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ТУРИЗМ В ОБЛАСТІ ОЖИВАЄ  

ЗАПРАЦЮВАЛИ КАФЕ ТА САДКИ.
ЧИ БЕЗПЕЧНО ТАМ: МИ ПЕРЕВІРИЛИ

с. 2

ОСВІДЧЕННЯ НА 
ПОЛІГОНІ с. 11

с. 12

 Садки у Тернополі запрацювали 
з 1 червня. За кошти з міського 
бюджету закупили всі засоби захисту 
та термометри. Дітям щодня міряють 
температуру. Освітяни запевняють: 
у закладах безпечно, напередодні 
вихователів протестували на 
коронавірус. Результати — негативні 

 Відновили роботу кафе та ресторани. 
Щоправда, поки що працюють на виніс. 
Також відкриті літні майданчики. Як 
там дбають про безпеку відвідувачів, 
перевірили журналісти «RIA плюс»

с. 8-9 У закладах харчування дезінфікують всі поверхні. А в садках щодня міряють температуру
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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

ÄÎÏÎÌÎÃÀ

»

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст  Вадим Єпур. 

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 

«Ç 24 íà 25 òðàâíÿ â ñåë³ Ãíèëü-
÷å äâîº õëîïö³â ïîñòðàæäàëè â³ä 
íàíåñåííÿ òÿæêèõ ò³ëåñíèõ óøêî-
äæåíü çâ³ðàìè, ïðîñòî íåëþäàìè ç 
ñóñ³äíüîãî ñåëà ßáëóí³âêè, — ïèøå 
ó ñîöìåðåæ³ äâîþð³äíà ñåñòðà îä-
íîãî ç õëîïö³â ïàí³ Ìàð³ÿ. — Õëîï-
ö³â æîðñòîêî ïîáèëè ³ çàëèøèëè 
ïîìèðàòè íà äîðîç³. ªâãåí òà Âîëî-
äèìèð — ó âàæêîìó ñòàí³. ªâãåíîâ³ 
çðîáèëè âæå äâ³ îïåðàö³¿ ãîëîâè».

Ñåñòðà îäíîãî ç õëîïö³â ðîçïî-
â³äàº, ùî çàðàç îáîº ïîòåðï³ëèõ 
ïåðåáóâàþòü ó ë³êàðíÿõ, ³ ¿ì ïî-
òð³áíà íåãàéíà äîïîìîãà êîøòà-
ìè, àäæå îäíîìó ³ç íèõ ïîòð³áíî 
ùå ê³ëüêà îïåðàö³é.

«ПОБИЛИ ТА ВТЕКЛИ» 
— Ìè çíàºìî, ùî öå çà ëþäè 

áóëè, ÿê³ â÷èíèëè òàêå çâ³ðñòâî. Õî-
÷åìî, ùîá âîíè ñïðàâåäëèâî áóëè 
ïîêàðàí³, — êàæå ñåñòðà ïîòåðï³ëîãî 
ªâãåíà Þëÿ Êîñì³ðàê. — Ç ªâãåíîì 
òà Âîëîäèìèðîì ó òîé âå÷³ð áóëî 
ùå äâîº õëîïö³â, àëå âîíè âòåêëè.

Ïàí³ Þëÿ êàæå, ùî éìîâ³ð-
íî, êîíôë³êò âèíèê ÷åðåç ÿêóñü 
ä³â÷èíó, àëå ùî ñàìå òðàïèëîñü, 
í³õòî ïîêè ùî ¿ì íå ðîçïîâ³â.

— Ò³ õëîïö³ ç ñóñ³äíüîãî ñåëà 
ïðîñòî ï³ñëÿ òîãî ñ³ëè â ìàøèíè 
³ ïî¿õàëè. ¯õ áóëî àáî 10, àáî 12, 

òî÷íî ñêàçàòè íå ìîæó, — ïðî-
äîâæóº ïàí³ Þë³ÿ. — Íàì ðîç-
êàçóâàëè, ùî Âîëîäèìèð, ÿêîìó 
çàðàç òåæ ïîòð³áíà äîïîìîãà, 
íà êîë³íàõ ë³ç äîäîìó. Â³í ³ ïðè-
â³â äî ìîãî áðàòà, ÿêèé áóâ áåç 
ñâ³äîìîñò³. ² òîä³ âæå ïîäçâîíèëè 
äî ìî¿õ áàòüê³â òà ó øâèäêó.

Õëîïö³â ç ò³ëåñíèìè óøêî-
äæåííÿìè ñïî÷àòêó øïèòàë³çó-
âàëè äî ðàéîííî¿ ë³êàðí³. Ïðîòå 
íàñòóïíîãî äíÿ ÷åðåç ïîã³ðøåííÿ 
ñòàíó çäîðîâ’ÿ òðàíñïîðòóâàëè 
äî ìåäçàêëàä³â ó Òåðíîïîë³.

ВІДКРИЛИ КРИМІНАЛЬНЕ 
ПРОВАДЖЕННЯ 

ßê ïîâ³äîìëÿþòü ó ïðåññëóæá³ 
ÃÓÍÏ â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³, 
â³äîìîñò³ çà äàíèì ôàêòîì âíåñëè 
äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîç-
ñë³äóâàíü ç ïðàâîâîþ êâàë³ô³êàö³-
ºþ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòè-
íîþ 1 ñòàòò³ 121 ÊÊÓ — óìèñíå 
òÿæêå ò³ëåñíå óøêîäæåííÿ.

— Çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè, ïî-
òåðï³ë³ îòðèìàëè âàæê³ òðàâìè 
âíàñë³äîê êîíôë³êòó, ùî ñòàâñÿ 
ì³æ êîìïàí³ÿìè ìîëîäèõ ëþäåé 
âíî÷³ 25 òðàâíÿ ó ñåë³ Ãíèëü÷å, — 
éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³.

Íà äàíèé ÷àñ òðèâàþòü ñë³ä-
÷î-îïåðàòèâí³ çàõîäè ç ìåòîþ 
ç’ÿñóâàííÿ óñ³õ îáñòàâèí ïîä³¿. 
Ïîë³öåéñüê³ âñòàíîâëþþòü ñâ³äê³â 
³ î÷åâèäö³â çëî÷èíó.

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–161–41–50, OLIATUR9@GMAIL.

COM 

 Ðàê øê³ðè ó Êàòåðèíà Ïàëàìàð÷óê âè-
ÿâèëè ïîíàä òðè ðîêè òîìó.

×îëîâ³ê Êàòåðèíè Ïàëàìàð÷óê Þð³é 
êàæå, ùî ÷åðåç êàðàíòèí ïëàíè ùîäî 
ë³êóâàííÿ çì³íèëèñü, àäæå ÷åðåç çàêðèò³ 
êîðäîíè íåìîæëèâî âè¿õàòè â ³íøó êðà¿íó, 
òà é ó ñòîëèöþ ë³êàðêà ïîðàäèëà íå ¿õàòè, 
áî òàì çàô³êñóâàëè îäèí ³ç íàéá³ëüøèõ 
â Óêðà¿í³ ñïàëàõ³â ³íôåêö³¿.

— Ïîêè õâîðîáà íå ïðîãðåñóº, íàì ðå-
êîìåíäóâàëè ïðîâîäèòè ïðîô³ëàêòè÷íå 
ë³êóâàííÿ, — êàæå Þð³é. — Êîëè âäàñòüñÿ 
âè¿õàòè çà êîðäîí — íåâ³äîìî, àëå ë³êàð³ 

êàæóòü, ùî íàì ìîæíà ãîòóâàòèñÿ äî ïåð-
åñàäêè. Çàðàç ÿ íå çíàþ òî÷íî¿ ñóìè, ÿêà 
çíàäîáèòüñÿ. Àëå çá³ð ðîçïî÷àëè, áî çíàþ, 
ùî êîëè çàê³í÷èòüñÿ êàðàíòèí, òî íå çìî-
æåìî îäðàçó ç³áðàòè âñ³ êîøòè.

Íà ÷àñ êàðàíòèíó ñ³ì’ÿ Ïàëàìàð÷óê³â 
ïåðå¿õàëà ó ñåëî äî ð³äíèõ. Êàæóòü, ùî 
òàì á³ëüøå ìîæëèâîñò³ îáìåæèòè êîíòàêòè 
ç ³íøèìè ëþäüìè. Òà ³ ä³òêàì âåñåë³øå 
íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³.

Íàñòóïíó ³ìóíîòåðàï³þ Êàòåðèíà Ïà-
ëàìàð÷óê ìàëà ïðîõîäèòè 25 òðàâíÿ, òîæ 
ñ³ì’ÿ çíîâó ïîâåðíóëàñÿ â Òåðíîï³ëü. 
Äîïîìîæ³òü æ³íö³ ïîäîëàòè õâîðîáó òà 
ïîâåðíóòèñü äî çâè÷íîãî æèòòÿ.

ХЛОПЦІВ З ПІДГАЄЧЧИНИ ПОБИЛИ 
ДО ПІВСМЕРТІ. ПОТРІБНА ДОПОМОГА
Кримінал  У ніч з 24 на 25 травня 
на Підгаєччині жорстоко побили двох 
юнаків, яким 17 та 21 рік. Обоє зараз 
у тернопільських лікарнях

Допоможіть мамі двох дітей подолати рак

Тернополянка Катерина 
Паламарчук вже майже три роки 
бореться з раком шкіри 

ДОВІДКА 

ЯК ДОПОМОГТИ КАТЕРИНІ 
ПАЛАМАРЧУК 
Отримувач платежу: ПАЛАМАРЧУК ЮРІЙ 
ІГОРОВИЧ 
Номер картки: 5168742600785079 
Установа банку: ПриватБанк 
МФО банку: 305299 ЄДРПОУ (або ОКПО): 
14360570 
Рахунок одержувача: 29244825509100 
Призначення платежу: Поповнення поточ-
ного рахунку 5168742600785079, ПАЛА-
МАРЧУК ЮРІЙ ІГОРОВИЧ, 3242501959.
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Рідні хлопців просять небайдужих відгукнутися та 
допомогти коштами на лікування.
— У Євгена проламаний череп, — каже сестра хлоп-
ця. — Йому зробили одну операцію по вилученню 
осколків з голови, а попереду ще одна операція. 
Потрібно вставляти пластину, яка коштує 23000 грн.

5168 7573 6783 5974 — карта ПриватБанку — Да-
нилюк Євген (потерпілий) 
телефон — 098 054 2806 — Юля Космірак, сестра 
потерпілого 
5168757402854873 — це номер карточки сестри 
потерпілого Володимира Душняка — Зоряни.

Як допомогти 

17-річний Євген Данилюк зараз у Тернопільській обласній дитячій лікарні. 
Він вже переніс кілька складних операцій. Попереду — ще кілька
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ì³æ ôîíòàíîì òà çîíîþ àòðàê-
ö³îí³â ðîá³òíèêè îáëàøòîâóþòü 
ï³øîõ³äíó çîíó ç áðóê³âêè. ×à-
ñòèíà àëå¿ âæå ãîòîâà. Ðàí³øå òàì 
áóâ àñôàëüò. Íà àëå¿ ï³äãîòóâàëè 
ì³ñöÿ äëÿ ëàâîê. Îäíàê íå âñ³ 
òåðíîïîëÿíè, ÿê³ òàì ãóëÿþòü, 
ââàæàþòü, ùî öå áóëî âêðàé ïî-
òð³áíèì.

— Çâè÷àéíî, ñòàº êðàùå, í³æ 
áóëî, àëå ÿ íå äóìàþ, ùî âàðòî 
áóëî ðîáèòè öå ñàìå çàðàç, — êàæå 
òåðíîïîëÿíêà Îëüãà. — ß òóò ïðî-
ãóëþþñü ç äèòèíîþ ç êîëÿñêîþ ³ 
íå ñêàæó, ùî ðàí³øå áóëî âàæêî 
ïðî¿õàòè. Îäíàê ï³ñëÿ ñèëüíèõ 
äîù³â íà àëå¿ áóëè êàëþæ³. ß ñïî-
ä³âàþñü, ùî âîäîñò³ê îáëàøòó-
þòü äîáðå. Àëå, ìîæëèâî, çàì³ñòü 
òðîòóàðó êðàùå áóëî á çðîáèòè 
äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê.

Çàãàëîì íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò 
ï³øîõ³äíî¿ äîð³æêè â³ä ôîíòàíó 
äî àòðàêö³îííî¿ çîíè âèòðàòèëè 
áëèçüêî 1,4 ìëí ãðèâåíü. Ïðî öå 
ñâ³ä÷àòü äàí³ íà ñàéò³ äåðæàâíèõ 
çàêóï³âåëü. Êîøòè íà ðåìîíò âè-
ä³ëèëè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó. Òàê 
äîãîâ³ðíà ö³íà ï³äðÿäíèêà — 
1,41 ìëí ãðèâåíü. Âàðò³ñòü òåõ-
íàãëÿäó — áëèçüêî 22 òèñ. ãðí.

Íîâà ï³øîõ³äíà àëåÿ — íå ºäèíå 

îíîâëåííÿ â ïàðêó «Íàö³îíàëüíî-
ãî â³äðîäæåííÿ». Ìèíóëîãî ðîêó 
òàì îáëàøòóâàëè íîâèé äèòÿ÷èé 
ìàéäàí÷èê äëÿ ä³òåé ç ³íâàë³ä-
í³ñòþ. Òàêèõ ó ì³ñò³ º âñüîãî 
äâà. Îäèí ç íèõ ðîçòàøîâàíèé 
ó äâîð³ äèòÿ÷î¿ ì³ñüêî¿ ïîë³êë³-
í³êè. Òàêîæ äåÿê³ àòðàêö³îíè, 
ÿê³ ïðèçíà÷åí³ äëÿ òàêèõ ä³òåé, 
º â ïàðêó ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà 
á³ëÿ «Äÿä³ Ñòüîïè». Îäíàê ó ïàð-
êó «Íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ» 

óâåñü ìàéäàí÷èê ïðèçíà÷åíèé äëÿ 
ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè. 
Òàì º ñïåö³àëüí³ ãîéäàëêè, êàðó-
ñåë³, âåëèêèé ³ãðîâèé êîìïëåêñ, 
íàâ÷àëüí³ ñòåíäè òîùî.

Íåùîäàâíî â ïàðêó îáëàøòó-
âàëè ³ âåðòèêàëüíå îçåëåíåííÿ 
íåïîäàë³ê ôîíòàíó. Òàì âèñàäè-
ëè êâ³òè.

Ðåìîíò àëå¿ ìàþòü çàâåðøèòè 
âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. Ëèøè-
ëàñü ùå ÷àñòèíà ï³øîõ³äíî¿ çîíè 
â³ä âõîäó â ïàðê äî àòðàêö³îí³â.

У ПАРКУ НАЦВІДРОДЖЕННЯ НОВА 
ПІШОХІДНА ДОРІЖКА ЗА 1,5 МЛН
Місто  Нова пішохідна доріжка у парку 
«Національного відродження» майже 
готова. Вона буде від фонтану до входу 
в парк через зону атракціонів. Який вигляд 
має нова алея та скільки на неї витратили 
з місцевого бюджету, читайте у матеріалі

Ðàí³øå àëåÿ áóëà 
àñôàëüòîâàíà. 
Òåïåð òàì ïîêëàäóòü 
áðóê³âêó. Ó òåðíîïîëÿí 
ñóïåðå÷ëèâ³ ïîãëÿäè 
ùîäî öüîãî

«Капітан Парій» уже працює. Чи безпечно там?

Частина пішохідної зони на вході в парк ще не готова

На алеї підготували місця для лавок

Нова пішохідна зона проходить через 
дитячий майданчик, зону атракціону 
та громадські вбиральні

Охочих покататися на теплоході чимало. 
Люди в масках, але дехто їх скидає

Лавки на теплоході 
розміщені таким чином, 
щоб була дистанція між 
людьми, наскільки це 
можливо. Щоправда, 
відстань мінімальна

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

 Òåïëîõ³ä «Êàï³òàí Ïàð³é» 
ó ñâ³é ïåðøèé ðåéñ âèéøîâ 
28 òðàâíÿ. Îäèí ç ìàòðîñ³â ðîç-
ïîâ³â, ùî ö³íó íà êâèòîê ï³ñëÿ 
êàðàíòèíó íå çì³íþâàëè. Âîíà 
çàëèøèëàñÿ òàêîþ æ, ÿê ³ ìèíó-
ëîãî ðîêó — 25 ãðèâåíü.

«20 õâèëèí» ïåðåâ³ðèëè, ÿê 
ïðàöþº «Êàï³òàí Ïàð³é» òà ÷è 
º ðèçèê çàðàçèòèñÿ «êîðîíîþ» 
íà òåïëîõîä³.

Îäðàçó íà âõîä³ äî òåïëîõîäà 
ðîçì³ñòèëè çàñ³á äëÿ äåç³íôåêö³¿ 
ðóê. Ï³ñëÿ äîùó ââå÷åð³ 28 òðàâíÿ 
äîñèòü äîâãèé ÷àñ íà áîðòó «Êà-
ï³òàíà Ïàð³ÿ» áóëî ëèøå äåê³ëüêà 
ëþäåé, îäíàê çà 10 õâèëèí äî â³ä-
÷àëþâàííÿ îõî÷èõ ïîìèëóâàòèñÿ 
êðàºâèäàìè Òåðíîï³ëüñüêîãî ñòà-
âó ³ç ñóäíà ñòàëî â ðàçè á³ëüøå.

Ñàì êîðïóñ «Êàï³òàíà Ïàð³ÿ» 
ìàº âèãëÿä ñâ³æî ïîôàðáîâàíîãî. 
Íà ñóäí³ ïîñò³éíî ãðàº ïîïóëÿðíà 
çàêîðäîííà òà â³ò÷èçíÿíà ìóçèêà.

Ëàâêè íà òåïëîõîä³ ðîçì³ùåí³ 
òàêèì ÷èíîì, ùîá áóëà äèñòàíö³ÿ 
ì³æ ëþäüìè, íàñê³ëüêè öå ìîæëè-
âî. Ùîïðàâäà, â³äñòàíü ì³í³ìàëü-
íà. Òà ³ ïàñàæèðè íå íàäòî îõî÷å 
äîòðèìóþòüñÿ ìàñêîâîãî ðåæèìó.

— ß âïåðøå êàòàâñÿ ïàðîïëà-
âîì, íå ò³ëüêè öüîãî ðîêó, à é 
çàãàëîì, — ãîâîðèòü ñòóäåíò Îëåê-
ñàíäð. — Ïåðåä â³äïðàâëåííÿì 
òðîõè õâèëþâàâñÿ, áî ðàïòîì ùîñü 
ñòàíåòüñÿ, ïëàâàòè ÿ íå âì³þ. Àëå 
ÿê ò³ëüêè ìè â³ä÷àëèëè, õâèëþ-
âàííÿ ïðîïàëî. Çàãàëîì ìåí³ âñå 
ñïîäîáàëîñÿ. Ò³ëüêè äåùî òóðáóº 
òå, ùî ì³ñöÿ çâåðõó ìàëî, à îõî÷èõ 
áóòè ñàìå íà âåðõí³é ïàëóá³ — áà-
ãàòî, ³ á³ëüø³ñòü áåç ìàñîê.
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

×èìàëî çì³í ñòîñóþòüñÿ ïîñëà-
áëåíü êàðàíòèíó, îäíàê íå ìåíø 
âàæëèâ³ íîâîââåäåííÿ ïîâ’ÿçàí³ ç 
íîâèìè ïëàò³æêàìè çà êîìóíàëüí³ 
ïîñëóãè.

НОВІ ПЛАТІЖКИ ДЛЯ 
ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ 

Æèòåë³ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó òå-
ïåð ñïëà÷óâàòèìóòü àáîíåíòñüêó 
ïëàòó çà îáñëóãîâóâàííÿ òà çàì³íó 
âóçë³â êîìåðö³éíîãî îáë³êó öåí-
òðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà 
âîäîâ³äâåäåííÿ, ÿê ³ æèòåë³ áàãà-
òîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â.

— Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî êîìåð-
ö³éíèé îáë³ê òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òà 
âîäîïîñòà÷àííÿ» ïîòðåáóº çà-
ïðîâàäæåííÿ àáîíåíòíî¿ ïëàòè 
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà çàì³íè 
âóçë³â êîìåðö³éíîãî îáë³êó, — 
ïîÿñíþº íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ 
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà, áëàãîóñòðîþ òà åêîëîã³¿ 
Îëåã Ñîêîëîâñüêèé. — Â îäíîìó 
ç ïîïåðåäí³õ ð³øåíü âèêîíêîìó 
íå áóëè ïåðåäáà÷åí³ áóäèíêè, ÿê³ 
çíàõîäÿòüñÿ ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³. 
Öå 5951 áóäèíîê. Òàêîæ º 30 íî-
âèõ áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â.

Ö³ áóäèíêè äîëó÷èëè äî â³äïî-
â³äíîãî ñïèñêó, ùîá âñòàíîâèòè 

ðîçì³ð ïëàòè äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ 
¿õ ÊÏ «Òåðíîï³ëüâîäîêàíàë».

— Ïîòð³áíî ïðîâåñòè êîðè-
ãóâàííÿ â á³ê çìåíøåííÿ ðîçì³-
ðó âíåñê³â çà ïðîâåäåíó ðîáîòó 
2019-ãî ðîêó, — ïîÿñþíº Îëåã 
Ñîêîëîâñüêèé. — Öå ñòîñóºòüñÿ 
79 áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â. Ïðè 
ïðîâåäåíí³ ðåàëüíèõ ðîá³ò, êîøòè, 
ÿê³ áóëè çàêëàäåí³, çàëèøèëèñÿ, 
òîìó ïîòð³áíî ïðîâåñòè ïåðåðàõó-
íîê â ñòîðîíó çìåíøåííÿ. Òàêîæ 
ìè ïðîâîäèìî êîðèãóâàííÿ ðîçì³-
ð³â âíåñê³â ó 13 áàãàòîêâàðòèðíèõ 
áóäèíêàõ, ¿õ çìåíøåííÿ ó çâ’ÿçêó ç 
äåÿêèìè óòî÷íåííÿìè. Íàïðèêëàä, 
áóäèíîê ìàº ìåíøå ðåàëüíèõ àáî-
íåíò³â, í³æ áóëî âêàçàíî.

ПАРКОВКИ ЗНОВУ ПЛАТНІ 
Â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ ïðèéíÿëè 

íà çàñ³äàíí³ âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-
òó ì³ñüêî¿ ðàäè. Çàãàëîì ïëàòíå 
ïàðêóâàííÿ â³äíîâëÿòü íà 12 ìàé-
äàí÷èêàõ:
 âóë. Îáîëîíÿ;
 âóë. Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ 

Øåïòèöüêîãî;
 Ìàéäàí Âîë³;
 Ïëîùà Ãåðî¿â ªâðîìàéäàíó;
 âóë. Ñ. Áóäíîãî;
 âóë. Æèâîâà;
 âóë. Ïàòð³àðõà Ìñòèñëàâà;
 âóë. 15 êâ³òíÿ;
 âóë. Ìèêóëèíåöüêà;

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–161–41–50, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

  Êàáì³í äîçâîëèâ ðîáîòó 
çàêëàä³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà 
ñïîðòó. Çîêðåìà, éäåòüñÿ ïðî 
ñïîðòèâí³ çàëè òà ô³òíåñ-öåíòðè. 
Ïðîòå ïðîâåäåííÿ ãðóïîâèõ çà-
íÿòü ó ê³ëüêîñò³ ïîíàä 10 ëþäåé 
äîñ³ ï³ä çàáîðîíîþ.

