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КАРАНТИННІ ХРОНІКИ

ПОВНОЛІТТЯ — ЗА ГРАТАМИ: 
ТЕРНОПОЛЯНКУ ПІДОЗРЮЮТЬ У ВБИВСТВІ

с. 6

ЩО ЗАПРАЦЮВАЛО 
З 11 ТРАВНЯ 

ВОНИ ЩОДНЯ РЯТУЮТЬ 
ДИТЯЧІ ЖИТТЯ с. 4-5

 24-річного студента з Конго, який 
навчався на другому курсі в ТНЕУ, 
убили вночі 9 травня. У злочині 
підозрюють Соломію, якій днями 
виповнюється 18

 Знайомі дівчини не можуть 
повірити, що відмінниця і хороша 
дитина могла скоїти вбивство

 Друзі вбитого кажуть, що хлопець 
був дуже порядним і ввічливим 

 Що сталося між Соломією 
та Ерітьє? 

с. 3
Ерітьє був студентом ТНЕУ. Уночі 9 травня його не стало. 
У вбивстві хлопця підозрюють 17-річну Соломію. Вона під вартою
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

Редакція «RIA плюс» та «20 хвилин» 43-00-50

Пожежно-рятувальна служба  101

Поліція   102

Швидка медична допомога 103

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу       52-51-17, 25-26-10

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія міської ради          067-351-57-10

Довідкова залізничного вокзалу           47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова - 

23-63-56, АС-2 на Білогірській - 52-79-29

Цілодобова стоматологічна служба  52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби - 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ÃÎËÎÂÍÅ

»

Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» 

чергує  журналіст  Федір Восінський. 

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Õî÷ óñ³ ìè ³ ïåðåáóâàºìî íà êà-
ðàíòèí³, ãëîáàëüí³ ïðîáëåìè â³ä 
íàñ í³êóäè íå ïîä³ëèñÿ. Çà ì³-
ñÿöü-äâà ìîæåìî ñïîñòåð³ãàòè 
ñóòòºâå çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ âîä-
íèõ ðåñóðñ³â: âèñèõàþòü ìàë³ âî-
äîéìè òà ð³÷êè, à òàêîæ çìåíøó-
ºòüñÿ ïëîùà ï³äçåìíèõ âîä, êàæå 
åêîëîã Ëåîí³ä Áèöþðà. Çà îñòàíí³ 
äåñÿòèë³òòÿ òàêîãî ùå íå áóëî.

ВОДОЙМИ ЩЕ Й 
ЗАБРУДНЮЮТЬ 

Ïàí Ëåîí³ä ââàæàº, ùî ïðè-
÷èíîþ çì³íè ê³ëüêîñò³ âîäíèõ 
ðåñóðñ³â º ìàëîâîääÿ, ÿêå ñïðè-
÷èíèëè äåê³ëüêà ôàêòîð³â: çì³íà 
êë³ìàòè÷íèõ óìîâ, àäæå îñòàíí³ 
íîðìàëüí³ çèìîâ³ îïàäè áóëè ùå 
ó 2013 ðîö³, íåêîíòðîëüîâàíèé 
ïðîöåñ âèòðà÷àííÿ âîäè ó ñôåð³ 
âèðîáíèöòâà ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêî¿ ïðîäóêö³¿ òà â³äñóòí³ñòü 
î÷èñíèõ ñïîðóä ïðàêòè÷íî 
ó âñ³õ ðàéîííèõ öåíòðàõ Óêðà¿-

íè. ²íøà ïðîáëåìà — öå òå, ùî 
í³õòî íå êîíòðîëþº ñàí³òàðí³ òà 
âîäîçàõèñíèñí³ çîíè, à òàêîæ óç-
áåðåææÿ ðóñåë ð³÷îê.

— ßêùî ãîâîðèòè ñàìå ïðî Òåð-
íîï³ëü, òî ð³÷êà Ñåðåò — îäíà ç 
ãîëîâíèõ âîäíèõ àðòåð³é ì³ñòà — 
äóæå çàáðóäíåíà ç áîêó ãðîìàä òà 
ñ³ë, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ âèùå çà òå÷³-
ºþ ð³÷êè. Ïîòð³áíî, ïåðø çà âñå, 
äîìîâèòèñÿ, ÿêèì ÷èíîì ìè ïðî-
âåäåìî ðåãóëþâàííÿ ð³âíÿ âîäè 
â Ñåðåò³, à äëÿ öüîãî ñêîîðäèíó-
âàòèñÿ ç ³íøèìè ãðîìàäàìè, — çà-
óâàæóº Ëåîí³ä Áèöþðà. — Òàêîæ 
íåîáõ³äíî îãëÿíóòè ñòàí áåðåãîâî¿ 
ë³í³¿ ð³÷êè ³ ïðîâåñòè âèõîâíó ðî-
áîòó ç òèìè ãðîìàäàìè òà ñåëàìè, 
ÿê³ íåêîíòðîëüîâàíî çàáðóäíþþòü 
âîäîéìó. Òàê, ÿêùî ãîâîðèòè ïðî 
òåðíîï³ëüñüêèé Ñòàâ, òî ïîïåðåäí³ 
äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî á³îëî-
ã³÷íå çàáðóäíåííÿ ó íàñ âæå â³ä-
áóâàºòüñÿ íà ä³ëÿíö³, êîëè Ñåðåò 
ïîòðàïëÿº ó Ñòàâ.

Óêðà¿íà çà ð³âíåì çàáåçïå÷åíî-
ñò³ ïð³ñíîþ âîäîþ çíàõîäèòüñÿ 
â «÷åðâîí³é çîí³» ó ªâðîï³, òîáòî 

В ОБЛАСТІ МІЛІЮТЬ РІЧКИ ТА СТАЄ 
МЕНШЕ ЗАПАСІВ ПРІСНОЇ ВОДИ
Проблеми  Зниження рівня води 
фіксують екологи у всій Україні і 
на Тернопільщині. Малі водойми вже 
починають пересихати, а підприємства 
досі неконтрольовано використовують 
воду. Що є причиною маловоддя та 
які заходи допоможуть це зупинити? 
Відповіді на ці питання шукала «RIA плюс»

ïîñòà÷àííÿ ïð³ñíî¿ âîäè íåçàäî-
â³ëüíå, äîäàº â³í. ²ñíóþòü íàâ³òü 
ïðîãíîçè, ùî çà ïåâíèé ïåð³îä ìè 
áóäåìî ³ìïîðòóâàòè âîäó.

Є РІЧКА, ЯКА МОЖЕ 
ЗНИКНУТИ 

Îñòàíí³ì ÷àñîì ä³éñíî â÷åí³ 
ñïîñòåð³ãàþòü çíèæåííÿ ð³âíÿ 
âîäè â áàñåéíàõ ð³÷îê Äí³ñòåð òà 
Äí³ïðî, ïðîäîâæóº åêîëîã Îðåñò 
Ñ³íãàëåâè÷.

— Íàì äîâåëîñÿ âæèòè îáìåæó-
âàëüí³ çàõîäè, íàïðèêëàä, çàáîðî-
íèòè ñïóñêè âîäè ó âîäîéìàõ îá-
ëàñò³ â ë³òí³é òà âåñíÿíèé ïåð³îä. 
Ìè çàïðîïîíóâàëè òàêîæ ñåêòîðó 
äåðæàâíîãî àãåíòñòâà âîäíèõ ðå-
ñóðñ³â ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ 
çóïèíèòè ðåæèì ðîáîòè âîäíèõ 
îá’ºêò³â, ÿêèìè ïåðåäáà÷åíî 
ñïóñêè âîäè ó ë³òíüî-âåñíÿíèé 
ïåð³îä, — êàæå åêîëîã.

Îðåñò Ñ³íãàëåâè÷ ïîÿñíèâ, ùî 
º ðå÷³, íà ÿê³ ëþäèíà ìîæå âïëè-
íóòè, íàïðèêëàä, ïðîöåñè âîäî-
êîðèñòóâàííÿ, à º ðå÷³, íà ÿê³ ìè 
âïëèíóòè íå ìîæåìî — îáì³ë³í-
íÿ òà çíèêíåííÿ ìàëèõ âîäîéì. 
Íàéÿñêðàâ³øèì ïðèêëàäîì ñëóãóº 
îáì³ë³ííÿ ð³÷êè Äîâæàíêà, ùî 
ïðîò³êàº â ìåæàõ Òåðíîï³ëüñüêî-
ãî òà Çáîð³âñüêîãî ðàéîí³â. Ð³÷êà 
çíèêàº ÷åðåç â³äñóòí³ñòü îïàä³â.

ЯК ОХОРОНЯЮТЬ ВОДНІ 
РЕСУРСИ?

Ðåã³îíàëüíà êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü 
ÒÅÁ òà ÍÑ ïðè Òåðíîï³ëüñüê³é 
ÎÄÀ 30 êâ³òíÿ ðîçãëÿíóëà ïèòàííÿ 
ùîäî âèêîðèñòàííÿ âîäíèõ ðåñóð-
ñ³â òà âñòàíîâëåííÿ îïòèìàëüíèõ 
ðåæèì³â ðîáîòè âîäíèõ îá’ºêò³â 
â óìîâàõ íèçüêî¿ âîäíîñò³.

Ó ðåçóëüòàò³ êîì³ñ³ÿ ïðèéíÿëà 
íèçêó ð³øåíü:

 òåðì³íîâî ë³êâ³äóâàòè ñì³ò-
òºçâàëèùà â ïðèáåðåæíèõ çîíàõ 
ð³÷îê;
 çàáåçïå÷èòè êîíòðîëü íà-

ïîâíåííÿ âîäîñõîâèù ³ ñòàâê³â 
çàãàëüíîãî âîäîêîðèñòóâàííÿ;
 ïîñèëèòè êîíòðîëü çà ñòâî-

ðåííÿì âîäîîõîðîííèõ çîí ³ ïðè-
áåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã òîùî.

Ïðî ö³ òà ³íø³ ð³øåííÿ ðåã³-
îíàëüíèé îô³ñ âîäíèõ ðåñóðñ³â 
ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ ïîâ³äî-
ìèâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Facebook.

Åêîëîãè çàêëèêàþòü òåðíîïî-
ëÿí òà æèòåë³â îáëàñò³ åêîíîìèòè 
êîæíèé ë³òð âîäè. Ïàì’ÿòàéòå, 
ùî â óìîâàõ ìàëîâîäíîñò³ âàæ-
ëèâî çáåð³ãàòè ð³÷êè ÷èñòèìè. 
ßêùî âîäí³ ðåñóðñè âèêîðèñòî-
âóâàòè íåðàö³îíàëüíî, òî ö³ëêîì 
ìîæëèâî, ùî íà Òåðíîï³ëüùèí³ 
áóäå êë³ìàò, ÿê íà Ï³âäí³ Óêðà¿-
íè, êàæóòü åêñïåðòè.

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

 Òàðàñ Ìàëþæèíñüêèé, áàòüêè 
ÿêîãî íàðîäèëèñü íà Òåðíîï³ëü-
ùèí³, çàðàç æèâå ó Êàíàä³. Ñâîþ 
ìàëó áàòüê³âùèíó â³í íå çàáóâàº. 
Óæå ø³ñòü ðîê³â ïîñï³ëü ÷îëîâ³ê 
ïðîâîäèòü íàâ÷àííÿ ç àíãë³éñüêî¿ 
ìîâè äëÿ òåðíîïîëÿí íà âîëîí-
òåðñüêèõ çàñàäàõ.

— ß ùîðîêó ïðè¿æäæàþ ó Òåð-
íîï³ëü. Ó îáëàñí³é á³áë³îòåö³ 
â íàñ ä³º ðîçìîâíèé êëóá àíãë³é-

ñüêî¿ ìîâè. Òàêîæ â³äâ³äóþ Çàðâà-
íèöþ òà Çàçäð³ñòü, — ðîçïîâ³äàº 
ïàí Òàðàñ. — ß ïëàíóâàâ ïðè¿õàòè 
íàâåñí³, àëå ÷åðåç ïàíäåì³þ öå 
íåìîæëèâî. Òîæ, ÿêùî âñå áóäå 
äîáðå, íàñòóïíó ïî¿çäêó ïëàíóþ 
íà ëèïåíü.

Òàðàñ Ìàëþæèíñüêèé ðîçïîâ³-
äàº, ùî ó êëóá çàïðîøóþòü ëþäåé, 
õòî âæå ìàº ñåðåäí³é ÷è âèùèé 
ð³âåíü âîëîä³ííÿ àíãë³éñüêîþ.

— Ìè îáãîâîðþºìî àêòóàëüí³ 
ïèòàííÿ ñâ³òó, — ãîâîðèòü â÷è-

òåëü. — Äî ïðèêëàäó, 7 òðàâíÿ 
ó÷àñòü â íàøîìó êëóá³ áðàëè 
ïðåäñòàâíèêè ç ÷îòèðüîõ êðà¿í 
ñâ³òó. Ìè ïëàíóºìî îáãîâîðþâàòè 
òåìè åì³ãðàö³¿, êë³ìàòè÷íèõ çì³í 
ó ñâ³ò³, òåìó çäîðîâ’ÿ òà áåçïåêè. 
ß ïðèá³÷íèê òîãî, ùîá íå ïðî-
ñòî ãîâîðèòè, à çà÷³ïàòè âàæëèâ³ 
òåìè. Íàì ó ÕÕ² ñòîë³òò³ ïîòð³áíî 
êðèòè÷íî ìèñëèòè.

Ó÷àñòü ó êëóá³ áåçêîøòîâíà. 
Êîíôåðåíö³¿ â³äáóâàþòüñÿ ùî-
÷åòâåðãà.

Дати проведення занять: 
14.05, 21.05 та 28.05.
Як приєднатися:
переходьте за посиланням 
bit.ly/2YPUdmX;
введіть ID зустрічі 
848 3655 1914 (meeting ID);
введіть пароль 020025 
(password) 

Як зареєструватися 

Учитель з Канади безкоштовно допомагає 
тернополянам вивчити англійську

Тарас Малюжинський. Уже 
шість років він безкоштовно 
вчить тернополян англійської
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Екологи кажуть, якщо не вжити 
заходів щодо збереження 
чистоти та рівня води 
у водоймах, то за декілька років 
ми будемо постачати прісну 
воду з-за кордонуСерет — дуже засмічена річка, говорять екологи
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Ïðàöþº ó Òåðíîïîë³ (íàì â³äîìå 
ì³ñöå ðîáîòè ³ äàí³ æ³íêè, îäíàê 
ç åòè÷íèõ ì³ðêóâàíü ìè ¿õ íå íà-
çèâàºìî — ïðèì. àâò.).

Â³äì³ííèöÿ, äî öåðêâè õîäèëà, 
äóæå õîðîøà äèòèíà, ïðèíàéìí³ 
áóëà, êîëè ïðîæèâàëà ó Ãëèáî÷-
êó — ò³ëüêè òàê â³äãóêóþòüñÿ ïðî 
Ñîëîì³þ îäíîñåëüö³.

— Ùî òàì ñòàëîñü — ìè òî÷íî 
íå çíàºìî, ïîâ³ðèòè â òå, ùî 
öå çðîáèëà Ñîëîì³ÿ — íó, öå 
ïðîñòî íåìîæëèâî, — êàæóòü 
ëþäè. — Äî 9-ãî êëàñó âîíà â÷è-
ëàñü ó íàø³é øêîë³. Òàê, âîíà 
áóëà îäíà ç íàéêðàùèõ ó÷í³â. 
Äî öåðêâè õîäèëà ñàìà — âîíè 
íåäàëåêî â³ä õðàìó æèëè. Ó íàñ 
ïðîñòî ó âñ³õ øîê. Ìè íå ìî-
æåìî ïîâ³ðèòè…

Ó ïîë³ö³¿ îô³ö³éíî ïðî ï³äî-
çðþâàíó íå ðîçïîâ³äàþòü, îäíàê 
íàì ñòàëî â³äîìî, ùî êîëè Ñîëî-
ì³þ çàòðèìàëè, âîíà áóëà â ïî-
ãàíîìó ñòàí³. Ï³äîçðþþòü — òàì 
ìîãëè áóòè ³ àëêîãîëü, ³ íàðêî-
òèêè. Îô³ö³éíèõ âèñíîâê³â åêñ-
ïåðòà ïîêè ùî íåìàº.

ßê îïèíèëàñÿ â òîé ôàòàëü-
íèé âå÷³ð íà «Äðóæá³» — ïîêè 
íåâ³äîìî. Êàæóòü, Åð³òüº çàïðî-
ñèâ ¿¿ ó ãîñò³ íà êâàðòèðó, ÿêó 
çí³ìàâ.

ТНЕУ СУМУЄ ЗА ЕРІТЬЄ. 
КАЖУТЬ, ТАКИХ ЗАРАЗ МАЛО 

«Ñóìóºìî… Íåâèìîâíèé ñóì 
³ æàëü ó íàø³é ³íñòèòóòñüê³é 
ðîäèí³ — ã³ðêà çâ³ñòêà ïðè-
éøëà â Òåðíîï³ëüñüêèé íàö³-
îíàëüíèé åêîíîì³÷íèé óí³âåð-
ñèòåò. Íà 24 ðîö³ æèòòÿ â³ä³é-
øîâ ó â³÷í³ñòü Ëþñàìáà Åð³òüº 
Êàéåìáå, ñòóäåíò 2-ãî êóðñó 
Íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòó-
òó ì³æíàðîäíèõ åêîíîì³÷íèõ 
â³äíîñèí ³ì. Á. Ä. Ãàâðèëèøè-
íà, ñïåö³àëüí³ñòü «Êîìï’þòåðí³ 
íàóêè», — íàïèñàëà íà âëàñí³é 
ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóê ²ðèíà ²âà-
ùóê, äèðåêòîð ³íñòèòóòó ì³æíà-
ðîäíèõ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí 
³ì. Á. Ãàâðèëèøèíà ÒÍÅÓ. — Â³í 
áóâ íå ïðîñòî íàø ñòóäåíò!!!!! Â³í 
áóâ äóæå âèõîâàíîþ ³ õîðîøîþ 
ëþäèíîþ!!! Çà âåñü ÷àñ íàâ÷àííÿ 
ó íüîãî íå áóëî ïðîáëåì, çàâæ-
äè áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü â æèòò³ 
³íñòèòóòó. Öå âàæêà âòðàòà äëÿ 
éîãî ñ³ì’¿, äðóç³â, íàøîãî ³íñòè-
òóòó ³ óí³âåðñèòåòó! Ïîä³ëÿºìî 
ñìóòîê òà òóãó éîãî ð³äíèõ ³ 
áëèçüêèõ».

«Ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèé 
êîëåêòèâ, êîîðäèíàòîðè àíãëî-
ìîâíèõ ïðîãðàì òà ñòóäåíòè 
Íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòó-

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60, 
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Ñîëîì³¿, ÿêó ï³äîçðþþòü 
ó âáèâñòâ³ ³íîçåìíîãî ñòóäåí-
òà ÒÍÅÓ, äíÿìè âèïîâíþºòüñÿ 
18. Ñâ³é þâ³ëåé ä³â÷èíà ïðîâåäå 
çà ãðàòàìè, àäæå ¿é íàïåðåäîäí³ 
îáðàëè ì³ðó çàïîá³æíîãî çàõîäó 
ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. 
Ùîïðàâäà, çà íå¿ ìîæóòü âíåñòè 
çàñòàâó — ó ðîçì³ð³ 315 òèñ. ãðí.

— 10 òðàâíÿ 2020 ð. ó Òåðíî-
ï³ëüñüêîìó ì³ñüêðàéñóä³ ðîçãëÿ-
íóëè êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñó-
âàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äî-
çðþâàí³é ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä 
âàðòîþ ç âèçíà÷åííÿì çàñòàâè 
315 òèñ. ãðí, — ïîâ³äîìèëà ñóä-
äÿ-ñï³êåð Òåðíîï³ëüñüêîãî ì³ñü-
êðàéîííîãî ñóäó Àííà Ìîñòåöü-
êà. — Ïðîòÿãîì 5 äí³â ìîæå áóòè 
ïîäàíà àïåëÿö³ÿ äî Òåðíîï³ëü-
ñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó. Ïîâ-
íèé òåêñò óõâàëè áóäå îãîëîøåíî 
÷åðåç 5 äí³â.

Íàãàäàºìî, 24-ð³÷íîãî ñòóäåíòà 
ç Êîíãî, ÿêèé íàâ÷àâñÿ íà äðó-
ãîìó êóðñ³ â ÒÍÅÓ, âáèëè âíî÷³ 
9 òðàâíÿ.

Ñï³âìåøêàíêà ÷îëîâ³êà ðîçïî-
â³ëà áðèãàä³ øâèäêî¿ äîïîìîãè, 
ùî â³í ï³øîâ ïðîâîäæàòè äðó-
ç³â, à ï³çí³øå âîíà âèÿâèëà éîãî 
ìåðòâèì ó ê³ìíàò³. 

Ó âáèâñòâ³ ³íîçåìíîãî ñòóäåí-
òà ïðàâîîõîðîíö³ ï³äîçðþþòü 
17-ð³÷íó ä³â÷èíó. ¯¿ çàô³êñóâàëè 
êàìåðè ñïîñòåðåæåííÿ.

Ñîëîì³þ, ÿêó çàï³äîçðèëè 
ó âáèâñòâ³, çàòðèìàëè. Êàìåðè â³-
äåîñïîñòåðåæåííÿ ïîðó÷ ç ì³ñöåì 
âáèâñòâà ïîêàçàëè, ÿê ä³â÷èíà 
íà òàêñ³ ¿äå äîäîìó.

Ä³â÷èíà, ÿê âäàëîñÿ íàì ä³ç-
íàòèñü â³ä âëàñíèõ äæåðåë, áó-
êâàëüíî äíÿìè çóñòð³íå ñâîº ïî-
âíîë³òòÿ. Ïðîæèâàëà âîíà ðàçîì 
ç ìàìîþ ó Òåðíîïîë³, íà «Ñî-
íÿ÷íîìó». Îäíàê äåâ’ÿòü êëàñ³â 
çàê³í÷èëà ó øêîë³ â Ãëèáî÷êó.

ВІДМІННИЦЯ, ДО ЦЕРКВИ 
ХОДИЛА — ХОРОША ДИТИНА 

— Ñ³ì’ÿ õîðîøà, ùîïðàâäà, 
áàòüêà Ñîëîì³éêà íå ìàëà — 
ê³ëüêà ðîê³â òîìó ÷åðåç ïðîáëå-
ìè ç ñåðöåì â³í ïîìåð, — ðîç-
ïîâ³ëè îäíîñåëüö³ ç Ãëèáî÷êà. — 
Ìàìà — äóæå ïîðÿäíà æ³íêà. 

УБИВСТВО СТУДЕНТА З КОНГО: 
ПІДОЗРЮЮТЬ ЮНУ ТЕРНОПОЛЯНКУ
Трагедія  Дівчині обрали міру 
запобіжного заходу — тримання під 
вартою з правом внесення застави 
315 тис. грн. Знайомі не можуть повірити, 
що відмінниця і хороша дитина могла 
скоїти вбивство. Коли і де поховають 
студента Ерітьє — вирішують

òó ì³æíàðîäíèõ åêîíîì³÷íèõ 
â³äíîñèí ³ì. Á. Ä. Ãàâðèëèøè-
íà, à òàêîæ ïðàö³âíèêè â³ää³ëó 
ïî ðîáîò³ ç ³íîçåìíèìè ãðî-
ìàäÿíàìè âèñëîâëþþòü ùèð³ 
ñï³â÷óòòÿ ðîäèí³ òà äðóçÿì, — 
ïèøå ²ðèíà ²âàùóê. — Ìîëèìî-
ñÿ çà éîãî ñïîê³é… Ñïî÷èâàé ç 
ìèðîì… RIP…» 

«СПОЧИВАЙ З МИРОМ, 
ЕРІТЬЄ…» 

Ï³ä ïîñòîì — ï³ä ñîòíþ êî-
ìåíòàð³â ÿê ñòóäåíò³â, òàê ³ âè-
êëàäà÷³â. Ëþäè øîêîâàí³ ñìåðòþ 
³ â îäèí ãîëîñ çàïåâíÿþòü — 
Åð³òüº áóâ äóæå õîðîøèì. ² òàêèõ 
çàðàç ìàëî.

«Íåâèìîâíî øêîäà… Åð³òüº 
áóâ ìî¿ì ñòóäåíòîì. Çàâæäè 
ââ³÷ëèâèé, ñïîê³éíèé, äóæå ðî-
çóìíèé, ñõîïëþâàâ óñå «íà ëüî-
òó»… R.I.P.», — ïèøå Tania 
Yurchyshyn.

