоє і роблять ви-
кройки та шиють те, що в першу чергу 
потрібно сьогодні лікарям.

Віталій ПоповичВіталій Попович

У Чорткові активні містяни допомагають 

боротися з коронавірусом 

Уберегти село: фельдшерам, листоношам та соціальним працівникам 
Тернопільщини “Контінентал” передав засоби захисту

Коли стало відомо, що офіцій-
на влада не спроможна само-
тужки справитися з пандемією 
коронавірусу, активні чорт-
ківчани об’єдналися в громад-
ську організацію “Центр ініціа-
тива” і спільно з волонтерами 
та діаспорою допомагають бо-
ротися з “Covid-19”.

Соціально відповідальний бізнес продовжує допомагати кра-
їні боротися з небезпечним вірусом COVID-19. Аграрна компа-
нія “Контінентал” доправила вантажі із засобами захисту пер-
шої необхідності у громади Тернопільщини, на території яких 
обробляє землі.
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– Пане Андрію, як вплинув – Пане Андрію, як вплинув 
карантин на весняно-польові карантин на весняно-польові 
роботи Вашої компанії?роботи Вашої компанії?

– Працюємо, так би мовити, 
у безперервному циклі. Зви-
чайно, у повному обсязі не мог-
ли піти на карантин, яким він 
мав би бути, тому що худобу на 
карантин не відправиш і землі 
не скажеш: почекай, у нас два 
місяці карантину, лише після 
його зняття почнемо сіяти. Іс-
нують закони природи, тому 
ми, максимально вживши усіх 
заходів, щоб убезпечити сво-
їх працівників (забезпечили їх 
засобами індивідуального за-
хисту та гігієни), повноцінно 
відпрацювали у цей важли-
вий для сільгоспвиробників 
період, незважаючи на те, що 
було введено карантин. На ща-
стя, наші люди свідомі, поста-
вилися з усією серйозністю до 
всіх застережень, про які ми 
їм говорили від самого почат-
ку введення карантину. Хоча у 
полі чи працюючи на тракторі 

ймовірність заразитися коро-
навірусом низька, але, як ка-
жуть у народі, береженого Бог 
береже. Найбільше ми пере-
живали на тих ділянках нашої 
компанії, де велике скупчення 
працівників, скажімо ферми 
тощо. Було вжито певні заходи, 
людей поділили на зміни, щоби 
вони не пересікалися на випа-
док якихось непередбачува-
них ситуацій, і на сьогодні всі 
підрозділи “Агропродсервісу” 
працюють у штатному режимі.

– Погода не балували агра-– Погода не балували агра-
ріїв – після теплої зими маємо ріїв – після теплої зими маємо 
не дуже дощову весну. Чи сут-не дуже дощову весну. Чи сут-
тєво відіб’ються погодні умови тєво відіб’ються погодні умови 
на майбутньому урожаї?на майбутньому урожаї?

– Прогнози завжди були і є 
річчю невдячною. Сільське гос-
подарство – це лабораторія, 
а рослинництво – лаборато-
рія під відкритим небом, тому, 
звичайно, усе може змінюва-
тись ледь не щодня. Є загальна 
тенденція, а саме постійні клі-
матичні зміни, які проходять в 

останні роки і зачіпають нас. Це 
дуже серйозно відображається 
на рівні урожаю. Щодо цього 
року, то й справді погодні умо-
ви мають негативний вплив на 
урожай. Передусім це стосуєть-
ся озимих культур, які потрапи-
ли під негативні фактори впро-
довж усього часу – від посіву і 
дотепер вони постійно перебу-
вають у складних умовах. Бу-
ла суха осінь, відповідно дуже 
важко отримувались сходи. Як-
що ми сіяли озимину у вересні, 
а на виході отримали сходи піз-
ні, аж на початку листопада, ко-
ли пройшли перші дощі. Потім 

була безсніжна зима. Запаси 
вологи в ґрунті мінімальні, за 
даними інституту Агрометеоро-
логії, на початок квітня в Терно-
пільській області волога стано-
вила 75 мм у метровому шарі, 
що практично вдвічі менше, ніж 
у минулому році (137 мм), хоча і 
в 2019-му їх було недостатньо. 
На сьогодні квітень місяць уже 
закінчився і ми знову не отри-
мали достатньо вологи. За бе-
резень-квітень загалом було 
37 мм опадів, з них у квітні ли-
ше 15-ть. Також весною мали 
аномальні погодні “гойдалки”, 
тобто різка зміна температури.

Якщо зимою максимальна 
температура доходила до мі-
нус 13-ть градусів, то в берез-
ні та на початку квітня вночі 
були заморозки до мінус 9-10 
градусів. Звичайно, це нега-
тивно вплинуло на майбутній 
урожай. У цілому урожай ози-
мини буде суттєво менший, 
ніж прогнозували. В Україні 
експерти сільськогосподар-
ського ринку сьогодні дають 
20% зменшення урожаю ози-
мини, і я з цим можу погодити-
ся. Хоча ситуація може дещо 
покращитись, якщо буде, ска-
жімо, у травні достатня кіль-
кість опадів і температура бу-
де нормально, але виправити 
її на 100% вже не можливо.

Що стосується інших ярих 
культур, то стан на сьогодні 
не є критичним. Нині ці культу-
ри в меншій мірі страждають 
від погодних коливань. Воло-
ги на першому етапі їм виста-
чає – як посівним технічним 
культурам, мається на увазі 
бурякам, так і зерновим. Вирі-
шальний та ключовий період 
для цих культур буде у трав-
ні-червні.

– Чи не буде цьогоріч про-– Чи не буде цьогоріч про-
блем зі збутом своєї про-блем зі збутом своєї про-
дукції?дукції?

– Особливих питань зі збу-
том, думаю, не виникне, адже 

потреба в продукції, яка ви-
рощується на полях, завжди 
є, адже вона забезпечує жит-
тєдіяльність людини. Інше пи-
тання – ціни на продукцію. Ми 
розуміємо, що має місце гли-
бока економічна криза, яка 
викликана різними чинника-
ми, в тому числі коронавіру-
сом. Ми, з однієї сторони, екс-
портоорієнтований сектор, з 
іншої – сировинний, а у кризо-
вих ситуаціях ціни на сирови-
ну, звичайно, падають. Части-
на нашої продукції прив’язана 
до енергетичного кошика, 
тобто до ціни нафти. Багато 
продукції використовувалось 
і використовується, скажімо, 
як біоджерело енергії (етано-
ли тощо), а ціна нафти знаємо 
яка. І це все за собою потягне 
ціну на такі культури, як куку-
рудза, ріпак, яка буде падати. 
Але в цілому маємо сподіван-
ня на нормальну ціну продо-
вольчого зерна, бо на нього є 
попит. Також надіємось, що не 
буде якихось обмежень щодо 
експорту, економіка запра-
цює і буде рухатися. Найбіль-
ше застереження до рівня цін, 
щоби вони дали можливість 
перекрити наші витрати і від-
новити виробництво на май-
бутнє.

Віталій ПоповичВіталій Попович

Гендиректор “Агропродсервісу” Андрій Баран: 
“Землі не скажеш: почекай, у нас карантин”
Україна вже майже два місяці на карантині. Як він 
відобразився на роботі сільгоспвиробників, ми по-
спілкувалися з керівником провідного підприєм-
ства цієї галузі не лише Тернопільської області, а й 
нашої держави – генеральним директором компанії 
“Агропродсервіс” Андрієм Степановичем Бараном.

Уся інформація на сайті Державного цен-
тру зайнятості у розділі “Роботодавцям” – 
https://is.gd/sCGoBM.

1 крок. 1 крок. Зверніться до центру зайнятості за 
місцем сплати ЄВ для подання документів.

Це можна зробити упродовж 30 днів з мо-
менту зупинки/скорочення діяльності. Для 
уточнення місця сплати ЄВ скористайтеся 
“Електронним кабінетом” на сайті ДПС (роз-
діл “Реєстри”, пункт “Дані про взяття на облік 
платників податків”) за посиланням https://
cabinet.tax.gov.ua/registers/registration.

2 крок. 2 крок. Підготуйте документи:
– заяву в довільній формі. У ній зазначте 

належність до малого чи середнього бізнесу 
відповідно до ст. 55 Господарського кодексу 
України, а також копії документів, завірених в 
установленому порядку, щодо середньої кіль-
кості працівників та доходу роботодавця за 
попередній календарний рік;

– засвідчену роботодавцем копію наказу із 
зазначенням початку зупинення, скорочення 
діяльності;

– відомості про працівників, у яких вини-
кло право на допомогу із часткового безро-
біття на період карантину (вкажіть прізвище, 
ім’я, по батькові працівника, номер ідентифі-
каційного коду (або серію та номер паспорта 
для осіб, які через релігійні переконання від-
мовилися від оформлення коду);

– довідку про сплату ЄВ за останні 6 міся-
ців, що передують зупинці/скороченню діяль-
ності, видану ДПС.

3 крок. 3 крок. Подайте документи в один зі зруч-
них для вас способів: через скриньку для ко-
респонденції у ЦЗ (оригінал), через пошту 
(оригінал), через email (сканкопії). Електронні 
скриньки ЦЗ тут: https://is.gd/7z3gMM.

4 крок. 4 крок. Перевірка документів центром за-
йнятості: триває три робочих дні.

5 крок.5 крок. Ухвалення рішення: упродовж трьох 
робочих днів відповідний Тернопільський об-
ласний центр зайнятості має ухвалити рішен-
ня щодо надання допомоги.

6 крок. 6 крок. Укладання договору.
Упродовж трьох робочих днів з моменту по-

зитивного рішення роботодавець та центр за-
йнятості укладають договір. Важливо! Якщо ро-
ботодавець надіслав сканкопії документів, то 
під час укладання договору він подає оригінали.

7 крок. 7 крок. Переказ коштів роботодавцю.
Щомісяця роботодавець передає ЦЗ пе-

релік осіб, у яких виникло право на допомо-
гу. Центр зайнятості упродовж трьох робочих 
днів після одержання коштів на свій рахунок 
переказує їх роботодавцю.

8 крок. 8 крок. Виплати працівникам. Здійснюють-
ся роботодавцем упродовж трьох робочих 
днів з моменту одержання коштів за окремою 
платіжною відомістю.

– Роботодавці будуть подавати конкрет-
но по кожному місяцю списки, скільки людей 
були в стані часткового безробіття і скільки 
коштів ми повинні перерахувати, – розповів 
директор Тернопільського обласного центру 
зайнятості Василь ОлещукВасиль Олещук.

Відділ інформаційної роботи Тернопіль-Відділ інформаційної роботи Тернопіль-
ського обласного центру зайнятостіського обласного центру зайнятості

– Припинення або обмеження розподілу 
(споживання) природного газу не звільняє спо-
живача від зобов’язань оплати вартості послуг 
за договором розподілу природного газу, крім 
випадку розірвання цього договору. Тобто не-
використання природного газу протягом ос-
танніх років не звільняє вас від сплати за роз-
поділ газу, – повідомили газовики.

Виходячи з цього, є два варіанти прийняття 
рішення. Ви погоджуєтесь на оплату за розпо-
діл газу і в цьому випадку ваше домогосподар-
ство залишається підключеним до газорозпо-
дільних мереж, а Ви, починаючи з січня 2020 

року, систематично оплачуєте вартість послуг 
із розподілу газу (27.95 грн. щомісяця). Вико-
ристовувати чи не використовувати газ – ви-
значайте самі! Нагадуємо, що при споживанні 
газу вам необхідно щомісячно подавати показ-
ник лічильника газу і забезпечити двічі на рік 
вільний доступ в оселю для контрольного його 
зняття працівникам газової служби.

Якщо ви відмовляєтесь платити за розподіл га-
зу, тоді для цього вам необхідно подати письмову 
заяву встановленої форми про розірвання дого-
вору розподілу газу в районне газове господар-
ство. Після виконання всіх зобов’язань, визначе-
них за цим договором, та оплати вартості робіт із 
механічного від’єднання, працівниками газової 
служби (протягом 5 днів) буде виконано всі техніч-
ні роботи щодо відключення і відповідно ліквідо-
вано ваш особовий рахунок як споживача газу.

Звертаємо вашу увагу, що при виявленні ба-
жання повторно під’єднатися до газових ме-
реж ви змушені будете проплатити вартість ро-
біт як за нове (стандартне або нестандартне) 
приєднання, відповідно до вимог Кодексу ГРМ.

Cума інвестицій, вкладених у реконструкцію 
колишнього заводу “Керамік”, становить понад 
130 млн. грн., повідомив директор ТзОВ “Галиць-
ка будівельна кераміка” Ігор Качановецький Ігор Качановецький.

На часі – завершення документального 
оформлення земельної ділянки та права на ко-
ристування кар’єром, на яке підприємство має 
всі дозвільні документи.

Очільник області Володимир Труш підписав 
відповідне розпорядження і відзначив, що для 
області це насамперед можливість працев-
лаштування людей, які провернулися з-за кор-
дону. Підприємство впевнено ввійде у десятку 
найбільших виробників будівельних матеріалів 
України та забезпечить суттєве наповнення ре-
гіонального та центрального бюджетів.

За інсайдерською інформацією нам ста-
ло відомо, що до відновлення цегельні у Бе-
режанах має відношення олігарх із Хмель-
ниччини, народний депутат Сергій Лабазюк, 
котрий у 2004 році закінчив Тернопільську 
академію народного господарства за спеці-
альністю “Економіка та управління трудови-
ми ресурсами”.

Роман БібікРоман Бібік

Роботодавці Тернопільщини 
можуть отримати допомогу 
із часткового безробіття

Користуєтесь ви газом чи ні, 
та за його доставку все одно 
доведеться платити

Допомогу із часткового безробіття можуть отримати представники малого 
та середнього бізнесу, які зупинили або ж скоротили діяльність через каран-
тин; сплачували ЄВ упродовж 6 місяців, які передують даті зупинення чи ско-
рочення діяльності, за найманих працівників і не припинили трудових відно-
син з ними на момент звернення до ЦЗ.

У “Тернопільгазі” пояснили, що вихо-
дячи з того, що на даний час внутріш-
ні газові мережі оселі приєднані до 
газорозподільної системи ПрАТ “Тер-
нопільгаз”, тернополяни зобов’язані 
оплачувати послуги з розподілу при-
родного газу.

У Бережанський цегельний завод 
інвестували 130 мільйонів
У Бережанах невдовзі відкриють це-
гельний завод на 140 робочих місць. 
На даний час він перебуває на фіналь-
ній стадії модернізації і вже протя-
гом двох найближчих місяців видасть 
першу партію продукції.

Андрій БаранАндрій Баран
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Що кажуть епідеміологи?
Попри обмежувальні заходи кількість інфі-

кованих в окремих регіонах стрімко збільшу-
ється. Серед лідерів сумної статистики – Тер-
нопільщина. У нашому регіоні підтверджено 
понад 900 випадків захворювання на корона-
вірус.

– Головне завдання карантину – запобігти 
швидкому та безконтрольному поширенню ін-
фекції. На мою думку, Тернопільщині це вда-
лося. Порівнюючи практики інших європей-
ських країн, в яких також лютує коронавірус, 
та Україну, можна із впевненістю сказати, що 
карантин дає позитивні результати. Ми бачи-
мо, що в нас хворіють менше людей і відсоток 
летальності, на щастя, значно нижчий. Багато 
хто переносить недугу практично безсимптом-
но. Обмеження було введено вчасно, що дало 
змогу уникнути різкого збільшення кількості 
хворих. Головне завдання карантину – запо-
бігти швидкому та безконтрольному поширен-
ню інфекції. На мою думку, Україні це вдалося, 
– каже епідеміолог Чортківського району Ми- Ми-
кола Михайлюккола Михайлюк.

Ситуація в Україні виглядає більш стабільною, 
ніж у деяких європейських державах. Епідемі-
ологи наголошують: Тернопільщина наразі пе-
ребуває на етапі росту рівня захворюваності. 
Ймовірно, пік ще попереду. Втім, у разі дотри-
мання карантинних і санітарних норм, масово-
го інфікування можна уникнути. Проте лікарі 
прогнозують відносну стабілізацію епідеміоло-
гічної ситуації на літо.

Скільки людей 
інфіковано коронавірусом 
на Тернопільщині?

У Тернополі відбулося чергове засідання опе-
ративного штабу, де учасники обговорили епі-
деміологічну ситуацію на Тернопільщині після 
триденних травневих вихідних. Щодо вікової 
структури, в групі ризику все ще залишають-
ся особи віком понад 65 років (із показником 
захворювання 14, 5%). Зараз 16 мешканців 
знаходяться на стаціонарному лікуванні: в Тер-
нопільській комунальній лікарні швидкої допо-
моги – 14 осіб і двоє пацієнтів (мати й дитина) 
– в Тернопільській міській дитячій комунальній 
лікарні. У закладах охорони здоров'я перебу-
вають 9 мешканців Тернополя з підозрою на 
COVID-19: у лікарні швидкої допомоги (3 паці-
єнтів), в міській дитячій лікарні (двоє пацієнтів) 
й амбулаторно (4 пацієнтів). У Тернопільській 
лікарні швидкої допомоги знаходиться 21 па-
цієнт із підтвердженим діагнозом COVID -19 
(14 – із міста і 7 – жителі з району). У Терно-
пільській міській комунальній дитячій лікарні 
5 пацієнтів із підтвердженим діагнозом коро-
навірусної інфекції. У лікарні №3 на обсерва-
ції перебувають 8 пацієнтів. За даними сімей-
них лікарів, на самоізоляції перебувають 488 
пацієнтів. За квітень усім медичним працівни-
кам Тернополя, які залучені у лікувальний про-
цес із COVID-19, було виплачено муніципальну 

надбавку – премію по 10 тисяч гривень. Ста-
ном на 05 травня 2020 року в Тернопільській 
області за результатами досліджень методом 
ПЛР у 923 випадках діагноз лабораторно під-
тверджений (862 випадки – дорослі, 61 випа-
док – діти), із них 15 летальних. Видужало 172 
особи. За попередню добу проведено 281 до-
слідження, підтверджено вперше 27 випадків 
зараження вірусом COVID-19. Географія поши-
рення нових випадків: м. Тернопіль (7 осіб), Те-
ребовлянський район (1 особа), Чортківський 
район (3 особи), Кременецький район (14 осіб), 
Тернопільський район (1 особа), Шумський ра-
йон (1 особа).

Спалах коронавірусу 
в психоневрологічній лікарні

Ми вже писали про те, що новим вогнищем 
поширення коронавірусу на Тернопільщині 
став Кременецький район, пов’язано це з ді-
яльністю Почаївської лаври, священнослужи-
телі якої під час проведення пасхальних служб 
не дотрималися карантинних заходів. Через це 
кількість хворих на COVID-19 різко зросла.