— Â³äíîâëþºòüñÿ ðîáîòà äè-
òÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ 

øê³ë, — êàæå ì³ñüêèé ãîëîâà 
Òåðíîïîëÿ Ñåðã³é Íàäàë. — 
Ïðîòå º óìîâà — ïðîõîäæåííÿ 
âèõîâàíöÿìè äèñïàíñåðíîãî îá-
ñòåæåííÿ, çã³äíî ç³ âñòàíîâëåíè-
ìè íîðìàìè. Òàêîæ îáîâ’ÿçêîâî 
çàíÿòòÿ ìàþòü áóòè ïðîâåäåí³ 
íà â³äêðèòîìó ïîâ³òð³. Çàðàç ÷à-
ñòèíà ïðàö³âíèê³â êîìóíàëüíèõ 
ñïîðòèâíèõ øê³ë ïåðåáóâàþòü 
ó â³äïóñòêàõ. Òàêîæ ïðîâîäÿòüñÿ 

ðåãëàìåíòí³ ðîáîòè ç ðåìîíòó 
òà ï³äãîòîâêè ïðèì³ùåíü, òîìó 
ïðîâåäåííÿ çàíÿòü íà âóëèö³ º 
äîñèòü äîðå÷íèì.

ßê ïîâ³äîìèëà æóðíàë³ñòàì «RIA 
ïëþñ» äèðåêòîðêà äèòÿ÷î-þíàöü-
êî¿ ñïîðòèâíî¿ øêîëè ¹ 1 Êàòå-
ðèíà Áàðàáàø, öåé çàêëàä íàðàç³ 
ðîáîòó â³äíîâëþâàòè íå áóäå.

— Ìè áóäåìî ïî÷èíàòè ðîáîòó 
ç íàñòóïíèìè õâèëÿìè ïîñëàáëåíü 

êàðàíòèíó, — êàæå äèðåêòîðêà. — 
Öå ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî áàãàòî íà-
øèõ ïðàö³âíèê³â ïëàíîâî çàðàç 
ó â³äïóñòêàõ, à ó áàñåéí³, ÿêèé 
º â íàøîìó çàêëàä³, — ïëàíîâ³ 
ðîáîòè ïðîâîäÿòüñÿ. Òîìó íàø³ 
ñåêö³¿ ðîáîòó â³äíîâëþâàòè ïîêè 
ùî íå áóäóòü.

ßê êîìåíòóº äèðåêòîð ã³ð-
ñüêî-ëèæíî¿ øêîëè «Åêñòð³ì» 
Ìèêîëà Êðóòü, ó á³ëüøîñò³ òðå-
íåð³â â ÷åðâí³ — ïëàíîâ³ â³äïóñò-
êè, òîìó ïðàöþâàòè ìîæóòü íå âñ³ 
ñåêö³¿. Äåòàë³ âàðòî óòî÷íþâàòè 
ó âàøîãî òðåíåðà.

— Ðîçïî÷íóòü òðåíóâàííÿ ò³ 
ñåêö³¿ òà çàíÿòòÿ, ùî ìàþòü ïëàí 
ðîáîòè íà â³äêðèòèõ ìàéäàí÷è-
êàõ. Íàïðèêëàä, áàñåéíè ïîêè 
áóäóòü çàêðèò³. Ùîðîêó áàñåéíè 
çàêðèâàëè íà ÷åðâåíü-ëèïåíü äëÿ 
ïðîô³ëàêòèêè. Òîìó ³ öüîãî ðîêó, 
éìîâ³ðíî, ðîáîòó â³äíîâëþâàòè 
âîíè áóäóòü áëèæ÷å äî ñåðïíÿ, — 
êàæå â³í.

ЩО ДУМАЮТЬ ТЕРНОПОЛЯНИ 
×è ãîòîâ³ òåðíîï³ëüñüê³ áàòü-

êè â³ääàâàòè ä³òåé íà çàíÿòòÿ 
ó ÄÞÑØ, ìè çàïèòàëè ó ñîöìå-
ðåæ³ Facebook.

— Í³. Õî÷ ³ âäîìà, àëå äî ê³í-
öÿ òðàâíÿ áóëî â íàñ ³íòåíñèâíå 
äèñòàíö³éíå íàâ÷àâ÷àííÿ, — êàæå 
òåðíîïîëÿíêà Òåòÿíà. — Êàí³êóëè 
ìàþòü áóòè ïîâíîö³ííèìè, íåçâà-
æàþ÷è íà êàðàíòèí, — çà ì³ñòîì, 
íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³ é ç³ ñâ³æèìè 
ôðóêòàìè-ÿãîäàìè.

À îò äåÿê³ òåðíîïîëÿíè âæå 
ãîòîâ³ éòè íà çàíÿòòÿ.

— Ìè ïëàíóºìî éòè. Ìîÿ äèòèíà 
2,5 ì³ñÿö³ ðåàëüíî â³äñèä³ëà âäîìà, 
ñâ³æå ïîâ³òðÿ íà áàëêîí³ ³ ê³ëüêà 
õâèëèí íà âèãóë ñîáàêè â äâîð³ á³ëÿ 
äîìó, — êàæå ïàí³ Íàòàëÿ. — ß õî÷ 
â ìàãàçèí âèõîäèëà, íà ðîáîòó õî-
äèëà, à ìàëà âäîìà ïîñò³éíî. Ä³òÿì 
ïîòð³áíå ñï³ëêóâàííÿ, â³äíîâëåííÿ 
ñïîðòèâíèõ ñåêö³é, ðóõ, ñâ³æå ïî-
â³òðÿ ³ â³òàì³íêè.

За словами Миколи Крутя, усі 
заклади, що відновлять роботу, 
мають дотримуватись постанови 
Головного державного санітарно-
го лікаря України від 26.05.2020 
№ 28, де передбачено правила 
роботи в час карантину.
Зокрема, у постанові йдеться про 
такі вимоги:
 температурний скринінг 

 дозволяється одночасне пере-
бування клієнтів у закладі з роз-
рахунку не більше однієї особи 
на 10 кв. м площі зали для інди-
відуальних занять та однієї особи 
на 5 кв. м площі зали для групо-
вих/командних занять (не більше 
10 осіб у групі) 
  заняття лише за попереднім 
записом 

 обов’язкова дезінфекція при-
міщень та рук відвідувачів 
 одночасне використання роз-
дягалень та душових кабін має 
бути забезпечене на рівні не біль-
ше 50% відвідувачів 
 заборона одночасного вико-
ристання багатофункціональних 
тренажерів кількома відвідува-
чами 

Які санітарно-епідеміологічні вимоги?

Коли відновлять роботу спортивні школи, зали і басейни

НОВА АБОНПЛАТА, ПЕРЕРАХУНОК 
ЗА ГАРЯЧУ ВОДУ І ПЛАТНІ ПАРКОВКИ
Ноу-хау  На тернополян найближчим 
часом чекають сюрпризи. Навряд чи 
їх можна назвати приємними. Які з них 
торкаються кожної сім’ї, ми зібрали 
у одному матеріалі

 âóë. Êîïåðíèêà;
  âóë. Â. ×îðíîâîëà (ï³ñëÿ 

óêëàäåííÿ äîãîâîðó) 
 âóë. Äðóæáè — âóë. Ìàçåïè 

(ï³ñëÿ óêëàäåííÿ äîãîâîðó).
Äî öüîãî ÷àñó ïàðêîâêó íà öèõ 

ìàéäàí÷èêàõ çä³éñíþâàëè áåçêî-
øòîâíî.

Ó ì³ñò³ ï³ñëÿ ïîñëàáëåíü êàðàí-
òèíó çíà÷íî ïîá³ëüøàëî âîä³¿â. 
Íà ïàðêîâêàõ íåïîäàë³ê «Öåí-
òðàëüíîãî ðèíêó» âàæêî çíàéòè 
â³ëüí³ ì³ñöÿ. ×àñòî âîä³¿ ïîðó-
øóþòü ïðàâèëà òà ïàðêóþòüñÿ 
íà òðîòóàðàõ òà â çàáîðîíåíèõ 
äëÿ öüîãî ì³ñöÿõ. Æóðíàë³ñòè 

«RIA ïëþñ» ïåðåâ³ðèëè, ÿê ïàð-
êóþòüñÿ ì³ñöåâ³ âîä³¿. Íàéá³ëüøå 
ïîðóøåíü ìè ïîì³òèëè íà âóëè-
ö³ Ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüîãî òà 
Àíàòîë³ÿ Æèâîâà, äå º âåëèêèé 
ïîò³ê ëþäåé.

Ó ì³ñüê³é ðàä³ ïîâ³äîìëÿþòü, 
ùî ó Òåðíîïîë³ ïðàöþº Ñåêòîð 
êîíòðîëþ çà ïàðêóâàííÿì òðàí-
ñïîðòíèõ çàñîá³â. ²íñïåêòîðè ç 
ïàðêóâàííÿ ìàþòü ïîâíîâàæåí-
íÿ ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî ïðè-
çíà÷åííÿ øòðàôó çà ïîðóøåííÿ 
ïðàâèë çóïèíêè, ñòîÿíêè òà ïàð-
êóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, 
çä³éñíþâàòè åâàêóàö³þ àâòîìî-
á³ë³â âîä³¿â-ïîðóøíèê³â, à òàêîæ 
ïðèòÿãóâàòè äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íåñïëàòó âàð-

òîñò³ ñòîÿíêè íà ïëàòíèõ ïàðêó-
âàëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ.

ПЛАТІЖКИ ЗА ГАРЯЧЕ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ 

Ó çâ’ÿçêó ç³ çíèæåííÿì ö³íè 
íà ãàç, äëÿ êîðèñòóâà÷³â ãàðÿ÷îãî 
âîäîïîñòà÷àííÿ ïðîâåäóòü ïåðå-
ðàõóíîê çà òðàâåíü. Àíàëîã³÷í³ 
ïåðåðàõóíêè ïðîâîäèëè òàêîæ 
ó æîâòí³, ëèñòîïàä³, ãðóäí³, ñ³÷í³, 
ëþòîìó, áåðåçí³ òà êâ³òí³.

Íà ñê³ëüêè ñàìå ìåíøå çà-
ïëàòÿòü òåðíîïîëÿíè çà ãàðÿ÷ó 
âîäó — ä³çíàºìîñÿ çãîäîì ï³ñëÿ 
ïåðåðàõóíêó. Âàðò³ñòü ïîñëóãè 
çàëåæèòü â³ä íàÿâíîñò³ ë³÷èëüíè-
êà òà ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñó-
øèëüíèê³â äî ñèñòåìè ãàðÿ÷îãî 
âîäîïîñòà÷àííÿ. Çà êâ³òåíü ï³ñëÿ 

ïåðåðàõóíêó êîðèñòóâà÷³ ïîñëóã 
ÊÏ «Òåðíîï³ëüì³ñüêòåïëîêîìóíå-
íåðãî» ñïëàòèëè ìåíøå çà ãàðÿ÷ó 
âîäó íà 27–37%.

ДОПОМОГА 
МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ 

Òàêîæ íà çàñ³äàíí³ âèêîíêîìó 
ï³äòðèìàëè ð³øåííÿ ïðî áåçãî-
ò³âêîâó àäðåñíó äîïîìîãó äëÿ 
251 ãðîìàäÿíèíà.

— Äîïîìîãó âèäàþòü çã³äíî ç 
ð³øåííÿì â³äïîâ³äíî¿ êîì³ñ³¿,  — 
êàæå çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Ëåîí³ä Áèöþðà. — Ùå 10 ãðîìà-
äÿí îòðèìàþòü àäðåñíó äîïîìî-
ãó ó ðîçì³ð³ 50% â³äøêîäóâàííÿ 
çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Äëÿ äî-
ïîìîãè ïîòðåáóþ÷èì ãðîìàäÿíàì 
âèä³ëèëè 178400 ãðèâåíü.

На платних парковках під час карантину тернополяни 
могли ставити автівки безкоштовно 
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ìåðåæ âîäîïîñòà÷àííÿ 
òà âîäîâ³äâåäåííÿ 
òåïåð ïëàòèòèìóòü ùå 
é ìåøêàíö³ ïðèâàòíèõ 
áóäèíê³â òà íîâîáóäîâ
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Êîëè êàðàíòèí ò³ëüêè ðîç-
ïî÷àâñÿ, òî îõî÷èõ çäàòè êðîâ 
íà äîíîðñòâî áóëî íåáàãàòî. Çà-
ðàç ëþäåé äåùî á³ëüøå, õî÷à âñå 
çàëåæèòü â³ä äíÿ, êàæóòü ó öåíòð³ 
ïåðåëèâàííÿ êðîâ³ â Òåðíîïîë³.

КОРОТКО ПРО САМ ПРОЦЕС 
ДОНАЦІЇ 

— Ó äåíü äîíàö³¿ â³ä÷óâàâ ëåã-
êèé ìàíäðàæ òà õâèëþâàííÿ, àëå 
öå øâèäøå â³ä òîãî, ùî î÷³êóâàâ 
ñàì ïðîöåñ, — ðîçïîâ³äàº æóðíà-
ë³ñò «RIA ïëþñ».

ßêùî âè ùå æîäíîãî ðàçó 
íå çäàâàëè êðîâ ÿê äîíîð òà 
íå çíàºòå ñâîº¿ ãðóïè êðîâ³, âàì 
ïîòð³áíî áóäå ¿¿ âèçíà÷èòè. Äàë³ 
ë³êàð ïåðåâ³ðèòü âàø òèñê òà îïè-
òàº ùîäî íàÿâíîñò³ õâîðîá, ç ÿêè-
ìè ïðîòèïîêàçàíî çäàâàòè êðîâ.

— Ï³ñëÿ öüîãî ìåí³ çàïðîïî-
íóâàëè ïðîéòè â íàñòóïíèé êà-
á³íåò. Òàì ìåíå íàïî¿ëè ÷àºì òà 
íàãîäóâàëè ïå÷èâîì, — ãîâîðèòü 
æóðíàë³ñò.

Ë³êàð³ ïîñò³éíî ñï³ëêóþòüñÿ ç 
âàìè òà ïèòàþòü ïðî ñàìîïî÷óòòÿ 

— Ï³ä ÷àñ äîíàö³¿ ÿ â³ä÷óâ ëåãêå 
çàïàìîðî÷åííÿ òà ïîâ³äîìèâ ïðî 
öå ë³êàð³â. Âîíè îäðàçó æ â³äðå-
àãóâàëè íà öå òà ïîïðîñèëè äî-
òðèìóâàòèñÿ ðåêîìåíäàö³é: ëÿãòè 

òàê, ùîá íîãè áóëè ç³ãíóò³, ïðà-
âèëüíî äèõàòè, ïîñò³éíî ãîâîðèòè 
ïðî ñâîº ñàìîïî÷óòòÿ, — óòî÷íþº 
æóðíàë³ñò.

Ï³ñëÿ çäà÷³ êðîâ³ ë³êàð³ ðåêî-
ìåíäóþòü ïðèëÿãòè òà â³äíîâèòè 
ñèëè. Â çâ’ÿçêó ç âòðàòîþ êðî-
â³ âàø òèñê äåùî âïàäå, òîìó 
íå âàðòî éòè îäðàçó íà âóëèöþ, 
ÿêùî âè â³ä÷óâàºòå ñëàáê³ñòü.

«ЧОЛОВІКИ ЧАСТО 
ВТРАЧАЮТЬ СВІДОМІСТЬ» 

— Áóëè âèïàäêè, êîëè ëþäè-
íà âèõîäèëà âæå çà ìåæ³ öåíòðó 
ñëóæáè êðîâ³ ³ íà âóëèö³ âòðà÷à-
ëà ñâ³äîì³ñòü. Ñàìå òîìó ë³ïøå 
â³äíîâèòè ñèëè òóò, — êàæå îäèí 
ç ë³êàð³â. — Õî÷à ÷àñòî ñâ³äî-
ì³ñòü âòðà÷àþòü ÷îëîâ³êè âæå 
ï³ä ÷àñ çäà÷³ êðîâ³. ¯õ îðãàí³çì 
òàê ðåàãóº. Ð³äøå öå ðîáëÿòü 
æ³íêè, àäæå âîíè âæå çâèêëè 
äî ïåð³îäè÷íî¿ âòðàòè êðîâ³ 
îðãàí³çìîì, òîìó ¿ì äîíàö³þ 
ïåðåáóòè ëåãøå.

Ó õìàðíó ïîãîäó â³ä çäà÷³ êðîâ³ 
òàêîæ âàðòî óòðèìàòèñü, àäæå íà òå, 
ÿê â³äðåàãóº âàø îðãàí³çì â³ä âòðà-
òè êðîâ³, âïëèâàº áàãàòî ôàêòîð³â. 
Îäèí ç íèõ — õìàðíà ïîãîäà.

×àñòî ëþäè áîÿòüñÿ çäàâàòè 
êðîâ, àäæå äóìàþòü, ùî öå íåáåç-
ïå÷íî, àëå äîíîðñòâî êðîâ³ — 
àáñîëþòíî áåçïå÷íà ïðîöåäóðà. 
Ñèñòåìè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ 

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–161–41–50, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

 ×åðåç ïàíäåì³þ êîðîíàâ³ðóñó 
á³ëüø³ñòü ðîçâàæàëüíèõ çàõîä³â 
öüîãî ðîêó â Òåðíîïîë³ ñêàñóâà-
ëè. Íå áóäå ôåñòèâàëþ «Ôàéíå 
ì³ñòî», Äóõîâíî¿ ï³ñí³ òà ìèñòåöü-
êîãî ôåñòèâàëþ «¯».

Íà çàñ³äàíí³ ì³ñüêâèêîíêîìó 
ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî ñêàñóâàí-
íÿ ùîð³÷íîãî ïèâíîãî ôåñòèâàëþ 
«Õì³ëüíèé êóõîëü» ÷åðåç ïàíäå-
ì³þ êîðîíàâ³ðóñó.

Íàãàäàºìî, ìèíóëîãî ðîêó öåé 
ôåñòèâàëü â³äáóâñÿ ç 31 òðàâíÿ 
ïî 2 ÷åðâíÿ. Éîãî â³äçíà÷èëè, 
âèïèâøè ïîíàä 100 ë³òð³â ïèâà, 

òà ç’¿âøè òîííè ì’ÿñà.
9–10 òðàâíÿ îðãàí³çàòîðè ïëà-

íóâàëè ïðîâåäåííÿ ìèñòåöüîãî 
ôåñòèâàëþ «¯».

Íàðàç³ º ³íôîðìàö³ÿ ïðî éìî-
â³ðíå ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ 
ó ëèñòîïàä³ 2020.

Óæå îñòàòî÷íî öüîãî ðîêó 
íå áóäå ôåñòèâàëþ «Ôàéíå ì³-
ñòî». Ïðî öå îðãàí³çàòîðè çàÿâèëè 
íà îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ ó Instagram. 
Íàéá³ëüøèé ìîëîä³æíèé ôåñòè-
âàëü ïåðåíåñëè íà 2021-èé ð³ê.

Íàãàäàºìî, ìèíóëîãî ðîêó 
íà ôåñòèâàëü ç’¿õàëèñÿ ëþäè ç³ 
âñ³º¿ Óêðà¿íè òà ç-çà êîðäîíó.

Íå áóäå ³ òðàäèö³éíîãî ãàñòðî-

íîì³÷íîãî ôåñòèâàëþ, ÿêèé çà-
çâè÷àé ïðîâîäÿòü ó ÷åðâí³.

ЩО ПЛАНУЮТЬ 
ОРГАНІЗОВУВАТИ

ßê ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê Òóðèñ-
òè÷íî-³íôîðìàö³éíîãî öåíòðó ì. 
Òåðíîï³ëü Òàðàñ Êîâàëü÷óê, íà-
ðàç³ êåð³âíèêè òóðèñòè÷íî¿ ñôåðè 
óñ³õ ðåã³îí³â ÷åêàþòü íà âêàç³âêè 
Êàáì³íó ç öüîãî ïðèâîäó. Íàðàç³ 
÷³òêèõ ðîç’ÿñíåíü íåìàº.

— Ìè ïëàíóºìî âñå æ òàêè 
28–30 ÷åðâíÿ ïðîâåñòè Ôåñòè-
âàëü ïîâ³òðÿíèõ êóëü, îñê³ëüêè 
â³í íå ïîðóøóº ïðàâèëà êàðàí-
òèíó, — êàæå Òàðàñ Êîâàëü÷óê. — 

Óñ³ ³íø³ çàõîäè íàðàç³ «íà ïàóç³». 
Íå ñêàæó, ùî ñêàñîâàíî óñå, àëå 
á³ëüø³ñòü ³ ñïðàâä³ íå â³äáóäåòüñÿ.

Òàêîæ Òàðàñ Êîâàëü÷óê êàæå, 
ùî ïðåäñòàâíèêè òóðèñòè÷íî¿ 
ñôåðè Óêðà¿íè íåùîäàâíî ïðî-
âåëè àêö³þ ïðîòåñòó ç âèìîãîþ 
ï³äòðèìàòè ïðîâåäåííÿ äåÿêèõ 
çàõîä³â.

ЧИ ЗЕКОНОМЛЯТЬ ГРОШІ?
Çà ³íôîðìàö³ºþ íà÷àëüíèêà 

óïðàâë³ííÿ ñòðàòåã³÷íîãî ðîçâèò-
êó Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
Þð³ÿ Äåéíåêè, íàéâàæëèâ³øå 
ïèòàííÿ çàðàç — öå Äåíü ì³ñòà, 
ÿêèé ïëàíóâàëè íàïðèê³íö³ ë³òà. 

Íàðàç³ ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ 
íåìàº.

— Ñêàñóâàëè âæå äóæå áàãàòî 
çàõîä³â, ÿê³ ìàëè â³äáóòèñü ó ïåð-
ø³é ïîëîâèí³ öüîãî ðîêó, — êàæå 
Þð³é Äåéíåêà.- Äåÿê³ ôåñòèâàë³ 
ñêàñîâóþòü ð³øåííÿì âèêîíêîìó, 
äåÿê³ — âíóòð³øí³ìè ð³øåííÿìè 
îðãàí³çàòîð³â.

