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КОГО ПОКЛИЧУТЬ В АРМІЮ?

БЮДЖЕТНА ВІДПУСТКА: 
ДЕ ВІДПОЧИТИ НЕ ЗА ВСІ ГРОШІ

с. 11

НА ЯКІ НАПРЯМКИ 
ПОКИ ЗАСЬ с. 14

с. 2

 Якщо орієнтуватися на відпочинок 
в Україні, то це — Одеська, 
Миколаївська та Херсонська області. 
Як на Азовському, так і на Чорному морі 
можна знайти різні варіанти. Від ціни 
залежить і рівень комфорту

 Тож де беруть за проживання від 
100–150 грн з особи за добу? Які 
умови пропонують? Переваги та 
недоліки морських курортів, де шукати 
альтернативу морю: «RIА плюс» дізналася 
про бюджетний відпочинок

с. 6 Ціна на морський відпочинок різна — залежно від комфорту. Є варіанти і для екстремалів
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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

ÍÎÂÈÍÈ

»

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст  Вадим Єпур. 

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Ïðèçîâ ðîçïî÷íåòüñÿ âë³òêó. 
À ÿê áóòè òèì, õòî âæå çàê³í-
÷èâ áàêàëàâðàò òà ïëàíóº âñòó-
ïàòè â ìàã³ñòðàòóðó? Ïðî ö³ òà 
³íø³ íþàíñè â³éñüêîâîñëóæáîâ-
ö³ ðîçïîâ³ëè ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç 
ïðåäñòàâíèêàìè ÇÌ² äåâ’ÿòîãî 
÷åðâíÿ.

— Ç 25 òðàâíÿ äî 31 ëèïíÿ 
òðèâàòèìå â³éñüêîâèé ïðèçîâ. 
Çîêðåìà, ç 25 òðàâíÿ ðîçïî÷à-
ëè ðîáîòó â³éñüêîâî-ë³êàðñüê³ 
êîì³ñ³¿ ó âñ³õ ðàéîíàõ òà ì³ñòàõ 
îáëàñíîãî çíà÷åííÿ. Äî ïðèçî-
âó íà ñòðîêîâó ñëóæáó ïëàíóþòü 
çàëó÷èòè 500 þíàê³â, â³êîì â³ä 
20 äî 27 ðîê³â, — ïîâ³äîìëÿº 
çàñòóïíèê Òåðíîï³ëüñüêîãî îá-
ëàñíîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàðà ç 
ìîðàëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ ìàéîð Îëåã Íîâ³êîâ.

ЯКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА УХИЛЕННЯ?

Ïðèçîâíèêè, ÿê³ óõèëÿòèìóòüñÿ 
â³ä ñëóæáè â ÇÑÓ, ï³äïàäàþòü ï³ä 
ä³þ Êîäåêñó Óêðà¿íè «Ïðî àä-
ì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ» 
òà çîáîâ’ÿçàí³ áóäóòü ñïëàòèòè 
øòðàô â³ä 80 äî 119 ãðèâåíü ïðè 
ïåðøîìó ïîðóøåíí³ â³éñüêîâîãî 

îáë³êó òà íåïðèáóòò³ ó â³éñüêîâèé 
êîì³ñàð³àò, ³ â³ä 119 äî 170 ãðè-
âåíü øòðàôó ïðè â÷èíåíí³ ïîâ-
òîðíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ.

Ïåðøå â³äïðàâëåííÿ ç â³é-
ñüêîâî-ïðèçîâíîãî ïóíêòó â³ä-
áóäåòüñÿ 15 ÷åðâíÿ. Ïðèçîâíèê³â 
â³äïðàâëÿòèìóòü â Ñòàðè÷³, Ïîë-
òàâó, Ìèêîëà¿â òîùî.

КОГО НЕ ПРИЗВУТЬ?
Ïåðåë³ê ï³äñòàâ äëÿ â³äñòðî÷êè 

àáî çâ³ëüíåííÿ â³ä àðì³¿ º äîâîë³ 
âåëèêèì. Â³í äåòàëüíî ðîçïèñà-
íèé â çàêîí³ «Ïðî â³éñüêîâèé 
îáîâ’ÿçîê òà â³éñüêîâó ñëóæáó».

Çîêðåìà, âàñ íå ïðèçâóòü, 
ÿêùî:
 âè îäðóæåí³ òà ìàºòå íà âè-

õîâàíí³ äèòèíó äî òðüîõ ðîê³â ÷è 
äâîº ³ á³ëüøå ä³òåé;
 âàøà äðóæèíà âàã³òíà;
 âàøà äèòèíà ÷è äðóæèíà ìàº 

³íâàë³äí³ñòü;
 îáèäâà âàø³ áàòüêè º íåïðà-

öåçäàòíèìè òà íåìàº ³íøèõ ëþ-
äåé, ùî â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ-
ñòâà ïîâèíí³ äîãëÿäàòè ¿õ (áðàòè 
÷è ñåñòðè).

— Äëÿ çäîáóòòÿ ñåðåäíüî¿ 
îñâ³òè òà çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ 
ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ çàêëà-
äàõ òàêîæ äàºòüñÿ â³äñòðî÷êà, àëå 
äëÿ îñ³á, íå ñòàðøèõ 21-ãî ðîêó. 

ВИДАВНИЦТВО RIA 

 Êàðàíòèí, ÿêèé òðèâàº â Óêðà¿-
í³ ÷åðåç ïîøèðåííÿ êîðîíàâ³ðóñó, 
àäàïòóº íàäàííÿ ïîøòîâèõ ïîñëóã 
äî éîãî óìîâ.

— Ìè õî÷åìî, ùîá îáìåæåííÿ, 
ïîâ’ÿçàí³ ç êàðàíòèíîì, íå ñòàëè 
ïðèâîäîì äëÿ ñîö³àëüíî¿ ³çîëÿ-
ö³¿, — â³äçíà÷èâ ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîð «Óêðïîøòè» ²ãîð Ñì³ëÿí-
ñüêèé. — Òåïåð ÿê í³êîëè âàæëèâî 
çàëèøàòèñÿ íà çâ’ÿçêó, ñòåæèòè 
çà íîâèíàìè ÷åðåç ÇÌ². Òîìó ÀÒ 
«Óêðïîøòà» ïðîïîíóº ñêîðèñòà-
òèñÿ ïîñëóãîþ îíëàéí-ïåðåäïëà-

òè íà ²² ï³âð³÷÷ÿ 2020 ðîêó, ÿêà 
ðîçïî÷àòà ç 7 êâ³òíÿ ïîòî÷íîãî 
ðîêó.

Ó òåñòîâ³é âåðñ³¿ ñåðâ³ñó ç 
îíëàéí-ïåðåäïëàòè êë³ºíòè 
ìîæóòü îáðàòè áóäü-ÿêå çà-
ãàëüíîäåðæàâíå àáî ³íîçåìíå 
äðóêîâàíå âèäàííÿ, à òàêîæ 
åëåêòðîíí³ âèäàííÿ. Îôîðì-
ëåííÿ îíëàéí ïåðåäïëàòè çà-
éìå 3–5 õâèëèí. Íåîáõ³äíî 
çàéòè íà ãîëîâíó ñòîð³íêó ñàéòó 
www.ukrposhta.ua â ðîçä³ë «Ïå-
ðåäïëàòèòè», îáðàòè óëþáëåíå 
âèäàííÿ, äîäàòè éîãî «ó êîøèê», 

íàòèñíóòè «îôîðìèòè çàìîâëåí-
íÿ». Îáîâ’ÿçêîâî âêàçàòè ïð³ç-
âèùå, ³ì’ÿ çàìîâíèêà, çàçíà÷èòè 
ïîøòîâó àäðåñó, íà ÿêó çä³éñíþ-
âàòèìåòüñÿ äîñòàâêà, òåëåôîí òà 
åëåêòðîííó àäðåñó, íà ÿêó çà-
ìîâíèêó ïðèéäå ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî ï³äòâåðäæåííÿ ïðèéíÿòîãî 
çàìîâëåííÿ òà ðîçðàõóâàòèñÿ 
çà îôîðìëåíå çàìîâëåííÿ ïëà-
ò³æíîþ êàðòêîþ. Êîì³ñ³¿ çà îïå-
ðàö³þ îïëàòè íåìàº.

Âè ìàºòå ìîæëèâ³ñòü îôîðìèòè 
îíëàéí-ïåðåäïëàòó çà Êàòàëîãîì 
âèäàíü Óêðà¿íè «Ïðåñà ïîøòîþ» 

íà ²² ï³âð³÷÷ÿ 2020 ð³ê, Êàòàëî-
ãîì âèäàíü çàðóá³æíèõ êðà¿í íà ²² 
ï³âð³÷÷ÿ 2020 ð³ê ç äîñòàâêîþ ç 
ëèïíÿ.

Êð³ì òîãî, ñòàðòóâàëà òåñòîâà 
âåðñ³ÿ ñåðâ³ñó îíëàéí-ïåðåäïëàòè 
ç íàäàííÿì ìîæëèâîñò³ îôîðì-
ëþâàòè ïîñëóãó çà Êàòàëîãàìè 
ì³ñöåâèõ âèäàíü 24 ô³ë³é ÀÒ 
«Óêðïîøòà», äî ÿêèõ âêëþ÷åí³ 
âèäàííÿ îáëàñíî¿ òà ðàéîííî¿ 
ñôåð ðîçïîâñþäæåííÿ. Òàêà 
ìîæëèâ³ñòü äîçâîëÿº ðîçøèðèòè 
àñîðòèìåíò ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü 
òà ñïîæèâà÷àì îôîðìëþâàòè ïå-

ðåäïëàòó íà ì³ñöåâ³ âèäàííÿ ñâîº¿ 
îáëàñò³ òà/àáî ðàéîíó, íå âèõî-
äÿ÷è ç äîìó.

ДОВІДКА 

Передплатний індекс газети 
«RIA плюс» — 22196.
З усіх питань чи пропозицій щодо 
роботи сервісу в "Укрпошті" просять 
звертатися за електронними адре-
сами: peredplata@ukrposhta.ua чи 
телефонувати: 044–230–08–47, 
050–100–27–23.

Передплата онлайн: корисна послуга від «Укрпошти»

ПРИЗОВ-2020: КОМУ ЦЬОГОРІЧ ЙТИ 
СЛУЖИТИ, А КОГО НЕ ВІЗЬМУТЬ?
Служба  Військовий призов 
на строкову службу на території 
Тернопільської області повинен був 
відбутися в квітні-травні цього року. 
Через поширення коронавірусної 
інфекції, терміни призову змістили

Äëÿ íàâ÷àííÿ ó âíç â³äñòðî÷êà 
íàäàºòüñÿ äî ïîâíîãî çàê³í÷åííÿ 
íàâ÷àííÿ, — êàæå çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà â³ää³ëó êîìïëåêòóâàííÿ 
òà ïðèçîâó îáëàñíîãî â³éñüêîâîãî 
êîì³ñàð³àòó ìàéîð Þð³é Äìèòð³â.

ßêùî ïðèçîâíèê öüîãîð³÷ 
çàê³í÷èâ áàêàëàâðàò, òî íà â³é-
ñüêîâî-ïðèçîâíîìó ïóíêò³ â³í 
ìàº ïðåä’ÿâèòè â³äïîâ³äíó äî-
â³äêó ïðî òå, ùî â³í áóäå âñòó-
ïàòè â ìàã³ñòðàòóðó. Òîä³ ðàéîí-
íî-ïðèçîâíà êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿíå 
ïèòàííÿ ùîäî íàäàííÿ éîìó 
â³äñòðî÷êè.

ЯК ПРАЦЮВАТИМЕ ПРИЗОВНА 
КОМІСІЯ?

Ìåäè÷íèé îãëÿä ïðèçîâíèê³â 
ïðîâîäèòèìóòü õ³ðóðã, òåðàïåâò, 
íåâðîïàòîëîã, ïñèõ³àòð, îôòàëü-
ìîëîã, ñòîìàòîëîã òà îòîëàðèí-
ãîëîã. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ äëÿ 
ïðîâåäåííÿ îãëÿäó ïðèçîâíèê³â 
ìîæóòü çàëó÷èòè ³ ë³êàð³â ³íøèõ 
ñïåö³àëüíîñòåé.

Ïåðåä ïðîâåäåííÿì ìåäè÷íîãî 
îãëÿäó ë³êàð³-ñïåö³àë³ñòè äåòàëü-
íî îçíàéîìëÿòüñÿ ç ìåäè÷íîþ äî-
êóìåíòàö³ºþ ïðèçîâíèê³â. Ïðè-
äàòí³ñòü äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè 

êîæíèì ë³êàðåì âèçíà÷àºòüñÿ 
ìåòîäîì ³íäèâ³äóàëüíî¿ îö³íêè. 
Âèñíîâêè çàíîñÿòüñÿ äî îáë³êîâî¿ 
êàðòêè ïðèçîâíèêà.

Ó çâ’ÿçêó ç ïîøèðåííÿì êîðî-
íàâ³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿ COVID-19, 
ìåäè÷í³ îãëÿäè ïðîâîäèòèìóòü ç 
äîòðèìàííÿì çàãàëüíèõ ñàí³òàð-
íî-åï³äåì³îëîã³÷íèõ çàõîä³â. Âñ³ì 
ïðèçîâíèêàì, ÿê³ áóäóòü ïðèçâàí³ 
íà â³éñüêîâî-ñòðîêîâó ñëóæáó òà 
â³äïðàâëåí³ ó â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè, 
äîäàòêîâî ïðîâåäóòü òåñòóâàííÿ 
íà íàÿâí³ñòü êîðîíàâ³ðóñó â îð-
ãàí³çì³.

Багато студентів цього літа закінчили бакалаврат та хочуть вступати на магістратуру. Однак 
вони хвилюються через те, що в цей проміжок часу їх можуть призвати на службу до лав ЗСУ
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ó ì³ñò³ º òðè â³ää³ëåííÿ áàí-
ê³â, äå ìîæíà îïëàòèòè çà ïî-
ñëóãó îôîðìëåííÿ â³çè — äâà ç 
íèõ KredoBank òà îäíå â³ää³ëåí-
íÿ IdeaBank. Òîìó â Òåðíîï³ëü 
ç’¿æäæàþòüñÿ çàðîá³ò÷àíè ç ðàéî-
í³â, îñê³ëüêè â íåâåëèêèõ ì³ñòàõ 
òà ñåëàõ öèõ áàíê³â íåìàº.

ЧЕРГИ СТОЯТЬ 
З САМОГО РАНКУ 

Á³ëÿ â³ää³ëåíü çáèðàþòüñÿ ÷åðãè 
ïî ê³ëüêà äåñÿòê³â ëþäåé. Ïðî 
ñîö³àëüíó äèñòàíö³þ áàãàòî çà-
áóâàþòü, à äåõòî æ òðèìàºòüñÿ 
îñòîðîíü íàòîâïó. Áàãàòî ëþäåé 
â íàòîâï³ ñòîÿòü áåç ìàñîê. Ó â³ä-
ä³ëåííÿ áàíê³â ïóñêàþòü ëèøå 
â ìàñêàõ. Òàì º çàñîáè äëÿ äåç³í-
ôåêö³¿ ðóê. Çàõîäÿòü ó â³ää³ëåííÿ 
ïî îäíîìó.

Ñåðåä ëþäåé â ÷åðç³ º ³ ïåíñ³-
îíåðè, ÿê³ òàêîæ õî÷óòü ïî¿õàòè 
íà çàðîá³òêè. ¯äóòü ïåðåâàæíî 
â Ïîëüùó. Á³ëüø³ñòü êàæóòü, ùî 
íà çàðîá³òêàõ óæå íå ïåðøèé ð³ê.

— Çâè÷àéíî, òðîõè ñòðàøíî, 
ùî çàðàç ó ñâ³ò³ òàêå êî¿òüñÿ ç 
³íôåêö³ºþ, àëå ïîòð³áíî ¿õàòè 
íà çàðîá³òêè, — êàæå òåðíîïîëÿí-
êà Âàëåíòèíà. — ß âæå âèéøëà 
íà ïåíñ³þ, àëå õ³áà ìîæíà âèæèòè 
íà 3000 ãðèâåíü, êîëè çà êîìó-
íàëêó òðåáà â³ääàòè ïîëîâèíó, 
íà ë³êè, íà ¿æó òðåáà. Ïîêè ìàþ 
ñèëè — ¿çäèòèìó çà êîðäîí. Ì³-
ñÿöü ïîïðàöþºø ³ ìàºø òå, ùî 

òóò áè òîá³ ïëàòèëè ï³âðîêó. 
Ó ìåíå ä³òè º, óæå äâîº îíóê³â 
ìàëåíüêèõ ìàþ, íå õî÷ó ñèä³òè 
íà øè¿ ó ä³òåé, íàâïàêè — õî-
÷åòüñÿ ¿ì äîïîìîãòè.

ßê êàæóòü çàðîá³ò÷àíè, çàðàç 
ÿêðàç ñåçîíí³ ðîáîòè, àäæå òðåáà 
ïðàöþâàòè íà ïîëÿõ òà â ñàäàõ. 
Áàãàòî ëþäåé ¿äóòü íà ï³äïðèºì-
ñòâà, äåõòî — íà áóä³âíèöòâà.

ЯК ЗМІНИЛИСЬ УМОВИ ПРАЦІ?
Íåçâàæàþ÷è íà êàðàíòèí, óìî-

âè ðîáîòè äëÿ óêðà¿íö³â â Ïîëüù³ 
ïîêðàùèëèñü, òàì ïðîïîíóþòü 

á³ëüø³ çàðïëàòè, ðîçïîâ³äàº ìå-
íåäæåð ç ïåðñîíàëó Àñîö³àö³¿ ðî-
áîòîäàâö³â Ñâ³òëàíà Ïîâàð.

— Ïîïèò º øàëåíèé, àäæå 
äîçð³âàþòü ôðóêòè òà îâî÷³, ðóê 
íå âèñòà÷àº, — êàæå ïàí³ Ñâ³òëà-
íà. — Ïîëÿêè, íàïðèêëàä, çàðàç 
¿äóòü äàë³ â ªâðîïó, äå º á³ëüøèé 
çàðîá³òîê. Äî òîãî æ, âîíè ìîæóòü 
¿õàòè òóäè áåç â³ç. Óêðà¿íö³ æ ¿äóòü 
â Ïîëüùó, àäæå ðîáî÷èõ ðóê òàì 
êàòàñòðîô³÷íî íå âèñòà÷àº. Íàâ³òü 
íà íå ñåçîíí³ ðîáîòè áðàêóº ðî-
á³òíèê³â. Öå áóä³âíèöòâà, ðîáîòà 
íà ôàáðèêàõ, ó òåïëèöÿõ òîùî.

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 
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 Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Äåíèñ 
Øìèãàëü çàçíà÷èâ, ùî âæå ç 5 
÷åðâíÿ â Óêðà¿í³ ïî÷àëèñÿ íîâ³ 
ïîñëàáëåííÿ êàðàíòèíó. Òåïåð 
ëþäÿì ñòàðøå 60 ðîê³â äîçâîëèëè 
íå äîòðèìóâàòèñÿ çîáîâ’ÿçàííÿ 
ùîäî ñàìî³çîëÿö³¿.

Òàêîæ Êàáì³í äîçâîëèâ ïðî-
âîäèòè ðåë³ã³éí³ çàõîäè ó ïðè-
ì³ùåíí³, çà óìîâè ïåðåáóâàííÿ 
íå á³ëüøå îäí³º¿ îñîáè íà ï’ÿòü 
ìåòð³â êâàäðàòíèõ. Êð³ì òîãî, 
ïîíîâëþºòüñÿ àâ³àö³éíå ñïîëó-
÷åííÿ: ç 5 ÷åðâíÿ — âíóòð³øíº, 
à ç 15 ÷åðâíÿ — ì³æíàðîäíå, ç 

êðà¿íàìè, ÿê³ â³äêðèëè àåðîïîðòè 
äëÿ ðåéñ³â ç Óêðà¿íè.

Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ îïåðàòèâíîãî 
øòàáó â Òåðíîïîë³ ðîçãëÿíóëè ³ 
ìîæëèâ³ñòü ïåðåáóâàííÿ ó ãðî-
ìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ ä³òåé â³êîì 
äî 14-òè ðîê³â áåç ñóïðîâîäó äî-
ðîñëèõ. Àðãóìåíòóâàëè öå òèì, 
ùî äèòÿ÷³ ãóðòêè òà ñïîðòèâí³ 
ñåêö³¿ âæå â³äêðèëè ³ íå çàâæäè 
áàòüêè ìîæóòü ñóïðîâîäæóâàòè 
ä³òåé äî íèõ.

Íàãîëîñèëè ³ íà òîìó, ùî ñòà-
íîì íà 5 ÷åðâíÿ íà ìàðøðóòè ì³-
ñòà â Òåðíîïîë³ âè¿õàëè 134 àâòî-
áóñè òà 50 òðîëåéáóñ³â. Íà ÷îòèðè 
ïðèì³ñüê³ ìàðøðóòè âè¿õàëè ï’ÿòü 

àâòîáóñ³â. Ó çâ’ÿçêó ç ïåðåâàíòà-
æåííÿì ïðèì³ñüêèõ ìàðøðóò³â, 
÷åðåç â³äñóòí³ñòü çàë³çíè÷íîãî 
ñïîëó÷åííÿ åëåêòðè÷êè «Òåð-
íîï³ëü-Ëüâ³â», íà îêðåì³ ðåéñè 
äàëè äâà àâòîáóñè îäíî÷àñíî òà 
ïî îäíîìó ãðàô³êó, ùîá óíèêíóòè 
ïåðåâàíòàæåííÿ.

Ö³ ð³øåííÿ ïåðåäàëè íà ðîçãëÿä 
êîì³ñ³¿ ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.

ßêùî âèïàäêè çàõâîðþâàíü 
íà êîðîíàâ³ðóñ ïðîòÿãîì òðüîõ 
äí³â ïîñï³ëü áóäóòü çá³ëüøóâàòè-
ñÿ, êîì³ñ³ÿ ÒÅÁ ³ ÍÑ çîáîâ’ÿçàíà 
ñêàñóâàòè ïîñëàáëåííÿ äåÿêèõ êà-
ðàíòèííèõ îáìåæåíü, çàçíà÷èëè 
íà çàñ³äàíí³ Øòàáó.

Закладам харчування дозволили знову приймати 
відвідувачів у приміщенні, однак з дотриманням 
відповідних карантинних умов 
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Відкрили кафе та церкви. А діти 
можуть самі їхати у транспорті

БІЛЯ БАНКІВ — ЧЕРГИ ЗАРОБІТЧАН. 
ЯК ЗМІНИЛИСЯ УМОВИ ПРАЦІ?
Заробітки  Біля банків міста знову 
черги заробітчан, які платять за візу для 
роботи за кордоном. Люди збираються 
вже кілька днів поспіль з самого ранку

Îäíàê áðàê óêðà¿íñüêèõ ðîá³ò-
íèê³â â Ïîëüù³ íå ïîâ’ÿçàíèé ç 
åï³äåì³ºþ êîðîíàâ³ðóñó, — êàæå 
Ñâ³òëàíà Ïîâàð. Óêðà¿íö³ ñòàðà-
þòüñÿ ¿õàòè â ³íø³ êðà¿íè, äå ïðî-
ïîíóþòü âèù³ çàðïëàòè òà ë³ïø³ 
óìîâè ïðàö³.

Áðàê çàðîá³ò÷àí âïëèíóâ ³ 
íà çàðïëàòè. ßê ïîÿñíþº Ñâ³ò-
ëàíà Ïîâàð, çàðïëàòè äëÿ íàéìà-
íèõ ïðàö³âíèê³â çíà÷íî çðîñëè, 
íåçâàæàþ÷è íà êàðàíòèí. Òàê, 
ó Ïîëüù³ ðîáîòîäàâö³ ãîòîâ³ 
ïëàòèòè á³ëüøå, áî âèêîíóâàòè 
ñåçîíí³ ðîáîòè í³êîìó. Äî òîãî æ, 
çàðïëàòó ï³äâèùèëè ³ ÷åðåç òå, 
ùî ÷èìàëî óêðà¿íö³â ¿äóòü â ³íø³ 

êðà¿íè ªÑ, äå ¿ì ïðîïîíóþòü 
á³ëüøó îïëàòó. Îäíàê â ³íøèõ 
êðà¿íàõ çàðïëàòè àáî íåçíà÷íî 
çðîñëè, àáî íå çì³íèëèñü âçàãàë³. 
Äî ïðèêëàäó, ó Í³ìå÷÷èí³ çàðî-
á³òêè íå çì³íèëèñÿ.