У Почаївській психоневрологічній лікарні на 
коронавірус протестували 90 контактних пра-
цівників та усіх 62-х пацієнтів. Про це повідо-
мила в.о. директорки лікарні Ірина Цюман. Із 
чоловічого відділення коронавірус підтверди-
ли в 27-ми пацієнтів, з жіночого – у 5-ти. Із мед-
персоналу захворіли 7-ро медиків та 5% інших 
працівників. На COVID-19 захворіла директор-
ка лікарні, вона перебуває на лікуванні в Тер-
нополі. Окрім неї, троє осіб шпиталізовано до 
Почаївської районної лікарні: два пацієнти й 
один працівник. Інші, в яких виявили коронаві-
рус, або на самоізоляції в лікарні, або на амбу-
латорному лікуванні, – каже Ірина Цюман Ірина Цюман.

Зазначимо, головний лікар закладу Лариса 
Василюк зараз перебуває на лікуванні у зв’яз-
ку з виявленим у неї гострої респіраторної ко-
ронавірусної інфекції COVID-19.

Із 12 березня у лікарні запроваджено ка-
рантинні заходи. Зокрема, на планове ліку-
вання не приймають нових пацієнтів. Хворих, 
стан яких дозволяє продовжувати лікування 
в амбулаторних умовах, виписують. Було за-
проваджено температурний скринінг усіх пра-
цівників перед робочою зміною, закуплено 
дезінфікуючі засоби, забезпечено жорсткі об-
меження для спілкування з відвідувачами і між 
пацієнтами відділення для чоловіків і жінок. У 

самому Почаєві, у зв’язку з вірогідністю поши-
рення інфекції, запроваджено жорсткі вимоги 
щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм. 
Крім того, у закладі на стаціонарному лікуван-
ні перебувають понад 40 пацієнтів, які потре-
бують влаштування до закладів соціального 
захисту населення. До того ж частина з них є 
мешканцями інших областей і навіть країн. У 
деяких втрачені документи, що посвідчують 
особу, сказали напередодні в офісі омбудсма-
на України.

У Тернополі дозволили 
працювати фастфудам, 
ломбардам та стоматологам

На засіданні оперативного штабу в Тернопо-
лі було ухвалено рішення про надання дозво-
лу з 5 травня на часткове відновлення роботи 
ряду сфер. Зокрема йдеться про торговельну 
діяльність продуктами швидкого харчування, 
провадження діяльності з надання фінансових 
послуг, надання ургентної стоматологічної до-
помоги приватними клініками та кабінетами.

Таким чином у Тернополі дозволили діяль-
ність із надання послуг громадського харчу-
вання з застосуванням адресної доставки, 
торговельну діяльність продуктами швидкого 
харчування, в тому числі кавою та гарячими 
напоями в одноразовому пакуванні – із забо-
роною вживання їжі та напоїв на місці. Також 
дозволяється діяльність із надання фінансових 
послуг та надання ургентної стоматологічної 
допомоги приватними стоматологічними клі-
ніками та кабінетами. Для того, аби надавати 
стоматологічну допомогу, потрібно мати довід-
ку, розміщену на доступному для відвідувачів 
місці про результати аналізів обстеження на 
COVID-19 методом ПЛР. Здійснювати діяльність 
за попереднім записом не більше одного па-
цієнта в кабінеті та дотримуватись інших сані-
тарних та протиепідемічних заходів в умовах 
карантину відповідно до наказів МОЗ України.

Що таке 
адаптивний карантин?

У регіонах України з найбільшою кількістю 
хворих на коронавірус після послаблення ка-
рантину з 11 травня почнуть вводити адаптив-
ний карантин. Це означає, що в разі спалахів 
інфекції в окремих регіонах карантинні обме-
ження будуть посилювати саме там, а не по 

всій країні. Про це на засіданні уряду заявив 
міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Хочемо запропонувати критерій адаптив-
ного карантину. У нас є деякі області – Черні-
вецька та Івано-Франківська, в яких високий 
рівень захворюваності. Ми не можемо собі 
дозволити там відкриття таке саме, як в інших 
областях. Тому вважаємо, що там треба вводи-
ти механізм адаптивного карантину. Якщо десь 
ми відкриваємо більшу палітру засобів торгів-
лі, то десь це повинно бути менше, – розповів 
міністр МОЗ України Максим Степанов Максим Степанов.

При цьому він наголосив, що як тільки в 
Україні зафіксують негативну тенденцію, 
то обмеження будуть звужувати. Водночас 
прем’єр-міністр Денис Шмигаль  Денис Шмигаль наголосив, що 
відповідальність за перше реагування на спа-
лах коронавірусу буде на місцевій владі. За-
хворюваність залишається найвищою у Черні-
вецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та 
Рівненській областях. Відповідно можна буде 
очікувати впровадження адаптивного каран-
тину і на Тернопільщині.

Для контролю самоізоляції 
жителі області можуть 
скористатися застосунком 
“Дій вдома”

Жителі Тернопільщини, які повертаються з-за 
кордону, зобов’язані пройти обсервацію або 
самоізоляцію з використанням мобільного за-
стосунку “Дій вдома”. Перетинаючи державний 
кордон України, вони самостійно обирають 
один із варіантів, який найбільш комфортний. 
Про своє рішення жителі Тернопільщини зо-
бов’язані повідомити працівників митниці. 
Згідно з законодавством, якщо особа відмов-
ляється від госпіталізації до спеціалізованого 
обсерватора, то повинна пройти 14-денну са-
моізоляцію за місцем проживання з викорис-
танням застосунку “Дій вдома”.

Завдяки застосунку зареєстровані особи от-
римують регулярні повідомлення, на які потріб-
но відреагувати протягом 15 хвилин. Зокрема, 
зробити фото свого обличчя на фоні навколиш-
нього середовища, використовуючи геолока-
цію. Повідомлення у нічний час не турбувати-
муть. Доступні в додатку й виклики на гарячу 
лінію МОЗ та моніторинг розвитку симптомів. 
Якщо особа бажає проходити самоізоляцію 
вдома, вона зобов‘язується увімкнути вказа-
ний на кордоні український номер телефону, 
авторизуватися з ним у застосунку “Дій вдома” 
та підтвердити надану адресу місця самоізоля-
ції за допомогою геолокації не пізніше 24 го-
дин після перетину. Якщо особа не активує за-
стосунку за вказаним на кордоні українським 
номером телефону, верифікація вважається 
неуспішною, застосунок автоматично формує 
та надсилає повідомлення про неуспішну ве-
рифікацію до Національної поліції. У випадку 
підтвердження порушення самоізоляції пред-
ставниками Національної поліції буде вжито 
заходів щодо притягнення порушника до відпо-
відальності згідно з чинним законодавством.

Також для медичних працівників, які захворі-
ли на COVID-19, почала діяти гаряча лінія, про 
це повідомили в управлінні охорони здоров'я 
Тернопільської облдержадміністрації. З ме-
тою проведення своєчасних розслідувань не-
щасних випадків/гострих професійних захво-
рювань (інфікування COVID-19) у медичних та 
інших працівників, що пов’язані з виконанням 
професійних обов’язків в умовах підвищеного 
ризику зараження на COVID-19, та забезпе-
чення їх соціального захисту, Державна служ-
ба України з питань праці запроваджує гарячу 
лінію (044 279 03 28) для медичних працівни-
ків, які захворіли на COVID-19.

Іванка БілаІванка Біла

Вся увага мешканців області прикута 
до того, як поширюється коронавірус-
на інфекція COVID-19. Це новий вірус і 
нова ситуація, і всі навчаються і шука-
ють нові способи запобігання інфекції, 
порятунку життів і мінімізації впливу. 
Як бореться з захворюванням Терно-
пільщина, актуальні дані про кількість 
хворих, спалах коронавірусу у психоне-
врологічній лікарні та що таке адаптив-
ний карантин. Усе це в матеріалі наших 
журналістів.

Усе про коронавірус на Тернопільщині: 
пік росту захворювання попереду, 
самоізоляція з мобільником 
та адаптивний карантин
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Вона має три спеціальності – 
педіатрія, фтизіатрія та управ-
ління охороною здоров’я, була 
начальником медичної служби 
полку Національної гвардії 
України, а зараз займається 
приватною практикою.

“Якщо за метр 
пройде від тебе 
людина, ніколи 
не захворієш”

– Наскільки доцільною є де-– Наскільки доцільною є де-
зінфекція дорожнього покриття зінфекція дорожнього покриття 
вулиць та під’їздів багатоповерхівок?вулиць та під’їздів багатоповерхівок?

– Усі розуміють, що ці заходи перебільшені, а особливо в тих 
місцях, де люди взагалі не ходять. Ніколи при туберкульозі тако-
го не робили. Навіть сам заступник міністра охорони здоров’я 
Віктор Ляшко сказав, що це зробили за прикладом Італії, Китаю, 
щоби людей ще більше налякати. Психологічний тиск такий. Усі 
навкруги будуть ходити в масках, тотальна дезінфекція – таке 
нагнітання, аби розуміли, що це серйозно, і сиділи вдома. Спо-
чатку я подумала, що у нас всі налякалися, немає епідеміологів і 
немає кому порадити, чиновники самі не знають, чого вирішили 
так робити. А потім Ляшко сказав, що це, аби налякати. На дея-
ких це подіяло так, що психози і параної виникають.

– Вірус поза клітиною не живе і не літає у повітрі? Яка віро-– Вірус поза клітиною не живе і не літає у повітрі? Яка віро-
гідність зараження коронавірусом під час прогулянки у парку чи гідність зараження коронавірусом під час прогулянки у парку чи 
сквері?сквері?

– На вулицях вірус не лежить. Він гине, як і будь-які респіра-
торні віруси, буквально відразу, як тільки потрапить у навко-
лишнє середовище. Респіраторна вірусна інфекція передається 
тільки через органи дихання. Не може вона через інші слизові 
оболонки передаватися. Якщо вона передається через органи 
травлення – це кишкова інфекція.

Люди кажуть, звідки ти можеш знати, адже вірус ще не ви-
вчений. Але не може виникнути на планеті щось таке, невідо-
ме науці – організм людини ж відомий. Усі патологічно-фізіоло-
гічні механізми вже вивчені, тому не може нове викликати нові 
реакції в організмі, яких ще не було до цього. Це елементарні 
знання медицини та фізіології. Природа розумна. Якщо вірус не 
передався, то йому вже немає що робити в навколишньому се-
редовищі. Він буквально декілька хвилин життєдіяльний, поки 
ці краплини слини чи мокротиння не висохли. Як тільки висиха-
ють – усе. Стабільність вірусу і вірулентність – то різні речі. Як-
що по-простому, собака дохла теж певний час лежатиме, поки 
розкладеться зовсім, але ж вона не вкусить. Вірус не живе в 
навколишньому середовищі, на сонці респіраторні інфекції ги-
нуть відразу. Чим вологіше, немає ніякого протягу, потоку пові-
тря, звичайно, тим довше будуть ці мікрокраплинки слизу виси-
хати. Потрібно, навпаки, на свіже повітря. Якщо за метр пройде 
від тебе людина, ніколи не захворієш. Я педіатром працювала, 
і у дитячому таборі теж, то навпаки, виганяли всіх, аби вони не 
сиділи із хворими. Навіть хворих, якщо не тяжкі, теж надвір про-
гулюватись “виганяли”.

“Маска для здорової людини 
не ефективна, вона тільки має бути 
на медичному працівнику і на хворому”

– Усі люди маніпулюють щодо носіння масок, говорячи, що ні-– Усі люди маніпулюють щодо носіння масок, говорячи, що ні-
хто не знає, хто може бути хворим. Чи справді маски варто но-хто не знає, хто може бути хворим. Чи справді маски варто но-
сити всім, тому що будь-хто може бути безсимптомним хворим і сити всім, тому що будь-хто може бути безсимптомним хворим і 
заражати усіх навкруги?заражати усіх навкруги?

– І на сторінці ВООЗ, і наше МОЗ пише, що маска для здоро-
вої людини не ефективна. Вона тільки має бути на медичному 
працівнику і на хворому. Маски потрібні знову ж таки, аби ство-
рити паніку. Тут є лише маленький ризик, що наприкінці інкуба-
ційного періоду, коли немає ще симптомів у людини, але вона 
вже може заражати. 5-7 днів у середньому триває інкубаційний 
період, найдовше – до 14 днів. На початку вірусу мало, поки він 
реплікується (відтворює свій генетичний матеріал – РНК), не 

може викликати хворобу. Якщо його мало, імунітет його поборе. 
Питання знову ж таки дози. Можна припустити, що на зовніш-
ній поверхні є три вірусні частинки і що вони навіть живі, але 
не можуть заразити, бо потрібно мінімум мільйон, щоби люди-
на могла захворіти. Якщо вірус і потрапить, він повинен ще роз-
множитися і тільки тоді, може, викличе хворобу, але ж імунітет 
ще є. А оця вся стійкість на поверхнях – це все дослідження, а у 
клініку цього не треба приписувати. Але ж у нас аби більше хай-
пу було. Наші люди теж люблять, аби більше жаху було, цікавіше 
жити так чи що.

Маски ще якось можна пояснити, бо є така думка, що коли всі 
будуть у масках в громадських місцях, то це знизить ризик. Мо-
же, людина ще не хвора, але в останні 24 години почне виділяти 
вже віруси, як і при грипі. Тільки у грипу коротший інкубаційний 
період – 12 годин в середньому або й часто менше. А просто по 
вулиці йти, коли людина йде за два-три метри від тебе, немає ні-
якого сенсу зовсім для здорової людини йти у масці і тим більше, 
якщо вона не була у контакті.

Вірус передається тільки при близькому контакті. Що це озна-
чає? Близький контакт – це той, з яким людина проживає або 
вони десь сиділи за одним столом на одній роботі, в одному при-
міщенні або у громадському транспорті, як і при тому ж само-
му грипі. Через кватирку не залетить, із взуттям не занесеться. 
Тільки якщо були у контакті із хворим, з яким спілкувалися, тоді 
вже треба спостерігати.

– Чи варто носити рукавички?– Чи варто носити рукавички?
– Це вже така нісенітниця. Ні на сайті МОЗ, ні на сайті ВООЗ 

такого не пише. Це вже якийсь психоз чи невроз, люди бояться. 
Не всі освічені, їм сказали, вони носять.

З’явився той вірус, ще ніхто нічого не знав. Просто раптово 
багато пневмоній з'явилося і не було відомо, що це за захворю-
ваність, дали, як і завжди, загальні рекомендації. І на той час це 
було правильно, коли ще тільки в Китаї почалося. Ніхто ще не 
знав, що це за вірус, симптоми захворювання були такі ж, як у 
респіраторного та пневмонії, тобто він 100% передається пові-
тряно-крапельним шляхом. Але так як деякі повітряно-крапель-
ні інфекції мають можливість передаватися ще й побутово, че-
рез поверхні, то на всякий випадок сказали тримати дистанцію, 
ізоляцію, маски хворим і мити руки або обробляти. Про поверхні 
нічого не говорилося, поки “вчені” не зробили “відкриття”, яке 
не мало жодного стосунку до передачі інфекції і можливості за-
раження. Бо коли у нас був спалах пташиного грипу, він пере-
давався через кон’юнктиву і через носоглотку, наприклад. Тому 
забруднені руки мали велике значення у передачі. Тобто коли 
людина торкнулася мокротиння, а потім випадково – очей і за-
разилася. Але у COVID-19 такого не довели. Навіть, припустимо, 
хтось кашлянув, є вірус, минуло дві хвилини, інша людина взяла 

це яблуко. Ну і що? Вірус через шкіру не проникне. Він повинен 
потрапити у дихальні шляхи – трахею та бронхи. Та й людина ж 
не облизує ті руки, а зрештою, вона так само може рукавицями 
торкнутися обличчя, якщо на те пішло, чи очі потерти.

– У містах заборонили продаж кави на розлив та вуличну їжу. – У містах заборонили продаж кави на розлив та вуличну їжу. 
Чи існує вірогідність заразитися коронавірусом через їжу та га-Чи існує вірогідність заразитися коронавірусом через їжу та га-
рячі напої?рячі напої?

– Через каву та їжу взагалі не можна заразитися. Тим більше 
там, де каву чи їжу продають на вулиці, не збираються натовпи, 
там краще стежити за кишковими інфекціями. Вони скоріше бу-
дуть. Так само перукарні, салони. Це ж невеликий контакт. А що-
до театру, кіно, тут люди сидять в одному приміщенні.

“У нас не те що епідемії, 
навіть епідпорогу немає близько”

– Скільки зазвичай у період сезонного грипу і ГРВІ помирає – Скільки зазвичай у період сезонного грипу і ГРВІ помирає 
людей щороку? Скільки хворих під час епідсезону зазвичай фік-людей щороку? Скільки хворих під час епідсезону зазвичай фік-
сують у країні за тиждень?сують у країні за тиждень?

– У нас, в Україні, немає епідемії у жодному випадку. ГРВІ і 
грип завжди разом йдуть, бо всіх не тестують масово на грип, 
за формулами вираховують. У середньому доепідемічний поріг 
в осінньо-зимовий сезон десь близько 230-250 тисяч хворих у 
тиждень. Шість мільйонів за сезон хворіють. Я знайшла, що в 
день у нас захворюють 20 тисяч грипом, а якби це кожен день 
людям у ЗМІ говорити? Смертність там менша набагато у зв’язку 
з тим, що у нас є колективний імунітет, не всі на нього хворіють.

Але вони стали говорити, що коронавірус смертельний, але ж 
це особливості статистики. Маніпуляції йдуть. Наголошують са-
ме на медиках, дітях, молодих, бо ж раніше говорили, що лише 
старші хворіють і ті, в кого були якісь інші захворювання. Для 
того, мабуть, тепер починають підкреслювати, що люди здорові 
помирають. Щоби боялися. Хоча це зовсім не так. Зараз у лю-
дей багато проблем із серцем – може йти вулицею, впасти і по-
мерти. Ці респіраторні хвороби завжди забирають тільки вже 
хворих людей, бо імунітет відносно здорової людини може бо-
ротися.

Я відразу як побачила, що майже 90-95% легких випадків, які 
амбулаторно вдома лікувалися, сказала, що такого не може бу-
ти, що це смертельна хвороба. Якщо хвороба в 90% випадків 
легка, то це не смертельна хвороба, це не дифтерія. А важких 
від захворілих усього 3% помирає, і це ті, що мали якусь супутню 
патологію, то можна думати, чи дійсно ми маємо епідемію.

В Україні зараз епідемії немає. У нас не те що епідемії, на-
віть епідпорогу немає близько. В Україні лише понад 100 осіб на 
апаратах штучної вентиляції легень. Це 8% від приготованого. А 
люди на ШВЛ не тільки з коронавірусом.