Ùîäî åêîíîì³¿ êîøò³â, òî, 
çà ñëîâàìè ïàíà Äåéíåêè, ñóò-
òºâîãî çáåðåæåííÿ íå áóäå. Àäæå 
á³ëüø³ñòü ôåñòèâàë³â ïðîâîäÿòü 
çà ðàõóíîê ñàìèõ îðãàí³çàòîð³â. 
Çàçâè÷àé ³ç áþäæåòó íàéá³ëüøå 
êîøò³â âèä³ëÿþòü íà ïðîâåäåííÿ 
Äíÿ ì³ñòà.

ЖУРНАЛІСТ RIA ЗДАВ КРОВ ДЛЯ 
ХВОРОГО ХЛОПЧИКА: ЯК ЦЕ БУЛО 
Добра справа  Журналіст «RIA плюс» 
здав кров хворому на лейкоз 15-річному 
Максиму Дзюмі та розповів про свої відчуття, 
уперше ставши донором. Лікарі центру 
переливання крові відповіли на питання, 
що виникають найчастіше в людей, які 
вперше здають або хочуть здати кров

òîãî, ùîá âçÿòè êðîâ, º ñòåðèëü-
íèìè òà îäíîðàçîâèìè.

ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ?
Ë³êàð³ ðàäÿòü óòðèìàòèñÿ â³ä 

âæèâàííÿ àëêîãîëþ çà 48 ãîäèí 
äî çäà÷³ êðîâ³, à çà 72 ãîäèíè 
íå âæèâàéòå ë³êàðñüê³ çàñîáè.

Â³äìîâòåñÿ â³ä ñèãàðåò â äåíü 
äîíàö³¿.

Ó äåíü çäà÷³ êðîâ³ âëàøòóéòå 
ñîá³ ëåãêèé ñí³äàíîê. Âèïèéòå 
ñîëîäêîãî ÷àþ òà ïîñí³äàéòå êà-
øåþ, çâàðåíîþ íà âîä³. Ïåðåë³ê 
ïðîäóêò³â ïåðåä äîíàö³ºþ çíà÷íî 
ìåíøèé, í³æ ó çâè÷àéí³ äí³, àëå 
ñàìå ö³ ïðîäóêòè äîïîìîæóòü çäà-
òè êðîâ áåç âåëèêèõ íàâàíòàæåíü 
íà îðãàí³çì.

УТРИМАЙТЕСЯ ВІД АЛКОГОЛЮ 
Ë³êàð³ íå ðåêîìåíäóþòü âæèâà-

òè àëêîãîëü â äåíü äîíàö³¿. Ï³ñëÿ 
çäà÷³ êðîâ³ ïðîòÿãîì äâîõ-òðüîõ 
ãîäèí íå ï³ä³éìàéòå í³÷îãî ðó-
êîþ, ç ÿêî¿ áðàëè êðîâ.

Óíèêàéòå ô³çè÷íèõ íàâàíòà-
æåíü ïðîòÿãîì äîáè òà ðåãóëÿð-
íî õàð÷óéòåñÿ ïðîòÿãîì äâîõ ä³á.

Ïåð³îä â³äíîâëåííÿ ï³ñëÿ çäà÷³ 
êðîâ³ ñêëàäàº 60 ä³á. Öÿ öèôðà íå 
ìîæå áóòè ìåíøîþ, êàæóòü ë³êàð³.

Äîíîðîì êðîâ³ áóòè íå âàæêî, 
âàðòî ëèøå â³äìîâèòè ñîá³ â äå-
ÿêèõ øê³äëèâèõ ðå÷àõ, ïðèíàéì-
í³, íà ïåâíèé òåðì³í. Âè ìîæåòå 
íå áóòè ë³êàðåì, ïîæåæíèêîì ÷è 
ïîë³öåéñüêèì, àëå çäàâøè âñüî-
ãî 450 ìë êðîâ³, âðÿòóºòå êîìóñü 
æèòòÿ.

«Äîíîðñòâî êðîâ³ — 
àáñîëþòíî áåçïå÷íà 
ïðîöåäóðà. Ñèñòåìè 
äëÿ çàáîðó êðîâ³ 
º ñòåðèëüíèìè òà 
îäíîðàçîâèìè»

Фестивалі в Тернополі відміняють через коронавірус. 
Які заходи планують проводити?

Процедура кроводачі відбувається 
в спеціально обладнаному кабінеті

Перед донацією було невелике хвилювання, 
зізнався журналіст
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 Ç ïî÷àòêó ë³òà ç³ ñòàíö³¿ Òåð-
íîï³ëü âæå êóðñóþòü åëåêòðè÷êè 
çà ï’ÿòüìà íàïðÿìêàìè.

Â Óêðà¿í³ ÷àñòêîâî â³äíîâèëè 
ïàñàæèðñüêå ïåðåâåçåííÿ íà çà-
ë³çíèö³. Îäíàê ÷åðåç Òåðíîï³ëü 
ïî¿çäè íå êóðñóâàòèìóòü. Ïðî 
öå ïîâ³äîìèëà çàâ³äóâà÷ êâèò-
êîâèõ êàñ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó 
íà ñòàíö³¿ Òåðíîï³ëü Ëþáîâ Áà-
òàëê³íà. Êîëè â³äíîâëÿòü çàë³ç-
íè÷íå ñïîëó÷åííÿ ÷åðåç Òåðíî-
ï³ëü — íåìàº æîäíî¿ îô³ö³éíî¿ 
³íôîðìàö³¿.

Ó êàñàõ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó 
íà ñòàíö³¿ Òåðíîï³ëü ïðèïóñêà-
þòü, ùî âñå çàëåæàòèìå â³ä åï³-
äåì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ òà â³äïîâ³äíèõ 
ð³øåíü àäì³í³ñòðàö³é ñóñ³äí³õ 
îáëàñòåé — Ëüâîâà, ²âàíî-Ôðàí-
ê³âñüêà òà Óæãîðîäà. Çâ³äêè ÷å-

ðåç Òåðíîï³ëü ó ð³çíèõ íàïðÿìêàõ 
êóðñóþòü ïî¿çäè. Íàøà ñòàíö³ÿ, 
íà æàëü, ïðîõ³äíà.

— Ç ïåðøîãî ÷åðâíÿ ç³ ñòàíö³¿ 
Òåðíîï³ëü ïî÷èíàþòü êóðñóâàòè 
åëåêòðè÷êè â ï’ÿòè íàïðÿìêàõ, — 
êàæå Ëþáîâ Áàòàëê³íà.

Êâèòêè íà åëåêòðè÷êó ìîæíà 
ïðèäáàòè â ïðèì³ñüêèõ êàñàõ ùî-
äåííî ç 14.00 äî 21.00 ãîä.

Íàãàäàºìî, áëèçüêî òèæíÿ òîìó 
«20 õâèëèí» ï³ñëÿ çâåðíåííÿ ÷è-
òà÷³â íàìàãàëèñÿ ä³çíàòèñü ³íôîð-
ìàö³þ, ÷è ðåàëüíî áóäå ä³ñòàòèñÿ 
ïîòÿãîì íà Ï³âäåíü.

Ìè ïåðåâ ³ðèëè ê ³ëüêà 
îíëàéí-äîäàòê³â ç ïðîäàæó çàë³ç-
íè÷íèõ êâèòê³â. Øóêàëè ïîòÿãè 
äî Õåðñîíàó, Îäåñè ³ Çàïîð³æ-
æÿ íà ð³çí³ äàòè — â³ä 1 ÷åðâíÿ. 
Â³äïîâ³ä³ ð³çíèëèñü, àëå ñóòü çâî-
äèëàñü äî òîãî, ùî íå â³äïîâ³äàº 
ñåðâåð Óêðçàë³çíèö³. Íà îñòàí-

íüîìó âåñü ÷àñ âèäàâàëî ùîñü 
íà çðàçîê «êâèòê³â ó çàäàíîìó 
íàïðÿìêó çàðàç íåìàº, àëå âè 
ìîæåòå ïåðåãëÿíóòè ìàðøðóòè ç 
ïåðåñàäêîþ». Àëå ³ òàêèé ñïîñ³á 
íå âèäàâàâ æîäíîãî ðåçóëüòàòó.

Ñèòóàö³ÿ ïîïðè ïðîãíîçè 
íå çì³íèëàñü ³ 1 ÷åðâíÿ. Ìè 
ââîäèëè â íàïðÿìêó Îäåñè âñ³ 
äàòè — â³ä 1 äî 30 ÷åðâíÿ.

Ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â çàë³ç-
íè÷íèì òðàíñïîðòîì äîçâîëèëè 
âæå ç 1 ÷åðâíÿ. Ïðîòå ó âàãîíàõ 
ìàº áóòè òàêà ê³ëüê³ñòü ëþäåé, 
ñê³ëüêè ïåðåäáà÷åíî òåõí³÷íîþ 
õàðàêòåðèñòèêîþ òðàíñïîðòíîãî 
çàñîáó àáî âèçíà÷åíî¿ â ðåºñòðà-
ö³éíèõ äîêóìåíòàõ íà öåé òðàí-
ñïîðòíèé çàñ³á.

Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ùîäî 
ïîòð³áíîãî âàì íàïðÿìêó ìîæíà 
áóäå óòî÷íèòè ó äîâ³äêîâ³é ñëóæá³ 
àáî â ÷åðãîâîãî ïî âîêçàëó.

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Ãîëîâíèé ñàí³òàðíèé ë³êàð 
Óêðà¿íè Â³êòîð Ëÿøêî çàïåâíèâ, 
ùî óêðà¿íö³ öüîãî ë³òà âñå æ çìî-
æóòü â³äâ³äàòè â³ò÷èçíÿí³ ïëÿæ³. 
Ùîïðàâäà, êàðàíòèí ùå íå çàê³í-
÷èâñÿ ³ äîâåäåòüñÿ äîòðèìóâàòèñÿ 
ïåâíèõ ðåêîìåíäàö³é.

Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ çàóâàæèëè, ùî ïëÿæ³ 
íå ìîæóòü â³äâ³äóâàòè ëþäè ç 
õðîí³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè, 
à òàêîæ îñîáè, ñòàðø³ 60-òè 
ðîê³â. Íåîáõ³äíî áóäå äîòðè-
ìóâàòèñÿ ïðàâèë îñîáèñòî¿ ã³ã³-
ºíè, à òàêîæ òðèìàòè äèñòàíö³þ 
íå ìåíøå 2-õ ìåòð³â. Ò³, õòî îá-
ñëóãîâóâàòèìóòü ïëÿæ³, ïîâèíí³ 
íîñèòè ìàñêó íà îáëè÷÷³.

Îäí³ºþ ç íîâèõ âèìîã º íàÿâ-
í³ñòü ó ïëÿæó ñàí³òàðíîãî ïàñïîðòà.

НА «ЦИГАНЦІ» ВЖЕ ОЧИСТИЛИ 
ДНО СТАВУ 

Çàâæäè áàãàòîëþäíèé â êó-
ïàëüíèé ñåçîí ïëÿæ «Öèãàíêà» 
ãîòóþòü äóæå ðåòåëüíî. Ðîáîòè 
ðîçïî÷àëè ùå âñåðåäèí³ òðàâíÿ. 
Òàì âæå âñòèãëè ñêîñèòè òðàâó 
òà â³äðåìîíòóâàòè ëàâêè.

Ôàõ³âö³ â³ää³ëåííÿ âîäîëàçíèõ 
ðîá³ò àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíîãî çà-
ãîíó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ 
Óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ ó Òåðíîï³ëü-
ñüê³é îáëàñò³ ðîçïî÷àëè ðîáîòè ç 
ï³äãîòîâêè äî ë³òíüîãî êóïàëüíîãî 
ñåçîíó àêâàòîð³¿ Òåðíîï³ëüñüêî-
ãî ñòàâó â ìåæàõ ì³ñüêîãî ïëÿ-
æó «Öèãàíêà». ×îòèðè âîäîëàçè 
âïðîäîâæ òðüîõ äí³â îáñòåæóâàëè 
äíî ñòàâó, î÷èùóâàëè éîãî â³ä 
ñì³òòÿ òà âèñòàâèëè áóéêè, àáè 
ïîçíà÷èòè áåçïå÷í³ ãëèáèíè.

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÊÏ 
«Îá’ºäíàííÿ ïàðê³â êóëüòóðè òà 
â³äïî÷èíêó» Òàðàñ Äÿ÷óí ðîçïî-
â³â, ùî ñòàíîì íà ïåðøå ÷åðâíÿ 
äî â³äíîâëåííÿ ïëÿæíîãî ñåçîíó 
ãîòóþòü ðÿòóâàëüíèê³â. Íà çì³í³ 
÷åðãóâàòèìå äâîº ðÿòóâàëüíèê³â: 
ó áóäí³ äí³ — ç 11.00 äî 21.00 òà 
ó âèõ³äí³ — ç 9.00 äî 21.00.

— Ìè î÷³êóºìî, ùî êóïàëü-
íèé ñåçîí â Òåðíîïîë³ â³äêðèþòü 
10 ÷åðâíÿ, — êàæå ïàí Òàðàñ. — 
Îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ïðèéìóòü 
íà âèêîíêîì³.

ЩО БУДЕ НА «ДАЛЬНЬОМУ 
ПЛЯЖІ»?

Îðåíäàð «Äàëüíüîãî ïëÿæó» 
Îëåêñàíäð ²âàñèøèí ðîçïîâ³â, 

ЧИ ГОТОВІ ПЛЯЖІ ДО СЕЗОНУ ТА 
КОМУ ТУДИ ПРИХОДИТИ НЕ МОЖНА 
Літо  Купальний сезон в Тернополі 
планують почати уже з 10 червня. 
Відповідно до карантинних вимог, 
відвідати «Циганку» та «Дальній» можуть 
не всі. Як готують пляжі Тернопільського 
ставу, з’ясувала «RIA плюс» 

Через Тернопіль поки не їдуть пасажирські потяги. 
А що з електричками, що курсують до районів?
КУДИ ВІД 1 ЧЕРВНЯ ЇЗДЯТЬ ЕЛЕКТРИЧКИ 

№ п/п Маршрут Виїзд з Прибуття до 

1
Тернопіль-Підвисоке 

(на Ходорів)
Тернополя о 21.10 Підвисоке о 00.13 

2 Підвисоке-Тернопіль Підвисокого о 4.15 Тернополя о 7.35 

3 Тернопіль-Ланівці Тернополя о 20.45 Лановець о 23.18 

4 Ланівці-Тернопіль Лановець о 4.42 Тернополя о 7.15 

5 Тернопіль-Підволочиськ Тернополя о 20.35 Підволочиська о 21.48 

6 Підволочиськ-Тернопіль Підволочиська о 5.50 Тернополя о 7.04 

7 Тернопіль-Заліщики Тернополя о 18.19 Заліщиків о 23.39 

8 Заліщики-Тернопіль Заліщиків о 2.50 Тернополя о 7.25 

9 Тернопіль-Зборів Тернополя о 20.43 Зборова о 21.55 

10 Зборів-Тернопіль Зборова о 6.31 Тернополя о 7.25 

ДОВІДКА 

Довідкове бюро залізничного вокзалу на станції Тернопіль: (0352) 47–22–46.
Черговий по вокзалу: (0352) 47–21–85.

ùî ñòàíîì íà ïåðøå ÷åðâíÿ 
íà òåðèòîð³¿ ïëÿæó çðîáèëè 
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò îá’ºêò³â. 
Òàêîæ âæå äðóãîãî ÷åðâíÿ ìà-
þòü óêëàñòè óãîäó ç ðÿòóâàëüíîþ 
ñëóæáîþ. Ðÿòóâàëüíèêè ìàþòü 
÷èñòèòè ï³äâîäíó ÷àñòèíó ïëÿ-
æó.

Òóò òàêîæ ïëàíóþòü ïðîâåñòè 
ðåêóëüòèâàö³þ ï³ñêó, ñêîñèòè 
òðàâó òà ïðîâåñòè äåç³íôåêö³þ 
â³ä êë³ù³â.

— Íàðàç³ ìè ÷åêàºìî íà ñïðè-
ÿòëèâó ïîãîäó, àáè ïðîâåñòè ö³ 
çàõîäè. Ùî ñòîñóºòüñÿ ÷åðãóâàííÿ 
ðÿòóâàëüíèê³â íà ïëÿæ³, òî âîíè 
îáîâ’ÿçêîâî áóäóòü, — çàâåðøóº 
ñï³âðîçìîâíèê.

Gðèíàéìí³, óñå öå îá³öÿþòü. ßê 
áóäå — ïåðåâ³ðèìî çãîäîì.
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Роботи на «Циганці» розпочали ще всередині травня. 
Там вже встигли скосити траву та відремонтувати лавки

З 10 червня починається купальний сезон. 
Однак для відвідувачів є обмеження
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ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–161–41–50, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

«Öå áóëà ðàä³ñòü íàøîãî æèò-
òÿ, — ïèñàëà ðàí³øå ìàìà õëîï-
÷èêà Íàä³ÿ Êà÷óðà. — Áåç íüîãî 
ó äîì³ ïóñòî ³ íà äóø³ ïóñòîòà… 
² íåâæå çà öþ õàëàòí³ñòü ³ áàé-
äóæ³ñòü, ÿêà ïîçáàâèëà íàøó 
äèòèíó æèòòÿ, íå áóäå í³õòî 
ïîêàðàíèé?» 

Íàãàäàºìî, Àðòåì Êà÷óðà ïî-
ìåð 5 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó â ðåàí³ìà-
ö³éíîìó â³ää³ëåíí³ Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ë³êàðí³. Ïîïåðåäí³é âè-
ñíîâîê ë³êàð³â — «ãîñòðèé ãí³é-
íèé ìåí³íãîåíöåôàë³ò». Õëîï÷è-
êîâ³ áóëî 3 ðîêè 8 ì³ñÿö³â.

Ä³àãíîç áàòüêàì ïîâ³äîìèëè 
ëèøå çà ê³ëüêà ãîäèí äî ñìåðò³. 
Äî òîãî äèòèíà ìàéæå äâ³ äîáè 
ïåðåáóâàëà ï³ä íàãëÿäîì ë³êàð³â, 
ÿê³ ä³àãíîñòóâàëè ÃÐÂ², àíã³íó, 
îòðóºííÿ. Àðòåì÷èêà â ë³êàðíþ 
çàáðàëè ëèøå çà ÷åòâåðòèì âè-
êëèêîì øâèäêî¿.

«КОЖЕН ДОПИТ ДУЖЕ 
ВАЖКИЙ» 

Ìèíóëî âæå ìàéæå äâà ðîêè, 
à æóðíàë³ñòè ³ äîñ³ ïàì’ÿòàþòü òó 
ñòðàøíó íîâèíó òà ñëüîçè ð³äíèõ, 
ÿê³ íå ìîãëè ïîâ³ðèòè ó òå, ùî 
ñòàëîñÿ.

ßê ðîçïîâ³äàº ò³òêà ïîê³éíîãî 
õëîï÷èêà Àíàñòàñ³ÿ, äëÿ ¿õ ðî-
äèíè öèõ äâà ðîêè áóëè ñïðàâä³ 
âàæêèìè.

— Ìè áóëè íà äîïèòàõ. Çíà-
ºìî, ùî çâèíóâà÷óþòü äâîõ 
ë³êàð³â, — ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — 
Îñòàòî÷íîãî ñóäó ùå íå áóëî. 
Íàñòóïíå çàñ³äàííÿ ìàº áóòè 
äåñü âñåðåäèí³ ë³òà. Á³ëüøå í³-
÷îãî ïî ñïðàâ³ ìè íå çíàºìî. Öå 
òÿãíåòüñÿ äâà ðîêè. Ìè çì³íþ-
âàëè àäâîêàò³â. Æîäåí þðèñò 
ç Òåðíîïîëÿ íå õîò³â áðàòèñÿ 
çà íàøó ñïðàâó, áî òàì çàä³ÿíà 
ìåäè÷íà ðåôîðìà.

Êîæåí äîïèò, çà ñëîâàìè æ³í-
êè, äëÿ ¿¿ ðîäèíè äóæå âàæêèé.

— Ìè ðîçóì³ºìî, ùî äèòèíó 
í³õòî íå ïîâåðíå, àëå, ìîæå, öå 
íå äîïóñòèòü ³íøèõ òàêèõ âè-
ïàäê³â, — êàæå ïàí³ Àíàñòàñ³ÿ. — 
Ó ìîº¿ ñåñòðè, ìàìè Àðòåì÷è-
êà, äóæå ïîã³ðøèëîñü çäîðîâ’ÿ 
çà öåé ÷àñ.

ЧИ ПОКАРАЮТЬ ВИННИХ?
ßê ïîâ³äîìèëè ó ïðîêóðàòóð³ 

Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³, äâîõ ë³-
êàð³â ìåäè÷íîãî çàêëàäó ì. Òåð-
íîïîëÿ ñóäèòèìóòü çà íåíàëåæíå 
âèêîíàííÿ ñâî¿õ ïðîôåñ³éíèõ 
îáîâ’ÿçê³â, ùî ïðèçâåëî äî çà-
ãèáåë³ äèòèíè.

ІРИНА БЕЛЯКОВА, ОЛЬГА ТУРЧАК, 095–875–

33–60, IRYNA.BELYAKOVA@20MINUT.UA 

 Ó äåâ’ÿòüîõ â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â Òåðíîï³ëüñüêî¿ â³éñüêî-
âî¿ ÷àñòèíè À 3215, 44-òî¿ àðòè-
ëåð³éñüêî¿ áðèãàäè ï³äòâåðäèëè 
êîðîíàâ³ðóñ. Ïðè÷îìó æîäíèõ 
ñèìïòîì³â ó íèõ íå áóëî. Íà-
ðàç³ âñ³ ³íô³êîâàí³ ïåðåáóâàþòü 
ó Ð³âíåíñüêîìó ãîñï³òàë³. ¯õí³é 
ñòàí, çàïåâíÿþòü ìåäèêè, — çà-
äîâ³ëüíèé.

Öþ ³íôîðìàö³þ «RIA ïëþñ» 
îòðèìàëà ó â³äïîâ³äü íà çàïèò 
äî êîìàíäóâàííÿ Ìåäè÷íèõ 
ñèë Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè â³ä 
25 òðàâíÿ.

— Ó â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ï³ä-
òâåðäæåíèé ä³àãíîç çàõâîðþâàííÿ 
íà ãîñòðó ðåñï³ðàòîðíó õâîðîáó 
COVID-19, — ïîâ³äîìèâ ó â³ä-
ïîâ³äü íà æóðíàë³ñòñüêèé çàïèò 
íà÷àëüíèê øòàáó — çàñòóïíèê 
êîìàíäèðà â/÷ À 0928 ïîëêîâ-
íèê ìåäè÷íî¿ ñëóæáè Àíäð³é 
Ãàëóøêà. — ̄ ì ïðîâîäèëè ëàáîðà-

òîðíå äîñë³äæåííÿ ìåòîäîì ÏËÐ 
ó êë³í³ö³ ëàáîðàòîðíî¿ ä³àãíîñ-
òèêè Â³éñüêîâî-ìåäè÷íîãî êë³-
í³÷íîãî öåíòðó Çàõ³äíîãî ðåã³îíó 
ó ì. Ëüâ³â. Òà ïîâòîðíî ó Íàö³-
îíàëüíîìó â³éñüêîâî-ìåäè÷íî-
ìó êë³í³÷íîìó öåíòð³ «ÃÂÊÃ» ì. 
Êè¿â. Ðåçóëüòàòè ïîçèòèâí³. Âñ³ 
â³éñüêîâîñëóæáîâö³ ç ïîçèòèâíè-
ìè ðåçóëüòàòàìè ÏËÐ 24 òðàâíÿ 
ãîñï³òàë³çîâàí³ äî Ð³âíåíñüêîãî 
â³éñüêîâîãî ãîñï³òàëÿ.

