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ОБЕРЕЖНО! У ПАРКАХ Є ЗМІЇ 

«МОЇ БЛИЗНЮКИ ХВОРІ»: 
ІСТОРІЯ СІМ'Ї, ЯКА БОРЕТЬСЯ ЗА ЗДОРОВ'Я ДІТОК

с. 8

ВОНА СТВОРЮЄ 
КРАСУ ІЗ ВОВНИ с. 11

с. 7

 Вони схожі, як дві краплі води. Активні, допитливі 
та готові вивчати світ.  Анастасія Костик разом з 
чоловіком виховують синочків Павлика та Петрика. 
У близнюків діагностували серйозні захворювання

 Родині довелось повністю змінити свій побут. 
Вони долають тисячі кілометрів для лікування та 
реабілітації. Історія їхньої боротьби — нагадування 
про те, що треба цінувати кожну мить з рідними 

с. 5
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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

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

»

Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» чергує 

журналіст Ольга Турчак. 

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–151, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Ïðî îáìåæåííÿ ðîáîòè çàêëàä³â 
õàð÷óâàííÿ ãîâîðèëè 16 ÷åðâíÿ 
íà çàñ³äàíí³ îáëàñíîãî øòàáó äëÿ 
áîðîòüáè ç êîðîíàâ³ðóñîì. Ïðîòå 
æîðñòêèõ ð³øåíü îáëàñíèé øòàá 
íàðàç³ íå ïðèéìàâ. À îò ì³ñòî 
âèð³øèëî âèñóíóòè íîâ³ âèìîãè 
äî ðîáîòè çàêëàä³â.

— Ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ çà-
êëàä³â ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ 
íå ïðèéìàëè, — ñêàçàâ ì³ñüêèé 
ãîëîâà Ñåðã³é Íàäàë. — Àëå òàì 
çàáîðîíåí³ ìàñîâ³ ñâÿòêóâàííÿ: 
âåñ³ëëÿ, ïðîâåäåííÿ áåíêåò³â. 
Ìè ðàí³øå çàòâåðäæóâàëè óìî-
âè, çà ÿêèìè ìàþòü ïðàöþâàòè 
çàêëàäè. ßêùî ¿õ äîòðèìóâàòèñü 
íå áóäóòü, òî ïðàâîîõîðîíö³ 
øòðàôóâàòèìóòü ïîðóøíèê³â.

ЧОМУ ЛИШЕ ДВІ ГОДИНИ 
В ЗАКЛАДІ 

Ó ð³øåíí³ øòàáó éäåòüñÿ ïðî 
òå, ùî ëþäÿì ó çàêëàä³ ìîæíà 
ïåðåáóâàòè íå á³ëüøå äâîõ ãîäèí. 
Àðãóìåíòóþòü öå òèì, ùî ïîñò³é-
íî ïîòð³áíî ïðîâîäèòè ïðîâ³òðþ-
âàííÿ ïðèì³ùåíü òà äåç³íôåêö³þ 
ñòîë³â.

Ì³æ ñòîëèêàìè ìàº áóòè â³ä-

ñòàíü íå ìåíøå ï³âòîðà ìåòðà.
Çà îäíèì ñòîëèêîì äîçâîëåíî 

ïåðåáóâàííÿ íå á³ëüøå ÷îòè-
ðüîõ ëþäåé, íå âðàõîâóþ÷è ä³òåé 
äî 14 ðîê³â.

Ïîäà÷ó ¿æ³ íà ñï³ëüíèõ òàð³ëêàõ 
òàêîæ çàáîðîíèëè.

ЯК ЦЕ СПРИЙНЯЛИ 
У САМИХ ЗАКЛАДАХ?

«ßê ïðî öå ñêàçàòè ëþäÿì?» 
— Ïîðàõóâàòè ÷àñ â³äâ³äóâàí-

íÿ íå º ïðîáëåìîþ, àäæå â íàñ 
ô³êñóºòüñÿ ÷àñ çàìîâëåííÿ, — 
êàæå âëàñíèê ìåðåæ³ ðåñòîðàí³â 
«Ôàéíå ì³ñòî» Ðîìàí Çàñòàâ-
íèé. — Ïèòàííÿ â òîìó, ÿê ïðà-
âèëüíî ï³ä³éòè äî ãîñòÿ òà ïî-
ÿñíèòè éîìó. ×è ïðàâèëüíî öå? 
ß ïðîñòî íå áà÷ó â öüîìó äîðå÷-
íîñò³. Öå äèâíî òà íåïðîäóìàíî. 
Çäàºòüñÿ, ëþäè, ÿê³ ïðèéìàëè öå 
ð³øåííÿ, íå äî ê³íöÿ ðîçóì³þòü, 
ÿê ïðàöþþòü çàêëàäè õàð÷óâàííÿ, 
à ç íàìè, ðåñòîðàòîðàìè, í³õòî 
ùîäî öüîãî íå ðàäèâñÿ.

Ïàí Çàñòàâíèé êàæå, ùî ç ïî-
ïåðåäí³ìè ð³øåííÿìè â³í ïîãî-
äæóºòüñÿ. ² â éîãî çàêëàäàõ äîòðè-
ìóþòüñÿ óñ³õ âèìîã. Ïðàêòè÷íî 
ùîäíÿ ¿õ ïåðåâ³ðÿº ïîë³ö³ÿ, àäæå 
âîíè ðîçòàøîâàí³ ó öåíòð³ ì³ñòà.

— ª ïèòàííÿ íå äî îáìåæåíü, 

У РЕСТОРАН — НА ДВІ ГОДИНИ! 
А ЯК ЩОДО БЕНКЕТІВ?
Святкування  Від 17 червня в Тернополі 
знову посилили карантин. Нові обмеження 
ввели для закладів харчування. Фуршети — 
поза законом, а відвідування кафе і 
ресторанів можливе лише за певних умов

У закладі можна перебувати не більше двох годин. Між столиками має бути відстань 
не менше півтора метра. А за одним столиком дозволено перебування не більше чотирьох 
людей, не враховуючи дітей до 14 років 

За минулі вихідні поліцейські 
задокументували одинадцять 
порушень норм карантину.
20–21 червня на території Тер-
нопільської області було додат-
ково задіяні 59 нарядів полі-
цейських. Перевіряли, зокрема, 
дотримання карантинних норм 
суб’єктами господарювання.
Загалом виявили 11 порушень 
карантинних норм, за якими 
склали адміністративні про-
токоли відповідно до статті 
44–3 КУАП. Більшість з них — 
щодо керівників торговельних 
закладів та установ харчування.
Відомості до Журналу єдиного об-
ліку заяв і повідомлень про вчине-

ні кримінальні правопорушення та 
інші події внесено за двома фак-
тами, зокрема щодо порушення 
карантинних норм одним із за-
кладів громадського харчування 
в обласному центрі, власник яко-
го всіляко намагається уникнути 
зустрічі з працівниками поліції та 
за фактом святкування випускного 
в ресторані у райцентрі Бережани, 
де попри заборону в приміщенні 
перебували 40 осіб.
Поліцейські й надалі стежити-
муть за дотриманням карантин-
них обмежень, а громадянам 
нагадують, що за їх порушення 
передбачена адміністративна та 
кримінальна відповідальність.

Порушників штрафують правоохоронці 

íå äî óñêëàäíåííÿ ðîáîòè çàêëà-
ä³â, à äî êîíòðîëþ, — êàæå ïàí 
Çàñòàâíèé. — Ìîæëèâî, âàðòî 
áóëî ñïî÷àòêó ïîñèëèòè êîíòðîëü 
ðàí³øå ïîñòàâëåíèõ îáìåæåíü. 
Òîìó ùî âñ³ çíàºìî, ÿê ïðàöþ-
þòü äåÿê³ çàêëàäè, äî ïðèêëàäó, 
ó ïàðêàõ, äå îäíî÷àñíî ñèäèòü 
ïî 15–20 ëþäåé.

«НЕ ВСТИГАЄМО ЗА ВСІМА 
ЗМІНАМИ» 

Âëàñíèêè ³íøèõ çàêëàä³â òà-
êîæ ñêåïòè÷íî îö³íþþòü òàê³ 
ð³øåííÿ.

— Ìè ïðîñòî íå âñòèãàºìî 
ñòåæèòè çà âñ³ìà çì³íàìè, ÿê³ 
ïðèéìàþòü. Íàïðèêëàä, öüîãî 
ð³øåííÿ ÿ ùå íå áà÷èâ, — êàæå 
âëàñíèê ãàñòðîïàáó «Íàòóðà» 
Âîëîäèìèð Õàðêàâèé. — Ö³ îá-
ìåæåííÿ — öå ïðîñòî ñì³øíî. 
ß íå ìîæó àäåêâàòíî öå ïîÿñíè-
òè. Ëþäè ç ðîçóì³ííÿì ñòàâëÿòüñÿ 
äî öèõ âèìîã. Àëå äåÿê³ ð³øåííÿ 
º ïðîñòî àáñóðäíèìè. Çâè÷àéíî, 
í³õòî íå ñèäèòü â çàêëàä³ â ìàñö³. 
ßê ìîæå áóòè, ùîá â ì³ñö³, äå 
ëþäè âæèâàþòü ¿æó, íàïî¿, ëþäåé 
ïðèìóøóâàëè ñèä³òè â ìàñêàõ.

Çàéâèì ââàæàþòü òàêîæ ³ îá-
ìåæåííÿ ùîäî ê³ëüêîñò³ ëþäåé 
çà ñòîëèêîì.

— Íàïðèêëàä, ÿ æèâó íà êâàð-
òèð³, ³ â ìåíå ñåìåðî ñóñ³ä³â. 
ßêùî ìè ðàçîì ïðèéäåìî â çà-
êëàä, õ³áà öå ìîæå áóòè íåáåç-
ïå÷íî, ÿêùî ìè ïîñò³éíî ³ ïîçà 
çàêëàäîì ïåðåáóâàºìî ðàçîì, — 
êàæå äèðåêòîðêà çàêëàäó «Êîâ÷åã» 
ïàí³ Þë³ÿ. — ß ïîãîäæóþñü, ùî 
ìàº áóòè â³äñòàíü ì³æ ñòîëàìè. 
Ùîäî ìàñîê, òî ìè ïîïåðåäæàºìî 
ëþäåé, àëå ðåàãóþòü äóæå ïî-ð³ç-
íîìó. Òîìó âèõîäèòü äóæå áàãàòî 
êîíôë³êò³â.

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà çàêëà-
äó, ç ïîãëÿäó åòèêè ïåðñîíàëó, 
íå êîðåêòíî ïðîñèòè ãîñòåé ïî-
êèíóòè çàêëàä ï³ñëÿ äâîõ ãîäèí 
ïåðåáóâàííÿ.

— ß íå ðîçóì³þ, ÷îìó ñàìå äâ³ 
ãîäèíè, — êàæå ïàí³ Þë³ÿ. — Öå 
äîñèòü àáñóðäíî. Ïðèì³ùåííÿ ³ 
òàê ðåãóëÿðíî äåç³íô³êóþòüñÿ òà 
ïðîâ³òðþþòüñÿ. Ìè äîòðèìóºìîñü 

óñ³õ íîðì. Äóìàþ, ùî öå ïðîñòî 
í³÷îãî íå çì³íèòü.

ЩО З БЕНКЕТАМИ 
Ï³ä çàáîðîíîþ òàêîæ — ïðîâå-

äåííÿ áåíêåò³â òà ìàñîâèõ ñâÿò-
êóâàíü.

— Ùå ç ïî÷àòêó êàðàíòèíó 
ëþäè â³äì³íÿþòü àáî ïåðåíîñÿòü 
ñâÿòêóâàííÿ, — êàæå âëàñíèöÿ 
çàêëàäó «Îñêàð» Òåòÿíà Ñòàíü-
êî. — Ìè ³ äàë³ áóäåìî âèð³øó-
âàòè ³ç çàìîâíèêàìè, ÿê áóòè ç³ 
ñâÿòêóâàííÿì.

×èìàëî çàêëàä³â çãîäí³ íàâ³òü 
ïîâåðíóòè çàâäàòêè, ÿê³ ëþäè 
çàëèøàëè íà áåíêåòè. Ìîâëÿâ, 
êàðàíòèí ïåðåäáà÷èòè íå ì³ã 
í³õòî.

— Ìè äîòðèìóºìîñü óñ³õ âèìîã, 
òîìó ùî ðîçóì³ºìî, ùî â çîí³ ðè-
çèêó, à áåçïåêà ëþäåé — öå íàé-
ãîëîâí³øå, — êàæå ïàí³ Ñòàíü-
êî. — Ìè ãîòîâ³ äî âñüîãî. Àäæå 
íå ìîæåìî ñòàâèòè ï³ä çàãðîçó 
çäîðîâ'ÿ ëþäåé.

Òèì ÷àñîì ó ì³ñüêðàä³ âèð³øè-
ëè ñòâîðèòè ïîðòàë, äå òåðíîïî-
ëÿíè àíîí³ìíî çìîæóòü çàëèøàòè 
ñêàðãè íà ïîðóøåííÿ êàðàíòèíó 
çàêëàäàìè. Àëå íàñê³ëüêè âîíè 
áóäóòü ïðàâäèâèìè — öå ï³ä âå-
ëèêèì ïèòàííÿì.
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«Çà äîòðèìàííÿì âèìîã 
îá³öÿþòü ñòåæèòè 
ðåòåëüí³øå. À ò³ ì³ñöÿ, 
äå ðåêîìåíäàö³¿ 
³ãíîðóâàòèìóòü, 
îá³öÿþòü çàêðèâàòè» 
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ñòàíîì íà 22 ÷åðâíÿ ó Òåðíî-
ï³ëüñüê³é  îáëàñò³, çà ðåçóëüòàòà-
ìè äîñë³äæåíü ìåòîäîì ÏËÐ, — 
ó 1728 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», îê-
ð³ì ìåòîäó ²ÔÀ, âèêîíóþòü òåñ-
òóâàííÿ ìåòîäîì ÏËÐ. Ïîòð³áíî 
ïîïåðåäíüî 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

Через технічну помилку при верстці, дані у випуску газети №24 від 17 червня були некоректними. 
Тому подаємо інформацію ще раз, з відповідними поправками. Редакція приносить вибачення за неточності.
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Íà ÷åðãîâîìó çàñ³äàíí³ îïåðà-
òèâíîãî øòàáó ïî áîðîòüá³ ç êî-
ðîíàâ³ðóñîì ó ñåðåäó, 17 ÷åðâíÿ, 
âèð³øèëè ïîñèëþâàòè êîíòðîëü 
çà äîòðèìàííÿì êàðàíòèííèõ 
âèìîã. Ð³øåííÿ ñòîñóâàëèñü ³ 
ðèíê³â. Ñïåö³àëüí³ ðîáî÷³ ãðóïè 
ñòåæèòèìóòü çà äîòðèìàííÿì 
ïðàâèë. Êåð³âíèêè òîðãîâèõ öåí-
òð³â òà ðèíê³â ìàþòü çàáåçïå÷èòè 
ðîçìåæóâàííÿ ïîòîê³â ïîêóïö³â, 
îêðåìèé âõ³ä òà âèõ³ä, òåìïåðà-
òóðíèé ñêðèí³íã òà äåç³íôåêö³þ.

ПРАВООХОРОНЦІ 
ПЕРЕВІРИЛИ РИНКИ 

×èìàëî òåðíîïîëÿí âæå ïîì³-
òèëè, ùî íà ðèíêó íå âñ³ ïðî-
äàâö³ òà ïîêóïö³ äîòðèìóþòüñÿ 
âèìîã. Ïðîäàâö³ (áàãàòî) íå îäÿ-
ãàþòü ìàñêè. Â³äâ³äóâà÷³ íîñÿòü 
¿õ íà áîðîä³. Ïðî ñîö³àëüíó äèñ-
òàíö³þ íå éäå ³ ìîâà.

Ïîë³öåéñüê³ ðàçîì ç ìóí³öè-
ïàëüíèìè ³íñïåêòîðàìè ïåðåâ³ðè-
ëè ì³ñüê³ ðèíêè. Ïðàâîîõîðîíö³ 
íå ñêëàäàëè ïðîòîêîëè íà ïðîäàâ-
ö³â òà ïîêóïö³â, à ëèøå ïîïåðåäæà-
ëè ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü. ×èìàëî 
ïðîäàâö³â ïîñï³õîì îäÿãàëè ìà-
ñêè ïðè âèãëÿä³ ïåðåâ³ðêè. Äåÿê³ 
ïðîäàâö³ ïîïåðåäæàëè êîëåã, ùî 
òðåáà îäÿãíóòè ìàñêó, äîêè äî íèõ 
íå ïðèéøëè ïðàâîîõîðîíö³.

Íà ðèíêó êàæóòü, ùî ìàñêè 
îäÿãàþòü, êîëè ïðèõîäÿòü ïîêóï-
ö³. ×åðåç ñïåêó ñèä³òè òàê óâåñü 
äåíü íå ìîæóòü.

Íà çàóâàæåííÿ ïðàâîîõîðîíö³â 
ïðîäàâö³ ðåàãóâàëè ïî-ð³çíîìó. 

Á³ëüø³ñòü âèáà÷àëèñü òà îäÿãà-
ëè ìàñêó. Õòîñü ïîÿñíþâàâ, ùî 
â öåé ÷àñ ¿â, òîìó çíÿâ ìàñêó. 
Äåõòî íàâ³òü ïî÷èíàâ ñïåðå÷àòè-
ñÿ, ùî ïîñò³éíî ñèä³òè â ìàñêàõ 
âîíè íå ìîæóòü.

Ïðàâîîõîðîíö³ íàãàäóþòü, 
ùî äëÿ ðîáîòè ðèíê³â ïîòð³áíî 
äîòðèìóâàòèñÿ ðÿäó âèìîã. Öå 
îáîâ’ÿçêîâå íîñ³ííÿ ìàñîê, íà-
ÿâí³ñòü àíòèñåïòèê³â, ñîö³àëüíà 
äèñòàíö³ÿ òîùî.

Îäíàê íàâ³òü êîíòðîëåðè 
íà âõîäàõ äî ðèíêó íå âñ³ îäÿãà-
þòü ìàñêè. ×åðåç ñïåêó ¿¿ äîâî-
äèòüñÿ çí³ìàòè.

ЯК ПРАЦЮЮТЬ ПРОДАВЦІ 
Ïðàö³âíèêè ðèíêó çàïåâíÿþòü, 

ùî êàðàíòèííèõ íîðì äîòðèìó-
þòüñÿ, ìàþòü âñ³ çàñîáè çàõèñòó 
òà àíòèñåïòèêè, îäíàê ÷è êîðèñ-
òóþòüñÿ âîíè íèìè — ³íøå ïè-
òàííÿ. ßê ò³ëüêè ïðàâîîõîðîíö³ 
çàê³í÷óþòü îáõ³ä, äåÿê³ ïðîäàâö³ 
çí³ìàþòü ìàñêè.

— Çàðàç íàì âàæ÷å ïðàöþâàòè, 
ÿêùî º 2–3 ïîêóïö³ â äåíü, òî âæå 
äîáðå, — êàæå ïðîäàâ÷èíÿ íà ðå÷î-
âîìó ðèíêó ïàí³ Ãàëèíà. — Ó ìà-
ñêàõ ïðàöþâàòè âàæêî, çàðàç ñïåêà, 
àëå ìóñèìî äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë. 
Æèòè çà ùîñü ïîòð³áíî. Ïîêóï-
ö³â äî ñåáå ìè âïóñêàºìî â ê³îñê 
ïî îäíîìó, ïðîñèìî îäÿãàòè ìàñêè. 
Íà âõîäàõ òàêîæ º êîíòðîëåðè, ÿê³ 
ì³ðÿþòü òåìïåðàòóðó òà ïðîïóñêà-
þòü ëþäåé ëèøå â ìàñêàõ.

