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 На пошуки дівчинки підняли на ноги поліцію, усіх 
родичів та знайомих. Про зникнення доньки батько 
заявив на шосту добу. Три дні шукали 15-літню 
напівсироту. Знайшли у закинутій сільській хаті

 Брат та однокласники кажуть — Іринка втекла 
через жорстоке поводження батька. На нього склали 
протокол за домашнє насильство. Чому тікають 
діти та яка доля цієї дівчинки? с. 2

ЧИ БУЛА ІРИНКА ЖЕРТВОЮ НАСИЛЬСТВА?
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Пожежно-рятувальна служба  101

Поліція   102

Швидка медична допомога 103

Аварійна газу 104, 51-51-26

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

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія міської ради          067-351-57-10

Довідкова залізничного вокзалу           47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова - 

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

Цілодобова стоматологічна служба  52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби - 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ÃÎËÎÂÍÅ

»

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст Ірина Белякова. 

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.

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

²ðèíêó, ÿêà óòåêëà, çà îäí³ºþ ç 
âåðñ³é, ÷åðåç í³áèòî òèðàí³þ áàòüêà, 
øóêàëè âñ³ì ñâ³òîì, çíàéøëè ÷å-
ðåç òðè äîáè. Ç íåþ ïðàöþâàòèìóòü 
ïñèõîëîãè. 

Íàãàäàºìî, 15-ð³÷íó ²ðèíêó Äçå-
öþõ ç ñ. Êîòóç³â, ùî íà Òåðåáîâ-
ëÿíùèí³, ðîçøóêóâàëè òðè äîáè. 
Ä³â÷èíà ùå 6 ñåðïíÿ ï³øëà ç äîìó. 
Íà øîñòó äîáó áàòüêî çàÿâèâ ïðî 
çíèêíåííÿ äèòèíè ³ ¿¿ îãîëîñèëè 
â ðîçøóê. 14 ñåðïíÿ, áëèçüêî 13 ãî-
äèíè ä³â÷èíó çíàéøëè ó çàêèíóò³é 
áóä³âë³ ñåëà Êîòóç³â,. Íà ïîøóêè 
äèòèíè áóâ îð³ºíòîâàíèé âåñü îñî-
áîâèé ñêëàä ðàéîííî¿ ïîë³ö³¿, äîïî-
ìàãàëè îïåðàòèâíèêè òà þâåíàëè ç 
îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ. Íåáàéäóæè-
ìè áóëè é ì³ñöåâ³. Äèòèíó çíàéøëè 
æèâîþ òà íåóøêîäæåíîþ.

Íà áàòüêà ñêëàëè ïðîòîêîëè 
çà ñòàòòåþ 173 ç ïîçíà÷êîþ 2 — 
äîìàøíº íàñèëëÿ ³ 184 ÊÓïÀÏ — 
çà íåíàëåæíå âèêîíàííÿ áàòüê³â-
ñüêèõ îáîâ’ÿçê³â, ïîâ³äîìèâ íà÷àëü-
íèê â³ää³ëó þâåíàëüíî¿ ïðåâåíö³¿ 
Ïåòðî Òèõîâè÷. Òîé íå á’º ìàëó, 
àëå ìîðàëüíî «äîáèâàº».

Ïðî òå, ùî ²ðèíêà ìîæå áóòè 

æåðòâîþ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà, 
ãîâîðÿòü ¿¿ äðóç³ òà áðàò, ³ç ÿêèì 
âîíà í³êîëè íå áà÷èëèñÿ — ²ãîð 
Äçåöþõ. 

«БАТЬКО — ТИРАН»: БРАТ
— ²ðèíêà íàðîäæåíà ó òðåòüîìó 

øëþá³, ÿ — ó äðóãîìó. Ìè ç ìàìîþ 
âòåêëè â³ä áàòüêà-òèðàíà. Æèâåìî 
â ³íø³é îáëàñò³. Â³í ñòðàøíî áèâ 
ìàìó, êîëè áóâ íàï³äïèòêó — ïî-
áèâ ñò³ëåöü íà ãîëîâ³. Òà ùîðàç âè-
êëèêàëà ïîë³ö³þ, éîãî çàáèðàëè, òà 
çíîâó â³äïóñêàëè...

Ïðî çíèêíåííÿ ñåñòðè ²ãîð ä³ç-
íàâñÿ ó ÇÌ². ×åðåç ñîöìåðåæ³ ñïè-
ñàâñÿ ³ç îäíîêëàñíèêàìè, äðóçÿìè. 
Ò³ â îäèí ãîëîñ ãîâîðèëè, ùî âîíà 
áóëà çàìêíóòîþ, ìàéæå í³ ç êèì íå 
ñï³ëêóâàëàñÿ, ïðèïóñêàþòü, ùî ¿¿ 
áèëè âäîìà. 

Êîæíå ñèíîâå ñëîâî ï³äòâåðäè-
ëà ìàìà õëîïöÿ, êîëèøíÿ äðóæèíà 
²ðèí÷èíîãî òàòà — ïàí³ Îëåíà.

— Éîãî ïåðøà æ³íêà âòåêëà ó Êà-
íàäó ÷åðåç ðåë³ã³éíó ì³ñ³þ. ß ç ñèíîì 
òåæ âòåêëà ñâ³ò çà î÷³, áî ïàí³÷íî 
éîãî áîÿëàñü. Êîëè ìè íà ê³ëüêà äí³â 
ïðè¿æäæàëè ó Òåðíîï³ëü íà ìîãèëó 
áàòüêà, ñóñ³äè ðîçïîâ³äàëè, ùî â³í 
òðåòþ æ³íêó äóæå òîâê,  âîíà ïî¿õàëà 
äî ðîäè÷³â ³ òàì ïîìåðëà. 

ЧИ Є 15-РІЧНА ІРИНКА ЖЕРТВОЮ 
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА?
Історія  Батько 15-річної Іринки, яку 
три дні шукали всім світом, відповідатиме 
за моральне насильство і неналежне 
виконання батьківських обов’язків, а з 
дитиною працюватимуть психологи. Чому 
тікають з дому діти і яка відповідальність 
батьків — з’ясувала «RIA плюс»

Ó ñëóæá³ ó ñïðàâàõ ä³òåé Òåðå-
áîâëÿíñüêî¿ ÐÄÀ äîáðå çíàþòü öþ 
ðîäèíó. ²ðèíêà áóëà â íèõ íà îáë³-
êó ç 2018-ãî ðîêó. Ìàìà ïîìåðëà 
ó 2014-ìó. Ïðîòÿãîì 2015-2016 ðð. 
áàòüêî áóâ â ÀÒÎ. 

— ßêîñü áàòüêî íåòâåðåçèé 
ïðèâ³ç äîíüêó ó ñëóæáó ó ñïðàâàõ 
ä³òåé, âèìàãàâ çàáðàòè ¿¿, ìîâëÿâ, 
÷åðåç ïîãàíó ïîâåä³íêó ³ êðàä³æ-
êè. Äèòèíà áóëà çàïëàêàíà òà ïå-
ðåëÿêàíà. Òàòî êðè÷àâ ñòðàøíî. 
Ä³â÷èíêó â³äïðàâèëè â öåíòð ñî-
ö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, 
— ãîâîðèòü  íà÷àëüíèöÿ ñëóæáè 
Ë³ä³ÿ Áîðåöüêà. — ¯¿ ïîäàëüøó 
äîëþ âèð³øóâàëè íà çàñ³äàíí³ 
êîì³ñ³¿, áàòüêî ïëàêàâ, ùî ²ðèí-
êà íàéð³äí³øà. Êàçàâ á³ëüøå òàê 
íå ðîáèòèìå. Êîì³ñ³ÿ çàñëóõàëà ³ 
ä³â÷èíêó, îñê³ëüêè ¿é áóëî 14-òü. 
Âîíà êèíóëàñü äî òàòà. Ç òîãî ÷àñó 
áóëà ï³ä íàãëÿäîì, — êàæå âîíà.

²ðèíêà, äîäàþòü ó ñëóæá³, íå 
âïåðøå éäå ç äîìó. Ñòàðîñòà ñåëà 
Êîòóç³â ²âàí Ïàñòóøåí÷èí, ÿêèé çà-
óâàæèâ, ùî ä³â÷èíêà çíèêëà, êàæå, 
ùî ïðî áàòüêà êîíêðåòíî í³÷îãî 
ñêàçàòè íå ìîæå.

— Âèõîâóº â³ä ìàëåíüêî¿ ¿¿. ß ãà-
ðàíòóâàòè íå ìîæó, ÷è â³í òèðàí, 
÷è í³. Áà÷ó íîðìàëüíó ëþäèíó, à 
ùî â ãîëîâ³, âàæêî ñêàçàòè, — îòàê 
êîìåíòóº.

Ó ïîë³ö³¿ ëèø äîäàþòü — ô³çè÷-
íîãî íàñèëüñòâà íå áóëî, à ìîðàëü-
íî òèñíóâ ³ ñåðéîçíî. 

×è ñòàëà ïðè÷èíîþ âòå÷³ ñàìå 
àãðåñèâíà ïîâåä³íêà áàòüêà? Í³õòî 
ïîêè íå ìîæå ñêàçàòè ïðî öå â³ä-
âåðòî. Êîíôë³êòè ó ðîäèí³ áóâàëè 
÷àñòî.

Áàòüêî êàòåãîðè÷íî â³äìîâëÿ-
ºòüñÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ç æóðíàë³ñòàìè. 

Ó òîé æå ÷àñ ìè ïîö³êàâèëèñÿ, 
÷îìó ä³òè ò³êàþòü ç äîìó, ó ÿêîìó 
â³ö³ ³ ùî ç öèì ðîáèòè. ßê êàðàþòü 
áàòüê³â çà ïðîÿâè íàñèëüñòâà?

ФУТБОЛ І БОРЩ — ЧИ 
ДИТИНА?

Ïîíàä ñîòíÿ ä³òåé ò³êàº ç äîìó 
ùîðîêó, êàæóòü ó ïîë³ö³¿. Á³ëüø³ñòü 
ç íèõ — ä³â÷àòà ï³äë³òêîâîãî â³êó. 
Áàòüêàì ÷àñòèíè þíèõ âò³êà÷³â äî-
âåëîñü, çà ð³øåííÿì ñóä³â, ñïëàòè-

òè 850 ãðí øòðàôó — çà íåíàëåæíå 
âèêîíàííÿ áàòüê³âñüêèõ îáîâ’ÿçê³â. 
Ïðîòå á³ëüø³ñòü â³äáóëàñü ïðîô³-
ëàêòè÷íèìè áåñ³äàìè, ïîâ³äîìèâ 
Ïåòðî Òèõîâè÷.

— ×îìó ò³êàëè? ßê íà ìåíå, ïðè-
÷èíîþ ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â áóëà 
â³äñóòí³ñòü åëåìåíòàðíîãî ñï³ë-
êóâàííÿ ì³æ ä³òüìè ³ áàòüêàìè, — 
êàæå Ïåòðî Òèõîâè÷.

Ó äèòèíè âèíèêëà ïðîáëåìà, 
âîíà íàìàãàºòüñÿ ïðî íå¿ ðîçïîâ³-
ñòè, àëå áàòüêè â³äìàõóþòüñÿ, ìîâ-
ëÿâ, ïî÷åêàé, â ìåíå ôóòáîë ñàìå 
çàðàç ïî òåëåâ³çîðó, ÷è ÿ âàðþ áîðù. 
Äèòèíà ðîáèòü äðóãó, òðåòþ ñïðî-
áó — ¿¿ íå ÷óþòü. Òîä³ âîíà ïî÷èíàº 
ñàìîòóæêè øóêàòè â³äïîâ³ä³ íà ñâî¿ 
ïèòàííÿ ÷è âèð³øóâàòè ïðîáëåìó.

Áàòüêè íå õî÷óòü ÷óòè ³ ðîçóì³òè, 
ùî íàâ³òü ìàëà ïðîáëåìà — äëÿ äè-
òèíè ìîæå çäàâàòèñü êàòàñòðîôîþ, 
õî÷à ¿¿ ìîæíà âèð³øèòè ðàçîì.

— Ìè ìîæåìî äàòè ä³òÿì ìîäí³ 
ãàäæåòè ³ äîðîã³ ³ãðàøêè òà îäÿã, 
âîäíî÷àñ, íå ÷óòè ¿õ ³ íå ïîì³÷àòè 
¿õí³õ ïðîáëåì, — êàæå Ïåòðî Òè-
õîâè÷. — Äèòèí³ áðàêóâàòèìå åëå-
ìåíòàðíîãî ñï³ëêóâàííÿ ç áàòüêàìè.

З ЯКИХ СІМЕЙ ТІКАЮТЬ ДІТИ?
ßê³ ä³òè íàé÷àñò³øå ò³êàþòü, ÷îìó 

³ ÿê öüîìó çàðàäèòè, ïîÿñíèëà ïñè-
õîëîã Îêñàíà Á³ëüêåâè÷.

— Ä³ì — öå òåðèòîð³ÿ, äå ìè â³ä-
÷óâàºìî ñåáå áåçïå÷íî ³ êîìôîðò-
íî, — êàæå ïñèõîëîã. — Äîðîñëèé 
ìàº á³ëüøå ìîæëèâîñòåé ³ âëàäè 
äëÿ òîãî, ùîá çì³íèòè, ùî éîìó 
íå ï³äõîäèòü. Äèòèíà æ çàëåæíà â³ä 
ð³øåíü äîðîñëèõ. ßêùî ìîæëèâ³ñòü 
ïðîÿâëÿòè åìîö³¿ â ïîâíîìó îáñÿç³ 
â³äñóòíÿ — îäíèì ç ð³øåíü ìîæå 
ñòàòè âòå÷à ç äîìó…Ñüîãîäí³ âòå÷³ 
â³äáóâàþòüñÿ ³ â çàáåçïå÷åíèõ òà 
³íòåë³ãåíòíèõ ñ³ì'ÿõ.

Íàéá³ëüø ïîøèðåíèì ïåð³îäîì, 
êîëè äèòèíà âèð³øóº âòåêòè ç äîìó, 
º â³ê 10–15 ðîê³â. 

— Ä³òè òàêîæ á³æàòü, êîëè áî-
ÿòüñÿ ïîêàðàííÿ, — êàæå Îêñàíà 
Á³ëüêåâè÷. — ßêùî äèòèíó ñèëüíî 
ëàþòü çà ç³ïñîâàí³ àáî âòðà÷åí³ ðå÷³. 
Ä³òè ÷àñòî ò³êàþòü, ÿêùî ¿õ êàðàþòü 
çà ïîãàí³ îö³íêè. Òðåáà ðîçìîâëÿòè 
ç äèòèíîþ ïðî âàæëèâ³ äëÿ íå¿ ðå÷³, 
ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïðî òå, ÷îìó 
â íå¿ òàêå ð³øåííÿ.

Äáàéòå ïðî ñï³ëêóâàííÿ ó ñ³ì'¿!

15-річну Іринку знайшли живою і неушкодженою 
у закинутій будівлі в рідному селі
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 Не давайте підлітку надмірних 
навантажень, коли у нього не за-
лишається часу навіть для того, 
щоб погуляти у дворі. Не забу-
вайте — він ще дитина.
 Якщо хтось скаржиться на по-
ведінку вашого сина чи дочки, 
не поспішайте відразу карати ді-
тей, з'ясуйте мотиви їхніх вчинків.

 Вибирайте покарання, адек-
ватне провині.
 Не карайте дитину через те, що 
у вас поганий настрій або «для 
профілактики».
  Будьте уважні і справедливі 
до своїх дітей, вирішуйте разом 
їхні проблеми, і тоді ваша дитина 
навряд чи втече з дому.

Як поводитися з підлітком

  Не робіть за дитину те, що 
вона може зробити сама. 
Не беріть на себе відпові-
дальність там, де є зона від-
повідальності дитини. Посту-
пово вчіться робити помилки 
та аналізувати їхні наслідки. 
Обговорюйте це та наведіть 
приклади з власного життя. 
Адже ви теж були і дитиною, і 
підлітком. Не завжди все відбу-
вається так, як ви запланували. 
Говоріть та слухайте.
 Навчіться отримувати задово-
лення від прийняття рішень ди-
тиною. Слухайте її міркування. 
Не завжди все вам може подо-

батися, але, проговорюючи все, 
ви більше станете близькими та 
зрозумілими одне одному. Лю-
біть та радійте проявам любові 
вашої дитини.
 Стовідсотково вірте у позитив-
ні якості власної дитини. Якщо 
ви вірите у себе, незалежно від 
кількості помилок, то будьте 
впевнені, що і ваше «насіння» 
теж позитивне! Та з впевненістю 
усвідомлюйте, що вчинки вашої 
дитини у будь-якій ситуації — це 
найкраща реакція, яку вона мог-
ла лише запропонувати. Помил-
ки є у всіх. Головне — залишитися 
у зоні дитячої довіри.

Головне — залишитись у зоні дитячої довіри

Áàòüêè ìîæóòü äàòè 
ä³òÿì ìîäí³ ãàäæåòè, 
äîðîã³ ³ãðàøêè òà 
îäÿã, àëå íå ÷óòè ¿õ 
òà íå ïîì³÷àòè ¿õí³õ 
ïðîáëåì
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Ñòàíîì íà 18 ñåðïíÿ â Òåð-
íîï³ëüñüê³é îáëàñò³, çà äàíèìè 
îáëàñíîãî ëàáîðàòîðíîãî öåí-
òðó, ï³äòâåðäæåíî 3902 âèïàäêè 
êîðîíàâ³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿, ç íèõ 
47 ëåòàëüíèõ. Âèäóæàëî 2510 îñ³á. 
Çà îñòàííþ äîáó âèÿâèëè 85 âè-
ïàäê³â Covid-19. Çà âèõ³äí³ æ 
êîðîíàâ³ðóñ ï³äòâåðäèëè ìàéæå 
ó 200 ëþäåé.

Á³ëüø³ñòü õâîðèõ ë³êóþòü àì-
áóëàòîðíî. Ñêëàäí³ø³ âèïàäêè 
ïîòðåáóþòü ãîñï³òàë³çàö³¿. Ó Òåð-
íîïîë³ áàçîâèìè çàêëàäàìè äëÿ 
ë³êóâàííÿ êîðîíàâ³ðóñó âèçíà÷åí³ 
ë³êàðíÿ øâèäêî¿ äîïîìîãè òà Òåð-
íîï³ëüñüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à ë³êàðíÿ.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ì³ñüêîãî øòà-
áó, ñòàíîì íà 10 ãîäèíó 18 ñåðïíÿ 
çàãàëîì ó ë³êàðíÿõ Òåðíîïîëÿ — 
84 õâîðèõ íà COVID-19.

Ó Òåðíîï³ëüñüê³é ì³ñüê³é ë³êàð-
í³ øâèäêî¿ äîïîìîãè ïåðåáóâàº 
74 õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ. 71 ç 
íèõ — òåðíîïîëÿíèí. 7 õâîðèõ 
ïåðåáóâàº íà êèñíåâ³é ï³äòðèìö³ 
÷åðåç ìàñêó, 6 — íà êèñíåâîìó 
êîíöåíòðàòîð³. 22 ïàö³ºíòè ó ë³-
êàðí³ — ç ï³äîçðîþ íà êîðîíà-
â³ðóñ.

Ó Òåðíîï³ëüñüê³é ì³ñüê³é äèòÿ-
÷³é ë³êàðí³ — 10 õâîðèõ ç ï³äòâåð-
äæåíèì COVID-19. 6 ïàö³ºíò³â 

ó ë³êàðí³ — ç ï³äîçðîþ íà êîðî-
íàâ³ðóñ. Çàãàëîì, ë³êàðíÿ ðîçðà-
õîâàíà íà 56 ë³æêîì³ñöü.

Ó Òåðíîï³ëüñüê³é ì³ñüê³é ë³êàð-
í³ ¹ 3 íà îáñåðâàö³¿ ïàö³ºíò³â 
íåìàº.

— Íà ñòàö³îíàðíîìó ë³êóâàíí³ 
â çàêëàäàõ îáëàñò³ — 213 îñ³á ³ç 
ï³äòâåðäæåíèì ä³àãíîçîì. Ç íèõ 
7-ó âàæêîìó ñòàí³ íà êèñíåâ³é 
ìàñö³, 33 îñîáè ó âàæêîìó ñòà-
í³ íà êèñíåâîìó êîíöåíòðàòîð³, 

îäíà îñîáà âêðàé âàæêà íà àïàðàò³ 
ØÂË, — ïðîêîìåíòóâàëà 17 ñåðï-
íÿ çàñòóïíèöÿ íà÷àëüíèêà îáëàñ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ 
Ë³ä³ÿ ×àéê³âñüêà. — Ï³ä ï³äîçðîþ 
íà ñòàö³îíàðíîìó ë³êóâàíí³ çàðàç 
ïåðåáóâàº 84 îñîáè. Ó íèõ êë³-
í³÷íî ä³àãíîñòîâàíî êîðîíàâ³ðóñ, 
àëå ùå íåìàº ðåçóëüòàò³â òåñò³â.

Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ â ë³êàðí³ 
øâèäêî¿ äîïîìîãè ùîäíÿ çðîñòàº.

— Ó ë³êàðí³ øâèäêî¿ äîïî-
ìîãè áà÷èìî íàïðóæåíó ñèòóà-
ö³þ, — êàæå íà÷àëüíèê ì³ñüêîãî 
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 Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ì³ñüêîãî øòà-
áó äëÿ áîðîòüáè ç êîðîíàâ³ðóñîì, 
ïîïåðåäèëè: ÿêùî çà äâà òèæí³ 
ê³ëüê³ñòü õâîðèõ ³ äàë³ çðîñòàòèìå, 
çàêëàäè îñâ³òè ìîæóòü íå ïî÷àòè 
ðîáîòó ç 1 âåðåñíÿ.

— Ïîñòàíîâîþ Êàáì³íó äî 1 âå-
ðåñíÿ Òåðíîï³ëü â³äíåñëè äî æîâòî¿ 
çîíè êàðàíòèíó, — êàæå çàñòóïíèê 
äèðåêòîðà îáëàñíîãî ëàáîðàòîðíî-
ãî öåíòðó Âîëîäèìèð Ïàíè÷åâ. — 
Ïðîòå ëèøå çà îñòàíí³ äí³ â Òåð-
íîïîë³ çàô³êñóâàëè ðåêîðäíó ê³ëü-
ê³ñòü õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ. Ëèøå 
16 ñåðïíÿ çàô³êñóâàëè 97 âèïàäê³â 
çàõâîðþâàííÿ. Äî òîãî, íàéá³ëüøà 
öèôðà áóëà ó òðàâí³ — 71 õâîðèé 
çà äåíü. Ñèòóàö³ÿ óñêëàäíþºòüñÿ 
âïðîäîâæ òðüîõ äí³â. Ñèòóàö³ÿ 
óñêëàäíþºòüñÿ ³ òèì, ùî çà îñòàíí³ 
äâà òèæí³ çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü 

ëåòàëüíèõ âèïàäê³â, ¿õ ñòðóêòóðà ³ 
óñêëàäíåííÿ ïåðåá³ãó çàõâîðþâà-
íîñò³. Òîìó çà ö³ äâà òèæí³ ìè ìà-
ºìî çðîáèòè âñå, ùîá çì³íèòè öþ 
çîíó íà çåëåíó, à íå íà ÷åðâîíó.