Чому носіння рукавичок – маячня 
та чи можуть заражати померлі: 
лікар відповіла на головні 
запитання про коронавірус

Як довго живуть віруси поза клітиною, як потра-
пляють в організм, чому не потрібно носити рука-
вички та про блюзнірство ховати мертвих у міш-
ках розповіла лікар Наталія Ніколаєва.

Наталія НіколаєваНаталія Ніколаєва

За рекомендацією МОЗ, хворих на COVID-19 в Україні ховають, наче інфікованихЗа рекомендацією МОЗ, хворих на COVID-19 в Україні ховають, наче інфікованих
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І загалом є ще інші пневмонії. І до цього люди помирали від 

неї. 20 людей кожного дня. Поки за статистичними даними з 
контактних осіб, які обстежені, коронавірусом захворюють ли-
ше 4%. То це смертельна хвороба? Але хай навіть і 10% було б – 
це невисокий рівень передачі.

“Пік нам усе “впарюють” 
і кожного разу переносять”

– Представники влади вже декілька разів у своїх прогнозах – Представники влади вже декілька разів у своїх прогнозах 
переносили пік епідемії коронавірусу в Україні. Коли насправді переносили пік епідемії коронавірусу в Україні. Коли насправді 
епідемія може досягти піку і чи він буде взагалі?епідемія може досягти піку і чи він буде взагалі?

– А цього я взагалі не розумію, як його розраховували. Пора-
хували, що у нас захворіє, якщо не буде карантину, 22 мільйони. 
В епідемії дуже багато чинників, які потрібно враховувати, і ні-
хто не знає наперед, як воно буде.

Так само я не розумію, як вони могли прогнозувати пік і яку 
цифру взяли. Пік – це тоді, коли ми пройшли. Його неможливо 
прогнозувати. Це дурість і профанація. Всі епідемічні хвороби 
йдуть по наростанню. Зростає кожного дня, потім якийсь день 
– найбільше, а після нього починає поступово чи різко знижу-
ватись. Тобто коли кожного дня починає стабільно знижуватись 
кількість знову виявлених захворілих, тоді ми можемо казати, 
що вже пройшли пік. А готуватися до нього – дивно. Звідки ми 
знаємо, яка це буде цифра.

Пік нам усе “впарюють” і кожного разу переносять. Таке вра-
ження, що вони на епідемію витратили багато часу і натхнення, 
а вона не відбулася не те що наполовину, а навіть на третину від 
очікуваного. На всю Україну це ніщо.

“Моторошно, що із людиною не дають 
попрощатися, ховають у мішку, 
обробивши хлоркою, у запаяній труні”

– Чи доцільно ховати померлих від коронавірусу у мішках? – Чи доцільно ховати померлих від коронавірусу у мішках? 
Наскільки реальна загроза зараження від померлого? Чи може Наскільки реальна загроза зараження від померлого? Чи може 
лікар заразитися під час розтину?лікар заразитися під час розтину?

– Цього я зрозуміти не можу і всі притомні лікарі, з якими я 
контактую, теж. Мій друг колись працював головним лікарем, 
він каже, що такого ще ніколи не було. Криміналісти знайомі ка-
жуть, що це взагалі кримінальний злочин, бо не було такого, що 
людина померла у лікарні і їй не зробили розтину, щоби патоло-
гоанатом не встановив причину смерті. Навіть коли смерть вдо-
ма, робили розтин, бо інакше не дадуть довідки для поховання.

До того ж я не знайшла, щоби ВООЗ це рекомендувала. В Іта-
лії це придумали, і потім у нас також стали так робити. Це не під-
лягає жодному здоровому глузду. Це можна розказувати лише 
дуже далеким від медицини громадянам, що померлих не роз-
тинають, бо вони заразні. А що, патологоанатоми раніше нікого 
не розтинали з небезпечними хворобами? СНІД той самий. Це ж 
першочергове завдання – розібратись у патогенезі. Це повин-
но бути самим дослідникам цікаво. Розтинайте і дивіться, що 
там відбувається. Не тільки для встановлення причини смерті, 
чи правильно лікар лікував, чи не було криміналу якогось, а й 
для досліджень. А то підбирають по всьому світі ліки – то те, то 
інше. А як Ви можете підбирати ліки, якщо патогенезу не знає-
те? Те, що патологоанатом теж заразився, – явний фейк. Вони 
ж завжди захищені, коли роблять розтини, – в рукавицях, фар-
тухах, окулярах захисних, бо ж може бризнути щось. Тим біль-
ше, що повітряно-крапельні віруси передаються тільки від хво-
рої людини, тобто живої, при диханні, чханні, кашлі. Все.

Як тільки гине людина, через якийсь проміжок часу клітини 
гинуть, і тоді вірусу немає де розмножуватись. Навіть допусти-
мо, що живе він у тілі до 5 годин, то тоді на всякий випадок до-
сліджуйте їх через 12 годин, якщо вже так боїтеся. Через 6-12 
годин там уже точно нічого не буде.

Я спочатку думала, що це роблять, аби не було багатолюдних 
процесій похоронних, бо ж будуть родичі, які жили з цією люди-
ною, і всіх інших можуть заразити. Але ж можна пояснити, аби за-
ходили по одній людині, не цілуючи, тримаючи з іншими дистанцію.

Навіщо таке блюзнірство, аж моторошно, що із людиною не 
дають попрощатися, ховають у мішку, обробивши хлоркою, у 
запаяній труні. Це якщо випливе правда, повинен покарання 
хтось понести за таке. По-перше, у самому документі ВООЗ пи-
шуть, що незаразна померла людина.

У нас діють чисто за протоколами протичумними і навіть раді-
оактивними. На військовій підготовці нас навчали, що коли ра-
діаційне зараження, то вулиці від того пилу миють. Усе, що було 
невідомо, давним-давно відомо, а наші все намагаються трима-
ти цю інтригу. Чи дійсно перестраховка. Люди вже починають 
придумувати теорії змов тим часом.

Дивіться навіть за аналогією на Іспанію. У мене там подруга 
живе і кожного дня пише, як у них там. Вона не бачила цих хво-
рих, лікарні були напівпусті, як і у нас. У них було багато хворих 
офіційно, випередили Італію, кожного дня наростало. І як тільки 
МВФ виділяє їм гроші – усе, з 1 травня вже послаблення. А у них 
же навіть із дітьми не можна було виходити. Так от якось вини-
кають питання. Доказів прямих немає, але ж ми не дурні.

Та ось на нашому прикладі, українському, ми можемо бачи-
ти, бо контактуємо одне з одним, знаємо, хто де помер, кожен у 
своєму місті може перевірити.

Так, є новий штам вірусу, так, він викликав епідемію, так, 
якась є летальність, вона вища, ніж від сезонного грипу, але 
хворіють переважно тільки вже хворі з наявною хронічною па-
тологією, тому вірус не смертельний сам по собі.

У тих країнах, де померло багато людей, великий пік був, ніж 
зазвичай, але це померли ті люди, які без коронавірусу померли 
б у цьому ж році. Тому статистика смертності за рік буде та сама, 
люди похилого віку, які вже могли померти за місяць-два. Не мо-
же бути лікування небезпечніше за хворобу, а тим більше профі-
лактика. У нас профілактика небезпечніша, ніж сама хвороба.

Подивіться, скільки вже суїцидних випадків з’явилося. У п’ять 
разів більше. Люди мені пишуть, питають, що робити, хтось у де-
пресії. У нас більшість людей не мають запасів грошей. Вони жи-
ли одним днем. Усе закрилося, і вони не мають за що жити, ма-
лий бізнес руйнується.

“Карантин – це коли ізолюють хворих 
людей від здорових, а не навпаки”

– Чи можна було керуватися тим самим принципом, що при – Чи можна було керуватися тим самим принципом, що при 
інших інфекційних захворюваннях і не оголошувати карантину, інших інфекційних захворюваннях і не оголошувати карантину, 
оскільки епідпорогу наразі не досягнуто?оскільки епідпорогу наразі не досягнуто?

– Так, його оголошувати не повинні були, є правила, норми 
з печатками. Епідеміологічну службу ж розігнали. Епідеміологи 
залишилися, але вони попереходили на інші якісь роботи.

Люди мене спочатку не розуміли, думали, що я проти каран-
тину. Але ж за правилами карантин повинні були вводити не по 
всій території України, а там, де є спалахи. Карантин – це коли 
ізолюють хворих людей від здорових, але не навпаки. От у Чер-
нівецькій області вперше виникла хвороба, там треба було й 
оголосити. Це грип у нас поширений вже по всій території, тому 
він не в одному місці виникає, а одразу в кількох. А коронавірус 
– ні. От виникло вогнище, ізолюйте цю область. Отак правиль-
но було б, а інші хай працюють. І виявляти, тестувати побільше.

Діти вже два місяці не навчаються. Це неправильно. Вони 
майже не хворіють. Менше 10% в Україні. Діти хворіють пнев-
монією лише ті, де ослаблений імунітет, є вади серця, вроджені 
вади тощо. Їх відразу кладуть із першими ознаками ГРВІ у стаці-
онар, бо у них дуже швидко береться пневмонія. А загалом дітей 
не треба було закривати – вони перехворіли б легкими симпто-
мами і дали б нам колективний імунітет, бо коли ми будемо сиді-
ти закриті, то імунітету колективного не буде. Як тільки вийдемо, 
то зразу буде спалах. ВООЗ пише, що в країнах Латинської Аме-
рики, Африки були невеличкі спалахи, а потім вони стали розго-
рятися. Звичайно, бо ввели трохи карантин, а потім припинили, 
люди починають виходити і хворіють. Тому я не знаю, навіщо во-
ни тягнуть цей карантин.

Добре, можна погодитися з тезою, що не знали, скільки буде 
хворих, а раптом їх як в Італії буде. Але ж зараз бачите, що мед-
заклади й апарати не навантажені, сидять медики в порожніх 
лікарнях. Інфекційні лікарні підготовлені для прийому хворих, а 
їх немає, вже пхають туди кого-небудь. Тож послаблюйте каран-
тин, хай хворіють легкою формою, бо інакше з цього не вийде-
мо. Якби це був карантин такий, що є вакцина, треба почекати 
місяць, за цей час щеплення зроблять 50-60%, тоді можна зро-
зуміти, навіщо карантин. А так не зрозуміло, чому ми сидимо. 
Воно само не пройде. Це якесь дилетантство, розбазарювання 
коштів. І все ж спишеться.

Нам треба показувати, що у нас є епідемія, поки МВФ не 
дасть грошей. А з чим ми боремося, маючи трохи більше 200 
померлих? У нас на день 1700 людей помирає від інших хвороб, 
1200 – від хвороб серця. Це нагадує американський фільм, де 
за порятунок однієї дівчинки поклали полк спецназівців. Так, це 
вибір.

Це ще немає статистики, скільки у нас за цей час від інфарк-
тів померло. Люди ж нажахані. Мені кожного дня пишуть, що на-
віть задишку відчувають. Так діє психосоматика. При будь-яко-
му кашлі починають відчувати, що задихаються, сидять і тільки 
міряють температуру, хоча в емоційно-вразливої особи темпе-
ратура може підніматися, і взагалі у другій половині дня у лю-
дини може бути 37,2 температура – це нормально. Але ж рані-
ше люди її не міряли. Бачите, як можна людей налякати. Вони ж 
навіть війни так не боялися. Рік тому, як хотіли ввести воєнний 
стан, були проти, а зараз підтримують навіть введення комен-
дантської години.

Отримають гроші МВФ, зроблять пік і все, а більшість людей же 
скажуть: “Алілуя, це ж завдяки заходам цим, бачите, які ми мо-
лодці”. І люди не будуть вимагати за це покарання. Свідки смер-
тельного коронавірусу агресивні. Вони скажуть, що все було зро-
блено правильно: “Бачите, не померли, бо врятували людей”.

Раніше медики, лікарі ніколи не писали, робили свою робо-
ту мовчки, бо це неетично вважається. А як тільки вивернули 
навиворіт усе, зразу почалися ці “шторми”. А воно ж ціле життя 
все це було. А тепер роблять такі “відкриття”, які були вже давно 
відомі, сто років. Такі нісенітниці.

А скільки говорять про безсимптомних. От була жінка, ходила, 
нормально почувалася і вирішила зробити рентген, а на ньому 
побачили, що у неї легені згоріли. Кажу: “Люди, включіть логіку, 
як людина може дихати, якщо у неї повністю запалені легені?” 
І нічого там не горить, просто набирається рідина в альвеолах 
і не може передаватися кисень. Чим вона тоді дихає? Але коли 
весь час говорити, що чорне біле, то так і буде… Це нагнітання, а 
люди бояться, що вони пропустять цей момент і пізно звернуть-
ся до медиків. Це якесь страхіття, мені людей шкода. Я розумію, 
до чого це призведе.

Я працювала фтизіатром, ніколи не робили такого під час ту-
беркульозу. На початку 2000-х років теж була епідемія холери. 
Ми розгортали всі ці заходи протиепідемічні. Інфекційну тоді за-
повнили всіма, хто має схожі симптоми, а тоді було насправді 
десь 2-3 людини, які мали дійсно симптоми холери. Зате лікарі 
отримали більші зарплати і змогли обладнання обновити. Оце 
такі епідемії. Зараз витратили великі гроші на ці всі костюми, 
ШВЛ… Це буде, як після свинячого грипу, коли потім ПАРЄ зви-
нуватила ВООЗ у розбазарюванні коштів.

А щодо заходів, начебто захворілих менше, бо ми сиділи у ка-
рантині, нічого подібного, тож можна вже порівнювати. Напри-
клад, у країнах, де не було карантину, така сама кількість хво-
рих, як у країнах, де були жорсткі заходи. Наприклад, Франція 
відразу ввела жорсткий карантин, не можна було навіть з дому 
виходити. У Швеції навіть нижчі показники, ніж у тих країнах, де 
був карантин. Плюс-мінус однаково розвивалися епідемії.

Мар’яна МетельськаМар’яна Метельська

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

18 травня

10:00 16:00 Бережанський район: с. Жуків 

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: смт. 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 13:00 Збаразький район: с. Бодаки (частково)
13:00 17:00 Збаразький район: с. М. Вікнини (частково)

09:00 17:00 Збаразький район: с. Шили (частково), м. Збараж (частково), с. Колодно (частково), 
с. Залісці (частково), с. М. Кунинець (частково)

10:00 17:00 Зборівський район: с. Сировари, с. Яцківці, с. Ярославичі, смт. Залізці
10:00 17:00 Козівський район: с. Ценів, с. Денисів

09:00 17:00 Кременецький район: с. Лопушне, с. Крутнів, с. Бобрівці, с. Раславка, 
х. Діброва, с. Жолоби

09:00 17:00 Лановецький район: с. Москалівка, с. Білозірка, с. Плиска
09:00 17:00 Монастириський район: с. Криниця (п-ць Смолишин), х. Грабарівка

09:00 16:00
Підволочиський район: с. Коршилівка, м. Підволочиськ, с. Шевченкове, с. Гнилички, 

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

09:00 16:00 Теребовлянський район: м. Теребовля, с. Долина, с. Підгайчики, с. Залав"є, с. Гончарки, 
смт. Микулинці, с. Семиківці, с. Підруда

08:00 17:00 Чортківський район: с. Переходи, с. Базар,  с. Біла (вул. Скалка), с. Калинівщина, 
с. Ягільниця, с. Нагірянка, с. Долина, с. Шульганівка, с. Ст.Ягільниця

09:00 17:00 Чортківський район: м. Чортків (вул. Сонячна, Зелена, Церковна, Карабіневича, 
Шевченка, Мельника, ПП Мазуренко, Універмаг, топографія)

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

19 травня

10:00 17:00 Козівський район: с. Вибудів, с. Глинна
10:00 16:00 Бережанський район: с. Жуків 
10:00 16:30 Борщівський район: с. Бурдяківці, с. Гермаківка, с. Озеряни, с. Констанція, с. Глибочок
09:30 16:30 Борщівський район: смт. Мельниця-Подільська, с. Худиківці
09:00 16:00 Бучацький район: с. Соколів
09:00 17:00 Гусятинський район: с. Постолівка, с. Майдан, смт. Гримайлів

10:00 16:00 Збаразький район: с. М.Вікнини, с. В. Вікнини, с. Кривчики, с. Колодно (частково), 
с. Витківці, с. Олишківці

09:00 17:00 Збаразький район: с. Киданці (частково), с. В. Кунинець (частково), с. Залісці (частково)
10:00 17:00 Зборівський район: с. Погрібці, с. Оліїв, смт. Залізці
10:00 17:00 Козівський район: с. Ценів, с. Денисів

09:00 17:00 Кременецький район: с. Лопушне, с. Крутнів, с. Бобрівці, с. Раславка, 
х. Діброва, с. Діброва

09:00 17:00 Лановецький район: с. Москалівка, с. Білозірка, с. Плиска

09:00 16:00
Підволочиський район: с. Коршилівка, м. Підволочиськ, с. Шевченкове, с. Гнилички, 

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

09:00 16:00 Теребовлянський район: м. Теребовля, с. Долина, с. Підгайчики, с. Залав"є, с. Панталиха, 
смт. Микулинці, с. Багатківці

08:00 17:00 Чортківський район: м. Чортків (вул. Шопена, Шопена Бічна), с. Базар, 
с. Марилівка, с. Нагірянка

09:00 17:00 Чортківський район: м. Чортків (вул. Сонячна, Зелена, Церковна, Карабіневича, 
Шевченка, Мельника, ПП Мазуренко, Універмаг, топографія)

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

20 травня

09:00 17:00 Підгаєцький район: с. Вага, с. Бронгалівка, с. Михайлівка
10:00 16:00 Бережанський район: с. Жуків 
10:00 16:30 Борщівський район: с. Бурдяківці, с. Гермаківка, с. Озеряни, с. Пилатківці, с. Жилинці
09:30 16:30 Борщівський район: Мельниця-Подільська
09:00 19:00 Бучацький район: с. Соколів
09:00 17:00 Гусятинський район: с. Емелівка, с. Ставки, с. Постолівка
09:00 17:00 Збаразький район: с. Котюжени (частково)
10:00 16:00 Збаразький район: м. Збараж (частково)
09:00 17:00 Збаразький район: с. М. Березовиця, с М .Кунинець, с. Залісці
10:00 17:00 Зборівський район: с. Калинівка, с. Славна, смт. Залізці
10:00 17:00 Козівський район: с. Ценів, с. Слобідка
09:00 17:00 Кременецький район: с. Лопушне , с. Крутнів, с. Бобрівці, с. Раславка, с. В. Бережці
09:00 17:00 Лановецький район: с. Москалівка, с. Білозірка, с. Плиска
09:00 17:00 Монастириський район: м. Монастириська, с. Вагнірівка