«Öå òàê ñóìíî, ÷îìó Åð³òüº, â³í 
áóâ òàêèì äîáðèì, — ïèøå Nancy 
Lavigne. — Ì³é áðàò ç ³íøî¿ êðà-
¿íè, íåõàé òâîÿ äóøà ñïî÷èâàº 
ç ìèðîì…» 

Êîëè ³ äå õîâàòèìóòü Åð³òüº — 
ïîêè ùî íåâ³äîìî. ²ðèíà ²âàùóê 
çàðàç ñï³ëêóºòüñÿ ç ð³äíîþ ñå-
ñòðîþ óáèòîãî õëîïöÿ, ÿêà òåæ º 
äðóãîêóðñíèöåþ âóçó, àëå â÷èòü-
ñÿ íà ³íø³é ñïåö³àëüíîñò³.

— Ñï³ëêóâàëèñÿ ç áàòüêàìè, 
âîíè ïîêè ùî íå âèçíà÷èëèñÿ 
ç ì³ñöåì ïîõîâàííÿ. Àëå õîò³-
ëè á çàáðàòè ò³ëî ñèíà äîäîìó, 
â Êîíãî, — ðîçïîâ³ëà ²ðèíà 
²âàùóê. — ×è öå çà òåïåð³øíüî¿ 
ñèòóàö³¿ ìîæëèâî áóäå çðîáèòè — 

íåâ³äîìî. Áàòüêè õîò³ëè ïðè¿õàòè 
äî Òåðíîïîëÿ, àëå çàðàç öå òàêîæ 
çðîáèòè íåìîæëèâî.

Ïàí³ ²ðèíà êàæå, ùî ÷èìà-
ëî ÷àñó ïðîâîäèëà ç Åð³òüº, 
òîé ÷àñòî ïðèõîäèâ íà êàôå-
äðó, ïèëè êàâó, ãîâîðèëè íà âñ³ 
òåìè. Óïåðøå ïîçíàéîìèëèñü 
áëèçüêî òðüîõ ðîê³â òîìó, êîëè 
Åð³òüº ïðè¿õàâ äî Òåðíîïîëÿ òà 
áóâ íà ï³äãîòîâ÷îìó â³ää³ëåíí³. 
Â³í ïðèéøîâ äî êàá³íåòó ³ ïî-
÷àâ ãîâîðèòè àíãë³éñüêîþ, àëå 
ê³ëüêà ñë³â «ïðîñêî÷èëî» ð³äíîþ 
äëÿ õëîïöÿ ôðàíöóçüêîþ ìîâîþ. 
Æ³íêà â³äïîâ³ëà, ùî äîáðå çíàº 
ôðàíöóçüêó. Ç òèõ ï³ð ñï³ëêóâàí-
íÿ áóëî ÷èìàëî.

— Â³í áóâ ïîðÿäíèì, â³äïîâ³-
äàëüíèì ³ äóæå ñïðàâåäëèâèì, — 
êàæå ²ðèíà ²âàùóê. — ² öå âñå 
äëÿ íüîãî áóëî äóæå âàæëèâèì. 
Ñïî÷èâàé ç ìèðîì, Åð³òüº…

Ùî æ ñòàëîñÿ ì³æ õëîïöåì ³ 
ä³â÷èíîþ? Â³äïîâ³äü íà öå ïè-
òàííÿ øóêàº ñë³äñòâî. 

Äî ñëîâà, öå âæå íå ïåðøà 
ñìåðòü ³íîçåìíîãî ñòóäåíòà. 
Ø³ñòü ðîê³â òîìó ï³ä êîëåñàìè 
ïîòÿãà çàãèíóëà í³ãåð³éêà, ó íå¿ 
çàëèøèëàñü ìàëåíüêà äîíå÷êà. Ó 
áåðåçí³ 2016-ãî íà âóëèö³ Çàìêî-
â³é çáèëè ³íîçåìêó, ÿêà íàâ÷àëà-
ñÿ â ìåäóí³âåðñèòåò³ â Ïîëüù³. Ó 
ñ³÷í³ 2019-ãî ïîìåðëà ñòóäåíòêà 
ÒÍÅÓ ³ç Ñüºððà-Ëåîíå, ó íå¿ âè-
ÿâèëè ÷èìàëî õâîðîá. À â ñ³÷í³ 
öüîãî ðîêó íàêëàëà íà ñåáå ðóêè 
Áàäìóñ ç Ãàíè. Ñòàòèñòèêè âñ³õ 
ñìåðòåé æîäíà ñòðóêòóðà íå âåäå. 
Ó Òåðíîïîë³ íàâ÷àºòüñÿ ïîíàä 
2500 ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â.

«Íåâèìîâíî øêîäà… 
Åð³òüº áóâ ìî¿ì 
ñòóäåíòîì. Çàâæäè 
ââ³÷ëèâèé, ñïîê³éíèé, 
ðîçóìíèé, ñõîïëþâàâ 
óñå «íà ëüîòó» 

Коли і де ховатимуть Ерітьє — наразі вирішують. Через 
карантин родичі не можуть приїхати в Україну 

Відмінниця, до церкви ходила, дуже хороша дитина — 
так відгукуються про Соломію знайомі
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 Ãîëîâíèé ñàí³òàðíèé ë³êàð 
Óêðà¿íè Â³êòîð Ëÿøêî çàÿâèâ, 
ùî äî 1 âåðåñíÿ çàêëàäè îñâ³òè, 
ó òîìó ÷èñë³ ³ ñàäî÷êè, ïðàöþâà-
òè íå áóäóòü. Ïðîòå â óïðàâë³íí³ 
îñâ³òè êàæóòü, ùî òàêå ð³øåí-
íÿ çãîäîì ùå ìàþòü ïðèéíÿòè 
íà ì³ñöÿõ.

ßê ðîçïîâ³äàº íà÷àëüíèöÿ îá-
ëàñíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Îëüãà 
Õîìà, îñòàòî÷í³ ð³øåííÿ ìàþòü 
ïðèéìàòè ì³ñöåâ³ êîì³ñ³¿ ç òåõ-
íîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà 
îáëàñí³ øòàáè, ùî êîíòðîëþþòü 
ïðîòèåï³äåì³÷í³ çàõîäè.

— Îáëàñíèé øòàá ìîæå äàòè 
êîíêðåòí³ ðåêîìåíäàö³¿, ïîò³ì 

ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè ñàìîñò³é-
íî ïðèéìàþòü ð³øåííÿ, — êàæå 
Îëüãà Õîìà. — ª ðåêîìåíäàö³¿ 
ãîëîâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ, 
ðåêîìåíäàö³é Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè 
íàðàç³ íåìàº. Óñå çàëåæèòü â³ä 
ê³ëüêîñò³ õâîðèõ íà êîðîíàâ³-
ðóñ. Òàêîæ ÿ ÷èòàëà çâåðíåííÿ 
êåð³âíèê³â ïðèâàòíèõ ñàäê³â ùîäî 
â³äíîâëåííÿ ðîáîòè, àäæå êîëè 
â³äáóâàòèìåòüñÿ ïîñëàáëåííÿ êà-
ðàíòèíó, âåëèêà ê³ëüê³ñòü ëþäåé 
âèéäóòü íà ðîáî÷³ ì³ñöÿ. Äå çàëè-
øèòè ä³òåé? Ïîêè ìè íå âèêëþ-
÷àºìî òàêî¿ ìîæëèâîñò³, ùî ñàäêè 
ïðàöþâàòèìóòü äî 1 âåðåñíÿ.

Òå, ùî îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ïðè-
éìàòèìóòü íà ì³ñöÿõ, ï³äòâåðäèëà 
³ êåð³âíèê ì³ñüêîãî â³ää³ëó îñâ³òè 

Îëüãà Ïîõèëÿê.
— Ïîêè òàêèõ ð³øåíü íåìàº, — 

êàæå âîíà. — ßêùî çàïðàöþº ìà-
ëèé òà ñåðåäí³é á³çíåñ, áàòüêè 
ï³äóòü íà ðîáîòó, òî òðåáà áóäå 
â³äêðèâàòè ñàäêè. Ìè ãîòóºìîñü 
äî öüîãî. Êîëè òàêå ð³øåííÿ 
áóäå, ïîêè íå ìîæåìî ñêàçàòè, 
áî íå çíàºìî, êîëè áóäóòü ïî-
ñëàáëåííÿ.

Ó ñàäî÷êàõ ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó 
ïðîâîäÿòü êàï³òàëüí³ òà ïîòî÷í³ 
ðåìîíòè. Òðèâàº çàêóï³âëÿ äåç-
çàñîá³â, çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî 
çàõèñòó äëÿ ïðàö³âíèê³â òà â³äâ³ä-
óâà÷³â ñàäî÷ê³â, êàæóòü â óïðàâ-
ë³íí³ îñâ³òè.

Íà ë³òí³é ïåð³îä íå ïëàíóþòü, 
ùî óñòàíîâè áóäóòü çàêðèò³, ïðîòå 

äàòà ïî÷àòêó ¿õ ðîáîòè çàëåæèòü 
â³ä åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿.

Ó ñîöìåðåæ³ Facebook «RIA 
ïëþñ» çàïèòàëà òåðíîï³ëüñüêèõ 
ìàì ïðî òå, ÷è ï³äòðèìóþòü âîíè 
â³äêðèòòÿ ñàäî÷ê³â äî 1 âåðåñíÿ? 

«Âàðòî â³äêðèòè õ³áà äëÿ òèõ, 
ÿê³ ä³éñíî íå ìàþòü, íà êîãî çà-
ëèøèòè äèòèíó, — ïèøå òåðíî-
ïîëÿíêà ²ðèíà Êîðîëþê. — Ïî-
òð³áíî, ùîá ó ãðóï³ áóëî íåáàãàòî 
ä³òåé. Ä³òè ëåãêî ìîæóòü ï³äõî-
ïèòè â³ðóñ ³ ïðèíåñòè äîäîìó. 
Âîíè íå ìèþòü ðóêè òàê ÷àñòî ³ 
òîðêàþòüñÿ îáëè÷÷ÿ, íîñà, ðîòà…» 

Áàòüêè êàæóòü, ùî íå çíàòè-
ìóòü, äå çàëèøèòè ä³òåé.

«ßêùî äâîº áàòüê³â ïðàöþº, 
à áàáóñ³ òàêîæ ùå íà ðîáîò³, 

òî òîä³ êóäè äèòèíó? — ïèøå 
Îëåíà Êîâàëü. — Îäíîìó ç áàòüê³â 
çâ³ëüíÿòèñü? ×è, ìîæëèâî, òîä³ 
óðÿä âèä³ëèòü êîøòè íà íÿíþ?» 

ßê ðîçïîâ³äàº þðèñò Âàñèëü 
Êîãóò, ÷è íàäàâàòè ïðàö³âíèêàì 
â³äïóñòêè, ìîæå âèð³øóâàòè ðîáî-
òîäàâåöü. Çã³äíî ç ï. 3–1 ÷. 1 ñò. 
25 «Çàêîíó ïðî â³äïóñòêè», «â³ä-
ïóñòêà áåç çáåðåæåííÿ çàðîá³ò-
íî¿ ïëàòè íàäàºòüñÿ ïðàö³âíèêîâ³ 
â îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó, ÿêùî 
öå ìàòè àáî ³íøà îñîáà, çàçíà-
÷åíà ó ÷. 3 ñò. 18 öüîãî Çàêîíó, 
à â³äïóñòêà ïîòð³áíà äëÿ äîãëÿ-
äó çà äèòèíîþ â³êîì äî 14 ðîê³â 
íà ÷àñ îãîëîøåííÿ êàðàíòèíó 
íà â³äïîâ³äí³é òåðèòîð³¿», — 
éäåòüñÿ ó çàêîí³.

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60, 

IRYNA.BELYAKOVA@20MINUT.UA 

Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäñüêîãî òðàí-
ñïîðòó òðåáà çá³ëüøóâàòè ç 
11 òðàâíÿ, ùîá çàáåçïå÷èòè ëþ-
äÿì ìîæëèâ³ñòü äîáèðàòèñÿ äî ðî-
áîòè. ² êîæíå ì³ñòî ìàº ðîçóìíî 
ï³äõîäèòè äî çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, — ïðî 
öå çàÿâèâ ïðåì’ºð Äåíèñ Øìè-
ãàëü íà çàñ³äàíí³ Êàáì³íó.

«Ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò, îñî-
áëèâî ó âåëèêèõ ì³ñòàõ, — öå 
îäðàçó ðèçèê ñîòåíü íîâèõ õâî-
ðèõ, ³ òóò òðåáà ä³ÿòè ïîñòóïàëüíî 
³ äèâèòèñü ó ïåðøó ÷åðãó íà ïè-
òàííÿ áåçïåêè, — ïèøå «Åêî-
íîì³÷íà ïðàâäà» ç ïîñèëàííÿì 
íà ñëîâà ïðåì’ºðà. 

Òåðíîï³ëüñüê³ ïåðåâ³çíèêè, ç 
ÿêèìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ æóðíàë³ñòè 
«RIA ïëþñ», êàæóòü, ùî ãîòîâ³ 
âèõîäèòè íà ðîáîòó ³ çàïåâíÿþòü, 
ùî òðàíñïîðò — ó íàëåæíîìó 
ñòàí³. Ï³äïðèºìö³ ðîçïîâ³ëè, 
ùî çáèòêè ìàéæå çà äâà ì³ñÿö³ 
ïðîñòîþ âåëè÷åçí³. Ïîêè âîä³¿ 
íå çâ³ëüíÿþòüñÿ. Ïðî ï³äâèùåííÿ 
òàðèô³â íå ãîâîðÿòü, îäíàê ñïî-
ä³âàþòüñÿ íà áîäàé ÿêóñü êîì-
ïåíñàö³þ ç áîêó ì³ñöåâî¿ âëàäè.

ЩО ГОВОРЯТЬ ПЕРЕВІЗНИКИ?
Äèðåêòîð ÊÏ «Ì³ñüêàâòîòðàíñ» 

Ðîìàí Òîðîæíþê, õî÷ ïåðåáóâàº 
ó â³äïóñòö³ çà âëàñíèé ðàõóíîê, 
çàïåâíÿº: òðàíñïîðò, ÿê ³ âîä³¿, 
ãîòîâ³ äî ðîáîòè. ßêùî áóäóòü 

îáìåæåííÿ äî 10 îñ³á ó ñàëîí³,  
ïðàöþâàòè â òàêèõ óìîâàõ áóäå 
íåðåíòàáåëüíî. Ïðîòå ïðî ï³äâè-
ùåííÿ òàðèô³â ìîâà ïîêè íå éäå.

Äèðåêòîð ÒÎÂ «Ìåíñ-Àâòî» 
Àíäð³é Íàìàêà íå ãîòîâèé íàç-
âàòè òî÷íó ñóìó çáèòê³â, ÿêèõ çà-
çíàëî éîãî ï³äïðèºìñòâî, äîêè 
òðàíñïîðò ñòî¿òü.

— Çàðàç çàéìàºìîñü ïîòî÷íèì 
ðåìîíòîì òðàíñïîðòó, âæå ï³âòîðà 
ì³ñÿöÿ âîä³¿ º çà âëàñíèé ðàõóíîê 
ó â³äïóñòö³, — êàæå Àíäð³é Íàìà-
êà. — Çáèòêè ñåðéîçí³. Àâòîáóñè 
ñòîÿòü, à ïîòð³áíî ïëàòèòè çà îðåí-
äó áàçè, êîìóíàëêó. Ìàºìî íàä³þ, 
ùî âñ³ âîä³¿ ïîâåðíóòüñÿ íà ðîáîòó. 
Ïðèíàéìí³ ïîêè ùî çàÿâ íà çâ³ëü-
íåííÿ í³õòî íå ïèñàâ. Õî÷à äçâî-
íÿòü, ïèòàþòü, êîëè âèõîäèìî. Áî 
âæå íåìà çà ùî êóñîê õë³áà êóïèòè.

Òî÷íî¿ â³äïîâ³ä³, êîëè æ òðàí-
ñïîðò âèéäå íà ìàðøðóòè, ïåðå-
â³çíèêàì í³õòî íå äàº.

— Ìè ãîòîâ³ ïðàöþâàòè, íàâ³òü 
ÿêùî âñòàíîâëÿòü îáìåæåííÿ ç ïå-
ðåâåçåííÿ íå á³ëüøå 10 îñ³á, õî÷à 
âòðàòè áóäóòü ñóòòºâèìè, — êàæå 
Àíäð³é Íàìàêà. — Áåç äîïîìîãè ç 
áþäæåòó áóäå äóæå âàæêî. Àëå ìè 
ãîòîâ³ ïðàöþâàòè. Òðàíñïîðò òåæ.

ßê ³ êîëè ïðèäáàþòü íîâ³ àâ-
òîáóñè, ÿêèìè ïëàíóâàëè â íàé-
áëèæ÷³ ðîêè îíîâèòè ïàðê, — òå-
ïåð íåâ³äîìî. Óñå çàëåæèòü â³ä 
òîãî, ÿê âèõîäèòèìóòü ç êàðàíòè-
íó. Àäæå ïðèäáàòè íîâ³ àâòîáóñè 
ìîæëèâî ëèøå çà äîïîìîãîþ êðå-
äèòíèõ êîøò³â. À ÷è ¿õ âèäàâàòè-

КОЛИ ЗАПРАЦЮЄ ГРОМАДСЬКИЙ 
ТРАНСПОРТ У ТЕРНОПОЛІ
Маршрутки  Якщо найближчим 
часом транспорт не виїде на лінії, водіям 
доведеться шукати іншу роботу, 
бо вже хліба нема за що купити, каже 
дехто з перевізників 

«З ким тоді залишити дитину?» Чи відкриють 
садочки в Тернополі до 1 вересня

Один з варіантів — можуть дозволити перевезення лише 
«сидячих» пасажирів. Але точних умов для відновлення 
роботи транспорту ще не озвучили 

ìóòü — çàëåæèòü â³ä òîãî, ó ÿêîìó 
ñòàí³ áóäå åêîíîì³êà.

— ßê âõîäèëè â êàðàíòèí ³ âîçè-
ëè ïî 10 ëþäåé — ïîíàðîùóâàëè 
áîðãè çà ñîëÿðêó, — êàæå Àíäð³é 
Íàìàêà. — Áîðã çà ïàëüíå ñêëàäàâ 
áëèçüêî 90 òèñ. ãðí. ×àñòêîâî ïîãà-
ñèëè çàâäÿêè ñóáâåíö³¿ çà ï³ëüãîâè-
ê³â. ª â íàñ ³ áîðãè çà çàï÷àñòèíè.

ЗВЕРНУЛИСЯ 
ЗА КОМПЕНСАЦІЄЮ 

Àáè îòðèìàòè áîäàé ÿêóñü êîì-
ïåíñàö³þ çà âèìóøåíó â³äïóñòêó 
âîä³ÿì, êåð³âíèöòâî ô³ðìè çâåð-
íóëîñÿ äî öåíòðó çàéíÿòîñò³. Òàì, 

êàæå Àíäð³é Íàìàêà, ñò³ëüêè 
ñêëàäíîù³â, ùî íàâðÿä ÷è âîä³ÿì 
ùîñü êîìïåíñóþòü. À ëþäè òèì 
÷àñîì äçâîíÿòü, ùî íå ìàþòü 
çà ùî õë³á êóïèòè.

Äèðåêòîð ÒÎÂ «Ìåãà-ñåðâ³ñ» 
Ðîìàí Ñïîëîâè÷ òî÷íèõ çáèòê³â, 
ÿêèõ çàçíàëî ï³äïðèºìñòâî çà ÷àñ 
êàðàíòèíó, íå íàçèâàº. Ïðîòå êàæå, 
ùî âîä³¿ íàð³êàþòü, ùî íåìà çà ùî 
ñ³ì’¿ ãîäóâàòè ³ äåõòî íàâ³òü ãîâî-
ðèòü çà çâ³ëüíåííÿ òà ïîøóêè íîâî¿ 
ðîáîòè. Òîìó, ÷è âèéäóòü ïîâíèì 
ñêëàäîì ³ç êàðàíòèíó — íåâ³äîìî.

— Ïðî ï³äíÿòòÿ òàðèô³â ìîâè 
íå áóëî. Ïðî êîìïåíñàö³þ — öå 
ïðàâî ì³ñüêî¿ âëàäè. Òàê ³ ìàº 
áóòè, — êàæå Ðîìàí Ñïîëî-
âè÷. — Òðàíñïîðò ãîòîâèé âè¿õàòè 
â áóäü-ÿêèé ìîìåíò. Ëþäè ÷åêà-
þòü âèõîäó íà ðîáîòó, ÿê Áîæîãî 
çìèëóâàííÿ.

Êîìïåíñàö³ÿ íàðàç³ ìàþòü 
ïåðåâ³çíèêè, ÿê³ çä³éñíþþòü 
ñïåöðåéñè. Ùîäî âèõîäó íà ë³í³¿ 
âñüîãî ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîð-
òó — ïðî öå ùå ðîçïîðÿäæåííÿ 
â³ä Êàáì³íó íå íàäõîäèëî. Òîìó 
òî÷íî¿ äàòè â³äíîâëåííÿ ðîáîòè 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó ó Òåð-
íîïîë³ íàçâàòè íå ìîæóòü, ïî-
â³äîìèâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà 
óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòíèõ ìåðåæ 
³ çâ’ÿçêó ì³ñüêðàäè Àíòîí Ìàð-
÷åâñüêèé.

— Êîìïåíñàö³¿ íàðàç³ â³äáóâà-
þòüñÿ çà âèêîíàíó ðîáîòó, — êàæå 
Àíòîí Ìàð÷åâñüêèé. — «Òåðíî-
ï³ëüåëåêòðîòðàíñ» íàéá³ëüøå çà-
ä³ÿíèé, àäæå öå êîìóíàëüíèêè. 
Òî÷íèé ôîðìàò âèõîäó ç êàðàíòè-
íó âñ³º¿ òðàíñïîðòíî¿ ìåðåæ³ ì³ñòà 
ïîêè íåâ³äîìèé. ßê ³ òî÷íà äàòà.

Ó ì³ñüêðàä³ î÷³êóþòü íà êîí-
êðåòíèé äîêóìåíò óðÿäó, äå 

áóäóòü ðîç’ÿñíåííÿ ùîäî ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Ïîêè ùî 
òàêîãî â ì³ñüêðàä³ íåìàº.

— Âîíè ìàþòü äàòè çàãàëü-
í³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ì³ñüêîãî 
òðàíñïîðòó, ³íø³ ð³øåííÿ ïðî 
ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â áóäåìî 
ïðèéìàòè íà ì³ñö³, — êàæå Àíòîí 
Ìàð÷åâñüêèé. — Ñêîð³ø çà âñå, 
ð³øåííÿì Øòàáó ³ â³äíîâëÿòü 
ðîáîòó òðàíñïîðòó. Óñå çàëåæà-
òèìå â³ä äèíàì³êè çàõâîðþâàíîñò³ 
³ îäóæàííÿ. Îäèí ç âàð³àíò³â — 
ìîæóòü äîçâîëèòè ïåðåâåçåííÿ 
ëèøå «ñèäÿ÷èõ» ïàñàæèð³â.

— Íàì ùå òðåáà ðîçóì³òè, ÿêùî 
áóäóòü îáìåæåííÿ ùîäî ê³ëüêîñò³ 
ïàñàæèð³â, ÿêèì ÷èíîì êîìïåí-
ñîâóâàòè ò³ çáèòêè ïåðåâ³çíèêàì. 
Âàðò³ñòü ïðî¿çäó íå çì³íþâàòè-
ìåòüñÿ. Öå ïèòàííÿ í³õòî íå ï³ä-
í³ìàâ. Ãîëîâíå ïèòàííÿ: «Êîëè 
äîçâîëÿòü ïîâíîö³ííî ¿çäèòè?» 
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«Ìè ãîòîâ³ 
ïðàöþâàòè, íàâ³òü 
ÿêùî âñòàíîâëÿòü 
îáìåæåííÿ ç 
ïåðåâåçåííÿ 
íå á³ëüøå 10 îñ³á»
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 наявність довідки про ре-
зультати аналізів обстеження 
на коронавірус методом ПЛР;
 робота медперсоналу 
в спецодязі (захисний комбіне-
зон, окуляри, маски, щиток);
 робота за попереднім запи-

сом, не більше одного пацієнта 
в кабінеті;
 дотримання інших сані-
тарних та протиепідемічних 
заходів в умовах карантину, 
відповідно до наказів МОЗ 
України.