Òîðãîâö³ çàïåâíÿþòü, ùî ö³íè 
íà òîâàðè íå ï³äí³ìàëè, àäæå ïëà-
òîñïðîìîæí³ñòü ïîêóïö³â ÷åðåç 
êàðàíòèí ³ òàê íèçüêà 

— Ëþäè äîòðèìóþòüñÿ êàðàí-

КАРАНТИН І РИНКИ: «ОДЯГНІТЬ 
МАСКУ, БО БУДЕ ШТРАФ!»
Контроль  У місті збільшилась 
кількість хворих на коронавірус. У зв’язку 
з цим, посилюють карантинні норми. 
Чи дотримуються покупці та продавці 
встановлених вимог, читайте у матеріалі

òèíó. Ïðîäàâö³ ìàþòü ³ ìàñêè, 
³ ðóêàâè÷êè, ³ ùèòè çàõèñí³, — 
êàæå ïðîäàâ÷èíÿ Ñâ³òëàíà. — Àëå 
çàðàç ïîêóïö³â ìàëî. Íàì âàæ÷å 
ïðàöþâàòè. Ö³íè íå çì³íèëèñÿ. 
Í³õòî ç ï³äïðèºìö³â íå ï³äí³ìàâ 
ö³íè íà òîâàð âçàãàë³, õî÷ áóâ 
ïðîñò³é á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â.

Ïîêóïö³ æ êàæóòü, ùî õî÷ 
íà ðèíêó áàãàòî ëþäåé, ³ íå âñ³ 
äîòðèìóþòüñÿ íîðì, çàêðèâàòè 
ðèíêè çíîâó íå ìîæíà, âàðòî 
ëèøå ïîñèëèòè êîíòðîëü òà øòðà-
ôóâàòè òèõ, õòî ³ãíîðóº ïðàâèëà.

ЩО КАЖУТЬ ЛІКАРІ?
Ìåäèêè æ çàñòåð³ãàþòü òåðíî-

ïîëÿí òà ïðîñÿòü äîòðèìóâàòèñÿ 
äèñòàíö³¿, îäÿãàòè ìàñêè òà ðóêà-
âè÷êè â ëþäíèõ ì³ñöÿõ. ßê ïîÿñ-

íþº ë³êàð-åï³äåì³îëîã îáëàñíîãî 
ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó Âîëîäèìèð 
Ïàíè÷åâ, òåðíîïîëÿíè ñïðèéíÿëè 
ïîñëàáëåííÿ êàðàíòèíó ÿê éîãî 
ñêàñóâàííÿ âçàãàë³. ×åðåç öå çíîâó 
çá³ëüøèëàñü ê³ëüê³ñòü õâîðèõ.

— Ìè áà÷èëè òåíäåíö³þ íà çíè-
æåííÿ çàõâîðþâàíîñò³, îäíàê òåïåð 
ïî÷àëîñü ð³çêå çðîñòàííÿ, — ïî-
ÿñíþº Âîëîäèìèð Ïàíè÷åâ. — ª 
³ ïðîáëåìà, ùî ïåðåõ³ä äî àäàï-
òèâíîãî êàðàíòèíó áàãàòî ëþäåé 
ñïðèéíÿëè ÿê éîãî çàâåðøåííÿ. 
Ïðèêðî, ùî â öåé ïåð³îä ñòàëèñü 
³íöèäåíòè, ÷åðåç ÿê³ ïî÷àëèñü 
ñïàëàõè ³íôåêö³¿. Áóäåìî â³äâåðò³, 
ùî íà ðèíêàõ, ó áàãàòüîõ ìàãàçè-
íàõ íå äîòðèìóþòüñÿ êàðàíòèííèõ 
íîðì. Íà æàëü, º ïðèêëàäè ïîðó-
øåíü çàêîíîäàâñòâà ïåðåâ³çíèêàìè. 
ß îñîáèñòî ñïîñòåð³ãàâ ö³ ïîðóøåí-
íÿ. Äóæå õîò³ëîñÿ á, ùîá ö³ ïîðó-
øåííÿ ô³êñóâàëè òà íå äîïóñêàëè.
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Правоохоронці щодня роблять обхід ринків та магазинів

На ринку уже організували окремий вхід та вихід

«Áóäåìî â³äâåðò³, 
ùî íà ðèíêàõ, ó 
áàãàòüîõ ìàãàçèíàõ 
íå äîòðèìóþòüñÿ 
êàðàíòèííèõ íîðì. Íà 
æàëü, º ïîðóøåííÿ»

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

 Ïðî ï³êåò íà âóëèö³ Ñë³âåíñüêà 
â ðåäàêö³þ «RIA ïëþñ» ïîâ³äîìè-
ëè ÷èòà÷³. Ëþäè âèìàãàþòü ïðè-
ñëóõàòèñÿ äî ¿õí³õ áàæàíü, ³íàêøå 
áóäóòü ïåðåêðèâàòè öåíòðàëüí³ 
äîðîãè.

Ìåøêàíö³ áóäèíêó, ùî íà âóë. 
Ñë³âåíñüêà, 7, âèéøëè íà ï³êåò 
çðàíêó 17 ÷åðâíÿ. Ê³ëüêà äåñÿòê³â 
ëþäåé íå ïðîïóñòèëè âàíòàæ³âêè, 
ÿê³ ¿äóòü ÷åðåç ¿õ äâ³ð äî áóä³â-
íèöòâà ïîðó÷.

ßê êàæóòü ï³êåòóâàëüíèêè, 
äîðîãó âèìóøåí³ ïåðåêðèâàòè, 

÷åðåç ñòàí ¿õíüî¿ ïðèáóäèíêîâî¿ 
òåðèòîð³¿.

— Êîæíîãî ðîêó ðåìîíò íàøî¿ 
ïðèáóäèíêîâî¿ íà Ñë³âåíñüêà, 
7 â³äêëàäàþòü, — êàæóòü ìåøêàíö³ 
áóäèíêó. — Öüîãî ðîêó íàø áó-
äèíîê äîäàëè äî ñïèñêó òåðèòî-
ð³é, ÿê³ ìàþòü â³äðåìîíòóâàòè, 
àëå ÷åðåç êîðîíàâ³ðóñ éîãî çíîâó 
âèëó÷èëè. Ìè âñå ðîçóì³ºìî, àëå 
öå òðèâàº íå îäèí ð³ê. Ó íàñ º 
ìàëåíüê³ ä³òè. Äîðîãà ðîçáèòà 
ïîâí³ñòþ.

Ëþäè êàæóòü, ùî á³ëÿ áóäèí-
êó ïîòð³áíî ïîêëàñòè àñôàëüò, 
îñê³ëüêè ñàìå ÷åðåç ¿õ äâ³ð ïðî-

¿æäæàþòü âàíòàæ³âêè äî øêîëè.
— Ïîðó÷ ç áóäèíêîì øêîëà, 

òàì òðèâàº áóä³âíèöòâî, ³ âñ³ ìà-
øèíè, âàíòàæ³âêè ¿äóòü ÷åðåç íàø 
äâ³ð, — ðîçïîâ³äàº ìåøêàíêà áó-
äèíêó ïàí³ Âàëåíòèíà. — Äîðîãà 
â íàñ æàõëèâà, òóò ãðàþòüñÿ ä³òè. 
Íîðìàëüíî âèéòè ï³ñëÿ äîùó 
íå ìîæíà. Âàíòàæ³âêè ðîçâîçÿòü 
áîëîòî. ßê òàê ìîæíà æèòè? Ðå-
ìîíòó ìè ÷åêàºìî ç 2016 ðîêó, 
àëå éîãî ïîñò³éíî ñêàñîâóþòü òà 
ïåðåíîñÿòü.

Äî îáóðåíèõ ìåøêàíö³â ïðè¿õà-
ëè ïðåäñòàâíèêè ç ì³ñüêî¿ ðàäè, 
ÿê³ ïîÿñíèëè, ùî ðåìîíò âèêî-

íàþòü öüîãî ðîêó. ßê ïîâ³äîìèëè 
ó ì³ñüê³é ðàä³, äëÿ ðåìîíòó ïðè-
áóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ ðîçðîáëÿþòü 
ïðîºêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòà-
ö³þ. Ðåìîíò ïðîâåäóòü âæå öüîãî 
ðîêó.

— Äàíèé îá’ºêò — äâ³ð çà àäðå-
ñîþ âóë. Ñë³âåíñüêà, 7 âêëþ÷å-
íèé ó òèòóëüíèé ñïèñîê ðåìîí-
ò³â æèòëîâîãî ôîíäó íà 2020–
2021 ðîêè, — ïîÿñíþº ðå÷íèöÿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè Ìàð'ÿíà Çâàðè÷. — 
Íàðàç³ óïðàâë³ííÿ ÆÊÃ çàìîâëÿº 
âèãîòîâëåííÿ ïðîºêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

Äî ðåìîíòó ïðèñòóïëÿòü ï³ñëÿ 

çàâåðøåííÿ ðåìîíòó ñóñ³äíüîãî 
îá’ºêòà — ñïîðòèâíî-îçäîðî-
â÷îãî ìàéäàí÷èêà íà òåðèòîð³¿ 
10-¿ øêîëè, îñê³ëüêè âàíòàæí³ 
àâòîìîá³ë³ äî äàíîãî îá’ºêòà 
çìóøåí³ ïðî¿æäæàòè ÷åðåç Ñë³-
âåíñüêó, 7.

Ìåøêàíö³ æ êàæóòü, ùî 
ÿêùî ³ öüîãî ðàçó ðåìîíò ïå-
ðåíåñóòü — áóäóòü ïåðåêðèâàòè 
âæå íå ñâîþ ïðèáóäèíêîâó òå-
ðèòîð³þ â³ä âàíòàæ³âîê, à âóëèö³ 
ì³ñòà òà íàâ³òü òðàñè äåðæàâíîãî 
çíà÷åííÿ.

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ïðî-
äîâæóþòü ñòåæèòè çà ñèòóàö³ºþ.

На Слівенській люди перекривали дорогу: яка вимога
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Ñîòí³ ê³ëîìåòð³â äîð³ã ó ð³çí³ 
ì³ñòà Óêðà¿íè, ùîá ä³çíàòèñü 
ä³àãíîç. Ùå ñò³ëüêè — ùîá ïðî-
éòè ðåàá³ë³òàö³þ. Ïîñò³éíèé ñòðàõ 
çà æèòòÿ ä³òåé òà íåéìîâ³ðíà ùî-
äåííà ïðàöÿ. Óñå ëèøå äëÿ òîãî, 
ùîá ìàëþêè çðîáèëè ñâî¿ ïåðø³ 
êðîêè, ìîãëè îáíÿòè îäèí îäíî-
ãî òà ïîäàðóâàëè ñâ³òîâ³ ùå îäíó 
ïîñì³øêó… Ó 22 ðîêè Àíàñòàñ³ÿ 
Êîñòèê ïåðåæèëà ñò³ëüêè, ùî 
âèñòà÷èëî á íà ê³ëüêà æèòò³â, ³ 
ðàçîì ç òèì çàëèøèëàñü íåéìî-
â³ðíî ïðèâ³òíîþ, â³äêðèòîþ òà 
ïîçèòèâíîþ.

Ðîçïîâ³äàþ÷è ïðî ñèíî÷ê³â, 
âîíà ïîñò³éíî ïîñì³õàºòüñÿ òà 
ãîâîðèòü, ùî êîæíå, íàâ³òü ìà-
ëåíüêå, äîñÿãíåííÿ âàøî¿ äèòèíè 
ìàº áóòè íà âàãó çîëîòà. À ñàì³ 
ìàëþêè ³íêîëè ìîæóòü áóòè ñèëü-
í³øèìè òà ñì³ëèâ³øèìè, í³æ ìè, 
äîðîñë³.

ПІВ РОКУ НЕ МОГЛИ 
З'ЯСУВАТИ, ЩО З ДІТЬМИ 

— Êîëè õëîïöÿì áóëî ïî òðè 
ì³ñÿö³, ÿ îá'¿çäèëà ç íèìè íà ðó-
êàõ âñþ Óêðà¿íó, — ðîçïîâ³äàº 
Àíàñòàñ³ÿ. — Í³õòî íå ì³ã íàì 
ñêàçàòè, ùî ç ìàëþêàìè. Ó â³ñ³ì 
ì³ñÿö³â ìè çäàëè êðîâ íà àíàë³ç 
â Êèºâ³ òà â³äïðàâèëè â Àìåðè-
êó, òîä³ ëèøå íàì ñêàçàëè, ùî 
ó õëîï÷èê³â ìåðîçèí-íåãàòèâíà 
äèñòðîô³ÿ ì'ÿç³â. Öÿ õâîðîáà 
íå äîçâîëÿº ìàëþêàì êîìïëåê-
ñíî ðîçâèâàòèñü. Àëå ç äîïîìîãîþ 
ðåàá³ë³òàö³¿ ìîæíà âñå íàçäîãíàòè.

Õâîðîáà, çà ñëîâàìè Íàñò³, º 
äóæå ð³äê³ñíîþ. Òîìó ðåàá³ë³òàö³ÿ 
äóæå äîðîãîâàðò³ñíà, à ìåòîäèêè 
îäíèõ ë³êàð³â âêðàé â³äð³çíÿþòüñÿ 
â³ä ìåòîäèê ³íøèõ.

— ¯ì ³ ðîêó íå áóëî, à ìè äàë³ 
ïðîäîâæóâàëè ¿çäèòè ïî ë³êàð-
íÿõ, — êàæå ìàìà áëèçíþê³â. — 
¯çäèëè ç ÷îëîâ³êîì, àëå â³í íà ðî-
áîò³ ³ çà êîðäîíîì áóâ, òî ¿çäèëà 
ç ñåñòðîþ, à áóëî, ùî ³ ñàìà. 
Ìèíóëîãî ðîêó ìè ïðîõîäèëè 
ðåàá³ë³òàö³þ â Ãðåö³¿. Äëÿ íèõ öå 
ñïðàâä³ ìàëî õîðîøèé ðåçóëüòàò. 
Ñàìå òàì âîíè îáîº âïåðøå ñ³ëè 
áåç äîïîìîãè.

Ó âåðåñí³ õëîï÷èêè çíîâó ìà-
þòü ïðîõîäèòè ðåàá³ë³òàö³þ. ¯¿ 
âàðò³ñòü ïîíàä 9 òèñÿ÷ ºâðî.

«ДЛЯ МЕНЕ ЦЕ НЕ ТЯГАР» 
Çàðàç Ïàâëèê òà Ïåòðèê ùå 

íå õîäÿòü, àëå âæå âì³þòü ñàìî-
ñò³éíî ñèä³òè. Ïðîáóþòü ãîâîðèòè 
ïåðø³ ñëîâà.

— Âîíè â ìåíå äóæå äîáð³, — 

«МРІЮ, ЩОБ ВОНИ ЗРОБИЛИ 
ПЕРШІ КРОКИ І ПОСМІХНУЛИСЯ»
Добро  Тернополянка Анастасія Костик 
разом з чоловіком Андрієм виховують двох 
синочків Павлика та Петрика. Близнюкам 
зараз по два рочки, у хлопців діагностували 
серйозні захворювання м'язів

êàæå æ³íêà. — Ïàâëèê í³æí³øèé, 
à Ïåòðèê, ÿê íà ìåíå, á³ëüø áî-
éîâèé. Çàâæäè ä³ëÿòüñÿ ì³æ ñî-
áîþ ³ íàâ³òü ç íàìè óñ³ì, ùî ìà-
þòü. Äóæå ñì³øíî êîï³þþòü îäèí 
îäíîãî. Ìåíå ÷àñòî çàïèòóþòü, ÷è 
âàæêî ìåí³. Àëå í³. Äëÿ ìåíå öå 
íå òÿãàð. ß âäÿ÷íà Áîãó, ùî âîíè 
â ìåíå º. Çâ³ñíî, áóëî á ëåãøå, 
ÿêáè ä³òêè ñîá³ á³ãàëè, áî ðîáî-
òè äóæå áàãàòî, ³ âîíè ïðàêòè÷íî 
íà ðóêàõ 24 íà 7. Àëå ÿ çâèêëà. 
ß ïîëþáèëà íàø³ ùîäåíí³ çàíÿò-
òÿ. Íå æàë³þñü, ùî ìåí³ âàæêî, 
àëå ÿ á³ëüøå ö³íóþ óñå, ùî òåïåð 
âì³þòü ìî¿ õëîïö³.

Àíàñòàñ³ÿ ðîçïîâ³äàº, ùî í³êî-
ëè íå îïóñêàëà ðóêè ³ äóæå âàæêî, 
à ³íêîëè íàâ³òü áîëÿ÷å äèâèòèñü 
íà áàòüê³â, ÿê³ ÷àñòî æàë³þòü-
ñÿ íà òå, ùî ³ç ìàëþêàìè áóâàº 
âàæêî.

«ХОЧУ, ЩОБ ЛЮДИ НЕ 
ЗАБУВАЛИ, ЩО ТАКЕ РАДІСТЬ» 

— Ëþäè äóæå ÷àñòî çàáóâàþòü, 
ùî òàêå ðàä³ñòü. Òðåáà ò³øèòèñü 
òîìó, ùî ä³òêè àêòèâí³, ìîæóòü 
êàïðèçóâàòè òà áåøêåòóâàòè, áî 
äëÿ êîãîñü öå ïîòðåáóº äóæå áà-
ãàòî çóñèëü, — ïðîäîâæóº ðîçïî-
â³äü æ³íêà. — Áóëî òàê, ùî õëîïö³ 
íàâ³òü ðóõàòèñü íå ìîãëè, ïðîñòî 
âîäèëè î÷èìà, à çàðàç âæå ñèäÿòü 
³ äóæå àêòèâí³.

Àíàñòàñ³ÿ êàæå, ùî ³íêîëè ¿é 
êàæóòü, ùî âîíà ìó÷èòüñÿ ñàìà òà 
ìó÷èòü ìàëþê³â. À âîíà íàòîì³ñòü 
íàñîëîäæóºòüñÿ ÷àñîì ç ìàëþêà-
ìè òà ò³øèòüñÿ êîæíîìó íîâîìó 
íàâ³òü ìàëåíüêîìó çâåðøåííþ.

Ìàìà ìàëþê³â 
íå çäàºòüñÿ. ßê 
ðàä³òè íàâ³òü òîä³, 
êîëè íàâêîëî êóïà 
á³ä, Àíàñòàñ³ÿ Êîñòèê 
ïîä³ëèëàñü ç ÷èòà÷àìè

ДОВІДКА 

Сім'я готується до нової реабілітації, 
на яку оголосила збір коштів. І вже 
за кілька днів родині допомогли 
зібрати потрібну суму. Однак ліку-
ванні дітей буде тривалим.
У соцмережах Анастасія ство-
рила хештег #боремось_за-
_м'язи. Деталі можна знайти 
там. Номер картки ПриватБанк: 
4149 4390 1172 5391 — Костик 
Анастасія Іванівна — мама. 

