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ЯК ХОВАЛИ ВБИТОГО СТУДЕНТА

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ
«БЕЗПЛАТНІ» ПОЛОГИ В ТЕРНОПОЛІ

с. 5

ПАРКУЮСЯ ТАМ, 
ДЕ ХОЧУ? с. 8

с. 7

 З 1 квітня за пологи платить НСЗУ, а 
не пацієнтка. Такі зміни передбачені 
в межах впровадження другого 
етапу медичної реформи. Та чи 
регламентовані ці правила на місцях, 
чи доплачують тернополянки лікарям за 
надані їм послуги, що кажуть керівники 
цих закладів, перевіряла «RIA плюс»

 Ми також порівняли суми, що потрібно 
витратити на пологи у комунальних 
та приватних центрах. Більше про VIP-
пологи – читайте у матеріалі

с. 6 З квітня пацієнтки не повинні платити за пологи, такі зміни передбачає медреформа
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Пожежно-рятувальна служба  101

Поліція   102

Швидка медична допомога 103

Аварійна газу 104, 51-51-26

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

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія міської ради          067-351-57-10

Довідкова залізничного вокзалу           47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова - 

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

Цілодобова стоматологічна служба  52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби - 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ÃÎËÎÂÍÅ

»

Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» 

чергує  журналіст  Федір Восінський. 

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–161–41–50, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

— 19 òðàâíÿ áëèçüêî îá³äíüî¿ 
ïîðè íà ë³í³þ «102» íàä³éøëî ïî-
â³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî â îäíîìó 
ç äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â Òåðíîïî-
ëÿ â÷èíÿºòüñÿ çàìàõ íà âáèâñòâî 
æ³íêè, — ðîçïîâ³ëà ñë³ä÷èé ñë³ä-
÷îãî óïðàâë³ííÿ ÃÓÍÏ â Òåðíî-
ï³ëüñüê³é îáëàñò³ Àíäð³àíà Ñëî-
áîäÿí. — Âè¿õàâøè íà ì³ñöå ïîä³¿, 
ïðàâîîõîðîíö³ âñòàíîâèëè, ùî 
íîæîâ³ ïîðàíåííÿ çàâ³äóâà÷ö³ çà-
êëàäó íàí³ñ ¿¿ ï³äëåãëèé — 62-ð³÷-
íèé òåðíîïîëÿíèí.

Ç³ ñë³â ïîòåðï³ëî¿, ÷îëîâ³ê 
â³äíåäàâíà ïðàöþº äâ³ðíèêîì 
ó äîøê³ëüíîìó çàêëàä³. Äî ñâî¿õ 
îáîâ’ÿçê³â ñòàâèâñÿ ñóìë³ííî. Öå 
ï³äòâåðäæóþòü é æèòåë³ ñóñ³äí³õ 
áóäèíê³â, êàæóòü, ÷îëîâ³ê ñïðàâä³ 
ï³äòðèìóâàâ ïîðÿäîê íà òåðèòîð³¿ 
äèòñàäêà.

ЯК ПОЧУВАЄТЬСЯ ПОТЕРПІЛА 
ßê âäàëîñü ç’ÿñóâàòè æóðíàë³ñ-

òàì «RIA ïëþñ», ³íöèäåíò òðà-
ïèâñÿ ó äèòñàäêó ¹ 30.

— 19 òðàâíÿ íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ 
«103» íàä³éøîâ äçâ³íîê ïðî ïî-
ðàíåííÿ æ³íêè, — ïîâ³äîìèëà çà-
ñòóïíèê äèðåêòîðà ç ìåäè÷íî¿ ðî-
áîòè Öåíòðó åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè Ãàííà Ìîí÷àê. — Ïî-
òåðï³ëó ç êîëîòî-ð³çàíîþ ðàíîþ 
ãóáè òà êîëîòî-ð³çàíîþ ðàíîþ 
øè¿ äîñòàâèëè â Óí³âåðñèòåòñüêó 
ë³êàðíþ.

Íà ìîìåíò âèêëèêó áðèãàäè 
ñòàí æ³íêè áóâ ñåðåäíüî¿ âàæ-
êîñò³.

Ó ïðåññëóæá³ Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
îáëàñíî¿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ ë³-
êàðí³ ðîçïîâ³ëè, ùî çàðàç ïà-
ö³ºíòêà ïåðåáóâàº ó â³ää³ëåíí³ 
ñòîìàòîëîã³÷íî¿ õ³ðóðã³¿. Ñòàí 
¿¿ çàäîâ³ëüíèé.

— Æ³íêó ïðîîïåðóâàëè ó äåíü 
ãîñï³òàë³çàö³¿, — êàæóòü ó ïðåñ-
ñëóæá³. — Çàðàç ñòàí ïàö³ºíòêè 
çàäîâ³ëüíèé. Öå óñÿ ³íôîðìàö³ÿ, 
ÿêó ìè ìîæåìî íàäàòè, àäæå òðè-
âàº ñë³äñòâî.

Îñê³ëüêè â³äâ³äóâàííÿ ïàö³ºíò³â 
îáìåæåíå ÷åðåç êàðàíòèí, ïîòðà-
ïèòè â ë³êóâàëüíèé çàêëàä íàðàç³ 
ïðîáëåìàòè÷íî.

ДВІРНИК ІЗ ДИТСАДКА ВЧИНИВ 
ЗАМАХ НА ВБИВСТВО ЗАВІДУВАЧКИ 
Прецедент  Напад на завідувачку 
вчинив працівник дитячого садочка. Про 
це повідомили у пресслужбі поліції. Як 
почувається завідувачка та яке покарання 
загрожує нападнику, читайте у матеріалі

«НІЧОГО ДИВНОГО 
НЕ ПОМІЧАЛИ» 

21 òðàâíÿ ó äèòÿ÷îìó ñàäêó 
¹ 30 ïîáóâàëè æóðíàë³ñòè «RIA 
ïëþñ». Íà òåðèòîð³þ çàéòè ìîæíà 
áåç ïåðåøêîä. Â³ä÷èíåí³ ³ äâåð³ 
â ñàìå ïðèì³ùåííÿ.

Æóðíàë³ñòè íàìàãàëèñü ïîñï³ë-
êóâàòèñÿ ç ïðàö³âíèêàìè çàêëà-
äó, àäæå â³äîìî, ùî íà ìîìåíò 
íàïàäó ó ïðèì³ùåíí³ ðàçîì ³ç 
çàâ³äóâà÷êîþ áóëè ùå äâîº ïðà-
ö³âíèê³â ñàäêà. Ïðîòå âèõîâàòåë³ 
â³äìîâèëèñÿ ñï³ëêóâàòèñÿ.

— Ìè çàðàç íå â ñòàí³ ùî-íåáóäü 
êîìåíòóâàòè, — ñêàçàëè ïðàö³â-
íèêè. — Êåð³âíèöòâà íåìàº, à ìè 
íå ìîæåìî í³÷îãî ñêàçàòè.

Íåïîäàë³ê ñàäî÷êà çíàõîäèòü-
ñÿ äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê. Ëþäè òóò 
êàæóòü, ùî ÷óëè ïðî ñèòóàö³þ 
â ñàäî÷êó.

— Òàê. Ìè ÷óëè, ùî ñòàëîñÿ. 
Áà÷èëè â÷îðà ïîë³ö³ÿ áóëà, — êàæå 
òåðíîïîëÿíêà Îëåíà. — Àëå á³ëü-
øå í³÷îãî íå çíàºìî. Ðàí³øå áà-
÷èëè, ùî òóò íà òåðèòîð³¿ ïðàöþº 
÷îëîâ³ê, àëå í³êîëè í³÷îãî äèâíîãî 
íå ïîì³÷àëè. Íå çâåðòàëè óâàãè.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ÃÓÍÏ â Òåð-
íîï³ëüñüê³é îáëàñò³, íàïàäíè-
êà çàòðèìàëè íà ì³ñö³ çëî÷èíó 
çà ñòàòòåþ 208 ÊÏÊ. Âèð³øóºòüñÿ 
ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ ì³ðè çàïî-
á³æíîãî çàõîäó. Ó ðàìêàõ êðè-
ì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàòðè-
ìàíîìó òàêîæ áóäå ïðèçíà÷åíà 
ñóäîâî-ïñèõ³àòðè÷íà åêñïåðòèçà.

ЧИ ПРОВЕДУТЬ ПЕРЕВІРКУ 
ßê ðîçïîâ³äàº íà÷àëüíèê óïðàâ-

ë³ííÿ îñâ³òè Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè Îëüãà Ïîõèëÿê, ïîâíîâàæåí-
íÿ ïðèéìàòè ïðàö³âíèê³â íà ðîáî-
òó ìàþòü êåð³âíèêè çàêëàä³â îñâ³òè, 

òîáòî çàâ³äóâà÷³ çàêëàä³â.
— Íàøå óïðàâë³ííÿ ðåàãóº 

íà âñ³ çàÿâè òà çâåðíåííÿ. Ðàí³-
øå ñêàðã ùîäî öüîãî ïðàö³âíè-
êà äî íàñ íå íàäõîäèëî. ×îëîâ³ê 
ïðàöþâàâ òàì áëèçüêî ï³âðî-
êó, — êàæå ÷èíîâíèöÿ. — Íàâ³òü 
á³ëüøå, ó íàñ º ³íôîðìàö³ÿ, ùî 
öå — çðàçêîâèé ïðàö³âíèê, ÿêèé 
çàâæäè äîáðå âèêîíóâàâ ñâîþ ðî-
áîòó. ×³òêî òà â³äïîâ³äàëüíî.

Îëüãà Ïîõèëÿê êàæå, ùî äëÿ 
âèâ÷åííÿ äàíîãî âèïàäêó â óïðàâ-
ë³íí³ âæå ñòâîðèëè â³äïîâ³äíó êî-
ì³ñ³þ, àëå íàðàç³ á³ëüøå ³íôîð-
ìàö³¿ íàäàòè íå ìîæóòü.

Ф
О

Т
О

: 
В

А
Д

И
М

 Є
П

У
Р

 

В управлінні освіти кажуть, що проводять внутрішнє 
розслідування, а скарг на роботу чоловіка раніше не було

«Ðàí³øå ñêàðã ùîäî 
ïðàö³âíèêà äî íàñ 
íå íàäõîäèëî. Öå 
çðàçêîâèé äâ³ðíèê, 
ÿêèé çàâæäè äîáðå 
âèêîíóâàâ ðîáîòó»

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44, IRYNA.

BELYAKOVA@GMAIL.COM 

 Îíëàéí ñåðâ³ñè ïðîäàæó êâèòê³â íå ïðà-
öþþòü, äîâ³äêîâà òàêîæ. ×è ¿çäèòèìóòü 
öüîãî ë³òà ïîòÿãè íà ìîðå, ö³êàâèòüñÿ 
òåðíîïîëÿíêà.

— Âçÿòè êâèòîê íà ïî¿çä — ì³ñ³ÿ, áà÷ó, 
íåçä³éñíåííà, — çàòåëåôîíóâàëà äî ðåäàê-
ö³¿ Îëåíà Ñâåðãóí. — Â³äêîëè çàÿâèëè, ùî 
â Óêðà¿í³ çàïóñêàòèìóòü ïîòÿãè, øóêàþ 
êâèòîê, áî â ïåðø³é äåêàä³ ÷åðâíÿ ìóøó 
âè¿õàòè â íàïðÿìêó Îäåñè. Ùîäíÿ çàõîæó 
íà ð³çí³ îíëàéí äîäàòêè — í³÷îã³ñ³íüêî.

Æ³íêà íàìàãàëàñÿ äîäçâîíèòèñü ó äî-
â³äêîâó çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ó Òåðíî-
ïîë³ — ìàðíî. Ñëóõàâêó òàì íå áðàëè. 
Øóêàëà áîäàé ÿêóñü ³íôîðìàö³þ íà ñàéò³ 
Óêðçàë³çíèö³ — í³÷îãî.

— Òî ÷è ¿çäèòèìóòü ïîòÿãè â íàïðÿìêó 
ìîðÿ öüîãî ë³òà — êóäè ³ ÿê³? — ö³êàâèòüñÿ 

ïàí³ Îëåíà. — Ìîæå, âàì âäàñòüñÿ ä³çíà-
òèñü áîäàé ÿêóñü ³íôîðìàö³þ.

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ïåðåâ³ðèëè ê³ëü-
êà îíëàéí äîäàòê³â ç ïðîäàæó çàë³çíè÷íèõ 
êâèòê³â. Øóêàëè ïîòÿãè äî Õåðñîíà, Îäåñè 
³ Çàïîð³ææÿ íà ð³çí³ äàòè — â³ä 1 ÷åðâíÿ. 
Â³äïîâ³ä³ ð³çíÿòüñÿ, àëå ñóòü çâîäèòüñÿ 
äî òîãî, ùî íå â³äïîâ³äàº ñåðâåð «Óêð-
çàë³çíèö³». Íà îñòàííüîìó âåñü ÷àñ âèäàº 
ïîâ³äîìëåííÿ íà çðàçîê «êâèòê³â ó çàäàíî-
ìó íàïðÿìêó çàðàç íåìàº, àëå âè ìîæåòå 
ïåðåãëÿíóòè ìàðøðóòè ç ïåðåñàäêîþ». Àëå 
³ òàêèé ñïîñ³á íå âèäàº æîäíîãî ðåçóëüòàòó.

Íàãàäàºìî, ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â çàë³ç-
íè÷íèì òðàíñïîðòîì ó ïðèì³ñüêîìó ñïî-
ëó÷åíí³ ìîæóòü äîçâîëèòè âæå ç 1 ÷åðâíÿ. 
ßê ³ ì³æì³ñüêîìó. Ïðîòå ó âàãîíàõ ìàº áóòè 
òàêà ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ñê³ëüêè ïåðåäáà÷åíî 
òåõí³÷íîþ õàðàêòåðèñòèêîþ òðàíñïîðòíî-
ãî çàñîáó àáî âèçíà÷åíî¿ â ðåºñòðàö³éíèõ 

äîêóìåíòàõ íà öåé òðàíñïîðòíèé çàñ³á.
— Â³ä 1 ÷åðâíÿ â Óêðà¿í³ ïî÷íóòü êóð-

ñóâàòè äåÿê³ ïðèì³ñüê³ ïîòÿãè, ÷àñòêîâî 
â³äíîâëÿòü ðîáîòó ïî¿çäè, ÿê³ çä³éñíþâàòè-
ìóòü ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ — çàãàëîì 
áëèçüêî 4 äåñÿòê³â, ç íèõ áëèçüêî 10 — 
«²íòåðñ³ò³», — ïîâ³äîìèëà çàâ³äóâà÷êà êâèò-
êîâèõ êàñ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó íà ñòàíö³¿ 
«Òåðíîï³ëü» Ëþáîâ Áàòàëê³íà. — Ïðîòå ÷è 
êóðñóâàòèìóòü ïîòÿãè ÷åðåç Òåðíîï³ëü — 
ïîêè ùî ÷³òêî¿ ³íôîðìàö³¿ íåìàº.

Ïîòÿãè çàïóñêàòèìóòü ïîñòóïîâî. Óæå 
â³ä 29 òðàâíÿ ³íôîðìàö³þ ùîäî ïîòð³áíîãî 
âàì íàïðÿìêó ìîæíà áóäå óòî÷íèòè ó äî-
â³äêîâ³é ñëóæá³ àáî â ÷åðãîâîãî âîêçàëó.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ 
Äîâ³äêîâå áþðî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó 

íà ñòàíö³¿ «Òåðíîï³ëü»: (0352) 47–22–49 
×åðãîâèé âîêçàëó: (0352) 47–21–85.

Взяти квиток на потяг до моря: місія (не)здійсненна?

Від 1 червня в Україні можуть 
відновити роботу майже 
40 потягів, з них майже 10 — 
«Інтерсіті» 
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Íà òåðèòîð³¿ Öåíòðàëüíîãî ðèí-
êó äîçâîëèëè ïðîäàâàòè íåïðî-
äîâîëü÷³ òîâàðè 16 òðàâíÿ. Òàì 
çàïðàöþâàëà á³ëüøà ÷àñòèíà ê³-
îñê³â. Îäíàê îâî÷³ òà ôðóêòè òàì 
ïðèäáàòè âàæêî — º âñüîãî ê³ëü-
êà ïðîäàâö³â. Êóïèòè ¿õ ìîæíà 
íà îâî÷åâîìó ðèíêó íà Øåïòèöü-
êîãî. Òàì íà âõîä³ ïðîâîäÿòü òåì-
ïåðàòóðíèé ñêðèí³íã. Ïîêóïö³â 
ïóñêàþòü ëèøå â ìàñêàõ.

«ЛЮДИ ХОЧУТЬ СВІЖОГО 
М’ЯСА» 

Ó ì’ÿñíîìó ïàâ³ëüéîí³ íà òå-
ðèòîð³¿ Öåíòðàëüíîãî ðèíêó âæå 
ïîá³ëüøàëî ïðîäàâö³â òà ïîêóï-
ö³â. ª çíà÷íèé âèá³ð ì’ÿñà. Îä-
íàê ïðîäàâö³ êàæóòü, ùî ëþäåé 
âñå æ ìàëî.

— Çàðàç â³äâ³äóâà÷³â ïîá³ëüøà-
ëî, ç òîãî ÷àñó, ÿê ìè â³äíîâèëè 
ðîáîòó, àëå âñå îäíî íå òàê áàãàòî, 
ÿê äî êàðàíòèíó, — êàæå îäíà ç 
ïðîäàâ÷èíü ïàí³ Íàòàë³ÿ. — Àëå 
ëþäè êóïóþòü, çàäîâîëåí³, ùî âæå 
ìîæíà ïðèäáàòè ñâ³æå ì’ÿñî, äå-
øåâøå, í³æ ó ñóïåðìàðêåòàõ. Îä-
íàê ëþäè êóïóþòü ìåíøå, íå âñ³ 
ìàþòü ãðîø³ ï³ñëÿ êàðàíòèíó. 
Ïåíñ³îíåð³â ìàëî. Ñïîä³âàþñÿ, 
ùî çà ê³ëüêà òèæí³â ìè âæå ïî-
âåðíåìîñÿ äî íîðìàëüíîãî æèòòÿ.

Ïðîäàâö³ êàæóòü, ùî ì’ÿñî ¿ì 
ïîñòà÷àþòü â ìåíø³é ê³ëüêîñò³, 
îñê³ëüêè ³ ïîêóïö³â ìåíøå. Äåÿ-
ê³ ïîêóïö³ çàìîâëÿþòü ïðîäóêòè 
ó çíàéîìèõ çàâ÷àñíî.

Íà âõîä³ ó ì’ÿñíèé ïàâ³ëüéîí 
ïðîâîäÿòü òåìïåðàòóðíèé ñêðè-
í³íã. Ñòåëàæ³ òà ê³îñêè ç ì’ÿñîì 
ìàþòü çàõèñí³ åêðàíè ç ïë³âêè.

ОДЯГ ТА ВЗУТТЯ 
НЕ ПОДОРОЖЧАЛО 

Â³äíîâèëè ðîáîòó ³ ïðîäàâö³ 
îäÿãó òà âçóòòÿ. Îäíàê ó íèõ óæå 
çàõèñíèõ åêðàí³â íåìàº, îñê³ëüêè 
âîíè íå ïðîäàþòü ¿æó. Ïîêóïö³â 
ìàëî, äèòÿ÷èé îäÿã ïðîäàºòüñÿ 
ã³ðøå — æàë³þòüñÿ ïðîäàâö³.

— Ëþäè º, àëå äóæå ìàëî, — 
êàæå ïðîäàâ÷èíÿ Îëüãà. — Ö³íè 
í³õòî ôàêòè÷íî íå ï³äí³ìàâ ÷å-
ðåç òå, ùî áóâ êàðàíòèí. Çâè÷àé-
íî, äîáðå, ùî ìè ïîâåðíóëèñÿ 
äî ðîáîòè, àëå ëþäè ùå áîÿòüñÿ 
éòè íà ðèíîê. Ä³òåé äóæå ìàëî. 
Áàòüêè íå ðèçèêóþòü ñàì³ ïðè-
õîäèòè. Áóâàº, ïðèõîäÿòü áåç 

ä³òåé, êóïóþòü îäÿã äëÿ ä³òåé ³ 
âæå âäîìà ì³ðÿþòü. ßêùî ùîñü 
íå ï³ä³éøëî — ïîâåðòàþòü. Ìè é 
ðàí³øå òàê ðîáèëè, ùî êîëè ùîñü 
íå ñïîäîáàëîñü, ïîãàíî ñèäèòü, 
òî ìîæíà ïîâåðíóòè. Ìè æ ðî-
çóì³ºìî ëþäåé, ùî íå âñ³ õî÷óòü 
âåñòè ä³òåé ó ëþäí³ ì³ñöÿ.

Âçóòòÿ êîðèñòóºòüñÿ á³ëüøèì 
ïîïèòîì, í³æ îäÿã. Íà ðèíêó 
ïàðó êðîñ³âîê ìîæíà ïðèäáàòè 
çà 250–450 ãðèâåíü.

Ïðîäàâö³ òàêîæ îäÿãàþòü ðóêà-
âè÷êè òà ìàñêè, òà äåõòî íîñèòü ¿õ 
äëÿ âèãëÿäó — íà ï³äáîð³ää³.

«ПОКУПЦІВ БІЛЬШЕ, НІЖ 
ДО КАРАНТИНУ» 

Õî÷à íà îäÿã òà âçóòòÿ ïîïèò 
íå âåëèêèé, à îò íà ð³çí³ ³íñòðó-
ìåíòè, áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, ñàí-
òåõí³êó — ïîïèò øàëåíèé. Áàãàòî 
ëþäåé íå ìîãëè êóïóâàòè ö³ òîâàðè 
íà êàðàíòèí³, à çà äâà ì³ñÿö³ ó áà-
ãàòüîõ íàêîïè÷èëèñü ðîáîòè âäîìà.

Õî÷à äåÿê³ ìàãàçèíè áóä³âåëü-
íèõ ìàòåð³àë³â ïðàöþâàëè, íå âñ³ 
êóïóâàëè ïîòð³áí³ ³íñòðóìåíòè òà 
ìàòåð³àëè òàì ÷åðåç âèñîê³ ö³íè.

— Ëþäåé çàðàç áàãàòî, àëå 
êîëè ìè ëèøå â³äíîâèëè ðîáî-
òó, òî áóëî ùå á³ëüøå, — êàæå 
ïðîäàâåöü Ñåðã³é. — Äâà ì³ñÿ-
ö³ êàðàíòèíó — öå äóæå äîâãî. 
Äî ìåíå ÷àñòî òåëåôîíóâàëè ìî¿ 
ïîñò³éí³ êë³ºíòè òà çíàéîì³ ³ 
ïèòàëè, êîëè ìè â³äêðèâàºìîñÿ, 
áî òàê ³ «áóäèíîê ðîçâàëèòüñÿ». 
Ó òîãî êðàí òå÷å, ó òîãî çàìîê 
çëàìàâñÿ, òîìó ðåìîíò ïîòð³áíî 
ðîáèòè. Ó íàñ äåøåâøå êóïóâà-
òè, í³æ â ìàãàçèíàõ, òà ³ âèá³ð 
íå ã³ðøèé. Äî òîãî æ, â íàñ êó-
ïóþòü áàãàòî ïåíñ³îíåð³â, ÿê³ 
íå ìîæóòü çàìîâèòè â ³íòåðíåò³. 
Òà é öå äîðîãî áóäå. Êîìó òðåáà 
çàìîâèòè ãóìîâó ïðîêëàäêó äëÿ 
ñàíòåõí³êè çà 3 ãðèâí³ — äîâî-
äèòüñÿ ùå 40 çà äîñòàâêó ïëàòèòè. 
À â ìàãàçèíàõ áóäìàòåð³àë³â âñå 
äóæå äîðîãå, íå êîæåí ñîá³ ìîæå 
äîçâîëèòè òàê êóïóâàòè.

Îêð³ì ê³îñê³â ç áóä³âåëüíèìè ìà-
òåð³àëàìè, ³íñòðóìåíòàìè òà ñàí-
òåõí³êîþ, ç’ÿâèëèñÿ ÷åðãè á³ëÿ ìà-
ãàçèí³â ç òîâàðàìè äëÿ ðèáîëîâë³.