Що повинні мати стоматологи для роботи:

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Ñòîìàòîëîãè Òåðíîïîëÿ îá’ºä-
íàëèñÿ òà ï³äãîòóâàëè ñï³ëüíå 
çâåðíåííÿ, äå âêàçàëè, ùî çà äà-
íèõ óìîâ ïðàöþâàòè íå ãîòîâ³. 
Õî÷à íàãîëîñèëè, ùî äåÿê³ ¿õ 
êîëåãè ³ áåç äîçâîëó ïðàöþâàëè 
â ÷àñ êàðàíòèíó.

²ç ïóíêòàìè ïðî çàñîáè çàõèñòó 
òà ðîáîòîþ çà çàïèñîì, ñòîìàòî-
ëîãè ïîãîäæóþòüñÿ. ² íàãîëîøó-
þòü, ùî çàïèò íà íàäàííÿ óðãåíò-
íî¿ äîïîìîãè òåðíîïîëÿíàì º.

Íàãàäàºìî, íåâ³äêëàäíó ñòîìà-
òîëîã³÷íó äîïîìîãó â Òåðíîïîë³ 
íà ïî÷àòêó êàðàíòèíó äîçâîëè-
ëè íàäàâàòè ëèøå êîìóíàëüíîìó 
íåêîìåðö³éíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«Òåðíîï³ëüñüêà ì³ñüêà ïîë³êë³-
í³êà».

Ó ì³ñüêðàä³ æ êàæóòü, ùî öåé 
çàêëàä ïîâí³ñòþ çàäîâîëüíÿº çà-
ïèò íà íàäàííÿ äîïîìîãè. Çà äåíü 
êë³í³êà ïðèéìàº íå á³ëüøå 30-òè 
ïàö³ºíò³â.

ЗА ЧИЇ КОШТИ МАЮТЬ 
РОБИТИ ТЕСТИ 

— Íåçðîçóì³ëèìè çàëèøàþòü-
ñÿ ïèòàííÿ: «Õòî ìàº ïðîâîäèòè 
òàêå îáñòåæåííÿ? Ç ÿêîþ ïåð³-
îäè÷í³ñòþ? Õòî ñàìå ìàº òåñòó-
âàòèñÿ?» — êàæå âëàñíèê ïðè-
âàòíî¿ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ êë³í³êè 
â Òåðíîïîë³ ïàí Âîëîäèìèð. — 
Âåñü ïåðñîíàë êë³í³êè ÷è ò³ëü-
êè çâ’ÿçêà — ë³êàð òà àñèñòåíò, 
ÿê³ áåçïîñåðåäíüî êîíòàêòóþòü 
ç ïàö³ºíòîì? ßêèé äåðæàâíèé 
îðãàí ìàº êîíòðîëþâàòè öåé ïðî-
öåñ? ², ãîëîâíå — íà ÷è¿ «ïëå÷³» 
âïàäå ô³íàíñóâàííÿ òàêî¿ ïðî-
öåäóðè? Àäæå ïðîâåäåííÿ òåñ-
òóâàííÿ íà COVID-19 ìåòîäîì 
ÏËÐ â ïðèâàòíèõ ëàáîðàòîð³ÿõ 
íàøîãî ì³ñòà îö³íþºòüñÿ — â³ä 
1500 äî 2500 ãðí çà îäèí òåñò.

Ñòîìàòîëîãè íàãîëîøóþòü, ùî 
äëÿ ³íøèõ ìåäè÷íèõ ñïåö³àëü-
íîñòåé âèêîíàííÿ äàíî¿ âèìîãè 

ïðÿìî ïðîòèëåæíå. Äëÿ ïðîâå-
äåííÿ áóäü-ÿêî¿ ìåäè÷íî¿ ïðî-
öåäóðè ñàìå ïàö³ºíò ìàº íàäàòè 
ë³êàðþ äîâ³äêó ïðî ïðîõîäæåííÿ 
ÏËÐ-òåñòó. Ó ë³êàðÿ òàêîãî çî-
áîâ’ÿçàííÿ íåìàº.

ТЕСТИ ТРЕБА РОБИТИ 
КОЖНИХ П’ЯТЬ ДНІВ 

ßê ðîçïîâ³äàþòü ñòîìàòîëîãè, 
òåñòè ¿õ çîáîâ’ÿçàëè ðîáèòè êîæ-
íèõ ï’ÿòü äí³â.

— Ì³ñüêà ðàäà äàº äîçâ³ë íà ðî-
áîòó, ò³ëüêè ó ðàç³ ïðîõîäæåííÿ 
âñ³ì ïåðñîíàëîì êë³í³êè òåñòó 
ÏËÐ íà COVID-19 êîæí³ ï’ÿòü 
äí³â çà âëàñí³ êîøòè, — êàæå îäèí 
³ç äàíòèñò³â. — À öå, íà õâèëèíî÷-
êó, 2000 ãðí çà òåñò îäí³º¿ îñîáè. 
Òîáòî, ùîá çàïóñòèòè â ðîáîòó 
îäèí êàá³íåò ó ñêëàä³ ñòîìà-
òîëîã, ìåäñåñòðà òà àñèñòåíò, 

ïîòð³áíî êîæíèõ ï’ÿòü äí³â 
ïëàòèòè 6000 ãðí çà òåñòóâàííÿ. 
À ÿêùî â êë³í³ö³ íå îäèí êàá³íåò? 
Õòî ìàº çà ö³ òåñòóâàííÿ ïëàòèòè? 
Ïëþñ âèìîãà óðÿäó ï³ä ÷àñ ïðàö³ 
â óìîâàõ êàðàíòèíó çàáåçïå÷è-
òè âñþ öþ áðèãàäó Ç²Ç (çàõèñí³ 
îêóëÿðè, ùèòîê, ìàñêà ñòóïåíÿ 
çàõèñòó ffp2, çàõèñíèé êîìá³-
íåçîí) íà òó æ áðèãàäó ç òðüîõ 
ëþäåé, öå äàëåêî ïåðåâèùóº 
3000 ãðí. Îòæå, ïðèéîì îäíîãî 
ïàö³ºíòà âæå âë³òàº â êîï³éêó. ² 
á³ëüø³ñòü ïðèâàòíèê³â âæå ãîòó-
þòüñÿ äî íîâèõ ðåàë³é ³ ïðàâèë 
ïðèéîìó, çàêóïîâóþ÷è Ç²Ç. Àëå 
âèìîãà ÏËÐ òåñòóâàííÿ êîæíèõ 
5 äí³â — çà ìåæàìè äîáðà ³ çëà. 
Íå çíàþ, ÿêà ö³íà ìàº áóòè íà ïî-
ñëóãè äëÿ ïàö³ºíòà, ùîá ïåðñîíàë 

ДОЗВОЛИЛИ ПРАЦЮВАТИ. 
ЧОМУ ВОНИ ВІДМОВИЛИСЯ?
Послабили  Рішення про дозвіл 
надання ургентної допомоги 
приватними стоматологічними клініками 
Тернопільський штаб для боротьби з 
коронавірусом прийняв ще 4 травня. 
Стоматологи кажуть, що до кінця 
карантину, ймовірно, не працюватимуть

êë³í³êè ì³ã â ì³ñÿöü ðîáîòè âè-
òðà÷àòè òèñÿ÷³ äîëàð³â íà òåñòè.

Ó ì³ñüêðàä³ êàæóòü, ùî òåñòè 
ñòîìàòîëîãè ìîæóòü çðîáèòè àáî 
â îáëàñíîìó ëàáîðàòîðíîìó öåí-
òð³, àáî æ çà âëàñíèé ðàõóíîê.

— Òàêà âèìîãà çàïðîâàäæåíà 
ò³ëüêè ð³øåííÿì Òåðíîï³ëü-
ñüêîãî øòàáó. Â ³íøèõ îáëàñíèõ 
öåíòðàõ, íàâ³òü ó ðàéîíàõ Òåð-
íîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³, êåðóþòüñÿ 
ä³éñíèìè íàêàçàìè ÌÎÇ òà Êà-
á³íåòó ì³í³ñòð³â, â ÿêèõ òàêîãî 
ïóíêòó íåìàº, — êàæå ñòîìàòî-
ëîã. — Á³ëüøå òîãî, íàâ³òü ó ï³ê 
åï³äåì³¿ â ³íøèõ êðà¿íàõ, òàêèõ ÿê 
²ñïàí³ÿ, ²òàë³ÿ, äå â³äñóòíÿ äåð-
æàâíà ñòîìàòîëîã³÷íà äîïîìîãà, 
í³ íà îäèí äåíü íå ïðèïèíÿëîñÿ 
íàäàííÿ íåâ³äêëàäíî¿ ñòîìàòî-
ëîã³÷íî¿ äîïîìîãè êë³í³êàìè óñ³õ 
ôîðì âëàñíîñò³. Îñê³ëüêè ïðàâî 
íà äîñòóï äî áóäü-ÿêî¿ êâàë³ô³êî-
âàíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè º îäíèì 
ç îñíîâíèõ ïðàâ ëþäèíè.

«НЕ ДАЛИ ЧІТКИХ 
РОЗ’ЯСНЕНЬ» 

Îêð³ì òîãî, ñòîìàòîëîãè ñêàð-
æàòüñÿ, ùî ó îñòàííüîìó ïóíê-
ò³ ð³øåííÿ íåçðîçóì³ë³ äëÿ íèõ 
óìîâè.

— Òóò òåæ âèíèêëè ïèòàííÿ, 
ùî ïîòðåáóþòü ðîç’ÿñíåíü, — 
êàæå ïàí Âîëîäèìèð. — ßêèõ 
ñàìå ³íøèõ ñàí³òàðíèõ òà ïðî-
òèåï³äåì³÷íèõ çàõîä³â, çã³äíî ç 
ÿêèìè íàêàçàìè ÌÎÇ? Õîò³ëî-
ñÿ á á³ëüøå ÿñíîñò³ òà êîíêðå-
òèêè. Âðàõîâóþ÷è âèùå ñêàçàíå, 
ïðèâàòíî-ïðàêòèêóþ÷à ñòîìàòî-
ëîã³÷íà ñï³ëüíîòà ì³ñòà Òåðíîïî-
ëÿ, íàðàç³, íå ãîòîâà ïðèñòóïèòè 

íàâ³òü äî óðãåíòíîãî ïðèéîìó 
ñâî¿õ ïàö³ºíò³â (íåçâàæàþ÷è 
íà âèñîêèé çàïèò íà äîïîìîãó), 
íå ìàþ÷è âèêëàäåíèõ íà ïàïåð³, 
ó âèãëÿä³ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, 
÷³òêèõ òà çðîçóì³ëèõ ïðèíöèï³â 
ðîáîòè â óìîâàõ êàðàíòèíó, ÿê³ 
ïîâèíí³ ñòîñóâàòèñÿ ñòîìàòîëî-
ã³÷íèõ ë³öåíç³àò³â âñ³õ ôîðì âëàñ-
íîñò³ ³ íà ºäèíèõ óìîâàõ.

Æóðíàë³ñòêà «RIA ïëþñ» ïî-
ñï³ëêóâàëàñÿ ç ÷îòèðìà âëàñíèêà-
ìè ñòîìàòîëîã³÷íèõ êë³í³ê ì³ñòà. 
Ë³êàð³ êàæóòü, ÿêùî âèêîíóâàòè-
ìóòü óñå — ö³íà íà ïîñëóãè çðîñòå 
ó ê³ëüêà ðàç³â.

МОЖЛИВО, ПОСЛАБЛЕННЯ 
ВВЕДУТЬ ПІСЛЯ НАСТУПНОГО 
ЗАСІДАННЯ ШТАБУ 

Ó Òåðíîï³ëüñüêîìó øòàá³ äëÿ 
áîðîòüáè ç êîðîíàâ³ðóñîì êàæóòü, 
ùî íàðàç³ ð³øåííÿ çàëèøàºòüñÿ 
òèì, ÿêå º òà ðàäÿòü ÷èòàòè éîãî 
óâàæíî. Ïðî êîæíèõ ï’ÿòü äí³â 
òåñòóâàííÿ òàì íå éäåòüñÿ.

— Íàø øòàá êåðóºòüñÿ ïîñòà-
íîâîþ Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â, — êà-
æóòü ó øòàá³. — Ìîæëèâî, áóäå 
³íøå çàñ³äàííÿ, íà ÿêîìó ðîç-
ãëÿäàòèìóòü öå ïèòàííÿ. Ìè óñ³ 
ìàºìî ïðèñòîñóâàòèñü äî æèòòÿ 
ç êîðîíàâ³ðóñîì. Öå ñòîñóºòüñÿ ³ 
ñòîìàòîëîã³â. ª òàêîæ ³íø³ ïðè-
âàòí³ çàêëàäè, ÿê³ ïîòåðïàþòü â³ä 
ïàíäåì³¿.

Çàñ³äàíü øòàáó ï³ñëÿ éîãî ïðè-
éíÿòòÿ íå áóëî, à îòæå, íîâèõ 
ð³øåíü ÷è ðîç’ÿñíåíü ïîêè íå îï-
ðèëþäíþâàëè. Ìîæëèâî, ïîì’ÿê-
øåííÿ áóäóòü ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ 
â³äïîâ³äíî¿ ïîñòàíîâè Êàáì³íó 
òà çàñ³äàííÿ ì³ñöåâîãî øòàáó.

Стоматологи кажуть, що жодних роз’яснень щодо роботи 
їм не дали. Та й умови, озвучені в рішенні, виконати нереально 

Ñòîìàòîëîãàì 
äîçâîëÿòü ïðàöþâàòè, 
ÿêùî æ âîíè 
ðîáèòèìóòü òåñòè 
íà êîðîíàâ³ðóñ. Àëå 
âîíè íå çàäîâîëåí³
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Можна йти 
в парки 
 Íà ÷åðãîâ³é ñï³ëüí³é 
çóñòð³÷³ ïðåäñòàâíèê³â 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 
òà ë³êàð³â-åï³äåì³îëîã³â 
îáãîâîðèëè, ÿê ïîâèííå 
çàïðàöþâàòè ì³ñòî ç 
11 òðàâíÿ.
Ç ïîíåä³ëêà, 11 òðàâíÿ, 
ðîçïî÷àëè ðîáîòó:
 çàêëàäè ãðîìàäñüêîãî 
õàð÷óâàííÿ ç íàäàííÿì 
ïîñëóãè «íà âèí³ñ» çà ïîïå-
ðåäí³ì çàìîâëåííÿì;
 ïåðóêàðí³ òà ñàëîíè 
êðàñè;
 àòåëüº, ðåìîíò ïðåäìåò³â 
îñîáèñòîãî âæèòêó, ìàãà-
çèíè íåïðîäîâîëü÷èõ òîâà-
ð³â, àãðîïðîìèñëîâ³ ðèíêè;
 îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ;
 ïóíêòè ïðèéîìó âòîðñè-
ðîâèíè;
 á³áë³îòåêè, ìóçå¿;
 ìîæíà â³äâ³äóâàòè ïàðêè 
òà ñêâåðè.
Îäíàê ï³äïðèºìö³, ÿê³ 
çàïðàöþþòü ç 11 òðàâíÿ, 
äëÿ ñâîº¿ ðîáîòè ìàþòü 
ãàðàíòóâàòè áåçïåêó 
ñâî¿ì ïðàö³âíèêàì òà 
â³äâ³äóâà÷àì.

Бювет 
відкриють після 
карантину 
 Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êàðàí-
òèíó ïëàíóþòü â³äíîâèòè ³ 
ðîáîòó áþâåòó íà áóëüâà-
ð³ Êóë³øà, ïîâ³äîìëÿþòü 
ó ì³ñüê³é ðàä³. Éîãî ðåìîí-
òóþòü, îäíàê â³äêðèâàòè 
íå ïîñï³øàþòü, àäæå òàì º 
ñêóï÷åííÿ ëþäåé. Òîìó ç 
ïîíåä³ëêà â³í ùå íå ïðàöþ-
âàòèìå.

Із 13 травня 
запрацюють 
два ринки 
 Äåÿê³ òåðíîï³ëüñüê³ 
ðèíêè ãîòóþòüñÿ ðîçïî÷àòè 
ðîáîòó â óìîâàõ êàðàíòèíó 
âæå ç 13 òðàâíÿ, ïîâ³äîìëÿº 
ïðåññëóæáà ì³ñüêðàäè.
²äåòüñÿ ïðî ïðîäîâîëü÷³ 
ðèíêè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü 
âèìîãàì Ì³í³ñòåðñòâà îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ:
 ÒçÎÂ Òåðíîï³ëüñüêèé 
ì³ñüêèé ðèíîê ËÒÄ;
 ÒçÎÂ Â²Ï-ÌÀÐÊÅÒ 
(«Îâî÷åâèé ðèíîê»).
Êåð³âíèêè ðèíê³â ãîòóþòü-
ñÿ äî ïî÷àòêó ðîáîòè òà 
ïðîâîäÿòü ïåðåîáëàäíàííÿ 
ïðèì³ùåíü íåîáõ³äíèìè 
åëåìåíòàìè çàõèñòó: çàõèñ-
íèìè åêðàíàìè, çàáåçïå-
÷åííÿì çàñîá³â äåç³íôåêö³¿. 
Êåð³âíèöòâî ðèíêó «Îð³îí» 
âèð³øèëî ïîêè íå â³äíîâ-
ëþâàòè ðîáîòó.

КОРОТКОКОРОТКО
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Привітання з Днем медичної 
сестри від директора КНП 
«Тернопільська міська кому-
нальна дитяча лікарня» Ан-
дрія Артимовича:
— Вам люди довіряють найдо-
рожче — здоров’я і життя. Ви — 
з відповідальністю ставитеся 
до свого обов’язку і з відкритим 
серцем хвилюєтеся за кожного 
пацієнта. Ви невтомно працює-

те і в час епідемії коронавірусу. 
Ви разом з іншими медиками — 
на передовій боротьби з цією 
недугою.
Я вітаю усіх медичних сестер 
Тернопільської міської дитячої 
лікарні з Вашим Днем. Хай Бог 
дарує Вам здоров’я, божого бла-
гословення та усіх ласк.
Дякую за Вашу невтомну пра-
цю, низький Вам уклін.

Привітання

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097–445–82–67, 

NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

Á³ëüø³ñòü çàãàëüíîãî îáñÿãó 
ðîáîòè ó ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ ëå-
æèòü íà ¿õí³õ òåíä³òíèõ ïëå÷àõ. ¯ì 
íå ñòðàøí³ í³ áåçñîíí³ íî÷³, í³ ðèçèê 
³íô³êóâàòèñÿ. Ó ¿õí³õ ñåðöÿõ æèâóòü 
ñï³â÷óòòÿ òà ìèëîñåðäÿ, àäæå âîíè 
íåáàéäóæ³ äî ñòðàæäàíü ìàëåíüêèõ 
ïàö³ºíò³â. Ñàìå ìåäñåñòðè 12 òðàâíÿ 
â³äçíà÷àþòü ñâîº ïðîôåñ³éíå ñâÿòî.

Äî ðå÷³, Ãåíåðàëüíà àñàìáëåÿ îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ 
îãîëîñèòè 2020 ð³ê Ì³æíàðîäíèì 
ðîêîì ïðàö³âíèê³â ñåñòðèíñüêèõ òà 
àêóøåðñüêèõ ñëóæá. Óêðà¿íà ï³äòðè-
ìàëà ³í³ö³àòèâó Âñåñâ³òíüî¿ îðãàí³-
çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Ó çâ’ÿçêó ç 
öèì Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
Óêðà¿íè îãîëîñèëî 2020-èé Ðîêîì 
ìåäñåñòðèíñòâà â Óêðà¿í³.

Ó ÊÍÏ «Òåðíîï³ëüñüêà ì³ñüêà 
êîìóíàëüíà äèòÿ÷à ë³êàðíÿ» ïðà-
öþº 412 ìåäè÷íèõ ñåñòåð. Âîíè 
ïðèñâÿ÷óþòü ñâî¿ æèòòÿ äîïîìîç³ 
ìàòåðÿì òà ä³òÿì, çä³éñíþþòü ùå-
ïëåííÿ, àñèñòóþòü ë³êàðÿì ó ïðî-
âåäåíí³ íàéñêëàäí³øèõ îïåðàö³é, 

íàäàþòü åêñòðåíó ìåäè÷íó äîïî-
ìîãó, âèêîíóþòü âåëèêèé ñïåêòð 
ìàí³ïóëÿö³é òà ïðîöåäóð, äàþòü 
ìåäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ³ íå ò³ëüêè, 
çàóâàæóº çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç 
ìåäñåñòðèíñòâà Ãàëèíà Þðèê.

— Óñ³ ìåäè÷í³ ñåñòðè ë³êóâàëü-
íîãî çàêëàäó º äóæå ÷óéíèìè, 
ùèðèìè òà ëàñêàâèìè, àäæå âîíè 
ïðàöþþòü ç íàéö³íí³øèì ñêàðáîì 
íàøîãî æèòòÿ — ä³òêàìè. Êîëè ìà-
ëå÷à õâîð³º, äóæå âàæëèâî çíàéòè 
ïðàâèëüíèé ï³äõ³ä, çíÿòè íàïðóãó 
ó áàòüê³â. Öå òàê ïðèºìíî áà÷èòè 
ùèð³, äîáð³ òà ëàã³äí³ äèòÿ÷³ î÷å-
íÿòà, ÿê³ äîâ³ðèëèñÿ íàì. ² çàðàäè 
íèõ õî÷åòüñÿ ðîáèòè âñå ìîæëèâå ³ 
íåìîæëèâå, — ä³ëèòüñÿ ïàí³ Ãàëèíà.

Ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà ìè 
ç³áðàëè ê³ëüêà æèòòºâèõ ³ñòîð³é 
òåðíîï³ëüñüêèõ ìåäñåñòåð. Óñ³ 
âîíè — ç ð³çíèõ â³ää³ëåíü, àëå ¿õ 
îá’ºäíóº ëþáîâ äî ñâîº¿ ðîáîòè òà 
áàæàííÿ äîïîìàãàòè ³íøèì. Áåçó-
ìîâíî, öå ëèøå ïîîäèíîê³ ³ñòîð³¿. 
² â îäíîìó òåêñò³ íå âòèñíóòè ðîç-
ïîâ³ä³ ïðî âñ³õ. Àëå, áåç ñóìí³âó, 
êîæíà ìåäè÷íà ñåñòðà çàñëóãîâóº 
íà ïîäÿêó çà ñâîþ íåëåãêó ïðàöþ.

ЩОДНЯ РЯТУВАТИ ДИТЯЧІ ЖИТТЯ — 
ЦЕ ЇХНЄ СПРАВЖНЄ ПОКЛИКАННЯ 
Історії  Медсестри міської дитячої лікарні 
щодня віддають частинку своєї душі, аби 
допомагати дітям та їх матерям. Їхня робота 
часто залишається не оціненою, але вони 
не уявляють свого життя без неї. Адже, що 
може бути важливіше за дитяче здоров’я?!

Робота у кожному відділенні є надзви-
чайно важливою та потребує великих 
фізичних та емоційних ресурсів. Окса-
на Якимів 25 років працює у відділен-
ні анестезіології та інтенсивної терапії, 
15 із них — на посаді старшої медсестри. 
Більшість пацієнтів мають різноманітні 
ускладнення, тут головне — швидко та 
правильно діяти. Адже це може вартува-
ти життя. А дитячі смерті, каже медична 
сестра, забути неможливо.

— Пам’ятаю, як на другому у житті чер-
гуванні померли двоє діток, для мене це 
була катастрофа, але змирилася з тим, 
що деколи ми не можемо допомогти, 

хоча і робимо все для того необхідне. 
З роками стала ще більш чутливішою 
до людського болю та страждань. Коли 
стається щось трагічне — ми плачемо, 
але так, щоб ніхто не бачив, — каже вона.

Емоційно робота не є легкою, але за-
лишається улюбленою. Звісно, хочеться, 
щоб про медиків згадували не тільки 
в період епідемій, каже медсестра.

— Дякуємо за ті умови праці, які нам 
покращують у лікарні, щирим людям, 
які просто кажуть: «Дякую». Тоді крила 
виростають і хочеться сіяти ще більше 
доброти у цьому світі, — говорить пані 
Оксана.

Є люди, які живуть, марять своєю про-
фесією попри всі труднощі, з якими до-
водиться зустрічатися. Пані Марія Жук — 
старша медична сестра інфекційного 
діагностичного відділення. Вона працює 
у дитячій лікарні понад 40 років, з пер-
шого дня її відкриття. На посаді старшої 
медсестри відділення — уже 34 роки.

— Мені було 18-ть, тоді я прийшла 
на роботу у дитяче соматичне відділен-
ня. Потім пішла у декретну відпустку, 
а вже у 89-му році відкрили інфекційне 
відділення на базі дитячої лікарні. Відто-
ді і донині я працюю тут. Колектив у нас 
дуже гарний, дружний, професійний. 
Знаєте, за роки роботи різне траплялося, 
було важко, а деколи і дуже важко. Але 
бажання звільнитися ніколи не виника-

ло. Навіть не уявляю себе без нашого 
відділення, — зізнається пані Марія.