×åðãè á³ëÿ áàíê³â, ÿê ââàæàº 
Ñâ³òëàíà Ïîâàð, áóäóòü ³ äàë³, 
îñê³ëüêè ëþäè õî÷óòü ¿õàòè íà çà-
ðîá³òêè. Ïðîáëåì ç âè¿çäîì íàðàç³ 
íåìàº. Îäíàê çàðîá³ò÷àíè ï³ñëÿ 
ïðè¿çäó ìàþòü ïåðåáóâàòè äâà 
òèæí³ íà ñàìî³çîëÿö³¿.

— Ëþäè áóäóòü ìàñîâî ¿õàòè 
çà êîðäîí, — êàæå ïàí³ Ñâ³ò-
ëàíà. — ßê ïîêàçóº ïðàêòèêà, 
ó íàñ ðîáî÷èõ ì³ñöü ç âèñîêîþ 

çàðîá³òíîþ ïëàòîþ ìàëî, ³ òîìó 
õî÷óòü ¿õàòè ïðàöþâàòè â ³íø³ 
êðà¿íè. Ó íàñ ëþäè ïðàöüîâè-
ò³, â³äïîâ³äàëüí³, ³ ¿õ çà öå äóæå 
ö³íóþòü çà êîðäîíîì. Òîìó 
äîêè â íàñ íå áóäå äîñòàòíüî¿ 
ê³ëüêîñò³ ðîáî÷èõ ì³ñöü ç âèñî-
êîþ çàðïëàòîþ, ëþäè ¿õàòèìóòü 
íà çàðîá³òêè.

Îäíàê ïàì’ÿòàéòå, ùî õî÷ 
â Óêðà¿í³ ïî÷àëè ä³ÿòè ïîñëàáëåí-
íÿ êàðàíòèíó, ë³êàð³ íàãîëîøó-
þòü, ùî íåîáõ³äíî äîòðèìóâàòèñÿ 
ñîö³àëüíî¿ äèñòàíö³¿, ïàì’ÿòàòè 
ïðî ìàñêîâèé ðåæèì â ãðîìàä-
ñüêèõ ì³ñöÿõ òà òàì, äå º ìàñîâ³ 
ñêóï÷åííÿ ëþäåé.
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 ×åðåç áðàê ðîá³òíèê³â, 

ó Ïîëüù³ ï³äíÿëè 
çàðîá³òí³ ïëàòè äëÿ 
óêðà¿íö³â. À â ³íøèõ 
êðà¿íàõ ï³äâèùåííÿ 
íå áóëî

Біля банків не всі заробітчани дотримуються дистанції. Багато людей стоять без масок
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Ìàéæå ð³ê ìèíóâ ï³ñëÿ íåïðè-
ºìíîãî ³íöèäåíòó, ÿêèé òðàïèâñÿ 
ï³ä ÷àñ îäí³º¿ ç ðåïåòèö³é êîëåê-
òèâó «Îðêåñòðà Âîë³». Íàãàäàºìî, 
ùî êåð³âíèê îðêåñòðó Âîëîäè-
ìèð Ãðèöàé, çà ñëîâàìè ï³äëåã-
ëèõ, æáóðíóâ êð³ñëî ó ìóçèêàíòà, 
ÿêèé ÷åðåç öå îòðèìàâ êîíòóç³þ 
îêà òà ãåìàòîìó âåðõíüî¿ ïîâ³êè. 
ßê ðîçïîâ³ëè ìóçèêàíòè: «êåð³â-
íèê ÷àñòî ïðèõîäèâ íà ðîáîòó 
íàï³äïèòêó, îáðàæàâ ¿õ òà í³ÿê 
íå ñïðèÿâ ðîçâèòêó êîëåêòèâó». 
×åðåç öå á³ëüø³ñòü ìóçèêàíò³â 
íàïèñàëè çàÿâè íà çâ³ëüíåííÿ. 
Âîíè ïîãîäèëèñü ïîâåðíóòèñÿ 
ëèøå â òîìó âèïàäêó, ÿêùî îáå-
ðóòü íîâîãî êåð³âíèêà.

ХТО ПРЕТЕНДУВАВ НА ПОСАДУ 
Íà ïîñàäó íîâîãî äèðåêòîðà îð-

êåñòðó ñïåðøó ïðåòåíäóâàëî ï’ÿòü 
êàíäèäàò³â, îäíàê îäèí áóâ çìó-
øåíèé çíÿòè ñâîþ êàíäèäàòóðó 
÷åðåç íåäîñòàòí³é äîñâ³ä ðîáîòè, 
ùî íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì äî ïðå-
òåíäåíò³â. Ñåðåä ³íøèõ ïðåòåí-
äåíò³â — Òàðàñ Ì³ðîøíè÷åíêî, 
Ìàð³ÿ Äèäàê, Àíäð³é Êóøí³ðèê 
òà Âîëîäèìèð Ãðèöàé.

Íîâ³ ïðåòåíäåíòè íà ïîñàäó 
íàãîëîøóâàëè íà òîìó, ùî â êî-
ëåêòèâ³ ïîâèííà áóòè äðóæíÿ 
àòìîñôåðà, ùîá óñ³ì ó÷àñíèêàì 
áóëî êîìôîðòíî. Òàêîæ çíà÷íó 
óâàãó âîíè îá³öÿëè ïðèä³ëèòè 
ïîïóëÿðèçàö³¿ îðêåñòðó, ùîá 
ïðèâåðíóòè óâàãó ìîëîä³. Ñàìå 
òîìó, êàæóòü, ïîòð³áíå îíîâëåííÿ 
ðåïåðòóàðó, ïðîñóâàííÿ îðêåñòðó 
÷åðåç ñîö³àëüí³ ìåðåæ³.

Âèçíà÷àëè êðàùîãî ïðåòåí-
äåíòà íà ïîñàäó äèðåêòîðà ïðåä-
ñòàâíèêè óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ 
ìèñòåöòâ, äèðåêòîðè êóëüòóðíèõ 
çàêëàä³â, ìóçè÷íèõ øê³ë òà ÷ëåíè 
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. Çàãàëîì 
9 ÷ëåí³â êîì³ñ³¿ ³ âêàçàëè íà «êðà-
ùó êàíäèäàòóðó», íà ¿õ äóìêó.

ЧИ ПОНОВЛЯТЬ ДИРЕКТОРА?
×ëåíè êîì³ñ³¿ âèð³øèëè ãîëîñó-

âàòè òàºìíî. Ø³ñòü ç íèõ êðàùèì 
êàíäèäàòîì íà ïîñàäó äèðåêòîðà 

ââàæàþòü Âîëîäèìèðà Ãðèöàÿ. 
Ùå òðè ÷ëåíè êîì³ñ³¿ ïðîãîëî-
ñóâàëè çà Òàðàñà Ì³ðîøíè÷åíêà.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìóçèêàíòè ïî÷óëè 
ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ êîì³ñ³¿, âè-
ãóêóâàëè: «Ãàíüáà». Í³õòî íå ðîç-
ðàõîâóâàâ, ùî ï³ñëÿ âèò³âîê êåð³â-
íèêà, éîãî îáåðóòü çíîâó, êàæóòü 
âîíè. Êàíäèäàòóðó Âîëîäèìèðà 
Ãðèöàÿ ïîäàäóòü òàêîæ íà ðîçãëÿä 
ì³ñüêîìó ãîëîâ³. Ìóçèêàíòè æ, ÿê³ 
ïðîïðàöþâàëè â îðêåñòð³ íå îäèí 
äåñÿòîê ðîê³â ³ çâ³ëüíèëèñü ÷åðåç 
äèðåêòîðà, òåïåð ïîâåðòàòèñÿ òî÷-
íî íå çáèðàþòüñÿ.

Îäíàê íàðàç³ ð³øåííÿ ÷ëåí³â 
êîì³ñ³¿ íå º îñòàòî÷íèì. ßê ïî-
ÿñíþº çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Ëåîí³ä Áèöþðà, öÿ ñèòóàö³ÿ 
íåîäíîçíà÷íà. Óñå çàëåæàòèìå â³ä 
ð³øåííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè, ÿêèé ³ 
ïðèçíà÷àº êåð³âíèêà.

— ª ïîëîæåííÿ, â³äïîâ³äíî 
äî ÿêîãî âèçíà÷àþòü äèðåêòî-
ðà óñòàíîâè, — ïîÿñíþº Ëåîí³ä 
Áèöþðà. — ª ÷ëåíè êîì³ñ³¿, ÿê³ 
îáèðàþòü êàíäèäàòóðó, ³ º ì³ñü-
êèé ãîëîâà, ÿêèé ìîæå ïðèéìàòè 
ð³øåííÿ ñàìîñò³éíî. Çâè÷àéíî, 
ìè ðîçóì³ºìî öþ ïðîáëåìó. ª 
ïðîáëåìà ç òâîð÷èì êîëåêòèâîì, 
º ð³øåííÿ êîì³ñ³¿. Öÿ ñèòóàö³ÿ 
íåîäíîçíà÷íà.

Òîìó í³õòî íå âèêëþ÷àº, ùî 
çðåøòîþ êåð³âíèêîì «Îðêåñòðó 
Âîë³» íå áóäå Âîëîäèìèð Ãðèöàé. 
Àëå éîãî òàêîæ ìîæóòü ³ ïðè-
çíà÷èòè. Ïðî öå ìè ä³çíàºìîñÿ 
çãîäîì.

ПРОТИ СТАРОГО-НОВОГО 
ДИРЕКТОРА 

Ìóçèêàíòè, ÿê³ ï³øëè ç îðêå-
ñòðó, êàæóòü, ùî çà ð³ê ÷àñó ï³ñ-
ëÿ ðîçâàëó êîëåêòèâó äèðåêòîð 
íå çì³ã íîðìàëüíî íàëàãîäèòè 
ðîáîòó.

ЕКСДИРЕКТОР «ОРКЕСТРА ВОЛІ» 
ЗНОВУ «МІТИТЬ» НА ПОСАДУ
Музика  Вибори на посаду директора 
муніципального колективу «Оркестра 
Волі» відбулися у четвер, 4 червня. 
На посаду директора претендували 
четверо людей, серед яких і колишній 
директор Володимир Грицай. Саме через 
нього більшість музикантів оркестру 
звільнилися. Про це вони розповідали 
журналістам «RIA плюс». Хто може стати 
новим керівником та що з оркестром 
зараз, читайте у матеріалі

— Óæå ìèíóâ ð³ê, ÿê íàø 
äèðåêòîð ðîçâàëèâ îðêåñòð ³ 
éîìó äàëè ÷àñ ñôîðìóâàòè íî-
âèé îðêåñòð, — ðîçïîâ³äàº êî-
ëèøí³é ó÷àñíèê êîëåêòèâó ïàí 
Ìèðîí. — ß êîëè ïî÷óâ íîâèé 
îðêåñòð, òî òàêå âðàæåííÿ, ùî 
êîëèñü ó êîëãîñï³ êîëåêòèâè áóëè 
êðàù³. Ùîá çðîáèòè õîðîøèé îð-
êåñòð, ïîòð³áíî ìàòè õîðîøîãî 
õóäîæíüîãî êåð³âíèêà, ìóçèêàí-
ò³â. Çà ð³ê íå çðîáèëè í³÷îãî.

Ïðî òå, ùî ìóí³öèïàëüíèé 
îðêåñòð ñòàâ ã³ðøèé, êàæóòü 
íå ëèøå êîëèøí³ ó÷àñíèêè êî-
ëåêòèâó, à é ïðåòåíäåíòè íà ïî-
ñàäó êåð³âíèêà. Âîíè çàïåâíÿ-
þòü — íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè ðåîð-
ãàí³çàö³þ êîëåêòèâó. Íà ¿õ äóìêó, 
ïîòð³áíî ïðîâåñòè êîíêóðñ äëÿ 
ìóçèêàíò³â, çàëó÷àòè ÿê êîëèøí³õ 
ó÷àñíèê³â, òàê ³ íîâèõ ìîëîäèõ 
òàëàíîâèòèõ ëþäåé.

— ß 30 ðîê³â ãðàâ â îðêåñòð³ ³ 
òàêîãî êîëåêòèâó ÿê «Îðêåñòðà 
Âîë³» íå ³ñíóº ìàéæå ð³ê, — êàæå 
ó÷àñíèê îðêåñòðó, ñîë³ñò-³íñòðó-
ìåíòàë³ñò âèùî¿ êàòåãîð³¿. — Ò³ 
ìóçèêàíòè, ÿê³ çàðàç ïðàöþþòü 
òàì, öå íå îðêåñòð, íà æàëü. 
Ìèíóëèé êîëåêòèâ íå âèòðèìàâ 
ñòàâëåííÿ äèðåêòîðà ³ ï³øîâ, áî 
âñ³õ àðòèñò³â ïîñò³éíî ïðèíè-
æóâàëè.

Ïðîòè ïîíîâëåííÿ Âîëîäèìè-
ðà Ãðèöàÿ âèñòóïèâ ³ çàñëóæåíèé 
àðòèñò Óêðà¿íè, ñï³âàê, êîëèøí³é 
äèðåêòîð òà õóäîæí³é êåð³âíèê 
îðêåñòðó Ðîìàí Áîéêî.

— Ìåí³ ñîðîìíî, ùî öÿ ëþäèíà 
çíîâó õî÷å ïîâåðíóòèñÿ íà ïîñàäó 
äèðåêòîðà, — êàæå Ðîìàí Áîé-
êî. — Öÿ ëþäèíà á’º ï³äëåãëèõ 

ïî ãîëîâ³, ñïðàâà ïåðåáóâàº ó ñóä³. 
Íàø îðêåñòð ïîâèíåí âèõîâóâàòè 
ìîëîäü. Êðàù³ ìóçèêàíòè íàøîãî 
ì³ñòà ñêàçàëè, ùî ç òàêèì äèðåê-
òîðîì âîíè ïðàöþâàòè íå õî÷óòü 
³ âèìóøåí³ áóëè çâ³ëüíèòèñÿ. Ïðî 
ùî ìîæå éòè ìîâà?

Îäíàê ñåðåä êîëåêòèâó îðêåñòðó 
º ³ ò³, õòî ï³äòðèìàëè äèðåêòîðà òà 
ââàæàþòü, ùî â³í ïðîñòî ç³ðâàâñÿ 
³ íàñïðàâä³, öå êîëåêòèâ ñïðîâî-
êóâàâ êåð³âíèêà.

— Äèðåêòîð ðîáèòü çàóâàæåííÿ, 
à ò³ íå ñëóõàþòü, — êàæå ó÷àñíèöÿ 
êîëåêòèâó. — Òðåáà ñëóõàòè, áî 
öå äèðåêòîð, à íå òðåáà íà «òè» 
ãîâîðèòè. Óñ³ õàìëÿòü. Â³í ïðîñòî 
çðîáèâ ¿ì çàóâàæåííÿ ïðî çâ³ëü-
íåííÿ.

Âîëîäèìèð Ãðèöàé æå íàãî-
ëîøóº, ùî âñ³ íîâ³ ìóçèêàíòè, 
ÿê³ çàðàç º ó ñêëàä³ êîëåêòèâó, 
ïðîéøëè êîíêóðñíèé â³äá³ð, ³ 
îðêåñòð ìàº òàêèé ñàìèé âèñî-
êèé ïðîôåñ³îíàëüíèé ð³âåíü, ÿê 
³ êîëèñü.

ЯК ПРАЦЮЄ ОРКЕСТР ЗАРАЗ?
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê á³ëüø³ñòü ìó-

çèêàíò³â çâ³ëüíèëèñÿ, îðêåñòð 
òèì÷àñîâî ïðèïèíèâ ðîáîòó. ¯ì 
çíàéøëè çàì³íó, òîìó îðêåñòð 
ôóíêö³îíóº, çàïåâíÿº ïàí Ãðè-
öàé. Õî÷ ÷åðåç êàðàíòèí íå âè-
ñòóïàº.

— Íàðàç³ ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó ìè 
ï³äãîòóâàëè êîíöåðòíó ïðîãðàìó 
äî Äíÿ çóñòð³÷³ âåñíè òà Äíÿ ìà-
òåð³ «Ñêàæè ìåí³ òè í³æíî ïðî 
ëþáîâ», — êàæå äèðåêòîð. — Øòàò 
îðêåñòðó ñêëàäàº 25 ëþäåé. Ìè 
ðîçøèðèëè ðåïåðòóàð, äîäàëè 
äî êîíöåðòíî¿ ïðîãðàìè ï’ÿòü 

íîìåð³â âèùî¿ ñêëàäíîñò³. Îä-
íàê êàðàíòèí âïëèíóâ íà íàøó 
ðîáîòó.

Ó ïëàíàõ Âîëîäèìèðà Ãðèöàÿ — 
ïðîäîâæèòè ðîáîòó òà âèñòóïè 
îðêåñòðó íà ìàñîâèõ çàõîäàõ. Óæå 
º ïëàí. Îäíàê âñå çàëåæèòü â³ä 
åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿.

— Ñòîñîâíî êîíöåïö³¿ ïîäàëü-
øî¿ ïðàö³ îðêåñòðó — º ïëàíîâ³ òà 
ïîçàïëàíîâ³ çàõîäè, ÿê³ çàìîâëÿ-
þòü ð³çí³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, 
óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿ òà ï³äïðè-
ºìñòâà, — êàæå ïàí Âîëîäèìèð. — 
Íàïðÿìêè êîíöåðòíî¿ òà êóëüòóð-
íî¿ ðîáîòè çá³ëüøóþòüñÿ. Òå ñàìå 
â³äáóâàºòüñÿ ³ç çàáåçïå÷åííÿì îá-
ñëóãîâóâàííÿ íå ëèøå òåðíîï³ëü-
ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, à é 
³íøèõ ãðîìàä, ðàéîííèõ öåíòð³â 
òà ì³ñò.

Ó ïëàíàõ Âîëîäèìèðà Ãðè-
öàÿ — ùå ïîïóëÿðèçóâàòè êðàù³ 
óêðà¿íñüê³ òâîðè, îíîâëþâàòè 
ðåïåðòóàð òîùî.

— Ìè ðîçøèðþâàòèìåìî òâîð-
÷èé ðåïåðòóàð îðêåñòðó íà çà-
äîâîëåííÿ êóëüòóðíèõ çàïèò³â 
æèòåë³â Òåðíîïîëÿ òà îáëàñò³, — 
êàæå Âîëîäèìèð Ãðèöàé. — Ìè 
ïðîäîâæèìî ò³ñíó ñï³âïðàöþ ç 
êóëüòóðèíèìè, îñâ³òí³ìè óñòàíî-
âàìè. Ìè ïëàíóºìî îðãàí³çîâó-
âàòè êîíöåðòè â ³íøèõ îáëàñíèõ 
öåíòðàõ, áðàòè ó÷àñòü ó ôåñòè-
âàëÿõ òà ìóçè÷íèõ êîíêóðñàõ 
â Óêðà¿í³ òà çà ¿¿ ìåæàìè.

À ùå õî÷óòü ïðîâåñòè ïîòî÷íèé 
ðåìîíò ïðèì³ùåííÿ îðêåñòðó, çà-
êóïèòè íîâ³ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåí-
òè, îíîâèòè ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó 
áàçó, çàëó÷èòè äî ñêëàäó íîâèõ 
ìóçèêàíò³â òîùî.

Îðêåñòð ñòàâ ã³ðøèé, 
êàæóòü ³ êîëèøí³ 
ó÷àñíèêè êîëåêòèâó, ³ 
ïðåòåíäåíòè íà ïîñàäó 
êåð³âíèêà. Êîëåêòèâó 
ïîòð³áíà ðåîðãàí³çàö³ÿ

Колишні музиканти прийшли на засідання. Після оголошення результатів голосування 
музиканти почали вигукувати: «Ганьба!»
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Çàãèíóâ 53-ð³÷íèé âîä³é Opel, 
ùå òðîº ïàñàæèð³â öüîãî àâòî îò-
ðèìàëè ñåðéîçí³ òðàâìè — òà-
êèìè áóëè íàñë³äêè ðåçîíàíñíî¿ 
àâàð³¿ ïîáëèçó Îçåðíî¿. ÄÒÏ òðà-
ïèëàñü 29 òðàâíÿ áëèçüêî 16 ãîä. 
íà òðàñ³ Òåðíîï³ëü-Ëüâ³â.

Òîãî äíÿ ó ïîë³ö³¿ ëèøå ï³ä-
òâåðäèëè ôàêò, ùî ñòàëàñÿ ÄÒÏ ç 
ïîòåðï³ëèìè. «RIA ïëþñ» âäàëîñü 
ä³çíàòèñÿ äåòàë³ àâàð³¿.

ЗАГИНУВ НА МІСЦІ 
— Âîä³é Opel, çà ïîïåðåäí³ìè 

äàíèìè, ðóõàþ÷èñü ó á³ê Ëüâîâà, 
ï³øîâ íà îáã³í äâîõ âàíòàæ³âîê, — 
ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê â³ää³ëó 
ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èí³â ó ñôåð³ 
òðàíñïîðòó ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ 
ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ íàöïîë³ö³¿ 
â îáëàñò³ Áîãäàí Øóëÿð. — Âñå 
ñòàëîñü íà ä³ëÿíö³ äîðîãè ç îáìå-
æåíîþ îãëÿäîâ³ñòþ. Â³í ïåðåòíóâ 
ñóö³ëüíó ë³í³þ äîðîæíüî¿ ðîçì³ò-
êè òà âè¿õàâ íà çóñòð³÷íó ñìóãó, äå 
äîïóñòèâ ç³òêíåííÿ ³ç çóñòð³÷íèì 
àâòîìîá³ëåì Volkswagen.

Òå, ùî âîä³é ï³øîâ íà îáã³í, 

ðîçïîâ³ëè âîä³é òà ïàñàæè-
ðè Volkswagen. Ï³äòâåðäèëè é 
òðàâìîâàí³ ïàñàæèðè Opel.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, âîä³é Opel, 
53-ð³÷íèé Â³êòîð, — ç Êðîïèâ-
íèöüêîãî. Éîãî ïàñàæèðè — 
æèòåë³ Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³. 
45-ð³÷íîãî ïàñàæèðà ç çàêðèòîþ 
÷åðåïíî-ìîçêîâîþ òðàâìîþ, 
ñòðóñîì ãîëîâíîãî ìîçêó, çà-

êðèòîþ òðàâìîþ ãðóäíî¿ êë³òêè 
ãîñï³òàë³çóâàëè äî Ë³êàðí³ øâèä-
êî¿ äîïîìîãè, ùî ó Òåðíîïîë³. 
Íåâäîâç³ éîãî ïåðåâåçëè äî ë³êàð-
í³ íà Ê³ðîâîãðàäùèí³. Äâîº ³íøèõ 
çåìëÿê³â òåæ îòðèìàëè òðàâìè, 
àëå â³ä ãîñï³òàë³çàö³¿ â³äìîâèëèñÿ.

ßê âäàëîñü íàì ä³çíàòèñÿ, çàãè-
áëèé Â³êòîð ðàçîì ç êóìîì òà ùå 
äâîìà çåìëÿêàìè ¿õàëè äî Ïîëü-
ù³ íà çàðîá³òêè. Ñàìå êóì íàé-

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Ñïàëàõ êîðîíàâ³ðóñó — ñå-
ðåä ïðàö³âíèê³â ñòàíö³¿ øâèä-
êî¿ äîïîìîãè ¹ 1 ó Òåðíîïîë³, 
ùî íà âóëèö³ Ðºï³íà. Çàõâîð³ëè 
18 ìåäèê³â. Ñòàíö³þ çàêðèëè 
íà êàðàíòèí. Ïðàöþº ëèøå îäíà 
äèñïåò÷åðñüêà â çàêðèòîìó ðåæè-
ì³, òàì 7 ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ïðèéìà-
þòü âèêëèêè ç óñ³º¿ îáëàñò³. ¯ì 
óæå çðîáèëè òåñòè íà êîðîíàâ³ðóñ 
³ âîíè íåãàòèâí³. Áðèãàäè ìåäèê³â 
çâ³äòè íå âè¿æäæàþòü.

Ï³ä ïèòàííÿì — ùå îäèí ïðà-
ö³âíèê öåíòðó åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè, ÿêèé íàðàç³ ïåðåáóâàº 
ó ë³êàðí³.

