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КАРАНТИННІ ХРОНІКИ

ЛІТО – ЗНОВУ БЕЗ ГАРЯЧОЇ ВОДИ
ЧОМУ ТЕРНОПОЛЯН ПОЗБАВЛЯЮТЬ КОМФОРТУ

с. 8

ВЕСЕЛЕ КАРАОКЕ — 
У ТАКСІ с. 11

 У місті понад 25 тис. помешкань 
під’єднані до централізованого 
гарячого водопостачання. Усі вони 
забудуть про комфорт 

 На міжопалювальний період 
відключають воду у багатоповерхових 
будинках. Деякі котельні не працюватимуть 
понад місяць (у кращому випадку) 

 Чому припиняють роботу 
навіть відремонтовані котельні, 
чи зменшать оплату за послуги та 
скільки коштує встановити бойлер, 
дізнавалася «RIA плюс»

с. 3 На час, поки відключають гарячу воду, тернополяни гріють її в каструлях
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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 Ольга Турчак. 

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.

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–161–41–50, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

— Ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó ÿ âòðàòèëà 
ðîáîòó, — ðîçïîâ³äàº òåðíîïîëÿí-
êà Îëüãà. — Ôàêòè÷íî â ìåíå áóâ 
âèá³ð — ³òè ó â³äïóñòêó áåç çáå-
ðåæåííÿ çàðïëàòè, àáî çâ³ëüíÿ-
òèñÿ âçàãàë³. ß ïðàöþâàëà çà ì³-
í³ìàëüíó çàðïëàòó. Âè ðîçóì³ºòå, 
ùî ³ òàê öèõ ãðîøåé ìàëî íà ùî 
âèñòà÷àº, à òóò ñêàçàëè äâà òèæí³ 
áóòè ó â³äïóñòö³ âçàãàë³ áåç í³÷îãî. 
Ïîò³ì ó öåíòð³ çàéíÿòîñò³ ìîãëè 
áóòè ïðîáëåìè ÷åðåç ö³ â³äïóñòêè, 
òà é íå çðîçóì³ëî, ÿê áè áóëî ï³ñ-
ëÿ ¿¿ çàâåðøåííÿ. Òîìó äëÿ ìåíå 
êðàùå áóëî çâ³ëüíèòèñÿ âçàãàë³.

Í³ íàçâè ï³äïðèºìñòâà, í³ 
ñâîãî ïð³çâèùà æ³íêà ïîïðî-
ñèëà íå âêàçóâàòè. Áî êàæå, ùî 
íà ñòàð³é ðîáîò³ ó íå¿ çàëèøèëèñÿ 
äðóç³. Íå çàõîò³ëà òåðíîïîëÿíêà 
çâåðòàòèñü ³ â ñóä. Ìîâëÿâ, ïîò³ì 
ùå ïðîáëåì íå îááåðåøñÿ.

ЛЮДИ ТЕПЕР АКТИВНІШЕ 
ШУКАЮТЬ РОБОТУ 

ßê ïîâ³äîìëÿþòü ó Òåðíîï³ëü-
ñüêîìó îáëàñíîìó öåíòð³ çàéíÿ-
òîñò³, çðîñòàííÿ çàðåºñòðîâàíèõ 
áåçðîá³òíèõ ñïîñòåð³ãàþòü ùå ç 
ïî÷àòêó 2020 ðîêó. ßêùî ó êâ³ò-
í³ 2019 ðîêó ñòàòóñ áåçðîá³ò-
íîãî áóëî íàäàíî 1167 îñîáàì, 

òî ó êâ³òí³ 2020 ðîêó — 3346, ùî 
ìàéæå ó òðè ðàçè á³ëüøå.

— Â³ä ïî÷àòêó êàðàíòèíó ìàéæå 
5 òèñÿ÷ îñ³á ïîäàëè çàÿâè ïðî 
íàäàííÿ ñòàòóñó áåçðîá³òíîãî, 
ïîâ³äîìëÿþòü ó â³ää³ë³ ³íôîðìà-
ö³éíî¿ ðîáîòè îáëàñíî¿ ñëóæáè 
çàéíÿòîñò³. — Çàðàç ïðîöåäóðà íà-
äàííÿ öüîãî ñòàòóñó º ñïðîùåíîþ.

Ðîáîòó â ÷àñ êàðàíòèíó òàêîæ 
ñòàëî çíàéòè ñêëàäí³øå, ÿêùî 

ó ñ³÷í³-êâ³òí³ 2020 ðîêó ðîáî-
òîäàâö³ îáëàñò³ ïîäàëè ó ñëóæáó 
çàéíÿòîñò³ îáëàñò³ 10759 âàêàíñ³é, 
òî ó öåé æå ïåð³îä 2019 ðîêó ¿õ 
áóëî á³ëüøå íà 35,8%.

ОГОЛОШЕНЬ ПРО ВАКАНСІЇ 
ПОМЕНШАЛО 

Îñê³ëüêè íå óñ³ áåçðîá³òí³ çâåð-
òàþòüñÿ ó öåíòð çàéíÿòîñò³, ìè 
âèð³øèëè ïðîìîí³òîðèòè ³íôîð-
ìàö³þ ç íàéá³ëüøî¿ òåðíîï³ëü-
ñüêî¿ ãàçåòè îãîëîøåíü «RIA 
ïëþñ».

ЯК БУТИ, ЯКЩО ВИ ВТРАТИЛИ 
РОБОТУ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ 
Криза  Безробітних на Тернопільщині 
побільшало майже втричі, порівняно з 
попереднім роком. Чи реально зараз 
знайти роботу?

Çà ³íôîðìàö³ºþ â³ää³ëó îãîëî-
øåíü, ñòàíîì íà 18 òðàâíÿ, ïî-
ð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ìè òèæíÿìè, 
âàêàíñ³é íà ïîøóê ðîáîòè á³ëü-
øàº. Ïðîòå çà âåñü ÷àñ êàðàíòèíó 
ðîáîòîäàâö³ íå ïðàãíóòü øóêàòè 
ïðàö³âíèê³â.

²ç ïî÷àòêó áåðåçíÿ, çà ñëîâàìè 
ïðàö³âíèö³ â³ää³ëó ïàí³ Ãàëèíè, 
ïîìåíøàëî ³ îãîëîøåíü â³ä ñàìèõ 
ëþäåé, ÿê³ øóêàþòü ðîáîòó. Íà-
ïðèê³íö³ òðàâíÿ ëþäè çíîâó ïî-
÷èíàþòü øóêàòè ðîáîòó. Çîêðåìà, 
çðîñëà ÷èñåëüí³ñòü îãîëîøåíü â³ä 
ìàéñòð³â, ÿê³ õî÷óòü ïðàöþâàòè 
ó áóä³âíè÷³é ñïðàâ³.

ЯКІ ВИПЛАТИ ВИ МОЖЕТЕ 
ОТРИМАТИ 

ßê ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê îáëàñ-
íî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ Âàñèëü 
Îëåùóê, çàðàç çà äåðæäîïîìîãîþ 
ìîæóòü çâåðíóòèñü ³ ðîáîòîäàâ-
ö³. Çîêðåìà, éäåòüñÿ ïðî ïðåä-
ñòàâíèê³â ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî 
á³çíåñó, ÿê³ çóïèíèëè ÷è ñêîðî-
òèëè ä³ÿëüí³ñòü ÷åðåç êàðàíòèí 
òà ñïëà÷óâàëè ºäèíèé âíåñîê 
çà ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â âïðîäîâæ 
6 ì³ñÿö³â äî êàðàíòèíó.

Ö³ êîøòè ðîáîòîäàâåöü ìàº 
âïðîäîâæ òðüîõ äí³â âèïëàòèòè 
ñâî¿ì ïðàö³âíèêàì íà çáåðåæåííÿ 
ðîáî÷èõ ì³ñöü. Âèòðàòèòè íà ³íø³ 
ïîòðåáè ãðîø³ ï³äïðèºìåöü 
íå ìàº ïðàâà, áî ÷åðåç äåñÿòü 
äí³â öå ïåðåâ³ðÿòèìóòü ôàõ³âö³ 
öåíòðó çàéíÿòîñò³.

Якщо ви підприємець малого та середнього бізнесу і вимушено припинили діяльність 
через карантин — можете звернутися за компенсацією до Центру зайнятості для 
працівників свого підприємства 

ВАСИЛЬ МИХАЙЛЮК, 

АДВОКАТ 

— У трудовому 
законодавстві є 
дуже багато сво-
їх нюансів.  Ко-
жен випадок тут 

потребує окремого розгляду. 
Не можна порівнювати закрит-
тя підприємства та звільнення 
працівника, адже вони можуть 
бути за різних обставин. Якщо 
це звільнення, то питання мо-
жуть бути до того, яка причина, 
скільки людина працює, чи під-
писала вона договір. Якщо це 
закриття підприємства, треба 
дивитися, чи є рішення влас-

ників, це реорганізація або 
скорочення.
Якщо закриття підприємства від-
булося через карантин, то варто 
розуміти також, що чіткої зако-
нодавчої бази під це не підвели. 
Є постанова Кабміну і все. Тому 
це дуже складне питання.
Однозначно, примусити вас пи-
сати заяву на відпустку за влас-
ний рахунок роботодавець 
не може. Але ми добре розумі-
ємо, що людей можуть ставити 
перед фактом: або заява за влас-
ний рахунок, або звільнення, і тут 
останні часто обирають відпустку. 
Можна доводити свою позицію 
через суд.

Коли допоможе суд 

МИХАЙЛО КОЗЮК, 

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ 

ПСИХОЛОГ 

— Варто сприйма-
ти втрату чогось 
звичного та ста-
більного, лише як 

можливість почати щось нове, 
більш класне. Насправді у люди-
ни є безліч шляхів для працев-
лаштування: за схожою схемою, 
з тими навичками, які вона вже 
має або ж як можливість відкри-
ти себе точно з іншого боку.
Потрібно бути вдячним тому 
часові, який ви провели на цій 
роботі, адже саме ця робота 
може бути поштовхом до кра-
щих вершин. Основна порада — 
це не жити минулим і дивитися 
лише вперед.
Потрібно обов’язково бути діє-
вим: звернутись у центр зайня-

тості, розмістити своє резюме 
на відповідних сайтах, озна-
йомитися з посадами, які вам 
підходять. Ще одна порада: 
головне — навчитися свій «про-
дукт праці» фіксувати у резюме, 
фотографувати, описувати, роз-
повідати про свої знання, вміння, 
навички… Потім усе це переда-
вати іншим людям, знайомим, 
розміщувати як на офіційних 
сервісах, які пропонують роботу, 
так і на персональних сторінках 
у соцмережах.
Важливою у такі складні пері-
оди є підтримка близьких лю-
дей. Тому якщо у таку ситуацію 
потрапила дорога вам людина, 
не критикуйте за втрату роботи, 
старайтесь акцентувати її увагу 
на тому, що людина є повноцін-
ною, здоровою та має всі шанси 
для своєї реалізації.

Як впоратися, коли залишилися без заробітку 

«Ìåíå ïîñòàâèëè 
ïåðåä ôàêòîì: ïèøåø 
çàÿâó íà â³äïóñòêó áåç 
çáåðåæåííÿ çàðïëàòè, 
àáî â³äðàçó — 
íà çâ³ëüíåííÿ» 

— Àáè îòðèìàòè öþ äîïîìî-
ãó, ïîòð³áíî âïðîäîâæ 30 äí³â ç 
ìîìåíòó çóïèíêè ÷è ñêîðî÷åííÿ 
ä³ÿëüíîñò³ çâåðíóòèñü äî öåíòðó 
çàéíÿòîñò³ çà ì³ñöåì ñïëàòè 
ªÑÂ, — êàæå ïàí Îëåùóê. — 
Ïîäàéòå äîêóìåíòè â îäèí ³ç 
çðó÷íèõ äëÿ âàñ ñïîñîá³â: ÷åðåç 
ñêðèíüêó äëÿ êîðåñïîíäåíö³¿ 
â ÖÇ (îðèã³íàë), ÷åðåç ïîøòó 
(îðèã³íàë), ÷åðåç email (ñêàíêî-

ï³¿). Óïðîäîâæ òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â 
ç ìîìåíòó ïîçèòèâíîãî ð³øåííÿ 
ðîáîòîäàâåöü òà öåíòð çàéíÿòîñò³ 
óêëàäàþòü äîãîâ³ð.

Åëåêòðîíí³ ñêðèíüêè ÖÇ òóò: 
is.gd/7z3gMM 

Îêð³ì òîãî, ÿêùî âè ìàºòå 
îô³ö³éíèé ñòàòóñ áåçðîá³òíîãî, 
òî ìîæåòå ðîçðàõîâóâàòè íà ñòàí-
äàðòíó äîïîìîãó, ÿêà, äî ðå÷³, 
çðîñëà ç 650 ãðí äî 1000 ãðí.
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Äåÿê³ êîòåëüí³ ïðèïèíèëè ïî-
äà÷ó ãàðÿ÷î¿ âîäè âæå ç 12 òðàâíÿ. 
Ïðèì³ðîì, íà âóëèö³ Ëîçîâåöüê³é, 
Øê³ëüí³é, Òðîëåéáóñí³é òà Áðè-
ãàäí³é. Âîíè íå ïðàöþâàòèìóòü 
àæ äî 10-ãî ÷åðâíÿ. Òåðíîïîëÿíè 
îáóðþþòüñÿ, ùî çíîâó äîâåäåòüñÿ 
ì³ñÿöü ìèòèñÿ â ìèñêàõ òà ãð³òè 
âîäó â êàñòðóëÿõ.

«НЕ МАЮ СИЛИ ГРІТИ ВОДУ 
В КАСТРУЛЯХ» 

«ß íå ãîòîâà. Íå ìàþ ñèëè çíî-
âó ãð³òè âîäó â êàñòðóëÿõ. Íó, ÿê 
âîäîêàíàë ïðîâîäèòü ðåìîíòí³ 
ðîáîòè çà äâà äí³? À «Òåïëîêî-
ìóíåíåðãî» òðè ðîêè ðåìîíòóº 
ïî òðè ì³ñÿö³… Óæå ³ íîâ³ êîòåëü-
í³ (íå ôàêò, ùî åêîëîã³÷íî ÷èñò³) 

çðîáëåí³, ³ ìè çíîâó áåç òåïëî¿ 
âîäè», — ïèøóòü òåðíîïîëÿíè 
ó ñîöìåðåæàõ.

Ïðèïèíÿòü âîäîïîñòà÷àííÿ ³ 
â ãóðòîæèòêàõ òà êîìóíàëüíèõ 
çàêëàäàõ.

— Öå âæå ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü 
òàêà ñèòóàö³ÿ, — ñêàðæèòüñÿ ñòó-
äåíò ÒÍÒÓ Ìàêñèì. — Ó íàñ ³ òàê 
âîäó âìèêàþòü íà ê³ëüêà ãîäèí 
çðàíêó òà ââå÷åð³. Òåïåð çíîâó äî-
âåäåòüñÿ ãð³òè ¿¿ â ÷àéíèêó. Áî õî÷ 
³ ë³òî, âîäà ç êðàíó — ëüîäÿíà.

Îáóðþº òåðíîïîëÿí ³ òå, ùî 
íàâ³òü íîâ³ òà â³äðåìîíòîâàí³ 
êîòåëüí³ íå áóäóòü ïðàöþâàòè.

НАВІЩО ВІДКЛЮЧАЮТЬ 
КОТЕЛЬНІ 

Ó ì³ñüê³é ðàä³ ïîÿñíþþòü, ùî 
íå âñ³ êîòåëüí³ ïîòðåáóþòü ðå-
ìîíòó, îäíàê ïîòð³áíî âèêîíàòè 

Не кожен хоче майже місяць користуватися 
лишень холодною водою. Багато тернопо-
лян мають дітей, та й дорослим приймати 
щодня холодний душ та мити посуд у хо-
лодній воді не додасть здоров’я. Вирішити 
цю проблему допоможе бойлер або спеці-
альний водонагрівач. Їх можна придбати 
в магазинах побутової техніки, на ринку 
або замовити онлайн.
Ціни на бойлери стартують від 2000 гри-
вень. Однак варто зауважити, що най-
дешевші прилади зазвичай мають об’єм 
40–60 літрів та невелику потужність. 
У середньому, бойлер на 80 літрів коштує 
4000 гривень, однак є і дорожчі.
Перш за все зверніть увагу на його об’єм, 

потужність та швидкість нагрівання води. 
Для сім’ї на 3–4 людини бойлера, об’ємом 
80 літрів буде цілком достатньо. Такі рекомен-
дації журналісти знайшли на сторінках інтер-
нет-магазинів. Там продавці зазвичай вказу-
ють, як правильно вибрати об’єм бойлера. Це 
залежить не лише від кількості членів сім’ї, а й 
від кількості точок споживання води — руко-
мийник, ванна, душова кабіна тощо. Для двох 
людей, у будинку яких є раковина та душ, 
достатньо бойлера, об’ємом 50–80 літрів. 
Якщо ж сім’я з 5 людей, і в будинку є душ, 
ванна, та два рукомийники — бойлер вже 
має бути об’ємом 120–150 літрів.
За встановлення бойлера також доведеться 
заплатити, якщо ви не можете зробити це 

самостійно. Тернопільські майстри беруть 
за свою роботу 700–1000 гривень. Також 
деякі магазини побутової техніки пропону-
ють послугу доставки та підключення бойле-
ра. Деякі магазини роблять це безкоштовно. 
Тому перед покупкою дізнайтеся, скільки 
коштуватиме встановлення обладнання 
спеціалістами.
Окрім бойлера, є і інший, більш бюджетний 
варіант, про який редакції розповів читач 
Віталій. Він працює майстром, який вста-
новлює бойлери і не тільки.
— Це — спеціальний компактний водона-
грівач, який варто встановити замість зви-
чайного крана. Його потрібно підключити 
до електромережі. Вода нагрівається при 

проходженні через систему нагрівних еле-
ментів. Також можна увімкнути і холодний 
режим, відрегулювати температуру на-
грівання води. Його переваги — у легко-
му встановленні та миттєвому нагріванні 
води. Ціни на такі складають від 1 до 4 тис. 
гривень залежно від виробника та харак-
теристик. Однак такий нагрівач має і свої 
недоліки. Якщо у вас тече «жорстка вода», 
то такий не варто встановлювати, адже 
на нагрівальних елементах буде утворю-
ватися накип, і прилад гірше працюватиме 
уже за кілька місяців роботи, а то і взагалі 
може зламатися. Тому якщо якість води 
низька, або ви не маєте фільтра — такий 
нагрівач вам не підійде, — каже він.

Альтернатива — бойлер: як обрати 

ЛІТО — ЗНОВУ БЕЗ ГАРЯЧОЇ ВОДИ: 
ЧОМУ ПОЗБАВЛЯЮТЬ КОМФОРТУ? 
Комуналка  У місті на міжопалювальний 
період відключають воду у багатоповерхових 
будинках. Деякі котельні не працюватимуть 
понад місяць (у кращому випадку). Чому 
припиняють роботу навіть відремонтовані 
котельні та як тернополяни обходяться без 
гарячої води, дізнавалася «RIA плюс»

ðåãëàìåíòí³ ðîáîòè, ùîá ï³äãîòó-
âàòè ñèñòåìè äî íàñòóïíîãî îïà-
ëþâàëüíîãî ñåçîíó. Ðîáîòè ïëà-
íóþòü âèêîíàòè øâèäøå, à ãàðÿ÷ó 
âîäó — ïîäàòè â áóäèíêè ðàí³øå.

— Çâè÷àéíî, ö³ òåðì³íè âàðòî 
ñêîðîòèòè, — êàæå ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ñåðã³é Íàäàë. — Çà ïåð³îä ç òðàâ-
íÿ ïî æîâòåíü ìè ìàºìî âèêîíàòè 
îáñòåæåííÿ, ïåðåâ³ðêó òà ðåìîíò 
óñ³º¿ ìåðåæ³ òåïëîïîñòà÷àííÿ. 
Çâè÷àéíî, öå íå ìîæíà âèêîíàòè 
îäíî÷àñíî ó âñ³õ áóäèíêàõ, òîìó 
öå ðîáèòèìóòü ïîåòàïíî.

À áåç ïåðåâ³ðêè êîòåëåíü 
íå ìîæíà áóäå ïî÷àòè îïàëþâàëü-
íèé ñåçîí, äîäàþòü ó âèðîáíè-
÷î-òåõí³÷íîìó â³ää³ë³ ÊÏ «Òåð-
íîï³ëüì³ñüêòåïëîêîìóíåíåðãî». 

—Êîëè êîòåëüíþ çóïèíÿ-
þòü — ïðîâîäÿòü ã³äðàâë³÷íå 
âèïðîáóâàííÿ òåïëîâî¿ ìåðåæ³ 
³ ðåìîíò — ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³. 
Ï³ñëÿ öüîãî ñêëàäàºìî àêòè, ùî 
òåïëîâà ìåðåæà ãîòîâà ³ ïåðåäà-
ºìî ¿õ äî ³íñïåêö³¿ ç åíåðãîçáå-
ðåæåííÿ, — ïîÿñíþº íà÷àëüíèê 
âèðîáíè÷î-òåõí³÷íîãî â³ää³ëó 
Ìèõàéëî Ãîðáàíü.

СКІЛЬКИ АБОНЕНТІВ 
ПОСТРАЖДАЮТЬ 

Òàê³ ðîáîòè, êàæóòü, ïîòð³áí³ 
äëÿ òîãî, ùîá çàïîá³ãòè àâàð³ÿì 
ï³ä ÷àñ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó, 
êîëè ÷åðåç ïîëîìêó êîòåëüí³, áåç 
ãàðÿ÷î¿ âîäè ìîæóòü ëèøèòèñÿ 
ê³ëüêà áóäèíê³â.

Çàãàëîì ó Òåðíîïîë³ áëèçüêî 
80% æèòëîâîãî ôîíäó òà îá’ºê-
ò³â ñîöêóëüòïîáóòó îõîïëåíî 
öåíòðàëüíèì âîäîïîñòà÷àííÿì, 
ïîâ³äîìëÿþòü ó ÊÏ «Òåðíîï³ëü-
ì³ñüêòåïëîêîìóíåíåðãî». Ïîíàä 
25 òèñ. ïîìåøêàíü ï³äêëþ÷åí³ 
äî öåíòðàëüíî¿ ñèñòåìè ãàðÿ-

÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ. Òåïëîïî-
ñòà÷àííÿ ó ì³ñò³ çàáåçïå÷óþòü 
32 êîòåëüí³, ÿê³ ïðàöþþòü íà ãà-
çîïîä³áíîìó ïàëèâ³, 7 ïàëèâíèõ 
òà 45 òåïëîâèõ ïóíêò³â.

Ï³ä ÷àñ ïëàíîâèõ âèïðîáóâàíü 
òà ðåìîíòíèõ ðîá³ò â ð³çíèé ÷àñ 
áåç ãàðÿ÷î¿ âîäè çàëèøàòüñÿ 
ìàéæå 410 îá’ºêò³â, ó òîìó ÷èñë³ 
æèòëîâ³ áóäèíêè, ãóðòîæèòêè, 
êîìóíàëüí³ çàêëàäè òîùî.

Ç 1 ÷åðâíÿ ãàðÿ÷ó âîäó ÷åðåç 
áîðãè ìîæóòü â³äêëþ÷èòè âçàãà-
ë³. ßê ïîâ³äîìëÿþòü ó ÊÏ «Òåð-
íîï³ëüì³ñüêòåïëîêîìóíåíåðãî», 
çàáîðãîâàí³ñòü ñïîæèâà÷³â ñòàíî-
âèòü ïîíàä 84 ìëí ãðí. Òåðíîïî-
ëÿí çàêëèêàþòü ñâîº÷àñíî ñïëà-
÷óâàòè êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, òîä³ 
ãàðÿ÷ó âîäó â³äêëþ÷àòè íå áóäóòü.