— Íàì äîâåëîñü ïîâí³ñòþ çì³-
íèòè ñâ³é ïîáóò. Ìè ðîáèìî âïðà-
âè ùîäíÿ ïî ê³ëüêà ðàç³â, — ãîâî-
ðèòü Àíàñòàñ³ÿ. — ß äóæå áàãàòî 
ñï³ëêóâàëàñü ç ë³êàðÿìè ïðî òå, ÿê 
ïðàâèëüíî ïðîâîäèòè ö³ âïðàâè. 
Ìîìåíò³â äóæå áàãàòî. Àëå âè-
ð³øèëà. ùî ç³ ìíîþ âîíè ëåãøå 
çìîæóòü ïåðåíîñèòè ö³ òðåíóâàííÿ 
òà ðîçòÿæêè, àëå ³íêîëè ¿ì äóæå 
áîëÿ÷å áóâàº. ß âèð³øèëà, ùî íàé-
êðàùèé ðåàá³ë³òîëîã — öå ìàìà. 

Áî òàê, ÿê ÿ, ¿õ íå ëþáèòü í³õòî.
Æ³íêà â³ðèòü, ùî íåâäîâç³ 

Ïåòðèê òà Ïàâëèê çðîáëÿòü ñâî¿ 
ïåðø³ êðîêè, õî÷à âæå äî öüîãî 
âîíè ïðîéøëè íåëåãêèé øëÿõ.

— Äëÿ ìåíå ìî¿ ä³òêè — öå íàé-
á³ëüøà ðàä³ñòü â æèòò³, — êàæå 
ìàìà. — ß äÿêóþ Áîãó çà íèõ. 
Çíàºòå, íàâ³òü äîðîñëîìó º ÷îìó 
â íèõ ïîâ÷èòèñü. Â÷óñÿ ³ ÿ. Âîíè 
â ìåíå äóæå ñèëüí³ õëîïö³. Äîáð³ 
³ ðîçóìí³. ß äóæå íèìè ïèøàþñü.

Павлику та Петрику по два рочки. У хлопчиків 
мерозин-негативна дистрофія м'язів. Ця хвороба не дозволяє 
малюкам комплексно розвиватись. Але з допомогою 
реабілітації можна все наздогнати

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–15, OLIATUR9@GMAIL.COM 

 Â÷èòåëüêà àíãë³éñüêî¿ ìîâè ³ç ñìò Ìåëü-
íèöÿ-Ïîä³ëüñüêà Ëåñÿ Ñòðàò³é âæå ïîíàä 
÷îòèðè ðîêè áîðåòüñÿ ç îíêîëîã³ºþ.

²ñòîð³þ Ëåñ³ Ñòðàò³é æóðíàë³ñòàì «RIA 
ïëþñ» ðîçïîâ³ëè ¿¿ êîëèøí³ ó÷í³. Ñëîâà 
âäÿ÷íîñò³ òà òåïëèõ ïî÷óòò³â äî â÷èòåëüêè 
ãð³þòü ¿õ íàâ³òü ÷åðåç áàãàòî ðîê³â ï³ñëÿ 
çàê³í÷åííÿ øêîëè.

Ùå äî õâîðîáè ïàí³ Ëåñÿ çàõîïèëàñü 
ìàëþâàííÿì ïèñàíîê. Õâîðîáà íå çìîãëà 
çàáðàòè â æ³íêè ëþáîâ äî íèõ. Òîæ çàðàç 
âîíà ïðîäàº ñâî¿ ðîáîòè, à âèðó÷åí³ êîøòè 
çáèðàº íà ë³êóâàííÿ.

Ðàê ÿº÷íèê³â ó Ëåñ³ Ñòðàò³é ä³àãíîñòó-
âàëè ó 2016-ìó. Òîä³ æ³íêó ïðîîïåðóâàëè 
òà ïðîâåëè ê³ëüêà êóðñ³â õ³ì³îòåðàï³¿.

— Òîä³ çäàâàëîñü, ùî âñå ïîçàäó, — ðîç-
ïîâ³äàº äîíüêà â÷èòåëüêè Ñîô³ÿ. — Àëå 

âèÿâèëîñü, ùî îïåðàö³þ ïðîâåëè ëèøå 
äëÿ âèÿâëåííÿ ìåòàñòàç. Ìàéæå ÷åðåç äâà 
ðîêè ðàê âèÿâèëè ó øëóíêó.

Ö³º¿ âåñíè õâîðîáà çíîâó ïî÷àëà ïðîãðå-
ñóâàòè ³ æ³íêà ïîïðîñèëà ïðî äîïîìîãó.

«Ðàä³þ ñîíå÷êó, êâ³òî÷ö³, æèòòþ. Àëå, 
íà æàëü, ìîÿ õâîðîáà ïðîãðåñóº ³ ìåí³ 
çíîâó ïîòð³áíà õ³ì³îòåðàï³ÿ. Ðîçóì³þ, ùî 
çàðàç âàæêî âñ³ì, àëå, íà æàëü, ðàê íå éäå 
íà êàðàíòèí. Áóäü ëàñêà, íå çàëèøàéòåñü 
áàéäóæèìè, ÿêùî ìàºòå ìîæëèâ³ñòü, 
òî ï³äòðèìàéòå ô³íàíñîâî ³ äóõîâíî», — 
íàïèñàëà æ³íêà.

Ìàëþâàòè ïèñàíêè — öå õîá³ â÷èòåëüêè. 
Íàâ÷èëàñü ¿õ ïèñàòè ìàéæå 20 ðîê³â òîìó, 
äî ðå÷³, íå â Óêðà¿í³, à ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ 
â ÑØÀ çà ïðîãðàìîþ êóëüòóðíîãî îáì³íó.

Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ â Óêðà¿íó Ëåñÿ Ñòðà-
ò³é íà ê³ëüêà ðîê³â çàëèøèëà ïèñàíêàðñòâî, 

à ó ïåðøèé ð³ê, êîëè äîâåëîñü áîðîòèñü 
ç ðàêîì, âèð³øèëà çðîáèòè Âåëèêîäíþ 
äåêîðàö³þ ç ïèñàíîê äëÿ öåðêâè â ð³ä-
íîìó ñåëèù³.

— ß ðåãóëÿðíî ïðîõîäæó êóðñè õ³ì³îòå-
ðàï³¿ äëÿ áîðîòüáè ç ðàêîì, — êàæå ïàí³ 
Ëåñÿ. — Ï³ñëÿ äåê³ëüêîõ ïåðøèõ êóðñ³â 
ó ìåíå ç’ÿâèëèñü ñåðéîçí³ ïîá³÷í³ åôåêòè, 
÷åðåç ÿê³ ÿ ÷àñòêîâî âòðàòèëà ÷óòòÿ â ïàëü-
öÿõ ðóê ³ ñòîïàõ. Äóìàëà, ùî âæå íå çìîæó 
ïîâåðíóòèñü äî ïèñàíêàðñòâà, àäæå òðèìà-
òè ðó÷êó äëÿ ïèñüìà ìåí³ âàæêî. Âçèìêó 
2019 ðîêó ÿ âñå æ âèð³øèëà ñïðîáóâàòè, ³ 
ç’ÿâèëàñü ñèìïàòè÷íà ïèñàíêà.

Ç òîãî ÷àñó ïèñàíêàðñòâî ñòàëî 
íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ êîæíîãî äíÿ 
æ³íêè. Ïðîöåñ ñòâîðåííÿ ïèñàíêè æ³íêà 
íàçèâàº ñâîºð³äíèì ÷óäîì, ùî ïðèíî-
ñèòü ðàä³ñòü, äóøåâíèé ñïîê³é, à òàêîæ 

åñòåòè÷íå çàäîâîëåííÿ.
— ß õî÷ó ä³ëèòèñÿ ñâî¿ì ìèñòåöòâîì ç 

³íøèìè, ïîïóëÿðèçóâàòè ïèñàíêàðñòâî òà 
óêðà¿íñüêó êóëüòóðó, — ãîâîðèòü âîíà. — 
Ïðèäáàâøè ìî¿ ïèñàíêè, âè îòðèìàºòå 
óí³êàëüíèé âèòâ³ð, à òàêîæ ï³äòðèìàºòå 
ìåíå â áîðîòüá³ ç ðàêîì.

ДОВІДКА

Картка ПриватБанку: 
5168757336713906 Стратій Олександра 
Михайлівна 
4731219105919975 Стратій Сергій 
Тадейович. Придбати писанки можна 
на сторінках у Facebook «Dobra Pysanka» 
та Instagram. Телефон дочки: 096–669–
17–25.

Щоб заробити на ліки від раку, жінка щодня пише писанки
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Знаходьте інформацію на офіційних 
сторінках Комунального некомерційного 

підприємства «Тернопільська міська 
дитяча комунальна лікарня» у Іnstagram 

та Facebook. Скануйте QR-код.

 Ігор Чорнота — завідувач інфекцій-
ного відділення анестезіології та інтен-
сивної терапії міської дитячої лікарні. 
Відділення призначене для надання ви-
сококваліфікованої допомоги хворим з 
гострими невідкладними станами при 
інфекційній патології дітям. 

— Легко ніколи не було. Але раніше 
було ще важче, бо бракувало такого об-
ладнання. Зараз маємо краще технічне 
оснащення, — каже він.

За десятки років роботи в дитячій 
лікарні багато довелось побачити і пе-
режити. Ігор Чорнота пригадує часи, 
коли зарплату платили горілкою та бо-
рошном. Але працювали з ентузіазмом.

Відколи в Україні почалася епідемія 
коронавірусу, було складно, зізнаєть-
ся співрозмовник. Незнання хвороби 
лякало. Але зрозуміли, що потрібно 

користуватися всіма засобами захисту 
і виконувати свою роботу. 

У реанімацію привозять діток і з інши-
ми недугами. Стан переважно важкий, 
тож важлива концентрація та прийняття 
правильних рішень.

Втрачати, каже лікар, завжди боляче.
— Попри досвід та роки роботи, зі 

смертю неможливо змиритися. Коли 
стається нещастя, важко це прийняти. 
Завжди лишається питання до себе: «Чи 
все ти зробив, які в тебе аргументи, чи 
міг врятувати?» Повірте, лікарі себе про 
це запитують, — говорить завідувач.

Натомість дуже велика радість — коли 
є перемога над хворобою. 

ЩОДНЯ РЯТУЮТЬ ДИТЯЧІ ЖИТТЯ 
Свято  Їм не страшні безсонні ночі, 
втома, робота у вихідні та святкові дні. 
Навіть невисока зарплата не стоїть 
на заваді. Адже вони вірять в те, що 
дитяче життя важливіше за будь-які 
винагороди, за втому, за неспокій, 
за власні гаразди

НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

Ùîð³÷íî ó òðåòþ íåä³ëþ ÷åðâíÿ 
â³äçíà÷àþòü ïðîôåñ³éíå ñâÿòî — 
Äåíü ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà. Öå 
øàíñ ïîäÿêóâàòè ³ ñõèëèòè ãîëîâó 
ç ïîâàãîþ äî òèõ, õòî 24/7 ïðàöþº 
çàäëÿ ïîðÿòóíêó æèòò³â, çàäëÿ 
çäîðîâ'ÿ ìàëå÷³.

16 ë³êàð³â ÊÍÏ «Òåðíîï³ëüñüêà 
ì³ñüêà äèòÿ÷à êîìóíàëüíà ë³êàð-
íÿ» îòðèìàëè çàñëóæåí³ íàãîðîäè 
â³ä ì³ñüêî¿ ðàäè, ¿õ â³òàëè ïàö³-
ºíòè òà âñ³ ò³, êîìó íå áàéäóæà 
ïðîôåñ³ÿ ìåäèêà.

Ó ö³é ïóáë³êàö³¿, íà æàëü, 
íå çìîæåìî ðîçïîâ³ñòè ïðî âñ³õ 
òèõ, êîìó âàðòî ñêàçàòè ïðîñòå 
ñëîâî «Äÿêóþ».

Ãåðî¿â òåêñòó çíàº áàãàòî òåð-
íîïîëÿí, àäæå çà ¿õ ïëå÷èìà — 
âåëè÷åçíèé äîñâ³ä ðîáîòè, ñàìî-
ïîæåðòâè òà âðÿòîâàíèõ æèòò³â. 
Ñàì³ âîíè äîñèòü ñêðîìíî â³ä-
ãóêóþòüñÿ ïðî ùîäåííó ïðàöþ, 
íå ñêàðæàòüñÿ íà æèòòÿ òà ùèðî 
ç³çíàþòüñÿ: íå óÿâëÿþòü ñåáå áåç 
òîãî, ùî ðîáëÿòü. Áî ïëîäè ¿õíüî¿ 
ïðàö³ — íàäòî ö³íí³, àáè â³ä íèõ 
â³äìîâëÿòèñÿ.

Андрій Артимович, директор 
КНП «Тернопільська міська ди-
тяча комунальна лікарня» 

— Шановні колеги, медичні пра-
цівники Тернопільської міської ди-
тячої лікарні, кожен з вас колись 
зробив чи не найважливіший вибір 
у своєму житті — стати медиком, 
допомагати іншим, приносити 
у цей світ добро. Дякую за вашу 
сумлінну працю, за постійне бажан-
ня навчатися і вдосконалюватися, 
за ваші великі серця і небайдужість 
до кожного маленького пацієнта. 
Наша лікарня розвивається, ми лі-

куємо діток з усієї Тернопільщини, 
приїжджають  до нас за допомо-
гою і пацієнти з інших областей. 
Ми боремося зі світовою панде-
мією коронавірусу і, дякувати Богу, 
за цей час не втратили жодного па-
цієнта. Знайте, що у кожному кроці 
до успіху нашої медичної установи 
допомагає кожен з вас. Вітаю вас зі 
святом. Здоров'я вам, любові, по-
ваги, дякую за ваш вибір — бути 
медиком, творити добро.

Привітання з Днем медичного працівника

Медики міської дитячої лікарні отримали заслужені нагороди. Вони щиро бажають всім 
діткам здоров'я та радіють усім тим, хто не скупиться просто сказати: «Дякую»!

А
Р

Х
ІВ

 М
ІС

Ь
К

О
Ї 

Д
И

Т
Я

Ч
О

Ї 
Л

ІК
А

Р
Н

І

Тетяна Томашівська — медичний ди-
ректор з лікувальної роботи КНП «Тер-
нопільська міська дитяча комунальна 
лікарня». Саме вона безперервно за-
ймається удосконаленням якості послуг 
у медзакладі; організовує надання по-
слуг пацієнтам; координує зовнішню та 
внутрішню взаємодії підрозділів лікарні; 
організовує безперервний професійний 
розвиток медичного персоналу; займа-
ється впровадженням сучасних методик 
діагностики та лікування тощо.

На її тендітних плечах — ще багато 
іншої роботи, яку пані Тетяна сміливо, 
з повною віддачею та відповідальністю 
виконує щодня. У дитячій лікарні працює 
22 роки, 20 з яких — на адміністративній 
посаді. Тривалий час пані Тетяна була 
заступником головного лікаря, а далі 
директора — з лікувальної роботи, після 
реформування медичної галузі — уже 
медичний директор з лікувальної робо-
ти. Її робочі будні починаються о 7.00, 
а закінчується тоді, коли всі поставлені 
на день завдання виконані.

Тетяна Томашівська — справжній про-
фесіонал. Її поважають колеги, до її рі-
шень прислухаються, їм довіряють. Звіс-
но, зізнається вона, це — досвід, який 
здобувається в процесі роботи за роки.

— Виклики є завжди. Ніхто в медич-
ному інституті не навчав адміністратив-
ної роботи. Тому, коли зовсім молодою, 
мені довірили таку важливу і відпові-
дальну посаду, я старанно вчилася, по-
милялася, виправляла недоліки, наби-
вала гулі і рухалася вперед. Зрештою, 
тривале перебування на посаді свідчить 
про те, що професіоналізм здобуваєть-
ся наполегливістю, витривалістю, по-
стійним прагненням до саморозвитку 
та самовдосконалення. Адже життя 
не стоїть на місці, воно динамічне. Тим 

паче, медицина — та сфера, де не мож-
ливо завмерти, тут потрібно навчатись 
щодня, — каже вона.

За понад 20-ть років медична сфера 
зазнала чимало змін і трансформацій.   
Але вистояли...

— Часом було, що і без зарплати вза-
галі сиділи. За власний рахунок йшли. 
Але, повірте, більшість із нас дуже лю-
блять свою справу. Ми деколи навіть 
жартували, що поставимо на вході 
скриньку і будемо самі кидати по гривні, 
аби лиш нас пустили на роботу, — посмі-
хаючись, продовжує пані Тетяна. — Зараз 
є свої складнощі. Процес реформування 
довготривалий, багато складових нала-
годжуються, і тому важливо постійно 
тримати руку на пульсі всіх змін, адап-
тувати їх до роботи закладу, дбати про 
імідж, турбуватися про належні умови 
та послуги, які надаємо пацієнтам. Ми 
обслуговуємо приблизно 50 тисяч дитя-
чого населення міста, діток із Тернопіль-
ської територіальної громади та районів. 
Уклали угоду з НСЗУ, законтрактували 
11 пакетів послуг. Це дуже відповідальна 
і кропітка праця.

Саме тому пані Тетяна щиро дякує 
колективу, адміністрації закладу за під-
тримку, злагоджену роботу, взаєморо-
зуміння, витримку та допомогу.

Ольга Дивоняк — її ім'я знайоме ба-
гатьом тернополянам. Вона завідувач 
інфекційного відділення. Про неї гово-
рять: лікар — від Бога. І це не спроста. 
Адже свою роботу пані Ольга обожнює, 
тому всі покладені на неї завдання вико-
нує з максимальною відповідальністю.

Професія лікаря — омріяна та бажа-
на. За словами пані Ольги, у її родині є 
медики, тож ще з юнацтва вона хотіла 
піти цим шляхом.

— Професія педіатра — передбачає 
досконале знання специфіки дитячих 
захворювань, а також методики їх лі-
кування. Тут дуже важливі не тільки 
практичні лікарські навики, а й терпін-
ня, тактовність, стриманість. Адже ми 
працюємо з дітками.

М'який та спокійний голос лікаря за-
спокоює малюка, а впевненість та розу-
міння ситуації дарують відчуття безпеки, 
переконує медик.

— Звісно, у кожного лікаря є свої втра-

ти, і це дуже страшно. Це найболючіше 
для мене — втрачати хворих. На жаль, є 
хвороби, які ми не можемо вилікувати. 
Є ще не діагностовані захворювання. 
З'являються нові збудники, інфекції. Як 
коронавірус, наприклад. Наша профе-
сія — це та галузь, де потрібно постійно 
вчитися, аби вміти вчасно відрізнити 
патологію та мати змогу допомогти па-
цієнтам, — говорить пані Ольга.

Важливою складовою роботи є також 
вміння вибудувати комунікацію між лі-
карем-батьками-дитиною.

— У цьому і складність, і перевага. 
Адже дітки не обманюють, вони завжди 
показують, як і що болить, хоча зовсім 
крихітні не можуть нічого пояснити, — 
продовжує пані Ольга. — Хворі діти 
дитячого інфекційного відділення по-
требують особливої уваги та догляду, 
тому велика роль успішного лікування 
належить всьому медичному персоналу, 
як він зуміє підбадьорити, вселити надію 

хворому і його родичам на одужання. 
Байдужість і черствість не сумісні в нашій 
роботі. Наші пацієнти завжди повинні 
відчувати турботу медичного персоналу 
відділення. Я радію тому, що працюю 
в команді ентузіастів, які люблять свою 
роботу, дітей, люблять людей. Не хочу 
говорити про наші зарплати, як не сум-
но, але тільки тепер оцінили нашу ро-
боту. Переконана, що медики повинні 
мати достойну зарплату, аби мати мож-
ливість оплатити і своє лікування у разі 
необхідності.