— ÏËÐ-òåñòè âçÿëè ó âñ³õ äèñ-
ïåò÷åð³â òà ñèñòåìíîãî àäì³í³-
ñòðàòîðà. Ðîäèíè ïðàö³âíèê³â âæå 
îáñòåæóþòü, à êîíòàêòí³ îñîáè 
ïåðåáóâàþòü â ³çîëÿö³¿. Ç õâîðèìè 
â ë³êàðí³ âîíè íå êîíòàêòóâàëè. 

Çàðàçèòèñÿ ìîãëè â òðàíñïîðò³, 
äåñü íà ïîáóòîâîìó ð³âí³. Éìî-
â³ðí³ñòü çàðàæåííÿ äóæå âåëèêà, 
áî õâîðîáà ïåðåäàºòüñÿ ïîâ³òðÿ-
íî-êðàïåëüíèì øëÿõîì, — ðîç-
ïîâ³äàº çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç 
ìåäè÷íî¿ ðîáîòè Öåíòðó åêñ-
òðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè Ãàííà 
Ìîí÷àê.

ßê ñòàëî â³äîìî «RIA ïëþñ» ³ç 
âëàñíèõ äæåðåë, ñåðåä õâîðèõ º 
æèòåëü Òåðíîï³ëüñüêîãî ðàéîíó, 
áàòüêî äåñÿòè ä³òåé, ÿêèé ïðà-
öþº âîä³ºì øâèäêî¿. Â³í ë³êó-
ºòüñÿ â ³íôåêö³éíîìó â³ää³ëåíí³ 
ëåãåíåâèõ çàõâîðþâàíü.

— Ïîïðè ñèìïòîìè, ñõîæ³ 
íà COVID-19, ÏËÐ-òåñò âèÿâèâñÿ 
íåãàòèâíèì. Àëå ÿ ïîêè íå ìîæó 
ï³äòâåðäèòè, ùî â íüîãî íåìàº 
êîðîíàâ³ðóñó, — ðîçïîâ³ëà ïàí³ 
Ãàííà.

Êîëî êîíòàêòíèõ îñ³á ó ³ìî-
â³ðíîãî õâîðîãî âæå âèçíà÷èëè. 

Ñ³ìåéíèé ë³êàð îáñòåæèâ ðîäèíó 
âîä³ÿ.

Äèðåêòîð öåíòðó åêñòðåíî¿ 
äîïîìîãè Ìèõàéëî Äæóñ ïîâ³-
äîìèâ, ùî ÷åðåç ñïàëàõ êîðî-
íàâ³ðóñó ó ïðàö³âíèê³â, ñòàíö³þ 
¹ 1 çàêðèëè íà êàðàíòèí, àëå 
äèñïåò÷åðñüêà ïðàöþº â çàêðè-
òîìó ðåæèì³.

— ×åðåç êàðàíòèí âèêëèê³â 
äåùî ìåíøå, òîìó ìè ïîâí³ñòþ 
ñïðàâëÿºìîñÿ, — êàæå Ìèõàéëî 
Äæóñ. — Óñ³ì ïðàö³âíèêàì ñòàíö³¿ 
¹ 1 çðîáèëè ÏËÐ-òåñòè.

Îäíà ë³êàðêà ïåðåáóâàº â ³í-
ôåêö³éí³é ë³êàðí³, ¿¿ ñòàí ñåðåä-
íüî¿ âàæêîñò³, ùå äâîº ë³êàð³â òà-
êîæ ìàþòü ÿâí³ îçíàêè êîðîíàâ³-
ðóñó, à ðåøòà ïåðåíîñÿòü õâîðîáó 
áåçñèìïòîìíî. Äèðåêòîð ââàæàº, 
ùî COVID-19 ìîãëè çàíåñòè ïî-
áóòîâèì øëÿõîì â äèñïåò÷åðñüêó. 
Ñ³ìåéí³ ë³êàð³ âæå îáñòåæóþòü 
ðîäèíè õâîðèõ ïðàö³âíèê³â.

АВАРІЯ В ОЗЕРНІЙ: КУМИ ТА 
ЗЕМЛЯКИ ЇХАЛИ НА ЗАРОБІТКИ
Трагедія  Водій Opel обганяв дві фури, 
перетнув суцільну і вискочив на зустрічну. 
Після лобового зіткнення загинув 
на місці. Водій Opel, як і пасажири — з 
Кропивницького. Водій Volkswagen — зі 
Збаражчини. Обидва водії — однолітки 

á³ëüøå òðàâìóâàâñÿ ³ ïîòðàïèâ 
äî ë³êàðí³.

В АВТО БУЛА І ДРУЖИНА 
²ãîðþ, âîä³þ Volkswagen, — òåæ 

53. Â³í — æèòåëü îäíîãî ç ñ³ë Çáà-
ðàçüêîãî ðàéîíó. Òîãî äíÿ â àâòî 
áóëà ³ éîãî äðóæèíà — ïîäðóææÿ 
ïîâåðòàëîñÿ äîäîìó. Íà ùàñòÿ, 
ëþäè íå ïîñòðàæäàëè.

— ²íôîðìàö³ÿ ïðî ïîä³þ âíåñå-
íà äî ªÐÄÐ çà ÷. 2 ñò. 286 Êðèì³-
íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, — ïî-
â³äîìèâ Áîãäàí Øóëÿð. — Íàðàç³ 
ïðîâîäèòüñÿ ðÿä åêñïåðòèç. Ñàìå 
çà ¿õí³ìè ðåçóëüòàòàìè ïðèéìà-
òèìåìî ð³øåííÿ — ÿêùî áóäå 
ï³äòâåðäæåííÿ, ùî âèíóâàòöåì 
ÄÒÏ áóâ ñàìå âîä³é Opel, ï³ñëÿ 
çàâåðøåííÿ ñë³äñòâà ïðîâàäæåííÿ 
çàêðèþòü.
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Станція швидкої — на карантині через коронавірус. 
Як працює служба, поки медики — на ізоляції

Наразі працюють підстанції № 3 та № 2 на вулицях 
Шпитальна та Київська. Вони обслуговують виклики по місту
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Водій Opel, рухаючись у бік Львова, пішов на обгін двох вантажівок

Якщо експертизи підтвердять, що винуватцем ДТП був саме 
водій Opel, після завершення слідства провадження закриють

Çàãèáëèé Â³êòîð ðàçîì 
³ç êóìîì òà ùå äâîìà 
çåìëÿêàìè ¿õàëè äî 
Ïîëüù³. Íà æàëü, íå 
ñóäèëîñÿ. Ïî äîðîç³ 
òðàïèëàñÿ á³äà



6 RIA ïëþñ, 10 ÷åðâíÿ 2020Ä²ÒÈ

Медична допомога, нагадаємо, 
не прив’язана до місця пропис-
ки, проживання. Кожен терно-
полянин може вибрати для своєї 
дитини педіатра в будь-якому 
медичному закладі, а гроші 
за ваше медичне обслуговування 
заплатить держава.
Документи, які потрібні для під-
писання угоди з лікарем — сві-
доцтво про народження дитини 
та документи (паспорт та код) 
одного з її батьків або опікунів.
— Процес підписання деклара-
ції дуже спрощений. За кілька 
хвилин уповноважена особа 
в закладі (медсестра, реєстра-
тор чи лікар) внесуть ваші дані 
в систему. Декларацію надси-
лають в систему «Електронне 
здоров‘я». Отже, ви офіційно 
задекларували вибір свого лі-
каря, — пояснює завідувачка пер-
шого поліклінічного відділення 
Людмила Мельничук.

Що ж робити, коли ваш лікар йде 
у літню відпустку?
Питання прийому вирішують 
внутрішньо у кожному відді-
ленні.
— Лікарі взаємно замінюють 
один одного, — каже вона. — Але 
в даному випадку записатися 
онлайн на прийом до іншого 
спеціаліста ви не зможете, хіба 
що через реєстратуру. Також лі-
кар, який перебуває на заміні, 
не зможе видати вам електро-
нне направлення до вузького 
спеціаліста чи в стаціонар. Це 
може зробити лише той, із ким 
у вас укладена декларація. Як 
варіант — тимчасово укласти її 
з іншим фахівцем. Нагадаю, що 
в будь-якому випадку батьки ма-
ють право переукладати декла-
рації з тим лікарем, якому дові-
ряють здоров'я своєї малечі. І при 
цьому не потрібно повідомляти 
про це попереднього спеціаліста.

Про декларацію та що робити, коли лікар у відпустці 

Знаходьте інформацію 

на офіційних сторінках 

Комунального 

некомерційного 

підприємства 

«Тернопільська міська 

дитяча комунальна 

лікарня» у Іnstagram 

та Facebook. 

Скануй QR-код.

НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

Ïîòð³áíî çàïèñàòè äèòèíó 
äî ë³êàðÿ, îòðèìàòè äîâ³äêó ó ñà-
äî÷îê ÷è øêîëó? Áåç ïðîáëåì. 
Äèòÿ÷³ ïîë³êë³í³êè â ì³ñò³ ïðà-
öþþòü ó ïîâíîö³ííîìó ðåæèì³. ² 
íàéãîëîâí³øå — âàì íå ïîòð³áíî 
ñòîÿòè â ÷åðãàõ, íàðàæàþ÷è ñåáå 
íà íåáåçïåêó. Çàâäÿêè âïðîâà-
äæåííþ åëåêòðîííîãî çàïèñó 
â ÊÍÏ «Òåðíîï³ëüñüêà ì³ñüêà 
äèòÿ÷à êîìóíàëüíà ë³êàðíÿ» óñ³ ö³ 
ä³¿ ìîæíà ëåãêî âèêîíàòè çà ê³ëü-
êà õâèëèí.

Âèêîðèñòàííÿ íîâèõ ñåðâ³ñ³â 
äîçâîëÿº íå ò³ëüêè çåêîíîìèòè 
÷àñ òåðíîïîëÿí, à é çàõèñòèòè ¿õ 
â³ä ðèçèêó ³íô³êóâàííÿ, ùî ìîæå 
áóòè ïðè ñêóï÷åíí³ ëþäåé. Åëåê-
òðîííà ðåºñòðàòóðà, îô³ö³éíèé 
ñàéò ïîë³êë³í³êè, ôóíêö³îíóâàííÿ 
ñåðâ³ñó äëÿ îíëàéí-çàïèñó — óñ³ 
ö³ ïîñëóãè º äëÿ âàñ äîñòóïíèìè.

ДОВІДКИ ЗАМОВИТИ ОНЛАЙН 
ßê íèìè ñêîðèñòàòèñÿ? Ïðî öå 

ðîçïîâ³ëà çàâ³äóâà÷êà ïåä³àòðè÷-
íîãî â³ää³ëåííÿ ¹ 1 Ëþäìèëà 
Ìåëüíè÷óê.

— Ç 22 òðàâíÿ ìè ïî÷àëè âè-
äàâàòè äîâ³äêè äëÿ ä³òîê ó ñà-
äî÷îê. Îäíà ç íàéâàæëèâ³øèõ 
óìîâ — íàÿâí³ñòü äîâ³äêè 095/î 
ç âêàç³âêîþ, ùî äèòèíà íå áóëà 

â êîíòàêò³ ç ³íôåêö³éíèìè õâî-
ðèìè, íå º íà ñàìî³çîëÿö³¿ ç ïðè-
âîäó COVID-19 ³ íå º â êîíòàêò³ 
ç õâîðèìè íà êîðîíàâ³ðóñ. Äëÿ 
öüîãî áàòüêàì ïîòð³áíî çàïèñàòè-
ñÿ îíëàéí, àáî ÷åðåç ðåºñòðàòóðó 
äî ë³êàðÿ, ³ç ÿêèì ó íèõ óêëàäåíà 
äåêëàðàö³ÿ. Ïðèéøîâøè íà âêà-
çàíó ãîäèíó, ñïåö³àë³ñò îãëÿíå 
ìàëå÷ó òà âèäàñòü äîâ³äêó â³äïî-
â³äíîãî çðàçêà. Òàì îáîâ’ÿçêîâî 
ìàº áóòè âêàçàíî: äîçâîëåíî â³äâ³-
äóâàòè äîøê³ëüíèé çàêëàä, — ïî-
ÿñíþº ïàí³ Ëþäìèëà.

Äîâ³äêè ïðî ùåïëåííÿ — ôîð-
ìè 063/î òàêîæ ìîæíà çàìîâèòè 
÷åðåç ³íòåðíåò. Ó òàêîìó âèïàäêó 
ñòàðøà ìåäñåñòðà ïåä³àòðè÷íîãî 
â³ää³ëåííÿ ï³äãîòóº ¿õ ùå äî âà-
øîãî â³çèòó â çàêëàä.

Ìàéáóòí³ ïåðøîêëàñíèêè òà-
êîæ ìîæóòü îòðèìàòè äîâ³äêè 
ôîðìè ¹ 086–1/î «Äîâ³äêà ó÷íÿ 
çàãàëüíîîñâ³òíüîãî íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó ïðî ðåçóëüòàòè îáîâ'ÿçêî-
âîãî ìåäè÷íîãî ïðîô³ëàêòè÷íîãî 
îãëÿäó». ¯¿ âàø ïåä³àòð âèäàñòü 
ï³ñëÿ îãëÿäó äèòèíè òà ïðîõîä-
æåííÿ ïðîôîãëÿäó, íà ÿêèé òàêîæ 
çàïèñóþòü îíëàéí.

— Ìàì³ ÷è òàòîâ³ ïðîñòî ïî-
òð³áíî çàòåëåôîíóâàòè äî ñâî-
ãî ë³êàðÿ. Òîé çàïèñóº äèòèíó 
íà ïðîôîãëÿä, ÿêèé ïîòð³áíî 
ïðîéòè ó ïðèì³ùåíí³ öåíòðàëüíî¿ 

ДИТЯЧІ ПОЛІКЛІНІКИ ПРАЦЮЮТЬ 
БЕЗ ЧЕРГ. ЯК ЗАПИСАТИСЯ?
Здоров'я  Педіатричні відділення 
щодня приймають маленьких відвідувачів 
та їх батьків. Для максимальної зручності 
працює онлайн-запис на прийом 
до лікаря, тож це суттєво економить час 
та вирішує питання карантинних вимог 

ïîë³êë³í³êè, ùî íà Ôåäüêîâè÷à. 
Õ³ðóðã, îðòîïåä, îêóë³ñò òà ñòî-
ìàòîëîã — ÷îòèðè ñïåö³àë³ñòè, 
ÿê³ ïîâèíí³ îãëÿíóòè äîøê³ëüíÿ. 
Ó âèçíà÷åíó ãîäèíó âè ïðèõîäèòå 
íà îãëÿä. Ó ôîéº º äåççàñîáè äëÿ 
îáðîáêè ïîâåðõí³ ðóê. Ó ðåºñòðà-
òóð³ âàì äàþòü ôîðìó 112. Áåç 
÷åðãè ó âèçíà÷åíó ãîäèíó — óñå 
äóæå ïðîñòî. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê áó-
äóòü âèñíîâêè âóçüêèõ ñïåö³àë³ñ-
ò³â, âàø ë³êàð, ç ÿêèì óêëàäåíà 
äåêëàðàö³ÿ, çìîæå âèäàòè äîâ³äêó 
äî øêîëè, — ïðîäîâæóº Ëþäìèëà 
Ìåëüíè÷óê.

ЯК ЗАПИСАТИСЯ НА ПРИЙОМ 
Ïîäáàéòå ïðî çàïèñ äî ë³êàðÿ 

çàçäàëåã³äü. Ïðîöåäóðà çàïèñó äî-
ñèòü ïðîñòà. Ïîïåðåäíüî íåîá-
õ³äíî çàðåºñòðóâàòèñÿ íà ñàé-
ò³ — tmdkl.te.ua (ââåñòè ïåâí³ 
â³äîìîñò³ ïðî ñåáå, ùî äàþòü 
çìîãó ñôîðìóâàòè åëåêòðîííó 
êàðòêó), îòðèìàòè ïàðîëü, ÿêèì 
ìîæíà êîðèñòóâàòèñÿ äëÿ âõîäó 
â ñèñòåìó.

Ïðîöåñ çàïèñó íà ïðèéîì ïå-
ðåäáà÷àº âèá³ð ë³êàðÿ çà ñïåö³àëü-
í³ñòþ. À äàë³ íåîáõ³äíî âèáðàòè 
ë³êàðÿ çà ïð³çâèùåì òà âêàçàòè 
÷àñ, íà ÿêèé ïàö³ºíò áàæàº çàïè-
ñàòèñÿ íà ïðèéîì (óñ³ â³äîìîñò³ 
ïðî ÷àñ ïðèéîìó ë³êàð³â òà ïðî 
íàÿâí³ñòü â³ëüíèõ ì³ñöü äëÿ çàïè-
ñó çàâàíòàæóþòüñÿ àâòîìàòè÷íî).

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ïðîöåäóðè 
îíëàéí-çàïèñó íà âêàçàíó ï³ä ÷àñ 
ðåºñòðàö³¿ åëåêòðîííó ïîøòó ïà-
ö³ºíòà íàäõîäèòü ïîâ³äîìëåííÿ 
ç ï³äòâåðäæåííÿì ôàêòó çàïèñó 
íà ë³êàðñüêèé ïðèéîì.

Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ â³äì³íè 
ïîïåðåäíüîãî çàïèñó, çðîáëåíî-
ãî ÷åðåç âåá-ñàéò, ïàö³ºíò ìîæå 
ñêîðèñòàòèñÿ ôóíêö³ºþ â³äì³íè 
çàïèñó, çàéøîâøè äî ïåðñîíàëü-

íîãî êàá³íåòó, àáî çâåðíóòèñÿ ç 
öüîãî ïðèâîäó äî ðåºñòðàòóðè 
ïîë³êë³í³êè.

ЕКОНОМНО ТА БЕЗПЕЧНО 
Îíëàéí-çàïèñ çíà÷íî ïîëåãøóº 

æèòòÿ ÿê áàòüê³â ç ä³òêàìè, òàê 
³ ë³êàð³â, ïðîäîâæóº çàâ³äóâà÷ 
â³ää³ëåííÿ. Ïåðø çà âñå, öå åêî-
íîìèòü ÷àñ. Áàòüêàì ç ä³òêàìè 
íå ïîòð³áíî ñòîÿòè â ÷åðç³. Äóæå 
ð³äêî, êîëè õòîñü ïðèõîäèòü ó çà-
êëàä ïîçà ÷åðãîþ. Ë³êàð ìàº çìîãó 
ñïîê³éíî îãëÿíóòè ïàö³ºíòà.

— Ìåäè÷í³ êàðòêè ïàö³ºíò³â, ÿê³ 
çàïèñàëèñÿ íà ïðèéîì ÷åðåç âåá-
ñàéò, ó êàá³íåòè ë³êàð³â çàâ÷àñíî 
ïåðåäàþòüñÿ ðåºñòðàòîðàìè, òàêèì 
÷èíîì, ïàö³ºíòó íåìàº ïîòðåáè 
çâåðòàòèñÿ äî ðåºñòðàòóðè. Öå ùå 
îäèí ïëþñ. Êð³ì òîãî, îíëàéí-ñè-
ñòåìà — öå ùå é ãàðàíò³ÿ âàøî¿ 

áåçïåêè. Ñàìå çàâäÿêè åëåêòðî-
ííîìó çàïèñó ìàºìî ìîæëèâ³ñòü 
óíèêíóòè ñêóï÷åííÿ ëþäåé òà 
çàïîá³ãòè ðèçèêó ¿õ ³íô³êóâàííÿ. 
Ë³êàð ìàº âèä³ëåíèé ÷àñ íà ïðè-
éîì ïàö³ºíòà. Ï³ñëÿ êîæíîãî ç íèõ 
ìåäè÷íèé ïðàö³âíèê ïðîòèðàº âñ³ 
ïîâåðõí³ ó êàá³íåò³ äåççàñîáàìè, — 
ïåðåë³÷óº ïàí³ Ëþäìèëà.

ßêùî ðàí³øå ïðî ñèñòåìó åëåê-
òðîííî¿ ðåºñòðàö³¿ çíàëè íå âñ³, 
òî íèí³ öå âñå ðîçïîâñþäæåíà 
ïðàêòèêà, íàãîëîøóº ë³êàð.

ДОВІДКА 

У Тернополі працює шість педіа-
тричних відділень та 107 педіатрів. 
Укладено 44989 декларацій з паці-
єнтами. Кожен лікар має по 900 де-
кларацій.

Як записати дитину онлайн? 
Для цього вам потрібно 
створити особистий кабінет

Виберіть лікаря, до якого хочете потрапити на прийом, 
а також зручну годину для візиту

У талоні буде 
вказано дату та 
час прийому, 
ПІП лікаря — при 
натисканні на дату

Онлайн-запис значно полегшує життя як батьків з 
дітками, так і лікарів. Прийом проходить швидко та безпечно 
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Äåâ’ÿòü îçäîðîâ÷èõ çàêëàä³â 
íà Òåðíîï³ëüùèí³ ãîòîâ³ ïðè-
éíÿòè ïåðøèõ â³äâ³äóâà÷³â. Êîëè 
ñàìå äîçâîëÿòü ¿ì ïðàöþâàòè, 
çàëåæèòü â³ä ð³øåííÿ óðÿäó òà 
ïîñëàáëåííÿ ïðîòèåï³äåì³÷íèõ ³ 
êàðàíòèííèõ çàõîä³â. Ñïîä³âàþòü-
ñÿ, ùî öå ñòàíå ìîæëèâèì âæå 
ï³ñëÿ 22 ÷åðâíÿ.

Òåíäåðè óæå ïðîâåëè, à êîì³ñ³¿ 
ç ôàõ³âöÿìè ð³çíèõ ãàëóçåé ïå-
ðåâ³ðèëè òàáîðè, íàñê³ëüêè âîíè 
ãîòîâ³ ïðàöþâàòè.

Çì³í, ÿê âäàëîñÿ ä³çíàòèñü, 
ïîìåíøàº öüîãî ñåçîíó. Âàð-
ò³ñòü ïðîæèâàííÿ êîëèâàºòüñÿ 
â³ä 280 äî 400 ãðí. Íàéäåøåâøå 
îá³éäåòüñÿ äîáà ó òàáîð³ «Ñîê³ë», 
ùî ó ×îðíîìó Ë³ñ³ íà Çáàðàæ÷èí³. 
Íàéäîðîæ÷å — 350–400 ãðí, êîø-
òóâàòèìå â³äïî÷èíîê ó êîìïëåê-
ñ³ «Ë³ñîâèé», ùî ó ñ. Ñêîìîðîõè 
Áó÷àöüêîãî ðàéîíó.

— Öüîãî ðîêó, íà æàëü, ÷å-
ðåç ïàíäåì³þ áóäå ñêîðî÷åíà 
ê³ëüê³ñòü çì³í, — êàæå íà÷àëü-
íèê óïðàâë³ííÿ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ 
Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³-
ñòðàö³¿ ²ãîð ×îðíèé. — Ïðèêðî, 

àëå íå âäàñòüñÿ ïðîâåñòè ìîâí³ 
òàáîðè ³ ÷àñòêîâî íå ôóíêö³îíó-
âàòèìóòü ïðèøê³ëüí³ òàáîðè.

Ìåíøå âäàñòüñÿ îçäîðîâèòè 
öüîãîð³÷ ³ ä³òåé ï³ëüãîâèõ êàòåãî-
ð³é. Çîêðåìà, â îçäîðîâ÷èõ çàêëà-
äàõ «Àðòåê» òà «Ìîëîäà ãâàðä³ÿ».

Íà Òåðíîï³ëüùèí³ çàãàëîì º 
ïîíàä 64 òèñ. ä³òåé, ùî íàëåæàòü 
äî ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é.

