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 Заробляти швидко, легко та багато хочуть 
чи не всі. Саме жага до легких коштів підштовхує 
людей залучати в сумнівні схеми свою родину, 
друзів і знайомих

 Вам обіцяють золоті гори, а в результаті просто 
вішають лапшу на вуха. Про те, як працюють 
фінансові піраміди та як не потрапити 
на гачок шахраїв, розповіли експерти с. 4
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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

ÇÌ²ÍÈ

»

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.

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095-875-33-60, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

 Ñàëîíè êðàñè, ïåðóêàðí³ òà 
áàðè — ï³ä êîíòðîëåì. Ñòèõ³éí³ 
ðèíêè ë³êâ³äóþòü. Öåðêîâíîñëó-
æèòåëÿì ðàäÿòü äîòðèìóâàòèñü 
êàðàíòèííèõ ïðàâèë ï³ä ÷àñ çà-
õîä³â íà Áîãîñëóæ³ííÿõ òà ïðîâå-
äåíí³ öåðêîâíèõ îáðÿä³â.

Ó çâ’ÿçêó ç ïîã³ðøåííÿì åï³äå-
ì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ ïðèïèíèëè àäàï-

òèâíèé êàðàíòèí ó Çáàðàçüêîìó 
ðàéîí³. Òàêå ð³øåííÿ óõâàëèëà 
ì³ñöåâà êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü òåõ-
íîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà 
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é íà ïîçà-
÷åðãîâîìó çàñ³äàíí³ 11 ÷åðâíÿ.

Îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ ùîäåííî êîíòðîëþâàòè-
ìóòü äîòðèìàííÿ ïðîòèåï³äåì³÷-
íîãî êàðàíòèííîãî ðåæèìó ï³ä 
÷àñ çä³éñíåííÿ ïàñàæèðñüêèõ 

ïåðåâåçåíü íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà 
Çáàðàæà òà ðàéîíó ñòâîðåíèìè 
ðîáî÷èìè ãðóïàìè òà êîì³ñ³ÿìè.

Ïîñèëåíî êîíòðîëþâàòèìóòü 
ðîáîòó àãðîïðîäîâîëü÷èõ ðèíê³â, 
àâòîòðàíñïîðòíèõ ï³äïðèºìñòâ, 
ùî çä³éñíþþòü ïàñàæèðñüê³ ïå-
ðåâåçåííÿ, àâòîñòàíö³é, çàë³ç-
íè÷íèõ ñòàíö³é, ñàëîí³â êðàñè ³ 
ïåðóêàðåíü, çàêëàä³â òîðã³âë³, ãðî-
ìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ³íøèõ 

çàêëàä³â ùîäî âèêîíàííÿ âèìîã 
ïîñòàíîâ Ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî 
ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ Óêðà¿íè, — 
ïîâ³äîìèâ ãîëîâà Çáàðàçüêî¿ 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ëþáîìèð 
Áàëóê. — Ñòèõ³éí³ ðèíêè ë³êâ³äó-
þòü, çà öèì ñòåæèòèìóòü ðîáî÷³ 
ãðóïè òà êîì³ñ³¿.

Âêîòðå íàãîëîøóþòü âëàñíè-
êàì çàêëàä³â õàð÷óâàííÿ, çà ÿêèõ 
îáìåæåíü ìîæóòü ïðàöþâàòè. 

À òàêîæ öåðêîâíîñëóæèòåëÿì — 
ïðàâèëà äîòðèìàííÿ êàðàíòèííèõ 
çàõîä³â íà Áîãîñëóæ³ííÿõ òà ïðî-
âåäåíí³ öåðêîâíèõ îáðÿä³â.

×åðåç çðîñòàííÿ çàõâîðþâà-
íîñò³ íà COVID-19 âèêîíêîìè 
ì³ñüêî¿ òà ñåëèùíî¿ ðàä ìàþòü 
çàáåçïå÷èòè ùîäåííó äåç³íôåêö³þ 
ó áóä³âëÿõ, ñïîðóäàõ, ãðîìàäñüêèõ 
ì³ñöÿõ, ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, 
ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè, òðîòóàð³â. 

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Ó Òåðíîïîë³ ïîñèëèëè êàðàí-
òèíí³ çàõîäè ³ îáìåæåííÿ. ×à-
ñòèíà ç òîãî, ùî çàïðàöþâàëî 
ó ïåð³îä àäàïòèâíîãî êàðàíòèíó, 
ïðèïèíèòü ñâîþ ðîáîòó. À ïðî-
òèåï³äåì³÷í³ çàõîäè ïîñèëèëè.  

Òàêèì áóëî ð³øåííÿ ì³ñüêîãî 
øòàáó äëÿ áîðîòüáè ç êîðîíàâ³-
ðóñîì, ÷åðåç ïîã³ðøåííÿ åï³äå-
ì³îëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ ó Òåðíîïîë³ 
â³ä 11 ÷åðâíÿ.

Éäåòüñÿ ïðî ê³ëüêà ñïàëàõ³â 
çàõâîðþâàííÿ íà COVID-19, ÿê³ 
òðàïèëèñü â îáëàñíîìó öåíòð³ 
íàïåðåäîäí³. 

Çîêðåìà, éäåòüñÿ ïðî ìàñîâå çà-
õâîðþâàííÿ ïðàö³âíèê³â ìåäóñòà-
íîâè òà ñâÿòêóâàííÿ þâ³ëåþ â ïå-
ðåäì³ñò³ Òåðíîïîëÿ, ÿêå ñóòòºâî 
çá³ëüøèëî ê³ëüê³ñòü ³íô³êîâàíèõ.

Â³ä ïî÷àòêó åï³äåì³¿ â îáëàñ-
ò³ ëàáîðàòîðíî ï³äòâåðäèëè ìàéæå 
ï³âòîðè òèñÿ÷³ âèïàäê³â ÊÎÂ²Ä. 
Âèäóæàëè 1022 îñîáè. 26 õâîðèõ, 
íà æàëü, ïîìåðëè.

Òîìó Øòàá âèð³øèâ: «Ââàæà-
òè íåìîæëèâèì çàïðîâàäæåí-
íÿ íà òåðèòîð³¿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
çàõîä³â âèõîäó ç êàðàíòèíó, çà-
òâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ Êàáì³íó 
â³ä 20 òðàâíÿ 2020 ð.».

Ùîäî çàíÿòü ñïîðòîì, «ô³ò-
íåñ-öåíòðè, ñïîðòèâí³ òà òðåíà-
æåðí³ çàëè ìàëè ïðèïèíèòè ñâîþ 
ðîáîòó ó ïðèì³ùåííÿõ», — éøëî-
ñÿ ó ð³øåíí³. Ùîïðàâäà, çãîäîì 

ó ì³ñüêðàä³ óòî÷íèëè: çàáîðîíèëè 
ðîáîòó ëèøå êîìóíàëüíèõ òðåíà-
æåðîê ³ ô³òíåñ-çàë³â.

Ïðîáíå ÇÍÎ ïðîâåëè ó 
îíëàéí-ðåæèì³, ïðèõîäèòè â 
ïóíêòè òåñòóâàííÿ íå ïîòð³áíî.

Âåñü ïåðåë³ê çàáîðîí òà îá-
ìåæåíü ÷èòàéòå ó Ð³øåíí³ «Ïðî 
ïîñèëåííÿ êàðàíòèííèõ çàõîä³â 
íà òåðèòîð³¿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ç 11. 
06. 2020 ð.» 

ЗНОВУ ПОСИЛИЛИ КАРАНТИН. 
ЩО ПРАЦЮЄ І ЗА ЯКИХ УМОВ
Зміни  Носіння масок, дотримання 
соціальної дистанції та дезінфекція — 
обов’язкові. Рекомендована 
максимально дистанційна робота. 
Усім клієнтам барів і ресторанів 
обов’язково міряють температуру, 
за столиками не більше чотирьох людей. 
Фуршети — поза законом

На Збаражчині контролюють ринки та перевізників

У Тернополі посилили карантинні обмеження. Усі мають вдягати маски у громадських 
місцях. Хоча на більшість громадян такі рекомендації не діють 

  Носіння масок, дотримання 
соціальної дистанції та дезінфек-
ція відтепер обов’язкові для всіх. 
Рекомендовано — максимально 
дистанційна робота.
 Обов’язковий температурний 
скринінг та дезінфекція рук тим, 
хто відвідує офісні приміщення.
 Тренування дітей у спортивних 
залах та роботу гуртків — заборо-
нили.
  Учні Галицького коледжу та 
місцевих ПТУ не зможуть пройти 
практику, навчатись, а викладачі — 
пройти атестацію. Забрати доку-
менти зараз вони теж не зможуть.
 ЗНО проводитимуть із суворим 
дотриманням санітарних норм. 
Так само працюватимуть і садки. 

До речі, батьків тепер опитувати-
муть щодня, чи не контактували 
діти з інфікованими на COVID-19. 
Правдивість наданої інформа-
ції — на відповідальності батьків. 
Дітей зустрічатимуть на подвір’ї 
садочків, перед входом, а батьків 
в середину не пускатимуть.
  Дітям дозволять тренуватись 
у разі, якщо вони готуються до сер-
йозних змагань. І лише надворі та 
групами не більше 10 осіб.
 Дозволено проведення спор-
тивних заходів до 50 осіб, але 
без глядачів.
 На ринках і в ТРЦ мають забез-
печити окремі входи і виходи та 
розділити потоки покупців. Для 
відвідувачів — обов’язковий тем-

пературний скринінг і обробка рук.
 Бари і ресторани працювати-
муть. Але за столиком — не біль-
ше 4 осіб, а відстань між столи-
ками — не менше 1,5 м. Спеції — 
сіль, перець і цукор, а також со-
ломинки — лише в одноразових 
стіках. Фуршети та видача не по-
рційних страв — поза законом.
 Для клієнтів закладів харчуван-
ня стане обов’язковим темпера-
турний скринінг та обробка рук 
при вході. А розрахунок може 
отримати лише адміністратор чи 
окрема людина, яка не контактує з 
гостями. Тим закладам, які не ма-
ють високотемпературного про-
фесійного обладнання для миття 
посуду — працювати заборонено.

Заборони та зміни, які прийняли в Тернополі Îáîâ'ÿçêîâà 
äåç³íôåêö³ÿ ðóê 
³ òåìïåðàòóðíèé 
ñêðèí³íã òèì, õòî 
ùîäíÿ â³äâ³äóº îô³ñí³ 
ïðèì³ùåííÿ
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ñòàíîì íà 16 ÷åðâíÿ ó Òåðíî-
ï³ëüñüê³é  îáëàñò³, çà ðåçóëüòàòà-
ìè äîñë³äæåíü ìåòîäîì ÏËÐ, — 
ó 1483 âèïàäêàõ ä³àãíîç ëàáîðà-
òîðíî ï³äòâåðäæåíèé . Ó 22 ëþ-
äåé âèÿâèëè àíòèò³ëà äî â³ðóñó,  
âîíè ïåðåõâîð³ëè áåç ñèìïòîì³â 
³ íàâ³òü íå ï³äîçðþâàëè ïðî õâî-
ðîáó.

ХТО МОЖЕ ПРОЙТИ ТЕСТ 
БЕЗКОШТОВНО

Ó Òåðíîï³ëüñüêîìó îáëàñíîìó 
ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³ âèêîíóþòü 
àíàë³çè ìåòîäîì ÏËÐ òà ²ÔÀ. Àëå 
íå âñ³ îõî÷³ ìîæóòü ïðîéòè àíà-
ë³ç. ÏËÐ-òåñòóâàííÿ âèêîíóþòü, 
ÿêùî º ï³äîçðà íà çàõâîðþâàííÿ, 
ïîÿñíþº ë³êàð-åï³äåì³îëîã Âîëî-
äèìèð Ïàíè÷åâ. Ñïåðøó ïîòð³á-
íî çâåðíóòèñÿ äî ñâîãî ñ³ìåéíîãî 
ë³êàðÿ. Â³í âèð³øèòü, ÷è ïîòð³á-
íî âàì ïðîâîäèòè äîñë³äæåííÿ 
íà êîðîíàâ³ðóñ. ÏËÐ-òåñòè äîç-
âîëÿþòü âèçíà÷èòè, ÷è º â îð-
ãàí³çì³ çáóäíèê õâîðîáè. Îäíàê 
òàê³ òåñòè ìîæíà ïðîâîäèòè ëèøå 
ó ëàáîðàòîð³¿ ç³ ñïåöîáëàäíàííÿì 
òà òåñò-ñèñòåìàìè.

Ìåòîä ³ìóíîôåðìåíòíîãî àíàë³-
çó (²ÔÀ) äîçâîëÿº çíàéòè â îðãà-
í³çì³ ëþäèíè àíòèò³ëà äî êîðîíà-
â³ðóñó. Íàÿâí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî 
òèïó ³ìóíîãëîáóë³íó äîçâîëÿº 
âèçíà÷èòè, ÷è õâîð³º ëþäèíà, ÷è 
ìîæëèâî âîíà âæå ïåðåõâîð³ëà.

Ó Öåíòð³ âèçíà÷àþòü íàÿâí³ñòü 
³ìóíîãëîáóë³í³â M òà G.

— ²ìóíîãëîáóë³í G âêàçóº 
íà íàïðóæåí³ñòü ³ìóí³òåòó ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ëþäèíà ïåðåõâîð³ëà, — 
ïîÿñíþº çàâ³äóâà÷êà â³ðóñîëîã³÷-
íî¿ ëàáîðàòîð³¿ óñòàíîâè Ëþäìè-
ëà Äåìåíòüºâà. — ²ìóíîãëîáóë³-
íè Ì ç'ÿâëÿþòüñÿ â îðãàí³çì³ 
íà 3–7 äåíü ï³ñëÿ çàõâîðþâàííÿ. 
¯õ íàÿâí³ñòü äîïîìàãàº âèçíà÷è-
òè, ÷è õâîðà ëþäèíà íàðàç³.

Îäíàê ïðîéòè ²ÔÀ-òåñòè ïîêè 
íå ìîæóòü âñ³ îõî÷³. Òåñòóþòü 
ëèøå ïðàâîîõîðîíö³â òà ìåäèê³â. 
Ñïèñê³â, õòî ïðîõîäèòèìå òåñòó-
âàííÿ, òóò íå ñêëàäàþòü, â ëàáî-
ðàòîðíèé öåíòð ëèøå äîñòàâëÿ-
þòü á³îìàòåð³àë íà äîñë³äæåííÿ.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ АНАЛІЗ 
У ПРИВАТНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ

ßêùî âè â³ä÷óâàºòå ñèìïòîìè 
õâîðîáè, çâåðí³òüñÿ äî ë³êàðÿ, ³ 
ïðè íåîáõ³äíîñò³ âàì áåçêîøòîâ-
íî ïðîâåäóòü ÏËÐ-òåñò. Îäíàê 
áàãàòî õî÷å ä³çíàòèñÿ, ÷è íå ïå-
ðåõâîð³ëè âîíè ðàí³øå. Ó ì³ñò³ 
º ê³ëüêà ïðèâàòíèõ êë³í³ê òà 
ëàáîðàòîð³é, äå ìîæíà ïðîéòè 
òåñò íà êîðîíàâ³ðóñ. Ó âñ³õ öèõ 
çàêëàäàõ äîâåäåòüñÿ ÷åêàòè íà ðå-
çóëüòàòè ïðèáëèçíî òðè äí³, áî 
á³îìàòåð³àë äîñòàâëÿþòü ó Êè¿â 
íà äîñë³äæåííÿ.

Ó ëàáîðàòîð³¿ «Ñ³íåâî» ìîæ-
íà çäàòè àíàë³ç äëÿ âèçíà÷åííÿ 
àíòèò³ë äî êîðîíàâ³ðóñó ó êðîâ³. 
Îäèí òåñò âèçíà÷àº, ÷è íå õâîð³ 
âè íàðàç³. ²íøèé òåñò ïîêàæå, ÷è 
íå ïåðåõâîð³ëè âè ³íôåêö³ºþ. Öå 
ð³çí³ òåñòè ³ ïëàòèòè çà íèõ äî-
âåäåòüñÿ îêðåìî.

ТЕСТИ НА COVID-19: СКІЛЬКИ ЦЕ 
КОШТУЄ ТА ХТО МОЖЕ ПРОЙТИ
Гаманець  В області знову збільшується 
кількість хворих на коронавірус. 
Журналіст «RIA плюс» дізнався, як та 
кому проводять тести в лабораторному 
центрі та скільки це коштуватиме, якщо 
йти у приватні клініки

— Ó ëàáîðàòîð³¿ ìîæíà çäàòè 
àíàë³ç íà âèçíà÷åííÿ ³ìóíîãëîáó-
ë³íó êëàñó À òà G, — ïîÿñíþþòü 
â ëàáîðàòîð³¿ «Ñ³íåâî». — Öå äâà 
ð³çí³ àíàë³çè, âàðò³ñòü êîæíîãî — 
600 ãðèâåíü. ßêùî âèçíà÷àòè 
³ìóíîãëîáóë³í À òà G ðàçîì, öå 
êîøòóâàòèìå 1200 ãðèâåíü. Íàá³ð 
äëÿ çàáîðó êðîâ³ — öå ùå 30 ãðí.

Ó ëàáîðàòîð³¿ «Ïàíàêåÿ» îêð³ì 
ìåòîäó ²ÔÀ âèêîíóþòü òåñòóâàí-
íÿ ìåòîäîì ÏËÐ. Ïîòð³áíî ïî-
ïåðåäíüî çàïèñàòèñÿ.

— Òðåáà óçãîäèòè çðó÷íèé 
÷àñ, — ïîÿñíþþòü ó ëàáîðàòîð³¿ 
«Ïàíàêåÿ». — Âàðò³ñòü ÏËÐ-òåñ-
òó — 1500 ãðèâåíü. Òàêîæ ìè ìî-
æåìî ìåòîäîì ²ÔÀ âèçíà÷èòè 
íàÿâí³ñòü ³ìóíîãëîáóë³íó M òà 
G. Âàðò³ñòü àíàë³çó — 550 ãðè-
âåíü. Î÷³êóâàòè íà ðåçóëüòàò ïî-
òð³áíî 2–3 äí³ áåç óðàõóâàííÿ äíÿ 
çàáîðó á³îìàòåð³àëó.

Ìîæíà ïðîéòè òåñòóâàííÿ ³ 
â ìåäöåíòð³ «Åñêóëàá». 

— Ó íàñ ìîæíà ïðîéòè òåñò 
íà âèçíà÷åííÿ ³ìóíîãëîáóë³í³â 
A, M, G, — ïîÿñíþþòü ó ïðè-
âàòí³é ëàáîðàòîð³¿. — Âàðò³ñòü 
îäíîãî àíàë³çó — 550 ãðèâåíü. 
Òàêîæ ìîæíà îáðàòè ïàêåò 
íà âèçíà÷åííÿ îäðàçó òðüîõ òè-
ï³â ³ìóíîãëîáóë³í³â. Â³í êîøòóº 
1170 ãðèâåíü. ª ùå ³ ÏËÐ-òåñò. 
Â³í êîøòóº 2100 ãðèâåíü.

ЯКА ЦІНА ЕКСПРЕС-ТЕСТУ
Ùîá ä³çíàòèñÿ, ÷è íå õâîð³ºòå 

àáî ÷è íå õâîð³ëè âè íà êîðî-
íàâ³ðóñ, ìîæíà ïðèäáàòè åêñ-
ïðåñ-òåñò ó àïòåêàõ ì³ñòà. Ö³íà — 
ïðèáëèçíî 500 ãðí. Åêñïðåñ-òåñò 
â ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ ïðîäàþòü  

çà 460 ãðèâåíü.
Åêñïðåñ-òåñò ìîæå ïîêàçàòè, 

÷è õâîð³ àáî ÷è õâîð³ëè âè íà êî-
ðîíàâ³ðóñ, ïîÿñíþº Âîëîäèìèð 
Ïàíè÷åâ. Îäíàê òàê³ òåñòè íå º 
òî÷íèìè. Ïåðåä òèì, ÿê ïðèäáàòè 
òåñò, âàðòî ïðî÷èòàòè éîãî îïèñ, 
ùî ñàìå â³í âèçíà÷àº. ßêùî öå 
³ìóíîãëîáóë³í Ì — âè ä³çíàºòåñÿ, 
÷è íå õâîð³ âè íà ÷àñ òåñòóâàí-
íÿ. Àëå éîãî òðåáà ïðîâîäèòè 
íå îäðàçó, êîëè â³ä÷óëè ñèìïòîìè 
ÃÐÂ², à ÷åðåç ê³ëüêà äí³â, êîëè 
â îðãàí³çì³ º äîñòàòíüî àíòèò³ë.

ßêùî ñèñòåìà âèçíà÷àº ³ìó-
íîãëîáóë³í G, âè ä³çíàºòåñü, ÷è 
íå õâîð³ëè ðàí³øå. Àëå òî÷í³ñòü 
òàêèõ òåñò³â íèçüêà. 

— Øâèäê³ òåñòè âèêîðèñòîâó-
þòü á³ëÿ ë³æêà õâîðîãî, — êàæå 
åï³äåì³îëîã. — Âîíè äàþòü îòðè-
ìàòè ðåçóëüòàò çà ê³ëüêà õâèëèí. 
Îäíàê öå íå ñêàñîâóº íåîáõ³ä-
íîñò³ ïðîâåäåííÿ ÏËÐ-òåñòó. 
Åêñïðåñ-òåñòè, íà æàëü, íå äà-
þòü ò³º¿ òî÷íîñò³ ³ ìîæóòü äà-
âàòè ÿê õèáíî-ïîçèòèâí³, òàê 

³ õèáíî-íåãàòèâí³ ðåçóëüòàòè. 
Äî òîãî æ, íå âàðòî çàéìàòèñÿ 
ñàìîä³àãíîñòèêîþ òà ñàìîë³êó-
âàííÿì.

Õî÷à â êîìïëåêò³ º äåòàëüíà 
³íñòðóêö³ÿ, ÿê ïðîâåñòè àíàë³ç, 
óñå æ áåç äîñâ³äó òà ìåäè÷íî¿ 
îñâ³òè âè íàâðÿä ÷è çìîæåòå 
ïðàâèëüíî ïðîâåñòè ìàí³ïóëÿö³¿.

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ТЕСТУ
— Äëÿ ²ÔÀ àíàë³çó ïðîâîäÿòü 

çàá³ð âåíîçíî¿ êðîâ³ — òîìó êðà-
ùå ðîáèòè öå íà ãîëîäíèé øëó-
íîê, — ïîÿñíþþòü â ëàáîðàòî-
ð³¿. — Òàêîæ íå ìîæíà âæèâàòè 
àëêîãîëü òà ìåäïðåïàðàòè. ßêùî 
âè íå ìàºòå çìîãè â³äìîâèòèñÿ 
íà öåé ÷àñ â³ä ë³ê³â — ïîòð³áíî 
ïîâ³äîìèòè, ùî ñàìå âè âæèâàëè 
ïåðåä çàáîðîì êðîâ³. Ïèòè âîäó 
ïåðåä àíàë³çîì ìîæíà, àëå íå-
áàãàòî, ³ öå ìàº áóòè çâè÷àéíà 
íåãàçîâàíà âîäà. Áàæàíî óíèêàòè 
ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü äî àíàë³çó.

Ïåðåä ÏËÐ-òåñòîì íå ìîæíà 
¿ñòè ùîíàéìåíøå 2 ãîäèíè.