— Çàäîâîëåíèé, ùî íàðåøò³ 
â³äêðèëè ðèíêè, àäæå öå ïðîñòî 
íåìîæëèâî áóëî ùîñü çíàéòè, 
îñîáëèâî ðèáàëêàì, — êàæå òåð-
íîïîëÿíèí Ìèõàéëî. — ß âæå 
íà ïåíñ³¿, ÷àñòî ðèáàëþ, àëå äâà 
ì³ñÿö³ ÿ ïî ñóò³ ñèä³â áåç ä³ëà. 

АЖІОТАЖ ШАЛЕНИЙ. ЩО НА 
РИНКАХ ШУКАЮТЬ ТЕРНОПОЛЯНИ?
Попит  Ринки фактично повністю 
відновили свою роботу. Уже можна 
придбати не лише продукти, а й одяг, 
взуття та різні непродовольчі товари. 
Журналіст «RIA плюс» дізнався, чи 
безпечно купувати на ринку та в яких 
умовах працюють продавці

Í³ ãà÷ê³â, í³ ïðèêîðì í³äå áóëî 
êóïèòè. Áàãàòî çíàéîìèõ ìî¿õ òàê 
ñàìî íå ìîãëè ðèáàëèòè. Áî º æ 
ðîçõ³äíèé ìàòåð³àë, ÿêèé äîâî-
äèòüñÿ êóïóâàòè ÷àñòî.

Ïîâåðíóëèñü ³ ïðîäàâö³ ³íñòðó-
ìåíò³â òà çàï÷àñòèí, ùî áóëè 
ó êîðèñòóâàíí³. Ñàìå â íèõ áàãàòî 
ëþäåé êóïóâàëè çàïàñí³ äåòàë³ äëÿ 
ðåìîíòó ñòàðî¿ òåõí³êè, äî ÿêî¿ 
âæå íå âèïóñêàþòü çàï÷àñòèí. 
Îäíàê íà òàê çâàíèõ «áëîøèíèõ 
ðèíêàõ» ïðîäàâö³â íå òàê áàãàòî, 
ÿê ³ ïîêóïö³â, àäæå ëþäè éäóòü 
íà ðèíêè â ïåðøó ÷åðãó çà òîâà-
ðàìè ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³.

ХТО КОНТРОЛЮЄ РИНКИ?
Äëÿ ðîáîòè ðèíê³â ¿õ êåð³âíèö-

òâî ñàìå ìàëî ñòâîðèòè áåçïå÷í³ 
óìîâè ÿê äëÿ ïîêóïö³â, òàê ³ äëÿ 
ïðîäàâö³â. Äëÿ öüîãî ì³æ ïðîäàâ-
öÿìè òà ïîêóïöÿìè îáëàøòóâàëè 
çàõèñí³ åêðàíè ç ïîë³åòèëåíîâî¿ 
ïë³âêè.

Òåìïåðàòóðíèé ñêðèí³íã ïðîâî-
äÿòü, îäíàê âõîä³â íà ðèíêè º ê³ëüêà 
³ ìîæíà îìèíóòè êîíòðîëåðà. Çà-
çâè÷àé êîíòðîëåð³â íåìàº íà íåâå-
ëèêèõ ïðîõîäàõ ì³æ êîíòåéíåðàìè 
òà â’¿çäàõ àâòîìîá³ë³â. Íå âñ³ õî÷óòü 
éòè â ³íøó ÷àñòèíó ðèíêó òà øóêàòè 
âõ³ä ç êîíòðîëåðîì.

Ïåðåâ³ðÿþòü òåìïåðàòóðó ³ ï³ä-
ïðèºìöÿì, ÿê³ ïðèâîçÿòü òîâàð 
íà òåðèòîð³þ ðèíê³â. Äëÿ öüî-
ãî ïðàâîîõîðîíö³ îáëàøòóâàëè 
áëîêïîñòè.

Ì³æ ïðîäàâöÿìè òàêîæ ìàº áóòè 
â³äñòàíü íå ìåíøå 3 ìåòð³â. Ó ì³ñü-
ê³é ðàä³ ðîç’ÿñíþþòü, ùî ìîâà éäå 
íå ïðî â³äñòàíü ì³æ ê³îñêàìè, 
à ïðî â³äñòàíü ì³æ ïðîäàâöÿìè.

— Ó ð³øåíí³ ì³ñüêî¿ ðàäè ÷³ò-
êî ïðîïèñàíî, ùî ì³æ ðîáî÷è-
ìè ì³ñöÿìè ïðîäàâö³â ïîâèííà 
áóòè â³äñòàíü íå ìåíøå, í³æ òðè 
ìåòðè, — êàæå ì³ñüêèé ãîëîâà. — 
Òàê³ ðåêîìåíäàö³¿ íàäàâ ãîëîâíèé 
ñàí³òàðíèé ë³êàð êðà¿íè. Ïðî ö³ æ 
óìîâè ìè ãîâîðèëè ç ï³äïðèºì-
öÿìè, ÿê³ ïðèõîäèëè äî ì³ñüêî¿ 
ðàäè. Õî÷ó óòî÷íèòè, ùî ìîâà 
éäå ïðî â³äñòàíü ó òðè ìåòðè ì³æ 
ïðîäàâöÿìè.

Ó Òåðíîïîë³ ñòâîðèëè ñï³ëüíó 
ðîáî÷ó ãðóïó â ñêëàä³ ïðàö³âíèê³â 
ìóí³öèïàëüíî¿ ³íñïåêö³¿, íàö³î-
íàëüíî¿ ïîë³ö³¿, â³ää³ëó òîðã³âë³ 
ì³ñüêî¿ ðàäè òà Äåðæïðîäñïîæèâ-
ñëóæáè, — êàæóòü ó ì³ñüê³é ðàä³. 
Ïðàö³âíèêè öèõ ñëóæá áóäóòü 
ïðîâîäèòè îáõîäè òà ðîç’ÿñíþ-
âàëüíó ðîáîòó, ùîá íàäàòè êîí-
ñóëüòàö³¿ òà ïîðàäè, ÿê äîòðèìó-
âàòèñÿ êàðàíòèííèõ íîðì.
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На вході у м’ясний павільйон проводять 
температурний скринінг

Навіть у відкриті кіоски просять заходити по одному 
та дотримуватися дистанції

Тернополяни тепер можуть придбати взуття та одяг на ринку

Òåìïåðàòóðíèé 
ñêðèí³íã ïðîâîäÿòü, 
îäíàê âõîä³â íà ðèíêè 
º ê³ëüêà ³ òàêèì 
÷èíîì ìîæíà îìèíóòè 
êîíòðîëåðà
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 Äåíü íàðîäæåííÿ ïîäðóãè,  
þâ³ëåé ó áàòüê³â ÷è ê³íîïåðåã-
ëÿä ç ÷³ïñàìè âäîìà. ×àñòî ìð³¿ 
ñõóäíóòè àáî õî÷à á íå íàáðàòè 
çàéâèõ ê³ëîãðàì³â, ðóéíóþòüñÿ.

ßê ïðàâèëüíî õàð÷óâàòèñü òà ÿê 
ïîáîðîòè ñïîêóñó äî ñòðàâ, ðàäÿòü 
ä³ºòîëîã òà ïñèõîëîã. 

ПОВОДЬТЕСЬ ЯК ГУРМАН
Äìèòðî Êîëåñí³÷åíêî — åêñ-

ïåðò ³ç õàð÷óâàííÿ, ä³ºòîëîã-íó-
òðèö³îëîã ðàäèòü íàñàìïåðåä 
âèçíà÷èòè ïð³îðèòåòè.

— Ñâÿòà ÷è óðî÷èñò³ ïîä³¿ 

â áëèçüêèõ — öå ìîæëèâ³ñòü 
â³äïî÷èíêó òà ñï³ëêóâàííÿ ç 
áëèçüêèìè òà äðóçÿìè. Òîæ á³ëü-
ø³ñòü çóñòð³÷åé âàðòî ñïðèéìàòè 
ÿê åëåìåíò ñï³ëêóâàííÿ çàì³ñòü 
«íà¿äàííÿ», — ðàäèòü â³í.

Ñòàâàéòå «ãóðìàíîì-äåãóñòà-
òîðîì». Çàâäàííÿ — ñïðîáóâàòè 
òà îö³íèòè ð³çí³ ñòðàâè, çàì³ñòü 
ìàêñèìàëüíî ïî¿äàííÿ. Ñìàêîâ³ 
õàðàêòåðèñòèêè ¿æ³ äîïîìàãàþòü 
íàñè÷åííþ. Äëÿ öüîãî òðåáà ¿ñòè 
ïîâ³ëüí³øå òà ñìàêóâàòè êîæíó 
ñòðàâó.

Ñåðåä íàïî¿â êëþ÷îâó ðîëü 
çàéìàº âîäà. Ñàìå âîíà äîïîìà-
ãàº çàñâîºííþ ¿æ³ òà äåòîêñèêà-

ö³¿ îðãàí³çìó. Íà ñâÿòà ³ çàáàâè 
ì³í³ìàëüíà íîðìà — 40 ìë/êã 
ìàñè ò³ëà. Îêð³ì ëþäåé, ÿê³ äîâãî 
íå âæèâàëè äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü 
âîäè, òà ëþäåé ³ç ïîðóøåííÿì 
ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè òà 
ðîáîòè íèðîê — äëÿ íèõ íîðìó 
òðåáà çíèçèòè.

Ïîäàðóíêè — öå íå ò³ëüêè 
ñîëîäêå òà ôðóêòè. Îêð³ì ¿æ³, 
çà ñâÿòà ëþäè ç’¿äàþòü ùå âåëè-
êó ê³ëüê³ñòü ñîëîäîù³â (öóêåðîê, 
òîðò³â, ïå÷èâà). Òîæ âàðòî ïîäáà-
òè ïðî áëèçüêèõ ³ íå äàðóâàòè çà-
éâèõ ñîëîäîù³â, îñîáëèâî ä³òÿì.

Á³ëüøå ñâ³æèõ îâî÷³â òà ñàëàò³â 
áåç äîäàâàííÿ ìàéîíåçó — äîç-

âîëèòü ñèñòåì³ òðàâëåííÿ ëåãøå 
ïåðåæèòè ñâÿòà. Çàïðàâèòè ñàëà-
òè ìîæíà ñìåòàíîþ àáî ðîñëèí-
íèìè îë³ÿìè (îëèâêîâîþ, ëüíÿ-
íîþ òà ³í.).

ДОМОВТЕСЯ З СОБОЮ 
— Ñâÿòà — öå ïðåêðàñíà ïîðà, 

êîëè ìîæíà ðîçñëàáèòèñÿ ³ äîçâî-
ëèòè ñîá³ íàñîëîäó æèòòÿì, ñï³ë-
êóâàííÿì ç äðóçÿìè, — çàçíà÷àº 
ïñèõîëîã Îëåíà Øîð³íà. — Ãàð-
íèì âàð³àíòîì ñâÿòêóâàííÿ áåç 
íàñë³äê³â äëÿ çäîðîâ’ÿ ³ ñàìîïîâà-
ãè º â³ä÷óòòÿ ãàðìîí³¿ ³ç âëàñíèì 
ß, ò³ëîì ³ äóøåþ.

Îëåíà Øîð³íà ïåðåêîíóº, ùî 

êîíòðîëü ì³ðè çàäîâîëåííÿ äîáðå 
äîïîìàãàº áóòè â áàëàíñ³ ç ñàìèì 
ñîáîþ.

— Êîëè ìè âæèâàºìî àëêîãîëü, 
àáî ñèëüíî âòîìëåí³, íå âèñïà-
ëèñÿ, òî âòðèìàòè òàêèé áàëàíñ 
ñêëàäí³øå, îñê³ëüêè çâè÷àéí³ 
ìåæ³ äåùî çñóâàþòüñÿ, — ïåðå-
êîíóº Îëåíà Øîð³íà. — Âàðòî 
äîìîâèòèñÿ ³ç ñîáîþ ïðî òóðáîòó 
ïðî ñåáå, à â³äòàê ïðèéíÿòè ðÿä 
ïðàâèë ùîäî âëàñíî¿ ì³ðè àëêî-
ãîëþ ³ ñìàêîëèê³â ùå äî ïî÷àò-
êó ñâÿòêóâàííÿ. Äîáðå ïðàöþº 
ïðàâèëî òóðáîòè — âòîìèëèñÿ, 
íå âèñïàëèñÿ — â³äïî÷èíüòå, â³ä-
íîâ³òü ñèëè, ïîò³ì ñâÿòêóéòå äàë³.

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Õî÷à ê³ëüê³ñòü íîâèõ âèïàä-
ê³â çàõâîðþâàííÿ íà COVID-19 
ó îáëàñò³ çìåíøóºòüñÿ, ìåäèêè 
çàêëèêàþòü äîòðèìóâàòèñÿ êà-
ðàíòèííèõ íîðì. ×èìàëî ëþäåé 
ïî÷àëè ãóëÿòè ì³ñòîì, â³äâ³äóâà-
òè ìàãàçèíè. Îäíàê í³õòî íå çíàº 
ðåàëüíî¿ êàðòèíè, ñê³ëüêè ëþäåé 
ïåðåíîñÿòü õâîðîáó áåç ñèìïòî-
ì³â.

ЧИ ПРОВОДИТИМУТЬ МАСОВІ 
ТЕСТУВАННЯ НА COVID-19?

Ïðî òå, ùî â Óêðà¿í³ ïëàíó-
þòü ïðîâîäèòè ìàñîâ³ òåñòóâàííÿ 
ãðîìàäÿí, ùîá âèçíà÷èòè, ÷è º 
àíòèò³ëà äî ³íôåêö³¿ â îðãàí³çì³ 
ëþäèíè, â Ì³í³ñòåðñòâ³ îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ çàÿâèëè ùå ó êâ³òí³.

— ß äóìàþ, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì 
áóäå ìàñîâå òåñòóâàííÿ íàñåëåííÿ 
ñàìå íà íàÿâí³ñòü àíòèò³ë, — çà-
ÿâèâ ãîëîâíèé ñàí³òàðíèé ë³êàð 
Â³êòîð Ëÿøêî.

Òåñòóâàííÿ ïëàíóâàëè ïðîâî-
äèòè ó ôîðì³ ³ìóíîôåðìåíòíîãî 
àíàë³çó. Âîíî äîçâîëÿº âèçíà÷èòè 
íàÿâí³ñòü ³ìóí³òåòó äî êîðîíàâ³-
ðóñíî¿ õâîðîáè òà ä³çíàòèñÿ, ÷è 
õâîð³ëà ëþäèíà íà êîðîíàâ³ðóñ.

Îäíàê ó Òåðíîï³ëüñüêîìó îá-
ëàñíîìó ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³ 

³íôîðìàö³þ ïðî ìàñîâå òåñòó-
âàííÿ íàðàç³ ùå íå îòðèìóâàëè, 
äî òîãî æ, ìåòîä òåñòóâàííÿ, 
ÿêèé ïðîïîíóº ÌÎÇ, â Óêðà¿í³ 
ùå íå ïðàêòèêóâàëè.

— ²ñíóþòü ð³çí³ âèäè òåñòó-
âàíü — ÏËÐ-òåñòóâàííÿ, øâèäêå 
òåñòóâàííÿ, — ïîÿñíþº ë³êàð-åï³-
äåì³îëîã Òåðíîï³ëüñüêîãî îáëàñ-
íîãî ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó Âîëî-
äèìèð Ïàíè÷åâ. — Ìåòîä ³ìóíî-
ôåðìåíòíîãî àíàë³çó (²ÔÀ) — öå 
äîñë³äæåííÿ, ÿêå çä³éñíþþòü ç 
ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ³ìóí³òåòó. ²ÔÀ 
òåñòè â Óêðà¿í³ ùå íå ïðîâîäÿòü.

СКІЛЬКИ ЛЮДЕЙ ХВОРІЄ 
БЕЗ СИМПТОМІВ?

Õî÷à òî÷íî¿ ê³ëüêîñò³ õâîðèõ 
íà êîðîíàâ³ðóñ ëþäåé íåìàº, Âî-
ëîäèìèð Ïàíè÷åâ ïîÿñíþº, ùî 
áåç ñèìïòîì³â õâîðîáà ïðîò³êàº 
ó 80% çàðåºñòðîâàíèõ ³íô³êîâà-
íèõ, òîìó íå ìîæíà ä³çíàòèñÿ ïðî 
ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ÿê³ ïåðåõâîð³ëè 
íà COVID-19, íàâ³òü íå ï³äîçðþ-
þ÷è ïðî öå.

— 80% âñ³õ õâîðèõ õâîð³þòü 
â ëåãêèõ, áåçñèìïòîìíèõ àáî 
ñòåðòèõ ôîðìàõ, — êàæå ë³êàð. — 
Ëþäèíà ìîæå íàâ³òü íå çäîãàäó-
âàòèñÿ, ùî âîíà º õâîðîþ. Ñàìå 
òàê³ âèïàäêè º íàéá³ëüø íåáåç-
ïå÷íèìè, àäæå ëþäèíà íå ï³äîç-
ðþº ïðî õâîðîáó, êîíòàêòóº ç 

Як не набрати зайвих кілограмів на свята

ЧИ МОЖНА ЗНОВУ ЗАХВОРІТИ НА
COVID-19. А ЯКЩО НЕМА ПРОЯВІВ?
Імунітет  Чимало тернополян вважають, 
що для подолання епідемії коронавірусу 
потрібно проводити масові тестування, щоб 
дізнатися, чи хвора людина, чи здорова. 
До того ж, це дасть розуміння, скільки 
людей вже перехворіло коронавірусом. 
Журналіст «RIA плюс» дізнався, чи 
планують проводити масові тестування 
на коронавірус та скільки у людини 
тримається імунітет після хвороби

³íøèìè ëþäüìè ³ ðîçïîâñþäæóº 
³íôåêö³þ. ßêùî ìè ãîâîðèìî ïðî 
îô³ö³éíî çàðåºñòðîâàíèõ õâîðèõ, 
òî çâè÷àéíî º ñòàòèñòèêà. Îäíàê, 
÷è â³äïîâ³äàþòü ö³ äàí³ ä³éñíî-
ñò³ — ñêàçàòè âàæêî, àäæå º ëþäè 
ç ïðèõîâàíîþ, ëåãêîþ ôîðìîþ 
õâîðîáè. Òàê º ó âñüîìó ñâ³ò³.

Òîìó íàâ³òü ÿêùî âè â³ä÷óâàºòå 
ñåáå çäîðîâèì — íå âàðòî ³ãíî-
ðóâàòè êàðàíòèíí³ íîðìè. Êðàùå 
îäÿãíóòè ìàñêó, êîëè âè â³äâ³äó-
ºòå ëþäí³ ì³ñöÿ òà ñï³ëêóºòåñü ç 
³íøèìè, äîòðèìóâàòèñÿ äèñòàíö³¿ 
1,5–2 ìåòðè.

Ìàñîâå òåñòóâàííÿ äîïîìî-
æå îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ïðî 
õâîðîáó òà ¿¿ ïîøèðåííÿ. ßêùî 
âäàñòüñÿ ïðîâåñòè òàêå òåñòóâàí-
íÿ, òî Óêðà¿íà ñòàíå 5 êðà¿íîþ, 
äå ï³øëè íà òàêèé êðîê. Íàðà-

ç³ æ òåñòóâàííÿ ïðîâîäÿòü íå âñ³ì 
ëþäÿì. ßê ïîÿñíþº Âîëîäèìèð 
Ïàíè÷åâ, àíàë³ç ïîòð³áíî ïðîâî-
äèòè äëÿ òèõ, õòî ìàº ñèìïòîìè 
ðåñï³ðàòîðíèõ õâîðîá, êîíòàêòó-
âàâ ç õâîðèìè àáî º ó ãðóï³ ðèçè-
êó. Îäíàê íàâ³òü ÿêùî âè ìàºòå 
ñèìïòîìè ÃÐÂ², ÷è ðîáèòè òåñò 
íà êîðîíàâ³ðóñ, âèð³øóâàòèìå 
âàø ñ³ìåéíèé ë³êàð.

Òàêîæ Âîëîäèìèð Ïàíè÷åâ 
êàæå, ùî ïîêàçàòè, ÷è õâîð³ëè 
âè íà êîðîíàâ³ðóñ ìîæóòü åêñ-
ïðåñ-òåñòè, ùîïðàâäà, íå âñ³, 
à ëèøå ò³, ÿê³ ðåàãóþòü íà àíòè-
ò³ëà. Îäíàê áåç ïîòðåáè íå âàð-
òî ðîáèòè öå ñàìîñò³éíî. Õî÷à 
åêñïðåñ-òåñòè ìîæíà ïðèäáàòè 
ó àïòåêàõ ì³ñòà (ö³íà íà íàá³ð äëÿ 
îäíîãî òåñòóâàííÿ ñêëàäàº áëèçü-
êî 470 ãðèâåíü), öå º ìåäè÷íà ìà-
í³ïóëÿö³ÿ, ÿêó ìàþòü ïðîâîäèòè 

ñïåö³àë³ñòè, ÿê³ âì³þòü ïðàâèëü-
íî ðîáèòè çàá³ð á³îìàòåð³àëó òà 
àíàë³çóâàòè ðåçóëüòàò. Äî òîãî æ, 
åêñïðåñ-òåñòè íå º òî÷íèìè. Ìè 
íå ðàäèìî çàéìàòèñÿ í³ ñàìîë³êó-
âàííÿì, í³ ñàìîä³àãíîñòèêîþ, — 
êàæå åï³äåì³îëîã.

А МОЖНА ЗАХВОРІТИ ЗНОВУ?
Àëå ÿê äîâãî ëþäèíà ìàº ³ìó-

í³òåò â³ä COVID-19 ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê âäàëîñÿ îäóæàòè òà ñê³ëüêè 
÷àñó â îðãàí³çì³ º àíòèò³ëà â³ä 
õâîðîáè? Öå çàëåæèòü â³ä êîí-
êðåòíèõ îáñòàâèí òà îñîáëèâîñ-
òåé îðãàí³çìó,  ïîÿñíþº åï³äå-
ì³îëîã. Äî òîãî æ, íàâ³òü ÿêùî 
ëþäèíà ïåðåõâîð³ëà íà êîðîíàâ³-
ðóñ ³ â îðãàí³çì³ íå çàëèøèëîñü 
àíòèò³ë äëÿ áîðîòüáè ç íåäóãîþ, 
öå íå îçíà÷àº, ùî ëþäèíà ìîæå 
çàõâîð³òè çíîâó, îñê³ëüêè îðãà-
í³çì ìàº «ïàì’ÿòü íà õâîðîáè» ³ 
çäàòåí øâèäêî âèðîáèòè íåîáõ³ä-
í³ àíòèò³ëà. Òîìó îðãàí³çì ìîæå 
îäðàçó ïîáîðîòè ³íôåêö³þ àáî æ 

õâîðîáà áóäå ó ëåãê³é ôîðì³.
— Ñò³éê³ñòü ³ìóí³òåòó äî ³í-

ôåêö³é — òîíêå ïèòàííÿ, — êàæå 
ë³êàð. — ª ê³ëüêà êëàñ³â ³ìóíî-
ãëîáóë³í³â — À, Ì, G. Íàéäîâøå 
çáåð³ãàþòüñÿ ³ìóíîãëîáóë³íè êëà-
ñó G. ßêùî îðãàí³çì çóñòð³÷àâñÿ 
ç ïàòîãåíîì ³ îðãàí³çìîì íàïðà-
öüîâàí³ àíòèò³ëà, òî íå îáîâ’ÿç-
êîâî, ùîá âîíè ïîñò³éíî áóëè 
â îðãàí³çì³. Çàâäÿêè ³ìóíîëîã³÷-
í³é ïàì’ÿò³ ìè ìîæåìî øâèäêî 
â³äíîâëþâàòè ïîòð³áí³ àíòèò³ëà 
ïðè ïîâòîðí³é çóñòð³÷³ ç ïàòîãå-
íîì. Ñóòü íå â òîìó, ùîá îðãà-
í³çì ïîñò³éíî âèðîáëÿâ àíòèò³ëà, 
à ùîá â³í çíàâ, ÿê öå ðîáèòè ïðè 
ïîòðåá³. Îðãàí³çì íå ìîæå âèòðà-
÷àòè ðåñóðñè íà íàïðàöþâàííÿ 
àíòèò³ë áåç ïîòðåáè. Òîìó ñò³é-
ê³ñòü ³ìóí³òåòó ó êîæíîãî ð³çíà. 
Íàâ³òü ÿêùî ïðîâîäèòè ìàñîâ³ 
òåñòóâàííÿ, öå íå äàñòü òî÷íîãî 
ðåçóëüòàòó, áî â îðãàí³çì³ ìîæå 
íå ëèøèòèñÿ àíòèò³ë ÷åðåç ïåâ-
íèé ÷àñ ï³ñëÿ õâîðîáè.