ДОБА ТАБОРУ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 
ОБІЙДЕТЬСЯ ВІД 280 ДО 400 ГРИВЕНЬ 
Літо  Дев’ять закладів готові працювати 
влітку 2020 року. Деякі відкриються 
наприкінці червня, частина — у першій 
декаді липня. Скільки коштує доба у таборі, 
коли розпочнуться зміни та як зв’язатися з 
керівництвом — дивіться у таблиці

ДИТЯЧІ ЗАКЛАДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ОБЛАСТІ (станом на початок червня 2020-го року) 

ПОВНА НАЗВА ЗАКЛАДУ, ТИП 
ЗАКЛАДУ

АДРЕСА, ТЕЛЕФОН ДИРЕКТОР
ДАТА ВІДКРИТТЯ 

У 2020 РОЦІ
КІЛЬКІСТЬ 

ЛІЖКО-МІСЦЬ

ВАРТІСТЬ ЛІЖ-
КО-

ДНЯ (ГРН)

ГРАФІК ЗМІН 
У 2020 РОЦІ

Дитячий оздоровчий заклад 
«Ромашка» 

Заліщицький р-н, с. Нирків, 
(03554)36337

Олюхно Любов Петрівна (097) 
859 48 23

26.06 100 320
26.06–16.07 
19.07–01.08
04.08–24.08

Лановецьке районне КП 
«Оздоровчий табір «Лісова казка»

Лановецький р-н, с. Борщівка, 
(0249) 2–75–18

Оксенюк Світлана Сергіївна 
(098) 9202764

07.07 150 295
07.07–20.07 
25.07–07.08

Дитячий заклад оздоровлення та 
відпочинку «Збруч» 

Борщівський р-н, смт Скала-
Подільська, тел. (03541) 5–12–69

Лихо Марія Степанівна (067) 
284 23 20

01.07 144 335
01.07–21.07 
23.07–05.08
07.08–27.08

ДП — оздоровчий комплекс 
«Лісовий» 

Бучацький р-н, с. Скоморохи, 
(0244) 3–30–07, 3–30–66

Кіндрат Іван Васильович (067) 
603 46 61

01.07 220 350–400
01.07–21.07 
23.07–05.08
07.08–27.08

Міжгосподарський пансіонат з 
лікуванням «Лісова пісня»

м. Борщів
вул. Нічлави, 85, тел. (03541) 
2–29–40 

Шеремета Віталій Володимирович
(096) 968 82 09

03.07 200 320
03.07–23.07 
25.07–14.08

Позаміський дитячий оздоровчий 
заклад «Лісовий дзвіночок»

Бучацький р-н, с. Скоморохи, 
(03544) 33055

Петрик Ігор (067) 943 80 44 01.07 150 300
01.07 –21.07 
24.07 –13.08

Заміський стаціонарний оздоровчий 
табір «Сокіл» для дітей та учнівської 
молоді

Збаразький р-н, с. Чорний Ліс, 
(0250) 4–29–32

Данилюк Іван Степанович (067) 
367 83 26

05.07 100 280
05.07 –18.07 
21.07–03.08

Колективний міжгосподарський 
дитячий оздоровчий заклад 
«Промінь»

Теребовлянський район, с. Долина, 
(0251) 4–52–52

Кулик Петро Корнійович (096) 
246 23 23

26.06 200 350
26.06 –09.07 
01.08–14.08

Стаціонарний дитячий заклад 
оздоровлення та відпочинку 
«Барвінок»

Зборівський р-н с. Мшанець хут. 
Манюки, 2, (03540) 31217 

Мартинюк Володимир Федорович 
(067)6720015

28.06 150 335–350
28.06–18.07 
20.07–09.08
11.08–31.08

Дитячий оздоровчий заклад 
«Дивосвіт»

Шумський р-н, с. Кутянка, 
(0258) 57–3-56

Ніколюк Леонід (097) 498 51 02
Реконструкція 

закладу
150

Реконструкція 
закладу 

Найдешевше обійдеться доба у таборі «Сокіл», що у Чорному Лісі на Збаражчині. 
Найдорожче — 350–400 грн, коштуватиме відпочинок у комплексі «Лісовий», що 
у с. Скоморохи Бучацького району

×åðåç ïàíäåì³þ áóäå 
ñêîðî÷åíà ê³ëüê³ñòü 
çì³í. Íå âäàñòüñÿ 
ïîâíîö³ííî ïðîâåñòè 
ìîâí³, à òàêîæ 
ïðèøê³ëüí³ òàáîðè
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Äëÿ åêñïåðèìåíòó âèð³øèëè 
ïðîäàòè ó ëîìáàðä³ ñìàðòôîí. 
Òàêó ìîäåëü âæå íå âèïóñêà-
þòü. Êîøòóâàâ òàêèé êîëèñü 
2800–3000 ãðèâåíü.

СКІЛЬКИ ПРОПОНУЮТЬ 
У ЛОМБАРДАХ?

Ùîá ä³çíàòèñÿ, ó ñê³ëüêè îö³-
íÿòü òåëåôîí â ð³çíèõ ëîìáàðäàõ, 
ìè îá³éøëè ê³ëüêà ìåðåæ. Òåëå-
ôîí, ÿêèé õîò³ëè ïðîäàòè, õî÷ ³ 
íå íîâèé, àëå â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 
Êîðïóñ òà åêðàí íå ïîäðÿïàíèé, 
îäíàê íà äèñïëå¿ º òî÷êà, äå á³-
ëèé êîë³ð ñâ³òë³øèé, í³æ â ³íø³é 
÷àñòèí³ åêðàíó. Íà ðîáîòó äåôåêò 
íå âïëèâàº.

Ó ïåðøîìó ëîìáàðä³ îö³íêà 
çàéìàº áëèçüêî 10 õâèëèí. Åêñ-
ïåðò îãëÿäàº òåëåôîí, ïåðåâ³ðÿº, 
÷è íåìàº òð³ùèí, ïåðåãëÿäàº õà-
ðàêòåðèñòèêè ñìàðòôîíó. Îäíàê 
äåôåêò íà äèñïëå¿ îäðàçó çìåíøóº 
éîãî ö³íí³ñòü. Ìàêñèìóì, ùî ìî-
æóòü çàïðîïîíóâàòè, — 280 ãðí.

— Êîëè ñïðàâà ñòîñóºòüñÿ òå-
ëåôîí³â, âàæëèâó ðîëü ãðàº ñàìå 
åêðàí — ÷è íåìàº íà íüîìó «àð-
òåôàêò³â», — ïîÿñíþº ïðàö³âíè-
öÿ ëîìáàðäó «Ïåðøèé». — Íàâ³òü 
ÿêùî º íåçíà÷íå ïîøêîäæåííÿ, 
ÿêå íå âïëèâàº íà ðîáîòó, òî öå 
îäðàçó çìåíøóº âàðò³ñòü òåëåôîíó 
â ê³ëüêà ðàç³â.

Ó íàñòóïíîìó ëîìáàðä³ ï³ñëÿ 
îö³íêè íàì ïðîïîíóþòü âñüîãî 
250 ãðí.

— ßêáè íå äåôåêò íà äèñïëå¿, 
áóëî á áëèçüêî 500 ãðí, — êàæå 
åêñïåðò ç îö³íêè ëîìáàðäó ìåðåæ³ 
«Áëàãî».

Ó òðåòüîìó ëîìáàðä³ ìåðåæ³ 
«Ïàðòíåð» çà òåëåôîí òàêîæ çà-

ïðîïîíóâàëè 250 ãðí.
— Äî íàñ ïðèíîñÿòü ³ çîâñ³ì 

íîâ³ ñìàðòôîíè, ³ ñòàð³ òà «âáè-
ò³», — êàæå ïðàö³âíèöÿ ëîìáàð-
äó. — Â³ääàþòü ïåðåâàæíî ñòàð³ 
ìîäåë³. Íîâ³ çàêëàäàþòü ï³ä ïî-
äàëüøèé âèêóï, õî÷à ³ çîâñ³ì íîâ³ 
ñìàðòôîíè íåñóòü íà ïðîäàæ.

Òàêîæ ó ëîìáàðäàõ ïîÿñíþþòü, 
ùî êîëè âè óêëàäàºòå äîãîâ³ð àáî 
ïðî ïðîäàæ ö³ííèõ ðå÷åé, àáî ïðî 
âçÿòòÿ êðåäèòó, âàì îáîâ’ÿçêîâî 
äîâåäåòüñÿ íàäàòè äîêóìåíòè, ùî 
çàñâ³ä÷óþòü îñîáó òà ³äåíòèô³êà-
ö³éíèé êîä. À îò êîðîáêè, ãàðàí-
ò³¿ ³ ÷åêè ìàòè íå îáîâ’ÿçêîâî. 
Îäíàê ÿêùî òàê³ º — öå ëèøå 
çá³ëüøóº ö³íí³ñòü ðå÷³

Ùîäî òåëåôîí³â, â îäíîìó ç 
ëîìáàðä³â óòî÷íþþòü, ùî ¿õ ïå-
ðåâ³ðÿþòü â áàç³ ÌÂÑ, ÷è öåé 
ñìàðòôîí íå êðàäåíèé, çà äî-
ïîìîãîþ IMEI êîäó. Áàçà äàíèõ 
êðàäåíèõ òåëåôîí³â º ó â³ëüíîìó 
äîñòóï³ ³ íåþ ìîæå ñêîðèñòàòèñÿ 
áóäü-õòî. ßêùî æ ëþäèíà ïðè-
íåñëà êðàäåíèé ñìàðòôîí, ïðî 
öå ïîâ³äîìëÿþòü ïîë³ö³þ. Ïðè-
íàéìí³, òàê ãîâîðÿòü ïðàö³âíèêè. 
Ðÿòóº õ³áà ùî òå, ùî ëþäèíà, ÿêà 
çäàëà êðàäåíó ð³÷ äî ëîìáàðäó, 
ìàº íàäàòè äîêóìåíòè, ùî ïî-
ñâ³ä÷óþòü ¿¿ îñîáó. Òîæ ïîë³ö³ÿ 
ìîæå «âèéòè íà ñë³ä».

МОЖНА ПРОДАТИ В МАГАЗИН
Îêð³ì ëîìáàðäó, òåëåôîí ìîæ-

íà ñïðîáóâàòè â³ääàòè ó ìàãàçèíè. 
Íà ðèíêó º ÷èìàëî ê³îñê³â, äå 
ìîæíà ÿê êóïèòè, òàê ³ ïðîäà-
òè êîðèñòîâàí³ ãàäæåòè. Îäíàê 
íå âñþäè òåëåôîí ïîãîäæóþòüñÿ 
ïðèäáàòè. Íàøà ìîäåëü âèÿâèëà-
ñÿ íå ïîïóëÿðíîþ, ³ ¿¿ íå âçÿëè.

Â ³íøîìó æ ê³îñêó çà òåëå-
ôîí çàïðîïîíóâàëè 350 ãðí, àëå 
çà óìîâè, ùî äî íüîãî º êîðîáêà, 

ЗДАТИ РЕЧІ В ЛОМБАРД: 
ЧИ ВИГІДНО? МИ ПЕРЕВІРИЛИ
Експеримент  Багато людей 
розглядають ломбарди не лише як місце, де 
можна отримати кредит під заставу цінних 
речей, а спосіб «позбутися» непотрібної 
техніки. Журналіст «RIA плюс» дізнався, 
чи вигідно продавати речі ломбарду та де 
можна отримати більше грошей?

Якщо у вас щось вкрали, не зволікайте, 
а одразу звертайтеся в поліцію.
— Правоохоронці під час розслідування 
крадіжок, в ході оперативних дій, зверта-
ються до ломбардів, якщо у краденої речі 
були особливі прикмети, — пояснює юрист 
Ростислав Небельський. — Однак потрібно 
довести, що ця річ належить вам і її у вас 
викрали. Якщо в ломбарді правоохоронці 
знаходять цю річ, то вона стає речовим до-
казом і до рішення суду ви не зможете її по-
вернути. Її долучають до матеріалів справи.

Навіть якщо ви знайшли свою річ в лом-
барді самі — не варто намагатися шукати 
інші шляхи вирішення проблеми і вимагати 
повернути крадену річ, — каже юрист.
— Оскільки ломбард має свої інтереси і, 
звичайно, в ці інтереси не входить те, щоб 
віддати цю річ безкоштовно, допомогти 
зможе лише поліція, — каже Ростислав Не-
бельський. — Якщо не зволікати і якомога 
швидше звернутися до правоохоронців після 
крадіжки, то збільшуються шанси того, що 
річ знайдуть та повернуть. До того ж, лом-

бард має дані про людину, яка принесла річ, 
оскільки цю процедуру здійснюють з вико-
ристанням документів, що засвідчують особу.
Однак часто бувають випадки, що крадій 
здав річ до ломбарду, а гроші витратив, 
або ж річ уже продали. У таких випадках 
суд може зобов’язати крадія або повернути 
річ, або ж виплатити компенсацію, якщо її 
повернути неможливо.
— Ситуації можуть бути різні, — пояснює 
юрист. — Якщо річ реалізували — мова 
йтиме про відшкодування. Якщо річ ви-

лучають як речові докази, то ломбард може 
вимагати відшкодування у крадія за збитки.
Тому найбільш правильне рішення, якщо 
у вас вкрали цінну річ, — телефонуйте 102. 
Також ви маєте право попросити безкоштовну 
правову допомогу — пояснює юрист. Щоб 
скористатися правовою допомогою — не по-
трібно нікуди телефонувати чи шукати кон-
такти юристів. Достатньо просто повідомити 
правоохоронців, що вам потрібна правова 
допомога. Також поліцейські можуть і самі за-
пропонувати вам скористатися цією послугою.

Що робити, якщо вашу річ здали в ломбард 
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äîêóìåíòè òà çàðÿäíèé ïðèñòð³é.
— Ó íàñ ç öèì âñå äóæå ñåðéîç-

íî, ìè íå ïðèéìàºìî òåëåôîíè 
íå çðîçóì³ëî â³ä êîãî, — êàæå 
ïðîäàâåöü ïàí Ñåðã³é. — Ìè ñàì³ 
ðèçèêóºìî, ìîæå òåëåôîí êðà-
äåíèé ³ òîä³ ïèòàííÿ âæå äî íàñ 
áóäóòü. Òîìó ïðèéìàºìî ëèøå 
ç äîêóìåíòàìè, îðèã³íàëüíèìè 
êîðîáêàìè.

Ó òàêèõ ìàãàçèíàõ ïðîäàòè 
ìîæíà íàâ³òü ñòàð³ òåëåôîíè, ÿê³ 
âæå äàâíî íå àêòóàëüí³, ìàþòü 
äåôåêòè. Îäíàê îòðèìàòè çà íèõ 
ìîæíà ñèìâîë³÷íó ñóìó. ßêùî æ 
òåëåôîí íîâî¿ ìîäåë³ ³ â ãàðíî-
ìó ñòàí³ — ìîæíà ðîçðàõîâóâàòè 
íà çíà÷íî á³ëüøó ñóìó.

ßê ðîçïîâ³äàþòü ïðîäàâö³, ïðî-
äàòè ìîæíà íàâ³òü ñòàð³ êíîïêîâ³ 
òåëåôîíè, ùîïðàâäà, ðîçðàõîâó-
âàòè âàðòî íà íåâåëèêó ñóìó.

— Ó íàñ º ³ ñòàð³ òåëåôîíè, 
ÿêèì ïî 15 ðîê³â, — êàæå ïðî-
äàâåöü. — «Ðîçêëàäóøêè», ñëàé-
äåðè, íàâ³òü ùå ñòàð³ ÷îðíî-á³ë³ º. 
¯õ çàçâè÷àé êóïóþòü ïåíñ³îíåðè, 

ÿêèì ïîòð³áíî ëèøå òåëåôîíóâà-
òè. Êîøòóþòü âîíè 100–200 ãðí, 
òðèìàþòü çàðÿä ê³ëüêà äí³â.

ЯК ПРОДАТИ В ІНТЕРНЕТІ?
Ïðîäàòè ìîæíà íàâ³òü ³ íåðîáî-

÷³ ñìàðòôîíè, ç ðîçáèòèìè äèñ-
ïëåÿìè, çëàìàíèì êîðïóñîì ÷è 
³íøèìè äåôåêòàìè. ¯õ êóïóþòü 
ìàéñòðè íà çàï÷àñòèíè. Îòðèìàòè 
çà íèõ ìîæíà ñèìâîë³÷íó ñóìó 
³ ëèøå òîä³, ÿêùî âîíè ìàþòü 
ðîáî÷³ äåòàë³, ïëàòè òîùî.

Òàêîãî æ òåëåôîíó, ÿê ìè íà-
ìàãàëèñü ïðîäàòè, íà ïðèëàâêàõ 
ìàãàçèí³â êîðèñòîâàíèõ ãàäæå-
ò³â, íå âäàëîñü çíàéòè, àëå ñõî-
æ³ çà õàðàêòåðèñòèêàìè ³ ñòàíîì 
ìîäåë³ ïðîäàþòü çà 400–500 ãðí. 
ßêùî æ òåëåôîí ïîäðÿïàíèé, º 
ñêîëè — éîãî ö³íà 300–400 ãðí. 

×è íå íàéá³ëüø âèã³äíèé ñïî-
ñ³á ïðîäàòè ñòàðèé òåëåôîí ÷è 

áóäü-ÿêó ³íøó òåõí³êó — ðîçì³-
ñòèòè îãîëîøåííÿ íà ñïåö³àëüíèõ 
ðåñóðñàõ. Òàêó ìîäåëü ñìàðòôî-
íà, ÿêó ìè íàìàãàëèñü ïðîäàòè, 
íà ñàéòàõ îãîëîøåíü âäàëîñü 
çíàéòè çà 500–1300 ãðí.

ЯК ПЕРЕВІРИТИ, ЧИ ТЕЛЕФОН 
НЕ КРАДЕНИЙ? 

Áàãàòî ëþäåé êóïóþòü êîðèñòî-
âàí³ ìîäåë³ ñìàðòôîí³â, ÿê³ âæå 
«âèõîäÿòü ç ìîäè». Òàê ìîæíà 
çàîùàäèòè çíà÷íó ñóìó. Îäíàê 
áàãàòüîõ õâèëþº, ÷è íå êðàäåíèé 
öåé ñìàðòôîí, àäæå êóïëåíèé 
â ëîìáàðä³ ÷è íà ðèíêó òåëåôîí 
ìîæå âèÿâèòèñü êðàäåíèì, à í³õòî 
íå õî÷å ïîò³ì ïîÿñíþâàòè, çâ³äêè 
âè éîãî âçÿëè òà çàëèøèòèñü ³ áåç 
ãàäæåòó, ³ áåç ãðîøåé çà íüîãî.

Ïåðåâ³ðèòè, ÷è íå º òåëåôîí 
êðàäåíèé, ìîæíà ñàìîìó. Äëÿ 
öüîãî íå òðåáà í³ çâåðòàòèñÿ â ïî-
ë³ö³þ, í³ â ³íø³ ïðàâîîõîðîíí³ îð-
ãàíè. Öå ìîæíà çðîáèòè çà ê³ëüêà 
õâèëèí ï³ä ÷àñ ïîêóïêè. Âàì ïî-
òð³áíî ä³çíàòèñÿ IMEI ñìàðòôîíó. 
Éîãî ìîæíà çíàéòè â íàëàøòó-
âàííÿõ òåëåôîíó. Äàë³ öåé íîìåð 
âàðòî ââåñòè â áàçó äàíèõ ÌÂÑ, 
äå º ³íôîðìàö³ÿ, ÷è íå º òåëåôîí 
ç òàêèì íîìåðîì ó ðîçøóêó. Ïå-
ðåéä³òü íà ñàéò wanted.mvs.gov.
ua ó ðîçä³ë «Ìîá³ëüí³ òåëåôîíè». 

Ïðî âñÿê âèïàäîê òðåáà ìàòè 
çàïèñàí³ íîìåðè IMEI âàøèõ òå-
ëåôîí³â. ¯õ âêàçóþòü íà êîðîáö³ 
òåëåôîíó. ßêùî âè íå çáåðåãëè 
êîðîáêó — çàïèø³òü ¿õ ñîá³. Öå 
çá³ëüøèòü øàíñè óñï³øíîãî ïî-
øóêó ó ðàç³ êðàä³æêè ñìàðòôîíó. 
Îäíàê âàðòî ðîçóì³òè, ùî ïåðå-
â³ðêà IMEI íîìåðà â áàç³ ÌÂÑ 
íå äàñòü ãàðàíò³¿, ùî òåëåôîí 
íå êðàäåíèé, àäæå ëþäèíà ìîæå 
çàÿâèòè ïðî êðàä³æêó ÷åðåç äå-
ÿêèé ÷àñ. 

ОДРАЗУ ТЕЛЕФОНУЙТЕ «102»
Çëî÷èíö³â, ÿê³ çáóâàþòü êðà-

äåíå ó ëîìáàðäè, âäàºòüñÿ îïå-
ðàòèâíî çàòðèìóâàòè, ïîâ³äîì-
ëÿþòü ó ïîë³ö³¿. Íà ïî÷àòêó 
÷åðâíÿ ïðàâîîõîðîíö³ îãîëîñèëè 
ï³äîçðó ÷îëîâ³êîâ³, ïðè÷åòíîìó 
äî ñåð³¿ êðàä³æîê âåëîñèïåä³â. 
ßê ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê ì³ñüêî-
ãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ Ñåðã³é Îñàäöà, 
êðàäåí³ âåëîñèïåäè çëîâìèñíèê 
çäàâàâ äî ëîìáàðä³â. Ùå îäíîãî 
êðàä³ÿ âäàëîñü âèÿâèòè ó òðàâí³. 
Â³í âèêðàâ ó çíàéîìîãî íîóòáóê ³ 
çäàâ äî ëîìáàðäó. Éîìó äîâåäåòü-
ñÿ â³äïîâ³äàòè çà êðàä³æêó. Òàê³ 
âèïàäêè íå ïîîäèíîê³. Òîìó ÿêùî 
âè ñòàëè æåðòâîþ êðàä³¿â — îäðà-
çó çâåðòàéòåñÿ â ïîë³ö³þ, ðàäÿòü 
ïðàâîîõîðîíö³.

Ùîá âçÿòè êðåäèò ï³ä 
çàñòàâó àáî ïðîäàòè 
ð³÷ äî ëîìáàðäó, 
ïîòð³áåí äîêóìåíò, ùî 
ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà êîä 
ïëàòíèêà ïîäàòê³â

Старі мобільні телефони можна продати у спеціалізовані 
магазини. Там можна і купити техніку, що була в користуванні
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РОМКО 

ЗАДОРОЖНИЙ, 

ДОСВІДЧЕНИЙ 

ТУРИСТ:

— Варіант відпо-
чинку залежить 
від часу, натхнен-

ня і ресурсів (автомобільних та 
фінансових).
Найзручніше для сім'ї мандру-
вати на авто, є можливість біль-

ше всього побачити. У випадку 
відсутності авто — зацікавлюйте 
родичів/друзів/колег і так фор-
муйте екіпаж у їх транспорт — як 
варіант.
Що відвідувати? Благо Гугл, 
Вікіпедія та відкриті сторінки 
мандрівників легко читаються, 
потрібно трохи натхнення і сфор-
мувати виїзд — зовсім не про-
блема.

«Гугл і Вікіпедія: варіантів багато навіть в Україні»

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097–445–82–67, 

NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

Ñëàâó íåäîðîãèõ êóðîðò³â 
íà óçáåðåææ³ ×îðíîãî ìîðÿ çäî-
áóëè êóðîðòè Îäåñüêî¿ îáëàñò³ 
(Ðàñºéêà, Êàòðàíêà, Ëåáåä³âêà, 
Ñè÷àâêà, Êàðîë³íî-Áóãàç òà ³í.), 
êóðîðòè Õåðñîíñüêî¿ îáëàñò³ 
(Çàë³çíèé Ïîðò, Ñêàäîâñüê), 
à òàêîæ êóðîðòè Ìèêîëà¿âñüêî¿ 
îáëàñò³ (íàïðèêëàä, Ëóãîâå). 
Àíàë³çóþ÷è ñàéòè îðåíäè æèò-
ëà, çíàõîäèìî ð³çí³ ïðîïîçèö³¿. 
Âàðò³ñòü ë³æêî-ì³ñöÿ ñòàíîâèòü 
â³ä 150–200 ãðí ³ âèùå. Çâ³ñíî, 
ïðî âñ³ çðó÷íîñò³ òóò íå éäåòüñÿ. 

Äóø ³ òóàëåò ó òàêèõ âèïàäêàõ 
çàçâè÷àé íà âóëèö³.