У КВІТНІ ЗМЕНШИЛИ ОПЛАТУ 
Øòðàôí³ ñàíêö³¿ çà íåñâîº÷àñ-

íó ñïëàòó, õî÷ ³ íå çàãðîæóþòü, 

îäíàê òåðíîïîëÿí çàêëèêàþòü 
íå çàòÿãóâàòè ç îïëàòîþ. 

Ùîì³ñÿöÿ â ïåðøèõ ÷èñëàõ 
ïðîâîäèòüñÿ íàðàõóâàííÿ çà îòðè-
ìàí³ â ïîïåðåäíüîìó ðîçðàõóí-
êîâîìó ïåð³îä³ ïîñëóãè. Òàê, ç 
ðàõóíêàìè ìîæíà îçíàéîìèòèñü 
â «Îñîáèñòîìó êàá³íåò³» íà ñàéò³ 
ï³äïðèºìñòâà.

ßê äî êàðàíòèíó, òàê ³ ï³ä ÷àñ 
íüîãî êîðèñòóâà÷àì öåíòðàë³çî-
âàíîãî ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ 
ùîì³ñÿöÿ ïðîâîäÿòü ïåðåðàõóíêè. 
Öå ïîâ’ÿçàíî ç³ çìåíøåííÿì ö³íè 
íà ãàç. Òàê, çà êâ³òåíü ïëàò³æêè 
çà âîäó çìåíøèëèñÿ íà 27–37%. 
Ïåðåðàõóíêè çä³éñíþþòü â³äïî-
â³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî 
êîì³òåòó Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè.

 Ïåðåðàõóíêè çà íàäàí³ ï³ä-
ï³äïðèºìñòâîì ïîñëóãè òàêîæ 
ïðîâîäèëè ó æîâòí³, ëèñòîïàä³, 
ãðóäí³, ñ³÷í³, ëþòîìó òà áåðåçí³.

Ïîíàä 25 òèñ. 
ïîìåøêàíü ï³ä’ºäíàí³ 
äî öåíòðàë³çîâàíîãî 
ãàðÿ÷îãî 
âîäîïîñòà÷àííÿ. Âîíè 
çàáóäóòü ïðî êîìôîðò

СКІЛЬКИ ТЕРНОПОЛЯНИ ЗАПЛАТИЛИ 
ЗА ГАРЯЧУ ВОДУ У КВІТНІ ПІСЛЯ ПЕРЕРАХУНКУ 

Вид послуги
Одиниці 
виміру

Вартість послуги 
у квітня 2020 року, грн

%
До пере-
рахунку

Після пе-
рерахунку

Централізоване опалення при 
відсутності лічильника ТЕ

в місяць/
кв. м

12,58 7,84 -37,68 

Централізоване опалення при 
наявності лічильника ТЕ

1 Гкал 1746,82 1088,43 -37,68 

Централізоване постачання гарячої 
води за умови підключення 
рушникосушильників до системи 
гарячого водопостачання

куб. м 98,85 70,81 -28,37 

Централізоване постачання гарячої 
води за відсутності рушникосу-
шильників до системи гарячого 
водопостачання

куб. м 91,36 66,14 -27,61 

Деякі тернополяни 
вимушені підігрівати 
воду кип’ятильниками та 
електрочайниками

Компактний водонагрівач 
можна використовувати 
лише тоді, коли у вас тече 
не жорстка вода

Щоб встановити бойлер, 
доведеться витратити 
приблизно 5–7 тисяч 
гривень
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Øîêóþ÷³ ôîòî îáëåò³ëè âñþ 
Óêðà¿íó. Ôîòîãðàô³ÿ, äå ò³ëî 
ïîìåðëîãî äîâîäèòüñÿ äîñë³ä-
æóâàòè á³ëÿ âõîäó â ìîðã, áàãàòî 
ëþäåé íàçâàëè ôåéêîì, í³áèòî 
íå ìîæóòü ïðàö³âíèêè ïðîâîäèòè 
ðîçòèí íà âóëèö³. Îäíàê ó ñàìîìó 
ìîðç³, äå çðîáèëè ö³ ôîòî, êàæóòü, 
ùî öå ïðàâäà.

ВСТАНОВИЛИ НАМЕТ 
ДЛЯ РОЗТИНІВ

ßê ðîçïîâ³â çàâ³äóâà÷ â³ää³-
ëó ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè 
òðóï³â òà ÷åðãîâèõ åêñïåðò³â Îëåã 
Ñòåöþê, íàëåæíèõ óìîâ äëÿ ðî-
áîòè ç ïîìåðëèìè, ÿê³ ìàëè êî-
ðîíàâ³ðóñ, ó íèõ íåìàº.

— Âè ìîæåòå áà÷èòè ñóìíó êàð-
òèíó íàøî¿ «ãîòîâíîñò³», — êàæå 
Îëåã Ñòåöþê. — Âîíè íå äàþòü 
íàì í³ êîï³éêè íà ïîë³ïøåííÿ 
ñàí³òàðíèõ óìîâ. Óêðà¿íà áóëà 
íå ãîòîâà äî åï³äåì³¿, ³ öå âåëèêå 
ïèòàííÿ, ÷è ãîòîâà âîíà çàðàç?

Ïàòîëîãîàíàòîì ðîçïîâ³â, ùî 
ïðàöþâàòè äîâîäèòüñÿ ó êîñòþì³, 
ÿêèé çðîáèâ éîãî çíàéîìèé. Íà-
ìåòó äëÿ ðîçòèí³â òàêîæ íå äàëè. 
Ëèøå ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðî ïðîáëå-
ìó ä³çíàëèñÿ, á³ëÿ ïðèì³ùåííÿ 
ìîðãó îáëàøòóâàëè ñïåö³àëüíèé 
íàìåò, äå òåïåð ïðîâîäÿòü äî-
ñë³äæåííÿ ò³ë ëþäåé ç ï³äîçðîþ 
íà COVID-19.

ЯКА СИТУАЦІЯ У МОРГАХ 
Ì³ñüêèé ãîëîâà ïîâ³äîìèâ, ùî 

ðîçòèí ïîìåðëèõ â³ä êîðîíàâ³ðóñó 
íà âóëèö³ íå ïðîâîäÿòü.

«Òå, ùî ïàòîëîãîàíàòîìè ïðî-
âîäÿòü ðîçòèíè ïîìåðëèõ â³ä êî-
ðîíàâ³ðóñó íà âóëèö³ — öå íåïðàâ-
äà, — çàÿâèâ ì³ñüêèé ãîëîâà. — 
Ìîðãè íà òåðèòîð³¿ Òåðíîïîëÿ º 
ó áåçêîøòîâí³é îðåíä³, ÿê³ íàäàí³ 
îáëàñíîìó ïàòîëîãîàíàòîì³÷íîìó 
áþðî. Âîíè ðîçòàøîâàí³ ó ïðè-
ì³ùåííÿõ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ ¹ 2 òà 
ë³êàðí³ ¹ 3. Ïðèì³ùåííÿ îá-
ëàäíàí³ íàëåæíîþ âåíòèëÿö³ºþ, 
êàíàë³çàö³ºþ òà ïîäà÷åþ âîäè. 
Ïðèì³ùåííÿ â³äïîâ³äàþòü âñ³ì 
âèìîãàì, ÿê³ ñòàâëÿòü ïåðåä ïà-
òîëîã³÷íèì áþðî. Ïðàöþþòü òàì 

îáëàñí³ ïàòîëîãîàíàòîìè. Ó öèõ 
ìîðãàõ íå âèêîíóþòü äîñë³äæåííÿ 
ïîìåðëèõ â³ä COVID-19».

Öå îïóáë³êóâàëè ³ íà îô³ö³éí³é 
ñòîð³íö³ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Îäíàê ç ìîðãîì, äå çðîáèëè 
çí³ìêè — ñèòóàö³ÿ ³íøà.

— Çàêëàä ïåðåáóâàº â îáëàñíî-
ìó ï³äïîðÿäêóâàíí³. Óæå º ðåà-
ãóâàííÿ ãîëîâè ÎÄÀ. Öåé çàêëàä 
íå ìàº æîäíîãî ñòîñóíêó äî ðî-
áîòè ç õâîðèìè íà COVID-19 — 
êàæóòü ó ì³ñüêðàä³.

Çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó Îëåã Ñòåöþê 
êàæå, ùî õî÷à åêñïåðòè ïðàöþþòü 
ç òèìè, õòî ïîìåð íàñèëüíèöü-
êîþ ñìåðòþ, àáî ó âèïàäêó, êîëè 
ïðè æèòò³ ä³àãíîç íå ï³äòâåðäè-
ëè, îòæå, í³õòî íå ìîæå ñêàçàòè 
òî÷íî, ùî ëþäèíà íå áóëà ³íô³-
êîâàíà.

— Óæå ê³ëüêà ðàç³â äîâîäèëîñü 
äîñë³äæóâàòè ò³ëà, ÿê³ ìàëè ï³äîç-
ðè íà çàõâîðþâàííÿ. Äî òîãî æ, 
COVID-19 — íå ºäèíà íåáåçïå÷íà 
õâîðîáà, — ïîÿñíþº â³í.

Îëåã Ñòåöþê êàæå, ùî ïîñò³éíî 
äîâîäèòüñÿ ïðàöþâàòè ç íåáåç-
ïå÷íèìè ³íôåêö³ÿìè.

— Åêñïåðòè ïðàöþþòü ç³ 
âñ³ì — ³ COVID, ³ ÑÍ²Ä, ³ ð³çí³ 
ãåïàòèòè, ³ òóáåðêóëüîç, ³ ëåïòî-
ñï³ðîç, ³ íàâ³òü ëåïðà (ïðîêàçà) 
áóëà, — êàæå ïàí Îëåã.

Ò³ëà äîñë³äæóþòü ó ïðèì³ùåí-
í³ ìîðãó, îäíàê ÿêùî º ï³äîçðà 
íà COVID-19 — àóòîïñ³þ âèêîíó-
þòü ó ñïåö³àëüíîìó íàìåò³, ÿêèé 
îáëàøòóâàëè ïîðó÷ ³ç ïðèì³ùåí-
íÿì íà ïî÷àòêó òðàâíÿ, êàæå ïàí 
Ñòåöþê. Òàì º ³ ïîðòàòèâíèé ñò³ë 
äëÿ äîñë³äæåíü. Ð³äèíè, ÿê³ çà-
ëèøàþòüñÿ ï³ñëÿ äîñë³äæåííÿ, 
íå ïîòðàïëÿþòü äî êàíàë³çàö³¿, 
à ëèøàþòüñÿ ó ðåçåðâóàðàõ, ÿê³ 
ïîò³ì óòèë³çóþòü. Ðîçòèí íà âó-
ëèö³ óæå íå ïðàêòèêóþòü.

Ó îáëàñí³é äåðæàâí³é àäì³í³-
ñòðàö³¿ íà ñèòóàö³þ ç ïîãàíèì 
çàáåçïå÷åííÿì ìîðã³â óæå â³äðå-
àãóâàëè, ïðèíàéìí³, òàê êàæóòü. 
Ìîðã îá³öÿþòü ïåðåâ³ðèòè. Ïðî 
ðåçóëüòàòè òà âèñíîâêè ùîäî çà-
áåçïå÷åííÿ ïîâ³äîìëÿòü çãîäîì.

Æóðíàë³ñòè «20 õâèëèí» òàêîæ 
çâåðíóëèñÿ ç îô³ö³éíèì çàïèòîì 
äî êåð³âíèöòâà Òåðíîï³ëüñüêîãî 
îáëàñíîãî áþðî ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ 

ЧИ ПРОВОДЯТЬ РОЗТИН НА ВУЛИЦІ? 
У ЯКОМУ СТАНІ ТЕРНОПІЛЬСЬКІ МОРГИ
Медицина  В інтернеті шириться 
інформація, що в одному з тернопільських 
моргів розтин пацієнтів, які хворіли 
на COVID-19, доводиться проводити 
на вулиці, оскільки у приміщенні немає ні 
нормальної вентиляції, ні водопостачання. 
Журналіст «RIA плюс» дізнався, чи 
справді є проблеми у моргах міста та чи 
є ризики для оточуючих, коли аутопсію 
доводиться проводити на дворі

åêñïåðòèçè, ùîá ä³çíàòèñÿ, ÷è 
ñïðàâä³ ïðàö³âíèêàì â³ää³ëó ñó-
äîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè òðóï³â 
äîâîäèòüñÿ ïðàöþâàòè ç õâîðèìè 
íà COVID-19, òà ÿê³ º ïðîáëåìè 
ç çàáåçïå÷åííÿì ïðèì³ùåííÿ, äå 
ïðîâîäÿòü åêñïåðòèçè ò³ë ïîìåð-
ëèõ. Ïðî öå ÷èòàéòå çãîäîì.

ЧИ ПРОВОДЯТЬ РОЗТИН 
ПОМЕРЛИМ ВІД COVID-19 

Â Óêðà¿í³ íå ó âñ³õ ì³ñòàõ ïðî-
âîäÿòü ðîçòèí ïîìåðëèõ â³ä êîðî-
íàâ³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿. Â óïðàâë³íí³ 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ 

îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
ïîÿñíþþòü, ùî â îáëàñò³, ó ðàç³ 
ñìåðò³ ïàö³ºíòà ç COVID-19, 
êåðóþòüñÿ ïîñòàíîâîþ ì³í³ñòðà 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, â ÿê³é ÷³òêî 
ïðîïèñàíèé àëãîðèòì ä³é.

— ª ÷³òêî ïðîïèñàíèé àëãî-
ðèòì ä³é ïðîâåäåííÿ ïîõîâàííÿ 
ëþäèíè, ÿêà õâîð³ëà íà êîðîíà-
â³ðóñíó ³íôåêö³þ, — ïîÿñíþº çà-
ñòóïíèöÿ íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÒÎÄÀ Òåòÿíà 
Ñêàðëîø. — Ë³êóâàëüí³ çàêëàäè 
òàêîæ ìàþòü ñâ³é àëãîðèòì ä³é. 
Êîëè ëþäèíà ïîìåðëà — ïðîõî-
äèòü ê³ëüêà åòàï³â. Ïðîâîäÿòü ñà-
í³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íó îáðîáêó, àäæå 
öå êàðàíòèííà ³íôåêö³ÿ. Ò³ëî ìàº 
áóòè îáðîáëåíå òà çàïàêîâàíå 
ó ãåðìåòè÷íèé ì³øîê.

Ò³ëî ïîê³éíîãî äîñòàâëÿþòü 
ó ìîðã, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé ïîðó÷ 
ç ë³êóâàëüíèì çàêëàäîì, — ïîÿñ-
íþº Òåòÿíà Ñêàðëîø. Òàì ó ðàç³ 
íåîáõ³äíîñò³ ïðîâîäÿòü ðîçòèí.

— ßêùî ïîìèðàº ëþäèíà 
â ë³êóâàëüíîìó çàêëàä³, àáî ÿêà 
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñ³ìåéíèì ë³êà-

ðåì âäîìà ÷è ³íøîìó çàêëàä³, 
ïðîâîäÿòü ðîçòèí äëÿ òîãî, ùîá 
ï³äòâåðäèòè ä³àãíîç, ÿêèé ñòàâèëè 
ïðèæèòòºâî, — ïîÿñíþº Òåòÿíà 
Ñêàðëîø. — Îäíàê ðîäè÷³ ìîæóòü 
íàïèñàòè â³äìîâó, ÿêùî âîíè 
ìàþòü ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ ³ 
òîä³ ðîçòèí íå ïðîâîäÿòü. Öèì 
äîñë³äæåííÿì çàéìàþòüñÿ ôàõ³âö³ 
ïàòîëîãîàíàòîìè. Ùî ñòîñóºòüñÿ 
ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè — 
ðîçòèí ïðîâîäÿòü òîä³, êîëè 
ñìåðòü áóëà íàñèëüíèöüêîþ àáî 
íåâ³äîìà ïðè÷èíà ñìåðò³ òîùî.

— Êîðîíàâ³ðóñ â³äíîñÿòü äî êà-
ðàíòèííèõ ³íôåêö³é, — êàæå ïàí³ 
Òåòÿíà. — Äëÿ ðîçòèíó ìàº áóòè 
âåíòèëÿö³éíà ñèñòåìà, çàñîáè çà-
õèñòó òà ðÿä ³íøèõ âèìîã. Êîëè 
ïðîâîäÿòü ðîçòèí õâîðèõ, òî çðàç-
êè ëåãåíåâî¿ òêàíèíè ïåðåäàþòü 
â îáëàñíèé ëàáîðàòîðíèé öåíòð 
äëÿ äîñë³äæåííÿ.

ЧИ Є РИЗИКИ ДЛЯ 
ОТОЧУЮЧИХ?

Ñèòóàö³þ ç ðîçòèíîì íà âóëè-
ö³ Òåðíîïîëÿ ïðîêîìåíòóâàâ ³ 
åêñ-î÷³ëüíèê öåíòðó ãðîìàäñüêîãî 
çäîðîâ’ÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè Âîëîäè-
ìèð Êóðï³òà ó ñâîºìó ³íòåðâ’þ 
«Ãðîìàäñüêîìó ðàä³î». Â³í ââà-
æàº, ùî ðèçèê³â äëÿ çâè÷àéíèõ 
æèòåë³â ì³ñòà òà îáëàñò³ íåìàº, 
à æàõëèâå çàáåçïå÷åííÿ ìîðãó — 
ðåçóëüòàò â³äñóòíîñò³ ðåôîðìè 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿêî¿ íå áóëî 
çà âñ³ ðîêè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè.

— Ìè ÷³òêî çíàºìî, ùî â³ðóñ 
ïåðåäàºòüñÿ ç êðàïëÿìè, à íå ÷å-
ðåç ïîâ³òðÿ, — êàæå Âîëîäèìèð 
Êóðï³òà. — ßêùî ðîçòèí çä³é-
ñíþþòü íà ïîâ³òð³, òî ðèçèê 
ãðîìàäÿí ñóòòºâî çíèæóºòüñÿ. 
Á³ëüøå òîãî, ñîíÿ÷íà òà â³òðÿíà 
ïîãîäà ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî 
â³ðóñ ãèíå øâèäêî. Òîìó ðèçèê³â 
äëÿ æèòåë³â Òåðíîïîëÿ ÷è îáëàñ-
ò³ íåìàº. Çíà÷íî á³ëüø³ ðèçèêè 
³íô³êóâàííÿ º âñåðåäèí³ ë³êàðåíü, 
ÿê³ íå ìàþòü íàëåæíî¿ âåíòèëÿö³¿. 
ª âåëèêà ê³ëüê³ñòü ìåäèê³â, ÿê³ 
³íô³êóâàëèñÿ ïðè íàäàíí³ äîïî-

ìîãè. ª «õðîí³÷íà ïðîáëåìà», ÿêà 
íå âèíèêëà â÷îðà. Öå ðåçóëüòàòè 
íåðåôîðìîâàíî¿ ñèñòåìè îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ çà îñòàíí³ 30 ðîê³â.

Ìè çàïèòàëè äóìêó ó òåðíî-
ï³ëüñüêîãî â÷åíîãî ó ãàëóç³ ³íôåê-
ö³éíèõ õâîðîá, åï³äåì³îëîã³¿ òà 
â³éñüêîâî¿ åï³äåì³îëîã³¿ Ìèõàéëà 
Àíäðåé÷èíà, ÷è º íåáåçïåêà ïåðå-
äà÷³ â³ðóñó â³ä ïîìåðëî¿ ëþäèíè 
äî îòî÷óþ÷èõ, òà ÷è º ðèçèêè, 
êîëè ðîçòèí âèêîíóþòü íà âóëè-
ö³, à íå â ïðèì³ùåíí³ ìîðãó. ßê 
êàæå åï³äåì³îëîã, ó Òåðíîïîë³ ùå 
íå ïðîâîäèëè ðîçòèí ïàö³ºíòàì, 
ÿê³ õâîð³ëè íà COVID-19.

Âèêîíóâàòè öþ ïðîöåäóðó 
ìîæíà íà â³äêðèòîìó ïðîñòîð³, 
õî÷à öå ìîæå âèêëèêàòè íå äóæå 
ïðèºìíó ðåàêö³þ îòî÷óþ÷èõ, ïî-
ÿñíþº ïàí Ìèõàéëî.

Õî÷à ðîçòèí âèêîíóþòü 
íå çàâæäè, ³íîä³ öå º íåîáõ³äíèì, 
îñê³ëüêè äîñë³äæåííÿ äîïîìàãà-
þòü âèâ÷èòè õâîðîáó.

— Çâè÷àéíî, ìîæíà íå ïðîâî-
äèòè ðîçòèí, êîëè ùå çà æèòòÿ 
ëþäèíè âäàëîñü âèÿâèòè ñàì 
êîðîíàâ³ðóñ, — êàæå Ìèõàéëî 
Àíäðåé÷èí. — Öå ìàº âàæëèâå 
íàóêîâå çíà÷åííÿ, àäæå ìè ùå 
äîñ³ íå óÿâëÿºìî â äåòàëÿõ, ÿê³ 
ñàìå ïðîöåñè â³äáóâàþòüñÿ â ëå-
ãåíÿõ, ùî âåäóòü äî ïíåâìîí³¿ 
òà ãîñòðîãî äèñòðåñ-ñèíäðîìó. 
Îêð³ì òîãî, ³íîä³ òðåáà ï³ñëÿ 
ñìåðò³ âñòàíîâèòè, ï³äòâåðäèòè 
÷è çàïåðå÷èòè ä³àãíîç, àäæå ñàì 
â³ðóñ íàé÷àñò³øå âðàæàº ëþäåé, 
ÿê³ ìàþòü ³ìóíîäåô³öèòíèé ñòàí, 
ð³çí³ òÿæê³ õðîí³÷í³ íåäóãè. Íà-
ïðèêëàä, öóêðîâèé ä³àáåò, õâî-
ðîáè ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè, 
íèðêîâó íåäîñòàòí³ñòü òîùî. 
²íîä³ âèíèêàþòü ñóäîâî-ìåäè÷í³ 
ïðîöåñè. Òàê, ðîäè÷³ ìîæóòü çà-
ïåðå÷óâàòè, ùî ïðè÷èíîþ ñìåð-
ò³ ñòàâ COVID-19, òðàïëÿþòüñÿ 
çâèíóâà÷åííÿ íà àäðåñó ìåäèê³â. 

Ïîõîâàííÿ àáî êðåìàö³ÿ ò³ëà 
çä³éñíþºòüñÿ ó ù³ëüíî çàêðèò³é 
òðóí³. Ó÷àñíèê³â ðèòóàëó áåðóòü 
íà îáë³ê.

Перед розтином судмедексперти обов’язково одягають захисні костюми 

Ò³ëî ïîìåðëîãî â³ä 
COVID-19 äîñòàâëÿþòü 
äëÿ ðîçòèíó òà 
äîñë³äæåííÿ, ÿêùî 
öüîìó íå çàïåðå÷óþòü 
áëèçüê³ ðîäè÷³
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Æóðíàë³ñòè â³äâ³äàëè äåê³ëüêà 
ïåðóêàðåíü òà áàðáåðøîï³â Òåð-
íîïîëÿ, îäíàê íå ó âñ³õ õîò³ëè 
ðîçïîâ³äàòè ïðî ðîáîòó â ïåð³îä 
êàðàíòèíó.