Експрес-тести можна придбати у аптеках, однак лікарі 
не радять займатися самодіагностикою
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Îðãàí³çì ìàº «ïàì’ÿòü 
íà õâîðîáè» ³ çäàòåí 
øâèäêî âèðîáèòè 
àíòèò³ëà. Òîìó 
îðãàí³çì ìîæå îäðàçó 
ïîáîðîòè ³íôåêö³þ
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äÿòü çà ðàõóíîê êîøò³â ç ì³ñöå-
âîãî áþäæåòó.

СКІЛЬКИ ВИТРАТИЛИ 
ЗА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ 

Ó äèòÿ÷³ ñàäêè ìàþòü çàêóïèòè 
ìåäè÷í³ ìàñêè, ðóêàâè÷êè, äåç-
çàñîáè äëÿ ðóê, äåç³íôåêö³éíèé 
çàñ³á äëÿ îáðîáêè ïîâåðõîíü òà 
áåçêîíòàêòí³ òåðìîìåòðè. Íà âñå 
ïëàíóþòü âèòðàòèòè 886 òèñ. ãðè-
âåíü.

Â³äïîâ³äíèé òåíäåð îãîëîñèëè 
ùå 13 òðàâíÿ.

— Ìè âñòèãàºìî ïîâí³ñòþ óñå 
çàêóïèòè, — êàæå Îëüãà Ïîõè-
ëÿê. — Çàâîçèòè óñ³ çàñîáè áóäóòü 
25 òðàâíÿ. Çàðàç âæå ïðîô³íàí-
ñóâàëè ïîíàä 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

ЩО ПОТРІБНО, ЩОБ ДИТИНУ 
ПРИЙНЯЛИ 

Ñòîñîâíî ìåäè÷íèõ äîâ³äîê — 
áàòüêè ç ä³òüìè ìàþòü îòðèìàòè 
ìåäè÷íó äîâ³äêó ¹ 0960 ç îáîâ’ÿç-
êîâîþ â³äì³òêîþ ïðî â³äñóòí³ñòü 
êîíòàêòó ç õâîðèìè íà êîðîíà-
â³ðóñ. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ïîïå-
ðåäíüî äîìîâèòèñÿ ç ñ³ìåéíèì 
ë³êàðåì òà óçãîäèòè â³ëüíèé ÷àñ 
ïðèéîìó. Ïðèéîì ïî÷àëè âæå ç 
ï’ÿòíèö³, 22 òðàâíÿ.

— Ïî÷èíàþ÷è ç 22 òðàâíÿ, ðîç-
ïî÷àëè ïëàíîâèé ïðèéîì ä³òåé äëÿ 
ìåäîãëÿäó, — êàæå ãîëîâíèé ë³êàð 
ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ Àíäð³é Àð-
òèìîâè÷. — Ìè çàáåçïå÷èìî óìî-
âè, ùîá áàòüêè ç ä³òüìè çìîãëè 
ïðîéòè ìåäîãëÿä, óíèêàþ÷è ñêóï-
÷åíü ëþäåé. ß ââàæàþ, ùî äî ê³í-

ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–161–41–50, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Äèòÿ÷³ ñàäêè ìàþòü ïðàöþâàòè 
âæå ç ïî÷àòêó ë³òà. ¯õ çìîæóòü 
â³äâ³äóâàòè âñ³ ä³òè, íàâ³òü ÿêùî 
â ñ³ì’¿ º áàòüêè, ÿê³ íå ïðàöþþòü.

— Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè 
âæå ðîçðîáèëî ïîðÿäîê ä³é äëÿ 
â³äíîâëåííÿ äîøê³ëüíèõ çàêëà-
ä³â, — êàæå íà÷àëüíèöÿ óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òè Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
Îëüãà Ïîõèëÿê. — Ìè óêëàëè ðÿä 
äîãîâîð³â ç îáëàñíèì ëàáîðàòîð-
íèì öåíòðîì äëÿ ïðîâåäåííÿ äå-
ç³íô³êóþ÷èõ ðîá³ò, àíàë³çó âîäè 
òîùî. Çàêóïèëè äåç³íô³êóþ÷³ çà-
ñîáè. Ä³òè ìàþòü ïðîéòè ìåäîãëÿä, 
ùîá ï³òè äî ñàäî÷ê³â. Ïðàö³âíèêè 
äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â ïðîõîäÿòü 
òåñòóâàííÿ íà êîðîíàâ³ðóñ. Ìè 
ðîçðîáèëè ïàì’ÿòêè äëÿ áàòüê³â 
òà êåð³âíèê³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.

ЯК ПРАЦЮВАТИМУТЬ 
ТА СКІЛЬКИ ДІТЕЙ БУДЕ 

Ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè ïðèéìà-

òèìóòü äîøê³ëüíÿò íà âóëèö³ 
â êîæíîìó ñàäî÷êó, äå ¿õ îãëÿ-
äàòèìóòü. Êîæíà ãðóïà ìàòèìå 
îêðåìó òåðèòîð³þ, äå ïðîâîäèòè-
ìóòü îãëÿä. Òåìïåðàòóðó ì³ðÿòè-
ìóòü çà äîïîìîãîþ áåçêîíòàêòíèõ 
òåðìîìåòð³â.

ßêùî æ ó äèòèíè áóäóòü ñèìï-
òîìè â³ðóñó — ó ñàäî÷îê âîíà 
ïîòðàïèòè íå çìîæå. ¯õ â³äïðàâ-
ëÿòèìóòü äî ñ³ìåéíèõ ïåä³àòð³â.

— Ãðóïè, îäíîçíà÷íî, áóäóòü 
ìåíøèìè, àäæå â ë³òí³é ïåð³îä 
ä³òåé çàâæäè ìåíøå, — ãîâîðèòü 
Îëüãà Ïîõèëÿê. — Ìè ìîí³òîðèëè 
ñèòóàö³þ, ³ çà íàøèìè äàíèìè, 
ëèøå 30–40% ä³òåé â³ä çàãàëüíî¿ 
ê³ëüêîñò³ ïîâåðíóòüñÿ ó ñàäêè ç 
1 ÷åðâíÿ. Îêð³ì òîãî, êàðàíòèí 
íå â³äì³íèëè ïîâí³ñòþ, à ëèøå 
ïîñëàáèëè, òîìó äåÿê³ áàòüêè ùå 
çàëèøàþòüñÿ íà ³çîëÿö³¿.

Îëüãà Ïîõèëÿê êàæå, ùî òåñ-
òóâàííÿ ïðàö³âíèê³â äîøê³ëüíèõ 
çàêëàä³â ðîçïî÷àëè 19 òðàâíÿ, ³ 
çà ãðàô³êîì ìàþòü çàâåðøèòè 
27 òðàâíÿ. Îáñòåæåííÿ ïðîâî-

ДИТСАДКИ ВІДКРИВАЮТЬ: ЯК 
ГОТУЮТЬСЯ ТА ЯКІ БУДУТЬ ЗМІНИ
Карантин  Садки у Тернополі 
запрацюють з 1 червня. Що потрібно 
для того, щоб вашу дитину прийняли, 
та як у закладах готуються до виходу 
з карантину, з’ясувала «RIA плюс»

Ìàþòü çàêóïèòè ìàñêè, 
ðóêàâè÷êè, äåççàñîáè 
òà áåçêîíòàêòí³ 
òåðìîìåòðè. Íà âñå 
ïëàíóþòü âèòðàòèòè 
886 òèñ. ãðèâåíü

«Деззасоби закупляє управління» 

«Якщо можна, залишіть дитину вдома» 

«Усі працівники проходять тестування» 

ОЛЕНА ШЕВЧУК, ЗАВІДУВАЧКА ДНЗ № 28 

— Ми маємо вже графік проходжен-
ня ПЛР-тестів для працівників садоч-
ків. Деззасоби закуповує дистанційно 
управління. Нам їх мають привезти на-
ступного тижня. Тому ми усім будемо 
забезпечені на 100%. У літній період 
у нас ніколи немає повної відвідуваності 
закладу. Коли ми побачимо, скільки ді-

тей повернеться одразу після карантину, 
тоді будемо коригувати наповнюваність 
груп, відповідно до ситуації. Згідно із 
законом, ми маємо прийняти усіх дітей, 
яких приведуть, у випадку, якщо вони 
здорові.

Вихователі з розумінням поставились 
до цього рішення, адже люди вже по-
вертаються на робочі місяця.

ОКСАНА КУСЯК, ЗАВІДУВАЧКА ДНЗ № 35 

— Ми готуємось відповідно до усіх ре-
комендацій МОЗ та управління освіти. 
Нам повідомили усі деталі роботи, усе 
будемо виконувати. Наші працівники 
будуть робити усе, що від нас залежить, 
щоб діти були в безпеці, але потрібно 

розуміти, що багато все ж залежить і від 
батьків. Тож якщо вони мають змогу ще 
залишатись на карантині, то краще, щоб 
дитина ще була вдома. Кожен із батьків 
сам має прийняти зважене рішення.

У садку наповнюваність груп буде від-
повідною до протиепідемічних вимог.

ЛЮДМИЛА ЦІМЕРМАН, 

ЗАВІДУВАЧКА ДНЗ № 4 

— Наші працівники вже пройшли тесту-
вання. Усі, на щастя, здорові. Якщо чес-
но, ми самі вже дуже скучили за дітьми 
за цей час. Вони вже підросли за час ка-
рантину, але ми розуміємо, що і батькам 
потрібно приймати рішення про відвіду-
вання садочка. Відповідальність на нас 

велика, але ще більшу мають батьки.
Мене сьогодні дуже здивувало, коли 

телефонували батьки, і мама хоче, 
щоб дитина повернулася в садочок, 
сама ж знаходиться у декретній відпуст-
ці з меншою дитиною. Тут потрібно, як 
то кажуть, сім разів добре зважити всі 
ризики. Ми зі свого боку теж будемо 
робити все, щоб діти були в безпеці.

ЯК ГОТУЮТЬСЯ У САДКАХ

öÿ íàñòóïíîãî òèæíÿ âñ³, êîìó öå 
ïîòð³áíî, ïðîéäóòü ìåäîãëÿä.

Áàòüêè ìàþòü óçãîäèòè ÷àñ ïðè-
éîìó ç ñ³ìåéíèì ë³êàðåì, ùîá 
îòðèìàòè ìåäè÷íó äîâ³äêó.

ЧИ ГОТОВІ БАТЬКИ 
ВІДПРАВЛЯТИ ДІТЕЙ 

×è áóäóòü òåðíîïîëÿíè â³äïðàâ-
ëÿòè ä³òåé ó ñàäî÷êè ç ïî÷àòêîì 
ë³òà, ìè çàïèòàëè ó ñï³ëüíîò³, äå 
êîìóí³êóþòü ì³æ ñîáîþ òåðíî-
ï³ëüñüê³ ìàòóñ³.

«Áóäó âîäèòè, áî ïîòð³áíî ïðà-
öþâàòè, íàä³þñü, âèõîâàòåë³ òà 
³íø³ ïðàö³âíèêè ñàäî÷êà, à òà-
êîæ áàòüêè ä³òîê â³äïîâ³äàëüíî 
ïîñòàâëÿòüñÿ äî ñèòóàö³¿, — ïèøå 
òåðíîïîëÿíêà Òåòÿíà. — Íå áó-

äóòü âîäèòè/ïðèéìàòè õâîðèõ ä³-
òåé, ñë³äêóâàòè çà òèì, ùîá ä³òêè 
ìèëè ðó÷êè, ÷àñò³øå âîëîãå ïðè-
áèðàííÿ ³ ïðîâ³òðþâàííÿ, á³ëüøå 
ãóëÿòè. Â³äïîâ³äíî, êóõíþ ìàþòü 
ìèòè ãàðíî, ïîñóä ³ ò. ä».

Îêð³ì òîãî, áàòüêè ðàäÿòü 
íå ïåðåêëàäàòè óñþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü íà ïðàö³âíèê³â ñàäê³â, à é 
ñàìèì ñòåæèòè çà ä³òüìè.

— Äóæå âåëèê³ âèìîãè äî ïðà-
ö³âíèê³â, àëå ì³í³ìàëüí³ äëÿ áàòü-
ê³â, — êîìåíòóº òåðíîïîëÿíêà 
Àííà. — ª áàòüêè, ÿêèì âêðàé 
íåîáõ³äíèé ñàäî÷îê, àëå º òàê³, 
ùî ìîæóòü ùå ïî÷åêàòè, ùîá 
íå ïåðåâàíòàæóâàòè ãðóïè, íå äî-
ïóñêàòè ñêóï÷åííÿ ä³òåé ³ áóäå 
ëåãøå ñòåæèòè çà ä³òüìè.

Садки з 1 червня можуть відвідувати всі діти, навіть якщо в сім’ї є батьки, 
які не працюють. Перед тим діти мають пройти обов’язковий медогляд

В управлінні порахували, що у садки з 1 червня 
повернуться 30-40% дітей. Карантин ще не завершився
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НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097–445–82–67, 

NATALIYA. BURLAKU@GMAL.COM 

Çà ïîëîãè ïëàòÿòü íå æ³íêè, 
à äåðæàâà! Òàê³ ãó÷í³ ãàñëà çâó-
÷àòü íà öåíòðàëüíîìó ð³âí³, öå 
ãàðàíòóº ìåäè÷íà ðåôîðìà, ÿêà 
ïîâí³ñòþ çàïðàöþâàëà ç 1 êâ³òíÿ.

Äëÿ ïàö³ºíòêè öå îçíà÷àº â³ëü-
íèé âèá³ð ïîëîãîâîãî áóäèíêó, 
íåçàëåæíî â³ä ì³ñöÿ ðåºñòðà-
ö³¿ òà ôàêòè÷íîãî ïðîæèâàííÿ. 
À òàêîæ — æîäíèõ áëàãîä³éíèõ 
âíåñê³â òà ïàêåò³â ç ìåäèêàìåíòà-
ìè. Ïîðîä³ëë³ íà ïîëîãè ïîòð³áíî 
áðàòè ëèøå ðå÷³ ³íäèâ³äóàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ ñåáå òà ìàëþêà 
íà ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ó ë³êàðí³.

Òà ÷è òàê öå íàñïðàâä³?
— ßê ïëàòèëè, òàê ³ ïëàòèìî. 

ßê êóïóâàëè ë³êè, òàê ³ êóïóº-
ìî, ÿê áóëè ïîäÿêè â êèøåí³, òàê 
âîíè ³ ëèøèëèñÿ. Ó ÷îìó ñåíñ 
ðåôîðìè? — îáóðþþòüñÿ òåðíî-
ïîëÿíêè ó êîìåíòàðÿõ.

Â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó ³ç çàêëà-
äîì, ÍÑÇÓ ìàº çàïëàòèòè çà êîæí³ 
ïîëîãè, òîìó ïîðîä³ëëÿ ïîâèííà 
îòðèìàòè ïîâíèé îáñÿã ïîñëóãè.

8136 ГРН — СУМА МІЗЕРНА: 
ЛІКАРІ 

Ìåäè÷íà äîïîìîãà ïðè ïîëî-
ãàõ — ïð³îðèòåòíà ïîñëóãà, ÿêà 
âõîäèòü ó ïðîãðàìó ìåäãàðàíò³é. 
Çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìàþòü 
îòðèìóâàòè â³ä äåðæàâè îïëàòó 
çà êîæí³ ïîëîãè ó ðîçì³ð³ 8 136 ãðí. 
ßê öå â³äáóâàºòüñÿ íà ïðàêòèö³?

Äîãîâ³ð ç ÍÑÇÓ ï³äïèñàëè, àëå 
êîøòè íàðàç³ îòðèìàëè íå â ïîâ-
íîìó îáñÿç³, ðîçïîâ³äàº ìåäè÷íèé 

äèðåêòîð Êîìóíàëüíîãî íåêîìåð-
ö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà «Òåðíîï³ëü-
ñüêèé îáëàñíèé êë³í³÷íèé ïåðè-
íàòàëüíèé öåíòð «Ìàòè ³ äèòèíà» 
Âàëåíòèíà ßêèì÷óê.

— Ó ðîçð³ç³ ðåôîðìè âñÿ íåîá-
õ³äíà äîïîìîãà íàäàºòüñÿ æ³íêàì 
áåçêîøòîâíî. Âèòðàòè ìàº âçÿòè 
íà ñåáå äåðæàâà. Àëå çàäåêëàðî-
âàí³ ðåôîðìîþ ïðèíöèïè íàðàç³, 
øâèäøå, — íà ïåðåõ³äíîìó åòàï³. 
Îñê³ëüêè ãðîø³, ÿê³ ìàþòü «éòè 
çà ïàö³ºíòêàìè» â³ä äåðæàâè, ìè 
îòðèìàëè íå ïîâí³ñòþ, âèêî-
ðèñòîâóºìî ë³êè òà ³íø³ çàñîáè, 
ùî âäàëîñÿ çàêóïèòè ùå äî ê³íöÿ 
2019-ãî ðîêó, — ïîÿñíþº âîíà.

Ñóìà æ — 8136 ãðí íà îäí³ 
ïîëîãè — ì³çåðíà, ââàæàº ïàí³ 
ßêèì÷óê. ¯¿ âèñòà÷èòü çà óìîâè, 
ùî â æ³íêè áóäóòü ô³ç³îëîã³÷í³ 
ïîëîãè, áåç áóäü-ÿêèõ óñêëàäíåíü 
òà íåñòàíäàðòíèõ ñèòóàö³é. Ó Ïå-
ðèíàòàëüíîìó öåíòð³ ïðîòÿãîì 
ðîêó íàðîäæóþòü ïîíàä 2500 æ³-
íîê ç îáëàñò³ ³ íå ò³ëüêè. 50% öèõ 
ïîëîã³â — óñêëàäíåí³.

— Ïåðèíàòàëüíèé öåíòð — öå 
êë³í³êà âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ 
ñïåö³àë³ñò³â ç àêóøåðñòâà òà ã³-
íåêîëîã³¿. Òóò ìàéáóòíÿ ìàìà ñïî-
ñòåð³ãàòèìåòüñÿ ç ìîìåíòó ïëà-
íóâàííÿ âàã³òíîñò³ ³ äî ïîëîã³â. 
Ìè çàáåçïå÷óºìî òðåò³é ð³âåíü 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Ïðèéìàºìî 
æ³íîê, ÿê³ ìàþòü àêóøåðñüê³, 
åêñòðàãåí³òàëüí³ ïàòîëîã³¿; êîëè 
º ïåâí³ çàãðîçëèâ³ ñòàíè ïëîäà 
(çàòðèìêà óòðîáíîãî ðîçâèòêó, 
íåäîíîøåí³ñòü, äèõàëüí³ ðîçëà-
äè òà ³íø³), — êàæå ìåäè÷íèé 
äèðåêòîð.

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ «БЕЗОПЛАТНІ» 
ПОЛОГИ В ТЕРНОПОЛІ 
Ціна життя  З першого квітня за пологи 
платить НСЗУ, а не пацієнтка. Такі зміни 
передбачені в межах впровадження 
другого етапу медичної реформи. Та чи 
регламентовані ці правила на місцях, 
чи доплачують тернополянки лікарям 
за надані їм послуги, що кажуть керівники 
цих закладів, перевіряла «RIA плюс»

«ПОЛІС ОПЛАЧУВАТИ НЕ ТРЕБА» 
ßêùî ïîëîãè ïðîõîäÿòü áåç 

óñêëàäíåíü, íà íèõ ïðèñóò-
í³é ÷åðãîâèé ë³êàð, àêóøåðêà 
òà ñàí³òàðêà. Êîëè æ ïîëîãè 
óñêëàäíåí³, íàïðèêëàä, êåñàð³â 
ðîçòèí, — çàä³ÿíà ö³ëà áðèãàäà 
ë³êàð³â, º õ³ðóðãè, àíåñòåç³îëî-
ãè òà ³íø³ ñïåö³àë³ñòè. Ó ñóìó, 
âèçíà÷åíó äåðæàâîþ, çà ñëîâàìè 
ïàí³ ßêèì÷óê, âõîäÿòü íå ò³ëüêè 
ë³êàðñüê³ çàñîáè, íåîáõ³äí³ äëÿ 
âàã³òíî¿, à é îïëàòà ïðàö³ ïåðñî-
íàëó, ïðèäáàííÿ âèðîá³â ìåäè÷-
íîãî ïðèçíà÷åííÿ, îáëàäíàííÿ, 
õàð÷óâàííÿ ïîðîä³ëë³ òîùî.

— Ìè íå çíàºìî, ÿê ñàìå âèçíà-
÷èëè òàêèé òàðèô. Ñïîä³âàºìîñü, 
ùå áóäóòü äîäàòêîâ³ ðîç’ÿñíåííÿ 
ç öüîãî ïðèâîäó. Íàðàç³ ìè ìàº-
ìî çàïàñ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â, ÿê³ 
âäàëîñÿ çàêóïèòè ùå äî ê³íöÿ ìè-
íóëîãî ðîêó — çà ðàõóíîê îïëàòè 
ñòðàõîâèõ ïîë³ñ³â (800 ãðí). Òîæ 
âèêîðèñòîâóºìî òå, ùî ìàºìî, — 
ïðîäîâæóº Âàëåíòèíà ßêèì÷óê.

Æ³íêè áåðóòü ³ç ñîáîþ íà ïîëî-
ãè çàñîáè ã³ã³ºíè ³ îäÿã äëÿ ìàëå-
÷³. Í³ÿêèõ äîäàòêîâèõ ïëàòåæ³â, 
ïåðåêîíóº ìåäè÷íèé äèðåêòîð, 
çä³éñíþâàòè íå ïîòð³áíî.

— ßêùî õòîñü ìàº ìîæëèâ³ñòü 
òà áàæàííÿ çðîáèòè áëàãîä³éíèé 
âíåñîê, öå ìîæíà îô³ö³éíî îôîð-
ìèòè ÷åðåç áóõãàëòåð³þ, — íàãî-
ëîøóº âîíà.

Ó Ïåðèíàòàëüíîìó öåíòð³ íàðà-
ç³ íàðîäæóþòü ³ æ³íêè, ÿê³ ìàþòü 
êîðîíàâ³ðóñ. Äëÿ íèõ âèä³ëåíèé 
îêðåìèé êîðïóñ, ç íèìè ïðàöþº 
îêðåìà áðèãàäà ë³êàð³â. Óñ³ìà çà-
ñîáàìè ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó 
âîíè çàáåçïå÷åí³, çàïåâíÿº ìå-
äè÷íèé äèðåêòîð. À ìàìè îòðè-
ìóþòü íåîáõ³äí³ äëÿ íèõ ë³êàðñüê³ 
çàñîáè áåçêîøòîâíî.

ЩО ПОТРІБНО ДОКУПЛЯТИ?
Ó äðóã³é ì³ñüê³é ë³êàðí³ êîøòè 

çà ïîëîãè â³ä ÍÑÇÓ óæå îòðèìàëè, 
ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð çàêëàäó Ðîñ-
òèñëàâ Ëåâ÷óê. Ïàö³ºíòêè, çà éîãî 
ñëîâàìè, îòðèìóþòü âñ³ ìåäèêà-
ìåíòè òà ïîñëóãè, âèçíà÷åí³ â ìå-
æàõ íàö³îíàëüíîãî ïåðåë³êó.