Âîëîäèìèð Ïàíè÷åâ ï³ä ÷àñ 
çàñ³äàííÿ øòàáó, ÿêå â³äáóëîñü 
17 ñåðïíÿ, çàçíà÷èâ, ùî â ðàç³, 
ÿêùî ñèòóàö³ÿ íå ïîêðàùèòüñÿ, 
òî çàêëàäàì îñâ³òè ìîæóòü íå äàòè 
äîçâ³ë íà ðîáîòó ç 1 âåðåñíÿ.

— Ñèòóàö³ÿ â ì³ñò³ òàêà, ùî 
ëèøå çàãàëüíèìè çóñèëëÿìè ìè 
ìóñèìî ¿¿ ïîë³ïøóâàòè, — êàæå 
Âîëîäèìèð Ïàíè÷åâ. — ßêùî 
çáåðåæóòüñÿ òåíäåíö³¿, ÿê³ º ñüî-
ãîäí³ — ó íàñ âèíèêíóòü ïèòàííÿ 
ñòîñîâíî çàêëàä³â îñâ³òè, òîìó, 
ùî ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ â ìåæàõ ãðó-
ïè ó ÂÍÇ ³ ñåðåäí³õ çàêëàäàõ — öå 
20 ³ íå á³ëüøå. Òàêîæ ÿ íå âèêëþ-
÷àþ, ùî áóäóòü ââåäåí³ ð³çê³ îá-
ìåæåííÿ äëÿ øê³ë. Ñèòóàö³ÿ òàêà: 

ÿêùî ìè çàëèøàºìîñü â æîâò³é 
çîí³ — ó íàñ º ïåðñïåêòèâà íîð-
ìàëüíî ðîçïî÷àòè íàâ÷àëüíèé ð³ê 
³ çáåðåãòè ö³ íåæîðñòê³ çàõîäè, ÿê³ 
º çàðàç. Àëå ÿêùî ìè íå âïëèíåìî 
íà äèíàì³êó, ÿêà çàðàç íàáèðàº 
îçíàê ïîã³ðøåííÿ, ó íàñ º ðåàëüí³ 
ðèçèêè îïèíèòèñü â çîí³, êîëè 
ìè íå çìîæåìî â÷àñíî ðîçïî÷àòè 
íîâèé íàâ÷àëüíèé ð³ê.

Îêð³ì òîãî, íîâ³ âèìîãè Êàáì³í 
ïðèéíÿâ äëÿ ì³ñò, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ 
â æîâò³é çîí³. Ñþäè âíåñëè äå-
ÿê³ ïîêàçíèêè, ÿê³ ðàí³øå áóëè 
çàòâåðäæåí³ äëÿ "÷åðâîíî¿" çîíè. 
Çîêðåìà, â æîâò³é çîí³ çàáîðî-
íåíî: ä³ÿëüí³ñòü õîñòåë³â; ïðîâå-
äåííÿ ìàñîâèõ çàõîä³â â ñåðåäèí³ 
çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàí-
íÿ äëÿ 20 ³ á³ëüøå îñ³á; ðîáîòà 
ï³ñëÿ 24.00 äî 7.00 ðîçâàæàëüíèõ 
çàêëàä³â ³ çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî 
õàð÷óâàííÿ.

Навчальний рік у Тернополі може не розпочатися вчасно

У ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ 
РОЗГОРНУТЬ ГОСПІТАЛЬ 
Коронавірус  Кількість хворих 
на СOVID-19 на Тернопільщині стрімко 
зростає. Лише за вихідні зафіксовано 
193 нові випадки захворювання. 
Таких цифр в області ще не було 

óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ 
Âàñèëü Äàíü÷àê. — Öÿ ñèòóàö³ÿ 
óñêëàäíþºòüñÿ é òèì, ùî ïîñòó-
ïàþòü õâîð³ íå ò³ëüêè ë³òíüîãî 
â³êó, à é õâîð³ ñåðåäíüîãî â³êó 
â³ä 40 äî 50 ðîê³â. Çàðàç â ë³êàð-
í³ øâèäêî¿ äîïîìîãè ðîçãîðíóòî 
120 ë³æîê. Âðàõîâóþ÷è ö³ òåíäåí-
ö³¿, ïðîøó äîòðèìóâàòèñü çàõîä³â 
áåçïåêè. Ìîâà éäå òàêîæ ïðî òå, 
ùî ë³êàðíþ øâèäêî¿ äîïîìîãè 
ïåðåïðîô³ëüîâóþòü â êàðàíòèí-
íèé ãîñï³òàëü ç íàäàííÿ äîïîìîãè 
õâîðèì íà êîðîíàâ³ðóñ.

Çà ñëîâàìè Ë³ä³¿ ×àéê³âñüêî¿, 
çàêëàäàìè «ïåðøî¿ õâèë³» â îá-
ëàñò³ âèçíà÷åíî 17 çàêëàä³â, «äðó-

ãî¿ õâèë³» — 8.
Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàáì³íó 

¹ 712, äðóãó õâèëþ â³äêðèþòü 
òîä³, êîëè çàâàíòàæåí³ñòü ë³æîê 
áóäå íå ìåíøå 50%.

— Íà 17 ñåðïíÿ ïî îáëàñò³ öåé 
ïîêàçíèê, ÿêùî íå âðàõîâóâàòè 
ï³äîçð ïî îáëàñò³ — 34%, ïî ì³-
ñòó — 53,2%. Ç ï³äîçðàìè — 47,4% 
ïî îáëàñò³, ïî ì³ñòó ç ï³äîçðàìè 
71,2%. Öå îçíà÷àº, ùî ì³ñòî âæå 
ìîæå â³äêðèâàòè çàêëàäè «äðóãî¿ 
õâèë³».

Òàêèì çàêëàäîì â Òåðíîïîë³ 
âèçíàíî ì³ñüêó ë³êàðíþ ¹ 3.

17 ñåðïíÿ ð³øåííÿì øòàáó âè-
ð³øèëè ðîçãîðíóòè â Òåðíîï³ëü-

ñüê³é ë³êàðí³ øâèäêî¿ äîïîìîãè 
ãîñï³òàëü äëÿ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè õâîðèì íà êîðîíàâ³ðó-
ñíó õâîðîáó Covid-19, âêëþ÷àþ÷è 
ãîñòðó õ³ðóðã³÷íó òà òðàâìàòî-
ëîã³÷íó ïàòîëîã³þ, íà ê³ëüê³ñòü 
ë³æîê, çàäåêëàðîâàíèõ â ÍÑÇÓ.

Íàðàç³ ë³êàðíÿ øâèäêî¿ äîïî-
ìîãè ïðèéìàº õâîðèõ ó çâè÷íîìó 
ðåæèì³, ïðîòå, ÿê ïîâ³äîìëÿþòü 
ó ïðåññëóæá³ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÿêùî 
ïîêàçíèêè ïîã³ðøóâàòèìóòüñÿ ³ 
äàë³ — «ïëàíîâèõ» õâîðèõ íàïðàâ-
ëÿòèìóòü â ³íø³ çàêëàäè ì³ñòà. 
À çà ïîòðåáè ãîñï³òàëü ãîòîâèé 
ðîçøèðþâàòè ê³ëüê³ñòü ë³æêî-
ì³ñöü.

Рішенням штабу визначено перепрофілювати Тернопільську лікарню 
швидкої допомоги у госпіталь. Про це й раніше говорили на засіданнях. 
Госпіталь розгорнуть, якщо ситуація буде ще гіршою 
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«Ó ë³êàðí³ øâèäêî¿ 
äîïîìîãè áà÷èìî 
íàïðóæåíó ñèòóàö³þ. 
Âîíà óñêëàäíþºòüñÿ 
òèì, ùî ïîñòóïàþòü 
õâîð³ ³ 40-50 ðîê³â»

Якщо збережуться тенденції, які є сьогодні — виникнуть 
питання щодо роботи закладів освіти з 1 вересня
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— Çàãàëîì, ÿ íå ïëàíóâàëà 
ïðàöþâàòè ç äîìó, — ðîçïîâ³-
äàº ìåíåäæåð ç ïðîäàæ³â ªëè-
çàâåòà Ðîìàíþê. — ß ïðàöþâà-
ëà ïðîìîóòåðîì, àëå êàðàíòèí 
çìóñèâ çì³íèòè ðîáîòó. Ñïî-
÷àòêó áóëî âàæêî, áî ÿ ëþáëþ 
ñï³ëêóâàòèñü ç ëþäüìè, ìåí³ 
íå âèñòà÷àëî êîëåêòèâíî¿ ðî-
áîòè ³ òàêå ³íøå. Àëå çàðàç âñå 
ñóïåð: ìîæíà ïðàöþâàòè â ï³-
æàì³ — òè ñàì ñîá³ ãîñïîäàð, 
ïðàöþºø íà ðåçóëüòàò. Öå ìåí³ 
ïîäîáàºòüñÿ. Öå äîïîìàãàº ñà-
ìîîðãàí³çóâàòèñü, ðîçïîä³ëÿòè 
ñâ³é ÷àñ. Êð³ì òîãî, òè íå â³ä-

âîë³êàºøñÿ íà ñï³ëêóâàííÿ ç 
êîëåãàìè, íå âèòðà÷àºø ÷àñ ³ 
ãðîø³ íà äîðîãó, à âäîìà ³ ñò³íè 
íàäèõàþòü, ÿê òî êàæóòü.

ªëèçàâåòà ðîçïîâ³äàº, ùî 
ïðàöþº â³ñ³ì ãîäèí ³ âñå, à êî-
ëèñü ùå ãîäèíó-äâ³ âèòðà÷àëà 
íà äîðîãó.

— Êð³ì òîãî, òè çàâæäè ìî-
æåø ïî¿ñòè ñìà÷íåíüêîãî, òè æ 
âäîìà (ïîñì³õàºòüñÿ — ïðèì. 
ðåä.), — ðîçïîâ³äàº òåðíîïîëÿí-
êà. — Çàðîáëÿþ ÿ âòðè÷³ á³ëüøå, 
àí³æ äî òîãî. Ùîïðàâäà, ïåðøà 
ðîáîòà — öå áóâ ï³äðîá³òîê ï³ñ-
ëÿ ïàð.

— Íà äèñòàíö³éíó ðîáîòó ÿ ïå-
ðåéøîâ ³ç ïî÷àòêîì êàðàíòèíó, — 
ðîçïîâ³äàº æóðíàë³ñò Âàäèì 
ªïóð. — Ð³øåííÿ áóëî âèìóøå-
íèì. ß äîâãî çâèêàâ äî òîãî, ùî 
çðàíêó íå òðåáà í³êóäè éòè. Ùî-
ïðàâäà, ðîáîòà ó ìåíå ÷àñòêîâî 
äèñòàíö³éíà. Ïðàêòè÷íî ùîäíÿ 
äîâîäèòüñÿ âèõîäèòè â ì³ñòî, ùîá 
ïîñï³ëêóâàòèñü ç ëþäüìè äëÿ ìà-
òåð³àë³â.

Çàãàëîì, ðîáîòà, âîíà ³ â Àô-
ðèö³ ðîáîòà, êàæå õëîïåöü.

— Îò ò³ëüêè âäîìà òè ìîæåø 
äîâøå ïîñïàòè (áî íå òðåáà 
â öèõ ìàðøðóòêàõ ò³ñíèòèñü 
çðàíêó), ïðèãîòóâàòè ïî¿ñòè ³ 
îäðàçó ï³ñëÿ ðîáîòè ëÿãòè, ùîá 
äîäèâëÿòèñü ðàíêîâ³ ñíè, — ðå-
çþìóº Âàäèì.

«Я ПРАЦЮЮ В ПІЖАМІ»: ІСТОРІЇ 
ТИХ, ХТО ПРАЦЮЄ ДИСТАНЦІЙНО

— Ïðàöþþ â ²Ò óæå 9 ðîê³â 
ÿê òåñòåð òà ïðîºêò ìåíåäæåð 
ç ðîçðîáêè âåá ñàéò³â, — ðîç-
ïîâ³äàº IT-ìåíåäæåð Ëþäìèëà 
×åõîâñüêà. — Ñïî÷àòêó ïðàöþ-
âàëà íà êîìïàí³þ ó îô³ñ³, îñòàí-
í³õ 5 ðîê³â ïðàöþþ ï³äïðèºì-
öåì-ôð³ëàíñåðîì äèñòàíö³éíî, 
ñï³âïðàöþþ ç òàêèìè æ ôð³-
ëàíñåðàìè, ÿê ÿ. ª ìîæëèâ³ñòü 
ïðàöþâàòè ó îô³ñ³, àëå îñòàíí³ì 
÷àñîì, òèì á³ëüøå ÷åðåç êàðàí-
òèí, — ïðàöþþ ëèøå â³ääàëåíî 
ç äîìó.

Ñïî÷àòêó äóæå áðàêóâàëî 
ðîáîòè ó îô³ñ³, æèâîãî ñï³ëêó-
âàííÿ, á³ëüø ÷³òêîãî ãðàô³êó 
³ íàâ³òü áàíàëüíî ñåðéîçíîãî 
ñïðèéíÿòòÿ ð³äíèìè ³ äðóçÿ-
ìè, ä³ëèòüñÿ äîñâ³äîì òåðíî-
ïîëÿíêà.

— ßêùî òè âäîìà — òè âñå 
îäíî ïðàöþºø ³ ìàºø ãðàô³ê, 
ìàºø êîíêðåòí³ äåäëàéíè, 
íà êîëè ìàºø çàâåðøèòè ïåâíó 
ðîáîòó, ìóñèø ïëàíóâàòè ñâîþ 
çàâàíòàæåí³ñòü, ³ íå ìîæåø 
ó áóäü-ÿêèé ÷àñ â³äëó÷èòèñü, 
êîëè çàìàíåòüñÿ, — ðîçïîâ³äàº 
Ëþäìèëà.

Àëå ç ÷àñîì âîíà âëàøòóâàëà 
ñîá³ âäîìà îô³ñ, íàâ÷èëàñÿ îð-
ãàí³çîâóâàòè ³ ñåáå, ³ ëþäåé, ç 
ÿêèìè ñï³âïðàöþº.

— Êîìóí³êàö³¿ çàðàç — íå ïðî-

áëåìà ÷åðåç íàÿâí³ñòü óñ³õ ð³çíî-
ìàí³òíèõ ìåñåíäæåð³â ³ çàãàëîì 
ïðàöþâàòè âèõîäèòü ïðîäóêòèâ-
í³øå, îñê³ëüêè òè íå ïðàöþºø 
â³ä ãîäèíè äî ãîäèíè, à ïðàö-
þºø íà ðåçóëüòàò, — çàçíà÷àº 
Ëþäìèëà.

— Ïðàöþþ âèêëàäà÷åì íà äâà 
ôðîíòè, òîáòî äåðæàâíà ðîáîòà 
³ âëàñíà ñïðàâà, — ðîçïîâ³äàº 
âèêëàäà÷êà Íàòàë³ÿ Øèíãåðà. — 
Â îáîõ âèïàäêàõ ïåðåéøëà ïîâ-
í³ñòþ íà äèñòàíö³éíå âèêëàäàííÿ 
ç íàñòàííÿì êàðàíòèíó.

Ïëþñè:
— Åêîíîìëþ ÷àñ íà çáèðàííÿ 

ñåáå íà ðîáîòó. Íå êàæó, ùî ñèä-
æó ïåðåä ìîí³òîðîì ðîçïàòëàíà, 
àëå, ïðèíàéìí³ íå â êîëãîòêàõ ³ 
êàáëóêàõ.

— Åêîíîìëþ ÷àñ ³ ãðîø³ íà äî-
ðîãó íà ðîáîòó. Äîðîãà íà ðîáî-
òó âêëþ÷àëà âîëî÷³ííÿ çà ñîáîþ 
íîóòáóêà, ïàïåð³â, ïåðåêóñó… 
Ñëîâîì, í³÷íèé êîøìàð.

— Ìîæíà ïðîêèäàòèñÿ ï³çí³øå.
— Çåêîíîìëåíèé ÷àñ ³ íåðâè 

éäóòü íà ñàìîîñâ³òó, äîìàøí³ 
ñïðàâè òà ñï³ëêóâàííÿ ç äèòèíîþ.

— Äèñòàíö³éíà ðîáîòà ðîçøè-
ðþº ãåîãðàô³þ êë³ºíòñüêî¿ áàçè.

— Í³ òîá³ îðåíäè, í³ ïðèáè-
ðàííÿ îô³ñó, í³ îïëàòè ð³çíèõ 
îô³ñíèõ íþàíñ³â.

Ì³íóñè:
— ×àñîì õî÷åòüñÿ æèâèõ ëþäåé 

íàâêîëî (àëå íå àæ íàäòî ñèëüíî, 
áî ÿ ³íòðîâåðò).

— ×àñîì õî÷åòüñÿ âèéòè 
çà ìåæ³ äîìàøíüîãî «îô³ñó».

* Ïðîòå ö³ ì³íóñè ëåãêî óñóâà-
þòüñÿ. Í³÷îãî íå çàâàæàº êóäèñü 
âèõîäèòè ³ çóñòð³÷àòèñÿ ç ëþäüìè.

— Íå çíàþ, ÿê òàì ó ëþäåé, 
êîòð³ ïåðåéøëè â îíëàéí ï³ä 
÷àñ êàðàíòèíó, òà â ìåíå äèñ-
òàíö³éíà ðîáîòà — öå áóëà ðàäøå 
íåîáõ³äí³ñòü ñàìîðîçâèòêó, ðå-
àë³çàö³¿, ñòâîðåííÿ äîäàòêîâîãî 
êàíàëó ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè, 
íó ³, çâ³ñíî, äîäàòêîâîãî çàðî-
á³òêó, — ðîçïîâ³äàº àäì³í³ñòðà-
òîð ³íòåðíåò-ìàãàçèíó Îêñàíà 
Ñàâ÷óê.

Ïðàöþâàòè âäîìà ðåàëüíî. 
Ìîæëèâî, öå íå çàâæäè ëåãêî, 
îñîáëèâî, ÿêùî â òåáå º ìàëþê, 
çàçíà÷àº æ³íêà.

— Ïåðøå, òà îñíîâíå, öå ïðà-
âèëüíî ðîçñòàâëåí³ ïð³îðèòåòè, 
òîáòî òè îäðàçó óñâ³äîìëþºø, 
ñê³ëüêè ÷àñó òè ìîæåø âèä³-

ëèòè íà ðîáîòó, ùîá ðîáèòè 
ÿê³ñíî ³ õàòíþ, ³ îíëàéí ðîáî-
òó, íå çàáóâàþ÷è ïðî â³äïî÷è-
íîê òà â³äíîâëåííÿ, — ðàäèòü 
æ³íêà. — Çðîçóì³ëî, ùî ÿêùî 
äèòèíà ïåðø çà âñå, ÿê ó ìåíå 
(ÿ ñïî÷àòêó âèñëóõàþ Í³êóñèíó 
áàéêó, à ïîò³ì â³äïèøó êë³ºíòó), 
òî áàãàòî ïîòð³áíî ïðàöþâàòè 
âíî÷³. Ãîòóâàòè, ïðèáèðàòè òà 
ïðàòè ³íêîëè òåæ ïîòð³áíî âíî÷³. 
Òà ÿêùî ãðàìîòíî ðîçïîä³ëèòè 
÷àñ, à ó ìåíå âèéøëî, òî ðîáî-
òà ï³äå íà êîðèñòü. Óñ³ì â³äîìî, 
ùî â÷àñíà çì³íà âèäó ä³ÿëüíîñò³ 
ï³äâèùóº ïðîäóêòèâí³ñòü. Íó ³ 
ùå îäíå, íå ìåíø ãîëîâíå, ïî-
òð³áíî ïðîñòî äóæå ëþáèòè òå, 
ùî ðîáèø.

Лайф  Карантин змусив чимало людей у Тернополі працювати з дому, але є і ті, хто обирає 
такий формат роботи за власним бажанням. Як це не ходити на роботу, чи можна самому 
навчитись розподіляти час та заробляти більше — читайте у матеріалі

«Робота, вона 
і в Африці робота» «Багато потрібно працювати вночі»

«Можна працювати в піжамі» 

«Облаштувала 
вдома офіс»

«Зекономлений час і нерви 
йдуть на самоосвіту» 

Менеджер з продажів 
Єлизавета Романюк каже, 
що карантин змусив 
змінити роботу. Тепер 
працює дистанційно

— Робота у мене частково 
дистанційна. Практично 
щодня доводиться виходити 
в місто, — розповідає 
журналіст Вадим Єпур

Викладачка Наталія Шингера 
каже, що зекономлений час 
і нерви йдуть на самоосвіту, 
домашні справи та 
спілкування з дитиною

— Дистанційна робота була 
як необхідність саморозвитку 
і додаткового заробітку,  —
розповідає адміністратор 
інтернет-магазину Оксана

Людмила Чеховська каже, 
що з часом влаштувала 
собі офіс вдома, 
навчилася організовувати 
і себе, і людей, з якими 
співпрацює
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«RIA ïëþñ» çãàäóº ðåçîíàíñ-
í³ çëî÷èíè, ó ÿêèõ ô³ãóðàíòàìè 
âèñòóïàþòü òåðíîï³ëüñüê³ ïðàâî-
îõîðîíö³. ßê ïðîñóâàºòüñÿ ðîçñë³-
äóâàííÿ ó öèõ ñïðàâàõ, ðîçïîâ³â 
ïðîêóðîð îáëàñò³ Ïåòðî Áîéêî.

П’ЯНИЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ 
ЗБИВ ПОДРУЖЖЯ 

Ðåçîíàíñíó ÄÒÏ, â ÿê³é ï’ÿ-
íèé â³ëüíîíàéìàíèé ïðîâ³äíèé 
³íñïåêòîð ñåêòîðó ëîã³ñòèêè òà 
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå-
÷åííÿ Êðåìåíåöüêîãî ÂÏ ÃÓÍÏ 
â îáëàñò³ çáèâ ïîäðóææÿ, ðîçñë³-
äóº ï³äðîçä³ë ÄÁÐ, ùî ó Ëüâîâ³.

Íàãàäàºìî, òðàãåä³ÿ ñòàëàñÿ 
12 ëþòîãî áëèçüêî 18 ãîä. 50 õ â. 
Âîä³é Àíäð³é Í., ïåðåáóâàþ÷è 
ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ, 
êåðóþ÷è âëàñíèì àâòîìîá³ëåì 
MERCEDES-Benz òà ðóõàþ÷èñü 
âóëèöåþ Øåâ÷åíêà ó ñ. Âåëèê³ 
Ìëèí³âö³ Êðåìåíåöüêîãî ðàéî-
íó, íà¿õàâ íà ï³øîõîä³â, æèòåë³â 
ñ. Ñàïàí³â Êðåìåíåöüêîãî ðà-
éîíó, ÿê³ ðóõàëèñÿ â ïîïóòíîìó 
íàïðÿìêó ïðî¿æäæîþ ÷àñòèíîþ. 
50-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê, Ïåòðî Ìàã-
äåíêî, ïîìåð íà ì³ñö³ ïðèãîäè. 
Éîãî äðóæèíà Êàòåðèíà îòðèìàëà 

ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³ ò³ëåñí³ óøêî-
äæåííÿ, ç ÿêèìè òîä³ ãîñï³òàë³-
çîâàíà äî Êðåìåíåöüêî¿ ÊÐÖË.