ßê âäàëîñÿ íàì ä³çíàòèñÿ, 
óñ³ õâîð³ — êîíòðàêòíèêè. Ì³æ 
ñîáîþ ñï³ëêóâàëèñÿ ò³ñíî. Ïå-
ðåáóâàëè íà ïîë³ãîí³ ó ñóñ³äí³é 
îáëàñò³. Íàì â³äîìî, ñê³ëüêè â³é-
ñüêîâèõ íàøî¿ ÷àñòèíè òàì ïåðå-
áóâàþòü â äàíèé ìîìåíò, îäíàê 
ìè íå ìàºìî ïðàâà ðîçãîëîøóâàòè 
öþ öèôðó. Çàçíà÷èìî ëèøå, ùî 
ëþäåé — ñîòí³. ² âñ³, ôàêòè÷íî, 
â ò³é ÷è ³íø³é ì³ð³ êîíòàêòóâà-
ëè ì³æ ñîáîþ. Îäíàê, íà ùàñòÿ, 
á³ëüøå õâîðèõ íà COVID-19 — 
íå âèÿâèëè.

Ó òèõ, â êîãî ï³äòâåðäèëè êîðî-
íàâ³ðóñ — íå áóëî ³ çàðàç íåìàº 
æîäíîãî ñèìïòîìó. ßê âäàëîñü 
íàì ç’ÿñóâàëè, â³éñüêîâèõ ìàñîâî 
òåñòóâàëè íà COVID-19. Òîä³ æ ³ 
âèÿâèëè íåäóãó.

Ñòàí çäîðîâ’ÿ ïàö³ºíò³â çàäî-
â³ëüíèé. Âîíè ïðîäîâæóþòü ïðî-
õîäèòè äîîáñòåæåííÿ, íàãîëîñèâ 
Àíäð³é Ãàëóøêà.

— Ó â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ï³ä-
òâåðäèëèñü ï³äîçðè íà êîðîíà-
â³ðóñ, — ïîâ³äîìèâ ïðåñ-îô³öåð 
â/÷ À 3215 Þð³é Êóëüïà. — Çàðàç 
âîíè ó Ð³âíåíñüêîìó ãîñï³òàë³. 
Ðåøòà îñîáîâîãî ñêëàäó, ÿêèé 
ïåðåáóâàº íà ïîë³ãîí³, — íà îá-
ñåðâàö³¿ òà âèêîíóº ðåêîìåíäàö³¿ 
ìåäèê³â ùîäî íåäîïóùåííÿ ïî-
øèðåííÿ õâîðîáè. Ó ïóíêò³ ïî-
ñò³éíî¿ äèñëîêàö³¿ â Òåðíîïîë³ 
õâîðèõ íà ãîñòðó ðåñï³ðàòîðíó 
õâîðîáó COVID-19, ñïðè÷èíå-
íó êîðîíàâ³ðóñîì SARS-CoV-2, 
íåìàº. Òàì òàêîæ âæèâàþòüñÿ 
ïðîô³ëàêòè÷í³ çàõîäè.

ЧИ ПОКАРАЮТЬ ЛІКАРІВ, ЯКИХ 
ЗВИНУВАЧУЮТЬ У СМЕРТІ ДИТИНИ?
Суд  Серце трирічного Артемка Качури 
перестало битися 5 червня 2018 року. 
Батькам озвучили діагноз — менінгіт. 
Майже два роки тривало розслідування 
щодо халатності лікарів

— Òåðíîï³ëüñüêîþ ì³ñöå-
âîþ ïðîêóðàòóðîþ ñêåðîâà-
íî äî ñóäó îáâèíóâàëüíèé àêò 
ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ 
çà ÷. 2 ñò. 140 ÊÊ Óêðà¿íè (íåíà-
ëåæíå âèêîíàííÿ ïðîôåñ³éíèõ 
îáîâ’ÿçê³â ìåäè÷íèì ïðàö³âíè-
êîì) ñòîñîâíî äâîõ ë³êàð³â îäíîãî 
ç ìåäè÷íèõ çàêëàä³â Òåðíîïîëÿ, 
ïîâ³äîìëÿº ïðåññëóæáà ïðîêóðà-
òóðè Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³.

Çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, ÷îòèðèð³÷-
íèé õëîï÷èê ïîìåð ÷åðåç íåïðà-

âèëüíî íàäàíó ìåäè÷íó äîïîìîãó 
ó ÷åðâí³ 2018-ãî ðîêó.

Õâîðó äèòèíó äîñòàâèëè áðè-
ãàäîþ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ñòàíö³¿ 
åêñòðåíî¿ (øâèäêî¿) ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè â îäíó ç òåðíîï³ëü-
ñüêèõ ë³êàðåíü. Íåñâîº÷àñíà ä³-
àãíîñòèêà çàõâîðþâàííÿ äèòèíè 
òà â³äñóòí³ñòü àäåêâàòíîãî ë³êó-
âàííÿ â³ä ïî÷àòêó çàõâîðþâàííÿ 
ñïðè÷èíèëà ñìåðòü ìàëîë³òíüîãî. 
Ðîçñë³äóâàííÿ çàâåðøèëè.

Çà âëàñíîþ ³íôîðìàö³ºþ «RIA 
ïëþñ», ñóäîâå çàñ³äàííÿ ìàº â³ä-
áóòèñü 17 ëèïíÿ ó Òåðíîï³ëüñüêî-
ìó ì³ñüêðàéîííîìó ñóä³. Ìè ñòå-
æèìî çà ñèòóàö³ºþ. Ïðî ð³øåííÿ 
÷èòàéòå çãîäîì.

Ðåäàêö³ÿ «RIA ïëþñ» ùèðî ñï³â-
÷óâàº ð³äíèì òà áëèçüêèì Àðòåìà… 
Â³÷íà éîìó ïàì’ÿòü…

За версією слідства, хлопчик помер через неправильно 
надану медичну допомогу у червні 2018-го року. 
Хлопчику було 3 роки та 8 місяців 

«Çà öþ ñïðàâó 
íå õîò³â áðàòèñÿ 
æîäåí ì³ñöåâèé 
àäâîêàò. Àëå âèííèõ 
ó ñìåðò³ õëîï÷èêà 
òàêè çíàéøëè» 

У дев’ятьох військових з Тернополя підтвердили COVID-19

У військовослужбовців підтвердилися підозри 
на коронавірус. Зараз вони у Рівненському госпіталі
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ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–161–41–50, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Òåðíî-
ï³ëüñüêîãî øòàáó äëÿ áîðîòüáè 
ç êîðîíàâ³ðóñîì, ìåäè÷í³ ïðà-
ö³âíèêè çä³éñíþþòü ïðèéîì 
äîøê³ëüíÿò íà âóëèö³. Êîæíà 
ãðóïà ìàº îêðåìó òåðèòîð³þ, äå 
ïðîâîäÿòü îãëÿä. Òåìïåðàòóðó 
ì³ðÿþòü çà äîïîìîãîþ áåçêîí-
òàêòíèõ òåðìîìåòð³â.

ßêùî æ ó äèòèíè áóäóòü ñèìï-
òîìè â³ðóñó — ó ñàäî÷îê âîíà ïî-
òðàïèòè íå çìîæå.

Óñ³ ñàäî÷êè çàáåçïå÷èëè òåðìî-
ìåòðàìè. Íà ¿õ çàêóïêó âèä³ëèëè 
êîøòè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó.

ПОТРЕБИ В ТЕРМОМЕТРАХ 
НЕМАЄ

«Øàíîâí³ áàòüêè. Õòî ìàº áåç-
êîíòàêòíèé òåðìîìåòð ³ õòî ìîæå 
ïîçè÷èòè íàì íà ïåð³îä êàðàíòè-
íó?» — òàêå ïîâ³äîìëåííÿ ç`ÿâè-
ëîñü ó áàòüê³âñüêîìó ÷àò³ îäí³º¿ 
ç ãðóï òåðíîï³ëüñüêîãî ñàäî÷êà 
(íîìåð íå âêàçóºìî çà ïðîõàííÿì 
áàòüê³â — ïðèì. ðåä).

Ìè çàïèòàëè òåðíîï³ëüñüêèõ 
ìàì ó ñîöìåðåæ³ Facebook, ÷è 
ïðîñèëè â íèõ êóïèòè ÷è ïðè-
íåñòè òåðìîìåòðè: Ó â³äïîâ³äü 
ùå îäíà æ³íêà, ÿêà ïîáàæàëà 
çàëèøèòèñü àíîí³ìîì, íàïèñàëà, 
ùî ¿õ òàêîæ ïðîñèëè ïðèíåñòè 
òåðìîìåòð.

ßê êîìåíòóº íà÷àëüíèê óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, òàêå ïðîõàííÿ â³ä 
âèõîâàòåë³â — íåïîðîçóì³ííÿ. 

Àäæå ïîòðåáó â òåðìîìåòðàõ äëÿ 
ñàäî÷ê³â çàäîâîëüíèëè.

— Ìè ïðîâåëè íàðàäó ç êåð³â-
íèêàìè ñàäî÷ê³â, — êàæå Îëüãà 
Ïîõèëÿê. — Ìè çàêóïèëè íà êî-
æåí ñàäîê ïî ê³ëüêà òåðìîìåòð³â. 
Òîìó í³õòî ïðèíîñèòè ç äîìó ¿õ 
íå áóäå. Á³ëüøå òîãî, ÿêùî ó âàñ 
â ñàäî÷êó ïðîñÿòü ïðèíåñòè òåð-
ìîìåòð — ïðîñèìî çâåðíóòèñü 
â óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ïîâ³äî-
ìèòè íàì. Ç áàòüê³â í³õòî í³÷îãî 
âèìàãàòè íå ìîæå.

ЗАКУПИЛИ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ 
Ó äèòÿ÷³ ñàäî÷êè ïðèäáàëè ìå-

äè÷í³ ìàñêè, ðóêàâè÷êè, äåççàñî-
áè äëÿ ðóê òà îáðîáêè ïîâåðõîíü, 
à ùå — áåçêîíòàêòí³ òåðìîìåòðè.

Íà ñàéò³ PROZORRO ìè 
çíàéøëè äâà îãîëîøåííÿ ïðî 
ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³ òåðìîìå-
òð³â ³íôðà÷åðâîíèõ. Ïðîòå ñàì³ 
çàêóï³âë³ â³äáóâàëèñü áåç òåíäå-
ð³â. ×îìó? Ïîÿñíèëè â óïðàâë³íí³ 
îñâ³òè.

— ßêùî çàêóï³âëÿ â³äáóâà-
ºòüñÿ íà ñóìó á³ëüøå 200 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü — ïîòð³áíî îãîëîøó-
âàòè òåíäåð, — êàæå çàñòóïíèê 
êåð³âíèêà ô³íàíñîâîãî â³ää³ëó 
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè Òåð-
íîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ²ðèíà 
Áëèíäþê. — Ïðîòå çàêóï³âë³, ÿê³ 
ñòîñóþòüñÿ ñèòóàö³¿ ç çàõâîðþ-
âàííÿìè íà êîðîíàâ³ðóñ, ìîæóòü 
ïðîõîäèòè áåç òåíäåðó. ª ñïåö³-
àëüíà ïîñòàíîâà ¹ 225, ÿêà ä³º 
íà ÷àñ êàðàíòèíó. Ìè íå âñòèãà-
ëè óêëàñòè äîãîâîðè òà ïðîâåñòè 
óñ³ ïðîöåäóðè. Çàêîíîäàâñòâîì 

РЕКЛАМА

У ТЕРНОПОЛІ ЗАПРАЦЮВАЛИ 
САДКИ. ЯК ПРИЙМАЮТЬ ДІТЕЙ?
Гроші  Садки у Тернополі працюють 
з 1 червня. Для них напередодні 
закупили всі засоби захисту та 
термометри. Бо дітям щодня міряють 
температуру. У міськраді переконують: 
малюки забезпечені всім необхідним

Ó ïåðåë³êó çíàõîäèìî ê³ëüêà çà-
êóï³âåëü, ÿê³ çä³éñíþâàëî óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè ó Êëèìàøà Îëåãà 
Îëåãîâè÷à. Ç îñòàíí³õ — çàñîáè 
äåç³íôåêö³¿.

Ñåðåä ïåðåìîæíèõ ëîò³â — çà-
ñîáè çàõèñòó òà äåç³íôåêö³¿ äëÿ 
îáëàñíî¿ ðàäè, ë³êàðåíü òîùî.

Ñóäÿ÷è ç äîêóìåíò³â, âàðò³ñòü 
îäíîãî òåðìîìåòðà — 2 100 ãðè-
âåíü.

СКІЛЬКИ ТАКІ КОШТУЮТЬ 
В ІНТЕРНЕТІ 

Æóðíàë³ñòè «20 õâèëèí» ïðîìî-
í³òîðèëè ö³íè íà ìîäåëü òàêîãî 
òåðìîìåòðà ó ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ. 
Âàðò³ñòü îäíîãî òàêîãî — â³ä 
1 800 ãðí.

Ö³êàâî, ùî îïòîì òåðìîìåòðè 
ì³ñüêîìó óïðàâë³ííþ îñâ³òè ïðî-
äàëè ïî 2100 ãðí çà øòóêó.

— Ìè íàä³ñëàëè çàïèòè íà ïî-
òð³áíó òåõí³êó òèì ëþäÿì, ó ÿêèõ 
ìè âæå ïðîâîäèëè çàêóï³âë³. Ïî-
ñòà÷àëüíèêàì ìåäè÷íèõ òîâàð³â, 
ç ÿêèìè ìè ïðàöþâàëè, — êàæå 
²ðèíà Áëèíäþê. — ßêà ç ïðî-

ïîçèö³é áóëà íàéäåøåâøà — ç 
òèì ³ óêëàëè äîãîâ³ð. Áóëè ð³çí³ 
ö³íè, àëå ìè îáðàëè íàéäåøåâø³. 
Äîâãî îáèðàëè ìàðêó, ÿêà á íàì 
ï³ä³éøëà. Ä³àïàçîí ö³í íà ðèíêó 
äîñèòü ð³çíèé. Ìè áðàëè ïîòð³áíó 
ìàðêó ³ çà ö³íàìè, ÿê³ ï³äõîäÿòü. 
Òàêîæ îð³ºíòóâàëèñÿ íà òîãî âè-
ðîáíèêà, ÿêèé ì³ã áè äîñòàâèòè 
òîâàð ó íàéêîðîòø³ òåðì³íè.

Ó Òåðíîïîë³ 38 äîøê³ëüíèõ 
íàâ÷àëüíèõ ñàäê³â. «20 õâèëèí» 
ïîïðîñèëè óïðàâë³ííÿ îñâ³òè íà-
äàòè ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ñê³ëüêè 
ñàìå òåðìîìåòð³â îòðèìàº êîæåí 
³ç íèõ, àáè áàòüêè çíàëè, ùî â çà-
êëàä³ ïðèëàäè äëÿ âèì³ðþâàííÿ 
òåìïåðàòóðè º. Îäíàê ïîêè ùî 
ìè íå îòðèìàëè â³äïîâ³ä³. Ùå ðàç 
öèòóþ÷è êåð³âíèêà óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òè Îëüãó Ïîõèëÿê, íàãîëîñè-
ìî: «ßêùî ó âàñ â ñàäî÷êó ïðîñÿòü 
ïðèíåñòè òåðìîìåòð — ïðîñèìî 
çâåðíóòèñü â óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 
òà ïîâ³äîìèòè íàì. Ïðèëàäè çà-
êóïîâóþòü íà âñ³ ñàäî÷êè áåç âè-
íÿòêó, òîìó ç áàòüê³â í³õòî í³÷îãî 
âèìàãàòè íå ìîæå».

äîçâîëåíî ðîáèòè çàêóï³âë³ áåç 
òåíäåð³â.

Íà ñàéò³ PROZORRO ìè 
çíàéøëè ïåðøå îãîëîøåííÿ — 
â³ä 22 òðàâíÿ, äå óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òè ³ íàóêè Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè çàìîâèëî 90 øòóê 
òåðìîìåòð³â íà ñóìó 189 000 ãðè-
âåíü. Ïåðåìîæåöü — ÔÎÏ Ñîëÿð 
Ìèðîñëàâ Ìèêîëàéîâè÷.

Ïðîòå â óïðàâë³íí³ îñâ³òè êà-
æóòü, ùî îäèí ç äîãîâîð³â — ðî-
ç³ðâàíèé. Àêòóàëüíèé, çà ñëîâàìè 
ïîñàäîâö³â, äîãîâ³ð çà 29 òðàâíÿ.

— Ìîæíà ïîäóìàòè, ùî ìè êó-
ïóºìî 180. Í³. Ìè çàêóïëÿºìî 
90 íà íàøó ïîòðåáó, — êàæå ²ðèíà 
Áëèíäþê. — Ïåðøèé äîãîâ³ð ìè 
ðîç³ðâàëè, áî ëþäèíà íå ìîãëà 
âèêîíàòè íàø³ óìîâè.

Ùå îäíå îãîëîøåííÿ òàêè çíà-
õîäèìî 29 òðàâíÿ. Çíîâó 90 òåð-
ìîìåòð³â íà ñóìó 189 000 ãðèâåíü. 
Ïåðåìîæåöü — Êëèìàø Îëåã Îëå-
ãîâè÷. Â óïðàâë³íí³ ïåðåêîíóþòü, 
ùî àêòóàëüíèé ñàìå öåé äîãîâ³ð.

ЩО ВІДОМО ПРО ПЕРЕМОЖЦІВ 
ТЕНДЕРА?

Ìè âèð³øèëè á³ëüøå ä³çíàòèñÿ 
ïðî ïåðåìîæö³â òåíäåðà. ² îò ùî 
âäàëîñÿ çíàéòè â îô³ö³éíèõ äæå-
ðåëàõ.

Ô³çè÷íà îñîáà Êëèìàø Îëåã 
Îëåãîâè÷ — çàéìàºòüñÿ ðîçäð³á-
íîþ òîðã³âëåþ, ó òîìó ÷èñë³ ìå-
äè÷íèìè òà îðòîïåäè÷íèìè òî-
âàðàìè. Ðåºñòðàö³ÿ — êâàðòèðà 
ó ì³êðîðàéîí³ «Äðóæáè» â Òåðíî-
ïîë³. ²ç 2017-ãî ðîêó áåðå ó÷àñòü 
ó òåíäåðàõ äåðæàâíî¿ çàêóï³âë³. 
Ó 2020-ìó ðîö³ íà ñóìó ïîíàä 
725 òèñ. ãðí.

Ó ñàäî÷êè ïðèäáàëè 
ìàñêè, ðóêàâè÷êè, 
äåççàñîáè äëÿ ðóê òà 
îáðîáêè ïîâåðõîíü, 
à ùå — áåçêîíòàêòí³ 
òåðìîìåòðè 

У тернопільських садках уже приймають дітей. 
Вихованцям проводять температурний скринінг на вулиці

Один термометр 
обійшовся 

міському 
управлінню освіти 

у 2100 грн. Кажуть, 
що це недорого

Ціни в 
інтернет-
магазинах на 
термометри 
такої моделі
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 0–96–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» â³äâ³-
äàëè äåê³ëüêà çàêëàä³â ³ ïåðåâ³-
ðèëè, ÷è äîòðèìóþòüñÿ îô³ö³àíòè 
ìàñêîâîãî ðåæèìó òà ÿê ÷àñòî 
äåç³íô³êóþòü ïîâåðõí³.

«РЕЗЕРВУ СТОЛІВ ПОКИ 
НЕ ПРИЙМАЄМО» 

Ó ìóçåéí³é ðåñòîðàö³¿ «Ñòàðèé 
ìëèí» îäðàçó íà âõîä³ äî ë³òíüî¿ 
òåðàñè ñòî¿òü äåç³íôåêòîð òà º 
îäíîðàçîâ³ ðóêàâè÷êè. Ìåíþ 
â çàêëàä³ ðîçì³ùåíå íà ñò³í³.

Àäì³í³ñòðàòîð çàêëàäó Îëåíà 
ðîçïîâ³ëà, ùî â íèõ ïðàöþº äâ³ 
òåðàñè, àëå ò³ëüêè çà ñïðèÿòëè-
âî¿ ïîãîäè. ßêùî íàäâîð³ äîù, 
òî ïðàöþº ëèøå îäíà òåðàñà, ÿêà 
ðîçòàøîâàíà çâåðõó. Óñ³ì â³äâ³äó-
âà÷àì íàãîëîøóþòü ïðî íàÿâí³ñòü 
ó íèõ ìàñêè. Ó «Ñòàðîìó ìëèí³» 
äèòÿ÷³ ê³ìíàòè ïîêè íå ïðàöþ-
þòü.

— Ñòîëè ìè äåç³íô³êóºìî êîæí³ 
äâ³ ãîäèíè òà âåäåìî áëàíê äåç³í-
ôåêö³¿. Óñ³ ïðàö³âíèêè ïðàöþþòü 
â ðóêàâèöÿõ òà ìàñêàõ, — êàæå 
ïàí³ Îëåíà. — Çà ñòîëèêîì ìîæå 
ñèä³òè íå á³ëüøå ÷îòèðüîõ îñ³á. 
Ó âèïàäêó, êîëè êîìïàí³ÿ âåëèêà, 
ìè ñàäèìî ¿õ çà ð³çí³ ñòîëèêè.

Çàìîâëåííÿ ïðèéìàþòü ÷åðåç 
äîäàòîê, àáî æ îô³ö³àíò íà ïåâ-
í³é â³äñòàí³ ìîæå ïðèéíÿòè çà-
ìîâëåííÿ. Íà çì³í³ ïðàöþº îäèí 
îô³ö³àíò.

— Ãàðÿ÷³ íàïî¿ ïîäàºìî â îäíî-
ðàçîâîìó ïîñóä³, à ðåñòîðàíí³ 
ñòðàâè ìîæåìî ïîäàòè çà áàæàí-

íÿì ãîñòÿ: ó ðåñòîðàííîìó ïîñóä³, 
ÿêèé ïðîõîäèòü òåðì³÷íó îáðîá-
êó â ïîñóäîìèéí³é ìàøèí³, àëå 
íå âñ³ ñòðàâè ìè ìîæåìî ïîäàòè 
ñàìå â íüîìó, àáî æ â îäíîðàçî-
âîìó ïîñóä³.