«Живу роботою, бо люблю її» «Найстрашніше — втрачати пацієнтів» 

«Отримували зарплату горілкою і борошном»
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ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–151, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

 ²ç 25 ÷åðâíÿ â Óêðà¿í³ ðîç-
ïî÷èíàºòüñÿ çîâí³øíº íåçàëåæíå 
îö³íþâàííÿ. Öüîãîð³÷ âîíî áóäå 
îñîáëèâèì ÷åðåç êàðàíòèíí³ îá-
ìåæåííÿ.

Íà Òåðíîï³ëüùèí³ íà òåñòó-
âàííÿ çàðåºñòðóâàëèñü ïîíàä 
11 òèñÿ÷ âèïóñêíèê³â, ðîçïîâ³-
äàº êåð³âíèöÿ óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ 
íàóêè Òåðíîï³ëüñüêî¿ ÎÄÀ Îëüãà 
Õîìà. Àëå öÿ öèôðà ìîæå áóòè 
çíà÷íî ìåíøîþ.

— Íà ÇÍÎ çàðåºñòðóâàëîñÿ ïî-
íàä 11 òèñÿ÷ ó÷í³â, àëå ñüîãîäí³ 
ä³º ð³øåííÿ, ïðèéíÿòå Âåðõîâíîþ 
Ðàäîþ ïðî òå, ùî âèïóñêíèêè 
çâ³ëüíÿþòüñÿ â³ä ÄÏÀ, — êàæå 
Îëüãà Õîìà. — Òîáòî ÿ ðîçóì³þ, 
ùî º ñåðåä íèõ âèïóñêíèêè çàêëà-
ä³â ïðîôòåõîñâ³òè, ÿê³ íå áà÷àòü 
ñåáå ó ÂÍÇ. Òàêîæ º âèïóñêíèêè 
11-èõ êëàñ³â, ÿê³ íå áà÷àòü ñåáå 

â óí³âåðñèòåòàõ, âîíè òåæ íå ïðè-
éäóòü, áî ðåºñòðóâàëèñü ëèøå, 
ùîá çäàòè ÄÏÀ.

²ç öüîãî ðîêó Äåðæàâíà ï³äñóì-
êîâà àòåñòàö³ÿ ó ñêëàä³ ÇÍÎ òåïåð 
áóäå ëèøå çà áàæàííÿì ó÷àñíèêà.

Ï³ñëÿ â³äì³íè îáîâ'ÿçêîâîãî 
ÄÏÀ òà ïðîáíîãî òåñòóâàííÿ 
â Óêðà¿í³ áóëî ê³ëüêà çàÿâ ïî-
ñàäîâö³â ïðî â³äì³íó òåñòóâàííÿ 
âçàãàë³. Àá³òóð³ºíòè æ ó â³äïîâ³äü 
îãîëîñèëè àêö³þ ïðîòåñòó «Ðóêè 
ãåòü â³ä ÇÍÎ». 15 ÷åðâíÿ âîíè 
ï³êåòóâàëè ó Êèºâ³.

ЩО ДУМАЮТЬ БАТЬКИ 
Ïðî òå, ÷è ïîòð³áíî ïðîâîäè-

òè ÇÍÎ, ìè çàïèòàëè ó áàòüê³â 
â ñîöìåðåæ³ Facebook. Ïèòàííÿ 
ðîçì³ñòèëè ó ãðóï³ «Òåðíîï³ëü-
ñüê³ ìàìóñ³». Â³äïîâ³ä³ ïóáë³êóºìî 
íèæ÷å.

«ÇÍÎ — ÷è íå ºäèíà ïëþñîâà 
ðåôîðìà çà ÷àñè íåçàëåæíîñò³. 

Öå ìîæëèâ³ñòü ð³âíîãî äîñòóïó 
äî âèùî¿ îñâ³òè äëÿ âñ³õ, ³ âåëè-
êèé ñòèìóë äëÿ âèïóñêíèê³â», — 
ïèøå òåðíîï³ëüñüêà æóðíàë³ñòêà 
Íàòàëêà Êîëòóí.

— Äëÿ âñòóïó ó ÂÍÇ — öå äóæå 
âåëèêèé ïëþñ, óñ³õ àá³òóð³ºíò³â 
ïîñòàâèëè íà îäèí ð³âåíü ïðè 
âñòóï³, õî÷à ³ ò³ ðåçóëüòàòè âæå 
íàâ÷èëèñü ï³äðîáëÿòè, — êîìåí-
òóº Îêñàíà Çàºöü.

ЦЬОГО РОКУ ЗНО ВІДБУДЕТЬСЯ 
Íà òåðèòîð³þ îáëàñò³ âæå äî-

ñòàâèëè òîííè çàñîá³â çàõèñòó 
òà äåç³íôåêö³¿ äëÿ àá³òóð³ºíò³â, 
â÷èòåë³â, ìåäèê³â òà äëÿ îáðîáêè 
àóäèòîð³é.

—17 ÷åðâíÿ ìè îòðèìàëè á³ëü-
øå äâîõ òîíí ãóìàí³òàðíî¿ äîïî-
ìîãè, — êàæå Îëüãà Õîìà. — Öå 
çàñîáè çàõèñòó, ÿê³ áóäóòü ðîç-
ïîä³ëÿòè ïî øêîëàõ îáëàñò³. Óñ³ 
çàêëàäè, ó ÿêèõ áóäóòü ïðîâîäèòè 

ÇÍÎ, çàáåçïå÷àòü óñ³ì íåîáõ³ä-
íèì.

Â îáëàñíîìó ëàáîðàòîðíîìó 
öåíòð³ ïîâ³äîìèëè, ùî çãîäîì ìà-
þòü ðîçïî÷àòè òåñòóâàòè â÷èòåë³â, 
ÿê³ ïðàöþâàòèìóòü íà ÇÍÎ. Â³ä-
ïîâ³äí³ ñïèñêè ¿ì âæå ïîäàëè ç 
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè.

— Öå ñòîñóºòüñÿ ïåäàãîã³÷íèõ ³ 
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíè-
ê³â, ÿê³ âèÿâèëè áàæàííÿ ñòàòè 
³íñòðóêòîðàìè íà ÇÍÎ, — êàæå 
Îëüãà Õîìà. — ßêùî ó êîãîñü 
ÏËÐ-òåñò áóäå ïîçèòèâíèì, 
äî ÇÍÎ òàêîãî ïåäàãîãà íå äî-
ïóñòÿòü.

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Â³äåîçàïèñ ç³ çì³ÿìè çðîáèëè 
ó ïàðêó «Òîï³ëü÷å» òà âèêëàëè 
ó YouTube. Îäíà ç ãàäþê ãð³ëà-
ñÿ á³ëÿ âîäîéìè, à ³íøà ïëàâàëà 
ó âîä³.

ПРОСЯТЬ ДОПОМОГИ 
У РЯТУВАЛЬНИКІВ 

Íà÷àëüíèê ÊÏ «Îá’ºäíàííÿ 
ïàðê³â êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó 
Òåðíîïîëÿ» Ìèêîëà Ëåñ³â ðîç-
ïîâ³â, ùî çíàº ïðî íàÿâí³ñòü çì³é 
ó ïàðêó «Òîï³ëü÷å» ç ³íòåðíåòó. 
Ç öüîãî ïðèâîäó â êîìóíàëüíî-
ìó ï³äïðèºìñòâ³ âæå íàïèñàëè 
çâåðíåííÿ äî ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè 
ùîäî ïåðåâ³ðêè ïàðêó íà íàÿâ-
í³ñòü çì³é.

— Ìàº ïðè¿õàòè ñïåö³àë³ñò. 
Ïîêè íå ìîæó ñêàçàòè òî÷íó 

äàòó ïåðåâ³ðêè, — êàæå ïàí Ìè-
êîëà. — Îñîáèñòî äî íàñ çâåðíåí-
íÿ ãðîìàäÿí ïðî íàÿâí³ñòü çì³é 
íå íàäõîäèëè.

Ïîì³÷íèê íà÷àëüíèêà Óïðàâ-
ë³ííÿ ÄÑÍÑ ó Òåðíîï³ëüñüê³é 
îáëàñò³ ç ïèòàíü çâ'ÿçê³â ç³ ÇÌ² 
òà ðîáîòè ç ãðîìàäñüê³ñòþ ²ðèíà 
Êðóïà ³íôîðìàö³þ ïðî çâåðíåí-
íÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
ç ïðîõàííÿì äîïîìîãòè ï³äòâåð-
äèëà, à òàêîæ â³äçíà÷èëà, ùî 
äî ðÿòóâàëüíèê³â öüîãîð³÷ óæå 
çâåðòàëèñÿ æèòåë³, ÿê³ áà÷èëè 
ó ïðèì³ùåííÿõ çì³é.

À îò ðåãóëþâàííÿ ïîïóëÿö³¿ 
ïëàçóí³â â ïðèðîäíèõ åêîñèñòåìàõ 
íå âõîäèòü äî ïîâíîâàæåíü ÄÑÍÑ 
â³äïîâ³äíî äî Êîäåêñó öèâ³ëüíîãî 
çàõèñòó Óêðà¿íè òà Ïîëîæåííÿ 
ïðî Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè 
Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é 
ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³.

ДИВІТЬСЯ ПІД НОГИ — У ПАРКАХ Є ЗМІЇ 
Плазуни  У парку «Топільче» тернополяни 
неодноразово бачили змій. Екологи кажуть, 
що їх дійсно побільшало не тільки в місті, 
але й на Тернопільщині загалом. Що 
робити, якщо вас вкусила гадюка?

«ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ — ОДНА 
З ПРИЧИН ЇХ ПОШИРЕННЯ» 

Åêîëîã Îðåñò Ñ³íãàëåâè÷ ââà-
æàº, ùî çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ çì³é 
ïîâ'ÿçàíå ç³ çì³íàìè êë³ìàòó, à òà-
êîæ ç ä³ÿëüí³ñòþ ñàìî¿ ëþäèíè.

— Íå ò³ëüêè â Òåðíîïîë³ òà îá-
ëàñò³ ô³êñóþòü çá³ëüøåííÿ ê³ëü-
êîñò³ çì³é, àëå é çàãàëîì ïî âñ³é 
Óêðà¿í³, — êàæå åêîëîã. — Îäíà 
ç ãîëîâíèõ ïðè÷èí äëÿ öüîãî — 
çðîñòàííÿ òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ, 
à öå ïîâ’ÿçàíî ç³ çì³íàìè êë³ìàòó. 
Ê³ëüê³ñòü îòðóéíèõ ³ íåîòðóéíèõ 
çì³é çá³ëüøóºòüñÿ â îäíàêîâîìó 
ñï³ââ³äíîøåíí³.

Íà Òåðíîï³ëüùèí³ ³ñíóº äåê³ëü-
êà âèä³â çì³é, ñåðåä ÿêèõ º ³ äî-
âîë³ íåáåçïå÷í³ òà îòðóéí³ ³ñòîòè.

Òàêîæ åêîëîãè ô³êñóþòü ³ çá³ëü-
øåííÿ ê³ëüêîñò³ ãðèçóí³â, ùî º 
îäíèì ç îñíîâíèõ êîðì³â çì³é. 
Ïðè÷èíà öüîìó — ä³ÿëüí³ñòü ëþ-
äèíè. Ïîáóòîâ³ â³äõîäè, ùî ìè 
âèêèäàºìî, ñòâîðþþòü óìîâè äëÿ 
ðîçìíîæåííÿ ãðèçóí³â.

Ñïðîãíîçóâàòè, ÷è áóäå çðîñòàòè 
ê³ëüê³ñòü çì³é íàéáëèæ÷èìè ðîêà-
ìè, ïàí Îðåñò íå ìîæå, àäæå öå 
ïîòðåáóº äîäàòêîâèõ äîñë³äæåíü 
ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³ âèâ÷àþòü öèõ ³ñòîò.

ЯК ДІЯТИ, КОЛИ ВАС ЧИ 
ЗНАЙОМИХ УКУСИЛА ЗМІЯ

Ñ³ìåéíèé ë³êàð Íàä³ÿ Áîäíàð 
ðîçïîâ³ëà, ùî â ë³òí³é ïåð³îä 
çì³¿ ñòàþòü á³ëüø àêòèâíèìè òà 

А
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Як Тернопільщина цьогоріч готується до ЗНО 
і чому згодом тестування можуть узагалі скасувати

àãðåñèâíèìè. Äî ëþäèíè âîíè 
ñòàþòü âîðîæèìè ëèøå òîä³, êîëè 
â³ä÷óâàþòü çàãðîçó. ßêùî âè ïî-
áà÷èëè öèõ ³ñòîò, íå òðèâîæòå ¿õ 
òà íå ï³äõîäüòå áëèçüêî.

— Óêóñè çì³é, îñîáëèâî îò-
ðóéíèõ, ìàþòü ñâî¿ íàñë³äêè, 
ÿê³ ìîæóòü ñòàòè òðàã³÷íèìè, — 
ïîÿñíþº ë³êàð. — ßêùî ä³éñíî 
ñòàëîñÿ òàê, ùî âàñ óêóñèëà çì³ÿ, 
íåãàéíî çâåðí³òüñÿ çà äîïîìî-
ãîþ äî íàéáëèæ÷îãî ë³êóâàëü-
íîãî çàêëàäó.

²íêîëè äî çàêëàäó äóæå äàëåêî, 
òîìó âàì ìîæíà íàäàòè ñàìîìó 

ïåðøó ìåäè÷íó äîïîìîãó.
×àñòî ëþäè íå çâåðòàþòüñÿ 

äî ë³êàðÿ ï³ñëÿ óêóñ³â íåîòðóé-
íî¿ çì³¿, òîìó ùî ââàæàþòü, ùî 
¿ì í³÷îãî íå çàãðîæóº, àëå öå 
íå òàê. Ðàçîì ç óêóñîì äî ðàíè 
ìîæå ïîòðàïèòè ³íôåêö³ÿ, òîìó 
çâåðíóòèñÿ äî ë³êàðÿ âàðòî.

Íàä³ÿ Áîäíàð ðàäèòü îäðàçó òåëå-
ôîíóâàòè äî øâèäêî¿. Äî ¿¿ ïðè¿çäó 
âàðòî çáåð³ãàòè ëþäèíó íåðóõîìîþ, 
àáè êðîâ ïîâ³ëüí³øå öèðêóëþâàëà 
ïî ò³ëó. Ë³êàð ðîçïîâ³ëà, ùî îòðóòà 
ïî îðãàí³çìó ëþäèíè ðîçïîâñþ-
äæóºòüñÿ äóæå øâèäêî.

Пункти проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання, єди-
ного вступного іспиту та єдиного 
фахового вступного випробуван-
ня забезпечать:
 медичними масками для учас-
ників, інструкторів та медиків, 
 безконтактними термометра-
ми (пірометрами), 
  дезінфікуючими засобами 
для рук, 
 дезінфікуючими засобами для 

обробки поверхонь, 
 ізоляційними медичними ха-
латами та захисними щитками 
для медиків.
Перед початком тестування та 
іспитів в учасників та залучених 
осіб виміряють температуру та 
оцінять наявність респіраторних 
хвороб. До тестування допуска-
тимуть осіб з температурою ниж-
че 37,2, без ознак респіраторних 
хвороб та у захисних масках.

Які протиепідемічні вимоги 

 Прикладіть до місця укусу хо-
лодний предмет;
 Постарайтеся не рухатися, аби 
можлива отрута не розповсюди-
лася по тілу через кровообіг;
  При можливості сфотогра-
фуйте змію, аби в подальшому 
лікарі змогли визначити, чи є 
вона отруйною, це допоможе 
пришвидшити лікування.

Насамперед запам'ятайте: 
Не можна відсмоктувати отруту 
з місця укусу. Ви можете випад-
ково проковтнути її! 
Також не можна:
 Обробляти рану;
 Припікати її;
 Накладати джгут.
Якщо вас вкусила змія, звертай-
тесь до лікаря.

Що робити, коли вкусила змія

«ßêùî âàñ ÷è êîãîñü 
ç³ çíàéîìèõ âêóñèëà 
çì³ÿ, íå â³äñìîêòóéòå 
îòðóòó ç ì³ñöÿ óêóñó. 
Âè ìîæåòå âèïàäêîâî 
ïðîêîâòíóòè ¿¿»

Гадюка звичайна, на відміну від вужів, мідянок та полозів 
є отруйною. Тому будьте обережні!

Саме ці дві змії зняли на відео в парку «Топільче»
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, ВАДИМ ЄПУР, 068–

066–80–96, VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ó Òåðíîïîë³ 17 ÷åðâíÿ ïðèéíÿ-
ëè ðÿä ð³øåíü, ùî ñòîñóþòüñÿ 
ïîñèëåííÿ êàðàíòèíó. Ç-ïîì³æ 
íèõ — ³ ïðî òå, ùî â ãðîìàä-
ñüêîìó òðàíñïîðò³ âîä³¿ ïîâèíí³ 
çä³éñíþâàòè ïåðåâåçåííÿ ïàñàæè-
ð³â ëèøå â ìàñêàõ òà â³äïîâ³äíî 
äî ê³ëüêîñò³ ì³ñöü äëÿ ñèä³ííÿ.

«У МАСКАХ ДАЛЕКО НЕ ВСІ» 
Áàãàòî òåðíîïîëÿí, ÿê³ êîðèñ-

òóþòüñÿ ãðîìàäñüêèì òðàíñïîð-
òîì, ïîì³òèëè, ùî íàé÷àñò³øå ïî-
ðóøóþòü êàðàíòèí ó ìàðøðóòêàõ.

Ïðî ïîðóøåííÿ íîðì êàðàí-
òèíó ãîâîðÿòü ³ ìåäèêè.

— Ïåðåõ³ä äî àäàïòèâíîãî êà-
ðàíòèíó áàãàòî ëþäåé ñïðèéíÿëè 
ÿê éîãî çàâåðøåííÿ, — êàæå ë³-
êàð-åï³äåì³îëîã Òåðíîï³ëüñüêîãî 
îáëàñíîãî ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó 
Âîëîäèìèð Ïàíè÷åâ. — Ïðèêðî, 

ùî â öåé ïåð³îä òðàïèëèñü ³íöè-
äåíòè, ÷åðåç ÿê³ ïî÷àëèñÿ ñïàëà-
õè ³íôåêö³¿. Öå ìàñîâ³ ãóëÿííÿ 
òà ñâÿòêóâàííÿ þâ³ëå¿â. Áóäåìî 
â³äâåðò³, ùî êàðàíòèííèõ íîðì 
íå âñ³ äîòðèìóþòüñÿ. Íà æàëü, º 
ïðèêëàäè ïîðóøåíü çàêîíîäàâ-
ñòâà ïåðåâ³çíèêàìè. ß îñîáèñòî 
ñïîñòåð³ãàâ, ÿê âîä³¿ òðîëåéáóñ³â 
¿çäÿòü áåç ìàñîê. Ïðèâàòí³ ïåðå-
â³çíèêè òàêîæ íå äîòðèìóþòüñÿ 
ïðàâèë. Äóæå õîò³ëîñÿ á, ùîá ö³ 
ïîðóøåííÿ ô³êñóâàëè.