ЖИТЛО — ВІД 150–200 ГРН 
З ЛЮДИНИ 

Ó Ðàñºéö³, ïðèì³ðîì, íîìå-
ðè ç³ çðó÷íîñòÿìè êîøòóþòü â³ä 
180–200 ãðí ç ëþäèíè. Áàçè â³ä-
ïî÷èíêó òàêîæ íåð³äêî ïðîïî-
íóþòü â³äïî÷èíîê ç õàð÷óâàííÿì 
(ì³ñöåâèé all inclusive). Çà ïðîæè-
âàííÿ ç õàð÷óâàííÿì äîâåäåòüñÿ 
çàïëàòèòè â³ä 350–400 ãðí çà îäíó 
ëþäèíó. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïðî-
æèâàííÿ ïðîïîíóº ïðèâàòíèé 
ñåêòîð ó ñ. Ïðèìîðñüêå — â³ä 
100–150 ãðí çà îäíó ëþäèíó. Öå 

БЮДЖЕТНІ МОРЯ І НЕ ТІЛЬКИ: 
ДЕ ВІДПОЧИТИ НЕ ЗА ВСІ ГРОШІ 
Відпустка  Якщо орієнтуватися 
на море в Україні, то це — Одеська, 
Миколаївська та Херсонська області. 
Як на Азовському, так і на Чорному 
морі можна знайти різні варіанти. Від 
ціни залежить і рівень комфорту. Ми 
розповідаємо про бюджетні варіанти 

ЗАТОКА 
Розташування: Одеська область 
Переваги:
  Довгі, широкі піщані пляжі.
  Багато баз відпочинку в Затоці розташо-

вані на березі моря, є готелі з басейном.
  Зручна транспортна розв'язка.
  Великий вибір житла в Затоці різного 

за рівнем цін і сервісу.
  Розвинута інфраструктура.
Розваги: купання в морі, морська рибал-
ка, водні та наземні атракціони, польоти 
на дельтапланах тощо.
Екскурсії: в Одесу, фортецю в Білго-
род-Дністровському, дегустаційний зал 
в Шабо, Вилкове тощо.
Недалеко від Затоки, в Білгород-Дністров-
ському проходять лицарські турніри.
Оренда житла: від 200 грн/особа.

КАРОЛІНО-БУГАЗ 
Розташування: Одеська область 
Переваги:
  Широкі пляжі з піском золотистого 

кольору.
  Розвинений приватний сектор (котеджі, 

невеликі міні-готелі).
  Місце тихе, влітку менше людей, ніж 

в Затоці.
  Можна зняти окремий котедж на велику 

компанію або кілька сімей.
Розваги: туристичні центри: Білгород-
Дністровський, Одеса, Шабо.
Екскурсії: поїздки в Одесу, Білгород-
Дністровську фортецю, Вилкове, 
винні підвали Шабо, катакомби 
в Нерубайському, Кулевчанське диво, 
на Дунай тощо.
Оренда житла: від 100 грн/особа.

КОБЛЕВО 
Розташування: Миколаївська область 
Переваги:
  Деякі бази відпочинку в Коблево розта-

шовані в сосновому лісі.
  Багато готелів мають вихід на пляж.
  Добре розвинена курортна інфраструк-

тура.
  Великий вибір житла в Коблево.
Недоліки:
  Відсутність приватного сектора.
Екскурсії: в Миколаївський зоопарк, 
Ольвію, на острів Березань, в Одесу, у де-
густаційний зал винзаводу в Коблево.
Для дітей: традиційні морські розваги, 
купання в морі, два аквапарки тощо.
Для дорослих: багато кафе, барів, пив-
ниць, ресторанів, нічних клубів.
Оренда житла: від 200 грн/особа.

АРАБАТСЬКА СТРІЛКА 
Розташування: Херсонська область 
Переваги:
  Можна поєднати відпочинок на Арабат-

ській стрілці та лікування у джерелах.
  Великий вибір житла: бази відпочинку, 

пансіонати, готелі.
  Азовське море неглибоке, пляжі широкі 

та довгі.
Розваги: риболовля, рибний ринок.
Для дітей: дельфінарій, аквапарк на Ара-
батській стрілці, луна-парк і атракціони 
в Щасливцево, алея Казок в Генічеську.
Екскурсії: заповідник «Асканія-Нова», 
страусина ферма, контактний зоопарк 
в Щасливцево, Азово-Сиваський націо-
нальний природний парк, який розташо-
ваний на острові Бірючий.
Оренда житла: від 200 грн/особа.

ЗАЛІЗНИЙ ПОРТ 
Розташування: Херсонська область 
Переваги:
  Відкрите і глибоке море, завжди різне й 

непередбачуване.
  Набережна уздовж усього пляжу з різно-

манітними розвагами.
  Добре розвинена курортна інфраструк-

тура.
Розваги: багато атракціонів, невели-
ких магазинчиків, лотків з сувенірами, 
розважальних закладів. Недалеко від села 
знаходиться термальне джерело з ліку-
вальною бромо-йодистою водою.
Екскурсії: на Тендрівську косу, острів Джа-
рилгач, Асканію-Нову, Кінбурнську косу.
Оренда житла — від 170 грн.

Через коронавірус відпочинок за кордоном цьогоріч — 
під питанням. Тому популярними мають бути українські моря, 
прогнозують туроператори 

Ціна на проживання — із сайтів оренди житла.

ПОПУЛЯРНІ НАПРЯМКИ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ НА МОРІ В УКРАЇНІ (ціни у грн з людини) 

íàéäåøåâø³ âàð³àíòè â³äïî÷èí-
êó ç äóøåì òà òóàëåòîì íà âóëèö³ 
äëÿ íåâèáàãëèâèõ òóðèñò³â. Òàêå 
íå ï³ä³éäå ðîäèíàì ³ç ä³òüìè.

Äâîì³ñíèé íîìåð ç³ çðó÷íîñòÿ-
ìè êîøòóº â³ä 500 ãðí. Ç ïî÷àòêó 
â³éñüêîâèõ ä³é äåÿê³ ì³ñöåâ³ áàçè 
â³äïî÷èíêó íå ïðàöþþòü. Òîìó 
òóò ïîïóëÿðíèé ïðèâàòíèé ñåê-
òîð. Çäàâàííÿ æèòëà â îðåíäó 
ïðè¿æäæèì — â ÷èñë³ îñíîâíèõ 
äæåðåë äîõîäó ì³ñöåâèõ æèòåë³â. 
Íåâèñîê³ ö³íè íà â³äïî÷èíîê 
ìîæíà çíàéòè íà Àçîâñüêîìó 
ìîð³. Íàïðèêëàä, ñ. Ìåëåê³íå 
òðèìàº âæå ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü 
ñòàíäàðòíó âàðò³ñòü. Äâîì³ñíèé 
íîìåð òóò ìîæíà îòðèìàòè íàâ³òü 
çà 300 ãðí. Ì³ëêå ìîðå, òèøà òà 
íåáàãàòîëþäí³ ï³ùàí³ ïëÿæ³ ïðè-
âàáëþþòü ðîäèíè ç ä³òüìè.

Á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ — äèâèñü 
ó ãðàô³ö³.

ЯКЩО НЕ МОРЕ, ТО ЩО?
Äëÿ òèõ, õòî ëþáèòü àêòèâíèé 

â³äïî÷èíîê, ö³êàâèì âàð³àíòîì 
ìîæóòü áóòè ñïëàâè ð³÷êàìè òà 
ïîõîäè â ïå÷åðè. ª áàãàòî åêñ-
òðåìàëüíèõ ïðîïîçèö³é.

Íàïðèêëàä, ïðîãóëÿíêè Äèêèì 
Ñåðåòîì. Íàäèõàéòåñÿ ³ ïðèºä-
íóéòåñü äî íàñ ó ö³ âèõ³äí³. Ïðî-
ãðàìà: 16 ê³ëîìåòð³â, 6–7 ãîäèí, 
âåñåëà êîìïàí³ÿ, êðóò³ ôîòêè, çà-
ðÿä ïîçèòèâíèõ åìîö³é íà ö³ëèé 
òèæäåíü. Âàðò³ñòü: Êàÿê (1-ì³ñ-
öå) — 500; Êàÿê (2+1 ì³ñöÿ) — 
700 ãðí; Ñàï (1-ì³ñöå) — 600 ãðí. 
Äî ÷îâíà äîäàºòüñÿ âåñëî, ðÿòó-
âàëüíèé æèëåò, ãåðìîì³øîê äëÿ 
ðå÷åé ³ êîðîòêèé ³íñòðóêòàæ. 
Ó âàðò³ñòü âæå âêëþ÷åíî: òðàí-
ñôåð äî ì³ñöÿ ñòàðòó; ñóïðîâ³ä 
³íñòðóêòîðà.

Ñïëàâ ïî ð. Ñåðåò, ç ²âà÷åâà 
äî Òåðíîïîëÿ, ïðåêðàñíèé âàð³-
àíò, ÿê ïðîâåñòè ñâ³é âèõ³äíèé 
ïðàêòè÷íî â äèê³é ïðèðîä³, àëå 
ïðè öüîìó íå ïîêèäàþ÷è îêîëèö³ 
Òåðíîïîëÿ.

Êàíîå íà Òåðíîï³ëüñüêîìó îçå-
ð³. Ïîðÿäîê ä³é ïðîñòèé — áåðåòå 
÷îâíèê ³ âåñëî ³ çà ê³ëüêà õâèëèí 
âè â ³íø³é ðåàëüíîñò³ â ñàìîìó 
öåíòð³ ì³ñòà. Òóò ìîæíà â³äïî÷è-
òè â³ä ðîáîòè, ïîáóòè íàîäèíö³ 
ç ñîáîþ/ïðèðîäîþ, à ÿê êîðòèòü 
ðóõó — òî ïîãðåáòè ³ ïîòðåíóâàòè-
ñÿ. Âàðò³ñòü êàòàííÿ: Êàÿê (1-ì³ñ-
öå) ïåðøà ãîäèíà 100 ãðí/ãîä., 
êîæíà íàñòóïíà — 75 ãðí, çà äîáó 
400 ãðí.

Ðàôòèíã íà ×åðåìîø³ ïëþñ 

÷àñ, ïðîâåäåíèé ó êîë³ äðóç³â, — 
îäíà ³ç ïðîïîçèö³é. Äâîäåííèé 
òóð êîøòóº 1450 ãðí, òðè äí³ — 
2100 ãðí.

Ò³, õòî ïðàãíóòü ïðèãîä, îáè-
ðàþòü ³ ïîõîäè â ãîðè. Ñóïðîâ³ä 
äîñâ³ä÷åíîãî òóðèñòà ö³êàâèì 
êàðïàòñüêèì ìàðøðóòîì — â³ä 
1000 ãðí.

ª ùå êîìá³íîâàí³ òóðè. Íà-
ïðèêëàä, ñïëàâ ×åðåìîøåì ïëþñ 
ï³äíÿòòÿ íà ãîðó Ï³ï ²âàí ïëþñ 
ìàéñòåð-êëàñè â³ä òàëàíîâèòèõ 
ãóöóë³â — 2100 çà òðè äí³. Òî, 
ÿêùî ó âàñ îáìàëü ÷àñó íà â³ä-
ïî÷èíîê, àáî æ âè íå ìàºòå çà-
ïëàíîâàíî¿ â³äïóñòêè íà ë³òí³é 
ïåð³îä, öå ìîæå ñòàòè ãàðíèì 
âàð³àíòîì.
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ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–141–50, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

 Ñóäè ó ñïðàâ³ âáèâñòâà òåðíî-
ï³ëüñüêî¿ òàòó-ìàéñòðèí³ Òåòÿíè 
Ï³äâàøåöüêî¿ òðèâàþòü ç ïî÷àò-
êó îñåí³ 2019-ãî ðîêó. Ó çëî÷èí³ 
ï³äîçðþþòü 25-ð³÷íîãî Àíäð³ÿ 
Ãîðáàòþêà. ×åðãîâå çàñ³äàííÿ 
â³äáóëîñÿ 2 ÷åðâíÿ ó Òåðíîï³ëü-
ñüêîìó ì³ñüêðàéîííîìó ñóä³.

Íà çàñ³äàíí³ äîïèòàëè ñâ³äê³â. 
Ïðîòå æóðíàë³ñò³â ïîïðîñèëè 
ïîêèíóòè çàëó.

Ï³äñóäíèé ó ñïðàâ³ Àíäð³é 
Ãîðáàòþê çàðàç ïåðåáóâàº 
ó ×îðòê³âñüêîìó Ñ²ÇÎ. Ó çà-
ñ³äàíí³ â³í áðàâ ó÷àñòü ÷åðåç 
îíëàéí-çâ`ÿçîê. Äî ðå÷³, ó ñóä³ 
âæå â³äíîâèëè â³äêðèò³ ñëóõàí-
íÿ ï³ñëÿ êàðàíòèíó. Ïðîòå ïðè-

ñóòí³ çîáîâ`ÿçàí³ äîòðèìóâàòèñÿ 
ìàñêîâîãî ðåæèìó.

²íòåðåñè Àíäð³ÿ Ãîðáàòþêà 
â ñóä³ ïðåäñòàâëÿþòü àäâîêàòè 
Ïåòðî Ãðîäà òà Òàðàñ Áîäíàð÷óê.

Ïîïåðåäíº çàñ³äàííÿ ó ñïðà-
â³ Àíäð³ÿ Ãîðáàòþêà â³äáóëîñÿ 
4 òðàâíÿ. Òîä³ ñóä îãëÿäàâ ðå÷îâ³ 
äîêàçè.

ßê ïîâ³äîìëÿþòü ó ïðåññëóæ-

á³ Òåðíîï³ëüñüêîãî ì³ñüêðàéîí-
íîãî ñóäó, íà öüîìó çàñ³äàíí³ 
äîñë³äæóâàëè îäÿã Ãîðáàòþêà, 
ó ÿêîìó îñòàíí³é áóâ íà ìîìåíò 
çàòðèìàííÿ.

— Íà äåÿêèõ ïðåäìåòàõ îäÿãó 
Ãîðáàòþêà íàÿâí³ ïëÿìè ðå÷î-
âèíè áóðîãî êîëüîðó, — éäåòüñÿ 
â ïîâ³äîìëåíí³. — Îêð³ì òîãî, 
áóëè îãëÿíóò³ ïðåäìåòè, âèëó÷å-
í³ ï³ä ÷àñ îãëÿäó ì³ñöÿ ïðîæè-
âàííÿ Ï³äâàøåöüêî¿. Íà ðå÷àõ 
áóëà êðîâ.

Òàêîæ 4 òðàâíÿ ñóä ïðîäîâæèâ 
Ãîðáàòþêó òåðì³í òðèìàííÿ ï³ä 
âàðòîþ — äî 2 ëèïíÿ 2020 ðîêó.

2 ÷åðâíÿ íà çàñ³äàíí³ âæå äî-
ïèòóâàëè ñâ³äê³â.

Ñåðåä íèõ — ïîäðóãà çàãè-
áëî¿, ìàéñòåð, ÿêèé âèêîíóâàâ 
ðåìîíòí³ ðîáîòè ó êâàðòèð³ òà 
ñóñ³äè.

Êîëèøí³é ÷îëîâ³ê Òåòÿíè 
Ï³äâàøåöüêî¿ íà çàñ³äàííÿ 
íå ç’ÿâèâñÿ, õî÷à ïîâ³ñòêó éîìó 
â³äïðàâèëè.

Ïåðåä ïî÷àòêîì çàñ³äàííÿ 
ïðîêóðîð Îëåêñ³é Ñìåðåä÷óê 
ïîäàâ êëîïîòàííÿ ïðî âèäàëåí-
íÿ ç ñóäîâî¿ çàëè æóðíàë³ñò³â, áî 
çàñ³äàííÿ ïåðåéøëî â òó ñòàä³þ, 
êîëè ðîçãîëîñ ïåâíî¿ ³íôîðìà-
ö³¿ ìîæå çàâàäèòè ñë³äñòâó. Ñóä 
íå çàïåðå÷óâàâ. Òîìó äîïèò ïðî-
âåëè ó çàêðèòîìó ðåæèì³.

Á³ëÿ äâåðåé ñóäîâî¿ çàëè æóð-
íàë³ñòêà «RIA ïëþñ» ïîñï³ëêóâà-
ëàñÿ ç ïîäðóãîþ çàãèáëî¿ Òåòÿíè 
Ï³äâàøåöüêî¿. Æ³íêà ïðîñèëà 
íå íàçèâàòè ¿¿ ïð³çâèùà ³ êàæå, 
ùî ¿é äóæå âàæêî ãîâîðèòè, áî 
äîñ³ íå ìîæå ïîâ³ðèòè ó òå, ùî 
ñòàëîñÿ.

— Äëÿ óñ³õ, õòî çíàâ Òàíþ, — 
öå âåëèêà âòðàòà, — êàæå ïîäðóãà 
çàãèáëî¿ Òåòÿíè. — Äîñ³ íå ìîæó 
ïîâ³ðèòè, ùî ¿¿ íåìàº. ¯¿ ìàìà, 
áàáóñÿ, ÿê³ çà êîðäîíîì, òà ä³-
äóñü, ç ÿêèì âîíà ñï³ëêóâàëàñü, 
äóæå ñóìóþòü çà íåþ. Ìèíóâ 
÷àñ, à ö³ ðàíè íå ïåðåñòàþòü 
áîë³òè.

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Óñ³ åêñïåðòèçè ïðîâåäåí³. Îäíà 
ç íèõ ïîêàçàëà, ùî Àðñåí Áóä³é, 
ÿêîãî çâèíóâà÷óþòü ó ñìåðòåëüí³é 
ÄÒÏ, ó ìîìåíò ñêîºííÿ àâàð³¿ áóâ 
ï’ÿíèì.

×îëîâ³ê çà äîïîìîãîþ ìàìè 
óò³ê ç ë³êàðí³ ³ âè¿õàâ çà ìåæ³ 
êðà¿íè. Éîãî ïîäàëè â ì³æíàðîä-
íèé ðîçøóê. Ïðîòå ÷åðåç êàðàí-
òèí òà ïàíäåì³þ àêòèâí³ ïîøóêè 
÷îëîâ³êà íå ïðîâîäèëè, êàæóòü 
ó ïîë³ö³¿. Õî÷à çíàþòü éîãî ì³ñöå 
ïåðåáóâàííÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî öå 
íå ðîçãîëîøóþòü, àáè ÷îëîâ³êà 
í³õòî íå ïîïåðåäèâ, ³ â³í íå çì³-
íèâ ì³ñöå ïðîæèâàííÿ.

— Âîä³é àâòîáóñà íå íåñòè-
ìå â³äïîâ³äàëüí³ñòü — ó éîãî 
ä³ÿõ ïîðóøåíü íåìàº, — êàæå 
íà÷àëüíèê â³ää³ëó ðîçñë³äóâàí-
íÿ çëî÷èí³â ó ñôåð³ òðàíñïîðòó 
ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³ 

Áîãäàí Øóëÿð. — Â³í øâèäêîñò³ 
íå ïåðåâèùóâàâ, à ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
ïîáà÷èâ àâòî íà çóñòð³÷í³é, ðî-
áèâ âñå ìîæëèâå, àáè óíèêíóòè 
ç³òêíåííÿ.

ЯК ПЕРЕТИНАЛИ КОРДОН 
Àðñåíó Áóä³þ âðó÷èëè ï³äîçðó 

ïðî ñêîºííÿ çëî÷èíó. Òî÷í³øå — 
éîãî ðîäè÷àì çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ 
³ ôàêòè÷íîãî ïðîæèâàííÿ.

— Òåðì³í äàâíîñò³ ïðèòÿãíåííÿ 
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ùîíàéìåíøå 
15 ðîê³â, — êàæå Áîãäàí Øóëÿð. — 
Ïîâ³ðòå, éîãî øóêàòèìóòü, äîêè 
íå çíàéäóòü. Êîëè ÷îëîâ³ê óò³ê, 
ìè çâåðíóëèñü äî ²íòåðïîëó. 
Äî ðîçøóêó ï³äêëþ÷èëèñÿ êîëåãè 
³íøèõ êðà¿í. Ñë³äñòâî íàðàç³ çó-
ïèíåíî — äî âñòàíîâëåííÿ ì³ñöÿ 
ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî.

Íàãàäàºìî, 11 ãðóäíÿ 2019 ð. 
íà àâòîäîðîç³ «Îáõ³ä ì. Òåðíîïî-
ëÿ» âîä³é àâòîìîá³ëÿ Dacia Logan 
âè¿õàâ íà ñìóãó çóñòð³÷íîãî ðóõó 
òà âð³çàâñÿ â ðåéñîâèé àâòîáóñ. 

СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ПЕРЕХРЕСТІ: 
ПІДОЗРЮВАНОГО ДОСІ ШУКАЮТЬ
Розшук  Арсена Будія, який напідпитку 
вискочив на зустрічну і врізався в автобус, 
шукатимуть, доки не знайдуть. І справу 
через його втечу не закриватимуть. У поліції 
кажуть, знають, де він. Але не розголошують 
інформацію, аби молодика ніхто 
не попередив. Через карантин і пандемію 
розшукові заходи пригальмували

Âíàñë³äîê ç³òêíåííÿ 65-ð³÷íà 
Îëüãà Êðèâà, ÿêà ñèä³ëà ïîðó÷ 
ç âîä³ºì àâòîáóñà, âèëåò³ëà ÷å-
ðåç ïåðåäíº ñêëî, à ï³ñëÿ öüîãî 
ïîòðàïèëà ùå é ï³ä éîãî ïåðå-
äíº êîëåñî. Ïàñàæèðêà çàãèíóëà 
íà ì³ñö³ ÄÒÏ.

4 ñ³÷íÿ ó ë³êàðí³ ïîìåðëà 
58-ð³÷íà ßðîñëàâà Öóïåð — äðóãà 
ïàñàæèðêà, ÿêà â³ä óäàðó âèëå-
ò³ëà ç àâòîáóñà. 58-ð³÷íà ßðîñ-
ëàâà ñèä³ëà á³ëÿ âîä³ÿ ðàçîì ç 
Îëüãîþ, ÿêà çàãèíóëà íà ì³ñö³ 
ÄÒÏ. Îáèäâ³ ïàñàæèðêè âèëåò³-
ëè ÷åðåç ëîáîâå ñêëî. Ùå ñ³ìîõ 
îñ³á òîä³ ãîñï³òàë³çóâàëè, â ò. ÷. ³ 
ïàí³ ßðîñëàâó.

Ïîòðàïèâ äî ë³êàðí³ òîä³ ³ Àð-
ñåí Áóä³é — âîä³é ëåãêîâèêà. Ïî-
ë³ö³ÿ îòðèìàëà ³íôîðìàö³þ, ùî 
â³í çàëèøàº êðà¿íó, êîëè ÷îëîâ³ê 
áóâ âæå ïåðåä êîðäîíîì. Çâ’ÿ-
çàëèñü ç âîä³ºì àâòîáóñà, ÿêèé 
éîãî â³ç. Òîé â³äìîâèâñÿ Àðñåíà 
ïåðåâîçèòè. Íà êîðäîí³ ðîçãîð³â-
ñÿ ñêàíäàë.

ПРОВЕДУТЬ ЕКСТРАДИЦІЮ 
— Ó íàñ º ñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ, — 

êàæå íà÷àëüíèê ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ íàöïîë³ö³¿ â îáëàñ-
ò³ Îëåêñàíäð Áîãîìîë. — Ìàìà 
ï³äîçðþâàíîìó äîïîìîãëà âòåêòè. 
Âîíè âçÿëè òàêñ³ ³ íà íüîìó ïåðå-
¿õàëè ÷åðåç êîðäîí. Öå âñå ìàé-
æå äåòåêòèâíà ³ñòîð³ÿ. Îô³ö³éíî 
ìè íå ìîãëè éîãî çóïèíèòè, áî 
â³í íå áóâ ùå òîä³ îãîëîøåíèé 
ó ðîçøóê.

×åðåç äåê³ëüêà äí³â, êîëè ïîë³-
öåéñüê³ ç³áðàëè äîñòàòíüî ìàòå-

ð³àë³â, éîãî îãîëîñèëè â ðîçøóê. 
Ó âèïàäêó, êîëè ì³ñöå ïåðåáóâàí-
íÿ ÷îëîâ³êà âñòàíîâëÿòü, îáîâ’ÿç-
êîâî ïðîâåäóòü åêñòðàäèö³þ.

— Áà÷èìî, ùî íàçóñòð³÷ íàì 
ëåòèòü ìàøèíà, êðóòèòü ¿¿, ÿ â òîé 
ìîìåíò çàêðèâàþ î÷³ — ³ ñòðàø-
íèé óäàð ó àâòîáóñ. Â³äêðèâàþ 
î÷³ — âæå íà àñôàëüò³, — çãà-
äóâàëà, êîëè ïðèéøëà äî òÿìè, 
ïàí³ ßðîñëàâà — çà ê³ëüêà äí³â 
äî ñìåðò³.