За роки медсестринства Марія Жук за-
воювала авторитет у колег. Її шанують 
та прислухаються. Зараз вона виконує 
більш адміністративну роботу.

 Але і медичну справу не забуває, бо 
як можна когось навчити, якщо сам того 

не знаєш?
Сумно те, що праця медсестер, як і 

загалом усіх медиків, навіть лікарів, 
не дуже шанується. Низькі зарплати, 
за які вони змушені виживати. Пані Ма-
рія мріє, що колись її колеги матимуть 
гідну оплату праці.

Та навіть незважаючи на мізерні зарп-
лати, усі вони продовжують щодня вико-
нувати свої обов’язки та рятувати життя, 
бо інакше просто не можуть.

— Важко емоційно дивитися на дитя-
чі страждання, бувають різні пацієнти. 
Коли з гематології привозять — немож-
ливо спокійно пропускати крізь себе. 
Ті, хто не мають в серці доброти чи ми-
лосердя, тут працювати не зможуть, — 
говорить медсестра.

Марія Жук працює у лікарні з дня її відкриття

Тетяна Пупко: «Дуже незручно працювати у костюмах»

Світлана Філіпчак: «Хвороби молодшають, бережімося»

Оксана Якимів: «Дитячі смерті неможливо забути»

Медична сестра Тетяна Пупко 16-ий 
рік поспіль працює в інфекційному відді-
ленні. За цей час багато чого змінилося, 
особливо зараз, під час пандемії наше 
життя перевернулося з ніг на голову.

— Зі страхом, ризиком йдемо на ро-
боту. Адже чи не в кожної вдома — 
діти, рідні, яких не хочеться наражати 
на небезпеку. Але тоді вмикаєш здо-
ровий глузд, бо знаєш, що ти мусиш 
виконувати роботу, допомагати іншим. 
Дякувати за те, що лікарня забезпечила 
нам гарний захист, костюми, респірато-
ри, усі необхідні засоби. Є чіткий план, 
розроблені алгоритми, як діяти, — роз-
повідає пані Тетяна. — У кожному боксі 

є червона, зелена зони, де ми знімає-
мо всі костюми, дезінфікуємо їх, себе 
та сумлінно виконуємо всі процедури, 
адже кожна з нас усвідомлює, що від 
персональної відповідності залежить 
здоров’я колег, наших рідних, усіх, хто 
нас оточує.

Звісно, працювати у костюмах непро-
сто, дуже спекотно, дихати важко, 
у кількох парах рукавичок складно ви-
конувати маніпуляції. Тоді на допомогу 
приходять колеги, які завжди підтри-
мають. За це пані Тетяна дуже вдячна 
кожній медсестрі.

Звичка усе обробляти, стерилізува-
ти приросла і в повсякденному житті. 

Удома теж доводиться дезінфікувати 
поверхні, килимки, часто мити руки.

Вона вітає всі колег з професійним 
святом. Дякує усім людям за допомогу, 
а той, хто критикує — може спробувати 
день попрацювати у костюмі.

З кожним роком хвороби молодша-
ють, тому здоров’я потрібно берегти ще 
з дитинства, наголошує старша медична 
сестра другого педіатричного відділення 
Світлана Філіпчак. Раніше тут була спе-
ціалізація — алергологія.

— З кожним роком пацієнтів стає все 
більше. Дуже багато діток нині мають 
різні алергії — від продуктів харчування, 
контакту з різними побутовими засо-
бами тощо. З важкими станами йдуть 
до нас, наприклад, де є набряк Квінке, 
неможливо зарадити самостійно. Без 

кваліфікованої допомоги не обійтися, — 
розповідає пані Світлана.

Завдяки збільшенню фармацевтичних 
засобів, нині лікувати алергію стає лег-
ше, та й ускладнень менше. Найважче, 
каже медсестра, часом знайти мову з 
батьками, пояснити, чому так важливо 
прислухатися до думки лікарів, а не чер-
пати інформацію з форумів у інтернеті.

Але це робочі моменти, які швидко 
стираються з пам’яті. Коли дітки одужу-
ють, це в рази приємніше. То окрилює, 
каже пані Світлана.

Найціннішим скарбом нашого життя є дітки. 
Медсестри щодня рятують і малюків, і їх матерів

ПЕРЕХОДЬТЕ НА СТОРІНКИ 

У ІNSTAGRAM ТА FACEBOOK
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— Íåäàëåêî â³ä äîìó, äå æèâå 
öÿ ïàí³, çíàõîäèòüñÿ äèòÿ÷èé 
ìàéäàí÷èê, ³ ìàëþêè ðàí³øå çìó-
øåí³ áóëè ÷àñòî ñëóõàòè ¿¿ êðèêè 
òà ëàéêè, — êàæå ïàí³ Ëþäìèëà. — 
Ñóñ³äè ¿¿ øêîäóþòü òà êàæóòü, ùî 
âîíà í³êîãî íå îáðàçèòü. Âîíè 
ãîâîðÿòü, ùî ðàí³øå âîíà âèêè-
äàëà ç â³êíà ñâî¿ ðå÷³, àëå çàðàç 
òîãî íåìàº. Âåñíîþ êðèêè ö³º¿ 
æ³íêè ïî÷àñò³øàëè.

Ïàí³ Ëþäìèëà ðîçïîâ³ëà, ùî 
ò³, õòî æèâå â îäíîìó áóäèíêó 
ç ¿¿ ñóñ³äêîþ, óæå çâèêëè, îäíàê 
íåçíàéîì³ ëþäè ä³éñíî æàõàþòüñÿ 
³ áîÿòüñÿ. ̄ ¿ ðàí³øå âîçèëè íà ë³-
êóâàííÿ, ³ öå äîïîìîãëî íà äåÿ-
êèé ÷àñ, îäíàê íåíàäîâãî.

«НЕ КРИТИКУЙТЕ, 
А ПОСТАРАЙТЕСЯ ЗАСПОКОЇТИ» 

Ïîë³öåéñüêèé-ïñèõîëîã Ìè-
õàéëî Êîçþê âïåâíåíèé, ùî 
â ñèòóàö³¿, êîëè âè ñòàëè ñâ³äêîì 
àãðåñ³¿ ëþäèíè ç «âåñíÿíèì çàãî-
ñòðåííÿì», âàðòî íå êðèòèêóâàòè 
¿¿, à âèñëîâèòè ñëîâà ï³äòðèìêè.

— Âàðòî çàñïîêî¿òè ëþäèíó, 
ñêàçàòè, ùî º áàãàòî âàæêèõ æèò-
òºâèõ ñèòóàö³é, àëå âîíè òèì÷àñîâ³. 
Æèòòÿ ïðîäîâæóºòüñÿ, ³ âîíî çàâæ-
äè áóäå ïðèíîñèòè ïîçèòèâí³ òà 
õîðîø³ áàðâè, — êàæå ïñèõîëîã. — 

Íå îáðàæàéòå ëþäñüêó ã³äí³ñòü 
îñîáè òà íå ãîâîð³òü, ùî ëþäèíà 
ïîãàíà ÷è õâîðà. Òîä³ íå áóäå ïåâ-
íî¿ ï³äòðèìêè íåãàòèâíîãî ¿¿ ñòàíó.

Ïàí Ìèõàéëî ðàäèòü ñï³ëêó-
âàòèñÿ ç ëþäèíîþ ëèøå ñëîâà-
ìè åìîö³éíî¿ ï³äòðèìêè. Îäíàê, 
ÿêùî âè áà÷èòå, ùî ëþäèíà íåñå 
çàãðîçó êîìóñü, àáî æ ñîá³, âàðòî 
çâåðíóòèñÿ äî ñïåö³àë³ñò³â.

— Ñòàðàéòåñÿ ÿêîñü äîïîìîã-
òè òàê³é ëþäèí³, ÿêùî âè æèâå-
òå íåäàëåêî â³ä íå¿, ³ âîíà æèâå 
ñàìà, àáî æ ïîãîâîð³òü ç ¿¿ ðîäè-
÷àìè, — ïðîïîíóº â³í.

Ç íàñòàííÿì âåñíè, êîëè ëþ-
äèíà áà÷èòü, ùî âñå îæèâàº 
òà ðîçêâ³òàº, ó íå¿ çì³íþºòüñÿ 
åìîö³éíèé ôîí, ââàæàº ïñèõî-
ëîã. Äåõòî ïåðåíîñèòü öå àáñî-
ëþòíî íîðìàëüíî, à äåêîìó âàæêî 
âíàñë³äîê òîãî, ùî â³í áóâ ôàê-
òè÷íî â çàìêíóòîìó ïðîñòîð³ òà 
³çîëÿö³¿. Êîëè òàêà ëþäèíà âèõî-
äèòü íà âóëèöþ, òî íå çíàº àáî 
íå ìîæå êîíòðîëþâàòè ñâî¿ äóìêè 
òà åìîö³¿ ñòîñîâíî ³íøèõ.

ЯК ДІЯТИ, КОЛИ СТАЛИ 
СВІДКОМ АГРЕСІЇ?

— ßêùî âè, íàïðèêëàä, ãóëÿëè 
ç äèòèíîþ, ³ âîíà ñòàëà ñâ³äêîì 
àãðåñ³¿ ëþäèíè ç «âåñíÿíèì çà-
ãîñòðåííÿì», âàðòî ïîÿñíèòè, 
ùî öå ëþäèíà, ÿê³é òèì÷àñîâî 
ïîãàíî. Âñå ìèíåòüñÿ, âñå áóäå 

«КРИЧИТЬ З ВІКНА НА ДІТЕЙ»: 
ЯК РЕАГУВАТИ НА ПРОЯВИ АГРЕСІЇ 
Весняне загострення  Тернополянка 
Людмила щовесни спостерігає «весняне 
загострення» у сусідки. Та пережила 
велику втрату, у ДТП загинули її чоловік 
та дитина, але вона не змогла змиритися 
із цим, у неї порушився психічний стан. 
Як реагувати, коли ви бачите людину, яка 
поводиться дивно, як діяти, коли потрібно 
допомогти, а коли — і викликати поліцію?

äîáðå. Ïîÿñí³òü, ùî òàêà îñîáà 
íå º ïðè÷èíîþ çëîñò³, — êàæå 
Ìèõàéëî Êîçþê. — Â³äìåæóéòå 
ñâîþ äèòèíó â³ä àãðåñ³¿ òî¿ ëþ-
äèíè.

ßêùî æ âàøó äèòèíó ä³éñíî 
ÿêîñü íàëÿêàëè, ïîïåðåäüòå òó 
ëþäèíó, ùî äî íå¿ çàñòîñóþòü 
æîðñòê³ø³ çàõîäè âïëèâó, íàïðè-
êëàä, âïëèâ ïîë³ö³¿, àáî æ ïî-
ïåðåäüòå, ùî âè áóäåòå çìóøåí³ 
ô³çè÷íî çàõèñòèòè ñåáå òà ñâîþ 
äèòèíó.

Ïñèõîëîã Àíäð³é Äç³êîâñüêèé 
ðàäèòü îáäóìàòè âñ³ ñâî¿ ä³¿, ïå-
ðåä òèì ÿê ùîñü ðîáèòè. ßêùî 
âè, íàïðèêëàä, ïðîãóëþâàëèñÿ 
âóëèöåþ ³ ïîáà÷èëè, ùî ëþäèíà 

êðè÷èòü áåç ïðè÷èíè íà ä³òåé, âè 
ìîæåòå çðîáèòè ¿é çàóâàæåííÿ. 
Ó òàêîìó âèïàäêó áóäüòå ãîòîâ³ 
äî òîãî, ùî ñàìå âè ìîæåòå ñòàòè 
îá’ºêòîì àãðåñ³¿ ç áîêó ëþäèíè ç 
«âåñíÿíèì çàãîñòðåííÿì». Àáî æ 
âè ìîæåòå ïðîéòè ïîâç.

— ßêùî ó âàñ º òàêà ñàìîòíÿ 
ñóñ³äêà, ó ÿêî¿ «âåñíÿíå çàãî-
ñòðåííÿ» ñïðîáóéòå äî íå¿ íà-
â³äàòèñÿ ó êâàðòèðó. Âè ìîæåòå 
ñòàòè äëÿ íå¿ àâòîðèòåòîì, à òîä³ 
âæå âîíà ìîæå âàñ ïîñëóõàòè, — 
êàæå Àíäð³é Äç³êîâñüêèé. — Âè 
ìîæåòå ÿêîñü ïîäáàòè ïðî òàêó 
ëþäèíó, âèñëîâèòè ï³äòðèìêó.

«СКАЖІТЬ ДИТИНІ, ЩО ВИ 
ЗАВЖДИ ЇЇ ЗАХИСТИТЕ» 

ßêùî âàøà äèòèíà ñòàëà îá’ºê-
òîì âèêðèê³â, àãðåñ³¿ ç áîêó ëþ-
äèíè ³ç ïîðóøåííÿì ïñèõ³êè, àëå 
ïðè òîìó íå êðè÷³òü òà íå ïðîÿâ-
ëÿéòå çóñòð³÷íó àãðåñ³þ.

— ßêùî âè çíàºòå, ùî äèòèíà 
âèííà â ñèòóàö³¿, ïîñòàðàéòåñÿ 
ðîç³áðàòèñÿ òà ïîÿñíèòè, ùî âîíà 
çðîáèëà íå òàê. Ïîÿñí³òü ¿é, ùî 
òàê ðîáèòè íå ìîæíà, — êàæå ïàí 
Àíäð³é. — ßêùî æ âàøà äèòèíà 
í³ â ÷îìó íå âèííà, òî âàøà çà-
äà÷à — ïîÿñíèòè, ùî öå íå â í³é 
ïðîáëåìà. Ðîçêàæ³òü ¿é, ùî º òàê³ 
ëþäè, ÿê³ ìîæóòü íà íå¿ íàêðè-
÷àòè, íàâ³òü ÿêùî âîíà í³÷îãî 
ïîãàíîãî íå çðîáèëà. Ïîÿñí³òü, 
ùî òàêèì ëþäÿì òðåáà âì³òè 
ïðîòèñòîÿòè, ³ ïîêè âàøà äèòè-
íà ùå ìàëåíüêà, òî ¿¿ çàõèñíèêîì 
áóäåòå âè.

Àíäð³é Äç³íêîâñüêèé ââàæàº, 
ùî ïðè÷èíàìè çàãîñòðåííÿ ìîæå 
ñëóãóâàòè â³äñóòí³ñòü ïðèéíÿòòÿ 
òà çãîäè â ò³é ñèòóàö³¿, ÿêà ó ëþ-
äèíè ñêëàëàñÿ. Çàçâè÷àé, ëþäè 
íå ëþáëÿòü âèõîäèòè ³ç çîíè 

êîìôîðòó, à ÿê íàñë³äîê, âîíè 
â³ä÷óâàþòü ïåâíó çàçäð³ñòü äî òèõ 
ëþäåé, ÿê³ íå òàê³ ÿê âîíè, àáî 
æèâóòü ïî-³íøîìó.

ЯКЩО Є АГРЕСІЯ — 
ВИКЛИКАЙТЕ ПОЛІЦІЮ 

Çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ë³êàðÿ îá-
ëàñíî¿ ïñèõîíåâðîëîã³÷íî¿ ë³êàð-
í³ Íàä³ÿ Ôàð³éîí ðîçïîâ³äàº, ùî 
ñòàíîì íà 5 òðàâíÿ çá³ëüøåííÿ 
ê³ëüêîñò³ ëþäåé ç ïñèõîíåâðîëî-
ã³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè ïîêè 
íåìàº. Õî÷à çàãîñòðåííÿ ñòàí³â 
âñå-òàêè ïðèïàäàº íà öåé ïåð³îä.

ßêùî º ïñèõ³÷íå çàõâîðþâàííÿ 
— öå ïèòàííÿ çäîðîâ’ÿ. ßêùî º 
àãðåñèâí³ ïðîÿâè, òî ëþäè ìîæóòü 
âèêëèêàòè ïîë³ö³þ, à ïðàâîîõî-
ðîíö³ — øâèäêó ìåäè÷íó äîïî-
ìîãó, ïîâ³äîìëÿº ðå÷íèöÿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè Ìàð’ÿíà Çâàðè÷.

«Ñïðîáóéòå íàâ³äàòèñÿ 
äî ëþäèíè ó êâàðòèðó. 
Âè ñòàíåòå äëÿ íå¿ 
àâòîðèòåòîì, òîä³ âæå 
âîíà ìîæå ïîñëóõàòè ³ 
íàâ³òü äîâ³ðèòèñÿ» 

З настанням весни у людей 
змінюється емоційний фон. 
Декому важко це пережити 
внаслідок ізоляції. Така людина 
не може контролювати емоції

ДІАНА ОЛІЙНИК, 067–346–52–39 

 Íàø çîâí³øí³é âèãëÿä, ñòàí 
øê³ðè, âîëîññÿ, ïîñòàâà, ô³ãóðà — 
öå ðåçóëüòàò ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáó-
âàþòüñÿ â íàøîìó îðãàí³çì³, áî 
ÿêùî ùîñü íå òàê, áóäå íàáðÿêëå 
îáëè÷÷ÿ ç íåçäîðîâèì êîëüîðîì, 
ì³øêè ï³ä î÷èìà, òüìÿíå âîëîññÿ. 
Çîâí³øíÿ êðàñà — öå ðåçóëüòàò 
âíóòð³øí³õ ïðîöåñ³â, çàçíà÷àº 
ä³ºòîëîã Îêñàíà Ñêèòàë³íñüêà.

Ãîðìîí êîðòèçîë çàäóìàíèé 
ïðèðîäîþ äëÿ òîãî, ùîá ì’ÿçè 
ìàëè ìàêñèìàëüíó ñèëó, êðîâ 
ïðèëèâàëà äî ñåðöÿ ³ ì’ÿç³â, â³äáó-
âàâñÿ âèêèä ãëþêîçè, ùîá ëþäèíà 
ìàëà ñèëó ³ âèæèëà, êîëè íà íå¿ 
÷åêàº íåáåçïåêà, ðîçïîâ³äàº ë³êàð.

— ² êîëè æ³íêè áåðóòü íà ñåáå 
òàê³ ôóíêö³¿, ÿê áóòè êåð³âíèêîì, 
ðîáèòè ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó, æèòè 
â ïîñò³éíîìó ñòðåñ³, òî öå íå ïðî-
õîäèòü áåçñë³äíî. ßêùî ãîðìîíó 
çàáàãàòî, öå ïðîÿâëÿºòüñÿ â òîìó, 
ùî ìè ïîãàíî ñïèìî, ñîí âàæêèé, 
ìè ïîñò³éíî íåâèñïàí³, ðîñòå æèð 
íà æèâîò³, ïðî ÿêèé â íàðîä³ êà-
æóòü «íå â³ä êîòëåò, à â³ä ðîê³â», 
àëå íàñïðàâä³ öå â³ä êîðòèçîëó. 
² ïîñòóïîâî ç’ÿâëÿºòüñÿ âèñíà-
æåííÿ íàäíèðíèê³â, áî êîðòè-
çîë ñèíòåçóºòüñÿ â íàäíèðíèêàõ. 
Âèñîêèé ð³âåíü êîðòèçîëó òÿãíå 
çà ñîáîþ ðÿä ³íøèõ ïðîáëåì. Ìè 
ìîæåìî õîäèòè äî êîñìåòîëîãà ³ 
ðîáèòè ñóïåðïðîöåäóðè, àëå íàøà 

øê³ðà áóäå ñòàð³òè, íåçâàæàþ÷è 
íà ïîñò³éí³ ïîõîäè äî êîñìåòîëî-
ãà, áóäóòü øåðøàâ³ ë³êò³ ³ ò. ä., — 
êàæå âîíà.

Äðóãèé âàæëèâèé êîìïîíåíò — 
íàø ñîí. Âë³òêó îñîáëèâî âàæëè-
âî âèêîðèñòîâóâàòè ìàñêó íà î÷³, 
ùîá âðàí³øíº ñâ³òëî íå çàâàæàëî 
ñíó. Ñàìå âíî÷³, ïî÷èíàþ÷è ç 
23–24 ãîäèíè óòâîðþºòüñÿ äóæå 
âàæëèâèé ãîðìîí — ìåëàòîí³í. 
Â³í ïðèõîäèòü â îðãàí³çì³ íà çì³-
íó êîðòèçîëó. Ç âîñüìî¿ ðàíêó 
äî âîñüìî¿ âå÷îðà — êîðòèçîë, 
à ïîò³ì äî ðàíêó — ìåëàòîí³í. 
Öåé ãîðìîí äîïîìàãàº â³äíîâ-
ëþâàòè íàø³ òêàíèíè. ßêùî 
ìåëàòîí³íó íåäîñòàòíüî, áóäå 

ïåðåâàæàòè êîðòèçîë ³ áóäóòü 
âèñíàæóâàòèñü íàäíèðíèêè. À öå 
ìàº ïîãàí³ íàñë³äêè, çîêðåìà 
â òîìó, ùî âèñîêèé ð³âåíü êîð-
òèçîëó âèêëèêàº ðåçèñòåíòí³ñòü 
äî ä³¿ óñ³õ ³íøèõ ãîðìîí³â, ÿê³ 
ä³þòü íà îðãàí³çì — ãîðìîí³â 
ùèòîâèäêè, ñòàòåâèõ ãîðìîí³â 
³ ò. ä.

Ùå îäèí âàæëèâèéô ãîðìîí — 
³íñóë³í. Â³í äîïîìàãàº ïîñòà÷à-
òè äî êë³òèí ãëþêîçó. Òàêîæ â³í 
äîïîìàãàº îáì³íó âñ³õ ðå÷îâèí, 
íå ëèøå âóãëåâîä³â. ßêùî ïîñò³é-
íî áóäå éîãî âèñîêèé ð³âåíü, òàê 
ñàìî ÿê ³ âèñîêèé ð³âåíü êîð-
òèçîëó, òî áóäóòü ïîñèëþâàòèñÿ 
çàïàëüí³ ïðîöåñè, áóäóòü ïîøêî-

äæóâàòèñÿ ñóäèíè, ïîðóøóâàòè-
ñÿ ñèíòåç óñ³õ ãîðìîí³â, ùî áóäå 
ïðîÿâëÿòèñÿ â ïîãàíîìó ñàìî-
ïî÷óòò³.

— Çäîðîâ³é ëþäèí³ õàð÷óâàòèñÿ 
÷àñòî íå ïîòð³áíî, — íàãîëîøóº 
ä³ºòîëîã Îêñàíà Ñêèòàë³íñüêà. — 
Öå ïîòð³áíî ëèøå ëþäÿì, ÿê³ 
ìàþòü ïåâí³ ïðîáëåìè, íàïðè-
êëàä, ï³ñëÿ îïåðàö³¿, ï³ñëÿ îï³ê³â 
³ ò. ä. Çäîðîâèì öå íå ïîòð³áíî. 
Áî ùîðàçó, êîëè ìè ïî¿ëè íàâ³òü 
á³ëêîâó ¿æó, ï³äâèùóºòüñÿ ð³âåíü 
³íñóë³íó. Âèñîêèé ð³âåíü ³íñóë³íó 
â³äðàçó áëîêóº ä³þ ³íøèõ ãîðìî-
í³â ï³äøëóíêîâî¿, ³ öå çàâàæàº 
âèêîðèñòàííþ æèðó ÿê åíåðã³¿. 
Òîìó íàì âàæêî ñõóäíóòè.

Як схуднути, коли бал правлять гормони
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Ïåíñ³îíåðêà æèâå â îäíîê³ì-
íàòí³é êâàðòèð³ â îäí³é ç äåâ’ÿòè-
ïîâåðõ³âîê Òåðíîïîëÿ. Âèõîäèòè 
äàëåêî ïàí³ Íåëÿ áî¿òüñÿ, òîìó 
ùî ³ç çàñîá³â çàõèñòó ó íå¿ ò³ëü-
êè ñàìîðîáíà ìàðëåâà ìàñêà òà 
çèìîâ³ ðóêàâè÷êè 

ТЕЛЕФОНУВАЛА НА ГАРЯЧУ 
ЛІНІЮ — НЕ ВЗЯЛИ ТРУБКИ 

— ß âèõîäæó â ìàãàçèíè òà 
àïòåêè ò³ëüêè òîä³, êîëè çàê³í-
÷óþòüñÿ ë³êè ÷è ïðîäóêòè. Àáî 
ïðîøó êîãîñü… Âëàäà ãîâîðèòü, 
ùîáè ïåíñ³îíåðè òåëåôîíóâàëè 
íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ, ³ âîíè äîïîìî-
æóòü, à òàì òðóáêè íå áåðóòü, — 
ãîâîðèòü ïåíñ³îíåðêà. — ß âæå 
äàâíî æèâó ñàìà. ×îëîâ³ê ïîìåð 
ùå 30 ðîê³â òîìó, îäèí ñèí ïîíàä 
äåñÿòü ðîê³â æèâå â Í³ìå÷÷èí³, 
à ³íøèé ó Òåðíîïîë³, îäíàê â³í 
ìàº ³íâàë³äí³ñòü òà ïåðåñóâàºòüñÿ 
íà ìèëèöÿõ ³ ïðèõîäèòè äî ìåíå 
íå ìîæå.