SYNEVO 

Тест на антитіла lgG 
до COVID

19 600 
грн 

Тест на антитіла lgМ 
до COVID

19 600 
грн 

ПАНАКЕЯ 

ПЛР-тест на визначення 
COVID

19 1500 
грн 

Тест на антитіла lgG 
до COVID

19 550 
грн 

Тест на антитіла lgМ 
до COVID

19 550 
грн 

ЕСКУЛАБ 

ПЛР-тест на визначення 
COVID

19 2100 
грн 

Тест на антитіла lgG 
до COVID

19 550 
грн 

Тест на антитіла lgМ 
до COVID

19 550 
грн 

Тест на антитіла lgА 
до COVID

19 550 
грн 

Комплекс на визначення 
lgG, lgМ, lgА

1170 грн 

Експрес-тест на визначення 
lgG, lgМ

600 грн 

РЕКЛАМА

Як пояснюють медики, ПЛР та ІФА-дослідження 
є високоточними, на відміну від експрес-тестівÄëÿ àíàë³çó 

â ïðèâàòí³é ëàáîðàòîð³¿ 
ïîòð³áíî ìàòè ïàñïîðò 
òà âêàçàòè ïåðñîíàëüí³ 
äàí³. Äîñë³äæåííÿ 
ðîáëÿòü íàòùåñåðöå

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
В ПРИВАТНИХ КЛІНІКАХ
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Ó ô³íàíñîâ³é ï³ðàì³ä³ âè äî-
â³ðÿºòå âàø³ ãðîø³ òðåò³é îñîá³, 
ÿêà ìàº çìîãó êîíòðîëþâàòè òà 
ðîçïîðÿäæàòèñÿ íèìè. Âè æ âòðà-
÷àºòå êîíòðîëü.

ßêùî çâàæàòè íà îçíàêè ô³íàí-
ñîâèõ ï³ðàì³ä, ó Òåðíîïîë³ äîñ³ º 
Exlimited òà B2B Jewerly. Îáèäâ³ 
ô³ðìè ïðîïîíóþòü ³íâåñòóâàòè 
êîøòè ç ïîäàëüøèì ùîäåííèì 
îòðèìàííÿì âèñîêîãî â³äñîòêà 
³íâåñòèö³éíîãî ïðèáóòêó.

Ó Íàöêîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â 
òà ôîíäîâîãî ðèíêó ïîïåðåäæà-
þòü ñïîæèâà÷³â ô³íàíñîâèõ ïî-
ñëóã ùîäî ³âåñòóâàííÿ ó Exlimited 
òà B2B Jewerly, àäæå âîíè ìàþòü 
îçíàêè ñóìí³âíèõ ³ ìîæóòü ìàòè 
íà óâàç³ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè.

КАЖУТЬ, ЩО ПОВЕРНУТЬ 
ГРОШІ З ВІДСОТКАМИ 

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» çàâ³òàëè 
â ìàãàçèí B2B Jewerly ó Òåðíîïîë³. 
Îäðàçó ç ïåðøîãî ïîãëÿäó ñòàº çðî-
çóì³ëî, ùî ïðîäàæ þâåë³ðíèõ âè-
ðîá³â íå º îñíîâíèì çàñîáîì ïðè-
áóòêó â öüîìó ìàãàçèí³. Íà â³äì³íó 
â³ä ³íøèõ þâåë³ðíèõ ìàãàçèí³â, äå 
ëåäü íå êîæåí ñàíòèìåòð ïëîù³ 
ñòàðàþòüñÿ âèêîðèñòàòè, àáè ïðî-
äàòè á³ëüøå âèðîá³â, ó ïðèì³ùåíí³ 
B2B Jewerly íàáàãàòî ïðîñòîð³øå.

Þâåë³ðí³ âèðîáè ðîçñòàâëåí³ 
íå ù³ëüíî îäèí äî îäíîãî, àëå òàê, 
ùîá ïîêóïöåâ³ çäàâàëîñÿ, ùî ¿õ 
ä³éñíî áàãàòî. Ïðàö³âíèêè àðãó-
ìåíòóâàëè çàâèùåíó ö³íó íà ïðè-
êðàñè òèì, ùî ¿ì «òðåáà ïîâåðòàòè 
êîøòè, à ïîâåðòàºòüñÿ ïîêóïöÿì 
íàáàãàòî á³ëüøå, í³æ âîíè âêëàëè».

Ëþäÿì ïðîïîíóþòü ïðèäáàòè 
ïðèêðàñó, à ïðîòÿãîì ðîêó ùî-
ì³ñÿ÷íî í³áèòî âèïëà÷óâàòèìóòü 

äåê³ëüêà â³äñîòê³â â³ä ïîêóïêè ³ 
çðåøòîþ, â³ääàäóòü á³ëüøå, í³æ 
100 â³äñîòê³â, à äî òîãî æ, ó âàñ 
çàëèøèòüñÿ çîëîòà ïðèêðàñà. ¯¿ 
íå îáì³íþþòü.

B2B JEWERLY ВЖЕ ПОЧИНАЄ 
РУЙНУВАТИСЯ?

Íå òàê äàâíî â B2B Jewerly ïðî-
äàâàëè ³ ñåðòèô³êàòè. Îá³öÿëè, ùî 
çà ð³ê ëþäèí³ ïîâåðíóòü íàáàãàòî 
á³ëüøå êîøò³â â³ä âàðòîñò³ ñåðòè-
ô³êàòó. ¯õ ìîæíà áóëî ïðèäáàòè 
çà 1000 ãðèâåíü.

— ¯õ óæå íåìàº í³äå âçàãàë³. 
Äî êàðàíòèíó âîíè ùå áóëè, îä-
íàê íàðàç³ íå ìàºìî, — êàæå îäíà 
ç ïðàö³âíèöü.

Íà ïèòàííÿ, ÷îìó ñåðòèô³êàòè 
çíÿëè ç ïðîäàæó, ïðàö³âíèöÿ ñêà-
çàëà, ùî «òàê ñîá³ ïðèäóìàëè».

Ô³íàíñèñòè êàæóòü, ùî ñïî÷àò-
êó ô³ðìè ðåêëàìóþòü ñåáå: òå-
ëåáà÷åííÿ, âèâ³ñêè, ñîöìåðåæ³. 
Ìîòèâóþòü âêëàäàòè ñâî¿ ãðîø³ 
òà îá³öÿþòü øâèäêó â³ääà÷ó.

Ëþäè âèñòóïàþòü ó ðîë³ ³í-
âåñòîð³â. ¯ì ä³éñíî âèïëà÷óþòü 
çà ïåâíèé ÷àñ ÷àñòèíó âêëàäåíèõ 
êîøò³â. Ëþäè ïî÷èíàþòü â³ðèòè 
ó ñõåìó òà çàëó÷àþòü ñâî¿õ ðîäè-
÷³â, äðóç³â, çíàéîìèõ. Çðåøòîþ, 
÷åðåç ïåâíèé ÷àñ ãðîøåé äëÿ 
âèïëàò íîâèì ó÷àñíèêàì íå çà-
ëèøàºòüñÿ.

«ВИГРАЮТЬ ТІЛЬКИ ТІ, ХТО 
ЗАЙШЛИ ПЕРШИМИ» 

Ô³íàíñèñòè ââàæàþòü, ùî âæå 
çà ð³ê ô³íàíñîâ³ ï³ðàì³äè ïî÷èíà-
þòü ðóéíóâàòèñÿ. Õî÷à, îòðèìàòè 
ñâîº òà ïðèìíîæèòè ìîæíà, ÿêùî 
âè âñòóïèëè îäíèì ³ç ïåðøèõ.

— Ð³÷ ó ò³ì, ùî âãàäàòè òî÷íî, 
÷è âè º «ùàñëèâ÷èêîì», ëþäè-
íîþ, ùî çàéøëà îäí³ºþ ç ïåðøèõ, 
íåìîæëèâî. Äåÿê³ ï³ðàì³äè äîñÿ-

ЛЕГКІ ГРОШІ, НА ЯКІ «КЛЮЮТЬ». 
ЯК ПРАЦЮЮТЬ ФІНАНСОВІ ПІРАМІДИ
Схеми  Часто саме жага до легких 
коштів підштовхує людину залучати 
в сумнівні схеми свою родину, друзів, 
знайомих. Як же працюють фінансові 
піраміди та чому не варто вірити 
обіцянкам, цікавилася «RIA плюс» 

ãàþòü ê³ëüêîñò³ â äåê³ëüêà ñîòåíü 
ëþäåé ³ çíèêàþòü, ³íø³ æ ìàþòü 
ì³ëüéîíè âêëàäíèê³â, — êàæå ô³-
íàíñèñò Âîëîäèìèð.

Ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ ô³íàíñîâ³ ï³-
ðàì³äè çàêðèâàþòü äóæå øâèäêî. 
Ó ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ ç áàãà-
òüîõ ïðè÷èí âîíè ôóíêö³îíóþòü 
íàáàãàòî äîâøå. Ãîëîâíèìè ïðè-
÷èíàìè ô³íàíñèñòè íàçèâàþòü:

1) Íåäîñêîíàë³ñòü çàêîí³â;
2) Ô³íàíñîâó íåãðàìîòí³ñòü;
3) Êîðóïö³þ ç áîêó âëàäè.

«ВАЖКО ПРИТЯГНУТИ 
ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ» 

Þðèñò Ðîñòèñëàâ Íåáåëüñüêèé 
ðîçïîâ³â, ùî æîäíà ô³ðìà, ÿêà 
ä³éñíî º ô³íàíñîâîþ ï³ðàì³äîþ, 
í³êîëè ñåáå òàêîþ íå íàçâå.

— ßêùî âçÿòè B2B Jewerly, 
òî âîíà íàçèâàº ñåáå îðãàí³-
çàö³ºþ, ÿêà ïðàöþº ç ìåòîþ, 
àáè çðîáèòè âñ³õ ùàñëèâèìè. 
Ó á³ëüøîñò³ ñèòóàö³é îðãàí³çà-
òîðè ï³ðàì³ä ìîæóòü ç ëåãê³ñòþ 
óõèëèòèñÿ â³ä â³äïîâ³äàëüíîñò³, — 
êàæå þðèñò. — Íàïðèêëàä, ô³ðìè 
óêëàäàþòü ³ç ³íâåñòîðàìè óãîäè, 
à ¿¿ íàÿâí³ñòü, íàâ³òü ç íåâèã³äíè-
ìè óìîâàìè, äàº çìîãó ãîâîðèòè 
îðãàí³çàòîðàì, ùî ëþäè ìàëè áè 

çíàòè ç óãîäè, ùî â íèõ òàêà ä³-
ÿëüí³ñòü.

Ïàí Ðîñòèñëàâ êàæå, ùî çàçâè-
÷àé ô³íàíñîâ³ ï³ðàì³äè ïðàöþþòü 
äî ïåâíî¿ ï³êîâî¿ òî÷êè, êîëè ¿õ 
çàêðèâàþòü ïðàâîîõîðîíí³ îð-
ãàíè, àáî æ êîëè îðãàí³çàòîðè 
çðîçóì³þòü, ùî äàë³ ðîçâèâàòèñÿ 
íåìàº êóäè.

— Ïðèòÿãíóòè äî â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ òàê³ ô³ðìè äóæå âàæêî, àäæå 
âîíè íå ïîçèö³îíóþòü ñåáå ÿê 
ô³íàíñîâ³ ï³ðàì³äè, — êàæå â³í.

«НАМ ВІШАЛИ НА ВУХА 
ЛАПШУ» 

Çà îñòàíí³ 25 ðîê³â â Óêðà¿í³ 
òà, çîêðåìà, íà Òåðíîï³ëüùèí³ 
ä³ÿëè áàãàòî ô³íàíñîâèõ ï³ðà-
ì³ä. Ñåðåä íàéá³ëüø â³äîìèõ — 
«ÌÌÌ-2011», Forex Trend òà 
Helix. Ñë³äñòâî ó ñïðàâ³ Helix ³ 
äîñ³ íå çðóøèëî ç ìåðòâî¿ òî÷êè.

— Íàì ïðîñòî â³øàëè íà âóõà 
ëàïøó. Ìî¿ çíàéîì³ âêëàäàëè 
òèñÿ÷³, äåñÿòêè òèñÿ÷ ãðèâåíü 
â «ÌÌÌ-2011», — ðîçïîâ³äàº 
òåðíîïîëÿíèí Þð³é. — Äåÿêèõ 
³ñòîð³ÿ íå â÷èòü. Ïîò³ì ¿ì ïî-
îá³öÿëè, ùî ãðîø³ ïîâåðíóòü. 
Ñïî÷àòêó îá³öÿëè îðãàí³çàòîðè, 
à ïîò³ì âëàäà. Ìåí³ ïîùàñòèëî, 
ÿ íå âèòÿãíóâ «ùàñëèâèé á³ëåò».

Áóäüòå îáà÷í³!

Психолог Михайло Козюк ра-
дить, перш за все, пояснити 
людині, що це ні до чого хоро-
шого не приведе, а вона лише 
втратить гроші.
— Не вдавайтеся до філософ-
ських роздумів, — каже пси-
холог. — Поясніть фактами, що 
фінансові піраміди не дозволять 
їм заробити. В історії таких при-
кладів є безліч.
В інтернеті ви можете зібрати ін-
формацію про ту чи іншу органі-
зацію, які є фінансовими пірамі-

дами та пояснити людині, чому 
їй не варто вкладати туди гроші.
— Ваша задача — довести, що 
гроші не можна заробити легко 
та швидко.
Якщо людина уже вклала гроші 
в таку сумнівну схему, внаслідок 
цього вона може розчаруватися 
у ній. І в людини може погірши-
тися емоційний стан. Необхідно 
постійно бути поруч. Пам'ятайте, 
що саме ви можете стати її під-
тримкою. Спілкуйтеся з людиною 
та постарайтеся її заспокоїти.

Знайомий чи родич бажає вступити у піраміду?

«Ïðèòÿãíóòè 
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
òàê³ îðãàí³çàö³¿ äóæå 
âàæêî, àäæå âîíè 
íå ïîçèö³îíóþòü ñåáå 
ÿê ô³íàíñîâ³ ï³ðàì³äè»

Наочний приклад трирівневої фінансової піраміди

Організатор

Перший рівень

Другий рівень

Третій і наступні рівні

Прикраси в B2B Jewerly коштують в кілька разів дорожче, 
аніж у звичайних магазинах

Exlimited та B2B Jewerly мають схожу реферальну 
програму, коли за кожного нового залученого інвестора 
вам нараховується додатковий відсоток прибутку
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 Äëÿ çìåíøåííÿ çàòîð³â íà äî-
ðîãàõ ì³ñòà òà âðàõîâóþ÷è ÷èñ-
ëåíí³ çâåðíåííÿ âîä³¿â, ï³äðÿäíà 
îðãàí³çàö³ÿ çä³éñíèëà îíîâëåííÿ 
Ñõåìè îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî 
ðóõó íà ïåðåõðåñò³ ïðîñïåêòó 
Çëóêè-15 Êâ³òíÿ-Êóï÷èíñüêîãî.

Íà âóëèö³ ïðîõîäÿòü äåñÿòêè 
ìàðøðóò³â ãðîìàäñüêîãî òðàí-
ñïîðòó ç óñ³õ êóòî÷ê³â ì³ñòà, 

âóë. 15 Êâ³òíÿ âèêîíóº ôóíê-
ö³þ ê³ëüöåâî¿ äîðîãè, ÷åðåç ùî 
òóò ãåíåðóºòüñÿ çíà÷íà ÷àñòèíà 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Êð³ì òîãî, 
÷åðåç âóëèöþ ïðîõîäèòü òðàíçèò-
íèé ïîò³ê òðàíñïîðòó, ïîâ³äîìëÿº 
ïðåññëóæáà ì³ñüêî¿ ðàäè.

Òîìó îíîâëåííÿ Ñõåìè îðãà-
í³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó çìîæå 
ïîêðàùèòè ïðîïóñêíó ñïðî-
ìîæí³ñòü òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, 

³íòåíñèâíà ôàêòè÷í³ñòü ÿêèõ çà 
äîáó ñòàíîâèòü 10908, ïåðåêîíàí³ 
â ì³ñüê³é ðàä³.

Çàãàëîì, íà äàíîìó ïåðåõðåñò³ 
çàì³íèëè äîðîæí³ çíàêè, çì³íèëè 
íàïðÿì ñìóã äëÿ ðóõó, öèêëîãðàìó 
ðîáîòè ñâ³òëîôîð³â òà âñòàíîâèëè 
ñòàö³îíàðí³ çíàêè äëÿ ïîâîðîòó 
ïðàâîðó÷. 

Â³äòàê, ç áîêó 15 Êâ³òíÿ (ó 
íàïðÿìêó äî «Ñ³ëüïî») â³äòåïåð 

ç’ÿâèëîñÿ òðè ñìóãè äëÿ ðóõó: 
îäíà – âèíÿòêîâî äëÿ ïîâîðîòó 
ë³âîðó÷, ³íøà – ïðÿìî, à òðåòÿ 
– ïðÿìî òà ïðàâîðó÷. Òàêîæ òðè 
ñìóãè äëÿ ðóõó ç’ÿâèëèñÿ íà âóë. 
15 Êâ³òíÿ (ç³ ñòîðîíè öåðêâè ñâ. 
Ìèõàéëà), îäíà ç ÿêèõ ïåðåä-
áà÷àº ðóõ ëèøå ë³âîðó÷ íà âóë. 
Êóï÷èíñüêîãî, ñåðåäíÿ ñìóãà – 
ïðÿìî, à êðàéíÿ ïðàâà – ïðÿìî 
òà ïðàâîðó÷.

Òàêîæ çì³íèëè ðåæèì ðîáîòè 
ñâ³òëîôîð³â, äîáàâëåíî ë³âîïî-
âîðîòí³ ñåêö³¿ ñâ³òëîôîð³â (ïî-
âîðîò ç 15 Êâ³òíÿ íà ïðîñïåêò 
Çëóêè òà âóë. Êóï÷èíñüêîãî) òà 
ñòàö³îíàðí³ ïðàâîïîâîðîòí³ çå-
ëåí³ ñòð³ëêè.

Ó ì³ñüê³é ðàä³ çàêëèêàþòü âîä³¿â 
áóòè óâàæíèìè òà îáåðåæíèìè, 
äîòðèìóâàòèñÿ Ïðàâèë äîðîæ-
íüîãî ðóõó!

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ñõîäè á³ëÿ Ë³òàêà äàâíî ïî-
òðåáóâàëè êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó. 
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ 
òàì áóäå çðó÷íèé ïàíäóñ. Îòæå, 
áàòüêè ç â³çî÷êàìè òà ëþäè ç îá-
ìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè çìî-
æóòü áåçïå÷íî ñïóñêàòèñÿ îíîâ-
ëåíèìè ñõîäàìè.

ЛІТАК НЕ ЧІПАТИМУТЬ
Íà ïî÷àòêó ðåìîíòíèõ ðîá³ò ñå-

ðåä òåðíîïîëÿí ç’ÿâèëèñü ÷óòêè, ùî 
ïàì’ÿòíèê ë³òàêó ïëàíóþòü äåìîí-
òóâàòè. Óñå ÷åðåç òå, ùî íà ïàñïîðò³ 
ðåìîíòó îá’ºêòà ïîðó÷ ç ìîäåëëþ 
ñõîä³â íå áóëî çîáðàæåíî ë³òàêà.

Îäíàê, ÿê çàïåâíèëè ó ì³ñüê³é 
ðàä³, ðåêîíñòðóêö³ÿ ñòîñóâàòè-
ìåòüñÿ ëèøå ñõîä³â, ë³òàê ÷³ïàòè 
í³õòî íå áóäå. Éîãî ïðîñòî íå äî-
äàëè íà çîáðàæåííÿ ïðîºêòó.

СКІЛЬКИ ВИТРАТИЛИ 
НА РЕКОНСТРУКЦІЮ 

Çàãàëîì íà ðåìîíòí³ ðîáîòè 
ç îáëàøòóâàííÿ íîâèõ ñõîä³â 
òà ïàíäóñà ïåðåäáà÷åíî ìàéæå 
1,5 ìëí ãðèâåíü. Ñàìå òàêà ñóìà 
âêàçàíà â äîêóìåíòàö³¿ íà ñàéò³ 
äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü.

Ùå ìàéæå 6 òèñ. ãðèâåíü âèòðà-
òèëè íà åêñïåðòèçó ïðîºêòó ðå-
êîíñòðóêö³¿. Îäíàê ïðî îñòàòî÷íó 
âàðò³ñòü ðîá³ò ìè ä³çíàºìîñÿ ëèøå 
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðåìîíòó. Êîø-
òè íà ðåêîíñòðóêö³þ âèä³ëèëè ç 
ì³ñüêîãî áþäæåòó.

ЯК ВИГЛЯДАТИМУТЬ СХОДИ
Íîâ³ ñõîäè ìàþòü áóòè òàê³ æ, 

ÿê íà îíîâëåí³é âóëèö³ ×îðíî-
âîëà á³ëÿ ôîíòàíó «Êóëüáàáà». 
Íàðàç³ âæå âèêîíàëè çíà÷íó ÷à-
ñòèíó ðîá³ò.

Ðîá³òíèêè çàëèëè áåòîíîì ÷à-
ñòèíó ñõîä³â, ï³äãîòóâàëè êëóìáè. 
Íåâäîâç³ ïî÷íóòü îáëàøòîâóâàòè 
³ ñàì³ ñõîäè ç ïàíäóñîì.

— Ìè âæå íà åòàï³ çàâåðøåííÿ 
ìîíîë³òíèõ ä³ëÿíîê, — ðîçïîâ³äàº 
ðîá³òíèê ïàí Ñòåïàí. — Íàðàç³ ìè 
äåìîíòóâàëè ñòàð³ ñõîäè, âñòà-
íîâèëè ï³äï³ðí³ ñò³íè, çàëèëè 
ìîíîë³òí³ êîðîáè ï³ä êëóìáè, 

çàê³í÷èëè çàëèâêó áåòîíîì ë³-
âî¿ ñòîðîíè ñõîä³â. Ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê ìè çàê³í÷èìî çàëèâêó ïðàâî¿ 
÷àñòèíè — çàëèøèòüñÿ ëèøå ìîí-
òàæ ñàìèõ ñõîä³â.

Â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, ï³ä-
ðÿäíèê çîáîâ’ÿçóºòüñÿ çàâåðøè-
òè ðîáîòó äî ê³íöÿ ðîêó, îäíàê 
ïëàíóþòü, ùî ñõîäè áóäóòü ãîòîâ³ 
ðàí³øå — äî âåðåñíÿ. ßê êàæóòü 
ñàì³ ðîá³òíèêè, öå ö³ëêîì ìîæíà 
çðîáèòè ³ øâèäøå, îäíàê ìîæóòü 
çàâàäèòè íåñïðèÿòëèâ³ ïîãîäí³ 
óìîâè.

Уже три смуги: на перехресті Злуки-15 Квітня-
Купчинського змінили схему дорожнього руху

«МАРАФЕТЯТЬ» СХОДИ БІЛЯ ЛІТАКА. 
СКІЛЬКИ ЗАПЛАТИТЬ МІСТО?
Реконструкція  На вході в парк 
Національного відродження робітники 
продовжують реконструкцію сходів біля 
пам’ятника льотчикам-визволителям 
Тернополя від німецько-нацистських 
загарбників. Коли завершать 
роботу та скільки заплатило місто 
за реконструкцію, читайте у матеріалі

ЛЮДИ ОБХОДИТИ СХИЛ НЕ 
ХОЧУТЬ 

Îñê³ëüêè ñõîäè íà ÷àñ ðåìîíòó 
ïåðåêðèò³, ëþäè ìàþòü ¿õ îáõîäè-
òè. Íàéáëèæ÷èé âõ³ä äî ïàðêó — 
çà 100 ìåòð³â â³ä ë³òàêà. Îäíàê 
â îáõ³ä éäóòü ëèøå ò³, õòî ìàº ç ñî-
áîþ äèòÿ÷èé â³çî÷îê ÷è âåëîñèïåä. 
²íø³ æ éäóòü ³ìïðîâ³çîâàíèìè ñõî-
äàìè, ÿê³ âèêîïàëè íà ñõèë³. Íèìè 
êîðèñòóþòüñÿ ðîá³òíèêè. Òåðíîïî-
ëÿíè íå ìîæóòü òàì õîäèòè, ïðî 
ùî ïîïåðåäæàþòü â³äïîâ³äí³ çíàêè. 
Àëå õî÷ ³ íåáåçïå÷íî, çàòå øâèä-
øå — êàæóòü òåðíîïîëÿíè. Äåõòî 
íàâ³òü éäå ç ìàëåíüêèìè ä³òüìè 
íåáåçïå÷íèì ñõèëîì.