Îäðàçó ï³ñëÿ ÄÒÏ ïîä³þ âíå-

ñëè äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ 
ðîçñë³äóâàíü çà ÷. 2 ñò. 286 Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè — 
éäåòüñÿ ïðî ñìåðòåëüíó ÄÒÏ, 
äå çàãèíóëà îäíà ëþäèíà. Ï³ñëÿ 
ñìåðò³ ïàí³ ßðîñëàâè ¿¿ ïåðåê-
âàë³ô³êóâàëè íà ÷. 3 — çàãèáåëü 
ê³ëüêîõ ëþäåé. Ñàíêö³ÿ ñòàòò³ 
ïåðåäáà÷àº ïîçáàâëåííÿ âîë³ 
íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè 
ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà êå-
ðóâàòè òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè 
íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â.

«Для нас це втрата, яка не перестає боліти»: черговий 
суд у справі вбивства тату-майстрині. Що відомо?

Нагадаємо, 27-річну тату-майс-
триню Тетяну Підвашецьку вби-
ли 16 квітня у квартирі на вулиці 
Курбаса, 9. Того ж дня підозрю-
вати у вбивстві почали 25-річ-
ного Андрія Горбатюка. Чоловіка 
затримали у Львові. Міру запо-
біжного заходу Андрію Горбатюку 
обирали в міськрайонному суді 
18 квітня. Мами підозрюваного 
в суді не було. Прийшов дідусь, 
колишній чоловік та подруга заги-

блої Тетяни. Підозрюваний після 
засідання сказав, що шкодує про 
те, що трапилося.
Згодом у ГУ Нацполіції повідом-
ляли, що підозрюваний перебу-
ває у психоневрологічній лікар-
ні у Скаржинцях Хмельницької 
області, йому у закритому від-
діленні проводять стаціонарну 
психіатрично-психологічну екс-
пертизу для осіб, які перебувають 
під вартою.

На початку жовтня повідомили, 
що чоловік осудний, матеріали 
передали у суд. Головуючий суд-
дя Петро Гуменний, суддя-учас-
ник колегії Віктор Братасюк, суд-
дя-учасник колегії Володимир 
Ромазан. Прокурор — Олексій 
Смередчук. На початку засідання 
суддя озвучив, що відбувається 
розгляд справи за 115 ст. Кри-
мінального кодексу — «Умисне 
вбивство».

Жінку вбили у квітні минулого року 

Арсена Будія оголосили в міжнародний розшук через 
кілька днів, як він втік з України. У поліції кажуть: знають, де 
він перебуває. І затримати його — питання часу
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 
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Ç ïîñëàáëåííÿì êàðàíòèíó 
â ïàðêàõ òà íà âóëèöÿõ ì³ñòà 
ïîá³ëüøàëî ëþäåé. Âåëîñèïåäè-
ñòè æ êàæóòü, ùî òåïåð ñïîê³é-
íî íå ïîêàòàºøñÿ. Òåðíîï³ëüñüê³ 
âåëîñèïåäèñòè íàâ³òü ìàþòü ñâî¿ 
ñï³ëüíîòè, äå âîíè íå ëèøå ä³-
ëÿòüñÿ äîñâ³äîì, à é îáãîâîðþþòü 
ð³çí³ ïðîáëåìè.

«ПІШОХОДИ НЕ РОЗУМІЮТЬ, 
ДЛЯ КОГО ПРИЗНАЧЕНІ 
ВЕЛОДОРІЖКИ» 

Ó ì³ñò³ º ÷èìàëî íîâèõ âåëî-
äîð³æîê, îäíàê, ÿê ñêàðæàòüñÿ 
äåÿê³ âåëîñèïåäèñòè, ï³øîõîäè 
÷àñòî íå ïîì³÷àþòü, ùî ÷àñòèíà 
òðîòóàðó ïðèçíà÷åíà íå äëÿ íèõ. 
Òåðíîïîëÿíèí ªâãåí íàð³êàº, ùî 
ï³øîõîäè ÷àñòî íå ðîçóì³þòü, äå 
õîäèòè ìîæíà, à äå — í³.

— ß çàéìàþñü âåëîñïîðòîì 
òà âåëîòóðèçìîì, ÷àñòî êàòàþñÿ 
ì³ñòîì, — êàæå âåëîñèïåäèñò ªâ-
ãåí. — ² ïåðåêîíàâñÿ, ùî êðàùå 
¿çäèòè çà ì³ñòîì. Ó íàñ õî÷ ³ º 
âåëîäîð³æêè, ³ äîðîãà â³äíîñíî 
íåïîãàíà, àëå äîñòàòíþ øâèä-
ê³ñòü íå íàáåðåø, áî ëþäè ïðîñòî 
íå ðîçóì³þòü, äå ìîæíà õîäèòè, 
à äå í³. Îñîáëèâî â ïàðêàõ âàæêî 
êàòàòèñÿ. Ñèëüíî íå ðîçæåíåøñÿ, 
áî òàì ÷àñòî á³ãàþòü ä³òè, òà é 
äîðîñë³ ïðîãóëþþòüñÿ äîð³æêàìè.

ßê êàæå ªâãåí, ï³øîõîäè, õî÷ ³ 
ïîñòóïîâî, àëå çâèêàþòü äî òîãî, 
ùî íà âåëîäîð³æêó çàõîäèòè 
íå ìîæíà.

— Àëå âñå îäíî º ò³, õòî õîäèâ 
íèìè ³ áóäå õîäèòè, — êàæå âåëî-
ñèïåäèñò. — ª íàâ³òü òàê³, ùî ïî÷-

íóòü ñïåðå÷àòèñÿ òà ëàÿòèñÿ, ÿêùî 
òè ðîáèø çàóâàæåííÿ. Äåÿê³ áàòü-
êè âèïóñêàþòü çîâñ³ì ìàëåíüêèõ 
ä³òåé íà âåëîõîäàõ ÷è ñàìîêàòàõ 
íà âåëîäîð³æêè. Íå ìîæíà öüîãî 
ðîáèòè. Öå òå æ ñàìå, ùî âèïó-
ñòèòè ìàëå÷ó íà äîðîãó áàâèòèñÿ.

Ùå îäíà ïðîáëåìà, ÿê êàæóòü 
áàãàòî âåëîñèïåäèñò³â, — âåëîäî-
ð³æêè íå çàâæäè ïðîäóìàí³.

— Ó íàñ º âåëîäîð³æêè, ÿê³ 
ð³çêî ïî÷èíàþòüñÿ òà çàê³í÷ó-
þòüñÿ, — êàæå ªâãåí. — ×àñòî 
ïîñåðåä äîð³æêè º àáî äîðîæí³ 
çíàêè, àáî îáìåæóâà÷³. Öå íåç-
ðó÷íî òà íåáåçïå÷íî.

ЯКІ ВЕЛОДОРІЖКИ У МІСТІ?
Æóðíàë³ñò «RIA ïëþñ» ïåðå-

â³ðèâ ê³ëüêà âåëîäîð³æîê ì³ñòà. 
Íà äåÿêèõ ³ç íèõ ÷èìàëî âåëîñè-
ïåäèñò³â, à îò äåÿê³, íàâ³òü íîâ³, 
ìàéæå ïîðîæí³. ßê ìè ïåðåêîíà-
ëèñÿ, áàãàòî âåëîäîð³æîê ìàþòü 
íà ñâîºìó øëÿõó àáî äîðîæí³ çíà-
êè, àáî îáìåæóâà÷³ ðóõó, àáî ³íø³ 
êîíñòðóêö³¿, ùî çàâàæàþòü ðóõó.

Ó ã³äðîïàðêó «Òîï³ëü÷å» òàêîæ 
º âåëîäîð³æêà. Îäíàê âîíà — 
ëèøå íà àëå¿ äèâ³ç³¿ «Ãàëè÷è-
íà». ¯¿ äîáðå ïîì³òíî, îñê³ëüêè 
áðóê³âêà íà í³é ³íøîãî êîëüîðó. 
À îò äîðîæí³ ïîçíà÷åííÿ â áàãà-
òüîõ ì³ñöÿõ ëåäü ïîì³òí³. Âåëî-
ñèïåäèñò³â ó ïàðêó áàãàòî, îäíàê 
òóò ãóëÿº ³ áàãàòî ïåðåõîæèõ òà 
áàòüêè ç êîëÿñêàìè. Çàê³í÷óºòüñÿ 
âåëîäîð³æêà áåòîííèì âàçîíîì 
á³ëÿ öåíòðàëüíî¿ àëå¿.

Âçäîâæ íàáåðåæíî¿ º âåëîäî-
ð³æêà á³ëÿ «Òîï³ëü÷å». Áðóê³âêà 
íà í³é òàêîæ ³íøîãî êîëüîðó, 
òîìó ¿¿ ïîì³òíî. ª ³ â³äïîâ³äí³ 
çíàêè. Àëå ïåðåõîæ³ ÷àñòî çàáó-

ІЗ БОРДЮРАМИ ТА ВАЗОНАМИ. 
МІСТО ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ?
Місто  У Тернополі побільшало 
велосипедистів. Хтось займається спортом, 
а хтось їздить на велосипеді на роботу. 
Збільшилася і кількість велодоріжок. Який 
вигляд вони мають та що про них кажуть 
велосипедисти — читайте у матеріалі

âàþòü, ùî öå âåëîäîð³æêà ³ õîäÿòü 
ïî í³é.

Ó ïàðêó ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åí-
êà òàêîæ º âåëîäîð³æêè. Îäíà 
ç íèõ ïî÷èíàºòüñÿ á³ëÿ Âîçäâè-
æåíñüêî¿ öåðêâè ³ çàê³í÷óºòüñÿ 
íà «Öèãàíö³». Ðîçì³òêà òàì ìàéæå 
ñòåðòà. Ó ïàðêó ³ì. Øåâ÷åíêà ÷è 
íå íàéá³ëüøå ï³øîõîä³â ãóëÿþòü 
ñàìå íà âåëîäîð³æö³ âçäîâæ íà-
áåðåæíî¿.

Ùå îäíà âåëîäîð³æêà ïî÷èíà-
ºòüñÿ íà ïëîù³ á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà 
Ñòåïàíó Áàíäåð³. Íåþ ìàéæå 
íå ¿çäÿòü âåëîñèïåäèñòè. Ïðÿìî 
íà äîð³æö³ ðîçì³ùåí³ åëåêòðî-
ñòîâïè, îáìåæóâà÷³ ðóõó. Âîíà 
éäå äî ïàðêó ³ì. Øåâ÷åíêà ³ 
çàê³í÷óºòüñÿ á³ëÿ äèòÿ÷îãî ìàé-
äàí÷èêà. Òàì äîáðå ïîì³òíà ðîç-
ì³òêà, îäíàê âåëîñèïåäèñò³â, ÿê ³ 
ï³øîõîä³â, òàì ìàëî.

Íà âóëèö³ Â’ÿ÷åñëàâà ×îðíî-
âîëà º íîâà âåëîäîð³æêà. Òàì 
º ðîçì³òêà, â³äïîâ³äí³ çíàêè. 
Äî òîãî æ, ëàâêè âñòàíîâèëè òà-
êèì ÷èíîì, ùîá ëþäè íå õîäèëè 
äîð³æêîþ. Îäíàê öå íå çóïèíÿº 
äåÿêèõ ï³øîõîä³â. Íà âåëîñè-
ïåäèñò³â íà ïåðåõðåñò³ âóëèöü 
Â’ÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà òà ²âàíà 
Ôðàíêà ÷åêàº íåñïîä³âàíêà — 
ð³çêèé ïåðåõ³ä ç âåëîäîð³æêè 
íà äîðîãó. Ïëàâíîãî ïåðåõîäó ç 
òðîòóàðó íà äîðîãó íåìàº, òîìó 
âåëîñèïåäèñòàì äîâîäèòüñÿ ïðè-
çóïèíÿòèñÿ, îáåðåæíî ñïóñêàòè òà 
ï³äí³ìàòè âåëîñèïåä ³ ï³ñëÿ öüîãî 
ïðîäîâæóâàòè ðóõ.

Íà îíîâëåíîìó Òåàòðàëüíîìó 
ìàéäàí³ òàêîæ ç’ÿâèëàñÿ âåëî-
äîð³æêà. Âîíà íåâåëèêà — ïî-
÷èíàºòüñÿ íà âóëèö³ Áîãäàíà 
Õìåëüíèöüêîãî ³ çàê³í÷óºòüñÿ 
á³ëÿ âõîäó â ïðèì³ùåííÿ âîêçàëó 
âåëîïàðêîâêîþ.

Ï³øîõîäè çàáóâàþòü, 
ùî âåëîäîð³æêè 
ïðèçíà÷åí³ íå äëÿ 
ï³øèõ ïðîãóëÿíîê 
³ öå çàâàæàº 
âåëîñèïåäèñòàì

У «Топільче» велодоріжка закінчується 
бетонним вазоном

Навпроти обладміністрації на велодоріжці 
розташовані обмежувачі руху, стовпи та урни

Велодоріжка вздовж набережної — 
одна з улюблених у велосипедистів

Нові велодоріжки в місті мають інший колір бруківки

На вул. В’ячеслава Чорновола велодоріжка відділена 
від пішохідної зони лавками, деревами та урнами 
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Ïðî òå, ùî â Óêðà¿í³ ïî÷íóòü 
ìàñîâî òåñòóâàòè ëþäåé íà êîðî-
íàâ³ðóñ, ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ ãîâîðèëè îñòàíí³õ ê³ëüêà 
ì³ñÿö³â. Îäíàê ïî÷àëè âèçíà÷àòè 
àíòèò³ëà äî ³íôåêö³¿ ëèøå â ê³íö³ 
òðàâíÿ.

80% ПЕРЕНОСЯТЬ ХВОРОБУ В 
ЛЕГКІЙ ФОРМІ 

ßê ïîÿñíþº ë³êàð-åï³äåì³î-
ëîã Òåðíîï³ëüñüêîãî îáëàñíîãî 
ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó, ðåàëüíî¿ 
êàðòèíè çàõâîðþâàíîñò³ â Óêðà-
¿í³ ùå í³õòî íå ìàº. ª îô³ö³é-
íà ñòàòèñòèêà, ÿêó ñòâîðþâàëè 
íà îñíîâ³ ðåçóëüòàò³â ïðîâåäåí-
íÿ ÏËÐ-òåñòóâàííÿ, îäíàê âîíà 
íå ìîæå ïîêàçàòè, ñê³ëüêè ëþäåé 
ðåàëüíî çàõâîð³ëè ³ ïåðåõâîð³ëè. 
Òðóäíîù³â äîäàº ³ òå, ùî á³ëü-
ø³ñòü — ç ñèìïòîìàìè ó ëåãê³é 
ôîðì³ àáî æ áåç íèõ âçàãàë³, òîìó 
í³õòî íå âèêëþ÷àº, ùî º ëþäè, 
ÿê³ õâîð³ëè íà COVID-19, îäíàê 
íàâ³òü íå ï³äîçðþâàëè ïðî öå.

— 80% âñ³õ õâîðèõ õâîð³þòü — 
ó ëåãêèõ, áåçñèìïòîìíèõ àáî 
ñòåðòèõ ôîðìàõ, — êàæå Âîëî-
äèìèð Ïàíè÷åâ. — Ëþäèíà ìîæå 
íàâ³òü íå çäîãàäóâàòèñÿ, ùî âîíà 
º õâîðîþ. Ñàìå òàê³ âèïàäêè º 
íàéá³ëüø íåáåçïå÷íèìè, àäæå 
ëþäèíà íå ï³äîçðþº ïðî õâîðî-
áó, êîíòàêòóº ç ³íøèìè ëþäüìè 
³ ðîçïîâñþäæóº ³íôåêö³þ. ßêùî 
ìè ãîâîðèìî ïðî îô³ö³éíî çàðå-
ºñòðîâàíèõ, òî, çâè÷àéíî, º ñòà-
òèñòèêà. Îäíàê ÷è â³äïîâ³äàþòü 
ö³ äàí³ ä³éñíîñò³, ñêàçàòè âàæ-
êî, àäæå º ëþäè ç ïðèõîâàíîþ, 
ëåãêîþ ôîðìîþ õâîðîáè. Òàê 
ó âñüîìó ñâ³ò³.

Ñàìå òîìó íå âàðòî ³ãíîðóâà-
òè ïðàâèëà, íàãîëîøóþòü ë³êàð³. 
ßêùî âè â³ä÷óâàºòå ñèìïòîìè 
ÃÐÂ² — îäÿãí³òü ìàñêó òà óíè-
êàéòå ëþäíèõ ì³ñöü.

ßñíîñò³ äî ðåàëüíî¿ êàðòèíè 
çàõâîðþâàíîñò³ ìîæå äîäàòè 
ìàñîâå òåñòóâàííÿ ìåòîäîì ³ìó-
íîôåðìåíòíîãî àíàë³çó (²ÔÀ). 
Éîãî âæå ïðîâîäèëè ó îáëàñíîìó 
ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³.

— Ìàñîâå òåñòóâàííÿ ìàº äîïî-
ìîãòè íàì çðîçóì³òè, ÿêà ðåàëüíà 
ñèòóàö³ÿ ³ç çàõâîðþâàí³ñòþ ³ ÿê 
ïîòð³áíî ïðàöþâàòè ìåäèêàì, — 
êàæå ë³êàð-åï³äåì³îëîã.

ßê ïîÿñíþº Âîëîäèìèð Ïàíè-
÷åâ, ñòàíîì íà ï’ÿòíèöþ, 5 ÷åðâ-

íÿ, ëàáîðàòîðíèé öåíòð äîñë³äèâ 
385 á³îìàòåð³àë³â. 14 ç íèõ ìàþòü 
³ìóíîãëîáóë³í êëàñó G. ßê ïî-
ÿñíþº ë³êàð, öå îçíà÷àº, ùî ö³ 
ëþäè ïåðåõâîð³ëè íà êîðîíàâ³ðóñ.

Çàãàëîì, çà äàíèìè ÌÎÇ, ñòà-
íîì íà 5 ÷åðâíÿ â Óêðà¿í³ çàãàëîì 
ïåðåâ³ðèëè 33 826 çðàçê³â ìåòîäîì 
²ÔÀ.

ХТО МОЖЕ ПРОЙТИ 
ТЕСТУВАННЯ?

Õî÷à â ì³í³ñòåðñòâ³ ÷èìàëî 
ãîâîðèëè, ùî òåñòóâàííÿ áóäå 
ìàñîâèì, ïîêè ùî ïåðåâ³ðÿþòü 
ëèøå îêðåì³ ãðóïè ëþäåé. ª ÷³ò-
ê³ ñïèñêè òà ïåðåë³êè ëþäåé, ÿê³ 
ìàþòü ïðîõîäèòè òåñòè ìåòîäîì 
²ÔÀ.

— Íàðàç³ ìè äîñë³äæóºìî á³î-
ìàòåð³àëè òèõ ëþäåé, ÿê³ º â çîí³ 
ðèçèêó, — ïîÿñíþº Âîëîäèìèð 
Ïàíè÷åâ. — Öå- ë³êàð³, ïðåäñòàâ-
íèêè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â òà 
âñ³ ò³, õòî êîíòàêòóº ç ëþäüìè, 
âèêîíóþ÷è ñâî¿ îáîâ’ÿçêè.

Óñ³ îõî÷³ íå ìîæóòü ïðîéòè òåñò 
²ÔÀ. Îäíàê ÿêùî âè â³ä÷óâàºòå 
ñèìïòîìè õâîðîáè — âàðòî îäðàçó 
çâåðíóòèñÿ äî ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³-
êàðÿ. Ñàìå â³í âèçíà÷àº, ÷è âàðòî 
âàì ïðîõîäèòè òåñò íà êîðîíàâ³-
ðóñ. ßêùî ë³êàð ââàæàòèìå, ùî 
âàì ïîòð³áíî çðîáèòè òåñò — ó âàñ 
â³äáåðóòü á³îìàòåð³àë òà â³äïðàâ-
ëÿòü íà ïåðåâ³ðêó ó ëàáîðàòîðíèé 
öåíòð. Òîä³ éîãî ïåðåâ³ðÿòèìóòü 
íå ìåòîäîì ²ÔÀ, à ìåòîäîì ÏËÐ, 
ÿê âèçíà÷åíî â ìåäè÷íèõ ïðî-
òîêîëàõ.

ßê ïîÿñíþº Âîëîäèìèð Ïà-
íè÷åâ, ïðè âèçíà÷åíí³ àíòèò³ë 
äî êîðîíàâ³ðóñó ìåòîäîì ²ÔÀ, 
ó ïàö³ºíòà áåðóòü êðîâ ó ë³êó-
âàëüíîìó çàêëàä³ ³ äîñòàâëÿþòü 
äî ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó, äå âæå 
âèêîíóþòü äîñë³äæåííÿ.

СКІЛЬКИ ТРИМАЄТЬСЯ 
ІМУНІТЕТ 

ßê ïîÿñíþþòü ó ëàáîðàòîðíîìó 
öåíòð³, òàêå òåñòóâàííÿ íåîáõ³äíî 
ïðîâîäèòè, ùîá ðîçóì³òè ðåàëüíó 
êàðòèíó çàõâîðþâàíîñò³. Òàêîæ 

СКІЛЬКИ УЖЕ ХВОРІЛИ НА 
COVID-19 БЕЗ СИМПТОМІВ?
Карантин  У Тернополі проводять 
ІФА-тести на визначення антитіл 
до коронавірусу в крові. Хто може пройти 
тест та скільки людей вже перехворіли 
на коронавірус без симптомів, дізнався 
журналіст «RIA плюс»

ãîëîâíèé ñàí³òàðíèé ë³êàð Â³-
êòîð Ëÿøêî ïîÿñíèâ, êîëè ñàìå 
ïðîâîäèòèìóòü ²ÔÀ-òåñòè. ¯õ 
âèêîíóâàòèìóòü òèì ïàö³ºíòàì, 
ÿê³ ïåðåõâîð³ëè íà êîðîíàâ³ðóñ, 
áóëè êîíòàêòíèìè îñîáàìè, àáî 
ðåçóëüòàò ÏËÐ-òåñòó ïîêàçàâ 
íåãàòèâíèé ðåçóëüòàò.

— ßêùî âèÿâëÿþòü ïàö³ºíò³â ç 
îçíàêàìè êîðîíàâ³ðóñíî¿ õâîðî-
áè, à òàêîæ âñ³ ïàö³ºíòè ç ïíåâ-
ìîí³ÿìè, ó íèõ íàñàìïåðåä çàáè-
ðàºòüñÿ ìàòåð³àë äëÿ ïðîâåäåííÿ 
ÏËÐ, — êàæå Â³êòîð Ëÿøêî. — 
ßêùî ÏËÐ ïîêàçóº íåãàòèâíèé 
ðåçóëüòàò, çàáèðàºòüñÿ êðîâ äëÿ 
ïðîâåäåííÿ ²ÔÀ.

²ÔÀ-òåñòè âèçíà÷àþòü, ÷è õâî-
ð³ëà ëþäèíà íà COVID-19. Îäíàê 
ÿêùî òåñò ïîêàçàâ ïîçèòèâíèé 
ðåçóëüòàò — öå íå îçíà÷àº, ùî 
ëþäèíà õâîðà, îñê³ëüêè ï³ä ÷àñ 
äîñë³äæåííÿ âèçíà÷àþòü íàÿâ-
í³ñòü ³ìóíîãëîáóë³íó êëàñó G, 
ÿêèé º ó òèõ, õòî âæå ïåðåõâîð³â.

Îäíàê, ñê³ëüêè ÷àñó ëþäèíà 
ìàòèìå ³ìóí³òåò äî õâîðîáè — 
çàëåæèòü â³ä ðÿäó ôàêòîð³â. 
Äî òîãî æ, àíòèò³ëà íå çáåð³ãà-
þòüñÿ â îðãàí³çì³ ïðîòÿãîì òðè-
âàëîãî ÷àñó, îñê³ëüêè öå ïîòðåáóº 
çíà÷íèõ çàòðàò á³ëê³â â îðãàí³çì³, 
ïîÿñíþº Âîëîäèìèð Ïàíè÷åâ.