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 

09:00 16:00 Теребовлянський район: м. Теребовля, с. Долина, с. Підгайчики, с. Залав"є, с. Золотники, 
смт. Микулинці, с. Золотники, Соколів

10:00 16:00 Тернопільський район: с. Смиківці (вишка)
08:00 17:00 Чортківський район: с. Вигнанка, с. Базар, с. Шманьківці, с. Росохач
09:00 16:00 Шумський район: с. Бриків, х. Коновиця, с. Людвищі

21 травня

10:00 16:00 Зборівський район: м. Зборів (Підкобаси), с. Білоголови, смт. Залізці (Лісництво)
10:00 16:00 Бережанський район: х. Сеньків 
10:00 16:30 Борщівський район: с. Бурдяківці, с. Гермаківка, с. Озеряни, с. Пилатківці, с. Жилинці
09:30 16:30 Борщівський район: смт. Мельниця-Подільська
09:00 16:00 Бучацький район: с. Соколів
09:00 17:00 Гусятинський район: с. Емелівка, с. Ставки, с. Постолівка
10:00 15:00 Збаразький район: с. Шимківці, с. Зарудечко, с. Мусорівці, с. Кап Ліс, х. Бабії
09:00 16:00 Збаразький район: с. Максимівка
09:00 17:00 Збаразький район: с. Колодно, с.  Залісці, с. В. Кунинець
10:00 13:00 Збаразький район: м. Збараж (частково)
10:00 17:00 Зборівський район: с. Годів, с. Перебельники, смт. Залізці 
10:00 17:00 Козівський район: с. Ценів, с. Слобідка 

09:00 17:00 Кременецький район: с. Лопушне, с. Крутнів, с. Бобрівці, с. Раславка, 
с. В. Бережці, с. Колосова

09:00 17:00 Лановецький район: с. Москалівка, с. Білозірка, с. Плиска
09:00 17:00 Монастириський район: с. Сеньків, х. Очерети, с. Діброва

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

09:00 16:00 Тернопільський  район: с. Смиківці (вишка)

08:00 17:00 Чортківський район: с. Переходи, с. Базар, с. Джурин, с. Сл. Джуринська, с. Мазурівка, 
с. Білобожниця, с. Ягільниця, с. Салівка

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

22 травня

08:00 17:00 Чортківський район: с. Переходи, с. Пробіжна, с. Свидова
10:00 16:00 Бережанський район: с. Літятин 
10:00 16:30 Борщівський район: смт. Скала-Подільська, с. Гермаківка

10:00 16:00 Борщівський район: с. Іване-Пусте, смт. Мельниця-Подільська, с. Озеряни, 
с. Пилатківці, с. Жилинці

09:00 16:00 Бучацький район: с. Дуліби
09:00 17:00 Гусятинський район: с. Крогульці, с. М.Лука, с. Шидлівці

09:00 16:00 Збаразький район: с. Котюжино, с. Бодаки, м. Збараж, с. Черніхівці, с. Залісці, 
с. В. Кунинець, с. Колодно

10:00 16:00 Зборівський район: с. Данилівці, с. Білоголови, смт. Залізці
10:00 16:00 Козівський район: с. Ценів

09:00 17:00 Кременецький район: с. Лопушне, с. Крутнів, с. Бобрівці, с. Раславка, с. Підлісці, 
с. Горанка, х. Сіножаття

09:00 16:00 Монастириський район: с. Криниця, с. Гончарівка, с. Лазарівка, с. Коропець

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, с. Лозівкка

09:00 15:00 Теребовлянський район: м. Теребовля, с. Долина, с. Підгайчики, с. Залав"є, с. 
Сокільники, с. Різдвяни, с. Сокільники, с. Гончарки, с. Панталиха

09:00 16:00 Тернопільський район: с. Ступки

08:00 16:00 Чортківський район: м. Чортків (р-н Синяково, вул. Тудора, Тарнавського, Орлика, 
Полуботка), с. Давидківці, с. Сл. Давидківська, с. Шульганівка

09:00 16:00 Шумський район: с. Людвищі
09:00 17:00 Гусятинський район: с. Коцюбинці, с. М.Лука, с. Шидлівці

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

19 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

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

Відділ по роботі із громадськістю ВАТ “Тернопільобленерго”Відділ по роботі із громадськістю ВАТ “Тернопільобленерго”
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– Загальнонаціональний карантин в Украї-
ні негативно вплинув на світову та українську 
економіку зокрема. Обмеження в пересуван-
ні, відсутність громадського транспорту та всі 
запроваджені комплексні заходи в боротьбі з 
пандемією “ввімкнули” бізнес у режим очіку-
вання. Після того, як уряд дозволив будівель-
никам працювати, ми відновили свою роботу і 
працюємо за штатним графіком, використову-
ючи дистанційні онлайн-комунікації.

“Усі без винятку будівельні 
майданчики, де ми зводимо 
свої об’єкти, працюють 
у звичному режимі”

– Чи відчують забудовники певні пробле-– Чи відчують забудовники певні пробле-
ми із продажем нерухомості, адже в українців ми із продажем нерухомості, адже в українців 
значно знизилась купівельна спроможність, значно знизилась купівельна спроможність, 
відповідно вони витрачають гроші передусім відповідно вони витрачають гроші передусім 
на продукти першої необхідності?на продукти першої необхідності?

– Початок карантинного періоду справді су-
проводжувався людським страхом і напружен-
ням, і це вплинуло на купівельні настрої на рин-
ку нерухомості. Сьогодні ситуація стабілізується 
і люди активніше цікавляться пропозиціями жит-
ла та комерційної нерухомості. Кілька останніх 
років будівельний ринок відчував стабільність і 
зростання. Економічна криза, яку світ відчуває 
сьогодні, – штучна, спричинена пандемією коро-
навірусу, тому ми сподіваємось, що відновлення 
бізнесу відбудеться значно швидше, аніж під час 
попередніх економічних криз.

Зростання долара та девальвація гривні спри-
чинять зростання активності покупців і спону-
катимуть до придбання квартир тих, хто тримав 

свої заощадження в іно-
земній валюті, а також 
інвесторів, що розра-
ховують отримати при-

буток, вкладаючи кошти у первинне житло. То-
му загальна тенденція економічної кризи буде 
збережена і тимчасовий спад швидко перейде у 
стрімке зростання попиту на житло.

– За несприятливих умов на будівельному – За несприятливих умов на будівельному 
ринку експерти стверджують, що частина компа-ринку експерти стверджують, що частина компа-
ній (20-25% від загальної кількості) можуть від-ній (20-25% від загальної кількості) можуть від-
чути системну кризу та будуть змушені призупи-чути системну кризу та будуть змушені призупи-
нити реалізацію власних проєктів або ж шукати нити реалізацію власних проєктів або ж шукати 
партнерів для того, аби не було зупинок у будівни-партнерів для того, аби не було зупинок у будівни-
цтві. Наскільки в цьому плані міцно на ногах сто-цтві. Наскільки в цьому плані міцно на ногах сто-
їть “Креатор-Буд”, очевидно, допомагає в цьому їть “Креатор-Буд”, очевидно, допомагає в цьому 
стратегічне планування на кілька років уперед?стратегічне планування на кілька років уперед?

– Ми сподіваємось на те, що карантинні захо-
ди в Україні будуть поступово послаблюватись і 
компанія швидко надолужить темпи у будівни-
цтві. Сьогодні всі без винятку будівельні май-
данчики, де ми зводимо свої об’єкти, працюють у 
звичному режимі. Компанії “Креатор-Буд” 14 ро-
ків, і ми зуміли пережити вже не одну економічну 
кризу. Підприємство володіє достатнім фінансо-
вим ресурсом та запасом будівельних матеріа-
лів. Ми справді стратегічно плануємо свою робо-
ту, маємо багаторічний досвід і тому відчуваємо, 
що міцно стоїмо на ногах.

“Незважаючи на те, 
що ми живемо в період 
економічної кризи, 
ціна на житло не падає”

– 60% ціни квадратного метра становить – 60% ціни квадратного метра становить 
вартість будівельних матеріалів і комплектую-вартість будівельних матеріалів і комплектую-
чих. Частина з них мають імпортне походження чих. Частина з них мають імпортне походження 
і закуповуються за іноземну валюту, вартість і закуповуються за іноземну валюту, вартість 
якої по відношенню до гривні постійно скаче. якої по відношенню до гривні постійно скаче. 

Як впливає цей факт на собівартість квадрат-Як впливає цей факт на собівартість квадрат-
ного метра і відповідно кінцеву вартість житла ного метра і відповідно кінцеву вартість житла 
для покупців нерухомості?для покупців нерухомості?

– Очевидно, якщо гривня девальвуватиме, 
то вартість будівельних матеріалів, які імпорту-
ються з-за кордону, зростатиме, і як наслідок 
збільшуватиметься кінцева вартість нерухомо-
сті. Незважаючи на те, що ми живемо в період 
економічної кризи, ціна на житло не падає, на-
впаки, на деякі сегменти, зокрема бізнес-кла-
су та еліт-класу, зростає.

– Фахівці стверджують, що перечекати кри-– Фахівці стверджують, що перечекати кри-
зу, сидячи на валізі з готівкою, — це погана зу, сидячи на валізі з готівкою, — це погана 
ідея. Саме в цей період, зважаючи на курсо-ідея. Саме в цей період, зважаючи на курсо-
ві коливання, можна виграти купуючи нерухо-ві коливання, можна виграти купуючи нерухо-
мість на первинному ринку, адже згодом ціни мість на первинному ринку, адже згодом ціни 
на житло будуть тільки рости. Чи має право на на житло будуть тільки рости. Чи має право на 
життя таке твердження?життя таке твердження?

– Цікаві інвестиційні пропозиції є, але їх 
потрібно правильно оцінити. Розвиток ринку 
нерухомості та його цінові тренди мають ци-
клічність, тому в довгостроковій перспективі 
інвестиції в нерухомість принесуть невеликий, 
але стабільний дохід. Дехто з інвесторів у ви-
падку падіння цін орієнтується на здачу нерухо-
мості в оренду. А далі очікує на період зростан-
ня цін на ринку нерухомості.

– Якщо на Вашому підприємстві мало місце – Якщо на Вашому підприємстві мало місце 
скорочення об’ємів будівництва на час каран-скорочення об’ємів будівництва на час каран-
тину, то чи відбилося воно на скороченні робо-тину, то чи відбилося воно на скороченні робо-
чих місць?чих місць?

– Скорочення об’ємів будівництва відбуло-
ся за рахунок того, що наші працівники були у 
вимушених відпустках у зв’язку з оголошенням 
карантинного періоду. Як тільки уряд дозволив 
будівельній галузі працювати, ми відновили 
свою роботу в повному обсязі. Усі робочі місця 
компанія “Креатор-Буд” зберегла.

“Компанія “Креатор-Буд” 
активно працює 
над розширенням 
географії своїх об’єктів”

– Який прогноз, коли будівельна галузь Украї-– Який прогноз, коли будівельна галузь Украї-
ни зможе вийти на докарантинний рівень?ни зможе вийти на докарантинний рівень?

– Відповідні прогнози – це компетенція вла-
ди. А ми як будівельна галузь є наслідком її дій. 
Якщо достатньо в державі буде залучено обіго-
вих коштів, не заморожуватимуть кредитуван-
ня, вчасно надаватимуть соціальні виплати, це 
й буде індикатором того, що в країні економічна 
стабільність. Це буде першим сигналом того, що 
Україна починає виходити з кризи, а отже, і буді-
вельна галузь як її складова.

– У зв’язку з тим, що з-за кордону повернуло-– У зв’язку з тим, що з-за кордону повернуло-
ся багато наших земляків, у тому числі будівель-ся багато наших земляків, у тому числі будівель-
них професій, а кордони закриті, то чи будете в них професій, а кордони закриті, то чи будете в 
майбутньому їх запрошувати на роботу, коли бу-майбутньому їх запрошувати на роботу, коли бу-
дівельна галузь підніматиметься?дівельна галузь підніматиметься?

– За необхідності ми залучатимемо праців-
ників будівельних професій, які повернулися 
з-за кордону і шукають працевлаштування в 
Україні. Але думаю, що більшість наших заро-
бітчан все-таки орієнтовані повернутися на ро-
боту в ті країни, звідки вони приїхали у зв’язку 
з вимушеними обставинами. Попит на укра-
їнців за кордоном залишається високим, і це 
тільки питання часу.

– Відомо, що тернопільська компанія “Креа-– Відомо, що тернопільська компанія “Креа-
тор-Буд” вийшла далеко за межі Тернополя і ни-тор-Буд” вийшла далеко за межі Тернополя і ни-
ні активно працює у Києві та Львові. Чи плануєте ні активно працює у Києві та Львові. Чи плануєте 
й далі розширювати географію, скориставшись й далі розширювати географію, скориставшись 
певним затишшям, мабуть, розробляєте якісь ці-певним затишшям, мабуть, розробляєте якісь ці-
каві будівельні проєкти на найближче майбутнє?каві будівельні проєкти на найближче майбутнє?

– Так, компанія “Креатор-Буд” активно пра-
цює над розширенням географії своїх об’єктів. 
Ми зводимо житлові комплекси у кожному мікро-
районі Тернополя, завершуємо будівництво од-
ного з наймасштабніших комплексів у Львові на 
вулиці Стрийській. На завершальному етапі та-
кож житловий будинок у столиці на проспекті На-
уки. У березні цього року компанія “Креатор-Буд” 
стартувала з новим комплексом бізнес-класу 
Creator City на вулиці Дегтярівській, принагідно 
кілька слів про новий столичний комплекс.

CREATOR CITYCREATOR CITY – це втілення абсолютно нового 
формату нерухомості, це симбіоз дизайну і техно-
логій та ідеальне місце для зрілого покупця.

CREATOR CITYCREATOR CITY – це сучасна, стримана і функ-
ціональна архітектура, енергоефективні та інно-
ваційні інженерні рішення, власна повноцінна й 
розвинута соціальна і торгово-сервісна інфра-
структура, безпечна і закрита прибудинкова 
територія “без автомобілів” із власним ланд-
шафтним парком з кількома функціональними 
зонами рекреації, сучасні та безпечні дитячі 
ігрові та спортивні майданчики, продумане су-
часне і зоноване планування квартир, що відпо-
відає найвимогливішій аудиторії бізнес-класу, 
зручна логістика з усіма районами міста.

CREATOR CITYCREATOR CITY – один з перших багатофунк-
ціональних житлових комплексів у Києві, який 
проходить сертифікацію за системою BREEAM.

BREEAM BREEAM – це британський метод оцінки 
енергоефективності будівель за принципом 
“зеленої сертифікації”, який дає комплекс-
ну оцінку об’єкта за сукупністю споживчих 
властивостей.

Наявність сертифіката BREEAM (BRE 
Environmental Assessment Method) означає, 
що об’єкт буде економно використовувати спо-
житі ресурси (електрика, тепло, вода), а витра-
ти на експлуатацію помітно зменшаться – до 
35% економії у порівнянні з несертифіковани-
ми об’єктами.

Детальна інформаціяДетальна інформація про комплекс CREATOR 
CITY на сайті www.creatorcity.com.ua

“Креатор-Буд” готується до старту нових ці-
кавих житлових об’єктів у Тернополі, Львові та 
Києві. Про них ми розповідатимемо згодом.

Гендиректор “Креатор-Буду” Ігор Гуда: 
“Економічна криза, яку світ відчуває сьогодні, – штучна, 
спричинена пандемією коронавірусу, тому ми сподіваємось, 
що відновлення бізнесу відбудеться значно швидше, 
аніж під час попередніх економічних криз” 
Українська економіка “стала на паузу” через карантин, за-
проваджений у рамках боротьби з поширенням коронавіру-
сної хвороби. Працюють тільки стратегічно важливі галузі, 
в тому числі будівництво. Однак карантин, мабуть, вплинув 
на будівельну галузь загалом і фірму “Креатор-Буд” зокре-
ма. Про це розпочалася наша розмова з гендиректором бу-
дівельної компанії Ігорем Богдановичем Гудою.

У березні цього року компанія “Креатор-Буд” У березні цього року компанія “Креатор-Буд” 
стартувала з новим комплексом бізнес-класу стартувала з новим комплексом бізнес-класу 

Creator City на вулиці ДегтярівськійCreator City на вулиці Дегтярівській

Creator City – один з перших Creator City – один з перших 
багатофункціональних багатофункціональних 

житлових комплексів у Києві, житлових комплексів у Києві, 
який проходить сертифікацію який проходить сертифікацію 

за системою BREEAMза системою BREEAM
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“Я досі продовжую 
вчитися”

– Олеже Андрійовичу, розкажіть – Олеже Андрійовичу, розкажіть 
трішки про себе.трішки про себе.

– Народився я 22 березня 1973 
року у Великих Гаях. У 1980 році пі-
шов до Великогаївської школи. За-
ймався спортом. Не було такого виду, 
який мені б не подобався. Найбіль-
ший нахил був до футболу. Вирішив 
після школи здобувати освіту вчите-
ля фізкультури. Так і сталося, у 1991 
році закінчив технікум фізичної куль-
тури в Івано-Франківську і розпочав 
трудову діяльність у рідній школі, яка 
на той час була І-ІІ ступеня. Навчання 
не покинув та згодом закінчив педа-
гогічний університет. 15 років про-
працював вчителем фізкультури. Ро-
бота подобалась, бо моє захоплення 
приносило задоволення і гроші. Ба-
гато часу спілкувався з молоддю. 
Завжди старався привчити їх до то-
го, щоби фізичні навантаження вони 
сприймали не як надоїдливий урок, з 
якого можна піти, а як вклад у здоро-
ве майбутнє. Завжди старався з діть-
ми знайти свій контакт. Побудувати з 
ними нормальні та дружні відносини. 
Саме молодь, мої учні одні з перших 
почали мені говорити, що варто при-
йняти “естафету” голови у сільській 
раді. Вагався, відкидав цю думку. Але 
були моменти, коли речі, які відбува-
лися в селі, мені особисто не подоба-
лись. Завжди прагнув, щоби діти ма-
ли спортивні майданчики, великий 
європейський стадіон. А люди хотіли 
мати гарні дороги, тому я наважився 
балотуватись на голову села.

– У досить молодому віці Ви зайня-– У досить молодому віці Ви зайня-
ли таку поважну посаду, чи не було ли таку поважну посаду, чи не було 
Вам ніяково?Вам ніяково?