— Òå, ùî º â ïåðåë³êó, äàºìî. 
×îãî íåìàº — ïàäàº íà ïëå÷³ 
ïàö³ºíò³â. Àäæå ìè íå ìîæåìî 
íàâ³òü çàêóïëÿòè ò³ ïðåïàðàòè, 
ÿê³ íå âõîäÿòü äî íàö³îíàëüíîãî 
ïåðåë³êó, âèçíà÷åíîãî äåðæàâîþ. 
Ìîâà ñàìå ïðî óñêëàäíåí³ âèïàä-
êè, êîëè ïîòð³áíî çàñòîñîâóâàòè 
àíòèá³îòèêè ÷è ³íø³ ë³êàðñüê³ çà-
ñîáè, — êàæå â³í.

Ùîäî ñóìè — 8136 ãðí — 

âîíà äóæå ìàëà, ïåðåêîíàíèé 
Ðîñòèñëàâ Ëåâ÷óê. ¯¿ âèñòà÷èòü 
ëèøå ó âèïàäêó, ÿêùî ïîëîãè 
áóëè ïðèðîäíèìè, áåç âèíèê-
íåííÿ íåïåðåäáà÷óâàíèõ ñèòóà-
ö³é. Íà æàëü, âèòðàòè íà ñêëàäí³ 
âèïàäêè íå ïðîðàõîâàí³.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà, ïàö³ºíò-
êè ç ðîçóì³ííÿì ñïðèéìàþòü öåé 
ôàêò. Ïðîöåñ ðåôîðìóâàííÿ ëè-
øåíü ðîçïî÷àëè, áàãàòî íþàíñ³â 
çàëèøàþòüñÿ íå ðîç’ÿñíåíèìè.

Ïîêðàùåíèé ñåðâ³ñ — ïàëàòà 
ï³äâèùåíîãî êîìôîðòó, ïîêðà-
ùåíå õàð÷óâàííÿ, äîäàòêîâ³ ïî-
ñëóãè çà áàæàííÿì òîùî — â³ä-
íîñÿòüñÿ äî êàòåãîð³¿ ïëàòíèõ 
ïîñëóã. ¯õ ïîòð³áíî ñïëàòèòè 
îô³ö³éíî ÷åðåç êàñó ìåäè÷íîãî 
çàêëàäó. Òàêîæ îñîáèñò³ äîìîâ-
ëåíîñò³ ïàö³ºíòêè ç ïåâíèì ë³êà-
ðåì ïðî ïîëîãè çíàõîäÿòüñÿ ïîçà 
ìåæàìè ïðîãðàìè ìåäè÷íèõ ãà-
ðàíò³é ³ íå ïåðåäáà÷åí³ â ïàêåò³ 
«Ìåäè÷íà äîïîìîãà ïðè ïîëîãàõ». 
Öå — îñîáèñòå ð³øåííÿ æ³íîê.

ЩО КАЖУТЬ ТЕРНОПОЛЯНКИ?
Ùîá ïåðåâ³ðèòè, ÷è â³äïîâ³-

äàþòü ñëîâà êåð³âíèê³â çàêëà-
ä³â ä³éñíîñò³, æóðíàë³ñòè «RIA 
ïëþñ» ïðîâåëè îïèòóâàííÿ æ³íîê 
íà ñàéò³ «20 õâèëèí» òà â ñîöìå-
ðåæàõ. 99% ³ç òèõ, ÿê³ íàïèñàëè 
ñâîþ ³ñòîð³þ, ðîçïîâ³ëè, ùî äîï-
ëàòè, ÿê áóëè, òàê ³ çàëèøèëèñÿ, 
à çì³íè â³ä ðåôîðìè âîíè ïîêè 
ùî íå â³ä÷óëè, àáî â³ä÷óëè íå âñ³.

— ß íàðîäæóâàëà â ê³íö³ áå-
ðåçíÿ, çà ê³ëüêà äí³â äî âò³ëåííÿ 
ïàêåòó ìåäè÷íèõ ãàðàíò³é, àëå âæå 
ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó. Îïëà÷óâàëà 
ïî 50 ãðí çà äåíü ïåðåáóâàííÿ 
ó ïîëîãîâîìó, íå çíàþ, çà ùî öå. 
Çà òå, ùî ÿ áóëà ñàìà â ïàëàò³, 
òðåáà áóëî äàòè 400 ãðí. Çà òå, 
ùîá ïîëîãè ïðèéìàëà ë³êàð, ÿêî-

ìó ÿ äîâ³ðÿþ, — ïëþñ 300 ãðí òà 
óêëàäåíèé çàçäàëåã³äü äîãîâ³ð. Ðó-
êàâè÷êè, ìèëî, ïàïåðîâ³ ðóøíè-
êè — öå âñå êàçàëè òàêîæ êóïèòè. 
Êð³ì òîãî, óñ³ ë³êàðñüê³ çàñîáè ìè 
â³äêóïëÿëè. Çà åï³äóðàëüíó àíå-
ñòåç³þ — ó ìåæàõ 1500 ãðí. Ë³êàð³ 
çà ñâîþ ðîáîòó ãðîøåé íå âèìà-
ãàëè, äóæå äîáðå ïîñòàâèëèñÿ 
äî ìåíå ³ äèòèíè. Ùîïðàâäà, àíå-
ñòåç³îëîãó òðåáà äàòè 1500 ãðí. Ö³ 
«òàðèôè» ðîçðîáëåí³ äàâíî, ëþäè 
ñàì³ äàþòü, — ðîçïîâ³äàº Â³êòîð³ÿ.

«Íàðîäæóâàëà 2 êâ³òíÿ, áåç 
äîìîâëåíîñò³, ïðîñòî ïðè¿õàëà 
äî ÷åðãîâèõ. Í³õòî ç ë³êàð³â íàâ³òü 
íå íàòÿêàâ íà «ïîäÿêó». Ñòðàõî-
âèé ïîë³ñ òàêîæ íå ïëàòèëè», — 
ïèøå Ñîëîì³ÿ.

«Ö³êàâèëàñü, áî ñêîðî íàðîä-
æóâàòè. Í³ÿêèõ âèäàòê³â äåðæàâà 
ïîêè íå ïîêðèâàº. Áðàê çàñîá³â 
ã³ã³ºíè â ïàëàòàõ âñå îäíî º. Ùîäî 
ðîäçàë³â íå çíàþ, ÷óëà, ùî àíå-
ñòåòèêè òàêîæ êóïóþòüñÿ. Òîìó 
îäíîðàçîâ³ ïåëþøêè, ðóêàâè÷êè 
äëÿ îãëÿäó, ðóøíèêè, ìèëî òà 
³íøå ç³ ñïèñêó â îáì³íí³é êàðò³ 
ïîòð³áíå», — êîìåíòóº Àëëà.

«ß òèæäåíü òîìó íàðîäæóâàëà 
íà Áàì³. Ðåôîðìà ä³º, ñòàâëÿòüñÿ 
ñóïåð. Ò³ëüêè îäí³ ë³êè êóïóâàëà 
ñàìà, àëå ìåí³ ïðî öå ñêàçàëè, ùî 
âîíè íå âõîäÿòü ó ïàêåò ïîñëóã 
áåçêîøòîâíèõ», — ïèøå Òàìàðà.

«Ðåôîðìà ìåäè÷íà — òî âçàãà-
ë³ á³ëü. Í³÷îãî ïîêè íå ô³íàíñó-
ºòüñÿ, íèòêè äëÿ øâ³â äîâåëîñü 
êóïóâàòè ñàì³é, ï³ñëÿðîäîâ³ ìå-
äèêàìåíòè òàêîæ. Öèì îá³éø-
ëîñü», — êîìåíòóº Îêñàíà.

«Ïðèðîäí³ ðîäè âèíîñÿòü 
ó Òåðíîïîë³ 6–8 òèñ. Êåñàð³â ðîç-
òèí — $1000. Íåïðàâäà, ùî âñå 
áåçêîøòîâíî», — ïèøå Ãàëèíà.

Ùå á³ëüøå êîìåíòàð³â ÷èòàéòå 
íà ñàéò³ «20 õâèëèí».

«Безоплатні пологи» для жінок наразі — під знаком 
питання. Тернополянки запевняють: народження дитини — 
недешеве задоволення

На противагу комунальним 
закладам — приватні пологові 
будинки.
Щоправда, для цього тернополян-
кам доведеться їхати в інші міста.
В Україні не так багато приватних 
пологових будинків та клінік, які 
спеціалізуються на проведенні 
пологів. Більшість з них зна-
ходяться в столиці (приватні 
пологові будинки «Лелека» та 
Adonis і акушерсько-гінеколо-
гічна клініка Isida), у місті Дніпро 
є клініка репродуктивної меди-
цини Genesis Dnepr, планується 
побудова медичного центру з 

першим приватним пологовим 
будинком Medicover у Львові.
Стандартна ціна за фізіологічні 
пологи у «Лелелеці», без ура-
хування знижок — від 53 тис. 
грн, стандарт — 62600 грн, 
комфорт — 71700 грн, VIP — 
108800 грн. В «Isida» — від 
68 688 до 80 000 при замовлен-
ні різних пакетів. В «Адоніс» — від 
49 900 до 58 000 грн.
До речі, всюди у приватних клі-
ніках пропонують доплачувати 
за кесарів розтин. Вважається, 
що у державних пологових бу-
динках всі послуги безкоштовні.

Скільки народжувати у приватних закладах?

Çàêëàäè ìàþòü 
îòðèìóâàòè â³ä 
äåðæàâè çà êîæí³ 
ïîëîãè — 8136 ãðí. Ó 
ë³êàðíÿõ êàæóòü: öÿ 
ñóìà º íåäîñòàòíüîþ
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Ïðèñóòí³õ ïðîñèëè îäÿãàòè ìà-
ñêè òà íàãîëîøóâàëè ïðî òå, ùî 
íå ìàº áóòè âåëèêîãî ñêóï÷åííÿ 
ëþäåé. Äîìîâèíà ç ò³ëîì Åð³òüº 
áóëà çàêðèòîþ. Ò³ëî ïåðåáóâàëî 
â áþðî ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåð-
òèçè ìàéæå äâà òèæí³.

— Ïðèéøëè âñ³, õòî çíàâ 
Åð³òüº. Òî÷íî íå ìîæó ñêàçàòè, 
ñê³ëüêè ëþäåé. Óñ³ âîíè â ìàñêàõ 
òà äîòðèìóþòüñÿ äèñòàíö³¿, — ðîç-
ïîâ³ëà îäíà ç âèêëàäà÷³â.

Íàâ³òü ò³, õòî ìàëî çíàâ ñòó-
äåíòà-³íîçåìöÿ, ïðèéøëè ïîïðî-
ùàòèñÿ.

— Ìè çíàºìî, ùî ä³â÷èíà âáè-
ëà íîæåì Åð³òüº. Àëå â³í áóâ äóæå 
õîðîøîþ ëþäèíîþ, äîáðÿê, — 
êàæå áëèçüêèé äðóã ñòóäåíòà 
Ìàëâåé.

Áàãàòî ëþäåé íå çìîãëè ñòðè-
ìàòè ñëüîçè, êîëè âèíåñëè òðóíó 
ç ò³ëîì âáèòîãî.

— ß çíàâ Åð³òüº, õî÷ ³ íå äóæå 
áëèçüêî. Â³í áóâ õîðîøîþ ëþäè-
íîþ, äóæå ñïîê³éíèé, ñòàðàâñÿ 
í³êîëè íå ñïåðå÷àòèñÿ ç ëþäü-
ìè, — ðîçïîâ³â äðóã Åð³òüº, ÿêèé 
ïîáàæàâ, àáè éîãî ³ì’ÿ íå âêà-
çóâàëè. — Ìè áóëè øîêîâàí³, 
êîëè ä³çíàëèñÿ, ùî éîãî âáèëè. 
ß íå áà÷èâñÿ ç íèì îñòàíí³ì 
÷àñîì. Âîñòàííº ñï³ëêóâàâñÿ ç 
Åð³òüº íà äí³ íàðîäæåííÿ ñï³ëü-
íîãî çíàéîìîãî. Ìè âèïèâàëè, 
ãîâîðèëè, ëþáèëè ³ ðîáèëè òå æ, 
ùî é ³íø³ íîðìàëüí³ ëþäè. ² çàðàç 
ä³éñíî äóæå âàæêèé ìîìåíò äëÿ 
íàñ âñ³õ.

Ðåäàêö³ÿ âèñëîâëþº ùèð³ ñï³â-
÷óòòÿ ðîäèí³, äðóçÿì, ñòóäåíòàì 
òà óñ³ì, õòî çíàâ Åð³òüº. Â³÷íà 
éîìó ïàì’ÿòü…

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

 Ó ñóäîâîìó ðåºñòð³ æóðíàë³ñ-
òè «RIA ïëþñ» çíàéøëè ùå îäíó 
ñïðàâó äâîð³÷íî¿ äàâíèíè, äå 
íåïîâíîë³òíþ ä³â÷èíó ïðèòÿãíóëè 
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà «õóë³ãàí-
êó». Òàì òåæ ô³ãóðóâàâ ³íîçåìíèé 
ñòóäåíò.

Òèì ÷àñîì ï³äîçðþâàíà ó âáèâ-
ñòâ³ ³íîçåìíîãî ñòóäåíòà íàìàãà-
ºòüñÿ îñêàðæèòè ó ñóä³ ì³ðó çàïî-
á³æíîãî çàõîäó. Êîëè áóäå ðîçãëÿä 
ñïðàâè — íåâ³äîìî. Ïðèíàéìí³, 
ó ãðàô³êàõ ðîçãëÿäó ñïðàâ ö³º¿ ùå 
íåìàº. Ä³â÷èíà çàðàç ïåðåáóâàº 
ó ñë³ä÷îìó ³çîëÿòîð³ òà äíÿìè ¿é 
ìàëî âèïîâíèòèñü 18.

Ùî â³äîìî ïðî ïîïåðåäíþ 
ñïðàâó Ñîëîì³¿ «çà õóë³ãàíêó», äå 
òåæ ô³ãóðóâàâ ³íîçåìíèé ñòóäåíò? 

Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ì³ñüêðàé-
ñóäó â³ä 6 ãðóäíÿ 2018 ðîêó, ñòó-
äåíòêó 2-ãî êóðñó åêîíîì³÷íîãî 
êîëåäæó Òåðíîï³ëüñüêîãî íàö³î-
íàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñè-
òåòó çâ³ëüíèëè â³ä àäì³í³ñòðàòèâ-
íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåííÿ 
àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâîïîðóøåí-
íÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 173 Êîäåê-

ñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ 
ïðàâîïîðóøåííÿ íà ï³äñòàâ³ ñò. 
22 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³-
ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, îá-
ìåæèâøèñü óñíèì çàóâàæåííÿì.

«29 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó î 19 ãîä. 
25 õâ. ä³â÷èíà, ïåðåáóâàþ÷è â êî-
ðèäîð³ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
5-ãî ïîâåðõó áóäèíêó ¹ 35 íà âóë. 
Çáàðàçüêà â ì. Òåðíîï³ëü, âèðàæà-
ëàñÿ íåöåíçóðíèìè ñëîâàìè, ñâî¿-
ìè ä³ÿìè ïîðóøóâàëà ãðîìàäñüêèé 
ïîðÿäîê ³ ñïîê³é ãðîìàäÿí, ÷èì 
â÷èíèëà àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïî-
ðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ñò. 173 Êî-
äåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ 
ïðàâîïîðóøåííÿ», — éäåòüñÿ ó ìà-
òåð³àëàõ ñïðàâè.

Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòóäåíòêà 
ñâîþ âèíó âèçíàëà, ó â÷èíåíîìó 
ùèðî ðîçêàÿëàñÿ. Ïîÿñíèëà, ùî 
29 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó î 19 ãîä. 
25 õâ. âîíà ïåðåáóâàëà â ê³ìíàò³ 
ãóðòîæèòêó. 

¯¿ äðóã — ãðîìàäÿíèí Í³ãåð³¿, 
ÿêèé òàêîæ òàì çíàõîäèâñÿ, âèé-
øîâ ó òóàëåò. Äîðîãîþ ïîñâàðèâ-
ñÿ ç ñóñ³äêîþ, òà îáðàæàëà éîãî 
íåöåíçóðíîþ ëàéêîþ. Õëîïåöü 
ïîâåðíóâñÿ â ê³ìíàòó ³ ïîñêàð-

æèâñÿ íà äàíèé ôàêò Ñîëîì³¿. 
Ï³ñëÿ öüîãî â äâåð³ ê³ìíàòè ïî-
÷àëè ñòóêàòè ñóñ³äè, ³íîçåìåöü 
âèéøîâ ³ ðîçïî÷àëàñÿ ñëîâåñíà 
ïåðåïàëêà. Âèéøëà ³ Ñîëîì³ÿ.

«Âîíà ïðèìèðèëàñÿ ç ñóñ³äàìè, 
ïîïðîñèëà âèáà÷åííÿ çà â÷è-
íåíå», — éäåòüñÿ ó ìàòåð³àëàõ 
ñïðàâè.

Â³äïîâ³äíî äî ñò. 173 ÊÓïÀÏ, 
äð³áíå õóë³ãàíñòâî, òîáòî íåöåí-
çóðíà ëàéêà â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ, 
îáðàçëèâå ÷³ïëÿííÿ äî ãðîìàäÿí 
òà ³íø³ ïîä³áí³ ä³¿, ùî ïîðóøóþòü 
ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê ³ ñïîê³é ãðî-
ìàäÿí, — òÿãíå çà ñîáîþ íàêëàäåí-
íÿ øòðàôó â³ä òðüîõ äî ñåìè íåî-
ïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â 
ãðîìàäÿí àáî ãðîìàäñüê³ ðîáîòè 
íà ñòðîê â³ä ñîðîêà äî ø³ñòäå-
ñÿòè ãîäèí, àáî âèïðàâí³ ðîáîòè 
íà ñòðîê â³ä îäíîãî äî äâîõ ì³ñÿö³â 
ç â³äðàõóâàííÿì äâàäöÿòè ïðîöåí-
ò³â çàðîá³òêó, àáî àäì³í³ñòðàòèâíèé 
àðåøò íà ñòðîê äî ï’ÿòíàäöÿòè ä³á.

«Âîäíî÷àñ, ñóä ââàæàº çà íåîá-
õ³äíå çàñòîñóâàòè ñòàòòþ 22 ÊÓïÀÏ, 
ÿêà ïåðåäáà÷àº ìîæëèâ³ñòü çâ³ëü-
íåííÿ îñîáè â³ä àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðè ìàëîçíà÷íîñò³ 

ïðàâîïîðóøåííÿ, à ñïðàâó ïðî 
àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ 
çà ñò. 173 ÊÓïÀÏ çàêðèòè, îñê³ëü-
êè ä³ÿííÿ, â÷èíåíå ñòóäåíòêîþ, 
ì³ñòèòü ó ñîá³ âñ³ þðèäè÷í³ ³ ñóá’ºê-
òèâí³ îçíàêè, ùî õàðàêòåðèçóþòü 
ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ñò. 
173 ÊÓïÀÏ, — éäåòüñÿ ó ïîñòàíî-
â³, — àëå âíàñë³äîê âñ³õ êîíêðåò-
íèõ îáñòàâèí âîíî íå â³äïîâ³äàº 
ò³é ñóñï³ëüí³é íåáåçïå÷íîñò³, ÿêà 
º òèïîâîþ äëÿ öüîãî âèäó ïðàâî-
ïîðóøåííÿ».

Çîêðåìà, ¿¿ ä³¿ ñóá’ºêòèâíî 
íå áóëè íàïðàâëåí³ íà çàïîä³ÿí-
íÿ øêîäè ñóñï³ëüíèì ³íòåðåñàì, 
þðèäè÷íèì òà ô³çè÷íèì îñîáàì.

«Ïðè öüîìó ñóä âðàõóâàâ ùèðå 
êàÿòòÿ îñîáè, ÿêà ïðèòÿãóºòüñÿ 
äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³, à òàêîæ òó îáñòàâèíó, ùî 
âîíà óñâ³äîìèëà ïðîòèïðàâí³ñòü 
ñâîº¿ ïîâåä³íêè, ïðèìèðèëàñÿ ç 
ñóñ³äàìè, — éøëîñü ó çàçíà÷åí³é 
ïîñòàíîâ³ ñóäó. — ² º ï³äñòàâè ââà-
æàòè, ùî â ïîäàëüøîìó íå áóäå 
ñêîþâàòè ïðàâîïîðóøåíü, â³ä-
ñóòí³ñòü ñïðè÷èíåíî¿ øêîäè òà 
îáñòàâèí, ùî îáòÿæóþòü àäì³í³-
ñòðàòèâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü».

Що відомо про підозрювану у вбивстві іноземця

ПРИСУТНІ НЕ СТРИМУВАЛИ СЛІЗ: 
ЯК ХОВАЛИ ВБИТОГО СТУДЕНТА
Прощання  Прощальна церемонія 
відбулася 21 травня на Микулинецькому 
кладовищі. Провести студента в останню 
путь прийшли близькі друзі, знайомі 
та викладачі. Рідні через карантин 
не змогли приїхати в Україну. Нагадаємо, 
що студента з Конго вбили вночі 
9 травня. У злочині підозрюють 
неповнолітню
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У вбивстві студента 
підозрюють 17-річну 
Соломію. У неї і раніше були 
конфлікти з іноземцями, 
свідчать судові реєстри 
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Друзі та викладачі досі не можуть повірити, що Ерітьє немає

На прощальну церемонію прийшли 
близько 50 осіб

Усі, хто знав Ерітьє, розповідали, що він 
був дуже хорошою людиною
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ВАДИМ ЄПУР, ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 068–

066–80–96, VADIMEV15@GMAIL.COM 

Õî÷à êàðàíòèí ùå íå çàê³í-
÷èâñÿ, ó ì³ñò³ áàãàòî ïàðêîâîê 
çàïîâíåí³ àâò³âêàìè. Îäíàê 
íå âñ³ âîä³¿ âì³þòü ïàðêóâàòèñÿ 
ïðàâèëüíî, äåõòî æ, âèìóøåíèé 
ðèçèêóâàòè òà ñòàâèòè ìàøèíó 
òàì, äå öå çàáîðîíåíî, áî â³ëüíå 
ì³ñöå çíàéòè âàæêî.

— Óæå òèæäåíü ïîì³÷àþ, ùî 
â öåíòð³ ì³ñòà çíîâó âàæêî ïðè-
ïàðêóâàòèñÿ, — ðîçïîâ³äàº òåð-
íîïîëÿíèí Â³òàë³é. — Íàâ³òü 
íà ×îðíîâîëà íà ïëàòí³é ïàðêîâö³ 
÷àñòî íåìàº ì³ñöü. Ëþäè çíîâó 
ïî÷àëè âè¿æäæàòè íà òðîòóàðè, 
çóïèíÿþòüñÿ ïðÿìî á³ëÿ ï³øîõ³ä-
íèõ ïåðåõîä³â. Ñêîðî áóäå æàðêî, 
³ íàø³ âîä³¿ ïî÷íóòü çà¿æäæàòè 
íà ãàçîíè á³ëÿ áóäèíê³â ï³ä äåðåâà 
â çàò³íîê, ùîá ìàøèíà íå ãð³ëàñÿ. 
Àëå ÿêùî ïàðêóâàííÿ íà ãàçîí³ 
ïðîñòî íå ïðèºìíå ìåøêàíöÿì, 
òî ïðèïàðêîâàí³ ìàøèíè á³ëÿ 
ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â — öå ùå 

é íåáåçïå÷íî. Âîä³é íå áà÷èòü 
ï³øîõîäà, ÿêèé çáèðàºòüñÿ ïå-
ðåõîäèòè äîðîãó, òà ï³øîõîäè é 
ñàì³ ìàþòü çíà÷íî ìåíøèé îãëÿä.