— Ñò³éê³ñòü ³ìóí³òåòó äî ð³ç-
íèõ ³íôåêö³é — öå òîíêå ïèòàí-
íÿ, — êàæå ë³êàð. — ª äåê³ëüêà 
êëàñ³â ³ìóíîãëîáóë³í³â — À, Ì, 
G. Íàéäîâøå çáåð³ãàþòüñÿ ³ìó-
íîãëîáóë³íè êëàñó G. Àëå âàæëè-
âî òå, ùî ó ëþäèíè º òàê çâàíà 
³ìóíîëîã³÷íà ïàì’ÿòü. ßêùî îð-

ãàí³çì çóñòð³÷àâñÿ ç ïàòîãåíîì ³ 
îðãàí³çìîì íàïðàöüîâàí³ àíòè-
ò³ëà, òî íå îáîâ’ÿçêîâî, ùîá ö³ 
àíòèò³ëà ïîñò³éíî áóëè â íàøîìó 
îðãàí³çì³. Çàâäÿêè ö³é âëàñòè-
âîñò³ ìè ìîæåìî äóæå øâèäêî 
â³äíîâëþâàòè ïîòð³áí³ àíòèò³ëà 
ïðè ïîâòîðí³é çóñòð³÷³ ç ïàòîãå-
íîì. Ñóòü íå â òîìó, ùîá îðãà-
í³çì ïîñò³éíî âèðîáëÿâ àíòèò³ëà, 
à ùîá â³í çíàâ, ÿê öå ðîáèòè ïðè 
ïîòðåá³. Àäæå íàì ïîñò³éíî äî-
âîäèòüñÿ çóñòð³÷àòèñÿ ç âåëèêîþ 
ê³ëüê³ñòþ ïàòîãåííèõ ì³êðîîð-
ãàí³çì³â. Íàø îðãàí³çì íå ìîæå 
âèòðà÷àòè ðåñóðñè íà íàïðàöþ-
âàííÿ àíòèò³ë áåç ïîòðåáè. Àíòè-
ò³ëà — öå á³ëêè, ³ ìè íå ìîæåìî 
ñîá³ äîçâîëèòè âèòðà÷àòè ñò³ëüêè 
á³ëê³â.

Äî òîãî æ, ÿê ïîÿñíþþòü ìåäè-
êè, íà ñò³éê³ñòü ³ìóí³òåòó âïëèâàº 
ðÿä ôàêòîð³â. Îäíàê ÿêùî ëþäèíà 
ïåðåõâîð³ëà, ³ àíòèò³ë íå ëèøè-
ëîñÿ â êðîâ³, — îðãàí³çì, çàâäÿêè 
«³ìóíîëîã³÷í³é ïàì’ÿò³» çäàòåí 
øâèäêî íàïðàöþâàòè ïîòð³áí³ 
àíòèò³ëà. Òîä³ îðãàí³çì ìîæå 
îäðàçó çäîëàòè ïàòîãåí, ³ ëþäèíà 
íå çàõâîð³º, àáî æ õâîðîáà áóäå 
ïðîò³êàòè ó ëåãê³é ôîðì³, — êàæå 
åï³äåì³îëîã.

Ó ÌÎÇ òàêîæ íàãîëîøóþòü, ùî 
ìàñîâå òåñòóâàííÿ çà äîïîìîãîþ 
²ÔÀ-ìåòîäó äàº âàæëèâ³ ñòàòèñ-
òè÷í³ äàí³ ïðî òå, ñê³ëüêè óêðà-
¿íö³â âæå ïåðåõâîð³ëî òà ÷è âèðî-
áèâñÿ ó íàñ ³ìóí³òåò äî õâîðîáè. 
Ñàìå òîìó òåñòóâàííÿ ïðîâîäÿòü ³ 
òèì, õòî ïåðåõâîð³â íà ³íôåêö³þ ³ 
êîìó ïðîâîäèëè ÏËÐ-òåñòóâàííÿ.

Ó ïàö³ºíò³â ç 
îçíàêàìè COVID-19, ç 
ïíåâìîí³ÿìè, áåðóòü 
ìàòåð³àë íà ÏËÐ. ßêùî 
òåñò íåãàòèâíèé, òîä³ 
ðîáëÿòü ІÔÀ

У лабораторному центрі не проводять забір біоматеріалів. 
Їх привозять з лікувальних закладів усієї області 
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Як легше 
виходити з 
карантину
 Òðè ì³ñÿö³ ìè ïðîâåëè 
â ³çîëÿö³¿ ³ çà öåé ÷àñ âñòè-
ãëè àäàïòóâàòèñÿ äî íîâî¿ 
ðåàëüíîñò³.
Òåïåð æå ïîòð³áíî ïîâåð-
òàòèñÿ äî çâè÷íîãî æèòòÿ. 
Òåëåãðàì-êàíàë «Ïñèõîëî-
ã³÷íà ï³äòðèìêà» ïðîïîíóº 
îïàíóâàòè ê³ëüêà íåñêëàä-
íèõ ïðàêòèê, ÿê³ äîçâîëÿòü 
ëåãêî âèéòè ç êàðàíòèíó.
Îáìåæòå ³íôîðìàö³éíèé 
ïîò³ê. Ñàì³ âñòàíîâ³òü òîé 
÷àñ, ÿêèé áóäåòå ïðèä³ëÿòè 
íîâèíàì. Àëå ñòåæòå, ùîá 
öüîãî ÷àñó íå áóëî çàáàãàòî.
Ìåäèòóéòå. Çàì³í³òü ìåäè-
òàö³ºþ ÷àñ, ÿêèé âèòðà÷àºòå 
íà ñîö³àëüí³ ìåðåæ³ òà ÷è-
òàííÿ íîâèí. Ó öüîìó íåìàº 
í³÷îãî ñêëàäíîãî. Óâ³ìêí³òü 
ëåãêó ìóçèêó, ëÿæòå àáî ñÿäü-
òå â «ïîçó ëîòîñà», ðîçñëàáòå 
ò³ëî ³ â³äïóñò³òü ñâî¿ äóìêè.
Ñêëàä³òü ãðàô³ê ñïðàâ. ßê 
ïðàâèëî, âäîìà ìè çâè-
êëè â³äïî÷èâàòè. Îäíàê, 
ùîá çàëèøàòèñÿ â ôîðì³, 
ñêëàä³òü ãðàô³ê ñïðàâ, ÿêèé 
ïîòð³áíî ðîáèòè ùîäíÿ. 
×³òêèé ïëàí ä³é äîçâîëèòü 
âñòèãàòè á³ëüøå ³ íå çàíó-
ðþâàòèñÿ â ñòàí â³äïóñòêè.
Äÿêóéòå êîæíîãî äíÿ. 
Ùîäíÿ ïåðåä ñíîì çíàéä³òü 
õî÷à á 15 ïóíêò³â, çà ÿê³ âè 
âäÿ÷í³.
Ùîäíÿ âèçíà÷àéòå ñîá³ ö³ë³ 
³ â³äçíà÷àéòå âæå çðîáëåí³ 
ñïðàâè. Âàøà çàäà÷à: ñòà-
âèòè íåâåëèê³, àëå ðåàëüí³ 
ö³ë³, äî ÿêèõ áóäåòå éòè 
ùîäíÿ ³ äîñÿãíåòå ìåòè.

Пом’якшення 
сприйняли як 
скасування
 Ì³í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
Óêðà¿íè Ìàêñèì Ñòåïàíîâ 
çàêëèêàº íå ëåãêîâàæèòè 
ï³ä ÷àñ ïîì’ÿêøåííÿ êà-
ðàíòèííèõ çàõîä³â. Ïðî öå 
â³í ïîâ³äîìèâ ó Facebook.
«Òðåíä ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ 
çàõâîðþâàíîñò³ îñòàíí³õ 
ê³ëüêîõ äí³â ìàº ïðîñòå ïî-
ÿñíåííÿ — íàøå ñóñï³ëüñòâî 
äîñèòü ëåãêîâàæíî ïîñòàâè-
ëîñÿ äî ðåêîìåíäàö³é ÌÎÇ, 
à ïîì’ÿêøåííÿ êàðàíòèííèõ 
çàõîä³â ñïðèéíÿëî, ÿê ïîâíå 
¿õ ñêàñóâàííÿ», — çàçíà÷èâ 
Ñòåïàíîâ.
Âëàäà îáðàëà ñòðàòåã³þ 
àäàïòèâíîãî êàðàíòèíó 
çàäëÿ ïîñòóïîâîãî âèõîäó ç 
êîðîíàâ³ðóñíî¿ êðèçè.
— Êàðàíòèí äîñ³ ä³º. Âàæ-
ëèâî íå ïëóòàòè ïîíÿòòÿ 
ïîì’ÿêøåííÿ ³ ñêàñóâàííÿ, 
àäæå çàãðîçà COVID-19 
òàêà æ âåëèêà, — ãîâîðèòü 
ì³í³ñòð. 

КОРОТКОКОРОТКО
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СЕРЕДА, 10 червня 

UA: перший
06.00 М/с «Книга джунглiв» 
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, 
Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.15, 02.20, 05.20 Но-
вини 
09.00 Т/с «Полдарк»
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 
Англiйська мова 
10.35 Всеукраїнська школа онлайн. 
Геометрiя 
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 
онлайн. Руханка 
11.10 Всеукраїнська школа онлайн. 
Хiмiя 
11.45 Всеукраїнська школа онлайн. 
Географiя 
12.20, 19.20 Д/ц «Боротьба за ви-
живання» 
13.10, 15.10, 00.30, 03.00 Суспiльна 
студiя. Марафон 
16.20 Телепродаж 
16.50 Нашi грошi 
17.30 Д/ц «Дикi тварини» 
18.20, 04.25 Тема дня 
19.55 Д/ц «Таємне життя собак» 
21.35, 23.55, 02.50, 05.50 UA: Спорт 
21.45 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
22.15 Т/с «Максимiлiан та Марiя 
Бургундська»
00.00, 03.55 #ВУКРАЇНI
02.10 Погода 

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок 
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 05.20 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей 
2020»
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 04.20 «Лю-
бий, ми переїжджаємо»
13.10 «Одруження наослiп-4» 
14.45 «Свiт навиворiт 8 «
17.10 Х/ф «Вiтер кохання»
19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.45 Т/с «Сидоренки-Cидоренки»
22.45 К/к «Упiймай шахрайку, якщо 
зможеш»
00.50 Х/ф «Родиннi зв’язки 2»

IНТЕР
03.45 «Орел i Решка. Шопiнг» 
04.55 «Телемагазин»
05.25 «Слiдство вели… з Леонiдом 
Каневським
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Но-
вини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою руку»
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий випадок. 
Луна вiйни»
18.00, 19.00, 02.05 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 
Злочинець мимоволi»
22.00 «Слiдство вели… з Леонiдом 
Каневським»
23.45 Т/с «Слiдчий Горчакова»
00.50 Х/ф «Весь свiт в очах твоїх» 

ICTV
04.15 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.30 Служба розшуку дiтей 
04.35 Факти 
04.55 Т/с «Вiддiл 44»
05.40, 10.05 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
11.40, 13.20 Х/ф «еранд-реванш»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.10, 16.20 Х/ф «Костолом»
16.40 Х/ф «Три днi на вбивство»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
21.25 Скетч-шоу «На трьох»
23.30 Х/ф «Оселя зла-2: Апо-
калiпсис» 
01.15 Х/ф «Крикуни-2: Полювання»
02.45 Т/с «Поганий хороший коп»

СТБ
05.15, 20.15, 22.40 Т/с «Вир»
07.00 «Все буде добре!»
08.45 «МастерШеф. Кулiнарний 
випускний»

12.05, 14.50 Т/с «Коли ми вдома» 
12.25, 15.35 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.15 «СуперМама»
19.15 «Один за всiх»
22.55 Т/с «Пiзнє каяття»
00.40 Х/ф «Ярмарок марнослав-
ства»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time 
06.05 М/ф 
07.20 Варьяти
09.30 Т/с «Грiмм»
12.00 Х/ф «Артур та помста 
Урдалака» 
13.50 Любов на виживання
17.10, 19.00 Хто зверху?
20.50 Х/ф «Цунамi 3D»
22.20 Х/ф «Дрейф»
00.10 Т/с «Загубленi»
01.55 Служба розшуку дiтей 
02.00 Зона ночi 
04.20 Абзац 

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

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «ДжеДАИ»
07.00 Х/ф «Входящий»
08.40 Х/ф «Войны 
бессмертных»
10.25 «Месть природы»
10.45, 17.15 «Затерянный мир»
12.45 Х/ф «Чужие»
15.15 Х/ф «Чужой-4»
19.15 Т/с «Опер по вызову-3»
20.10 Т/с «Ментовские войны. 
Киев-2»
22.00 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-12»
23.45 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-11»
02.10 «Облом.UA.»
05.45 Телемагазины 

ЧЕТВЕР, 11 червня 

UA: перший
06.00 М/с «Книга джунглiв» 
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, 
Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.15, 02.20, 05.20 Но-
вини 
09.00 Т/с «Полдарк»
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 
Українська мова 
10.35 Всеукраїнська школа онлайн. 
Фiзика 
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 
онлайн. Руханка 
11.10 Всеукраїнська школа онлайн. 
Англiйська мова 
11.45 Всеукраїнська школа онлайн. 
Всесвiтня iсторiя 
12.20, 19.20 Д/ц «Боротьба за ви-
живання» 
13.10, 15.10, 00.30, 03.00 Суспiльна 
студiя. Марафон 
16.20 Телепродаж 
16.50, 00.00 Розважальна програма 
з Майклом Щуром
17.30 Д/ц «Свiт дикої природи» 
18.20, 04.25 Тема дня 
19.55 Д/ц «Супер-Чуття» 
21.35, 23.55, 02.50, 05.50 UA: Спорт 
21.45, 03.55 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
22.15 Т/с «Максимiлiан та Марiя 
Бургундська»
02.10 Погода 

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок 
з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 05.20 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей 
2020»
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 03.40 «Лю-
бий, ми переїжджаємо»
13.10 «Одруження наослiп-4» 
14.45 «Свiт навиворiт 8 «
17.10 Х/ф «Вiтер кохання»
19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 Т/с «Сидоренки-Cидоренки»
21.45 «Право на владу 2020» 
00.00 К/к «100 мiльйонiв євро»
01.45 К/к «Татусi без шкiдливих 
звичок»

IНТЕР
03.35 «Орел i Решка. Шопiнг 2015» 
04.55 «Телемагазин»
05.25, 22.05 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Но-
вини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.10 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою руку»
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий випадок. 
Луна вiйни»
18.00, 19.00, 02.10 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 
Злочинець мимоволi»
23.50 Т/с «Слiдчий Горчакова»
00.50 Х/ф «Iноземка» 

ICTV
04.15 Скарб нацiї 
04.25 Еврика!
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
10.05 Секретний фронт 
12.05, 13.20 Х/ф «Грiм у тропiках»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.40, 16.20 Х/ф «Нацiональна 
безпека»
16.50 Х/ф «Повiтряний маршал»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.15 Анти-зомбi 
21.25 Скетч-шоу «На трьох»
23.30 Х/ф «Оселя зла-3: Вими-
рання»
01.15 Х/ф «Дилер» 
02.35 Т/с «Поганий хороший коп»

СТБ
05.15, 20.15, 22.40 Т/с «Вир»
07.00 «Все буде добре!»
08.45 «МастерШеф. Кулiнарний 
випускний»
12.05, 14.50 Т/с «Коли ми вдома» 
12.25, 15.45 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.15 «СуперМама»
19.15 «Один за всiх»
22.55 Т/с «Пiзнє каяття»
00.40 Х/ф «Есенiя» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time 
06.05 М/ф 
07.20 Варьяти
09.30 Т/с «Грiмм»
11.50 Х/ф «Артур i вiйна двох 
свiтiв» 
13.30 Заробiтчани 
19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Синя безодня»
22.40 Х/ф «Атлантида»
00.40 Т/с «Загубленi»
02.05 Зона ночi 
02.10 Служба розшуку дiтей 
04.20 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.00 Т/с «Рання пташка» 
10.30, 17.30 4 весiлля 
11.30, 16.30 Панянка-селянка 
12.30 Вечiрка 2 
13.30, 22.00 Країна У 
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Од-
ного разу пiд Полтавою 
14.30 Танька i Володька 
15.30, 19.00, 20.00 Одного разу 
в Одесi 
16.00 Сiмейка У 

21.00 Т/с «Найкращий» тиждень 
мого життя»
23.00 ЛавЛавCar 2 
02.00 Щоденники Темного
02.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «ДжеДАИ»
07.00 Х/ф «Меч дракона»
08.55 «Месть природы»
09.10 «Решала-2»
11.10, 17.20 «Затерянный мир»
13.15 Х/ф «Леди Ястреб» 
15.30 Х/ф «Соломон Кейн»
19.15 Т/с «Опер по вызову-3»
20.10 Т/с «Ментовские войны. Киев-2»
22.00 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-12»
23.45 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-11»
01.30 «Облом.UA.»
04.05 25 тур ЧУ по футболу «Зоря» 
— «Колос» 
05.45 Телемагазины 

П`ЯТНИЦЯ, 12 червня 

UA: перший
06.00 М/с «Книга джунглiв» 
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, 
Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.15, 02.20, 05.20 Но-
вини 
09.00 Т/с «Полдарк»
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 
Українська лiтература 
10.35 Всеукраїнська школа онлайн. 
Алгебра 
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа 
онлайн. Руханка 
11.10 Всеукраїнська школа онлайн. 
Англiйська мова 
11.45 Всеукраїнська школа онлайн. 
Хiмiя 
12.20 Всеукраїнська школа онлайн. 
Бiологiя 
13.10, 15.10, 00.30, 03.00 Суспiльна 
студiя. Марафон 
16.20 Телепродаж 
16.50, 03.55 Перша шпальта 
17.25 VoxCheсk 
17.30 Д/ц «Свiт дикої природи» 
18.20, 04.25 Тема дня 
19.20 Д/ц «Боротьба за виживання» 
19.55 Д/ц «Супер-Чуття» 
21.35, 23.55, 02.50, 05.50 UA: Спорт 
21.45 Свiтова медицина. Китай-ме-
дична справа монахiв-воїнiв 
22.15 Свiтова медицина. Китай-ме-
дицина сотнi трав 
22.45 Свiтова медицина. Камбод-
жа-клiнiка Тонлесап 
00.00 Схеми. Корупцiя в деталях 
02.10 Погода 

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок 
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 04.10 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей 
2020»
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 
03.25 «Любий, ми переїжджаємо»
13.45 «Одруження наослiп-4» 
15.35 «Свiт навиворiт 8»
17.10 Х/ф «Вiтер кохання»
19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 «Лiга смiху. Дайджест 2020»
22.15 «Вечiрнiй квартал 2020»
23.30 Х/ф «Хронiки Нарнiї: Пiдко-
рювач свiтанку» 
01.40 К/к «100 мiльйонiв євро»
05.10 «Свiтське життя. 2020»

@#IНТЕР
03.40 «Орел i Решка. Шопiнг» 
04.55 «Телемагазин»
05.25, 22.00 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Но-
вини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою руку»
13.50, 14.45, 15.40, 23.45 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий випадок. 
Луна вiйни»
18.00, 01.35 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi тижня»

ICTV
04.15 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.30 Служба розшуку дiтей 
04.35, 01.00 Факти 
04.55 Т/с «Вiддiл 44»
05.40 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
09.50 Анти-зомбi 
10.45 Х/ф «Прибульцi» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Х/ф «Прибульцi в Америцi» 
14.50, 16.20, 22.45 Скетч-шоу 
«На трьох»
17.25, 20.05 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечiр 
01.40 Х/ф «Грiм у тропiках»

СТБ
05.15, 20.50, 22.40 Т/с «Вир»
07.00, 19.00 «Наречена для тата 3»
08.55, 14.50, 18.15, 23.30 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time 
06.05 М/ф 
07.20 Варьяти
10.20 Половинки
12.00 Топ-модель по-українськи
17.00 Х/ф «Роман з каменем» 
19.00 Х/ф «Перлина Нiлу» 
21.00 Х/ф «Синя безодня 2»
22.40 Х/ф «Щелепи»
00.10 Т/с «Загубленi»
01.55 Служба розшуку дiтей 
02.00 Зона ночi 
05.10 Стендап Шоу 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.00 Т/с «Рання пташка» 
10.30, 17.30 4 весiлля 
11.30, 16.30 Панянка-селянка 
12.30 Вечiрка 2 
13.30 Країна У 
14.00, 15.00, 18.30 Одного разу пiд 
Полтавою 
14.30 Танька i Володька 
15.30 Одного разу в Одесi 
16.00 Сiмейка У 
21.00 Х/ф «Кейт i Лео» 
23.00 Х/ф «Прибулець Павло»
01.00 Теорiя зради 
02.00 Щоденники Темного
02.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «ДжеДАИ»
07.00 Х/ф «Уцелевший»
08.45 Х/ф «Пятое путешествие 
Синбада»
10.00 «Месть природы»
11.05, 17.20 «Затерянный мир»
14.00 Х/ф «Блэкджек»
15.50 Х/ф «Высота»
19.15 Х/ф «Ультиматум Борна»
21.20 Х/ф «Эволюция Борна»
23.55 Х/ф «Зной»
01.45 «Облом.UA.»
04.05 «Совершенно секретно-2017»
05.45 Телемагазины 

СУБОТА, 13 червня 

UA: перший
06.00 М/с «Книга джунглiв» 
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 02.30, 
05.30 Новини 
09.30 Х/ф «Марiя Терезiя» 1 с. † 
11.40 М/с «Чорний пiрат» 
12.05 Цифрове мiстобудування 
12.30 Вiртуальна реальнiсть 
13.00 Свiтова медицина. Китай-ме-
дична справа монахiв-воїнiв 
13.30 Свiтова медицина. Китай-ме-
дицина сотнi трав 
14.00 Свiтова медицина. Камбод-
жа-клiнiка Тонлесап 
14.25 Телепродаж 
15.00 Країна пiсень 
16.00 Реалiтi-шоу «Фермер шукає 
дружину» 
17.00 Втеча до iдеального мiста 
18.00 Т/с «Максимiлiан та Марiя 
Бургундська»
20.00 Д/ф «Азорськi острови. 
Акули, кити, манти» 
21.20 «Крихка свобода». 
Спецпроєкт

22.35 «Марiуполь. Протистояння»
23.35 «Синдром вiйни. Я повернувся»
00.30 Святi та грiшнi 
01.25 #ВУКРАЇНI
02.20 Погода 
02.50 Енеїда 
03.45 Сильна доля 
04.35 Бюджетники 

1+1
06.15, 07.00, 04.40 «Життя вiдомих 
людей 2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
13.25 Х/ф «Привид»
15.55 Чарiвна казка на всi часи «Три 
горiшки для Попелюшки» 
17.40 К/к Леонiда Гайдая «Iван 
Васильович змiнює професiю» 
19.30, 05.20 ТСН 
20.20 «Чистоnews 2020»
20.30 Прем’єра «Вечiрнiй квартал 
2020» 
21.45 «Вечiрнiй квартал»
23.20, 00.20 «Свiтське життя. 2020»
01.15 «Лiга смiху. Дайджест 2020»
02.45 К/к «Татусi без шкiдливих 
звичок»

IНТЕР
03.05 «Чекай на мене. Україна» 
04.30, 02.40 «Орел i Решка. Шопiнг» 
05.05 «Телемагазин»
05.35 «М/ф»
06.35 «Слово Предстоятеля»
06.40 Х/ф «Любочка» 
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом. Домашня 
кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Сiм няньок» 
12.30 Х/ф «Бронзовий птах» 
16.00 Х/ф «Дiамантова рука» 
18.00, 20.30 Т/с «Слiдчий Горчакова»
20.00, 02.10 «Подробицi»
22.35 Концерт «Хору Турецького». 
Найкраще. Прем’єра 
00.20 Х/ф «Влiтку я надаю перевагу 
весiллю»

ICTV
04.25 Скарб нацiї 
04.30 Еврика!
04.40 Факти 
05.05 Скетч-шоу «На трьох»
05.55 Перше, друге i компот!
06.50 Т/с «Вижити за будь-яку цiну» 
10.05, 13.00 Т/с «Поганий хороший 
коп»
12.45 Факти. День 
15.05 Х/ф «Електра»
16.50 Х/ф «Шибайголова»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «На драйвi»
21.20 Х/ф «Ганна. Досконала зброя»
23.20 Х/ф «Оселя зла» 
01.00 Х/ф «Оселя зла-2: Апокалiпсис» 
02.35 Х/ф «Оселя зла-3: Вими-
рання»