– Ви знаєте, я довго думав, чи вар-
то мені приймати таке рішення і ри-
зикувати. Але добре пам’ятаю, коли 
мої учні в один голос говорили бать-
кам про те, що Олег Андрійович зро-
бить гарний стадіон, він зможе орга-
нізувати, щоби змагання з футболу 
проходили у нас, і дітям не треба буде 
нікуди їхати. Коли почали говорити 
про це люди, які знали набагато біль-
ше, ніж я, і були більш далекоглядни-
ми, тоді задумався і ризикнув. Я мав 
маленьку команду підтримки, яка 
хотіла і прагнула змін! Не словом, а 
ділом, кажу завжди. І на даний час у 
нас із цієї маленької команди виріс 
потужний колектив із власною дум-
кою та точкою зору, але у всіх є спіль-
на мета – робите все, аби люди дяку-
вали. Я не приховую того факту, що 
така посада вимагала від мене дуже 
багато. І я досі продовжую вчитися. 
Насмілюся сказати: аби бути голо-
вою села, треба вміти чітко, доступно 
пояснювати людям, говорити, що бу-
де відбуватися та які наступні кроки. 
Я навіть цього вчився. Перед тим як 
стати головою, слухав людей. Не по-
вірите, але бажання людей були про-
стими і, здавалось би, легкими. Вони 
хотіли елементарного – освітлення 
села, доріг, культурного збагачення, 
і ми почали поступово це робити. На-
певне, за рахунок дій, а не слів ми 

можемо далі планувати нові проєкти 
та не боятися осуду.

“Якщо дошкільний 
заклад стоятиме 
на території школи, 
цієї землі ніхто 
не забере”

– Пам’ятаєте перший проєкт, який – Пам’ятаєте перший проєкт, який 
втілили в життя?втілили в життя?

– Освітлення нашого села. Здава-
лося би, ну як село може бути неос-
вітлене, це ж елементарні речі. І один 
кандидат, який заручився підтрим-
кою у передвиборчій агітації, обіцяв 
саме освітлення. Тоді у людей поста-
ло питання, а чому вони не зробили 
цього раніше, адже мали достатньо 
повноважень. Пізніше відбулося від-
новлення стадіону, це мрія, яку ми 
здійснили. І знову ж таки це був крок 
до майбутнього. Бо люди почали ба-
чити дії. Наш сільський стадіон гар-
ний, великий, європейський, вміщає 
не одну сотню місць. Він постійно по-
требує оновлення та збагачення, яке 
успішно проходить.

– Будівництво дитячого садочка у – Будівництво дитячого садочка у 
Великих Гаях, мабуть, теж стало ве-Великих Гаях, мабуть, теж стало ве-
ликою подією для села?ликою подією для села?

– Звісно, знову ж таки тут бралося 
до уваги бажання батьків. Усі хотіли, 
аби у нас був такий дошкільний за-
клад. Думав, як його збудувати. Ба-
гато було сумнівів. В один прекрас-
ний момент зрозумів, що садочок 
треба зводити на території школи. 
Ця ідея мені прийшла уві сні. Вірте 
чи ні, але це правда! І я розумів, що 
коли дошкільний заклад стоятиме 
на території школи, цієї землі ніхто 
не забере. І навіть якщо я не встиг-
ну його добудувати, наступники зму-
шені будуть це зробити, думав тоді я. 
На рахунку сільської ради було два 
мільйони гривень, і ми розпочали бу-
дівництво. За два з половиною роки 
садочок був збудований, зараз його 
відвідують 170 дошкільнят.

– Розкажіть про вагомі проєкти, – Розкажіть про вагомі проєкти, 
які збираєтесь реалізувати в най-які збираєтесь реалізувати в най-
ближчий час?ближчий час?

– Плани грандіозні! Не лякають 
нас осінні заходи, пов’язані з вибо-
рами до органів місцевого самовря-
дування. У планах збудувати великий 
комплекс активних видів спорту. Ми 
маємо вже секторальну підтримку. І 
надіюся, що за два роки цей комп-
лекс буде збудовано. У планах – під-
німати далі медицину, продовжувати 
ремонтувати дороги. Також хочемо 
приступити до ремонту співочого по-
ля. Планів надзвичайно багато і дуже 
хочу їх здійснити.

“До 2025 року 
розроблено стратегію 
розвитку нашої 
громади. І це не моя 
заслуга, а команди”

– Хто був ініціатором, аби Вас об-– Хто був ініціатором, аби Вас об-
рали головою ОТГ?рали головою ОТГ?

– У селах було сім сільських голів, 
які долучилися до процесу об’єднан-
ня в одну територіальну громаду. Ве-
ликі Гаї були центром розвитку. На 
той час у Гаях було зроблено дуже ба-
гато. Тому всі вони підтримали мене. 
Багато було речей, на яких треба бу-
ло вчитися, але, дякувати Богові, все 
добре. ОТГ розвивається, про нашу 
громаду говорять дуже позитивно. Є 
дві амбулаторії, які мають свої філії. 
Головна наша мета, аби сімейні ліка-
рі мали роботу і виконували її якісно. 
Стараємося по мірі можливості ре-
монтувати ФАПи, щоби люди прихо-
дили і почувалися там комфортно.

– Яку політичну силу підтримуєте?– Яку політичну силу підтримуєте?
– Я людина проста, з народу. Ніко-

ли не грався в політика і перекона-
ний, що цього не буде. Люблю працю-
вати. У жодній партії я не був. Звісно, 
є політичні сили, які мене підтриму-
ють на виборах. Мені це приємно і 
я готовий дослухатися до цікавих ду-
мок, але в жодну партію не вступаю. 
Хоча багато проєктів у нашій громаді 
були успішно втілені за попередньо-
го президента та його команди.

– А з якою командою безпосеред-– А з якою командою безпосеред-
ньо Ви працюєте?ньо Ви працюєте?

– Починали ми з декількох людей, 
які працювали за попереднього ке-
рівництва сільської ради. З часом 
приходили нові кадри. Після об’єд-
нання громади розумів, що ми – мі-
ні-район, який об’єднав уже 15 сіл. 
І щоби керувати такою машиною, 
потрібні кадри. Були створені нові 

структурні одиниці – відділ освіти, 
культури тощо. Вони потребували но-
вих працівників, які успішно працю-
ють та розвиваються. 49 людей на 
даний час працюють у підрозділах 
Великогаївської об’єднаної громади. 
І дуже радий, що ці люди мають мету, 
хочуть працювати, не бояться щось 
пропонувати. До 2025 року розро-
блено стратегію розвитку нашої гро-
мади. І це не моя заслуга, а команди!

“Маленька радість, 
яка каже: “Дідусю, 
побігли”, і дідусь 
мусить бігти”

– Поговоримо про Вас як про чо-– Поговоримо про Вас як про чо-
ловіка. Відомо, що Ви щоранку бігає-ловіка. Відомо, що Ви щоранку бігає-
те та ведете активний спосіб життя?те та ведете активний спосіб життя?

– Не приховую того факту, що по-
чав більш прискіпливо дивитися за 
своїм здоров’ям. Інколи незначна си-
дяча робота почала даватися взна-
ки. Був період, що, об’єднавшись з 
односельцями, бігали на стадіоні. Те-
пер, прокидаючись о шостій годині, 
бігаю не на стадіоні, а вздовж наших 
сіл. Легкий біг, активна прогулянка 

заряджають на цілий день, тим па-
че є можливість побачити на власні 
очі, чого бракує тому чи іншому се-
лу. Спілкуюся з людьми, слухаю їхню 
думку та побажання. А ще перестав 
вживати спиртні напої.

– Розкажіть про свою сім’ю.– Розкажіть про свою сім’ю.
– Дружина, син, донька. І моя най-

головніша радість – внук. Син Ігор 
має професійний контракт із ФК “Ни-
ва” (Тернопіль). Минулого року трав-
мувався, зараз проходить реабілі-
тацію, і надіюся, що все буде добре і 
після карантину знову вийде на фут-
больне поле та тішитиме мене й міс-
цевих шанувальників футболу. Коли 
йому було 14-ть, пішов у футбольну 
школу. Бачу, що йому це подобається, 
вдається. Це його вибір, у жодному 
разі не тиснув на нього. Кожні бать-
ки хочуть, аби їхні діти працювали на 
роботі, яка буде високооплачуваною 
та престижною. У цьому плані розу-
мію, що він сам повинен обрати. Маю 
гарного зятя Юру, який став для мене 
другим сином. З донькою подарува-
ли нам внука, якому чотири рочки. То 
маленька радість, яка каже: “Дідусю, 
побігли”, і дідусь мусить бігти (смієть-
ся, – авт.авт.). Моя дружина Люда працює 
вчителем початкових класів, зараз 
вона ще й методист у відділі освіти, 
навчає вчителів. Свою роботу дуже 
любить. Колись думав, щоби вона 
працювала зі мною. Але розумію пи-
тання субординації. Кожен повинен 
бути на своєму місці і виконувати ро-
боту, яку вміє та любить. Це важливо!

На завершення Олег Андрійович 
розповідає, що на негатив та встав-
ляння недоброзичливцями палок у 
колеса намагається не звертати ува-
ги. Коли бачить, що люди висловлю-
ють свою негативну думку в елек-
тронній формі, зв’язується з тією 
людиною, старається вияснити про-
блему та чим може допомагає. До 
всього треба підходити з розумінням 
та спокоєм, каже Олег Кохман.

До слова, колишні учні, в яких ви-
кладав Олег Андрійович, позитив-
но відгукуються про нього. Кажуть, 
що побільше би таких розуміючих та 
“прикольних” учителів, можливо б, 
тоді зникла недовіра до вчителів та 
агресія з боку учнів…

Соломія ВершигораСоломія Вершигора

Чи складно керувати країною? Цікаве запитання, правда ж? 
Одні думають, що сидіти у шкіряному кріслі й віддавати нака-
зи, багато розуму не треба. Однак чи готові ті, хто так думає, 
нести відповідальність за дії? Для цього потрібна людина, яка 
не боїться відповідальності та обов’язку. Хто вміє працювати 
та… помилятися не приховуючи цього. Країна складається із 
міст та сіл, яким також потрібен думаючий керівник. Одним із 
них є голова Великогаївської об’єднаної територіальної гро-
мади Олег Андрійович Кохман.

Будівництво садочка – це був важливий крок для нашої громадиБудівництво садочка – це був важливий крок для нашої громади

Голова Великогаївської громади Олег Кохман: 
“Ідея збудувати дитсадок на території школи 
прийшла мені уві сні” Олег Андрійович Олег Андрійович 

на постійному контакті з молоддюна постійному контакті з молоддю
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Отож на початку березня минуло-
го року на перерві посварилися дві 
студентки одного із коледжів Терно-
поля. Ображена ГалинаГалина пригрозила: 
“Вибачайся, інакше пошкодуєш про 
свої слова”.

У відповідь ІринаІрина лише переможно 
зиркнула на знайому й категорично 
відказала: “І не подумаю”. Тут пролу-
нав дзвінок і дівчата пішли на пари. 
Однак невдовзі Ірина отримала пові-
домлення від Галки з вимогою виба-
читись, і знову відповіла: “Ні!”

Тоді ображена студентка зате-
лефонувала знайомому хлопцеві і 
пожалілася, що її образила одна зі 
студенток. Юнак не вигадав нічого 
кращого, як “набити стрілку” під сті-
нами навчального закладу.

Відтак одразу після занять Галка 
підійшла до своєї кривдниці з вимо-
гою вийти на розмову в двір. Нічого 

не підозрюючи, Ірина з декількома 
одногрупниками пішли на галявину 
перед навчальним корпусом. Одно-
часно з ними під’їхало зелене “Ре-
но”, з нього вийшла розцяцькована 
діваха і підійшла до студентів. Приві-
тавшись із Галиною, смачно допов-
нюючи звернення матюками, прямо 
запитала: “Кого тут треба п...ь?” Та 
вказала пальцем на Ірку: “Її”.

Миттєво оцінивши ситуацію, по-
друга останньої потягнула її за руку: 
“Пішли звідси!” Однак новоприбула 
безцеремонно відштовхнула її у бік, 
схопила рукою Ірину за волосся і 
вкинула на капот іномарки. Почувся 
глухий удар і стогін юнки. Не даючи 
їй упасти, діваха підбігла і вдарила 
її ногою у живіт, потім знову схопила 
за волосся та декілька разів ще раз 
вдарила головою об капот. Жертва 
намагалася вивільнитись, однак на 

допомогу хуліганці підбігла Галка і 
собі декілька разів ударила свою 
кривдницю.

На щастя, у бійку втрутились де-
кілька хлопців-студентів. Рішуче 
схопивши за руки розпашілих і геть 
озвірілих новітніх “амазонок”, вони 
тримали їх, поки дівчата підхопили 
попід руки та завели у навчальний 
корпус закривавлену жертву.

Тим часом водій авто стояв поруч 
і вів відеотрансляцію принизливої 
бійки зі свого мобільного, цинічно ко-
ментуючи подію. Та ще й підбурював 
свою войовничу пасажирку “добре 

провчити” потерпілу. Коли закривав-
леній дівчині вдалося втекти, задо-
волена трійця залізла в іномарку і 
поїхала “десь перепочити і щось по-
жерти”, мовляв, так втомилися!

Поки вони насолоджувались жит-
тям, потерпілій викликали швид-
ку допомогу та поліцію. Оглядаючи 
Ірину, лікар був шокований жорсто-
кістю її кривдниці, адже обличчя, 
груди та всі руки дівчини перетвори-
лися на суцільний синець, а з її коси 
було вирвано жмути волосся.

Відтак за фактом побиття (мовою 
Кримінального кодексу це звучить 

як умисне легке тілесне ушкоджен-
ня, що спричинило короткочасний 
розлад здоров’я, – ч.2 ст. 125 КК 
України) поліцією було відкрито кри-
мінальне провадження і горе-су-
пергероїня, а насправді така собі 
дівчина за викликом, постала перед 
судом.

Вироком Тернопільського місь-
крайонного суду її було засуджено 
до 240 годин громадських робіт і 
зобов’язано сплатити потерпілій 
1 тис. 825 грн., витрачених на лі-
кування, та 10 тис. грн. моральної 
шкоди.

Ясна річ, вулиці підмітати – це не 
кулаками махати, і засуджена з ад-
вокатом подали апеляційну скаргу, 
в якій просили замінити громадські 
роботи штрафом у розмірі 1 тис. 700 
грн. (санкція даної статті передба-
чає штраф від 50 до 100 неоподат-
кованих мінімумів доходів грома-
дян) та у 5 разів зменшити розмір 
моральних збитків.

Однак колегія суддів Тернопіль-
ського апеляційного суду не зна-
йшла підстав змінювати вирок. 
Здавна у народі кажуть, що праця 
прикрашає людину, може, це саме 
той випадок?

Олекса ЧижОлекса Чиж

У Тернополі студентка на очах усього коледжу побила ровесницю
Хоча слово “булінг” не так давно увійшло в наш лексикон, 
бійки та приниження у навчальних закладах існують рока-
ми, коли старшокласники або значно сильніші ровесники 
знущаються й принижують слабших за себе тінейджерів. 
Надивившись фільмів та награвшись у комп’ютерні ігри, 
підлітки втрачають відчуття реальності та відповідальності 
за протиправність дій.

“Схопила за волосся і била 
головою об капот автівки

Варто нагадати, що цей ре-
зонансний злочин стався 4 
квітня 2017-го. Того вечора 
подружжя потерпілих у літ-
ній кухні розробляли купле-
не м’ясо. Раптом у коридорі 
почувся шурхіт, і не встигли 
господарі щось зрозуміти, як 
до кімнати увірвались двоє 
розбишак – у темному одязі, 
з балаклавами на обличчях 
і з битами у руках. Перший 
одразу ж кинувся на чоловіка 
й почав бити його, намагаю-
чись потрапити по голові.

Натомість господиня, яка 
на момент нападу тримала в 
руках ніж, почала відважно 
захищатися. Більше того, ухи-
ляючись від ударів, жінка ви-
ставила ніж уперед – і напад-
ник сам наткнувся на холодне 
лезо. Вона з остраху ойкнула і 

випустила зброю з рук. У цей 
момент розбійник таки вда-
рив її по голові, та вона від-
важно продовжувала давати 
відсіч. Раптом нападник схо-
пився за бік, побачив кров 
між пальцями і крикнув: “Бі-
жимо звідси!” І незвані гості 
втекли. Вранці одного з них 
знайдуть мертвим під сусід-
ським парканом. Тим часом 
за другим і слід простиг.

Щоправда, наступного дня 
жителі В. Глибочка звернули 
увагу на припаркований не-
подалік сільського магазину 
світлий “Фольксваген” і ви-
кликали поліцію. Побачивши 
крізь скло закривавлений 
одяг, правоохоронці одразу 
зрозуміли, що саме цією іно-
маркою нападники і приїхали 
до Білої.

Як тільки надворі все стихло, 
потерпіла зателефонувала до 
сусідів і розповіла про напад. 
Односельці не побоялися зай-
ти на подвір’я і ще до приїз-
ду “швидкої” та поліції надали 
побитим першу допомогу. По-
дружжя доправили до лікарні, 
де у чоловіка виявили числен-
ні гематоми та перелом руки, у 
жінки – колото-ріжучі рани на 
руках та травми голови, їй до-
велося навіть накласти шви.

Лише у березні минулого 
року правоохоронці затрима-
ли другого підозрюваного у 
розбійному нападі з проник-
ненням у житло (ч.3 ст. 187 КК 
України). Ним виявився уро-
дженець Молдови, який від-
бував покарання за розбійні 
напади, проте вийшов із місць 
позбавлення волі за так зва-
ним “законом Савченко”, а 
через три місяці ніби знову пі-
шов на злочин у Білій. Затри-
мали його в Одеській області, 
де він жив зі співмешканкою 
та дворічною дитиною.

Під час слідства чолов’яга 
категорично заперечив свою 
причетність до нападу. Так, він 
знав померлого рецидивіста, 

але з ним “на справу” не хо-
див. Навпаки, чекав його в 
автомобілі, а коли той не при-
йшов, зателефонував до зна-
йомого і попросив відігнати 
їхній “Фольксваген” подалі від 
села, а його відвезти на Рів-
ненщину.

Здавалось би, дивні пояс-
нення. На жаль, хоча майже 
рік тривало судове слідство, 
знайдені на місці події від-
битки пальців та взуття ви-
явились розмитими, а самі 
потерпілі не змогли впізнати 

підозрюваного ні за статурою, 
ні за голосом. Більше того, всі 
представлені докази не під-
тверджували провину затри-
маного.

А тому колегія суддів Тер-
нопільського міськрайонного 
суду, керуючись принципом 
презумпції невинуватості, за-
кріпленої ст. 62 Конституції 
України, не знайшла підстав 
вважати Н. винуватим у на-
паді, зазначивши у вироку: 
“Сам по собі факт перебуван-
ня обвинуваченого неподалік 

місця вчинення злочину не 
вказує… на причетність до 
цього злочину поза розумним 
сумнівом. На стадії досудо-
вого розслідування такі да-
ні могли бути підставою для 
оголошення підозри, але для 
правосуддя вагомість таких 
даних як доказу обвинува-
чення має бути підтвердже-
на сукупністю інших доказів”. 
Відтак Н. було повністю ви-
правдано та звільнено з-під 
варти у залі суду.