АРЕШТУВАЛИ МАЙНО 
ЗАСТУПНИКА ГОЛОВНОГО 
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

Çàñòóïíèêó íà÷àëüíèêà ÃÓ ÍÏ 
â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ ïîâ³äî-
ìèëè ïðî ï³äîçðó. Ïðî öå ñêàçàâ 
ïðîêóðîð îáëàñò³ Ïåòðî Áîéêî.

— Â³í ó 2018 ðîö³ óêëàâ ç îä-
íèì ³ç ï³äïðèºìñòâ ì. Êèºâà äâà 
äîãîâîðè ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç 
îíîâëåííÿ òà òåõí³÷íî¿ ï³äòðèìêè 
êîìï’þòåðíî¿ ïðîãðàìè, — ðîçïî-
â³â îáëàñíèé ïðîêóðîð. — Íàäàë³, 
ïîñàäîâåöü, íà ï³äñòàâ³ ï³äðîáëå-
íèõ íèì àêò³â çäàâàííÿ-ïðèéìàí-
íÿ ïîñëóã, â÷èíèâ ðîçòðàòó áþ-
äæåòíèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 
396 òèñ. ãðí çà îíîâëåííÿ òà ïðîâå-
äåííÿ ðîá³ò ç òåõí³÷íî¿ ï³äòðèìêè 
âêàçàíî¿ êîìï’þòåðíî¿ ïðîãðàìè.

ßê âñòàíîâèëè â õîä³ äîñóäîâî-
ãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàêå îíîâëåí-
íÿ òà ðîá³ò ç òåõí³÷íî¿ ï³äòðèìêè 
êîìï’þòåðíî¿ ïðîãðàìè âïðîäîâæ 
2018 ðîêó íå ïðîâîäèëèñÿ.

— Â äàíèé ÷àñ äîñóäîâå ðîçñë³-
äóâàííÿ òðèâàº, éîìó (çàñòóïíèêó 
ãîëîâíîãî ïîë³öåéñüêîãî îáëàñ-
ò³ — ïðèì. àâò.) îáðàíî çàïîá³æ-
íèé çàõ³ä, íà ìàéíî ï³äîçðþâàíî-
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 Íàìàãàííÿ ïîñàäîâö³â ïðèâà-
òèçóâàòè ìàéíî ãðîìàäè â ³ñòî-
ðè÷í³é ÷àñòèí³ Òåðíîïîëÿ çà çà-
íèæåíîþ âñåìåðî âàðò³ñòþ íàðàç³ 
ðîçñë³äóº ïðîêóðàòóðà îáëàñò³. 
Ö³íà ïèòàííÿ — ïîíàä 30 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü.

Ñèëîâèêè øóêàþòü ³íøèõ 
«ä³ëê³â», ÿê³ çàì³øàí³ ó ñõåì³ 
äåðèáàíó.

Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
çà ôàêòîì çëîâæèâàíü ïðè ñïðîá³ 
ïðèâàòèçàö³¿ ìàéíà çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ ïîíàä 3 òèñ. êâ. ì, ùî íàëå-
æèòü ãðîìàä³ ì. Òåðíîïîëÿ, — ï³ä 
êîíòðîëåì ïðîêóðàòóðè. Éäåòüñÿ 
ïðî Çàë³çíè÷íó ë³êàðíþ, ÿêó íàìà-
ãàëèñü ïðèâàòèçóâàòè ¿¿ êîëèøí³é 

äèðåêòîð ó çìîâ³ ç ³íøèìè.
— Êîëèøí³é äèðåêòîð ï³äïðè-

ºìñòâà, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ 
çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ïåðåñë³äóþ-
÷è êîðèñëèâó ìåòó ïðèâàòèçóâàòè 
çà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ íåæèòëîâ³ 
ïðèì³ùåííÿ íà âóë. ²âàíà Ôðàí-
êà, ï³äïèñàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ 
äîêóìåíòè ïðî í³áèòî ïðîâåäåííÿ 
íåâ³ä’ºìíèõ ïîë³ïøåíü îðåíäîâà-
íîãî ìàéíà, — ïîâ³äîìèâ ïðîêó-
ðîð îáëàñò³ Ïåòðî Áîéêî âåðñ³þ 
ñë³äñòâà.

Äèðåêòîðó âæå ïîâ³äîìèëè ïðî 
ï³äîçðó — éîãî çâèíóâàòèëè ó çà-
ìàõó íà íåçàêîííó ïðèâàòèçàö³þ 
êîìóíàëüíîãî ìàéíà òà ó ñëóæáî-
âîìó ï³äðîáëåíí³. Éîìó îáðàëè 
çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñî-
áèñòîãî çîáîâ’ÿçàííÿ.

— Òàêîæ îãîëîøåíî ï³äîçðó 
³íæåíåðó òåõíàãëÿäó çàìîâíèêà 
ó âèäà÷³ çàâ³äîìî ï³äðîáëåíîãî 
îô³ö³éíîãî äîêóìåíòà ñòîñîâíî 
âêàçàíèõ ïðèì³ùåíü, — ïîâ³äî-
ìèâ Ïåòðî Áîéêî. — Éîìó òåæ 
îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ 
îñîáèñòîãî çîáîâ’ÿçàííÿ.

Íàðàç³ ïðîêóðîðè ïðèïèíèëè 
îáîðóäêó ñòîë³òòÿ: íà áåçîïëàòíå 
âèáóòòÿ ìàéíà ç âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè íà ñóìó ïîíàä 
30 ìëí ãðí.

— Íàãîëîøóþ, íàìè âæèâàþòü-
ñÿ çàõîäè, ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ 
³íøèõ îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî ñïðîáè 
íåçàêîííî¿ ïðèâàòèçàö³¿ íåæèò-
ëîâèõ ïðèì³ùåíü â ³ñòîðè÷í³é 
÷àñòèí³ ì. Òåðíîïîëÿ, — êàæå 
ïðîêóðîð îáëàñò³.

Як залізничну лікарню хотіли віддати за копійки 

Залізничну лікарню закрили, а приміщення 
хотіли віддати за здешевленою ціною 
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РЕЗОНАНСНІ ЗЛОЧИНИ, В ЯКИХ 
«ЗАСВІТИЛИСЬ» ПРАВООХОРОНЦІ 
Кримінал  Високопосадовець «відмив» 
майже 400 тис. грн на комп’ютерній 
програмі. Патрульний отримав 
лікарняний і виплати за ним, хоча в цей 
час перебував на заробітках у Польщі. 
П’яний правоохоронець збив подружжя. 
Хто розслідує ці справи і коли винуватців 
покарають — читайте у матеріалі

ãî íàêëàäåíî àðåøò, — ïîâ³äîìèâ 
Ïåòðî Áîéêî.

ОТРИМАВ ВИПЛАТИ 
ЗА ЛІКАРНЯНІ І ВІДПУСТКУ, 
ХОЧА БУВ У ПОЛЬЩІ 

Äî ñóäó ñêåðîâàíî îáâèíó-
âàëüíèé àêò ùîäî íåçàêîííîãî 
âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â 
³íñïåêòîðîì â³ää³ëó ìîí³òîðèí-
ãó òà àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ 
Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
ó ì³ñò³ Òåðíîïîë³.

— Ç’ÿñîâàíî, ùî â³í ó íåçàêîííèé 
ñïîñ³á îòðèìàâ äîâ³äêó ïðî òèì÷àñîâó 
âòðàòó ïðàöåçäàòíîñò³ ³ ðàçîì ç ðàïîð-
òîì ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó îñíî-
âíî¿ ùîð³÷íî¿ â³äïóñòêè çà 2019 ð³ê 

çàáåçïå÷èâ ïîäàííÿ âêàçàíèõ äîêó-
ìåíò³â äî â³ää³ëó êàäð³â, — ðîçïîâ³â 
Ïåòðî Áîéêî. — Íàäàë³ íåçàêîííî 
îòðèìàâ ïðîäîâæåííÿ ùîð³÷íî¿ ÷åð-
ãîâî¿ îïëà÷óâàíî¿ â³äïóñòêè ó çâ’ÿçêó 
ç õâîðîáîþ, òðèâàë³ñòþ 15 ä³á, íà ïå-
ð³îä ç 2 äî 16 âåðåñíÿ 2019 ðîêó.

Íåçàêîííî òàêîæ îòðèìàâ âè-
ïëàòó Äåïàðòàìåíòîì ïàòðóëü-
íî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
Óêðà¿íè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, õî÷à 
ôàêòè÷íî ó ïåð³îä ô³êòèâíî¿ 
íåïðàöåçäàòíîñò³ â³í ïåðåáóâàâ 
ó Ðåñïóáë³ö³ Ïîëüùà.

ДО СУДУ — ЗА ХАБАРІ І 
ПЕРЕВИЩЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ 

Ó ÷åðâí³ ïîòî÷íîãî ðîêó äî ñóäó 
ñêåðîâàíî îáâèíóâàëüíèé àêò 
ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ 
ñòîñîâíî íà÷àëüíèêà ñåêòîðó ðåà-

ãóâàííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ îäíîãî 
ç â³ää³ëåíü ×îðòê³âñüêîãî â³ää³ëó 
ÃÓÍÏ â îáëàñò³. Éîãî çâèíóâà÷ó-
þòü â îòðèìàíí³ íåïðàâîì³ðíî¿ 
âèãîäè â ñóì³ 300 äîëàð³â ÑØÀ.

— Ãðîø³ â³í îòðèìàâ çà âïëèâ 
íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðàö³âíè-
êàìè ñåðâ³ñíîãî öåíòðó, ç ìåòîþ 
óñï³øíî¿ çäà÷³ ì³ñöåâèì æèòåëåì 
åêçàìåíà òà îòðèìàííÿ ïîñâ³ä÷åí-
íÿ âîä³ÿ, — ðîçïîâ³â Ïåòðî Áîéêî.

Îãîëîøåíî òàêîæ ï³äîçðè øå-
ñòè ïðàö³âíèêàì ïîë³ö³¿, ÿê³ ïåðå-
âèùèëè ñëóæáîâ³ ïîâíîâàæåííÿ.

— Ñë³ä÷èìè Òåðèòîð³àëüíîãî 
óïðàâë³ííÿ ÄÁÐ, ðîçòàøîâàíîìó 
â ì. Ëüâîâ³, äî ñóäó ñêåðîâàíî îá-
âèíóâàëüíèé àêò ó êðèì³íàëüíîìó 
ïðîâàäæåíí³ çà ôàêòîì ïåðåâè-
ùåííÿ ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü 
ïðàö³âíèêàìè ÓÏÏ â Òåðíîï³ëü-
ñüê³é îáëàñò³ òà Òåðíîï³ëüñüêîãî 
ÂÏ ÃÓÍÏ â Òåðíîï³ëüñüê³é îá-
ëàñò³, ÿê³ ó âåðåñí³ 2019 ðîêó á³ëÿ 
îäíîãî ç ðåñòîðàí³â ó ì. Òåðíîïî-

ë³ ñïðè÷èíèëè ì³ñöåâîìó æèòåëþ 
ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ, — ïîâ³äîìèâ 
ïðîêóðîð îáëàñò³.

Ïðàâîîõîðîíö³, áåç áóäü-ÿêèõ 
íà òå ï³äñòàâ, îäÿãíóëè çàÿâíè-
êîâ³, ÿêèé ¿õ âèêëèêàâ, êàéäàíêè. 
À ï³ñëÿ öüîãî ùå é áèëè — ðóêà-
ìè ³ íîãàìè ïî ò³ëó, ñïðè÷èíèâ-
øè ïîòåðï³ëîìó ô³çè÷íèé á³ëü òà 
ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ.

— Ðîçñë³äóâàííÿ çàâåðøåíî, 
óñ³ îáâèíóâà÷åí³ â³äñòîðîíåí³ â³ä 
ñâî¿õ ïîñàä, — ïîâ³äîìèâ ïðîêó-
ðîð îáëàñò³.

Êð³ì öüîãî, ñë³ä÷èìè ÄÁÐ, 
ðîçòàøîâàíèì ó ì. Ëüâîâ³, çà-
âåðøåíî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ 
ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ 
ùîäî íåïðàâîì³ðíîãî çàñòîñó-
âàííÿì äâîìà ïðàö³âíèêàìè ïà-
òðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ ô³çè÷íî¿ ñèëè òà 
ñïåöçàñîá³â äî ì³ñöåâîãî æèòåëÿ 
ïðè çä³éñíåíí³ éîãî çàòðèìàííÿ. 
Öå òðàïèëîñü ó êâ³òí³ 2020 ðîêó 
íà âóë. Êóï÷èíñüêîãî ó Òåðíîïîë³.

Інспектор сектору логістики Кременецького відділу поліції 
напідпитку збив подружжя. Чоловік загинув на місці, жінку 
тоді доправили до реанімації 

Ф
О

Т
О

 З
 А

Р
Х

ІВ
У

 Р
Е

Д
А

К
Ц

ІЇ

Ïðàâîîõîðîíö³, áåç 
áóäü-ÿêèõ íà òå 
ï³äñòàâ, îäÿãíóëè 
íà ÷îëîâ³êà, ÿêèé ¿õ 
âèêëèêàâ, êàéäàíêè. À 
ï³ñëÿ öüîãî ùå é áèëè
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В управлінні ЖКГ міської ради 
пояснили, що якщо на вашому 
подвір’ї без вашої згоди з’явля-
ються обмежувачі руху — про це 
варто повідомити муніципаль-
ну інспекцію. Поліція в таких 
випадках допомогти не зможе. 
Найчастіше у дворах з’являють-
ся обмежувачі на паркувальних 
місцях. Їх самовільно встановлю-
ють власники автівок, щоб ніхто 
крім них не займав паркуваль-
не місце. Однак це незаконно! 

Варто одразу повідомляти про 
це інспекторів або звертатися 
до міської ради.
Для того, щоб незаконний об-
межувач демонтували — варто 
звернутися з відповідною заявою 
до міської ради.
— Мешканцям для демонтажу таких 
об’єктів необхідно написати офі-
ційного листа у міську раду, щоб 
на його підставі підготували рішення 
про демонтаж, — пояснила речниця 
міськради Мар’яна Зварич.

Куди звертатися зі скаргами 

У «Правилах благоустрою Терно-
пільської міської територіальної 
громади» встановлені вимоги 
щодо благоустрою прибудин-
кових територій.
У правилах йдеться, що на при-
будинкових територіях та на вну-
трішньоквартальних проїздах 
заборонено розміщувати тран-
спортні засоби, механізми, що 
перешкоджатимуть руху спеціа-
лізованого транспорту — швидка 
допомога, пожежна, прибираль-

на техніка, або які створюють пе-
решкоди мешканцям.
Міська рада не надає дозволів 
на встановлення таких обмежу-
вачів. В управлінні ЖКГ поясню-
ють — встановлення напівсфер 
не входить до обов'язків обслу-
говуючих підприємств, однак 
люди можуть самі звернутися 
до свого обслуговуючого під-
приємства, щоб такий обмежу-
вач встановили. До прикладу — 
на вулиці Київській, на прохання 

мешканців одного з будинків, 
біля одного з будинків встано-
вили такі півсфери, адже непо-
далік розташований ринок і водії 
зловживали такою "парковкою" 
та заважали мешканцям прилег-
лих будинків.
Самовільне встановлення засобів 
організації дорожнього руху без 
відповідних погоджень також за-
боронено. До них належать на-
півсфери, блокіратори, бетонні 
блоки, шлагбауми тощо.

Законно, доки не поскаржаться?

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Äî äèòÿ÷îãî ñàäêà ¹ 3 º ê³ëüêà 
ï³ä’¿çä³â. Îêð³ì ãîëîâíîãî çà¿ç-
äó, º ìîæëèâ³ñòü ï³ä’¿õàòè ÷åðåç 
ïðèáóäèíêîâ³ òåðèòîð³¿. Îäíàê 
ìåøêàíö³ áóäèíêó íà Êàðïåíêà, 
9 âñòàíîâèëè íàï³âñôåðè, ùîá 
áàòüêè íå ¿çäèëè äî ñàäêà ÷åðåç 
¿õ ïîäâ³ð’ÿ.

Áàòüê³â òàêà ñèòóàö³ÿ îáóðèëà. ßê 
âîíè ðîçïîâ³äàþòü, öå íå ëèøå ïå-
ðåøêîäà äëÿ ¿õ àâò³âîê, à ³ äëÿ øâèä-
êèõ òà ðÿòóâàëüíèê³â. Äî òîãî æ, 
ó ì³ñò³ çàáîðîíåíî âñòàíîâëþâàòè 
áóäü-ÿê³ îáìåæóâà÷³ ðóõó.

— ×åðåç òîé ïðîõ³ä ³íîä³ áàòü-
êè ï³äâîçÿòü ä³òåé äî ñàäî÷êà, — 
ðîçïîâ³äàº ìàìà Ëþäìèëà. — ×å-
ðåç êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ âñ³õ 
âèõîâàíö³â íå ïðèéìàþòü ÷åðåç 
îäèí âõ³ä, ùîá íå áóëî ñêóï÷åíü 
ëþäåé. Ä³òîê çàëåæíî â³ä ãðó-
ïè ïðèâîäÿòü ç ð³çíèõ âõîä³â. 
Òîìó áàòüêè ïî÷àëè ïðî¿æäæàòè 
äî ñàäî÷êà ÷åðåç ïðèáóäèíêîâó 
òåðèòîð³þ. Ìåøêàíö³ áóäèíêó 
íà Êàðïåíêà, 9 çðîáèëè ç òîãî 
ïðîáëåìó ³ âñòàíîâèëè îáìå-
æóâà÷.

Öå çàáîðîíåíî ïðàâèëàìè áëà-
ãîóñòðîþ, ââàæàþòü òåðíîïîëÿíè.

— Òàì º àâàð³éíèé ïðî¿çä äëÿ 
ïîæåæíèõ òà øâèäêî¿, òîìó òàì 
íå ìîæíà âñòàíîâëþâàòè îáìåæó-
âà÷³ ðóõó, — êàæå Ëþäìèëà.

Ó äèòÿ÷îìó ñàäêó ïðî öþ ñèòóà-
ö³þ â³äîìî. Òàì äîäàþòü — îêð³ì 
íîâîãî îáìåæóâà÷à, º ùå îäèí, 
ÿêèé ç áîêó ³íøîãî ï³ä’¿çäó. Òîìó 
ôàêòè÷íî çà¿õàòè äî ñàäî÷êà òå-
ïåð ìîæíà ëèøå ç öåíòðàëüíîãî 
âõîäó.

— Íîâèé îáìåæóâà÷ íà Êàð-
ïåíêà âñòàíîâèëè ê³ëüêà òèæí³â 
òîìó, — ðîçïîâ³äàº âèêîíóâà÷êà 
îáîâ’ÿçê³â çàâ³äóâà÷êè çàêëàäó 
Íàòàëÿ Ñâèñòóí. — Äî ñàäî÷êà º 
òðè ï³ä’¿çäè, äâà ç ÿêèõ ìàþòü îá-
ìåæóâà÷³. Áàòüêè âæå çâåðòàëèñÿ 
ç³ ñêàðãàìè, öå ïðàâäà.

РУХУ СПЕЦТЕХНІКИ 
ОБМЕЖУВАЧ НЕ ЗАВАЖАЄ?

ßê ðîçïîâ³ëè áàòüêè, ï³âñ-
ôåðó âñòàíîâèëà îáñëóãîâóþ÷à 
îðãàí³çàö³ÿ áóäèíêó ¹ 9. Ìè 
çâåðíóëèñü äî ï³äïðèºìñòâà 
«Äðóæáà-ñåðâ³ñ-æèòëî». Òàì íàñ 
çàïåâíèëè — îáìåæóâà÷ íå ïåðå-
øêîäæàº í³ ïðî¿çäó øâèäêî¿, í³ 
ïîæåæíèì, — ëèøå ëåãê³âêàì, ÿê³ 
çàâäàþòü íåçðó÷íîñòåé ìåøêàí-
öÿì áóäèíê³â.

— Íàï³âñôåðè ä³éñíî âñòàíîâè-
ëà íàøà îáñëóãîâóþ÷à îðãàí³çàö³ÿ 
íà ïðîõàííÿ ìåøêàíö³â, — ïîÿñ-
íèëè â «Äðóæáà-ñåðâ³ñ-æèòëî». — 
Âîíè íå ïåðåøêîäæàþòü ðóõó 
ñïåöòåõí³êè, à ëèøå ëåãêîâèì 
àâò³âêàì.

Òàêîæ äîäàþòü, ùî ïîðóøåíü 
íåìàº, àäæå íàï³âñôåðè âñòàíîâèëè 
íà ïðîõàííÿ ìåøêàíö³â, ÿê³ ìîæóòü 
ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî áëàãîóñòð³é 
ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿.

Ìåøêàíö³ æ áóäèíêó çàäîâî-
ëåí³ òà êàæóòü, ùî ñàäîê ìàº 
öåíòðàëüíèé âõ³ä. Ëþäè íå õî-
÷óòü, ùîá íà ¿õ ïðèáóäèíêîâ³é 
òåðèòîð³¿ áóëà "ïðî¿æäæà ÷àñòèíà" 
òà íàãàäóþòü, ùî äî ñàäêà º öåí-
òðàëüíèé âõ³ä, à øâèäêà ìîæå áåç 
ïðîáëåì çà¿õàòè äî äâîðó.

“Øâèäêà áåç ïðîáëåì çà¿æäæàº 
â äâ³ð ³ ðîçâåðòàºòüñÿ, à òå ùî 
áàòüêè õî÷óòü ïðè¿æäæàòè ï³ä 

БУТИ ЧИ НЕ БУТИ ОБМЕЖУВАЧУ? 
СКАНДАЛ ДОВКОЛА САДКА 
Конфлікт  У редакцію «RIA плюс» 
звернулися батьки дітей, які ходять 
до садочка №3. Кажуть, що один з під’їздів 
до садочка незаконно заблокували 
обмежувачами руху. Обслуговуюче 
підприємство переконує: усе законно. 
Що думають швидка та рятувальники — 
дізнався журналіст «RIA плюс» 

ñàäî÷îê ïðÿìî ï³ä ïàðêàí — öå 
³íøå, — ïèøå òåðíîïîëÿíêà Â³-
êòîð³ÿ. — Æèòåë³ áóäèíêó çàäî-
âîëåí³, òîìó ùî ìåíøå ìàøèí 
ãàñàº”.

Ìè ä³çíàëèñÿ, ÷è ñïðàâä³ òàê³ 
îáìåæóâà÷³ ó âèãëÿä³ íàï³âñôåð 
íå ïåðåøêîäæàþòü ðóõó ñïåöòåõ-
í³êè. ßê ðîçïîâ³ëè ó øâèäê³é, 
çàçâè÷àé âîä³¿ íå ñêàðæàòüñÿ 
íà îáìåæóâà÷³, îäíàê âñå æ ï³ä 
÷àñ âèêëèêó êðàùå ïîâ³äîìèòè 
äèñïåò÷åðó, ùî ç ïðî¿çäîì ìîæóòü 
áóòè òðóäíîù³.