СТБ
05.15 Т/с «Вир»
07.05 Т/с «Коли ми вдома» 
08.55 «Неймовiрна правда про 
зiрок»
09.50 Т/с «Папаньки-2»
14.55 «СуперМама»
19.00 «МастерШеф Професiо-
нали 2»
21.25 «Х-Фактор-10» 
00.15 «Х-Фактор»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.35 Kids’ Time 
06.05 М/ф «Ману» 
07.40 Таємний агент 
09.00 Варьяти
11.20 Хто зверху?
15.00 Х/ф «Загублений свiт»
17.00 М/ф «Добрий динозавр» 
18.30 Х/ф «Нова людина-павук»
21.00 Х/ф «Нова людина-павук: 
Висока напруга»
23.40 Х/ф «Мiлина»
01.10 Т/с «Загубленi»
02.00 Зона ночi 
05.00 Стендап Шоу 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.00 М/ф «Iгор» 
11.30 Х/ф «Легенда про русалку» 
13.10, 14.55, 23.00 Країна У 
13.35, 15.20, 16.50 Сiмейка У 
14.05, 16.20, 19.30, 20.30, 
21.30 Танька i Володька 
14.30 Одного разу в Одесi 

15.50, 19.00, 20.00, 21.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
17.20 Х/ф «Iнтуїцiя» 
22.00 Iгри Приколiв 
01.00 Теорiя зради 
02.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 09.05, 01.10 «Затерянный 
мир»
07.45 «ДжеДАИ 2019»
11.00 Х/ф «Леди Ястреб» 
13.15 Х/ф «Непостижимое»
15.10 Х/ф «Врата тьмы»
16.55 26 тур ЧУ по футболу «За-
ря»-«Динамо» 
19.00 Х/ф «Бюро человечности»
20.45 Х/ф «211»
22.15 Х/ф «Хищник» 
00.15 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-11»
02.05 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секретно-2017»

НЕДIЛЯ, 14 червня 

UA: перший
06.00 М/с «Книга джунглiв» 
06.30, 07.05, 08.05 Доброго ранку, 
Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.00, 
02.30, 05.30 Новини 
09.00 Божественна Лiтургiя у Свя-
то-Михайлiвському кафедраль-
ному соборi Православної Церкви 
України та всеукраїнська молитва 
11.00 Недiльна Лiтургiя Української 
Греко-Католицької Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса Рим-
сько-Католицької Церкви в Українi 
13.30 Свiтовi чемпiонати. Огляд 
14.25 Телепродаж 
15.00 UA: Фольк 
16.00 Реалiтi-шоу «Фермер шукає 
дружину» 
17.00 Втеча до iдеального мiста 
18.00 Т/с «Максимiлiан та Марiя 
Бургундська»
20.00 Д/ф «Азорськi острови. 
Люди, фауна, спосiб життя» 
21.20 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
22.00 Х/ф «Голгофа»
00.30 Сильна доля 
01.25 UA: Фольк. Спогади 
02.20 Погода 
02.50 Бюджетники 
03.45 #ВУКРАЇНI
04.35 Святi та грiшнi 

1+1
06.15, 07.05 «Життя вiдомих людей 
2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.25, 02.25 «Свiт навиворiт»
14.50, 00.35 Х/ф «Облога»
17.00 Х/ф «Не впiймали-не злодiй»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Сек’юрiтi»
22.45 Х/ф «Шафт»

IНТЕР
03.50 «Орел i решка. Карантин» 
04.30, 10.00 «Орел i решка. Дива 
свiту 2» 
05.20, 11.00 «Орел i Решка. 
Iвлєєва vs. Бєдняков» 
06.05 «М/ф»
06.10 Х/ф «Ульзана» 
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
12.00 Т/с «Таїсiя» (12+) 1–4 сс. 
Заключна 

15.50 Х/ф «Ательє Фонтана-сестри 
моди» 
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Зелена книга» 
23.00 Х/ф «Дiамантова рука» 
00.55 «Речдок»

ICTV
04.55 Скарб нацiї 
05.05 Еврика!
05.10 Факти 
05.35 Анти-зомбi 
06.25, 08.10 Громадянська оборона 
07.15 Секретний фронт 
09.05 Т/с «Вiддiл 44»
12.45 Факти. День 
13.00 Х/ф «С. В.О. Т.: В облозi»
14.40 Х/ф «Ганна. Досконала зброя»
16.40 Х/ф «На драйвi»
18.45 Факти тижня 
20.30 Х/ф «Сiкарiо»
22.50 Х/ф «Сiкарiо-2: Проти всiх»
01.00 Х/ф «Дилер» 
02.35 Х/ф «Фунт плотi» 

СТБ
05.25 Х/ф «Вiдпустка за свiй 
рахунок» 
07.55 Х/ф «Бiлi Роси» 
09.40 «Хата на тата»
11.20 Т/с «Папаньки-2»
16.35 «МастерШеф Професiо-
нали 2»
19.00 «Слiдство ведуть екстра-
сенси» †
19.55 «Один за всiх»
22.15 «Я соромлюсь свого тiла»
01.50 «Вагiтна в 16»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Варьяти
06.50 Аферисти в мережах 
08.35, 10.15 Kids’ Time 
08.40 М/ф «Книга життя» 
10.20 Х/ф «Загублений свiт»
12.20 М/ф «Добрий динозавр» 
14.00 Х/ф «Нова людина-павук»
16.20 Х/ф «Нова людина-павук: 
Висока напруга»
19.00 Х/ф «Я-номер чотири»
21.00 Х/ф «Телепорт»
22.40 Х/ф «Цунамi 3D»
00.20 Т/с «Загубленi»
02.00 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.00 М/ф «Врятувати Землю» 
11.30 М/ф «Велика Мандрiвка» 
13.00 Т/с «Найкращий» тиждень 
мого життя»
17.00 Х/ф «Кейт i Лео» 
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
22.00 Країна У 
23.00 Х/ф «Iнтуїцiя» 
00.40 Теорiя зради 
01.40 Щоденники Темного
03.10 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 08.15, 00.15 «Затерянный 
мир»
07.50 «ДжеДАИ 2019»
12.45 Х/ф «Черный ястреб»
15.15 Х/ф «Лучшие из лучших»
17.05 Х/ф «Лучшие из лучших-2»
19.00 Х/ф «Лучшие из лучших-3»
20.30 Х/ф «Лучшие из лучших-4»
22.15 Х/ф «Хищник-2» 
02.15 «Облом.UA.»
05.45 Телемагазины 
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ïî-
áóâàëè íà çàë³çíè÷íîìó òà àâ-
òîâîêçàë³. Êàðàíòèííèõ çàõîä³â, 
ÿê ïîáà÷èëè, âæèëè, ùîïðàâäà, 
íå âñ³ ëþäè äîòðèìóþòüñÿ ¿õ.

«КУРСУЮТЬ ТІЛЬКИ 
ПРИМІСЬКІ ПОЇЗДИ» 

Âñåðåäèí³ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó 
ëþäåé íåáàãàòî. Óñþäè â ïðèì³-
ùåíí³ º ïàì’ÿòêè ïðî ñèìïòîìè, 
øëÿõè ïåðåäà÷³ òà ïðîô³ëàêòèêó 
êîðîíàâ³ðóñó.

Ïî÷åêàòè ïîòÿã ÷è åëåêòðè÷êó 
íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ïðèì³ùåííÿ çà-
ë³çíè÷íîãî âîêçàëó ïîêè íå ìîæíà. 
Ëþäåé çàêëèêàþòü äîòðèìóâàòèñÿ 
ñîö³àëüíî¿ äèñòàíö³¿. Äâà ì³ñöÿ ç 
÷îòèðüîõ îáìåæèëè ñòð³÷êàìè.

Ïåðåä êàñàìè íàêëå¿ëè ñòð³÷êè 
äëÿ òîãî, ùîá ïàñàæèðè ìîãëè 
òðèìàòè äèñòàíö³þ. Àíòèñåï-
òèê — á³ëÿ äîâ³äêîâîãî áþðî.

— Ïàñàæèðñüê³ øâèäê³ ïî¿çäè 
íàðàç³ íå êóðñóþòü ÷åðåç Òåðíî-
ï³ëü. Ò³ëüêè ïðèì³ñüêå ñïîëó÷åí-
íÿ âå÷³ðí³ìè ïî¿çäàìè, — ñêàçàëè 
ïðàö³âíèêè.

АВТОБУСИ В ДЕЯКІ ОБЛАСТІ 
ПОКИ НЕ ЇДУТЬ 

Ì³ñüêèé àâòîâîêçàë ó Òåðíî-
ïîë³ äîâîë³ áàãàòîëþäíèé. Äèñ-
ïåò÷åð ïîñò³éíî íàãàäóº ïðî äî-
òðèìàííÿ êàðàíòèííèõ âèìîã òà 
íàãîëîøóº, àáè â³äâ³äóâà÷³ íå çíà-

õîäèëèñÿ äîâãî â ïðèì³ùåíí³.
Ïåðåä âõîäîì ïðàö³âíèê ì³ðÿº 

òåìïåðàòóðó áåçêîíòàêòíèì ïðè-
ñòðîºì. Óñåðåäèí³ àâòîâîêçàëó 
÷åêàòè íà ïðèáóòòÿ òðàíñïîðòó 
íå ìîæíà. Ì³ñöÿ äëÿ â³äïî÷èí-
êó ïåðåãîðîäèëè îáìåæóâàëüíîþ 
ñòð³÷êîþ. Ðåøòó ëàâîê îáåðíóëè 
ñïèíêîþ äî çàëó. Ïåðåä êàñàìè 
íà ï³äëîç³ çðîáèëè ðîçì³òêó äëÿ 
äîòðèìàííÿ äèñòàíö³¿ ì³æ ëþäüìè.

Ó äîâ³äêîâîìó áþðî ðîçïîâ³ëè, 
ùî àâòîáóñè çà ìåæ³ îáëàñò³ âæå 
¿çäÿòü, àëå íå ó âñ³õ íàïðÿìêàõ. 
Òàê, çàêðèòèìè çàëèøàþòüñÿ: Âî-
ëèíñüêà. Çàêàðïàòñüêà, Ëüâ³âñüêà 
òà Ð³âíåíñüêà îáëàñò³. Âñåðåäèí³ 
îáëàñò³ — Øóìñüêèé, Êðåìåíåöü-
êèé òà Ïî÷à¿âñüêèé íàïðÿìîê òà-
êîæ ïîêè ùî íåäîñòóïí³.

«ЛЮДЕЙ НА ВОКЗАЛІ 
ПОБІЛЬШАЛО» 

Ïåðåä âõîäîì äî ïðèì³ñüêîãî 
âîêçàëó òàêîæ ì³ðÿþòü òåìïåðà-
òóðó. Çàë î÷³êóâàííÿ ïîêè çàëè-
øàºòüñÿ çàêðèòèì. Ëþäè ÷åêàþòü 
íà ñâ³é àâòîáóñ ççîâí³, à äåÿê³ ³ 
âñåðåäèí³ âîêçàëó.

Ïðàö³âíèêè àâòîâîêçàëó ïðà-
öþþòü â ìàñêàõ, º çàñ³á äëÿ äå-
ç³íôåêö³¿ ðóê. Ïåðåä êàñàìè º 
ñòð³÷êè äëÿ äîòðèìàííÿ äèñòàíö³¿ 
ì³æ ëþäüìè.

Õî÷à âñ³ íàïðÿìêè ïðèì³ñüêî-
ãî ñïîëó÷åííÿ ïîêè íå â³äêðèëè. 
Àâòîáóñè êóðñóþòü çà çâè÷íèì 
ãðàô³êîì, — êàæóòü ó äîâ³äêî-
âîìó áþðî.

РЕКЛАМА

ВОКЗАЛИ В ТЕРНОПОЛІ ПРАЦЮЮТЬ. 
НА ЯКІ НАПРЯМКИ ПОКИ ЗАСЬ?
Транспорт  Тернопіль поступово 
виходить з карантину. У місті знову 
працюють вокзали, проте з вимогами 
до пасажирів носити маски, рукавички 
та дотримуватися соціальної дистанції. 
Маршрути, де фіксують багато випадків 
COVID-19, тернополянам ще недоступні

Відколи знову запрацювали вокзали в Тернополі, бажаючих скористатися їх послугами 
побільшало, зізналася працівниця одного з довідкових бюро

Вхід на другий поверх залізничного 
вокзалу загороджений лавкою та 
обмежувальною стрічкою

Центральний вхід до міського автовокзалу 
Тернополя поки зачинений 

Багато пасажирів 
чекають 
на свій автобус 
всередині 
приміського 
вокзалу, 
а деякі навіть 
не зважають 
на обмежувальну 
стрічку
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Раніше я любив літо, але потім 
зрозумів, що літо може бути в будь-
який час року, були б гроші… Тепер 
я люблю гроші.

***
“За літо миша полівка з’їдає до тонни 
зерна”, — з пояснювальної записки 
міністра сільського господарства.

***
Дві блондинки:
— А чому взимку сніг випадає, а влітку 
немає?
— Дурненька, якби він влітку випав, він 
би розтанув.

***
— Ой, дівчата, кому рибки потрібні? 
У мене як літо, так вони не гірше котів 

плодяться, а втопити не виходить…

***
Коли у Василя Вірастюка влітку 
відключають гарячу воду, він стає 
нечистою силою.

***
Літо. Пізній вечір. Молоді люди 
проходять повз парк.
— Марічко, можемо зайти, 
припаркуємося…
— Ні вже, краще підемо додому, 
приляжемо!

***
Вентилятор, який стоїть над чайником, 
і дме в обличчя, нагадає чоловікові про 
літо. Верески та крики дружини в цей 
момент нагадають про чайок та море…

***
— Минулого літа я на Ібіці відпочивав. 
Дикуном! Супер! П’ятизірковий готель, 
басейн, корти…
— Так ти ж говорив, що дикуном?!
— Ага, так ти б бачив, як я там давав жару!

***
Одеса. Спекотне літо. Приїжджий з 
сумками зминає карту, ловить одесита:
— Скажіть, будь ласка, я до Оперного 
театру цією дорогою дійду?
Одесит (секундні роздуми):
— Так, мабуть, тут вам нічого не загрожує.

***
Доброго ранку — це коли на годиннику 
13.00, на календарі літо, а за вікном — 
море.

***
Настала така пора, коли стоїш о 2-й 
годині ночі в одних трусах з тапочком 
в руці на ліжку… і полюєш на цю падлу, 
яка дзижчить.

***
Хочеш влітку трохи заробити? Перевір 
кишені свого зимового одягу!

***
Курортник запитує сусіда:
— Не знаєте, де тут туалет?
— Ні, я тут лише четвертий день…

***
Із заяви:
«Як мене все…» (закреслено)
«Та пішли ви всі…» (закреслено)
«Прошу надати мені чергову відпустку»

ÐÎÇÂÀÃÈ
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Погода у Тернополі
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Карантин: ми відкрилися!16

ОВЕН У представників знаку 
Овен саме зараз є всі шанси 
здобути перемогу над своїми 

хронічними недугами. Головне — 
планомірно виконувати рекомендації 
лікарів і не сходити з обраного шляху. 

ТЕЛЕЦЬ У цей період багато 
Тельців задумаються над своїм 
харчуванням. І це не дивно, 

адже є велика ймовірність проблем зі 
шлунково-кишковим трактом.  

БЛИЗНЮКИ Душевні хвилюван-
ня представників знаку в цьому 
місяці можуть стати причиною 

нічних кошмарів і навіть безсоння. 
Постарайтеся простіше ставитися до 
дрібних проблем і негараздів. 

РАК У перший місяць літа у Раків 
є велика ймовірність отримати 
травму або навіть перелом. А 

тому зірки радять представникам знаку 
уникати екстремальних видів спорту і 
сильних фізичних навантажень. 

ЛЕВ Червень для Левів 
сприятливий період, щоб 
позбутися шкідливих звичок. 

Кинути виклик курінню, переїданню та 
іншим своїм недолікам в цей період не 
складе великих зусиль.  

ДІВА У цей період Діви 
особливо гостро відчують свою 
метеозалежність. Головні болі, 

сонливість і навіть стрибки тиску, 
швидше за все, будуть провокувати 
ваше пасивне проведення часу. 

ТЕРЕЗИ У червні Терезам варто 
особливо берегти свої суглоби 
і зв’язки. Під час ходьби або 

фізичних навантажень, оскільки є 
велика ймовірність травмувати коліна, 
лікті або отримати розтягнення. 

СКОРПІОН У цей період образи, 
які представники знаку так 
майстерно приховують під маскою 

байдужості, можуть вилитися в серйозні 
проблеми з ендокринною системою.  

СТРІЛЕЦЬ У червні Стрільці 
можуть розриватися між кар’єр-
ними та побутовими клопотами. 

Накопичиться маса справ, які вимагати-
муть вашого негайного втручання.  

КОЗЕРІГ Легковажне ставлення 
Козерогів до свого здоров’я цьо-
го місяця може зіграти з пред-

ставниками знаку злий жарт. Не варто 
ігнорувати навіть легке нездужання. 

ВОДОЛІЙ Нервова система 
Водоліїв у червні буде вкрай 
вразливою. А тому зірки радять 

представникам знака уникати надмір-
них переживань. 

РИБИ Рибам варто звернути 
особливу увагу на свій зір. 
Намагайтеся контролювати час, 

який ви проводите в гаджетах або 
перед монітором комп’ютера. 

Гороскоп здоров’я

АНЕКДОТИ

В крамничці на курорті:
— Тьотю, у вас є таке мило, щоб 
з нього була біла піна?
— Щось не розумію тебе…
— Я купляв і зелене, і жовте, і 
рожеве мило, а піна завжди 
була… чорна.

***
— Люба, я хочу провести цю 
відпустку, як 20 років тому.
— Але ми одружені тільки 
19 років.
— Ось в цьому-то і вся сіль.

***
Якщо під час відпустки весь час 
була хороша погода, то це була 
не ваша відпустка.

***
У купе поїзда розмовляють два 
чоловіки, які повертаються з 
курорту.
— А я жінці везу у подарунок 
літр горілки! — каже один.
— Жінці? Літр горілки?! — 
дивується другий.
— А що, думаєш, мало буде?

***
— Алло, кохана, а де ти хочеш 
побувати: на морі чи в лісі?
— Звичайно, на морі! А ти що, 
тур обираєш?
— Та ні, вибираю освіжувач 
повітря для туалету…

***
— У будь-яку подорож я беру з 
собою талісман, який завжди 
мене виручає.
— І що це за предмет?
— Моя кредитна картка.

***
Солдат підходить до командира:
— Мені у відпустку треба — 
дружина народити повинна…
Командир відпускає його. Через 

тиждень солдат повертається.
— Ну, Петренко, хто 
народився — син чи дочка?
— Через дев’ять місяців 
довідаємося.

***
Найкрасивіші дівчата 
з’являються на пляжі в останній 
день відпустки.

***
В санаторії:
— Дівчино, дозвольте з вами 
познайомитися?
— На одну ніч? Чи на дві?
— Що ви! Я ж джентльмен. 
До самого кінця відпустки!

***
— Коханий, ніяк не можу 
вирішити: який купальник 
купити — відкритий чи 
закритий?
— Звичайно, закритий — тільки з 
дірочками для очей.

***
— Кумо, ну як в тебе дочка 
влаштувалася?
— Чудово! Чоловік любить, 
шуби купує, на курорти возить…
— А син?
— А синові стерво попалася… То 
шубу їй купи, то на курорт звози!

***
Якщо в Одесі на стіні висить 
репродукція картини 
Айвазовського, то кімната 
вважається з виглядом на море!

***
— Петре, чому ти нікуди не 
береш мене?
— Беру.
— І куди ж це?! Ні в кіно, ні на 
тусовки, ні в кав’ярню…
— Марусю, ти завжди в моєму 
серці.

МАГАЗИН «РОВЕР-ПЛЮС»
«Ровер-плюс» в Тернополі працює понад 20 років і 
багато разів поспіль перемагав у номінації голосу-
вання «Народний бренд». Вибір тернополян «Кра-
щий магазин спортивних товарів», це не порожні 
слова, а статус, заслужений невпинною працею та 
якісним сервісом. У магазині «Ровер-плюс» будуть 
раді бачити вас, навіть якщо ви тільки знайомитесь 
з велосипедом. Інструктори готові розповісти про 
тонкощі їзди на велосипеді! Окрім того, у магазині 
дбають і про безпеку клієнтів, тому в наявності — різ-
нопланові засоби захисту: захисні щитки, шоломи.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Живова, 9, біля шостої 
та сьомої платформи міжміського автовокзалу.
Працюємо з вівторка по суботу з 8.00–18.00, 
понеділок — вихідний. 
Тел. : 067–828–29–92, 067–350–76–44.

ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН «ЛАВРІВСАД»
Повний спектр ландшафтних послуг: ландшафтне 
проектування, професійний підбір рослин, тематич-
ні сади, квітники, рулонний і посівний газони, топі-
арна стрижка рослин, абонементне обслуговування 
садів, разова послуга «Садівник на день».
Адреса: Великий Глибочок, вул. Дружби, 3.
Графік роботи: 8.00–20.00 год. 
Тел. : 067–836–68–28, 067–836–64–89.

СТУДІЯ МЕБЛІВ «V-STUDIO»
«V-Studio» в Тернополі виготовляє: кухні; дитячі 
меблі; спальні; шафи-купе; вітальні; офісні меблі, 
зокрема, офісні столи. Також є можливість замовити 
окремі елементи корпусних меблів: столи, стільці, 
комод, приліжкові тумби та ін. Забезпечуємо нашим 
клієнтам: безкоштовний виїзд на заміри; безко-
штовне створення дизайн-проекту меблів; короткі 
терміни виконання; безкоштовний монтаж і достав-
ку; високу якість; доступні ціни; гарантія та сервісне 
обслуговування.
Тел. : 096–947–61–00, 098–091–02–75 — Viber. 
Сайт: vstudio.te.ua. Facebook: facebook.com/
V. Studio.te.ua, email: vstudiomebli@gmail.сom

КОМПАНІЯ «ELEEK»
Компанія Eleek є тернопільським виробником легких 
електричних транспортних засобів. З 2012 року 
реалізовує свою продукцію в Україні та у всьому світі. 
Eleek — єдина компанія, яка надає сервісні послуги 
для даного виду транспорту у Тернополі. Пропонує: 
широкий модельний ряд власної розробки, якісне 
сервісне обслуговування, гарантія 12 місяців, мож-
ливість підбирати комплектуючі та характеристики 
транспортних засобів індивідуально, професійна 
консультація.
Графік роботи: пн-пт 09.00–18.00. 
Тел. : 067–387–87–68.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Об‘їзна, 12/8.

МАГАЗИН «ПОБУТОВА ТЕХНІКА З НІМЕЧЧИНИ»
Побутова техніка, що була в користуванні, і нова. 
В наявності: холодильники, морозильні камери, 
плити газові та електричні, вмонтована техніка, по-
судомийні, пральні та сушильні машини, мікрохви-
льові печі, кавоварки. Основне місце розташування: 
Центральний ринок (котломонтаж). Працюємо з 
вівторка по неділю з 9.00 до 15.00 год. 
Тел. : 097–458–65–26, 097–417–77–88.

ФІТОМАГАЗИН «ЗДОРОВ’Я ВІД ПРИРОДИ»
Пропонує натуральні продукти ТМ: Green Max, 
Еконофарм, Триюга ОМ, Рідкі фрукти, Грин-Ві-
за, Біоліка, Екосвіт, Еліт-Фарм, Еліксир, Organics, 
Даніка-Фарм, White mandarin, Мак-Вар, Мері, ЧІА, 
Зелена аптека, Планета здоров’я, ELFA косметика, 
CHOICE, ECO-OLIO. Препарати: Йодіс-К, Він-Віта, 
чорнична паста, ліки на травах, лікувально-профі-
лактичні засоби. Екопорошки. Косметика. Продукти: 
борошно житнє та пшеничне грубого помолу, солод 
житній, олії харчові та лікувальні, макарони для діа-
бетиків, гречка з інсуліном, каші, дієтичні чаї, чорний 
кмин, грецький горіх, кунжут, арахісові пасти. 
Адреса: м. Тернопіль, вулиця Київська, 7-В.
Графік роботи: пн-пт: 10.00–19.00, сб: 10.00–
15.00. Без перерви. 
Тел. : 098–713–38–40, 095–754–58–19.