Олена КриницяОлена Криниця

Підозрюваного 
у розбійному нападі 
на подружжя в Білій 
випустили у залі суду

Чи то тюремні університети не минули дарма для 
Н., чи справді він просто проходив поруч із місцем 
розбійного нападу на подружжя в селі Біла, що не-
подалік Тернополя. Однак три роки потому Терно-
пільський міськрайонний суд не знайшов реальних 
доказів вини Н., повністю його виправдав та випус-
тив з-під варти у залі суду.

Один з учасників розбійного нападу був Один з учасників розбійного нападу був 
знайдений мертвим під сусідським парканомзнайдений мертвим під сусідським парканом
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Навіщо потрібен 
фінмоніторинг

Поняття фінансового моніторин-
гу супроводжує фінансові послуги з 
2001 року – з часів терористичних 
актів 11 вересня у США. Того року в 
Україні з’явився перший закон про 
фінмоніторинг, завданням якого бу-
ло запобігти фінансуванню терориз-
му та масовому розповсюдженню 
зброї. Згодом цілі закону розшири-
лись протидією ухиленню від сплати 
податків та протидією легалізації ко-
штів, отриманих злочинним або не-
законним шляхом. Більшість країн 
світу імплементували ці правила.

НБУ обіцяє, що з новою редакцією 
закону для 95% клієнтів українських 
банків не тільки нічого не змінюєть-
ся, а й полегшуються деякі проце-
си. Операції 95% клієнтів банків, за 
даними НБУ, мають низький рівень 
ризику. Високоризикових клієнтів 
перевірятимуть більш прискіпливо. 
Наприклад, йдеться про політиків чи 
олігархів. Тобто тих, хто може прово-
дити операції на великі суми.

Кого стосуються 
нововведення

Новий закон змінює параметри 
обов’язкового фінмоніторингу. Ра-
ніше банки в обов’язковому поряд-
ку повідомляли уповноважений ор-
ган – Держфінмоніторинг – про всі 
операції від 150 тисяч гривень, а 
серед підстав для цього було аж 17 
ознак. Новий закон збільшує гранич-
ний поріг суми до 400 тисяч гривень 
та зменшує перелік ознак операцій 
до чотирьох. Звітувати потрібно про 
такі операції: зняття готівки; пере-
рахування коштів за кордон; опе-
рації політиків та інших публічних 
осіб; переказ коштів до країн, які не 
імплементували фінмоніторингове 
законодавство взагалі. Закон сут-
тєво розширює коло суб’єктів пер-
винного фінансового моніторингу, 
тобто установ, які надають фінансо-
ві послуги та проводять ідентифіка-
цію клієнта. До кінця 2020 року ді-
ятиме перехідний період, протягом 
якого компанії-власники терміна-
лів та організації повинні подбати 

про інструменти ідентифікації клієн-
тів. Такими інструментами можуть 
стати технічні засоби, що допомо-
жуть клієнтові ідентифікуватися 
за допомогою банківської картки, 
смс-повідомлення, паспорта тощо. 
Подбати про ці технічні рішення ком-
панії-власники терміналів повинні 
за власний кошт. Існує ймовірність, 
що це призведе до підвищення комі-
сій для користувачів терміналів.

Поповнити картку: 
mission is possible

Головна зміна для пересічного 
споживача стосується поповнення 
або переказу готівкою. Відтепер ця 
операція обмежена лімітом у 5 ти-
сяч гривень для користувачів, що не 
пройшли ідентифікації. Це означає, 
що анонімно не можна надсилати 
понад 5 тисяч гривень без відкрит-
тя рахунку, поповнювати рахунки 
інших людей, поповнювати рахунки 
в платіжних терміналах на цю суму 
і платити за отримані товари або 
послуги, наприклад, при доставці з 
післяплатою. До прикладу, поповни-
ти банківську картку за номером го-
тівкою у терміналі Приватбанку або 
Ощадбанку без використання влас-
ної картки можна виключно на су-
му до 5 тисяч гривень. Так само по-
повнення готівкою своєї або чужої 
банківської картки у касі банку без 
пред’явлення паспорта обмежене 
лімітом у 5 тисяч гривень. Найчасті-
ше ідентифікація особи відбуваєть-
ся за допомогою картки із введен-
ням пін-коду, смс-повідомлення чи 
документа, що засвідчує особу. Для 
переказів із картки на картку обме-
ження у 5 тисяч гривень не діють, 
оскільки особа пройшла ідентифі-
кацію, надаючи банку документи 
при відкритті рахунку. Банківська 
картка – це вже ідентифікова-
ний продукт, і банк має інформа-
цію про власників карток. Якщо ви 
робите переказ 10 тисяч гривень 

своїй мамі, дитині, другу або колезі 
із картки на картку – операція про-
йде як і до нововведень. Жодних до-
даткових верифікацій проходити не 
треба. Нові правила не стосуються 
оплати комунальних послуг, сплати 
податків, штрафів та інших обов’яз-
кових державних платежів, оплати 
товарів чи послуг і поповнення кре-
дитних карток до 30 тис грн. У цьо-
му випадку ідентифікація особи не 
потрібна.

Діджиталізація
Новий закон дає суттєву перева-

гу клієнтам банків – ідентифікува-
ти клієнтів стане простіше. Віднині 
для відкриття рахунку в банку не 
потрібно йти у відділення банку. 
Можна скористатися відеозв’яз-
ком. Цим способом можна засвід-
чити свою особу менеджеру банку. 
Документи можна сфотографувати 
або відсканувати і надіслати в банк 
електронною поштою. Ще онлайн-і-
дентифікацію можна зробити за 
допомогою системи Bank-ID. Утім 
наразі до неї приєдналися лише 14 
банків.

Відповіді на найбільш 
поширені запитання. 
Пояснює НБУ

– Що тепер з оплатою “комуналки”?– Що тепер з оплатою “комуналки”?
– Нічого нового. Ідентифікація 

платника комунальних послуг не по-
трібна, як і інших простих платежів.

– Хочу перевести родичу 10 тис. – Хочу перевести родичу 10 тис. 
грн. із картки на картку. Чи є якісь грн. із картки на картку. Чи є якісь 
обмеження?обмеження?

– Ні. Жодних змін для переказів 
із картки на картку. Вільно перека-
зуйте як 10 тис. грн., так і 25 тис. грн. 
(у межах сум, дозволених банком). 
У банку вже є вся інформація про 
власника картки. Це ідентифікова-
ний клієнт.

– А якщо у мене 10 тис. грн. готів-– А якщо у мене 10 тис. грн. готів-
кою? Як краще переказати і чи по-кою? Як краще переказати і чи по-
трібна додаткова перевірка?трібна додаткова перевірка?

– Зробити цю операцію можна у 
відділенні банку. Для цього потрібен 
буде паспорт.

Інший спосіб – переказ через тер-
мінали самообслуговування, банко-
мати із функцією прийому готівки. 
Якщо такий пристрій має зчитувач 
даних із картки, то операцію можна 
зробити і на 10 тис. грн., і на 20 тис. 
грн. Якщо ж такого зчитувача немає 
і верифікацію провести не можна, то 
все в межах ліміту до 5 тис. грн. Ті фі-
нансові компанії, що не обладнали 
терміналів зчитувачами, матимуть 
час це зробити до кінця року.

– А як щодо поповнення кредитки – А як щодо поповнення кредитки 
через термінал?через термінал?

– Аналогічно. До 5 тис. грн. без іден-
тифікації. Від 5 тисяч – у відділенні або 
через ПТКС, що технологічно може за-
безпечити перевірку платника.

– Я орендую квартиру за 10 тис. – Я орендую квартиру за 10 тис. 
грн. на місяць. Раніше переказував грн. на місяць. Раніше переказував 
ці гроші власнику квартири на картку. ці гроші власнику квартири на картку. 
Тепер мені потрібно дробити платіж?Тепер мені потрібно дробити платіж?

– Дробити платежі на частини не 
потрібно. Для переказів із картки на 
картку закон нічого не змінює. Якщо 
ви будете поповнювати картку через 
термінал, то все залежить від того, 
чи є у такого терміналу ліміт. Якщо 
він встановлений на рівні 5 тис. грн., 
то більше ви переказати не зможете.

– Добре. Тоді я двічі переведу по 5 – Добре. Тоді я двічі переведу по 5 
тис. грн. на картку. Її не заблокують?тис. грн. на картку. Її не заблокують?

– Ні. Це низькоризикова операція. 
Поодинокі перекази на 10 чи 20 тис. 
грн. не цікавлять тих, хто їх переві-
ряє. І потреби у підтвердженні похо-
дження коштів тут немає.

Закон про фінмоніторинг про ін-
ше. Банки мають фокусуватись на 
найвищих зонах ризику – операціях 
понад 400 тис. гривень, а також на 
незвичайних операціях клієнтів. На-
приклад, клієнт займається 10 років 
торгівлею овочів, а потім переказує 
гроші за оплату металолому на сот-
ні тисяч гривень. Це дивна, неприта-
манна операція. Варто звернути ува-
гу на цей екзотичний випадок.

– Купую телевізор в інтернет-ма-– Купую телевізор в інтернет-ма-
газині за 40 тис. грн. Які тут “підводні газині за 40 тис. грн. Які тут “підводні 
камені”?камені”?

– Якщо платите карткою – нічого 
нового. Якщо доставка телевізора 
буде через поштового оператора, 
а оплата накладеним платежем, то 
згадуємо про правила роботи з го-
тівкою. Поштовик попросить у вас 
особисті документи.

– Як бути з переказом з-за кордо-– Як бути з переказом з-за кордо-
ну на валютний рахунок? Чи є ліміти?ну на валютний рахунок? Чи є ліміти?

– Ви вже ідентифікований клієнт, 
якщо у вас є валютний рахунок в бан-
ку. Жодних лімітів та обмежень зако-
ном про фінмон не встановлено.

– Хочу переказати 10 тисяч гри-– Хочу переказати 10 тисяч гри-
вень міжнародною системою пере-вень міжнародною системою пере-
казів. Чи потрібна ідентифікація?казів. Чи потрібна ідентифікація?

– Так, при здійсненні цієї операції 
необхідно ідентифікувати та верифі-
кувати платника. Тобто клієнту треба 
мати з собою паспорт та пояснити, 
що це за платіж, наприклад, зазна-
чити у реквізитах, що це допомога 
родичам.

– Йду у відділення банку зробити – Йду у відділення банку зробити 
переказ на 100 тис. грн. або відкри-переказ на 100 тис. грн. або відкри-
вати депозит на 150 тис. грн. Узяв вати депозит на 150 тис. грн. Узяв 
паспорт. Довідка про доходи потрібна?паспорт. Довідка про доходи потрібна?

– Ні, не потрібна. Ми завжди ка-
зали банкам, що клієнти не повин-
ні надавати інформацію про джере-
ла походження коштів за простими 
операціями на “допорогові” суми. 
Підтверджувати походження коштів 
треба лише під час великих опера-
цій – понад 400 тис. гривень. Підхід 
до вивчення джерел походження не 
змінився.

– А якщо переказ на 500 тис. грн., – А якщо переказ на 500 тис. грн., 
а джерел походження немає. Чи за-а джерел походження немає. Чи за-
блокують рахунок, а кошти на ньому блокують рахунок, а кошти на ньому 
– “заморозять”?– “заморозять”?

– Банк не блокує безпідставно ра-
хунків клієнтів, якщо має про них всю 
необхідну інформацію. Ви ж коли від-
кривали рахунок, то й заповнювали 
анкету, вказували інформацію про 
себе та доходи. Банк знає історію 
операцій клієнта і знає, які операції 
є звичними для нього. Погодьтеся, 
дивно, якщо студент, який щомісяця 
отримує стипендію одну тисячу гри-
вень, а потім купуватиме квартиру 
за мільйон гривень?! Водночас абсо-
лютно нормальною це буде операція 
для клієнта із середнім або вищим за 
середній рівнем доходів.

– Як користуватися електронним – Як користуватися електронним 
гаманцем? Чув, що відтепер потріб-гаманцем? Чув, що відтепер потріб-
на ідентифікація. А для поповнення на ідентифікація. А для поповнення 
мобільного рахунку теж потрібна?мобільного рахунку теж потрібна?

– Так, ідентифікація та верифіка-
ція власників електронних гаманців 
потрібна. Але не таких гаманців, що 
використовуються для оплати мо-
більних послуг. Для них зроблено ви-
няток у законі. Перевіряти потрібно 
власників гаманців, які купують че-
рез них товари чи платять за послу-
ги. Для цього також є час до кінця 
року. Потрібні документи: паспорт та 
ідентифікаційний код. Операції че-
рез е-гаманці будуть лімітованими, і 
якщо клієнт дотримуватиметься цих 
лімітів, він зможе пройти спрощену 
ідентифікацію.

Олександр КолесніченкоОлександр Колесніченко

28 квітня набув чинності но-
вий закон про фінансовий 
моніторинг. Українців тур-
бує питання неможливості 
поповнення картки на су-
му понад 5 тисяч гривень 
без ідентифікації особи. 
Проте це лише одне з ново-
введень. Зміни торкнулися 
також безготівкових плате-
жів, готівкових переказів, 
оплати через інтернет та на-
віть грального бізнесу. Хто 
підпадає під дію закону, що 
він змінює для банків та їх-
ніх клієнтів, роз’яснили в 
“Економічній правді”.

Довести законність грошей 
при поповненні картки 
на 5 тисяч – це не міф. 
Що передбачає новий фінансовий моніторинг
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Група повстанців, про яку ми 
ведемо мову, діяла з літа 1952 
року – спочатку в складі Ма-
рії Пальчак, псевдо "Стефа", та 
члена Подільського окружного 
проводу ОУН Петра Пасічного, з 
1948 р. вінчаного чоловіка Ма-
рії, псевда "Чорний", "Петро", а 
з 1955 року до цієї групи при-
єднався Олег Цетнарський із с. 
Боків Підгаєцького району.

Із надрукованих спогадів 
Марії Пальчак (яка після того, 
як була засуджена, повністю 
відбула свій строк покарання, 
вийшла на свободу 14 квітня 
1975 року та дожила до неза-
лежності України) знаємо, що 
повстанцям допомагало вузьке 
коло довірених осіб сіл Шумля-
ни, Боків Підгаєцького райо-
ну, сіл Тростянець, Славитин, 
хутора Діброва Славитинська 
Бережанського району Терно-
пільської області, сіл Зеленів, 
Свистільники і Цюцьків Станіс-
лавської (нині Івано-Франків-
ської) області. У своїх спогадах 
Пальчак виголошує таємничу 
фразу: "В одних господарів ми 
перебули три зими у криївці і ні-
хто про це не знає зі сторонніх 
ще й до сьогодні".

Тепер, крім каральних орга-
нів радянської влади, про це 
знаємо і ми, "сторонні" – цими 
людьми було подружжя Клю-
бів із хутора Кубань на Іва-
но-Франківщині!

Хутір Кубань – маленьке 
поселення тоді ще села Цюць-
кова (з 1968 року радянська 
влада перейменувала його на 
Малинівку) на п'ять-шість хат. 
Після Другої світової війни де-
хто із господарів переселився 
до самого Цюцькова, а на ху-
торі залишилися обжитими ли-
ше чотири хати. Хутір, як і саме 

село, оточений лісом та знахо-
диться на межі Рогатинського 
та Бережанського районів. А 
якщо перейти через ліс "Кізли-
ки", опиняєшся у Підгаєцько-
му районі. Зиму 1952-53 рр. 
Пальчак та "Петро" зимували 
в криївках, розташованих у 
Тростянецькому лісі, що в Тер-
нопільській області, але через 
труднощі та незручності трива-
лого перебування далеко від 
населених пунктів вирішили 
обладнати криївку в якомусь 
населеному пункті.

До 1954 року організований 
опір українських повстанців на 
території Підгаєцького, Бере-
жанського районів Тернопіль-
ської області та Рогатинського 
району Станіславської області 
було придушено і з цього часу, 
як зрозуміли Марія і Петро, їх-
німи безпосередніми пошука-
ми каральні органи радянської 
влади активно не займалися. 
Тому восени 1954 року за про-
позицією Петра Пасічного та за 
згодою жителя хутора Кубань 
Мирона Клюби і його дружини 
Михайлини Нижник у недобу-
дованій частині їхньої хати бу-
ла викопана невелика криїв-
ка, розрахована на двох осіб. 
Господарство Мирона вибрали 
для обладнання криївки не ви-
падково. Господарів та їхніх су-
сідів Петро Пасічний знав дав-
но, тому ховатися тут, на думку 
підпільників, було безпечно. До 
господарів ця група повстан-
ців постійно заходила протягом 
1952-54 рр. разом з Михайлом 
Перегінцем ("Білим"), деколи 
переховуючись тут та отримую-
чи допомогу продуктами.

Криївка була викопана за 
п'ять днів з допомогою господа-
рів та їхніх родичів – Ярослава 

Клюби та його дружини Каськи. 
Під час копання криївки підпіль-
ники були вимушені з допомо-
гою господарів та їхніх сусідів 
витягати великий камінь, що 
виявився в тому місці. У подаль-
шому ця криївка використову-
валась підпільниками в зимо-
вий час аж до 1959 року, а коли 
була така необхідність через 
небезпеку, то і в літній час.

Сама криївка, як уже вказу-
валось, була малою за розміра-
ми, і повітря для перебування 
там трьох людей (після приєд-
нання до них у 1955 році Оле-
га Цетнарського) не вистачало, 
тому переховуватися в ній бу-
ло важко. Через це підпільники 
намагалися більше бути на по-
верхні, дотримуючись при цьо-
му правил конспірації.

Те, що на Кубані перехо-
вуються підпільники, жителі 
Цюцькова знали, але мовчали 
переважно через страх бути 
покараними, бо дійсно вірили, 
що десь у "Кізликах" є ще інші, 
які можуть помститися за цих 
підпільників. Ставилися до цьо-
го нейтрально, але і зв'язків із 
групою не шукали.

З огляду на пасивність ра-
дянських каральних органів, 
протягом 1955-58 рр. підпіль-
ники більшу частину часу про-
водили на горищі або в хаті, а 
не в криївці, оскільки через 
те, що хутір Кубань знаходить-
ся серед лісу, до нього рідко 
навідувались представники 
радянської влади. Повстан-
цям допомагали діти Мирона 
Клюби, які інформували про 
становище на хуторі та чужих 
осіб чи представників органів 
влади, якщо вони з'являлися. 
Тоді група ховалася у криївку.

З часом підпільники стали 
почуватися настільки вільно, 
що, за спогадами жителів Ма-
линівки, навіть зверталися за 
медичною допомогою до мед-
пункту в центрі сільської ради – 
Верхній Липиці, а також ходили 
на танці до клубу в тому ж селі.