— Äîâîäèòüñÿ âèëàçèòè ïî ñõè-
ëó, ùîá íå éòè â îáõ³ä, — êàæå òåð-
íîïîëÿíèí Îëåêñ³é. — Çâè÷àéíî, 
ðîçóì³þ, ùî öå íåáåçïå÷íî, àëå öå 
í³êîãî íå çóïèíÿº. Äîêè òóò ñóõî, 
ìîæíà ñïîê³éíî âèëàçèòè, àëå ï³ñ-
ëÿ äîù³â äîâîäèòüñÿ éòè â îáõ³ä, 
áî òóò ìîæíà ï³äêîâçíóòèñü.

Ïàì’ÿòàéòå, ùî õîäèòè òàêè-
ìè «ñõîäàìè» íåáåçïå÷íî. Êðàùå 
îá³éòè öþ ä³ëÿíêó òà íå ðèçèêó-
âàòè ñâî¿ì çäîðîâ’ÿì.

Ремонт сходів обіцяють закінчити до вересня, 
якщо дозволить погода 

Ï³ä ÷àñ ðåìîíòó 
òåðíîïîëÿíè 
íå îáõîäÿòü 
ì³ñöå ðåìîíòó, 
à ñïóñêàþòüñÿ ïîðó÷ 
íåáåçïå÷íèì ñõèëîì
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Викопаними сходами спускаються навіть пенсіонери та маленькі діти, хоча є безпечний обхід
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Êóïàëüíèé ñåçîí íà ïëÿæ³ 
«Öèãàíêà» ðîçïî÷àâñÿ 11 ÷åðâ-
íÿ, à çàâåðøèòüñÿ ïåðøîãî âå-
ðåñíÿ. Òàêå ð³øåííÿ ïðèéíÿëè 
íà ÷åðãîâîìó çàñ³äàíí³ âèêîíàâ-
÷îãî êîì³òåòó Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè.

НА «ЦИГАНЦІ» ВЖЕ ЧЕРГУЮТЬ 
РЯТУВАЛЬНИКИ 

Ðÿòóâàëüíèé ïîñò ç ÷åðãó-
âàííÿì ìàòðîñ³â-ðÿòóâàëüíèê³â 
ôóíêö³îíóâàòèìå ùîäåííî: ïî-
íåä³ëîê-ñóáîòà — ç 11.00 ãîä. 
äî 21.00 ãîä., íåä³ëÿ — ç 9.00 ãîä. 
äî 21.00 ãîä.

Äî êóïàëüíîãî ñåçîíó ïëÿæ ãî-

òóâàëè. Âîäîëàçè îáñòåæèëè äíî 
òà î÷èñòèëè éîãî. Òàêîæ âîíè âè-
çíà÷èëè áóéêàìè ì³ñöÿ äëÿ êó-
ïàííÿ âçäîâæ «Öèãàíêè». Òðàâà 
íà ïëÿæ³ ñêîøåíà, ä³þòü äâà ë³òí³ 
äóø³, îäèí ç ÿêèõ — íà âóëèö³. ª 
ì³ñöÿ äëÿ ïåðåîäÿãàííÿ, à òàêîæ 
ðîçä³ëüí³ òóàëåòè.

Óñ³ îõî÷³ ìîæóòü îðåíäóâàòè 
êàòàìàðàíè, ÿê³ âïðîäîâæ äíÿ 
11 ÷åðâíÿ ïðîäîâæóâàëè ï³ä-
âîçèòè òà ãîòóâàòè äî ðîáîòè. 
Íà «Öèãàíö³» òàêîæ º ñïîð-
òèâíèé ìàéäàí÷èê òà ïîëå äëÿ 
âîëåéáîëó, îáãîðîäæåíå ñ³òêîþ. 
Ï³ñîê íà ïîë³ íåùîäàâíî ðåêóëü-
òèâîâàíèé.

Âçäîâæ ïëÿæó ä³º çàêëàä ãðî-
ìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ ç ë³òíüîþ 
òåðàñîþ.

ОДНІ НАРІКАЮТЬ, ІНШИМ ДОБРЕ. 
ЯК ВІДКРИВАЛИ СЕЗОН КУПАННЯ
Літо  Уже з 11 червня на «Циганці» 
розпочали купальний сезон. «Дальній» 
також готують. Чи готові пляжі та що 
про такий відпочинок під час карантину 
кажуть тернополяни, читайте в матеріалі. 
Думки в людей суперечливі

Важливими рекомендаціями для 
пляжного відпочинку в умовах ка-
рантину та пандемії коронавірусу є:
 людям з групи ризику (старше 
60 років і з хронічними захво-
рюваннями) відвідувати пляж 
не рекомендується;

 іншим відпочивальникам не-
обхідно дотримуватися соціаль-
ної дистанції в два метри;
 дотримуватися правил особи-
стої гігієни;
 персонал пляжу повинен но-
сити маски.

Рекомендації МОЗ під час пляжного сезону 
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«ЯК ЛЮДИ ПЛАВАЮТЬ В ТОМУ 
ЖАБУРИННІ?» 

Òåðíîïîëÿíè ñïðèéíÿëè â³äêðèò-
òÿ êóïàëüíîãî ñåçîíó ïî-ð³çíîìó. 
Ò³, õòî ïðèéøîâ íà ïëÿæ, â³äçè-
âàëèñÿ ïðî íüîãî ïîçèòèâíî, êî-
ðèñòóâà÷³ â ñîöìåðåæàõ — íàâïàêè.

— ß ÷åêàëà íà â³äêðèòòÿ êóïàëü-
íîãî ñåçîíó, — êàæå òåðíîïîëÿíêà 
Îëüãà. — Â³äïî÷èâàþ ñàìà. Ìè-
íóëîãî ðîêó áóëà íà «Äàëüíüîìó» 
ïëÿæ³, àëå éòè òóäè ìåí³ äàëå÷åíü-
êî, òîìó ñüîãîäí³ ÿ òóò. Ùîäî òîãî, 
÷è âàðòî çàêðèâàòè ïëÿæ³ ÷åðåç 
ïî÷àñò³øàííÿ âèïàäê³â çàõâîðþ-
âàíü íà êîðîíàâ³ðóñ, òî ÿ ââàæàþ, 
ùî í³. Ìè òóò íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³, 
à íå â çàìêíóòîìó ïðîñòîð³. Òà ³ 
ïëÿæ äîâîë³ ÷èñòèé, ïîêè ùî.

Áàãàòî òåðíîïîëÿí ó ñîöìåðå-
æàõ çàóâàæèëè, ùî áåðåã ïëÿæó 
«Öèãàíêà» ïîêðèòèé çåëåíèìè 
âîäîðîñòÿìè. Äëÿ íèõ öå º îäí³ºþ 
ç ïðè÷èí íå â³äâ³äóâàòè öå ì³ñöå.

«ß íå ãèäóþ, àëå ÿê ëþäè ïëà-
âàþòü â òîìó çåëåíîìó æàáóðèí-
í³?» — ïèøå ó Facebook òåðíî-
ïîëÿíêà Âàëåíòèíà.

ЧИ ГОТОВИЙ «ДАЛЬНІЙ ПЛЯЖ»
Óñ³ îõî÷³ ìîæóòü ä³ñòàòèñÿ 

íà «Äàëüí³é ïëÿæ», â³í íå çàãîðî-

äæåíèé ³ çàáîðîíè íà ïåðåáóâàí-
íÿ íà íüîìó íåìàº. Â³ä ïî÷àòêó 
ë³òà ëþäåé ñþäè ïðèõîäèòü ùî-
ðàç á³ëüøå. Òåðíîïîëÿíè êàæóòü, 
ùî ïëÿæ ãîòîâèé äî êóïàëüíîãî 
ñåçîíó.

Òóò º äåê³ëüêà êàá³íîê äëÿ ïåðå-
îäÿãàííÿ. Òàêîæ ïîâñþäè ñòîÿòü 
ñì³òòºâ³ áàêè. Âèäíî, ùî ï³ñîê 
ðåêóëüòèâóâàëè íåùîäàâíî. Áåðåã 
«Äàëüíüîãî» ìàº äîâîë³ ÷èñòèé 
âèãëÿä. Ñòàíîì íà 12 ÷åðâíÿ 
â³äïî÷èâàëüíèê³â áóëî íå íàäòî 
áàãàòî, áëèçüêî 15 îñ³á. Íà ïëÿ-
æ³ ôóíêö³îíóº ³ íåâåëè÷êå êàôå, 
äå â³äâ³äóâà÷³ ìîæóòü ïðèäáàòè 
íàïî¿ òà ¿æó, à òàêîæ º ñïîðòèâ-
íèé ìàéäàí÷èê òà ïîëå äëÿ ãðè 
ó âîëåéáîë.

Äëÿ îõî÷èõ ïðèñ³ñòè êîìïà-
í³ºþ íà «Äàëüíüîìó» º äåê³ëü-

êà àëüòàíîê. Ðîçä³ëüíèé òóàëåò 
íà ïëÿæ³ òàêîæ º. Ðÿòóâàëüíèê³â 
íà ïëÿæ³ æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» 
íå ïîì³òèëè.

Äî â³äêðèòòÿ êóïàëüíîãî ñåçî-
íó âæå âñòèãëè îáñòåæèòè äíî, 
ðåêóëüòèâóâàëè ï³ñîê òà ïîêî-
ñèëè òðàâó. Íà ïëÿæ äîäàòêîâî 
çàâåçëè ñì³òòºâ³ áàêè. Âçÿëè 
àíàë³çè âîäè òà ï³ñêó, ðåçóëü-
òàòè î÷³êóþòü.

Îðåíäàð «Äàëüíüîãî ïëÿæó» 
Îëåêñàíäð ²âàñèøèí ðîçïîâ³â, 
ùî ôóíêö³îíàëüíî ïëÿæ äî êó-
ïàëüíîãî ñåçîíó ãîòîâèé.

— Ìè âæå óêëàëè äîãîâ³ð ç 
ðÿòóâàëüíîþ ñëóæáîþ. Ïëÿæ º 
ïîâí³ñòþ ãîòîâèì, àëå ìè íå çíà-
ºìî, ÿê³ ð³øåííÿ ïðèéìå ì³ñüêà 
âëàäà ó çâ’ÿçêó ç êàðàíòèíîì, — 
êàæå â³í.

У перший день відкриття купального сезону багато тернополян відвідали пляж
Користувачі соцмереж негативно відгукуються про якість 
води в Тернопільському ставі

Фонтани на «Циганці» поки не працюють

Усі охочі можуть дістатися на «Дальній 
пляж», він не загороджений і заборони 
на перебування на ньому немає

Є кабіни для переодягання. 
Поки що тут чисто
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Ñåðåä áàòüê³â, ä³òè ÿêèõ â³äâ³-
äóþòü ñåêö³¿ ç ôóòáîëó, øèðèòüñÿ 
³íôîðìàö³ÿ, ùî ï³ñëÿ çì³íè íàç-
âè øêîëè, çà çàíÿòòÿ äîâåäåòüñÿ 
ïëàòèòè êðóãëåíüêó ñóìó, õî÷à 
â ÄÞÑØ çàïåâíÿþòü, çàíÿòòÿ  
— áåçêîøòîâí³.

«ЦЕ НАСТУП НА ПРАВА ДІТЕЙ» 
Äåÿê³ áàòüêè íåàáèÿê çàáèëè 

íà ñïîëîõ, êîëè ä³çíàëèñÿ, ùî 
ñåêö³¿ ç ôóòáîëó, êóäè ìîãëè 
ïîòðàïèòè âñ³ ä³òè áåçêîøòîâ-
íî, ëèøå ìàþ÷è âì³ííÿ, òåïåð 
ìîæóòü ñòàòè ïëàòíèìè, ³ âñå 
âèð³øóâàòèìå íå òàëàíò òà áà-
æàííÿ ä³òåé, à «òîâùèíà ãàìàí-
öÿ» áàòüê³â.

«Äâà ðîêè ìîÿ äèòèíà ç âåëè-
÷åçíèì çàâçÿòòÿì â³äâ³äóº ñåêö³þ 
ôóòáîëó. Äî ñëîâà, ÄÞØÑ — öå 
ùå îäèí ³ç òèõ çíèêàþ÷èõ îàçèñ³â, 
äå òåáå ³ òâîþ äèòèíó çóñòð³÷àþòü 
íå çà ãëèáèíîþ òâîãî ãàìàíöÿ, 
à ïðîñòî òàê. Ââàæàþ òàê³ ä³¿ 
êðè÷óùèì íàñòóïîì íà ïðàâà 
ä³òåé íà áåçêîøòîâíó ïîçàøê³ëü-
íó îñâ³òó, ÿêó çàö³êàâëåí³ ëþäè 
âèð³øèëè ïðèâàòèçóâàòè ³ ïîñòà-
âèòè íà çàõèñò âëàñíèõ ³íòåðåñ³â. 
Êð³ì òîãî, òåðíîïîëÿí ÷åðãîâèé 
ðàç ïîä³ëÿòü íà êàñòè çà ð³âíåì 
çàìîæíîñò³», — ïèøå ó ñîöìåðå-
æàõ òåðíîïîëÿíèí Âîëîäèìèð.

Öå íåàáèÿê îáóðèëî ³íøèõ 
áàòüê³â òà çâè÷àéíèõ íåáàéäóæèõ 
òåðíîïîëÿí.

ЩО ТАКЕ НОВА «АКАДЕМІЯ 
ФУТБОЛУ»?

Íîâà àêàäåì³ÿ ôóòáîëó — öå, 

ïî-ñóò³, òà æ ñàìà Äèòÿ÷à þíàöü-
êà ñïîðòèâíà øêîëà, îäíàê ç ³í-
øîþ íàçâîþ òà äåÿêèìè çì³íàìè. 
«Àêàäåì³ÿ ôóòáîëó» íå ïåðåõî-
äèòü ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü. Öå ³ 
íàäàë³ êîìóíàëüíà óñòàíîâà. Ïðè-
íàéìí³, òàê îá³öÿþòü ³í³ö³àòîðè 
ñòâîðåííÿ àêàäåì³¿.

— ß õî÷ó àêöåíòóâàòè, ùî «Àêà-
äåì³ÿ ôóòáîëó» — öå êîìóíàëü-
íà óñòàíîâà, òîáòî âîíà íå ìàº 
æîäíîãî ñòîñóíêó äî ïðèâàòíî¿ 
âëàñò³, — êàæå ãîëîâà Òåðíîï³ëü-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó 
Ìèõàéëî ²áðàã³ìîâ. — Ä³òè, ÿê³ 
çàéìàþòüñÿ â ÄÞÑØ, ïðîäîâ-
æàòü öå ðîáèòè. Ìè õî÷åìî, ùîá 
ïîïåðåäí³ ìåòîäîëîã³÷í³ ï³äõî-
äè çì³íèëèñü ³ ñòàëè êðàùèìè. 
ª íàïðàöþâàííÿ ³ç çàëó÷åííÿ 
ì³æíàðîäíèõ åêñïåðò³â. Ìè õî-
÷åìî òàêîæ çàïðîñèòè òðåíåð³â, 
ÿê³ çìîæóòü âíåñòè ùîñü íîâå 
ó ôóòáîë ì³ñòà.

Îêð³ì ôóòáîëó, ó ÄÞÑØ ä³òè 
â³äâ³äóþòü ³ ³íø³ ñïîðòèâí³ ñåêö³¿. 
¯õ í³õòî íå ñêàñîâóº.

— Ó íàñ º ìîæëèâ³ñòü âèîêðå-
ìèòè ôóòáîë ÿê âèä ñïîðòó òà 
ñòâîðèòè ùå îäíó ÄÞÑØ, — 
êàæå íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ðîç-
âèòêó ñïîðòó òà ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè 
ì³ñüêðàäè Ìèêîëà Êðóòü. — ßêùî 
â íàñ ó ñ³÷í³ áóëî ø³ñòü ïîçàø-
ê³ëüíèõ çàêëàä³â, òî òåïåð ¿õ ñ³ì. 
Âðàõîâóþ÷è òå, ùî íåùîäàâíî 
çàê³í÷èëè ðåìîíò ñïîðòèâíîãî 
çàëó íà âóëèö³ Áðàò³â Áîé÷óê³â, 
â³í ñòàíå «äîì³âêîþ» äëÿ ³ãðîâèõ 
âèä³â ñïîðòó (êð³ì ôóòáîëó) òàêèõ 
ÿê áàñêåòáîë, ãàíäáîë òà âîëåé-
áîë. Ôóòáîëüí³ ïîëÿ òà âñÿ ³íô-
ðàñòðóêòóðà ïåðåõîäèòü äî íîâî¿ 
«Ôóòáîëüíî¿ àêàäåì³¿».

ЧОМУ ЗАМІСТЬ ДЮСШ У ТЕРНОПОЛІ 
ТЕПЕР ФУТБОЛЬНА АКАДЕМІЯ 
Діти  У Тернополі тепер функціонуватиме 
Футбольна академія «Тернопіль» 
на базі Дитячої юнацької спортивної 
школи. Батьки скаржаться: доведеться 
переплачувати. Що кажуть ініціатори 
проєкту, читайте в матеріалі

ЯК РОЗВИВАЄТЬСЯ ДИТЯЧИЙ 
ФУТБОЛ У МІСТІ?

Õî÷à ñïîðòèâí³ ñåêö³¿ â³äíî-
âèëè ðîáîòó, òåðíîï³ëüñüê³ äè-
òÿ÷³ êîìàíäè íå çàâæäè ìîæóòü 
ïîêàçàòè íàéêðàù³ ðåçóëüòàòè 
ó âñåóêðà¿íñüêèõ òóðí³ðàõ.

— Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ï’ÿòè ðîê³â, 
äî ñòâîðåííÿ ôåäåðàö³¿ ó 2018-ìó, 
ïèòàííÿì ðîçâèòêó ôóòáîëó â ì³-
ñò³ íà ð³âí³ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 
ïðàêòè÷íî íå çàéìàëèñÿ, — ðîçïî-
â³äàº Ìèõàéëî ²áðàã³ìîâ. — Çàõî-
ä³â òà òóðí³ð³â íà ð³âí³ ì³ñòà òàêîæ 
íå áóëî. Ôóòáîëüíà àêòèâíà ãðîìà-
äà ñàìîîðãàí³çîâóºòüñÿ ³ ïðîâîäèòü 
òóðí³ðè ÿê âåòåðàíñüêîãî ôóòáîëó, 
òàê ³ ëþáèòåë³â. Ñàì ôóòáîë ó ì³ñò³ 
ïî÷àâ ðîçâèâàòèñÿ. Íàøà ôåäåðàö³ÿ 
ïðîàíàë³çóâàëà ñòàí ðå÷åé. Â ïð³î-
ðèòåò³ — ðîçâèòîê äèòÿ÷îãî ôóòáî-
ëó. Ìè áà÷èìî, ùî íàø³ êîìàíäè, 
íà æàëü, — ó ê³íö³ òóðí³ðíèõ òà-
áëèöü. Ð³âåíü ï³äãîòîâêè íèçüêèé.

Ïîãàíó ï³äãîòîâêó ïîÿñíþþòü 
íåäîñòàòíüîþ ìàòåð³àëüíîþ áà-
çîþ äëÿ òðåíóâàíü — â³äñóòí³ñòþ 
øòó÷íèõ ïîë³â äëÿ ôóòáîëó òîùî.

— Âðàõîâóþ÷è êë³ìàòè÷í³ óìî-
âè, çíà÷íèé ïåð³îä òðåíóâàíü ïðè-
ïàäàº ñàìå íà òîé ÷àñ, êîëè äëÿ 
öüîãî íåìàº ñïðèÿòëèâèõ óìîâ, — 
êàæå Ìèõàéëî ²áðàã³ìîâ. — Òîìó 

ìè ïîñòàâèëè çàâäàííÿ — ïîêðà-
ùèòè ìàòåð³àëüíó áàçó ÄÞÑØ. 
Ó íàñ âèíèêëà ³äåÿ ðåîðãàí³çóâà-
òè ÄÞÑØ, ùîá äàòè ìîæëèâ³ñòü 
ðîçâèâàòèñÿ ³íøèì âèäàì ñïîðòó 
òà ðîçâèíóòè ôóòáîë, ÿê öå º â ³í-
øèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè.

Ïðîòÿãîì äâîõ îñòàíí³õ ðîê³â 
ó ì³ñò³ âäàëîñÿ ïðîâåñòè êàï³-
òàëüíèé ðåìîíò ôóòáîëüíîãî 
ïîëÿ â ÄÞÑØ, ç âëàøòóâàííÿì 
òðèáóí. Òàêîæ îáëàøòóâàëè íîâå 
ôóòáîëüíå ïîëå òà â³äíîâèëè ñòàð³ 
òðåíóâàëüí³ ïîëÿ.

— Ìè ðîçóì³ºìî, ùî öüîãî ùå 
íåäîñòàòíüî, — ïîÿñíþº ãîëîâà 
Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ôåäåðà-
ö³¿ ôóòáîëó. — Äëÿ òîãî, ùîá ìè 
áóëè êîíêóðåíòíèìè, ïîâèíí³ 
ìàòè ïîâíîö³ííå øòó÷íå ôóò-
áîëüíå ïîëå â ì³ñò³. Ó 2020-ìó 
ðîö³ ìàëè íàì³ð ³ âæå áóëè íàïðà-
öþâàííÿ ïðî ñï³âô³íàíñóâàííÿ 
äëÿ îáëàøòóâàííÿ íîâîãî ïîëÿ 
ÿê ç äåðæàâíîãî, òàê ³ ç ì³ñüêîãî 
áþäæåòó. Îäíàê ÷åðåç ñèòóàö³þ ç 
êîðîíàâ³ðóñîì, öå ïèòàííÿ äîâå-
äåòüñÿ â³äêëàñòè.

ЯКИХ ЗМІН ЧЕКАТИ?
×è íå íàéá³ëüøå ïèòàíü ï³ñëÿ 

çì³í âèíèêàº ñàìå äî òîãî, ÿê 
áóäóòü çàéìàòèñÿ ä³òè ó ñïîðòèâ-

Батьки вимагають, аби викладачів ДЮСШ зберегли 
на посадах, а в академії не поділили дітей на касти

íèõ øêîëàõ. Ïëàòíî ÷è áåçêî-
øòîâíî? Â óïðàâë³íí³ ðîçâèòêó 
ñïîðòó çàïåâíÿþòü, äëÿ áàòüê³â 
òà ä³òåé íàðàç³ çì³íèëàñÿ ëèøå 
íàçâà. Ïëàòèòè í³êîìó çà íàâ÷àí-
íÿ íå äîâåäåòüñÿ.

— Óñ³ çàíÿòòÿ â ñïîðòèâíèõ 
ãðóïàõ áåçêîøòîâí³, — êàæå Ìè-
êîëà Êðóòü. — Íàêàçîì ïåðåâå-
äåíî âñ³õ ä³òåé, ÿê³ íàâ÷àëèñü 
ó â³ää³ëåíí³ ôóòáîëó. Âîíè âæå 
ìîæóòü ðîçïî÷èíàòè òðåíóâàí-
íÿ. Òàêîæ âñ³ òðåíåðè, ÿê³ õîò³-
ëè ïåðåéòè äî íîâî¿ øêîëè, öå 
çðîáèëè. Âîíè íàïèñàëè çàÿâè 
íà çâ³ëüíåííÿ â îäíîìó çàêëàä³, 
³ ¿õ âçÿëè íà ðîáîòó äî ³íøîãî. 
Äëÿ áàòüê³â òà ó÷í³â çì³íþºòüñÿ 
ëèøå íàçâà êîìóíàëüíîãî çà-
êëàäó. Ì³ñöå òðåíóâàííÿ òàêîæ 
íå çì³íþºòüñÿ.