«ПРАЦЮЄМО НА ПОВНУ 
ПОТУЖНІСТЬ» 

Ó áàðáåðøîï³ Frisor ðîçïîâ³-
ëè, ùî ñòàðàþòüñÿ äîòðèìóâàòèñÿ 
ìàñêîâîãî ðåæèìó. Ó ïðàö³âíè-
ê³â º ìàñêè, à çà ïîòðåáîþ íèìè 
ìîæóòü çàáåçïå÷èòè ³ êë³ºíò³â. 
Àäì³í³ñòðàòîð ïðîñèòü ïðîäå-
ç³íô³êóâàòè ðóêè òà ïèòàº â³ä-
â³äóâà÷³â ïðî ¿õ çàãàëüíèé ñòàí. 
Òàêîæ ó çàêëàä³ º áåçêîíòàêòíèé 
òåðìîìåòð.

— Íàø çàêëàä âèêîíóº âñ³ 
íîðìè. Ïðè âõîä³ òà íà êîæíîìó 
ñòîë³ ìàéñòðà º çàñîáè äåç³íôåê-
ö³¿, — ðîçïîâ³äàº áàðáåð Àíäð³é.

Â³í ïîÿñíèâ, ùî ÷àñ íà ïîñëóãó 
¿ì äîâåëîñÿ çá³ëüøèòè, àáè ï³ñ-
ëÿ êîæíî¿ ñòðèæêè ìàéñòåð ìàâ 
÷àñ ïðîñòåðèë³çóâàòè âåñü ñâ³é 
îñîáèñòèé ³íñòðóìåíò òà íàâ³òü 
êð³ñëî. Áàðáåð çàïåâíèâ, ùî ö³íè 
íå çì³íèëèñÿ.

Ó ïåðø³ äâà äí³ â³äâ³äóâà÷³â 
áóëî ä³éñíî äóæå áàãàòî, ðîçïî-
â³äàº Àíäð³é. Â³í ïîÿñíèâ, ùî 
êë³ºíòè, ÿêèì âîíè íàäàþòü ïî-
ñëóãè, ìàþòü áóòè â ìàñêàõ. Àëå 
êîëè áàðáåðè ñòðèæóòü áîðîäó, 
òî ìàñêó äîâîäèòüñÿ çí³ìàòè.

— Íàø çàêëàä âïèñóºòüñÿ 
ó âñ³ ñàí³òàðí³ íîðìè, òîìó ùî 
çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàáì³íó, 
íà 10 ìåòð³â êâàäðàòíèõ ìàº 
ïåðåáóâàòè îäíà îñîáà. Ïëîùà 
çàêëàäó — 96 ìåòð³â êâàäðàòíèõ, 
ç ÿêèõ òîðãîâà çîíà — 60 ìåòð³â 
êâàäðàòíèõ, à ðîáî÷èõ ì³ñöü — 
ï’ÿòü, — ãîâîðèòü Àíäð³é. — Â³ä-
ñòàíü ì³æ êë³ºíòàìè á³ëüøà, í³æ 
ï³âòîðà ìåòðà, òîìó ìè ïðàöþºìî 
íà ïîâíó ïîòóæí³ñòü.

ВІДВІДУВАЧІ З РОЗУМІННЯМ 
ПОСТАВИЛИСЯ ДО ОБМЕЖЕНЬ 

Ðåæèì ðîáîòè â ïåðóêàðí³ «²ì-
ïåð³ÿ êðàñè» íå çì³íèâñÿ, îäíàê 
êë³ºíò³â ñòàëî íàáàãàòî á³ëüøå, 
ðîçïîâ³ëà ïåðóêàðêà Àííà.

— Êë³ºíòè, ÿêèõ ìè ñòðèæåìî, 
çàâæäè ïåðåáóâàþòü ó ìàñêàõ. ² 
ñàì³ ïåðóêàð³ ñòðèæóòü ò³ëüêè 
â ìàñêàõ òà ðóêàâèöÿõ, — ãîâîðèòü 
Àííà. — Ï³ñëÿ êîæíîãî â³äâ³äó-
âà÷à âñ³ ³íñòðóìåíòè òà ïîâåðõ-
í³ ìè îáðîáëÿºìî ñïåö³àëüíèì 
ðîç÷èíîì.

ßêùî º â³ëüíèé ÷àñ, òî êë³-
ºíò³â ó öüîìó çàêëàä³ ñòðèæóòü 
íå ò³ëüêè çà çàïèñîì. Ï³ñëÿ 
êàðàíòèíó ö³íè íå çì³íèëèñÿ. 
Âñåðåäèí³ ïðèì³ùåííÿ ÷åêà-
òè ìîæå ò³ëüêè îäíà ëþäèíà, 
à ðåøòà — íà äâîð³.

— Ëþäè é ñàì³ ñòàðàþòüñÿ 
äîòðèìóâàòèñÿ âñ³õ ñàí³òàðíèõ 
íîðì. Íàø³ â³äâ³äóâà÷³ ç ðîçó-
ì³ííÿì ïîñòàâèëèñÿ äî âñ³õ îá-
ìåæåíü, — êàæå æ³íêà.

ЯК ПРАЦЮЮТЬ У БАРБЕРШОПАХ 
ТА ПЕРУКАРНЯХ ТЕРНОПОЛЯ 
Краса Перукарні, салони краси та 
барбершопи Тернополя з 11 травня 
відновили свою роботу. Тепер ви можете 
відвідати свій улюблений заклад, щоб 
зробити гарну стрижку чи зачіску. Які 
обмеження ввели та як змінилася ціна 
на послуги, дізналася «RIA плюс»

«КОЖНОЇ ГОДИНИ — 
ВОЛОГЕ ПРИБИРАННЯ» 

Àäì³í³ñòðàòîð áàðáåðøî-
ïó Inspire Äàð³ÿ ðîçïîâ³ëà, ùî 
â çàêëàä³ âæèëè âñ³õ çàõîä³â äëÿ 
áåçïåêè ïðàö³âíèê³â òà êë³ºíò³â. 
Ïåðóêàð³ ïðàöþþòü â ìàñêàõ 
òà ðóêàâè÷êàõ, à â³äñòàíü ì³æ 
ðîáî÷èìè ì³ñöÿìè çá³ëüøèëè 
çà ðàõóíîê çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ 
ïðàö³âíèê³â íà çì³í³.

— Ö³íè íà ïîñëóãè íå çì³íè-
ëèñÿ. Êîæíó ãîäèíó ìè ðîáèìî 
âîëîãå ïðèáèðàííÿ, — ãîâîðèòü 
Äàð³ÿ. — Â³äâ³äóâà÷³ — ó ìàñêàõ. 
ßêùî ìàéñòåð ðîáèòü ñòðèæêó 
áîðîäè, òî êë³ºíòà ïðîñÿòü íåíà-
äîâãî çíÿòè ìàñêó.

Àäì³í³ñòðàòîð ðîçïîâ³ëà, ùî 
â³äâ³äóâà÷³â ïðîñÿòü ïðèõîäèòè 
ñàìèõ, àáè íå óòâîðþâàòè ñêóï-
÷åííÿ ëþäåé.

«ПОСЛУГУ З ГОЛІННЯ БОРОДИ 
НАРАЗІ НЕ НАДАЄМО» 

Ö³íà íà ïîñëóãè ï³ñëÿ âèõîäó ç 
êàðàíòèíó íå çì³íèëèñÿ, çàïåâíè-
ëà ³ ïðàö³âíèöÿ áàðáåðøîïó Bull 
dog Îëüãà. Êë³ºíò³â âîíè îáñëó-
ãîâóþòü òàêîæ ëèøå çà ïîïåðå-
äí³ì çàïèñîì, àáè âîíè íå ÷åêàëè 
â ÷åðãàõ.

— Ìè ðîáèìî á³ëüø³ ïåðåðâè 
ì³æ êë³ºíòàìè, àáè âñòèãíóòè 
êðàùå âñå ïðîäåç³íô³êóâàòè, — 
ãîâîðèòü áàðáåð Îëüãà. — Ï³ñëÿ 
êîæíîãî îáðîáëÿºìî ïîâåðõí³, 
êð³ñëà òà ³íñòðóìåíòè. ßêùî ïî-
ïåðåäíüîãî çàïèñó çðàíêó íåìàº, 
òî ìè âèõîäèìî íà ðîáîòó äåùî 
ï³çí³øå.

Áàðáåð ðîçïîâ³ëà, ùî ö³íè ï³ñëÿ 

Після кожного клієнта працівники дезінфікують своє робоче місце, 
інструменти та навіть крісло. Аби не допустити інфікування клієнтів

– Перші три дні роботи в «Імперії краси» були дуже насиченими, — 
каже перукарка Анна. Тернополяни хотіли привести себе у форму

âèõîäó ç êàðàíòèíó â ¿õ çàêëàä³ 
íå çì³íèëèñÿ. Ïðàö³âíèê³â íà çì³-
í³ ïðàöþº ìåíøå, öå çðîáèëè äëÿ 
òîãî, ùîá çá³ëüøèòè â³äñòàíü ì³æ 
êð³ñëàìè. Ó çàêëàä³ çàïåâíÿþòü, 
ùî äîòðèìóþòüñÿ âñ³õ ñàí³òàðíèõ 
óìîâ.

— Ðóêàâè÷êè çì³íþºìî ï³ñëÿ 
êîæíîãî êë³ºíòà, ìàñêè ìàºìî 
áàãàòîðàçîâ³. Â³äâ³äóâà÷³â ìè 
ïîïåðåäæàºìî ïðî îáîâ’ÿçêîâó 
íàÿâí³ñòü ó íèõ ìàñîê òà ðóêà-
âè÷îê, àëå òàêîæ äëÿ íèõ ìè âæå 
ìàºìî ðóêàâè÷êè ïðè âõîä³, — ãî-
âîðèòü Îëüãà. — Ê³ëüê³ñòü êë³ºíò³â 

íå çá³ëüøèëàñÿ.
Íàðàç³ òóò íå íàäàþòü ïîñëóãó 

ç ãîë³ííÿ áîðîäè, êàæå áàðáåð. 
Êë³ºíò îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíåí ñè-
ä³òè â ìàñö³.

Îëüãà ðîçïîâ³ëà, ùî íàä³ºòüñÿ 
íà ñâ³äîì³ñòü ëþäåé. Êàæå, ùî 
ïðè íàéìåíøèõ îçíàêàõ ÃÐÂ² 
âîíè (ïðàö³âíèêè) íå áóäóòü 
íàðàæàòè íà íåáåçïåêó ³íøèõ ³ 
ñèä³òèìóòü âäîìà. Âîíà â³ðèòü, 
ùî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êàðàíòèíó 
êîëåêòèâ ó áàðáåðøîï³ Bull dog 
çá³ëüøèòüñÿ, à ïðàöþâàòè ñòàíå 
ëåãøå.

«Ìè ðîáèìî á³ëüø³ 
ïåðåðâè ì³æ êë³ºíòàìè, 
ùîá êðàùå âñå 
ïðîäåç³íô³êóâàòè. 
Áåðåìî ëèøå çà 
ïîïåðåäí³ì çàïèñîì»

З 11 травня свої двері знову відкрили перукарні, 
барбершопи та салони краси Тернополя
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Êàðàíòèí çàëèøèâ áåç ðîáîòè 
÷èìàëî ëþäåé. Ëþäè âèìóøåíî 
ïîâåðíóëèñÿ ç-çà êîðäîíó. Îä-
íàê ï³ñëÿ ïîñëàáëåííÿ êàðàí-
òèííèõ íîðì çàðîá³ò÷àíè ïëà-
íóþòü ïîâåðòàòèñÿ ó êðà¿íè ªÑ.

КУДИ ВИЇЖДЖАЮТЬ 
НАЙБІЛЬШЕ

Á³ëüø³ñòü æèòåë³â îáëàñò³ ¿äóòü 
ó Ïîëüùó. Òàêîæ çàðîá³ò÷àíè 
¿äóòü ó Í³ìå÷÷èíó òà ³íø³ êðà¿íè 
ªâðîïè, äå ñòàá³ë³çóºòüñÿ ñèòó-
àö³ÿ ç êîðîíàâ³ðóñîì.

— ß âæå ê³ëüêà ðàç³â ¿õàâ 
çà êîðäîí íà çàðîá³òêè, — ðîç-
ïîâ³äàº òåðíîïîëÿíèí Þð³é. — 
Ïðàöþâàâ ó Í³ìå÷÷èí³ òà 
â Íîðâåã³¿. Áóâ ð³çíîðîáî÷èì. 
Çáèðàâ ñåçîíí³ ÿãîäè òà ôðóê-
òè, êâ³òè. Áóâ âàíòàæíèêîì òà 
ïðàöþâàâ ó öåõó. Áóëà òàêà ìîæ-
ëèâ³ñòü âè¿õàòè íà çàðîá³òêè, ³ 
ÿ íåþ ñêîðèñòàâñÿ. Çâè÷àéíî, 
öå âåëèê³ ô³çè÷í³ íàâàíòàæåí-
íÿ, íå çàâæäè ìàºø ÷àñ, ùîá 
âèñïàòèñÿ, àëå, íà æàëü, çà êîð-
äîíîì «íà ïîëóíèöÿõ» òè ìîæåø 
çà ì³ñÿöü çàðîáèòè ñò³ëüêè, ÿê 
â Óêðà¿í³ íà «ïðåñòèæí³é ðîáîò³» 
çà ï³âðîêó.

ßê ðîçïîâ³äàº Þð³é, íàðà-
ç³ â³í íå ïëàíóº ¿õàòè — ÷åðåç 
êàðàíòèí.

— ß äóìàâ ïî¿õàòè çíîâó íà çà-
ðîá³òêè, ìåíå êëèêàâ ðîáîòîäà-
âåöü, àëå ÿ íå ðèçèêóþ, — êàæå 
Þð³é. — Çäîðîâ’ÿ âàæëèâ³øå, 
òèì ïà÷å, ÿêùî áóäå ïîòðåáà, 
çà êîðäîí ìîæíà çàâæäè âñòèã-
íóòè ïî¿õàòè. Ðîáîòà íå çíèêíå 
í³êîëè.

Äåõòî áî¿òüñÿ çàñòðÿãíóòè 
çà êîðäîíîì, ÿêùî êîðäîíè 
çíîâó çàêðèþòü.

— Íàðàç³ ÿ íå çíàþ, êîëè ñàìå 
ìåí³ âäàñòüñÿ ïî¿õàòè çà êîð-
äîí, — êàæå òåðíîïîëÿíèí Â³-
òàë³é. — Ðàí³øå ÿ âè¿æäæàâ ç³ 
çíàéîìèìè íà ñåçîíí³ ðîáîòè 
âë³òêó. Ìè ïðàöþâàëè 1–2 ì³ñÿ-
ö³. Íå õî÷åòüñÿ ðèçèêóâàòè, àäæå 
çàðàç ó íàñ ê³ëüê³ñòü íîâèõ âè-
ïàäê³â çàõâîðþâàííÿ, õî÷ ³ çìåí-
øóºòüñÿ, óñå ìîæå çì³íèòèñÿ 
çà ê³ëüêà äí³â. Íàâ³òü íå ñò³ëü-
êè ñòðàøíî çàõâîð³òè, ñò³ëüêè 
ñòðàøíî ïîòðàïèòè â íåïåðåä-
áà÷óâàí³ ñèòóàö³¿. Öå æ ìîæóòü 
áóòè ïðîáëåìè ç ïåðåòèíîì êîð-

äîíó, ïðàöåâëàøòóâàííÿì òîùî. 
Íå õî÷åòüñÿ çàñòðÿãòè çà êîð-
äîíîì. Òîìó ÿ õî÷ó ïî÷åêàòè 
õî÷à á äî ëèïíÿ, äîêè öÿ ñèòó-
àö³ÿ òðîõè ñòàá³ë³çóºòüñÿ ³ âæå 
ïîò³ì ùîñü âèð³øóâàòè. Äåÿê³ 
ìî¿ çíàéîì³ âæå ãîòóþòüñÿ ¿õàòè 
çà êîðäîí. Ò³, õòî ïðàöþþòü ç 
îäíèì ðîáîòîäàâöåì ê³ëüêà ðî-
ê³â, íå õî÷óòü éîãî âòðà÷àòè ³ 
âèìóøåí³ ïîâåðòàòèñÿ.

Çà êîðäîíîì º áàãàòî ðîáî-
÷èõ ì³ñöü, äå ìîæíà ïðàöþ-
âàòè â áóäü-ÿêèé ïåð³îä ðîêó, 
ïîÿñíþº ìåíåäæåð ç ïåðñîíàëó 
Àñîö³àö³¿ ðîáîòîäàâö³â Ñâ³òëàíà 
Ïîâàð. Öå ðîáîòà íà ï³äïðèºì-
ñòâàõ, îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë, 
äîãëÿäàëüíèö³ çà ëþäüìè ïîõè-
ëîãî â³êó, ðîáîòè íà áóä³âíèö-
òâàõ òîùî. Íå äëÿ âñ³õ âèä³â 
ðîá³ò ïîòð³áíî ìàòè îñâ³òó ÷è 
äîñâ³ä. Îäíàê ðîáîòà ñïåö³àë³ñ-
ò³â òàêîæ ïîòð³áíà. Çà íå¿ ìîæíà 
îòðèìóâàòè çíà÷íî á³ëüøó çàðï-
ëàòó. ª ³ ñåçîíí³ ðîáîòè. Âîíè 
ïåðåâàæíî ïî÷èíàþòüñÿ íàâåñí³. 

Öå çá³ð îâî÷³â, ôðóêò³â òà ÿã³ä. 
Òàêîæ öå ðîáîòà ç ï³äãîòîâêè, 
ïðèáèðàííÿ ôåðìåðñüêèõ ä³ëÿ-
íîê òîùî.

ЧИ Є ПРОБЛЕМИ НА 
КОРДОНАХ

Õî÷à áàãàòî êðà¿í çàêðèëè ñâî¿ 
êîðäîíè, ïî¿õàòè íà çàðîá³òêè 
â ñóñ³äí³ êðà¿íè ìîæíà áåç ïðî-
áëåì.

— Óæå ìîæíà ïî¿õàòè íà çàðî-
á³òêè, ïðîáëåì ç öèì íåìàº, — 
ïîÿñíþº Ñâ³òëà Ïîâàð. — Ïî-
òð³áíî ìàòè îáîâ’ÿçêîâèé íàá³ð 
äîêóìåíò³â — â³äêðèòó ðîáî÷ó 
â³çó, çàïðîøåííÿ òà ñòðàõîâêó. 
Ó öüîìó íåìàº ïðîáëåì. Ëþäèíà 
ìîæå ç³áðàòè íåîáõ³äí³ äîêóìåí-
òè òà ïî¿õàòè ïðàöþâàòè.

ßê ïîÿñíþº ïàí³ Ñâ³òëàíà, ïðî-
áëåì ç ïî¿çäêàìè çà êîðäîí ó ëþ-
äåé íå áóëî. ßêùî ¿õàòè íà ðîáîòó 
îô³ö³éíî — âè ìîæåòå ïåðåòíóòè 
êîðäîí áåç æîäíèõ ïðîáëåì.

Ïîïèò íà ðîáîòó çà êîðäîíîì 

ЧИ ЗБИРАЮТЬСЯ ТЕРНОПОЛЯНИ НА 
ЗАРОБІТКИ: ЗАРПЛАТИ ТА УМОВИ
Гаманець  Через карантин багато 
людей залишилися без роботи. Вплинув 
карантин і на заробітчан, які почали 
масово повертатися в Україну. Журналіст 
«RIA плюс» дізнався, як вплинув карантин 
на роботу за кордоном та чи можливо 
поїхати на заробітки зараз?
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çàëèøàºòüñÿ âåëèêèì.
— Ïîïèò º øàëåíèé, àäæå ïî-

÷àëàñü âåñíà, äîçð³âàþòü ôðóê-
òè òà îâî÷³, ðóê íå âèñòà÷àº, — 
êàæå ïàí³ Ñâ³òëàíà. — Ïîëÿêè, 
íàïðèêëàä, çàðàç ¿äóòü äàë³ 
â ªâðîïó, äå º á³ëüøèé çàðî-
á³òîê. Äî òîãî æ, âîíè ìîæóòü 
¿õàòè òóäè áåç â³ç. Óêðà¿íö³ ¿äóòü 
ó Ïîëüùó, àäæå ðîáî÷èõ ðóê òàì 
êàòàñòðîô³÷íî íå âèñòà÷àº. Íà-
â³òü íà íå ñåçîíí³ ðîáîòè áðà-
êóº ðîá³òíèê³â. Öå áóä³âíèöòâà, 
ðîáîòà íà ôàáðèêàõ, â òåïëèöÿõ 
òîùî.

Áðàê çàðîá³ò÷àí âïëèíóâ 
³ íà çàðïëàòè. ßê ïîÿñíþº 
Ñâ³òëàíà Ïîâàð, çàðïëàòè äëÿ 
íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â çíà÷íî 
çðîñëè, íåçâàæàþ÷è íà êàðàí-
òèí. Òàê â Ïîëüù³ ðîáîòîäàâö³ 
ãîòîâ³ ïëàòèòè á³ëüøå, áî âèêî-
íóâàòè ñåçîíí³ ðîáîòè í³êîìó. 
Äî òîãî æ, çàðïëàòó ï³äâèùèëè 
³ ÷åðåç òå, ùî ÷èìàëî óêðà¿í-
ö³â ¿äóòü â ³íø³ êðà¿íè ªÑ, äå 
¿ì ïðîïîíóþòü á³ëüøó îïëàòó. 
Îäíàê â ³íøèõ êðà¿íàõ çàðïëàòè 
àáî íåçíà÷íî çðîñëè, àáî íå çì³-
íèëèñÿ âçàãàë³. Òàê, ÿê ðîçïîâ³-
äàº Ñâ³òëàíà Ïîâàð, ó Í³ìå÷÷èí³ 
çàðïëàòà çàëèøèëàñÿ áåç çì³í.

ЯК УКРАЇНЦІВ ПЕРЕВІРЯЮТЬ 
НА КОРОНАВІРУС 

Ïåðø í³æ ¿õàòè íà çàðîá³òêè, 
âàì âàðòî ä³çíàòèñÿ, ÷è º âèìîãè 
çàêîíîäàâñòâà ñòîñîâíî çàðîá³-
ò÷àí â ò³é ÷è ³íø³é êðà¿í³. Ùîá 
âè¿õàòè ç Óêðà¿íè, òåñò íà êî-
ðîíàâ³ðóñ ðîáèòè íå ïîòð³áíî. 
Îäíàê ùîá çàáåçïå÷èòè áåçïå÷í³ 
óìîâè ïðàö³, çàðîá³ò÷àíè ïîâèí-
í³ áóòè íà ñàìî³çîëÿö³¿ 14 äí³â 

ï³ñëÿ ïðè¿çäó íà ì³ñöå ðîáîòè, 
ùîá ïåðåêîíàòèñÿ, ùî âîíè çäî-
ðîâ³. Öå º âèìîãà ïîëüñüêî¿ ñòî-
ðîíè, ïîÿñíþº Ñâ³òëàíà Ïîâàð.

— Ùîá ïðàöþâàòè, ëþäèíà 
ìàº ï³ñëÿ ïðè¿çäó ïåðåáóâàòè 
íà ñàìî³çîëÿö³¿ äâà òèæí³, — 
êàæå Ñâ³òëàíà Ïîâàð. — Ðîáî-
òîäàâö³ çàáåçïå÷óþòü ðîá³òíèê³â 
óìîâàìè ïðîæèâàííÿ òà íàâ³òü 
õàð÷óâàííÿì. Ìîæëèâî, çãîäîì 
çìåíøàòü ïåð³îä ñàìî³çîëÿö³¿ 
ï³ñëÿ ïðè¿çäó, îäíàê öüîãî ùå 
íåâ³äîìî.