Íåëÿ Íîâ³êîâà ðîçïîâ³ëà, ùî 
äçâîíèëà íà áàãàòî ãàðÿ÷èõ ë³-
í³é, àëå í³äå ¿é íå â³äïîâ³äàëè. 
Âèïàäêîâî âîíà ïîáà÷èëà íîìåð 
ðåäàêö³¿ «RIA ïëþñ», çàòåëåôîíó-
âàëà, ³ òóò ¿é â³äïîâ³ëè. Æóðíàë³ñ-
òè ïðèâåçëè ¿é ïðîäóêòè, çàõèñí³ 
ìàñêè òà ðóêàâè÷êè. Çà ùî âîíà 
äóæå âäÿ÷íà.

Íàñïðàâä³ ³ñòîð³ÿ ö³º¿ æ³í-
êè — îäíà ç áàãàòüîõ, ïðî ÿê³ 
íàì íåâ³äîìî. Àäæå íàñïðàâä³ ìè 
íå çíàºìî, ñê³ëüêîì ë³òí³ì ëþäÿì 
ïîòð³áíà âàøà äîïîìîãà, ñê³ëüêîì 
áðàêóº åëåìåíòàðíîãî — ïðîäóê-
ò³â, âîäè ÷è ë³ê³â. Íå âñ³ ìàþòü 
ä³òåé, íå âñ³ì ìîæóòü äîïîìîã-
òè… Íå âñ³õ ìîæóòü ï³äòðèìàòè 
ïðîñòî ñëîâîì, ñëóøíîþ ïîðàäîþ 
÷è íàñòàíîâîþ.

«ЗУСТРІЧАЮ ГОСТЕЙ В МАСЦІ, 
ЯКІЙ ПОНАД 25 РОКІВ» 

— Ó ìåíå º ìàñêà, ÿêó ÿ ïîøè-
ëà ñàìà, ³ ðóêàâèö³ ïðîñò³, à â ìà-

ãàçèí³ ÿ âæå íà íèõ îäÿãàëà ò³ 
îäíîðàçîâ³. Áåç ìàñêè ÿ íå âèõî-
äæó — áîþñÿ, áî ÿêùî çàõâîð³þ, 
òî çà ìíîþ í³êîìó äîãëÿíóòè, — 
ãîâîðèòü ïàí³ Íåëÿ. — Ìàþ ñà-
ìîðîáíèé ñïèðòîâèé àíòèñåïòèê, 
íèì ÿ äåç³íô³êóþ ðóêè.

Êîëè ïåíñ³îíåðêà ïðèõîäèòü 
ó êâàðòèðó, òî îäðàçó äåç³íô³êóº 
ðóêè, à ìàñêó òà ðóêàâèö³ ìèº 
òà ñòåðèë³çóº. Ïîïðè ñâ³é â³ê, 
âîíà ñòàðàºòüñÿ çàõèñòèòè ñåáå 
íàâ³òü óäîìà ³ äóæå ÷àñòî ïðè-
áèðàº â êâàðòèð³ òà íà ñï³ëüíîìó 
êîðèäîð³.

З ПРОДУКТАМИ 
ДОПОМАГАЮТЬ ЗНАЙОМІ 

Ê³ëüêà òèæí³â ïàí³ Íåëÿ âçàãàë³ 
íå âèõîäèòü íàäâ³ð. Âîíà êóïóº 
ïðîäóêòè íà ê³ëüêà òèæí³â, àáè 
çàéâèé ðàç íå íàðàæàòè ñåáå 
íà íåáåçïåêó.

Ó Íåë³ Íîâ³êîâî¿ çàëèøèëî-
ñÿ áàãàòî çíàéîìèõ ùå ç ÷àñ³â, 
êîëè âîíà ïðàöþâàëà â Ãàëèöü-
êîìó òîðãîâîìó äîì³. Òåïåð âîíè 
æèâóòü â ñåëàõ, àëå ³íêîëè íà-
â³äóþòüñÿ äî ïåíñ³îíåðêè. Òà äî-
ïîìàãàþòü, ïðèâîçÿ÷è ïðîäóêòè.

— Ó Òåðíîïîë³ íåìàº ïðîáëåì ç 
ïðîäóêòàìè, òà é ìåí³ ìî¿ çíàéîì³ 
³íêîëè äîïîìàãàþòü òà ïðèâîçÿòü 
ç³ ñâî¿õ ãîñïîäàðñòâ ìîëîêî àáî 
êàðòîïëþ, — êàæå âîíà.

«ЖИВУ ЗА РАХУНОК СУБСИДІЇ 
І НЕ СКАРЖУСЯ» 

Ñèí ïàí³ Íåë³ äåñÿòü ðîê³â òîìó 
ïî¿õàâ ïðàöþâàòè äî Í³ìå÷÷èíè, 
òàì ³ çàëèøèâñÿ. Çàðàç ó íüîãî º 
ñâîÿ ðîäèíà, ³ ³íêîëè â³í ïðè¿æ-
äæàº â ãîñò³ äî ïåíñ³îíåðêè. Îä-
íàê ÷åðåç êàðàíòèí áà÷èëèñÿ âîíè 
ç ñèíîì îñòàíí³é ðàç ùå íà Ð³çäâî. 
Â³í íå çàáóâàº ïðî ìàò³ð ³ òåëåôî-
íóº ïî äâà-òðè ðàçè íà òèæäåíü.

Ïàí³ Íåëÿ ïîä³ëèëàñÿ, ùî ñèí 
ô³íàíñîâî ìàéæå íå ï³äòðèìóº 
¿¿, àëå íå ÷åðåç òå, ùî íå ìîæå. 
Âîíà ñàìà íå õî÷å áðàòè ó íüîãî 
ãðîø³, áî ðîçóì³º, ùî ñèíó òðåáà 
ãîäóâàòè ñâîþ ðîäèíó.

82-РІЧНА БАБУСЯ БОЇТЬСЯ ВИЙТИ 
З ДОМУ, БО НЕ МАЄ МАСКИ 
Ізольована від світу  Пані Нелі 
Новіковій — 82-а роки. Вона живе сама 
і вже майже два місяці старається не 
виходити на вулицю, бо боїться захворіти 
на коронавірус. Допомогти їй нікому, тому 
вона звернулася в редакцію «RIA плюс» з 
проханням придбати їй захисні маски 

У Тернополі за адресною допо-
могою можна звертатися 
 Тернопільський міський тери-
торіальний центр:
23–56–52;
067–530–59–06;

23–56–68.
 «Телефон довіри» (для психо-
логічної підтримки) — 43–31–00.
  Тернопільська міська орга-
нізація Товариства Червоного 
Хреста — 43–76–09.

Куди можуть звернутися пенсіонери за допомогою

— ß íå ñêàðæóñÿ. Ïåíñ³¿ â³ä 
äåðæàâè, çâ³ñíî, íå âèñòà÷àº, 
àëå ðÿòóº ñóáñèä³ÿ. ¯¿ âèñòà÷àº, 
ùîá ñïëàòèòè êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè, à çà êîøòè, ÿê³ çàëèøèëèñÿ, 
ÿ ³ æèâó. Äî íàñòóïíî¿ ïåíñ³¿ ìàº 
âèñòà÷èòè.

РОСІЯНКА, ЯКА МАЙЖЕ 
ВСЕ ЖИТТЯ ЖИВЕ 
НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ 

Íåëÿ Íîâ³êîâà íàðîäèëàñÿ 
â Ðîñ³¿ ó Êóðñüê³é îáëàñò³, àëå 
÷åðåç ðîáîòó ÷îëîâ³êà âîíà ïåðå¿-
õàëà íà Ëüâ³âùèíó, äå ïðîæèâàëà 
äîâãèé ÷àñ. Ï³çí³øå äåðæàâà âèä³-
ëèëà ¿¿ ñ³ì’¿ êâàðòèðó â Òåðíîïîë³, 
äå âîíà æèâå ³ äîñ³.

— Ó ò³ ÷àñè í³õòî ç Ðîñ³¿ íà Çà-
õ³äíó Óêðà¿íó ¿õàòè íå õîò³â, àëå 
ìè ç ÷îëîâ³êîì ðèçèêíóëè. Ñïî-
÷àòêó ÷îëîâ³ê ïðàöþâàâ ó Õîäî-
ðîâ³, ïîò³ì â Êðàñíîìó, ùî òàêîæ 
íà Ëüâ³âùèí³. Íàì ïîùàñòèëî, 
òîìó ùî îòî÷óâàëè íàñ çàâæäè 
äîáð³ òà ïðèºìí³ ëþäè. Ï³çí³øå, 
êîëè ìè ç ÷îëîâ³êîì îñåëèëèñÿ 
â Òåðíîïîë³, òî ç³ Ëüâ³âùèíè 
äî íàñ ïðîäîâæóâàëè ïðè¿æäæàòè 
â ãîñò³ ñòàð³ çíàéîì³.

Îñòàíí³ì ì³ñöåì ðîáîòè ïàí³ 
Íåë³ áóâ Ãàëèöüêèé òîðãîâèé ä³ì. 
Òàì âîíà ïðàöþâàëà 18 ðîê³â, 
äî âèõîäó íà ïåíñ³þ.

«У ЦЕРКВУ НЕ ХОДЖУ, ХОЧ 
ВОНА І ПОРЯД» 

Íåëÿ Íîâ³êîâà ðîçïîâ³ëà, ùî 
äî êàðàíòèíó â öåðêâó íàâ³äó-
âàëàñü íå÷àñòî, ò³ëüêè íà âåëè-
ê³ ñâÿòà. Äëÿ íå¿ íåìàº ð³çíèö³, 
â öåðêâó ÿêîãî ïàòð³àðõàòó ï³òè.

— ß íå âèáèðàëà öåðêâó, ó ìåíå 
âîíà ï³ä áîêîì. ßêà ð³çíèöÿ, êóäè 
ï³òè ïîìîëèòèñÿ?

Çàðàç ïåíñ³îíåðêà âçàãàë³ íå õî-
äèòü íà öåðêîâí³ áîãîñëóæ³ííÿ. 
Êàæå, ùî ÿêùî çàõî÷å ïîñëóõàòè, 
òî ïðîñòî â³äêðèâàº â³êíî.

«КАРАНТИН ЗАКІНЧИТЬСЯ 
НЕСКОРО» 

— ß áà÷ó, ÿê ëþäè ïîñò³éíî 
õîäÿòü âóëèöåþ, íå äîòðèìó-
þòüñÿ êàðàíòèíó, çâ³ñíî, ÿêùî 
âîíè áóäóòü ³ íàäàë³ òàê ðîáèòè, 
òî êàðàíòèí çàê³í÷èòüñÿ íåñêî-
ðî. Ó íàøîìó äîì³ ëþäè ìàéæå 
íå âèõîäÿòü íà äâ³ð, — ãîâîðèòü 
ïàí³ Íåëÿ.

ßêùî äîòðèìóâàòèñÿ çàñòåðå-
æåíü ë³êàð³â ³ ñòàðàòèñÿ íå âèõî-
äèòè íà âóëèöþ, òî êîðîíàâ³ðóñ 
ìîæíà ïåðåìîãòè. Óñå çàëåæèòü 
â³ä ñàìèõ ëþäåé ³ òåðíîïîëÿí, 
çîêðåìà, âïåâíåíà ïåíñ³îíåðêà.

«ß íå ñêàðæóñÿ. 
Ïåíñ³¿ â³ä äåðæàâè, 
çâ³ñíî, íå âèñòà÷àº, 
àëå ðÿòóº ñóáñèä³ÿ. 
¯¿ ìåí³ âèñòà÷àº, ùîá 
ñïëàòèòè êîìóíàëêó»

Колишні колеги навіть надрукували листок з 
невідкладними службами, аби пані Неля у випадку 
необхідності завжди знала, до кого звернутися

Антисептик та рукавиці пенсіонерка не купувала, 
а зробила вдома

Пенсіонерка розповіла, що масці, у якій вона зустрічає 
гостей, уже понад 25 років
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Õî÷à ÌÀÔàì ç âóëè÷íîþ ¿æåþ, êàâ’ÿð-
íÿì òà ³íøèì çàêëàäàì ãðîìàäñüêîãî õàð-
÷óâàííÿ äîçâîëèëè ïðàöþâàòè, â³äíîâèëè 
ðîáîòó íå âñ³. Ó ì³ñò³ ùå ÷èìàëî ð³çíèõ 
çàêëàä³â òà ê³îñê³â, ÿê³ íå ïî÷àëè ðîáî-
òó. Íàéá³ëüøå òàêèõ á³ëÿ Öåíòðàëüíîãî 
ðèíêó òà àâòîâîêçàëó, àäæå ïîò³ê ëþäåé 
òàì íåâåëèêèé.

ЯК ПРАЦЮЮТЬ ЗАКЛАДИ 
Ó öåíòð³ Òåðíîïîëÿ — áàãàòî êàâ’ÿðåíü 

òà ÌÀÔ³â ïîâåðíóëèñÿ äî ðîáîòè, ùîïðàâ-
äà, ïðàö³âíèêè êàæóòü, ùî êë³ºíò³â ó íèõ 
ñòàëî çíà÷íî ìåíøå. Ó äåÿêèõ êàâ’ÿðíÿõ 
ïðàöþº ëèøå îäèí ðîá³òíèê. ² â³äâ³äóâà÷³â 
ïóñêàþòü ïî îäíîìó. Íà âõîä³ — àíòèñåï-
òèêè. Çàõîäèòè â êàâ’ÿðí³ ìîæíà ëèøå 
â ìàñêàõ.

Äåÿê³ çàêëàäè ïðàöþþòü, îäíàê âñåðåäè-
íó â³äâ³äóâà÷³â íå ïóñêàþòü. Ëþäè ÷åêàþòü 
íà çàìîâëåííÿ íà âóëèö³. Íàéá³ëüøå ëþäåé 
íà Òåàòðàëüíîìó ìàéäàí³ á³ëÿ ÌÀÔ³â ç êà-
âîþ òà âóëè÷íîþ ¿æåþ. Îäíàê àñîðòèìåíò 
çíà÷íî çìåíøèâñÿ. ßê êàæóòü ïðàö³âíèêè, 
ðàí³øå îñíîâíîþ ÷àñòèíîþ êë³ºíò³â áóëà 
ìîëîäü — ñòóäåíòè òà øêîëÿð³. ×åðåç êà-
ðàíòèí — í³ òèõ, í³ ³íøèõ ìàéæå íåìàº, 
äî òîãî æ, íå âñ³ ìîæóòü äîçâîëèòè ñîá³ 
êàâó ÷è õîò-äîã, àäæå äëÿ áàãàòüîõ íàñòàëè 
ñêðóòí³ ÷àñè.

— Âèïèòè êàâó â ñàìîìó çàêëàä³, 
íà æàëü, íå ìîæíà, òîìó ùî ðèçèê çàðà-
æåííÿ â òàêîìó âèïàäêó áóäå á³ëüøèì, — 
êàæå áàðèñòà îäí³º¿ ç êàâ’ÿðåíü Ñâ³òëàíà. — 
Ìè ïðîäàºìî êàâó ò³ëüêè ç ñîáîþ. Êîæí³ 
ï³âãîäèíè äåç³íô³êóºìî ïðèì³ùåííÿ òà 
ïîâåðõí³. Òðóáî÷êè äî êàâè òà ñò³êè ç öó-
êðîì ìè äàºìî â «òîðáèíêàõ». Ïðàöþºìî 
â ìàñêàõ òà ðóêàâè÷êàõ. Íà çì³í³ çàðàç îäíà 
ëþäèíà ïðàöþº, õî÷à ðàí³øå áóëî äâ³. Öå 
âñå äëÿ òîãî, àáè ïðàö³âíèêè íå êîíòàê-
òóâàëè îäèí ç îäíèì.

Áàðèñòà ðîçïîâ³ëà, ùî â³äâ³äóâà÷³â ó íèõ 
ìåíøå, í³æ çàçâè÷àé, àëå âñå çàëåæèòü 
â³ä ïîãîäè. Êàâ’ÿðíÿ òàêîæ çì³íèëà ³ ñâ³é 
ðåæèì ðîáîòè. Òåïåð òåðíîïîëÿíè íå çìî-
æóòü ïðèäáàòè êàâó âíî÷³, àäæå çàêëàä 
ïðàöþº ç 8.00 äî 20.00.

Ó îäíîìó ç ÌÀÔ³â ç ¿æåþ ïðàö³âíèöÿ 
Â³êòîð³ÿ ðîçïîâ³ëà, ùî â çàêëàä â³äâ³äóâà÷³ 
ïîâèíí³ çàõîäèòè ïî îäíîìó. ßêùî îäíà 
ëþäèíà çíàõîäèòüñÿ á³ëÿ êàñè, òî ³íøà 
ìàº ïî÷åêàòè á³ëÿ äâåðåé.

— Ó íàñ çàáîðîíåíî âæèâàòè ¿æó â çà-
êëàä³, òîáòî çàðàç ìè ïðàöþºìî ÿê ìà-
ãàçèí, — êàæå Â³êòîð³ÿ. — ×åðåç ìåíøó 
ê³ëüê³ñòü â³äâ³äóâà÷³â, ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ 
ìè òàêîæ ðîáèìî ìåíøå. Ðàí³øå áóëî 
äâîº ïðàö³âíèê³â, àëå çàðàç ëèøå îäèí. 
Ïðîäóêö³¿ òåïåð çíà÷íî ìåíøå, ãîòóºìî 
ïî ì³í³ìóìó, áî ìàëî ëþäåé. Áàãàòî ïîñò³é-

íèõ êë³ºíò³â ïîâåðíóëèñÿ äî íàñ, àëå âñå 
îäíî ëþäåé ìàëî, íå òàê ÿê äî êàðàíòèíó.

Â îäíîìó ç ôàñò-ôóä³â êàæóòü, ùî ëþäåé 
íåáàãàòî, àëå êë³ºíòè ðàä³, ùî º ìîæëèâ³ñòü 
ïåðåêóñèòè òà âèïèòè êàâè. Ïðàö³âíèöÿ 
Îëüãà ðîçïîâ³ëà, ùî â ïðèì³ùåíí³, äå âîíè 
ïðàöþþòü, ìîæå çíàõîäèòèñÿ íå á³ëüøå 
øåñòè ëþäåé. Â³äâ³äóâà÷³â íå òàê áàãàòî 
ÿê ðàí³øå, àëå âîíè º. Òàê, 7 òðàâíÿ Îëüãà 
íàðàõóâàëà âñüîãî 50 â³äâ³äóâà÷³â. Äî êàðàí-
òèíó ïîêóïö³â áóëî â ê³ëüêà ðàç³â á³ëüøå.

— Ëþäè çàäîâîëåí³, ùî ìè â³äêðèëè-
ñÿ, — êàæå Îëüãà. — Íàðàç³ ìè ïðàöþºìî 
ëèøå íà âèíîñ, ó çàêëàä³ ¿æó âæèâàòè çà-
áîðîíåíî. Í³õòî íå îáóðþºòüñÿ, ùî ¿æó 
ìîæíà áðàòè ëèøå íà âèíîñ. Ëþäè ç ðî-
çóì³ííÿì ïîñòàâèëèñÿ äî öüîãî ð³øåííÿ.

Ùîá çàéòè äî ïðèì³ùåííÿ, ïîòð³áíî 
ìàòè ìàñêó. ª àíòèñåïòèêè äëÿ ïðàö³â-
íèê³â òà äëÿ êë³ºíò³â.

— Ìè ïðàöþºìî â ðóêàâè÷êàõ òà ìå-
äè÷íèõ ìàñêàõ, ïðèì³ùåííÿ ïðîâ³òðþº-
ìî òà ðåãóëÿðíî ïðîâîäèìî ïðèáèðàííÿ 
ç äåç³íô³êóþ÷èìè çàñîáàìè.

Ïðàö³âíèêè ñïîä³âàþòüñÿ, ùî âîíè ìî-
æóòü ïðîäîâæóâàòè ñâîþ ðîáîòó ³ ïîñè-
ëåíü êàðàíòèíó íå áóäå, àäæå äâà ì³ñÿö³ 
äîâåëîñÿ ñèä³òè áåç ðîáîòè. Õòîñü íàâ³òü 
â³äêëàäàº ÷àéîâ³ «Íà ïî¿çäêó íà ìîðå».

ЧИ ПІДНЯЛИ ЦІНИ?
Õî÷à ÌÀÔè òà êàâ’ÿðí³ íå ïðàöþâàëè 

ìàéæå äâà ì³ñÿö³, ö³íè ïîêè íå ï³äí³ìàëè. 
Óñå çàëåæèòü â³ä âëàñíèê³â. Äåõòî ââà-
æàº, ùî ö³íè ìîæóòü ï³äñêî÷èòè, îäíàê 
íå îäðàçó, ùîá íå íàëÿêàòè ñâî¿õ êë³ºíò³â, 
ÿêèõ ³ òàê íåáàãàòî.

Íå çì³íèëèñü ³ ö³íè íà ãàðÿ÷³ íàïî¿ 
â ð³çíèõ ìàãàçèíàõ. ¯ì òàêîæ äîçâîëèëè 
ïðîäàâàòè íàïî¿, ÿê³ ãîòóþòü çà äîïîìîãîþ 
êàâîâèõ àïàðàò³â. 

Ó ì³ñò³ ìîæíà ïîáà÷èòè áàãàòî ëþäåé 
ç êàâîþ, ÿê³ ïîñï³øàþòü íà ðîáîòó àáî 
ïðîñòî â³äïî÷èâàþòü.

Âàðò³ñòü âóëè÷íî¿ ¿æ³ òà íàïî¿â â³äð³çíÿ-
ºòüñÿ. Ó ñåðåäíüîìó, àìåðèêàíî ç ìîëîêîì 
ìîæíà êóïèòè çà 25 ãðèâåíü. Êëàñè÷íèé 
õîò-äîã — 20–25 ãðèâåíü. Îäíàê ó íåâåëè-
êèõ ìàãàçèíàõ êàâó ç àïàðàòó ìîæíà êóïèòè 
äåøåâøå — 16–20 ãðèâåíü, ùîïðàâäà âèá³ð 
íàïî¿â ó íåâåëèêèõ ìàãàçèíàõ íå òàêèé 
âåëèêèé. Ð³çí³ ñåíäâ³÷³, ïàí³í³, êðóàñàíè 
êîøòóþòü 25–35 ãðèâåíü. Øàóðìà, çàëåæíî 
â³ä íà÷èíêè òà ðîçì³ðó, — â³ä 30 ãðèâåíü.

КАВ’ЯРНІ ТА МАФИ ПРАЦЮЮТЬ. 
ЧИ БЕЗПЕЧНО ТАМ КУПУВАТИ ЇЖУ?
Ми перевірили  У Тернополі ввели послаблення 
карантинних норм. Дозволили працювати закладам 
громадського харчування, кав’ярням, МАФам 
з вуличною їжею тощо. Журналісти «RIA плюс» 
дізналися, як працюють ці заклади, чи безпечно там 
харчуватися та як карантин вплинув на ціни

Âèïèòè íàï³é ó ñàìîìó 
çàêëàä³ íå ìîæíà, òîìó 
ùî ðèçèê çàðàæåííÿ áóäå 
á³ëüøèì. Ïðîäàþòü êàâó ëèøå 
íà âèíîñ, òðóáî÷êè òà ñò³êè 
äàþòü ó òîðáèíêàõ

Біля МАФів з вуличною їжею можна побачити черги людей у масках

У закладах їсти не можна, 
придбаний десерт берете з собою

У кав’ярнях та кафе залишились 
знижки та акції для клієнтів, їх 
скасовувати не планують

На вулицях міста можна зустріти людей, які задоволені, 
що нарешті їм вдається купити улюблену каву
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL. COM 

Êàðàíòèí çìóñèâ áàãàòüîõ ïå-
ðåãëÿíóòè ñâî¿ âèòðàòè. Äåõòî 
ïðîäîâæèâ ïðàöþâàòè, ³ âèòðàòè 
çìåíøèëèñÿ, òîæ º ìîæëèâ³ñòü 
â³äêëàñòè ãðîø³ íà ìàéáóòíº. 
À õòîñü ïåðåáóâàº ó â³äïóñòö³ 
çà âëàñíèé ðàõóíîê. Òîìó â³ä-
êëàäàòè íåìà ÷îãî.