— Çàçâè÷àé, êîëè âèêëèêàþòü 
øâèäêó, ëþäè îäðàçó ñàì³ ãî-
âîðÿòü, ÿê ñàìå ï³ä'¿õàòè äî áó-
äèíêó, ùî º îáìåæóâà÷³ òîùî, — 
ïîÿñíþº çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà 
ç ìåäè÷íî¿ ðîáîòè Öåíòðó åêñ-
òðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè Ãàííà 
Ìîí÷àê.

— Òàêîæ, òàê³ îáìåæóâà÷³ ìîæ-
íà çíÿòè. Äî ïðèêëàäó — ï³âñôå-
ðè, ÿê³ îáìåæóþòü ðóõ òðàíñïîðòó 
íà Òåàòðàëüíèé ìàéäàí ìîæíà 
âèòÿãíóòè òà ïåðåì³ñòèòè. Ñàìå 
öå ³ ðîáëÿòü, êîëè íà ïëîùó ìàº 
çà¿õàòè òåõí³êà.

ОБМЕЖУВАЧІ ЛІКВІДОВУЮТЬ, 
АЛЕ ЦЕ ЗАБИРАЄ ЧАС

Â óïðàâë³íí³ ÄÑÍÑ â îáëàñò³ 
êàæóòü — îêð³ì ñàìîâ³ëüíèõ îá-
ìåæóâà÷³â ðóõó ïðîáëåì ìîæóòü 
äîäàòè ³ íåïðàâèëüíî ïðèïàðêî-
âàí³ àâò³âêè.

— ²íîä³, ï³ä ÷àñ ñë³äóâàííÿ 
äî ì³ñöÿ íàäçâè÷àéíî¿ ïîä³¿ âîã-
íåáîðöÿì äîâîäèòüñÿ ç³øòîâõóâà-
òèñÿ ç òðóäíîùàìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç³ 
ñêëàäí³ñòþ ïðî¿çäó ïðèáóäèíêîâè-
ìè òåðèòîð³ÿìè, à òàêîæ ïðîáëåìà-
ìè ðîçñòàíîâêè òåõí³êè äëÿ ãàñ³ííÿ 
ïîæåæ³, — ïîÿñíþº êåð³âíèê â³ää³ëó 
àã³òàö³éíî-ïðîïàãàíäèñòñüêî¿ ðîáî-
òè öåíòðó çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ 
Óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ â Òåðíîï³ëü-
ñüê³é îáëàñò³ Ñåðã³é Äàí³ë³í. — 

Í³ äëÿ êîãî íå º òàºìíèöåþ, ùî 
ïðèáóäèíêîâ³ òåðèòîð³¿ íàñåëåíèõ 
ïóíêò³â, îñîáëèâî â òåìíó ïîðó 
äîáè, ïåðåòâîðþþòüñÿ ó ì³ñöÿ 
íåñàíêö³îíîâàíèõ ñòîÿíîê ïðè-
âàòíîãî àâòîòðàíñïîðòó, ÿêèé ³íîä³ 
ïîâí³ñòþ ïåðåêðèâàº ïðî¿çä âãëèá 
äâîð³â. Àâòîâëàñíèêè íå ëèøå 
íà ñâ³é ðîçñóä ïàðêóþòü àâòî, à é 
âñòàíîâëþþòü ïîðó÷ ç áóä³âëÿìè 
ìåòàëåâ³, ÷è ³íø³ êîíñòðóêö³¿ äëÿ 
îáìåæåííÿ ðóõó, ïåðåêðèâàþ÷è 
äîñòóï íà ïîäâ³ð’ÿ ³íøîìó òðàí-
ñïîðòó.

Çâè÷àéíî, ðÿòóâàëüíèê³â íå çó-
ïèíèòü îáìåæóâà÷, îäíàê íà éîãî 
äåìîíòàæ çíàäîáèòüñÿ ÷àñ, äîêè 
ëþäè ïîòðåáóþòü äîïîìîãè.

— Áóâàº, ùî äëÿ òîãî, àáè çà-

áåçïå÷èòè äîñòóï ïîæåæíî-ðÿòó-
âàëüíî¿ òåõí³êè, äî ì³ñöÿ ãàñ³ííÿ 
ïîæåæ³ ðÿòóâàëüíèêàì äîâîäèòüñÿ 
âèâ³ëüíÿòè â’¿çä ó äâîðè â³ä ïðèïàð-
êîâàíèõ àâòîìîá³ë³â òà ïðîâîäèòè 
äåìîíòàæ ñàìîâ³ëüíî âñòàíîâëåíèõ 
îáìåæóâà÷³â ðóõó, — êàæå Ñåðã³é 
Äàí³ë³í. — ² õî÷à, ÿê ïðàâèëî, çà-
òðàòè ÷àñó íà âèêîíàííÿ öèõ ä³é 
ì³í³ìàëüí³, îäíàê, êîëè íà êîíó 
íåîáõ³äí³ñòü ïîðÿòóíêó ëþäåé òà 
¿õ ìàéíà â³ä ëèõà — êîæíà âòðà÷åíà 
õâèëèíà, ñòàº áåçö³ííîþ.

Òîìó òåðíîïîëÿí çàêëèêàþòü 
áóòè â³äïîâ³äàëüíèìè òà ïàì'ÿ-
òàòè, ùî îáìåæóâà÷ ðóõó àáî 
íåïðàâèëüíî ïðèïàðêîâàíà àâò³â-
êà ìîæå çàâàæàòè ñïåöñëóæáàì, 
à öå çäîðîâ'ÿ òà æèòòÿ ëþäåé!

Обмежувач руху біля садка з’явився кілька тижнів тому. 
Батьки просять забрати, мешканці сусіднього будинку — проти 

Ïðî¿çäó ðÿòóâàëüíèê³â 
³ ìåäèê³â çàâàæàþòü 
íåïðàâèëüíå 
ïàðêóâàííÿ ³ ñàìîâ³ëüíî 
âñòàíîâëåí³ îáìåæóâà÷³. 
¯õ ë³êâ³äîâóþòü
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Íà òåðèòîð³¿ Öåíòðàëüíîãî ðèíêó ÷èìàëî 
ëþäåé. ª ÿê ïåíñ³îíåðè, òàê ³ áàòüêè ç 
ìàëåíüêèìè ä³òüìè. Äåÿê³ òåðíîïîëÿíè 
ãîòóþòü ä³òåé äî øêîëè, îäíàê, ÿê êàæóòü 
ïðîäàâö³, òàêèõ íå áàãàòî.

— Ëþäåé çàðàç ìàëî, âîíî ³ íå äèâíî, áî 
êàðàíòèí, ùå íå â³äîìî, ÷è øêîëè ç âåðåñ-
íÿ çàïðàöþþòü, — êàæå ïðîäàâ÷èíÿ Ëþä-
ìèëà. — Ëþäè íå õî÷óòü äàðìà âèòðà÷àòè 
ãðîø³ íà êîñòþìè, ôîðìó, ÿêùî äîâåäåòüñÿ 
ñèä³òè âäîìà. Êàíöòîâàðè âæå êóïóþòü, àëå 
òåæ íå òàê, ÿê â öåé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó. 
Ðþêçàêè íå ñï³øàòü êóïóâàòè. Ïåðøà÷ê³â ç 
áàòüêàìè ìàëî. Êîëè ñòàíå âñå á³ëüø-ìåíø 
çðîçóì³ëî, ëþäè ïåðåä 1 âåðåñíÿ ïîá³æàòü 
íà ðèíîê êóïóâàòè.

«ЛЮДЕЙ НАЙБІЛЬШЕ ЗРАНКУ» 
Íà ðèíêó ç ñàìîãî ðàíêó áàãàòî ëþäåé. 

Äî Òåðíîïîëÿ ïðè¿çäÿòü æèòåë³ ïðèëåãëèõ 
ñ³ë òà ì³ñò. Íà çóïèíêàõ áàãàòî ïåíñ³îíåð³â. 
Íå âñ³ì âäàºòüñÿ ñ³ñòè äî ìàðøðóòêè ÷è 
òðîëåéáóñà, áî âîä³¿ òà êîíòðîëåðè âïóñêà-
þòü ëèøå òîä³, êîëè º â³ëüí³ ñèäÿ÷³ ì³ñöÿ.

Ëþäè íà çóïèíêàõ, çàçâè÷àé, àáî áåç 
ìàñîê, àáî ç³ ñïóùåíèìè ìàñêàìè.

— Ó òðàíñïîðò³ êîíòðîëþþòü âîä³¿, ùîá 
çàõîäèëè ³ ñ³äàëè â ìàñêàõ, — êàæå òåðíî-
ïîëÿíêà Àííà. — Íà ðèíêó ðàí³øå òàêîæ 
ìîæíà áóëî ëèøå â ìàñö³ áóòè, íà âõîä³ 
áóëè êîíòðîëåðè. Çàðàç âæå íåìàº.

Íà âõîä³ äî ðèíêó ñïðàâä³ âæå íåìàº 
êîíòðîëåð³â, ÿê³ âèì³ðþâàëè òåìïåðàòóðó 
òà ïóñêàëè ëþäåé â ìàñêàõ. Íåìà ³ àí-
òèñåïòèê³â, ÿêèìè ìîãëè ñêîðèñòàòèñü 
â³äâ³äóâà÷³.

Ëèøå íà âõîä³ äî ì’ÿñíîãî ïàâ³ëüéîíó 
ìè ïîáà÷èëè àíòèñåïòèê, ÿêèì ìîæóòü 
ñêîðèñòàòèñÿ ëþäè. Òåìïåðàòóðó òàì 
íå âèì³ðþþòü.

Ïðîäàâö³ ó ì’ÿñíîìó ïàâ³ëüéîí³, ÿê ³ 
ïîêóïö³, çäåá³ëüøîãî áåç ìàñîê. Äåõòî ¿õ 
ñïóñòèâ íà ï³äáîð³ääÿ, à õòîñü âçàãàë³ ¿õ 
çíÿâ. Ïðîäàâö³ êàæóòü — íàéá³ëüøå ëþäåé 
áóâàº çðàíêó — ç 9 äî 11 ãîäèíè.

— Çàðàç ë³òî, æàðêî, ëþäè ñòàðàþòüñÿ 
ó ñïåêó íå õîäèòè, — êàæå îäèí ç ïðîäàâ-
ö³â. — Òîìó íàéá³ëüøå ëþäåé ñàìå çðàí-
êó. Ç îá³äó ëþäåé ìåíøàº, àëå âñå îäíî 
ïîêóïö³â âèñòà÷àº.

ЧИ Є ЗАХИСНІ ЕКРАНИ?
Íàÿâí³ñòü çàõèñíèõ åêðàí³â ì³æ ïîêóï-

öåì òà ïðîäàâöåì çà ïðèëàâêîì — îäíà 
ç óìîâ äëÿ ðîáîòè íà ðèíêó ï³ä ÷àñ êà-
ðàíòèíó. Ä³éñíî, åêðàíè º íà ñòåëàæàõ. 
Îäíàê áàãàòî ïîêóïö³â òà íàâ³òü ïðîäàâö³â 
¿õ âèñì³þº.

— Íàâ³ùî ö³ «åêðàíè» ç ïë³âêè? — ïèòàº 
òåðíîïîëÿíèí Îëåêñàíäð. — Ìè æ ñàì³ 
áà÷èëè, ÿê öå âñå âèãëÿäàº. Öÿ ïë³âêà 
îáâèñëà, ïåðåêðó÷åíà. ¯¿ â³øàþòü íàä 
ãîëîâàìè. Äî òîãî æ, íà âóëèöÿõ. ß ùå 
ðîçóì³þ, ó ÿêîìóñü ïðèì³ùåíí³, àëå íàùî 
âîíà íà ïîâ³òð³?

Ä³éñíî, ó áàãàòüîõ ïðîäàâö³â ïë³âêà âè-
ñèòü âèùå ãîëîâè. Äåõòî ïîâ³ñèâ íîâó ïë³â-
êó, à â êîãîñü âîíà âèñèòü ê³ëüêà òèæí³â.

ßê ïîì³òèâ æóðíàë³ñò, ëþäåé â ìàñêàõ 
íà ðèíêó ìàëî. Çàçâè÷àé ëþäè õîäÿòü áåç 
íèõ. Ïðîäàâö³ òàêîæ ñï³ëêóþòüñÿ ç ïîêóï-
öÿìè áåç ìàñîê. Ïðî ñîö³àëüíó äèñòàíö³þ 
âñ³ çàáóâàþòü.

ЧОМУ НА РИНКУ ПОРУШУЮТЬ 
КАРАНТИН? МИ ПЕРЕВІРИЛИ
Торгівля  Щодня ринки відвідує багато людей. 
Серед відвідувачів чимало пенсіонерів, які знаходяться 
у групі ризику. Чи дотримуються там правил, що кажуть 
продавці та покупці про карантин, читайте у матеріалі 

Про порушення карантинних вимог на рин-
ку, в магазинах, закладах громадського 
харчування чи транспорті ви можете по-
відомляти у відповідні служби:
Муніципальна інспекція:
 +38 073 015 1481 (Viber) 
 +38 (0352) 40–41–68 

Гаряча лінія міськради:
 15–80 (зі стаціонарних телефонів) 
 +38 (067) 351–57–10 
Управління Держпродспоживслужби 
в області:
 +38 (0352) 52–10–10,  info@dpss-te.gov.ua 
Поліція: 102

РЕКЛАМА

ДОВІДКА

Çàõèñíèé åêðàí ì³æ ïîêóïöåì 
òà ïðîäàâöåì çà ïðèëàâêîì — 
îäíà ç óìîâ äëÿ ðîáîòè 
íà ðèíêó ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó. 
Îäíàê áàãàòî ïîêóïö³â òà 
íàâ³òü ïðîäàâö³â ¿õ âèñì³þº

Більшість людей на ринку — без маски

На ринку є чимало скупчень людей
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ç³ñòà-
âèëè ö³íè íà êâàðòèðó ç ñàéòó 
DOM.RIA òà ïîð³âíÿëè ¿õ. Äëÿ 
îá'ºêòèâíîñò³ æóðíàë³ñòè âèðà-
õóâàëè ñåðåäíþ ö³íó çà ìåòð êâà-
äðàòíèé ç-ïîì³æ âñ³õ ïðåäñòàâ-
ëåíèõ îãîëîøåíü ó öåíòð³ ì³ñò, 
à òàêîæ âèðàõóâàëè ñåðåäíþ ö³íó 
íà êâàðòèðè ç ð³çíîþ ê³ëüê³ñòþ 
ê³ìíàò — â³ä îäíî¿ äî ÷îòèðüîõ.

ЯКІ ФАКТОРИ ВПЛИВАЮТЬ 
НА ЦІНУ КВАРТИРИ В РІЗНИХ 
ОБЛАСНИХ ЦЕНТРАХ?

Â àíàë³òè÷íîìó öåíòð³ DOM.
RIA êàæóòü, ùî ãåîãðàô³÷íå ïî-
ëîæåííÿ — îñíîâíèé ôàêòîð, 
ÿêèé âïëèâàº íà çàãàëüíó âàð-
ò³ñòü æèòëà â êîíêðåòíîìó ì³ñò³. 
Ó ñòîëèö³ òà ì³ñòàõ-ì³ëüéîííèêàõ 
ö³íè íà êâàðòèðè áóäóòü âèùèìè, 
í³æ â íåâåëèêèõ ì³ñòàõ. ²ñíóþòü 
³ ³íø³ ôàêòîðè, ïîâ'ÿçàí³ ç ãåî-
ãðàô³ºþ ³ çäàòí³ çíà÷íî âïëèíóòè 
íà ö³íè íà êâàðòèðè. Íàïðèêëàä, 
íàÿâí³ñòü ïîáëèçó ì³ñòà òóðèñ-
òè÷íèõ çîí.

Ó ìåæàõ îäíîãî ì³ñòà âàðò³ñòü 
êâàðòèðè ôîðìóºòüñÿ ï³ä âïëè-
âîì áàãàòüîõ ôàêòîð³â. Íà ðèí-
êó âòîðèííî¿ æèòëîâî¿ íåðóõî-
ìîñò³ ôàêòîðàìè, ÿê³ âïëèâàþòü 
íà ö³íó, º ðîçòàøóâàííÿ îá'ºêòà, 
òèï áóäèíêó, ïëîùà êâàðòèðè, 
ê³ëüê³ñòü ê³ìíàò, ïîâåðõ ðîçòà-
øóâàííÿ, ñòàí ðåìîíòó. Ö³íà 
â íîâîáóäîâàõ ìîæå çàëåæàòè â³ä 
êëàñó îá'ºêòà, ñòàä³¿ ãîòîâíîñò³ 

äî ïðîæèâàííÿ òàì, íàÿâíîñò³ 
ïîðÿä çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó, ³íôðàñòðóêòóðè.

ДЕ НАЙДОРОЖЧІ ТА 
НАЙДЕШЕВШІ КВАРТИРИ 

ßê âèÿâèëîñÿ, íàéäåøåâøèì 
ì³ñòîì äëÿ êóï³âë³ êâàðòèðè âè-
ÿâèâñÿ Ëóöüê. Ó öüîìó îáëàñ-
íîìó öåíòð³ íàéäåøåâø³ îäíî-, 
äâî-òà ÷îòèðèê³ìíàòí³ êâàðòèðè. 
Òàê, ó ñåðåäíüîìó îäèí ìåòð êâà-
äðàòíèé ó îäíîê³ìíàòí³é êâàðòèð³ 
â öåíòð³ ì³ñòà âàðòóº 541 äîëàð, 
ó äâîê³ìíàòí³é êâàðòèð³ — 512 äî-
ëàð³â, òðèê³ìíàòí³é — 666 äî-
ëàð³â, à â ÷îòèðèê³ìíàòí³é — 
516 äîëàð³â.

Îäíîê³ìíàòíà êâàðòèðà â öåí-
òð³ Ëóöüêà âàðòóº â³ä 19 äî 42 òè-
ñÿ÷ äîëàð³â, äâîê³ìíàòíà — â³ä 
26 äî 40 òèñÿ÷ äîëàð³â, òðèê³ì-
íàòíà — â³ä 27 äî 82 òèñÿ÷ äî-
ëàð³â, à ÷îòèðèê³ìíàòíà — â³ä 
54 äî 142 òèñÿ÷ äîëàð³â.

Íàéäåøåâø³ òðèê³ìíàòí³ êâàð-
òèðè ñàìå ó Òåðíîïîë³, çà îäèí 
ìåòð êâàäðàòíèé æèòëà ó öåíòð³ 
ì³ñòà ïðîñÿòü 623 äîëàðè. Ùîäî 
³íøèõ êâàðòèð, çà ìåòð êâàäðàò-
íèé îäíîê³ìíàòíî¿ ïðîñÿòü â ñå-

ТЕРНОПІЛЬ ЧИ ІНШИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЦЕНТР: ДЕ КУПУВАТИ ВИГІДНІШЕ?
Нерухомість  Квартира в центрі 
міста — мрія багатьох людей. Та часто вона 
залишається нездійсненною, адже купівля 
житла — недешеве задоволення. У якому 
обласному центрі Західної України купити 
квартиру найдешевше? 

ðåäíüîìó 652 äîëàðè, äâîê³ìíàò-
íî¿ — 628 äîëàð³â, ÷îòèðèê³ìíàò-
íî¿ — 652 äîëàðè.

Çàóâàæèìî, ùî êâàðòèðè 
â Öåíòð³ ïðîïîíóþòü çäåá³ëüøîãî 
â íîâîáóäîâàõ. Çà îäíîê³ìíàòíó 
ïðîñÿòü â³ä 22 äî 48 òèñÿ÷ äî-
ëàð³â, äâîê³ìíàòíà îá³éäåòüñÿ 
â³ä 26 äî 52 òèñÿ÷ äîëàð³â, òðè-
ê³ìíàòíà — â³ä 35 äî 105 òèñÿ÷ 
äîëàð³â, ÷îòèðèê³ìíàòíà — â³ä 
40 äî 150 òèñÿ÷ äîëàð³â.

À îò íàéäîðîæ÷³ êâàðòèðè 
â öåíòð³ ì³ñòà — ó Ëüâîâ³. Öå 
ñòîñóºòüñÿ ÿê ö³íè çà ìåòð êâà-
äðàòíèé, òàê ³ çà êâàðòèðó çà-
ãàëîì. Ìåòð êâàäðàòíèé æèòëà 
â îäíîê³ìíàòí³é êâàðòèð³ ó ñå-
ðåäíüîìó êîøòóº 1166 äîëàð³â, 
ó äâîê³ìíàòí³é — 2603 äîëàðè, 
òðèê³ìíàòí³é — 1311, à ÷îòèðè-
ê³ìíàòí³é — 1640 äîëàð³â.

Êâàðòèðè â³äïîâ³äíî êîøòó-
þòü â³ä 17 äî 55 òèñÿ÷ äîëàð³â 
çà îäíîê³ìíàòíó êâàðòèðó, â³ä 
30 äî 128 òèñÿ÷ äîëàð³â — çà äâî-
ê³ìíàòíó, â³ä 48 äî 350 òèñÿ÷ 
äîëàð³â — çà òðèê³ìíàòíó òà â³ä 
68 äî 355 òèñÿ÷ äîëàð³â — çà ÷î-
òèðèê³ìíàòíó êâàðòèðó.

ЯКИХ ПРАВИЛ ВАРТО 
ДОТРИМУВАТИСЯ?

Êóïóþ÷è êâàðòèðó â íîâîáó-
äîâ³, ïîêóïåöü, ÿê ïðàâèëî, º 
ïåðøèì âëàñíèêîì íåðóõîìîñò³, 
ââàæàþòü â àíàë³òè÷íîìó öåíòð³ 
DOM.RIA. Öå ïåðøèé, àëå äà-
ëåêî íå ºäèíèé ïëþñ êâàðòèðè 
íà ïåðâèííîìó ðèíêó. Íîâîáó-
äîâà ÷àñò³øå äåøåâøå, í³æ ïî-
ä³áíå çà ïàðàìåòðàìè âòîðèííå 
æèòëî, îñîáëèâî ÿêùî ìîâà éäå 
ïðî ïðèäáàííÿ íà åòàï³ êîòëîâàíó 
àáî áóä³âíèöòâà êîðïóñó. Ó âàñ 
íå áóäå ïðîáëåì ç ïîïåðåäí³ìè 
âëàñíèêàìè, íåçàêîííèìè ïåðå-
ïëàíóâàííÿìè òà ³íøèìè íþàíñà-
ìè. Òàêîæ íà ïåðâèííîìó ðèíêó 
º ìîæëèâ³ñòü ðîçñòðî÷êè äî ê³íöÿ 
áóä³âíèöòâà.

Êóïóþ÷è êâàðòèðó â íîâîáóäî-
â³, äóæå âàæëèâî âèâ÷àòè êîæåí 
äîêóìåíò. ²ñíóº áåçë³÷ ñïîñîá³â 
óêëàäàííÿ óãîäè, ³ ó êîæíîãî º ñâî¿ 
ï³äâîäí³ êàìåí³. Ùîá óáåçïå÷èòè 
ñåáå, íåîáõ³äíî ðåòåëüíî âèâ÷è-
òè ñõåìó ô³íàíñóâàííÿ ³ çâàæèòè 
âñ³ «çà» ³ «ïðîòè». Íà DOM.RIA 
ïîêóïåöü ìîæå ä³çíàòèñÿ ïîâíó 
þðèäè÷íó ³ñòîð³þ âñ³õ ï³äðÿäíèê³â 

áóä³âíèöòâà: õòî çàìîâíèê áóä³â-
íèöòâà, ãåíåðàëüíèé ï³äðÿäíèê 
³ äåâåëîïåð, ñê³ëüêè ÷àñó ³ñíóº 
êîìïàí³ÿ ³ áàãàòî ³íøîãî. Êð³ì 
öüîãî, ³íâåñòîð ìîæå çàìîâèòè 
á³ëüø äîêëàäíèé çâ³ò, ÿêùî âàñ 
çàö³êàâèòü äîêëàäíà ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî êîíêðåòíó íîâîáóäîâó.