ЧИ ЧЕКАТИ НОВИХ ЧЕРГ БІЛЯ 
БАНКІВ

Ïåðåä ïî÷àòêîì ñåçîííèõ ðî-
á³ò òà ï³ñëÿ âåëèêèõ ñâÿò áàãàòî 
òåðíîïîëÿí áà÷àòü ÷åðãè çàðîá³-
ò÷àí á³ëÿ áàíê³â, äå ìîæíà îï-
ëàòèòè âàðò³ñòü ï³äãîòîâêè â³çè. 
Òàê ï³ñëÿ íîâîð³÷íèõ ñâÿò áàãàòî 
ëþäåé «øòóðìóâàëè» â³ää³ëåííÿ 
áàíê³â. ×åðãè øèêóâàëèñÿ ç ñà-
ìîãî ðàíêó. Á³ëÿ äåÿêèõ â³ää³-
ëåíü áóëè ÷åðãè ç-ïîíàä ñîòí³ 
ëþäåé. Ñêîð³øå çà âñå, öÿ ñè-
òóàö³ÿ ïîâòîðèòüñÿ, êàæå ïàí³ 
Ñâ³òëàíà. Àäæå ëþäè, ÿê³ ïî-
âåðíóëèñÿ äîäîìó íà êàðàíòèí, 
õî÷óòü ¿õàòè íà çàðîá³òêè çíîâó.

— Ëþäè áóäóòü ìàñîâî ¿õàòè 
çà êîðäîí, — êàæå ïàí³ Ñâ³ò-
ëàíà. — ßê ïîêàçóº ïðàêòèêà, 
ó íàñ ðîáî÷èõ ì³ñöü ç âèñîêîþ 
çàðîá³òíîþ ïëàòîþ ìàëî, ³ ëþäè 
õî÷óòü ¿õàòè ïðàöþâàòè çà êîð-
äîí. Ó íàñ ëþäè ïðàöüîâèò³, 
â³äïîâ³äàëüí³ ³ ¿õ çà öå äóæå 
ö³íóþòü çà êîðäîíîì. Òîìó 
äîêè â íàñ íå áóäå äîñòàòíüî¿ 
ê³ëüêîñò³ ðîáî÷èõ ì³ñöü ç âèñî-
êîþ çàðïëàòîþ, ëþäè ¿õàòèìóòü 

íà çàðîá³òêè.

ЧИ БОЯТЬСЯ ТЕРНОПОЛЯНИ 
ЇХАТИ В ІНШІ КРАЇНИ 

Íå âñ³ íàâàæóþòüñÿ ¿õà-
òè çà êîðäîí ï³ä ÷àñ åï³äåì³¿. 
Õòîñü ÷åêàº, äîêè çàê³í÷èòüñÿ 
êàðàíòèí. Äåõòî æ, íåçâàæàþ÷è 
íà ðèçèêè, ¿äå íà çàðîá³òêè, ùîá 
íå ïðîïóñòèòè ñåçîí. Ïðàãíóòü 
¿õàòè íà çàðîá³òêè íàâ³òü ëþäè, 
ÿêèì ïîíàä 50 ðîê³â, õî÷à âîíè 
º â ãðóï³ ðèçèêó.

— Äåõòî âæå íå áî¿òüñÿ ¿õàòè 
íà çàðîá³òêè, — êàæå Ñâ³òëàíà 
Ïîâàð. — Ìèíóëî äâà ì³ñÿö³, 
ó ëþäåé çàê³í÷óþòüñÿ ãðîø³, ³ 
âîíè ìàþòü ¿õàòè çíîâó.

¯õàòè çà êîðäîí ìîæíà ëèøå 
ç äîòðèìàííÿì êàðàíòèííèõ 
íîðì — â ìàñö³, ðóêàâè÷êàõ. Îá-
ìåæåíü íà ê³ëüê³ñòü ïàñàæèð³â 
â îäíîìó àâòîáóñ³ íåìàº.

— Ï³ä ÷àñ ïåðåâåçåíü ïàñàæè-
ð³â ïåðåâ³çíèêè ìàþòü äîòðèìó-
âàòèñÿ ïðàâèë, — êàæå Ñâ³òëàíà 
Ïîâàð. — ßêùî, äî ïðèêëàäó, ¿äå 
áóñ íà 8 ì³ñöü, òî 9-ãî ïàñàæè-
ðà âîíè âæå âçÿòè íå ìîæóòü. 
Íó ³ ñàì³ âîä³¿ ñòåæàòü çà ñàí³-
òàðíèìè íîðìàìè, àäæå âîíè 
ðîçóì³þòü, ùî âîíè ¿äóòü ç ³í-
øèìè ëþäüìè ³ ñàì³ ðèçèêóþòü 
íå ìåíøå, í³æ çàðîá³ò÷àíè.

Ìåäèêè çàêëèêàþòü çàðîá³ò-
÷àí íå ïîñï³øàòè. Êðàùå óòðè-
ìàòèñÿ â³ä ïî¿çäîê çà êîðäîí, 
îñîáëèâî â ò³ êðà¿íè, äå º åï³-
äåì³ÿ êîðîíàâ³ðóñó. Òàêîæ âàðòî 
ïàì’ÿòàòè ïðî òå, ùî Êîâ³ä-19 
íàéá³ëüø íåáåçïå÷íèé äëÿ ëþ-
äåé, â³êîì â³ä 50 ðîê³â òà òèõ, 
õòî ìàº õðîí³÷í³ õâîðîáè ÷è 
ñëàáêó ³ìóííó ñèñòåìó.

Óêðà¿íö³ ïîâèíí³ áóòè 
íà ñàìî³çîëÿö³¿ 14 äí³â 
ï³ñëÿ ïðè¿çäó íà ì³ñöå 
ðîáîòè, ùîá òàì 
ïåðåêîíàëèñÿ, ùî âîíè 
ñïðàâä³ çäîðîâ³

Біля банків напередодні сезонних робіт з’являються черги людей, які отримують візи
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— Ðàäà, ùî â³äêðèëè ñå-
êîíä-õåíäè, òóò ÿ ìîæó ïðèäáàòè 
ðå÷³ çàäîâ³ëüíî¿ ÿêîñò³ òà çà õîðî-
øîþ ö³íîþ. Óñå îäíî íàé÷àñò³øå 
ÿ õîäæó á³ëÿ äîìó, íàâ³ùî ìåí³ 
êóïóâàòè íîâå? ² ÷îëîâ³êó òàêîæ 
êóïóþ â ïîä³áíèõ ìàãàçèíàõ. 
Ãîëîâíå — çíàòè, äå øóêàòè, — 
ðîçïîâ³äàº òåðíîïîëÿíêà Çîðÿíà 
Ñòàñþê.

Ó ìàãàçèí³ ñåêîíä-õåíäó «ªâ-
ðîøîï» îäðàçó ïðè âõîä³ ñòî¿òü 
îõîðîíåöü òà ïåðåâ³ðÿº íàÿâí³ñòü 
ìàñîê ³ ì³ðÿº òåìïåðàòóðó óñ³ì 
â³äâ³äóâà÷àì áåçêîíòàêòíèì òåð-
ìîìåòðîì. Òàêîæ â³í âêàçóº âñ³ì 
ïîêóïöÿì íà ñïåö³àëüíå ì³ñöå, äå 
ìîæíà ïðîäåç³íô³êóâàòè ðóêè òà 
îäÿãíóòè çàõèñí³ ðóêàâè÷êè.

Â³äâ³äóâà÷³â ó «ªâðîøîï³» 
äîâîë³ áàãàòî, àëå ÿê äëÿ òàêî¿ 
âåëèêî¿ ïëîù³ ìàãàçèíó ¿õ ê³ëü-
ê³ñòü äîïóñòèìà. Á³ëÿ êàñ òà ïðè-
ì³ðî÷íèõ ïðàö³âíèêè íàêëå¿ëè 
íà ï³äëîãó ñêîò÷ äëÿ òîãî, ùîá 
â³äâ³äóâà÷³ ìîãëè òðèìàòè äèñ-
òàíö³þ. Î 12 ãîäèí³ — ïëàíîâå 
ïðîâ³òðþâàííÿ. Îõîðîíö³ ðîçïî-
â³ëè, ùî òàêå æ ïðîâ³òðþâàííÿ 
â³äáóâàºòüñÿ ùå âðàíö³.

Ó ìàãàçèí³ «ªâðî ñåêîíä-õåíä», 
ùî ðîçòàøîâàíèé ó öåíòðàëüí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà, îäðàçó ïðè âõî-

ä³ ñòî¿òü ïðàö³âíèöÿ òà íîòóº 
â çîøèò ê³ëüê³ñòü â³äâ³äóâà÷³â. 
Éìîâ³ðíî, âîíà öå ðîáèòü äëÿ 
òîãî, ùîá ïîêóïö³â ó ïðèì³ùåíí³ 
íå áóëî á³ëüøå, í³æ äîçâîëåíî. 
Îäðàçó á³ëÿ âõîäó º äåç³íôåêòîð 
äëÿ ðóê òà îäíîðàçîâ³ ðóêàâè÷êè 
äëÿ â³äâ³äóâà÷³â.

Ïåðåä ïðèì³ðî÷íèìè òà êàñîþ 
ïðàö³âíèêè íàêëå¿ëè ñêîò÷, àáè 
ïîêóïö³ ìîãëè òðèìàòè äèñòàí-

ö³þ â ÷åðç³. Ïðèì³ùåííÿ â öüîìó 
ìàãàçèí³ íàáàãàòî ìåíøå, òîìó 
â³äâ³äóâà÷³â, ùî ïåðåáóâàëè âñå-
ðåäèí³, áóëî íåáàãàòî.

Ùå â îäíîìó ìàãàçèí³ ñå-
êîíä-õåíäó «ªâðî ñåêîíä-õåíä», 
àëå âæå íà «Äðóæá³», ïðè âõîä³ òà-
êîæ º çàñ³á äëÿ äåç³íôåêö³¿ ðóê òà 
îäíîðàçîâ³ ðóêàâè÷êè. Ñàí³òàðí³ 
ïðèáèðàííÿ òóò ïðîâîäÿòü òðè÷³ 
íà äåíü. À â ñàìîìó ïðèì³ùåí-
í³ ìîæå çíàõîäèòèñÿ íå á³ëüøå 
20 îñ³á.

Ó âñ³õ ïðàö³âíèê³â º çàõèñí³ 
ìàñêè òà ðóêàâè÷êè.

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–161–41–50, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

 Êàðóñåë³ â óñ³õ ïàðêàõ Òåðíî-
ïîëÿ ðåñòàâðóþòü òà ïåðåâ³ðÿþòü 
íà áåçïåêó. Êîëè ïàðêè ïðèéìà-
òèìóòü â³äâ³äóâà÷³â, çàëåæèòü 
ëèøå â³ä ïîñëàáëåíü êàðàíòèí-
íîãî ðåæèìó.

— Ìè âæå ïðîòåñòóâàëè àòðàê-
ö³îíè â ïàðêó Íàöâ³äðîäæåííÿ, — 
êàæå äèðåêòîð ÊÏ «Îá’ºäíàííÿ 
ïàðê³â êóëüòóðè òà â³äïî÷èí-
êó Òåðíîïîëÿ» Ìèêîëà Ëåñ³â. 
— Çàðàç ãîòóºìî äî òåñòóâàííÿ 
àòðàêö³îíè â ïàðêó «Òîï³ëü÷å». 
Â³äêðèâàòè ¿õ áóäåìî ï³ñëÿ â³ä-
ïîâ³äíîãî ð³øåííÿ êîì³ñ³¿.

Á³ëüø³ñòü êàðóñåëåé ó Òåðíî-
ïîë³ âñòàíîâèëè ùå ó 80-õ ðîêàõ. 

Ùîðîêó ïåðåâ³ðÿþòü ¿õí³é òåõí³÷-
íèé ñòàí, ³ ùîðàçó ïðàö³âíèêè 
ïàðê³â çàïåâíÿþòü, ùî àòðàê-
ö³îíè â³äïîâ³äàþòü âñ³ì íîðìàì 
áåçïåêè.

Íå âèíÿòêîì ñòàâ ³ öåé ð³ê. 
Ìèêîëà Ëåñ³â çàïåâíèâ, ùî ï³ñ-
ëÿ òåñòóâàííÿ áóëî ëèøå ê³ëüêà 
çàóâàæåíü. ² âñ³ óñóíóëè çà ê³ëü-
êà äí³â.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðêè ïàð-
êó Íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ 
Ãàëèíè Ãëàäèíþê, êàðóñåë³ òàì 
ïåðåâ³ðÿëè åêñïåðòè. Òåñòóâàëè ³ 
íà ìàêñèìàëüíå íàâàíòàæåííÿ ç 
äîïîìîãîþ ì³øê³â ï³ñêó. Çà çè-
ìîâèé ïåð³îä â³äðåìîíòóâàëè 
ìåõàí³÷í³ òà åëåêòðè÷í³ âóçëè òà 
ïîôàðáóâàëè.

— Î÷³êóºìî äîçâ³ë íà â³äêðèòòÿ 
òà ð³øåííÿ øòàáó, — êàæå ïàí³ 
Ãëàäèíþê. — Êîëè çàïðàöþþòü 
àòðàêö³îíè, çàëåæèòü â³ä åï³äå-
ì³÷íî¿ ñèòóàö³¿. ßêùî áóäå äîçâ³ë 
íà ðîáîòó àòðàêö³îí³â, äî ê³íöÿ 
òðàâíÿ óñ³ íàø³ êàðóñåë³ ïîâí³ñòþ 
ãîòîâ³ äî â³äâ³äóâà÷³â.

Ïðèâîäÿòü äî ïîðÿäêó ³ ðîçâà-
æàëüí³ çîíè â ïàðêó ³ì. Ò.Ã Øåâ-
÷åíêà. ßê ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê 
äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà Òàðàñ Äÿ÷óí, âèêîíóþòü 
ïëàíîâ³ ðîáîòè, ùî âêëþ÷àþòü: 
ôàðáóâàííÿ òà îíîâëåííÿ ëàâîê, 
îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ ñò³íè ïî-
ðó÷ ³ç îíîâëåíîþ «Àëüòàíêîþ», 
ðåìîíò êàòàìàðàí³â, à òàêîæ íà-
ñàäæåííÿ íîâèõ äåðåâ.

Коли відкриють атракціони для дітей у парку 
Нацвідродження та в якому вони стані

За час карантину каруселі перевірили на максимальне 
навантаження з допомогою мішків піску. За зиму 
відремонтували механічні та електричні вузли 

Ф
О

Т
О

: 
А

Р
Х

ІВ
 Р

Е
Д

А
К

Ц
ІЇ

ТЕРНОПОЛЯНИ «ШТУРМУЮТЬ» 
СЕКОНД-ХЕНДИ: ЧИ БЕЗПЕЧНО ТАМ
Шопінг Послаблення карантину 
у Тернополі дало змогу знову відкрити 
двері перукарням, кав’ярням та магазинам 
з непродовольчими товарами. Одразу 
з першого дня роботи секонд-хендів, 
тернополяни ринули до них за покупками

Òåìïåðàòóðó ì³ðÿþòü 
óñ³ì â³äâ³äóâà÷àì. 
ª ñïåö³àëüíå 
ì³ñöå, äå ìîæíà 
ïðîäåç³íô³êóâàòè ðóêè 
òà âäÿãíóòè ðóêàâè÷êè

У тернопільських секонд-хендах людей дуже багато. Усі прийшли за обновками

Продавці «Єврошопу» ходять у захисних 
масках, але не всі одягли рукавички

У всіх секонд-хендах Тернополя, які ми 
відвідали, на підлозі є розмітка, аби 
відвідувачі могли тримати дистанцію
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Â³äêðèòè ðèíêè äîçâîëèâ óðÿä. 
Â³í íàâ³â ïåðåë³ê óñ³õ òèõ, ÿê³ ìî-
æóòü â³äíîâèòè ðîáîòó ç 13 òðàâ-
íÿ. Ó öåé ñïèñîê ïîòðàïèëè ³ òðè 
ðèíêè Òåðíîïîëÿ, îäíàê íà ðèí-
êó «Îð³îí» íå çìîãëè çàáåçïå÷è-
òè íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ðîáîòè 
ïðîäàâö³â òà ïîêóïö³â, òîìó â³í 
íå áóäå ïðàöþâàòè ï³ä ÷àñ êà-
ðàíòèíó. Äî òîãî æ, ÿê ïîâ³äî-
ìèëè ó ì³ñüê³é ðàä³, êåð³âíèöòâî 
«Îð³îíó» âèð³øèëî, ùî â³äíîâ-
ëþâàòè ðîáîòó çàðàç íåäîö³ëüíî. 
Ç 16 òðàâíÿ ïî÷àëè ïðàöþâàòè ³ 
ðå÷îâ³ ðèíêè.

ТЕМПЕРАТУРНИЙ СКРИНІНГ 
«Öåíòðàëüíèé» òà «Îâî÷å-

âèé» ðèíêè óæå â³äêðèëè, îäíàê 
á³ëüø³ñòü ê³îñê³â çà÷èíåí³. Ùîá 
ïîòðàïèòè íà òåðèòîð³þ ðèíêó, 
íåîáõ³äíî ïðîéòè òåìïåðàòóðíèé 
ñêðèí³íã. Ïðàö³âíèêè íå ïðî-
ïóñêàþòü ëþäåé áåç ìàñîê. Îäíàê 
õî÷ êîíòðîëåðè ïåðåâ³ðÿþòü óñ³õ 
â³äâ³äóâà÷³â, º ì³ñöÿ, äå ìîæíà 
ïðîñêî÷èòè áåç ïåðåâ³ðêè. Öå — 
ïåðåâàæíî íåâåëèê³ ïðîõîäè òà 
â’¿çäè äëÿ òðàíñïîðòó.

Íà òåðèòîð³¿ ðèíêó ëþäåé íåáà-
ãàòî. Õî÷à íà âõîäàõ ³íîä³ çáèðà-
þòüñÿ ÷åðãè ç ïîêóïö³â, ñêóï÷åíü 
ëþäåé íåìàº.

À îò ïðîäàâö³ êàæóòü, ùî ïî-
êóïö³ º.

— Ïîêóïö³ ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ º, — 
êàæå ïðîäàâåöü Ïåòðî. — Ëþäè 
áàæàþòü êóïóâàòè íà ðèíêàõ, 

òîìó ùî òóò º ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñü-
êà ïðîäóêö³ÿ äîìàøíüîãî âèðîá-
íèöòâà â³ä äð³áíîãî âèðîáíèêà. 
ßêùî ðèíêè ïðàöþâàòè íå áó-
äóòü, òî ö³ âèðîáíèêè ïðîñòî 
âòðàòÿòü ðîáîòó. Ìè — ïðîäàâö³, 
âèêîíóºìî âñ³ âèìîãè: çàõèùàº-
ìî ìàñêàìè òà ðóêàâè÷êàìè ñåáå, 
âèêîðèñòîâóºìî àíòèñåïòèêè. 
Ëþäåé áàãàòî, ³ ÿ â³ðþ, ùî áóäå 
ùå á³ëüøå ç ÷àñîì. Ìè íàâ³òü ïî-
÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè ñïåö³àëüí³ 
òåðì³íàëè, äëÿ òîãî, ùîá ëþäÿì 
áóëî çðó÷í³øå ðîçðàõîâóâàòèñÿ. 

Ïîêóïö³ õî÷óòü, ùîá ðèíêè ïðà-
öþâàëè, áî òóò º ïðîäóêö³ÿ, ÿêó 
íå êóïèòè â ñóïåðìàðêåòàõ.

«ЛЮДЕЙ НЕМА, 
МАРШРУТОК — ТЕЖ» 

Íà òåðèòîð³¿ «Öåíòðàëüíîãî» 
ðèíêó, îêð³ì ê³îñê³â ç îâî÷àìè 
òà ôðóêòàìè, ñàäæàíöÿìè òà òî-
âàðàìè äîìàøíüîãî âèðîáíèöòâà, 
â³äêðèëè ³ ì’ÿñíèé ïàâ³ëüéîí, 
ùîïðàâäà, òàì íàðàç³ ïðàöþº 
ëèøå ê³ëüêà ïðîäàâö³â. Êàæóòü, 
ùî ïåðøèõ ïîêóïö³â ìàëî, àëå 
âñ³ çàäîâîëåí³, ùî âäàëîñü ïî-
âåðíóòèñÿ äî ðîáîòè.

— Ïðàöþºòüñÿ çàðàç ïîãàíî, 

РИНКИ ВЖЕ ПРАЦЮЮТЬ. ЯКІ УМОВИ 
ЗАБЕЗПЕЧИЛИ ДЛЯ ПОКУПЦІВ?
Ринки  У Тернополі частково 
відновив роботу «Центральний» та 
«Овочевий» ринки у середу, 13 травня. 
У якому режимі вони тепер працюють, 
дізнавалися журналісти «RIA плюс»
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òîìó ùî ëþäåé, ä³éñíî, ìàëî, — 
êàæå ïðîäàâ÷èíÿ Îëåñÿ. — Ãàäàþ, 
ùî â òàêîìó ðåæèì³ ïðàöþâàòè 
âäàñòüñÿ. Ïîêóïö³ â çàõâàò³, ùî 
ìè ïîâåðíóëèñÿ òà æàë³þòüñÿ, ùî 
â ìàãàçèíàõ íå ñâ³æå.

Äåÿê³ ñòåëàæ³ ó öåíòð³ ì’ÿñíîãî 
ïàâ³ëüéîíó ïîðîæí³.

— Ï³ñëÿ ïîñëàáëåíü êàðàí-
òèíó ìåí³ ïðàöþºòüñÿ æàõëèâî. 
Ëþäåé íåìàº, ìàðøðóòêè íå õî-
äÿòü, — êàæå îäíà ç ïðàö³âíèöü 
ðèíêó Íàòàëÿ. — Äóæå âàæêî òàê 
ïî÷èíàòè ïðàöþâàòè. Ëþäè êó-
ïóþòü øâèäêî: ïðèéøëè, âçÿëè ³ 
ï³øëè. Òîìó ñï³ëêóºìîñÿ ç íèìè 
íåáàãàòî. Àëå ÿêîñü âîíî áóäå, 
ñïîä³âàºìîñÿ íà êðàùå.

ßê ïîì³òèëè æóðíàë³ñòè «RIA 
ïëþñ», óñ³ ïðîäàâö³ ïðàöþþòü 
â ìàñêàõ òà ðóêàâè÷êàõ. Ïðàâèëà 
í³õòî íå ³ãíîðóº. Äåõòî íàâ³òü ìàº 

àíòèñåïòèêè äëÿ ñåáå òà ïîêóïö³â. 
Íà ñòåëàæàõ îáëàøòóâàëè çàõèñí³ 
åêðàíè ç ïë³âêè. Ó äåÿêèõ ê³îñ-
êàõ òàêèõ åêðàí³â íåìàº, àëå ñâîþ 
ïðîäóêö³þ ïðîäàâö³ íàêðèâàþòü 
ïë³âêîþ.

Â³äêðèëè ìàãàçèíè ïîáóòîâî¿ 
õ³ì³¿ òà çàñîá³â ã³ã³ºíè, àïòåêè, 
ìàãàçèíè íàñ³ííÿ òà àãðîïðîìèñ-
ëîâèõ õ³ì³êàò³â. Âîíè ïðàöþâà-
ëè ³ äî ïîñëàáëåíü, îñê³ëüêè ¿ì 
íå çàáîðîíÿëè ðîáîòó.