Протягом усього описувано-
го часу в літній період повстан-
ці відходили на терени Терно-
пільщини та у навколишні села 
Рогатинського району, іноді 
навідуючись до свого постій-
ного місця перебування на ху-
торі Кубань. На озброєнні гру-
па мала автоматичну гвинтівку 
та пістолети. Мали вони також 
друкарську машинку і вже не-
справний передавач (Пасічний 
був радистом, закінчивши від-
повідний вишкіл УПА в Карпа-
тах). Крім цього, у підпільників 
був певний запас старої наці-
оналістичної літератури, яку 
Цетнарський регулярно пе-
редруковував, датуючи більш 
пізнім часом, ніж вона була 
створена. У такий спосіб під-
пільники переконували насе-
лення, що, крім них, є ще інші 
підпільники, а повстанська бо-
ротьба триває.

З часом про те, що вони пе-
реховуються на хуторі, стало 
відомо родичам дружини Ми-
рона Клюби, з якими повстан-
ці навіть сфотографувалися, у 
подальшому це фото зіграло 
фатальну роль у їхній повстан-
ській долі.

Зиму 1959-60 років гру-
па Марії Пальчак перебула 
в криївці, викопаній у госпо-
дарстві жителя села Шумляни 

Підгаєцького району Петра Під-
городецького.

Під час бесіди з працівника-
ми Тернопільського обласного 
КДБ відразу після захоплення, 
15 квітня 1960 року, Марія не 
сказала спецслужбам про це, 
повідомивши, що єдина їхня 
криївка знаходиться у хаті Ми-
рона Клюби на хуторі, як не-
правильно записано в довідці, 
"Тютьків" тобто Цюцьків.

Причини, чому група не хо-
валася у криївці взимку 1959-
60 рр., Марія Пальчак поясни-
ла тим, що влітку 1959 року їм 
стало відомо, нібито КДБ має у 
своєму розпорядженні фото, на 
якому зображені "Петро", сама 
Марія Пальчак, жінка з родини 
Мирона Клюби і ще один чоло-
вік, і що органи намагаються 
встановити особи сфотографо-
ваних. Повстанці знали, що це 
фото було зроблено на хуторі 
Кубань у Ярослава Клюби, і ви-
рішили з літа 1959 року більше 
тут не базуватися. Але перед 
відходом вони попередили Ми-
рона, щоби він криївки не за-
сипав, бо вона може їм ще зна-
добитися. Пізніше повстанцям 
стало відомо, що взимку 1958-
59 років до Мирослава Клюби 
на Кубань навідувались праців-
ники КДБ та міліції, намагаю-
чись довідатися, чи не перехо-
вується хтось у нього.

Однак схоже, що каральні 
органи почали безпосередньо 
займатися цією групою лише 
після того, як 12 жовтня 1959 
року Петро Пасічний застрелив, 
швидше волею випадку, лейте-
нанта КДБ В. Стороженка, який 
ішов на зустріч з інформатором 
із с. Тростянець у Тростянецький 
ліс. Лейтенант Стороженко став 
останньою бойовою жертвою з 
боку радянської влади у її війні 
з націоналістичним підпіллям.

За показами Марії Пальчак, 
це вбивство сталося тоді, ко-
ли група йшла на вечерю до 
когось із села Тростянець. На 
узліссі Тростянецького лісу на 
них вийшов якийсь чоловік, 
який крикнув: "Стой! Кто идет!" 
Група кинулась утікати, а "Пе-
тро" подумав, що це засідка 
на них. В. Стороженко почав 
переслідувати підпільників із 
пістолетом у руках. Коли стало 
ясно, що він один, "Петро" вбив 
“кедебіста” із мисливської 
рушниці. Документи та зброю 
партизани забрали.

На той час група вже фак-
тично не вела жодної органі-
заційно-пропагандистської 
роботи, але здійснила 11 озбро-
єних пограбувань магазинів і 

колгоспних складів у навколи-
шніх селах для забезпечення 
своєї життєдіяльності, а також 
займалася залякуванням сіль-
ських активістів. Награбовані 
товари реалізовувались через 
магазини споживчої коопера-
ції в інших селах. За спогадами 
Ярослава Клюби, "Петро" об-
ґрунтовував йому дії повстанців 
при пограбуванні сільпо, зокре-
ма, як одну із форм боротьби з 
радянською владою та право-
мірністю таких дій щодо влади, 
яка визискує українців.

Поступово коло пошуків зву-
жувалось. У навколишніх селах 
з'явилися відозви до партиза-
нів, щоби вони здавалися. У цей 
час, взимку 1960 року, група 
перебувала у криївці в Петра 
Підгородецького в с. Шумляни, 
який, здається, був родичем Ма-
рії Пальчак. Однак незабаром у 
стані алкогольного сп'яніння 
Підгородецький перед кимось 
хвалився, що у нього перехову-
ються партизани, тому далі пе-
ребувати у нього стало небез-
печно. Група вийшла із криївки 
4 березня 1960 року, тобто за-
надто рано – в лісі ще лежав 
сніг, на вулиці було досить хо-
лодно. Надалі підпільники пе-
ребували у лісі, що було небез-
печно, оскільки підвищувало 
ймовірність бути виявленими. А 
14 квітня 1960 року, в Страсний 
четвер, настала розв'язка. Ос-
танній бій підпілля України з ра-
дянськими військами відбувся 
у Підгаєцькому районі в лісі бі-
ля хутора Лози, розташованого 
між селами Шумляни та Божи-
ковим. Остання група україн-
ських повстанців була оточена 
і розгромлена у результаті бою 
з опергрупою Тернопільського 
управління КДБ із доданим до 
неї 12-тим Римнікським заго-
ном Внутрішньої охорони МВС 
СРСР.

Ось як про це розповідає 
сама М. Пальчак в інтерв'ю Д. 
Нискоклону "Визвольний шлях": 
"Нас або вистежили, або донес-
ли сексоти. Це стало зрозуміло 
в одну мить. Побачивши, що нас 
оточили, ми вирішили разом біг-
ти і в разі смертельної небезпе-
ки дострілятися, щоби не здати-
ся ворогові живими. Ми почули 
крики з вимогою здатися живи-
ми. Раптом я перечепилася за 
гілля і впала. Солдати підбігли 
до мене, я вже була поранена у 
праву руку. Останніми зусилля-
ми приклала пістолет до голови, 
вистрілила і впала. Рукою воло-
діла погано, тому куля попала в 
голову за 7 міліметрів від моз-
ку, я себе не змогла смертельно 

поранити. Коли фотографували 
місце події, то солдат почув, що 
я дихаю. Мені на місці санітари 
зробили перев'язку і на машині 
відправили у Підгайці. Цього я 
вже не пам'ятаю".

Імовірно, стан Марії був не 
настільки важким, як вона 
стверджує, оскільки вже 15 
квітня 1960 року її опитали 
працівники УКДБ Тернопіль-
ської області.

Під час короткочасного бою 
Петро Пасічний отримав кіль-
ка кульових поранень у груди, а 
Олегу Цетнарському перебили 
ноги. Щоби не потрапити до рук 
“кадебістів” пораненими, вони 
застрелилися. Їхні тіла забрали 
до Підгайців для впізнання.

Так закінчився організова-
ний спротив радянській владі…

Як зазначено у вироку Тер-
нопільського обласного суду 
від 16 листопада 1960 року, за 
яким було засуджено, зокрема, 
і Марію Пальчак, "... знаючи, що 
рештки бандитів ОУН, ліквідо-
вані органами радянської вла-
ди (підпільники, – авт.авт.), стали з 
1952 року ховатись і діяти на те-
риторії Підгаєцького і Бережан-
ського районів Тернопільської 
області та Рогатинського райо-
ну Станіславської області і шля-
хом залякування населення, 
тероризації окремих громадян, 
передрукування старої націо-
налістичної літератури і розпов-
сюдження її серед населення, 
шляхом залучення до розбійних 
нападів окремих, нестійких гро-
мадян створювали видимість, 
що крім них діють інші банди 
ОУН, і таким чином добували 
собі житло та їжу".

Такі дії, на перший погляд, не 
свідчать на користь повстанців, 
героїзований образ яких склав-
ся після незалежності України. 
Однак відомо, що всі підпільні 
організації були вимушені під-
тримувати матеріально свою 
життєдіяльність за рахунок 
експропріації у держав, проти 
яких вони боролися. Крім того, 
необхідно взяти до уваги, що в 
той період переважна більшість 
людей уже би побоялися допо-
магати повстанцям продукта-
ми, тому фактично у цієї групи, 
щоби вижити, іншого виходу, 
можливо, й не було.

Ці люди були останніми, хто 
свідомо чинив спротив радян-
ській владі зі зброєю в руках і 
не відступився від своїх переко-
нань до останнього. Нам варто 
пам'ятати про них як про живих 
людей зі своїми героїчними ри-
сами і недоліками.

Роман МоскальРоман Москаль

Повстанська боївка кілька років переховувалась на 
кордоні Івано-Франківщини й Тернопільщини, дбай-
ливо зберігаючи вже непрацюючу рацію, справну 
зброю і друкарську машинку, на якій передрукову-
вали повстанські агітки, підписуючи їх різними да-
тами, щоби створити враження масовості. І все за-
ради короткочасної вогневої сутички і самогубства. 
Про цих людей розповідає “Історична правда”.

Останній бій підпілля ОУН відбувся 
на Тернопільщині 60 років тому

Чекісти управління КДБ Івано-Франківської області з мешканцями Чекісти управління КДБ Івано-Франківської області з мешканцями 
села Верхня Липиця Рогатинського району (центр сільської ради, до якого села Верхня Липиця Рогатинського району (центр сільської ради, до якого 

належав і Цюцьків) після віднайдення бункера групи "Петра" (1960 р.)належав і Цюцьків) після віднайдення бункера групи "Петра" (1960 р.)

Фото, яке допомогло каральним органам Фото, яке допомогло каральним органам 
вирахувати одну з останніх боївок УПА. вирахувати одну з останніх боївок УПА. 
"Петро" стоїть праворуч, Марія Пальчак сидить праворуч"Петро" стоїть праворуч, Марія Пальчак сидить праворуч
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Овни
Тиждень видасться бурх-
ливим. На його початку 
конфлікти з колегами або 
начальством практично не-

минучі. У середині тижня проявіть наполегли-
вість у плані праці і, навпаки, делікатність у 
сердечних справах. Кінець тижня можна від-
значити невеликою кількістю алкоголю у при-
ємній маленькій компанії, щоби розслабитись.

Тельці
Початок тижня принесе 
вам заряд бадьорості і го-
товність до подвигів. Не 
розтрачуйте усього потен-
ціалу – розподіліть час і си-

ли, складіть докладний план дій і слідуйте йому. 
Це допоможе уникнути “заметів” на поворо-
тах. Не перестарайтеся з допомогою іншим, не 
всі потребують добрих порад саме зараз. Будь-
те уважнішими до своїх близьких. Кінець тиж-
ня присвятіть романтиці.

Близнюки
На цьому тижні потрібно по-
берегти своє здоров’я. Не 
сідайте за кермо, уникайте 
алкогольних напоїв, перео-

холоджень, ризикових витівок. Загалом відмі-
ніть усе, що хоча б у теорії може загрожувати 
здоров’ю. Чим розважити себе в цей тиждень? 
Нехай вашими друзями стануть книги та цікаві 
фільми, відеоуроки та інші матеріали для само-
розвитку і засвоєння нових навичок. Наприкін-
ці тижня добре зайнятися йогою.

Раки
Присвятіть цей тиждень 
зміцненню сімейних зв’яз-
ків. Проведіть час з батька-
ми, дітьми, другою половин-

кою. Обговорюйте проблеми кожного члена 
сім’ї, пограйте в настільні ігри та діліться дум-
ками і планами на майбутнє. Хорошою ідеєю 
будуть спонтанні подарунки рідним без при-
воду. На особистому фронті чекають зміни на 
краще.

Леви
Тиждень із самого початку 
може втягнути Лева в якусь 
авантюру – невблаганно 
тягне на пригоди, і голос 

розуму виявиться безсилим. Незважаючи на 
карантин, ви примудритесь “нахапатися” вра-
жень (в основному позитивних), а можливо, і 
завести дуже близьке знайомство, яке пере-
верне все ваше життя. Для професійної сфери 
тиждень видасться не особливо сприятливим.

Діви
Тиждень для Дів пройде під 
знаком “приведи своє життя 
в порядок”. Можна нарешті 
почати розбирати завали в 

речах і думках. На початку тижня розберіться з 
робочими справами, завершіть усі завдання, 
які нависли над вами “мертвим вантажем”. 
Починаючи із середи, наведіть порядок у со-
ціальних контактах, п’ятницю присвятіть при-
биранню дому. І побачите, як стане легше ди-
хати і жити.

Терези
Період підходить для нала-
годження партнерських вза-
ємовідносин, зокрема роман-
тичних. Також хороший час 

для того, щоби знайти популярність. У середу. 
гарний час для звернення до багатих і впливо-
вих людей. Можливе збільшення доходів, хоча 
й короткочасне. Сприятливий час для косме-
тичного ремонту, оформлення офісу.

Скорпіони
Ваш енергетичний потенці-
ал великий, як ніколи. Голов-
не – використовуйте його на 

благо, і бажано – по максимуму. Адже надлиш-
ки легко можуть трансформуватись у дратівли-
вість і похмурий настрій, які захочеться на ко-
мусь зірвати. Якщо ви давно подумували про 
те, щоби багато чого в житті змінити остаточ-
но і безповоротно, але все якось сміливості не 
вистачало, зараз для кардинальних змін най-
більш підходящий час. Для взаємин складний 
період, зараз марно комусь щось доводити, 
можна ще більше загострити ситуацію.

Стрільці
Виникають несподівані, 
але скороминучі трудно-
щі. Остерігайтеся збитків. 
Емоційна нестійкість може 

викликати конфлікти в сім’ї. Схильність до ка-
тегоричності створює проблеми, яких можна 
було уникнути. Також можуть з’явитися трудно-
щі з оргтехнікою, електроприладами, можливі 
поломки автомобіля.

Козероги
Використовуйте навіть 
складні ситуації собі на руку, 
щоби продемонструвати від-

даність своїй справі або здатність відстоювати 
принципи. Досягти мети допоможуть чоловіки. 
Також конкуренція допоможе отримати новий 
досвід і перспективи. Громадських зв’язків 
стане більше. Заради успіху потрібно самостій-
но моделювати різні ситуації, розширювати 
коло спілкування.

Водолії
Справи близьких, а також 
домашні турботи заважа-
ють виконанню службових 
обов’язків. Фінансові пи-

тання викликають тривогу й занепокоєння. 
Надмірні переживання можуть відбитися на 
стані нервової системи і викликати непри-
ємні відчуття в області шлунка, головний 
біль. З’явиться схильність надавати пере-
більшене значення неприємним відчуттям і 
симптомам. Період несприятливий для кон-
тактів із публікою.

Риби
Виникнуть несподівані, 
але скороминучі трудно-
щі. Остерігайтеся збитків. 
Емоційна нестійкість мо-

же викликати конфлікти в сім’ї. Схильність 
до категоричності створює проблеми, яких 
можна було б уникнути.  Для вирішення ба-
гатьох завдань потрібна активність, фізична 
діяльність.

Гороскоп із 6 по 12 травня

17 днів не дожила Зоряна 
до свого 17-річчя

Навряд чи в останню секунду перед заги-
беллю дівчина відчула страх чи засторогу: по-
бачивши припарковану на протилежному боці 
машину, весело помахала рукою батькові й лег-
ко ступила на дорогу... назустріч своїй загибелі. 
Дівчина вчилася на другому курсі Заліщицького 
аграрного коледжу, тому щодня батько відво-
зив її на заняття з села, бо й сам із бригадою 
працював на будові у райцентрі.

От і того фатального дня Зоряна чекала на 
зупинці. Побачивши знайомий мікроавтобус, 
пропустила одне авто й почала переходити до-
рогу. Світлу іномарку побачила здаля, але хто 
ж міг подумати, що місцевий горе-“шумахер” 
летить зі швидкістю 120 км/год при дозволе-
ній п’ятдесят і смертельною блискавкою змете 
з дороги дівчинку!

В останню мить перед кривавим зіткненням 
батько тільки й встиг зойкнути: “Доню, доню!” 
Почувся глухий удар, і на очах очевидців тіло 
Зоряни злетіло у повітря, описало смертельну 
дугу і метрів за 15-20 упало на асфальт. Усі бо-
лісно зойкнули. Натомість водій “Мерседеса” 
навіть не пригальмував, а понісся собі далі. До 
потерпілої підбіг батько, ніжно підняв закри-
вавлену голівку, але дівчинка, мов зламана 
лялька, вже не подавала ознак життя. Тим ча-
сом якийсь чоловік побіг до розташованої по-
руч лікарні, інший викликав поліцію й описав 
“Мерседес” на “євробляхах”.

Згодом хтось дорікне, що потерпіла перехо-
дила дорогу за межами пішохідного переходу, 
розташованого за 20 метрів від місця траге-
дії. Утім, зважаючи на швидкість, це не вряту-
вало би юне життя: водій все одно не встиг би 
загальмувати. Зрештою, він навіть не спробу-
вав об’їхати її. Тим часом мешканці Заліщиків 

перешіптувались: це дітки місцевих “князьків” 
влаштували перегони, от і 19-річний Любомир 
Д. гнав центром міста, незважаючи на знаки.

За іронією долі, винуватець аварії виявив-
ся студентом того ж аграрного коледжу, що й 
Зоряна. Відтак візуально вони могли бачитись 
у навчальному закладі, можливо, навіть були 
знайомі.

Покаявся, 
вибачився і заплатив

Так от, від’їхавши від місця аварії, юнак ви-
садив пасажира і поспішив до обійстя свого 
дядька. Залишив авто на подвір’ї, віддав клю-
чі і, викликавши адвоката, поїхав здаватися 
правоохоронцям. Свою вину визнав повністю, 
зізнався, що бачив, як дівчина переходила до-
рогу, але злякався і його ніби заціпило — не 
загальмував. Відтак напрошується запитання: 
якщо людина так легко лякається, чого сідає 
на “залізного коня”? Чи не безпечніше відмо-
витись сідати за кермо, та ще й швидкісної іно-
марки?

Тим часом наприкінці 2019-го року в Залі-
щицькому районному суді прозвучав вирок. 
Оскільки обвинувачений зумів примиритись 
із батьками своєї жертви та повністю відшко-
дував завдані збитки, служитель Феміди зва-
жив на думку потерпілих – батьків Зоряни – не 
позбавляти хлопця волі, і, призначивши реаль-
не покарання – 4 роки позбавлення волі з поз-
бавленням права 3 роки керувати транспорт-
ними засобами, замінив на рік іспитового 
строку. Тобто упродовж цього часу горе-водій 
зобов’язаний періодично з’являтися до органу 
з питань пробації, повідомляти про зміну місця 
проживання, навчання чи роботи і без дозволу 
не виїжджати за межі України.