ПАРКУЮТЬСЯ НА ТРОТУАРАХ 
Æóðíàë³ñòè «20 õâèëèí» âèð³-

øèëè ïåðåâ³ðèòè, ÿê ïàðêóþòüñÿ 
òåðíîï³ëüñüê³ âîä³¿. Ó öåíòð³ ì³ñòà 
ñïðàâä³ âàæêî çíàéòè â³ëüí³ ì³ñöÿ 
äëÿ ïàðêîâêè, îäíàê ïîðóøåíü 
íå òàê áàãàòî. Âîä³¿ íå ïàðêóþòü-
ñÿ â ì³ñöÿõ, äå öå çàáîðîíåíî 
òà âñòàíîâëåíî â³äïîâ³äí³ çíàêè.

Îäíàê ê³ëüêà âîä³¿â íåïîäàë³ê 
Äðàìòåàòðó âèð³øèëè ïðèïàðêó-
âàòèñÿ íà òðîòóàð³. Õî÷à ëþäåé 
òàì íåìàº, â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë 
äîðîæíüîãî ðóõó öüîãî ðîáèòè 
íå ìîæíà.

À îò á³ëÿ ðèíêó íà âóë. Ìèòðî-
ïîëèòà Øåïòèöüêîãî ïîðóøåíü 
çíà÷íî á³ëüøå. Âîä³¿ ïàðêóþòüñÿ 
ïðÿìî íà çóïèíêàõ ãðîìàäñüêî-
ãî òðàíñïîðòó. ×åðåç òàêèõ âîä³¿â 
ìàðøðóòêè òà òðîëåéáóñè âèìó-
øåí³ çóïèíÿòèñÿ ïîñåðåä äîðîãè, 
ùîá âèïóñòèòè òà çàáðàòè ïàñà-
æèð³â, îñê³ëüêè ï³ä’¿õàòè äî çó-
ïèíêè âîíè íå ìîæóòü. ×åðåç òå 
òàì ÷àñòî ñòàþòüñÿ çàòîðè.

Îäèí ç âîä³¿â ïðèïàðêóâàâñÿ 
íà òðîòóàð³ ïðÿìî á³ëÿ ï³øîõ³ä-
íîãî ïåðåõîäó. Ëþäÿì äîâîäèëîñü 
îáõîäèòè àâò³âêó. Âèäèì³ñòü àâòî-
ìîá³ë³â íà äîðîç³ ÷åðåç öå ã³ðøà, 
äî òîãî æ, ïåðåõ³ä, äå ïðèïàð-
êóâàâñÿ âîä³é, íå ðåãóëüîâàíèé.

Íàâïðîòè «Öåíòðàëüíîãî ðèí-
êó» ïðàöþº ïëàòíà ïàðêîâêà, îä-
íàê íà í³é º â³ëüí³ ì³ñöÿ. Âîä³¿ 
íàìàãàþòüñÿ ïàðêóâàòèñÿ òàì, äå 
ïëàòèòè íå òðåáà, íàâ³òü ÿêùî öå 
òðîòóàð.

ПАРКУЮСЬ, ДЕ ХОЧУ? ВОДІЇ 
СТАВЛЯТЬ АВТО, ДЕ ЦЕ ЗАБОРОНЕНО 
Порушення  Після послаблення 
карантину, у місті значно побільшало 
автівок. Біля ринків та в центральній частині 
міста знову стаються затори. Журналісти 
«RIA плюс» перевірили, як паркуються 
тернопільські водії та дізналися, скільки 
доведеться заплатити за порушення

ЗА НЕПРАВИЛЬНЕ ПАРКУВАННЯ 
НЕ ШТРАФУВАЛИ 

— Ç ïåðøîãî ñ³÷íÿ 2020 ðîêó 
áëèçüêî 1600 ïîñòàíîâ çà íåïðà-
âèëüíå ïàðêóâàííÿ âèíåñëè 
ïðàö³âíèêè ìóí³öèïàëüíî¿ ³í-
ñïåêö³¿, — ïîâ³äîìèëà ðå÷íèöÿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè Ìàð’ÿíà Çâàðè÷. — 
Íà ÷àñ êàðàíòèíó, ç 18 áåðåçíÿ 
ïî 12 òðàâíÿ, ïðàö³âíèêè ñåê-
òîðó êîíòðîëþ çà ïàðêóâàííÿì 
çä³éñíþâàëè êîíòðîëü çà äîòðè-
ìàííÿì êàðàíòèííèõ çàáîðîí, 
òîáòî ïîñòàíîâè íå âèïèñóâàëè. 
12 òðàâíÿ, â çâ’ÿçêó ç ïîñëàáëåí-
íÿì êàðàíòèíó òà çá³ëüøåííÿì 
ê³ëüêîñò³ ïîðóøåíü, ðîáîòó ç 
âèíåñåííÿ ïîñòàíîâ â³äíîâèëè.

Íàé÷àñò³øèìè ïðè÷èíàìè äëÿ 
åâàêóàö³¿ º ïàðêîâêà â çàáîðîíå-
íèõ ïðàâèëàìè äîðîæíüîãî ðóõó 
ì³ñöÿõ äëÿ ñòîÿíêè, íà ñìóç³ äëÿ 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. À òàêîæ 
ïàðêîâêà, ÿêà óíåìîæëèâëþº ðóõ 

³íøèõ ìàøèí, àáî óñêëàäíþº ðóõ 
ï³øîõîäàì, çàçíà÷àþòü íà ñàéò³ 
ñåêòîðó êîíòðîëþ çà ïàðêóâàí-
íÿì òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ó ì³ñò³ 
Òåðíîï³ëü.

ДОВЕДЕТЬСЯ ЗАПЛАТИТИ 
ЗА ПОРУШЕННЯ 

Òåðíîï³ëüñüê³ âîä³¿ íå çàâæäè 
ïðàâèëüíî ïàðêóþòü ñâî¿ àâòî, 
à çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïàðêó-
âàííÿ ìîæíà îòðèìàòè øòðàô, 
çîêðåìà çà ñòîÿíêó ³ çóïèíêó 
â íåäîçâîëåíîìó ì³ñö³, øòðàô 
ñòàíîâèòü 255 ãðí íà ïåðøèé ðàç 
³ 680 ãðí ó ðàç³ ïîâòîðíîãî ïî-
ðóøåííÿ ïðîòÿãîì ðîêó. À ÿêùî 
âàøå àâòî çàâàæàº ðóõó ìàøèí 
àáî ï³øîõîä³â, òî øòðàô áóäå ùå 
á³ëüøèì — 510 ãðí, çã³äíî ç³ ñòàò-
òåþ 122.1 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî 
àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ.

ßêùî âè íå âñòèãëè ñïëàòèòè 

Çà ïîðóøåííÿ 
ïàðêóâàííÿ — øòðàô 
255 ãðí íà ïåðøèé 
ðàç ³ 680 ãðí ó ðàç³ 
ïîâòîðíîãî ïîðóøåííÿ 
ïðîòÿãîì ðîêó

Згідно з пунктом 15 Правил дорож-
нього руху, паркуватися забороне-
но там, де не можна зупинятися:
 на проїжджій частині в два і 
більше ряди. Велосипеди, мо-
педи і мотоцикли без бокового 
причепа дозволяється ставити 
на проїжджій частині не більше, 
ніж у два ряди;
 на газонах;

  на зупинках громадського 
транспорту;
 на трамвайних коліях;
 на лівому боці дороги з роз-
діловою смугою (бульваром) 
посередині;
 не можна зупинятися на еста-
кадах, мостах, шляхопроводах 
і під ними, а також у тунелях і 
на залізничних переїздах.

Де паркуватися не можна 

ДОВІДКА

Якщо ви бачите порушення пра-
вил паркування — повідомте про 
це представників муніципальної 
поліції. Для цього не потрібно че-
кати приїзду інспекторів. Достатньо 
сфотографувати автомобіль та вка-
зати адресу. Фото можна надіслати 
на Viber:
Тел. +380730151481 
Краще зробити кілька фотографій з 
різних ракурсів, щоб було чітко вид-
но номерний знак автівки та факт 
неправильного паркування.

ïîâíó ñóìó øòðàôó â òåðì³í â³ä 
10 áàíê³âñüêèõ äí³â äî ì³ñÿöÿ — 
ïîñòàíîâà íàïðàâëÿºòüñÿ äî âè-
êîíàâ÷î¿ ñëóæáè äëÿ ïðèìóñîâîãî 
ñòÿãíåííÿ. Òîä³ ç âîä³ÿ ñòÿãóºòü-
ñÿ ïîäâ³éíà ïëàòà, — ïîÿñíþþòü 
ó ìóí³öèïàëüí³é ³íñïåêö³¿.

ßê ïîÿñíþþòü ó ñåêòîð³ êîíòð-
îëþ ç ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â ó ì³ñò³ Òåðíîï³ëü, 
çà òðàíñïîðòóâàííÿ âàøîãî àâòî 
íà ñïåö³àëüíèé ìàéäàí÷èê, âàì 
äîâåäåòüñÿ çàïëàòèòè:
 720 ãðí çà ïîñëóãó — ÿêùî 

ïîâíà ìàñà ñêëàäàº äî 2000 êã 
âêëþ÷íî;
  840 ãðí çà ïîñëóãó — 

ÿêùî ïîâíà ìàñà ñêëàäàº â³ä 
2000 äî 3000 êã;
 1080 ãðí çà ïîñëóãó — ÿêùî 

ïîâíà ìàñà ñêëàäàº â³ä 3000 êã.
Çáåð³ãàííÿ òðàíñïîðòíîãî çàñî-

áó òàêîæ íå áåçêîøòîâíå:
 çà ïåðøó-ñüîìó äîáó âêëþ÷íî 

(çà äîáó) — 144 ãðí.
 çà êîæíó íàñòóïíó äîáó, ïî-

÷èíàþ÷è ç âîñüìî¿ (çà äîáó) — 
24 ãðí.

Чимало автівок зупиняються на тротуарах. 
Хоча машини і не заважають проходу людей, все ж 
це не місця для парковки

Деякі водії стають біля будівництва, 
де про заборону паркуватися поруч 
попереджають знаки

На зупинках громадського транспорту 
паркуватися не можна

Дехто взагалі паркується 
там, де цього робити 
вже не можна і є 
відповідні знаки
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â³ä êîìï‘þòåðà, ³ áàòüê³â, ÿêèõ 
ìè ð³äêî áà÷èìî, — óñå öå õâî-
ðîáà ìîæå íàì çàáåçïå÷èòè, õî÷ ³ 
íåíàäîâãî, — ïðîäîâæóº ôàõ³âåöü.

ХТО ВРАЗЛИВІШИЙ — 
ЧОЛОВІКИ ЧИ ЖІНКИ?

Õòî á³ëüø âðàçëèâèé äî ïñèõî-
ñîìàòè÷íèõ õâîðîá — ÷îëîâ³êè ÷è 
æ³íêè? Òóò, íà äóìêó Íàòàë³¿ Ãà-
ºâñüêî¿, ïðèñêîðåíèé ðåæèì ðî-
áîòè îðãàí³çìó «êîìïåíñóºòüñÿ» 
çì³íàìè â îðãàíàõ — ³ â ðåçóëüòàò³ 
ðîçâèâàþòüñÿ àáî çàãîñòðþþòüñÿ 
õâîðîáè. Ñòóï³íü âïëèâó ñòðåñó ³ 
îñîáëèâîñò³ îñîáèñòîñò³, ¿¿ òåì-
ïåðàìåíò — ôàêòîðè, ÿê³ òàêîæ 
âïëèâàþòü íà ðèçèê ïñèõîñîìà-
òè÷íèõ ïàòîëîã³é. Òîæ íàñïðàâä³ 
õâîð³þòü ³ ò³, ³ ³íø³.

— Æ³íêàì ïðîñò³øå, áî ìè — 
åìîö³éí³ø³, ñâî¿ âíóòð³øí³ ïåðå-
æèâàííÿ ÷àñòî âèïëåñêóºìî íàçî-
âí³. ×îëîâ³êè æ ð³äøå âèñëîâëþ-
þòü åìîö³¿, õîâàþòü ïåðåæèâàííÿ, 

òîìó íåð³äêî ìàþòü ïîðóøåííÿ 
â ðîáîò³ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòå-
ìè. Êîëè íàêîïè÷óþòüñÿ íåâè-
ðàæåí³ åìîö³¿, çðîñòàº âíóòð³øíº 
íàïðóæåííÿ, îðãàí³çìó ïîòð³áíî 
âñå á³ëüøå ñèë, ³ íàâ³òü íåçíà÷íèé 
ñòðåñ ìîæå ñïðîâîêóâàòè, íàïðè-
êëàä, ïîðóøåííÿ ãîðìîíàëüíèõ 
ìåõàí³çì³â ÿê ó ÷îëîâ³ê³â, òàê ³ 
ó æ³íîê. Íà ÷àñò³ õâèëþâàííÿ, 
âíóòð³øí³ êîíôë³êòè ó æ³íîê 
íàé÷àñò³øå ðåàãóº øê³ðà.

Ùîá ìåíøå íåðâóâàòè, ïñèõî-
ëîã ðàäèòü çãàäàòè ïðèéîìè, ùî 
äîïîìàãàþòü ðîçñëàáèòèñÿ. Öå 
òåõí³êè äèõàííÿ òà ðåëàêñàö³¿, 
ïîçèòèâíèé âíóòð³øí³é ìîíîëîã 
(ñàìîíàâ³þâàííÿ), ðàö³îíàëüíå 
ïîÿñíåííÿ ñèòóàö³¿, ³ ïîøóê àð-
ãóìåíò³â íà ñâîþ êîðèñòü. Õî-
ðîøèé åôåêò äàþòü àóòîòðåí³íã, 
ìåäèòàö³ÿ, çàíÿòòÿ éîãîþ, ìàñàæ 
³ àêòèâíå ô³çè÷íå íàâàíòàæåí-
íÿ. Ðàä³éòå æèòòþ — ³ ò³ëî âàì 
â³ääÿ÷èòü!

ÏÑÈÕÎËÎÃ²ß

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097–445–82–67, 

NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

Òåçó ïðî òå, ùî âñ³ õâîðîáè â³ä 
íåðâ³â, ÷óâ ïðàêòè÷íî êîæåí. Òà 
÷è ïîì³÷àëè âè íà ïðàêòèö³ çâ’ÿ-
çîê ì³æ äóøåâíèì òà ô³çè÷íèì 
ñàìîïî÷óòòÿì? À â³í òàêè º! — ïå-
ðåêîíàí³ áàãàòî íàóêîâö³â. Êîëè 
ñõîâèùà äóø³ ïåðåïîâíþþòüñÿ, 
âì³ñò íå çíàõîäèòü ³íøîãî âèõîäó, 
ÿê ÷åðåç ò³ëî. Òàê ³ âèíèêàþòü 
ïñèõîñîìàòè÷í³ çàõâîðþâàííÿ.

ßêùî ñïðîñòèòè ñóòü ð³çíèõ 
òâåðäæåíü, ìîæíà ä³éòè äî òàêîãî 
âèçíà÷åííÿ öüîãî ïîíÿòòÿ: ïñè-
õîñîìàòè÷í³ ðîçëàäè — ò³, ÿê³ âè-
íèêàþòü ÷åðåç ïåâí³ ïñèõîëîã³÷í³ 
ðåàêö³¿. Òîáòî õâîðîáè — öå ðå-
àêö³ÿ îðãàí³çìó íà ïåðåæèâàííÿ, 
ñòðåñè òà ð³çíîìàí³òí³ ïðîáëåìè.

МОЖЕ БУТИ І СЕРЙОЗНЕ 
ЗАХВОРЮВАННЯ 

Çà òâåðäæåííÿìè íàóêîâö³â, 
áóâàþòü ïñèõîñîìàòè÷í³ ïðî-
ÿâè — íàïðèêëàä, á³ëü â ä³ëÿí-
ö³ øè¿, æèâîòà, ñóäîìè, íóäîòà, 
ñëàáê³ñòü — â îñíîâ³ ÿêèõ íåìàº 
õâîðîáè ÿê òàêî¿. Öå — ðåàêö³ÿ 
ëþäèíè íà ñèëüíå ïåðåæèâàííÿ, 
êîëè íåðâîâà ñèñòåìà íå ìîæå 
âïîðàòèñÿ ³ç çàâäàííÿì.

À ³ñíóþòü é ö³ë³ ïñèõîñîìàòè÷-
í³ ïàòîëîã³¿, ÿê³ ðîçâèâàþòüñÿ ï³ä 
÷àñ ñòðåñó, ïñèõîëîã³÷íèõ òðàâì, 
âíóòð³øí³õ êîíôë³êò³â. Ñòðåñî-
âèé ôàêòîð º ó òàêèõ õâîðîá, ÿê 
ðåâìàòî¿äíèé àðòðèò, âèðàçêîâèé 
êîë³ò, áðîíõ³àëüíà àñòìà, åíäî-
êðèíí³ ïîðóøåííÿ, óðàæåííÿ 
îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó, ïîðó-
øåííÿ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòå-
ìè — õî÷à ïîÿñíþâàòè ¿õ ðîç-
âèòîê ëèøå ñòðåñîì íå ìîæíà.

«ГОЛОВНЕ — СЕБЕ 
НЕ НАКРУЧУВАТИ» 

Ìè çàïèòàëè ³ äóìêè òåðíî-

ïîëÿí, ÷è ïîì³÷àëè âîíè, ÿê 
åìîö³éí³ ñòðàæäàííÿ âïëèâà-
þòü íà ¿õíº çäîðîâ’ÿ? ²ç äåñÿòè 
îïèòàíèõ äåâ’ÿòåðî ñêàçàëè: òàê, 
îäèí — óòðèìàâñÿ.

— ×îëîâ³ê ïîñò³éíî êàæå ìåí³: 
«Ãîëîâíå — íå íàêðó÷óâàòè ñåáå». 
² ÿ ç íèì çã³äíà. ×èì á³ëüøå òè 
òðèìàºø íåãàòèâ ó ãîëîâ³ òà 
ñåðö³, òèì ã³ðøå ñòàº. Ïîñò³éíî 
íàâ÷èòèñÿ â³äïóñêàòè ñèòóàö³¿, 
çâè÷àéíî, öå âàæêî, — ãîâîðèòü 
òåðíîïîëÿíêà ²ðèíà.

ßê³ ñàìå º ïåðåäâ³ñíèêè íåäóã, 
êîëè ò³ëî ñèãíàë³çóº ïðî êîíêðå-
òíó ïðîáëåìó â îðãàí³çì³, à ùå — 
ÿê íàâ÷èòèñÿ áîðîòèñÿ ç³ ñòðåñîì, 
àáè â³í íå âïëèâàâ íà íàñ? Â³ä-
ïîâ³ä³ íà ö³ ïèòàííÿ äîïîìîãëà 
çíàéòè ïðàêòè÷íèé ïñèõîëîã òà 
ïñèõîòåðàïåâò, êàíäèäàò ïñèõî-
ëîã³÷íèõ íàóê Íàòàë³ÿ Ãàºâñüêà.

«КОЛИ ПЛАЧЕ ТІЛО…» 
«Êîëè íå ìîæå ïëàêàòè äóøà — 

ïëà÷å ò³ëî…», çàçíà÷àº åêñïåðò.
— Ç òî÷êè çîðó ïñèõîñîìàòèêè, 

çà íàøèìè õâîðîáàìè ñòîÿòü òà-
ºìí³ áàæàííÿ, ñòðàõè ³ êîíôë³êòè, 
âèò³ñíåíí³ â íåñâ³äîìå. Íàïåâ-
íî, êîæåí çíàº, ùî òàêå áóòè 
«ñêîøåíèì» çàñòóäîþ òîä³, êîëè 
ïàäàºìî ç í³ã â³ä âòîìè àáî êîëè 
íàñ ÷åêàþòü ñêëàäí³ ³ íåïðèºìí³ 
ñïðàâè. Öå íàéïðîñò³øèé ïðè-
êëàä ìåõàí³çìó ïñèõîëîã³÷íîãî 
çàõèñòó, — ãîâîðèòü ïàí³ Íàòàë³ÿ.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ìè ìîæåìî çíà-
õîäèòè òèñÿ÷³ ïîÿñíåíü òîãî, 
÷îìó õâîðîáà «ñêîñèëà» íàñ ñàìå 
ó íåïðîñòèé ïåð³îä æèòòÿ. Àëå 
íàñïðàâä³ íåäóãà — öå ³ º íàñë³äîê 
íàøîãî åìîö³éíîãî íåñïðèéíÿòòÿ 
ò³º¿ ÷è ³íøî¿ æèòòºâî¿ ñèòóàö³¿.

— Íà íåñâ³äîìîìó ð³âí³ ìè 
îòðèìóºìî òå, ÷îãî íàì íå âè-
ñòà÷àº — ìîæëèâ³ñòü íå éòè 
íà íåö³êàâó ðîáîòó, óâàãó ïàðò-
íåðà, ÿêîãî âå÷îðàìè íå â³ä³ðâàòè 

РЕКЛАМА

ГЛИБОКА ОБРАЗА ВИКЛИКАЄ 
ОНКОЗАХВОРЮВАННЯ 
Розум  Хвороби на нервовому ґрунті, або 
психосоматичні недуги, виникають через 
душевні страждання, кажуть психологи. 
Як навчитися боротися зі стресом, кого 
він більше вражає — чоловіків чи жінок, 
розбиралася журналістка «RIA плюс»

ЧОМУ МИ ХВОРІЄМО

це набір поведінки, спрямованої на шкоду людині 

або колективу, які сприймаються як винні або 

відповідальні за шкоду, заподіяну іншим або, часто, 

людині зі мстивими бажаннями.

ХВОРОБИ
  Несказані думки про помсту, заважає 
минуле — Неприємний запах із рота 

  Напруга через жагу до помсти — 
М’язево-лицевий синдром 

  Гостре бажання помсти — Абсцес 

  Бажання жорстоко помститися — 
Ниркова недостатність 

  Накопичення зла, виношування 
плану про помсту — 
Туберкульоз

БАЖАННЯ 
ПОМСТИ

негативно забарвлене почуття, об’єктом якого є 

деякий вчинок суб’єкта, який здається йому причиною 

негативних для нього і інших людей наслідків.

ХВОРОБИ
  Почуття провини перед жінкою 
у чоловіків — Імпотенція 

  Почуття сексуальної провини 
у жінок — Вагініт 
  Зациклення на минулому — 
Міжхребцева грижа 

  Почуття провини, яке не дає 
рухатися вперед — Ніготь, що вріс 
на нозі 
  Бажання покарати себе через 
відчуття провини — Біль, травми 

ВІДЧУТТЯ 
ПРОВИНИ

людська емоція, яка виникає, коли зачіпають почуття 

її власної гідності, коли людина усвідомлює, що її 

принижують у її особистій думці або у думці суспільства.

ХВОРОБИ
  Образа на несправедливу 
критику — Артрит 

  Образа на батьків — Ожиріння 

  Глибока образа — Рак 

  Виношування образи в собі — 
Камені в нирках 

  Образа на сексуального партнера — 
Молочниця

ОБРАЗА

низька самооцінка передбачає несприйняття 

себе, самозаперечення, негативне ставлення 

до своєї особистості

ХВОРОБИ
  Несприйняття своєї жіночності — 
Болючі менструації 

  Відсутність любові до себе — 
Вугрі, прищі 
  Несприйняття своєї особистості — 
Алкоголізм 

  Ненависть до себе — 
Булімія (відчуття голоду) 
  Небажання бачити себе 
в істинному світлі — Астигматизм 
(проблеми із зором) 

НЕСПРИЙНЯТТЯ 

СЕБЕ

За інф. vmestovalidola.com

«Õâîðîáà — ðåàêö³ÿ 
ëþäèíè íà ñèëüíå 
ïåðåæèâàííÿ, êîëè 
íåðâîâà ñèñòåìà 
íå ìîæå ñïðàâèòèñÿ 
ç çàâäàííÿì»
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— Êîæíà ëþäèíà ìàº ìð³þ. 
ß âæå âèíîøóþ ¿¿ ïðèáëèçíî 
äåñÿòü ðîê³â, — ðîçïîâ³äàº ÷î-
ëîâ³ê. — Õî÷ó çä³éñíèòè ïî¿çäêó 
äî îêåàíó âåëîñèïåäîì. Çàâæäè 
äîâîäèëîñü â³äêëàäàòè, àëå öüîãî 
ðàçó ÿ âïåâíåíèé, ùî ó ìåíå âñå 
âèéäå. Âèðóøèòè ïëàíóþ ð³âíî 
çà ð³ê ç öüîãî ÷àñó. Àëå ï³äãîòîâêó 
ïî÷àâ âæå òåïåð.