ЗАПРАЦЮВАЛИ РЕЧОВІ РИНКИ 
À îò íåïðîäîâîëü÷³ ðèíêè â³ä-

êðèëè íå îäðàçó. Óðÿä ñïåðøó 
äàâ äîçâ³ë íà â³äêðèòòÿ ïðîäóê-
òîâèõ ðèíê³â. ×åðåç öå á³ëÿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè ïðîäàâö³ âëàøòóâàëè 
ï³êåò 13 òðàâíÿ. Ê³ëüêà äåñÿò-
ê³â òåðíîï³ëüñüêèõ ï³äïðèºìö³â 
òà ïðàö³âíèê³â ðèíê³â âèéøëè 

ïðîòåñòóâàòè, ùîá ¿ì äîçâîëèëè 
ïðàöþâàòè.

Îäíàê ó ì³ñüê³é ðàä³ ïîÿñíè-
ëè, ùî ðàí³øå äîçâîëèòè ðîáîòó 
ïðîìèñëîâèõ ðèíê³â íà ì³ñöåâîìó 
ð³âí³ íå ìîãëè, îñê³ëüêè ä³ÿëà çà-
áîðîíà óðÿäó. Ïîñëàáëåííÿ ñòî-
ñóâàëèñÿ ëèøå ïðîäàæó ïðîäóê-
ò³â õàð÷óâàííÿ, îâî÷³â, ôðóêò³â, 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ 
òîùî. 14 òðàâíÿ Êàáì³í òàêè ïî-
ãîäèâ òîðã³âëþ íåïðîìèñëîâèìè 
òîâàðàìè. Òîæ îäÿã òà âçóòòÿ 
â Òåðíîïîë³ ïî÷àëè ïðîäàâàòè ç 
16 òðàâíÿ.

Â³äâ³äóâà÷³ ðèíêó ïî-ð³çíîìó 
ñòàâëÿòüñÿ äî òàêèõ ïîñëàáëåíü. 
Õòîñü çàäîâîëåíèé, àäæå º ìîæ-
ëèâ³ñòü êóïóâàòè òîâàðè äåøåâøå, 
à õòîñü ââàæàº, ùî ç â³äêðèòòÿì 
ðèíê³â ïîñï³øèëè ³ âàðòî áóëî á 
ïî÷åêàòè.

Óñ³ ïðîäàâö³ 
ïðàöþþòü â ìàñêàõ òà 
ðóêàâè÷êàõ. Ïðàâèë 
í³õòî íå ³ãíîðóº. Äåõòî 
íàâ³òü ìàº àíòèñåïòèêè 
äëÿ ñåáå òà ïîêóïö³â

На входах у ринок працюють контролери, які перевіряють температуру у покупців

На стелажах облаштували захисні екрани з плівки
Деякі продавці навіть видають чеки 
для зручності покупців

М’ясний павільйон відновив роботу, однак 
покупців небагато, скаржаться продавці
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«МИ СУМУЄМО ЗА ШКОЛОЮ»: 
ДОБРІ ВІДЕО, ВІРШІ ТА МАЛЮНКИ

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60, IRYNA.

BELYAKOVA@20MINUT.UA 

«Êàðàíòèí íå ò³ëüêè çì³íèâ íàøå 
æèòòÿ, à é â³äêðèâ ïðîñò³ð äëÿ âò³-
ëåííÿ íîâèõ ³äåé.

Áóäüìî îïòèì³ñòàìè, æèòòºëþáàìè ³ 
íå ñóìóéòå! Çàïóñêàºìî ÷åëåíäæ #Ìè-
ñóìóºìîçàøêîëîþ», — òàêå îãîëîøåí-
íÿ íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ ç’ÿâèëîñü íà ñàéò³ 
10 øêîëè òà ó Ôåéñáóê-ãðóï³ çàêëàäó.

×åëåíäæ øêîëÿð³ ï³äõîïèëè ìèòòºâî. 
Çà äâà òèæí³ îïóáë³êóâàëè äåñÿòêè ðîá³ò. 
Â³äåî, êîëàæ³ ôîòî, âëàñí³ â³ðø³, ìàëþí-
êè ³ ïëàêàòè — ÷îãî òàì ò³ëüêè íåìàº. 
Ä³òè íàêðåàòèâèëè ñïîâíà. Íàéá³ëüøå 
âðàæàþòü ðîáîòè íàéìîëîäøèõ — ó÷í³â 
ïî÷àòêîâî¿ øêîëè. Êîëè ïåðåãëÿäàºø 
âñå — âàæêî ñòðèìàòè åìîö³¿.

— ß çà ÷àñ êàðàíòèíó ê³ëüêà ðàç³â 
çóñòð³÷àâ íàøèõ ó÷í³â, — âñ³ â îäèí ãî-
ëîñ êàçàëè, ÿê ñêó÷àþòü çà øêîëîþ, — 
ïîä³ëèâñÿ äèðåêòîð ÇÎØ ¹ 10 Àíäð³é 
Ãàçèëèøèí. — Ìè ïîäóìàëè, à ÷îìó á 
³ í³ — òðåáà äàòè ä³òÿì ìîæëèâ³ñòü 
ïðî öå ðîçïîâ³ñòè. Òàê ç’ÿâèëàñü ³äåÿ 
÷åëåíäæó #Ìèñóìóºìîçàøêîëîþ. Òå, 
ùî âèéøëî — âè áà÷èëè. Ä³òè ïîñòà-
ðàëèñü íà ñëàâó. ß çàâæäè êàçàâ, ùî 
âîíè ó íàñ — íàéêðàù³! ², ïîâ³ðòå, ìè, 
â÷èòåë³, òåæ äóæå çà íèìè ñêó÷èëè.

Ä³òè, ìîæëèâî, íå ñò³ëüêè ñêó÷è-
ëè çà íàâ÷àëüíèì ïðîöåñîì, ñê³ëü-
êè çà â÷èòåëÿìè, îäíîêëàñíèêàìè ³ 
ñï³ëêóâàííÿì, — ïðèïóñêàº äèðåêòîð.

— Òîìó âèíèêëà ³äåÿ ïðîâåñòè òàêèé 
÷åëåíäæ, — ðîçïîâ³â Àíäð³é Ãàçèëè-
øèí. — Íàïèñàâ ó â÷èòåëüñüêó âàé-
áåð-ãðóïó. Ò³ çàïðîïîíóâàëè ä³òêàì ³ 
¿õí³ì áàòüêàì. Ïåðø³ ðîáîòè ç’ÿâèëèñü 
âæå çà ê³ëüêà ãîäèí.

Øêîëÿð³ ðîáèëè ïðåçåíòàö³¿ òà êî-
ëàæ³ ç³ øê³ëüíèõ ôîòî, çàïèñóâàëè 
â³äåîðîëèêè, ìàëþâàëè, ïèñàëè â³ð-
ø³, ëèñòè — êðåàòèâèëè, õòî ÿê óì³â. 
Ïðàêòè÷íî âñ³ êëàñè ðîçïîâ³ëè ñâîþ 
³ñòîð³þ. Ï³äêëþ÷èëèñü òàêîæ áàòüêè 
òà, çâ³ñíî, â÷èòåë³.

— Ùî ìåíå âðàçèëî — íàñê³ëüêè 
âîíè àêòèâí³, òâîð÷³ ³ êðåàòèâí³, — 
êàæå äèðåêòîð. — ̄ õíÿ ùèð³ñòü â òîìó, 
ùî âîíè ãîâîðèëè… Çíà÷èòü, ìè æè-
âåìî ³ ïðàöþºìî íåäàðåìíî.

«#ìèñóìóºìîçàøêîëîþ À ÿ ñóìóþ 
çà Âàìè, ìî¿ ð³äí³. Ì³é 12-Á êëàñ! — 
ï³äïèñàëà ôîòî ñâî¿õ öüîãîð³÷íèõ âè-
ïóñêíèê³â Íàä³ÿ Ñòîÿí. — Âè ó ìåíå 
íàéêðàù³! Âñ³õ äóæå ëþáëþ ³ ÷åêàþ! Ç 
òåïëîì òà ëþáîâ’þ çãàäóºìî ïðî ö³ íàé-
êðàù³ äí³, ñïîâíåí³ ðàä³ñòþ ³ ùàñòÿ))) 
Ó÷í³ âèïóñêíèõ êëàñ³â âå÷³ðíüî¿ òà çà-
î÷íî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ ÇÎØ #10 ïðè-
ºäíóþòüñÿ))) Øêîëà íàì äàëà â³ðíèõ 
äðóç³â, äîïîìîãëà çíàéòè ñåáå â æèòò³, 
çà ùî ìè äóæå âäÿ÷í³ âñ³ì â÷èòåëÿì.

Ідея  Найбільше постарались 
малючки — учні початкової школи. 
Справді, коли переглядаєш відео, емоції 
стримати важко. Діти скучили не стільки 
за навчанням, скільки за вчителями, 
однокласниками і спілкуванням. І 
своїми емоціями, вміннями і креативом 
поділились з рідною школою

ВІДЕО ТА БІЛЬШЕ РОБІТ - 

СКАНУЙТЕ QR-КОД

Çà äâà òèæí³ ä³òè 
îïóáë³êóâàëè äåñÿòêè 
ðîá³ò. Â³äåî, ôîòîêîëàæ³, 
âëàñí³ â³ðø³, ìàëþíêè 
³ ïëàêàòè — ÷îãî ò³ëüêè 
íåìàº. Ôàíòàç³ÿ áåç ìåæ

Гоцко Маргарита дуже скучила за своїм 1-Б

«А я сумую за Вами, мої рідні))) Мій 12-Б клас! 
Всіх дуже люблю і чекаю! Я — вчитель, приєднуюсь 
до челенджу», — написала вчителька Надія Стоян 

Школярі пишуть вірші про свій заклад, 
аби згадати навчання у класах

Олександр Вітенько зробив самостійно плакат, 
щоб показати: навчання — це добре
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áóâàâ ó çàë³ ñóäó, Òåðåíäåõ áðàâ 
ó÷àñòü ó çàñ³äàíí³ çà äîïîìîãîþ 
â³äåîçâ’ÿçêó.

Íà ñóäîâîìó ðîçãëÿä³ àïåëÿö³é-
íî¿ ñêàðãè ïðèñóòí³ ³ áàòüêè ïî-
òåðï³ëîãî, ÿê³ çãîðüîâàí³ âòðàòîþ 
ñèíà òà ïðîéøëè âñ³ ñëóõàííÿ ç 
íàä³ºþ, àáè âèíí³ ó âáèâñòâ³ Â³-
òàë³ÿ îòðèìàëè ìàêñèìàëüíå ïî-
êàðàííÿ.

БІЛЯШЕВИЧА — ПІД ВАРТУ 
Êîëè çâó÷àëî ð³øåííÿ ñóäó, 

ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ ãîëîâóþ÷èì 
ïåðåðâè, Âîëîäèìèð Á³ëÿøêåâè÷ 
çàéøîâ äî çàëè. Ëèø ñóääÿ çà-

ê³í÷èâ éîãî çà÷èòóâàòè, ìîëîäèé 
÷îëîâ³ê ïîêèíóâ çàëó ñóäîâîãî 
çàñ³äàííÿ, í³ ç êèì íå ïåðåìî-
âèâøèñü. Éîãî äíÿìè òåæ ìàþòü 
âçÿòè ï³ä âàðòó, àäæå äî öüîãî ç 
äâîõ îáâèíóâà÷åíèõ ëèøå Ñåðã³é 
Òåðåíäåõ áóâ ó ñë³ä÷îìó ³çîëÿòîð³.

Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ îáîº ïðîñè-
ëè âèáà÷åííÿ ó áàòüê³â. Âîëîäè-
ìèð Á³ëÿøêåâè÷ — ê³ëüêà ðàç³â. 
Íà î÷àõ ó ÷îëîâ³êà ðåàëüíî âè-
ñòóïàëè ñëüîçè. ×è ñïðàâæí³ìè 
òà ùèðèìè âîíè áóëè — õòîçíà. 
Îäíàê, öå ìàëî ùèðèé âèãëÿä. 
Ñåðã³é Òåðåíåäåõ, ÿêèé áðàâ 
ó÷àñòü ó çàñ³äàíí³ â ðåæèì³ â³-
äåîêîíôåðåíö³¿, çà ê³ëüêà ãîäèí 

ÔÅÌ²ÄÀ

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60, 

IRYNA.BELYAKOVA@20MINUT.UA 

Àïåëÿö³éí³ ñêàðãè íå çàäîâîëü-
íèëè, âèðîê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ 
çàëèøèëè ÷èííèì. Òàêèì áóëî 
ð³øåííÿ êîëåã³¿ ñóää³â Òåðíîï³ëü-
ñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó ó ñïðàâ³ 
âáèâñòâà á³ëÿ «Àëþðó» 20-ð³÷íîãî 
Â³òàë³ÿ Ãíàòèøèíà.

Ñåðã³ÿ Òåðåíäåõà çàñóäèëè 
äî 10 ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ, Âîëîäè-
ìèð Á³ëÿøåâè÷ ïðîâåäå 7 ðîê³â 
çà ãðàòàìè.

— Îäíîìó ç îáâèíóâà÷åíèõ ³í-
êðèì³íîâàíå ãðóïîâå õóë³ãàíñòâî 
é íàíåñåííÿ óìèñíîãî òÿæêîãî 
ò³ëåñíîãî óøêîäæåííÿ, ùî ñïðè-
÷èíèëî ñìåðòü, à ³íøîìó — ãðó-
ïîâå õóë³ãàíñòâî ³ç çàñòîñóâàííÿì 
çáðî¿, ¿¿ íîñ³ííÿ áåç ñïåöäîçâîëó 
òà ïîãðîçà âáèâñòâîì, — ïîÿñíè-
ëà ðå÷íèöÿ ïðîêóðàòóðè îáëàñò³ 
Ëåñÿ Ãóðåöüêà.

БУЛИ І БАТЬКИ ПОТЕРПІЛОГО 
Îáâèíóâà÷åí³ ó ñïðàâ³ âáèâñòâà 

Â³òàë³ÿ Ãíàòèøèíà á³ëÿ «Àëþðó» 

ïîäàëè àïåëÿö³éí³ ñêàðãè íà âè-
ðîê ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó, ÿêèé 
ïðîãîëîñèëè ó ëþòîìó 2020 ð. 
Ó ÷åòâåð, 14 òðàâíÿ, ðîçïî÷àëî-
ñÿ ñëóõàííÿ â àïåëÿö³¿. Òîãî æ 
äíÿ çà÷èòàëè ð³øåííÿ. Êîëåã³ÿ 
ñóää³â â³äõèëèëà àïåëÿö³éí³ ñêàð-
ãè îáâèíóâà÷åíèõ òà çàëèøèëà 
÷èííèì âèðîê ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. 
Îáâèíóâà÷åí³ ïðîòÿãîì òðüîõ ì³-
ñÿö³â ìîæóòü ïîäàòè êàñàö³éíó 
ñêàðãó.

Íàãàäàºìî, Â³òàë³ÿ Ãíàòèøèíà 
ïîáèëè 30 ÷åðâíÿ 2018-ãî á³ëÿ 
í³÷íîãî êëóáó «Àëþð». Çà æèòòÿ 
õëîïöÿ áîðîëèñÿ ó Òåðíîï³ëü-
ñüê³é ì³ñüê³é ë³êàðí³ ¹ 2. Äðóç³ 
òà ð³äí³ çáèðàëè êîøòè íà ë³êó-
âàííÿ, òà, íà æàëü, æèòòÿ õëîï-
öÿ âðÿòóâàòè íå âäàëîñÿ. Â³òàë³é 
ïîìåð ââå÷åð³, 8 ëèïíÿ. Íàïàä-
íèê³â çàòðèìàëè òà îãîëîñèëè ¿ì 
ï³äîçðó îäðàçó çà òðüîìà ñòàòòÿìè 
Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó.

Ðîçãëÿä àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè 
íà âèðîê ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó 
ðîçïî÷àëè ó ÷åòâåð, 14 òðàâíÿ. 
Îáâèíóâà÷åíèé Á³ëÿøåâè÷ ïåðå-

СПРАВА ВІТАЛІЯ ГНАТИШИНА: 
ОБВИНУВАЧЕНИХ — ЗА ГРАТИ 
Вирок  Сергія Терендеха засудили 
до 10 років ув’язнення, Володимир 
Біляшевич проведе 7 років за гратами. 
Учасники процесу мають право подати 
касаційну скаргу протягом трьох місяців. 
Батьки Віталія запевнили журналістів, 
цього не робитимуть. Та хочуть, аби 
вбивці сина понесли покарання

Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ îáîº 
ïðîñèëè âèáà÷åííÿ 
ó áàòüê³â. Á³ëÿøåâè÷ 
— ê³ëüêà ðàç³â. Íà 
éîãî î÷àõ ðåàëüíî 
âèñòóïàëè ñëüîçè 

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 0–95–875–33–60, 

IRYNA.BELYAKOVA@20MINUT.UA 

 Äî 12 ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ çàñó-
äèëè òåðíîïîëÿíèíà çà âáèâñòâî 
48-ð³÷íîãî ñóñ³äà ³ çáåð³ãàííÿ 
íàðêîòèê³â.

ЩО ВБИВАВ — ЗАПЕРЕЧУВАВ 
Íàãàäàºìî, 48-ð³÷íîãî Çåíî-

â³ÿ âáèëè 5 ñåðïíÿ 2018 ðîêó 
ó ñ. ×îðíèé Ë³ñ, ùî íà Çáàðàæ-
÷èí³. Óæå òîä³ îäíîñåëüö³ áóëè 
ïåðåêîíàí³, ùî ÷îëîâ³êà êèé-
êàìè çàáèâ äî ñìåðò³ 30-ð³÷íèé 
òåðíîïîëÿíèí, ÿêèé ïðè¿æäæàº 
äî ñåëà. Íåâäîâç³ ïîë³öåéñüê³ 
Çáàðàçüêîãî â³ää³ëåííÿ çàòðè-
ìàëè ï³äîçðþâàíîãî ó âáèâñòâ³. 
Ïîºäíàíà òðàâìà ãðóäåé ³ æèâîòà 
ç ÷èñëåííèìè ïåðåëîìàìè ðåáåð 
òà óøêîäæåííÿìè âíóòð³øí³õ îð-
ãàí³â, ñïðè÷èíåíà òóïèì ïðåäìå-
òîì — ïðè÷èíà ñìåðò³ 48-ð³÷íîãî 
æèòåëÿ ñåëà ×îðíèé Ë³ñ Çáà-
ðàçüêîãî ðàéîíó. Ò³ëî ÷îëîâ³êà 
çíàéøëè â ñàäó, ùî çà ê³ëüêà 
áóäèíê³â â³ä éîãî âëàñíîãî ïî-

ìåøêàííÿ.
Ï³äîçðþâàëè ó âáèâñòâ³ òîä³ 

ðàí³øå ñóäèìîãî òåðíîïîëÿíè-
íà. ×îëîâ³ê ðàí³øå ïðèòÿãóâàâñÿ 
äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
çà ìàéíîâ³ çëî÷èíè òà õóë³ãàí-
ñòâà. Â³í ïðè¿õàâ ó ñåëî òà æèâ 
ó áàòüê³âñüê³é õàò³, ÿêó ò³ âèêî-
ðèñòîâóþòü, ÿê äà÷ó. Òî÷í³øå, 
çà òâåðäæåííÿì îäíîñåëüö³â, 
÷îëîâ³êà ñïðîâàäèëè ó ×îðíèé 
Ë³ñ, áî âæå íàäòî ÷àñòî çà íèì 
çîëîò³ âåðáè ðîñëè.

— 8 òðàâíÿ 2020 ð. îãîëîñèëè 
âèðîê ó ñïðàâ³ ïðî îáâèíóâà÷åííÿ 
ìåøêàíöÿ Òåðíîïîëÿ ó â÷èíåíí³ 
çëî÷èí³â çà ÷. 1 ñò. 115 ³ ÷. 2 ñò. 
309 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè, — ïîâ³äîìèëà ñï³êåð-ñóääÿ 
Òåðíîï³ëüñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî 
ñóäó Àííà Ìîñòåöüêà. — Îáâèíó-
âà÷åíèé âåñü ÷àñ äîñóäîâîãî ñë³ä-
ñòâà ³ ñóäó ïåðåáóâàâ ï³ä âàðòîþ.

Òðèâàëèé ðîçãëÿä äàíîãî ïðî-
âàäæåííÿ çóìîâëåíèé íåìîæ-
ëèâ³ñòþ ñôîðìóâàòè ñêëàä ñóäó 
ó Çáàðàçüêîìó ðàéñóä³, à çãîäîì 

³ â Êðåìåíåöüêîìó. Òîìó ñïðàâó 
ïåðåäàëè äëÿ ðîçãëÿäó ó Òåðíî-
ï³ëüñüêèé ì³ñüêðàéñóä.

Äî ðå÷³, ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîç-
ãëÿäó îáâèíóâà÷åíèé ñâîþ âèíó 
âèçíàâ ëèøå ÷àñòêîâî — ç³çíàâñÿ 
ó òîìó, ùî çáåð³ãàâ íàðêîòèêè. 
Ìîâëÿâ, ïî÷óâàâñÿ çëå, à êàíà-
á³ñ âèêîðèñòîâóâàâ ÿê ë³êè. Âèíó 
ó ñêîºíí³ âáèâñòâà êàòåãîðè÷íî 
çàïåðå÷óâàâ.

— Ñóä, ïðîàíàë³çóâàâøè âñ³ 
äîêàçè ó ñïðàâ³ òà çàñëóõàâ-
øè ïîÿñíåííÿ ñâ³äê³â, ä³éøîâ 
äî âèñíîâêó ïðî âèíóâàò³ñòü îñî-
áè ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, — êàæå 
Àííà Ìîñòåöüêà.

Ó ñóä³ ÷îëîâ³ê ðîçïîâ³äàâ, ùî, 
êîëè ïîáà÷èâ íåðóõîìîãî Çåíî-
â³ÿ, ï³øîâ äî ñóñ³äêè, ìîâëÿâ, 
òðåáà éîìó äîïîìîãòè éîãî â³ä-
êà÷àòè. Æ³íêà ïðèéøëà. Ñóñ³äêà 
ïðèãàäóº, äîêè éøëè, ïîáà÷èëà 
êðîâ íà íîç³ — íèæ÷å êîë³íà. Çà-
ïèòàëà, ùî öå? Òîé ïðîìîâ÷àâ…

Êîëè ïðèéøëè íà ïîäâ³ð’ÿ, Çå-
íîâ³é ëåæàâ îáëè÷÷ÿì âíèç, ó êà-

ëþæ³. Íàïåðåäîäí³ ëèëè ñèëüí³ 
çëèâè. Êîëè ñóñ³äêà ïåðåâåðíóëà 
÷îëîâ³êà, ïóëüñó íå áóëî. Íåâäîâ-
ç³ íà ïîäâ³ð’ÿ ïðèá³ãëà ìàòè óáè-
òîãî ÷îëîâ³êà. Ó ñóä³ æ³íêà çãàäó-
âàëà, ÿê ïðè¿õàëà ïîë³ö³ÿ. ², äîêè 
ïðîâîäèëè ïåðøî÷åðãîâ³ ñë³ä÷³ 
ä³¿, ï³äîçðþâàíèé ñòîÿâ ³ ëóçàâ 
íàñ³ííÿ. À øêàðàëóïè ñïëüîâóâàâ 
íà ò³ëî óáèòîãî ÷îëîâ³êà, ïîðó÷ 
ç ÿêèì ñòîÿâ.

ЗАЯВУ ПИСАЛА І ЗА ПОБИТТЯ 
Ç òèì, õòî ïîçáàâèâ æèòòÿ ¿¿ 

ñèíà, æ³íêà é äî òîãî âèïàäêó 
ìàëà êîíôë³êò. Çà òå, ùî í³áèòî 
âèïàñàëà õóäîáó â íüîãî íà ãîðî-
ä³, ÷îëîâ³ê âäàðèâ ¿¿ â îáëè÷÷ÿ. Òà 
íàïèñàëà çàÿâó. Íåâäîâç³ çàáðàëà 
¿¿ ç ïîë³ö³¿, öå çðîáèòè âìîâèëè 
áàòüêè ÷îëîâ³êà.