ЧИ ВЕЗУТЬ БЕЗ МАСКИ?
Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ïåðåâ³-

ðèëè, ÷è ñïðàâä³ âîä³¿ ìàðøðóòîê 
áóäóòü âåçòè ïàñàæèð³â áåç ìàñîê 
âñóïåðå÷ çàáîðîíàì.

ßê âèÿâèëîñÿ, öå çîâñ³ì 
íåñêëàäíî. Ìè çàéøëè â òðè 
âèïàäêîâ³ ìàðøðóòêè. Îäèí ç 
æóðíàë³ñò³â çàéøîâ â ñàëîí áåç 
ìàñêè. Ó ïåðø³é ìàðøðóòö³ âîä³é 
íà öå í³ÿê íå â³äðåàãóâàâ, õî÷à ïà-
ñàæèð áåç ìàñêè ñèä³â ïîïåðåäó. 
Òàê ìè ïðî¿õàëè ê³ëüêà çóïèíîê. 
Ï³çí³øå â ìàðøðóòêó çàéøëè ùå 
äâîº ïàñàæèð³â, òàêîæ áåç ìàñîê, 
îäíàê çíîâó ïðî ïîðóøåííÿ êà-
ðàíòèííèõ íîðì âîä³é í³÷îãî 
íå ñêàçàâ. Íàâ³òü ëþäè âñåðåäèí³, 
ò³, ÿê³ áóëè â ìàñêàõ, íå çðîáèëè 
çàóâàæåííÿ ïàñàæèðàì áåç íèõ.

Â ³íø³é ìàðøðóòö³ ñèòóàö³ÿ 
ïîâòîðèëàñü. Çíîâó ê³ëüêà ëþ-
äåé çàéøëè áåç ìàñîê. Âîä³é í³ÿê 
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 Îõî÷èõ ïîðóøóâàòè êàðàíòèí 
ó òðàíñïîðò³ ÷èìàëî, ïåðåêî-
íàëèñÿ æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» 
19 ÷åðâíÿ, ï³ä ÷àñ ñâîãî åêñïå-
ðèìåíòó ó ìàðøðóòêàõ.

23 ÷åðâíÿ ìè ùå ðàç ïîäèâè-
ëèñÿ, ÿê ïðàöþº ãðîìàäñüêèé 
òðàíñïîðò ì³ñòà. Öüîãî ðàçó ç 
æóðíàë³ñòàìè áóëè ³ ïðàö³âíèêè 
ïîë³ö³¿. ßê öå âïëèíóëî íà ïîâå-
ä³íêó ïàñàæèð³â òà âîä³¿â?

Ðîçïî÷àëè «ïåðåâ³ðêó» áëèçüêî 
äåâ'ÿòî¿ ðàíêó íà çóïèíö³ Êîîïå-

ðàòèâíîãî êîëåäæó. Òðèâàëà âîíà 
ï³â ãîäèíè. Çà öåé ÷àñ ïðàö³âíèêè 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ âñòèãíóëè îã-
ëÿíóòè òà ïåðåâ³ðèòè 20 îäèíèöü 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.

Ëåéòåíàíò ïîë³ö³¿ ²ðèíà Àíäðó-
ñèøèí ðîçïîâ³ëà, ùî òàê³ ïåðå-
â³ðêè º ðåãóëÿðíèìè, ¿õ òåïåð 
ïðîâîäÿòü êîæíîãî äíÿ.

— Ìè ñòàðàºìîñÿ ïðîâîäèòè 
ïðîô³ëàêòè÷í³ áåñ³äè, àäæå ðî-
çóì³ºìî, ùî ñóìà øòðàôó äóæå âå-
ëèêà. 17 òèñÿ÷ äëÿ ãðîìàäÿí — öå 
ä³éñíî áàãàòî, — êàæå ïàí³ ²ðèíà.

Íà äåÿêèõ òðîëåéáóñàõ óæå 

íà äâåðÿõ çàçíà÷åíî, ùî âõ³ä 
äî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó â³äáó-
âàºòüñÿ ò³ëüêè ÷åðåç ïåðåäí³ äâåð³ 
³ â ìàñêàõ.

Ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ âæå 
çðàíêó áàãàòî ïàñàæèð³â. Ïðè ïå-
ðåâ³ðö³ òðîëåéáóñ³â òà ìàðøðó-
òîê, ïðàö³âíèêè ïîë³ö³¿ ïîðóøåíü 
íå çàô³êñóâàëè.

À ìè ïîì³òèëè, ùî âîä³¿ òà 
ïàñàæèðè, ïîì³÷àþ÷è ïàòðóëü-
íèõ, øâèäåíüêî íàòÿãóâàëè ìà-
ñêè. Êîëè òðàíñïîðò ï³ä'¿æäæàâ 
äî çóïèíêè, áóëî âèäíî, ùî äåÿê³ 
âîä³¿ òà ïàñàæèðè, ï³ä’¿æäæàþ÷è 

äî çóïèíêè, áóëè áåç ìàñîê, àáî æ 
âîíè ëèøàëèñÿ íà ï³äáîð³ää³.

Òà é ëîêàö³ÿ, ÿêó ïðàâîîõî-
ðîíö³ âèáðàëè äëÿ ïåðåâ³ðêè, 
íàäòî â³äêðèòà. Íå ïîì³òèòè 
êîï³â äóæå ïðîáëåìàòè÷íî. Àëå 
òàê³ ðåéäè, î÷åâèäíî, øâèäøå 
ïîêëèêàí³ íà òå, àáè äèñöèïë³-
íóâàòè òåðíîïîëÿí äîòðèìó-
âàòèñÿ ïðàâèë, à íå êàðàòè ¿õ 
çà ïîðóøåííÿ.

Äî òîãî âñüîãî, áàãàòî ïàñà-
æèð³â òà âîä³¿â ìàñêè îäÿãàþòü 
íåïðàâèëüíî, ïðèêðèâàþ÷è ò³ëü-
êè ðîòîâó ïîðîæíèíó.

БЕЗ МАСКИ ЗОВСІМ НЕ СКЛАДНО. 
ЯК ПОРУШУЮТЬ КАРАНТИН 
Ми перевірили  Водії маршруток та 
тролейбусів забувають про карантин та 
пускають всередину стільки пасажирів, 
скільки хочуть та не зважають, чи всі з 
них у масках. Журналісти «RIA плюс» 
перевірили, як працює громадський 
транспорт Тернополя і як часто водії 
не виконують вимоги

íà öå íå â³äðåàãóâàâ. À îò â òðå-
ò³é ìàðøðóòö³, ïàñàæèð³â áåç ìà-
ñîê áóëî ùå á³ëüøå. Óñ³ ñèäÿ÷³ 
ì³ñöÿ çàéíÿò³. Ó ñàëîí³ ñòîÿëî 
12–15 ïàñàæèð³â.

ßê ïîì³òèëè æóðíàë³ñòè, ÷è 
íå â êîæí³é òðåò³é ìàðøðóòö³ º 
ëþäèíà ç³ ñïóùåíîþ ìàñêîþ ÷è 
âçàãàë³ áåç íå¿. Çíàéäåòüñÿ ê³ëüêà 
òèõ, õòî îäÿãàþòü ìàñêó íåïðà-
âèëüíî. Äåÿê³ âîä³¿ òà ïàñàæèðè 
ïðè âèãëÿä³ êàìåð ïîñï³õîì îäÿ-
ãàëè ìàñêè òà â³äâåðòàëèñÿ. Ìè 
íàïèñàëè ñêàðãó íà âîä³¿â, ÿê³ ïî-
ðóøóâàëè êàðàíòèíí³ íîðìè, òà 
ïîïðîñèëè ïåðåâ³ðèòè ìàðøðóòè. 
Îäíàê, ÷è âïëèíå öå íà ñèòóà-
ö³þ — ñêàçàòè âàæêî. 

Çà ðîç'ÿñíåííÿìè æóðíàë³ñòè 
çâåðíóëèñÿ äî ïåðåâ³çíèê³â.

Äèðåêòîð ÊÏ «Åëåêòðîòðàíñ» 
Àíäð³é Ìàñòþõ ïîÿñíèâ, ùî 
â³äêîëè â³äíîâèëè ñïåö³àëüíèé 
ðåæèì ïåðåâåçåíü, ó òðàíñïîðòí³ 
çàñîáè áðàëè ëþäåé â³äïîâ³äíî 
äî ê³ëüêîñò³ ñèäÿ÷èõ ì³ñöü òà 
ëèøå â ìàñêàõ.

— Ïåðåä âèõîäîì ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó â ðåéñ, ìè ïðîâîäèìî 
âîëîãå ïðèáèðàííÿ òà âèêîðèñòî-
âóºìî äåç³íô³êóþ÷³ çàñîáè, — ãî-
âîðèòü ïàí Àíäð³é. — Êð³ì òîãî, 
îáðîáëþºìî ñàëîíè óëüòðàô³îëå-
òîì. Âîä³ÿì ïðîâîäèìî òåìïå-
ðàòóðíèé çàì³ð áåçêîíòàêòíèì 
òåðìîìåòðîì.

Ïåðåâ³çíèê Þð³é Ëàã³ø äîäàâ, 
ùî êîæíîãî âå÷îðà ïðàö³âíèêè 
îáðîáëÿþòü ñàëîíè ñïåö³àëüíèì 
ðîç÷èíîì. Çðàíêó âîä³¿ ïðîõîäÿòü 
òåìïåðàòóðíó ïåðåâ³ðêó.

— Âîä³¿ êîíòðîëþþòü ïîò³ê 

ïàñàæèð³â, — ïîâ³äîìëÿº ïàí 
Þð³é. — Ó ìàðøðóòêàõ º îãîëî-
øåííÿ ïðî âõ³ä ò³ëüêè â ìàñêàõ. 
Âîä³¿ ïðîñòî íå äàþòü êâèòêè ïà-
ñàæèðàì, ÿê³ áåç ìàñîê òà ïðîñÿòü 
¿õ âèéòè. Àëå òàêèõ ïðîáëåì â íàñ 
íåìàº. ²íîä³ ïàñàæèð ìîæå çíÿòè 
ìàñêó âæå ï³ä ÷àñ ðóõó, àëå öüîãî 
âîä³é ïðîêîíòðîëþâàòè íå ìîæå, 
àäæå íå õîäèòü ïî ñàëîíó.

Ï³ä ÷àñ ñàìîãî ðåéñó âîä³¿â ìàº 
êîíòðîëþâàòè ìóí³öèïàëüíà ïî-
ë³ö³ÿ, êàæå Þð³é Ëàã³ø. Ìàñêè 
âîä³ÿì âèäàº ï³äïðèºìñòâî, âîíè 
ì³íÿþòü ö³ çàõèñí³ çàñîáè êîæí³ 
äâ³ ãîäèíè, çàïåâíÿº â³í.

Äèðåêòîð ÒÎÂ «Ìåíñ-Àâòî» 
Àíäð³é Íàìàêà ïîÿñíèâ, ùî 
â ðàç³ ïîðóøåíü êàðàíòèíó ïîêà-
ðàíèé áóäå ñàìå âîä³é ìàðøðóòêè.

— Ïîêè âîä³¿ ó íàñ äîòðèìó-
þòüñÿ âñ³õ âèìîã, — êàæå â³í. — 
Ç íèìè ìè ïðîâåëè â³äïîâ³äíèé 
³íñòðóêòàæ. Âîíè ðîçïèñàëè-
ñÿ â æóðíàë³ ³íñòðóêòàæó. ß æ 
íå ìîæó ñàì ¿çäèòè òà êîíòðîëþ-
âàòè ¿õ. Öèì çàéìàºòüñÿ ïîë³ö³ÿ, 

àäæå âîíè ïåðåâ³ðÿþòü ÿê ðèíêè, 
òàê ³ àâòîáóñè.

Äî ðåéñó âîä³ÿì ïðîâîäÿòü çà-
ì³ð òèñêó, ïåðåâ³ðÿþòü ¿õ íà âì³ñò 
àëêîãîëþ, à òàêîæ ì³ðÿþòü òåì-
ïåðàòóðó. Êîæíîãî âå÷îðà ï³ñëÿ 
ìèòòÿ â àâòîáóñ³ ïðîâîäÿòü äå-
ç³íôåêö³þ.

КУДИ СКАРЖИТИСЬ?
Ó ïðåññëóæá³ ì³ñüêî¿ ðàäè êà-

æóòü, ùî çà äîòðèìàííÿì ïðàâèë 
êàðàíòèíó ñë³äêóº ñïåö³àëüíà ìî-
á³ëüíà ðîáî÷à ãðóïà ó ñêëàä³ ïðåä-
ñòàâíèê³â óïðàâë³ííÿ òîðã³âë³, ïî-
ë³ö³¿, Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè òà 
ìóí³öèïàëüíî¿ ³íñïåêö³¿. 

Âîíè ðåãóëÿðíî ïåðåâ³ðÿþòü 
íå ëèøå ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò, 
à ³ ðèíêè, ìàãàçèíè òà ãðîìàäñüê³ 
ì³ñöÿ.

Íå çàêðèâàéòå î÷³ íà ïîðóøåí-
íÿ. Çàïèø³òü íîìåð ìàðøðóòó òà 
òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, çàô³êñóéòå 
ïîðóøåííÿ íà ôîòî ÷è â³äåî òà 
ïîâ³äîìòå â³äïîâ³äí³ ñëóæáè, àäæå 
íàøà áåçïåêà — ó íàøèõ ðóêàõ.

Як реагують у маршрутках, 
коли бачать поліцію: чи всі чемні?

Зранку у громадському 
транспорті дійсно багато 
людей 
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Багато людей спускають маски на бороду, 
коли займають місце у транспорті 

ДОВІДКА 

У випадку, якщо ви стали свідком 
порушень правил карантину — 
необхідно звертатися на лінію 
«102». Якщо ви помітили пору-
шення в громадському транспор-
ті — можна інформувати управління 
транспорту за телефоном 52–15–
14 або звертатися на лінію «102».

Ó òðàíñïîðò³ áàãàòî 
ëþäåé çí³ìàþòü 
ìàñêè. Âîä³¿ íà öå 
íå ðåàãóþòü. Êàæóòü, 
ùî ïî ñàëîíó õîäèòè 
íå áóäóòü
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«Ñîíÿ÷í³ äåðåâà» ó Òåðíîïîë³ 
ïî÷àëè âñòàíîâëþâàòè â 2016–
2017 ðîêàõ. Çàãàëîì ó ì³ñò³ ¿õ 
÷îòèðè. Ðîçòàøîâàí³ â ì³ñöÿõ 
â³äïî÷èíêó — íà Òåàòðàëüíîìó 
ìàéäàí³, á³ëÿ åêñòðèì-ìàéäàí÷è-
êà ó «Òîï³ëü÷å», ó ïàðêó ³ì. Òàðà-
ñà Øåâ÷åíêà òà íà «Öèãàíö³». Óñ³ 
îõî÷³ ìîæóòü áåçêîøòîâíî ï³äêëþ-
÷èòè äëÿ ï³äçàðÿäêè ñâî¿ òåëåôîíè, 
ïëàíøåòè ÷è ³íø³ ãàäæåòè çà äî-
ïîìîãîþ USB-êàáåëþ.

ЧОМУ НЕ ПРАЦЮЮТЬ
— ²íîä³ ÿ ï³äçàðÿäæàþ òåëåôîí, 

êîëè ãóëÿþ ç äðóçÿìè â ïàðêó ÷è 
íà «Öèãàíö³», — êàæå òåðíîïîëÿ-
íèí Äåíèñ. — Øêîäà, ùî òàêèõ 
çàðÿäíèõ ñòàíö³é íå òàê áàãàòî. 
Äî òîãî æ, âîíè ÷àñòî íå ïðàöþþòü.

Æóðíàë³ñò «RIA ïëþñ» ïåðåâ³-
ðèâ, ÷è ïðàöþþòü çàðÿäí³ ñòàíö³¿ 
òà â ÿêîìó âîíè ñòàí³. Ìè ïåðåâ³-
ðèëè âñ³ «ñîíÿ÷í³ äåðåâà».

Íà Òåàòðàëüíîìó ìàéäàí³ çàðÿäíà 
ñòàíö³ÿ ïðàöþº. Òàì ïåðåõîæ³ ï³ä-
çàðÿäæàëè ñâî¿ òåëåôîíè. Çàãàëîì 
ìîæíà ï³äêëþ÷èòè ÷îòèðè ïðèñòðî¿.

— Ð³äêî êîðèñòóþñü ï³äçàðÿä-
êîþ â³ä «ñîíÿ÷íèõ äåðåâ», àëå êîëè 
òåëåôîí ðîçðÿäæåíèé, ìîæíà ï³ä-
êëþ÷èòè, çàðÿäæàº, ÿê â³ä çâè÷àé-
íî¿ ðîçåòêè, — êàæå òåðíîïîëÿíèí 
Â³êòîð. — Àëå øêîäà, ùî òóò íåìàº 
êàáåë³â, éîãî ïîòð³áíî ìàòè ç ñî-
áîþ. ²íàêøå ï³äêëþ÷èòè òåëåôîí 
íå âäàñòüñÿ, òóò ëèøå ïîðòè.

Äî ñëîâà, ðàí³øå «ñîíÿ÷í³ äå-
ðåâà» áóëè îáëàäíàí³ ³ êàáåëÿìè 
äëÿ ï³äçàðÿäêè, îäíàê ¿õ çàì³íèëè 
íà çâè÷àéí³ ïîðòè, áî êàáåë³ ïî-
ñò³éíî íèùèëè âàíäàëè.

Ó ïàðêó ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà 
ï³äçàðÿäèòè òåëåôîí âæå íå âäà-
ëîñÿ. Ñïåö³àëüíà ðîçåòêà áóëà çëà-
ìàíà, ³íäèêàòîðè íå ïðàöþþòü. ßê 
êàæóòü â³äïî÷èâàëüíèêè, ðîçåòêà 
íå ïðàöþº âæå äàâíî.

Íà «Öèãàíö³» ðîçåòêè âèãëÿäà-
þòü ñïðàâíèìè, îäíàê âîíè òàêîæ 
íå ïðàöþâàëè. Õî÷à ïîãîäà áóëà 
ñîíÿ÷íà, ³íäèêàòîðè íà ðîçåòêàõ 
íå ãîð³ëè. Òåëåôîí íà ï³äêëþ÷åí-
íÿ òàêîæ íå ðåàãóâàâ.

БЕРЕЖІТЬ МАЙНО МІСТА!
À îò ó «Òîï³ëü÷å» ñèòóàö³ÿ çíà÷-

íî êðàùà. Çàðÿäí³ ïðèñòðî¿ ïðà-
öþâàëè. Ñàì³ ðîçåòêè íå çëàìàí³ 
òà íå ïîáèò³. Íèìè ÷àñòî êîðèñòó-
þòüñÿ ñïîðòñìåíè òà åêñòðåìàëè, 
ÿê³ çàéìàþòüñÿ ïîðó÷.

Ìè ä³çíàëèñÿ, ÿê ÷àñòî äîâîäèòü-
ñÿ ðåìîíòóâàòè çàðÿäí³ ñòàíö³¿ òà 
÷îìó äåÿê³ ç íèõ íå ïðàöþþòü. ßê 
ïîÿñíþº äèðåêòîð ÒÎÂ «Ñâ³òëî-
öåíòð» Âîëîäèìèð ßðåì÷óê, äåðåâà 
ïîñò³éíî ïîòåðïàþòü â³ä âàíäàë³â. ̄ õ 
äîâîäèòüñÿ ïåð³îäè÷íî ðåìîíòóâàòè.