ЩО РАДЯТЬ ТЕРНОПОЛЯНИ 
Ìè çàïèòàëè ó òåðíîïîëÿí, ÿê 

âîíè ïëàíóþòü ñâ³é ì³ñÿ÷íèé áþ-
äæåò òà ùî ðàäÿòü ³íøèì, ùîá 
ïî÷àòè ãðàìîòíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ 
ñâî¿ìè ô³íàíñàìè.

Ï³äïðèºìíèöÿ òà âîëîíòåðêà 
Õðèñòèíà Øêóëà ðåêîìåíäóº 
ñïåðøó ê³ëüêà ì³ñÿö³â ïðîñòå-
æèòè çà âàøèìè âèòðàòàìè — 
ñê³ëüêè òà íà ùî âè âèòðà÷àºòå. 
Òîä³ ìîæíà áóäå ãîâîðèòè ïðî 
íàêîïè÷åííÿ.

— Ó ïåðøó ÷åðãó, âàðòî ïðî-
âåñòè «³íâåíòàðèçàö³þ» ³ ïî÷àòè 
ùîäåííèé îáë³ê ðóõó âàøèõ êî-
øò³â, — êàæå Õðèñòèíà Øêóëà. — 
Òàê ìîæíà ïîáà÷èòè ðåàëüíó êàð-
òèíó âàøèõ ñïðàâ. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
âè çíàºòå ñâî¿ âèòðàòè — ìîæíà 
ïëàíóâàòè ñâ³é áþäæåò. Íàñïðàâ-
ä³, öå äóæå îáøèðíà òà ³íäèâ³äó-
àëüíà òåìà. Êîæåí ïëàíóº ñâî¿ 
âèòðàòè ïî-ñâîºìó. Àëå º áàãàòî 
³íñòðóìåíò³â òà ñõåì, ÿê³ äîïî-
ìàãàþòü âàì ñïëàíóâàòè âèòðàòè.

²ñíóº áàãàòî ð³çíèõ ïðîãðàì, 
ÿê³ ìîæíà îáðàòè äëÿ ñåáå, âðà-
õîâóþ÷è âàø³ äîõîäè òà âèòðàòè.

— Îäíîçíà÷íî, âàðòî â³äêëàäà-
òè õî÷à á 10% äîõîä³â íà òàê çâà-

íó «ïîäóøêó áåçïåêè», — ðàäèòü 
Õðèñòèíà. — Öå öÿ ñóìà, ÿêó ìè 
ïëàòèìî ñîá³ ïðî âñÿê âèïàäîê. 
Ìè ñàì³ áà÷èìî, ùî ñòàëîñÿ ç êà-
ðàíòèíîì. «Ïîäóøêà áåçïåêè» — 
öå ãðîø³ ñàìå íà òàê³ âèïàäêè. 
ßêùî ó âàñ íåìàº äîõîäó, àáî â³í 
ð³çêî çìåíøèâñÿ, òî âè ìîæåòå 
æèòè ê³ëüêà ì³ñÿö³â çàâäÿêè öèì 
çàïàñàì. Õòîñü ìàº çàïàñ íà ï³â-
ðîêó, õòîñü íà ì³ñÿöü. Êðàùå ìàòè 
çàîùàäæåííÿ õî÷à á íà 3 ì³ñÿö³ 
ïðîæèâàííÿ. Çâè÷àéíî, ö³ ãðîø³ 
íå âàðòî âèòðà÷àòè áåç ïîòðåáè. 
Êðàùå ìàòè îêðåìó «ñêàðáíè÷-
êó», ç ÿêî¿ âè ìîæåòå âçÿòè ãðîø³ 
íà ÿê³ñü ñâî¿ ïîòðåáè. ßêùî º 
õîðîøèé äîõ³ä, òî ìîæíà ãîâîðè-
òè ïðî á³ëüø³ ñóìè çàîùàäæåíü. 
Êîëè âàøà «ïîäóøêà áåçïåêè» 
ñôîðìîâàíà, ìîæíà çàîùàäæó-
âàòè ãðîø³, ÿê³ âè ìîæåòå âèêî-
ðèñòàòè â ìàéáóòíüîìó. Êîëè âàø 
êàï³òàë óæå á³ëüø-ìåíø ñôîðìî-
âàíèé, éîãî âàðòî ³íâåñòóâàòè òà 
îòðèìóâàòè ïàñèâíèé äîõ³ä.

Êîï³ðàéòåð Þð³é Ãàâðèëþê 
ðàäèòü ðîçä³ëèòè âàø áþäæåò 
íà «ïîðö³¿» òà âñòàíîâèòè ùî-
äåííèé àáî ùîòèæíåâèé ë³ì³ò.

— Ïî÷àòè ïëàíóâàòè áþäæåò 
ñïåðøó âàæêî, — êàæå Þð³é. — 
Ê³ëüêà ðàç³â ÿ íàìàãàâñÿ ÿêîñü 
ðàõóâàòè ñâî¿ âèòðàòè, çàïèñóâàòè 
¿õ, çàîùàäæóâàòè, àëå ÷åðåç ê³ëü-
êà äí³â öå íàáðèäàº. ß ïðàöþþ 
â ³íòåðíåò³. Ì³é äîõ³ä çàëåæèòü 
ëèøå â³ä òîãî, ñê³ëüêè ÿ âèêîíàþ 
çàìîâëåíü. ß ïèøó ð³çí³ ñòàòò³, 
äîâ³äêè òîùî. Òîìó ÿ ïî÷àâ çà-
íîòîâóâàòè âñå â îêðåìîìó äî-
êóìåíò³ — ñê³ëüêè ÿ çàðîáèâ, 
ñê³ëüêè âèòðàòèâ, ñê³ëüêè ìàþ 

ЯК СПЛАНУВАТИ СВІЙ БЮДЖЕТ 
ТА ПОЧАТИ ВІДКЛАДАТИ ГРОШІ
Поради  Під час карантину чимало 
тернополян змушені були піти у відпустку, 
або отримують лише частину заробітної 
плати. Як грамотно спланувати сімейний 
бюджет, аби вистачало, на власному 
прикладі розповіли тернополяни

â³äêëàñòè. Íàéêðàùå ïðîñòåæèòè 
çà âèòðàòàìè ìîæíà òîä³, êîëè âè 
ìàºòå ùîäåííèé áþäæåò. Íàïðè-
êëàä, ÿ ðîçä³ëèâ ñâ³é çàðîá³òîê 
íà 30 äí³â, ³ â äåíü ó ìåíå âèõî-
äèòü 300 ãðèâåíü ó êèøåí³. Îäíàê 
ÿ ö³ ãðîø³ íå ìàþ êóäè âèòðà÷àòè. 
Ðåàëüíî ìåí³ ïîòð³áíî 150 ãðè-
âåíü. Ðåøòó ÿ â³äêëàäàþ. Îäíàê 
íå çàâæäè ìîæíà âèêîðèñòàòè 
³ òîé äåííèé áþäæåò. Çàëèøîê 
ìîæíà â³äêëàäàòè îêðåìî, à ìîæ-
íà âèêîðèñòàòè íàñòóïíîãî äíÿ.

ßêùî âè õî÷åòå êóïèòè äîðîãó 
ð³÷ — âàðòî çàâ÷àñíî öå ñïëà-
íóâàòè, ùîá öå íå áóëî óäàðîì 
ïî âàø³é êèøåí³.

— ßêùî ìåí³ ùîñü ïîòð³áíî 
êóïèòè, çàâ÷àñíî ïëàíóþ ñâî¿ âè-
òðàòè, — êàæå Þð³é Ãàâðèëþê. — 
ßêùî ãðîø³ ïîòð³áíî âèòðàòèòè 
íà íåïåðåäáà÷óâàíó ñèòóàö³þ — 
ó ìåíå º ãðîø³ íà òàê³ âèïàäêè, 
ÿê³ ÿ íå ÷³ïàþ áåç çàéâî¿ ïîòðåáè. 
Îäíàê ÿê áè âè äîáðå âñå íå ïëà-
íóâàëè òà íå ðîçïèñóâàëè, áó-
âàþòü ð³çí³ ñèòóàö³¿, ÿê³ ìîæóòü 
ïîâí³ñòþ çì³íèòè âàø³ âèòðàòè. 
Òîìó ãîëîâíå ïðàâèëî, ÿêîãî 
äîâîäèòüñÿ ïðèòðèìóâàòèñÿ, — 
íå âèòðà÷àòè ãðîø³ íà íåïîòð³áí³ 
ðå÷³, ïåðåä ïîêóïêîþ ê³ëüêà äí³â 
ïîäóìàòè, ÷è òðåáà âîíî ìåí³. 
Íó ³ íå çàîùàäæóâàòè íà ¿æ³ — öå 
íàéã³ðøèé âèä åêîíîì³¿. Íå òðåáà 
êóïóâàòè âñå íàéäåøåâøå, áî òîä³ 
çàïëàòèòå ñâî¿ì çäîðîâ’ÿì.

À îò ó áàãàòüîõ ñòóäåíò³â ïðî-
áëåìè ç ô³íàíñàìè áóëè ùå çà-
äîâãî äî êàðàíòèíó. Íà ñòèïåíä³þ 
â 1300 ãðèâåíü æèòè âàæêî, òîìó 
òðåáà ðîçóìíî ¿¿ âèêîðèñòîâóâà-
òè. Íå âñ³ ìîæóòü âèæèòè áåç 
äîïîìîãè áàòüê³â àáî ï³äðîá³ò-
êó. Ñòóäåíòêà Òåðíîï³ëüñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó Îêñàíà Æóê êàæå, 
ùî ï³ñëÿ ïî÷àòêó êàðàíòèíó ¿¿ 
âèòðàòè çìåíøèëèñÿ. Îäíàê 

íà îäíó ñòèïåíä³þ âèæèòè âñå 
îäíî âàæêî.

— ªäèíèé ì³é äîõ³ä — 1300 ãðè-
âåíü ñòèïåíä³¿, — ðîçïîâ³äàº ñòó-
äåíòêà. — Õî÷à á 10% ñòàðàþñü 
â³äêëàäàòè. Ùîì³ñÿöÿ 250 ãðèâåíü 
ìàþ â³äêëàäàòè íà äîðîãó äîäîìó. 
Æèâó â ãóðòîæèòêó ³ ùîì³ñÿöÿ 
òðåáà ïëàòèòè çà ³íòåðíåò. Ïëà-
òèìî ç³ ñâîºþ ñï³âìåøêàíêîþ. 
Íà öå ïîòð³áíî 60 ãðèâåíü. Ùå 
áëèçüêî 10% — íà äð³áí³ âèòðà-
òè — êàâó, ïîäàðóíêè äðóçÿì. 
Ïîäîðîæ³ ÿ ïëàíóþ çàçäàëå-
ã³äü. Íà íèõ â³äêëàäàþ 20–30%. 
Íó à ïîò³ì — çóáè íà ïîëèöþ.

Ùîá êîíòðîëþâàòè âèòðàòè, 
Îêñàíà ðàäèòü íîòóâàòè ñâî¿ âè-
òðàòè òà ïëàíóâàòè ¿õ çàçäàëåã³äü.

— Êðàùå çàïèñóâàòè, ñê³ëüêè 
âèòðàòèëè, — êàæå ñòóäåíòêà. — 

ª ñïåö³àëüí³ äîäàòêè. Ó ìàãàçèí 
âàðòî õîäèòè ç ô³êñîâàíîþ ñóìîþ 
òà çàâ÷àñíî ñêëàäàòè ñïèñîê, ùî 
ïîòð³áíî êóïèòè, ùîá íå âèòðà-
÷àòè á³ëüøå, í³æ çàïëàíóâàëè. Çà-
ðàç ÿ êóïóþ ëèøå òîâàðè ïåðøî¿ 
íåîáõ³äíîñò³ òà ïðîäóêòè, òîìó 
ìî¿ âèòðàòè çìåíøèëèñÿ.

КУДИ ВКЛАДАТИ 
ЗАОЩАДЖЕНІ ГРОШІ 

Äåõòî íà â³äêëàäåí³ ãðîø³ êóïóº 
³íîçåìíó âàëþòó, ùîá íå âòðàòè-
òè çàîùàäæåííÿ, ÿêùî ãðèâíÿ 
îñëàáíå. Îäíàê äëÿ ïî÷àòê³âöÿ 
êðàùå â³äêðèòè äåïîçèò, ðàäèòü 
Õðèñòèíà Øêóëà. Òàê âè îòðèìó-
ºòå â³äñîòêè çà âàø³ íàêîïè÷åí-

íÿ. Äåïîçèò ìîæíà â³äêðèòè ÿê 
ó ãðèâíÿõ, òàê ³ â äîëàðàõ ÷è ºâðî. 
Îäíàê ÿêùî äåïîçèò ó ãðèâí³ áóäå 
äàâàòè +10–15% ð³÷íèõ, òî äåïî-
çèò ó äîëàðàõ — íå á³ëüøå 2%.

Äåõòî ç äåïîçèòîì ó ãðèâí³ 
ìàº ïàñèâíèé äîõ³ä, îäíàê ÿêùî 
ãðèâíÿ çíåö³íþºòüñÿ, òî ìîæíà 
âòðàòèòè á³ëüøå, í³æ âè çàðîáè-
ëè. Íà äîëàðîâîìó äåïîçèò³ áà-
ãàòî íå çàðîáèø, îäíàê âè áóäåòå 
á³ëüø ïåâí³ â òîìó, ùî íå âòðàòè-
òå çàîùàäæåííÿ, ÿêùî äëÿ ãðèâí³ 
íàñòàíóòü ñêðóòí³ ÷àñè.

Òàêîæ âàðòî çàóâàæèòè, ùî 
áàíêè ìîæóòü íàäàâàòè äåïîçèòè 
ç ìîæëèâ³ñòþ äîñòðîêîâîãî ðîç³-
ðâàííÿ äîãîâîðó, îäíàê â³äñîòêî-
âà ñòàâêà òîä³ íèæ÷à. ª äîãîâîðè, 
ùî âè íå ìîæåòå ñêîðèñòàòèñÿ 
êîøòàìè äî çàê³í÷åííÿ òåðì³íó 
äåïîçèòó. Ìîæíà â³äêðèòè ê³ëüêà 
ðàõóíê³â íà ïåâíèé ïåð³îä, ùîá 
ó âàñ áóëà ìîæëèâ³ñòü ïðè íåïå-
ðåäáà÷óâàíèõ ñèòóàö³ÿõ âèêîðè-
ñòàòè ñâî¿ çàîùàäæåííÿ.

ЯК СТЕЖИТИ ЗА ВИТРАТАМИ 
Îêð³ì íîòàòîê ó áëîêíîò³, ìîæ-

íà âèêîðèñòîâóâàòè ñïåö³àëüí³ 
ìîá³ëüí³ äîäàòêè. Âîíè º ÿê äëÿ 
Android, òàê ³ äëÿ IOS. Æóðíàë³ñò 
«RIA ïëþñ» çíàéøîâ ÷èìàëî ð³ç-
íèõ äîäàòê³â. Õî÷à ¿õ âåëè÷åçíà 
ê³ëüê³ñòü, ¿õ ôóíêö³îíàë äóæå 
ñõîæèé. Âàì ïîòð³áíî îáèðàòè 
êàòåãîð³þ òà âíîñèòè ñóìó, ÿêó 
âè âèòðàòèëè. Ìîæíà ñòâîðèòè 
ñâî¿ êàòåãîð³¿ òà äîäàòè äî îñíîâ-
íîãî ñïèñêó. Íàïðèêëàä, íà ¿æó, 
íà ë³êè, íà òðàíñïîðò, íà â³äïî-
÷èíîê, íà îäÿã òîùî.

Âè òàêîæ ìîæåòå áà÷èòè ä³àãðà-
ìè âàøèõ âèòðàò. Öå äàº äîáðå 
çðîçóì³òè, êóäè âè âèòðà÷àëè ãðî-
ø³ âïðîäîâæ ì³ñÿöÿ òà äå ìîæíà 
çàîùàäèòè. Îäíàê âàì äîâåäåòüñÿ 
çâèêàòè íå çàáóâàòè çàïèñóâàòè 
ñâî¿ âèòðàòè.
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Íà äîëàðîâîìó 
äåïîçèò³ áàãàòî 
íå çàðîáèø, îäíàê âè 
áóäåòå á³ëüø ïåâí³ 
â òîìó, ùî íå âòðàòèòå 
çàîùàäæåííÿ

Христина Шкула рекомендує спершу 
кілька місяців простежити за вашими 
витратами — що купуєте та на яку суму

Якщо ви хочете купити дорогу річ — 
варто завчасно це спланувати, щоб 
це не було ударом по вашій кишені, 
радить Юрій Гаврилюк

– Єдиний 
мій дохід — 
1300 гривень 
стипендії. 
Хоча б 10% 
стараюсь 
відкладати, — 
розповідає 
студентка 
Оксана Жук 
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ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–161–41–50, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Êâ³òêàðêà Íàòàë³ÿ Ãåâêî ãîâî-
ðèòü, ùî ô³àëêè — öå ñïðàâà äëÿ 
äóø³, õî÷à é ç³çíàºòüñÿ, ùî ÷àñó 
âîíè çàéìàþòü ÷èìàëî. Ïðèâ³ò-
íà òà óñì³õíåíà æ³íêà êàæå, ùî 
êîæíà êâ³òêà ïîòðåáóº ëþáîâ³.

— Ê³ëüêà ðîê³â òîìó ìè ç ÷î-
ëîâ³êîì ìàëè òàêó äîìàøíþ 
íåâåëè÷êó êîëåêö³þ ô³àëîê, — 
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Íàòàë³ÿ. — Òîä³ 
ÿ äóìàëà, ùî öå áàãàòî, àëå çà òå-
ïåð³øí³ìè ì³ðêàìè ðîçóì³þ, ùî 
öå áóâ ëèøå ïî÷àòîê. Ñòîÿëè 
ê³ëüêà âàçîí³â íà ï³äâ³êîíí³, àëå 
âîíè ïðîïàëè, ³ íà ïåâíèé ÷àñ ìè 
çàëèøèëè öå çàõîïëåííÿ.

Ëþáîâ äî ô³àëîê âçÿëà ñâîº, 
æ³íêà íå ìîãëà æèòè áåç çàõî-
ïëåííÿ. Âçÿëàñü ¿õ çíîâó ñàäèòè.

«КУПИЛИ ПОЛИЧКИ, БО НА 
ПІДВІКОННІ НЕ ПОМІЩАЮТЬСЯ» 

— Â îäèí ìîìåíò ÿ çàõîïèëàñü 
á³ëüøå, í³æ ïëàíóâàëà, — êàæå êâ³ò-
êàðêà. — Ðîçïî÷èíàëè ìè ïðèáëèç-
íî ç ñîðîêà ñîðò³â, à ïîò³ì ïîì³òèëà, 
ùî íà ï³äâ³êîíí³ âîíè íå ïîì³ùà-
þòüñÿ. Òîìó ìè êóïèëè ñòåëàæ ñïå-
ö³àëüíî äëÿ íèõ, ïîò³ì ùå îäèí. 
Òîæ çàðàç ó êâàðòèð³ Ãåâê³â òðè 
ñòåëàæ³ òà ï³äâ³êîííÿ — ó ô³àëêàõ.

Òàêîæ äëÿ êâ³ò³â êóïèëè ä³îäí³ 
ëàìïè, áî íà ñòåëàæ³ ¿ì áðàêóº 
ñâ³òëà.

— Êîëåêö³þ ÿ çáèðàëà äëÿ äóø³. 
Íå íà ïðîäàæ, — ä³ëèòüñÿ æ³í-
êà. — Çàðàç ÿêùî ìàþ çàéâ³ ëè-
ñòî÷êè ÷è ä³òî÷îê êâ³òîê, òî ìîæó 
ïðîäàòè ¿õ, áî ìåí³ íå ïîòð³áíî, 
ùîá áóëè îäíàêîâ³. Àëå ñóòî 
íà ïðîäàæ íå âèðîùóþ.

МАЙЖЕ ВСІ КВІТИ ВИРОСТИЛА 
З ЛИСТОЧКА 

Ïàí³ Íàòàëÿ ðîçïîâ³äàº, ùî 
ô³àëêè ðîçìíîæóþòüñÿ ëèñòî÷-
êàìè. Òîìó ïðàêòè÷íî óñ³ ðîñ-
ëèíè âèðîùóº ç íèõ. Â³ä ëèñòî÷êà 
äî ïåðøîãî öâ³ò³ííÿ ïðîõîäèòü 
ð³ê-ï³âòîðà, çàëåæíî â³ä ñîðòó.

— ß êóïóþ ñâ³æîçð³çàí³ ëè-
ñòî÷êè, ³ ç íèõ âæå âèðîùóþ 
êâ³òè, — ïðîäîâæóº ïàí³ Íàòà-
ë³ÿ. — Ñïî÷àòêó ïîòð³áíî ïî÷å-
êàòè, ïîêè ëèñòî÷îê âêîð³íèòüñÿ, 
ïîò³ì — êîëè ó íüîãî âèðîñòå 
òàê «ä³òêà», ³ ëèøå ïîò³ì ¿õ òðåáà 
âèñàäæóâàòè.

Ïàí³ Íàòàë³ÿ êàæå, ùî ÷àñó êâ³òè 
çàáèðàþòü ÷èìàëî, àëå âîíî òîãî 
âàðòå, áî âîíè ìèëóþòü îêî ³ ò³øàòü 
êîæíîãî ðàçó, êîëè çàöâ³òàþòü.

— Ìè ÷àñòî ñï³ëêóºìîñü ó ñî-
öìåðåæàõ ç ä³â÷àòàìè, ÿê³ òåæ 
çàéìàþòüñÿ ô³àëêàìè, — ãîâîðèòü 
âîíà. — Áàãàòî õòî ä³ëèòüñÿ ïó-
áë³êàö³ÿìè ëþäåé, ÿê³ âèâîäÿòü 
íîâ³ ñîðòè. Çâ³ñíî, õî÷åòüñÿ ùî-
ðàçó ïîïîâíèòè ñâîþ êîëåêö³þ. 
ª ñîðòè, ÿêèõ ÿ á õîò³ëà, àëå íî-
âèíêè êîøòóþòü äîñèòü äîðîãî. 
Öå ìîæå áóòè íàâ³òü 200 ãðèâåíü 
çà ëèñòî÷îê. Çàðàç ðîçóì³þ, ùî 
öå äîñèòü äîðîãî, ³ ÷åðåç ïåâíèé 
÷àñ â³í ïîäåøåâøàº. Òîìó êðàùå 
ïî÷åêàþ àáî ïîøóêàþ ùîñü ³íøå.

«НЕ ТАК СКЛАДНО, 
ЯК ЗДАЄТЬСЯ» 

— Ïðè ïðàâèëüí³é àãðîòåõí³ö³ 
íå òàê ñêëàäíî äîãëÿäàòè çà ðîñ-
ëèíêàìè, ÿê çäàºòüñÿ, — êàæå òåð-
íîïîëÿíêà. — ß êóïóþ ñïåö³àëü-
íèé ́ ðóíò, í³ìåöüêèé ïðîôåñ³éíèé 
òîðô’ÿíèé, ô³ðìè «Êëàñìàí».

ßê ³ êîæí³é ðîñëèí³, ô³àëö³ ïî-

ТЕРНОПОЛЯНКА САМА ВИРОСТИЛА 
ПОНАД 300 ВИДІВ ФІАЛОК
Захоплення  Тернополянка Наталія 
Гевко не уявляє свого життя без 
фіалок. Розпочинала з кількох вазонів 
на підвіконні. Зараз має їх кілька сотень. 
Як правильно доглядати за квітами, вона 
розповіла читачам «RIA плюс»

òð³áíî «äèõàòè». Òîìó ´ðóíò ïàí³ 
Íàòàë³ÿ ðàäèòü âèì³øóâàòè ³ç ï³-
íîïëàñòîâèìè êóëüêàìè àáî àãðî-
ïåðë³òîì. Òîä³ êîð³ííÿ ðîñëèíêè 
çìîæå íàñè÷óâàòèñü êèñíåì.

Òàêîæ êâ³òè ïîòðåáóþòü ïðà-
âèëüíîãî îñâ³òëåííÿ. 