Çàéìàòèìóòüñÿ ä³òè íà òèõ ñà-
ìèõ ôóòáîëüíèõ ïîëÿõ. Ùîïðàâ-
äà, íàðàç³ íå âèêëþ÷àþòü ìîæëè-
â³ñòü çì³íþâàòè ì³ñöÿ òðåíóâàíü 
äëÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ãðóïè, ÿêùî áóäå 
íåîáõ³äí³ñòü äëÿ öüîãî. Äî ïðè-
êëàäó — ä³òè çìîæóòü çàéìàòè-
ñÿ òàì, äå ¿ì áëèæ÷å, îá³öÿþòü 
ó ì³ñüê³é ðàä³.

— Ìè âèõîäèìî íà òðåíóâàëü-
íèé ïðîöåñ ï³ñëÿ êàðàíòèíó, — 
êàæå äèðåêòîð ÄÞÑØ «Ôóò-
áîëüíà àêàäåì³ÿ «Òåðíîï³ëü» 
Ñâÿòîñëàâ Ãàðèí. — Äåÿê³ ãðóïè 
ùå íå ïîâåðòàþòüñÿ äî òðåíóâàíü. 
Â³äíîâèëè çàíÿòòÿ äëÿ òèõ, õòî 
ãîòóºòüñÿ äî ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. 
Öå ñòàðø³ â³êîâ³ ãðóïè. Ìè ïî÷à-
ëè ïðîâîäèòè áàòüê³âñüê³ çáîðè, 
ùîá ðîç’ÿñíèòè ñèòóàö³þ.

Óñ³ òðåíåðè, ÿê³ ïðàöþâàòèìóòü 
ç ä³òüìè, ïðîéøëè òåñòóâàííÿ 
íà êîðîíàâ³ðóñ. Ä³òÿì, ùîá ïî-
âåðíóòèñÿ äî òðåíóâàíü, òåñòè 
ïðîõîäèòè íå ïîòð³áíî, îäíàê 

òðåáà ìàòè äîâ³äêó â³ä ë³êàðÿ, 
ùî äèòèíà íå êîíòàêòóâàëà ç 
õâîðèìè.

Íàä ðîçêëàäîì òðåíóâàíü ùå 
ïðàöþþòü. Òàêîæ ó íîâ³é àêàäåì³¿ 
õî÷óòü çàïðîâàäèòè ºâðîïåéñüêó 
ïðàêòèêó, êîëè òðåíåð çàéìàºòü-
ñÿ ç ä³òüìè ïðîòÿãîì 1–2 ðîê³â, 
³ ä³òè, ï³äðîñòàþ÷è, ïåðåõîäÿòü 
äî íîâîãî òðåíåðà. Ðàí³øå îäíà ³ 
òà æ îñîáà çàéìàëàñÿ ç³ ñâîºþ ãðó-
ïîþ â³ä ìàëîãî äî äîðîñëîãî â³êó.

Îñê³ëüêè êàðàíòèí ùå íå çàê³í-
÷èâñÿ, òðåíóâàííÿ ïðîõîäèòèìå 
ãðóïàìè ïî 10 ëþäåé — îäèí òðå-
íåð òà 9 ä³òåé. Ãðóïè çàéìàòè-
ìóòüñÿ ïî ÷åðç³ íà îêðåìèõ ìàé-
äàí÷èêàõ. Ñòàðø³ ãðóïè ïîâåðíó-
ëèñÿ äî òðåíóâàíü óæå ç 9 ÷åðâíÿ. 
À îò ìîëîäø³ ãðóïè ìîæóòü âèéòè 
íà òðåíóâàííÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
êàðàíòèíó, à òî é íà ïî÷àòêó 
âåðåñíÿ. Öå ñòàíå â³äîìî ï³ñëÿ 
îáãîâîðåíü ç áàòüêàìè òà åï³äå-
ì³îëîã³÷íîþ ñèòóàö³ºþ â ì³ñò³ òà 
îáëàñò³.

ßê ïîÿñíþº Ìèõàéëî ²áðàã³-
ìîâ, ïåðøå çàâäàííÿ — çì³íèòè 
ï³äõ³ä òà ìåòîäèêó äî òðåíóâàíü, 
à íå ëèøå íàçâó çàêëàäó.

— Íàøà ö³ëü — ùîá àêàäåì³ÿ 
ìîãëà çíàéòè øëÿõ äëÿ ä³òåé, 
à âîíè áà÷èëè ïåðñïåêòèâó ÿê 
ó ñïîðò³, òàê ³ â îñîáèñòîñò³, — 
êàæå Ñâÿòîñëàâ Ãàðèí. — ßê³ñòü 
³ ö³íí³ñòü ñòðóêòóðè — ó íîâèõ 
ìåòîäèêàõ òà íîâîìó áà÷åíí³ 
òðåíóâàíü. Öå âïëèíå íà ÿê³ñòü 
ï³äãîòîâêè êîìàíä.

Íàá³ð äî íîâèõ ãðóï ðîçïî÷-
íåòüñÿ ó âåðåñí³. Íàéìåíø³ ä³òè, 
ÿê³ ìîæóòü çàéìàòèñÿ â ñïîðòèâ-
í³é øêîë³, — â³ä 6 ðîê³â. ßê ³ 
ðàí³øå, ïîòðàïèòè äî ñïîðòèâ-
íî¿ øêîëè ìîæóòü âñ³ îõî÷³ ï³ñëÿ 
ñêëàäàííÿ íîðìàòèâ³â.

Çàíÿòòÿ â ñïîðòèâíèõ 
ãðóïàõ áåçêîøòîâí³. 
Íàêàçîì ïåðåâåëè âñ³õ 
ä³òåé, ÿê³ íàâ÷àëèñü 
ó â³ää³ëåíí³ ôóòáîëó, 
âîíè âæå çàéìàþòüñÿ

Тернопільські діти часто брали участь у всеукраїнських 
чемпіонатах. Хочуть здобувати перемоги і надалі
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БОГДАН ШЕВЧУК, 

НАЧАЛЬНИК 

УПРАВЛІННЯ 

ПАТРУЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ В ОБЛАСТІ:

— Ми визначи-
ли 27 аварійно 

небезпечних ділянок на авто-
мобільних дорогах та 17 місць 
в населених пунктах Тернопіль-
ської області, де зазвичай водії 
допускають порушення, чим на-
ражають на небезпеку себе та ін-

ших учасників дорожнього руху.
Наразі створили робочу групу з 
органами місцевого самовряду-
вання, узгоджуються всі матері-
ально-технічні, організаційні та 
координаційні питання відносно 
раціонального розміщення камер 
автоматичної відеофіксації пору-
шень Правил дорожнього руху.
Про початок їх роботи управ-
ління патрульної поліції в Тер-
нопільській області обов’язково 
завчасно попередить громадян.

Коли і де будуть камери в Тернополі 

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Ìàñøòàáè äîðîæíüî-òðàí-
ñïîðòíîãî òðàâìàòèçìó â Óêðà¿í³ 
çíà÷íî âèïåðåäæàþòü àíàëîã³÷í³ 
ïîêàçíèêè á³ëüøîñò³ äåðæàâ ñâ³-
òó. Çà ñòàòèñòèêîþ, ó ñåðåäíüîìó 
â Óêðà¿í³ ùîäîáè âíàñë³äîê ÄÒÏ 
ãèíå 9 îñ³á, 90 îñ³á çàçíàþòü ò³-
ëåñíèõ óøêîäæåíü. Îäí³ºþ ç 
îñíîâíèõ ïðè÷èí àâàð³é º ïåðå-
âèùåííÿ ìàêñèìàëüíî äîçâîëåíî¿ 
øâèäêîñò³ ðóõó òðàíñïîðòíîãî 
çàñîáó. Àâòîìàòè÷íèé êîíòðîëü 
øâèäêîñò³ ìàº ÷àñòêîâî âèð³øèòè 
öþ ïðîáëåìó òà äèñöèïë³íóâàòè 
âîä³¿â äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë.

ЩО КАЖУТЬ ВОДІЇ?
Òåðíîï³ëüñüê³ âîä³¿ ïî-ð³çíî-

ìó ñïðèéìàþòü ³í³ö³àòèâó. Îäí³ 

ï³äòðèìóþòü, ìîâëÿâ, ïîðóøåíü 
ñòàíå ìåíøå, à îòæå, ³ ¿çäèòè 
áóäå áåçïå÷í³øå. Àäæå íåð³äêî 
÷åðåç íåñâ³äîì³ñòü òà ðèçèê îäíèõ 
ñòðàæäàþòü ³íø³, íåâèíí³. ²íø³ 
êàæóòü, ùî ÷àñîì îáìåæåííÿ 
øâèäêîñò³ íåâèïðàâäàí³.

— Íà äåÿêèõ ä³ëÿíêàõ òðàñ 
âèçíà÷åí³ çîíè, äå øâèäê³ñòü 
íå ìîæå áóòè âèùîþ, í³æ ó íàñå-
ëåíîìó ïóíêò³, àëå æ òàì äî ñåëè-
ùà äóæå äàëåêî. ×îìó öå íå âðå-
ãóëþâàòè? — çàïèòóº Ñåðã³é.

ЯК ПРАЦЮВАТИМЕ 
АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ 
ШВИДКОСТІ?

Íàðàç³ 50 â³äåîêàìåð âñòàíîâ-
ëåí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ òà íà àâòîìàã³-
ñòðàëÿõ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ó ì³ñ-
öÿõ êîíöåíòðàö³¿ ÄÒÏ ç òÿæêèìè 
íàñë³äêàìè. Íàäàë³ ¿õ ïîñòóïîâî 

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

 Â³ä 1 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó ïî-
ðóøåííÿ Ïðàâèë äîðîæíüîãî 
ðóõó ô³êñóºòüñÿ ñåðåä ³íøîãî ³ 
çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíî¿ àâòî-
ìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè âèÿâëåííÿ 
ïîðóøåíü Ïðàâèë äîðîæíüîãî 
ðóõó — øëÿõîì ôîòîçéîìêè àáî 
â³äåîçàïèñó. À ïîðóøíèêó ïðè-
ñèëàþòü «ëèñò ùàñòÿ».

З ЯКОЮ ШВИДКІСТЮ МОЖНА 
ЇЗДИТИ У ТЕРНОПОЛІ 

Â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïðàâèë 
äîðîæíüîãî ðóõó, ó íàñåëåíèõ 
ïóíêòàõ äîçâîëåíà øâèäê³ñòü 

ðóõó íå á³ëüøå 50 êì/ãîä. Íà àâ-
òîìîá³ëüíèõ äîðîãàõ çà ìåæàìè 
íàñåëåíèõ ïóíêò³â — íå á³ëüøå 
90 êì/ãîä, íà àâòîìîá³ëüíèõ 
äîðîãàõ ç ðîçä³ëþâàëüíîþ ñìó-
ãîþ — íå á³ëüøå 110 êì/ãîä., 
íà àâòîìàã³ñòðàëÿõ — íå á³ëü-
øå 130 êì/ãîä. Ó Òåðíîïîë³ ðóõ 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â äîçâîëÿ-
ºòüñÿ ç³ øâèäê³ñòþ íå á³ëüøå 
50 êì/ãîä. Ïîðóøåííÿì øâèä-
ê³ñíîãî ðåæèìó áóäå ðàõóâàòèñü: 
50+20+3 êì/ãîä. = 73 êì/ãîä. 
(äå 3 êì/ãîä. — öå ñïåö³àëüíî 
çàêëàäåíà ïîõèáêà â ðîáîò³ 
ïðèëàäó).

— Âàæëèâîþ ïåðåäóìîâîþ 

ïðàâîì³ðíîñò³ âèïèñàíîãî øòðà-
ôó çà ïåðåâèùåííÿ øâèäêîñò³ 
º òå, ùî ó÷àñíèêè äîðîæíüîãî 
ðóõó ìàþòü áóòè ïðî³íôîðìî-
âàíèìè ïðî ôîòîçéîìêó àáî 
â³äåîçàïèñ íà äîðîãàõ ñòàö³î-
íàðíèìè òåõí³÷íèìè çàñîáàìè 
øëÿõîì óñòàíîâêè â³äïîâ³äíèõ 
äîðîæí³õ çíàê³â — íå ï³çí³øå 
ïî÷àòêó ðîáîòè òàêèõ çàñîá³â, — 
ïîÿñíèâ êåðóþ÷èé ïàðòíåð ÒÎÂ 
«Þðèäè÷íà ô³ðìà «Ñàìóëÿê òà 
ïàðòíåðè» Ìèõàéëî Ñàìóëÿê. — 
Òàêîæ øëÿõîì ðîçì³ùåííÿ â³ä-
ïîâ³äíèõ äàíèõ íà îô³ö³éíèõ 
³íòåðíåò-ðåñóðñàõ ÌÂÑ òà Íà-
ö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿.

ЯКЩО ЗА КЕРМОМ БУЛА 
ІНША ОСОБА 

ßêùî òðàíñïîðòíèé çàñ³á áóëî 
ïåðåäàíî â óïðàâë³ííÿ òðåò³é îñî-
á³, òî ïðè îòðèìàíí³ ïîñòàíîâè 
ïðî ïîðóøåííÿ ÏÄÐ âëàñíèê 
òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ïîâèíåí 
çâåðíóòèñÿ äî îðãàíó ïîë³ö³¿, 
ÿêèé âèïèñàâ öþ ïîñòàíîâó, ³ç 
çàÿâîþ òà äîêóìåíòàìè, ùî ï³ä-
òâåðäæóþòü, ùî òðàíñïîðòíèì 
çàñîáîì â òîé ìîìåíò êåðóâàâ 
íå â³í, ïîÿñíèâ àäâîêàò.

Ùîäî îñêàðæåííÿ ïîñòàíîâ 
ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïî-
ðóøåííÿ â ñóä³, òî â³ä 28 êâ³òíÿ 
2020 ð. ïîòð³áíî ñïëàòèòè ñóäî-

âèé çá³ð ó ðîçì³ð³ 420 ãðí.
— Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ó âèïàäêó 

ñïëàòè øòðàôó ïðîòÿãîì 10 äí³â 
ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïîñòàíîâè 
ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðó-
øåííÿ íàäàºòüñÿ çíèæêà ó ðîçì³ð³ 
50%, âèíèêàº ïèòàííÿ ç åêîíîì³÷-
íîþ äîö³ëüí³ñòþ îñêàðæåííÿ ïî-
ñòàíîâ ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðà-
âîïîðóøåííÿ, — êàæå Ìèõàéëî 
Ñàìóëÿê. — Îäíàê ñë³ä çâåðíóòè 
óâàãó, ùî ÿêùî âñå-òàêè âäàñòü-
ñÿ âèãðàòè ñïðàâó ó ïîë³öåéñüêèõ 
â ñóä³, òî íàäàë³ ìîæíà áóäå çâåð-
íóòèñÿ ç öèâ³ëüíèì ïîçîâîì ïðî 
â³äøêîäóâàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ òà 
ìîðàëüíî¿ øêîäè äî ïîë³ö³¿.

Як оскаржити «листи щастя» і чи варто це робити

27 НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК: ЯК 
КОНТРОЛЮВАТИМУТЬ ШВИДКІСТЬ
Закон  В Україні стартувала система 
автоматичної фотовідеофіксації 
порушень ПДР. Порушники мають 
отримувати адмінпостанови листом 
на домашню адресу. Як це працюватиме 
на Тернопільщині, де планують розмістити 
камери, розповіли у поліції

îáëàäíàþòü ïî âñ³é Óêðà¿í³. Ïðî 
öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê 
íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó ïà-
òðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè Îëåêñ³é 
Á³ëîøèöüêèé.

КОГО І НА СКІЛЬКИ 
ШТРАФУВАТИМУТЬ 

Àâòîìàòè÷íèé êîíòðîëü øâèä-
êîñò³ áóäå îäíèì ç âàæëèâèõ ÷èí-
íèê³â òîãî, ùîá íà äîðîãàõ êðà¿íè 
ìåíøå òðàâìóâàëèñÿ òà ãèíóëè.

— Ôàêòîì ïîðóøåííÿ º ïåðå-
âèùåííÿ âñòàíîâëåíèõ îáìåæåíü 
øâèäêîñò³ ðóõó òðàíñïîðòíèõ çà-
ñîá³â á³ëüø ÿê íà 20 êì/ãîä., — 
ïîÿñíèâ Îëåêñ³é Á³ëîøèöüêèé. — 
255 ãðí — ó ðàç³ ïåðåâèùåííÿ 
âñòàíîâëåíèõ îáìåæåíü øâèäêî-
ñò³ ðóõó á³ëüø ÿê íà 20 êì/ãîä., àëå 
íå á³ëüøå 50 êì/ãîä.; 510 ãðí — 
ïðè ïåðåâèùåíí³ âñòàíîâëåíèõ 
îáìåæåíü øâèäêîñò³ ðóõó á³ëüø, 
í³æ íà 50 êì/ãîä.

Ïîñòàíîâà ìîæå âèíîñèòèñÿ 
áåç ó÷àñò³ îñîáè, ÿêà ïðèòÿãàºòüñÿ 
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³, â³äïðàâëÿºòü-
ñÿ ïîðóøíèêîâ³ ïîøòîþ ïðîòÿãîì 
3-õ äí³â ç äàòè âèíåñåííÿ. Ùîá 
îñêàðæèòè ïîñòàíîâó, ó âîä³ÿ º 

10 äí³â. Ïðîòÿãîì 30 äí³â òðåáà 
ñïëàòèòè øòðàô. Â³í çìåíøóºòüñÿ 
íàïîëîâèíó, ÿêùî éîãî îïëàòèòè 
ïðîòÿãîì 10 äí³â.

ШТРАФУВАТИМУТЬ 
ВЛАСНИКА ЧИ ВОДІЯ?

Ùîá «ëèñòè ùàñòÿ» ïðèéøëè 
âîä³þ, à íå âëàñíèêó àâòî, ìîæíà 
çàðåºñòðóâàòè îíëàéí íàëåæíîãî 
êîðèñòóâà÷à.

Ïðèçíà÷èòè íàëåæíîãî êîðèñòó-
âà÷à íà àâòî ìîæíà, íå âèõîäÿ÷è 
ç äîìó, ùîá ó ðàç³ àâòîìàòè÷íî¿ 
ôîòî- àáî â³äåîô³êñàö³¿ ïîðóøåíü 
ÏÄÐ øòðàôè îòðèìóâàëà îñîáà, ÿêà 
êîðèñòóºòüñÿ àâòîìîá³ëåì, à íå éîãî 
âëàñíèê. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ íà÷àëü-
íèê Ðåã³îíàëüíîãî ñåðâ³ñíîãî öåí-
òðó ÌÂÑ ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ 
Ñâÿòîñëàâ Âèøíåâñüêèé.

Â³ä 20 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó â Åëåê-
òðîííîìó êàá³íåò³ âîä³ÿ ä³º 
áåçêîøòîâíà ïîñëóãà «Êåðóâàí-
íÿ íàëåæíèì êîðèñòóâà÷åì». 
Îíëàéí-ñåðâ³ñ äîñòóïíèé íà ñàéò³ 
e-driver.hsc.gov.ua òà íà Óðÿäîâî-
ìó ïîðòàë³ kmu.gov.ua ó ðîçä³ë³ 
«Åëåêòðîíí³ ïîñëóãè».

— Öå ïåðøà îíëàéí-ïîñëó-

ãà, ÿêà áóëà ñòâîðåíà â³äðàçó 
â åëåêòðîííîìó ôîðìàò³, — ïî-
ÿñíèâ Ñâÿòîñëàâ Âèøíåâñüêèé. — 
Òàê ïðàöþº ïðèíöèï «digital by 
design», êîëè íå â îíëàéí ïåðå-
âîäÿòü âæå íàÿâí³ àäì³í³ñòðàòèâí³ 
ïîñëóãè, à ñòâîðþþòü íîâ³, ñïè-
ðàþ÷èñü íà îíëàéí-äîñâ³ä êî-
ðèñòóâà÷³â. Ðàí³øå çàïóñêó âñ³õ 
ïîñëóã â åëåêòðîííîìó ôîðìà-
ò³ ïåðåäóâàëî íàäàííÿ ñåðâ³ñ³â 
çà áåçïîñåðåäíüîãî çâåðíåííÿ 
êë³ºíòà äî â³äïîâ³äíî¿ îðãàí³çàö³¿.

Íàëåæíèé êîðèñòóâà÷ — öå 
îñîáà, ÿêà íà çàêîííèõ ï³äñòà-
âàõ êîðèñòóºòüñÿ òðàíñïîðòíèì 
çàñîáîì, ùî ¿é íå íàëåæèòü, 
ïîÿñíèëè â ñåðâ³ñíîìó öåíòð³. 
Ìîæëèâ³ñòü çàçíà÷àòè íàëåæíî-
ãî êîðèñòóâà÷à òðàíñïîðòíîãî 
çàñîáó (ÒÇ) ñòàíå â íàãîä³ àâòî-
ìîá³ë³ñòàì, ó çâ’ÿçêó ç ïîÿâîþ 
íîâèõ ïðàâèë òà íàëàãîäæåííÿì 
ñèñòåìè ôîòî- ³ â³äåîô³êñàö³¿ òà 
ïàðêóâàííÿ. Àäæå íåñòè â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà ñâîþ ïîâåä³íêó 
íà äîðîç³ ìàº áåçïîñåðåäíüî âîä³é 
àâòî, à íå éîãî âëàñíèê. À òàêîæ 
îòðèìóâàòè ñïîâ³ùåííÿ ïðî íîâ³ 
øòðàôè, ñïëà÷óâàòè ¿õ òîùî.

+20 км/год.

255 грн 73

+50 км/год.

510 грн 

УВАГА! Штраф 
зменшується 
на 50 відсотків, якщо 
його сплачено протягом 
10 банківських днів з 
моменту отримання 
постанови.

ШТРАФ ЗА ПЕРЕВИЩЕННЯ ШВИДКОСТІ 
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ВИДАВНИЦТВО RIА 

Îøàòíà óêðà¿íñüêà õàòà â ñà-
ì³ñ³íüêîìó ñåðö³ Ðîñîõà÷à íà÷å 
âñì³õàºòüñÿ òà áàæàº âñ³ì äîáðà. 
Íåäàðìà êàæóòü, ùî áóäèíîê — 
òî îáëè÷÷ÿ ãîñïîäèí³. Ñàìå òàêîþ 
ïðèâ³òíîþ, óñì³õíåíîþ, ç³ ùèðèì 
ñåðöåì º âëàñíèöÿ õàòèíè — Ìà-
ð³ÿ Øòèðà. Ó ëèïí³ æ³íêà ñâÿò-
êóâàòèìå ñâ³é 100-ë³òí³é þâ³-
ëåé! — ïîâ³äîìëÿº ïðåññëóæáà 
×îðòê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Ëàã³äíèì ïîãëÿäîì òà ïîáàæàí-
íÿìè äîáðîãî çäîðîâ’ÿ çóñòð³÷àº 
ãîñòåé ïàí³ Ìàð³ÿ. Ïîïðè ñâ³é 
ïîâàæíèé â³ê, ãîñïîäàðþº æ³í-
êà ñàìà. Ä³òè ïîìåðëè, à âíóêè ³ 
ïðàâíóêè, íà÷å ïòàøêè ðîçëåò³ëè-
ñÿ ç ðîäèííîãî ãí³çäà ïî âñüîìó 
ñâ³ò³.

З ЧОЛОВІКОМ 
ПОЗНАЙОМИЛАСЯ У 16 

Ðîçïîâ³äü ïðî ñâîº æèòòÿ ïàí³ 
Ìàð³ÿ ïî÷èíàº ç âèçíà÷íîãî 
äíÿ — çíàéîìñòâà òà âåñ³ëëÿ ç 
òèì, êîìó âñå æèòòÿ áåðåãëà â³ð-
í³ñòü.