Êóïóþ÷è êâàðòèðó íà âòîðèí-
íîìó ðèíêó, íåîáõ³äíî á³ëüø 
ðåòåëüíî ïåðåâ³ðÿòè, ÷è íåìàº 
íåïðàâîì³ðíî âèïèñàíèõ îñ³á, 
÷è íå ï³äëÿãàº êâàðòèðà àðåøòó 
òà ³íøå. ßêùî ó ïîêóïöÿ íåìàº 
äîñâ³äó òà íåîáõ³äíèõ çíàíü, ïî-
òð³áíî çâåðíóòèñÿ äî þðèñò³â àáî 
ôàõ³âö³â ó ñôåð³ íåðóõîìîñò³, ÿê³ 
çíàþòü óñ³ òîíêîù³ òà çìîæóòü 
äîïîìîãòè.

Çà äàíèìè îïèòóâàííÿ àíà-
ë³òè÷íîãî öåíòðó DOM.RIA, 
á³ëüøå, í³æ ïîëîâèíà óêðà¿íö³â 
(52,1%) øóêàþòü æèòëî ÿê íà âòî-
ðèííîìó, òàê ³ íà ïåðâèííîìó 
ðèíêó íåðóõîìîñò³. Êâàðòèðàìè 
âèíÿòêîâî â íîâîáóäîâàõ ö³êà-
âèòüñÿ ò³ëüêè 16,3% îïèòàíèõ. 
Æèòëî âèíÿòêîâî íà âòîðèííî-
ìó ðèíêó íåðóõîìîñò³ øóêàþòü 
31,4% ðåñïîíäåíò³â.

Ãåîãðàô³÷íå 
ïîëîæåííÿ, ðîçâèòîê 
³íôðàñòðóêòóðè ïîðó÷ 
— îñíîâí³ ôàêòîðè, 
ÿê³ âïëèâàþòü íà ö³íó 
íåðóõîìîñò³ 

У якому обласному центрі купити квартиру 
дешевше. Дивіться порівняння цін
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Îò â³ðèòå, äî îñòàííüîãî, ïîêè 
íå ñêàçàëà éîìó, ÿ äóìàëà, ùî 
â³í âò³øèòüñÿ ùèðî. Áóëà âïåâ-
íåíà íà ì³ëüéîí â³äñîòê³â. ß äà-
âàëà ãàðàíò³þ, ùî ìåí³ ³ ñëî-
âà çà àáîðò íå ñêàæóòü… à òóò. 
Öå áóëà ³äåàëüíà ëþäèíà, ÿêà 
çà ìíîþ á³ãàëà. Â³í õîäèâ ç êâ³-
òàìè. Íî÷óâàâ ï³ä äâåðèìà, áî 
áóëè ìîìåíòè, êîëè ÿ âàãàëàñü 
íà ö³ ñòîñóíêè. ß íå äóìàëà, ùî 
â³í ïðèéìå òàêå ð³øåííÿ çàì³ñòü 
ìåíå. Â³í êàçàâ, ÿê â³í â³ðèòü 
â Áîãà, ÿê ìîëèòüñÿ, à ïîñòàâèòè 
ìåí³ òàêèé óëüòèìàòóì… Ëþäèí³ 
íå 16, íå 17 ðîê³â.

«Я НЕ МОГЛА ЛИШИТИ ДВОХ 
ДІТЕЙ НА СТАРИХ БАТЬКІВ» 

ß íå çìîãëà á âèõîâóâàòè äâîõ 
ä³òåé. Áàòüêè ñïðàâä³ õâîð³. Âîíè 
äèâëÿòüñÿ çà äèòèíîþ, ÿê³é ï'ÿòü 
ðî÷ê³â. À ç òàêîþ «ï³äòðèìêîþ» 
â³ä öüîãî òàòà, ÿ çíàþ, ùî äîâå-
ëîñÿ á äèâèòèñü çà äâîìà ä³òü-
ìè. Íà ðîáîòó ïåðøèé ÷àñ ÿ á 
íå çìîãëà õîäèòè.

Äðóãó äèòèíó çàëèøèòè íà áàòü-
ê³â ÿ íå ìîæó.

ß ïðèéøëà äî ë³êàðêè íà êîí-
ñóëüòàö³þ â ïðèâàòíó ë³êàðíþ, 
ï³ñëÿ ï³äòâåðäæåííÿ âàã³òíîñò³ 
íà ÓÇÄ, ñêàçàëà ¿é, ùî ÿ õî÷ó 
çðîáèòè àáîðò. Âîíà ïåðåêîíóâàëà 
ìåíå çàëèøèòè äèòèíó. Ïðîñòî… 
ë³êàðêà íå â êóðñ³ áóëà ìîº¿ ñè-
òóàö³¿. Âîíà íå çíàëà òîãî, ÷åðåç 
ùî ÿ ï³øëà íà òàêå.

Ìåí³ äàëè íîìåð ùå îäíî¿ 
ë³êàðêè â ì³ñüê³é ë³êàðí³. Âîíà 
ñêàçàëà, ó ÿêèé êàá³íåò ï³ä³éòè, 
ÿê³ òàáëåòêè êóïèòè. Òðè òàáëåòêè 
ÿ âèïèëà â ë³êàðí³ ïðè í³é. Òà 
ë³êàðêà, òàê ñàìî, ÿê ³ ïîïåðåäíÿ, 
ñïèòàëà, ÷è ïîäóìàëà ÿ äîáðå… 
Âèáîðó íå áóëî.

Ë³êàðêà ìåí³ ñêàçàëà, ùî áóäå 
âàæêî. ² ÿêùî áóäå äåïðåñ³ÿ, 

òî âàðòî çâåðíóòèñü äî ïñèõî-
ëîãà. Ïîêè ÿ øóêàþ ïñèõîëîãà, 
ÿêèé áè ì³ã äîïîìîãòè. Àëå òóò 
òåæ ïîòð³áí³ ãðîø³. Ñîö³àëüíîãî 
ïñèõîëîãà ÿ íå çíàéøëà.

«Я БИ НЕ ЗРОБИЛА ЦЕ ЗНОВУ» 
ß í³êîìó íå ìîæó ïîæàë³òèñü. 

Íå íàâàæóñü ðîçêàçàòè êîìóñü ç 
áëèçüêèõ. Êð³ì òàê çâàíîãî òàòà 
³ ë³êàðêè, âè ïåðøà ëþäèíà, ÿê³é 
ÿ ðîçêàçóþ öå.

ß îáîâ'ÿçêîâî ï³äó äî ïñèõîëî-
ãà, áî âæå ïîì³÷àþ, ùî ÷åðåç òå, 
ùî ìåí³ áîëèòü, ÿ ìîæó ç³ðâàòèñü 
íà ñèíîâ³. ß çíàþ, ùî â³í íå âèíåí.

Çàðàç, ÿêáè ïîâåðíóòè ÷àñ, ÿ áè 
ðèçèêíóëà ³ ëèøèëà äèòèíó. ß ïå-
ðåóñâ³äîìèëà áàãàòî ÷îãî. Ìåíå 
ïðîñòî ìó÷èòü ñîâ³ñòü. À ùå… ìåí³ 
÷àñòî ñíèòüñÿ ÿêàñü ä³â÷èíêà. Ç 
á³ëèì âîëîññÿì. Öå ïîñò³éíî â ãî-
ëîâ³. Äå áè ÿ íå áóëà. Ùîñü ìåí³ 
ìóñèòü íàãàäóâàòè öþ ñèòóàö³þ.

ßêáè âîíà íàðîäèëàñü, ÿ áè 
çàðàç äóìàëà ïðî ùîñü ³íøå. ßê 
âèðîñòèòè äèòèíó. Áàòüêè áè 
íå ìîãëè ëèøèòèñü, àëå ìîæå áóâ 
áè ÿêèéñü âèõ³ä. ß ñàìà ëèøèëàñü 
ç öèìè äóìêàìè. ² íå çíàëà, ÿê 
ìåí³ â÷èíèòè.

Çàðàç ÿ ìàþ ìîæëèâ³ñòü ïîãî-
âîðèòè ç æ³íêàìè ³ ïðîøó: «Íå 
ðîá³òü âñå ç áóõòè-áàðàõòè. Ïîäó-
ìàéòå. Ìè ñèëüí³ø³, í³æ çäàºòüñÿ 
íà ïåðøèé ïîãëÿä».

ÏÐÎªÊÒ

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Ìè ïðîäîâæóºìî öèêë ïóáë³êà-
ö³é ïðî àáîðòè ï³ä íàçâîþ «Âè-
áèðàþ æèòòÿ».

Ïåðåä ïóáë³êàö³ºþ ïåðøîãî 
ìàòåð³àëó ç öèêëó ìè ðîçì³ñòèëè 
íà íàøîìó ñàéò³ ëèñò æóðíàë³ñòêè 
äî æ³íîê ç ïðîõàííÿì ðîçïîâ³ñòè 
ñâîþ ³ñòîð³þ.

Íàøå çâåðíåííÿ îòðèìàëî äå-
ñÿòêè êîìåíòàð³â. Ïðîòå íà öþ 
òåìó ãîâîðèòè çìîæå íå êîæåí.

Ïåðøó ³ñòîð³þ òåðíîïîëÿíêè 
Ñîô³¿ ÷èòàéòå ó ïóáë³êàö³¿: «Ë³-
êàð³ ñêàçàëè: òðåáà ïåðåðèâàòè 
âàã³òí³ñòü. ß ìîãëà çðîáèòè íàé-
á³ëüøó ïîìèëêó â æèòò³»: ³ñòîð³¿ 
òåðíîïîëÿíîê ïðî àáîðòè.

Òàêîæ ìè ðîçïîâ³äàëè ïðî òå, 
êóäè ìîæíà çâåðíóòèñü æ³íêàì 
ó êðèçîâèõ ñèòóàö³ÿõ. Äåòàë³ 
ó ïóáë³êàö³¿ «²íêîëè ïîêèäàþòü 
ìàìè, ÿê³ æèâóòü â äîñòàòêó, à õòî 
â á³ä³ — âèõîâóº». ×îìó â³äìîâ-
ëÿþòüñÿ â³ä ìàëþê³â?» 

Àëå íàéá³ëüø çâîðóøëèâîþ 
ñòàëà ³ñòîð³ÿ Õðèñòèíè, ÿêîþ 
âîíà ïîä³ëèëàñü, ùîá, ìîæëèâî, 
â³äâåðíóòè â³ä ïîìèëêè êîãîñü, 
õòî ñòî¿òü ïåðåä âèáîðîì: çàëè-
øèòè äèòèíó ÷è çðîáèòè àáîðò. 
Ñëîâà æ³íêè ïóáë³êóºìî â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè. Áåç çì³í.

«НІКОЛИ Б НЕ ПОДУМАЛА, ЩО 
МОЖУ ТАКЕ ЗРОБИТИ» 

«Öå áóëà ìîÿ äðóãà âàã³òí³ñòü. 
Ìåí³ 30. Ó ìåíå º ñèíî÷îê. Éîìó 
â ñåðïí³ ï'ÿòü. ß âèð³øèëà ïî-
ä³ëèòèñü ö³ºþ ³ñòîð³ºþ, ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ïðî÷èòàëà âàøîãî ëèñòà. 
ß á³ëüøå íå ìîæó òðèìàòè öå âñå 

â ñîá³. Îêð³ì ë³êàðêè, ó ÿêî¿ ÿ ðî-
áèëà àáîðò, ïðî öå í³õòî á³ëüøå 
íå çíàº.

ß ïðîñòî õî÷ó, ùîá ä³â÷àòà, 
æ³íêè, ÿê³ îïèíèëèñü â òàêèõ 
ñèòóàö³ÿõ, ïîáà÷èëè ìîþ ³ñòîð³þ 
³ ùå ðàç çàäóìàëèñÿ ïðî ñâîº ð³-
øåííÿ.

ß äî òîãî ïðîñòî íå ìîãëà ïî-
äóìàòè, ùî ÿ ìîæó òàêå çðîáèòè. 
Äî îñòàííüîãî áóëà ïðîòè àáîð-
ò³â. ß íå ðîçóì³ëà, ÿêå ÿ ïðàâî 
ìàþ âèð³øóâàòè — æèòè äèòèí³ 
÷è í³. ß ñîá³ ñòàâèëà ïèòàííÿ: 
«Õòî ÿ òàêà? ß æ íå Áîã, ùîá 
âèð³øóâàòè, êîìó æèòè, à êîìó 
í³. ß ùî, Áîã, ùîá ð³øàòè òàêå, 
ùî ìîæó äàòè æèòòÿ îäí³é äèòèí³, 
à ³íø³é íå äàòè.» 

«САМА ВИХОВУЮ СИНА» 
«Òàê. Ó ìåíå áóëè îáñòàâèíè. 

ß íå õî÷ó âèïðàâäîâóâàòè ñåáå, 
àëå áóëè.

ß ïî÷íó ç ïî÷àòêó. Òðè ðîêè 
òîìó ÿ ðîçëó÷èëàñü ç ïåðøèì 
÷îëîâ³êîì. Íó, íå ñêëàëîñü ñ³-
ìåéíå æèòòÿ. Òàê âèéøëî. Ìè 
íå ñï³ëêóºìîñü, íå ï³äòðèìóºìî 
ñòîñóíêè âçàãàë³. Äî äèòèíè â³í 
ïðè¿æäæàº, àëå îñîáèñòî ç³ ìíîþ 
â³í íå ï³äòðèìóº ñòîñóíêè.

Õî÷ ñóä ïðèçíà÷èâ àë³ìåí-
òè — ÷îëîâ³ê íå ñïëà÷óº ¿õ. Äè-
òèíó ÿ óòðèìóþ ñàìà. Ïðàöþþ 
íà ðîáîò³. Ñàìà «òÿãíó» äèòè-
íó: âäÿãàþ, ãîäóþ, ãóðòêè… Âñå 
íà ìåí³. Áàòüêè — ïåíñ³îíåðè, 
íå ïðàöþþòü. Ð³ê òîìó áàòüêî 
ïåðåí³ñ ³íôàðêò. Ó ìàìè — ÷îòè-
ðè ³íñóëüòè. Êîëè ÿ íà ðîáîò³ — 
ò³ëüêè âîíè ç äèòèíîþ. Äî äâîõ 
ðîê³â âîíè áîÿëèñü ëèøàòèñü ç 
ñèíîì, áî îáîº õâîð³, à ç äèòè-

Це була друга вагітність жінки. Вона розповідає, що чоловік 
після звістки про вагітність відразу запитав, скільки коштує 
переривання

ТЕРНОПОЛЯНКА РОЗПОВІЛА, ЯК 
ЗРОБИЛА АБОРТ І ЧОМУ ШКОДУЄ…

 Тернопільський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді 
Розташування: м. Тернопіль. Вул. 
Медова, 3 
Тел./факс (0352) 23–55–92, 
  Тернопільський обласний 
центр соціально-психологічної 
допомоги «Родина» Розташу-
вання: вул. Коновальця, 18. м. 
Тернопіль 
Електронна адреса: TOCSPD-
roduna@ukr.net 
Телефон: 0 (352) 28–79–29 
  «Дім захисту життя» центр 
матері і дитини» (для матерів з 
дітьми до 3 років) 
Розташування: с. Тисарівка, Во-

лочиський район, Хмельницька 
область.
Телефони: 097–79–96–81, 067–
30–83–382, 068–64–77–448.
 «Дім життя» — монастир фран-
цисканок, притулок для жінок, 
які опинились в складних об-
ставинах.
Розташування: с. Драганівка, 
Тернопільський район.
Телефони: 097–30–71–296, 
096–82–84–713.
  БО «Відкрите серце» — для 
батьків з дітьми, які перебувають 
в складних життєвих обставинах.
Розташування: смт Озерна, Збо-
рівський район.
Телефон: 096–84–79–21.

Куди звертатися жінкам у складних обставинах

ДОВІДКА

Якщо ви готові розповісти свою іс-
торію анонімно, звертайтесь до ав-
торки матеріалу, журналістки Ольги 
Турчак.
Телефон: 097–16–14–150 
Facebook: facebook.com/oliaturchak 
Instagram: instagram.com/olga.turchak
E-Mail: oliatur9@gmail.com 

Інтерв’ю  Тернополянка Христина 
розповіла про те, як зважилась зробити 
аборт. Вона каже, що це рішення 
не повторила б, якби їй дали другий шанс. 
На жаль, час не повернути назад

íîþ ³ íà âóëèöþ òðåáà âèéòè, ³ 
ïîá³ãàòè çà íèì. Áàòüêè ñòàðøîãî 
â³êó, âæå íå çîâñ³ì çäîðîâ³ ëþäè.

«ПРИЙШЛА. ДУМАЮ, 
ПОРАДУЮ» 

Çàãàëîì ÷åðåç ï³âðîêó ï³ñëÿ 
ðîçëó÷åííÿ ÿ ïîçíàéîìèëàñü ç 
÷îëîâ³êîì. Ìîãî â³êó.

Êîëè çóñòð³÷àëèñü, òî áóëî òàêå, 
ùî ìè ãîâîðèëè ïðî òå, ùî áè ñòà-
ëîñü, ÿêáè ÿ çàâàã³òí³ëà. Âñüî áóëî 
ïðåêðàñíî. Ìåí³ ðîçïèñóâàëè «ïî-
â³òðÿí³ çàìêè». Â³í êàçàâ, ùî âñå 
áóäå ïðîñòî øèêàðíî… ß â³ðèëà.

Ó òðàâí³ öüîãî ðîêó ÿ áóëà â 
â³äïóñòö³. Ïî÷àëà ïîì³÷àòè çà ñî-
áîþ ò³ æ ñèìïòîìè, ùî áóëè, 
êîëè ÿ âïåðøå çàâàã³òí³ëà. Îä-
íèì ñëîâîì, äî çàòðèìêè ÿ âæå 
â³ä÷óâàëà, ùî âàã³òíà. Ï³øëà íà 
ÓÇÄ. Ï³øëà äî ã³íåêîëîãà. Ï³ä-
òâåðäèëè. 4 òèæí³. ÓÇÄ ò³ëüêè 
ïî÷àëî áà÷èòè.

ß ïðèéøëà äî íüîãî çðàçó 
ç ë³êàðí³. Äóìàþ — ïîðàäóþ. 
ß ñêàçàëà. Àëå â³äïîâ³äü… ß íà-
â³òü íå çíàþ, ÿê ïîÿñíèòè. «Çàðàç 

íå ÷àñ. Êóïà áîðã³â. Ãðîøåé íåìà. 
Òè ñàìà ðîçóì³ºø, ùî òðåáà áà-
ãàòî ãðîøåé. Íó íå ÷àñ çàðàç».

Â³í çàïèòàâ, ÷è ÿ ìîæó ä³çíà-
òèñü, ñê³ëüêè êîøòóº ïåðåðèâàííÿ 
âàã³òíîñò³.

«ЗРОБИЛА МЕДИКАМЕНТОЗНЕ 
ПЕРЕРИВАННЯ» 

Òåðì³í âàã³òíîñò³ áóâ íåâå-
ëèêèé. Ìåí³ ñêàçàëè, ìîæíà 
ïåðåðèâàòè ìåäèêàìåíòîçíèì 
øëÿõîì. Êîøòóâàëî 2,5 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü. Òðè òàáëåòêè. Ïîò³ì òðè 
òàáëåòêè ÷åðåç äâà äí³.

Çàì³ñòü ñë³â ï³äòðèìêè ÷è ðîç-
ðàäè… ß ïîáà÷èëà áàéäóæ³ñòü. Îñ-
òàííÿ ðîçìîâà, ÿêà áóëà ï³ñëÿ òèõ 
òàáëåòîê, òîãî âñüîãî… çàì³ñòü òîãî, 
ùîá ìåíå ìîðàëüíî ï³äòðèìàòè — 
ëþäèíà ñèä³ëà, äèâèëàñü íà ìåíå ³ 
àáñîëþòíî í³ÿêî¿ ðåàêö³¿. Í³ íà òî, 
ùî ÿ â ñëüîçàõ ãîâîðèëà, ùî ÿ í³-
êîëè íå äóìàëà, ùî òàêå çðîáëþ. 
Í³ ðåàêö³¿ íà òî, ùî ìåí³ âàæêî.

Áóëè ñëîâà, ùî òè äîðîñëà ëþ-
äèíà. Ñàìà ìàºø ðîçóì³òè, ùî 
íå ÷àñ. Â ìåíå áóëî ïèòàííÿ: «À 
òè íå çíàâ, â³ä ÷îãî ä³òè ïîëó÷à-
þòüñÿ»… Ó â³äïîâ³äü — òèøà…

Ìè á³ëüøå íå ñï³ëêóâàëèñü, õî÷ 
æèâåìî ïðàêòè÷íî â ñóñ³äí³õ áó-
äèíêàõ. ß çàëèøèëàñü ñàì-íà-ñàì 
ç ïðîáëåìàìè. Â³í æîäíîãî ðàçó 
íå íàìàãàâñÿ íàëàãîäèòè çâ'ÿçîê. 
Òàé ÿ ñàìà äóìàþ, ùî âñå, ïðî 
ùî ìè ìàëè ïîãîâîðèòè — ìè 
âæå ñêàçàëè.

Æ³íêà ïîä³ëèëàñü 
ñâîºþ ³ñòîð³ºþ, ùîá 
â³äâåðíóòè â³ä ïîìèëêè 
òèõ, õòî ñòî¿òü ïåðåä 
âèáîðîì: çàëèøèòè 
äèòÿ ÷è ðîáèòè àáîðò
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Â³äåîðîëèêè ì³ñöü, ÿê³ ìàþòü 
ïðàâî íàçèâàòèñü ðîäçèíêàìè 
Òåðíîï³ëüùèíè, ñòâîðþþòü àê-
òèâ³ñòè ïðîºêòó Stezha ñï³ëüíî 
ç êîìàíäîþ Öåíòð ðîçâèòêó ³í³-
ö³àòèâ «²íÑîðñ». Íàçâàëè ³í³ö³-
àòèâó #ÌàíäðóéÓêðà¿íîþ. Àëå 
íàéö³êàâ³øå — ùî ìàíäðóâàòè 
ïðîïîíóþòü ç âèñîòè ïòàøèíî-
ãî ïîëüîòó. Àäæå ïðàêòè÷íî óñ³ 
ìàòåð³àëè çí³ìàþòü ç äîïîìîãîþ 
êâàäðîêîïòåð³â òà ³íøî¿ ïðîôå-
ñ³éíî¿ òåõí³êè.