— Îñíîâíà ïðîáëåìà — âàíäàëè, 
ñàìå ÷åðåç íèõ ïîñò³éíî äîâîäèòü-
ñÿ ðåìîíòóâàòè äåðåâà, — êàæå ïàí 
Âîëîäèìèð. — Íàïåðåäîäí³ Âåëè-
êîäíÿ ìè çíîâó ðåìîíòóâàëè äåðåâà. 
Çàì³íèëè ðîçåòêè, òåïåð âîíè íîâ³.

Äåðåâà â ïàðêó ³ì. Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà òà íà «Öèãàíö³» â³äðåìîí-
òóþòü, îäíàê ÷è íà äîâãî ¿õ âè-
ñòà÷èòü? Íîâ³ ðîçåòêè ìàþòü çà-
ãëóøêè, ùîá âñåðåäèíó íå çàò³êàëà 
âîäà, êîæíå äåðåâî ìàº ïî ÷îòèðè 
ïîðòè äëÿ USB. Íà äåðåâàõ çàëè-
øèëèñü ³ ñòàð³ ïîðòè, ÿê³ áóëè 
÷àñòèíîþ êîíñòðóêö³¿, îäíàê âîíè 
íå ïðàöþþòü. Ïðàöþþòü çàðÿäí³ 
ñòàíö³¿ íå ëèøå âäåíü, à ³ ââå÷åð³, 
ó íèõ âìîíòîâàí³ àêóìóëÿòîðè.

ЧИ МОЖНА ЗАРЯДИТИ ТЕЛЕФОН 
НА ВУЛИЦІ ВІД «СОНЯЧНИХ ДЕРЕВ»
Технології  У місті є кілька локацій, де 
всі охочі можуть підзарядити свої гаджети 
за допомогою сонячних панелей. Журналіст 
«RIA плюс» перевірив, чи працюють вони

Біля екстрим-майданчика всі 
розетки працюють. Вони залишились 
в ідеальному стані

У парку ім. Тараса Шевченка 
розетки на «сонячних деревах»
не працюють

На «Циганці» сонячні панелі 
не працюють, хоча розетки 
мають вигляд справних

На Театральному майдані розетки вже пошкоджені, 
однак всі вони працюють

В
А

Д
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ЯК МІСЦЕВИЙ БІЗНЕС 
ПЕРЕЖИВАЄ КАРАНТИН
Прогноз  Незважаючи на те, що 
на вулицях Тернополя все рідше можна 
зустріти людину в масці, карантин ще 
не закінчився. Багато місцевих закладів 
та фірм відновили свою роботу, проте 
карантинні обмеження доволі відчутно 
зачепили як малий, так і великий бізнес

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Âïëèâ åï³äåì³¿ êîðîíàâ³ðóñó 
íà åêîíîì³êó ùå ñêëàäíî ñïðî-
ãíîçóâàòè, àëå ÿêùî êàðàíòèí 
â Óêðà¿í³ òðèâàòèìå íå ê³ëüêà 
òèæí³â, à ê³ëüêà ì³ñÿö³â, áàãàòî 
êîìïàí³é îïèíÿòüñÿ íà ìåæ³ áàí-
êðóòñòâà. Ïðî öå â³äâåðòî ãîâî-

ðÿòü ³ òåðíîï³ëüñüê³ ï³äïðèºìö³.
Óñå çì³íþºòüñÿ äóæå øâèäêî, ³ ö³ 

çì³íè íàãàäóþòü áðîóí³âñüêèé ðóõ, 
÷èì óñêëàäíþþòü ³ òàê íåïðîñòå 
æèòòÿ ì³ñöåâîãî á³çíåñó. ×è â³ä-
÷óëè ì³ñöåâ³ ï³äïðèºìñòâà ïîñëà-
áëåííÿ êàðàíòèíó, ÷è âäàëîñÿ ¿ì 
çáåðåãòè ðîáî÷³ ì³ñöÿ äëÿ òåðíîïî-
ëÿí ³ ùî ïðîãíîçóþòü íà ìàéáóòíº, 
çàïèòàëè æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ».

Бізнес під час карантину переживає нелегкі часи. Прибутки 
в багатьох впали, але вони намагаються зберегти робочі місця

Представників фірм 
та підприємств ми запитали:
1. Як зараз працює підприємство/фірма та чи вдалося зберегти робочі місця?
2. Чи підтримує влада справу під час карантину?
3. Чи зможе бізнес перебути ще одну можливу карантинну хвилю?
4. Яким бачите розвиток своєї справи у майбутньому?

ВІТАЛІЙ СОРОКОЛІТ, ТОВ «МЕЛВІС» 
1. У нас нематеріальне виробництво, 
тому карантин не надто сильно вплинув 
на нас. Робочі місця ми зберегли.
2. Влада не підтримує, поки доводиться 
з нею лише воювати.
3. Карантин на нас не впливає, тому ми 
працюємо у звичному режимі.
4. Поки мені потрібно відстояти те, що 
я маю зараз. Це забирає дуже багато 
зусиль.

ОЛЕГ РІЗНИК, МАЙСТЕРНЯ 
РЕКЛАМИ «РЕЗОНАНС МЕДІА» 
1. У нас зараз сезон, ми продаємо футбол-
ки. Люди цікавляться цим, але слабше, 
ніж минулого року. Річ у тім, що зараз ми 
не відчуваємо такої скрути, як інші фірми, 
але ближче до липня пік продаж у нас спа-
дає. Ми зберегли майже всі робочі місця.
2. Звичайно, з боку влади нам ніхто 
не допомагав. Виконком міської ради 
прийняв рішення про позбавлення від 
сплати податку, а в податковій нам 
сказали, що такі рішення в компетенції 
лише сесії. Вони мають прислати офіцій-
ний лист від міської ради. А вони лише 
проголосували для виду.
3. Якщо казати в загальному, то бізнес 
буде переживати другу хвилю карантину 
дуже болюче.
4. Основні продажі у нас відбуваються 

з квітня по червень, саме в цей період 
ми формуємо наш капітал на рік. Через 
те, що цьогоріч ми продавали тільки 
в червні, виручка значно менша, тому 
будемо думати, як реорганізувати свій 
бізнес на майбутнє.

КАТЕРИНА КОНДРАТЮК, 
ФАСТ-ФУД «АЛІ-БАБА» 
1. Послаблення карантину дало можли-
вість нам працювати, хоча до показників, 
які були перед карантином, ще далеко. 
Ми потроху повертаємося до роботи. 
Нам вдалося зберегти робочі місця.
2. Підтримки з боку влади немає.
3. Якщо чесно, то наші ресурси на нулі і 
не тільки у нас. Навіть зараз ми не має-
мо можливості працювати повноцінно.
4. Є певна невизначеність щодо майбут-
нього, адже влада то посилює карантин, 
то його послаблює. Хотілося би повер-
нутися до повноцінної роботи, так, як це 
було до карантину.

СЕРГІЙ БАРАНОВСЬКИЙ, 
ТМ «МОЛОКІЯ» 
1. Ми не сильно втратили, тому що 
працювали і під час карантину, адже 
люди хочуть їсти кожен день, відпо-
відно, ми реалізували та реалізуємо 
свою продукцію. Ми не скорочували 
робочі місця, а лише ввели обмеження 
при роботі, наприклад, дехто працю-
вав вдома.
2. Під час карантину ми самі себе 
стараємося підтримувати, а від влади 
якоїсь підтримки не відчули.
3. Вважаю, що якщо почнеться друга 
хвиля карантину, то прибутки компанії 
зменшаться, але не за рахунок коро-
навірусу, а через те, що вироблення 
молока падає у всій країні. Я гадаю, 
що наші люди дещо розслабилися за-
раз, і друга хвиля захворювання буде. 

Важко спостерігати за тим, як більшість 
перебувають в магазинах без масок та 
не дотримуються соціальної дистанції.
4. Ми стараємося розвиватися та 
працювати, важко спрогнозувати 
майбутнє.

ВОЛОДИМИР РОМАНКО, 
ТОРГІВЛЯ ПРОДОВОЛЬЧИМИ 
ТОВАРАМИ 
1. Карантин уже фактично і не відчу-
вається, але наслідки його ми буде-
мо пожинати довго. У нас продуктові 
магазини, тому ми як працювали, так 
і працюємо, хоч варто визнати, що 
не на тому рівні, який був до карантину. 
Ми зберегли робочі місця, на щастя.
2. Влада не підтримувала бізнес, а ро-
била лише так, щоб знищити еконо-
міку. Вони керуються правилом — хто 
виживе, той виживе.
3. Ще одна хвиля карантину стане кра-
хом для бізнесу та держави. Економіка 
зазнала значних втрат, тому ще одна 
тривала ізоляція поверне нас у дев’я-
ності до гіперінфляції.

4. Це дуже складно. Поки ми працює-
мо і пробуємо розвиватися, а як буде 
далі, ніхто не знає. Важко будувати 
прогнози на майбутнє, особливо з 
нашою владою.

Без масових 
заходів: 
карантин
Âðàõîâóþ÷è çðîñòàííÿ 
ê³ëüêîñò³ õâîðèõ, 17 ÷åðâ-
íÿ â Òåðíîï³ëüñüêîìó 
îïåðàòèâíîìó øòàá³ äëÿ 
áîðîòüáè ç êîðîíàâ³ðóñîì 
ïðèéíÿëè ðÿä ð³øåíü:
 çàáîðîíåí³ áóäü-ÿê³ 
ìàñîâ³ çàõîäè â ïðèì³ùåí-
íÿõ (çà âèíÿòêîì ÇÍÎ), 
à ïðîñòî íåáà äîçâîëÿºòüñÿ 
ïðîâåäåííÿ òàêèõ çàõî-
ä³â, çà óìîâè îáìåæåííÿ 
ê³ëüêîñò³ îñ³á, íå á³ëüøå 
30 (ç îáìåæåííÿì äîñòóïó 
ñòîðîíí³õ îñ³á òà äîòðèìàí-
íÿ ó÷àñíèêàìè ñîö³àëüíî¿ 
äèñòàíö³¿, âèêîðèñòàííÿì 
çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî 
çàõèñòó òîùî);
 ó çàêëàäàõ ãðîìàäñüêî-
ãî õàð÷óâàííÿ çàáîðîíåíî 
ïðîâîäèòè ìàñîâ³ ñâÿò-
êóâàííÿ (óðî÷èñò³ ïîä³¿, 
âåñ³ëëÿ òîùî). Ãîñò³ â ïðè-
ì³ùåíí³ çàêëàäó ìàþòü áóòè 
íå á³ëüøå 2 ãîäèí, à â³ä-
ñòàíü ì³æ ñóñ³äí³ìè ñòîëè-
êàìè ìàº áóòè íå ìåíøà 
1,5 ì. Òàêîæ çàáîðîíåíî 
çà îäíèì ñòîëèêîì ñèä³òè 
á³ëüøå, í³æ ÷îòèðüîì êë³-
ºíòàì, íå âðàõîâóþ÷è ä³òåé 
äî 14-òè ðîê³â;
 ó ÒÐÖ òà ðèíêàõ ïîâèíí³ 
áóòè ðîçìåæîâàí³ ïîòîêè 
â³äâ³äóâà÷³â (çàáåçïå÷åíèé 
îêðåìèé âõ³ä òà âèõ³ä); 
çä³éñíþâàòè òåìïåðàòóð-
íèé ñêðèí³íã òà îáðîáêó 
ðóê â³äâ³äóâà÷³â; ïîíîâèòè 
äèñòàíö³éíó ðîçì³òêó äëÿ 
â³äâ³äóâà÷³â;
 ó ì³ñüêîìó ãðîìàäñüêî-
ìó òðàíñïîðò³ çä³éñíþþòü 
ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â âè-
êëþ÷íî ó ìàñêàõ òà â³äïî-
â³äíî äî ê³ëüêîñò³ ì³ñöü äëÿ 
ñèä³ííÿ; ìàþòü ïîñèëèòè 
äåç³íôåêö³þ;
 ùå çàáîðîíåíî â³äâ³äóâà-
òè çàêëàäè îñâ³òè ¿¿ çäîáó-
âà÷àìè (îêð³ì ÇÍÎ);
 ïëàíîâà ãîñï³òàë³çàö³ÿ 
â ë³êàðíÿõ ðåàá³ë³òàö³¿ 
â³äòåðì³íîâóºòüñÿ, çà âè-
íÿòêîì çàãðîçè ïîã³ðøåííÿ 
ñòàíó çäîðîâ’ÿ ëþäèíè, ùî 
âèçíà÷àºòüñÿ êîíñèë³óìîì. 
Ïðèïèíåíî ïðîâåäåííÿ 
ïðîôîãëÿä³â, êð³ì â³éñüêî-
âî-ë³êàðñüêèõ êîì³ñ³é òà 
ïðèçíà÷åíèõ ñóäîì;
 äîçâîëåíî îáñëóãîâóâà-
òè êîðèñòóâà÷³â á³áë³îòåê 
íà ïðèéîì òà âèäà÷ó êíèãè. 
×èòàëüí³ çàëè òà ³íòåð-
íåò-öåíòðè ïðè á³áë³îòåêàõ 
ùå íå ïðàöþâàòèìóòü;
 øê³ëüí³ òàáîðè ïîêè íå 
ïðàöþâàòèìóòü.
Ìåäèêè çàêëèêàþòü äîòðè-
ìóâàòèñÿ ñîö³àëüíî¿ äèñ-
òàíö³¿ òà ìàñêîâîãî ðåæè-
ìó. Áåðåæ³òü ñåáå òà ñâî¿õ 
ð³äíèõ!

КОРОТКОКОРОТКО
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ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–15, 

OLIATUR9@GMAIL.COM

Ñâîþ òâîð÷³ñòü ²ðèíà Âåïðèê 
ðîçïî÷àëà ç³ ñòâîðåííÿ ìàëåíüêèõ 
êàçêîâèõ ôåé.

Êîëüîðîâ³ ôåº÷êè, ùî ìîæóòü 
ñòàòè áðîøêàìè, ï³äâ³ñêàìè ÷è 
ïðèêðàñàìè ³íòåð’ºðó, ïðîñòî ï³ä-
êîðèëè ìåðåæó, àäæå öå íå ïðî-
ñòî ïðèêðàñè — öå ñïðàâæí³ 
ìàã³÷í³ ³ñòîòè, ÿê³ ìîæóòü ñòàòè 
îáåðåãîì àáî òàë³ñìàí÷èêîì.

— Êîë³ð ìàéáóòíüî¿ ôå¿ ÷è 
ëÿëå÷êè îáèðàþ çàëåæíî â³ä íà-
ñòðîþ: ÷è ìåí³ õî÷åòüñÿ çðîáèòè 
¿¿ ÿñêðàâîþ ÷è í³æíîþ, êîëüî-
ðîâîþ ÷è îäíîòîííîþ, — êàæå 
òåðíîïîëÿíêà. — Êîëè ôåÿ âæå 
«îäÿãíåíà», òî óÿâà äîìàëüîâóº, 
ÿêîþ ìàº áóòè çà÷³ñêà ³ êîë³ð 
âîëîññÿ. Ïîò³ì âæå ä³ñòàþ ð³çí³ 
íàìèñòèíêè, ï³äâ³ñêè, ñòð³÷êè ³ 
ï³äáèðàþ, ùî ñàìå ñòàíå ðîäçèí-
êîþ îáðàçó.

²ðèíà Âåïðèê êàæå, ùî ìà-
ëåíüê³ ôå¿ òàê çàõîïëþâàëè ¿¿, 
ùî ³íêîëè çàñèäæóâàëàñü çà ðî-
áîòîþ äîï³çíà. À çà âåñü ÷àñ âîíà 
ñòâîðèëà âæå ïîíàä ñîòíþ òàêèõ 
ëÿëå÷îê. Æ³íêà íàâ³òü íå ìîæå 
âèä³ëèòè ÿêóñü îäíó ç³ ñâî¿õ ðîá³ò.

КОТИКИ «ПІДКОРИЛИ» 
МЕРЕЖУ 

Â³ä ìàëåíüêèõ ôåº÷îê ²ðèíà 
âèð³øèëà ïåðåéòè äî ðîá³ò «ñåð-

éîçí³øèõ». Ñïî÷àòêó ñòâîðèëà ç 
âîâíè äëÿ ñèíî÷êà ñâåòð ç ðèá-
êîþ, áî ìàëþê — çà ãîðîñêîïîì 
íàëåæèòü äî çíàêó Ðèáè. Ðîáèòü 
ìàéñòðèíÿ øàïêè, øàðôè. ²ç îñ-
òàíí³õ ðîá³ò — ñï³äíèöÿ äëÿ ñåáå.

À ïîò³ì ²ðèíà íàâ÷èëàñü ðîáèòè 
ðþêçàêè, àëå íå ïðîñò³, à ó ôîðì³ 
êîò³â. Òåïåð ïóõíàñòèêè ç âåëè-
÷åçíèìè î÷èìà ³ ùå á³ëüøèìè 
æèâîòèêàìè êðàñóþòüñÿ íà ïëå-
÷àõ íå ëèøå ó íå¿, à é â ³íøèõ 
ëþäåé.

— Ñâîãî ïåðøîãî êîòèêà ÿ çðî-
áèëà íà ìàéñòåð-êëàñ³ Ìàð³¿ Áåç-
êîðîâàéíî¿, — êàæå ²ðèíà. — Íàé-
á³ëüøå ÷àñó çàáèðàº ñòâîðåííÿ 
î÷åé, àäæå ñàìå âîíè ïðèâåðòà-
þòü äî ñåáå íàéá³ëüøå óâàãè.

Ðàçîì ³ç êîòèêàìè æ³íêà ñòâî-
ðèëà ³ ºíîòèêà.

— Öå ðó÷íà ðîáîòà. Äâîõ îäíà-
êîâèõ òàêèõ ñòâîðèòè íåìîæëè-
âî, — êàæå ìàéñòðèíÿ. — Â îäíî-
ãî ìîæå áóòè ìåíøèé æèâîòèê, 
â ÿêîãîñü — á³ëüøèé. Âèñîòà ¿õ 
áëèçüêî ï³âìåòðà.

Àëå íàéâ³äïîâ³äàëüí³øîþ ìð³-
ºþ áóëî âèãîòîâëåííÿ ðþêçà-
êà-äèíîçàâðà äëÿ ñèíî÷êà.

ДИНОЗАВР — ДЛЯ СИНОЧКА 
— Ì³é ñèíî÷îê Ñàøêî ùå ç 

äâîõ ðî÷ê³â çàõîïëþºòüñÿ äèíî-
çàâðèêàìè, — êàæå ìàéñòðèíÿ. — 
Çàðàç ñèíêîâ³ ø³ñòü ³ çà öåé ÷àñ 
ìè âæå âèâ÷èëè äóæå áàãàòî ïðî 

ДИНОЗАВРИ І КОТИКИ, ЯКИХ 
МОЖНА НОСИТИ НА ПЛЕЧАХ
Хобі  Наплічники — казкові істоти 
з допомогою валяння вовни творить 
тернополянка Ірина Веприк

íèõ. ß çàõîò³ëà, ùîá ó ñèíî÷êà 
áóâ âëàñíèé äèíîçàâðèê.

Íà âèãîòîâëåííÿ äèíîçàâðèêà 
ï³øëî áëèçüêî òðüîõ òèæí³â.