— Ç ìàéáóòí³ì ÷îëîâ³êîì ïî-
çíàéîìèëàñÿ çîâñ³ì þíîþ — 
ìåí³ íà òîé ÷àñ áóëî 16, à â³í 
íà 7 ðîê³â ñòàðøèé. Çàïðîïîíóâàâ 

îäðóæèòèñÿ òàê ñì³øíî, ìîâëÿâ, 
ó ìåíå õàòà â ñàì³ñ³íüêîìó öåíòð³ 
ñåëà, òàì áîëîòà ìåíøå, äàâàé 
æåíèòèñü (ÿ òîä³ æèëà íà îêî-
ëèö³ Ðîñîõà÷à). Íó à ÿ ùî? Ìî-
ëîäà, çåëåíà — âóõà ðîçâ³ñèëà, 
òà é ïîãîäèëàñÿ. ² æîäíîãî ðàçó 
íå ïîøêîäóâàëà. ×óäîâèé áóâ 
÷îëîâ³ê, äîáðèé, äáàéëèâèé, í³-
êîëè í³ íà ìåíå, í³ íà ä³òåé ðóêè 
íå ï³äíÿâ, — òî ç³ ñëüîçàìè, òî ç 
ïîñì³øêîþ ðîçïîâ³äàº áàáóñÿ.

Êîëè ðîçïî÷àëàñÿ â³éíà, ïàí 
Âàñèëü îäðàçó ï³øîâ íà ôðîíò.

— Ïàì’ÿòàþ, ñíèòüñÿ ìåí³, íà÷å 
íà ïîðîç³ ìîðå êðîâ³. À íàñòóïíî-
ãî äíÿ ì³é Âàñèëüêî ç òÿæêèìè 
òðàâìàìè ðóê òà í³ã ïîâåðíóâñÿ 
ç ôðîíòó. Âàæêî éîìó áóëî, í³-
÷îãî íå ì³ã ðîáèòè, ³ çîâñ³ì ñêî-
ðî ïîìåð. Áóëî éîìó íà òîé ÷àñ 
44 ðîêè, — òðåïåòíèì ãîëîñîì 
çãàäóº ïàí³ Ìàð³ÿ. — Ïðîâîäè-
ëè â îñòàííþ ïóòü âñ³ì ñåëîì. 
Âàæêî ìåí³ áåç íüîãî áóëî, í³áè 
³ ðîäèíà âåëèêà, ³ ä³òè, à ðîçðàäè 
òà ÷îëîâ³÷îãî ïëå÷à íå âèñòà÷àëî.

«КОШИКИ СВЯТИЛИ ВНОЧІ» 
Çãàäóº ïàí³ Ìàð³ÿ ³ ÷àñè Ðàäÿí-

ñüêîãî Ñîþçó òà áîðîòüáó çà íåçà-
ëåæí³ñòü Óêðà¿íè. Ðîçïîâ³äàº, ùî 
ñâÿòèòè êîøèêè õîäèëè âíî÷³, 

ЯК ДОЖИТИ ДО 100 РОКІВ, ЗНАЄ
ДОВГОЖИТЕЛЬКА З ЧОРТКІВЩИНИ
Ювілей  У липні Марія Штира з села 
Росохач, що на Чортківщині, святкуватиме 
свій 100-літній ювілей! Вона розповідає, 
що ніколи не дотримувалася жодних 
дієт і не займалася спортом. Головний 
фітнес — робота по господарству

òàºìíî, ùîá ïîò³ì íå ïîïàñòè 
ï³ä íåìèë³ñòü âëàäè.

Ïðî ïîë³òè÷í³ ïîãëÿäè ëþ-
äåé òèõ ÷àñ³â Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà 
ðîçïîâ³äàº íåáàãàòî: «Ð³çí³ ³ òîä³ 
áóëè ëþäè. Îäí³ ñòîÿëè çà Ñîþç, 
³íø³ — çà Óêðà¿íó. Áàãàòî õòî ï³ä-
òðèìóâàâ Ðîñîõàöüêó ãðóïó, ³äå¿ 
Ìàðìóñà òà éîãî ïîáðàòèì³â. 
Ðàä³ëè, êîëè ò³ ï³äíÿëè íà ãîð³ 
Þð÷èíñüêèõ æîâòî-áëàêèòíèé 
ïðàïîð. Àëå áóëî ÷èìàëî ëþ-
äåé, ùî çàñóäæóâàëè ³äåþ â³ëüíî¿ 
Óêðà¿íè».

Ïîïðè ñâ³é ïîâàæíèé â³ê 
ïàí³ Ìàð³ÿ çíàº ÷è íå âñ³õ îä-
íîñåëü÷àí. Õî÷ âæå ³ íå ìîæå 
ïðîéòèñÿ âóëèöÿìè ð³äíîãî Ðî-
ñîõà÷à, àëå äîáðå ïàì’ÿòàº, õòî äå 
æèâå. Çíàº óñ³õ, õòî âæå ïîêèíóâ 
öåé ñâ³ò.

— Ö³ëèìè äíÿìè ñèäæó âäîìà. 
Ïðàöþâàòè âæå íå ìîæó, òîæ ìî-
ëþñÿ äî Áîãà çà çäîðîâ’ÿ âíóê³â, 
ïðàâíóê³â òà âñ³º¿ ð³äí³. Çãàäóþ ³ 
òèõ, õòî âæå â³ääàâ Áîãîâ³ äóøó. 
Áàãàòî áóëî â ñåë³ òèõ, õòî æèâ 
ñàì. Çà íèõ íåìà êîìó ìîëèòèñÿ, 
à äóø³ õî÷óòü, ùîá ¿õ ïàì’ÿòà-
ëè, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Ìàð³ÿ.

МОЛИТВА ЗАЛІЗО ТОЧИТЬ 
Êîëè æ íàøó çåìëÿ÷êó çàïè-

òàëè òîé ñëàâíîçâ³ñíèé ðåöåïò 
äîâãîë³òòÿ, òî ïî÷óëè íàäçâè÷àé-
íî ïðîñò³ ïîðàäè.

— Ãîëîâíå — öå æèòè ó çëàãîä³ 
ç Áîãîì, — êàæå ïàí³ Ìàð³ÿ. — 
Êîæåí äåíü ðîçïî÷èíàòè ç êîðî-
òåíüêîãî çâåðíåííÿ äî Âñåâèø-
íüîãî ³ äÿêóâàòè Éîìó çà æèòòÿ. 
Ìîëèòâà çàë³çî òî÷èòü. Íåìà 
òàêî¿ òðèâîãè ÷è íåçãîäè, ÿêó á 
íàø Òâîðåöü íå äîïîì³ã âèð³øè-
òè. Í³êîëè íå äîòðèìóâàëàñÿ æîä-
íèõ ä³ºò ³ íå çàéìàëàñÿ ñïîðòîì. 
Äî ¿æ³ íå ñòàâèëàñÿ ïåðåá³ðëèâî, 
íå äî òîãî áóëî. Ãîëîâíèé ô³ò-
íåñ — ðîáîòà ïî ãîñïîäàðñòâó.

Îòîæ, ÿê áè öå áàíàëüíî 
íå áóëî, àëå ðåöåïò ùàñòÿ òà äîâ-
ãîë³òòÿ âèÿâèâñÿ ïðîñòèì é äàâíî 
â³äîìèì. Ïðîæèòè äîâãî ìîæíà, 
ãîëîâíå ùèðî â³ðèòè ó Âñåâèø-
íüîãî ³ æèòè ïî ñîâ³ñò³.

Ùèðî â³ðèìî, ùî ïàí³ Ìàð³ÿ 
ó ëèïí³ ãàðíî â³äñâÿòêóº 100-ë³òòÿ 
³ äî ¿¿ çàòèøíî¿ îñåë³ ç â³òàííÿìè 
çàâ³òàº âåëèêà-âåëèêà ðîäèíà! — 
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.

БАЖАЮТЬ БАБУСІ 
ДОВГОЛІТТЯ 

Ó ñîöìåðåæàõ ëþäè áàæàþòü 
ïàí³ Ìàð³¿ çäîðîâ'ÿ òà Áîæîãî 
áëàãîñëîâåííÿ íà ìíîã³¿ ë³òà!
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Oksana Goisan ïèøå: «ßêèé 
öå âåëèêèé äàð Áîæèé — æèò-
òÿ! À äî÷åêàòèñÿ òàêèõ öèôð 
ó ñâîºìó êàëåíäàð³ — öå òàêå 
âåëèêå ùàñòÿ, òàêà ð³äê³ñòü, òà 
ùå é â Óêðà¿í³… ß áàãàòî ÷óëà 
ïðî öþ äîáðó ³ ñèëüíó æ³íêó, 
ïðî ¿¿ âàæêó äîëþ, àëå âîíà âñå 
çóì³ëà ïðèéíÿòè â³ä Ãîñïîäà. 
Çóì³ëà âèòðèìàòè, ïåðåæèòè… 
Âîíà ïðîñòî âì³º ùèðî ìîëè-
òèñÿ, ÷åêàòè ³ äÿêóâàòè Áîãî-
â³ çà êîæåí ïîäàðîâàíèé Íèì 

äåíü. Òîìó âîíà ³ äî÷åêàëàñÿ 
òàêîãî âåëèêîãî Þâ³ëåþ! Âîíà 
ó ïðåêðàñí³é ôîðì³, âîíà ÷óäîâî 
ìèñëèòü ³ âñå ïàì‘ÿòàº. Âîíà ùå 
ìîæå ïîò³øèòè ñâî¿ìè æàðòàìè 
ð³äíèõ ³ ñóñ³ä³â. Âîíà ìîëèòüñÿ 
³ ÷åêàº íà öåé çíàìåííèé äåíü ³ 
Áîã ïî÷óº, ³ ïîäàðóº ¿é òàêó âå-
ëèêó ðîäèííó çóñòð³÷ — ³ öå áóäå 
ùå îäèí äàðóíîê äîë³! ² íåõàé 
öÿ çóñòð³÷ ïðèìíîæèòü ¿¿ ùàñòÿ 
ùå íà äåñÿòèë³òòÿ! Þâ³ëÿðö³ — 
Ìíîã³¿ Ë³òà!» 

«Çàïðîïîíóâàâ 
îäðóæèòèñÿ òàê ñì³øíî, 
ìîâëÿâ, ó ìåíå õàòà 
â ñàì³ñ³íüêîìó öåíòð³ 
ñåëà, òàì áîëîòà 
ìåíøå, äàâàé æåíèòèñü»

Пані Марія щодня молиться за здоров'я внуків, 
правнуків та всієї рідні. Згадує у молитвах і тих 
односельців, за кого нема кому помолитися, адже 
вірить, що душі хочуть, щоб їх пам'ятали

— З майбутнім чоловіком познайомилася зовсім юною — 
мені на той час було 16, а він на 7 років старший… 
Чудовий був чоловік, добрий, дбайливий, ніколи ні 
на мене, ні на дітей руки не підняв, — каже пані Марія

— Головне — це жити у злагоді з Богом, — каже Марія 
Штира з села Росохач, що на Чортківщині
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Ñë³äñòâî ó ñïðàâ³ 15-ð³÷íî¿ 
Íàòàë³¿ Öàð, ÿêà âîñåíè ìèíóëîãî 
ðîêó âèïàëà ç ðåéñîâîãî àâòîáó-
ñà ³ çàãèíóëà, çàâåðøåíå. Ñïðàâó 
ïåðåäàëè äî ñóäó.

— Ñòîñîâíî âîä³ÿ àâòîáóñà 
ñêëàëè òà ñêåðóâàëè äëÿ ðîçãëÿäó 
äî Ï³äâîëî÷èñüêîãî ðàéîííîãî 
ñóäó îáâèíóâàëüíèé àêò, — ïîâ³-
äîìèâ íà÷àëüíèê ðîçñë³äóâàííÿ 
çëî÷èí³â ó ñôåð³ òðàíñïîðòó ñë³ä-
÷îãî óïðàâë³ííÿ ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³ Áîãäàí 
Øóëÿð. — Ñë³äñòâîì âñòàíîâëåíî, 
ùî âîä³é ïîðóøèâ ïðàâèëà ïåðå-
âåçåííÿ ïàñàæèð³â çà ì³æì³ñüêèì 
ìàðøðóòîì. Éîìó ³íêðèì³íóþòü 
÷. 2 ñò. 286 ÊÊ Óêðà¿íè.

Éäåòüñÿ ïðî ïîðóøåííÿ ïðàâèë 
áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó îñîáîþ, 
ÿêà êåðóº òðàíñïîðòíèì çàñîáîì, 
ùî ñïðè÷èíèëî ñìåðòü ïîòåðï³ëî¿.

Íàãàäàºìî, àâàð³ÿ òðàïèëàñü 
ïî îá³ä³ 18 æîâòíÿ. Àâòîáóñ âñêî-
÷èâ ó ÿìó, 15-ð³÷íà Íàòàëÿ âèïàëà 
³ âäàðèëàñü ãîëîâîþ. Âîíà ïîìåð-
ëà ó ë³êàðí³. Ó íåä³ëþ, 20 æîâòíÿ, 
ä³â÷èíêó ïîõîâàëè. Ëþäè îáóðè-

ëèñü, àäæå, êàæóòü, ïîë³ö³ÿ ïîäàº 
³íôîðìàö³þ, ùî Íàòàëÿ ñòîÿëà 
íà ï³äí³æö³ çàäí³õ ñõîä³â. À â àâ-
òîáóñ³ áóëî ÷èìàëî â³ëüíèõ ì³ñöü. 
«ßê³ â³ëüí³ ì³ñöÿ? Äå âè ¿õ áà÷èëè 
ïî îá³ä³ ó ï’ÿòíèöþ, êîëè ñòó-
äåíòè ïîâåðòàþòüñÿ ç íàâ÷àííÿ? 
Àâòîáóñ áóâ çàáèòèì — â³ä çàäíüî¿ 
ïëîùàäêè  ³ äî âîä³ÿ», — ãîâîðèëè 
ëþäè íà ïîõîðîí³.

ВОДІЙ — ДО СУДУ. ДОРОЖНИКИ 
ПОКИ ПІД СЛІДСТВОМ 

Îêð³ì òîãî, ñë³äñòâî âñòàíîâè-
ëî ³ íåâ³äïîâ³äí³ñòü äîðîæíüîãî 
ïîêðèòòÿ â ì³ñö³ ïðèãîäè, òîìó 
äî ªÐÄÐ âíåñåíî â³äîìîñò³ ïðî 
â÷èíåííÿ â³äïîâ³äàëüíèìè îñîáà-
ìè äîðîæí³õ ñëóæá êðèì³íàëüíîãî 
ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî 
ñò. 288 ÊÊ Óêðà¿íè. Â îñòàííüîìó 
ïðîâàäæåíí³ äîñóäîâå ðîçñë³äó-
âàííÿ òðèâàº, íàãîëîñèâ Áîãäàí 
Øóëÿð.

— Ïîðóøåíü ó ä³ÿõ ïåðåâ³çíèêà 
íå âñòàíîâèëè, äî êðèì³íàëüíî¿ 
÷è àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ â³í íå ïðèòÿãóâàâñÿ, — çà-
ïåâíèâ Áîãäàí Øóëÿð.

Ùîäî Ñëóæáè àâòîäîð³ã — 
â³äïîâ³äàòèìå íå âñÿ ñòðóêòóðà, 

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

 Ï’ÿòü ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç 
ïîâíîþ êîíô³ñêàö³ºþ íàëåæíîãî 
éîìó ìàéíà — òàêèé âèðîê âèãî-
ëîñèëè ÷îëîâ³êîâ³, ÿêèé íà ïî÷àò-
êó ðîêó îá³êðàâ êîëèøíüîãî òåñòÿ. 
Åêñ-ðîäè÷ ïîöóïèâ 267 422 ãðí òà 
30 300 äîëàð³â ÑØÀ.

Äî íàáðàííÿ âèðîêîì ÷èííî-
ñò³ ÷îëîâ³ê çàëèøèòèìåòüñÿ ï³ä 
âàðòîþ ó «×îðòê³âñüê³é óñòàíîâ³ 
âèêîíàííÿ ïîêàðàíü (¹ 26)». 
Òåðì³í â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ 
éîìó ðàõóâàòèìóòü ç ìîìåíòó 
éîãî çàòðèìàííÿ, òîáòî ç 15 ëþ-
òîãî 2020 ðîêó. À ãðîø³ ïîâåðíóòü 
âëàñíèêó — ïîòåðï³ëîìó ó ñïðàâ³.

²ñòîð³ÿ, ÿêà òðàïèëàñÿ íà ïî-
÷àòêó ðîêó, — í³áè ç³ ñòîð³íîê 
äåòåêòèâó. ×îëîâ³ê çíàâ, ùî 
êîëèøí³é òåñòü — ï³äïðèºìåöü 

³ ãðîø³ ìàº. 13 ëþòîãî áëèçüêî 
22 ãîäèíè ÷îëîâ³ê ïðè¿õàâ äî Òå-
ðåáîâë³.

ГРОШІ КРАВ З ВІДЧАЮ 
«Çíàþ÷è, ùî äèðåêòîð ÎÏÏ 

«Îñòð³âåöüêå» ó ñâîºìó àâòîìîá³ë³ 
Hyundai Tucson çàëèøàº êëþ÷³ â³ä 
îô³ñíîãî ïðèì³ùåííÿ âêàçàíîãî 
ï³äïðèºìñòâà òà â³ä ñåéôó ñâîãî 
êàá³íåòó, à ñàì àâòîìîá³ëü â í³÷íó 
ïîðó äîáè çáåð³ãàº â ãàðàæíîìó 
ïðèì³ùåíí³, áëèçüêî 23 ãîä. âè-
ð³øèâ ïðîíèêíóòè ó âèùåñêàçàíå 
ãàðàæíå ïðèì³ùåííÿ ç ìåòîþ 
êðàä³æêè êëþ÷³â», — éäåòüñÿ 
ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè.

Çíÿâ øèáó ç â³êíà, çàë³ç â ãà-
ðàæ. Äâåð³ â àâòî áóëè íåçàìêíå-
íèìè. Âèêðàâ êëþ÷³ â³ä îô³ñíîãî 
ïðèì³ùåííÿ òà â³ä ñåéôó êàá³íåòó 
äèðåêòîðà. Ïîò³ì íà òàêñ³ ïðè¿õàâ 

ó ñ. Îñòð³âåöü Òåðåáîâëÿíñüêî-
ãî ðàéîíó. Ïåðåêîíàâøèñü, ùî 
çà íèì í³õòî íå ñïîñòåð³ãàº, â í³÷ 
ç 13 íà 14 ëþòîãî 2020 ðîêó çà-
éøîâ äî êàá³íåòó äèðåêòîðà. Â³ä-
÷èíèâøè êëþ÷àìè ñåéô, òàºìíî 
âèêðàâ çâ³äòè 1 009 668 ãðí 98 êîï.

Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îáâèíó-
âà÷åíèé âèíó ó â÷èíåíí³ çëî÷è-
í³â âèçíàâ ïîâí³ñòþ, ðîçêàÿâñÿ 
ó â÷èíåíîìó. À ñóäó ïîÿñíèâ, ùî 
êðàâ ãðîø³ ç â³ä÷àþ.

— Ï³ñëÿ ðîçëó÷åííÿ ä³çíàâñÿ, 
ùî ìàº çàáîðãîâàí³ñòü ç³ ñïëà-
òè àë³ìåíò³â íà ä³òåé â ðîçì³ð³ 
12 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ÿêó â³í ïîãàñèâ, 
ïîçè÷èâøè êîøòè ó çíàéîìèõ, — 
ïîÿñíþâàâ ó ñóä³ îáâèíóâà÷å-
íèé. — Íà çàðîá³òêè â Ïîëüùó 
âè¿õàâ ó ñ³÷í³ 2020 ðîêó, äå ïå-
ðåáóâàâ áëèçüêî òèæíÿ. Ó çâ`ÿçêó 
ç â³äñóòí³ñòþ ðîáîòè ïîâåðíóâñÿ 

â Óêðà¿íó. Ïîòð³áíî áóëî ïîâåð-
òàòè ãðîø³, ÿê³ ïîçè÷àâ íà äîðîãó 
â Ïîëüùó òà íà ñïëàòó àë³ìåíò³â. 
Ó çâ`ÿçêó ç öèì, âèð³øèâ âçÿòè 
ãðîø³ â êîëèøíüîãî òåñòÿ.

ЗГОДОМ ХОТІВ… ПОВЕРНУТИ 
Çãàäóâàâ, ÿê â³äêðèâ äâåð³ ïðè-

ì³ùåííÿ áóä³âë³ òà êàá³íåò, à òà-
êîæ ñåéô. Ó ñåéô³ â ïàêåòàõ áóëè 
ãðîø³, â³í ¿õ âçÿâ òà ïîñêëàäàâ 
â ïàêåò. Âñå çàêðèâ ï³ñëÿ ñåáå, ³ 
íà òîìó æ òàêñ³ âåðíóâñÿ äî ãà-
ðàæà, â ÿêèé çàë³ç òèì ñàìèì 
øëÿõîì — ÷åðåç â³êíî. Ïîâåðíóâ 
êëþ÷³ â àâòîìîá³ëü, ÿêèé íàëå-
æèòü òåñòþ. Ï³ñëÿ öüîãî íà òàê-
ñ³ ïî¿õàâ â ì. Äóáíî. Ãðîø³ â³í 
íå ðàõóâàâ, ³ âæå â íîìåð³ ãîòåëþ 
ïîáà÷èâ, ùî ãðîøåé äóæå áàãà-
òî. Õîò³â ïîâåðíóòè ¿õ, àëå éîãî 
çàòðèìàëè ïðàö³âíèêè ïîë³ö³¿, 

ðîçïîâ³äàâ êîëèøí³é çÿòü ó ñóä³.
Òåñòü ó ñóä³ ðîçïîâ³â, ùî êî-

ëèøí³é çÿòü ïðèéøîâ ó ¿õíþ 
ñ³ì`þ òà ïðàöþâàâ íà éîãî ï³ä-
ïðèºìñòâ³ ÎÏÏ «Îñòð³âñüêå» 
çàïðàâíèêîì áëèçüêî 13 ðîê³â. 
Ïðîòÿãîì ñ³ìåéíîãî æèòòÿ â îá-
âèíóâà÷åíîãî ç éîãî äî÷êîþ ñêëà-
ëèñÿ íå çîâñ³ì äîáð³ ñòîñóíêè, 
âîíè ïîñò³éíî ñâàðèëèñÿ, ïðîòå 
çàðàäè äâîõ íåïîâíîë³òí³õ ä³òåé 
ïðîäîâæóâàëè æèòè ñ³ì`ºþ.

— Íà ïî÷àòêó òðàâíÿ 2019 ðîêó 
éîãî äîíüêà ïðèéøëà äî íüîãî ³ 
ïîæàë³ëàñÿ, ùî â çÿòÿ ñòîñóíêè ç 
³íøîþ æ³íêîþ, — ðîçïîâ³â òåñòü 
ó ñóä³. — Òîä³ ÿ âèêëèêàâ äî ñåáå 
çÿòÿ ³ ñêàçàâ, ùîá â³í íàïèñàâ 
çàÿâó íà ðîçðàõóíîê. Îáâèíóâà÷å-
íèé ïîãîäèâñÿ. Éîãî çíÿëè ç ðåº-
ñòðàö³¿ ç êâàðòèðè â ì. Òåðåáîâëÿ, 
à òàêîæ çâ³ëüíèëè ç ðîáîòè.

ХТО ВІДПОВІСТЬ ЗА СМЕРТЬ 
НАТАЛІЇ, ЯКА ВИПАЛА З АВТОБУСА 
Слідство  Встановили, що водій 
порушив правила перевезення 
пасажирів за міжміським маршрутом. 
Обвинувальний акт вже скерували 
до суду. Окрім того, слідство зараз 
займається і «дорожниками» через 
невідповідність дорожнього покриття 
на місці пригоди. У цьому провадженні 
досудове розслідування триває

à êîíêðåòíà îñîáà, õòî ìàâ óòðè-
ìóâàòè ïðî¿æäæó ÷àñòèíó â íà-
ëåæíîìó ñòàí³. Åêñïëóàòàö³éíå 
óòðèìàííÿ ö³º¿ äîðîãè, ÿê ñòàëî 
â³äîìî, çä³éñíþº ÄÏ «Òåðíîï³ëü-
ñüêèé îáëàâòîäîð».