Íàéêðàùå ô³àëêè òðèìàòè 
íà ï³äâ³êîíí³, àëå çâåðí³òü óâà-
ãó, ùîá ñîíöå íå îáï³êàëî ëèñò-
êè. Â³êíî ïîòð³áíî çàò³íèòè àáî 
ëèñòêîì ïàïåðó, àáî ïðèêëå¿òè 
äî øèáêè â³êíà òþëü ç äîïîìîãîþ 
ìèëüíîãî ðîç÷èíó.

Äëÿ ãàðíîãî öâ³ò³ííÿ ô³àëêà 
ïîòðåáóº îñâ³òëåííÿ âïðîäîâæ 
12–13 ãîäèí íà äîáó.

ЯК ПЕРЕСАДЖУВАТИ 
ТА ПОЛИВАТИ 

²äåàëüíî, çà ñëîâàìè ïàí³ Íàòà-
ë³¿, ïåðåñàäæóâàòè ô³àëêè ðàç 
íà ï³âðîêó.

— Ñâ³æèé ́ ðóíò íàñèòèòü ðîñ-
ëèíêó ñâ³æèìè åëåìåíòàìè, â³í 
íå çàáèâàºòüñÿ, — êàæå æ³íêà. — 
Êîëè ïðè ïåðåñàäö³ çàáèðàºìî 
ñòàðå êîð³ííÿ, ðîñëèíêà â³äðîùóº 
íîâå òà íàáèðàº íîâî¿ ñèëè.

Ïîòð³áíî ñòåæèòè çà òèì, ùîá 
´ðóíò íå ïåðåñèõàâ, àëå ³ íå çàëè-
âàòè ðîñëèíêó. Äâ³÷³ íà ð³ê âàø³ 
êâ³òè òàêîæ ìîæíà îáðîáèòè çà-
õèñòîì â³ä øê³äíèê³â, àäæå ô³àë-
êè ïîëþáëÿþòü ¿ñòè äåÿê³ âèäè 
êë³ù³â.

Îêð³ì òîãî, ðîñëèíêó ïîòð³áíî 
ï³äæèâëþâàòè. Çàðàç ïàí³ Íàòàë³ÿ 
çàìîâëÿº ï³äæèâêó ô³ðìè Peters 
â ³íòåðíåò-ìàãàçèí³.

— Äëÿ ô³àëîê, ÿê ³ äëÿ âñüîãî 
æèâîãî, íàéãîëîâí³øå, öå ëþ-
áîâ, — êàæå ïàí³ Íàòàë³ÿ. — Âîíè 
âñå ðîçóì³þòü ³ ÿêùî â³ä÷óâàþòü 
äîãëÿä, òî îáîâ’ÿçêîâî â³ääÿ÷àòü 
âàì êâ³òàìè.

«Êâ³òè çàáèðàþòü 
÷èìàëî, àëå âîíî 
òîãî âàðòå, áî âîíè 
ìèëóþòü îêî ³ ò³øàòü 
êîæíîãî ðàçó, êîëè 
çàöâ³òàþòü» 

Усі фото квітів робить донька пані Наталії. Через красу квітів дівчина почала займатись фотографією професійно

Пані Наталія разом із чоловіком Володимиром. 
Жінка каже, що чоловік розділяє її захоплення квітами

Наталія Гевко-Буняк обожнює квіти. І хоч фіалки — 
її улюблені, від інших вона не відмовляється
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL. COM 

Õî÷à äåô³öèòó íà îêðåì³ òîâà-
ðè íå áóëî, â ìàãàçèíàõ òà àï-
òåêàõ ïî÷àëîñÿ ïîäîðîæ÷àííÿ. 
Çðîñëè â ö³í³ ò³ òîâàðè, íà ÿê³ 
áóâ íàéá³ëüøèé ïîïèò — ìå-
äè÷í³ ìàñêè, àíòèñåïòèêè, ãó-
ìîâ³ ðóêàâè÷êè, êðóïè, öóêîð, 
ñ³ëü òîùî. Îäíàê áåçï³äñòàâíå 
çðîñòàííÿ ö³í âèð³øèâ çóïèíè-
òè óðÿä.

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ 
ПРОДУКТИ ПЕРШОЇ 
НЕОБХІДНОСТІ 

×åðåç êàðàíòèí òà âåëèêèé 
ïîïèò íà îêðåì³ òîâàðè, ó äåÿ-
êèõ ìàãàçèíàõ ïî÷àëè çðîñòàòè 
ö³íè íà äåÿê³ ç íèõ. Îñîáëèâî 
öå ïîì³òíî íà ïðèêëàä³ òàêèõ 
òîâàð³â: öèáóëÿ, ÷àñíèê, ³ìáèð, 
ëèìîíè. ßêùî öèáóëÿ äî êàðàí-
òèíó êîøòóâàëà â ñåðåäíüîìó 
8–10 ãðí/êã, òî çàðàç — 17–
20 ãðí/êã.

Ö³íà íà ãðå÷êó òàêîæ ï³äñêî-
÷èëà, à îò íà äåÿê³ ³íø³ êðóïè, 
áîðîøíî, ìàêàðîíè — íå çì³-
íèëàñÿ.

Æóðíàë³ñò «RIA ïëþñ» ä³ç-
íàâñÿ àêòóàëüí³ ö³íè íà 10 ñî-
ö³àëüíî çíà÷óùèõ ïðîäóêò³â 
õàð÷óâàííÿ, ÿê³ âèçíà÷èâ óðÿä, 
ó òðüîõ ìåðåæàõ ñóïåðìàðêåò³â 
ì³ñòà: ÀÒÁ, «Ñ³ëüïî» òà NOVUS. 
À òàêîæ ïîð³âíÿâ âàðò³ñòü öèõ 

ïðîäóêò³â äî òà ï³ñëÿ ââåäåííÿ 
ðåãóëþâàííÿ ö³í.

ЧИ ДЕШЕВШАЮТЬ 
ПРОДУКТИ?

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê óðÿä çàïðîâàäèâ 
ðåãóëþâàííÿ ö³í íà ïðîäóêòè 
ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³, âîíè ïî-
÷àëè äåøåâøàòè. Îäíàê ó äåÿêèõ 
ìàãàçèíàõ âàðò³ñòü ïåâíèõ òîâà-
ð³â íå çì³íèëàñÿ, à òî é ïîäî-
ðîæ÷àëà íà ê³ëüêà ãðèâåíü.

Áîðîøíî âèùîãî ãàòóíêó ïî-
äåøåâøàëî ó âñ³õ ìåðåæàõ ñóïåð-
ìàðêåò³â íà 2–5 ãðèâåíü. Ìîëî-
êî òàêîæ — ìàéæå íà 2 ãðèâí³. 
Âåðøêîâå ìàñëî ñòàëî äåøåâ-
øèì íà 2–6 ãðèâåíü.

Íàéá³ëüøå ïîäîðîæ÷àëà ãðå÷-
êà â îäíîìó ç ñóïåðìàðêåò³â — 
ìàéæå íà 7 ãðèâåíü. Äåÿê³ òîâàðè 
ïîäîðîæ÷àëè íà ãðèâíþ. Òîìó 
ìàñîâîãî ïàä³ííÿ ö³í íà ïðîäóê-
òè íå ñòàëîñÿ.

Îäíàê äåÿê³ òîâàðè, ÿê³ 
íå óâ³éøëè äî ñïèñêó ïåðøî¿ 
íåîáõ³äíîñò³, ùî âñòàíîâèâ óðÿä, 
òàêîæ ïî÷àëè äåøåâøàòè. Çîêðå-
ìà, ñîíÿøíèêîâà îë³ÿ â³ä óêðà¿í-
ñüêèõ âèðîáíèê³â ïîäåøåâøàëà 
íà 1–2 ãðèâí³, ñ³ëü — íà ãðèâíþ, 
ðèñ — ìàéæå íà 4 ãðèâí³.

ЧИ Є ДЕФІЦИТ?
Õî÷à íà ïî÷àòêó êàðàíòè-

íó ëþäè ìàñîâî ñêóïîâóâàëè 
â ñóïåðìàðêåòàõ òîâàðè ïåðøî¿ 
íåîáõ³äíîñò³, çà ÷àñ êàðàíòèíó 

ЗА ЦІНАМИ НА ПРОДУКТИ ТЕПЕР 
СТЕЖАТЬ. ЧИ СТАЛО ДЕШЕВШЕ?
Супермаркети  Карантин вплинув 
не лише на ціну засобів захисту, 
антисептиків та ліків. Через ажіотаж 
на деякі товари почали зростати ціни. 
Люди масово скуповували гречку, 
цукор, туалетний папір та все, що довго 
зберігається. «RIA плюс» порівняла ціни 
на товари першої необхідності у трьох 
найбільших мережах супермаркетів

øàëåíèé ïîïèò íà ãðå÷êó òà òó-
àëåòíèé ïàï³ð çìåíøèâñÿ. ßê 
ïîì³òèâ æóðíàë³ñò «RIA ïëþñ», 
ó æîäíîìó ç ñóïåðìàðêåò³â íåìàº 
ïîðîæí³õ ïîëèöü, ÿê öå áóëî 
ùå ì³ñÿöü òîìó. Äåÿê³ òîâàðè, 
íà ÿê³ ïîïèò íàéá³ëüøèé, âè-
âîçÿòü ó òîðãîâåëüíèé çàë òà íà-
â³òü íå âèêëàäàþòü íà ïîëèö³, 
õî÷à ëþäè âæå íå òàê àêòèâíî 
¿õ ðîçêóïîâóþòü.

Îäíàê âñå æ á³ëüø³ñòü êóïóº 
ïðîäóêòè íà ê³ëüêà äí³â, ùîá 
çàéâèé ðàç íå õîäèòè ó ñóïåð-
ìàðêåò.

— Ç ïî÷àòêó êàðàíòèíó ÿ êó-
ïóþ ïðîäóêò³â íà 5–7 äí³â, — 
êàæå òåðíîïîëÿíèí Âîëîäè-
ìèð. — Êóïóþ êðóïè íà òèæäåíü, 
öóêîð, ì’ÿñî, ìàñëî, îë³þ, ôðóê-
òè òà îâî÷³. Çâè÷àéíî, ðàç ó äâà 
äí³ äîâîäèòüñÿ éòè äî ìàãàçèíó 

çà ñâ³æèì õë³áîì, àëå ó ñóïåð-
ìàðêåò õîäæó ð³äøå. Äåô³öèòó 
ÿ íå ïîì³òèâ, õî÷à ðàí³øå áàãà-
òî ïîëèöü áóëè ïîðîæí³. Çàðàç 
ëþäè âæå òðîõè çàñïîêî¿ëèñÿ.

Ïðî òå, ùî äåô³öèòó íà ïðî-
äóêòè íåìàº, à ö³íè ïî÷àëè çíè-
æóâàòèñÿ, çàÿâèâ ì³í³ñòð ðîç-
âèòêó åêîíîì³êè Óêðà¿íè ²ãîð 
Ïåòðàøêî.

— Ó íàñ ïðîäóêòîâîãî äåô³-
öèòó íåìàº, çà ö³íàìè — áóëè 
êîëèâàííÿ â ê³íö³ áåðåçíÿ, àëå 
ÿê ò³ëüêè ìè ïî÷àëè ìîí³òîðèíã 
ç 1 êâ³òíÿ, çðîñòàííÿ ö³í ó á³ëü-
øîñò³ òîâàðíèõ ãðóï íå â³äáóâà-
ºòüñÿ, íàâïàêè, éäå çíèæåííÿ, — 
êàæå ì³í³ñòð.

Òàêîæ ²ãîð Ïåòðàøêî çàÿâèâ, 
ùî çàïàñè ïøåíèö³ â Óêðà¿í³ 
ïåðåâèùóþòü âäâ³÷³ ð³âåíü ìè-
íóëîãî ðîêó. Òîìó íå äèâíî, ùî 

АТБ СІЛЬПО NOVUS

БУЛО СТАЛО БУЛО СТАЛО БУЛО СТАЛО 

Гречка (1 кг) 35,5 грн 35,5 грн 31,8 грн 38,5 грн 34,4 грн 33 грн 

Цукор (1 кг) 14,2 грн 13,9 грн 13 грн 13,2 грн 13,9 грн 12 грн 

Пшеничне борошно вищого сорту (1 кг) 13 грн 10,45 грн 13,9 грн 8,7 грн 15,7 грн 13 грн 

Макаронні вироби (1 кг) 14,3 грн 14,3 грн 12 грн 12,4 грн 15 грн 15 грн 

Молоко в плівці 2,5% (0,9 л) 22,9 грн 20,4 грн 22,4 грн 25 грн 25 грн 24 грн 

Житньо-пшеничний хліб 14 грн 14 грн 16 грн 16 грн 15 грн 15 грн 

Яйця категорії С1 (1 шт.) 1,6 грн 1,7 грн 1,6 грн 1,6 грн 1,8 грн 1,8 грн 

Тушка куряча (1 кг) 50 грн 50 грн 43 грн 43 грн 56,9 грн 50,9 грн 

Мінеральна вода без газу (1 л) 8 грн 8 грн 7 грн 7 грн 7 грн 7 грн 

Вершкове масло 72,5% (200 г) 46 грн 41,9 грн 37 грн 37 грн 43 грн 41,5 грн 

ЯК ЗМІНИЛИСЯ ЦІНИ НА ТОВАРИ ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ

ñàìå íà áîðîøíî, ìàêàðîíè, õë³-
áîáóëî÷í³ âèðîáè ö³íè ïî÷àëè 
çíèæóâàòèñÿ.

ХТО СТЕЖИТЬ ЗА ЦІНАМИ?
Ñòåæèòè çà çðîñòàííÿì ö³í 

óðÿä ïëàíóâàâ äîðó÷èòè Äåð-
æïðîäñïîæèâñëóæá³ ùå ó êâ³ò-
í³, îäíàê ç òîãî ÷àñó ïîñòàíîâè 
íå áóëî. Ó ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³íí³ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè 
â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ êàæóòü, 
ùî íàðàç³ âîíè íå çä³éñíþþòü 
êîíòðîëþ çà ö³íàìè â ìàãàçèíàõ 
òà àïòåêàõ.

— Ç òîãî ÷àñó, ÿê ç’ÿâèëàñü ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî Äåðæïðîä-
ñïîæèâñëóæáà áóäå êîíòðîëþâà-
òè ö³íè, îô³ö³éíî ïîñòàíîâè ïðî 
öå íå áóëî, òîìó íàðàç³ ìè öèì 
íå âïðàâ³ çàéìàòèñÿ, — êîìåí-
òóþòü òàì. — Îêð³ì ïðîäóêò³â, 
ó ïåðåë³êó º ³ äåÿê³ íåïðîäî-
âîëü÷³ òîâàðè, çà ÿêèìè ìàâ áè 
çä³éñíþâàòèñÿ êîíòðîëü, àëå íà-
ðàç³ öå íå ïîêëàäåíî íà íàøó 
ñëóæáó.

Ñïåö³àë³ñòè Äåðæïðîäñïîæèâ-

ñëóæáè ó ñêëàä³ ìîá³ëüíèõ ãðóï 
ïåðåâ³ðÿþòü ïðîäîâîëü÷³ ìàãà-
çèíè, àïòåêè, ÀÇÑ, áàíêè òîùî. 
Â³ä ïî÷àòêó êàðàíòèíó ïåðåâ³ðè-
ëè ïîíàä 3000 çàêëàä³â. Õî÷à ïå-
ðåâ³ðÿòè ö³íè Äåðæïðîäñïîæèâ-
ñëóæáà â îáëàñò³ íå ìîæå, ñïåö³-
àë³ñòè ïåðåâ³ðÿþòü äîòðèìàííÿ 
ðåæèìó âîëîãîãî ïðèáèðàííÿ, 
ïðîâ³òðþâàííÿ òà äåç³íôåêö³¿ 
ïðèì³ùåíü, íàíåñåííÿ ðîçìåæó-
âàëüíèõ ë³í³é, íàÿâí³ñòü çàñîá³â 
³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó, äåç³í-
ôåêòîð³â äëÿ ðóê, äîòðèìàííÿ 
ôàñóâàííÿ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, 
íàÿâí³ñòü îäíî÷àñíîãî ïåðåáó-
âàííÿ â³äâ³äóâà÷³â òîùî.

Ìîí³òîðèòè ö³íè íà ñîö³àëüíî 
âàæëèâ³ òîâàðè óðÿä äîðó÷èâ Ì³-
í³ñòåðñòâó ðîçâèòêó åêîíîì³êè, 
òîðã³âë³ òà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà. Öå ð³øåííÿ óõâàëèëè 25 áå-
ðåçíÿ. Ìåðåæ³ ïðîäóêòîâèõ ìà-
ãàçèí³â ïîâèíí³ íàäñèëàòè äàí³ 
ïðî ö³íè íà êðóïè, õë³á, öóêîð, 
îâî÷³. ßêùî âàðò³ñòü ïðîäóêò³â 
ï³äâèùóþòü áåçï³äñòàâíî — ìå-
ðåæ³ äîâåäåòüñÿ ñïëàòèòè øòðàô.

Äåÿê³ òîâàðè, ÿêèõ 
íåìàº ó ñïèñêó, ùî 
ñêëàâ óðÿä, òàêîæ 
ïîäåøåâøàëè. Öå 
îë³ÿ, ðèñ, õë³á òîùî. 
Äåô³öèòó íåìàº

У деяких супермаркетах є оголошення, що окремі 
товари продають за ціною постачальника, однак ціни 
«без націнки» вищі, ніж в інших супермаркетах

 У супермаркетах немає порожніх полиць. Продукти 
швидко завозять у залу та розкладають на місця
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СЕРЕДА, 13 травня 

UA: перший
06.00 М/с «Книга джунглiв» 
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, 
Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 02.30, 
05.20 Новини 
09.00 Т/с «Полдарк»  
10.00 Всеукраїнська школа 
онлайн. Англiйська мова 
10.35 Всеукраїнська школа 
онлайн. Геометрiя 
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 
онлайн. Руханка 
11.10 Всеукраїнська школа 
онлайн. Хiмiя 
11.45 Всеукраїнська школа 
онлайн. Географiя 
12.20, 19.55 Д/ц «Дикi тварини» 
13.10, 15.10 «На Карантинi»: 
марафон 
16.20, 00.30 Телепродаж 
16.50 Нашi грошi 
17.30 Про що спiває Європа 
18.20 Тема дня 
19.20 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
21.35, 23.55, 05.50 UA: Спорт 
21.45 Розважальна програма з 
Майклом Щуром  
22.15, 03.00 Т/с «Епоха честi» 
00.00 Спiльно 
03.55 #ВУКРАЇНI
04.25 UA: Фольк. Спогади 

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 05.20 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 
03.45 «Любий, 
ми переїжджаємо»
13.45 «Одруження наослiп 6»
15.40 «Свiт навиворiт 11: Китай»
17.10 Т/с «Вiтер кохання» …
19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.45 Т/с «Матусi 2» …
22.30, 02.00 Х/ф «Особливо 
небезпечний»  
00.20 Х/ф «Татусi без шкiдливих 
звичок»  

IНТЕР
03.50 «Щоденник вагiтної»
04.10 «Навколо М»
05.00 «Телемагазин»
05.30, 23.00 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек» …
12.25 Т/с «Не вiдпускай 
мою руку» …
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий 
випадок»
18.00, 19.00, 02.20 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Нi кроку назад 2. 
а лiнiї фронту» (12+) 
Заключна с.
00.45 Х/ф «Це було 
в розвiдцi» 

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»  
05.35, 10.05 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином 
Стогнiєм 
11.30, 13.15 Х/ф «Ворог бiля 
ворiт» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.15 Т/с «Пес»  
15.25, 16.20 Т/с «Заклятi друзi»  
17.00 Х/ф «План втечi-2»  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
21.20 Т/с «Один у полi воїн» …
23.30 Т/с «Сильнiше вогню» 
03.00 Х/ф «Бiла iмла»  

СТБ
07.00 «Все буде добре!»
08.45 Т/с «Коли ми вдома» 
11.50 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
12.40, 14.50 «МастерШеф» …
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.40 «Хата на тата» …
18.15 «СуперМама»
19.10, 20.15, 22.40 Т/с «Папаньки-2» 
23.00 Т/с «Майор i магiя»  
00.50 Х/ф «Ну, хто б казав 2» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time 
06.05 М/с «Лунi Тюнз» 
07.20 Варьяти …
09.30 Т/с «Грiмм»  
11.10 Х/ф «Крампус»  
13.00 Х/ф «Будинок дивних дiтей 
мiсс Сапсан»  
15.20 Хто зверху? …
17.10, 19.00 Суперiнтуїцiя …
20.50 Х/ф «Годзилла» (1998) 
23.20 Х/ф «Моя дiвчина — 
монстр» …
01.20 Т/с «Київ вдень i вночi»  
02.10 Служба розшуку дiтей 
02.15 Зона ночi 
04.20 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.00, 16.00, 17.00, 19.30, 20.30, 
21.30 Одного разу пiд Полтавою 
08.30, 09.30 Одного разу в Одесi 
09.00, 16.30, 20.00, 21.00 Танька i 
Володька 
10.00, 23.00 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни» 
11.00, 13.00, 17.30 4 весiлля 
12.00, 18.30 СуперЖiнка 
14.00 Х/ф «Обережно! Предки 
в хатi» 
15.30 Країна У 
22.00 Сiмейка У 
00.00 Казки У 
01.00 Щоденники Темного  
02.20 17+
02.50 Теорiя зради 
03.40 Т/с «Домашнiй арешт» 
04.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 Т/с «Участок лейтенанта Ка-
чуры. Фильм 1. Иллюзия охоты»  
06.50 Х/ф «Морской пехотинец-2»  
08.25, 18.15 «Спецкор»
09.05, 18.45 «ДжеДАИ»
09.40, 17.20 «Затерянный мир»
13.15 «Месть природы»
13.50 Х/ф «Ночь в музее 2» 
15.45 Х/ф «Ночь в музее 3»  
19.15 Т/с «Опер по вызову-2»  
20.10 Т/с «Братья по крови»  
22.00, 23.40 Т/с «CSI: Место 
преступления-10»  
01.05 «Облом.UA.»

ЧЕТВЕР, 14 травня 

UA: перший
06.00 М/с «Книга джунглiв» 
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, 
Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 02.30, 
05.20 Новини 
09.00 Т/с «Полдарк»  
10.00 Всеукраїнська школа 
онлайн. Українська мова 
10.35 Всеукраїнська школа 
онлайн. Фiзика 
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 
онлайн. Руханка 
11.10 Всеукраїнська школа 
онлайн. Англiйська мова 
11.45 Всеукраїнська школа 
онлайн. Всесвiтня iсторiя 
12.20 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
13.10, 15.10 «На Карантинi»: 
марафон 
16.20, 00.30 Телепродаж 
16.50 Розважальна програма з 
Майклом Щуром  
17.30 Про що спiває Європа 
18.20 Тема дня 
19.20 Д/ц «Свiт дикої природи» 
19.55 Д/ц «Дикi тварини» 
21.35, 23.55, 05.50 UA: Спорт 
21.45, 03.55 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
22.15, 03.00 Т/с «Епоха честi» 
00.00 #ВУКРАЇНI
04.25 Святi та грiшнi 

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 05.20 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 
04.10 «Любий, 
и переїжджаємо»
13.45 «Одруження наослiп 6»
15.40 «Свiт навиворiт 11: Китай»
17.10 Т/с «Вiтер кохання» …
19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 Т/с «Матусi 2» …
22.30 «Право на владу 2020» 
00.45 Х/ф «З iншого боку лiжка»  
02.15 Х/ф «Татусi без шкiдливих 
звичок»  

IНТЕР
03.50 «Щоденник вагiтної»
04.10 «Навколо М»
05.00 «Телемагазин»
05.30, 23.15 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек» …
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою 
руку» …
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий 
випадок»
18.00, 19.00, 02.40 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Крейсер «Iндiанопо-
лiс»: Iсторiя мужностi»  
01.00 Х/ф «Секретний ешелон» 

ICTV
04.15 Скарб нацiї 
04.25 Еврика!
04.30 Факти 
04.55 Т/с «Вiддiл 44»  
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
10.05 Секретний фронт 
11.35, 13.15 Х/ф «Виклик»  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.35, 16.20 Т/с «Конвой» …
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Анти-зомбi 
21.20 Т/с «Один у полi воїн» …
23.25 Т/с «Останнiй бронепоїзд»  
02.55 Х/ф «План втечi-3»  

СТБ
06.20, 08.45 Т/с «Коли ми вдома» 
07.00 «Все буде добре!»
11.35 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
12.25, 14.50 «МастерШеф» …
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.40 «Хата на тата» …
18.15 «СуперМама»
19.10, 20.15, 22.40 Т/с «Папаньки-2» 
22.55 Т/с «Майор i магiя»  
00.45 Х/ф «Дивiться, хто тепер 
заговорив» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time 
06.05 М/с «Лунi Тюнз» 
07.20 Варьяти …
09.30 Т/с «Грiмм»  
10.40 Х/ф «Школа супергероїв» 
12.20 Х/ф «Бiлий полон» 
14.20 Х/ф «Бiлоснiжка: Страшна 
казка»  
16.20, 19.00 Хто зверху? …
18.00 Ревiзор. Карантин 
20.50 Х/ф «Годзилла» (2014)  
23.00 Х/ф «Вулиця Монстро 10»  
01.00 Т/с «Київ вдень i вночi»  
01.50 Служба розшуку дiтей 
01.55 Зона ночi 
04.20 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.00, 16.00, 17.00, 19.30, 20.30, 
21.30 Одного разу пiд Полтавою 
08.30, 09.30 Одного разу в Одесi 
09.00, 16.30, 20.00, 21.00 Танька i 
Володька 
10.00, 23.00 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни» 
11.00, 13.00, 17.30 4 весiлля 

12.00, 18.30 СуперЖiнка 
14.00 Х/ф «Назад у майбутнє 2» 
22.00 Сiмейка У 
00.00 Казки У 
01.00 17+
02.30 Теорiя зради 
03.20 БарДак 
04.10 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 Т/с «Участок лейтенанта Ка-
чуры. Фильм 1. Иллюзия охоты»  
06.50 Х/ф «Ночь в музее 2» 
08.35, 18.15 «Спецкор»
09.15, 18.45 «ДжеДАИ»
09.50 «Решала»
11.45, 17.20, 00.20 «Затерянный 
мир»
13.40 «Месть природы»
14.10 Х/ф «Морской пехотинец-3: 
Тыл»  
15.50 Х/ф «Морской пехоти-
нец-4»  
19.15 Т/с «Опер по вызову-2»  
20.10 Т/с «Братья по крови»  
22.00, 23.40 Т/с «CSI: Место 
преступления-10»  
01.05 «Облом.UA.»