Àäì³í³ñòðàòîð ç³çíàëàñÿ, ùî 
ëþäåé, ÿê³ áàæàþòü â³äâ³äàòè 
ë³òíþ òåðàñó, ìåíøå, í³æ áóëî. 
Ðåçåðâó ñòîë³â â çàêëàä³ ïîêè 
íå ïðèéìàþòü, îäíàê ã³ñòü ìîæå 
çàòåëåôîíóâàòè òà ïîâ³äîìèòè, 
ùî â³í õî÷å ïîîá³äàòè ³ çàìîâèòè 
îá³ä ïî òåëåôîíó.

Ùîäî óòèë³çàö³¿ âèêîðèñòàíèõ 
ìàñîê òà ðóêàâèöü, ó «Ñòàðîìó 
ìëèí³» äëÿ öüîãî âèä³ëèëè îê-
ðåìèé ñì³òòºâèé áàê, ðîçïîâ³ëà 
ïàí³ Îëåíà.

ОФІЦІАНТИ ПРАЦЮЮТЬ 
В МАСКАХ, РУКАВИЦЯХ ТА 
ОКУЛЯРАХ 

Ó «Êëóá³ Ôàéíîãî ì³ñòà» îäðàçó 
ïðè âõîä³, à òàêîæ íà â³äêðèò³é 
òà ë³òí³é òåðàñàõ ñòîÿòü àíòèñåï-
òèêè. Ìåíþ â ðóêè â³äâ³äóâà÷àì 
íå äàþòü, ç íèì âîíè ìîæóòü îç-
íàéîìèòèñÿ á³ëÿ âõîäó íà ë³òí³é 
ìàéäàí÷èê òà â³äêðèòó òåðàñó. 
Â³äñòàíü ì³æ ñòîëèêàìè ñêëàäàº 
ï³âòîðà ìåòðà, òîáòî ç äîòðè-
ìàííÿì äèñòàíö³¿. Ãîñò³ ïîêè 
íå ìîæóòü íàïåðåä çàáðîíþâàòè 
ñòîëèêè.

Íà çì³í³ ïðàöþº ï’ÿòü îô³ö³-
àíò³â — íà ë³òíüîìó ìàéäàí÷èêó 
ó âèõ³äí³, à â áóäí³ äí³ — ÷åòâåðî. 
Íà â³äêðèò³é òåðàñ³ — äâîº îô³-
ö³àíò³â. Óñ³ âîíè îäÿãíåí³ â çà-
õèñí³ ìàñêè, ðóêàâè÷êè, à òàêîæ 
îêóëÿðè.

ЯК У ТЕРНОПОЛІ ПІСЛЯ КАРАНТИНУ 
ПРАЦЮЮТЬ ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ 
Ресторани  Уряд дозволив працювати 
закладам громадського харчування, 
щоправда, поки що на виніс. Також 
уже відкрили літні майданчики кафе 
та ресторанів. «RIA плюс» перевірила, 
чи безпечно в закладах та як вони 
дотримуються карантинних вимог

Àäì³í³ñòðàòîð çàêëàäó ßíà 
êàæå, ùî íå î÷³êóâàëà òàêî¿ âå-
ëèêî¿ ê³ëüêîñò³ â³äâ³äóâà÷³â.

— Ñòîëè ìè íå ñóíåìî, à ÿêùî 
ïðèéøëà âåëèêà êîìïàí³ÿ, òî ñà-
äèìî ¿õ ìàêñèìóì ïî ÷îòèðè 
îñîáè çà îäèí ñò³ë, — ãîâîðèòü 
ßíà. — Ïðîòèðàþòü ñòîëè ï³ñëÿ 
êîæíîãî ãîñòÿ ñïåö³àëüíèìè äå-
ç³íô³êóþ÷èìè çàñîáàìè. Âëàñ-
íèêè ïîñòàâèëèñÿ ç ðîçóì³ííÿì 
äî òîãî, ùî íà ÷àñ êàðàíòèíó 
áàãàòî ëþäåé çàëèøèëèñÿ áåç 
ðîáîòè, òîìó ö³íè íå çì³íèëèñÿ.

ПРОДУКЦІЮ ВИДАЮТЬ 
В ОДНОРАЗОВОМУ 
УПАКУВАННІ 

Äèðåêòîð «ÌàêÄîíàëüäç» 
â Òåðíîïîë³ Âàñèëü ðîçïîâ³â, 
ïîêè ùî â çàêëàä³ ïðàöþþòü 
íà âèí³ñ. Ï³äõ³ä äî ðîáîòè êàð-
äèíàëüíî çì³íèëè. Ïðàö³âíèêàì 
ïðîâîäÿòü òåìïåðàòóðíó ïåðåâ³ð-
êó. Ó çàêëàä³ ïðàöþþòü ó ìàñêàõ 

òà ðóêàâèöÿõ.
Êîíòàêòí³ ïîâåðõí³ äåç³íô³êó-

þòü êîæíó ãîäèíó çã³äíî ç ãðà-
ô³êîì, à ñòîëè ïðîòèðàþòü ï³ñëÿ 
êîæíîãî â³äâ³äóâà÷à. Òàê ñàìî ³ 
ìàñêè òà ðóêàâèö³ ïðàö³âíèêè 
çì³íþþòü ùîãîäèíè, çàïåâíèâ 
ïàí Âàñèëü.

— Ìè ñï³ëêóºìîñÿ ç íàøèìè 
ïðàö³âíèêàìè òà ö³êàâèìîñÿ 
ùîäî òîãî, ÷è êîíòàêòóâàëè âîíè 
ç õâîðèìè ëþäüìè òà ÷è º çäîðî-
âèìè ¿õí³ ÷ëåíè ðîäèíè.

Ê³ëüê³ñòü ãîñòåé öüîãî çàêëà-
äó çàëèøèëàñÿ ñòàëîþ. Äèðåêòîð 
ðîçïîâ³â, ùî ïîòðîõè ëþäè çíîâó 
ïî÷èíàþòü ÷àñò³øå â³äâ³äóâàòè 
«ÌàêÄîíàëüäç».

Çàñîáè äåç³íôåêö³¿ çíàõîäÿòü-
ñÿ, ÿê ïåðåä âõîäîì â «ÌàêÄî-
íàëüäç», òàê ³ íà êàñ³. Äëÿ á³ëü-
øîãî çàõèñòó ïåðåä êàñîþ âñòàíî-
âèëè áåçêîíòàêòíèé äåç³íôåêòîð.

— Óñþ ïðîäóêö³þ âèäàºìî 
â îäíîðàçîâîìó óïàêóâàíí³, — 

êàæå ïàí Âàñèëü. — Äî òî¿ ¿æ³, ÿêó 
ìè çâèêëè ¿ñòè ðóêàìè, äîäàºìî 
îäíîðàçîâ³ íîæ³ òà âèëêè. Äëÿ 
â³äâ³äóâà÷à íàÿâí³ñòü çàõèñíî¿ 
ìàñêè º îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ. 
ßêùî â³í ¿¿ íå ìàº, ìè ìîæåìî 
íàäàòè. Òàêîæ çàêëàä ìîæå çàáåç-
ïå÷èòè îäíîðàçîâèìè ðóêàâè÷êà-
ìè òà ïðîâåñòè òåìïåðàòóðíèé çà-
ì³ð áåçêîíòàêòíèì òåðìîìåòðîì. 
²ãðîâà çîíà â çàêëàä³ ïîêè ùî 
ïîâí³ñòþ çàêðèòà.

Äåÿê³ ñòîëèêè íà ë³òíüîìó 
ìàéäàí÷èêó çàáðàëè, àáè çðîáè-
òè äèñòàíö³þ ì³æ ðåøòîþ ñòîë³â 
ó ï³âòîðà ìåòðà. ×àñòèíà ïðàö³â-
íèê³â çíàõîäèòüñÿ ïîêè ùî ó â³ä-
ïóñòêàõ, à ³íøà ÷àñòèíà ïîâåðíó-
ëàñÿ äî ðîáîòè. Äèðåêòîð «Ìàê-
Äîíàëüäç» çàçíà÷èâ, ùî ï³ä ÷àñ 
ïî÷àòêó åï³äåì³¿ òèõ ïðàö³âíèê³â, 
ÿê³ ÷åðåç ñòðàõ, àáî â³äñóòí³ñòü 
ìîæëèâîñò³ ä³ñòàòèñÿ äî ðîáîòè 
íå ìîãëè ïðàöþâàòè, â³äïðàâèëè 
íà îïëà÷óâàíèé ïðîñò³é.

У закладі «Старий млин» 
на зміні працює поки 
один офіціант. 
Весь персонал носить 
рукавички та маски

Відповідно до вимог, одразу на вході до літньої 
тераси «Старого млина» є дезінфектор та 
одноразові рукавички

Для того, аби відвідувачі дотримувалися 
дистанції, на підлозі зробили розмітку

Замовлення приймають перед входом 
в «МакДональдз», а для додаткового захисту 
перед касою встановили захисні екрани
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Íàðàç³ çà âîäîïîñòà÷àííÿ 
òà âîäîâ³äâåäåííÿ â³äïîâ³äíî 
äî òàðèô³â, òåðíîïîëÿíè ïëàòÿòü 
27,34 ãðí çà êóá âîäè. Öåé òàðèô 
çàïðàöþâàâ ç 5 ëþòîãî. Äî òîãî 
÷àñó òåðíîïîëÿíè ïëàòèëè 20 ãðí 
çà âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâå-
äåííÿ.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ВОДА 
В ІНШИХ МІСТАХ 

Òåðíîï³ëü — íå ºäèíå ì³ñòî, 
äå ï³äíÿëè òàðèôè íà âîäîïîñòà-
÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ. Çì³íè 
ñòîñóâàëèñÿ âñ³õ êîìóíàëüíèõ 

ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ íàäàþòü ö³ ïî-
ñëóãè. Îäíàê â ð³çíèõ ì³ñòàõ òà-
ðèôè â³äð³çíÿþòüÿ. Ìè ïîð³âíÿëè 
çàãàëüíó âàðò³ñòü âîäîïîñòà÷àííÿ 
òà âîäîâ³äâåäåííÿ ó ð³çíèõ ì³ñòàõ 
Óêðà¿íè. Äî ñëîâà, âàðòî çàóâàæè-
òè, ùî äåÿê³ æèòåë³ ïðèâàòíèõ áó-
äèíê³â ìàþòü âëàñíó êàíàë³çàö³þ ³ 
ïëàòÿòü ëèøå çà âîäîïîñòà÷àííÿ.

СКІЛЬКИ ПЛАТИТИМЕМО В 
2021 РОЦІІ?

— Ùîðîêó äî 1 ÷åðâíÿ, çã³ä-
íî ç ïîðÿäêîì ðîçðàõóâàííÿ 
òàðèô³â, ï³äïðèºìñòâà Óêðà¿íè 
ïîâèíí³ ïîäàòè ðîçðàõóíêè ³ çà-
ÿâè ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â 
íà íàñòóïíèé ð³ê, — ðîçïîâ³äàº 

СКІЛЬКИ ПЛАТИТИМЕМО ЗА ВОДУ 
ТА ЯКІ ТАРИФИ В ІНШИХ МІСТАХ
Комуналка  У КП «Тернопільводоканал» 
обговорюють підняття тарифів 
на водопостачання та водовідведення 
з 2021-го року. Чого очікувати 
тернополянам та які ціни на воду в інших 
містах України — читайте у матеріалі

íà÷àëüíèê ïëàíîâî-åêîíîì³÷íîãî 
â³ää³ëó ÊÏ «Òåðíîï³ëüâîäîêàíàë» 
Âîëîäèìèð Âîäîâ³ç. — Ö³ òàðèôè 
âñòóïëÿòü â ä³þ íå ðàí³øå, í³æ 
ó ñ³÷í³ 2021 ðîêó. Ö³ ðîçðàõóí-
êè, ÿê³ ìè ïðîâåëè, ãðóíòóþòüñÿ 
íà òåïåð³øí³õ äàíèõ. Ìè ãîòîâ³ 
â³äïðàâëÿòè ¿õ äî íàö³îíàëüíî¿ 
êîì³ñ³¿ íà ðîçãëÿä. Ïåðåä ïðè-
éíÿòòÿì òàðèô³â ïðîâåäåìî ùå 
îäíå ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ, äå 
áóäóòü óæå á³ëüø òî÷í³ âèòðàòè. 
Ö³ ãðîìàäñüê³ îáãîâîðåííÿ áóäóòü 
ó ëèñòîïàä³–ãðóäí³.

Ó ÊÏ «Òåðíîï³ëüâîäîêàíàë» 
âæå ïîðàõóâàëè, ñê³ëüêè ìàº êîø-
òóâàòè âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³ä-
âåäåííÿ ó 2021 ðîö³. Òàê, âàðò³ñòü 
âîäîïîñòà÷àííÿ 1 êóáîìåòðà âîäè 
(ç ÏÄÂ) ñòàíîâèòèìå 16,36 ãðí. 

Âîäîâ³äâåäåííÿ (ç ÏÄÂ) — 18,45. 
Çàãàëîì çà íîâèì òàðèôîì êóá 
âîäè êîøòóâàòèìå 34,81 ãðí (ç 
ÏÄÂ). Öå íà 27% á³ëüøå, í³æ 
ïëàòÿòü òåðíîïîëÿíè çàðàç.

Ùîá ðîçðàõóâàòè íîâèé òàðèô, 
ó ÊÏ «Òåðíîï³ëüâîäîêàíàë» áðà-
ëè äî óâàãè íàñòóïí³ ÷èííèêè:
 âèòðàòè íà åëåêòðîåíåðã³þ: 

ó ðîçðàõóíîê âêëþ÷åíà ôàêòè÷íà 
ö³íà íà åëåêòðîåíåðã³þ ó êâ³òí³ 
2020 ðîêó ç âðàõóâàííÿì ïðîãíîçó 
³íäåêñó ö³í âèðîáíèê³â ïðîìèñ-
ëîâî¿ ïðîäóêö³¿;
 âèòðàòè íà àìîðòèçàö³þ;
 âèòðàòè íà ïîäàòêè;
 ö³íè íà ïàëèâíî-ìàñòèëüí³ 

ìàòåð³àëè, ðîçðàõîâóâàëèñü íà îñ-
íîâ³ ôàêòè÷íèõ ö³í ç óðàõóâàííÿì 
ïðîãíîçó ³íäåêñó ö³í âèðîáíèê³â 
ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿.

Ó Òåðíîïîë³ ³ òàê 
íåäåøåâà âîäà. 
Ñïîæèâà÷³ íàð³êàþòü 
íà ÿê³ñòü. Çà òàðèôîì 
íàøå ì³ñòî — îäèí ç 
ë³äåð³â â Óêðà¿í³

СКІЛЬКИ ПЛАТЯТЬ ЗА ВОДУ В РІЗНИХ МІСТАХ УКРАЇНИ

Місто:
Вартість водопо-
стачаня грн/ м3

Вартість водовід-
ведення грн/ м3

Загальна вартість 
грн/ м3

Чернівці 12,70 7,19 19,89

Запоріжжя 14,46 6,30 20,77

Львів 14,02 6,83 20,85

Івано-Франківськ 10,60 11,94 22,54

Київ 13,44 9,55 22,99

Чернігів 11,41 12,40 23,81

Харків 15,23 9,22 24,45

Херсон 12,23 12,59 24,82

Житомир 11,72 13,68 25,40

Миколаїв 13,90 11,89 25,79

Тернопіль 12,89 14,45 27,34

Ужгород 22,79 11,17 33,96
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Поки Водоканал планує підвищувати ціну, у міській раді 
кажуть: тариф залишається незмінним 

 âèòðàòè íà îïëàòó ïðàö³ òà 
â³äðàõóâàííÿ íà ñîö³àëüí³ çàõî-
äè: â ïðîåêò³ òàðèô³â íà ïîñëóãè 
íà 2021 ð. ïëàíîâèé ôîíä îïëàòè 
ïðàö³ ðîçðàõîâàíèé, âèõîäÿ÷è ³ç 
çàêîíîäàâ÷î âñòàíîâëåíîãî ðîç-
ì³ðó ì³í³ìàëüíîãî ïðîæèòêîâîãî 
ì³îí³ìóìó — 2270 ãðí (ãðóäåíü 
2020 ð.), ïåðåäáà÷åíîãî Çàêî-
íîì Óêðà¿íè: «Ïðî Äåðæàâíèé 
áþäæåò Óêðà¿íè íà 2020 ð³ê» òà 
âèõîäÿ÷è ç ïîëîæåíü Ãàëóçåâî¿ 
óãîäè ³ Êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó.
 ïîâåðíåííÿ ò³ëà êðåäèòó òà 

â³äñîòê³â çà êîðèñòóâàííÿì êðå-
äèòîì Ñâ³òîâîãî áàíêó, â ðàìêàõ 
ó÷àñò³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Òåðíîï³ëüâîäîêàíàë» ó ³íâåñòè-
ö³éíîìó ïðîåêò³ «Ïðîºêò ðîçâèò-
êó ì³ñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè–2».

ЦІНУ НЕ ПІДНІМАТИМУТЬ? 
Õî÷à áàãàòüîõ òåðíîïîëÿí 

îáóðþº òå, ùî òàðèôè ïëàíóþòü 
çíîâó ï³äí³ìàòè, ó ÊÏ «Òåðíî-
ï³ëüâîäîêàíàë» çàïåâíÿþòü, ùî 
ö³ çàõîäè º íåîáõ³äíèìè äëÿ 

íîðìàëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ 
ï³äïðèºìñòâà òà íàäàííÿ ÿê³ñíèõ 
ïîñëóã ñâî¿ì ñïîæèâà÷àì.

Âïîðÿäêóâàííÿ òàðèô³â íà ïî-
ñëóãè öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïî-
ñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ íåîá-
õ³äíå äëÿ òîãî, ùîá ïðèâåñòè ¿õ 
äî åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíîãî 
ð³âíÿ, ùî çàáåçïå÷èòü óòðèìàí-
íÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ ïîñëóã âîäî-
ïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ 
íà ð³âí³ íîðìàòèâíî¿, — ïîÿñ-
íþþòü íà ï³äïðèºìñòâ³. — Òàêîæ 
ï³äíÿòòÿ òàðèô³â íåîáõ³äíå äëÿ 
äîòðèìàííÿ òà âèêîíàííÿ íîðì 
òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà òà Êî-
ëåêòèâíîãî äîãîâîðó, àäæå â³ä 
öüîãî çàëåæàòü çàðïëàòè ïðàö³â-
íèê³â ï³äïðèºìñòâà. 

Îäíàê ì³ñüêèé ãîëîâà Òåð-
íîïîëÿ Ñåðã³é Íàäàë çàïåâíèâ, 
ùî ö³íà íà âîäó äëÿ òåðíîïîëÿí 
çàëèøàºòüñÿ íåçì³ííîþ. ² ìè é 
íàäàë³ áóäåìî ïëàòèòè ïî 27,34 
ãðí çà ìåòð êóá³÷íèé. 

×è áóäóòü çì³íè — ïîáà÷èìî 
çãîäîì. 

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, FEDIR.

VOSINSKYI@GMAIL.COM 

 Áàãàòî ê³îñê³â, äå ïðîäàþòü ðå÷³ òà âçóòòÿ 
íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó, ñòàâëÿòü äîâîë³ 
íèçüê³ ö³ííèêè íà ñâî¿ òîâàðè. Îäí³ ïðî-
äàâö³ ãîâîðÿòü, ùî ðîçïðîäóþòü òîð³øí³ 
ðå÷³, à ³íø³ êàæóòü, ùî òîâàð ïðèâåçëè 
íåùîäàâíî.

Ö³íà íà ôóòáîëêè äîðîñëèõ ðîçì³ð³â 
ñòàðòóº ïðèáëèçíî â³ä 100 ãðèâåíü. Ó ñå-
ðåäíüîìó òàêèé åëåìåíò ãàðäåðîáó êîø-
òóº 150–170 ãðèâåíü, õî÷à º ³ äîðîæ÷³. 
À îò ÿêùî âè øóêàºòå ôóòáîëêó äëÿ äè-
òèíè, ðîçðàõîâóéòå çàïëàòèòè â³ä 50 ãðè-
âåíü ³ á³ëüøå.

Ñóêíÿ ïðîñòîãî êðîþ êîøòóâàòèìå âàì 
â³ä 200 ãðèâåíü, ó ñåðåäíüîìó âàðò³ñòü 
íà íèõ êîëèâàºòüñÿ â ìåæàõ 400–600 ãðè-
âåíü.

Áàãàòî ïðîäàâö³â ñòàâëÿòü ÿñêðàâ³ âèâ³ñ-
êè ïðî ðîçïðîäàæ, àáè íàãîëîñèòè, ùî ¿õ 
òîâàð ïðîäàºòüñÿ äåøåâî. Òàê, â îäíîìó ç 
ìàãàçèí³â âëàøòóâàëè ðîçïðîäàæ êóðòîê. 
Ïðîäàþòü ¿õ ïî 350 ãðèâåíü. Ó ê³îñêàõ 
ìîæíà çíàéòè ³ äæèíñè, ÿê³ ðîçïðîäóþòü 
ïî 200–300 ãðèâåíü. Òåðíîïîëÿíè êàæóòü, 
ùî ö³íè äåìîêðàòè÷í³.

Ö³íè íà ÷îëîâ³÷³ êðîñ³âêè íà ðèíêó 
ñòàðòóþòü â³ä 299 ãðèâåíü. ª êðîñ³âêè ³ 
äîðîæ÷³, çà ÿê³ ïðîäàâö³ ïîïðîñÿòü 700, 
800 àáî íàâ³òü 900 ãðèâåíü. Óñå çàëåæèòü 
â³ä ïîáàæàíü ïîêóïöÿ.

Ñåðåäíÿ ö³íà íà áîñîí³æêè âèùà — 
500–600 ãðèâåíü. Ïðîäàâö³ ãîâîðÿòü, 
ïðè÷èíà â òîìó, ùî áàãàòî ç íèõ øê³-
ðÿí³. À îò æ³íî÷³ áîñîí³æêè êîøòóþòü 
äåøåâøå — 200–300 ãðèâåíü.

ßêùî äîáðå ïîøóêàòè, òî ìîæíà çíàéòè 

ðå÷³, ÿê³ íîñèòèìåòå á³ëüøå îäíîãî ñåçîíó, 
êàæå ïàí Âîëîäèìèð. Íå çàâæäè âàðòî 
áðàòè òå, ùî äåøåâî êîøòóº. Ìîæíà çíàé-
òè ãàðíå ñï³ââ³äíîøåííÿ ö³íè òà ÿêîñò³. 
Íåõàé ð³÷ áóäå äåùî äîðîæ÷îþ, àëå âè 
áóäåòå âïåâíåíèìè, ùî áåðåòå íàäîâãî.