Ó Ñëóæá³ àâòîäîð³ã â îáëàñò³ 
íàì ïîâ³äîìèëè, ùî äîðîãà Ò-20–
02 Òåðíîï³ëü-Ñêàëàò-Æâàíåöü, äå 
ñòàëàñü ñìåðòåëüíà ÄÒÏ, — òåðè-
òîð³àëüíîãî çíà÷åííÿ ²²² êàòåãî-
ð³¿. Ó ìåæàõ îáëàñò³ ¿¿ ïðîòÿæ-
í³ñòü 175,9 êì. Çáóäîâàíà âîíà 
ó 70-ðîêàõ.

ТАКИ ВІДЧИНИЛИСЬ ДВЕРІ 
МАРШРУТКИ

— Ç îãëÿäó íà òå, ùî ì³æðå-
ìîíòí³ ñòðîêè äîðîãè Òåðíî-
ï³ëü-Ñêàëàò-Æâàíåöü ìèíóëè, 
ïîêðèòòÿ çàçíàëî çíà÷íèõ ðóé-
íóâàíü, — êîìåíòóâàâ ï³ñëÿ ÄÒÏ 
âèäàííþ òîä³øí³é â. î. íà÷àëüíè-
êà Ñëóæáè àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã 
ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ Þð³é 
Õîäàêîâñüêèé. — Çíà÷íó ðîëü 
ó öüîìó â³ä³ãðàþòü âàíòàæ³âêè, 

êîòð³ âîçÿòü êîïàëèíè ç êàð’º-
ð³â ïî ñóñ³äñòâó. Çîêðåìà, ï³ä 
òèñêîì áàãàòîòîííàæíîãî òðàí-
ñïîðòó óòâîðèëèñÿ íàïëèâè òà êî-
ë³éí³ñòü. Ïîäåêóäè — ÿìêîâ³ñòü. 
Â³äêîëè äîðîãà Ò-20–02 áóëà 
çáóäîâàíà, êîøò³â íà êàï³òàëü-
íèé ÷è ïîòî÷íèé ñåðåäí³é ðå-
ìîíò Ñëóæáà àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã 
ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ â³ä óðÿäó 
íå îòðèìóâàëà. Àäæå ó ïåðøó ÷åð-
ãó â³äíîâëþþòü äîðîãè ì³æíàðîä-
íîãî òà íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ. 
Øëÿõîâèêè çä³éñíþâàëè ëèøå 
ÿìêîâèé òà ïîòî÷íèé äð³áíèé 
ðåìîíò â ðàìêàõ åêñïëóàòàö³é-

íîãî óòðèìàííÿ. 
Âñòàíîâëåíî, ùî 18 æîâòíÿ 

2019 ðîêó íà ä³ëÿíö³ àâòîäîðîãè 
«Òåðíîï³ëü — Ñêàëàò — Æâàíåöü» 
³ç ïîøêîäæåíèì äîðîæí³ì ïî-
êðèòòÿì ó âèãëÿä³ âèáî¿í òà íà-
ïëèâ³â, âîä³é àâòîáóñà íå îáðàâ 
áåçïå÷íó øâèäê³ñòü ðóõó äëÿ 
êîíòðîëþ çà ðóõîì òðàíñïîðòíî-
ãî çàñîáó, — ïîâ³äîìëÿþòü ó ïðî-
êóðàòóð³ îáëàñò³. — Êåðìóâàëüíèê 
äîïóñòèâ íà¿çä íà ïåðåøêîäó ³ 
â ðåçóëüòàò³ öüîãî òåõí³÷íî ñïðàâ-
íèé çàï³ðíèé ìåõàí³çì àâàð³éíîãî 
âèõîäó çàäí³õ äâåðåé â³ä³ìêíóâñÿ 
òà ç íüîãî âèïàëà íåïîâíîë³òíÿ.

Обікрав колишнього тестя більше, як на мільйон

Наталя померла у лікарні і через два дні дівчинку поховали. На похороні люди говорили, 
що автобус був набитим битком — від задньої площадки  і до водія

2 293 ДТП трапилися в області 
у 2019 році. З них 514 — з по-
терпілими, в яких 107 людей за-
гинули та 677 отримали травми. 
306 аварій вчинили водії, які сіли 
за кермо напідпитку. У результаті 
цих автопригод 8 людей загинули, 

95 — зазнали травм.
Минулоріч поліцейські виявили 
1837 осіб, які керували транспорт-
ними засобами в стані алкоголь-
ного сп’яніння. На них складено 
адмінпротоколи за статтею 130 КУ-
пАП.
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æåíü, ³ âè ãîòîâ³ ïîðèíóòè ó ñòà-
ðîäàâí³é ñâ³ò ÷åðåç ï³äçåìåëëÿ — 
ïå÷åðà «Âåðòåáà» ñàìå äëÿ âàñ.

Ðîçòàøîâàíà âîíà íåïîäàë³ê 
ñåëà Á³ëü÷å-Çîëîòå, ùî íà Áîð-
ù³âùèí³. ²ç Çàë³ùèê³â âàì äîâå-
äåòüñÿ ¿õàòè áëèçüêî ãîäèíè.

Öå ã³ïñîâà ïå÷åðà, ÿêà îñîáëèâà 
ãåîëîã³÷íîþ áóäîâîþ òà îãîëîøå-
íà îá'ºêòîì ïðèðîäíî-çàïîâ³äíî-
ãî ôîíäó. Ó ïå÷åð³ ðîçòàøîâàíî 
ºäèíèé â Óêðà¿í³ ï³äçåìíèé ìóçåé 
òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè. Òóò äëÿ 
âàñ îðãàí³çóþòü åêñêóðñ³þ ïðàö³â-
íèêè Áîðù³âñüêîãî êðàºçíàâ÷îãî 
ìóçåþ (êîíòàêòè äèâ. ó äîâ³äö³ — 
ïðèì. ðåä).

УРОЧИЩЕ «МОНАСТИРОК» 
Îñòàííüîþ ëîêàö³ºþ ïî¿çäêè 

ñòàëî óðî÷èùå â ñåë³ Ìîíàñòèðîê. 
Òóò âèéøëè íàéêðàñèâ³ø³ ôîòî. 
À ùå öå ì³ñöå íàçèâàþòü «Ì³ñ-
öåì ñèëè», àäæå òóò ðîçòàøîâà-
íèé ìîíàñòèð òà äîñ³ ïðîâîäÿòüñÿ 
áîãîñëóæ³ííÿ.

Óðî÷èùå â³äêðèâàº íåéìî-
â³ðíèé âèãëÿä íà çàïëàâó ð³÷êè 
Ñåðåò.

À ùå öå ì³ñöå íàçèâàþòü «Óêðà-
¿íñüêèì Ñòîóíõåíäæåì», ïàì'ÿò-
êà ïðèðîäè ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ 
ïå÷åðà-õðàì äîõðèñòèÿíñüêîãî 
÷àñó, äîâæèíîþ 28 ì, ïë. 50 ì2, 
ïîáëèçó ÿêî¿ ðîçòàøîâàíèé ÿçè÷-
íèöüêèé æåðòîâíèê.

Ì³ñöå îâ³ÿíå áåçë³÷÷þ ëåãåíä. 
Òóò ìîæíà íå ëèøå ïîáà÷èòè 
êðàñó, à é çáàãàòèòèñÿ äóõîâíî.

ÏÎÄÎÐÎÆ²

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–140–50, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Äí³ñòðîâñüêèé êàíüéîí — íàé-
á³ëüøèé â Óêðà¿í³ ³ îäèí ç íàé-
á³ëüøèõ â ªâðîï³. ²íêîëè ö³ ì³ñöÿ 
íàçèâàþòü Óêðà¿íñüêèì Òåõàñîì.

Òóò ïðîò³êàº îäíà ç íàéêðàñèâ³-
øèõ ð³÷îê ó ªâðîï³ ³ äðóãà çà âåëè-
÷èíîþ â Óêðà¿í³ — Äí³ñòåð. Éîãî 
çàãàëüíà ïðîòÿæí³ñòü — 1365 êì. 
Àëå íàéêðàñèâ³ø³ áåðåãè ö³º¿ 
ð³êè — íà Òåðíîï³ëüùèí³. Òîìó 
â³äâ³äàòè ö³ ì³ñöÿ ñïðàâä³ âàðòî.

Íàéäèâîâèæí³øèìè ïåðëèíàìè 
êàíüéîíó çà îäèí äåíü ïðî¿õàëàñü 
æóðíàë³ñòêà «RIA ïëþñ».

«ДІВОЧІ СЛЬОЗИ» ТА «ПЕЧЕРА 
МОНАХА» 

Ïîäîðîæ ðîçïî÷èºìî ç ñåëà Óñ-
òå÷êî, ùî íà Çàë³ùàíùèí³. Ðîçòà-
øîâàíå âîíî çà 20 ê³ëîìåòð³â â³ä 
Çàë³ùèê³â. Ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ 
ç ³ñòîð³ºþ äàâíüîãî ìîñòó ÷åðåç 
Äí³ñòåð. Òóò ðîçòàøîâàíå óðî÷è-
ùå «Ïóñòåëüíÿ».

Ó ë³ñ³ íåïîäàë³ê ñåëà ìîæíà îã-
ëÿíóòè «Ïå÷åðó ìîíàõà», äå æèâ 
ìîíàõ-â³äëþäíèê, ÿêèé çö³ëþâàâ 
ëþäåé ùèðèìè ìîëèòâàìè.

Íåïîäàë³ê ìèëóº îêî âîäîñïàä 
«Ä³âî÷³ ñëüîçè». Çà ëåãåíäîþ, 
ó ñåë³ Óñòå÷êî â äàâíèíó æèëè 
çàêîõàí³, ÿêèõ õîò³ëè ðîçëó÷èòè 
áàòüêè. Ïðîòå õëîïåöü ðàïòîâî 

çíèê ó ë³ñ³. Íà ì³ñö³, äå ëëºòüñÿ 
âîäîñïàä, éîãî äîâãî îïëàêóâàëà 
êîõàíà.

Öþ ³ñòîð³þ òà áàãàòî ³íøèõ ðîç-
ïîâ³â åêñêóðñîâîä ïàí Àðêàä³é. 
Êîíòàêòè çàëèøàºìî íèæ÷å.

Çà áàæàííÿì ìîæíà ïî¿õàòè ³ 
äî íàéá³ëüøîãî ð³âíèííîãî âîäî-
ñïàäó Óêðà¿íè â ñ. Äæóðèí.

НАДЗВИЧАЙНІ КРАЄВИДИ 
НА ДНІСТЕР 

²ç Óñòå÷êà íàø ìàðøðóò ïðÿìóº 
äî ðàéöåíòðó Çàë³ùèêè.

Íàäçâè÷àéíà ïàíîðàìà íà Äí³ñ-
òåð â³äêðèâàºòüñÿ ³ç îãëÿäîâîãî 
ìàéäàí÷èêà ó ïàðêó. ×åðåç Äí³ñ-
òåð ïðîëÿãàº ê³ëüêà âåëè÷íèõ 
ìîñò³â, ÿê³ íå çàëèøàòü âàñ áàé-
äóæèìè. Íà ³íøîìó áåðåç³ âèä-
í³ºòüñÿ ñêåëÿ òà íàñåëåí³ ïóíêòè 
ñóñ³äíüî¿ ×åðí³âåöüêî¿ îáëàñò³.

×èìàëî òóðèñò³â òóò ðîçïî÷èíà-
þòü ñïëàâè íà áàéäàðêàõ òà êàíîå.

Ó Çàë³ùèêàõ ìè ïîçíàéîìèëèñÿ 
ç åêñêóðñîâîäîì òà îðãàí³çàòîðîì 
òóð³â Â³êòîðîì Êó÷åðîì, ÿêèé 
îðãàí³çîâóº «Êó÷åðÿâ³ òóðè». Öå 
íàäçâè÷àéíî êîëîðèòíèé òà ïîçè-
òèâíèé ÷îëîâ³ê, ÿêèé äîïîìîæå 
âàì îðãàí³çóâàòè í³÷ë³ã, îá³ä òà 
ïðîâåäå íåçàáóòí³ åêñêóðñ³¿ Äí³-
ñòðîâñüêèì êàíüéîíîì.

ПЕЧЕРА «ВЕРТЕБА» 
ßêùî çàêîðò³ëî ãîñòðèõ âðà-

ЯК ЗА ОДИН ДЕНЬ ПОБАЧИТИ УСЮ 
КРАСУ ДНІСТРОВСЬКОГО КАНЬЙОНУ 
Маршрут  Одна з найпопулярніших 
туристичних родзинок Тернопільщини — 
Дністровський каньйон. Як за день 
побачити усі принади цього місця, 
не витратити «всі гроші» та активно 
відпочити, читайте у матеріалі

О
Л

Ь
ГА

 Т
У

Р
Ч

А
К

 

Якщо ви не маєте змоги діста-
тись до Дністра власним авто-
мобілем — до Заліщиків можна 
поїхати автобусним маршрутом. 
Автобуси з тернопільського ав-
товокзалу курсують з інтервалом 
в годину. Ціна квитка — близько 
100 грн.
За довідковою інформацією 
щодо турів звертайтесь у Тер-
нопільський туристично-інфор-
маційний центр: тел. 098–052–

07–20.
Екскурсовод із с. Устечко — пан 
Аркадій, 098–250–87–64.
Організація турів Дністровським 
каньйоном — Національний 
природній парк «Дністровський 
каньйон». Тел (03554) 2–24–34 
Організація екскурсії у печері 
«Вертеба»: Борщівський кра-
єзнавчий музей — 03541 21692 
Організація сплавів та турів: Ві-
ктор Кучер — 097–762–31–64.

Хто допоможе організувати тур 

«Ïîêè ùå òðèâàº 
êàðàíòèí, ìàºìî ãàðí³ 
ìîæëèâîñò³ â³äêðèòè 
äëÿ ñåáå ñ³ìåéí³ 
÷è äðóæí³ ïî¿çäêè 
íà áëèæ÷³ â³äñòàí³» 

Надзвичайна 
панорама на Дністер 

відкривається 
з оглядового 

майданчика у парку

У «Печері монаха» жив монах-відлюдник, 
який зцілював людей щирими молитвами

«Печера Вертеба» розташована неподалік села 
Більче-Золоте, що на Борщівщині 

Монастирок називають «Місцем сили», 
адже тут розташований монастир 
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,  

VADIMEV15@GMAIL.COM 

²ÔÀ-òåñòóâàííÿ ó Òåðíîïî-
ë³, ÿê ³ â ³íøèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè, 
ïî÷àëè ïðîâîäèòè ç ê³íöÿ ìè-
íóëîãî ì³ñÿöÿ. Öå íîâà ìåòî-
äèêà ä³àãíîñòóâàííÿ COVID-19 
â Óêðà¿í³. Äî öüîãî ÷àñó êîðî-
íàâ³ðóñ âèçíà÷àëè çà äîïîìîãîþ 
ïîë³ìåðàçíî¿ ëàíöþãîâî¿ ðåàêö³¿ 
(ÏËÐ), ÿêà ³ çàëèøàºòüñÿ ãîëîâ-
íèì ìåòîäîì âèÿâëåííÿ ³íôåêö³¿, 
òà åêñïðåñ-òåñò³â, ÿê³ ïîêàçóþòü 
ðåçóëüòàò çà ê³ëüêà õâèëèí, îäíàê 
âñå îäíî äîâåäåòüñÿ ïðîâîäèòè 
ÏËÐ-òåñòè äëÿ ïåðåâ³ðêè, ÷åðåç 
íåâèñîêó òî÷í³ñòü åêñïðåñ-òåñò³â.

ЩО ТАКЕ ІФА-ТЕСТИ
Â Óêðà¿í³ âæå ïî÷àëè äîñë³-

äæåííÿ ìåòîäîì ³ìóíîôåðìåíò-
íîãî àíàë³çó (²ÔÀ). Â³í äîçâîëÿº 
âèÿâèòè â îðãàí³çì³ ëþäèíè àí-
òèò³ëà äî êîðîíàâ³ðóñó.

Çà äîïîìîãîþ ìåòîäó ³ìóíî-
ôåðìåíòíîãî àíàë³çó â îáëàñíîìó 
ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³ âèçíà÷àþòü 
³ìóíîãëîáóë³íè ãðóïè G äî çáóä-
íèêà SARS-CoV-2. Òàêîæ íàäàë³ 
âèçíà÷àòèìóòü ³ ³ìóíîãëîáóë³í 
ãðóïè Ì. Äëÿ öüîãî âæå º íåîá-
õ³äí³ òåñò-ñèñòåìè.

— ²ìóíîãëîáóë³í G âêàçóº 
íà íàïðóæåí³ñòü ³ìóí³òåòó ï³ñ-
ëÿ òîãî, ÿê ëþäèíà ñòèêàëàñÿ ç³ 
çáóäíèêîì, òîáòî ïåðåõâîð³ëà, — 
ïîÿñíþº çàâ³äóâà÷êà â³ðóñîëîã³÷-
íî¿ ëàáîðàòîð³¿ Òåðíîï³ëüñüêîãî 
îáëàñíîãî ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó 
Ëþäìèëà Äåìåíòüºâà. — ²ìóíîãëî-
áóë³íè Ì ç'ÿâëÿþòüñÿ â îðãàí³çì³ 
íà 3–7 äåíü ï³ñëÿ çàõâîðþâàííÿ. 
Âîíè — øâèäêîãî ðåàãóâàííÿ. ̄ õ 
íàÿâí³ñòü äîïîìàãàº âèçíà÷èòè, 
÷è õâîðà ëþäèíà íàðàç³.

Ìàñîâ³ äîñë³äæåííÿ, ÿê ïî-
ÿñíþº ìåäèê, íåîáõ³äí³. Âîíè 
äîçâîëÿòü ñïðîãíîçóâàòè äðóãó 
õâèëþ çàõâîðþâàííÿ â Óêðà¿í³, 
ÿêà ö³ëêîì ìîæëèâà, íà äóìêó 

ë³êàð³â òà åêñïåðò³â.
ßê ïîÿñíþº ë³êàð-åï³äåì³îëîã 

ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó Âîëîäèìèð 
Ïàíè÷åâ, òàê³ òåñòóâàííÿ äîïî-
ìîæóòü ïîáà÷èòè ðåàëüíó êàðòè-
íó çàõâîðþâàíîñò³ â îáëàñò³ òà 
â êðà¿í³ â ö³ëîìó, àäæå 80% ëþäåé 
õâîð³þòü íà COVID-19 áåç ñèìï-
òîì³â àáî ç ëåãêèìè ñèìïòîìàìè, 
íà ÿê³ áàãàòî íå çâåðòàþòü óâàãè.

Íàÿâí³ñòü àíòèò³ë â îðãàí³çì³ 
òàêîæ íå ìîæå òî÷íî âêàçàòè, 
ùî ëþäèíà ïåðåõâîð³ëà, êàæóòü 
ìåäèêè. Ç ÷àñîì ï³ñëÿ õâîðîáè 
àíòèò³ëà íå âèðîáëÿþòüñÿ, áî 
â íèõ íåìàº ïîòðåáè. Îäíàê íàøà 
³ìóííà ñèñòåìà ìîæå øâèäêî íà-
ïðàöþâàòè àíòèò³ëà, ÿêùî â îð-
ãàí³çì ïîòðàïëÿº ïàòîãåí.

— ª äåê³ëüêà êëàñ³â ³ìóíîãëî-
áóë³í³â — À, Ì, G, — ïîÿñíþº 
Âîëîäèìèð Ïàíè÷åâ. — Íàéäîâøå 
çáåð³ãàþòüñÿ ³ìóíîãëîáóë³íè êëàñó 
G. Àëå âàæëèâî òå, ùî ó ëþäèíè 
º òàê çâàíà ³ìóíîëîã³÷íà ïàì’ÿòü. 
ßêùî îðãàí³çì çóñòð³÷àâñÿ ç ïàòî-
ãåíîì, ³ îðãàí³çìîì íàïðàöüîâàí³ 
àíòèò³ëà, òî íå îáîâ’ÿçêîâî, ùîá 
ö³ àíòèò³ëà ïîñò³éíî áóëè â íà-
øîìó îðãàí³çì³. Çàâäÿêè ö³é âëà-
ñòèâîñò³ ìè ìîæåìî äóæå øâèäêî 
â³äíîâëþâàòè ïîòð³áí³ àíòèò³ëà 
ïðè ïîâòîðí³é çóñòð³÷³ ç ïàòîãå-
íîì. Ñóòü íå â òîìó, ùîá îðãàí³çì 
ïîñò³éíî âèðîáëÿâ àíòèò³ëà, à ùîá 
â³í çíàâ, ÿê öå ðîáèòè ïðè ïîòðå-
á³. Àäæå íàì ïîñò³éíî äîâîäèòüñÿ 
çóñòð³÷àòèñÿ ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ 
ïàòîãåííèõ ì³êðîîðãàí³çì³â. Íàø 
îðãàí³çì íå ìîæå âèòðà÷àòè ðå-
ñóðñè íà íàïðàöþâàííÿ àíòèò³ë 
áåç ïîòðåáè. Àíòèò³ëà — öå á³ëêè, 
³ ìè íå ìîæåìî ñîá³ äîçâîëèòè 
âèòðà÷àòè ñò³ëüêè á³ëê³â.

ЯК ПРОВОДЯТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Äëÿ òîãî, ùîá ïðîâåñòè ëàáîðà-

òîðíå äîñë³äæåííÿ ìåòîäîì ²ÔÀ, 
ïîòð³áíî ïðèáëèçíî 2,5 ãîäèíè, 
îäíàê âñå ïî÷èíàºòüñÿ íå â ëàáî-
ðàòîðíîìó öåíòð³, à â ë³êóâàëüíèõ 

ЯК У ЛАБОРАТОРІЇ ВИЗНАЧАЮТЬ 
АНТИТІЛА ДО КОРОНАВІРУСУ
Діагностика  Імуноферментні аналізи 
для виявлення антитіл до збудника 
COVID-19 у Тернопільському обласному 
лабораторному центрі проводять з кінця 
травня. Журналіст «RIA плюс» дізнався, 
як працюють медики у лабораторному 
центрі, кому проводять ІФА-тести та чи 
в безпеці лікарі

ïåðåâ³ðèëè 790 îñ³á. Ó 22 ëþäåé 
âèÿâèëè àíòèò³ëà, òîáòî âîíè âæå 
ïåðåõâîð³ëè íà êîðîíàâ³ðóñ. Òåñ-
òóâàíü íà âèçíà÷åííÿ ³ìóíîãëîáó-
ë³íó Ì ùå íå âèêîíóâàëè.

ЧИ В БЕЗПЕЦІ МЕДИКИ
Õî÷à â ñàìîìó ëàáîðàòîðíîìó 

öåíòð³ íå ïðîâîäÿòü çàá³ð êðîâ³ ó 
ïàö³ºíò³â ç ï³äîçðîþ, ðèçèêè äëÿ 
ë³êàð³â âñå æ º. ¯õ íàìàãàþòüñÿ 
ì³í³ì³çóâàòè, îáìåæèëè äîñòóï 
äî ïðèì³ùåíü. 

— Á³îìàòåð³àë íàì äîñòàâëÿþòü 
íà ïðîõ³äíó, äå ìè éîãî ïðèéìà-
ºìî, — ïîÿñíþº çàâ³äóâà÷êà â³-
ðóñîëîã³÷íî¿ ëàáîðàòîð³¿. — Òàì 
ïåðåâ³ðÿºìî äîêóìåíòè, ê³ëüê³ñòü 
çðàçê³â. Êîíòåéíåðè òà øòàòèâè, 
ó ÿêèõ íàì ïðèâîçÿòü ìàòåð³à-
ëè, äåç³íô³êóºìî òà ïîâåðòàºìî. 
Ëþäè, ÿê³ äîñòàâëÿþòü á³îìàòå-
ð³àë, íå çàõîäÿòü äî ïðèì³ùåííÿ, 
óñ³ ÷åêàþòü íà âóëèö³.