— ß ðîçóì³þ, ùî öÿ ðîáîòà áóëà 
òîãî âàðòà, êîëè ÿ ïîáà÷èëà çàõâàò 
ñèíà, — êàæå ²ðèíà. — Â³í ÷àñòî 
ðîçïîâ³äàº, ùî êîëè âèõîäèòü 
ãóëÿòè ç íèì, òî äðóç³ ïèòàþòü, 
äå â³í âçÿâ òàêîãî, à ³íêîëè — ³ 
íåçíàéîì³ ëþäè ö³êàâëÿòüñÿ.

ЕСКІЗ ЗРОБИЛА САМА. 
ДИНОЗАВР — З ЕНЦИКЛОПЕДІЇ 

Äèíîçàâðà ²ðèí³ ïîêàçàâ ñèíîê 
ó åíöèêëîïåä³¿. Éîãî íàçâà — Òå-
ïåéÿðà.

— Ó íüîãî º êðèëà, âåëèêèé 
ö³êàâèé ãðåá³íü, — êàæå ²ðèíà. — 
Ñïî÷àòêó ÿ ðîáèëà ìàëþíêè, êðåñ-
ëåííÿ, ùîá ìîæíà éîãî áóëî ïåðå-
ôîðìóâàòè ó ðþêçà÷îê. Áóëî òàêå, 
ùî äîâîäèëîñü ïåðåðîáëÿòè äåÿê³ 
äåòàë³. Àëå ÿ ëþáëþ öåé ïðîöåñ.

Çà ðîçì³ðîì äèíîçàâðèê âèé-
øîâ íàâ³òü á³ëüøèé, àí³æ êîòèêè. 
Îêð³ì òîãî, êðèëà ó íüîãî ñêëà-
äàþòüñÿ.

Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî ó áóäü-
ÿê³é ñïðàâ³ ãîëîâíå — âêëàäàòè 
÷àñòèíêó ñâîº¿ äóø³ ³ ðîáèòè âñå 
ç íàñîëîäîþ. Òîä³ ³ ñàìà ðàä³ºø, 
³ íàñòð³é õîðîøèé ó òèõ, ó êîãî 
ïîò³ì æèâóòü òâî¿ ðå÷³.

Óæå ç ïåðøîãî ïîãëÿäó 
âè çà÷àðóºòåñü 
ó ðîáîòè æ³íêè, àäæå 
ïîâ³ðèòè ó òå, ùî ¿õ 
ñòâîðèëè ç³ çâè÷àéíî¿ 
âîâíè, — äóæå âàæêî
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Спочатку майстриня почала робити кольорових феєчок, які 
можуть стати брошками, підвісками чи прикрасами інтер’єру

Уперше рюкзак у формі котика Ірина Веприк 
побачила на майстер-класі в однієї майстрині. 
Захотіла і собі такий зробити

Тепер такі пухнастики з величезними очима 
і ще більшими животиками красуються 
на плечах не лише у неї, а й в інших людей

Рюкзак-динозаврик Ірина створила для сина 
Сашка. Адже він просто закоханий у цих істот

Спочатку майстриня створила ескіз динозавра, який 
перемалювала з енциклопедії. Назва цього виду — Тепейяра
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Íà âóëèöÿõ ì³ñòà á³ëüø³ñòü ëþ-
äåé âæå õîäÿòü áåç ìàñîê, õî÷à 
ùå ì³ñÿöü òîìó ìàéæå âñ³ òåðíî-
ïîëÿíè îäÿãàëè ìåäè÷í³ ìàñêè.

— ß ùå îäÿãàþ ìàñêó, íàâ³òü 
êîëè éäó íà âóëèöþ, — êàæå 
ñòóäåíò Äåíèñ. — Ó ìåíå âæå º 
çâè÷êà, ùî ç áóäèíêó ïîòð³áíî 
âèõîäèòè ñàìå òàê. Êîëè éäó 
âóëèöåþ, ìîæó ¿¿ ïðèñïóñòèòè, 
àáî çíÿòè. Àëå êîëè ìèíàþ ëþäí³ 
ì³ñöÿ — ìàñêó îäÿãàþ.

Ó ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ, ñóïåð-
ìàðêåòàõ ³ òðàíñïîðò³ ìàñêó äîâå-
äåòüñÿ îäÿãíóòè, õî÷à â ìàãàçèíàõ 
ìîæíà ïîì³òèòè ëþäåé, ÿê³ àáî 
ñïóñêàþòü ìàñêè íà áîðîäó, àáî 
âçàãàë³ ¿õ çí³ìàþòü.

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ У 
МАГАЗИНАХ

Ìàñêè, ÿê ³ àíòèñåïòèêè, óæå 
ïåðåñòàëè áóòè äåô³öèòîì â àï-
òåêàõ òà ìàãàçèíàõ. Îäíàê öå 
íå íàäòî âïëèíóëî íà ¿õ âàðò³ñòü, 
³ ìàñêó çà 1–2 ãðèâí³, ÿê ðàí³øå, 
ùå íå çíàéäåø.

Ó ê³ëüêîõ àïòåêàõ ð³çíèõ ìåðåæ 
ì³ñòà æóðíàë³ñò «RIA ïëþñ» çíàé-
øîâ ìåäè÷í³ ìàñêè çà 4–10 ãðè-
âåíü çà øòóêó. Îäíàê íå âñþäè 
âîíè º.

Ïðèäáàòè çàõèñí³ ìåäè÷í³ ìà-
ñêè ìîæíà ³ â ñóïåðìàðêåòàõ. Äå-
õòî ïðîäàº ïîøòó÷íî — çà 8 ãðè-
âåíü. Ó äåÿêèõ ìàãàçèíàõ — ìà-
ñêè óïàêîâêàìè ïî 10 øòóê 
çà 130 ãðèâåíü, òîáòî îäíà êîøòóº 
13 ãðèâåíü.

Ó ìàãàçèíàõ ç òîâàðàìè äëÿ 
äîìó òàêîæ º ìàñêè, ïåðåâàæ-
íî — áàãàòîðàçîâ³, ðåñï³ðàòîðíîãî 
òèïó. Òàê³ êîøòóþòü 80–100 ãðè-
âåíü.

ßê ïåðåêîíàâñÿ æóðíàë³ñò, 
ó çâè÷àéíèõ ïðîäóêòîâèõ ìàãà-
çèíàõ ïðèäáàòè ìàñêó çíà÷íî 
ïðîñò³øå, í³æ â àïòåêàõ, îäíàê 
çàïëàòèòè äîâåäåòüñÿ á³ëüøå.

ЧИ МОЖНА ЗАМОВИТИ ЇХ В 
ІНТЕРНЕТІ

Çàìîâèòè çàõèñí³ ìàñêè ìîæíà 
³ â ³íòåðíåò³. Îäíàê ö³íè íà íèõ 
íå íèæ÷³, í³æ â àïòåêàõ òà ìàãàçè-
íàõ ì³ñòà. Äî òîãî æ, ïðèäáàòè ¿õ 
ìîæíà ëèøå óïàêîâêàìè ïî 10–
50 øòóê. Óïàêîâêà òðèøàðîâèõ 
ìåäè÷íèõ ìàñîê ç 50 øòóê êîøòóº 
350 ãðèâåíü, òîáòî çà îäíó ïîòð³á-
íî çàïëàòèòè 7 ãðèâåíü. Äî ö³º¿ 

âàðòîñò³ ùå ïîòð³áíî äîäàòè 
âàðò³ñòü äîñòàâêè — ïðèáëèçíî 
50 ãðèâåíü. Òîìó çàìîâëÿòè ¿õ 
â ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ íå çàâæäè 
âèã³äíî.

À îò ìàñêè ðåñï³ðàòîðíîãî òèïó 
â ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ çíàéòè çíà÷-
íî ïðîñò³øå, í³æ â àïòåêàõ ì³ñòà. 
Ö³íè íà ðåñï³ðàòîðè çíèçèëèñü. 
ßêùî ùå ì³ñÿöü òîìó âîíè êîø-
òóâàëè 150–180 ãðèâåíü, òî çà-
ðàç — 50. Õî÷à äî êàðàíòèíó âîíè 
âàðòóâàëè 25 ãðèâåíü ÿê â àïòå-
êàõ, òàê ³ â ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ.

ЧИ ЗАХИСТИТЬ ВАС МАСКА
Áàãàòî òåðíîïîëÿí ââàæàþòü, 

ùî ìàñêè íå ìîæóòü çàõèñòèòè 
âàñ â³ä êîðîíàâ³ðóñó òà â³ä ³í-
øèõ ³íôåêö³é, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ 
ïîâ³òðÿíî-êðàïåëüíèì øëÿõîì, 
òîìó íåìàº ñåíñó ¿¿ îäÿãàòè. 
ßê ïîÿñíþº ë³êàð-åï³äåì³îëîã 
Òåðíîï³ëüñüêîãî îáëàñíîãî ëà-
áîðàòîðíîãî öåíòðó Âîëîäèìèð 
Ïàíè÷åâ, çâè÷àéíà ìàñêà ñïðàâä³ 
íå çàõèñòèòü âàñ â³ä îòî÷óþ÷èõ, 

îäíàê âîíà ñòðèìóº ìîêðîòó ïðè 
êàøë³ òà ÷õàíí³ ³ çàõèùàº ³íøèõ 
â³ä âàñ.

Ãðîìàäñüêèõ ì³ñöü òà òðàí-
ñïîðòó, äå º ñêóï÷åííÿ ëþäåé, 
êðàùå âçàãàë³ óíèêàòè — ðàäèòü 
ë³êàð. Îäíàê ÿêùî âàì âñå æ äî-
âîäèòüñÿ êîðèñòóâàòèñÿ ãðîìàä-
ñüêèì òðàíñïîðòîì, âàðòî îäÿãàòè 
ìàñêó ñàìå ðåñï³ðàòîðíîãî òèïó, 
ÿêà âæå çäàòíà çàõèñòèòè âàñ â³ä 
îòî÷óþ÷èõ.

— ßêùî ëþäèíà íå ìàº çìîãè 
óíèêíóòè ïî¿çäîê ó ãðîìàäñüêîìó 
òðàíñïîðò³, âàðòî âèêîðèñòîâóâà-
òè çàõèñí³ ðåñï³ðàòîðè, à íå çâè-
÷àéí³ ìàñêè, — ïîÿñíþº åï³äåì³-
îëîã. — Ðåñï³ðàòîð ìàº áóòè òèïó 
FFP2 ÷è FFP3. ßêùî ìàñêà ð³âíÿ 
FFP2, ¿¿ ìîæíà íîñèòè äî 3 ãî-
äèí. FFP3 åôåêòèâíà äî 6 ãîäèí.

Ìàñêó ìîæíà îäÿãàòè ê³ëüêà 
ðàç³â «ç ïåðåðâàìè». Ãîëîâíå — 
ñòåæèòè çà ÷àñîì, ñê³ëüêè âè âæå 
¿¿ íîñèòå.

— Ìàñêó ìîæíà íîñèòè ç ïå-
ðåðâàìè, — ïîÿñíþº ïàí Âîëî-

ЧИ ПОТРІБНО ВЛІТКУ НОСИТИ 
МАСКИ: ЩО КАЖУТЬ ЛІКАРІ
Карантин  Багато тернополян, 
незважаючи на карантин, перестали 
дотримуватися маскового режиму. 
Скільки коштують маски зараз, де їх 
можна придбати та чи потрібні вони 
взагалі, розповіли експерти

Ó ãðîìàäñüêîìó 
òðàíñïîðò³ êðàùå 
âèêîðèñòîâóâàòè 
çàõèñí³ ðåñï³ðàòîðè, 
à íå çâè÷àéí³ ìåäè÷í³ 
ìàñêè

äèìèð. — Íàïðèêëàä, ó âàñ ðåñ-
ï³ðàòîð ç ìàðêóâàííÿì FFP2. 
Âè ìîæåòå îäÿãíóòè ¿¿ íà ï³â 
ãîäèíè, çíÿòè ¿¿ ³ ó âàñ ëèøàºòü-
ñÿ ùå 2,5 ãîäèíè çàïàñó. Âàðòî 
ñòåæèòè çà ÷àñîì. Êîæíà ìàñêà 
ìàº ñâ³é ðåêîìåíäîâàíèé ÷àñ âè-
êîðèñòàííÿ.

À îò íàðîäí³ ìåòîäè áîðîòüáè 
ç â³ðóñàìè, òàê³ ÿê çìàùóâàí-
íÿ áàëüçàìîì «Ç³ðî÷êà» íîñà, 
íå çìîæóòü âàñ çàõèñòèòè — êàæå 
ë³êàð. Öå ëèøå ñòâîðèòü ³ëþç³þ 
çàõèñòó. Äî òîãî æ, äåÿê³ ìàç³ òà 
çàñîáè ìîæóòü ïåðåñóøèòè ñëè-
çîâó îáîëîíêó, ùî ëèøå çðîáèòü 
¿¿ á³ëüø âðàçëèâîþ äî ³íôåêö³¿.

— Öå àáñîëþòíî íå äîïîìî-
æå çàõèñòèòèñÿ â³ä â³ðóñó. Õ³áà 
äåêîìó òàê ïñèõîëîã³÷íî áóäå 
ëåãøå âïîðàòèñÿ. Òðåáà çàõè-
ùàòè ñëèçîâó íîñà, ùîá íà íèõ 
íå îñ³äàëè â³ðóñè. Òðàäèö³éíèìè 
ñòàðèìè ìåòîäàìè º çìàùóâàí-
íÿ íîñîâîãî õîäó ãîñïîäàðñüêèì 
ìèëîì. Ðàí³øå òàê³ ðåêîìåíäàö³¿ 
áóëè, à çàðàç ¿õ âæå íåìàº.

ЧИ ВПЛИВАЄ СПЕКА 
НА ПОШИРЕННЯ ІНФЕКЦІЇ

Áàãàòî òåðîïîëÿí ÷åðåç ñïåêó 
ïåðåñòàëè îäÿãàòè ìàñêè íà âó-
ëèö³. Íà ðèíêó ÿê ïîêóïö³, òàê ³ 
ïðîäàâö³ âæå íå íîñÿòü ¿õ, õî÷à 
òàì áàãàòî ëþäåé. ×åðåç ñïåêó 
â ìàñö³ âàæêî äèõàòè, íà í³é 
óòâîðþºòüñÿ êîíäåíñàò ³ âîíà 
ñòàº âîëîãîþ.

Îäíàê â Ì³í³ñòåðñòâ³ îõîðîíè 
çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè ïîïåðåäæàþòü, 

ùî ñïåêà — íå ïðèâ³ä ñêàñîâóâàòè 
ìàñêîâèé ðåæèì. Ó ì³í³ñòåðñòâ³ 
íàãîëîøóþòü, ùî çàñîáè çàõèñòó 
âàðòî îäÿãàòè ó âñ³õ ãðîìàäñüêèõ 
ì³ñöÿõ — ìàãàçèíàõ, ñóïåðìàðêå-
òàõ, àïòåêàõ, çàêëàäàõ õàð÷óâàííÿ, 
íà çóïèíêàõ, ó ãðîìàäñüêîìó òðàí-
ñïîðò³, íà ðèíêó òîùî. À îò ïðîãó-
ëþþ÷èñü íà âóëèö³, ìàñêó ìîæíà 
çíÿòè. Ãîëîâíå — ïàì'ÿòàòè ïðî 
ñîö³àëüíó äèñòàíö³þ.

Ó ÌÎÇ ïîÿñíþþòü, ùî ñïåêà 
íå ñêàñîâóº êàðàíòèíí³ íîðìè òà 
ìàñêîâèé ðåæèì ó ãðîìàäñüêèõ 
ì³ñöÿõ.

— Ñòðàòåã³ÿ, ÿêó ìè âèáðà-
ëè — öå ñòðàòåã³ÿ ñòðèìóâàííÿ, 
àëå öå æîäíèì ÷èíîì íå ñêàñî-
âóº ìàñêîâèé ðåæèì ³ äîòðèìàí-
íÿ ñîö³àëüíî¿ äèñòàíö³¿, — çàÿâèâ 
ì³í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Ìàêñèì 
Ñòåïàíîâ.

Âñåñâ³òíÿ îðãàí³çàö³ÿ îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ ïîïåðåäæàº, ùî ñïåêà 
íå âïëèâàº íà ïîøèðåííÿ êîðîíà-
â³ðóñó. Íå çâàæàþ÷è íà ïîòåïë³í-
íÿ òà ñîíöå, ³íôåêö³ÿ ïðîäîâæóº 
ïîøèðþâàòèñÿ ó ñâ³ò³. Çîêðåìà, 
íà Òåðíîï³ëüùèí³ ê³ëüê³ñòü íî-
âèõ âèïàäê³â çàõâîðþâàííÿ çíî-
âó ïî÷àëà çðîñòàòè, íåçâàæàþ÷è 
íà ïîòåïë³ííÿ. Òîìó âë³òêó ëþäÿì 
òàêîæ ïîòð³áíî äîòðèìóâàòèìóòüñÿ 
çàõîä³â ç ïðîô³ëàêòèêè ïîøèðåííÿ 
³íôåêö³¿, òàêèõ ÿê ñîö³àëüíå äèñ-
òàíö³þâàííÿ òà ìàñêîâèé ðåæèì.

— Ñòàí äîâê³ëëÿ — äàëåêî 
íå íàéâàæëèâ³øèé ÷èííèê, ÿêèé 
ïîòð³áíî áðàòè äî óâàãè, ïðîãíî-
çóþ÷è ïîøèðåííÿ êîðîíàâ³ðó-

ñó — â³í àêòèâíî ïîøèðþºòüñÿ 
ïî âñüîìó ñâ³òó çà áóäü-ÿêèõ ïî-
ãîäíèõ óìîâ, — ïîÿñíèëè ó ÂÎÎÇ.

Ìåäèêè æ ðàäÿòü îäÿãàòè â ñïå-
êó ìàñêè ç íàòóðàëüíèõ àáî íà-
ï³âñèíòåòè÷íèõ ìàòåð³àë³â, â ÿêèõ 
íå òàê æàðêî. Òàêîæ ìîæå ï³ä³éòè 
âàòíî-ìàðëåâà ïîâ'ÿçêà. Îäíàê 
ïàì'ÿòàéòå, ùî êîëè ìàñêà ñòàº 
âîëîãîþ — ¿¿ ïîòð³áíî çàì³íèòè.

КОЛИ ТА КОМУ ВАРТО 
ОДЯГАТИ МАСКУ

Ðîç’ÿñíåííÿ ùîäî ïðàâèë íî-
ñ³ííÿ ìàñîê òà ìàñêîâîãî ðåæèìó 
â ö³ëîìó íàäàëè ó Âñåñâ³òí³é îð-
ãàí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Òàì 
ïîÿñíþþòü, ùî çâàæàþ÷è íà îñ-
òàíí³ äîñë³äæåííÿ, âàðòî îäÿãàòè 
ìàñêó, àäæå âîíà ñòâîðþº áàð’ºð 
ì³æ ëþäèíîþ òà îòî÷óþ÷èìè. Öå 
çíèæóº ðèçèêè ïåðåäà÷³ ³íôåêö³¿.

Îäíàê ó ÂÎÎÇ íàãîëîøóþòü, 
ùî íîñ³ííÿ ìàñêè — öå ëèøå 
îäèí ç áàãàòüîõ çàõîä³â ïðîô³-
ëàêòèêè òà ïîïåðåäæåííÿ ðîçïîâ-
ñþäæåííÿ ³íôåêö³¿. Îäíàê ñàìå 
ëèøå íîñ³ííÿ ìàñêè íå çàõèñòèòü 
âàñ â³ä â³ðóñó. Âàðòî ïàì’ÿòàòè 
ïðî ã³ã³ºíó, íå òîðêàòèñÿ áðóä-
íèìè ðóêàìè îáëè÷÷ÿ òà î÷åé. 
Ïîòð³áíî çáåð³ãàòè äèñòàíö³þ òà 
óíèêàòè ñêóï÷åíü ëþäåé.