У свою чергу суд зобов’язав страхову компа-
нію сплатити кожному з батьків по 25 тис. грн. 
моральної шкоди, завданої смертю дочки.

Прокурор оскаржив вирок у суді апеляційної 
інстанції і просив таки відправити винуватця 
аварії за ґрати. Утім, оскільки потерпілі не змі-
нили своєї думки і просили хлопця суворо не ка-
рати і не відправляти до тюрми, Тернопільський 
апеляційний суд апеляцію залишив без задово-
лення, а вирок суду першої інстанції.

Олекса Чиж Олекса Чиж 

У Заліщиках студент на смерть 
збив дочку на очах у батька
Ця кривава аварія сталася у перших 
числах квітня минулого року в центрі 
Заліщиків. Під вечір 19-річний “ма-
жор” мчав на світлому “Мерседесі” 
світ за очі. Летів, не зважаючи на до-
рожні знаки й не переймаючись, як-
що раптом на дорогу вийде пішохід.

Цехи, в яких реставрували пам’ятки мис-
тецтв, а також близько шістсот предметів 
сакрального мистецтва, серед яких понад 450 
цінних ікон, датованих XVII-XIX століттями, ви-
явили під час санкціонованих обшуків опера-
тивники управління стратегічних розслідувань. 

Спецоперація з затримання підозрюваних 
проводилась спільно зі слідчими ГУНП в Терно-
пільській області, працівниками відділу розслі-
дування особливо тяжких злочинів та бійцями 
спецпідрозділу КОРД під процесуальним керів-
ництвом обласної прокуратури.

– На даний час нами проведено одночасно 14 
обшуків на території Одеси, а також Хмельниць-
кого та Києва. Під час спецоперації ми вилучи-
ли понад 450 ікон. Трьох фігурантів затримали 
згідно зі статтею 208 КПК України, – повідомив, 
начальник Департаменту стратегічних розсліду-
вань НПУ Андрій РубельАндрій Рубель.

За попередньою інформацією, до органі-
зованої групи з ознаками злочинної входило 
семеро осіб. Серед підозрюваних – двоє уро-
дженців Молдови. Саме вони організували біз-
нес на антикваріаті. За словами Василя Джид-Василя Джид-
жорижори, начальника УСР в області, у спільники 
вони взяли знавців сакрального мистецтва, 
фахівців з юриспруденції та людей, які допома-
гали у пошуках та збуті краденого.

Підозрювані упродовж 2018-2020 років ви-
крадали цінні ікони з церков та монастирів. 
Вони шукали в соцмережах та довідкових ви-
даннях інформацію про ікони, писані в 17-19 сто-
літтях, їхали у храми, де зберігалися експонати, 
обстежували приміщення на предмет наявності 
камер відеоспостереження, оглядали замки та 
вікна. Після цього брали необхідні інструменти 
та йшли на злочин. Жертвами злочинної групи 
стали храми Тернопільської, Вінницької, Одесь-
кої, Львівської та Чернігівської областей.

Викрадене фактично одразу переправля-
ли поштою на Одесу. Уже після цього фахівці 

реставрували ікони та продавали колекціоне-
рам. Серед клієнтів зловмисників – бізнесме-
ни, високопосадовці та жителі країн Європи. 
Збували ікони через аукціони. Вартість пред-
метів мистецтв коливалася від ста п’ятдесяти 
до трьохсот тисяч гривень.

– Слідче управління ГУНП в Тернопільській 
області проводить досудове розслідування за 
фактом викрадення ікон та хрестів із храмів на 
території Тернопільської області. У ході розслі-
дування стало відомо, що до злочинів причет-
ні два жителі Одеської області. Шість крадіжок 
із церков зареєстрували правоохоронці на те-
риторії Тернопільської області. Серед викра-
деного – 15 дороговартісних ікон, – розпові-
дає начальник ГУНП в Тернопільській області 
Олександр БогомолОлександр Богомол.

Свою останню крадіжку підозрювані вчини-
ли в ніч із 29 на 30 квітня. Із храму Архангела 
Михаїла, що в селі Михайлівка на Вінниччині, 
вони винесли три ікони 1860 року – “Миколу 
Чудотворця”, “Матері Божої” та “Серафим Са-
ровський молиться на камені”. Їх одразу через 
пошту надіслали на Одещину для реалізації. 
Саме під час отримання останньої партії кра-
деного, через 30 секунд після виходу з пошто-
вого відділення, підозрюваних затримали. На 
сьогодні слідчі довели причетність групи до 
двадцяти фактів крадіжок. У ході спецоперації 
оперативники провели одночасно 14 обшуків 
на території Одеської, Хмельницької та Київ-
ської областей.

Серед вилученого близько семисот пред-
метів церковної атрибутики – це ікони, старо-
винні книги, цінні речі, а також 4 автомобілі, 
комп’ютерна техніка, мобільні термінали, ра-
діостанції, записники, спецодяг та засоби для 
проникнення в приміщення. Серед іншого є і 
зброя та набої. В будинку антиквара на Хмель-
ниччині працівники поліції виявили та вилучи-
ли крадених ікон на суму майже два мільйони 
доларів. Наразі тривають слідчі дії. Підозрюва-
них перевіряють на причетність до схожих зло-
чинів, вчинених на території п’яти областей.

Прокурор Тернопільської області Петро Бой-
ко повідомив, що трьох учасників угруповання 
затримали і їм оголосили підозру та обрали мі-
ру запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою із правом внесення застави в розмірі 
більше мільйона гривень.

Тернопільські правоохоронці 
затримали банду, яка викрала сотні ікон 
Масштабну спецоперацію зі 
знешкодження злочинної групи, яка 
обкрадала церкви та монастирі Укра-
їни, провели оперативники управлін-
ня стратегічних розслідувань в Терно-
пільській області. 
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Непристойні жарти – 
це теж моральне 
насильство

Домашнє насильство – це не 
обов’язково фізичний вплив. Є й пси-
хологічні прийоми, які ранять часом 
навіть більше. У будь-якому випадку 
не потрібно допускати насильства і 
припиняти його при перших же про-
явах. Моральне насильство може бу-
ти завуальоване і не показуватись 
відкрито. Ознаки морального на-
сильства і маніпуляцій можуть почи-
натися майже непомітно.

Від морального насильства біль-
ше страждають діти та жінки. Чо-
ловіка, самця важко похитнути зі 

своєї твердої сторони та наполегли-
вої думки. І саме такому чоловікові, 
який на порядок вищий та сильні-
ший, дуже просто “зламати” дружи-
ну, дівчину й дитину, вказавши їм на 
“правильне місце”.

Психолог Тетяна Білінська Тетяна Білінська запев-
няє, що моральний тиск іноді нано-
сить болючішу травму, ніж побої. 
Справді, адже ляпас, який відбувся 
у пориві емоцій або ж під дією алко-
голю, жінки швидше забувають, аніж 
моральний тиск, слова про те, що ти 
погана мама та дружина, ти ні на що 
не здатна, або ж зачіпається питан-
ня адекватності жінки.

– У суспільстві існує думка, що на-
сильством слід вважати лише фізич-
ні прояви агресії (штовхання, ляпаси, 

побої, ґвалтування, нанесення тілес-
них ушкоджень різного ступеня). У 
зв’язку з цим люди, які зазнають до-
машнього насильства іншого харак-
теру, часто навіть не розуміють, що 
зіткнулися з іншим проявом того ж 
явища – моральним насильством. 
Моральне або психологічне насиль-
ство над жінкою в сім’ї проявляється у 
тому, що її зневажають, принижують, 
знецінюють, ігнорують, маніпулюють, 
шантажують, звинувачують, змушу-
ють сумніватися у власній адекватно-
сті тощо. До цього виду насилля також 
належать постійні погрози, переслі-
дування, контроль. Дискримінація 
через переконання, віросповідання, 
національну, расову приналежність 
чи соціальне походження – це також 
прояви психологічного насильства, – 
розповідає психолог.

– Які найчастіші прояви психоло-– Які найчастіші прояви психоло-
гічного насильства? гічного насильства? – запитали ми у 
пані Тетяни.

– Їх є дуже багато, все залежить, 
як жінка сприймає ті чи інші слова 
та дії. Однак є найпоширеніші. Це 
словесне цькування (образи, злі та 
непристойні жарти, у тому числі сек-
суального забарвлення, погрози, 
словесні провокації, обзивання, зне-
цінення, приниження тощо), бойкот 
(мовчання, “свердління” поглядом, 
уникнення контакту, робити вигляд, 
що людини не існує, повне ігнору-
вання). А також поширення чуток і 
пліток серед знайомих, родичів, у со-
цмережах. Цькування за допомогою 
мобільних телефонів або в інтернеті. 
Налаштування дітей проти жінки, за-
лучення різного роду наглядових ор-
ганів опіки. Обкрадання, вимагання 
(крадіжки, пошкодження чи знищен-
ня одягу та інших особистих речей, 
вимагання грошей, оформлення про-
ти волі кредитів, недавання грошей 
на речі навіть першої необхідності, 

контроль чеків, банківських рахун-
ків тощо).

Не боятися 
розповідати 
про проблему – 
запорука щастя!

– Тетяно, чому так відбувається?– Тетяно, чому так відбувається?
– Передумови психологічного на-

сильства над жінкою – це нерів-
ність сил, повторюваність ситуації, 
неадекватно висока психоемоційна 
чутливість жінки, що залежить від 
особистісних рис, таких як низька 
самооцінка, сформований комплекс 
неповноцінності, емоційна неврів-
новаженість, низький рівень кому-
нікативних навичок, інтроверсія, 
підозрілість, соціальна залежність, 
тривожність, чутливість, сором’язли-
вість, песимізм та відсутність почут-
тя гумору. А якщо ж у чоловіка такої 
жінки ще й яскраво виражені риси 
психологічного агресора (з високим 
рівнем емоційної неврівноважено-
сті, ворожості, низьким самоконтр-
олем поведінки, ризикованим та 
схильним до домінування й тотально-
го контролю), то ситуація, звичайно 
ж, може стати патовою.

– На Вашу думку, під час каранти-– На Вашу думку, під час каранти-
ну моральне насильство загострило-ну моральне насильство загострило-
ся в родинах?ся в родинах?

– Під час карантину моральне на-
сильство набуло більш масштабного 
характеру, оскільки кривдник та жер-
тва знаходяться в постійному контак-
ті, не маючи можливості навіть пе-
репочити один від одного. У сім’ях із 
“нездоровими” стосунками, де під час 
карантину продовжує працювати ли-
ше один член, також спостерігається 
загострення психологічного насил-
ля з економічним ухилом (хто від ко-
го залежний, хто кого утримує, хто за 
що платить, хто не слідкує за побутом, 
вчасно не подала, не прибрала, не 
приготувала тощо). Тому не варто че-
кати, поки словесні погрози переро-
стуть у фізичне насильство. Якщо ви 
усвідомили, що вже зазнали психоло-
гічного насильства та розумієте, що 
існує загроза більш важких проявів з 
важчими наслідками, пам’ятайте, що 
найголовніше правило – не мовчати!

– Що робити у випадку, якщо жінка – Що робити у випадку, якщо жінка 
страждає?страждає?

– Розкажіть про такі факти дру-
зям, знайомим, сусідам або родичам. 
Попередьте близьких вам людей про 
можливу небезпеку та попросіть 
звернутися до поліції в разі необхід-
ності. Тримайте постійний контакт із 
довіреною особою, щоби вона зна-
ла, чи все у вас гаразд.

Тетяна Білінська переконує, що 
треба викинути з голови страхи про 
те, що коли ви комусь розкажете, вас 
будуть обговорювати. Пам’ятайте, 
моральне насильство – це вже голос-
ний дзвінок про те, що вашій родині 
потрібна допомога. Не можна замов-
чувати фактів жорстоких “приколів” 
(як це здається зі сторони). Жарти, які 
приносять одним задоволення, а ін-
шим біль, хороших емоцій не несуть.

Дорогі жінки! Якщо ви стали жер-
твою насилля та соромитесь попро-
сити допомоги, можете звернутися у 
редакцію “Номер один”. Вам безко-
штовно нададуть контакти хороших 
психологів та допоможуть зверну-
тися у відповідні інстанції. Ви у себе 
одна. Цінуйте себе, бережіть себе, 
любіть себе. Не бійтеся. Ми заслуго-
вуємо кращого!

Соломія ВершигораСоломія Вершигора

Моральне насилля в сім’ї: 
чому страждає жінка?

КОМЕНТАРКОМЕНТАР
Олена Степанова, юрист:

– Відповідно до ст.126-1 ККУ, домашнє насильство – умисне систематичне вчинення фі-
зичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього по-
дружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких 
відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, 
втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи.

Психологічне насильство – це словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, при-
ниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, кон-
троль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання 
за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або зав-
дали шкоди психічному здоров’ю особи. За кожен ыз видів насильства передбачена різна відповідальність. Якщо 
узагальнити, покарання можуть бути такі: громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, арешт на термін до 6 
місяців, обмеження волі на термін до 5 років або позбавлення волі на термін до 2 років. Закон передбачає можли-
вість відокремити кривдника від жертви. Для цього в законодавстві передбачено терміновий заборонний припис 
й обмежувальний припис. Заборонний припис виноситься Національною поліцією як реакція на факт домашнього 
насильства, виноситься терміново, діє до 10 днів, але його можна продовжити через суд до півроку. У випадку, як-
що ви постраждали від домашнього насильства, необхідно звернутися до правоохоронних органів і написати за-
яву про вчинення злочину. Після подачі постраждалою особою такої заяви, повідомлення про вчинене криміналь-
не правопорушення, пов’язане з домашнім насильством, вони реєструються в журналі Єдиного обліку в черговій 
частині підрозділу поліції, оформляється талон-повідомлення і видається заявнику. Якщо ви зазнали фізичного 
чи сексуального насильства, то неодмінно потрібно звернутися до лікаря для отримання медичної допомоги та 
документування у медичній картці ознак того, що з вами сталося. Надалі це допоможе притягнути кривдника до 
відповідальності, якщо ви звернетеся до правоохоронних органів. Домашнє насильство – це кримінально карне 
діяння. Не замовчуйте цього злочину, адже кожна людина повинна нести відповідальність за свої вчинки та дії.

Тетяна БілінськаТетяна Білінська

Що ми знаємо про насилля? Напевне, кожен 
одразу уявив собі картину, де тато лупцює ремін-
цем дитину або ж п’яний дебошир підіймає ру-
ку на жінку. Все це остання стадія насилля. Коли 
повністю нищиться увесь внутрішній світ жер-
тви. А що ж таке моральне насильство? В сучас-
ному світі доволі часто ми зустрічаємося з таки-
ми словами. Що це та як його уникнути?
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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

 Нежиле приміщ., будівля контори під літ. А Нежиле приміщ., будівля контори під літ. А, з/п, 248,7 
кв.м, за адресою Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. 
Сковятин, вул. Хатки, 26а. Дата торгів: 28.05.2020 09:00 
год. Дод. інформація: https://setam.net.ua. Лот №417809.

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).

Електронні сервіси 
ДПС

У зв’язку з оголошенням в Україні карантину, 
Головне управління ДПС у Тернопільській об-
ласті рекомендує використовувати електро-
нні сервіси Державної податкової служби.

Так діє електронний сервіс ДПС “Електронний кабі-
нет”. Скориставшись ним, можна сплатити визначені 
податкові зобов’язання, подати звітність або отрима-
ти інформацію, не відвідуючи податкові ограни.

Вхід до “Електронного кабінету” здійснюється за 
адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офі-
ційний вебпортал ДПС.

ДПС України надала відповіді на запитання плат-
ників щодо роботи сервісу. Детально – на вебпорта-
лі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/nove-pro-
podatki--novini-/417065.html.

Тимчасово змінено 
строки подання 

та розгляду скарг 
платників податків

Головне управління ДПС у Тернопільській 
області повідомляє, що Законом України 
від 30.03.2020 №540 “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України, спря-
мованих на забезпечення додаткових со-
ціальних та економічних гарантій у зв’яз-
ку з поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-19)” внесено зміни до підрозділу 10 
розділу ХХ “Перехідні положення” Податко-
вого кодексу України (далі – ПКУ).

Так передбачено зупинення перебігу строків, вста-
новлених статтею 56 ПКУ (в частині процедури адміні-
стративного оскарження), скарг платників податків (крім 
скарг щодо законності декларування, заявленого до від-
шкодування з бюджету податку на додану вартість та/
або з від’ємного значення з податку на додану вартість), 
що надійшли (надійдуть) до 31 травня 2020 року та/або 
які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року.

Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, пе-
редбачених статтею 56 ПКУ.

Водночас з урахуванням того, що перебіг строків, які 
зупинялися, продовжується, то контролюючий орган має 
право прийняти відповідне рішення з 1 червня 2020 року 
з урахуванням часу, що минув до такого зупинення.

Звертаємо увагу, що перебіг строків розгляду скарг 
в адміністративному порядку не зупиняється та засто-
совуються наслідки порушення їхнього розгляду, пе-
редбачені пунктом 56.9 статті 56 ПКУ стосовно скарг 
щодо законності декларування заявленого до відшко-
дування з бюджету податку на додану вартість та/або 
з від’ємного значення з податку на додану вартість.

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



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

РЕЦЕПТИ ВІД ГОСПОДИНІРЕЦЕПТИ ВІД ГОСПОДИНІ
Салат із рисом і чорносливом Салат із рисом і чорносливом 
від Терези Ранюк

Спробувавши одного разу, ви вже його не забудете!

Інгредієнти:Інгредієнти:
• куряча грудка 
• 250 г рису 
• 100 г огірків 
• 1 яйце 
• 3 шт. чорносливу 
• 100 г майонезу

Приготування:Приготування:
1. Грудку відварюємо у підсоленій воді. Нарізаємо упоперек волокон.
2. Яйця варимо, білок натираємо на грубій тертці.
3. Жовток розтираємо виделкою.
4. Дрібно нарізаємо огірок кубиками.
5. Рис відварюємо, кладемо у друшляк, ставимо під проточну воду. Потім підігріваємо 
на невеликій кількості вершкового масла (брати зовсім трошки!).
6. Чорнослив нарізаємо соломкою.
6. Інгредієнти викладаємо шарами, підсолюючи і поливаючи майонезом.

Смачного! 

д Терези Ранюкд Терези Ранюк

вши одноногого рразазуу, ввии вжвжее йойогого ннее зазабубубудедед тете!!

ТерТерТерезиТерези
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