Ñïî÷àòêó òåðíîïîëÿíèí õîò³â 
ïðîñòî ïîáà÷èòè îêåàí. Àëå âè-
ð³øèâ, ùî ïðî öå ìàº ä³çíàòèñÿ 

á³ëüøå ëþäåé ³ ïðèñâÿòèòè ïî-
¿çäêó áëàãîä³éí³é ìåò³.

ЇДЕ ДО ОКЕАНУ, ЩОБ 
ДОПОМОГТИ ДІТЯМ 

— ß äóìàþ, ùî ðàçîì ç òèì, 
ùî áóäó çä³éñíþâàòè ñâîþ ìð³þ, 
áóëî á äîáðå çä³éñíèòè ³ ìð³þ 
ÿêî¿ñü äèòèíè, — êàæå Ñòåïàí. — 
Ïðîïîíóþ ëþäÿì ïðî¿õàòè ç³ 
ìíîþ òðîõè ìåíø³ äèñòàíö³¿ òà 
ïîæåðòâóâàòè ãðîø³ íà äîïîìîãó 
ä³òÿì. Ïîêè ùî øóêàþ îõî÷èõ, 
ÿê³ á äîïîìîãëè ìåí³ ñòâîðèòè 
áëàãîä³éíèé ôîíä, àáî ëþäåé, 
ÿêèì ïîòð³áíà äîïîìîãà, äëÿ 
ÿêèõ ìè á ìîãëè ðîçïî÷àòè çá³ð 
êîøò³â.

Âåëîñèïåäèñò êàæå, ùî íà ïî-
¿çäêó äëÿ ñåáå âæå ïî÷àâ â³äêëà-
äàòè ãðîø³, òîìó ç ïîæåðòâ äëÿ 
ñåáå í³÷îãî íå â³çüìå.

— ×îãî áè öå ìåí³ íå âàðòóâà-
ëî, ìóøó öå çðîáèòè, — ïðîäîâ-
æóº Ñòåïàí. — Ó ªâðîï³ âë³òêó 

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

 Öåðåìîí³þ âðó÷åííÿ ÷åòâåðòî¿ 
ê³íîïðåì³¿ «Çîëîòà Äçè´à-2020» 
÷åðåç ïîøèðåííÿ êîðîíàâ³ðóñó 
òà ç ì³ðêóâàíü áåçïåêè öüîãîð³÷ 
ïðîâåëè îíëàéí. Òðàíñëÿö³ÿ â³ä-
áóâàëàñÿ íà êàíàë³ Óêðà¿íñüêî¿ 
ê³íîàêàäåì³¿ â Youtube.

Öüîãîð³÷íà ê³íîïðåì³ÿ äëÿ 
òåðíîïîëÿí ö³êàâà òèì, ùî äå-
ê³ëüêà ïåðåìîæö³â íîì³íàö³é 
ïîâ’ÿçàí³ ñàìå ç Òåðíîïîëåì. 
Íàïðèêëàä, íîì³íàö³þ «Íàéêðà-
ùà æ³íî÷à ðîëü äðóãîãî ïëàíó» 
âèãðàëà Íàòàëÿ Ñóìñüêà, âîíà 
çí³ìàëàñÿ â ô³ëüì³ ðåæèñåðà 
Òàðàñà Òêà÷åíêà «×îðíèé âî-
ðîí». Öåé ðåæèñåð íåùîäàâíî 
â³äçíÿâ íà Òåðíîï³ëüùèí³ ñâ³é 
ô³ëüì «×åðâîíèé 2».

Ó íîì³íàö³¿ «Íàéêðàù³ â³-
çóàëüí³ åôåêòè» âèãðàâ ô³ëüì 
«Ôîêñòåð ³ Ìàêñ» ðåæèñåðà 
Àíàòîë³ÿ Ìàòåøêà. Ãîëîâí³ ðîë³ 
â öüîìó ô³ëüì³ ç³ãðàëè òåðíî-
ïîëÿíè Áîãäàí Êîç³é òà Â³òàë³ÿ 
Òóð÷èí.

Íàéá³ëüøà êîíêóðåíö³ÿ áóëà 

ì³æ ô³ëüìàìè «Ìî¿ äóìêè òèõ³» 
ðåæèñåðà Àíòîí³î Ëóê³÷à òà «Äî-
äîìó» Íàð³ìàíà Àë³ºâà.

ПОЗИТИВНІ ВІДГУКИ 
ПРО «ЗОЛОТУ ДЗИҐУ» 

— Íàãîðîäè ìàþòü çíàéòè 
ñâî¿õ âëàñíèê³â ³ òå, ùî ê³-
íîïðåì³ÿ â³äáóëàñÿ â ðåæèì³ 
îíëàéí, º ïîçèòèâíèì ôàêòî-
ðîì, àäæå áàãàòî ëþäåé ÷åêàëè 
öþ ê³íîïðåì³þ. Ùîäî íàéêðà-
ùîãî ô³ëüìó «Ìî¿ äóìêè òèõ³», 
òî Òåðíîï³ëüñüêà Ê³íîêîì³ñ³ÿ 
âëàøòîâóâàëà äîïðåì’ºðíèé 
ïîêàç öüîãî ðîêó, — ðîçïîâ³äàº 
åêñïåðò òåðíîï³ëüñüêî¿ ê³íî-
êîì³ñ³¿ Âîëîäèìèð Õàíàñ. — 
Âëàñíå, íà íüîìó áóëè ïðèñóòí³ 
ðåæèñåð ô³ëüìó Àíòîí³î Ëóê³÷ 
òà àêòîðêà, ùî ç³ãðàëà ãîëîâíó 
æ³íî÷ó ðîëü — ²ðìà Â³òîâñüêà. 
Â³äãóêè òåðíîï³ëüñüêèõ ãëÿäà÷³â 
ç ïðèâîäó öüîãî ô³ëüìó áóëè äî-
âîë³ õîðîø³.

Äëÿ ïàíà Âîëîäèìèðà íå ñòà-
ëî ñþðïðèçîì ³ âåëèêà ê³ëüê³ñòü 
íàãîðîä ô³ëüìó «Ìî¿ äóìêè 
òèõ³» íà ê³íîôåñòèâàë³ «Çîëîòà 

äçè´à». Åêñïåðò ïîâ³äîìèâ, ùî 
Òåðíîï³ëü öüîãîð³÷ ùå ïîáà-
÷èòü ôåñòèâàëü «Ê³íîÕâèëÿ», 
äå òàêîæ âàðòî î÷³êóâàòè äîâî-
ë³ áàãàòî ö³êàâèõ óêðà¿íñüêèõ 
ê³íîñòð³÷îê.

У ТЕРНОПОЛІ БУДЕ 
ФЕСТИВАЛЬ «КІНОХВИЛЯ» 

— Äëÿ ëþäåé, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç 
ê³íî, êàðàíòèí º íàäçâè÷àéíî 
íåãàòèâíèì ÿâèùåì, àäæå ê³-
íîçàëè ùå äîâãèé ÷àñ íå çìî-

æóòü ïðàöþâàòè, ³ íîâ³ ô³ëüìè 
ìîæíà áóäå ïðîäàâàòè ÷åðåç 
ïëàòí³ ñåðâ³ñè àáî ïîêàçóâàòè 
íà òåëåáà÷åíí³. Ñàìå òîìó áà-
ãàòî ðåæèñåð³â çàðàç ïðàöþþòü 
íà òåëåáà÷åíí³, — êàæå ãîëîâà 
Àñîö³àö³¿ ê³íîêîì³ñ³¿ Óêðà¿íè 
Ëåîí³ä Áèöþðà. — Ìè àêòèâíî 
äóìàºìî íàä òèì, ÿê îðãàí³çóâà-
òè ñâ³é ôåñòèâàëü «Ê³íîÕâèëÿ» 
â Òåðíîïîë³. Â³í îäíîçíà÷íî 
â³äáóäåòüñÿ öüîãî ðîêó, îäíàê 
êàðàíòèí âí³ñ ñâî¿ êîðåêòèâè é 
ãîâîðèòè ïðî òî÷íó äàòó ïîêè 
íå ìîæíà, îð³ºíòîâíî — ïðîâå-
äåìî éîãî â ãðóäí³.

Ëåîí³ä Áèöþðà ðîçïîâ³â, ùî 
â öüîìó ðîö³ âàðòî î÷³êóâàòè 
âèõ³ä ÷îòèðüîõ ô³ëüì³â, ÿê³ 
ïîâ’ÿçàí³ ç Òåðíîïîëåì. Ïåð-
øèé — «Çàðâàíèöÿ», êîðîòêîìå-
òðàæíà ñòð³÷êà ïðî ïàëîìíèöü-
êèé öåíòð, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé 
íà ðîçäîð³ææ³ êàòîëèöüêîãî 
òà ïðàâîñëàâíîãî ñâ³òó. Òàêîæ 
âæå ìàéæå çàê³í÷èëè ðîáîòó 
íàä ô³ëüìîì «Äæóðà-Êîðîëå-
âè÷», «×åðâîíèé 2» òà «Îñòàííÿ 
ôîðòåöÿ Õàäæèáåé».

ТЕРНОПОЛЯНИН ЗБИРАЄТЬСЯ 
ВЕЛОСИПЕДОМ ДО АТЛАНТИКИ
Лайф  Уже кілька років Степан 
Мортурняк має мрію — поїхати 
велосипедом у Португалію, щоб побачити 
Атлантичний океан. Свою поїздку чоловік 
організовує з благодійною метою

Фільм з тернополянами в головних ролях виграв 
в одній з номінацій відомої кінопремії

äîù³, òîìó ÿ çíàþ, ùî ëåãêî 
íå áóäå.

ДО ОКЕАНУ ПОНАД 3 ТИСЯЧІ 
КІЛОМЕТРІВ 

Òåðíîïîëÿíèí âæå îáäóìàâ 
ñâ³é øëÿõ. Êàæå, ùî äî óçáå-
ðåææÿ îêåàíó, ùî â Ïîðòóãàë³¿, 
ïðèáëèçíî 3 òèñÿ÷³ ê³ëîìåòð³â, 
ïîäîðîæ çàéìàº ïðèáëèçíî äâà 
ì³ñÿö³. ×îëîâ³ê âæå ïîíàä 10 ðî-
ê³â çàéìàºòüñÿ ñïîðòîì, òîìó 

êàæå, ùî çà ñâ³é ô³çè÷íèé ñòàí 
íå ïåðåæèâàº.

Ùîòèæíÿ âåëîñèïåäîì Ñòåïàí 
¿çäèòü ó ð³çí³ ì³ñòå÷êà òà ñåëà 
îáëàñò³, ùîá òðåíóâàòèñü ïåðåä 
íàéâàæëèâ³øîþ ïî¿çäêîþ.

— ß âæå ðîáëþ äîäàòêîâ³ òðå-
íóâàííÿ. ̄ æäæó ïî 130 ê³ëîìåòð³â 
ìàéæå ùîòèæíÿ, — êàæå â³í. — 
¯çäèâ âåëîñèïåäîì ó Çîëî÷³â. 
Çâ³äòè — íà Áåðåæàíè ³ çíîâó — 
íà Òåðíîï³ëü. ß äî ïî¿çäêè ãîòîâèé 
³ ñïîä³âàþñü, ùî â ìåíå âñå âèéäå.

Òðåíóâàííÿ ÷îëîâ³ê 
âæå ðîçïî÷àâ. Íàðàç³ 
ùîòèæíÿ âè¿æäæàº 
âåëîñèïåäîì ó ³íøå 
ì³ñòî Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
îáëàñò³

ДОВІДКА 

Зараз чоловік шукає можливість 
допомогти якомусь благодійному 
фонду. Якщо ви знаєте, кому по-
трібна допомога — телефонуйте. 
Степан — 067–705–86–10.

Щотижня велосипедом Степан їздить у різні 
містечка та села області, щоб тренуватись перед 
найважливішою поїздкою

У номінації «Найкращі візуальні ефекти» виграв фільм 
«Фокстер і Макс» режисера Анатолія Матешка
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×èòà÷³ ñòîð³íêè ²ðèíè Ãóðèí çàëèøèëè 
äåñÿòêè êîìåíòàð³â ï³ä ñì³øíèìè ñêð³íàìè 
ç ïåðåïèñîê ç ó÷íÿìè.

«Íàâ³òü ÿêùî íà Ï³äâîëî÷èñüê âïàäå ìå-

òåîðèò, òî ìî¿ ó÷í³ äàäóòü ñîá³ ðàäó, — ïèøå 
â÷èòåëüêà. — Ò³ ä³òè — òî íåâè÷åðïíèé 
êëîíäàéê ïîçèòèâó. Çà îäí³º¿ óìîâè: ¿õ 
òðåáà äóæå ñèëüíî ëþáèòè, áî ³íàêøå í³ÿê».

À òàê ²ðèíà Ãóðèí îïèñàëà ñâ³é äåíü ³ç 
æèòòÿ â÷èòåëüêè íà êàðàíòèí³, ó ÿêî¿ ùå 
é ï³äðîñòàº ìàëåíüêà äîíå÷êà.

РЕКЛАМА

ВЧИТЕЛЬКА І УЧНІ: ВЕСЕЛІ 
ХРОНІКИ КАРАНТИННИХ ЧАТІВ 
Позитив  Учителька англійської мови з містечка 
Підволочиськ Ірина Гурин каже, що її учні — 
то невичерпний клондайк жартів та позитиву і 
ділиться у соцмережах «перлами» з учнівських чатів

Вчителька каже, що її 
учні — невичерпне джерело 
жартів. І додає, що навіть якщо 
на Підволочиськ впаде метеорит — 
вони дадуть собі раду 

Розпорядок дня 
8.00

підйом і підготовка до проведення дистанційного навчання 
(розчісування і переодягання зі спальної у «парадну» піжа-
му (за умови проведення скайп-конференцій верх піжами 
змінюється на випрасувану білу блузку і піджак; низ зали-
шається незмінним) 

8.30

вранішня кава і підготовка матеріалів для занять (кален-
дарно-тематичне планування, підручники, методичні реко-
мендації й розробки уроків) 

8.40–9.00

пришестя Христини, вимочування губкою кави з кален-
дарно-тематичного планування, приклеювання скотчем 
видертої «з м’ясом» сторінки про міста Британії з підручни-
ка для 9 класу 

9.00

відправка завдань, пояснення лексичного й граматичного 
матеріалу учням 

9.10

відправка Христиною вмісту галереї у батьківсько-учнівські чати 

9.20–10.00

очистка вмісту батьківсько-учнівських чатів від власних 
фотографій кнопкою «видалити у всіх», вибачення і пояс-
нення, хто така Христина 

10.00–10.45

контроль аудіювання за затвердженим дирекцією графіком 

10.00–10.15

пояснення лексичного значення слова «аудіювання» 

11.00–12.00

відправка завдань контрольної учням, які не знали про 
затверджений дирекцією графік і проспали 

12.00–12.30

отримання фотозвітів з виконаними завданнями, зарядка 
телефона, очистка переповненої пам’яті 

12. 35

друге пришестя Христини, повна очистка нею вмісту 
галереї телефона з усіма учнівськими роботами і робочого 
столу у комп’ютері 

12.40–12.50

прийом заспокійливих 

13.00

обідня перерва у Христини, передруковування календар-
но-тематичного планування, обліпленого картопляним пюре 

13.15–14.00

пошук відео у Youtube «Куди зникли всі значки з робочого 
столу» 

14.00–15.00

прийом антидепресантів, переустановка Windows 

15.00–17.00

обідній сон у Христини, відновлення резервної копії теле-
фона, перевірка учнівських робіт 

17.05–19.00

виставлення оцінок в електронний журнал і паралельні 
телефонні консультації з питань критеріїв оцінювання робіт 

19.00–20.30

відправка фотозвітів учнями, які щойно повернулися з 
села, двору чи магазину 

20.45–21.15

консультації щодо проблем із доступом до мережі Інтернет, 
вайбера й електронного щоденника на сайті eschools 

22.00

прийом снодійного разом з антидепресантами і заспокій-
ливими 

22.30–23.30

переписка уві сні в батьківсько-учнівських чатах 

00.00–8.00

солодкі сни про реальне, а не дистанційне навчання 
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ßê òåðíîïîëÿíè ãîòóþòüñÿ 
äî ÇÍÎ, «RIA ïëþñ» çàïèòàëà 
ó ñîöìåðåæàõ. Êîìóí³êàáåëüí³-
øèìè â³ä àá³òóð³ºíò³â âèÿâèëèñü 
¿õí³ áàòüêè.

— Ó ìåíå äî÷êà çàðàç ãîòóºòü-
ñÿ äî ÇÍÎ, — ðîçïîâ³äàº Íàòà-
ëÿ Îëåíþê. — Óñå ñêëàäíî, àëå 
çëàãîäæåíî. Óðîêè ïðîõîäÿòü, 
ï³äãîòîâêó äî ÇÍÎ âèêëàäà÷³ ïðî-
âîäÿòü. Ñàìîñò³éí³ òà îö³íþâàí-
íÿ â÷èòåë³ íàäàþòü ç âêàçàííÿì 
ê³íöåâîãî ÷àñó äëÿ âèêîíàííÿ. 
Îö³íêè â åëåêòðîííîìó æóðíàë³, 
ÿêèé ä³º òðåò³é ð³ê, áà÷ó â÷àñíî. 
Îðãàí³çîâàíîþ òà çëàãîäæåíîþ 
ðîáîòîþ â÷èòåë³â-ïðåäìåòíèê³â 
ÿ, ÿê ìàìà ë³öå¿ñòêè, çàäîâîëåíà.

Ãàëèíà ×³ï êàæå, ùî ¿¿ ñèí 
äî îö³íþâàííÿ ãîòóºòüñÿ ñàìî-
ñò³éíî. Ðàí³øå õëîïåöü çàéìàâñÿ 
ç ðåïåòèòîðàìè, àëå ÷åðåç êàðàí-
òèí ¿õ äîâåëîñü â³äì³íèòè.

— Äî îö³íþâàííÿ âæå íå òàê 
áàãàòî ÷àñó. Òîìó ñèí áàãàòî 
÷àñó ïðîâîäèòü çà êîìï’þòå-

ðîì, — êàæå æ³íêà. — Äóæå áà-
ãàòî ïðîãðàì, â ÿêèõ ÿ íå ìîæó 
ðîç³áðàòèñü. Àëå áà÷ó, ùî â³í 
ñïðàâëÿºòüñÿ. Çàðàç âîíè çàê³í÷ó-
þòü çäàâàòè êîíòðîëüí³. ÇÍÎ ìàº 
ðîçïî÷àòèñü âæå ï³ñëÿ 25 ÷åðâíÿ. 
Ñïîä³âàþñü, ùî âñå áóäå äîáðå.

ТОП САЙТІВ, ЯКІ 
ДОПОМОЖУТЬ У ПІДГОТОВЦІ 

Øêîëÿð³ âñå ÷àñò³øå çâåðòàþòü-
ñÿ äî âåá-ñòîð³íîê òà ð³çíîìàí³ò-
íèõ ñîö³àëüíèõ ìåðåæ çàðàäè ³í-
òåðàêòèâíîãî âèâ÷åííÿ øê³ëüíî¿ 
ïðîãðàìè. ²íñòèòóò æóðíàë³ñòèêè 
ïðîïîíóº ïåðåë³ê áåçêîøòîâíèõ 
ðåñóðñ³â äëÿ ï³äãîòîâêè, ÿê³ äîç-
âîëÿòü øâèäøå çàïàì’ÿòàòè ìà-
òåð³àë ³ íå âèêëèêàòèìóòü ñòðåñ.

ВІДЕО МОН УКРАЇНИ 
Ïîðÿä ³ç äèñòàíö³éíèìè ìàòå-

ð³àëàìè äëÿ ïî÷àòêîâî¿ òà ñåðåä-
íüî¿ øêîëè, YouTube-êàíàë ÌÎÍ 
Óêðà¿íè âèêëàäàº â³äåîóðîêè ç 
ï³äãîòîâêè äî ÇÍÎ. Â³äåî òðàí-
ñëþþòüñÿ òåëåêàíàëîì Ðàäà ³ 
òàêîæ ðîçì³ùóþòüñÿ íà îô³ö³é-
íîìó êàíàë³. Çàçâè÷àé, ó ðîëèêó 
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²ç ïåðøîãî ÷åðâíÿ äèòñàäêè 
â Òåðíîïîë³ â³äíîâëþþòü ðîáî-
òó. Òðèâàëèé ÷àñ ìàëþêè ïðîâå-
ëè âäîìà. ßê âáåðåãòè ä³òåé â³ä 
ñòðåñó òà ïîëåãøèòè àäàïòàö³þ 
äî ñîö³óìó, ïîÿñíþº ïðàêòè÷íèé 
ïñèõîëîã âèùî¿ êàòåãîð³¿, ïñèõî-
òåðàïåâò Ñâ³òëàíà Êóõàðóê. 

— ×îìó ìàëþêàì ñêëàäíî ïî-
âåðòàòèñÿ â ñîö³àëüíå îòî÷åííÿ?

— Òðèâàëèé ÷àñ ä³òè çâèêëè 
ñï³ëêóâàòèñü ëèøå â ñ³ìåéíîìó 
êîë³. Ó çâè÷àéí³é îáñòàíîâö³ áàòü-
êè äóæå ÷àñòî âãàäóþòü áàæàííÿ 
äèòèíè: ùî âîíà õî÷å, ùî ëþáèòü 
¿ñòè, ùî ¿¿ çàñìó÷óº. Ñàìå òîìó 
äèòèí³ íå çàâæäè îáîâ’ÿçêîâî 
ïîÿñíþâàòè öå âåðáàëüíî. Ó ñà-
äî÷êó ñèòóàö³ÿ äåùî ³íøà. Òîæ 
ÿêùî äèòèíà íå çìîæå ïîÿñíèòè 
òå, ÷îãî âîíà ïîòðåáóº, ìîæóòü âè-
íèêàòè òðóäíîù³. Òîìó ïîòð³áíî 
á³ëüøå ÷àñó ïðèä³ëÿòè òîìó, ùîá 
äèòèíà ðîçïîâ³äàëà âàì ïðî òå, 
ùî â³äáóâàºòüñÿ ç íåþ, êîëè âîíà 
îêðåìî: ÷èì ãðàëàñÿ, ùî ¿ëà, ç 

êèì ïîçíàéîìèëàñü òà ³íøå.

— Ùî ðîáèòè, ÿêùî äèòèíà 
íåçàäîâîëåíà ÷èìîñü, àëå ç’ÿñó-
âàòè íå âäàëîñÿ?

— ß ðàäæó â òàêèõ âèïàäêàõ 
çâåðòàòèñÿ äî ïñèõîëîãà. Òîìó 
ùî ìè äîïîìàãàºìî âåðáàë³çóâàòè 
âíóòð³øí³ ïåðåæèâàííÿ, êîìóí³-
êàö³¿, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ. Àäæå ³íêî-
ëè áàòüêè âåäóòü ìîíîëîã. À äè-
òèíà — ïðîñòî ñëóõà÷.

— ×è ìîæóòü êàðàíòèíí³ îáìå-
æåííÿ ñòàòè áàð’ºðîì äëÿ ñï³ëêó-
âàííÿ äèòèíè ç îäíîë³òêàìè?

— Òàê. Àäæå êàðàíòèí îáìåæèâ 
íîðìàëüíå ñï³ëêóâàííÿ. Áàòüêè 
òðèâàëèé ÷àñ çàáîðîíÿëè ä³òÿì 
ñï³ëêóâàòèñü ç ³íøèìè ìàëþêàìè. 
Äèòèíó öå íàñòîðîæóº. Âîíà ðîçó-
ì³º, ùî öå òóðáîòà ïðî ¿¿ çäîðîâ’ÿ, 
àëå äëÿ íå¿ òàêîæ öå îáìåæåííÿ, 
ÿêå âïëèâàº íà ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òó.