— Â îäíîìó ç ìàãàçèí³â ìåí³ ñêàçàëè, ùî 
ôóòáîëêà ç íîâî¿ êîëåêö³¿ êîøòóº 289 ãðè-
âåíü, à ç³ ñòàðî¿ — 239, — ãîâîðèòü ïàí 
Âîëîäèìèð. — Ùîïðàâäà, òîé êîë³ð, ÿêèé 
ìåí³ ïîòð³áíèé, º ò³ëüêè ç íîâèõ. Òîìó 
ÿ ñêàçàâ, ùî öÿ ö³íà çàâèñîêà äëÿ ìåíå. 
Òîä³ ïðîäàâ÷èíÿ â³äïîâ³ëà, ùî ïîøóêàº ç³ 
ñòàðî¿ êîëåêö³¿ òàêó æ ôóòáîëêó. ² çíàéøëà.

Âîëîäèìèð íàãîëîñèâ, ùî íà ðèíêó 
éîìó ïîäîáàºòüñÿ íå ñò³ëüêè êóïóâàòè ðå÷³, 
ñê³ëüêè òîðãóâàòèñÿ ç ïðîäàâöÿìè. Ï³ñëÿ 
êàðàíòèíó íàâ³äóºòüñÿ â³í òóäè ð³äêî, áî 
áàãàòî ëþäåé çàáóâàþòü íàäÿãàòè ìàñêè.

Знижки і розпродажі: скільки коштує оновити гардероб

На деякі нові речі стоїть знижка. 
Кросівки чи куртку, яку привезли 
«на днях», продають не за 800–
900 гривень, а за 399–499 гривень 
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ВИДАВНИЦТВО РІА 

— Óëþáëåíà ìîÿ, ì³é ñâ³ò, ìîÿ 
ñòèõ³ÿ ³ ìîÿ óäà÷à. Òè ìîÿ ðà-
ä³ñòü, òè ìîº äèõàííÿ ³ ìîÿ äóøà. 
Çà öåé ÷àñ òè ñòàëà íàéäîðîæ÷îþ 
ëþäèíîþ äëÿ ìåíå, ìî¿ì ñòèìó-
ëîì æèòòÿ, ìîºþ ìð³ºþ. Ëþáëþ 
òåáå ³ ïðîøó ñòàòè äðóæèíîþ ìåí³ 
íà âñå æèòòÿ, — òàêèìè ñëîâàìè 
îñâ³ä÷èâñÿ êîõàí³é êîìàíäèð ðîòè, 
ñòàðøèé ëåéòåíàíò Ðîìàí Öèìáàë 
ï³ä ÷àñ çàõîä³â áîéîâî¿ ï³äãîòîâêè 
íà Ð³âíåíñüêîìó ïîë³ãîí³.

Ìàéáóòíÿ íàðå÷åíà ïðèãîëî-

ìøåíà, í³÷îãî íå ï³äîçðþþ÷è 
ïðî çàäóìè Ðîìàíà, ç³ ñëüîçàìè 
íà î÷àõ â³ä ðàäîñò³ â³äïîâ³ëà: 
«Òàê!» Ïðî çâîðóøëèâå îñâ³ä-
÷åííÿ íà ïîë³ãîí³ ïîâ³äîìèâ ïðå-
ñîô³öåð 44 îêðåìî¿ àðòèëåð³éñüêî¿ 
àðòáðèãàäè Þð³é Êóëüïà.

Êîìàíäèð ÷àñòèíè, äîâ³âøè 
íàêàç îñîáîâîìó ñêëàäó, êëè÷å 
äî ñåáå ðàä³îòåëåôîí³ñòêó — ñòàð-
øó ñîëäàòêó Â³êòîð³þ Êðàâ÷èê. 
Äåíü íàðîäæåííÿ, àáî ïðèñâîºí-
íÿ â³éñüêîâîãî çâàííÿ, ó ðîçäóìàõ 
ïîäåéêóþòü â³éñüêîâèêè. Â³êòî-
ð³ÿ äîïîâ³äàº êîìàíäèðîâ³ ïðî 

ЗВОРУШЛИВЕ ОСВІДЧЕННЯ НА 
ПОЛІГОНІ. КОХАНА СКАЗАЛА: «ТАК!»
Буде весілля  Офіцер, перед вибуттям 
в ООС подарував каблучку та букет 
троянд, освідчившись в коханні нареченій. 
Закохані познайомилися чотири роки 
тому у Тернопільській військовій частині, 
де проходять зараз службу

ïðèáóòòÿ. Ç ïðîòèëåæíîãî áîêó 
íà ãîðèçîíò³ âèäí³ºòüñÿ áóêåò 
á³ëî-÷åðâîíèõ òðîÿíä. Îô³öåð 
ïîñï³øàº, ùîá îñâ³ä÷èòèñü ñâî-
¿é êîõàí³é.

Ïîä³¿ â³äáóâàþòüñÿ ìèòòºâî, 
Ðîìàí äàðóº êâ³òè, âñòàº íà êî-
ë³íî òà ç³çíàºòüñÿ â ïî÷óòòÿõ, 
ä³ñòàº ç êîðîáî÷êè êàáëó÷êó òà 
îäÿãàº íà ïàëåöü Â³êòîð³¿. Ï³ä 
àïëîäèñìåíòè ïîáðàòèì³â ïàðà 
êðóòèòüñÿ â îá³éìàõ, Â³êòîð³ÿ 
ïëà÷å â³ä ðàäîñò³, åìîö³¿ ïåðå-
ïîâíþþòü ÿê äðóç³â, òàê ³ ñàìèõ 
ìîëîäÿò.

ПОЗНАЙОМИЛИСЯ ЧОТИРИ 
РОКИ ТОМУ 

Â³éñüêîâîñëóæáîâö³ ïîçíàéî-
ìèëàñÿ ÷îòèðè ðîêè òîìó ó Òåð-
íîï³ëüñüê³é â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³, 

äå ïðîõîäÿòü çàðàç ñëóæáó. Ðîìàí 
íà òîé ÷àñ áóâ êîìàíäèðîì ï³ä-
ðîçä³ëó, Â³êòîð³ÿ ò³ëüêè ïðèéøëà 
íà ñëóæáó. Çóñòð³âøè êðàñóíþ, 
ìîëîäèé îô³öåð çàêîõàâñÿ ç ïåð-
øîãî ïîãëÿäó, àëå íå íàâàæóâàâ-
ñÿ ç³çíàòèñÿ, ùîá íå ïîðóøóâàòè 
ñóáîðäèíàö³þ, à ðàçîì ç òèì äàòè 
ìîæëèâ³ñòü àäàïòóâàòèñÿ ðàä³îòå-
ëåôîí³ñòö³ ó ðîáîò³. Îáîì çàêî-
õàíèì ïî 25 ðîê³â. Ðîìàí ç Êè¿â-
ñüêî¿ îáëàñò³, Â³êòîð³ÿ ç Âîëèí³.

Äâà ðîêè òîìó îô³öåð âñå-òà-
êè ç³çíàâñÿ ó ïî÷óòòÿõ Â³êòîð³¿, ç 
òîãî ÷àñó âîíè ðàçîì. Íå çâàæà-
þ÷è íà ðèòì â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, 
ïî¿çäêè íà Ñõ³ä, ïîë³ãîíè, ùåì-
ëèâ³ ìèò³ çóñòð³÷åé òà ïðîâîä³â 
íà çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³, ñòîñóíêè 
ïàðè êðèñòàë³çóâàëàñÿ òà çì³öí³-
ëè, íà÷å ìîíîë³ò.

РЕКЛАМА

 «Òè ñòàëà äëÿ 
ìåíå íàéäîðîæ÷îþ 
ëþäèíîþ, ìî¿ì 
ñòèìóëîì æèòòÿ, ìîºþ 
ìð³ºþ. Ëþáëþ òåáå ³ 
ïðîøó ñòàòè äðóæèíîþ»

Обом закоханим по 25 років. Роман з Київської області, 
Вікторія з Волині. А поєднала їх військова частина в Тернополі

Події відбуваються миттєво, 
Роман дарує квіти, стає на коліно 

та зізнається в почуттях, дістає 
каблучку та одягає на палець 

Вікторії. Під аплодисменти 
побратимів пара крутиться 

в обіймах, Вікторія плаче від 
радості, емоції переповнюють 
як друзів, так і самих молодят
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ГОТУЮТЬСЯ ДО ПОЇЗДКИ 
НА СХІД 

Çà öåé ÷àñ ìîëîäÿòà ïîçíàéî-
ìèëèñÿ ç áàòüêàìè ç îáîõ ñòîð³í. 
Â³êòîð³ÿ ç³çíàºòüñÿ, ùî Ðîìàí 
ºäèíèé ñèí â ñ³ì’¿, òîìó éîãî 
áàòüêî çðàä³â ïîÿâ³ äîíüêè â ðî-
äèí³ òà ÷åêàº íà ïåðå¿çä ìîëîäÿò 
ï³ñëÿ ñëóæáè äî Êèºâà. Ðîìàí 
äîäàº, ùî Â³êòîð³¿ ðîäèíà º äî-
âîë³ ìîëîäà ³ òàêîæ ïðèºìíà. Ç 
äàòîþ âåñ³ëëÿ ïîêè ùå íå âèçíà-
÷èëèñü, àëå øâèäøå çà âñå âîíî 
â³äáóäåòüñÿ íàïðèê³íö³ ë³òà. Ïîêè 
ùî íà ïåðøîìó ì³ñö³ ñòî¿òü ñëóæ-
áà, Ðîìàí ãîòóºòüñÿ äî ïî¿çäêè 

íà Ñõ³ä, à Â³êòîð³ÿ ç íåòåðï³ííÿì 
÷åêàòèìå íà ñâîþ ðîòàö³þ, ùîá 
çóñòð³òèñÿ ç êîõàíèì â ÎÎÑ.

Êîìàíäèð â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè, 
ïîëêîâíèê Ñåðã³é Áàðàíîâ ïðè-
â³òàâ ìîëîäÿò ç ðàä³ñíîþ ïîä³ºþ, 
à òàêîæ ñêàçàâ: «Ïîä³áí³ ïîä³¿ 
ó íàø³é ÷àñòèí â³äáóâàþòüñÿ 
íå âïåðøå ³ ìè ðàä³ºìî, ùî â ìî-
ëîäèõ â³éñüêîâèõ ñòâîðþþòüñÿ 
íîâ³ ñ³ì’¿, íàðîäæóþòüñÿ ä³òè. 
Ìàéáóòí³ì ìîëîäÿòàì çè÷ó äî-
âãèõ òà ùàñëèâèõ ðîê³â ñóì³ñíîãî 
æèòòÿ, ì³öíîãî êîõàííÿ, à òà-
êîæ íàéøâèäøîãî ïîïîâíåííÿ 
â ñ³ì’¿».
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Òóðèñòè÷íèé á³çíåñ ïî÷àâ 
â³äíîâëþâàòè ðîáîòó 22 òðàâ-
íÿ ï³ñëÿ ÷åðãîâèõ ïîñëàáëåíü, 
îäíàê äåÿê³ îáìåæåííÿ âñå æ 
çàëèøàþòüñÿ.

ТУРИЗМ ВИХОДИТЬ 
З ГЛУХОГО КУТА 

— Ìè âñ³ ðîçóì³ºìî, ùî ïàí-
äåì³ÿ âíåñëà ñâî¿ êîðåêòèâè 
â òóðèñòè÷í³ ñåçîíè ó âñüîìó 
ñâ³ò³, çîêðåìà ³ â íàø³é îáëàñ-
ò³, — ðîçïîâ³äàº íà÷àëüíèê óïðàâ-
ë³ííÿ òóðèçìó ÒÎÄÀ Ðîñòèñëàâ 
ßöê³â. — Ìè áà÷èìî, ùî òóðèçì 
âæå ïî÷èíàº â³äðîäæóâàòèñÿ. 
Àêòèâíî ïî÷èíàþòü ïðàöþâàòè 
ìóçå¿, ãîòîâ³ äî ðîáîòè ïðåäñòàâ-
íèêè òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó. Ìè 
ïðàöþºìî íàä òèì, ùîá ñïðî-
ñòèòè âèõ³ä ç êàðàíòèíó óñ³ì, õòî 
ïðàöþº â ö³é ñôåð³. Ìè ñï³ëêó-
ºìîñÿ ç êåð³âíèöòâîì ó Êèºâ³, 
çàëó÷àºìî åêñïåðò³â.

ßê ïîÿñíþº Ðîñòèñëàâ ßöê³â, 
÷åðåç êàðàíòèí âòðàòèëè ðîáîòó 
íå ëèøå îðãàí³çàòîðè â³äïî÷èí-
êó òà òóðèñòè÷í³ êîìïàí³¿. Áåç 
ðîáîòè çàëèøèëèñü ³ çàêëàäè 
õàð÷óâàííÿ, ãîòåë³, ïåðåâ³çíèêè, 
åêñêóðñîâîäè òà âñÿ òóðèñòè÷íà 
³íôðàñòðóêòóðà â îáëàñò³. Ï³ñëÿ 
÷åðãîâèõ ïîñëàáëåíü êàðàíòèíó 
òóðèçì â ðåã³îí³ ïî÷àâ â³äðîäæó-
âàòèñÿ, îäíàê öå â³äáóâàºòüñÿ ïî-
â³ëüíî. Äî òîãî æ, ÷åðåç òå, ùî 
íàðàç³ ùå íå ïðàöþþòü çàë³çíè÷í³ 
ïåðåâåçåííÿ, òóðèñòè÷íèìè ïî-
ñëóãàìè êîðèñòóþòüñÿ æèòåë³ 
ñàìå íàøîãî ðåã³îíó.

— Ä³ÿëüí³ñòü ãîòåë³â äîçâîëèëè 
ç 22 òðàâíÿ, — êàæå Ðîñòèñëàâ 
ßöê³â. — Öå º âåëèêèì ïëþñîì. 
Ò³ íåâåëèê³ ãðóïè, ÿê³ ïîäîðî-
æóþòü ïî îáëàñò³, âæå ìàþòü 
çìîãó ïîñåëèòèñÿ â ãîòåë³. Ìè 
î÷³êóºìî, ùî ç 10 ÷åðâíÿ áàçè 
â³äïî÷èíêó òàêîæ çìîæóòü â³ä-
íîâèòè ðîáîòó òà ïðèéìàòè â³ä-
ïî÷èâàëüíèê³â. Öå áóäå äëÿ íèõ 
«ðÿò³âíèì êîëîì» ³ çàîõî÷åííÿì 
äëÿ ëþäåé ç ³íøèõ îáëàñòåé ¿õàòè 
äî íàñ â³äïî÷èâàòè. Ìè âïåâíåí³, 
ùî íàì âäàñòüñÿ â³äíîâèòè ñâîþ 
ðîáîòó, àäæå ó íàñ â îáëàñò³ º 
âåëèêà ê³ëüê³ñòü ³ñòîðè÷íèõ òà 
ïðèðîäíèõ ïàì’ÿòîê, ÿê³ ìîæíà 
â³äâ³äóâàòè, äîòðèìóþ÷èñü êà-
ðàíòèííèõ âèìîã.

Â³äçíà÷àþòü â îáëàñò³ ³ õîðî-

øó ³íôðàñòðóêòóðó òà â³äíîñíî 
íåïîãàí³ äîðîãè, ùî ëèøå ñïðèÿº 
òóðèñòè÷íîìó ðîçâèòêó.

ЕКСКУРСІЇ В ЗАМКАХ 
Òåðíîï³ëüùèíà â³äîìà íà âñþ 

Óêðà¿íó ñâîºþ âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ 
³ñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê, ÿê³ ìàþòü 
êóëüòóðíó òà ³ñòîðè÷íó ö³íí³ñòü. 
Â îáëàñò³ º 34 çàìêè. Çíà÷íà ÷à-
ñòèíà ¿õ â³äðåñòàâðîâàíà àáî ãî-
òóºòüñÿ äî ðåñòàâðàö³¿. Òàì ïðî-
âîäÿòü åêñêóðñ³¿. Îäíàê íàâ³òü 
ðó¿íè çàìê³â, ÿêèõ òàêîæ ÷èìàëî 
â îáëàñò³, ïðèâàáëþþòü òóðèñò³â. 
Äî ñëîâà, â Óêðà¿í³ çáåðåãëîñÿ 
áëèçüêî 100 çàìê³â òà çàìêîâèõ 
ñïîðóä.

— Êàðàíòèí òà ïàíäåì³ÿ êîðî-
íàâ³ðóñó, çâè÷àéíî, âíåñëà ñâî¿ 
êîðåêòèâè â ðîáîòó Íàö³îíàëüíî-
ãî çàïîâ³äíèêà «Çàìêè Òåðíîï³ë-
ëÿ», àäæå ïðàêòè÷íî ç 17 áåðåçíÿ 
äî 11 òðàâíÿ ìè áóëè çà÷èíåí³ 
äëÿ â³äâ³äóâà÷³â. Ìè âòðàòèëè 
áàãàòî òóðèñò³â, áî â òðàâí³ ðîç-

ïî÷èíàºòüñÿ òóðèñòè÷íèé ñå-
çîí ³ ñàìå â òðàâí³ ìè çàâæäè 
ìàëè íàéá³ëüøå òóðèñò³â. Öüîãî 
ðîêó âñå íå òàê, ÿê õîò³ëîñü áè. 
Íà æàëü, ìè âòðàòèëè ³íîçåìíèõ 
òóðèñò³â, ìè âòðàòèëè ñòóäåíò-
ñüê³ òà ó÷í³âñüê³ ãðóïè, àäæå âñ³ 
íà êàðàíòèí³. Àëå ç 12 òðàâíÿ ìè 
â³äêðèò³ äëÿ òóðèñò³â. Ïîêè ùî 
òóðèñòè÷í³ ãðóïè äî íàñ íå ¿äóòü, 
àëå ìè ðàä³ êîæíîìó â³äâ³äóâà÷ó. 
Çà äâà òèæí³ ðîáîòè ëèøå Çáà-
ðàçüêèé çàìîê â³äâ³äàëè ìàéæå 
300 ëþäåé. Öå íåâåëèê³ êîìïà-
í³¿ — ãðóïè äî 8 îñ³á. Ïðîâåëè 
çà öåé ÷àñ 10 åêñêóðñ³é. Öå äóæå 
ìàëî, àëå öå ëèøå ïî÷àòîê ³ ìè 
ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ñïðàâè ï³äóòü 
íà êðàùå.

Íàðàç³ â çàìêè ïðè¿æäæàþòü 
â îñíîâíîìó æèòåë³ îáëàñò³. Îä-
íàê íà ÷åðâåíü òà ëèïåíü ÷åðåç 
òóðèñòè÷í³ êîìïàí³¿ íà åêñêóð-
ñ³¿ ïëàíóþòü ïðè¿õàòè òóðèñòè 
ç ð³çíèõ îáëàñòåé, ÿê³ âæå áðî-
íþþòü åêñêóðñ³¿, — êàæå Îëüãà 
Ñòàíêåâè÷.

ТУРИЗМ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ОЖИВАЄ. 
ДЕ ВЖЕ МОЖНА ВІДПОЧИТИ?
Подорожі  Після послаблень 
карантину почав відновлювати 
роботу туристичний бізнес. Нарешті 
запрацювали готелі, відновили роботу 
екскурсії історичними місцями. Де 
можна добре провести час та відпочити 
на території області — читайте у матеріалі

Íà ð³çíèõ ñàéòàõ, ó òîìó ÷èñë³ ³ 
³íîçåìíèõ, ÿê³ ðîçïîâ³äàþòü ïðî 
êóëüòóðí³ òà ³ñòîðè÷í³ ïàì’ÿòêè, 
º ÷èìàëî ïîçèòèâíèõ â³äãóê³â 
ñàìå ïðî çàìêè Òåðíîï³ëüùèíè. 
Çîêðåìà, íàéá³ëüøå âðàæåííÿ 
íà òóðèñò³â ñïðàâëÿº Çáàðàçüêèé, 
Êðåìåíåöüêèé òà Ñêàëà-Ïîä³ëü-
ñüêèé çàìîê.

АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК 
ßêùî âè á³ëüøå ïîëþáëÿºòå 

àêòèâíèé â³äïî÷èíîê íà ïðèðî-
ä³ — íà Òåðíîï³ëüùèí³ òàêîæ º äå 
«ðîçãóëÿòèñÿ», àäæå â³äíîâëþþòü 
ðîáîòó ì³ñöÿ àêòèâíîãî â³äïî÷èí-
êó, òóðè òà ñïëàâè ïî ð³÷êàõ.

— Ìè çíàºìî, ùî âåëèêèé ðóõ 
òóðèñò³â ÷åðåç Òåðíîï³ëü ¿äóòü 
äî Êàðïàò àáî ó ×åðí³âö³, ìè æ 
õî÷åìî öåé ðóõ çóïèíèòè ó íàñ, — 
êàæå êåð³âíèê òóðáþðî Çàë³ùèê³â 
Â³êòîð Êó÷åð. — Ìè çà ÷àñ êàðàí-
òèíó ï³äãîòóâàëèñÿ äëÿ áåçïå÷-
íî¿ ðîáîòè ï³ñëÿ êàðàíòèíó. Ìè 
âæå íàäàºìî ïðîêàò ïëàâàëüíèõ 
çàñîá³â, îðãàí³çîâóºìî òóðè äëÿ 
àêòèâíîãî â³äïî÷èíêó. Òóðèçì 
ï³ñëÿ êîðîíàâ³ðóñó º ³ äëÿ öüîãî 
ìè ìàºìî âñ³ ñïðèÿòëèâ³ óìîâè.

Ó Çàë³ùèêàõ ó Äí³ñòðîâñüêîìó 
êàíüéîí³ îðãàí³çîâóþòü ñïëàâè 
íà êàÿêàõ. ßê ïîÿñíþº Â³êòîð 
Êó÷åð, Äí³ñòðîâñüêèé êàíüéîí — 
³äåàëüíå ì³ñöå â îáëàñò³ äëÿ àê-
òèâíîãî â³äïî÷èíêó. Íàðàç³ òóðè 
íà ñïëàâè îðãàí³çîâóþòü äëÿ ãðóï 
äî 8 ëþäåé.

Ó Çàë³ùèêàõ òàêîæ ïëàíóþòü 
îðãàí³çóâàòè åêñêóðñ³¿ òåïëè÷-

íèìè ãîñïîäàðñòâàìè, äå ëþäè 
çìîæóòü ïîáà÷èòè, ÿê âèðîùóþòü 
îâî÷³ òà ôðóêòè ì³ñöåâ³ ôåðìåðè.

ВІДПОЧИНОК 
НА ТЕРЕБОВЛЯНЩИНІ 

— Òåðåáîâëÿ çàâæäè ãîòîâà ïðè-
éìàòè òóðèñò³â, — ðîçïîâ³äàº äè-
ðåêòîð ÊÏ «Òåðåáîâëÿíñüêèé òó-
ðèñòè÷íî-³íôîðìàö³éíèé öåíòð» 
Ñòåïàí Çåë³íñüêèé. — Äëÿ íàñ êà-
ðàíòèí ï³øîâ íà êîðèñòü. Çà öåé 
÷àñ ìè ïðîâîäèëè îíëàéí-åêñêóð-
ñ³¿, ÿê³ äèâèëèñÿ 10–12 òèñ. ëþäåé. 
Öå ïîäîáàºòüñÿ ëþäÿì.