Îäíàê, êð³ì êîíòàêòó ç ³íøèìè 
ëþäüìè, º ðèçèêè ï³ä ÷àñ ðîáîòè 
ç ñàìèì á³îìàòåð³àëîì.

— Çâè÷àéíî, ðèçèêè º, îñê³ëüêè 
ìè ïðàöþºìî ç ñèðîâàòêàìè, — 
ïîÿñíþº Ëþäìèëà Äåìåíòüºâà. — 
Ïîâîäèòèñÿ ç íèìè ïîòð³áíî â³ä-
ïîâ³äíî. Ìè ìàºìî çàñîáè çàõèñòó 
äëÿ ðîáîòè.

Íàä ïðîâåäåííÿì ²ÔÀ-òåñò³â 
â ëàáîðàòîð³¿ ïðàöþº ÷îòèðè  ìå-
äèêè — äâà áàêòåð³îëîãè, â³ðóñîëîã 
òà ïàðàçèòîëîã. Óñ³ ðåçåðâè ðîç-

ïîä³ëåí³, ùîá øâèäêî ïðîâîäèòè 
²ÔÀ òà ÏËÐ-òåñòè íà êîðîíàâ³-
ðóñ. Çà äîïîìîãîþ òðüîõ àïàðàò³â 
ùîäíÿ ó ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³ 
ìîæóòü ïðîâîäèòè äî 600 àíàë³ç³â.

КОГО ПЕРЕВІРЯЮТЬ
Õî÷à â ÌÎÇ âæå íå îäèí ì³ñÿöü 

ãîâîðÿòü, ùî âæå ñêîðî ïî÷íóòüñÿ 
ìàñîâ³ ²ÔÀ-òåñòóâàííÿ äëÿ âñ³õ, 
¿õ ³ äîñ³ ïðîâîäÿòü ëèøå òèì, õòî 
çíàõîäèòüñÿ â ãðóï³ ðèçèêó — ìå-
äèêè, ïðàâîîõîðîíö³, ïðàö³âíèêè 
íàâ÷àëüíèõ óñòàíîâ òà ³íø³, õòî 
ïîñò³éíî êîíòàêòóº ç âåëèêîþ 
ê³ëüê³ñòþ ëþäåé. ×è çìîæóòü 
âñ³ îõî÷³ ïðîéòè òåñòóâàííÿ òà 
÷è áóäå ìàñîâå òåñòóâàííÿ óñ³õ 
óêðà¿íö³â — íàðàç³ íåâ³äîìî.

Ó ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³ æ ïî-
ÿñíþþòü, ùî âîíè íå ôîðìóþòü 
ñïèñê³â òèõ, õòî ïðîõîäèòü òåñ-
òè. Íåîáõ³äí³ñòü ëàáîðàòîðíîãî 
àíàë³çó ìîæå ñêàçàòè ñ³ìåéíèé 
ë³êàð. Òàêîæ ñïèñêè ëþäåé äëÿ 
ïðîõîäæåííÿ ²ÔÀ-òåñòóâàííÿ ìî-
æóòü ôîðìóâàòè îðãàíè ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ, îðãàí³çàö³¿.

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

çàêëàäàõ, äå ïàö³ºíòó ïðîâîäÿòü 
çàá³ð êðîâ³. Çà äîïîìîãîþ ñïåö³-
àëüíîãî îáëàäíàííÿ, ïëàçìó êðîâ³ 
â³ää³ëÿþòü â³ä ÷åðâîíèõ êðîâ’ÿíèõ 
ò³ëåöü ³ äîñòàâëÿþòü äî ëàáîðà-
òîðíîãî öåíòðó. Íà äîñë³äæåííÿ 
ìîæóòü äîïðàâëÿòè ³ êðîâ, ÿêó 
ãîòóþòü äî àíàë³çó ñïåö³àë³ñòè. 
Á³îìàòåð³àë ç óñ³º¿ Òåðíîï³ëü-
ùèíè äîñòàâëÿþòü ñàìå äî ëà-
áîðàòîðíîãî öåíòðó. Ñòîðîíí³ì 
íà òåðèòîð³þ ïðîéòè íå âäàñòü-
ñÿ — òàì ÷åðãóº îõîðîíà.

Ìåäèêè ó çàõèñíèõ êîñòþìàõ 
ïðèéìàþòü á³îìàòåð³àëè ³ íàïðàâ-
ëÿþòü ¿õ ó â³äïîâ³äíå â³ää³ëåííÿ, 
äëÿ ²ÔÀ ÷è ÏËÐ-òåñòóâàííÿ. 
Òàì ñïåö³àë³ñòè ³ ïðîâîäÿòü äî-
ñë³äæåííÿ çà äîïîìîãîþ ñïåö³-
àëüíèõ òåñò-ñèñòåì óêðà¿íñüêîãî 
âèðîáíèöòâà.

— Ìè ìàºìî òðè àïàðàòè äëÿ 
äîñë³äæåíü ó ïîâí³é êîìïëåêòà-
ö³¿ — öå ³ ïðîìèâà÷³, ³ øåéêåðè, ³ 
àíàë³çàòîðè, — ðîçïîâ³äàº Ëþäìèëà 
Äåìåíòüºâà. — Íàðàç³ âèêîðèñòî-
âóºìî óêðà¿íñüê³ íàáîðè, ÿê³ íàì 
çàêóïèâ íàø ëàáîðàòîðíèé öåíòð 
òà êóïóâàòèìóòü ëþäè ³ îðãàí³çàö³¿, 
ÿê³ çàìîâëÿòèìóòü äîñë³äæåííÿ.

Îêð³ì áåçïîñåðåäíüîãî äîñë³-
äæåííÿ á³îìàòåð³àë³â, ÿê ïîÿñíþ-
þòü ìåäèêè, ïîòð³áíî ïðîâåñòè 

÷èìàëî òåõí³÷íî¿ ðîáîòè. ßêùî 
íà àíàë³ç äîñòàâëÿþòü êðîâ, ç íå¿ 
ñïåðøó ïîòð³áíî âèä³ëèòè ñèðî-
âàòêó êðîâ³, ïðîâåñòè ðåºñòðàö³þ, 
çàïîâíèòè ÷èìàëî äîêóìåíò³â.

— Çðàçêè, ÿê³ ìè äîñë³äæóºìî, 
ìàþòü ïðîéòè ³íêóáàö³þ, — êà-
æóòü ñïåö³àë³ñòè. — Äî äîñë³äæó-
âàíèõ ìàòåð³àë³â äîäàºìî ñïåö³-
àëüíèé ðåàãåíò. Ïîò³ì âîíè çíà-
õîäÿòüñÿ ó ñïåö³àëüíîìó ïëàíøåò³ 
â òåìðÿâ³. Äàë³ äî äîñë³äæóâàíèõ 
çðàçê³â äîäàºòüñÿ ñòîï-ðåàãåíò, 
ï³ñëÿ ÷îãî ìè ïðîâîäèìî îáë³ê 
ðåçóëüòàò³â òà âèäà÷ó.

Äëÿ åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ 
òåñò-ñèñòåì, ïëàíøåò äëÿ äîñë³-
äæåííÿ çàïîâíþþòü ìàêñèìàëü-
íî, ùîá íå áóëî çàéâèõ âèòðàò ðå-
àãåíò³â. Âñ³ íàáîðè äëÿ òåñòóâàíü 
ñåðòèô³êîâàí³ òà âèñîêîòî÷í³.

Ñòàíîì íà 16 ÷åðâíÿ â ëàáî-
ðàòîðíîìó öåíòð³ ìåòîäîì ²ÔÀ-

Íàÿâí³ñòü àíòèò³ë  
òàêîæ íå ìîæå òî÷íî 
âêàçàòè, ùî ëþäèíà 
ïåðåõâîð³ëà. Îäíàê 
îðãàí³çì çàõèùàºòüñÿ, 
êîëè º ïàòîãåí 

Щодня тернопільські медики можуть виконувати 
приблизно 600 аналізів методом ІФА
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СЕРЕДА, 17 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, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.15, 01.25, 03.30, 
05.20 Новини 
09.30 Т/с «Полдарк»
10.30 Т/с «Дама пiд вуаллю»
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20, 00.30, 01.55, 
04.50 Суспiльна студiя. Марафон 
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA: Спорт 
15.20 Погода 
15.25 Реалiтi-шоу «Грандiознi 
проекти: вулиця» 
16.30 Д/ц «Дикi тварини» 
17.30, 04.25 #ВУКРАЇНI
18.55 Д/ц «Свiт дикої природи» 
19.20 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
19.55 Д/ц «Супер-Чуття» 
21.40 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
22.15 Т/с «Максимiлiан та Марiя 
Бургундська»
00.00 Спiльно 
04.00 Енеїда 

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 05.20 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 
04.50 «Любий, ми переїжджа-
ємо»
13.05, 14.30 «Одруження 
наослiп — 3» 
15.50 «Свiт навиворiт 10»
17.10 Х/ф «Вiтер кохання»
19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.45, 21.45 К/к «Мiж нами, 
дiвчатами» 
22.45, 02.35 К/к «Дiвчина без 
комплексiв»
01.05 Х/ф «З iншого боку лiжка»

IНТЕР
03.25 «Орел i Решка. Шопiнг» 
04.35 М/с «Пригоди капiтана 
Врунгеля» 
04.55 «Телемагазин»
05.25, 22.00 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою руку»
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий 
випадок. Луна вiйни»
18.00, 19.00, 01.55 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий 
випадок. Кiнцi у воду» 
23.45 Т/с «Слiдчий Горчакова»
00.50 Т/с «Таїсiя»

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35, 10.10 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
11.50, 13.20 Х/ф «Крикуни»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25, 16.25 Х/ф «Крикуни-2: 
Полювання»
16.50 Х/ф «Вулкан» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
21.25 Т/с «Розтин покаже»
23.25 Х/ф «Легiонер»
01.15 Х/ф «Унiверсальний 
солдат-4»
03.00 Т/с «Поганий хороший коп»

@#СТБ
04.45, 20.15, 22.40 Т/с «Та, що 
бачить завтра»
07.00 «Все буде добре!»
08.45 «МастерШеф. Кулiнарний 
випускний»

11.45, 14.50 Т/с «Коли ми вдома» 
12.25, 15.40 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.15 «СуперМама»
19.10 «Один за всiх»
23.00 Т/с «Анна-детектив»
00.55 Х/ф «Дивiться, хто тепер 
заговорив» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20, 01.00 Варьяти
09.20 Т/с «Грiмм»
11.40 Х/ф «Сталеве серце»
13.40 Кохання на виживання
17.10, 19.00 Хто зверху?
20.50 Х/ф «Розбiрки в Бронксi»
22.30 Х/ф «Деннi пес»
00.10 Т/с «Загубленi»
02.15 Служба розшуку дiтей 
02.20 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.00 Т/с «Рання пташка» 
10.30, 17.30 4 весiлля 
11.30, 16.30, 00.30 Панянка-селянка 
12.30 Вечiрка 2 
13.30, 22.00 Країна У 
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 
20.30 Одного 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 «Черный ястреб»
09.40 «Месть природы»
09.50, 17.10 «Затерянный мир»
13.25 Х/ф «Лучшие из лучших»
15.15 Х/ф «Лучшие из лучших-2»
19.15 Т/с «Опер по вызову-3»
20.20 Т/с «Ментовские войны. 
Киев-2»
22.20 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-12»
00.00 Т/с «CSI: Место престу-
пления-11»
02.25 «Облом.UA.»
05.45 Телемагазины 

ЧЕТВЕР, 18 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, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.15, 01.25, 03.30, 
05.20 Новини 
09.30 Т/с «Дама пiд вуаллю»
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20, 00.30, 01.55, 
04.50 Суспiльна студiя. Марафон 
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA: 
Спорт 
15.20 Погода 
15.25 Реалiтi-шоу «Грандiознi 
проекти: вулиця» 
16.30 Д/ц «Дикi тварини» 
17.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
18.55 Д/ц «Свiт дикої природи» 
19.20 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
19.55 Д/ц «Супер-Чуття» 
21.40, 04.25 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
22.15 Т/с «Максимiлiан та Марiя 
Бургундська»
00.00 #ВУКРАЇНI
04.00 Енеїда 

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 05.20 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 
03.55 «Любий, ми переїжджаємо»
13.45 «Одруження наослiп — 3» 
15.25 «Свiт навиворiт 10»
17.10 Х/ф «Вiтер кохання»

19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.45 К/к «Мiж нами, дiвчатами» 
21.45 «Право на владу 2020» 
00.30 Х/ф «Шафт»
02.10 Х/ф «З iншого боку лiжка»

IНТЕР
03.20 «Орел i Решка. Шопiнг» 
04.35 М/с «Пригоди капiтана 
Врунгеля» 
04.55 «Телемагазин»
05.25, 22.00 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою 
руку»
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий 
випадок. Луна вiйни»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий 
випадок. Кiнцi у воду» 
23.45 Т/с «Слiдчий Горчакова»
00.50 Т/с «Таїсiя»

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
10.10 Секретний фронт 
11.55, 13.20 Х/ф «Iнтимний 
словник»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.35, 16.20 Х/ф «Хлопчики-на-
льотники»
17.00 Х/ф «С. В.О. Т.: В облозi»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.15 Анти-зомбi 
21.25 Т/с «Розтин покаже»
23.25 Х/ф «Не вiдступати i 
не здаватись»
01.15 Х/ф «Смертельний список»
02.40 Т/с «Поганий хороший коп»

СТБ
04.45, 20.15, 22.40 Т/с «Та, що 
бачить завтра»
07.00 «Все буде добре!»
08.45 «МастерШеф. Кулiнарний 
випускний» †
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
14.50 «МастерШеф. Кулiнарний 
випускний»
15.35 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
18.15 «СуперМама»
19.10 «Один за всiх»
23.00 Т/с «Анна-детектив»
00.55 Х/ф «Знову вдома»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20, 01.50 Варьяти
09.20 Т/с «Грiмм»
12.00 Х/ф «Розбiрки в Бронксi»
13.40 Заробiтчани 
17.10, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Iноземець»
23.00 Х/ф «Пасажир»
01.00 Т/с «Загубленi»
02.40 Служба розшуку дiтей 
02.45 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.00 Т/с «Рання пташка» 
10.30, 17.30 4 весiлля 
11.30, 16.30 Панянка-селянка 
12.30 Вечiрка 2 
13.30, 22.00 Країна У 
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 
20.30 Одного 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 «Непостижимое»
08.55 «Месть природы»
09.10 «Решала-2»
11.05, 17.20 «Затерянный мир»
14.05 Х/ф «Лучшие из лучших-3»
15.50 Х/ф «Лучшие из лучших-4»
19.15 Т/с «Опер по вызову-3»
20.15 Т/с «Ментовские войны. 
Киев-2»
22.15 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-12»
23.55 Т/с «CSI: Место престу-
пления-11»
01.40 «Облом.UA.»
05.45 Телемагазины 

П`ЯТНИЦЯ, 19 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, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.15, 01.25, 03.30, 
05.20 Новини 
09.30 Т/с «Дама пiд вуаллю»
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20, 00.30, 01.55, 
04.50 Суспiльна студiя. Марафон 
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA: 
Спорт 
15.20 Погода 
15.25 Реалiтi-шоу «Грандiознi 
проекти: вулиця» 
16.30, 20.30, 21.40 Д/ц «Дикi 
тварини» 
17.25 VoxCheсk 
17.30, 04.25 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Свiт дикої природи» 
19.20 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
19.55 Д/ц «Супер-Чуття» 
22.15 Свiтова медицина. Камбод-
жа — клiнiка Тонлесап 
22.45 Свiтова медицина. Камбод-
жа — останнiй з КРУ 
00.00 Схеми. Корупцiя в деталях 
04.00 Енеїда 

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 04.20 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 
13.10 «Любий, ми переїжджаємо»
13.45 «Одруження наослiп — 3» 
15.35 «Свiт навиворiт 10»
17.10 Х/ф «Вiтер кохання»
19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.35 «Лiга смiху. Дайджест 
2020»
22.00 «Вечiрнiй квартал 2020»
23.20 Х/ф «Облога»
01.30 «#Гуднайтшоу Валерiя 
Жидкова»
05.20 «Свiтське життя. 2020»

IНТЕР
03.20 «Орел i Решка. Шопiнг» 
04.30 М/с «Пригоди капiтана 
Врунгеля» 
05.00 «Телемагазин»
05.30, 22.00 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою 
руку»
13.50, 14.45, 15.40, 23.45 «Реч-
док»
16.35 «Речдок. Особливий 
випадок. Луна вiйни»
18.00, 01.35 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi тижня»

ICTV
04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 00.45 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 Анти-зомбi 
11.00, 13.15 Х/ф «Не вiдступати i 
не здаватись»
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Х/ф «Легiонер»
15.10, 16.20 Х/ф «Другий 
у командi»
17.25, 20.10 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечiр 
22.50 Скетч-шоу «На трьох»
01.05 Х/ф «Iнтимний словник»
02.55 Т/с «Поганий хороший коп»

СТБ
04.45, 20.50, 22.40 Т/с «Та, що 
бачить завтра»
07.00, 19.00 «Наречена для 
тата 3»
08.50, 14.50, 18.15 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20, 01.00 Варьяти
10.30 Половинки
12.20 Топ — модель по-укра-
їнськи
17.20 Х/ф «Шпигун по сусiдству» 
19.00 Х/ф «Карате — кiд»
21.50 Х/ф «Медальйон» 
23.30 Х/ф «Вбивцi на замiну»
02.25 Служба розшуку дiтей 
02.30 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.00 Т/с «Рання пташка» 
10.30, 17.30 4 весiлля 
11.30, 16.30 Панянка-селянка 
12.30 Вечiрка 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 «Дуплекс»
22.45 Х/ф «Скiльки у тебе?»
00.45 Теорiя зради 
01.45 Щоденники Темного
02.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «ДжеДАИ»
07.00 Х/ф «Декиру: Три камня» 
08.35 Х/ф «Самоволка-72»
10.00 «Месть природы»
10.10, 17.20 «Затерянный мир»
14.05 Х/ф «Во имя Бен-Хура»
15.50 Х/ф «Король Артур и рыца-
ри круглого стола»
19.15 Х/ф «Американец»
21.10 Х/ф «Джейсон Борн» 
23.30 Х/ф «Хищник-2»
01.30 «Облом.UA.»
04.05 «Совершенно секрет-
но-2017»
05.45 Телемагазины 

СУБОТА, 20 червня 

UA: перший
06.00, 11.40 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»
12.30 Ще бiльше про дiджитал 
13.30 Свiтова медицина. Камбод-
жа — клiнiка Тонлесап 
14.00 Свiтова медицина. Камбод-
жа — останнiй з КРУ 
14.30 Телепродаж 
15.00 Країна пiсень 
16.00 Т/с «Максимiлiан та Марiя 
Бургундська»
18.00 Д/ц «Iсторiї вулканiв» 
18.30 Д/ц «Експедицiя зi Стiвом 
Бекшеллем» 
19.30 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
20.00 Д/ф «Острови: Азорськi 
острови. Азорськi острови. 
Вiдкривачi, кити, вулкани» 
21.20 Д/ц «Супер-Чуття» 
22.00 Х/ф «Велика краса»
00.30 Святi та грiшнi 
01.25 #ВУКРАЇНI
02.20 Погода 
02.50 Енеїда 
03.45 Сильна доля 
04.35 Бюджетники 

1+1
06.15, 07.00 «Життя вiдомих 
людей 2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 02.30 «Свiт навиворiт»
17.30 К/к «Таксi» 
19.30, 05.15 ТСН 
20.15 «Вечiрнiй квартал»
23.10, 00.10 «Свiтське життя. 
2020»
01.05 «Лiга смiху. Дайджест 
2020»

IНТЕР
03.05 «Чекай на мене. Україна» 
04.30 «Орел i Решка. Шопiнг» 
05.15 «Телемагазин»
06.40 «Слово Предстоятеля»
06.50 Х/ф «Не було б щастя» 
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом. Домашня 
кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Закоханий за власним 
бажанням» 
12.40 Х/ф «Вийти замiж за ка-
пiтана» 
14.30 Х/ф «Найчарiвнiша та 
найпривабливiша» 
16.00 Х/ф «Не можу сказати 
«прощавай» 
17.50, 20.30 Т/с «Слiдчий Горчакова»
20.00, 02.10 «Подробицi»
22.40 «Концерт Христини Орба-
кайте «Бессониця» Прем'єра
00.20 Х/ф «Двiчi в одну рiку»
02.40 Д/п «Таємницi пiрамiд» 

ICTV
04.40 Скарб нацiї 
04.50 Еврика!
05.00 Факти 
05.30 Скетч-шоу «На трьох»
06.15 Перше, друге i компот!
07.10 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну» 
10.35, 13.00 Т/с «Невиправнi»
12.45 Факти. День 
14.35 Х/ф «Одинак»
16.40 Х/ф «Чорна дiра»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Хронiки Рiддiка»
21.15 Х/ф «Примарний патруль»
23.00 Х/ф «47 ронiнiв»
01.05 Х/ф «Перехресний вогонь»
02.50 Х/ф «Унiверсальний 
солдат-4»

СТБ
04.45 Т/с «Та, що бачить завтра»
07.10 Т/с «Коли ми вдома» 
09.05 «Неймовiрна правда про 
зiрок»
10.00 Т/с «Папаньки — 2»
15.10 «СуперМама»
19.00 «МастерШеф Професiо-
нали 2»
21.25 «Врятуйте нашу сiм'ю-2»
23.55 «Х-Фактор»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.25 Kids» Time 
06.05 М/ф «Книга життя» 
07.30 Таємний агент 
08.50, 02.00 Варьяти
10.10 Хто зверху?
14.00 Х/ф «Завжди кажи «Так»
16.00 Х/ф «Карате — кiд»
18.40 Х/ф «Людина — павук: 
Повернення додому»
21.00 Х/ф «Людина — павук: 
Далеко вiд дому»
23.30 Х/ф «Деннi пес»
01.10 Т/с «Загубленi»
02.45 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.30 М/ф «Велика Мандрiвка» 
11.00 Х/ф «Школа року» 
13.00, 15.00, 23.00 Країна У 
13.30, 16.30 Сiмейка У 
14.00, 16.00, 19.30, 20.30, 
21.30 Танька i Володька 
14.30 Одного разу в Одесi 
15.30, 19.00, 20.00, 21.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
17.00 Х/ф «Продюсер»
22.00 Iгри Приколiв 
01.00 Теорiя зради 
02.00 Щоденники Темного
02.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «ДжеДАИ 2019»
08.15, 01.00 «Затерянный мир»

13.10 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась»
14.50 Х/ф «Воспоминание»
16.20 Х/ф «Стальной рассвет»
18.15 Х/ф «Орел Девятого 
легиона»
20.20 Х/ф «Великая стена» 
22.10 Х/ф «Хищник»
00.05 Т/с «CSI: Место престу-
пления-11»
02.00 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017»

НЕДIЛЯ, 21 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, 02.30, 
05.30 Новини 
09.00 Божественна Лiтургiя 
у Свято-Михайлiвському кафе-
дральному соборi Православної 
Церкви України та всеукраїнська 
молитва 
11.00 Недiльна Лiтургiя Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви 
в Українi 
13.30 Свiтовi чемпiонати. Огляд 
14.30 Телепродаж 
15.00 UA Фольк 
16.00 Т/с «Максимiлiан та Марiя 
Бургундська»
17.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
18.00 Д/ц «Iсторiї вулканiв» 
18.30 Д/ц «Експедицiя зi Стiвом 
Бекшеллем» 
19.30 Д/ц «Боротьба за виживання» 
20.00 Д/ф «Острови: Мальдiвськi 
острови: дивовижнi пiдводнi 
свiти» 
21.20 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
22.00 Х/ф «Сiльвiо та iншi»
00.40 Сильна доля 
01.30 UA: Фольк. Спогади 
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, 01.00 «Свiт навиворiт»
16.50 Рассел Кроу в драмi «Iгри 
розуму» 
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Джон Уїк»
22.50 Х/ф жаху «Багряний пiк»

IНТЕР
03.15 «Орел i Решка. Шопiнг» 
04.25, 10.00 «Орел i решка. Дива 
свiту 2» 
05.10, 11.00 «Орел i Решка. 
Iвлєєва vs. Бєдняков» 
06.00 Х/ф «Смертельна помилка» 
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
12.00 Х/ф «Лев»
14.10 Т/с «Побачити океан» (12+) 
1–4 сс. Заключна 
17.50 Х/ф «Справа Коллiнi» 
Прем'єра 
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Квiти вiйни» 
23.20 Х/ф «Не можу сказати 
«прощавай» 
01.05 «Речдок»

ICTV
04.50 Скарб нацiї 
05.00 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 «Чорна дiра»
14.55 Х/ф «Хронiки Рiддiка»
17.00 Х/ф «Примарний патруль»
18.45 Факти тижня 
20.30 Х/ф «Водiй для копа» 16+ 
Прем'єра 
22.15 Х/ф «Кровний батько» 
23.55 Х/ф «Випробування вогнем» 
02.00 Х/ф «Убий їх всiх»

СТБ
04.45 Т/с «Та, що бачить завтра»
07.00 Х/ф «Солдат Iван Бровкiн» 
08.45 Х/ф «Iван Бровкiн 
на цiлинi» 
10.30 «Хата на тата»
16.35 «МастерШеф Професiо-
нали 2»
19.00 «Слiдство ведуть екстра-
сенси» †
19.55 «Один за всiх»
22.20 «Я соромлюсь свого тiла» †
01.50 «Вагiтна у 16»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 М/ф 
06.50 Аферисти в мережах
08.45, 10.15 Kids» Time 
08.50 М/ф «Реальна бiлка 2» 
10.20 Х/ф «Куленепробивний 
чернець»
12.10 Х/ф «Медальйон» 
14.00 Х/ф «Людина — павук: 
Повернення додому»
16.30 Х/ф «Людина — павук: 
Далеко вiд дому»
18.40 Х/ф «Людина — павук: 
Далеко вiд дому»
21.00 Х/ф «Погоня»
23.00 Х/ф «Бiлий слон»
00.40 Т/с «Загубленi»
01.30 Варьяти
02.30 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.30 М/ф «Супергерой» 
11.50 М/ф «Якось у лiсi» 
13.00 Т/с ««Найкращий» тиждень 
мого життя»
17.00 Х/ф «Дуплекс»
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 
пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
22.00 Х/ф «Продюсер»
23.50 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «ДжеДАИ 2019»
07.15, 00.40 «Затерянный мир»
12.10 Х/ф «Андроид-полицейский»
13.50 Х/ф «Атлантический рубеж»
15.20 Х/ф «Атлантический рубеж: 
Воскрешение»
17.00 Х/ф «Охранник»
19.00 Х/ф «Игра на выживание»
20.45 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун»
22.50 Х/ф «Кэмпаут»
02.25 «Месть природы»
04.55 «Совершенно секрет-
но-2017»
05.45 Телемагазины 
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— Âè òà âàø³ êàðòèíè ñòàëè ãî-
ëîâíèìè îá’ºêòàìè âèñòàâêè. ßê³ 
ó âàñ åìîö³¿?