Ó ñàäêó äèòèíà ïîâåðíåòüñÿ 
äî ñï³ëêóâàííÿ. Òîìó âàðòî ïî-
ÿñíèòè ä³òÿì, ùî ïåðåáóâàþ÷è 
íà âóëèö³, ìè íå ìîæåìî çíàòè, 
÷è çäîðîâà äèòèíà, ÿêà ïîðÿä, 

à ä³òè ó ñàäêó — óñ³ ïðîéøëè 
îáñòåæåííÿ. Ñêàæ³òü äèòèí³, ùî 
íå âàðòî áîÿòèñÿ ñï³ëêóâàííÿ.

— ßê ï³äãîòóâàòè äèòèíó?
— Êîëè ìàëþê çíàõîäèòüñÿ 

ó âóçüêîìó ñîö³àëüíîìó êîë³, ç 
íèì ïîòð³áíî âèêîðèñòîâóâàòè 
áàãàòî ðîëüîâèõ ³ãîð, â õîä³ ÿêèõ 
ïîÿñíþâàòè áàãàòî ðå÷åé òà ñòà-

âèòè áàãàòî çàïèòàíü. Íàïðèêëàä, 
âè ìîæåòå ïîãðàòè â ãðó «ìåäñå-
ñòðà-ïàö³ºíò» òà ïåðåâ³ðèòè, ÿê 
ìàëþê ðåàãóâàòèìå íà îáñòåæåí-
íÿ, ÿêå éîãî ÷åêàº ïåðåä êîæíèì 
â³çèòîì ó ñàäî÷îê.

— À ÿêùî äèòèíà â³äìîâëÿºòüñÿ 
éòè â ñàäîê áåç áàòüê³â?

— Ïîòð³áíî ùå ïåðåä ïåðøèì 
â³çèòîì ïðîãðàòè ñöåíàð³é ïî-
âåðíåííÿ: «Îò ÿ ë³êàðêà, à òè — 
äèòèíà. À òåïåð — íàâïàêè. ß — 
äèòèíà. ß áîþñü ³òè â ñàäî÷îê». 
Ïîêàæ³òü äèòèí³, ùî öå íîðìàëü-
í³ ðå÷³. Âàðòî êàçàòè äèòèí³, ùî 
ó âèõîâàòåëüêè º âàø òåëåôîí, 
ñêàçàòè äèòèí³, ñê³ëüêè ÷àñó òðè-
âàòèìå ¿¿ ïåðåáóâàííÿ â ñàäêó.

— ×è ìîãëà äèòèíà çà ÷àñ êà-
ðàíòèíó â³äâèêíóòè â³ä ñàäî÷êà?

— Âðàõîâóþ÷è Íîâîð³÷í³ ñâÿòà, 
çàãàëîì ñîö³àëüíà àêòèâí³ñòü äè-
òèíè âïðîäîâæ îñòàííüîãî ðîêó 
áóëà îáìåæåíà íàâ³òü á³ëüøå, í³æ 
äâîìà ì³ñÿöÿìè êàðàíòèíó.

— ×îìó ñîö³àëüíèé äîñâ³ä âàæ-

ëèâèé äëÿ äèòèíè?
— Áà÷èòè ëèøå ð³äíèõ ëþäåé 

çàìàëî äëÿ òîãî, ùîá ïîò³ì âïåâ-
íåíî ïî÷óâàòèñü ó ñóñï³ëüñòâ³. 
Ä³òêàì äîâåäåòüñÿ ³òè â øêîëó, 
çíàéîìèòèñü ç íîâèìè ëþäüìè, 
âèð³øóâàòè ïåâí³ êîíôë³êòè áåç 
ó÷àñò³ áàòüê³â. Äîðîñë³ ìàþòü äîñ-
â³ä ïîâåðòàííÿ â ñîö³óì. Ìàëþêè 
ùå íå îòðèìàëè öüîãî äîñâ³äó. 
Òîìó âàæëèâî ïîêàçàòè äèòèí³, ÿê 
ïîâîäèòèñÿ. Òóò â íàãîä³ ñòàíóòü 
ò³ ñàì³ ðîëüîâ³ ³ãðè.

— ßê ïîÿñíèòè äèòèí³ çáåð³ãàòè 
äèñòàíö³þ, àëå íå áîÿòèñü ä³òåé?

— ß ââàæàþ, ùî çàâäàííÿì âè-
õîâàòåë³â áóäå îáðàòè òàêèé âèä 
ä³ÿëüíîñò³, ïðè ÿêîìó ä³òè çìî-
æóòü êîíòàêòóâàòè áåçïå÷íî. Äè-
òèí³ ñêëàäíî ïîÿñíèòè, ÷îìó âîíà 
íå ìîæå ï³äõîäèòè äî ³íøèõ ä³òåé. 
Öå ìîæå çàëÿêàòè. Íå âàðòî êàçà-
òè äèòèí³: «Íå òîðêàéñÿ äî ³íøèõ 
ä³òåé! Íå ï³äõîäü!» Êðàùå ñêàçà-
òè: «Ïðèñëóõàéñÿ äî âèõîâàòåë³â 
òà áóäü àêòèâíèé». Äîðîñë³ ìàþòü 
ïðîäóìàòè öåé ôîðìàò, à ä³òÿì öå 
ïîäàòè â ³ãðîâ³é ôîðì³.

Як безпечно «повернути» дитину в садок після карантину

КАРАНТИННЕ ЗНО: ЯК НЕ ВТРАТИТИ 
ГОЛОВУ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ?
ЗНО  Через карантин зовнішнє 
незалежне оцінювання ніхто 
не відміняв, а от підготовка до нього 
значно ускладнилася. Корисні сайти, 
що полегшать підготовку, та історії 
тернополян читайте у матеріалі

ì³ñòèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ç äåê³ëü-
êîõ ïðåäìåò³â. Ïåðåâàæíî, öå 
ìàòåìàòèêà, ³ñòîð³ÿ, á³îëîã³ÿ òà 
àíãë³éñüêà ìîâà.

ІЛЮСТРАЦІЇ TURNJOURN 
²íøèì âèäîì ï³äãîòîâêè º âè-

â÷åííÿ ìàòåð³àëó çàâäÿêè ³ëþñòðî-
âàíèì ìàòåð³àëàì. Öþ ñòðàòåã³þ 
âèêîðèñòàëà ñòîð³íêà â Instagram 
ï³ä íàçâîþ TurnJourn. ̄ ¿ ñòâîðèëè 
öüîãî ðîêó ïðàö³âíèêè ïðåñ-ñëóæ-
áè ²íñòèòóòó æóðíàë³ñòèêè äëÿ 
ï³äãîòîâêè äî ÇÍÎ ç óêðà¿íñüêî¿ 
ìîâè, ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè òà àíãë³é-
ñüêî¿ ìîâè. Íà çîáðàæåííÿõ òåçè 
äîïîâíþþòü êàðòèíêè. Íà äóìêó 
çàñíîâíèê³â, òàêèé ï³äõ³ä íàéêðà-
ùå ïðàöþº äëÿ â³çóàë³â, îñê³ëü-
êè ó ïàì’ÿò³ ô³êñóþòüñÿ ñàìå 
êàðòèíêè, à ïîò³ì óæå çà íèìè 
ìîæíà â³äòâîðèòè ïîòð³áíó ³í-
ôîðìàö³þ. Ïðîô³ëü ñòîð³íêè @
turnourn â Instagram. Îêð³ì òîãî, 
ïðàö³âíèêè âèêëàäàþòü ³íòå-
ðàêòèâí³ òåñòè ç â³äïîâ³äÿìè òà 
ïîÿñíåííÿìè, ÿê³ äîïîìàãàþòü 
ïîòðåíóâàòè îòðèìàí³ çíàííÿ.

БЕЗКОШТОВНІ КУРСИ 
НА PROMETHEUS 

Ïðîéòè áåçêîøòîâí³ äèñòàí-
ö³éí³ êóðñè ìîæíà íà ïëàòôîð-
ì³ Prometheus. Ñåðåä íàÿâíèõ 
óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà, 
³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè, ìàòåìàòèêà, 
àíãë³éñüêà. Çà áàæàííÿì, ìîæíà 
ïèñàòè êîìåíòàð³ òà ñï³ëêóâàòèñÿ 
ç âèêëàäà÷åì. Ìàòåð³àë ïîäàºòüñÿ 
ÿê â òåêñòîâîìó ôîðìàò³, òàê ³ 
ó â³äåîëåêö³ÿõ.

«МОВА — ДНК НАЦІЇ» 
Âàðòèé óâàãè îñâ³òí³é ïðîåêò 

«Ìîâà — ÄÍÊ íàö³¿». Â³í ñòâîðå-
íèé äëÿ òèõ, õòî õî÷å âäîñêîíàëè-
òè ñâî¿ çíàííÿ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. 
Ó ðîçä³ë³ «Á³áë³îòåêà» íàÿâí³ òàê³ 
ï³äðîçä³ëè «Ïðàâîïèñ 2019 ðîêó», 
«Àíòèñóðæèê», «Ôðàçåîëîã³çìè», 
«Íàãîëîñ», «Îðôîãðàô³ÿ» òà ³íø³. 
Òóò ìîæíà òàêîæ âèêîíàòè âïðàâè 
òà íàïèñàòè äèêòàíò ï³ñëÿ ðåº-
ñòðàö³¿. Âñ³ ìàòåð³àëè ïîäàþòüñÿ 
â ëåãê³é ðîçâàæàëüí³é ôîðì³ çà äî-
ïîìîãîþ äîòåïíèõ ³ëþñòðàö³é.

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ Й ТЕСТИ 
OSTIVA.UA 

²íôîðìàö³þ ïðî îñîáëèâîñò³ ïðî-
âåäåííÿ òà îö³íþâàííÿ ÇÍÎ ìîæ-
íà ïðî÷èòàòè íà Ostiva.UA. Ñàéò 
ðîçì³ùóº ñòàòò³ ïðî ñòðóêòóðó 
ïðîâåäåííÿ òåñòóâàííÿ, îñîáëè-
â³ñòü çàâäàíü, íàðàõóâàííÿ áàë³â 
òà íàïèñàííÿ âëàñíîãî âèñëîâëþ-
âàííÿ. Íà ñòîð³íö³ ùå é ðîçì³ùåí³ 
ïîäêàñòè ç óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, 
ó ÿêèõ â÷èòåë³ ðîçïîâ³äàþòü òåîð³þ, 
³íôîðìàö³þ ïðî àâòîð³â òà ïîäàþòü 
ñòèñëèé âèêëàä òâîðó.

Одинадцятикласник Теребовлянської школи 
№ 1 Святослав Чіп готується до ЗНО. За комп’ютером 
хлопець проводить по 6 годин щодня 

Світлана Кухарук радить 
усе пояснювати дитині за 
допомогою гри 
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СЕРЕДА, 27 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, 02.20, 05.20 Но-
вини 
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, 00.30, 03.00 «На Каран-
тинi»: марафон 
16.20 Телепродаж 
16.50 Нашi грошi 
17.30 Д/ц «Дикi тварини» 
18.20 Тема дня 
19.20 Д/ц «Свiт дикої природи» 
19.55 Д/ц «Особливий загiн» 
21.35, 23.55, 02.50, 05.50 UA: Спорт 
21.45 Розважальна програма з 
Майклом Щуром 
22.15, 04.25 Т/с «Епоха честi» 
00.00 Спiльно 
02.10 Погода 
03.55 #ВУКРАЇНI

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок 
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, 
03.30 «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 «Сидоренки-Cидорен-
ки» …
22.45 Х/ф «Конґо» 
00.40 Т/с «Як уникнути покарання 
за вбивство-3» 

IНТЕР
03.35 «Орел i Решка. Шопiнг» 
04.55 «Телемагазин»
05.25, 22.00 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Но-
вини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек» …
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою 
руку» …
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий випадок. 
Чуже добро»
18.00, 19.00, 02.15 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 
Злочинець мимоволi»
23.50 Т/с «Головний калiбр» 
01.10 Т/с «Її чоловiки» …

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 
11.35, 13.20 Х/ф «Каратель» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.40 Х/ф «Пегас проти Химери» 
15.15, 16.20 Х/ф «Жанна д’Арк» 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
21.20 Т/с «Контакт» 
23.15 Х/ф «Щось (2011)» 
00.55 Х/ф «Щось (1982)» 
02.45 Т/с «У полi зору» 

СТБ
05.15, 20.15, 22.40 Т/с «Як довго 
я на тебе чекала» …
07.00 «Все буде добре!»
08.45 «МастерШеф. Кулiнарний 

випускний» …
11.35, 14.50 Т/с «Коли ми вдома» 
12.35, 15.40 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.15 «СуперМама»
19.10 «Один за всiх» 
22.55 Т/с «Майор i магiя» 
00.45 Х/ф «Iдеальний голос 3» …

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбутнього» 
07.20 Варьяти …
09.30 Т/с «Грiмм» 
11.10 Х/ф «Аквамарин» 
13.10 Х/ф «Вона — чоловiк» 
15.00, 19.00 Хто зверху? …
20.50 Х/ф «11 друзiв Оушена» 
23.00 Х/ф «Везунчик Логан» …
01.10 Т/с «Загубленi» 
02.05 Служба розшуку дiтей 
02.10 Зона ночi 
04.10, 05.15 Абзац 
05.00 Телемагазин 

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, 17.30 4 весiлля 
12.00 Панянка-селянка 
14.00 Х/ф «Щоденник слабака 3: 
Собачi днi» 
15.30, 23.00 Країна У 
22.00 Сiмейка У 
00.00 Казки У Кiно 
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, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «ДжеДАИ»
07.00 Х/ф «Высшая сила» 
08.45, 17.20 «Затерянный мир»
13.45 Х/ф «Майор Пэйн» 
15.25 Х/ф «К-9» 
19.15 Т/с «Опер по вызову-3» 
20.15 Т/с «Ментовские войны. Киев» 
22.15 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-11» 
23.55 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-10» 
01.40 «Облом.UA.»
04.55 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры. Фильм 2. Смертельный 
танец» 
05.45 Телемагазины 

ЧЕТВЕР, 28 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, 02.20, 05.20 Но-
вини 
09.00 Божественна лiтургiя в день 
свята Вознесiння Господнього 
у Свято-Михайлiвському кафе-
дральному соборi Православної 
Церкви України 
11.00 Всеукраїнська школа онлайн. 
Українська мова 
11.30 Всеукраїнська школа онлайн. 
Фiзика 
12.00 Всеукраїнська школа онлайн. 
Англiйська мова 
12.30 Всеукраїнська школа онлайн. 
Всесвiтня iсторiя 
13.10, 15.10, 00.30, 03.00 «На Каран-
тинi»: марафон 
16.20 Телепродаж 
16.50 Розважальна програма з 
Майклом Щуром 
17.30 Д/ц «Дикi тварини» 
18.20 Тема дня 
19.20 Д/ц «Свiт дикої природи» 
19.55 Д/ц «Особливий загiн» 
21.35, 23.55, 02.50, 05.50 UA: Спорт 
21.45, 03.55 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
22.15, 04.25 Т/с «Епоха честi» 
00.00 #ВУКРАЇНI
02.10 Погода 

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок 
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, 
03.50 «Любий, ми переїжджаємо»
13.45 «Одруження наослiп 6»
15.25 «Свiт навиворiт 6»
17.10 Т/с «Вiтер кохання» …
19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 Т/с «Сидоренки-
Cидоренки» …
22.30 «Право на владу 2020» 
00.45 Т/с «Як уникнути покарання 
за вбивство-3» 
02.45 «Грошi 2020»

IНТЕР
03.45 «Орел i Решка. Шопiнг» 
04.55 «Телемагазин»
05.25, 22.00 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Но-
вини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек» …
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою 
руку» …
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий випадок. 
Чуже добро»
18.00, 19.00, 01.55 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 
Злочинець мимоволi»
23.45 Т/с «Головний калiбр» 
Заключна с.
00.50 Т/с «Її чоловiки» (12+) 
Заключна с.

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.30 Факти 
04.50 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 
11.30, 13.20 Х/ф «Ромео повинен 
померти» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.10, 16.20 Х/ф «Вiдшкодування 
збиткiв» 
16.40 Х/ф «Стирач» 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Анти-зомбi 
21.20 Т/с «Контакт» 
23.15 Х/ф «Дракула» …
01.30 Х/ф «Щось (2011)» 
03.00 Т/с «У полi зору» 

СТБ
05.15, 20.15, 22.40 Т/с «Як довго 
я на тебе чекала» …
07.00 «Все буде добре!»
08.45 «МастерШеф. Кулiнарний 
випускний» …
11.50, 14.50 Т/с «Коли ми вдома» 
12.35, 15.40 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.15 «СуперМама»
19.10 «Один за всiх» 
22.55 Т/с «Майор i магiя» 
00.45 Х/ф «Кохання та iншi 
неприємностi» 

@#НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбутнього» 
07.20 Варьяти …
09.30 Т/с «Грiмм» 
12.00 Х/ф «Дiти шпигунiв» 
13.40 Х/ф «Дiти шпигунiв: Кiнець 
гри» 
15.10 Х/ф «Фокус» 
17.10, 19.00 Хто зверху? …
20.50 Х/ф «12 друзiв Оушена» 
23.00 Х/ф «Прогулянка висотою» 
01.20 Т/с «Загубленi» 
02.10 Служба розшуку дiтей 
02.15 Зона ночi 
04.10, 05.15 Абзац 
05.00 Телемагазин 

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, 17.30 4 весiлля 
12.00 Панянка-селянка 
14.00 Х/ф «Щоденник слабака 4: 
Довга дорога» 
15.30, 23.00 Країна У 
22.00 Сiмейка У 
00.00 Казки У Кiно 
01.00 17+
02.30 Теорiя зради 
03.20 БарДак 
04.10 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «ДжеДАИ»
07.00 Х/ф «Горец 2» 
08.40 «Месть природы»
08.55 «Решала»
10.55, 17.20 «Затерянный мир»
13.50 Х/ф «Тригонал: Борьба 
за справедливость» 
15.45 Х/ф «Атака на королеву» 
19.15 Т/с «Опер по вызову-3» 
20.10 Т/с «Ментовские войны. 
Киев» 
22.10 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-11» 
23.50 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-10» 
01.35 «Облом.UA.»
04.55 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры. Фильм 2. Смертельный 
танец» 
05.45 Телемагазины 

П`ЯТНИЦЯ, 29 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, 02.20, 05.20 Но-
вини 
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, 00.30, 03.00 «На Каран-
тинi»: марафон 
16.20 Телепродаж 
16.50, 03.55 Перша шпальта 
17.25 VoxCheсk 
17.30, 21.45 Д/ц «Дикi тварини» 
18.20 Тема дня 
19.20 Д/ц «Свiт дикої природи» 
19.55 Д/ц «Особливий загiн» 
21.35, 23.55, 02.50, 05.50 UA: Спорт 
22.15, 04.25 Т/с «Епоха честi» 
00.00 Схеми. Корупцiя в деталях 
02.10 Погода 

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок 
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 04.10 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей 
2020»
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10 «Лю-
бий, ми переїжджаємо»
13.45 «Одруження наослiп-4» 
15.25 «Свiт навиворiт 6»
17.10 Т/с «Вiтер кохання» …
19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 «Лiга смiху. Дайджест 2020»
22.40 «Вечiрнiй квартал»
00.25 Х/ф «Мандри Гуллiвера» 
01.55 Х/ф «Прометей» 
05.10 «Свiтське життя. 2020»

IНТЕР
03.25 «Орел i Решка. Шопiнг» 
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 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий випадок. 
Чуже добро»
18.00, 01.35 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi тижня»

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 00.55 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 
11.10, 13.20 Х/ф «Беовульф» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.45 Х/ф «Обдурити усiх» 
15.25, 16.20, 22.40 Скетч-шоу 
«На трьох» 
17.25, 20.05 Дизель-шоу …
18.45 Факти. Вечiр 
01.25 Х/ф «Жанна д’Арк» 

СТБ
05.15 Т/с «Як довго я на тебе чекала»…
06.55, 14.50 Т/с «Слiпа» …
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.30, 18.15, 19.00 «Холостяк-10» …
22.40 Т/с «Майор i магiя» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбутнього» 
07.20 Варьяти …
10.00 Половинки 
12.10 Топ-модель по-українськи 
16.50 Х/ф «11 друзiв Оушена» 
19.00 Х/ф «12 друзiв Оушена» 
21.20 Х/ф «13 друзiв Оушена» 
23.40 Х/ф «Мистецтво обману» 
01.40 Т/с «Загубленi» 
02.25 Служба розшуку дiтей 
02.30 Зона ночi 
05.10 Телемагазин 
05.25 Стендап шоу 

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 Х/ф «Встигнути за Джон-
сами» 
15.45 Х/ф «Мiцний горiшок: Гарний 
день, аби померти» 
21.00 Х/ф «Особливо небезпечний» 
23.00 Х/ф «Iнструкцiї не дода-
ються» 
01.00 17+
02.30 Теорiя зради 
03.20 БарДак 
04.10 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «ДжеДАИ»
07.00 Х/ф «Горец 3» 
08.50 «Месть природы»
10.25, 17.20 «Затерянный мир»
13.20 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай-2» 
15.00 Х/ф «Призрак» 
19.15 Х/ф «Форсаж-8» 
21.50 Х/ф «Инферно» 
23.35 Х/ф «Водитель автобуса» 
00.55 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-10» 
01.45 «Облом.UA.»
04.05 «Совершенно секретно-2017»
05.45 Телемагазины 

СУБОТА, 30 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 
09.30, 03.20 Енеїда 
10.35 М/с «Чорний пiрат» 
12.20 Телепродаж 
12.55 Д/ц «Дикi тварини» 
13.30 Х/ф «Павел iз Тарсуса» 1 с. …
15.00 Країна пiсень 
16.00, 01.25, 02.50 #ВУКРАЇНI
17.00 Д/ц «Погляд з середини» 
17.35 Т/с «Епоха честi» 
20.25 Д/ц «Боротьба за виживання» 

21.20 Д/ц «Супер-Чуття» 
22.00 Х/ф «Пазл» …
23.40, 05.00 Бюджетники 
00.30 Святi та грiшнi 
02.20 Погода 
04.10 Сильна доля 

1+1
06.15, 07.00, 04.05 «Життя вiдомих 
людей 2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
12.05 Х/ф «Люди Iкс. Логан: 
Росомаха» 
14.45 Х/ф «Люди Iкс. Апокалiпсис» 
17.20 Т/с «Кухня» 
19.30, 05.25 ТСН 
20.20 «Чистоnews 2020»
20.30 «Вечiрнiй квартал»
23.10, 00.05 «Свiтське життя. 2020»
01.00 «Лiга смiху. Дайджест 2020»
02.45 Х/ф «Мандри Гуллiвера» 

IНТЕР
03.05 «Чекай на мене. Україна» 
04.30 «Щоденник вагiтної»
04.55 «Телемагазин»
05.25 «М/ф»
06.30 «Слово Предстоятеля»
06.40 Х/ф «Ласкаво просимо, або 
Стороннiм вхiд заборонений» 
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Вусатий нянь» 
12.30 Х/ф «Пригоди Електронiка» 
16.20 Х/ф «Невловимi месники» 
17.50, 20.30 Т/с «Слiдчий Горча-
кова» …
20.00 «Подробицi»
22.25 Концерт «Наташа Корольова. 
25 рокiв на сценi» 
23.55 Х/ф «Синi як море очi» 
01.40 Х/ф «Казка про жiнку та 
чоловiка» 

ICTV
04.30 Скарб нацiї 
04.35 Еврика!
04.45 Факти 
05.15 Скетч-шоу «На трьох» 
06.10 Перше, друге i компот!
07.00 Т/с «Вижити за будь-яку цiну» 
10.20, 13.00 Т/с «Поганий хороший 
коп» 
12.45 Факти. День 
14.25 Х/ф «Найманi убивцi» 
16.45 Х/ф «Спецiалiст» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Стрiлець» 
21.30 Х/ф «Вiд колиски до могили» 
23.15 Х/ф «Термiнова доставка» 
00.45 Х/ф «Виконавець» 
02.25 Х/ф «Вiдчайдушний» 