Ó Òåðåáîâë³ çàïðàöþâàâ ïðîêàò 
âåëîñèïåä³â, ÿêèé êîðèñòóºòü-
ñÿ âåëèêèì ïîïèòîì ÿê ñåðåä 
òóðèñò³â, òàê ³ ñåðåä ì³ñöåâèõ. 
Ìîæíà òàêîæ ïî¿õàòè ðàçîì ç 
ã³äîì. Ö³íè äåìîêðàòè÷í³. Òðè 
ãîäèíè ïðîêàòó âåëîñèïåäà 
êîøòóº 50 ãðèâåíü. ßêùî îðåí-
äóâàòè âåëîñèïåä íà äåíü — çà-
ïëàòèòè äîâåäåòüñÿ 100 ãðèâåíü. 
Âåëîêâåñò ³ñòîðè÷íèì ì³ñòîì 
êîøòóº 90 ãðèâåíü (âêëþ÷íî ç 
îðåíäîþ âåëîñèïåäà).

Íà Òåðåáîâëÿíùèí³ ìîæíà çà-
ìîâèòè ³ ïîë³ò íà ïàðàòðàéêó. Îä-
íàê öå âæå íåäåøåâå çàäîâîëåííÿ. 
10 õâèëèí ïîëüîòó ç ³íñòðóêòîðîì 
êîøòóº 900 ãðèâåíü. 20 õâèëèí 
ïîëüîòó — 1600 ãðí.

Åêñêóðñ³¿ ì³ñòîì òà ³ñòîðè÷íè-
ìè ñïîðóäàìè ðàçîì ç åêñêóðñî-
âîäîì, ÿê³ çàéìàþòü 1–3 ãîäèíè, 
êîøòóþòü ñèìâîë³÷í³ 15–40 ãðè-
âåíü çà ëþäèíó, ÿêùî º ãðóïà â³ä 
10 ëþäåé.

ЩО ЗМІНИЛОСЯ ЗА ЧАС 
КАРАНТИНУ 

Õî÷à ÷åðåç êàðàíòèí áàãà-
òî ïðàö³âíèê³â ñôåðè òóðèçìó 
âòðàòèëè ðîáîòó òà ïðèáóòêè, 
óñå æ º ³ ïîçèòèâí³ çì³íè. ßê 
ðîçïîâ³äàþòü îðãàí³çàòîðè åêñ-
êóðñ³é, ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó áóëî 
äîñòàòíüî ÷àñó, ùîá ðîçâèâàòèñÿ 
òà ïðèâåðòàòè ïîòåíö³éíèõ òó-
ðèñò³â òà â³äïî÷èâàëüíèê³â ÷åðåç 
ñîö³àëüí³ ìåðåæ³.

— Ñï³ëêóâàííÿ ç íàøèìè ïî-
òåíö³éíèìè â³äâ³äóâà÷àìè ï³ä 
÷àñ êàðàíòèíó â³äáóâàëîñÿ ÷åðåç 
ñîö³àëüí³ ìåðåæ³, — ðîçïîâ³äàº 
íà÷àëüíèöÿ íàóêîâî-äîñë³ä-
íèöüêîãî â³ää³ëó Íàö³îíàëüíîãî 
çàïîâ³äíèêà «Çàìêè Òåðíîï³ëëÿ» 
Îëüãà Ïîë³ùóê. — ß ò³øóñü, ùî 
íàì âäàëîñü çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü 
ï³äïèñíèê³â íà íàøèõ îô³ö³éíèõ 
ñòîð³íêàõ. Ìè â³äêðèëè áàãàòî 
íîâèõ ðóáðèê, ÿê³ ðîçïîâ³äàþòü 
íå ëèøå ïðî òóðèçì, à ³ ïðî íàóêó 
òà ð³çí³ ôîíäè. Àäæå â íàøîìó 
ôîíä³ º áëèçüêî 64 òèñ. åêñïî-
íàò³â, ÿê³ íå âñ³ íàø³ â³äâ³äóâà÷³ 
ìîæóòü ïîáà÷èòè.

Ð³çí³ ïóáë³êàö³¿, ôîòîãðàô³¿ òà 
â³äåîðîëèêè åêñïîíàò³â, çàìê³â òà 
êóëüòóðíèõ ì³ñöü ïðèâàáëþþòü 
áàãàòüîõ æèòåë³â îáëàñò³ òà âñ³º¿ 
Óêðà¿íè.

Òàêîæ â óïðàâë³íí³ òóðèçìó 
Òåðíîï³ëüñüêî¿ ÎÄÀ êàæóòü, ùî 
ðîáëÿòü âñå äëÿ òîãî, àáè ö³íè 
íà òóðè òà åêñêóðñ³¿ â îáëàñò³ 
ëèøàëèñÿ íà òîìó æ ð³âí³, ÿê ³ 
äî êàðàíòèíó.

Політ на паратрайку коштує 900–1600 гривень. Під час польоту можна зробити селфі 

«Òóðèçì ï³ñëÿ 
êîðîíàâ³ðóñó º ³ äëÿ 
öüîãî ìè ìàºìî âñ³ 
ñïðèÿòëèâ³ óìîâè, 
ìè ï³äãîòóâàëèñÿ äëÿ 
áåçïå÷íî¿ ðîáîòè»
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СЕРЕДА, 3 червня 

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, 19.20 Д/ц «Боротьба за ви-
живання» 
13.10, 15.10, 00.30, 03.00 «На Каран-
тинi»: марафон 
16.20 Телепродаж 
16.50, 03.55 #ВУКРАЇНI
17.30 Д/ц «Дикi тварини» 
18.20, 04.25 Тема дня 
19.55 Д/ц «Таємне життя собак» 
21.35, 23.55, 02.50, 05.50 UA: Спорт 
21.45 Розважальна програма з 
Майклом Щуром 
22.15 Т/с «Максимiлiан та Марiя 
Бургундська» 
00.00 Спiльно 
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, 04.15 «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»
20.45 Т/с «Сидоренки-Cидоренки»
22.45 Х/ф «Геркулес» 
00.40 Х/ф «Олена Прекрасна»

IНТЕР
03.45 «Орел i Решка. Шопiнг» 
05.00 «Телемагазин»
05.30, 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. 
Третiй зайвий»
18.00, 19.00, 02.10 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 
Злочинець мимоволi»
23.50 Т/с «Слiдчий Горчакова»
00.50 Х/ф «Бережи мене, мiй 
талiсман» 

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.15 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 
12.05, 13.25 Х/ф «Спецiальне 
завдання» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25, 16.20, 21.20 Т/с «Контакт» 
16.45 Х/ф «Вiдшкодування збиткiв» 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
23.15 Х/ф «Найманi убивцi» 
01.30 Х/ф «Арена»

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»
11.55, 14.50 Т/с «Коли ми вдома» 
12.35, 15.30 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 «Пiзнє каяття» 
00.40 Х/ф «Давайте потанцюємо» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбутнього» 
07.20 Варьяти
09.20 Т/с «Грiмм» 
12.40 Х/ф «Гарфiлд» 
14.00 Х/ф «Гарфiлд 2» 
15.20, 19.00 Хто зверху?
20.50 Х/ф «Щасливий день смертi» 
22.40 Х/ф «Нiхто не вижив»
00.20 Т/с «Залишитися в живих» 
02.15 Служба розшуку дiтей 
02.20 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.00 Т/с «Рання пташка» 
10.30, 17.30 4 весiлля 
11.30, 16.30, 00.30 Панянка-селянка 
12.30 Вечiрка 
13.30, 22.00 Країна У 
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Одного разу пiд Полтавою 
14.30 Танька i Володька 
15.30, 19.00, 20.00, 21.00 Одного 
разу в Одесi 
16.00 Сiмейка У 
23.00 ЛавЛавCar 2 
01.20 Теорiя зради 
02.20 Т/с «Щоденники Темного» 
03.05 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «ДжеДАИ»
07.00 Х/ф «Шторм на 500 миль 
в час» 
08.40 «Месть природы»
09.00, 17.15 «Затерянный мир»
13.50 Х/ф «В тылу врага: ось зла» 
15.40 Х/ф «В тылу врага: 
Колумбия» 
19.15 Т/с «Опер по вызову-3» 
20.15 Т/с «Ментовские войны. 
Киев-2» 
22.10 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 4. Черная паутина « 
05.45 Телемагазины 

ЧЕТВЕР, 4 червня 

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 мова 
10.35 Всеукраїнська школа онлайн. 
Фiзика 
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 
онлайн. Руханка 
11.10 Всеукраїнська школа онлайн. 
Англiйська мова 
11.45 Всеукраїнська школа онлайн. 
Всесвiтня iсторiя 
12.20, 19.20 Д/ц «Боротьба за ви-
живання» 
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, 04.25 Тема дня 
19.55 Д/ц «Таємне життя собак» 
21.35, 23.55, 02.50, 05.50 UA: Спорт 
21.45, 03.55 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
22.15 Т/с «Максимiлiан та Марiя 
Бургундська» 
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, 
03.30 «Любий, 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 Т/с «Сидоренки-Cидоренки»
21.45 «Право на владу 2020» 
00.00 Х/ф «Експедицiя «Ноїв 
ковчег» 
02.25 «Грошi 2020»

IНТЕР
03.40 «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. 
Третiй зайвий»
18.00, 19.00, 02.10 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 
Злочинець мимоволi»
23.50 Т/с «Слiдчий Горчакова»
00.50 Х/ф «День перший, день 
останнiй» 

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 
12.05, 13.20 Х/ф «Змiї на борту 
лiтака» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.20, 21.20 Т/с «Контакт» 
16.50 Х/ф «Зламана стрiла» 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Анти-зомбi 
23.15 Х/ф «Мерзенна вiсiмка»
02.10 Т/с «Поганий хороший коп» 

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»
11.55, 14.50 Т/с «Коли ми вдома» 
12.35, 15.30 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 «Пiзнє каяття» 
00.40 Х/ф «Несплячi в Сiетлi» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбутнього» 
07.20 Варьяти
09.30 Т/с «Грiмм» 
12.10 Х/ф «Амулет Земномор’я» 
15.30, 19.00 Хто зверху?
20.50 Х/ф «Пункт призначення» 
22.50 Х/ф «Полароїд» 
00.30 Т/с «Залишитися в живих» 
02.15 Служба розшуку дiтей 
02.20 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.00 Т/с «Рання пташка» 
10.30, 17.30 4 весiлля 
11.30, 16.30 Панянка-селянка 
12.30 Вечiрка 
13.30, 22.00 Країна У 
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Одного разу пiд Полтавою 
14.30 Танька i Володька 
15.30, 19.00, 20.00, 21.00 Одного 
разу в Одесi 
16.00 Сiмейка У 
23.00 ЛавЛавCar 2 
02.15 Т/с «Щоденники Темного» 
03.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

@#2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «ДжеДАИ»

07.00 Х/ф «В тылу врага: ось зла» 
08.50 «Месть природы»
09.15 «Решала»
11.15, 17.20 «Затерянный мир»
13.20 Х/ф «Ущерб» 
15.20 Х/ф «Травля» 
19.15 Т/с «Опер по вызову-3» 
20.15 Т/с «Ментовские войны. 
Киев-2» 
22.05, 00.45 Т/с «CSI: Место престу-
пления-11» 
23.50 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-10» 
01.35 «Облом.UA.»
04.55 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры. Фильм 4. Черная паутина « 
05.45 Телемагазины 

П`ЯТНИЦЯ, 5 червня 

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. 
Алгебра 
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 Д/ц «Дикi тварини» 
18.20, 04.25 Тема дня 
19.20 Д/ц «Боротьба за виживання» 
19.55 Д/ц «Таємне життя собак» 
21.35, 23.55, 02.50, 05.50 UA: Спорт 
21.45 Свiтова медицина. Монго-
лiя — за межами степiв 
22.15 Свiтова медицина. Японiя — 
останнi довгожителi Окiнави 
22.45 Свiтова медицина. Пiвденна 
Корея — повернення духiв 
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, 
02.00 «Любий, 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»
22.30 «Вечiрнiй квартал 2019»
00.20 Х/ф «Похований живцем» 
05.10 «Свiтське життя. 2020»

@#IНТЕР
03.40 «Орел i Решка. Шопiнг» 
05.00 «Телемагазин»
05.30, 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, 23.45 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий випадок. 
Третiй зайвий»
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, 00.45 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44» 
05.40 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

Костянтином Стогнiєм 
10.05 Анти-зомбi 
11.35, 13.25 Х/ф «Завзятi шахраї» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55 Х/ф «Костолом» 
15.40, 16.20, 22.40 Скетч-шоу 
«На трьох» 
17.25, 20.05 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечiр 
01.15 Х/ф «Дияволиця» 

СТБ
06.00 «Холостяк — 10»
09.40, 14.50, 18.15 Т/с «Пiзнє каяття» 
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.00 «Наречена для тата 3»
20.50, 22.40 «СуперМама»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбутнього» 
07.20 Варьяти
09.20 Половинки 
11.20 Топ — модель по-українськи 
16.50 Х/ф «Чужий. Заповiт» 
19.00 Х/ф «Пункт призначення» 
20.50 Х/ф «Пункт призначення 3» 
22.40 Х/ф «Пункт призначення 4»
00.10 Т/с «Залишитися в живих» 
02.15 Служба розшуку дiтей 
02.20 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.00 Т/с «Рання пташка» 
10.30, 17.30 4 весiлля 
11.30, 16.30 Панянка-селянка 
12.30 Вечiрка 
13.30 Країна У 
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Од-
ного разу пiд Полтавою 
14.30 Танька i Володька 
15.30, 19.00, 20.00 Одного разу 
в Одесi 
16.00 Сiмейка У 
21.00 Х/ф «Бiлоснiжка: Помста 
гномiв» 
23.00 Х/ф «Я, Ерл i та, що помирає» 
01.00 Теорiя зради 
02.00 Т/с «Щоденники Темного» 
02.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «ДжеДАИ»
07.00 Х/ф «В тылу врага: 
Колумбия» 
08.45 «Месть природы»
10.45, 17.20 «Затерянный мир»
13.40 Х/ф «Команда А» 
15.50 Х/ф «100 градусов ниже 
нуля» 
19.15 Х/ф «Идентификация Борна» 
21.25 Х/ф «Превосходство Борна» 
23.25 Х/ф «Отмороженные»
00.50 Х/ф «Посыльный»
02.25 «Облом.UA.»
04.05 «Совершенно секретно-2017»
05.45 Телемагазины 

СУБОТА, 6 червня 

@#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 Х/ф «Марiя-Антуанетта»
11.15 М/с «Чорний пiрат» 
12.05, 18.00 ХАЙ-ТЕК (iнновацiйна) 
археологiя 
12.30, 18.30 Зеленi мiста 
13.00 Свiтова медицина. Монго-
лiя — за межами степiв 
13.30 Свiтова медицина. Японiя — 
останнi довгожителi Окiнави 
14.00 Свiтова медицина. Пiвденна 
Корея — повернення духiв 
14.25 Телепродаж 
15.00 Країна пiсень 
16.00 Реалiтi-шоу «Фермер шукає 
дружину» — Австралiя 
17.00 Втеча до iдеального мiста 
19.00 Т/с «Максимiлiан та Марiя 
Бургундська» 
20.00 Д/ф «Острови: Карибськi 
острови: Занурення з акулами» 
21.20 Д/ц «Супер-Чуття» 
22.00 Х/ф «Снiданок у Тiффанi» 
00.30 Святi та грiшнi 
01.25 #ВУКРАЇНI
02.20 Погода 
02.50 Енеїда 
03.45 Сильна доля 
04.35 Бюджетники 

1+1
06.15, 07.00 «Життя вiдомих людей 
2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
12.30 Х/ф «Геркулес» 
14.20 Х/ф «Вихiд: Боги та царi» 
17.10 Х/ф «Хронiки Нарнiї: Пiдкорю-
вач свiтанку» 
19.30, 05.25 ТСН 
20.20 «Чистоnews 2020»
20.30 «Вечiрнiй квартал 2020»
21.45 «Вечiрнiй квартал»
23.20, 00.20 «Свiтське життя. 2020»
01.15 «Лiга смiху. 
Дайджест 2020»
02.55 Х/ф «Похований живцем» 
04.25 «Любий, ми переїжджаємо»

IНТЕР
03.05 «Чекай на мене. Україна» 
04.30, 02.40 «Орел i Решка. 
Шопiнг» 
05.15 «Телемагазин»
05.45 «М/ф»
06.30 «Слово Предстоятеля»
06.45 Х/ф «Там, на невiдомих 
дорiжках» 
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом. Домашня 
кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Пiдкидьок» 
12.30 Х/ф «Кортик» 
16.20 Х/ф «Бiле сонце пустелi» 
18.00, 20.30 Т/с «Слiдчий Горча-
кова»
20.00, 02.10 «Подробицi»
22.30 «Ювiлейний бал Олександра 
Малiнiна»
00.05 Х/ф «Другоряднi люди» 

ICTV
04.25 Скарб нацiї 
04.35 Еврика!
04.45 Факти 
05.15 Скетч-шоу «На трьох» 
06.20 Перше, друге i компот!
07.15 Т/с «Вижити за будь-яку цiну» 
09.25, 13.00 Т/с «Контакт» 
12.45 Факти. День 
13.15 Т/с «Поганий хороший коп» 
15.10 Х/ф «еранд-реванш» 
17.10 Х/ф «Стiй! Бо моя мама 
стрiлятиме» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Смертельнi перегони» 
21.00 Х/ф «Смертельнi перегони-3» 
22.50 Х/ф «Смертельнi перегони-2»
00.40 Х/ф «Мерзенна вiсiмка»
03.25 Х/ф «Спецiальне завдання» 

СТБ
05.45, 09.30 «Неймовiрна правда 
про зiрок»
07.35 Т/с «Коли ми вдома» 
10.20 «Хата на тата»
14.45 Т/с «Папаньки»
19.00 «МастерШеф Професiо-
нали 2»
21.25 «Х-Фактор-10» 
00.20 «Х-Фактор. Дайджест»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.05 Kids’ Time 
06.05 М/ф «Гноми вдома» 
07.10 Таємний агент 
08.20 Хто проти блондинок?
10.10 Хто зверху?
15.50 М/ф «Тарзан» 
17.30 Х/ф «Джордж iз джунглiв» 
19.10 Х/ф «Книга джунглiв» 
21.00 Х/ф «Людина-павук» 
23.20 Х/ф «Пункт призначення 5»
01.00 Т/с «Залишитися в живих» 
02.50 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.30 М/ф «Космiчна мiсiя» 
11.10 Х/ф «Свинопас» 
12.30 Х/ф «Гiббi» 
14.00, 15.30, 23.00 Країна У 
14.30, 16.30 Сiмейка У 
15.00 Одного разу в Одесi 
16.00, 19.00, 20.00, 21.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
17.00 Х/ф «Чак i Ларрi — тепер 
одруженнi» 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
22.00 Iгри Приколiв 
01.00 Теорiя зради 
02.00 Т/с «Щоденники 
Темного» 
02.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «ДжеДАИ 2019»
06.10 «Затерянный мир»
14.05 Х/ф «Войны бессмертных» 
15.50 Х/ф «Юрские игры» 
17.20 Х/ф «Чужой» 
19.30 Х/ф «Чужие» 
22.10 Х/ф «Чужой-4» 
00.10 Х/ф «Пробуждение смерти» 
01.55 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секретно-2017»

НЕДIЛЯ, 7 червня 

UA: перший
06.00 М/с «Книга джунглiв» 
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, 
Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.00, 
02.30, 05.30 Новини 
09.00 Божественна Лiтургiя 
у Свято-Михайлiвському 
кафедральному 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, 17.00 Втеча до iдеального 
мiста 
14.25 Телепродаж 
15.00 UA: Фольк 
16.00 Реалiтi-шоу «Фермер шукає 
дружину» — Австралiя 
18.00 Т/с «Максимiлiан та Марiя 
Бургундська» 
20.00 Д/ф «Острови: Унiкальнi 
Галапагоськi острови: Пiвденна 
Америка 
21.20 Д/ц «Супер-Чуття» 
22.00 Х/ф «Кумедне личко» 
00.30 Сильна доля 
01.25 UA: Фольк. Спогади 
02.20 Погода 
02.50 Бюджетники 
03.45 #ВУКРАЇНI
04.35 Святi та грiшнi 

1+1
06.15, 07.05 «Життя вiдомих людей 
2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.25, 04.10 «Свiт навиворiт»
17.45 Х/ф «Три горiшки для 
Попелюшки» 
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Привид» 
23.20 Х/ф «Непристойна пропо-
зицiя» 
01.45 Х/ф «Експедицiя «Ноїв 
ковчег» 

IНТЕР
03.55 «Орел i Решка. Iвлєєва vs. 
Бєдняков. Невидане» 
04.45 «Орел i решка. Дива свiту 2. 
Невидане» 
05.30 «М/ф»
06.10 Х/ф «Апачи» 
08.00 «Удалий проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Дива свiту 2» 
11.00 «Орел i Решка. Iвлєєва vs. 
Бєдняков» 
12.00 «Орел i Решка. 
Карантин» 
13.00 Т/с «Її чоловiка» (12+) 1–4 сс. 
Заключна 
16.45 Х/ф «Пiд одним дахом» 
Прем’єра 
18.30 Х/ф «Iбiца» Прем’єра 
20.00 «Подробицi»

20.30 Х/ф «Другий шанс» 
22.30 Х/ф «Коханцi» 
00.25 «Речдок»

ICTV
05.50 Скарб нацiї 
06.00 Еврика!
06.05 Факти 
06.30 Т/с «В полонi у перевертня» 
09.50, 13.00 Т/с «Вiддiл 44» 
12.45 Факти. День 
13.30 Х/ф «Стiй! Бо моя мама 
стрiлятиме» 
15.00 Х/ф «Смертельнi перегони-3» 
16.50 Х/ф «Смертельнi перегони» 
18.45 Факти тижня 
20.30 Х/ф «Погоня за ураганом» 
22.15 Х/ф «Автобан» 
00.00 Х/ф «Смертельнi перегони-2»
01.50 Х/ф «Завзятi шахраї» 

СТБ
06.30 Х/ф «Суєта суєт» 
08.00 Х/ф «Вiдпустка за власний 
рахунок» 
10.25 «Хата на тата»
12.15 Т/с «Папаньки»
16.30 «МастерШеф Професiо-
нали 2»
19.00 «Слiдство ведуть екстра-
сенси»
19.55, 21.00 «Один за всiх» 
22.00 «Я соромлюсь свого тiла» 
01.20 «Вагiтна у 16» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.05 Kids’ Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбутнього» 
07.10 Варьяти
07.40 Хто зверху?
09.40 М/ф «Ману» 
11.00 М/ф «Тарзан» 
13.00 Х/ф «Джордж iз джунглiв» 
14.40 Х/ф «Книга джунглiв» 
16.30 Х/ф «Людина-павук» 
18.40 Х/ф «Людина-павук 2» 
21.00 Х/ф «Людина-павук 3: Ворог 
у вiдбиттi» 
23.40 Х/ф «Дум»
01.40 Т/с «Залишитися в живих» 
02.20 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.30 М/ф «Воруши ластами 2: 
Утеча з раю» 
12.10 М/ф «Бiлал» 
14.10, 15.35, 22.00 Країна У 
14.40, 16.30 Сiмейка У 
15.10 Одного разу в Одесi 
16.05, 19.00, 20.00, 21.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
17.00 Х/ф «Бiлоснiжка: Помста 
гномiв» 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
23.00 Х/ф «Чак i Ларрi — тепер 
одруженнi» 
01.00 Теорiя зради 
02.00 Т/с «Щоденники Темного» 
02.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 09.10, 00.45 «Затерянный 
мир»
07.40 «ДжеДАИ 2019»
13.50 Х/ф «Меч дракона» 
15.45 Х/ф «Леди Ястреб» 
18.00 Х/ф «Соломон Кейн» 
19.50 Х/ф «Александр» 
23.00 Х/ф «Королевство гладиато-
ров: Турнир» 
01.45 «Облом.UA.»
05.45 Телемагазины 
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ï³ñëÿ ïîñëàáëåíü êàðàíòèíó 
ä³òè ïî÷àëè çíîâó ãóëÿòè íà ìàé-
äàí÷èêàõ, òà ë³êàð³ âñå æ çàêëè-
êàþòü óíèêàòè ëþäíèõ ì³ñöü. 
Àäæå áàãàòî ëþäåé â³äâ³äóþòü ¿õ 
áåç ìàñêè.