— Ñïî÷àòêó ó íàñ âèíèêëà ³äåÿ 
ñòâîðåííÿ ÿê³ñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ 
â³äåîìàòåð³àë³â ïðî ñåëà Øóì-
ñüêî¿ ÎÒÃ ï³ä íàçâîþ «Â³äåîæóð-
íàë «Íåïðîòîïòàíèìè ñòåæàìè 
Øóìñüêî¿ ãðîìàäè», — ðîçïîâ³-
äàº àêòèâ³ñòêà ²âàííà Ìðèãà. — 
Ìè ¿çäèëè ñåëàìè Øóìùèíè ³ 
ïîáà÷èëè, ùî òàêèì íàñåëåíèì 
ïóíêòàì, ó ÿêèõ âåëèêà òà ö³í-
íà ³ñòîð³ÿ, íàñïðàâä³ ïðèä³ëÿ-
þòü äóæå ìàëî óâàãè. Ïîò³ì öåé 
ïðîºêò ïðèïèíèâ ³ñíóâàííÿ. Àëå 
ìè âèð³øèëè ïðîäîâæèòè ðîáîòó 
â öüîìó íàïðÿìêó. Òàê ç'ÿâèëàñü 
«Ñòåæà» — öå ñêîðî÷åíèé âàð³àíò 
ïîïåðåäíüî¿ íàçâè.

Òàêîæ àêòèâ³ñòè ïëàíóþòü â³ä-
êðèâàòè ö³êàâ³ ì³ñöÿ Ð³âíåíùèíè, 
ùî ìåæóº ç Òåðíîï³ëëÿì.

Ó êîìàíä³ çàðàç ÷åòâåðî ëþäåé: 
æóðíàë³ñòè, â³äåîîïåðàòîð, äèê-
òîð. Æèâóòü âîíè, õòî íà Êðåìå-
íå÷÷èí³, õòî íà Øóìùèí³. Àê-
òèâ³ñòè êàæóòü, ùî ðîçïî÷èíàëè 
ïðîºêò ³ç ãðàíäîâîãî ô³íàíñóâàí-
íÿ. Çãîäîì âîíî ïðèïèíèëîñü. 
Òîæ çàðàç êîøòè âèä³ëÿº àáî 
ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ Öåíòðó 

ðîçâèòêó, àáî æ ñàì³ ³í³ö³àòîðè ç 
âëàñíèõ êèøåíü. Ìîâëÿâ, â³äêðè-
âàòè íîâ³ ì³ñöÿ ³ ñàìèì ö³êàâî.

«ЦІ МІСЦЯ ДИВОВИЖНІ» 
Îäèí ç íàéíîâ³øèõ ïðîºêò³â 

çí³ìàëè â ñåë³ Ñîðîöüêå íà Òåðå-
áîâëÿíùèí³. Ïåðåä òèì ïîáóâàëè 
ó ñåë³ ²ëàâ÷å.

— Çà 13 êì â³ä Òåðåáîâë³ íà òå-
ðèòîð³¿ ²âàí³âñüêî¿ ÎÒÃ º ñåëî 
²ëàâ÷å. Âîíî ìàº áàãàòó ³ñòîð³þ, 
òóò ìèëóþòü îêî êðàºâèäè òà 
íàäèõàþòü ïðèâ³òí³ñòþ ì³ñöåâ³ 
æèòåë³, — ðîçïîâ³äàþòü àâòî-
ðè â³äåîðîëèê³â. — À ùå â ñåë³, 
â éîãî öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³, âè-
ñî÷èòü êîñòåë, ùî îäðàçó ïðèâåð-
òàº óâàãó ïðè¿æäæèõ, ñïîíóêàþ÷è 
çàòàìóâàòè ïîãëÿä òà çóïèíèòèñÿ.

ЯКЩО МАТЕРІАЛИ Є, 
ТО НЕПРОФЕСІЙНІ 

Ùå äî êàðàíòèíó àêòèâ³ñòè 
âñòèãëè ïîáóâàòè íà Ãóñÿòèí-
ùèí³.

— Ìè çí³ìàëè â³äåîìàòåð³àë 
ïðî ñèíàãîãó, — ðîçïîâ³äàº ²âàííà 
Ìðèãà. — Öå äèâîâèæíå ì³ñöå, 
àëå íàñïðàâä³ º äóæå ìàëî â³äî-
ìîñòåé ïðî òàê³ ì³ñöÿ. À ÿêùî 
âîíè º — òî íåïðîôåñ³éí³. Äó-
ìàþ, âñå ÷åðåç òå, ùî äî íèõ âàæ-
êî äî¿õàòè. Ìåí³ çàðàç çäàºòüñÿ, 
ùî òàê³ ì³ñöÿ º ÷è íå â êîæíîìó 
ñåë³. Ìè ïëàíóºìî ðîçâèâàòèñü, 
àëå çíîâó æ òàêè âñå âïèðàºòüñÿ 
ó ô³íàíñè. Ïðîòå òóò º ñâî¿ ïëþ-
ñè. Ìè ìîæåìî ïîêàçóâàòè âñå 
òàêèì, ÿê º. Íåçààíãàæîâàíèì.

Àêòèâ³ñòè êàæóòü, ùî ¿ì ïðè-
íîñèòü çàäîâîëåííÿ ³ ïðîöåñ, ³ 
â³ä÷óòòÿ òîãî, ùî ç äîïîìîãîþ 
â³äåî òà ôîòî ïðî òàê³ ì³ñöÿ ä³ç-
íàºòüñÿ âåñü ñâ³ò.

МОЛОДЬ СТВОРИЛА УНІКАЛЬНИЙ 
ВІДЕОПРОЄКТ ПРО МАЛЕНЬКІ СЕЛА 
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Ініціатива  Троє молодих людей із 
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 Áàòüêè äîøê³ëüíÿò óæå ìîæóòü 
áóòè ñïîê³éíèìè çà òå, ÷è ïðè-
éìóòü ¿õíþ äèòèíó â ñàäîê. 
 17 ñåðïíÿ íà çàñ³äàíí³ Òåðíî-
ï³ëüñüêîãî ì³ñüêîãî øòàáó äëÿ 
áîðîòüáè ç êîðîíàâ³ðóñîì äîç-
âîëèëè ñàäêàì çàðàõîâóâàòè ä³òåé 
â çàêëàä ³ ôîðìóâàòè íîâ³ ãðóïè. 
À ç 1 âåðåñíÿ äîçâîëèëè ðîáîòó 
íîâîîáðàíèõ ãðóï â ñàäêàõ êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ ç äîòðèìàííÿì 
ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ òà ñàí³òàð-
íî-ïðîòèåï³äåì³÷íèõ ïðàâèë â 
óìîâàõ ïîñëàáëåííÿ êàðàíòèíó. 

À ùå ê³ëüêà äí³â òîìó òåðíîï³ëü-
ñüê³ ìàìè, ÿê³ çáèðàþòüñÿ öüîãî 
ðîêó âïåðøå â³äïðàâëÿòè ñâî¿õ 
÷àä ó ñàäêè, íàâ³òü íå çíàëè: ïðè-
éìóòü ¿õ äèòèíó ÷è í³.

Ó ñï³ëüíîò³ «Òåðíîï³ëüñüê³ ìà-
ìóñ³» â ñîöìåðåæ³ Facebook ìàìè 
ä³òîê, ÿê³ öüîãî ðîêó ìàþòü éòè 
ó ñàäîê, ùîäíÿ ö³êàâëÿòüñÿ, ÷è 
áóëè çáîðè, ÷è º âæå ñïèñêè òà 
÷è òåëåôîíóâàëè êîìóñü ³ç ñàäê³â.

«Ìè ïîäàëè äîêóìåíòè â ñàäîê 
¹22. Çíàþ, ùî äåÿêèì áàòüêàì 
âæå äçâîíèëè ³ç ñàäî÷êà, à íàì ùå 
í³, — ïèøå òåðíîïîëÿíêà Íàòà-
ëÿ. — Äîíå÷ö³ 2,5 ðî÷ê³â. Àëå ÿ ÿê 

ïîäàâàëà äîêóìåíòè â ÖÍÀÏ², 
òî âêàçóâàëà ùî ç 2,6 õî÷ó â³ääà-
âàòè. Âæå ïî÷èíàþ õâèëþâàòèñÿ».

Ó êîìåíòàðÿõ òåðíîïîëÿíêè 
ïèøóòü, ùî â äåÿêèõ ñàäêàõ âæå 
çàïðîøóþòü áàòüê³â ïðèíîñèòè 
äîêóìåíòè. Ó äåÿêèõ ÄÍÇ íà-
â³òü ïðîâîäèëè çáîðè, ùîïðàâ-
äà, çäåá³ëüøîãî, â ìîëîäøèõ, 
à íå ÿñåëüíèõ ãðóïàõ.

— Â³äïîâ³äíî äî ÷åðãè, ó äî-
øê³ëüíèõ çàêëàäàõ îñâ³òè ôîðìó-
þòüñÿ ÷åðãè, — êîìåíòóº çàñòóï-
íèê íà÷àëüíèêà ì³ñüêîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè Îëåíà Ïåëüâåöü-
êà. — Ê³ëüê³ñòü âèõîâàíö³â, ÿêèõ 

ìîæóòü âçÿòè â çàêëàä, — ð³çíà. 
Òî÷íó ³íôîðìàö³þ ìîæå íàäàòè 
çàâ³äóâà÷. Âîíà çíàº, ñê³ëüêè ãðóï 
ôîðìóºòüñÿ â çàêëàä³. Ñïî÷àòêó 
â ãðóïè íàáèðàþòü ä³òåé, ÿêèì 
âæå º òðè ðîêè, áî áàòüêè âèõî-
äÿòü ³ç äåêðåòíî¿ â³äïóñòêè, ÿêùî 
çàëèøèëèñü ì³ñöÿ, íàáèðàþòü 
ÿñåëüí³ ãðóïè.

Íàðàç³, â óïðàâë³íí³ óçãîäæó-
þòü ñïèñêè, ÿê³ ïîäàëè çàâ³äóâà÷³. 
Â óïðàâë³íí³ îñâ³òè óòî÷íþþòü, 
ùî íàá³ð â³äáóâàºòüñÿ ÿê ³ êîæ-
íîãî ðîêó: ñïî÷àòêó íàáèðàþòü 
ìîëîäø³ ãðóïè, ïîò³ì — ÿñåëüí³. 
Ïðèéîì äîêóìåíò³â ùå òðèâàº. 

«Íàðàç³ ùå òðèâàº ïðèéîì 
äîêóìåíò³â â³ä áàòüê³â ùîäî 
çàðàõóâàííÿ ä³òåé ó äîøê³ëü-
í³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè. Ïðîòå 
äëÿ ïðîâåäåííÿ íàáîðó ä³òåé 
ó ÿñåëüí³ ãðóïè, ó ò. ÷. ìàº áóòè 
ùå îêðåìå ð³øåííÿ íà äåðæàâ-
íîìó ð³âí³ òà ì³ñöåâîãî øòàáó 
ÒÅÁ òà ÍÑ ùîäî ìîæëèâîñò³ 
ïî÷àòè â³äâ³äóâàííÿ ÄÍÇ ä³òüìè 
íîâîíàáðàíèõ ãðóï», — éäåòüñÿ 
â ïîâ³äîìëåíí³.

Íà ðîçãëÿä øòàáó óïðàâë³ííÿ 
ïðîïîíóâàëî ³ êàðàíòèíí³ çàõîäè, 
ÿêèõ ìàþòü äîòðèìóâàòèñü â äî-
øê³ëüíèõ çàêëàäàõ.

Скоро в садок: дозволили формувати нові групи

У команді авторів проєкту активісти із Шумська та Кременця

Розпочинали проєкт із Шумщини. 
Тут активісти зняли навіть цілий цикл 
передач про громаду

Для більшості відео та фото використовують 
професійну техніку. Чимало кадрів 
знято з висоти пташиного польоту

Одна із останніх робіт — відео з Іванівської 
ОТГ на Теребовлянщині 
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Íå âñ³ òåðíîïîëÿíè äëÿ êîí-
ñåðâ³â êóïóþòü îâî÷³ íà ðèíêó 
÷è â ìàãàçèí³. Äåõòî ìàº ñâ³é 
ãîðîä ÷è äà÷ó.

— ß ìàþ íåâåëèêèé ãîðîä, äå 
âèðîùóþ îâî÷³, — ðîçïîâ³äàº 
òåðíîïîëÿíêà Ëþáîâ. — Êîæ-
íîãî ðîêó ñîëþ äîìàøí³ îã³ð-
êè. Çàçâè÷àé — ê³ëüêà ë³òðîâèõ 
áàíîê. Ùå ìàðèíóþ òîìàòè. 
Òàêîæ êîíñåðâóþ äîìàøí³é òî-
ìàòíèé ñ³ê. Éîãî ìîæíà ïèòè ³ 
òàê, à ìîæíà ðîáèòè òîìàòíèé 
ñîóñ äî ð³çíèõ ñòðàâ. Ó ìàãàçè-
í³ çàêðóòêó íå êóïóºìî, õ³áà ùî 
êîíñåðâîâàíèé ãîðîøîê, êóêóðó-
äçó ÷è ãðèáè. Çíà÷íî äåøåâøå 
çàêðóòèòè ê³ëüêà áàíîê íà çèìó, 
í³æ ¿õ êóïóâàòè.

ЩО ПРОДАЮТЬ 
У МАГАЗИНАХ 

Ó ì³ñöåâèõ ñóïåðìàðêåòàõ 
àñîðòèìåíò îâî÷åâèõ êîíñåð-
â³â íå òàêèé âåëèêèé. Ìîæíà 
ïðèäáàòè ìàðèíîâàí³ òà ñîëîí³ 
îã³ðêè, ïîì³äîðè. ª êîíñåðâî-
âàíèé ïåðåöü, òîìàòè ó âëàñíî-

ìó ñîêó, ð³çí³ îâî÷åâ³ çàêóñêè, 
îâî÷åâó ³êðó.

Áàíêà ñîë³ííÿ, çàëåæíî â³ä âè-
ðîáíèêà, êîøòóº 50–90 ãðèâåíü, 
âàãà — 400–800 ãðàì³â. Íàéäîðîæ-
÷èìè âèÿâèëèñü ïåðö³ ó òîìàòíî-
ìó ñîóñ³. Áàíêà, âàãîþ 500 ãðàì³â, 
îá³éäåòüñÿ ó 46 ãðèâåíü.

Òàêîæ ïðîäàþòü ³ ð³çí³ îâî-
÷åâ³ çàêóñêè. Ï³â ë³òðîâà áàíêà 
«Çàêàðïàòñüêî¿ çàêóñêè» êîøòóº 
40 ãðèâåíü. Ïðèáëèçíî ñò³ëüêè 
æ — ³ «Ëå÷î».

Îâî÷åâà ³êðà òàêîæ íåäåøåâà. 
Áàêëàæàíîâà êîøòóº â ñåðåäíüî-
ìó 7 ãðèâåíü çà 100 ãðàì³â. Êà-
áà÷êîâà — äîðîæ÷à — ïî 8,6 ãðí.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ДОМАШНЄ 
СОЛІННЯ

Ìè ïîðàõóâàëè, ñê³ëüêè òðåáà 
çàïëàòèòè, ùîá ïðèãîòóâàòè êîí-
ñåðâàö³þ ñàìîìó. Íàéïðîñò³øå òà 
íàéäåøåâøå — ìàðèíóâàòè àáî 
ñîëèòè îã³ðêè òà ïîì³äîðè. Îêð³ì 
îñíîâíîãî ³íãðåä³ºíòà âàì çíà-
äîáèòüñÿ îöåò, ñ³ëü, ïåðåöü. ßê 
ðàäèòü ïàí³ Ëþáîâ, ùîá îã³ðêè 
áóëè õðóìê³ òà àðîìàòí³ — ó áàí-
êó êëàäóòü òàêîæ õð³í, ëàâðîâèé 
ëèñòîê, ê³ëüêà ëèñòê³â âèøí³ òà 

ДЕШЕВШЕ ВТРИЧІ: ГОТУЄМО 
КОНСЕРВАЦІЮ ВДОМА 
Заготовки  Розпочався овочевий 
сезон, тому багато людей почали купувати 
продукти. Журналіст «RIA плюс» дізнався, 
скільки коштує домашня консервація та чи 
справді вигідно готувати самому

ñìîðîäèíè.
Ê³ëîãðàì îã³ðê³â êîøòóº áëèçü-

êî 25 ãðèâåíü â ñóïåðìàðêåòàõ. 
Ïîì³äîðè — äî 30 ãðèâåíü. Íàé-
êðàùå êóïèòè ¿õ íà ðèíêó. Òàì 
âîíè äåøåâø³. Ê³ëîãðàì îã³ðê³â 
êîøòóº 17–22 ãðèâí³, ïîì³äî-
ð³â — áëèçüêî 20 ãðèâåíü.

Áàêëàæàíè íà ðèíêó âàðòóþòü 
ïî 15 ãðèâåíü. Êàáà÷êè — ïî 8. 
Íà íèõ ñàìå ðîçïî÷àâñÿ ñåçîí, 
òîìó, ÿê êàæóòü ïðîäàâö³, âîíè 
ùå ìîæóòü ïîäåøåâøàòè. ßêùî 
âè õî÷åòå çðîáèòè êàáà÷êî-

âó ³êðó — ìîæíà êóïèòè ³ êà-
áà÷êè, ÿê³ íå ìàþòü òîâàðíîãî 
âèãëÿäó. Ïðîäàâö³ ¿õ ïðîäàþòü 
ïî 5–6 ãðèâåíü. Ñàëàòíèé ïåðåöü 
êîøòóº ïî 20 ãðèâåíü íà ðèíêó.

Äëÿ äåÿêèõ çàêðóòîê ïîòð³áíî 
ãîòóâàòè òîìàòíèé ñîóñ. Õòîñü 
ðîáèòü ñàì, à õòîñü — êóïóº 
ãîòîâó òîìàòíó ïàñòó ÷è íàâ³òü 
êåò÷óï. Áàíêà òîìàòíî¿ ïàñòè 
êîøòóº 25–30 ãðèâåíü.

Ìè ïîðàõóâàëè îð³ºíòîâíó âàð-
ò³ñòü ìàãàçèííî¿ òà äîìàøíüî¿ 
êîíñåðâàö³¿, ÿêùî âñ³ ³íãðåä³ºíòè 
êóïóâàòè íà ðèíêó. ßêùî æ âè 
ìàºòå ñâ³é ãîðîä ÷è äà÷ó — âàð-
ò³ñòü áóäå çíà÷íî íèæ÷îþ.

У магазинах банка соління обійдеться 
в середньому в 70 гривень 

У МАГАЗИНІ, 
100 Г

ДОМАШНЯ, 
100 Г

8,9 грн Огірки солоні 2,4 грн

5,9 грн Томати консервовані у власному соку 3 грн

5,7 грн Томати мариновані 2,6 грн

6,6 грн Ікра з баклажанів 1,6 грн

8,6 грн Ікра з кабачків 1,8 грн 

7,6 грн Перець солодкий консервований 2,3 грн

9,2 грн Перець у томатному соусі 3,3 грн

8 грн Закуска «Закарпатська» 4,2 грн

ВАРТІСТЬ ДОМАШНЬОЇ 
ТА МАГАЗИННОЇ КОНСЕРВАЦІЇ 

В
А

Д
И

М
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Р

«Ó ìàãàçèí³ çàêðóòêó 
íå êóïóºìî, õ³áà 
ùî êîíñåðâîâàíèé 
ãîðîøîê, êóêóðóäçó ÷è 
ãðèáè». Іíøå äåøåâøå 
çàêðóòèòè âäîìà

ВАДИМ ЄПУР, 068-066-80-96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM

 Æóðíàë³ñò «RIA ïëþñ» ïîð³â-
íÿâ ö³íè íà îñíîâí³ ãðóïè òîâàð³â 
â ê³ëüêîõ ìåðåæàõ ñóïåðìàðêåò³â 
Òåðíîïîëÿ. Äå òà ùî äåøåâøå 
êóïóâàòè — ÷èòàéòå ó ìàòåð³àë³

Ó ðàéîí³ Öåíòðàëüíîãî ðèíêó 
º îäðàçó ÷îòèðè ñóïåðìàðêåòè 
ð³çíèõ ìåðåæ. ÀÒÁ ðîçòàøîâà-
íèé íà òåðèòîð³¿ Öåíòðàëüíîãî 
ðèíêó. «Ñ³ëüïî» — íà âóëèö³ 
Àíàòîë³ÿ Æèâîâà â ÒÖ «Îðíàâà». 

NOVUS — íàâïðîòè Öåíòðàëü-
íîãî àâòîâîêçàëó. «Ðóêàâè÷êà» — 
íåïîäàë³ê, íà âóë. Îñòðîçüêîãî.

Äëÿ íàøî¿ ïåðåâ³ðêè ìè îáðàëè 
îñíîâí³ òîâàðè. Êðóïè — ãðå÷êó, 
ðèñ, ãîðîõ. Ìîëî÷í³ ïðîäóêòè — 
ìîëîêî, ñìåòàíó, êåô³ð òà ìàñëî. 
Ç îâî÷³â — êàðòîïëþ, êàïóñòó, 
ìîðêâó, öèáóëþ òà áóðÿê. Òàêîæ 
ó íàøîìó êîøèêó — îë³ÿ, öóêîð, 
÷àé, ÿéöÿ, ìàêàðîíè òà õë³á. Ç 
ì'ÿñíîãî — ïîð³âíþâàëè ö³íè 
íà êóðÿ÷å ô³ëå.

Êðóïè, öóêîð òà îâî÷³ â ñó-
ïåðìàðêåòàõ ìè îáèðàëè íà âàãó. 
Âîíè äåøåâø³, í³æ ôàñîâàí³. 
ßêùî, äî ïðèêëàäó, ãîðîõ íà âàãó 
ó ñóïåðìàðêåòàõ êîøòóâàâ ìàéæå 
12 ãðèâåíü, òî ôàñîâàíèé — 15–16.

Ôàñîâàí³ òîâàðè — òàê³ ÿê ÷àé, 
ìîëîêî, êåô³ð òîùî — îáèðàëè 
â³ä îäíîãî ³ òîãî æ âèðîáíèêà, 
ùîá ïîð³âíÿòè ð³çíèöþ íà îäèí 
³ òîé ñàìèé òîâàð ó ð³çíèõ ñó-
ïåðìàðêåòàõ.

Îòæå, ìè ñêëàëè ïîð³âíÿëüíó 

òàáëèöþ ö³í íà òîâàðè ó ð³çíèõ 
ñóïåðìàðêåòàõ.

Ó ñóïåðìàðêåòàõ, çà íàøèìè 
ñïîñòåðåæåííÿìè, ìîæóòü áóòè 
íàéäåøåâøèìè êðóïè, îäíàê ö³íè 
íà îâî÷³ — âèñîê³. ßêùî âè êóïóºòå 
ïðîäóêòè «³ç çàïàñîì» ³ äëÿ âåëèêî¿ 
ñ³ì’¿ — êðàùå îá³éòè ê³ëüêà òî÷îê. 
Òàê ìîæíà çàîùàäèòè çíà÷íó ñóìó. 
Äî òîãî æ, ìîæíà ñòåæèòè çà àêö³é-
íèìè ïðîïîçèö³ÿìè íà íåîáõ³äí³ 
òîâàðè. Íàø âèñíîâîê: ö³íè íà äå-
ÿê³ òîâàðè ó ð³çíèõ ñóïåðìàðêåòàõ 

ìàéæå íå â³äð³çíÿþòüñÿ.
À îò ç ôàñîâàíèìè òîâàðàìè 

ñèòóàö³ÿ ³íøà. Äî ïðèêëàäó, ö³íè 
íà ìîëî÷í³ ïðîäóêòè â³ä îäíîãî 
âèðîáíèêà â ð³çíèõ ìàãàçèíàõ â³ä-
ð³çíÿþòüñÿ íà 2–4 ãðèâí³. Îäíàê 
íàéá³ëüøà ð³çíèöÿ ö³í â íàøîìó 
ñïèñêó — íà ÷àé.