Çà óáèòîãî Çåíèêà âñ³ ëþäè, 
íà÷å â îäèí ãîëîñ ãîâîðèëè: «Äî-
áðÿê». Çà òîãî, êîãî îáâèíóâàòèëè 
â éîãî âáèâñòâ³, — àãðåñèâíèé, 
êîíôë³êòíèé, íåêåðîâàíèé, ëþ-
áèòåëü ñïèðòíîãî, êàíàá³ñó ³ äóæå 

íåâð³âíîâàæåíèé. Âîíè ïî-ñóñ³ä-
ñüêè ÷àñòî áà÷èëèñü. Çåíèê íå ðàç 
çàõîäèâ äî ÷îëîâ³êà, ñ³äàëè é 
ïèëè ïî ÷àðö³.

Íà ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ ïðèõîäè-
ëà äî÷êà óáèòîãî ÷îëîâ³êà. Âîíà 
ïðîñèëà äëÿ îáâèíóâà÷åíîãî íàé-
ñóâîð³øîãî ïîêàðàííÿ.

Ïîçèö³ÿ îáâèíóâà÷åíîãî — 
âèíó íå âèçíàþ, öüîãî íå â÷èíÿâ, 
ò³ëüêè çíàéøîâ ò³ëî ïîòåðï³ëîãî, 
â³äðàçó ï³øîâ êëèêàòè íà äîïî-
ìîãó. Ïåðåä òèì ïðîéøëà ñèëüíà 
çëèâà. ×åðåç òó çëèâó í³õòî íå ÷óâ 
í³ á³éêè, í³ êðèê³â, í³ ãàëàñó. 

Ìàòè Çåíîâ³ÿ çãàäóâàëà ó ñóä³, 
ÿê òîãî äíÿ çà ¿¿ ñèíîì çàõîäèâ 
îáâèíóâà÷åíèé. ßê õòîñü ïèòàâ 
ó ÷îëîâ³êà, íàâ³ùî â³í öå çðîáèâ 
³ç Çåíèêîì? Òîé â³äïîâ³â: «Â³í 
ìåíå ä³ñòàâ, ³ ÿ éîìó äàâ».

Âèðîê ìîæå áóòè îñêàðæåíèé 
äî Òåðíîï³ëüñüêîãî àïåëÿö³éíîãî 
ñóäó ÷åðåç Òåðíîï³ëüñüêèé ì³ñü-
êðàéîííèé ñóä Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
îáëàñò³ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ 
éîãî ïðîãîëîøåííÿ.

За вбивство сусіда Зеновія дали 12 років тюрми

ðîçãëÿäó ìàéæå é ãîëîâè íå ï³ä-
í³ìàâ. Íà âåëèêèõ åêðàíàõ, ùî 
ó çàë³ ñóäó, áóëî âèäíî ëèøå øìàò 
ëîáà. Í³, ïðîáëåì ç³ çâ’ÿçêîì 
íå áóëî. Àëå ÷è òî íåíàâìèñíî, 
÷è òî ñïåö³àëüíî ÷îëîâ³ê íå ñèä³â 
ð³âíî ïåðåä åêðàíîì. ² âèáà÷åííÿ, 
ÿê³ çâó÷àëè â³ä íüîãî äëÿ áàòüê³â 
óáèòîãî õëîïöÿ, òåæ áóëè í³áè 
ï³ä ïðèìóñîì.

— Íå ìîæó ñêàçàòè, ùî ìè 
áóëè âïåâíåí³ ñòîñîâíî ð³øåí-

íÿ àïåëÿö³éíîãî ñóäó ³ ùî âîíî 
áóäå ñàìå òàêèì, — ï³ñëÿ çàñ³äàí-
íÿ ñêàçàëà ìàòè óáèòîãî Â³òàë³ÿ 
Ãàëèíà Ãíàòèøèí. Áàòüêî òèì ÷à-
ñîì ñòîÿâ ïîðó÷ — ³ç ïîðòðåòîì 
ñèíà ó ðóêàõ. Òàê â³í ïðîâîäèâ 
óñ³ ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ. Ó ïàêåò³ â ³í-
ø³é ðóö³ — ñîðî÷êà, â ÿê³é ñèí 
âîñòàííº âèéøîâ ç äîìó. — Àëå 
âèðîê ìàâ áóòè. ² âèíí³ ìàþòü 
íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âáèâ-
ñòâî íàøîãî ñèíà.

Батьки сподівалися на справедливий вирок. 
Бо, кажуть, винні мають відповідати за вбивство їхнього сина
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ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–161–41–50, 
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Ïðî íåçâè÷àéíå òàêñ³ â Òåðíî-
ïîë³ íàì ðîçïîâ³ëà òåðíîïîëÿíêà 
Âàëåð³ÿ.

— Óÿâëÿºòå, âèêëèêàëà òàêñ³, 
ñ³äàþ, à ìåíå ïðèãîùàþòü öóêåð-
êîþ, — êàæå ä³â÷èíà. — ß çäèâîâàíà, 
ïîñì³õàþñü. Àëå íà òîìó ñþðïðèçè 
íå çàê³í÷óþòüñÿ. Ðàïòîì âåñü ñà-
ëîí ïî÷èíàº ìèãîò³òè êîëüîðîâèìè 
âîãíèêàìè. Ìè ¿õàëè ç ïîäðóãàìè. 
Âîä³é çàïðîïîíóâàâ íàì… ïîñï³âàòè 
â êàðàîêå. Ðàäîñò³ íå áóëî ìåæ. Öÿ 
ïî¿çäêà çðîáèëà íàø âå÷³ð.

²ç íåçâè÷àéíèì òàêñèñòîì ïî-
çíàéîìèëàñü ³ íàøà æóðíàë³ñòêà. 
Çâóòü éîãî Âîëîäèìèð Õìóðè÷. 
Ó îäí³é ³ç òåðíîï³ëüñüêèõ ñëóæá 
òàêñ³ ïðàöþº ëèøå ï’ÿòü ì³ñÿö³â, 
à êàðàîêå â àâòîìîá³ë³ âñòàíîâèâ 
äåñü ì³ñÿö³â òðè òîìó.

«ХОЧЕТЬСЯ ЗРОБИТИ ЛЮДЯМ 
НАСТРІЙ» 

— ß ïî÷àâ ¿çäèòè ³ ïðàêòè÷íî 
îäðàçó ïîñòàâèâ ñîá³ â ìàøèíó 
àïàðàòóðó, — ðîçïîâ³äàº ÷îëî-
â³ê. — Îò ëþáëþ ìóçèêó. ² ëþ-
äÿì öå äóæå ïîäîáàºòüñÿ. Ñàì 
íå ñï³âàþ, àëå ìåí³ ìóçèêà äóæå 
äî äóø³. Áàãàòî ç êîìïëåêòóþ÷èõ 
äî êàðàîêå ìàâ, áî ìàþ âäîìà 
àïàðàòóðó. Ìàþ ñò³ëüêè, ùî âè-
ñòà÷èòü íà äâà âåñ³ëëÿ.

Ïàí Âîëîäèìèð ðîçïîâ³äàº, ùî 
ïëàí³â íà âäîñêîíàëåííÿ ñâîãî 
óí³êàëüíîãî êàðàîêå ìàº ÷èìàëî. 
Àëå ñïî÷àòêó õîò³ëîñü áè ñïðîáó-
âàòè, ÷è ëþäÿì «çàéäå».

— ß õîò³â áà÷èòè, ÷è ëþäè áó-
äóòü ñï³âàòè. Ïîñòàâèâ. Ïîäèâèâ-
ñÿ. Ñï³âàþòü. Ùå é ÿê, — ïðîäîâ-
æóº òàêñèñò. — Òåïåð çíàþ, ÿê 
ùå êðàùèì öå êàðàîêå çðîáèòè. 

Ïîâ³ðòå, áóäå òàêå, ùî îãîãî.
×îëîâ³ê êàæå, ùî ÷àñòî éîãî 

âèêëèêàþòü íå ëèøå, êîëè ïî-
òð³áíî ¿õàòè êóäèñü, à é ïðîñòî, 
êîëè õî÷åòüñÿ ïîñï³âàòè.

— ß ïèòàþ: «Ëþáèòå ñï³âàòè?», 
«Áóäåòå ñï³âàòè», à ëþäè çðàçó: 
«Òà ÿê ñï³âàòè?» À ÿ êàæó: «Â ì³-
êðîôîí». Îò ê³ëüêà äí³â òîìó 
â äèòèíè áóâ äåíü íàðîäæåííÿ, — 
ãîâîðèòü Âîëîäèìèð Õìóðè÷. — 
Áàòüêè ïîäçâîíèëè, ³ ìè ãîäèíó 
êàòàëèñü ïî ì³ñòó, áî ëþäè õîò³-
ëè ïîñï³âàòè. Ïîò³ì ùå ãîäèíó 
ñòîÿëè íà Öèãàíö³. ª âæå áàãàòî 

ëþäåé, ÿê³ çáåð³ãàþòü òåëåôîí. 
Îò õî÷åòüñÿ çðîáèòè ëþäÿì ñâÿòî, 
áî çàðàç òàê âàæêî ÷îãîñü âñ³ì.

ЦУКЕРКИ ТА СВІТЛОМУЗИКА 
Êîëè êë³ºíòè ïî÷èíàþòü ñï³-

âàòè, ó àâòîìîá³ë³ çàãîðÿþòüñÿ 
ñîòí³ åëåêòðè÷íèõ âîãíèê³â, ÿê³ 
ìèãîòÿòü ï³ä ìóçèêó. Âîëîäèìèð 
íå ðîçêðèâàº ñåêðåòó, äå ¿õ âçÿâ òà 
ÿê âîíè âìèêàþòüñÿ. Êàæå: ìàã³ÿ.

Òàêîæ ÷îëîâ³ê çàâæäè âîçèòü 
â àâòîìîá³ë³ öóêåðêè. Ïðèãîñòèâ 
â³í ³ æóðíàë³ñòêó «RIA ïëþñ». 
Êàæå, ùî ñîëîäêå ïîêðàùóº ëþ-
äÿì íàñòð³é, òîìó ëàñîù³ äàº óñ³ì, 
îêð³ì ï’ÿíèõ. — Îò ëþáëþ ñâîþ 
ðîáîòó, ÿ òóò â³äïî÷èâàþ, — ïðî-
äîâæóº òåðíîïîëÿíèí. — Òî çàâæ-
äè ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè, à âîíè 
ð³çí³ ïîïàäàþòüñÿ. Äåõòî õî÷å ñîá³ 

Співи  Викликаєте таксі, а отримуєте — 
цілий караоке-бар, а ще позитивне 
спілкування і смачну цукерку. 
Тернополянин Володимир, який працює 
таксистом, розважає клієнтів караоке, 
пригощає цукерками та влаштовує гучні 
свята на весь мікрорайон, де живе

ïîãîâîðèòè, õòîñü ñ³äàº ïîõìóðèé 
÷è çàäóìàíèé, à òè ðàç — öóêåðêó 
éîìó ³ âñå: íàñòð³é êðàùèé.

«САМ НЕ СПІВАЮ, 
СПІВАЮТЬ ДІТИ» 

Ïàí Âîëîäèìèð ðîçêàçóº, ùî 
ñàì íå ñï³âàº, ìîâëÿâ, íåìà ñëóõó. 
À îò äîíüêè òàëàíîâèò³, ¿ì 15 òà 
12 ðîê³â. Îäíà ãðàº íà ôîðòåï³-
àíî, ³íøà çàéìàºòüñÿ âîêàëîì. 
Ðàçîì ³ç îäíîêëàñíèêàìè âîíè 
íàâ³òü ñòâîðèëè ñâ³é ãóðò.

Òîæ àïàðàòóðó ÷îëîâ³ê ïðèäáàâ 
ñïî÷àòêó, ùîá äîïîìîãòè ðîçâè-
âàòè òàëàíòè äîíå÷îê. À ùå — 
ùîá ïðîâîäèòè ð³çí³ ñâÿòà.

Ìèíóëîãî ðîêó ó âåðåñí³ ÷îëî-
â³ê îðãàí³çóâàâ ìàñøòàáíå ñâÿòî 
íà Áðîä³âñüê³é, äå æèâå. Â³í êàæå, 
ùî ãóëÿëî ê³ëüêà òèñÿ÷ ëþäåé.

— Ãàðíå ñâÿòî âèéøëî. Ãóëÿëè 
ñïðàâä³ âñ³ì ðàéîíîì, — ãîâîðèòü 
÷îëîâ³ê. — Êîëèñü âæå îðãàí³çî-
âóâàâ çàáàâó. Ïîò³ì ìàâ äâà ðîêè 
«ïåðåêóðó», à ïîò³ì âèð³øèâ òàêå 
ñâÿòî çàáàáàõàòè! Çíàéøëè ñïîí-
ñîð³â, ç³áðàëè ëþäåé. Ñöåíà áóëà 
âåëè÷åçíà. 30 ëþäåé ïîì³ñòèëîñü 
íà ñöåí³. Äóìàþ, çàê³í÷èòüñÿ êà-
ðàíòèí, òî òî÷íî áóäåìî ùå ãóëÿòè!

Ф
О

Т
О

: 
О

Л
Ь

ГА
 Т

У
Р

Ч
А

К
 

Ó îäí³é ³ç 
òåðíîï³ëüñüêèõ ñëóæá 
òàêñ³ ïðàöþº ëèøå 
ï’ÿòü ì³ñÿö³â, à êàðàîêå 
â àâòîìîá³ë³ âñòàíîâèâ 
äåñü ì³ñÿö³â òðè òîìó

Минулого року чоловік влаштував гучне свято — 
День мікрорайону. Він каже, що погуляли на славу і має 
у планах знову провести таке дійство

Таксист каже, що вже має багато планів на вдосконалення апаратури в салоні, 
адже побачив, що ця ініціатива людям дуже подобається

ЯК ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ТАКСИСТ 
ВСТАНОВИВ КАРАОКЕ У САЛОНІ



12 RIA ïëþñ, 20 òðàâíÿ 2020ÇÄÎÐÎÂ’ß

Огірки

400
Редиска

2400
Картопля

250 

Капуста рання

900

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097-161-41-50, 

OLIATUR9@GMAIL.COM

 Ïðî ³ñòîð³þ Ëåñ³ Ñòðàò³é æóð-
íàë³ñòàì «RIA ïëþñ» ðîçïîâ³ëè 
¿¿ êîëèøí³ ó÷í³. Ñëîâà âäÿ÷íîñò³ 
òà òåïëèõ ïî÷óòò³â äî â÷èòåëüêè 
ãð³þòü ¿õ íàâ³òü ÷åðåç áàãàòî ðîê³â 
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè.

— Ò³ëüêè ñèëüíà äóõîì ëþäèíà, 
ÿêà â³ðèòü, íàä³ºòüñÿ ³ âîäíî÷àñ 
áîðåòüñÿ ç³ ñòðàøíîþ õâîðî-
áîþ, — ïèøóòü ó÷í³ ïàí³ Ëåñ³ 
ó Facebook. — Ìè Âàñ äóæå ëþ-
áèìî, ³ áóäåìî âñå ðîáèòè, ùîá 
äîïîìîãòè ïîäîëàòè õâîðîáó. 

Ðàê ÿº÷íèê³â ó Ëåñ³ Ñòðàò³é ä³-
àãíîñòóâàòè ó 2016-ìó. Òîä³ æ³íêó 
ïðîîïåðóâàëè òà ïðîâåëè ê³ëüêà 
êóðñ³â õ³ì³îòåðàï³¿.

ßê ðîçïîâ³äàº äîíüêà â÷èòåëü-
êè Ñîô³ÿ, òîä³ çäàâàëîñü, ùî âñå 
ïîçàäó. Àëå âèÿâèëîñü, ùî îïåðà-
ö³þ ïðîâåëè ëèøå äëÿ âèÿâëåííÿ 
ìåòàñòàç³â. Ìàéæå ÷åðåç äâà ðîêè 
ðàê âèÿâèëè ó øëóíêó.

Ö³º¿ âåñíè õâîðîáà çíîâó ïî-
÷àëà ïðîãðåñóâàòè.

— Íà âóëèö³ âåñíà ³ ÿ æèâó, 
äÿêóþ÷è âàì. Ðàä³þ ñîíå÷êó, êâ³-
òî÷ö³, æèòòþ. Àëå, íà æàëü, ìîÿ 
õâîðîáà ïðîãðåñóº, ³ ìåí³ çíîâó 
ïîòð³áíà õ³ì³îòåðàï³ÿ. Öüîãî ðàçó 
öå «Ïàêë³òàêñåë» ³ «Öèðàìçà». 
Ìåíå ÷åêàº òðè ì³ñÿö³ âàæêî¿ 
áîðîòüáè: 12 ðàç³â «Ïàêë³òàêñåë» 
(ùîòèæíÿ), 6 ðàç³â «Öèðàìçà». 
Îäíà äîçà «Öèðàìçè» âàðòóº 
$2100, — êàæå ïàí³ Ëåñÿ. — Òîìó 
çíîâó ïðîøó ïðî äîïîìîãó. Ðîçó-
ì³þ, ùî çàðàç âàæêî âñ³ì, àëå ðàê 
íå éäå íà êàðàíòèí. Áóäü ëàñêà, 
íå çàëèøàéòåñü áàéäóæèìè, ÿêùî 
ìàºòå ìîæëèâ³ñòü, òî ï³äòðèìàéòå 
ô³íàíñîâî ³ äóõîâíî.

Ó íåëåãêèé ïåð³îä æèòòÿ ïàí³ 
Ëåñÿ ïî÷àëà ìàëþâàòè ïèñàíêè.

— Öå ìîº õîá³, ÿêîìó ÿ íà-
â÷èëàñü ìàéæå 20 ðîê³â òîìó, — 
ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — Ö³êàâî, ùî 
öå òðàïèëîñü íå â Óêðà¿í³, à ï³ä 

÷àñ ìîãî ïåðåáóâàííÿ â ÑØÀ 
çà ïðîãðàìîþ êóëüòóðíîãî îáì³íó. 
ß áóëà âðàæåíà òèì, ùî â Øòà-
òàõ ïèñàíêè ââàæàþòü âèçíà÷íèì 
àòðèáóòîì óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè, 
à íà Áàòüê³âùèí³ â òîé ÷àñ öèì 
ìàëî õòî ö³êàâèâñÿ.

Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ â Óêðà¿íó 
Ëåñÿ Ñòðàò³é íà ê³ëüêà ðîê³â çà-
ëèøèëà ïèñàíêàðñòâî, à ó ïåð-
øèé ð³ê, êîëè äîâåëîñü áîðîòèñü 
ç ðàêîì, âèð³øèëà çðîáèòè Âå-
ëèêîäíþ äåêîðàö³þ äëÿ öåðêâè 
â ð³äíîìó ñåëèù³.

— ß ðåãóëÿðíî ïðîõîäæó êóðñè 
õ³ì³îòåðàï³¿ äëÿ áîðîòüáè ç ðà-
êîì, — êàæå ïàí³ Ëåñÿ. — Ï³ñëÿ 
äåê³ëüêîõ ïåðøèõ êóðñ³â â ìåíå 
ç’ÿâèëèñü ñåðéîçí³ ïîá³÷í³ åôåê-
òè, ÷åðåç ÿê³ ÿ ÷àñòêîâî âòðàòèëà 
÷óòòÿ â ïàëüöÿõ ðóê ³ ñòîïàõ. Äó-
ìàëà, ùî âæå íå çìîæó ïîâåð-
íóòèñü äî ïèñàíêàðñòâà, àäæå 
òðèìàòè ðó÷êó äëÿ ïèñüìà ìåí³ 
âàæêî. Âçèìêó 2019 ðîêó ÿ âñå æ 

âèð³øèëà ñïðîáóâàòè, ³ ç’ÿâèëàñü 
ñèìïàòè÷íà ïèñàíêà.

Ïðîöåñ ñòâîðåííÿ ïèñàíêè 
æ³íêà íàçèâàº ñâîºð³äíèì ÷óäîì, 
ùî ïðèíîñèòü ðàä³ñòü, äóøåâíèé 
ñïîê³é, åñòåòè÷íå çàäîâîëåííÿ.

— ß õî÷ó ä³ëèòèñÿ ñâî¿ì ìèñ-
òåöòâîì ç ³íøèìè, — ãîâîðèòü 
âîíà. — Ïðèäáàâøè ìî¿ ïèñàíêè, 
âè îòðèìàºòå óí³êàëüíèé âèòâ³ð, 
à òàêîæ ï³äòðèìàºòå ìåíå â áî-
ðîòüá³ ç ðàêîì.

ДІАНА ОЛІЙНИК, 067–346–52–39, 

DIANA.OLIJNYK@GMAIL.COM 

Ïèòàííÿ øêîäè â³ä í³òðàò³â äëÿ 
çäîðîâ’ÿ âèíèêàº òîä³, êîëè ¿õ 
ñòàº çàáàãàòî. Âàæëèâî òå, ñê³ëüêè 
âàæèòü ëþäèíà.

Òàê, äîïóñòèìà äîçà í³òðàò³â 
äëÿ ëþäèíè — ó ñåðåäíüîìó 5 ìã 
íà ê³ëîãðàì âàãè, à äîáîâà äîçà 
äëÿ äîðîñëîãî íå ïîâèííà ïåðå-
âèùèòè 300–325 ìã.

Àëå ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ö³ ðå-
÷îâèíè ëþäèíà îòðèìóº íå ëèøå 
ç ðàíí³õ îâî÷³â.

— Âîíè º âñþäè — ó âîä³, ì’ÿñ³, 
ìîëîö³, îâî÷àõ, — çàçíà÷àº íà-

÷àëüíèê â³ää³ëó äåðæàâíîãî íàã-
ëÿäó çà äîòðèìàííÿì ñàí³òàðíîãî 
çàêîíîäàâñòâà Òåðíîï³ëüñüêîãî 
ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðîäñïîæèâ-
ñëóæáè â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ 
Îëåíà Ïàëàìàð. — Ïðîòå íàé-
á³ëüøå ¿õ íàäõîäèòü âñå-òàêè ç 
îâî÷àìè — öå 70%. Ç âîäîþ — 
20%, ç ì’ÿñî-ìîëî÷íîþ ïðîäóê-
ö³ºþ — 6%.