ЯКІ МАЙДАНЧИКИ В МІСТІ 
Ó ì³ñò³ º áàãàòî äèòÿ÷èõ ìàé-

äàí÷èê³â. Æóðíàë³ñò «RIA ïëþñ» 
ïåðåâ³ðèâ, ó ÿêîìó ñòàí³ ìàéäàí-
÷èêè ó ïàðêàõ ì³ñòà òà íà äåÿêèõ 
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³ÿõ. Îäí³ 
ç íèõ ùå çîâñ³ì íîâ³, à äåÿêèì — 
íå îäèí äåñÿòîê ðîê³â.

²íêëþçèâíèé äèòìàéäàí÷èê 
Äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê äëÿ ä³òåé ç 

³íâàë³äí³ñòþ îáëàøòóâàëè â ïàðêó 
Íàöâ³äðîäæåííÿ ùå òîð³ê. ²äåÿ 
âèíèêëà ó òåðíîïîëÿíêè, ÿêà ³ 
çàðåºñòðóâàëà ïðîºêò íà «Ãðîìàä-
ñüêîìó áþäæåò³». ¯¿ ï³äòðèìàëè 
òåðíîïîëÿíè, ³ íà ³íêëþçèâíèé 
ìàéäàí÷èê âèä³ëèëè áëèçüêî 
1,4 ìëí ãðèâåíü.

Òóò âñòàíîâèëè ãîéäàëêè, ñïå-
ö³àëüíó êàðóñåëü, íà ÿêó ìîæíà 
çà¿õàòè íà ³íâàë³äíîìó â³çêó, 
ãîéäàëêó íà ïðóæèí³, ï³ñî÷íè-
ö³ òà âåëèêèé ³ãðîâèé êîìïëåêñ. 
Òàêîæ íà ìàéäàí÷èêó º ê³ëüêà 
íàâ÷àëüíèõ äîùîê äëÿ âèâ÷åííÿ 
ìîâè æåñò³â, äîøêà äëÿ âèâ÷åííÿ 
øðèôòó Áðàéëÿ, ìóçè÷íà äîøêà, 
ðàõ³âíèöÿ òà ³íø³ åëåìåíòè äëÿ 
ä³òåé ð³çíîãî â³êó.

Ìàéäàí÷èêó ùå íåìàº ³ ðîêó, à 
éîãî âæå íèùèëè âàíäàëè. Îäíó 
ç ãîéäàëîê çëàìàëè íàñòóïíîãî 
äíÿ ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ. ¯¿ íèí³ 
â³äðåìîíòóâàëè.

Ìàéäàí÷èê á³ëÿ àòðàêö³îí³â 
Ùå îäèí äèòìàéäàí÷èê â ïàð-

êó Íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ 
ðîçòàøîâàíèé á³ëÿ àòðàêö³îí³â. 
Òàì º ê³ëüêà ãîéäàëîê, íåâåëè-
êèé ³ãðîâèé êîìïëåêñ, ï³ñî÷íèöÿ 

òîùî. Òàì ÷àñòî çáèðàþòüñÿ øêî-
ëÿð³ òà ìàëåíüê³ ä³òè ç áàòüêàìè.

Óñ³ êîíñòðóêö³¿ â³äíîñíî íîâ³ 
òà â õîðîøîìó ñòàí³.

Ìàéäàí÷èê á³ëÿ «Äÿä³ Ñòüîïè» 
Ó ïàðêó ³ì. Øåâ÷åíêà ìàéäàí-

÷èê á³ëÿ «Äÿä³ Ñòüîïè» ïåðåæèâ 
ê³ëüêà îíîâëåíü. Òàì º ³ãðîâèé 
êîìïëåêñ, ãîéäàëêè, êàíàòíå 
ì³ñòå÷êî òà áàãàòî ³íøîãî. ×à-
ñòèíà ìàéäàí÷èêà âêðèòà ï³ñêîì. 
²íøà — øòó÷íèì ãàçîíîì. Â³í 
âæå íå â íàéêðàùîìó ñòàí³.

Êàíàòè òà êð³ïëåííÿ ãîéäàëîê 
íà ìàéäàí÷èêó íîâ³. Óñ³ ³ãðîâ³ 
åëåìåíòè ñïðàâí³. Îäíàê íå âñ³ 
ä³òè, îñîáëèâî ñòàðø³, âèêîðèñòî-
âóþòü ãîéäàëêè çà ïðèçíà÷åííÿì. 
Äåõòî ñòàº íà íèõ íîãàìè.

Ìàéäàí÷èê íà íàáåðåæí³é 
²íøèé äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê 

â ïàðêó ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà á³ëÿ 
Íàáåðåæíî¿. Òàì º ê³ëüêà ãîéäà-
ëîê, êàðóñåëü òà äèòÿ÷èé ³ãðîâèé 
êîìïëåêñ. Óñ³ åëåìåíòè, ÿê ïîì³-
òèâ æóðíàë³ñò, — ó ãàðíîìó ñòà-
í³. Ïîêðèòòÿ òàì ç ï³ñêó. Îäíàê 
â ñïåêîòí³ äí³ ä³òåé ç áàòüêàìè 
íåáàãàòî, àäæå òàì íåìàº çàò³íêó.

Ìàéäàí÷èê ç «áåçïå÷íèì» ïî-
êðèòòÿì 

Òðåò³é ìàéäàí÷èê â ïàðêó ³ì. 
Øåâ÷åíêà — íå â íàéêðàùîìó 
ñòàí³, àäæå êîíñòðóêö³ÿì áàãà-
òî ðîê³â. «Áåçïå÷íå» ïîêðèòòÿ ç 
ãóìè òàêîæ ç ðîêàìè çì³íèëîñü. 
Ù³ëèíè ì³æ ãóìîâèìè åëåìåíòà-
ìè â äåÿêèõ ì³ñöÿõ ðîçì³ðîì, ÿê 
äèòÿ÷à íîãà. Îäíàê íåçâàæàþ÷è 
íà öå, ñþäè ÷àñòî ïðèõîäÿòü áàòü-
êè ç ä³òüìè, àäæå òàì º âåëèêèé 
³ãðîâèé êîìïëåêñ. Óñ³ ãîéäàëêè òà 
êîíñòðóêö³¿ íå íîâ³, àëå ñïðàâí³.

Ìàéäàí÷èê ó «Òîï³ëü÷å» 
Ó ã³äðîïàðêó òàêîæ º äèòÿ÷èé 

ìàéäàí÷èê. Îäíàê â³í, ó ïîð³â-
íÿíí³ ç ìàéäàí÷èêàìè â ³íøèõ 
ïàðêàõ, — ÷è íå íàéã³ðøèé. Áàãà-
òî äåðåâ’ÿíèõ åëåìåíò³â ç ðîêàìè 
ïðîãíèëè òà çëàìàëèñÿ. Ôàðáà 

ІННОВАЦІЙНІ ТА РАДЯНСЬКІ: У 
ЯКОМУ СТАНІ ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ
Діти  Після послаблень карантину чимало 
тернополян з дітьми почали виходити 
на дитячі майданчики. Вони розташовані 
як у парках, так і на прибудинкових 
територіях. Напередодні Дня захисту 
дітей журналісти «RIA плюс» перевірили, 
у якому стані дитячі майданчики міста

Уже облаштували 25 дитячих 
майданчиків за адресами:
 вул. Морозенка, 7;
 бульв. Д. Вишнивецького, 5;
 вул. Колонтая, 2;
 вул. Кн. Острозького, 40;
 вул. Винниченка, 4;
 вул. В. Великого, 8;
 вул. Камінна, 4;

 вул. Пушкіна, 5;
 вул. Вербицького, 7;
 вул. Вербицького, 4;
 вул. Вербицького, 2;
 вул. Карпенка, 20;
 вул. Карпенка, 23 
 вул. Симоненка, 8–10;
 вул. Ген. Тарнавського, 4;
 вул. Довженка, 9;

 вул. Довженка, 4 а;
 вул. Довженка, 7;
 вул. Довженка, 8 б;
 пр. Злуки, 25;
 вул. Галицька, 34;
 вул. Кн.Острозького, 53;
 вул. Пушкіна, 3;
 вул.15 квітня, 19;
 Майдан Перемоги, 4.

Адреси майданчиків у Тернополі, де можуть відпочити діти

â áàãàòüîõ ì³ñöÿõ îáë³çëà, ³ äå-
ðåâî âòÿãóº âîëîãó.

Ìàéäàí÷èêè íà Øåïòèöüêîãî 
Íà âóëèö³ Ìèòðîïîëèòà Øåï-

òèöüêîãî íàâïðîòè «Öåíòðàëüíî-
ãî ðèíêó» º äâà íåâåëèêèõ äèòÿ-
÷èõ ìàéäàí÷èêè. Õî÷à âîíè ìàë³, 
äî íèõ ÷àñòî ïðèõîäÿòü áàòüêè 
ç ä³òüìè, ùîá ïåðåïî÷èòè. Êîí-
ñòðóêö³¿ òàì íîâ³, º ãîéäàëêè, 
³ãðîâ³ êîìïëåêñè. Îäíàê òàê³ 
ìàéäàí÷èêè íå ìîæíà íàçâàòè 
áåçïå÷íèìè, àäæå âîíè ðîçòà-
øîâàí³ íà áðóê³âö³.

Ìàéäàí÷èê íà âóë. Äìèòðà Ñ³-
÷èíñüêîãî 

Öåé ìàéäàí÷èê ðîçòàøîâàíèé 
íà ïðèáóäèíêîâ³é òåðèòîð³¿, îä-
íàê òóäè ÷àñòî ïðèõîäÿòü áàòüêè 
ç ä³òüìè ç ³íøèõ âóëèöü, àäæå 
â³í ðîçòàøîâàíèé ó öåíòð³ ì³ñòà. 
Õî÷à ôàðáà ç áàãàòüîõ åëåìåí-
ò³â ïî÷àëà çëàçèòè, óñ³ ãîéäàëêè 
ñïðàâí³. Òàì º êàðóñåë³, ï³ñî÷íè-
öÿ, ãîéäàëêè òà ³ãðîâèé êîìïëåêñ. 
Ìàéäàí÷èê ìàº øòó÷íèé ãàçîí.

Ðàäÿíñüê³ ìàéäàí÷èêè 
Îäíàê íå âñ³ ìàéäàí÷èêè â ì³-

ñò³ íîâ³. Á³ëÿ áàãàòüîõ áóäèíê³â 
çàëèøèëèñü ùå ñòàð³ ãîéäàëêè òà 
êàðóñåë³, ÿêèì íå îäèí äåñÿòîê 
ðîê³â. Ê³ëüêà òàêèõ ìàéäàí÷èê³â 
ìè ïîáà÷èëè íà ïðèáóäèíêîâèõ 
òåðèòîð³ÿõ íà âóëèö³ Æèâîâà. 
Íå âñ³ ãîéäàëêè ñïðàâí³. Â³ä 
áàãàòüîõ ç íèõ ëèøèëèñü ëèøå 
îïîðè. Ñàì³ êîíñòðóêö³¿ ïîêðèò³ 
íå îäíèì øàðîì ôàðáè.

ДЕ У МІСТІ БУДУТЬ НОВІ 
МАЙДАНЧИКИ 

Íà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³ÿõ 
çà ðàõóíîê ì³ñüêîãî áþäæåòó îá-
ëàøòîâóþòü äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè. 
Ìèíóëîãî ðîêó 65 äâîð³â ¿õ îòðè-
ìàëè. ßê ïîâ³äîìëÿþòü ó ì³ñüê³é 
ðàä³, äåÿê³ òåðíîïîëÿíè íàâ³òü 
ðåºñòðóþòü ñâî¿ ïðîºêòè äèò-
ìàéäàí÷èê³â íà «Ãðîìàäñüêîìó 
áþäæåò³». Çàãàëîì ó 2020 ðîö³ 
ìàþòü îáëàøòóâàòè 30 äèòÿ÷èõ 
ìàéäàí÷èê³â. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü 
ðîá³ò — ïîíàä ì³ëüéîí ãðèâåíü.

Çàãàëîì ó 2020 ðîö³ 
íà ïðèáóäèíêîâèõ 
òåðèòîð³ÿõ îáëàøòóþòü 
30 íîâèõ äèòÿ÷èõ 
ìàéäàí÷èê³â. Ç íèõ 
25 âæå ãîòîâ³ 

Майданчик на Шептицького

Інклюзивний дитмайданчик

Радянські майданчики

Майданчики в парку ім. Т. Шевченка
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ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №21

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ

22196

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

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

Ãàçåòà º ÷ëåíîì Âñåñâ³òíüî¿ Ãàçåòíî¿ Àñîö³àö³¿

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

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

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

ÀÄÐÅÑÀ ÐÅÄÀÊÖ²¯
ì. Òåðíîï³ëü, âóë. Äóáîâåöüêà, 1-Á
(êîëèøí³é áóäèíîê îô³öåð³â). Ïðàöþºìî 9.00-18.00.
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— Ось, купили дачу для відпочинку.
— Ну і як, відпочиваєте?
— Так, коли на дачу не їздимо…

***
Вона: А у мене батьки на дачу поїхали… 
Розумієш, про що я?
Він: М-м-м, класно! Помідорів 
привезуть!

***
Сьогодні з дружиною приїхали забирати 
дітей з дачі. Першим до нас назустріч 
вибіг щасливий, радісний дідусь.

***
— Життя починається в момент 
народження.
— Ні, життя починається в момент 
зачаття.

— Ні, життя починається, коли дружина 
з дітьми виїжджають на дачу.

***
— Дорога, якщо на городі в цьому році 
неврожай, які можуть бути причини?
— Ну, погодні умови…
— А ще?
— Ну… забула посадити!

***
Дача, два сусіди:
— Слухай, ти коли збираєшся борг мені 
віддавати?
— Який борг?
— Ну, твої бджоли на моїх квітах нектар 
збирають, а меду я не бачу.
— Гаразд, скажу їм, щоб у тебе 
не збирали. Збирай сам!

***
— Алло, це оголошення: «Перетяжка 
м’яких меблів?»
— Так!
— Мені треба диван на дачу 
перетягнути!

***
Копаю город. Раптом дивлюся — 
металева гривня. Беру, кладу в кишеню. 
Копаю далі. Дивлюся — знову гривня. 
Загалом, так 10 разів підряд. Невже 
скарб? Та ні, кишеня дірява.

***
У вихідні ввечері на дачі відключили 
електрику. Ми курку замаринували 
у вині, засмажили на мангалі, в золі 
картоплі напекли. На грубці піцу 

приготували. Після вечері запалили 
вогнище, пили вино, музику ввімкнули 
в машині, танцювали, потім при 
свічках пісні співали до світанку… 
А якби була електрика — поїли б 
гречаної каші з кефіром, посиділи б 
у Фейсбуці й спати лягли б.

***
Чим відрізняється заміський будинок 
від дачі? У вихідні в заміському 
будинку відпочивають, хто не працює, 
а на дачі гарують ті, хто працював весь 
тиждень.

***
— Не хочеш сапнути соточку?
— Хочу…
— Тоді збирайся на дачу, і сапку не забудь!

ÐÎÇÂÀÃÈ
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ОВЕН Вас чекає багато нового, 
в тому числі і знайомство з 
неординарними людьми.

ТЕЛЕЦЬ Сезон буде справді 
спекотним, адже доведеться 
пережити всі «принади» 

фінансових проблем. 

БЛИЗНЮКИ Близнюкам треба 
бути економнішими, щоб 
не влізти в борги. Спробуйте 

збирати гроші, а не пускати їх 
на бездумні справи і покупки.

РАК Влітку ви будете сповнені 
енергії, натхнення і бажання 
перевернути цей світ. 

ЛЕВ Оптимістично зустріне 
цей період, але прикро, що 
працювати доведеться грунтовно. 

ДІВА Діві передбачений гарний 
відпочинок. Ну, а яке саме 
місце виберете для радощів і 

задоволень, рішення ваше. Головне, 
щоб грошей на все вистачило.

ТЕРЕЗИ На Терезів влітку 
чекають пригоди, враження та 
незабутні емоції, а на самотніх 

представників знаку — нові знайомства. 

СКОРПІОН Щоб досягти успіху, 
варто менше займатися чужими 
справами. Зосередьтеся на своїх, 

щоб ні від кого не залежати.

СТРІЛЕЦЬ Самотньому 
Стрільцеві астрологи пророкують 
доленосну зустріч. 

КОЗЕРІГ Вам влітку належить 
чимало похвилюватися за своє 
матеріальне становище. 

ВОДОЛІЙ Вам передбачають 
бонуси, дивіденди і вигідні 
вкладення. 

РИБИ Грамотно розподіліть свій 
час, щоб його цілком вистачило і 
на повноцінний відпочинок. 

Погода у Тернополі

ÑÅÐÅÄÀ,
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Де на Тернопільщині 
відпочити не за всі гроші 
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АНЕКДОТИ
— Мам, де мої наколінники? Я з друзями поїхала.
— На роликах?
— На дачу…

***
— Купив дачу: будиночок і одна сотка землі.
— Так там садити та орати ніде буде!
— Тому і купив.

***
Дача — це місце, де саджанець стає деревом, 
насіннячко — овочем, а людина — раком.

***
Відомо, що панди їдять 12 годин на день.
Люди, які сидять на карантині під час пандемії, теж 
їдять 12 год. на день.
Тому і називається Пандемія!

***
— Куме, а скільки вам потрібно випити, щоб було 
2 проміле у крові?
— Мені, куме, треба 2 дні не пити!

***
Якщо прочитати КОВІД19 задом наперед вийде 
19 дівок…

***
Я звичайно вірю, що все швидко закінчиться, але 
про всяк пожежний випадок підгодовую голубів з 
балкона!..

***
Коли вже закінчиться той карантин, щоб в магазині 
спокійно лизнути пальці і відкрити той, холєра, 
пакетик?

БАЗА ВІДПОЧИНКУ «НАД СТРИПОЮ» 
Розташована на території Національного природно-
го парку «Дністровський каньйон» неподалік села 
Скоморохи Бучацького району. На базі є три дво-
поверхові будинки, з дво-, три- та чотиримісними 
номерами, садиба в етностилі «Гостинний двір» та 
два автотрейлери. Номери мають санвузол, душову, 
опалення, холодну та гарячу воду. На території є 
озеро з катамаранами; лазня; ігровий, футбольний, 
волейбольний, баскетбольний, танцювальний, 
дитмайданчик з батутами та гойдалками. Є їдальня. 
Пропонують екскурсії, сплави Дністром, прогулянки 
до водоспадів, джип-ралі.
Інформація за тел. 0–96–382–27–57.

ВІДПОЧИНКОВИЙ КОМПЛЕКС 
«ТРИДЕВ’ЯТЕ ЦАРСТВО» 
Комплекс відпочинку «Тридев’яте царство» 
знаходиться в селищі Скала-Подільська Борщів-
ського району. До карстових печер в селі Кривче 
(30 км.) До курорту Буковель 180 км. Готель 
оздоблений у старовинному стилі з використан-
ням каменю та дерева. На території комплексу 
діє літній бар. Готель одночасно може розмісти-
тити 18 відвідувачів. У готелі комплексу всього 
6 номерів. Три номери сімейного типу категорії 
«Стандарт», які розраховані на проживання двох 
осіб, з санвузлом та ванною. Два номери категорії 
«Напівлюкс», який розрахований на проживання 
3-ох осіб, з санвузлом та ванною. Та один номер 
люкс (дворівневий із зимовим садом).
Телефони для довідок: (03541) 51–4-31 або 
(067) 350–66–48.

ПРИВАТНИЙ ЗООПАРК 
«КРАЙНЯ ХАТА» 
У приватному зоопарку, що в селі Торське Залі-
щицького району, в просторих вольєрах живуть 
екзотичні для наших країв тварини — леви, 
ведмеді, верблюди, лама, парнокопитні, мавпи, 
птахи, страуси, бобри, нутрії, кози та свині різних 
порід.
Виставка тварин працює щодня з 9.00 до 20.00. 
Неподалік від Торського є урочище Червоне, 
там можна організувати пікнік для всієї родини, 
сходити на водоспад та насолодитись чудовими 
краєвидами.
Додаткова інформація за тел. 097–148–38–88.

ТУРИСТИЧНО-ВІДПОЧИНКОВИЙ 
КОМПЛЕКС «МІШИН-СІТІ» 
Комплекс «МішиН-СіТі» знаходиться у с. До-
бровляни Заліщицького району. Тут є 11 двоміс-
них номерів «люкс», 3 двомісні номери vip-кла-
су, оснащені кондиціонером, холодильником, 
супутниковим телебаченням, телефоном, мі-
ні-баром, безкоштовним Wi-Fi. На березі озера з 
лебедями розміщені чотири котеджі, з чудовим 
краєвидом на грабовий ліс. Біля кожного будин-
ку — дворик з садовими меблями та мангалом. 
Є ресторан та бар. На території закладу є басейн 
з водними гірками. Розваги — катання на ква-
дроциклах, на катамарані, оренда велосипеда. 
Є футбольний та волейбольний майданчики.
Замовлення за тел.: +38 (03554) 4–34–31 — 
ресепція; +38 (03554) 4–34–30 — ресторан; 
+38 (03554) 4–34–32 — бухгалтерія.