Îäíå ³ òå æ ïàêóâàííÿ ÷îðíî-
ãî ñåðåäíüîëèñòîâîãî ÷àþ, âà-
ãîþ ó 100 ãðàì³â, ó ñóïåðìàðêå-
òàõ êîøòóº â³ä 37 äî 54 ãðèâåíü. 
Ð³çíèöÿ ÷èìàëà — ó 17 ãðèâåíü.

Ми перевірили, де дешевше обійдуться продукти

Назва товару «Рукавичка» «Сільпо» АТБ NOVUS

Гречка 33,9 грн 33 грн 33,9 грн 32,5 грн

Цукор 13,1 грн 11,5 грн 13,8 грн 11,2 грн

Рис 20,9 грн 21 грн 16,7 грн 17,7 грн

Горох 12,5 грн 10 грн 11,4 грн 12,3 грн

Макарони 14,1 грн 11,5 грн 14,9 грн 17 грн

Чай чорний, 100 г 45,9 грн 39,6 грн 37,1 грн 54 грн

Куряче філе 81,9 грн 95 грн 86,3 грн 98 грн

Масло 72,5% 45,9 грн 34 грн 37,2 грн 34,5 грн

Назва товару «Рукавичка» «Сільпо» АТБ NOVUS

Олія, 0,85 л 22,9 грн 24,8 грн 22,3 грн 30 грн

Молоко, 
900 мл 2,5%

21,9 грн 22,4 грн 20,4 грн 23,5 грн

Сметана, 400 г 20% 28,9 грн 29,5 грн 27,9 грн 28,2 грн

Кефір, 400 г 2,5% 13,8 грн 12,2 грн 11,6 грн 13,3 грн

Яйця, 1с, 10 шт. 14,5 грн 14,4 грн 14,1 грн 15,3 грн

Картопля 12 грн 8,9 грн 8,3 грн 10,2 грн

Цибуля ріпчаста 5,3 грн 4,8 грн 4,8 грн 4,6 грн

Назва товару «Рукавичка» «Сільпо» АТБ NOVUS

Буряк 5,5 грн 5 грн 5 грн 5,5 грн

Капуста 5 грн 5 грн 5,6 грн 9 грн

Морква 11,9 грн 9,7 грн 9,7 грн 12 грн

Помідори 29,9 грн 25,4 грн 19,5 грн 34,6 грн

Огірки 26,9 грн 29 грн 26,9 грн 27,6 грн

Хліб 14,3 грн 13 грн 12,9 грн 14,9 грн

ЗАГАЛОМ: 494,7 
грн

459 
грн

440,3 
грн

505,9 
грн

ПОРІВНЯННЯ ЦІН НА ПРОДУКТИ У РІЗНИХ СУПЕРМАРКЕТАХ МІСТА
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СЕРЕДА, 19 серпня 

UA: перший
06.00 Додолики 
06.35 М/с «Книга джунглiв» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 01.25, 
05.20 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 00.30, 01.55 Суспiльна 
студiя. Марафон 
09.30 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
з нагоди свята Преображення 
Господа Бога i Спасителя 
нашого Iсуса Христа 
11.00 Дивовижнi сади. 
Фрейр — Бельгiя 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA: 
Спорт 
15.20 Д/ц «Експедицiя зi Стiвом 
Бекшеллем» 
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
17.30 Нашi грошi 
18.55 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
19.35 Д/ц «Супер-Чуття» 
20.25 Д/ц «Дикi тварини» 
21.40 Бюджетники 
22.15 Д/ц «Вижити в дикiй 
природi» 
00.00 Спiльно 
03.30 Д/ф «Герб. Державна 
Символiка» 
04.25 Д/ф «Гiмн. Державна 
символiка» 

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
04.40 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей»
11.25, 13.20, 15.15 «Мiняю 
жiнку»
17.10 Т/с «Жiнка»
20.30, 21.40 Т/с «Свати» 
22.45, 23.45 Т/с «Принцип 
насолоди»
00.45 Т/с «Iм'я Рози»
01.50 Х/ф «Екс Махiна»
03.30 «Любий, ми переїж-
джаємо»

IНТЕР
03.15 Х/ф «Лорд Злодiй»
04.45 «М/ф»
05.10 «Телемагазин»
05.40, 22.10 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i 
ї ї доньки» 
13.20 «Гарне здоров'я»
14.25, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 
випадок. Третiй зайвий»
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий 
випадок. Злочинець мимоволi»
00.00 Т/с «Спокуса»

ICTV
04.05 Скарб нацiї 
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей 
04.25 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35, 10.10 Цивiльна оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини 
з Костянтином Стогнiєм 
11.05, 13.15 Х/ф «Важкий 
корпус»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.15, 21.30 Т/с «Пес»
16.50 Х/ф «Вуличний боєць»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
22.45 Т/с «Таємнi дверi» 12+ 
Прем'єра 
23.45 Х/ф «Чужi 3»
01.55 Х/ф «Дочка генерала»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 

06.05 Т/с «Коли ми вдома» 
06.35, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»
08.30 Т/с «Комiсар Рекс 3» 
11.30, 14.50 «МастерШеф — 8»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.20 Т/с «Швидка допомога»
18.15 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «Зоя»
00.55 «Мiстичнi iсторiї-7 з 
Павлом Костiциним»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20 Варьяти
09.00 Т/с «Шлях чарiвника» 
11.20 Х/ф «Крихiтка iз Бевер-
лi-Хiллз 2» 
13.10 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.10 Х/ф «Однокласники 2»
23.10 Х/ф «Третiй зайвий 2»
01.20 Т/с «Пiдступнi покоївки»
02.50 Служба розшуку дiтей 
02.55 Зона ночi 
04.10 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 14.15, 20.15 Одного разу 
пiд Полтавою 
08.45, 14.45, 18.15 Танька i 
Володька 
09.15, 15.15, 00.15 Країна У 
09.45, 15.45, 23.15 Сiмейка У 
10.15, 17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
11.15, 16.15 4 весiлля 
12.15, 01.15 Панянка-селянка 
13.15, 19.15 Т/с «Євродиректор» 
21.15 Х/ф «Сам удома 3» 
02.25 Теорiя зради 
03.10 17+
04.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 Т/с «Рекс-2» 
08.55 «Месть природы»
09.20, 17.20 «Затерянный мир»
12.50 Х/ф «Стукач»
14.55 Х/ф «Хозяин морей: 
На краю земли» 
19.20 Т/с «Опер по вызову-4»
20.10, 21.15 Т/с «Звонарь-2»
22.20, 23.50 Т/с «CSI: Место 
преступления-15»
01.35 «Облом.UA.»

ЧЕТВЕР, 20 серпня 

UA: перший
06.00 Додолики 
06.35 М/с «Книга джунглiв» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 01.25, 
05.20 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 00.30, 01.55 Суспiльна 
студiя. Марафон 
09.30 Т/с «Жiночий рай»
10.30 Смаки Європи 
11.00 Дивовижнi сади. 
Фрейр — Бельгiя 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA: 
Спорт 
15.20 Д/ц «Експедицiя зi Стiвом 
Бекшеллем» 
16.30 Т/с «Мiстер 
Селфрiдж»
17.30 Бюджетники 
18.55 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
19.35 Д/ц «Супер-Чуття» 
20.25 Д/ц «Дикi тварини» 
21.40 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
22.15 Д/ц «Вижити в дикiй 
природi» 
00.00 #ВУКРАЇНI
03.30 Д/ф «Гiмн. Державна 
символiка» 
04.25 Д/ф «Герб. Державна 
Символiка» 

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
04.40 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей»

11.25, 12.55, 15.15 «Одруження 
наослiп»
17.10 Т/с «Жiнка»
20.30, 21.35 Т/с «Свати» 
22.45, 23.45 Т/с «Принцип 
насолоди»
00.50 Т/с «Iм'я Рози»
02.00 Х/ф «Десять тисяч 
святих»
03.40 «Любий, ми переїж-
джаємо»

IНТЕР
03.10 Х/ф «Париж зачекає»
04.40 «М/ф»
05.10 «Телемагазин»
05.40, 22.05 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i 
ї ї доньки» 
13.20 «Гарне здоров'я»
14.25, 15.25 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 
випадок. Третiй зайвий»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий 
випадок. Злочинець мимоволi»
23.55 Т/с «Спокуса» (12+) 
Заключна с.

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.25 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Цивiльна оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини 
з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Секретний фронт 
11.55, 13.15 Х/ф «Голоднi iгри»
12.45, 15.45 Факти. День 
15.25, 16.25 Х/ф «Голоднi iгри: 
У вогнi»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi 
21.25 Т/с «Пес»
22.45 Т/с «Таємнi дверi» 12+ 
Прем'єра 
23.45 Х/ф «Чужий-4: Во-
скресiння»
01.55 Х/ф «Рахунок»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
06.10 Т/с «Коли ми вдома» 
06.50, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»
08.45 Т/с «Комiсар Рекс 3» 
11.45, 14.50 «МастерШеф — 8»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.20 Т/с «Швидка допомога»
18.15 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «Зоя»
00.50 «Мiстичнi iсторiї-7 з 
Павлом Костiциним»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20 Варьяти
09.00 Т/с «Шлях чарiвника» 
11.20 Х/ф «Крихiтка з Бевер-
лi-Хiллз 3» 
13.00 Заробiтчани 
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Училка»
22.50 Х/ф «Шахраї»
00.50 Т/с «Пiдступнi покоївки»
02.50 Служба розшуку дiтей 
02.55 Зона ночi 
04.10 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 14.15, 20.15 Одного разу 
пiд Полтавою 
08.45, 14.45, 18.15 Танька i 
Володька 
09.15, 15.15, 00.00 Країна У 
09.45, 15.45, 23.00 Сiмейка У 
10.15, 17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
11.15, 16.15 4 весiлля 
12.15, 01.00 Панянка-селянка 
13.15, 19.15 Т/с «Євродиректор» 
21.15 Х/ф «Сам удома 4» 
02.10 Теорiя зради 

02.55 17+
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10, 00.55 Т/с «Рекс-2» 
09.00 Х/ф «Хозяин морей: 
На краю земли» 
11.35 «Месть природы»
12.00, 17.20 «Затерянный мир»
13.55 Х/ф «Тригонал: Борьба 
за справедливость»
15.50 Х/ф «Земной Апока-
липсис»
19.20 Т/с «Опер по вызову-4»
20.15, 21.20 Т/с «Звонарь-2»
22.25, 00.00 Т/с «CSI: Место 
преступления-15»
01.50 «Облом.UA.»

П`ЯТНИЦЯ, 21 серпня 

UA: перший
06.00 Додолики 
06.35 М/с «Книга джунглiв» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 01.25, 
05.20 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 00.30, 01.55 Суспiльна 
студiя. Марафон 
09.30 Т/с «Жiночий рай»
10.30 Смаки Європи 
11.00 Дивовижнi сади. 
Фрейр — Бельгiя 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA: 
Спорт 
15.20 Д/ц «Експедицiя зi Стiвом 
Бекшеллем» 
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
17.25 VoxCheсk 
17.30 Перша шпальта 
18.55, 21.40 Д/ц «Боротьба 
за виживання» 
19.35 Д/ц «Супер-Чуття» 
20.25 Д/ц «Дикi тварини» 
22.15 Д/ф «Жiнка-банкомат. 
Закрита Україна»
00.00 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
03.30 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю»
04.25 Д/ф «Одесити на Дон-
басi»

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
04.05 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей»
11.25, 12.50, 15.00 «Одруження 
наослiп»
17.10 Т/с «Жiнка»
20.30 «Лiга смiху»
22.40, 00.35 «Вечiрнiй квартал»
01.55 Х/ф «Френкi та Елiс»
05.05 «Свiтське життя. 2020»

IНТЕР
03.15 Х/ф «Афера по-англiй-
ськи»
04.45 «М/ф»
05.10 «Телемагазин»
05.40, 23.10 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i 
ї ї доньки» 
13.20 «Гарне здоров'я»
14.25, 15.20, 01.00 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 
випадок. Третiй зайвий»
18.00, 01.50 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Здоровань»

ICTV
04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей 
04.25, 00.45 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Цивiльна оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини 

з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Анти-зомбi 
11.10, 13.15 Х/ф «Щасливi 
невдахи» 16+ Прем'єра 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.15, 16.15, 01.20 Х/ф «Король 
Ральф» 
16.40, 22.55 Скетч-Шоу «На 
троє»
17.10, 20.10 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечiр 

СТБ
05.15 Т/с «Комiсар Рекс 3» 
07.05, 19.00 «Наречена для 
тата 3»
09.00 «Врятуйте нашу сiм'ю — 
5»
11.05, 14.50, 18.15 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
20.55, 22.45 Х/ф «Новорiчний 
янгол» 
23.45 Т/с «Абонент тимчасово 
недоступний» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.05 Kids» Time 
06.05 М/ф
07.10 Вiд пацанки до панянки
16.40 Х/ф «Шпигун, який кинув 
мене»
19.00 Х/ф «Вiдпадний препод»
21.30 Х/ф «Вiдпадний препод 
2»
23.50 Х/ф «Вiдпадний препод 
3»
02.00 Служба розшуку дiтей 
02.05 Зона ночi 
05.20 Стендап шоу

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 14.15, 20.15 Одного разу 
пiд Полтавою 
08.45, 14.45, 18.15 Танька i 
Володька 
09.15, 15.15, 00.00 Країна У 
09.45, 15.45, 23.00 Сiмейка У 
10.15, 17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
11.15, 16.15 4 весiлля 
12.15, 01.00 Панянка-селянка 
13.15, 19.15 Т/с «Євродиректор» 
21.15 Х/ф «Сам удома 5: Свят-
кове пограбування» 
02.10 Теорiя зради 
02.55 17+
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10, 00.45 Т/с «Рекс-2» 
09.00, 17.20 «Затерянный мир»
13.50 Х/ф «Самолет против 
вулкана»
15.25 Х/ф «Охотники за сокро-
вищами» 
19.20 Х/ф «За линией огня»
21.00 Х/ф «Бронежилет»
22.45 Х/ф «Оверлорд»
02.25 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017»

СУБОТА, 22 серпня 

UA: перший
06.00 Додолики 
06.25 Хто в домi хазяїн 
06.50, 07.50, 08.50, 02.30 По-
года 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.15, 
02.40, 03.55, 05.35 Новини 
07.15 М/с «Листи вiд Фелiкса» 
08.15 Шо? Як?
09.05 Д/ф «Жiнка-банкомат. 
Закрита Україна»
10.10 Х/ф «Марiя-Антуанетта»
12.00, 20.30, 21.20 Д/ц «Дикi 
тварини» 
13.00, 23.50 Д/ц «Подорож 
вiдкритим космосом» 
13.30, 23.00 Секрети Сонячної 
системи 
14.25 Телепродаж 
15.00 UA Фольк. Спогади 
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ) 
19.30 Велика вечiрня (УГКЦ) 
22.00 Документальна передача 
«Концтабiр Iзоляцiя» 
00.40 Святi та грiшнi 
01.35, 04.45 #ВУКРАЇНI
03.00 Бюджетники 

04.15 Перша шпальта 
05.10 Схеми. Корупцiя в деталях 

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 15.00 «Свiт навиворiт»
11.05 «Любий, ми переїжджа-
ємо»
17.00 Х/ф «Полiсмен iз дитячо-
го садка» 
19.30, 05.15 ТСН 
20.15, 22.15 «Вечiрнiй квартал»
23.10, 00.10 «Свiтське життя. 
2020»
01.10 «Лiга смiху»
02.50 Х/ф «Десять тисяч 
святих»

IНТЕР
03.20 «Чекай на мене. Україна» 
04.45 «Телемагазин»
05.15 М/ф «Казка про царя 
Салтана» 
06.25 «Слово Предстоятеля»
06.35 Х/ф «Тридцять три» 
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Осiннiй марафон» 
13.00 Х/ф «Мiмiно» 
15.00 Х/ф «Джентльмени удачi» 
16.50 Т/с «Несолодка пропо-
зицiю» (12+) 1–3 сс 
20.00, 02.55 «Подробицi»
20.30 Т/с «Несолодка пропо-
зицiю» (12+) 4 сс. Заключна 
21.30 Великий концерт «Україна 
вiд А до Я» 
01.10 Х/ф «Бебi-бум»

ICTV
04.50 Скарб нацiї 
04.55 Еврика!
05.05 Факти 
05.35 Т/с «Копи на роботi»
06.35 Скетч-Шоу «На троє»
08.40 Т/с «Таємнi дверi»
11.40, 13.00 Т/с «Пес»
12.45 Факти. День 
14.05 Х/ф «Робот Чаппi»
16.30 Х/ф «Орлине око»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Iлюзiя обману»
21.30 Х/ф «Iлюзiя обману-2»
23.40 Х/ф «Гравiтацiя» 
01.25 Х/ф «На одного менше»

СТБ
05.25 Т/с «Комiсар Рекс 3» 
07.25, 10.55 Т/с «Зоя»
09.30 «Неймовiрна правда про 
зiрок»
17.00 «Хата на тата»
19.00 «Звана вечеря»
22.55 Х/ф «Операцiя «И» та iншi 
пригоди Шурика» 
00.45 «Операцiя И: невiдома 
версiя»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 08.00 Kids» Time 
06.05 М/ф «Охоронцi снiв» 
08.05 Аферисти в мережах
10.00, 01.10 Варьяти
11.00 Хто зверху?
15.00 Х/ф «Однокласники»
17.00 Х/ф «Однокласники 2»
19.00 Х/ф «Люди в чорному»
21.00 Х/ф «Люди в чорному 2» 
23.20 Х/ф «Гребберси»
02.20 Зона ночi 
05.20 Стендап шоу

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 М/ф «Леонардо: Мiсiя 
Мона Лiза» 
10.50 М/ф «Джастiн та лицарi 
доблестi» 
12.25 Х/ф «Елвiн i бурундуки» 
14.05 Х/ф «Елвiн та бурундуки 2» 
15.45 Х/ф «Сам удома 4» 
17.15 Х/ф Сам удома 5: Святкове 
пограбування 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одно-
го разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Тань-
ка i Володька 
23.00, 00.00 Сiмейка У 
23.30 Країна У 
00.30 Панянка-селянка 
01.30 Теорiя зради 
02.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
09.30 «Джедаи 2020»
10.30 «Затерянный мир»
14.10 Х/ф «Робокоп» 
16.00 Х/ф «Робокоп-2» 
18.05 Х/ф «Робокоп-3» 
20.00 Х/ф «Трансформеры» 
22.45 Х/ф «Мир будущего»
00.30 Т/с «Рекс-2» 
01.25 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017»

НЕДIЛЯ, 23 серпня 

UA: перший
06.00 Додолики 
06.25 Хто в домi хазяїн 
06.50, 07.50, 02.30 Погода 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.15, 
02.40, 03.55, 05.35 Новини 
07.15 М/с «Листи вiд Фелiкса» 
08.15 Веселi саморобки 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви 
в Українi 
13.30 Свiтовi чемпiонати. Огляд 
14.25 Телепродаж 
15.00 UA Фольк. Спогади 
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
18.00 Д/ц «Всi на море. Марокко» 
19.00 Д/ф «Жiнка-банкомат. 
Закрита Україна»
20.00, 00.40 Спецпроєкт «Мiй 
прапор» 
21.20 Д/ц «Дикi тварини» 
22.00 Х/ф «Донбас»
01.35 Розсекречена iсторiя. 
Спецвипуск до Дня Незалеж-
ностi України 
03.00 Бюджетники 
04.15 #ВУКРАЇНI
04.45 Святi та грiшнi 

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.25 «Борщ. Секретний iн-
гредiєнт» 
11.00, 02.50 «Свiт навиворiт»
12.35 Т/с «Свати» 
16.50 Х/ф «Бiлоснiжка та 
мисливець»
19.30, 05.45 ТСН 
20.15 Х/ф «Бiлоснiжка та 
мисливець — 2»
22.30 Х/ф «Мiльйон способiв 
втратити голову»
01.00 Х/ф «Сили природи» 

IНТЕР
03.40 Х/ф «Осiннiй марафон» 
05.05 Х/ф «Мiмiно» 
06.50 «Гарне здоров'я»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Iнше життя»
12.00 Х/ф «Мiй собака Iдiот» 
(12+) Прем'єра 
14.05 Т/с «Несолодка пропо-
зицiю» (12+) 1–4 сс. Заключна 
18.00 Х/ф «Бруднi танцi»
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Тиха гавань»
22.45 Концерт «Мрiя про 
Україну» 
02.05 «Речдок»

ICTV
05.10 Скарб нацiї 
05.20 Еврика!
05.25 Факти 
05.50 Секретний фронт 
06.55 Анти-зомбi 
07.50 Цивiльна оборона 
08.50 Т/с «Вiддiл 44»
11.45, 13.00 Х/ф «Ланцюгова 
реакцiя» 
12.45 Факти. День 
14.00 Х/ф «Iлюзiя обману»
16.10 Х/ф «Iлюзiя обману-2»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт»
21.35 Х/ф «Турист»
23.35 Х/ф «Законослухняний 
громадянин»
01.35 Х/ф «Пiслявесiльний 
розгром»

СТБ
05.15 «Бiле сонце пустелi: 
невiдома версiя»
06.05 «Висота: 
невiдома версiя»
06.55 «Стережись автомобiля: 
невiдома версiя»
07.55 «Екiпаж невiдома версiя»
08.50 «Королева бензоколонки: 
невiдома версiя»
09.50 «Операцiя И: невiдома 
версiя»
10.45 «Хата на тата»
19.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси»
20.00 «Один за всiх»
21.55 «Я соромлюсь свого тiла»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 08.00 Kids» Time 
06.05 М/ф 
08.05 Ревiзор 
09.40 Х/ф «Вiдпадний препод»
12.00 Х/ф «Вiдпадний препод 2»
14.20 Х/ф «Вiдпадний препод 3»
16.50 Х/ф «Люди в чорному»
18.50 Х/ф «Люди в чорному 2» 
21.00 Х/ф «Люди в чорному: 
Iнтернешнл»
23.10 Х/ф «Чому вiн?»
01.40 Варьяти
02.30 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.45 Х/ф «Елвiн 
i бурундуки 3» 
11.10 Х/ф «Елвiн i бурундуки: 
Бурундумандри» 
12.45 Х/ф «Сам удома 3» 
14.45 Х/ф «Сам удома 2» 
17.00 Х/ф «Сам удома» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одно-
го разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Тань-
ка i Володька 
23.00, 00.00 Країна У 
23.30 Сiмейка У 
00.30 Панянка-селянка 
01.30 Теорiя зради 
02.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
08.45 «Джедаи 2020»
09.45, 00.45 «Затерянный мир»
12.45 Х/ф «За линией огня»
14.15 Х/ф «Бронежилет»
16.00 Х/ф «Ронин» 
18.15 Х/ф «Багровые реки»
20.15 Х/ф «Империя волков»
22.45 Х/ф «Оверлорд»
01.45 «Облом.UA.»
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РЕКЛАМА

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Íà ÷àñ êàðàíòèíó ãðîìàäñüê³ 
âáèðàëüí³ ïðàöþþòü ó çâè÷íîìó 
ðåæèì³. Ó ïàðêàõ ì³ñòà º áåçêî-
øòîâí³ âáèðàëüí³, ÿêèìè ìîæóòü 
ñêîðèñòàòèñÿ ëþäè.