СТБ
06.05, 09.50, 01.00 «Неймовiрна 
правда про зiрок»
07.00 «Все буде смачно!»
08.50 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
11.40 «Хата на тата» …
14.55 Т/с «Папаньки» …
19.00 «МастерШеф 
Професiонали 2»…
21.30 «СуперМама»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбутнього» 
07.20 Варьяти …
10.50 Хто зверху? …
16.00 М/ф «Гноми вдома» 
17.30 М/ф «Angry Birds у кiно» 
19.10 М/ф «Angry Birds у кiно 2» 
21.00 Х/ф «Перший месник» 
23.10 Х/ф «Цiлком таємно: Бороть-
ба за майбутнє» 
01.20 Т/с «Загубленi» 
02.10 Зона ночi 
05.10 Телемагазин 
05.25 Стендап шоу 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.30 М/ф «Снiгова битва» 
11.50 Х/ф «Щоденник слабака» 
13.30 Х/ф «Щоденник слабака 2: 
Правила Родрiка» 
15.10, 16.30 Сiмейка У 
15.40, 16.55, 23.00 Країна У 
16.05 Танька i Володька 
17.20 Х/ф «Сотка» 
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 
в Одесi 
19.30, 20.30, 21.30 Одного разу пiд 
Полтавою 

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, 08.40 «Затерянный мир»
07.50 «ДжеДАИ 2019»
13.05 Х/ф «В тылу врага: ось зла» 
14.55 Х/ф «В тылу врага: 
Колумбия» 
16.40 Х/ф «Форсаж-8» 
19.00 Х/ф «Кикбоксер» 
20.50 Х/ф «Кикбоксер-2» 
22.25 Х/ф «Кикбоксер-3» 
00.10 Х/ф «Горные акулы» 
01.45 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секретно-2017»

НЕДIЛЯ, 31 травня 

UA: перший
06.00 М/с «Книга джунглiв» 
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, 
Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.05, 
02.30, 05.30 Новини 
09.00 Божественна Лiтургiя у Свя-
то-Михайлiвському кафедраль-
ному соборi Православної Церкви 
України та всеукраїнська молитва 
11.00 Недiльна Лiтургiя Української 
Греко-Католицької Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса Рим-
сько-Католицької Церкви в Українi 
13.30 Х/ф «Павел iз Тарсуса» 2 с. …
15.10 Країна пiсень 
16.05 Телепродаж 
16.40 #ВУКРАЇНI
17.10 Д/ц «Погляд з середини» 
17.40 Т/с «Епоха честi» 
20.25 Д/ц «Боротьба за виживання» 
21.20 Розважальна програма з 
Майклом Щуром 
22.00, 02.50 Х/ф «Школа № 3» …
00.30 Сильна доля 
01.25 UA: Фольк. Спогади 
02.20 Погода 
05.00 Бюджетники 

1+1
06.15, 07.05 «Життя вiдомих людей 
2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.25, 02.50 «Свiт навиворiт»
15.30 Х/ф «Пiдмiна в одну мить» 
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Олена Прекрасна» …
00.45 «Концерт Monatik Love it Ритм» 

IНТЕР
03.05, 20.00 «Подробицi»
03.35, 12.00 «Орел i Решка. 
Карантин» 
04.20 «Орел i решка. Божевiльнi 
вихiднi. Невидане» 
05.10, 10.00 «Орел i Решка. Дива 
свiту 2. Невидане» 
06.10 Х/ф «Вождь Вiннету и та 
напiвкровка Апаначi» 
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
11.00 «Орел i Решка. Iвлєєва vs. 
Бєдняков. Невидане» 
13.00 «Орел i Решка. Морський 
сезон» 
13.50 «Крутiше всiх. Краще»
16.10 Х/ф «Пригоди Ремi» 
18.10 Х/ф «Хронiки зради» 
20.30 Х/ф «Ромi» 
22.35 Х/ф «Спасибi за любов!» 
00.35 «Речдок»

ICTV
05.40 Скарб нацiї 
05.45 Еврика!
05.55 Факти 
06.20, 08.05 Громадянська оборона 
07.10 Секретний фронт 
09.00 Т/с «Вiддiл 44» 
12.30, 13.00 Х/ф «Спецiалiст» 
12.45 Факти. День 
14.40 Х/ф «Вiд колиски до могили» 
16.30 Х/ф «Стрiлець» 
18.45 Факти тижня 
20.30 Х/ф «Ван Гельсинг» 
22.50 Х/ф «Хижаки» 
00.45 Х/ф «Дракула» 
03.15 Я зняв!

СТБ
05.40 «Неймовiрна правда про 
зiрок»
06.35 «Все буде смачно!»
08.25 Х/ф «Найчарiвнiша та 
найпривабливiша» 
10.00 Х/ф «Суєта суєт» 
11.35 Т/с «Папаньки» …
16.35 «МастерШеф Професiонали 
2» …
18.55 «Слiдство ведуть екстра-
сенси»
19.55 «Один за всiх» 
22.05 «Детектор брехнi»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбутнього» 
07.20 Варьяти …
08.10 Вiд пацанки до панянки 
10.50 М/ф «Angry Birds у кiно» 
12.30 М/ф «Angry Birds у кiно 2» 
14.20 Х/ф «Як викрасти хмарочос» 
16.10 Х/ф «Перший месник» 
18.20 Х/ф «Перший месник: Друга 
вiйна» 
21.00 Х/ф «Перший месник: Проти-
стояння» …
23.50 Х/ф «Небезпечний бiзнес» 
01.50 Т/с «Загубленi» 
02.30 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.15 М/ф «Космiчна мiсiя» 
11.50 Х/ф «Щоденник слабака 3: 
Собачi днi» 
13.30 Х/ф «Щоденник слабака 4: 
Довга дорога» 
15.10, 16.30 Сiмейка У 
15.40 Країна У 
16.05 Танька i Володька 
17.00 Х/ф «Особливо небез-
печний» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 
разу в Одесi 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
23.00 Х/ф «Кохання та iншi лiки» 
01.00 Щоденники Темного 
01.40 17+
02.50 Теорiя зради 
03.40 Т/с «Домашнiй арешт» 
04.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 09.20, 00.45 «Затерянный 
мир»
07.50 «ДжеДАИ 2019»
13.40 Х/ф «Инферно» 
15.15 Х/ф «Кон экспресс» 
17.00 Х/ф «Травля» 
19.00 Х/ф «Ущерб» 
21.00 Х/ф «Команда А» 
23.10 Х/ф «Рейс 7500» 
01.40 «Облом.UA.»
05.45 Телемагазины 
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Äåÿê³ òåðíîïîëÿíè çàéìàþòüñÿ 
âåëîïðîãóëÿíêàìè íå îäèí ð³ê. 
Ñåðåä íèõ — ñòóäåíò ªâãåí. Â³í 
íà âåëîñèïåä³ ¿õàâ íàâ³òü ó ñóñ³äí³ 
îáëàñò³. Îäíàê äëÿ öüîãî ïîòð³áíî 
òðåíóâàòèñÿ, à ãîëîâíå — ìàòè 
áàæàííÿ.

— Çàçâè÷àé ÿ ùîòèæíÿ çà îäíå 
òðåíóâàííÿ ïðî¿æäæàþ 100 ê³-
ëîìåòð³â, — ðîçïîâ³äàº ªâãåí. — 
Êð³ì îñíîâíîãî òðåíóâàííÿ, ùå 
ê³ëüêà ðàç³â íà òèæäåíü äîëàþ 
ïî 50 ê³ëîìåòð³â. Öå äîïîìàãàº 
â³äíîâëþâàòè ì’ÿçè òà òðåíóâàòè 
âèòðèìêó. Çèìîþ òåæ íå â³äïî÷è-
âàþ. Ìàþ âåëîòðåíàæåð, íà ÿêîìó 
çàéìàþñü ïî 1–5 ãîäèí ï³ä íà-
âàíòàæåííÿì.

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ 
ДО ВЕЛОПРОГУЛЯНКИ 

ßêùî âè âèð³øèëè ïî¿õàòè 
çà ìåæ³ ì³ñòà — âàðòî ï³äãîòóâà-
òèñÿ, àäæå â äîðîç³ ìîæå òðàïèòè-

Я МАЮ ВЕЛОСИПЕД: КУДИ 
ПОЇХАТИ ПОЧАТКІВЦЮ ЧИ ПРОФІ? 
Велотуризм  
Велопрогулянки 
та велотуризм — 
хороша можливість 
відпочити та 
побачити нові місця. 
Журналіст «RIA 
плюс» дізнався, 
куди можна поїхати 
на велосипеді 
тернополянину 
та як до цього 
підготуватися

ПОЇЗДКА ДО ЯБЛУНЕВОГО САДУ 
Один з найпростіших маршрутів — 
до яблуневого саду, який розташова-
ний біля Пронятина. Якщо починати свій 
шлях з «Дружби», на поїздку туди і назад 
знадобиться не більше години. Довжина 
шляху складе близько 12 кілометрів. Це 
відносно простий маршрут, адже там 
немає різких підйомів та спусків.

КОЛО ЧЕРЕЗ ПРОШОВУ 
Наступний шлях уже довжиною майже 
47 кілометрів. Він проходить через Ве-
лику Березовицю, Буцнів, Велику Луку, 
Прошову, Товстолуг, Великі Гаї та бага-
то інших міст та сіл. Спуски та підйоми 
на цьому маршруті — по 450 метрів, тому 
це відносно простий маршрут. Найбіль-
ше, що приваблює велосипедистів, — 
хороші краєвиди на цьому маршруті.

ПОЇЗДКА У МИКУЛИНЦІ 
Наступна поїздка до Микулинців займе 
у вас понад 4 години. Здолати потрібно 
63 кілометри. Більша частина дороги 
асфальтована. Тут також буде чимало 
підйомів та спусків. Однак весняні пано-
рами точно не залишать вас байдужими.

ТЕРНОПІЛЬ — ТЕРЕБОВЛЯ 
Цей маршрут пролягає через Терно-
піль — В. Гаї — Товстолуг — Грабовець — 
Козівка — Ілавче — Теребовля — Друж-
ба — Микулинці — Тернопіль. Це марш-
рут сільськими дорогами. Від початку 
Великих Гаїв до Грабівця дорога йде з 
невеликим спуском. Після Грабівця буде 
підйом довжиною близько кілометра. 
Дорога переважно асфальтована. Дов-
жина маршруту майже 98 кілометрів.

МАРШРУТ ДО ЗАРВАНИЦІ 
З цим маршрутом впораються вже 
досвідчені велосипедисти, адже його 
довжина понад 130 кілометрів. Можна 
побачити багато цікавих місць. Дорогою 
є багато магазинів, тому навантажувати 
рюкзак їжею не варто.

Тернопіль – Пронятин
Відстань: 12 км

Тернопіль – Прошова
Відстань: 47 км

Тернопіль – Микулинці
Відстань: 63 км

Тернопіль – Теребовля
Відстань: 98 км

Тернопіль – Зарваниця
Відстань: 130 км

ñÿ ÷èìàëî íåïðèºìíèõ ñèòóàö³é, 
ðàäèòü ªâãåí.

— Ïåðø çà âñå, âàðòî ï³äãîòó-
âàòè âàø âåëîñèïåä, — ðîçïîâ³-
äàº ñòóäåíò. — Ó ìåíå çâè÷àéíèé 
âåëîñèïåä, àëå ìåí³ íà íüîìó 
êîìôîðòíî. ßêùî âè ïëàíóºòå 
ïðîñòî êàòàòèñÿ ì³ñòîì àáî ¿õàòè 
íå íà äóæå âåëèê³ äèñòàíö³¿ — 
âàì ö³ëêîì âèñòà÷èòü ñïîðòèâ-
íîãî ÷è øîñåéíîãî âåëîñèïåäà 
çà 150–300 äîëàð³â. Ìîæíà íàâ³òü 
ïðèäáàòè âæèâàíèé âåëîñèïåä, 
àëå ãîëîâíå, ùîá â³í áóâ ó õîðî-
øîìó ñòàí³. Ïåðåä âè¿çäîì äî-
áðå éîãî îãëÿíüòå, ùîá íå áóëî 
íåñïðàâíîñòåé òà ïîëîìîê, àäæå 
ÿêùî äåñü â ïîë³ ñòàíåòüñÿ ïî-

ëîìêà — äîâåäåòüñÿ òÿãíóòè 
äî äîìó âåëîñèïåä. Êîëè ÿ ¿äó 
íà âåëèê³ â³äñòàí³, áåðó ç ñîáîþ 
ðþêçàê ç ñàìèì íåîáõ³äíèì. Áåðó 
³ íàá³ð ³íñòðóìåíò³â òà çàïàñíó 
êàìåðó, ñïåö³àëüí³ ëàòêè.

Êð³ì òîãî, âàðòî ï³êëóâàòèñÿ 
ïðî ñâîþ áåçïåêó, ðàäèòü ªâãåí. 
Øîëîì ìàº áóòè îáîâ’ÿçêîâî. Áà-
æàíî îäÿãàòè ³ ñïåö³àëüí³ ùèò-
êè — íàêîë³ííèêè òîùî. Íå çà-
áóäüòå ïðî íåâåëèêó àïòå÷êó. Àí-
òèñåïòèê, âàòà, áèíòè òà ïëàñòèð 
ìàþòü áóòè îáîâ’ÿçêîâî.

ßêùî âè ç³áðàëèñÿ ¿õàòè íà âå-
ëèê³ â³äñòàíü — íå îáîâ’ÿçêîâî 
áðàòè ç ñîáîþ áàãàòî ¿æ³ òà âîäè.

— Íàâ³òü êîëè ÿ ¿äó íà âåëèê³ 

â³äñòàí³, ÿ áåðó ç ñîáîþ â³äíîñíî 
ìàëî ¿æ³ òà âîäè, — êàæå âåëî-
ñèïåäèñò. — Öå äîäàòêîâà âàãà 
â ðþêçàêó. Âñþäè º ìàãàçèíè òà 
àâòîìîá³ëüí³ çàïðàâêè, äå ìîæíà 
ïðèäáàòè ¿æó òà âîäó. Ç ¿æ³ êðàùå 
áðàòè ôðóêòè. Ï³ñëÿ íèõ ìåíøå 
õî÷åòüñÿ ïèòè ³ âîíè «ëåãø³» äëÿ 
òðàâëåííÿ ïðè íàâàíòàæåíí³.

КУДИ МОЖНА ПОЇХАТИ 
ßê ðîçïîâ³äàº ªâãåí, â³í ìîæå 

ñïëàíóâàòè ñâ³é ìàðøðóò çà ê³ëü-
êà õâèëèí äî ïî¿çäêè. Íå çàáëóêà-
òè äîïîìîæóòü çâè÷àéí³ âêàç³âí³ 
çíàêè àáî òåëåôîí ç íàâ³ãàòîðîì.

— Òåðíîï³ëüùèíà — äóæå õîðî-
øå ì³ñöå äëÿ âåëîòóðèçìó òà ³ âçà-

ãàë³ äëÿ âåëîïðîãóëÿíîê, — êàæå 
ñòóäåíò. — Òóò â³äíîñíî õîðîøà 
äîðîãà äëÿ âåëîñèïåä³â ÿê ó ì³ñò³, 
òàê ³ çà éîãî ìåæàìè. Çâè÷àéíî, 
áóâàº ³ áåçäîð³ææÿ, àëå êàòàòè-
ñÿ ìîæíà. ß á ðàäèâ ïî÷àòê³âöþ 
ñïåðøó ñïðîáóâàòè ïðî¿õàòèñÿ 
â ñóñ³äíº ñåëî ÷è ì³ñòå÷êî á³ëÿ 
Òåðíîïîëÿ ³ íàçàä. Ïîñòóïîâî 
ìîæíà çá³ëüøóâàòè äèñòàíö³þ ³ 
ñïîê³éíî ¿õàòè òóäè, êóäè çàáà-
æàºòå.

Ìè ï³ä³áðàëè ïîïóëÿðí³ ìàðø-
ðóòè äëÿ âåëîñèïåäèñò³â. Îäíàê 
ïàì’ÿòàéòå, ùî ïî÷àòê³âöþ êðàùå 
ïî÷èíàòè ïî¿çäêè ç òîâàðèøåì ³ 
íà íåâåëèê³ äèñòàíö³¿ — ðàäèòü 
ªâãåí.

Тернополянин Євген часто їздить у сусідні області на вікенд

Велотуризм — недорогий 
та корисний спосіб побачити 
нові місця
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Сьогодні дворічні діти вже можуть 
розблокувати телефон, відкривати і 
закривати свої улюблені програми. 
А що я робила в їхньому віці? Я їла 
пісок!

***
— Як ви проведете літню відпустку?
— Поглядом.

***
В юності я мріяв про білосніжний 
BMW і будинок зі спуском до моря, 
але з віком зрозумів, що гуляш з пюре 
нітрохи не гірше.

***
Багато дівчат не люблять дощ, тому що 
він скидає їх обличчя до заводських 
налаштувань.

***
Оголошення: “Продаю весільні сукні. 
Розміри: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 64-й… Немає більше сил чекати 
на принца! Віра”.

***
— Лікарю, як мої справи?
— На мільйон.
— Так добре?
— Ні, стільки коштує лікування.

***
Звичайно, мама вголос похвалила 
сукню. Але в душі все-таки подумала: 
нічого доброго з сина не вийде…

***
Нобелівську премію в області 
медицини отримав вчений, який 

навчився оживляти людей. Альфред 
Нобель особисто подякував йому 
за внесок у науку.

***
Розмовляють чоловіки в поході:
— Навіщо ти фотографію тещі з собою 
береш?
— От бачиш: бруд, дощ, холод. А на неї 
подивлюся — Господи, гарно тут як!

***
Сьогодні на вулиці навіть чорна кішка 
обійшла мене стороною, мабуть, 
вирішивши, що з мене і так вистачить.

***
Математик-теоретик — це такий 
чоловік, який, прочитавши дві книги, 
які ніхто ніколи не читав, напише 

третю, яку ніхто ніколи читати 
не буде…

***
Батько принципово не впізнавав свого 
сина Василя, щоб той виріс багатим.

***
Як звикнути до того, що фраза 
жінки: «Поговори зі мною», означає 
«Послухай, що я скажу».

***
Гроші — зло. Не в грошах щастя. Хто 
духом сильний — той і багатий… Чим 
ще себе заспокоїти, поки зарплату 
не дали?

***
У нашій країні найпоширеніша форма 
мутації — коли руки ростуть з дупи.

ÐÎÇÂÀÃÈ
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ОВЕН Отримав на день 
народження замість гучної 
вечірки картинку у Viber і дзвінок 

від мами.

ТЕЛЕЦЬ Буде спокійно 
планувати подорож на море. 
Мовляв, карантин карантином, 

а я вже вирішив.

БЛИЗНЮКИ Практикує 
багатозадачність, працюючи 
за комп’ютером з увімкненим ТВ, 

в навушниках і з котом.

РАК Спатиме в масці, 
рукавичках і милом під 
подушкою. Так безпечніше.

ЛЕВ Це буде саме та людина, яка 
запустить флешмоб #Співаю_
на_балконі чи #Карантинний_

показ_мод.

ДІВА Прибере антресолі; 
перегляне літній гардероб; 
перечитає вп’яте домашню 

бібліотеку; перемиє сервізи. І це все 
за день.

ТЕРЕЗИ Панічно скупить усі 
маски в місті, а потім подарує 
медикам.

СКОРПІОН Войовниче 
розвінчуватиме фейки 
в соцмережах і заборонятиме 

бабусі виходити з дому.

СТРІЛЕЦЬ Придбає маску з 
мордочкою котика і веселитиме з 
вікна дітей з будинку навпроти.

КОЗЕРІГ Кайфуватиме від того, 
що можна законно бути вдома. І 
від гречки!

ВОДОЛІЙ Змішає антисептик 
з блискітками та творчо і 
натхненно продезінфікує усе.

РИБИ Не переймався. І 
не перейматиметься і далі. 
Здоровий глузд понад усе.

Погода у Тернополі

ÑÅÐÅÄÀ,
27 ÒÐÀÂÍß

×ÅÒÂÅÐ,
28 ÒÐÀÂÍß

Ï’ßÒÍÈÖß,
29 ÒÐÀÂÍß

ÍÅÄІËß,
31 ÒÐÀÂÍß

ÏÎÍÅÄІËÎÊ,
25 ÒÐÀÂÍß

ÂІÂÒÎÐÎÊ,
1 ×ÅÐÂÍß

ÑÓÁÎÒÀ,
30 ÒÐÀÂÍß

+9°Ñ     +16°Ñ

ÑÈÍÎÏÒÈÊÃІÑÌÅÒÅÎ

+8°Ñ     +17°Ñ

+10°Ñ     +16°Ñ

+9°Ñ     +16°Ñ+9°Ñ     +16°Ñ

+9°Ñ     +15°Ñ+9°Ñ     +15°Ñ

+8°Ñ     +17°Ñ

+10°Ñ     +18°Ñ +9°Ñ     +19°Ñ

+12°Ñ     +19°Ñ +11°Ñ     +19°Ñ

+10°Ñ     +21°Ñ +9°Ñ     +17°Ñ

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

Де у Тернополі подбають 
про Вашу красу

САЛОН КРАСИ BLONDA_STUDIO 
Пропонуємо послуги: нарощення волосся 
кератинування, нанопластика волосся, гаря-
чий ботокс для волосся, усі види відновлення 
волосся, макіяж, манікюр, нарощення вій, 
перманентний макіяж, косметолог, педикюр, 
корекція та фарбування брів.
Адреса: м. Тернопіль, вул. І. Франка, 20, тел. 
096–780–65–85.

САЛОН КРАСИ «ВЕНЕЦІЯ» 
Пропонуємо послуги: перукарські, нігтьовий 
сервіс, косметологія, візаж, нарощування вій, 
художнє оформлення брів, масаж, проколюван-
ня вух, солярій, засоби догляду за волоссям.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Тарнавського, 2 а, 
тел.: (0352) 51–25–52, 096–618–07–07.
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САЛОН КРАСИ BLACK EYES 
Послуги: нарощування, ламінування вій, ма-
нікюр, педикюр, перукарські послуги, корек-
ція, фарбування та ламінування брів, пудрове 
напилення, курси з нарощування та ламіну-
вання вій. Графік роботи: понеділок-субота 
9.00–20.00 год., неділя 10.00–18.00.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Старий Ринок, 3 
(зі сторони озера), тел. 068–490–38–12.

СТУДІЯ «ФОРМУЛА КРАСИ» 
Пропонуємо: стрижки (чоловічі, жіночі), фар-
бування волосся, укладки, кератинове вирівню-
вання, макіяж (вечірній, весільний), корекція 
та фарбування брів, пудрові брови, нарощення 
вій (ламінування), манікюр, педикюр, депіляція 
(шугаринг), естетична косметологія, продаж 
продукції, ін’єкційна косметологія (збільшення 
губ та корекція зморшок ботоксом).
Адреса: м.Тернопіль, п-т Злуки, 47 б, 
тел. 068–127–03–70.

АНЕКДОТИ
Боже, дай мені сили, терпіння, і про всяк випадок 
пару мільйонів доларів.

***
Ідеальний ранок: прокинувся, потягнувся, 
посміхнувся, перевернувся і… заснув!

***
Дружина каже чоловікові:
— Мені стільки грошей треба! На епіляцію, 
на манікюр, на педикюр, на мелірування, 

на косметику…
Чоловік:
— А мені пощастило! Я відразу вродливий народився.

***
Блондинка блондинці:
— Я нарешті зібрала пазли!!
— Довго збирала?
— 2 роки!
— А чого так довго??

— Нічого собі довго!! На коробці писало «Від 3-х 
до 6 років»!!!

***
Бог створив світ. Інше зроблено в Китаї.

***
Син сидить в інтернеті. Мати:
— Синку, йди їсти!
— Зараз, мамо…
— Іди швидко, бо охолоне!

Син встає від комп’ютера, а мати швиденько займає 
його місце:
— Ага, повірив шмаркач!

***
Викладачка філософії збільшила груди — ну і 
відвідуваність підтягнула.

***
Залишив ноутбук на підлозі… Теща подумала, що це 
ваги… Загалом, півтори штуки баксів важить теща…