П`ЯТНИЦЯ, 15 травня 

UA: перший
06.00 М/с «Книга джунглiв» 
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, 
Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 02.30, 
05.20 Новини 
09.00 Т/с «Полдарк»  
10.00 Всеукраїнська школа 
онлайн. Українська лiтература 
10.35 Всеукраїнська школа 
онлайн. Адгебра 
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 
онлайн. Руханка 
11.10 Всеукраїнська школа 
онлайн. Англiйська мова 
11.45 Всеукраїнська школа 
онлайн. Хiмiя 
12.20 Всеукраїнська школа 
онлайн. Бiологiя 
13.10, 15.10  «На Карантинi»: 
марафон 
16.20, 00.30 Телепродаж 
16.50, 03.55 Перша шпальта 
17.25 VoxCheсk 
17.30 Про що спiває Європа 
18.20 Тема дня 
19.20 Д/ц «Свiт дикої природи» 
19.55 Д/ц «Тваринна зброя» 
21.35, 23.55, 05.50 UA: Спорт 
21.45 Нашi на Євробаченнi 
00.00, 04.25 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
03.00 Т/с «Епоха честi» 
04.50 #ВУКРАЇНI

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 04.25 ТСН 
09.25, 10.20, 02.30 «Життя 
вiдомих людей 2020»
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 
13.10 «Любий, 
ми переїжджаємо»
13.45 «Одруження наослiп 6»
15.40 «Свiт навиворiт 11: Китай»
17.10 Т/с «Вiтер кохання» …
19.00 «Секретнi 
матерiали 2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45, 01.15 «Лiга смiху. Дай-
джест 2020»
22.05 «Вечiрнiй квартал»
23.50 Х/ф «Фокстер i Макс» 
05.25 «Свiтське життя. 2020 дай-
джест» 

IНТЕР
03.25 «Щоденник вагiтної»
03.45 «Навколо М»
04.55 «Телемагазин»
05.25, 22.00 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек» …
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою 
руку» …
13.50, 14.45, 15.40, 23.50 «Реч-
док»

16.35 «Речдок. Особливий випадок»
18.00, 01.40 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi тижня»

ICTV
04.55 Скарб нацiї 
05.05 Еврика!
05.10 Служба розшуку дiтей 
05.15 Факти 
05.40 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
10.05 Анти-зомбi 
11.10, 13.15 Х/ф «Троя»  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.35, 16.15, 22.40 Т/с «Вижити 
за будь-яку цiну» 
17.25, 20.05 Дизель-шоу …
18.45 Факти. Вечiр 
23.40 Скетч-шоу «На трьох»  
01.40 Т/с «Сильнiше вогню» 

СТБ
05.15 Т/с «Папаньки» 
14.15, 14.50, 18.15, 19.00 «Хо-
лостяк-10» …
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
22.40 «СуперМама»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time 
06.05 М/с «Лунi Тюнз» 
07.20 Варьяти …
08.30 Дiти проти зiрок 
10.20 Х/ф «Останнiй мисливець 
на драконiв» …
12.20 Х/ф «Годзилла» (1998) 
15.00 Х/ф «Годзилла» (2014)  
17.10, 19.00 Хто зверху? …
20.50 Х/ф «Водний свiт» 
23.20 Х/ф «Бiлий полон» 
01.20 Т/с «Київ вдень i вночi»  
02.20 Служба розшуку дiтей 
02.25 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.00, 19.30, 20.30 Одного разу 
пiд Полтавою 
08.30, 09.30 Одного разу в Одесi 
09.00, 20.00 Танька i Володька 
10.00 Т/с «Нове життя Василини 
Павлiвни» 
11.00, 13.00, 17.30 4 весiлля 
12.00, 18.30 СуперЖiнка 
14.00 Країна У 
16.00 М/ф «Зачарований 
будинок» 
21.00 М/ф «Рiо» 
22.40 Х/ф «Готель «Гранд 
Будапешт»»  
00.25 17+
01.55 Теорiя зради 
02.45 БарДак 
03.35 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 Т/с «Участок лейтенанта Ка-
чуры. Фильм 1. Иллюзия охоты»  
06.50 Х/ф «Опасный элемент»  
08.30, 18.15 «Спецкор»
09.10, 18.45 «ДжеДАИ»
09.45 «Месть природы»
13.20 Х/ф «Ва-банк» 
15.25 Х/ф «Ва-банк-2» 
17.20 «Затерянный мир»
19.15 Х/ф «Форсаж-6»  
21.30 Х/ф «Команда 8: В тылу 
врага»  
23.20 Х/ф «Дружинники»  
01.00 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017»

СУБОТА, 16 травня 

UA: перший
06.00 М/с «Книга джунглiв» 
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.00, 
02.30, 05.35 Новини 
09.30 Енеїда 
10.35 М/с «Чорний пiрат» 
12.15, 00.30 Телепродаж 
12.45, 16.00, 21.20 Про що спiває 
Європа 
13.15 Х/ф «Ромео i Джульєта», 1 с.
15.00 Країна пiсень 
17.00 Пiсенний конкурс Євроба-
чення-2016. Фiнал 
22.00 Євробачення: Європо, 
запали свiтло 

02.50 Розсекречена iсторiя. 
Кенгiр 
03.45 Документальна передача 
«Українська Гельсiнська спiл-
ка-вектор визначено» 
04.45 Розсекречена iсторiя. 
Адвокат диявола 

1+1
06.15, 07.00 «Життя вiдомих 
людей 2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
13.05 Х/ф «Черепашки-нiндзя»  
14.55 Х/ф «Алiта: Бойовий ангел»  
17.15 Т/с «Кухня» …
19.30, 05.10 ТСН 
20.20 «Чистоnews 2020»
20.30 «Вечiрнiй квартал»
23.10 «Свiтське життя. 2020 дай-
джест» 
00.00 Х/ф «Катерина» …
03.15 Х/ф «Будинок з башточ-
кою» 

IНТЕР
03.10 «Чекай на мене. Україна» 
04.45 «Телемагазин»
05.15 Х/ф «Фiнiст — Ясний сокiл» 
06.30 «Слово Предстоятеля»
06.35 Х/ф «Кухарка» 
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом. Домашня 
кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Кохана жiнка механiка 
Гаврилова» 
12.30 Х/ф «Вiдпустка за свiй 
рахунок» 
15.05 Х/ф «Солодка жiнка» 
17.00 Т/с «Я подарую тобi свiта-
нок» (12+) 1–2 сс 
20.00, 02.10 «Подробицi»
20.30 Т/с «Я подарую тобi свiта-
нок» (12+) 3–4 сс. Заключна 
22.00 Концерт Олега Винника 
«Моя душа…» 
00.30 Х/ф «Навiщо ти пiшов»  
02.40 Д/п «Володимир Iвасюк. 
Iдеальне вбивство» 

ICTV
04.50 Скарб нацiї 
05.00 Еврика!
05.05 Факти 
05.35 Скетч-шоу «На трьох»  
06.55 Перше, друге i компот!
07.55 Перше, друге i компот! 
Прем’єра 
08.45 Т/с «Заклятi друзi»  
11.50, 13.00 Т/с «Пес»  
12.45 Факти. День 
16.20 Х/ф «Шерлок Холмс»  
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Х/ф «еладiатор»  
22.00 Х/ф «Робiн Гуд»  
00.30 Х/ф «Сезон убивць» „ 
01.55 Х/ф «Виклик»  

СТБ
05.30, 09.20 «Неймовiрна правда 
про зiрок»
07.25, 11.00 Т/с «Папаньки-2» 
19.00 «МастерШеф Професiо-
нали 2» …
22.00 «Євробачення 2020»
00.05 Х/ф «У моїх мрiях» …

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time 
06.05 М/с «Лунi Тюнз» 
07.20 Варьяти …
10.20 Суперiнтуїцiя …
12.10 Хто зверху? …
15.50 М/ф «Кунг-фу панда 2» 
17.20 М/ф «Заплутана iсторiя» 
19.10 М/ф «Як приборкати 
дракона» 
21.00 Х/ф «Тор»  
23.10 Х/ф «За подих вiд тебе»  
00.50 Т/с «Київ вдень i вночi»  
02.30 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
11.30 Х/ф «Обережно! Предки 
в хатi» 
13.30 4 весiлля 
17.20 М/ф «Рiо» 
19.00 Х/ф «Назад у майбутнє 3» 
21.00 Одного разу 
пiд Полтавою 
22.00 Iгри Приколiв 
23.00 Х/ф «Свiтанок планети 
мавп»  
01.15 Щоденники Темного  
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 08.10, 00.45 «Затерянный 
мир»
07.45 «ДжеДАИ 2019»
13.00 Х/ф «Пик Данте» 
15.00 Х/ф «Посылка»  
16.45 Х/ф «Форсаж-6»  
19.00 Х/ф «Бронежилет»  
20.40 Х/ф «Меркурий в опас-
ности»  
22.40 Х/ф «Возмездие»  
01.30 «Месть природы»
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017»

НЕДIЛЯ, 17 травня 

UA: перший
06.00 М/с «Книга джунглiв» 
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, 
Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.05, 
02.30, 05.35 Новини 
09.00 Божественна Лiтургiя 
у Свято-Михайлiвському кафе-
дральному соборi Православної 
Церкви України та всеукраїнська 
молитва 
11.00, 12.01 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.00 Хвилина мовчання: 
Пам’ятi жертв полiтичних 
репресiй 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви 
в Українi 
13.30 Х/ф «Ромео i Джульєта», 
2 с.
15.15 Документальна передача 
«Малевич. Український квадрат» 
16.05, 00.30 Телепродаж 
16.35 Документальна передача 
«Весна 68» 
17.35 Т/с «Епоха честi» 
19.20 Д/ц «Чiлi: Дика подорож» 
20.25 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
21.20 Документальна 
передача «Крим. Окупованi: 
iсторiї кримчан за 5 рокiв 
окупацiї» 
22.15 Д/ф «Процес: росiйська 
держава проти Олега Сенцова»  
23.40 #ВУКРАЇНI
02.50 Розсекречена iсторiя. 
Чому насправдi передали Крим 
Українi?
03.45 Розсекречена iсторiя. 
Яка Кримськотатарська iсторiя 
потрiбна Українi?
04.40 Розсекречена iсторiя. 
Крим. Киримли. Повернення 

1+1
06.00 М/ф 
06.15, 07.05 «Життя вiдомих 
людей 2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.25, 04.00 «Свiт навиворiт»
15.40, 00.45 Т/с «Горизонти 
кохання» …
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Чорний ворон» …
23.00 Х/ф «Ефект колiбрi»  

IНТЕР
03.35 Х/ф «Секретний ешелон» 
05.00 «Україна вражає»
05.55 Х/ф «Текумзе» 
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Дива 
свiту 2» 

11.00 «Орел i решка. Божевiльнi 
вихiднi» 
12.00 «Орел i решка. Карантин» 
13.00 «Крутiше всiх. Найкраще»
14.50 Х/ф «Граф Монте Крiсто» 
18.10 Х/ф «Перемагаючи час» 
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «В полонi стихiї» 
22.20 Х/ф «Багрянi рiки»  
00.20 Д/п «Секретнi файли 
нацистiв» 
02.20 «Речдок»

@#ICTV
04.30 Скарб нацiї 
04.40 Еврика!
04.45 Факти 
05.10 Секретний фронт 
06.00 Громадянська оборона 
07.40 Т/с «В полонi 
у перевертня»  
10.55, 13.00 Х/ф «Шерлок Холмс»  
12.45 Факти. День 
13.30 Х/ф «Робiн Гуд»  
15.55 Х/ф «еладiатор»  
18.45 Факти тижня 
20.30 Х/ф «Примарний вершник»  
22.35 Х/ф «Примарний верш-
ник-2: Дух помсти»  
00.15 Х/ф «Морган»  
01.45 Х/ф «Єлена Троянська» 

СТБ
06.05 «Все буде смачно!»
09.00 Х/ф «Осiннiй марафон» 
10.45 «МастерШеф Професiо-
нали 2» …
13.35 Т/с «Майор i магiя»  
19.00 «Слiдство ведуть екстра-
сенси» 
19.55 «Один за всiх»  
22.00 «Детектор брехнi» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Таємний агент 
06.20 Х/ф «Я вбиваю велетнiв» …
08.10 Ревiзор. Карантин 
09.10 Вiд пацанки 
до панянки  
11.10 Х/ф «Крампус»  
13.10 Х/ф «Вiктор Франкен-
штейн»  
15.10 Х/ф «Дракула. Невiдо-
ма iсторiя»  
16.50 Х/ф «Тор»  
19.00 Х/ф «Тор 2: Царство 
темряви»  
21.00 Х/ф «Тор 3: Раґнарок» …
23.20 Х/ф «Титан»  
01.10 Т/с «Київ вдень i вночi»  
02.00 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.30 Х/ф «Мiй улюблений 
динозавр» 
12.05, 22.00, 01.20 Панянка-се-
лянка 
18.00 Х/ф «Свiтанок планети 
мавп»  
20.20 Х/ф «Геркулес»  
00.00 Щоденники Темного  
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Затерянный мир»
12.35 Х/ф «Обратная тяга»  
15.00 Х/ф «Солдат Джейн»  
17.15 Х/ф «Слезы солнца»  
19.25 Х/ф «Гонщик» 
21.30 Х/ф «Убрать Картера»  
23.25 Х/ф «Виртуальная 
революция»  
01.00 Т/с «Опер по вызову»  
03.20 «Месть природы»
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РЕКЛАМА

«Улюблене місце 
вдома» 

Наша журналістка Ольга Турчак 
також поділилася фотографією сво-
го балкона.

— Тепер це моє улюблене міс-
це вдома. Тут можна пити каву і 
хоч трошки «погуляти», — каже 
вона. — Прибирання планувала 
довго. Я нещодавно переїхала 
у цю квартиру. Орендую її. Влас-
ники залишили на балконі багато 
різного. Тут і будівельні матері-
али, і старі меблі з кімнати, ну і 
ще багато іншого. Ми з хлопцем 
витратили весь день на те, щоб 
«розгребти» балкон. І він, звісно, 
не ідеальний, але кава тут смакує 
значно більше, ніж перед телеві-
зором або на кухні. Тато «спрезен-
тував» крісло із садового набору 
і — «ву-а-ля». Особливо це цінно, 
якщо весь день проводиш вдома. 
А ще це місце страшенно полю-
бив мій кіт. Йому тут спиться теж 
значно краще.

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097-16-14-150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM

— Ïîðÿäîê íà áàëêîí³ ³ äîâåäåííÿ 
éîãî äî ñòàíó «ìîæíà ïèòè êàâó» — 
ìàñòõåâ äëÿ êîæíîãî êàðàíòèíùè-
êà, — ðîçïîâ³äàº òåðíîïîëÿíêà Ãàëèíà 
Ìàöèêóð. — ß âæå íà çàâåðøàëüíîìó 
åòàï³. Ä³äóñü ìàéñòðóº â³äêèäíèé ñòî-

ëèê äëÿ êàâóâàííÿ íà áàëêîí³.
À îñü Îëåã Äåð³é êàæå, ùî êàðàí-

òèí íàäèõíóâ íå òå, ùî íà ïðèáè-
ðàííÿ, à íà ö³ëèé ðåìîíò ó êâàðòèð³.

— ß âæå äâà ðîêè ìð³þ çðîáèòè 
ì³ñöå äëÿ êàâè àáî ðàíêîâî¿ ïîðö³¿ 
âîäè íà áàëêîí³, àëå ï³ä ÷àñ êàðàíòè-
íó âèð³øèâ ðîáèòè á³ëüø íàãàëüíèé 
ðåìîíò âäîìà, — êàæå â³í.

ВРАЖАЄ: ЯК КАРАНТИН НАДИХНУВ 
ТЕРНОПОЛЯН ПРИБРАТИ БАЛКОНИ 
Будинки  Карантин — можливість зробити те, 
що давно планували, але не робили за браком часу. 
Тернополяни поділились історіями про те, як навели 
лад у себе вдома, зокрема, впорядкували балкони. 
А хтось навіть наважився на ремонт

Карантин 
надихнув 

Тернополянка Христина Сеник 
каже, що її балкон теж довго чекав 
на оновлення. Тепер там вазони 
у кольорових горщиках та крісло 
для відпочинку.

— Карантин і справді надих-
нув. І не тільки на ремонт балко-
на, — говорить вона. — І не лише 
на ремонт. Я розпочала вчити 
англійську, є час читати книжки, 
які давно відкладала. Більше часу 
можу провести з рідними. А ще 
ми з чоловіком почали займатися 
спортом та готувати смачну, ко-
рисну їжу.

Креатив і мотивація 
на вікнах 

Мотиваційний напис «Залишаюсь 
вдома» на вікні балкону разом із 
дітками створила тернополянка 
Галина Тимощук.

— Ще на початку карантину бал-
кон став місцем мотивації для нас 
та для інших мешканців будинку, — 
розповідає жінка. — У нас двоє ді-
тей, і ми дотримуємось каранти-
ну, залишаємося вдома. А в той 
час інші мами з дітьми гуляють 
на майданчику. Малюкам важко 
пояснити, чому інші дітки на вули-
ці, а ми вдома. Придумали такий 
креативний спосіб.

Квіткову галерею на своєму балконі створила Зоряна Гевко. 
Тепер це не лише затишне місце для відпочинку, а й окраса цілого будинку.
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Якщо чоловік чує все, що говорить 
йому жінка, то вона не красуня.

***
Чим довше самоізоляція, тим вища 
ймовірність обнулення сімейного 
бюджету.

***
— Давай дитину заведемо?
— Може краще собаку?
— Ні, з нею гуляти треба в будь-яку 
погоду, корм там всякий, це велика 
відповідальність… Давай дитину 
заведемо!

***
Оптимісти — ходять без масок, 
песимісти — масок не знімають, 
а реалісти — сидять вдома.

***
— Якщо ви чимось зайняті, як 
визначити — це корисне заняття чи ні?
— Легко: корисне заняття скоро вам 
набридне…

***
Я пам’ятаю, ми до карантину всі 
говорили, що хочемо пожити тиждень, 
як наші коти. Тепер я думаю, що у мого 
кота життя є більш насиченим за моє. 
Вранці пішов, о 12 ночі прийшов.

***
— Краще спробувати й шкодувати, ніж 
шкодувати, що не спробував.
— Я не згоден з таким твердженням.
— Ви, напевно, песиміст?
— Ні, я просто одружений.

***
Винеси мозок роботодавцю: 
на пропозицію звільнитися за власним 
бажанням відповідай, що тобі 
необхідно порадитися з прем’єр-
міністром.

***
— Ось бачиш, який ти! Собі взяв 
великий шматок м’яса, а мені залишив 
маленький…
— А ти як би зробила?
— Я, звичайно, взяла б собі 
маленький…
— Ну, а чого ж ти тоді кричиш, я тобі 
такий і дав!

***
Студентка приїжджає додому 

на канікули і кричить з порогу:
— Мамо, а у мене тепер є хлопчик!
— Радість моя, і де він навчається?
— Ти що, йому всього два місяці!

***
— Слухай, ти така класна! 
От вже пощастить же комусь…
— Може тобі?
— Чому відразу мені?

***
— Сер Генрі, може, підемо, 
прогуляємося на болота?
— Ні в якому разі, містере Холмс! 
Нас же можуть заарештувати 
за порушення карантину!
— Візьмемо повідець, скажемо, що 
собачка втекла.
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ОВЕН Овен дуже відповідально 
вибирає сорт кави. Під час каву-
вання Овен не проти поговорити.

ТЕЛЕЦЬ Для Тельців кава — 
це ковток енергії. Тому 
не докучайте їм балачкою 

за таким важливим заняттям.

БЛИЗНЮКИ Близнюки часто 
експериментують з сортами 
кави, шукають незвідані нотки.

РАК На думку Рака, хороша кава 
повинна бути міцна, гаряча, з 
гарного сорту. Він п’є каву поспі-

шаючи. Робить це для підняття тонусу.

ЛЕВ Лев обирає найвишуканішу 
каву, в красивій чашці, з найсві-
жішими вершками і десертом. 

Лев — гурман.

ДІВА Для Діви приготування 
кави — особливий ритуал. 
Вона дуже ретельно підходить 

до справи, дотримується всіх правил.

ТЕРЕЗИ Терези готують каву 
за рецептом. П’ють її вони по-
вільно, мрійливо і релаксуючи.

СКОРПІОН Скорпіон прагне 
купувати найвишуканіші сорти 
кави. Він впевнений у бездоган-

ності свого смаку.

СТРІЛЕЦЬ У Стрільців особливе 
ставлення до кави. Вони сприй-
мають її як незамінний атрибут, 

а іноді і привід для спілкування.

КОЗЕРІГ Козероги скептично 
ставляться до експериментів і 
якщо і п’ють каву, то дуже рідко 

або в невеликих кількостях. 

ВОДОЛІЙ Водолій може з 
самого посереднього сорту кави 
приготувати ароматний, вишу-

каний напій. 

РИБИ Риби не уявляють своє 
життя без кави. Вона дарує цілю-
щу енергію і заряд бадьорості. 

Але Рибам варто бути помірними.
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Де у Тернополі купити каву на винос?

КАВ’ЯРНЯ «СКАВАРІДКА»
«Скаварідка» на Валовій, 1 відкрита, і наші 
прекрасні бариста вже варять каву і запако-
вують чізкейки та еклери на винос.  Приходь 
до нас, дзвони за номером: 068–242–08–98 і 
замовляй.
Ми працюємо у вихідні з 9.00 до 21.00, 
в будні з 8.00 до 21.00.

КАВ’ЯРНЯ «STAR COFFEE»
Смачні десерти та напої. Альтернативні методи 
приготування кави. Завітайте до нашої кав’ярні 
«Star Coffee» (за пам’ятником Івану Франку).
Адреса: м. Тернопіль, вулиця Гетьмана Сагай-
дачного, 8. Тел. 099–331–33–43.
Ми працюємо: пн-пт — 8.00–22.00. Без пере-
рви. Сб, нд — 9.00–22.00. Без перерви.
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КАВ’ЯРНЯ «РОВЕР»
Смачна кава та чай з собою.
Адреса: м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевчен-
ка, 10. Тел. 096–937–01–63.
Ми працюємо: пн-пт — 8.30–22.00. Без пере-
рви. Сб, нд — 10.00–23.00. Без перерви.

КАВ’ЯРНЯ «КАРМА КАВА»
Продаж кави та десертів. Адреса: м. Тернопіль, 
вулиця Гетьмана Сагайдачного, 13. Т
ел. 063–818–32–91. Ми працюємо: 
пн-пт — 8.00–21.00. Без перерви. Сб, 
нд — 10.00–21.00. Без перерви.