ПАРК ІМ. ШЕВЧЕНКА 
Ó ïàðêó ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà 

âáèðàëüí³ ðîçòàøîâàí³ íåïîäà-
ë³ê ñöåíè. Òàì º îêðåìî ÷îëîâ³÷à 
òà æ³íî÷à âáèðàëüíÿ. Âñåðåäèí³ 
÷èñòî. Ï³äëîãó ìèþòü. Êàá³íêè 
ìàþòü äâåð³, ÿê³ çà÷èíÿþòüñÿ 
íà øï³íãàëåòè.

Ó êàá³íêàõ òàêîæ ÷èñòî. Êî-
øèêè äëÿ òóàëåòíîãî ïàïåðó 
íå ïåðåïîâíåí³. Ïîì³òíî, ùî òàì 
ïåð³îäè÷íî ïðèáèðàþòü.

ª ³ ì³ñöå, ùîá ïîìèòè ðóêè. 
Íà æàëü, ó âáèðàëüí³ íåìàº àí-
òèñåïòèêà, çàòå — º îáìèëêè ãîñ-
ïîäàðñüêîãî ìèëà. Âîäà òàêîæ º, 
îäíàê ëèøå õîëîäíà.

Ïðèì³ùåííÿ ïîñò³éíî ïðîâ³-
òðþºòüñÿ, îäíàê âñå æ çàïàõ ãðî-
ìàäñüêîãî òóàëåòó º.

ПАРК НАЦІОНАЛЬНОГО 
ВІДРОДЖЕННЯ 

Ó ïàðêó Íàö³îíàëüíîãî â³ä-
ðîäæåííÿ âáèðàëüí³ ðîçòàøîâà-
í³ íåïîäàë³ê àòðàêö³îí³â. Âîíè 
ó ï³äçåìíèõ ïðèì³ùåííÿõ. ª îê-
ðåìî ïðèì³ùåííÿ äëÿ ÷îëîâ³ê³â 
òà æ³íîê.

Âñåðåäèí³ ïðàöþº îäíà ç òðüîõ 
ëàìïî÷îê, òîìó òàì íå íàäòî ñâ³ò-
ëî. Çàïàõ ãðîìàäñüêî¿ âáèðàëüí³ 

ïåðåáèâàº çàïàõ õëîðêè. Òàì ðî-
áèëè ïðèáèðàííÿ ç äåç³íôåêö³ºþ. 
Äèõàòè òàì âàæêî, îñê³ëüêè çàïàõ 
âèâ³òðþºòüñÿ ïîãàíî, õî÷ òàì ³ º 
âåíòèëÿö³ÿ.

Óñåðåäèí³ òåìíî òà ïðîõîëîä-
íî, ÿê ó ï³äâàë³, òîìó òàì ìîæíà 
ïîáà÷èòè áàãàòî êîìàð³â. Îäíàê 
ó ïðèì³ùåíí³ íå ñèðî. Ãðèáêà 
íà ñò³íàõ ìè íå ïîì³òèëè, õî÷à 
ðàí³øå òàêà ïðîáëåìà áóëà. Â³ä 
âîëîãè íàâ³òü â³äïàäàëà ïëèòêà 
íà ñò³íàõ. Ùîá âèïðàâèòè öþ 
ïðîáëåìó, ìèíóëîãî ðîêó òàì 
çðîáèëè ðåìîíò òà ³çîëÿö³þ.

Îñîáëèâ³ñòü âáèðàëåíü ó ïàðêó 
Íàöâ³äðîäæåííÿ íå ëèøå â òîìó, 
ùî âîíè ï³ä çåìëåþ, à ³ â òîìó, 
ùî òàì íåìàº äâåðåé íà êàá³íêàõ. 
Ì³æ òóàëåòàìè º ëèøå ïåðåãî-
ðîäêè.

Òóàëåòè òà ï³äëîãà ó ïðèì³-
ùåííÿõ ÷èñò³. Îäíàê òóàëåòíîãî 
ïàïåðó òàì íåìàº.

ª äâà ðóêîìèéíèêè. Âîäà — 
ëèøå õîëîäíà. Í³ àíòèñåïòèêà, 
í³ áîäàé ìèëà — íåìàº.

«ТОПІЛЬЧЕ» 
Ï³ä ÷àñ ïîïåðåäí³õ ïåðåâ³ðîê 

âáèðàëåíü æóðíàë³ñòè ïîì³òèëè, 
ùî íàé÷èñò³øèé òóàëåò ó ã³äðî-
ïàðêó «Òîï³ëü÷å». Òàì çàâæäè 
áóëè ÷èñò³ êàá³íè ³ âçàãàë³ íå â³ä-
÷óâàºòüñÿ íåïðèºìíèé çàïàõ.

Öüîãî ðàçó òàì òàêîæ âèÿ-
âèëîñü ÷èñòî. Æóðíàë³ñò çó-
ñòð³â ÷îëîâ³êà, ÿêèé â³äïîâ³äàº 
çà ïðèáèðàííÿ. Éîãî çâóòü ïàí 
Ñòåïàí. ßê êàæå ÷îëîâ³ê, â³í 
äîãëÿäàº âáèðàëüíþ ç áåðåçíÿ. 

В ОДНИХ — ЧИСТОТА, В ІНШИХ — 
МОЖНА ЗАДИХНУТИСЯ 
Перевірка  У парках та центрі міста 
відпочиває чимало людей. Там працюють 
громадські вбиральні. Журналіст «RIA 
плюс» перевірив, який стан туалетів, 
чи прибирають в них та чи безпечно 
ними користуватися. Більше — у репортажі 

Çà ÷èñòîòîþ ñòåæèòü, ùîá ëþ-
äÿì áóëî ïðèºìíî çàéòè äî âáè-
ðàëüí³. Êð³ì òîãî, ÷îëîâ³ê äî-
ãëÿäàº òåðèòîð³þ ïîðó÷ òà íàâ³òü 
âèñàäèâ êâ³òè.

— Âáèðàëüíþ ðåãóëÿðíî ïðèáè-
ðàþ, ùîá áóëî âñå ÷èñòî, — êàæå 
ïàí Ñòåïàí. — Ïîðó÷ âèñàäæóþ 
êâ³òè. Ïîñàäèâ ê³ëüêà äåðåâöÿò. 
Òî âñå çà ñâ³é êîøò êóïóâàâ. Çðî-
áèâ ïàðêàí÷èê òà âèñàäèâ êóù³ 
äëÿ çåëåíî¿ îãîðîæ³.

Ï³äëîãà ó âáèðàëüí³ òà â êàá³í-
êàõ ÷èñòà. Êàá³íêè çàêðèâàþòüñÿ.

ª ðóêîìèéíèê. Àíòèñåïòèêà 
íåìàº, àëå º ãîñïîäàðñüêå ìèëî. 
Òóàëåòíèé ïàï³ð º.

Ó âáèðàëüí³ íåïðèºìíîãî çàïà-
õó íåìàº. Ó ö³é âáèðàëüí³ çàïàõ 
îñâ³æóâà÷à ïîâ³òðÿ. Ïðèì³ùåííÿ 
ïðîâ³òðþºòüñÿ.

ТУАЛЕТ ЗА МІЛЬЙОН 
Íà âóëèö³ Â’ÿ÷åñëàâà ×îðíîâî-

ëà òàêîæ º ãðîìàäñüêà âáèðàëü-
íÿ. Âîíà âæå ïðàöþº, ùîïðàâäà 
çà òå, ùîá ñêîðèñòàòèñü òóàëåòîì, 
äîâåäåòüñÿ çàïëàòèòè 5 ãðèâåíü.

Îäíàê ïîòðàïèòè âñåðåäèíó 
íàì íå âäàëîñÿ. Ïðèéìà÷ äëÿ 
êóïþð íå õîò³â ïðàöþâàòè.

Âáèðàëüíÿ ìàº äâ³ êàá³íêè. Îä-
í³ºþ ç íèõ ìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ 
ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ.

Ïîòð³áíî âíåñòè êóïþðè, àëå 
çäà÷ó àâòîìàò íå âèäàñòü. Ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê âè âíåñåòå 5 ãðèâåíü, 
äâåð³ ìàëè á àâòîìàòè÷íî â³ä÷è-
íèòèñÿ. Óñåðåäèí³ ìîæíà áóòè 
íå á³ëüøå 15 õâèëèí.

Îäíàê õî÷ âáèðàëüíÿ çîâñ³ì 
íîâà — ¿¿ âæå çíèùèëè âàíäàëè. 
Îäèí ³ç äèñïëå¿â ðîçáèëè, îäíàê 
â³í ùå ïðàöþº.

Ïîòðàïèòè âñåðåäèíó 
òóàëåòó çà ì³ëüéîí 
êîðåñïîíäåíòó íå 
âäàëîñÿ. Ïðèéìà÷ 
äëÿ êóïþð íå õîò³â 
ïðàöþâàòè

У туалеті в парку ім. Тараса 
Шевченка на рукомийнику є лише 
обмилки господарського мила

У «Топільче» вбиральня 
виявилась найчистішою. 
Тут є туалетний папір та мило

Пан Степан доглядає за чистотою у вбиральні парку 
«Топільче». Він не лише тримає приміщення в чистоті, а й 
висадив навколо клумбу та нові деревця

Туалет біля фонтану «Кульбаба» встигли понищити. Один 
із дисплеїв розбили
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ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №32

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ

22196

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

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

Ãàçåòà º ÷ëåíîì Âñåñâ³òíüî¿ Ãàçåòíî¿ Àñîö³àö³¿

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

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

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

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

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

²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì 

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

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

³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 

ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 12.08.2009 ð

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

Íàòàë³ÿ Áóðëàêó — 097-445-82-67.

Äèçàéí òà âåðñòêà: Â³òàë³é Êîðîë³ùóê

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

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

Íîìåð íàáðàíèé òà çâåðñòàíèé êîìï’þòåðíèì 

öåíòðîì RIA.

Ðåêîìåíäîâàíà ö³íà 5 ãðí 00 êîï.

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

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

Òèðàæ 18000 ïðèì³ðíèê³â. Çàì. ¹1573

ÁÀÍÊ²ÂÑÜÊ² ÐÅÊÂ²ÇÈÒÈ
åêñêëþçèâíî¿ ðåêëàìíî¿ àãåíö³¿

ÒÎÂ «PIA ÌÅÄ²À»:

ð/ð 26002012027968

êîä ªÄÐÏÎÓ — 40914460

â ÏÀÒ «ÓêðÑîöáàíê»,

ì. Â³ííèöÿ, ÌÔÎ 300023,

ñâ³ä. ïðî ðåºñòð. ïëàò. ÏÄÂ 

¹ 1602084500053.

²íä. ïîäàòê. íîìåð 

409144602081.

Жінка прийшла за чоловіком в паб. Він 
обурено:
— Це просто образливо, чому ти завж-
ди йдеш прямо сюди?! Чому ти ніколи 
не шукаєш мене, наприклад, в музеї?

***
Ворожка пильно подивилася на свою 
клієнтку і сказала:
— У ваше життя скоро увійде молодий 
брюнет… Його вага між трьома і чотир-
ма кілограмами.

***
Чоловік:
— Мені здається, моя донька розум і 
кмітливість успадкувала від мене.
Дружина:
— Я також так думаю: мої розум і кміт-

ливість все ще при мені.

***
— Невже ти віриш своєму чоловікові, 
що він нібито ходить на риболовлю? 
Він же ні разу не приніс жодної рибки.
— Тому і вірю.

***
Помер старий офіціант. Вдова вдари-
лася в містику, зайнялася спіритизмом. 
Одного разу спробувала викликати дух 
чоловіка, але столик не ворушився.
— Едіку, — заплакала жінка, — чому ти 
не з’являєшся?
— Я цей столик не обслуговую, — роз-
дався в темряві слабкий голос.

***
На роботі пересварилися жінки. На-

чальник, втративши терпіння, кричить:
— Тихо! Нехай говорить та, котра 
найстарша.
Всі негайно замовкли.

***
— Офіціанте, чому пельмені холодні?
— Так вони ж сибірські.

***
— Цікаво, що жінки знаходили в чоло-
віках раніше?
— Коли раніше?
— Коли ще не винайшли гроші!

***
Молода жінка веде по шосе автомобіль 
з великою швидкістю. Подруга, яка 
сидить поряд з нею, говорить:
— Ти могла би їхати не так швидко? 

В мене все мерехтить перед очима!
— А ти зроби, так як я.
— Як?
— Закрий очі.

***
Жінка грає на скрипці. Чоловік:
— Ну, добре, припини. Куплю тобі нову 
сукню.

***
— Де ви порадили б нам розташувати 
намети? — питають туристи місцевого 
жителя.
— Внизу, на лугу. Там вже стоїть з деся-
ток наметів.
— А якісь розваги у вашій місцевості є?
— Так, раз на тиждень я випускаю 
на луг свого бичка.

ÐÎÇÂÀÃÈ
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Де відпочити влітку 2020

ОВЕН Тиждень буде наповне-
ний шансами і можливостями. 
При цьому вам доведеться 

скласти іспит на витримку. На початку 
тижня може надійти цікава пропозиція, 
над якою належить гарненько подума-
ти. Головне — будьте стабільними. 

ТЕЛЕЦЬ Цей тиждень може 
подарувати Тельцям нові емоції, 
дозволить зблизитися з коханою 

людиною. На початку тижня належить 
зробити вибір, який зніме тягар обов'яз-
ків з ваших плеч. Можливо, доведеться 
посумніватися у правильності рішення. 

БЛИЗНЮКИ Близнюкам 
необхідно бути максимально 
обережними. Можливо, ви 

відчуєте, що пора припинити спілку-
вання з деякими людьми. Намагайтеся 
не бути надто довірливими і послужли-
вими — це загрожує неприємностями.

РАК Раки легко і натхненно 
почнуть цей тиждень. Ваш на-
стрій можна назвати іронічним. 

Ви виявляєте впевненість у вчинках і 
знаєте правильний напрямок на шляху 
до мети. У середині тижня ви неспішно 
будете займатися важливими справами.

ЛЕВ Цього тижня Левам на-
лежить боротися зі спокусами. 
Уникайте всього крамольного і 

нелегального, не дозволяйте незнайо-
мим людям завоювати ваш особистий 
простір. Відстоюйте свою правоту і 
кордони в рамках розумного.

ДІВА Дів чекає удача в фінансо-
вому плані. Тиждень виявиться 
ресурсним і сприятливим 

на джерела заробітку. Ви опинитеся 
в потрібний час у потрібному місці, за-
ручитеся підтримкою впливових людей. 
Можуть спостерігатися деякі непорозу-
міння в спілкуванні з близькими.

ТЕРЕЗИ Є можливість знайти 
гармонію у стосунках з 
партнером. Має бути досить 

романтичний період, наповнений ко-
рисними зустрічами. Доброзичливості, 
з якою до вас поставляться навколишні, 
сприятиме ваша доброта.

СКОРПІОН Важливо бути части-
ною колективу і сумлінно ста-
виться до своїх обов'язків. Успіх 

у вашому ремеслі — довгий і складний 
шлях. В середині тижня можуть бути пе-
репони на шляху до досягнення цілей, 
проте ви їх успішно подолаєте.

СТРІЛЕЦЬ Стрільці почнуть 
тиждень з активного соціального 
життя, будуть привертати увагу 

інших людей і виявляться в центрі уваги. 
Однак зовсім скоро така публічність 
набридне вогненним знакам і вони 
захочуть усамітнитися, провести час 
за читанням книг або взяти відпустку.

КОЗЕРІГ Цього тижня Козеро-
гам доведеться вирішувати ряд 
юридичних питань: оформляти 

документи, звіти, закривати кре-
дити, погашати штрафи. Можливо, 
доведеться відвідувати держустанови 
і податкову. Всі справи ви вирішите 
на свою користь за рахунок гнучкого 
мислення та вміння заручитися під-
тримкою співрозмовника.

ВОДОЛІЙ Ви переоціните деякі 
цінності і зможете позбутися від 
вантажу минулого. На початку 

тижня може відчуватися брак любові. 
Стримуйте свої пориви ревнощів і не по-
казуйте невдоволення. До середини 
тижня радість і креатив будуть перева-
жати над практичністю. В кінці тижня 
з'явиться шанс просування по службі.

РИБИ Риб чекає тиждень 
потужних змін і несподіваних 
трансформацій, коли може 

з’явитися вдала можливість змінити 
своє життя. Цей період буде пов'язаний 
зі звільненням від страхів, стримуючих 
факторів, обмежень або уподобань.

Гороскоп

АНЕКДОТИ

Дружина — чоловікові:
— Уявляю, які страшні підозри 
зародилися в твоїй голові, коли 
я зникла на два дні.
— Так. Я зразу подумав, що ти 
повернешся.

***
Критик:
— Яка чудова річ! Яке бачення. 
Яка експресія!
Художник:
— Так. Це як раз те місце, об яке 
я витираю фарби.

***
— Ти замінив рибкам воду 
в акваріумі?
— Ні, матусю, вони ще цієї 
не випили.

***
Оскаженілий чоловік влітає 
додому:
— Марино, я знаю все!
— Зараз перевіримо, — спокійно 
відповідає жінка. — Ну, скажи, 
скільки приток є у Дунаю?

***
Син питає батька:
— Батьку, хто такий масажист?
— Це чоловік, котрий отримує 
від жінки кошти за те, за що інші 
отримують по морді.

***
— Ви заміжня? — питає суддя 
жінку-свідка.
— Мій чоловік помер 
п'ятнадцять років тому.
— Але ж у вас п'ятеро маленьких 

дітей!
— Але помер чоловік, а не я!

***
— Минулого тижня дав 
оголошення в газету, що шукаю 
собі жінку. І ось отримав цілий 
мішок листів.
— І що в них?
— В основному одна 
пропозиція: «Бери мою!»

***
На прийомі у психіатра:
— Лікарю, цілими днями 
я говорю що-небудь своєму 
чоловікові. А він у відповідь — ні 
слова. Думаю у нього серйозне 
захворювання.
— Це не захворювання. Це — 
талант.

***
— Пацієнте, ось ваш зуб!
— Спасибі, докторе. А ось ваша 
ручка від крісла.

***
Чоловік читає повідомлення 
від дружини: «Пішла, куди 
послав. Поводжуся, як 
назвав. І чому я раніше тебе 
не слухала?»

***
— Ну, і як у вас з близнюками?
— Втомилися дуже, 
не висипаємося, часу на себе 
бракує.
— А як Оленка?
— Оленка — це я. Петро має ще 
гірший вигляд.

ТУРИСТИЧНО-ВІДПОЧИНКОВИЙ КОМПЛЕКС 
«МІШИН-СІТІ»
Розташований комплекс «Мішин-Сіті» 
в мальовничій місцині на Тернопільщині. З 
вікон готелю відкривається прекрасний вид 
на річку Дністер та дивовижний сільський 
пейзаж. Номерний фонд складає: 11 номерів 
люкс-двомісні, 3 номери vip-класу, двомісні, 
7 котеджів — чотиримісних. У номерах є: 
кондиціонер, холодильник, супутникове 
телебачення, міні-бар, безкоштовний Wi-
fi. Щодо активного відпочинку, в комплексі 
є аквапарк, басейн з водними гірками, 
екскурсії, прогулянки на квадроциклах, прокат 
велосипедів. Додаткові послуги: безкоштовна 
автостоянка (під охороною), бронювання 
квитків.
Адреса: Тернопільська обл, Заліщицький 
район, село Добрівляни, вул. 
Національного Відродження, 202. Тел.+380 
(3554)43–431-ресепшн, +380 (3554)43–
430 — ресторан.

САДИБА «ДАРКА»
Садиба «ДарКа» — відпочинковий комплекс 
розташований у с. Товстолуг, на березі 
мальовничої річки Гнізна. До послуг 
гостей: кам’яна «Мала альтанка»; кам’яна 
«Велика альтанка»; «Баня-альтанка»; готель 
з двомісними та тримісними номерами; 
конференец-зал. Номерний фонд готелю 
налічує 14 кімнат для відпочинку 38 осіб 
(з урахуванням розміщення додаткових 
ліжок). Кімнати є з одно- та двоспальними 
ліжками, наявний власний санвузол, TV, фен, 
сушка для рушників, косметичне приладдя. 
Сніданки включені у вартість проживання. 
Є безкоштовні Wi-Fi та парковка.
Адреса: Тернопільський район, с. Товстолуг, 
вул. Шевченка, 12 (10 км від Тернополя). Тел.: 
067–922–32–76. E-mail: sadyba@darka.te.ua

PESOVO, ЧАРТЕРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА МОРЕ 
СМТ ЛАЗУРНЕ, СМТ ЗАЛІЗНИЙ ПОРТ
Виїзд кожних 5 днів: 20.07; 25.07 і т. д. з м. Бучач 
(АС, 17.00) — Тернопіль (Збаразьке кільце 18.15 — 
Хмельницький (АС 21.00) — Вінниця (АС Західна). 
Технічні зупинки: Летичів — Умань — Нова Одеса — 
Херсон. Прибуття автобуса: смт Залізний Порт — 
8.00 наступного дня, смт Лазурне — 9.15 наступ-
ного дня. Всім зацікавленим надаємо інформацію 
про проживання та харчування в місцях їх 
відпочинку. Термін відпочинку визначає особисто 
відпочиваючий пасажир, з повідомленням про це 
водіїв автобуса. Автобус повертається назад (в Бу-
чач) наступного дня після прибуття на відпочинок. 
Час відправлення: смт Лазурне — 17.00, (АС) 
смт Залізний Порт — 18.30 (Центральна площа, 
ринок). Ціна проїзду туди і назад: 1500 грн/до-
рослий, 750 грн/дитина до 7 років.
Замовлення квитків — не пізніше, ніж 
за 2 дні до відправлення автобуса, за тел.: 
098–899–95–72, 097–872–15– 78, 050–145–
77–36, 096–428–67–17, pesovo.com

ВІДПОЧИНКОВИЙ КОМПЛЕКС SHERWOOD
Комплекс розташований в с. Підгороднє поруч з 
Тернополем. Це за 5 хвилин їзди від MCDonalds 
в напрямку вул. Бережанська. Чудова локація 
поруч з містом у дубовому лісі. На території 
комплексу розташовані альтанки закритого 
і відкритого типу з мангалами, є постійний 
відеонагляд. Тут ви зможете приготувати 
улюблені страви на вогні чи бороні, або 
скуштувати страви від шеф-кухаря у гриль-барі. 
До ваших послуг: справжня екологічно-чиста 
баня на дровах, крижана купель, відро-
водоспад (ibaat), віники (дуб, береза, липа, 
дика вишня), простирадло, одноразові тапочки, 
одноразові шапочки, бахіли. Мінімальне 
замовлення — 3 год.
Адреса: с. Підгороднє, вул. Чубинського, 
32 а. Тел. 098–710–20.
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