Õî÷à íàéá³ëüøèé â³äñîòîê í³-
òðàò³â íàäõîäèòü ç îâî÷àìè, öå 
íå òàê íåáåçïå÷íî äëÿ îðãàí³çìó, 
ÿêáè ö³ ðå÷îâèíè ïîòðàïëÿëè ç 
âîäîþ, ïîÿñíþº ñï³âðîçìîâíèöÿ. 
Áî çàâäÿêè ôåðìåíòàì, àñêîðá³-
íîâ³é êèñëîò³, â³òàì³íàì À ³ Å 
â îâî÷àõ øê³äëèâà ä³ÿ í³òðàò³â 
íåéòðàë³çóºòüñÿ. À îò êîëè í³òðà-
òè íàäõîäÿòü ç âîäîþ, â îðãàí³çì³ 
ìîæå áóòè äåô³öèò ðå÷îâèí, ÿê³ ¿õ 
íåéòðàë³çóþòü. Òîä³ öå ìîæå áóòè 
á³ëüø íåáåçïå÷íî äëÿ ëþäèíè. 
Òîä³ âîíè äîáðå âñìîêòóþòüñÿ 
øëóíêîâî-êèøêîâèì òðàêòîì, 
øâèäêî ïîòðàïëÿþòü ó êðîâ òà 
ìîìåíòàëüíî ðîçíîñÿòüñÿ îðãà-
í³çìîì. Í³òðàòè íåãàòèâíî âïëè-
âàþòü íà ðîáîòó êðîâ’ÿíèõ ò³ëåöü, 
ïîã³ðøóþ÷è ¿õíþ çäàòí³ñòü ðîç-

ЯК ЛЕГКО ЗМЕНШИТИ КІЛЬКІСТЬ 
НІТРАТІВ У ПЕРШИХ ОВОЧАХ 
Поради  Більшість здорових людей 
не матиме проблем з нітратами, адже 
в допустимих нормах нітрати абсолютно 
не страшні. Проте, якщо їх споживати 
з їжею або водою надто багато, вони 
починають концентруватися в організмі 
у великій кількості й тоді перетворюються 
на нітрити, які вже дійсно несуть шкоду

ЯКА ГРАНИЧНО ДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦІЯ 
НІТРАТІВ В РАННІХ ОВОЧАХ? (МГ/КГ)

Капуста пізня

500 

Морква рання

400
Морква пізня

250 

Томати

150-300 

Буряк столовий

1400 

Цибуля ріпчаста

80 

Цибуля зелена

600-800 

Кабачки

400

íîñèòè êèñåíü îðãàí³çìîì.
— Òîìó ä³òè, âàã³òí³ ³ ëþäè ïî-

õèëîãî â³êó, à òàêîæ ò³, õòî ìàº 
õðîí³÷í³ çàõâîðþâàííÿ øëóí-
êîâî-êèøêîâîãî òðàêòó, çàâæäè 
º â ãðóï³ ðèçèêó, — íàãîëîøóº 
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — ̄ ì ðàíí³ îâî÷³ 
ñïîæèâàòè íå âàðòî.

Ïðîòå ê³ëüê³ñòü í³òðàò³â ìîæíà 
çìåíøèòè âäîìà.

— Ó êàáà÷êàõ, îã³ðêàõ, ïàòèñî-
íàõ íàéá³ëüøå í³òðàò³â êîíöåí-
òðóºòüñÿ ó øê³ðö³, — êàæå ôàõ³-
âåöü. — Òîæ ö³ îâî÷³ òðåáà äîáðå 
ïðîìèòè, â³äð³çàòè ïëîäîí³æêó 
³ ç÷èñòèòè øê³ðêó. Ó ðåäèñêè, 
ìîðêâè, áóðÿêà òðåáà çð³çàòè 
âåðõ³âêó ³ ïðîòÿãîì 1,5–2 ãîäèí 
âèìî÷óâàòè ¿õ ó âîä³, áî í³òðàòè 
íàêîïè÷óþòüñÿ â êîðåíåïëîä³. 
Íàâ³òü ðàäÿòü âèð³çàòè ³ âèêèäàòè 
ñåðöåâèíó ìîðêâè ³ áóðÿêà. Êà-
ïóñòà íàêîïè÷óº í³òðàòè ó âåðõí³õ 
ëèñòêàõ, à òàêîæ ó êà÷àí³ ³ òèõ 
ì³ñöÿõ, äå ëèñòÿ êð³ïèòüñÿ äî êà-
÷àíà, òîìó öþ ÷àñòèíó òðåáà âèð³-
çàòè ³ íå äàâàòè â ñòðàâó, âåðõíº 
ëèñòÿ òåæ âèêèäàòè. Ïîì³äîðè 
òåæ âàðòî âèìî÷óâàòè ó âîä³.

ßêùî îâî÷³ âèìî÷èòè ó âîä³ 
ïåâíèé ÷àñ, òî ê³ëüê³ñòü í³òðàò³â 
çìåíøóºòüñÿ íàïîëîâèíó, çàçíà-
÷àº âîíà.

Ä³òÿì âçàãàë³ íå ðåêîìåíäóþòü 
äàâàòè ïåðø³ îâî÷³. Îäíàê ÿêùî 
áàòüêè âñå-òàêè âèð³øèëè ïðè-
ãîòóâàòè äëÿ íèõ ÿê³ñü ñòðàâè, 
òî îâî÷³ âàðòî âèìî÷èòè ó âîä³, 
à ïîò³ì ïðîáëàíøóâàòè, òîáòî 
óïðîäîâæ ï’ÿòè õâèëèí ïîòðè-
ìàòè â îêðîï³.

Äî ðå÷³, îâî÷³, ÿê³ ïî÷èíàþòü 
ïñóâàòèñÿ, âòðàòèëè òîâàðíèé 
âèãëÿä, ìàþòü â ê³ëüêà ðàç³â 
á³ëüøå í³òðàò³â, ïîð³âíÿíî ç ¿õ-

í³ì ñâ³æèì àíàëîãîì. Êîëè «R²À 
ïëþñ» ïåðåâ³ðÿëà â ëàáîðàòîð³¿ 
íà ðèíêó îâî÷³, òî ïîêðó÷åíèé 
îã³ðîê, ÿêèé ïî÷èíàâ ïñóâàòèñÿ, 
ìàâ ìàéæå â ï’ÿòü ðàç³â á³ëüøå 
í³òðàò³â, í³æ îã³ðîê òîâàðíî-
ãî âèãëÿäó òîãî æ âèðîáíèêà. 
Îòîæ º ñåíñ êóïóâàòè ëèøå ãàðí³ 
íà âèãëÿä îâî÷³.

— ² â íåäîñòèãëèõ îâî÷àõ í³òðà-
ò³â, ÿê ïðàâèëî, á³ëüøå, — çàçíà-
÷àº âåòë³êàð îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ 
ëàáîðàòîð³¿ âåòñàíåêñïåðòèçè 
Íàòàë³ÿ Îñòàï³â. — Òîìó êðàùå 
êóïóâàòè â³äá³ðíèé òîâàð. Òà é 
âàðòî âñå-òàêè äî÷åêàòèñÿ ñåçîí-
íèõ îâî÷³â. Àäæå çàðàç ãðàíè÷íî 

äîïóñòèì³ êîíöåíòðàö³¿ í³òðàò³â 
íà îâî÷³ âäâ³÷³ á³ëüø³, í³æ êîëè 
ïî÷èíàºòüñÿ ñåçîí.

Òîæ, ùîá çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü 
øê³äëèâèõ ðå÷îâèí ïðè ñïîæè-
âàíí³, âàðòî àáî âèìî÷óâàòè îâî÷³ 
ó âîä³, àáî çð³çàòè øê³ðêó.

— Çìåíøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü í³ò-
ðàò³â ïðè âèìî÷óâàíí³ ³ â³äâàðþ-
âàíí³, àëå òàê ìîæíà âïëèíóòè 
õ³áà ùî íà ìîëîäó êàðòîïëþ. 
²íø³ æ îâî÷³ êóïóþòü, ùîá ¿ñòè 
ñâ³æèìè, — êàæå ë³êàð. — Òîìó 
ä³òÿì, ë³òí³ì ëþäÿì ³ òèì, õòî ìàº 
ïðîáëåìè ç³ øëóíêîâî-êèøêîâèì 
òðàêòîì, â³ä ïåðøèõ îâî÷³â âàðòî 
óòðèìàòèñÿ.

ДОВІДКА 

З 16 травня в Тернополі будуть пра-
цювати усі продуктові ринки. Кожен 
споживач має право запитати у про-
давця, чи перевіряли його продук-
цію на нітрати, і вимагати показати 
довідку з лабораторії. Довідку ви-
дають на кожну нову партію товару. 
Маючи цю інформацію, ви не пе-
ревищите допустиму добову дозу 
нітратів в овочах і фруктах.

Щоб заробити на ліки, учителька робить писанки

Писанки жінка почала 
малювати, коли поїхала 
за кордон. Її здивувало, 
що іноземці так багато 
знають про них

ДОВІДКА 

Картка ПриватБанку:
5168757336713906 Стратій Олек-
сандра Михайлівна
4731219105919975 Стратій Сергій 
Тадейович.
Придбати писанки ви можете на сто-
рінках у Facebook «Dobra Pysanka» 
та Instagram
Телефон дочки: 0–96–669–17–25
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СЕРЕДА, 20 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 Д/ц «Боротьба за виживання»
13.10, 15.10 «На Карантинi»: 
марафон
16.20, 00.30 Телепродаж
16.50, 00.00, 03.55 #ВУКРАЇНI
17.30 Д/ц «Супер-Чуття»
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 Розважальна програма з 
Майклом Щуром 
22.15, 03.00 Т/с «Епоха честi»
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, 
03.20 «Любий, ми переїжджаємо»
13.45 «Одруження наослiп 6»
15.30 «Свiт навиворiт 6»
17.10 Т/с «Вiтер кохання» …
19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.45 Т/с «Матусi 2» (12+)
22.10 Х/ф «Люди Iкс-3: Останнiй 
контакт» 
00.00 Х/ф «Люди Iкс-2» 
02.05 Х/ф «Пiсня пiсень»

IНТЕР
03.45 «Щоденник вагiтної»
04.10 «Навколо М»
04.55 «Телемагазин»
05.25, 22.05 «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 випа-
док. Пiд чужим iм’ям»
18.00, 02.10 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий випа-
док. По ту лiнiю фронту»
23.50 Т/с «Головний калiбр»
01.05 Т/с «Я подарую тобi 
свiтанок»…

ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44» 
05.40, 10.05 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм
11.40, 13.15 Х/ф «В тилу ворога» 
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15, 21.20 Т/с «Пес» 
16.25 Х/ф «Сонце, що сходить» 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Секретний фронт
22.25 Х/ф «Кролик Джоджо» 12+ 
Прем’єра
00.20 Х/ф «Ясон i аргонавти»
03.20 Я зняв!

СТБ
05.55, 20.15 Т/с «Папаньки-2» …
07.00 «Все буде добре!»
08.45 Т/с «Коли ми вдома»
09.15 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя»

11.10, 14.50 «МастерШеф. 
Кулiнарний випускний» …
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини
15.25 «Хата на тата» …
18.15 «СуперМама»
22.40 Т/с «Папаньки — 2» …
22.55 Т/с «Майор i магiя» 
00.45 Т/с «Папаньки» …

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Шоу Лунi Тьюнз»
07.20 Варьяти …
09.30 Т/с «Грiмм» 
11.40 Х/ф «Моя дiвчина монстр»…
13.50 Х/ф «Iз 13 в 30»
15.30, 19.00 Хто зверху? …
20.50 Х/ф «Хвиля» 
22.50 Х/ф «Землетрус» 
00.50 Т/с «Залишитися в живих» 
02.35 Служба розшуку дiтей
02.40 Зона ночi

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, 17.30 4 весiлля
12.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «Вiк Аделайн»
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 2. Сетевая угроза « 
06.50 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли» 
08.25, 18.15 «Спецкор»
09.05, 18.45 «ДжеДАИ»
09.40, 17.20 «Затерянный мир»
12.25 «Месть природы»
13.00 Х/ф «Гонщик»
15.05 Х/ф «Солдат Джейн» 
19.15 Т/с «Опер по вызову-2» 
20.10 Т/с «Братья по крови» 
22.00 Т/с «CSI: Место престу-
пления-11» 
23.45 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-10» 
01.20 «Облом.UA.»
05.45 Телемагазины

ЧЕТВЕР, 21 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 виживання»
13.10, 15.10 «На Карантинi»: 
марафон
16.20, 00.30 Телепродаж
16.50, 00.00 Розважальна програ-
ма з Майклом Щуром 
17.30 Д/ц «Супер-Чуття»
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, 03.55 Схеми. Корупцiя 
в деталях
22.15, 03.00 Т/с «Епоха честi»
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, ми переїжджаємо»
13.45 «Одруження наослiп 6»
15.40 «Свiт навиворiт 6»
17.10 Т/с «Вiтер кохання» …
19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45, 02.45 Х/ф «Джентльмени 
удачi»
22.30 «Право на владу 2020»
00.45 Х/ф «Чорний ворон» …

IНТЕР
03.40 «Щоденник вагiтної»
04.00 «Навколо М»
04.55 «Телемагазин»
05.25, 22.05 «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 випа-
док. Пiд чужим iм’ям»
18.00, 19.00, 02.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий випа-
док. По ту лiнiю фронту»
23.50 Т/с «Головний калiбр»
01.05 Т/с «Я подарую тобi 
свiтанок» …

ICTV
04.20 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
11.55, 13.20 Х/ф «Кролик Джоджо»…
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.15, 21.20 Т/с «Пес» 
16.55 Х/ф «Смерть Сталiна» 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Анти-зомбi
22.25 Х/ф «Червоний» …
00.05 Х/ф «Сонце, що сходить» 
02.20 Т/с «У полi зору» 

СТБ
05.55, 20.15 Т/с «Папаньки-2» …
07.00 «Все буде добре!»
08.45 Т/с «Коли ми вдома»
09.15 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя»
12.00, 14.50 «МастерШеф. 
Кулiнарний випускний» …
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини
15.45 «Хата на тата» …
18.15 «СуперМама»
22.40 Т/с «Папаньки-2» …
22.55 Т/с «Майор i магiя» 
00.45 Т/с «Папаньки» …

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Шоу Лунi Тьюнз»
07.20 Варьяти …
09.30 Т/с «Грiмм» 
12.00 Х/ф «За подих вiд тебе» 
13.30 Х/ф «Проти шторму» …
15.50 Х/ф «Шторму назустрiч» 
17.20, 19.00 Хто зверху? …
20.50 Х/ф «Помпеї» 
22.50 Х/ф «Легiон»
00.40 Т/с «Залишитися в живих» 
02.25 Служба розшуку дiтей
02.30 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.30, 
21.30 Одного разу пiд Полтавою
08.30, 09.30 Одного разу в Одесi
09.00, 16.35, 20.00, 21.00 Танька i 
Володька
10.00 Т/с «Нове життя Василини 
Павлiвни»
11.00, 17.30 4 весiлля
12.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «Назад у майбутнє 3»
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 2. Сетевая угроза « 
06.50 Х/ф «Команда 8: В тылу 
врага» 
08.30, 18.15 «Спецкор»
09.10, 18.45 «ДжеДАИ»
09.45 «Решала»
11.40, 17.20 «Затерянный мир»
13.35 Х/ф «Медовый месяц 
в Вегасе» 
15.25 Х/ф «Пик Данте»
19.15 Т/с «Опер по вызову-2» 
20.05 Т/с «Опер по вызову-4» 
21.55 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-11» 
23.40 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-10» 
01.15 «Облом.UA.»
05.45 Телемагазины

П`ЯТНИЦЯ, 22 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 Д/ц «Супер-Чуття»
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 Д/ц «Дикi тварини»
22.15, 03.00 Т/с «Епоха честi»
00.00, 04.25 Схеми. Корупцiя 
в деталях
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 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 
03.20 «Любий, ми переїжджа-
ємо»
13.45 «Одруження наослiп 6»
15.40 «Свiт навиворiт 6»
17.10 Т/с «Вiтер кохання» …
19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 «Лiга смiху. Дайджест 
2020»
22.05 «Вечiрнiй квартал 2019»
23.50 Х/ф «Люди Iкс. Початок. 
Росомаха» 
01.40 Х/ф «Люди Iкс — 3: Остан-
нiй контакт» 
05.25 «Свiтське життя. 2020 дай-
джест»

IНТЕР
03.35 «Щоденник вагiтної»
04.00 «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, 23.45 «Реч-
док»
16.35 «Речдок. Особливий випа-
док. Пiд чужим iм’ям»
18.00, 01.30 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробицi тижня»

ICTV

04.15 Скарб нацiї
04.25 Еврика!
04.30 Служба розшуку дiтей
04.35 Факти
04.55 Т/с «Вiддiл 44» 
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
11.35, 13.15 Х/ф «Флот МакХейла»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Х/ф «Куленепробивний» 
15.30, 16.15, 22.40 Скетч-шоу 
«На трьох» 
17.25, 20.05 Дизель-шоу …
18.45 Факти. Вечiр
01.15 Х/ф «Стiльниковий»
02.40 Х/ф «В тилу ворога» 

СТБ
06.00 Т/с «Майор i магiя» 
11.30, 14.50 «СуперМама»
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини
15.30, 18.15, 19.00 «Холостяк-10»…
22.40 Т/с «Одружити не можна 
помилувати» …

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Шоу Лунi Тьюнз»
07.20 Варьяти …
10.10 Дiти проти зiрок
11.50 Х/ф «П’ята категорiя» …
13.20 Х/ф «Смерч» 
15.20 Х/ф «Помпеї» 
17.10, 19.00 Хто зверху? …
21.00 Х/ф «Земне ядро»
23.20 Х/ф «Монстри атакують»
01.10 Х/ф «Мара» 
02.50 Служба розшуку дiтей
02.55 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, 17.30 4 весiлля
12.00 Панянка-селянка
14.00 Країна У
16.00 М/ф «Рiо»
21.00 Х/ф «Мiцний горiшок: 
Гарний день, аби померти» 
22.45 Х/ф «Його собаче дiло» 
00.20 17+
01.50 Теорiя зради
02.40 БарДак
03.30 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 Т/с «Участок лейтенанта Ка-
чуры. Фильм 2. Сетевая угроза « 
06.50 Х/ф «Отдаленный склон» 
08.20, 18.15 «Спецкор»
09.00, 18.45 «ДжеДАИ»
09.35 «Месть природы»
11.35, 17.20 «Затерянный мир»
13.20 Х/ф «Территория № 8» 
14.55 Х/ф «Обратная тяга» 
19.15 Х/ф «Форсаж-7» 
21.50 Х/ф «Универсальный 
солдат-3: Новое начало» 
23.40 Х/ф «Некая справедливость»
01.20 «Облом.UA.»
04.05 «Совершенно секрет-
но-2017»
05.45 Телемагазины

СУБОТА, 23 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, 00.05, 
02.30, 05.30 Новини
09.25 Енеїда
10.35 М/с «Чорний пiрат»
12.10, 00.30 Телепродаж
12.45 Х/ф «Королiвський 
генерал» 
15.00 Країна пiсень
16.00, 04.35 #ВУКРАЇНI
17.00 Д/ц «Погляд з середини»
17.35 Т/с «Епоха честi»
19.20 Д/ф «Острови. Карибськi 
острови: Занурення з акулами»
20.25 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання»
21.20 Д/ц «Супер-Чуття»
22.00 Х/ф «Гнiздо горлицi» 
02.50 Х/ф «Зрадник»
05.00 Бюджетники

1+1
06.15, 07.00 «Життя вiдомих 
людей 2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 03.55 «Свiт навиворiт»
13.00 Х/ф «Люди Iкс. Початок. 
Росомаха» 
15.00 Х/ф «Люди Iкс: Перший 
клас» 
17.20, 02.15 Т/с «Кухня»
19.30, 05.10 ТСН
20.20 «Чистоnews 2020»
20.30 «Вечiрнiй квартал 2019»
23.10, 00.05 «Свiтське життя. 
2020 дайджест»
01.00 «Лiга смiху. Дайджест 
2020»

IНТЕР
03.00 «Чекай на мене. Україна»
04.25 «Щоденник вагiтної»
04.45 «Телемагазин»
05.15 Х/ф «Де ти, Багiро?»
06.35 «Слово Предстоятеля»
06.40 Х/ф «Артист з Кохановки»
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом. Домашня 
кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Покровськi ворота»
13.35 Х/ф «Будьте моїм 
чоловiком»
15.15 Х/ф «Єдина»
17.10, 20.30 Т/с «Її чоловiки» …
20.00, 02.40 «Подробицi»
22.00 «Ювiлейний концерт 
«Пiсняри. 50 рокiв»
23.20 Х/ф «Двоє пiд дощем» 
01.10 Х/ф «Дiдька лисого» 

ICTV
05.15 Скарб нацiї
05.20 Еврика!
05.30 Факти
05.55 Скетч-шоу «На трьох» 
07.50 Перше, друге i компот!
08.40 Перше, друге i компот! 
Прем’єра
09.25, 13.00 Т/с «Заклятi друзi» 
12.45 Факти. День
13.30 Х/ф «Подорож-2: Таємни-
чий острiв» …
15.05 Х/ф «Зубна фея»
16.55 Х/ф «Джуманджи» …
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Джуманджи: Поклик 
джунглiв» …
21.15 Х/ф «Пiвтора шпигуна» 
23.10 Х/ф «Куленепробивний» 
00.35 Х/ф «Флот МакХейла»
02.25 Х/ф «Червоний» …

СТБ
06.05, 09.35, 01.05 «Неймовiрна 
правда про зiрок»
08.00, 11.20 Т/с «Коли ми вдома»
13.55 Т/с «Папаньки-2» …
19.00 «МастерШеф Професiо-
нали 2» …
21.30 «СуперМама»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Шоу Лунi Тьюнз»
07.20 Варьяти …
10.20 Хто зверху? …
15.50 М/ф «Як приборкати 
дракона»
17.30 М/ф «Кiт у чоботях»
19.00 М/ф «Рататуй»
21.00 Х/ф «Атака кобри 2» 
23.00 Х/ф «Мiс Куля» 
01.00 Т/с «Залишитися в живих» 
02.50 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Дикi предки»
11.50 Х/ф «Осляча шкура»
13.00, 15.00 Сiмейка У
13.30, 15.30 Танька i Володька
14.00 Казки У
14.30, 16.00, 19.30, 20.30, 
21.30 Одного разу пiд Полтавою
16.30, 23.00 Країна У
17.00 Х/ф «Встигнути за Джон-
сами»
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 
в Одесi
22.00 Iгри Приколiв
01.00 17+
02.30 Теорiя зради
03.20 БарДак
04.10 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2

06.00, 09.15 «Затерянный мир»
07.30 «ДжеДАИ 2019»
13.00 Х/ф «Майор Пэйн» 
14.50 Х/ф «Черный орел» 
16.25 Х/ф «Форсаж-7» 
19.00 Х/ф «Загнанный» 
20.45 Х/ф «Атака на королеву» 
22.20 Х/ф «Оверлорд»
00.20 Х/ф « Больше, чем служба»
02.05 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секретно-2017»

НЕДIЛЯ, 24 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, 00.00, 
02.30, 05.30 Новини
09.00 Божественна Лiтургiя 
у Свято-Михайлiвському кафе-
дральному соборi Православної 
Церкви України та всеукраїнська 
молитва
11.00 Недiльна Лiтургiя Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви 
в Українi
13.30 Х/ф «Мрiя любовi»
15.00 Країна пiсень
15.55, 00.30 Телепродаж
16.30 #ВУКРАЇНI
17.00 Д/ц «Погляд з середини»
17.35 Т/с «Епоха честi»
19.20 Д/ф «Острови: Унiкальнi 
Галапагоськi острови: Пiвденна 
Америка»
20.25 Д/ц «Боротьба за виживання»
21.20 Розважальна програма з 
Майклом Щуром 
22.00 Х/ф «Зрадник»
02.50 Х/ф «Гнiздо горлицi» 
04.35 Енеїда
05.00 Бюджетники

1+1
06.00 М/ф
06.15, 07.05 «Життя вiдомих 
людей 2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.25 «Свiт навиворiт»
15.05, 01.50 Х/ф «Подiлись 
щастям своїм»
19.30, 05.35 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Люди Iкс. Початок. 
Апокалiпсис» 
23.25 Х/ф «Люди Iкс. Логан: 
Росомаха» 