— Öå ïðîñòî âàó (ïîñì³õàºòüñÿ). 
Ìåí³ áóëî äóæå ïðèºìíî ñï³ëêó-
âàòèñÿ ç æóðíàë³ñòàìè òà çâè÷àé-
íèìè â³äâ³äóâà÷àìè. ß ãàäàþ, ùî 
êîæíà ëþäèíà õî÷å âèçíàííÿ, ïî-
õâàëè ³ öå àáñîëþòíî íîðìàëüíî.

— Ç ÷îãî ÷åðïàºòå íàòõíåííÿ äëÿ 
íàïèñàííÿ êàðòèí?

— Ìóçîþ äëÿ ìåíå ìîæå áóòè 
áóäü-ùî — â³ä âèïàäêîâî ïî÷óòî¿ 
ï³ñí³ äî ïîãîäè íàäâîð³. Õóäîæ-
íèêè — íàéá³ëüø³ êðàä³¿ ó ñâ³ò³. 
Âîíè âèõîïëþþòü ç áóäü-÷îãî ³äå¿ 
äëÿ íàïèñàííÿ êàðòèí òà îá³ãðó-
þòü ¿õ â ïðèòàìàííîìó ¿ì ñòèë³. 
Ìåí³ íå ïîòð³áíî âõîäèòè â ïåâ-
íèé òðàíñ, ³äå¿ äëÿ êàðòèí ç'ÿâëÿ-
þòüñÿ ìèòòºâî òà áóäü-äå, íàïðè-
êëàä, êîëè ÿ â äóø³ ÷è ãóëÿþ á³ëÿ 
áóäèíêó. ²íêîëè êóïóþ ïîëîòíî 
òà ïëàíóþ âò³ëèòè íà íüîìó îäíó 
³äåþ, à âðåøò³-ðåøò ìàëþþ ³íøå.

— Ó õóäîæíèê³â çàçâè÷àé áàãàòî 
äðóç³â. À ÷è ïðîñÿòü âàñ çíàéîì³ 
íàìàëþâàòè ¿õ ïîðòðåò?

— ß íå ìàëþþ ïîðòðåò³â. Íà-
â³òü ÿêáè âçÿëàñÿ çà öå, òî, ïåâ-
íî, íàìàëþâàëà á êàðèêàòóðó ÷è 
øàðæ. Ó ìåíå çàìîâëÿþòü êàð-
òèíè ï³ä ³íòåð'ºð, à ÿ âðàõîâóþ 
âñ³ ïîáàæàííÿ: êîëüîðîâà ãàììà, 
ôîí òîùî.

— ×è º ÿêàñü îñíîâíà òåìàòèêà 
íàïèñàííÿ âàøèõ êàðòèí?

— Íåìàº. Àëå äóæå ëþáëþ 
ìàëþâàòè ïðèðîäó òà âñå æèâå. 
Øòó÷í³, ñèíòåòè÷í³ ðå÷³ äóæå 
âèñíàæóþòü ëþäåé.

— Âè íàâ÷àëèñÿ íà õóäîæíèêà 
÷è âñå æ ïî÷àëè ìàëþâàòè ñàìî-
ñò³éíî?

— ß — ñàìîó÷êà. Í³êîëè 
íå â÷èëàñÿ íà õóäîæíèêà.

— ×è ïëàíóºòå âè íàìàëþâàòè 
êàðòèíó, ùî ïîâ’ÿçàíà ç òåìàòèêîþ 
êàðàíòèíó?

— Í³. Ââàæàþ, ùî êàðàíòèí 
íà êàðòèíàõ íå âàðòî çóïèíÿòè 
â ÷àñ³. Íå ïîòð³áíî ðîáèòè éîãî 
³ñòîð³ºþ.

— Íà ÿê³ òåìè âè íå ïîãîäèëè-
ñÿ á í³êîëè ìàëþâàòè êàðòèíè?

— Íàñèëüñòâî, ïðèãí³÷åííÿ 
ëþäåé. Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ ïèñà-
òè êàðòèíè ñâ³òë³, ÿê³ á ðàäóâàëè 
ëþäèíó.

— Ïðî ùî âè ìð³ºòå, ÿê³ âàø³ 
ïëàíè íà ìàéáóòíº?

— ß á äóæå õîò³ëà íàìàëþâà-
òè ³ëþñòðàö³¿ äî êíèæêè. Ìîºìó 

ТЕРНОПОЛЯНКА ПИШЕ КАРТИНИ, 
ЯКІ КУПУЮТЬ ПІД РІЗНІ ІНТЕР'ЄРИ 
Виставка  Катерина Ковальчук і сама 
не пам’ятає, скільки намалювала картин 
упродовж життя. Виставка її робіт відбулася 
в гастропабі NATURA. Що надихає 
художницю? Яку мрію бажає здійснити 
в майбутньому? Під якими псевдонімами 
пише Катерина Ковальчук та яка їх історія? 
Відповіді — у інтерв’ю «RIA плюс»

ñèíó ñ³ì ðîê³â. ×àñòî ìè ÷èòàºìî 
ðàçîì. ²íêîëè â³äêðèâàºø äèòÿ÷ó 
êíèæêó, à òàì ä³éñíî ñòðàøí³ ìà-
ëþíêè. Êîëè ì³é ñèí áóâ ìåíøèé, 
âèáèðàëà äëÿ íüîãî êíèæêè ç ïî-
çèòèâíèìè, ãàðíèìè ìàëþíêàìè.

— ×è º êàðòèíè, ÿê³ âè áàæàºòå 
çàëèøèòè ñîá³ òà í³êîìó íå â³ä-
äàâàòè?

— Ï³ä ÷àñ íàïèñàííÿ êàðòèíè 
ÿ â íå¿ çàêîõóþñÿ. Êîëè æ â ìåíå 
ç'ÿâëÿþòüñÿ ³äå¿ äëÿ ³íøèõ êàð-
òèí, ïîïåðåäíþ â³äïóñêàþ òà ñòà-
ðàþñÿ äî íå¿ íå ïðèâ’ÿçóâàòèñÿ.

— Êîëè âè ïî÷àëè ìàëþâàòè?
— Ìàëþþ ùå ç äèòèíñòâà. 

Ïðèáëèçíî â³ñ³ì ðîê³â òîìó, 
êîëè íàðîäèâñÿ ì³é ñèí, ÿ çàíî-
âî â³äêðèëà ñåáå. Â³í ìåíå äóæå 
íàäèõàº.

— ßêó êàðòèíó ïèñàëè íàéäîâ-
øå?

— Äëÿ îäí³º¿ ç ïåðøèõ êàð-
òèí, ÿêó ïî÷àëà ïèñàòè, çàì³ñòü 
ïîëîòíà âèêîðèñòàëà îáãîðòêó ç 
êíèæêè «Âèðîáè äëÿ â’ÿçàííÿ». 
ß ïðîìàñòèëà ¿¿ êëåºì ÏÂÀ, òîä³ 
â ìåíå íå áóëî ïåíçëèê³â, òîìó 
âîíà áóëà íàìàëüîâàíà ñ³ðíèêàìè. 
²íøó êàðòèíó çðîáèëà íà îáãîðòö³ 
ç êíèæêè ùå â äåâ’ÿíîñòèõ ³ ïîêè 
íå çàê³í÷èëà, àëå îáîâ’ÿçêîâî öå 
çðîáëþ.

— Îäíó ç êàðòèí âè ï³äïèñàëè 
ï³ä ïñåâäîí³ìîì Mandaly K. Ñê³ëü-
êè ïñåâäîí³ì³â ó âàñ º ùå òà ÿêà 
³ñòîð³ÿ ¿õ ïîõîäæåíü?

— Êîëè ò³ëüêè ïî÷èíàëà ìà-
ëþâàòè, òî ï³äïèñóâàëà ñâî¿ êàð-
òèíè ñàìå òàê. Ïîò³ì ïîäóìàëà, 
ùî â ìàéáóòíüîìó, ìîæëèâî, 
íå çìîæó äîâåñòè, ùî êàðòèíè 
ìî¿, ³ ï³äïèñóâàëà ñâî¿ì ïð³çâè-
ùåì. Ìîþ ê³øêó çâàòè Ìàíäàëà. 

Íàïåâíî, ç íå¿ âñå ³ ïî÷àëîñÿ. Ï³-
çí³øå ïîäóìàëà, à ÷îìó á íå íàç-
âàòè ñåáå Mandaly K. Äóìàþ, ùî 
â ìàéáóòíüîìó â ìåíå áóäå ùå 
íå îäíå ³ì'ÿ.

— ×è ïëàíóºòå âè â³äêðèòè 
â ìàéáóòíüîìó ñâîþ õóäîæíþ 
øêîëó?

— Êîëè íàáåðóñÿ äîñòàòíüî 
äîñâ³äó. Öå íå òàê ïðîñòî, àäæå 
õóäîæíèê — öå íå ïåäàãîã, à ïå-
äàãîã — íå õóäîæíèê.

— Íà âàøó äóìêó, õóäîæíèêîì 
ìîæå áóòè êîæåí, ÷è âñå æ íèì 
ïîòð³áíî íàðîäèòèñÿ?

— Ââàæàþ, ùî â íàø ÷àñ 
áóäü-ÿêà ëþäèíà, ÿêùî çàõî÷å, 
òî çìîæå äîñÿãòè áàãàòî ÷îãî. 
Ãîëîâíå — áàæàííÿ â÷èòèñÿ. Ç 
÷àñîì ëþäèíà çìîæå ï³äêîðþâàòè 
íîâ³ âèñîòè. Âàæëèâî ïîâ³ðèòè 
â ñåáå.

«Àëå äóæå ëþáëþ 
ìàëþâàòè ïðèðîäó 
òà âñå æèâå. Øòó÷í³, 
ñèíòåòè÷í³ ðå÷³ äóæå 
âèñíàæóþòü ëþäåé. 
Òîìó ¿õ îìèíàþ» 

Художниця розповіла, що досі шукає себе в різних стилях 
малювання. Тому далі ще будуть цікаві підходи у творчості

На написання картини під 
назвою «Габріела» пані 
Катерину надихнула… кішка

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

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

Ãàçåòà º ÷ëåíîì Âñåñâ³òíüî¿ Ãàçåòíî¿ Àñîö³àö³¿

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

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

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

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

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

²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì 

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

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

³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 

ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 12.08.2009 ð

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

Íàòàë³ÿ Áóðëàêó — 097-445-82-67.

Äèçàéí òà âåðñòêà: Â³òàë³é Êîðîë³ùóê

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

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

Íîìåð íàáðàíèé òà çâåðñòàíèé êîìï’þòåðíèì 

öåíòðîì RIA.

Ðåêîìåíäîâàíà ö³íà 5 ãðí 00 êîï.

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

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

Òèðàæ 18000 ïðèì³ðíèê³â. Çàì. ¹1420

ÁÀÍÊ²ÂÑÜÊ² ÐÅÊÂ²ÇÈÒÈ
åêñêëþçèâíî¿ ðåêëàìíî¿ àãåíö³¿

ÒÎÂ «PIA ÌÅÄ²À»:

ð/ð 26002012027968

êîä ªÄÐÏÎÓ — 40914460

â ÏÀÒ «ÓêðÑîöáàíê»,

ì. Â³ííèöÿ, ÌÔÎ 300023,

ñâ³ä. ïðî ðåºñòð. ïëàò. ÏÄÂ 

¹ 1602084500053.

²íä. ïîäàòê. íîìåð 

409144602081.

Розмова двох депутатів:
— Ви чому вчора на засіданні не були?
— А вчора… я вирішив виспатись 
удома!

***
У ресторані за столиком розмовляють 
троє чоловіків.
— Я свою жінку в Єгипет на курорт 
відправив, — каже один.
— Я свою — в Туреччину…
— А я поки що сам справляюся зі 
своїми обов’язками, — мовить третій.

***
Щоб улітку мати гарний вигляд 
на пляжі, Леся ще з зими почала 
відгодовувати свою найкращу подругу 
Оксану.

***
— Люба, а давай влаштуємо одне 
одному чудові вихідні!
— Ой! Коханий, звичайно!
— Ну, тоді до понеділка.

***
Важко бути програмістом. Приходиш 
відпочити до людей в гості, а тобі ві-
дразу показують домашній комп'ютер і 
просять розібратися з його проблема-
ми. Уявляю, як важко проктологам…

***
Познайомилися чоловік з жінкою 
на курорті. У перший день чоловік 
погладив жінці руку. У другий 
день — ліктик. У третій, коли чоловік 
наважився зачепити жінку за плече, 

вона роздратовано сказала:
— Ви що думаєте, я сюди на півроку 
приїхала?

***
Дочка повертається після випускного 
зранку.
— Тату, не бий. Все розкажу: усі пили, 
я не пила, всі з хлопцями цілувалися, 
а я ні, салатів поїла, потанцювала, 
світанок зустріли і все. Дочка у тебе 
розумниця! Питання є?
— Плаття де?!

***
Іншопланетянин прибув на Землю 
й пішов у робочий колектив 
встановлювати контакт. Робочий 
колектив саме відзначав отримання 

зарплати й на появу іншопланетянина 
відреагував спокійно.
— Я з Сиріуса, — сказав іншопланетянин 
у спробі привернути до себе увагу.
— Васю, налий Сиріусу! — почулася 
відповідь.
Випили. Закусили. Іншопланетянин 
вирішив виправити становище:
— Та ні, ви не зрозуміли. Я — з Сиріуса!
— Васю, налий Сиріусу! — почулася 
відповідь.
Випили. Закусили. Іншопланетянин, 
уже добре захмелівши, плутаючи 
язиком, проказав:
— Н-ні, ви не зроз-зуміли… Я — 
іншопланетянин…
— Так. Васю, Сиріусу більше не наливати!

ÐÎÇÂÀÃÈ
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Медичні центри Тернополя16

ОВЕН У червні Овну небажано 
надто наполягати на своєму, 
якщо стосунки з кимось 

не особливо теплі. Астрологи радять 
бути дипломатичнішими з іншими 
людьми. 

ТЕЛЕЦЬ На початку літа у Тельця 
з'являться нові та вигідні проєкти. 
Але щоб їх утримати, потрібно 

стати ініціативнішим. Конкуренція буде 
жахлива, будьте обачним. 

БЛИЗНЮКИ Не виключене 
підвищення у кар’єрі. Але 
в потоці справ не варто забувати 

про рідних і коханих. Інакше сімейний 
човен зазнає аварії в бурхливому 
океані вашої зайнятості.

РАК У червні Рака чекає фінан-
совий прибуток, який на початку 
літа буде витрачений на повно-

цінний відпочинок. Щоб все склалося 
як треба, вам не варто вступати в супе-
речки з тими, до кого ще рости і рости. 

ЛЕВ У червні у Левів буде багато 
турбот. Заздрісників буде багато, 
спробуйте їх "ліквідувати" без 

сторонньої допомоги. Не потрібно 
хвалитися успіхами на робочому і 
фінансовому фронті.

ДІВА У червні Діві астрологи ра-
дять тримати при собі бажання 
і секрети. Ви і так достатньо по-

ширювалися про успіхи в особистому, 
діловій сфері. Абстрагуйтеся від людей, 
з якими відчуваєте себе незатишно. 

ТЕРЕЗИ У червні астрологи 
обіцяють Терезам незначні 
суперечки, але всі вони легко 

вирішаться. Подивіться на свою 
поведінку зі сторони, щоб зрозуміти, 
хто правий, а хто ні. 

СКОРПІОН У червні Скорпіону 
астрологи радять бути на сторожі 
свого здоров'я. Загартовуйте 

організм, приймайте сонячні ванни і 
плавайте. 

СТРІЛЕЦЬ У червні Стрільцеві 
рекомендують загартовувати 
волю, набратися терпіння, 

стати доброзичливішими. Закохані 
задумаються про створення сім'ї.

КОЗЕРІГ У червні у Козерога 
може статися новий чуттєвий 
роман. Ви настільки захопитеся 

обранцем, що захочете разом з ним 
провести відпустку. 

ВОДОЛІЙ У червні Водоліям не 
доведеться шукати привід, щоб 
посваритися з усіма і назавжди. 

Він знайдеться, якщо будете поводити 
себе агресивно і безвідповідально. 

РИБИ У червні вдасться розви-
нутися в найрізноманітніших 
напрямках, зміцнити фінансове 

становище, авторитет. Головне, не сум-
ніватися в собі і бути відповідальним. 

Гороскоп

АНЕКДОТИ

Буква "Б" — символ мрії: Білявка, 
Банк, Бентлі, Бар, Баден-Баден, 
Боїнг, Блаженство…
Буква "А" — сувора реальність: 
А нема…

***
— Привіт, як справи?
— Та от у відпустку лаштуюсь.
— З дружиною чи 
на відпочинок?

***
— Васильку, — гукає тато з 
вікна — ти думаєш іди додому?

— Думаю!
— І що?
— А можна я подумаю ще 
годинку?

***
Тільки починаєш почувати себе 
вільною людиною, як на тобі — 
відпустка ще є, а грошей уже 
немає.

***
У селі після випускного 
батьки вдруге знайшли сина 
в капусті!

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.

«ІНТЕР-ОПТИКА»
Послуги: консультація професора Миколи Васи-
льовича Турчина; повне обстеження ока; сучасні 
методи діагностики, лікування та диспансерне 
спостереження хворих на глаукому; кваліфікований 
підбір засобів корекції (окуляри та контактні лінзи) 
лікарем-офтальмологом; великий асортимент 
якісних окулярів, оптичних і контактних лінз, оправ, 
сонцезахисних окулярів від провідних виробників; 
виготовлення та ремонт окулярів, в тому числі дитя-
чих; гарантійне та післягарантійне обслуговування. 
20-річний досвід роботи «ІНТЕР-ОПТИКА» та де-
сятки тисяч вдячних клієнтів надихають нас робити 
більше і ставати кращими!
Адреса: м. Тернопіль, вул. Миру, 3 А.
Тел.: (0352) 431–759, 097–238–87–02 

ЛОР-КЛІНІКА ДЛЯ ВСІЄЇ СІМ'Ї 
Оториноларингологи «ЛОР-клініки для всієї сім'ї» 
проводять якісну діагностику дорослих та дітей, 
лікування та профілактику захворювань вуха, 
носа, глотки і гортані, патологій слуху, отитів, 
ринітів, синуситів, фарингітів, тонзилітів, ларингі-
тів та інших захворювань ЛОР-органів. Лікування 
проводиться із застосуванням сучасних меди-
каментозних, ендоскопічних і лазерних методів 
лікування. Звернувшись до лікаря у медичному 
центрі «ЛОР-клініка для всієї сім'ї», ви якісно та 
комфортно пройдете діагностику та гарантовано 
отримаєте кваліфіковану допомогу.
Адреса: м. Тернопіль, просп. Злуки, 45. 
Тел. 096–497–27–57 
www.lor.te.ua. Lorklinika_ternopil 

ПРИВАТНИЙ ГІНЕКОЛОГ 
ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА БЛАГУЛЯК 
Повний спектр гінекологічних послуг: комплексне 
гінекологічне обстеження (первинна консультація — 
огляд, кольпоскопія, УЗД); гінекологічна ендокри-
нологія лікування усіх проявів і захворювань, що 
пов’язані із порушенням балансу жіночих гормонів; 
експертна діагностика і лікування патології шийки 
матки; лікування і профілактика дисгормональних 
захворювань молочних залоз; лікування безпліддя і 
консультації з планування сім’ї; превентивні гінеколо-
гічні огляди, що мають на меті збереження жіночого 
здоров’я і квітучого зовнішнього вигляду. Ми працю-
ємо для того, щоб ви відчували себе щасливими!
Адреса: м. Тернопіль, вул. Над Ставом, 9 
(приміщення 2).

КАБІНЕТ «ПОДОЛОГ ЗДОРОВА СТОПА» 
Наші послуги: виготовлення індивідуальних орто-
педичних устілок для дітей та дорослих; апаратний 
медичний педикюр; лікування тріщин; видалення 
мозолів та натоптишів; зняття уражених ділянок 
нігтів; видалення врослого кута нігтя (без хірургічно-
го втручання); корекція деформованих/скручених 
нігтів; протезування нігтьової пластини при її част-
ковій відсутності/після травми; рефлексотерапія — 
рефлекторний масаж стоп (оздоровчий та розсла-
бляючий); гігієнічний педикюр та манікюр, покриття 
та СПА-процедури; ортопедична продукція для стоп 
та масажні килимки для дітей і дорослих; косметика. 
Адреса: м. Тернопіль, пр. Злуки, 45-Б (зі сторони 
вул. Б. Лепкого). Тел.: 096–950–53–05.
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