IНТЕР
03.15 Х/ф «Будьте моїм чоловiком»
04.35 «Орел i решка. Божевiльнi 
вихiднi»
05.25 «Орел i решка. Дива свiту»
06.10 Х/ф «Вождь Виннету 3: Слiд 
головорiзiв»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Дива свiту 2. 
Невидане»
11.00 «Орел i решка. Божевiльнi 
вихiднi. Невидане»
12.00 «Орел i решка. Карантин»
13.00 «Крутiше всiх. Краще»
14.50 Х/ф «Пригоди Паддiнгтона»…
16.30 Т/с «Любов не дiлиться на два»
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Паразити» 
23.10 Х/ф «Бункер»
00.55 Д/п «Секретнi файли 
нацистiв»
01.55 «Речдок»

ICTV
05.55 Скарб нацiї
06.05 Еврика!
06.10 Факти
06.40, 08.30 Громадянська 
оборона
07.35 Секретний фронт
09.15 Т/с «Вiддiл 44» 
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Джуманджи» …
14.50 Х/ф «Джуманджи: Поклик 
джунглiв» …
16.50 Х/ф «Пiвтора шпигуна» 
18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф «Подорож-2: Таємни-
чий острiв» …
22.10 Х/ф «Рятувальники 
Малiбу» 
00.15 Х/ф «Пекло» 
02.10 Х/ф «Людина-вовк»

СТБ
05.55 «Все буде смачно!»
08.25 Х/ф «Осiннiй марафон»
10.15 Х/ф «Найчарiвнiша та 
найпривабливiша»
11.50 Т/с «Папаньки-2» …
16.35 «МастерШеф Професiо-
нали 2» …
19.00 «Слiдство ведуть екстра-
сенси» 
19.55 «Один за всiх» 
22.00 «Детектор брехнi» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Шоу Лунi Тьюнз»
07.20 Варьяти …
07.40 Вiд пацанки до панянки 
10.20 М/ф «Кiт у чоботях»
11.50 М/ф «Рататуй»
13.40 Х/ф «Земне ядро»
16.00 Х/ф «Атака кобри 2» 
18.00 Х/ф «2012» 
21.00 Х/ф «Розлом 
Сан-Андреас» 
23.00 Х/ф «Легiон»
01.00 Т/с «Залишитися в живих» 
02.50 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Рок Дог»
11.55 Х/ф «Коко на всi 100»
13.25, 15.25 Танька i Володька
13.55 Казки У
14.25, 16.00, 19.30, 20.30, 
21.30 Одного разу 
пiд Полтавою
14.55 Сiмейка У
16.30 Країна У
17.00 Х/ф «Мiцний горiшок: 
Гарний день, аби померти» 
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 
в Одесi
22.00 Х/ф «Стiвен Хокiнг: теорiя 
всього» 
00.15 Щоденники Темного 
01.35 17+
02.05 Теорiя зради
02.55 Т/с «Домашнiй арешт»
03.45 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00, 08.15 «Затерянный мир»
07.50 «ДжеДАИ 2019»
14.50 Х/ф «Призрак» 
17.05 Х/ф «К-9» 
19.00 Х/ф «Уцелевшая» 
20.45 Х/ф «Человек ноября» 
22.45 Х/ф «Мир будущего» 
00.15 Т/с «Опер по вызову-2» 
02.45 «Облом.UA.»
05.45 Телемагазины
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Æèòè â ì³ñò³ ÷è ñåë³? Íàä öèì ïèòàííÿì 
÷àñòî ðîçì³ðêîâóº ìîëîäü, îáèðàþ÷è ñâîº 
ïîäàëüøå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ. Ñòàòèñòèêà 
ñâ³ä÷èòü, ùî ÷èñåëüí³ñòü ì³ñüêîãî íàñåëåí-
íÿ ïîñò³éíî çá³ëüøóºòüñÿ, à ñ³ëüñüêîãî — 
çìåíøóºòüñÿ. Òà âñå æ ìàëåñåíüê³ íàñåëåí³ 
ïóíêòè òåæ ìàþòü ñâî¿ ïåðåâàãè. ² ï³ä ÷àñ 
êàðàíòèíó ö³ ïð³îðèòåòè çì³ñòèëèñÿ.

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ä³çíàëèñÿ ö³íó 
ëèøå íà ò³ áóäèíêè, ùî çäàí³ â åêñïëó-
àòàö³þ íà ñàéò³ DOM.RIA. Ö³íà âêàçàíà 
â äîë. ÑØÀ/ì2. Íà âàðò³ñòü âïëèâàº áà-
ãàòî ôàêòîð³â: êóðñ äîëàðà, ðîçì³ùåííÿ 
áóäèíêó, ìàòåð³àë, ç ÿêîãî â³í çðîáëåíèé, 
ð³ê çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ òîùî.

ДЕ БУДИНОК ДЕШЕВШЕ?
Ñàìå â ðàéîí³ «Áàìó» ïðèâàòíèé áóäè-

íîê êîøòóâàòèìå íàéäåøåâøå — 401 äîë. 
ÑØÀ/ì2. Ñåðåäíÿ ö³íà íà áóäèíîê â öüîìó 
ðàéîí³ êîëèâàºòüñÿ â³ä 50 000 äî 90 000 äîë. 
ÑØÀ.

À îò íàéäîðîæ÷å ïðèäáàòè âëàñíèé 
êóòî÷îê â ðàéîí³ Êàíàäè, ñåðåäíÿ ö³íà 
çà ìåòð êâàäðàòíèé òóò — 1135 äîë. ÑØÀ. 
Áóäèíêè â «Êàíàä³» äîâîë³ äîðîã³ — â³ä 
100 000 äî á³ëüø í³æ 300 000 äîë. ÑØÀ.

Ïðèáëèçíî îäíàêîâîþ º ö³íà íà ïðè-
âàòí³ áóäèíêè â ðàéîíàõ Ñòàðîãî ïàðêó, 
Íîâîãî ñâ³òó òà Ñõ³äíîãî, ö³íà íà ìåòð 
êâàäðàòíèé ñêëàäàº 625, 635 òà 677 äîë. 
ÑØÀ â³äïîâ³äíî. Íà Íîâîìó ñâ³ò³ ïðè-
âàòí³ áóäèíêè êîøòóþòü äåøåâøå — â³ä 
75 000 äî 150 000 äîë. ÑØÀ, ó ðàéîí³ 
Ñòàðîãî ïàðêó áóäèíêè êîøòóþòü â îñ-
íîâíîìó ìåíøå, í³æ 100 000 äîë. ÑØÀ. 
Ñåðåä öèõ òðüîõ ðàéîí³â íàéäîðîæ÷å îá³é-

äåòüñÿ áóäèíîê ñàìå íà Ñõ³äíîìó — â³ä 
120 000 äî 195 000 äîë. ÑØÀ.

У СЕЛАХ БУДИНКИ ДЕШЕВШІ 
Çàãàëîì ö³íà íà ïðèâàòí³ áóäèíêè â ïå-

ðåäì³ñò³ Òåðíîïîëÿ íèæ÷à, àí³æ ó ñàìîìó 
ì³ñò³. Îäíàê ó Ãàÿõ Õîäîð³âñüêèõ òà Áàé-
ê³âöÿõ ö³íà çà ìåòð êâàäðàòíèé æèòëà º 
âèñîêîþ, ó ïîð³âíÿíí³ íàâ³òü ç ðàéîíàìè 
Òåðíîïîëÿ — 735 òà 537 äîë. ÑØÀ.

Ó Áàéê³âöÿõ ñåðåäíÿ ö³íà íà áóäèíîê êî-
ëèâàºòüñÿ â³ä 50 000 äî 160 000 äîë. ÑØÀ, 
çàëåæíî â³ä ðîçì³ðó ñàìîãî áóäèíêó, à â Ãàÿõ 
Õîäîð³âñüêèõ â³ä 75 000 äî 135 000 äîë. ÑØÀ.

Ó ïåðåäì³ñò³ Òåðíîïîëÿ ñåðåäíÿ ö³íà 
íà áóäèíêè êîëèâàºòüñÿ â³ä 356 äî 468 äîë. 
ÑØÀ/ì2.

Áóäèíêè â ñåëàõ Òåðíîï³ëüñüêîãî ðà-
éîíó êîøòóþòü äåøåâøå, ó ïîð³âíÿíí³ ç 
ïåðåäì³ñòÿìè òà ì³ñòîì. Òà é ö³íà çà ìåòð 
êâàäðàòíèé ó ñåëàõ òàêîæ ìåíøà.

Äåùî äîðîæ÷îþ ö³íà º â Á³ë³é — 434 äîë. 
ÑØÀ/ì2. Ïðèâàòíèé áóäèíîê â ñåðåäíüî-
ìó ó öüîìó ñåë³ êîøòóâàòèìå âàì ïðèáëèç-
íî 150 000 äîë. ÑØÀ, õî÷à º ³ äåøåâø³ — 
çà 50 000 äîë. ÑØÀ.

Â ³íøèõ ñåëàõ âàðò³ñòü ïðèâàòíèõ áó-
äèíê³â ñòàðòóº âæå â³ä 12 000 äîë. ÑØÀ. 
Ñåðåäíÿ âàðò³ñòü ìàºòêó — â ìåæàõ â³ä 
20 000 äî 80 000 äîë. ÑØÀ.

У ТЕРНОПОЛІ ЧИ ПЕРЕДМІСТІ: 
ДЕ НЕРУХОМІСТЬ ДЕШЕВША?
Нерухомість  Під час карантину всі люди 
оцінили переваги приватного будинку. Адже, 
живучи в квартирі, вам доводиться часто 
стикатися з людьми, особливо, якщо ви живете 
на верхніх поверхах. «RIA плюс» поцікавилася, 
скільки коштує приватний будинок в Тернополі 
та передмісті, та де купувати дешевше 

Аби не натрапити на аферистів при про-
дажу чи купівлі нерухомості, спеціалісти 
радять дотримуватися декількох правил:

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНИХ ПРОДАЖІВ 
 Не розголошуйте особисту інформа-
цію Якщо шахраї вимагають копії ваших 
документів: паспорта, ідентифікаційного 
коду, — не погоджуйтеся їх передавати.
 Зберігайте в таємниці дані карти банку:
PIN-код, CVV2-код, термін дії картки, 
а також паролі з СМС.
Ви можете назвати покупцям тільки 
16-значний номер картки.
 Перевіряйте стан рахунку вашої картки 
перед передачею покупцю товару.
Переконайтеся, що оплата товару отрима-
на, звернувшись до співробітника банку 
або через інтернет-банкінг.

 Відкрийте спеціальну карту для продажів 
і покупок в інтернеті 
Так ви зможете максимально захистити 
вашу основну карту, адже її номер та інші 
реквізити ніде не вказуються.

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНИХ ПОКУПОК 
1.Уважно вивчайте оголошення 
 будьте пильні, якщо в оголошенні:
 непідтверджений номер телефону;
 підозріло низька ціна;
 немає фото товару; занадто мало ін-
формації про товар або послугу.
2. Ви можете довіряти:
 Реальним об’єктам нерухомості від пе-
ревірених продавців.
 Оголошенням з підтвердженим номе-
ром телефону продавця зі спеціальною 
відміткою в оголошенні.

Як не потрапити до рук аферистів?

Ê³ëüê³ñòü ì³ñüêîãî íàñåëåííÿ 
ïîñò³éíî çá³ëüøóºòüñÿ, 
à ñ³ëüñüêîãî — çìåíøóºòüñÿ. 
Æèòòÿ â ìàëåñåíüêèõ 
íàñåëåíèõ ïóíêòàõ âñ³ îö³íèëè 
ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó 

Середня ціна на приватний будинок в різних районах 
Тернополя за даними сайту DOM.RIA станом на травень 

2020 року. Ціна в дол. США/м2

Середня ціна на приватний будинок в передмісті 
Тернополя за даними сайту DOM.RIA станом 
на травень 2020 року. Ціна в дол. США/м2

Середня ціна на приватний будинок в селах 
тернопільського району за даними сайту DOM.RIA 
станом на травень 2020 року. Ціна в дол. США/м2
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ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №19

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ

22196

ÒÈÆÍÅÂÈÊ «RIA ÏËÞÑ»
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ «RIA ïëþñ» ¹507-107 ÏÐ, ñåð³ÿ 
ÒÐ, âèäàíå 10.08.2011 ð. Äåðæàâíèì êîì³òåòîì òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè. Çàñíîâíèê ÒÎÂ «Ð²À 
Õîëäèíã». Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó — ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî «Ð²À»; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

Ãàçåòà º ÷ëåíîì «Óêðà¿íñüêî¿ Ìåðåæ³
Îãîëîøåíü».

Ãàçåòà º ÷ëåíîì Âñåñâ³òíüî¿ Ãàçåòíî¿ Àñîö³àö³¿

Ãàçåòà º ÷ëåíîì àñîö³àö³¿ âèäàâö³â ïåð³îäè÷íî¿ 
ïðåñè Óêðà¿íè.

Òèæíåâèê «RIA ïëþñ» äîñòàâëÿþòü çà ïåðåäïëàòîþ 
ï³äïðèºìñòâàì Òåðíîï³ëüùèíè òà ïðîâ³äíèì ï³äïðèº
ìñòâàì Óêðà¿íè.

Áåçêîøòîâíå ðîçïîâñþäæåííÿ äðóêîâàíîãî ÇÌ² îïëà÷åíî ðåêëàìîäàâöåì. 
Ðåêëàìà ïîçíà÷àºòüñÿ ðåºñòðàö³éíèì íîìåðîì òà äðóêóºòüñÿ â³äì³ííèì â³ä îñíîâíîãî øðèôòîì. Ìàòåð³àëè ó 
ðóáðèêàõ «Çðîáëåíî â Òåðíîïîë³», «Íîâèíè êîìïàí³é», «Øîï³íã», «Ïîë³òè÷íà ïîçèö³ÿ» òà «Ïðåñ-ñëóæáè» ïóáë³-
êóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà òåêñòè 
ðåêëàìè é îãîëîøåíü. Ïåðåäðóê ìàòåð³àë³â — ò³ëüêè ç äîçâîëó ðåäàêö³¿. 
Áóêâîñïîëó÷åííÿ RIA, ÐÈÀ, Ð²À (à òàêîæ ó ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè òà âèñëîâàìè), 
ãðàô³÷í³ çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äëÿ êîï³þâàííÿ çã³äíî ç àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.

ÀÄÐÅÑÀ ÐÅÄÀÊÖ²¯
ì. Òåðíîï³ëü, âóë. Äóáîâåöüêà, 1-Á
(êîëèøí³é áóäèíîê îô³öåð³â). Ïðàöþºìî 9.00-18.00.
Ïîøòîâà àäðåñà: 46001, ì. Òåðíîï³ëü, âóë. Äóáî-
âåöüêà 1-Á.
Òåëåôîíè ðåäàêö³¿: 
(0352) 43-00-50, 43-00-56 
Òåëåôîíè êóð’ºðñüêî¿ ñëóæáè ³ ïåðåäïëàòè: 
(0352) 43-00-50, 43-00-56 
«RIA ïëþñ» â ²íòåðíåò³: 20minut.ua

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÄÀÍÍß ÎÃÎËÎØÅÍÜ ×ÈÒÀÉÒÅ 
ÍÀ 3-é ÑÒÎÐ. ÁËÎÊÓ «ÐÎÁÎÒÀ»

²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì 

ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî «Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, 

ì. Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3-À; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 

³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 

ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 12.08.2009 ð

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

Íàòàë³ÿ Áóðëàêó — 097-445-82-67.

Äèçàéí òà âåðñòêà: Â³òàë³é Êîðîë³ùóê

Â³ää³ë ðåêëàìè: 43-00-50.
Â³ää³ë êóð’ºðñüêî¿ ñëóæáè òà ïåðåäïëàòè: 
Ë³ë³ÿ Ïàâëèøèí, 095-837-87-14.

Â³ää³ë îãîëîøåíü: 098-477-12-70, 
           096-72-92-018

Íîìåð íàáðàíèé òà çâåðñòàíèé êîìï’þòåðíèì 

öåíòðîì RIA.

Ðåêîìåíäîâàíà ö³íà 5 ãðí 00 êîï.

Â³ääðóêîâàíî: ÒÎÂ «Ïîä³ëëÿ-Òåð», ì. Òåðíîï³ëü, òåë. 

(0352)52-27-37, (067)352-18-51. www.a-print.com.ua

Òèðàæ 18000 ïðèì³ðíèê³â. Çàì. ¹1351

ÁÀÍÊ²ÂÑÜÊ² ÐÅÊÂ²ÇÈÒÈ
åêñêëþçèâíî¿ ðåêëàìíî¿ àãåíö³¿

ÒÎÂ «PIA ÌÅÄ²À»:

ð/ð 26002012027968

êîä ªÄÐÏÎÓ — 40914460

â ÏÀÒ «ÓêðÑîöáàíê»,

ì. Â³ííèöÿ, ÌÔÎ 300023,

ñâ³ä. ïðî ðåºñòð. ïëàò. ÏÄÂ 

¹ 1602084500053.

²íä. ïîäàòê. íîìåð 

409144602081.

Перейшов з тришарового туалетного 
паперу на двошаровий. Відчайдушні 
часи вимагають відчайдушних заходів.

***
Жіноча сутність: Я не завжди знаю, 
про що говорю, але завжди знаю, що 
права!

***
Доктор порекомендував мені пити 
більше коньяку і горілки. Взагалі-то, 
дослівно було сказано: «Поменше 
вина!» Але сенс — той самий…

***
Анонс: «Бажаючим вивчати англійську 
мову у досвідченого викладача, 
за помірну плату поступлюся місцем 
у 8-Б класі».

***
Варто мені тільки не виспатися, і я вже 
нікого не люблю.

***
Випадок у магазині.
— У вас горілка є?
— А 18 є?
— А ліцензія є?
— Ну, ну. Що завівся-то відразу.

***
— Ти питаєш, навіщо одружився? 
А уяви, пізно ввечері раптом 
відключили світло: ні інтернету, ні 
телевізора, книжку і ту не прочитати. 
Ось тут дружина і стане в нагоді!
— А, зрозуміло, щоб сексом з нею 
зайнятися!

— Та до чого тут секс?! Тільки дружина 
знає, де в будинку лежать свічки і 
сірники.

***
Дипломат — це людина, яка знає сто 
синонімів до слова «ні».

***
Діти:
— А у мого тата крутий останній Айфон!
— А у мого — останній Лексус!
— А у мого — ось такий пацюк у підвалі!
Всі хором: «Та ти щоооо…!?! Покажи!»

***
— Святий отець, сил більше немає. 
Грошей не вистачає, дітей треба 
піднімати. Не знаю, як жити далі… І їсти 
смачно хочеться, і одягатися добре.

— Це все спокуси від диявола! 
Змиріться з тим, що є. І терпіть.
— Святий отець, я бачила у вас у дворі 
дуже шикарні авто…
Священник, перебиваючи:
— Ви все правильно підмітили! А знаєте, 
яка витрата пального у них? Літрів 20–
25. І ми теж терпимо! А куди діватися?

***
Сидять дві бабульки. Одна в іншої 
запитує:
— Як мене звати?
Інша довго думає і питає:
— Тобі терміново?

***
— Синку, як іспити?
— Подорожчали, тату.
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ОВЕН Тижні без прибирання, 
брудний посуд, немиті вікна для 
Овна — це стандартна ситуація.

ТЕЛЕЦЬ Цінує затишок і ком-
форт, заради яких готовий йти 
на будь-які жертви. Та зручності і 

затишку їм не досить. 

БЛИЗНЮКИ Вважають за краще 
проводити швидкі маніпуляції 
у будинку, наприклад, пересу-

нути меблі.

РАК Турбота про будинок для 
нього нагадує догляд за живою 
істотою, виконується дбайливо.

ЛЕВ Вигляд будинку має для 
Левів особливе значення. 
Необов’язково, щоб все ви-

блискувало пишністю, — це стереотип. 

ДІВА Багато сил і терпіння 
вкладає в створення затишку і 
комфорту в приміщенні. У неї все 

знаходиться завжди на своєму місці. 

ТЕРЕЗИ Запити у них скромні, 
використовує ідеї мінімалізму, що 
демонструє розкіш в певному сенсі. 

СКОРПІОН Швидше займеться 
зовнішнім виглядом, а не об-
лаштуванням житла. 

СТРІЛЕЦЬ Це не та людина, яка 
любить довго вовтузитися з по-
бутовими дрібницями. Стрільці 

вважають за краще покликати гостей.

КОЗЕРІГ Дуже педантичні в пи-
таннях побуту. Вони здатні годи-
нами пихтіти над яким-небудь 

рутинним завданням, щоб довести 
його до досконалості. 

ВОДОЛІЙ Будинок Водолія має 
вигляд, ніби в шафі вибухнула 
бомба. Вони просто не уявляють 

собі, яким хотіли б бачити житло. 

РИБИ Сині і морські кольори, ак-
варіуми, декоративні фонтани — 
усе це Риби охоче придбають 

у будинок у великій кількості. 

Погода у Тернополі

ÑÅÐÅÄÀ,
20 ÒÐÀÂÍß

×ÅÒÂÅÐ,
21 ÒÐÀÂÍß

Ï’ßÒÍÈÖß,
22 ÒÐÀÂÍß

ÍÅÄІËß,
24 ÒÐÀÂÍß

ÏÎÍÅÄІËÎÊ,
25 ÒÐÀÂÍß

ÂІÂÒÎÐÎÊ,
26 ÒÐÀÂÍß

ÑÓÁÎÒÀ,
23 ÒÐÀÂÍß

+12°Ñ     +17°Ñ

ÑÈÍÎÏÒÈÊÃІÑÌÅÒÅÎ

+5°Ñ     +17°Ñ

+11°Ñ     +16°Ñ

+7°Ñ     +14°Ñ+7°Ñ     +14°Ñ

+5°Ñ     +10°Ñ+4°Ñ     +10°Ñ

+5°Ñ     +16°Ñ

+10°Ñ     +17°Ñ +7°Ñ     +17°Ñ

+8°Ñ     +17°Ñ +8°Ñ     +17°Ñ

+7°Ñ     +18°Ñ +7°Ñ     +18°Ñ

facebook.com/te20minut/ instagram.com/20.hvylyn/

Клінінгові компанії та хімчистки Тернополя 

КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ «КЛІНІНГ АКВА» 
Якщо ви хочете бачити свою домівку чи рідний 
офіс завжди чистими, затишними і комфорт-
ними, і не платити за це шалені гроші, — звер-
тайтесь в «Клінінг Аква»!
Тел.: 067–351–83–30, (0352) 42–26–24, 
050–337–69–50.

КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ «ANTIBRUD» 
Компанія «AntiBrud — прибирання на совість». 
Це нова хімчистка в Тернополі, скориставшись 
послугами якої, ви отримаєте речі як нові та зі 
свіжим виглядом. Подробиці за тел. 097–
236–97–34. E-mail: antibrud5@gmail.com.
Графік роботи: 9.00–20.00.
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ПРОФЕСІЙНА ХІМЧИСТКА КИЛИМІВ 
ТА М’ЯКИХ МЕБЛІВ 
Наші послуги: ціна 40 грн/м2 не залежно 
від типу килима і довжини ворсу. Достав-
ка в межах Тернополя безкоштовна. Тел.: 
068–772–79–57 (Петро) e-mail: profikylym@
ukr.net сайт: profikylym.te.ua Розклад роботи: 
понеділок-субота: 8.00–20.00, без перерви, 
неділя — вихідний.

ХІМЧИСТКА «CLEAN SHOES» 
Ціни на послуги: хімчистка 100–400 грн, рестав-
рація каблуків — 150 грн, відновлення босоні-
жок — 250–350 грн, фарбування: +100–200 грн 
до хімчистки, просочування від вологи — 200 грн.
Адреса: м. Тернопіль вул. Дружби, 3. Тел.: 
068–35–65–164. cleanshoes.te.ua, cs.ternopil@
gmail.com Графік роботи: Пн-пт: 10.00–19.00, 
сб: 10.00–14.00, нд — вихідний.