Íîñ³ííÿ ìàñîê òàêîæ ìîæå 
ñòâîðèòè ïîìèëêîâå â³ä÷óòòÿ 
áåçïåêè, ùî ïðèçâîäèòü äî íåõ-
òóâàííÿ ³íøèìè íîðìàìè — íà-
ãîëîøóþòü ó ÂÎÎÇ. Òàêîæ íî-
ñ³ííÿ ìàñîê áåç ïîòðåáè — öå 
çàéâ³ âèòðàòè.

У громадський транспорт пускають лише в масках, хоча хтось носить їх на підборідді
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СЕРЕДА, 24 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: Нова Зеландiя» 
16.30 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
17.30 Нашi грошi 
18.55 Д/ц «Свiт дикої природи» 
19.20 Д/ц «Тваринна зброя» 
20.30 Д/ц «Дикi тварини» 
21.40 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
22.15 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
00.00 Спiльно 
04.00 Енеїда 
04.25 #ВУКРАЇНI

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 
05.20 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.15, 11.50, 12.15, 12.45, 
04.35 «Любий, ми переїжджаємо»
13.10 «Одруження наослiп»
14.50 «Щоденник медiума»
15.45 «Свiт навиворiт»
17.10 Т/с «Вiтер кохання»
19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.45, 21.40 Т/с «Мiж нами, 
дiвчатами» 
22.30, 02.35 Х/ф «Бiльше, нiж 
секс»
00.30 Х/ф «Стендфордський 
тюремний експеримент»

IНТЕР
03.40 «Орел i Решка. Шопiнг» 
04.55 «Телемагазин»
05.25, 22.00 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 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 випа-
док. По ту сторону фронту» 
18.00, 19.00, 02.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий 
випадок. Луна вiйни»
23.50 Т/с «Слiдчий Горчакова»
00.50 Х/ф «Секретний фарватер» 

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.40, 10.10 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
12.10, 13.20 Х/ф «47 ронiнiв»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.55, 16.20 Х/ф «Втеча задля 
порятунку»
17.05 Х/ф «Кровний батько»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
21.25 Т/с «Розтин покаже»
23.25 Х/ф «Снайпер-6: Примар-
ний стрiлець»
01.15 Х/ф «Червоний дракон»
03.10 Т/с «Поганий хороший коп»

СТБ
05.15, 22.55 Т/с «Анна-детектив»
07.00 «Все буде добре!»
08.50 «Ультиматум»
10.20 «Хата на тата»
12.35, 15.40 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
14.50 Т/с «Коли ми вдома» 
18.15 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «Зникла 
наречена»
00.50 Х/ф «Знайомство з 
Факерами 2»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.05 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.10 Варьяти
09.20 Т/с «Грiмм»
11.10 Х/ф «З мiркувань совiстi»
13.40 Кохання на виживання
17.10, 19.00 Хто зверху?
20.50 Х/ф «Експат»
22.50 Х/ф «13 привидiв»
00.20 Т/с «Загубленi»
02.00 Служба розшуку дiтей 
02.05 Зона ночi 
04.10 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.00 Т/с «Рання пташка» 
10.30, 17.30 4 весiлля 
11.30, 16.30, 00.30 Панянка-се-
лянка 
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 «Село на мiльйон» 
23.00 ЛавЛавCar 2 
01.20 Теорiя зради 
02.20 Щоденники Темного
03.05 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «Джедаи»
07.00 Х/ф «Атлантический 
рубеж»
08.40 Х/ф «Атлантический рубеж: 
Воскрешение»
10.10 «Месть природы»
10.35, 17.20 «Затерянный мир»
13.15 Х/ф «Охранник»
15.15 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун»
19.15 Т/с «Опер по вызову-3»
20.10 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков»
22.05, 23.45 Т/с «CSI: Место 
преступления-12»
01.25 «Облом.UA.»
04.05 27 тур ЧУ по футболу 
«Карпаты» — «Олимпик» 
05.45 Телемагазины 

ЧЕТВЕР, 25 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: Нова Зеландiя» 
16.30 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
17.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
18.55 Д/ц «Свiт дикої природи» 
19.20 Д/ц «Тваринна зброя» 
20.30 Д/ц «Дикi тварини» 
21.40, 04.25 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
22.15 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
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, 16.45, 19.30, 
05.20 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.20, 11.55, 12.20, 04.05 «Любий, 
ми переїжджаємо»

12.50 «Одруження наослiп-3» 
14.40 «Щоденник медiума»
15.40 «Свiт навиворiт»
17.10 Т/с «Вiтер кохання»
19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.45 Т/с «Мiж нами, дiвчатами» 
21.45 «Право на владу 2020» 
00.30 Х/ф «Серце дракона» 
02.20 Х/ф «Реквiєм за вбивцею»

IНТЕР
03.40 «Орел i Решка. Шопiнг» 
04.55 «Телемагазин»
05.25, 22.00 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 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 випа-
док. По ту сторону фронту» 
18.00, 19.00, 02.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий 
випадок. Луна вiйни»
23.45 Т/с «Слiдчий Горчакова»
00.50 Х/ф «Секретний фарватер» 

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.40 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
10.05 Х/ф «Втеча задля поря-
тунку»
11.50, 13.20 Х/ф «Боєць»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.20 Х/ф «Одинак»
16.35 Х/ф «Орлиний зiр»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.15 Анти-зомбi 
21.25 Т/с «Розтин покаже»
23.20 Х/ф «Снайпер-7: Iдеальне 
вбивство»
01.00 Х/ф «Людина-вовк»
02.40 Т/с «Поганий хороший коп»

@#СТБ
05.15, 22.55 Т/с «Анна-детектив»
07.00 «Все буде добре!»
08.50 «Ультиматум»
10.30 «Хата на тата»
12.35, 15.40 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
14.50 Т/с «Коли ми вдома» 
18.15 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «Зникла 
наречена»
00.50 Х/ф «Флiрт з сорокарiч-
ною»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.05 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.10 Варьяти
09.20 Т/с «Грiмм»
11.50 Х/ф «Лукас»
13.30 Заробiтчани 
17.00, 19.00 Хто зверху?
20.50 Х/ф «Крутi стволи»
22.40 Х/ф «Лiтак президента»
00.50 Т/с «Загубленi»
01.55 Служба розшуку дiтей 
02.00 Зона ночi 
04.10 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.00 Т/с «Рання пташка» 
10.30, 17.30 4 весiлля 
11.30, 16.30 Панянка-селянка 
12.30 Вечiрка 2 
13.30, 22.00 Країна У 
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 
20.30 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 «Село на мiльйон» 
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 «Воспоминание»
08.40 Х/ф «Андроид-полицейский»
10.10 «Месть природы»
10.35 «Решала-2»
12.35, 17.20 «Затерянный мир»
13.40 Х/ф «Орел Девятого 
легиона»
15.40 Х/ф «Великая стена» 
19.15 Т/с «Опер по вызову-3»
20.15 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков»
22.05, 23.50 Т/с «CSI: Место 
преступления-12»
01.30 «Облом.UA.»
04.05 27 тур ЧУ по футболу 
«Десна» — «Заря» 
05.45 Телемагазины 

П`ЯТНИЦЯ, 26 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: Нова Зеландiя» 
16.30 Д/ц «Боротьба за виживання» 
17.25 VoxCheсk 
17.30, 04.25 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Свiт дикої природи» 
19.20 Д/ц «Тваринна зброя» 
20.30, 21.40 Д/ц «Дикi тварини» 
22.15 Свiтова медицина. Iндо-
незiя — Лонтар-люди 
22.45 Свiтова медицина. Балi — 
острiв балiйцiв 
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, 16.45, 19.30, 
04.20 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.15, 11.50, 12.15, 12.45, 
03.45 «Любий, ми переїжджа-
ємо»
13.10 «Одруження наослiп»
14.45 «Щоденник медiума»
15.45 «Свiт навиворiт»
17.10 Т/с «Вiтер кохання»
19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.35 «Лiга смiху. Дайджест 
2020»
22.05 «Вечiрнiй квартал 2020»
23.55 Х/ф «Таксi» 
01.50 Х/ф «Серце дракона» 
05.20 «Свiтське життя. 2020»

IНТЕР
03.40 «Орел i Решка. Шопiнг» 
04.55 «Телемагазин»
05.25, 22.00 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 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 випа-
док. По ту сторону фронту» 
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, 00.35 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.40 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
10.10 Анти-зомбi 
11.05, 13.20 Х/ф «Обдурити усiх» 

12.45, 15.45 Факти. День 
13.25 Х/ф «Пригоди Плуто Неша» 
15.05, 16.20, 22.50 Скетч-шоу 
«На трьох»
17.25, 20.10 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечiр 
01.05 Х/ф «Боєць»
02.40 Т/с «Поганий хороший коп»

СТБ
05.15 Т/с «Анна-детектив»
07.05 «Урятуйте нашу родину-2»
09.45, 19.00 «Наречена для 
тата 3»
11.35, 14.50, 18.15 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
20.50, 22.45 Т/с «Тiльки скажи»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.05 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.10 Варьяти
09.20 Т/с «Грiмм»
12.00 Топ-модель по-українськи
17.00 Х/ф «Танго i Кеш»
19.00 Х/ф «Судя Дредд» 
20.50 Х/ф «Правдива брехня»
23.20 Х/ф «Лукас»
01.10 Т/с «Загубленi»
01.55 Служба розшуку дiтей 
02.00 Зона ночi 
05.10 Стендап шоу 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.00 Т/с «Рання пташка» 
10.30, 17.30 4 весiлля 
11.30, 16.30 Панянка-селянка 
12.30 Вечiрка 2 
13.30 Країна У 
14.00, 15.00, 19.30, 20.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
14.30 Танька i Володька 
15.30, 20.00 Одного разу в Одесi 
16.00 Сiмейка У 
21.00 Х/ф «Кравчиня: Помста 
от кутюр»
23.00 Х/ф «Вгадай хто» 
01.00 Теорiя зради 
02.00 Щоденники Темного
02.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «Джедаи»
07.00 Х/ф «Уличный боец»
09.45 «Месть природы»
11.10, 17.15 «Затерянный мир»
14.00 Х/ф «Последний бой»
15.40 Х/ф «Возврата нет»
19.15 Х/ф «Обливион»
21.40 Х/ф «Бесславные ублюдки»
00.20 Х/ф «Приговоренные-2»
01.50 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-12»
02.25 27 тур ЧУ по футболу 
«Динамо» — «Колос» 
04.05 «Совершенно секрет-
но-2017»
05.45 Телемагазины 

СУБОТА, 27 червня 

UA: перший
06.00 М/с «Попелюшка» 
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.40, 
02.30, 05.30 Новини 
09.30 Х/ф «Марiя Терезiя» 1,2 с 
11.40 М/с «Книга джунглiв» 
12.30 Школа 
13.00 Розумнi речi 
13.30 Свiтова медицина. Iндо-
незiя — Лонтар-люди 
14.00 Свiтова медицина. Балi — 
острiв балiйцiв 
14.30 Телепродаж 
15.00 UA Фольк. Спогади 
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ) 
19.30 Велика вечiрня (УГКЦ) 
20.30 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
21.20 Д/ц «Супер-Чуття» 
22.00 Х/ф «Люблю тебе, мамо»
00.00 «Левко Лук'яненко. Йти 
за совiстю» 
00.30 «Герої України. Крути. 
Перша Незалежнiсть»
01.30 «Українська Гельсiнська 
спiлка-вектор визначено»
02.50 Святi та грiщнi 
03.45 Енеїда 
04.35 Бюджетники 

1+1
06.15, 07.00 «Життя вiдомих 
людей 2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
17.40 Х/ф «Джон Уїк»
19.30, 05.15 ТСН 
20.15 «Вечiрнiй квартал 2020»
23.10, 00.10 «Свiтське життя. 
2020»
01.05 «Лiга смiху. Дайджест 
2020»
02.35 «Iгри приколiв»

IНТЕР
03.05 «Чекай на мене. Україна» 
04.30 «Орел i Решка. Шопiнг» 
05.15 «Телемагазин»
06.30 «Слово Предстоятеля»
06.40 Х/ф «Беремо все на себе» 
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом. Домашня 
кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Ми смертi дивились 
в обличчя» 
12.30 Х/ф «Вони боролися 
за Баиткiвщину» 
15.30 Х/ф «Ати-бати, йшли 
солдати…» 
17.10 Т/с «Слiдчий Горчакова»
20.00, 02.50 «Подробицi»
20.30 Т/с «Слiдчий Горчакова» 
(12+) Заключна с.
23.10 Концерт 
«LOBODA. Superstar Show» 
Прем'єра 
01.25 Х/ф «Чортове колесо»

ICTV
04.40 Скарб нацiї 
04.50 Еврика!
04.55 Факти 
05.25 Т/с «Марк + Наталка»
08.05 Скетч-шоу «На трьох»
10.00, 13.00 Т/с «Розтин покаже»
12.45 Факти. День 
14.50 Х/ф «Володар перснiв: 
Хранителi персня» 
18.00, 19.10 Х/ф «Володар перс-
нiв-2: Двi вежi»
18.45 Факти. Вечiр 
21.55 Х/ф «Володар перснiв-3: 
Повернення короля»
01.35 Х/ф «Снайпер-4: Переза-
вантаження»
03.05 Х/ф «Снайпер-5: Спад-
щина»

СТБ
05.45 «Все буде смачно!»
07.35, 10.15 Т/с «Зникла 
наречена»
09.20 «Неймовiрна правда про 
зiрок»
17.05 «Хата на тата»
19.00 «МастерШеф Професiо-
нали 2»
21.30 «Х-Фактор»
00.10 «Х-Фактор — 10» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф «Долiна папоротi: 
Чарiвний порятунок» 
07.20 Таємний агент 
08.30, 01.20 Варьяти
11.20 Хто зверху?
15.00 Х/ф «Судя Дредд» 
16.40 Х/ф «Правдива брехня»
19.10 Х/ф «Механiк»
21.00 Х/ф «Професiонал»
23.10 Х/ф «Шпигуни — союз-
ники»
02.30 Зона ночi 
05.10 Стендап шоу 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.30 М/ф «Якось у лiсi» 
11.45 Х/ф «За блакитними 
дверима» 
13.15 Х/ф «Вгадай хто» 
15.15 Х/ф «Зелена миля»
18.30, 20.00, 21.30 Одного разу 
пiд Полтавою 
19.30, 21.00 Одного разу в Одесi 
22.00 Iгри Приколiв 
23.00 Країна У 
01.00 Теорiя зради 
02.00 Щоденники Темного
02.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
08.15 «Затерянный мир»

14.05 Х/ф «Галактика Юрского 
периода»
15.25 Х/ф «Юрский город»
17.10 Х/ф «Трудная мишень»
19.00 Х/ф «Внезапная смерть»
21.00 Х/ф «Против крови»
22.45 Х/ф «Боевые псы»
00.25 Х/ф «11 кварталов»
01.50 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секретно-2017»

НЕДIЛЯ, 28 червня 

UA: перший
06.00 М/с «Попелюшка» 
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. Спогади 
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
18.00 Д/ц «Iсторiї вулканiв» 
18.30 Д/ц «Експедицiя зi Стiвом 
Бекшеллем» 
19.30 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
20.00 Д/ф «Iндiя. Нацiональний 
парк Канха» 
21.20 «Левко Лук'яненко. Йти 
за совiстю» 
22.00 Концертна програма «Непе-
реможнi. #Пiснi вiйни» 
23.25, 04.20 Д/ф «Дiксiленд» 
00.30 UA: Фольк. Спогади 
01.30 Сильна доля 
02.50, 05.20 Погода 
02.55 Бюджетники 
03.50 #ВУКРАЇНI

1+1
06.15, 07.05 «Життя вiдомих 
людей 2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.25, 02.50 «Свiт навиворiт»
17.40 Х/ф «Фантастична 
четвiрка»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Бамблбi»
23.10 Концерт гурту «Беz обме-
жень». «Транзитна зона» 
00.35 Х/ф «Форма води»

IНТЕР
03.20 Д/п «Легендарнi замки 
Закарпаття» 
04.05 «Орел i Решка. Шопiнг» 
04.40, 10.00 «Орел i решка. Дива 
свiту 2» 
05.30, 11.00 «Орел i Решка. 
Iвлєєва vs. Бєдняков» 
06.15 Х/ф «Чiнгачгук — Великий 
Змiй» 
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
12.00 Т/с «Голос янгола» (12+) 
1–4 сс. Заключна 
16.25 Т/с «Панi Фазiлет i ї ї донь-
ки» Прем'єра 
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Найкраще в менi»
22.50 Х/ф «Пара гнiдих» 
00.45 «Речдок»

ICTV
05.20 Скарб нацiї 
05.25 Еврика!
05.35 Факти 
06.00 Анти-зомбi 
06.55, 08.35 Громадянська 
оборона 
07.40 Секретний фронт 
09.30, 13.00 Т/с «Вiддiл 44»
12.45 Факти. День 
13.20 Х/ф «Подарунок на Рiздво» 
14.55 Х/ф «Людина, яка бiжить»
16.45 Х/ф «Близнюки»
18.45 Факти тижня 
20.30 Х/ф «Дев'ять ярдiв-2»
22.30 Х/ф «Одного разу порушив-
ши закон»
00.20 Х/ф «Обдурити усiх» 
01.55 Х/ф «Снайпер-6: Примар-
ний стрiлець»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
06.10 «Все буде смачно!»
08.00 «Операцiя И: невiдома 
версiя»
08.55 «Дiамантова рука: невiдома 
версiя»
09.50 «МастерШеф Професiо-
нали 2»
12.20 «Хата на тата»
18.55 «Слiдство ведуть екстра-
сенси»
19.55 «Один за всiх»
22.10 «Я соромлюсь свого тiла»
01.20 «Вагiтна в 16»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.05 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.10, 01.30 Варьяти
08.00 Аферисти в мережах
09.50 М/ф «Монстри проти 
прибульцiв» 
11.30 Х/ф «Кобра»
13.10 Х/ф «Крутi стволи»
15.00 Х/ф «Механiк»
16.40 Х/ф «Професiонал»
18.50 Х/ф «Повiтряна тюрма»
21.00 Х/ф «Скеля» 
23.40 Х/ф «Сибiр»
02.30 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.00 М/ф «Врятувати 
Санту» 
11.30 М/ф «Перната банда» 
13.00 Т/с «Село на мiльйон» 
17.00 Х/ф «Кравчиня: Помста 
от кутюр»
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу 
пiд Полтавою 
19.30, 21.00 Одного разу в Одесi 
22.00 Країна У 
01.00 Теорiя зради 
02.00 Щоденники Темного
02.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
08.40, 00.40 «Затерянный мир»
13.20 Х/ф «Поймать и убить»
15.10 Х/ф «Незнакомец»
16.55 Х/ф «Экспансивная пуля»
18.40 Х/ф «Командир эска-
дрильи» 
20.30 Х/ф «Халк»
23.00 Х/ф «Королевство гладиа-
торов: Турнир»
02.20 «Месть природы»
04.55 «Совершенно секрет-
но-2017»
05.45 Телемагазины 
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Íà âèãëÿä öå ìîæóòü áóòè 
í³÷èì íå ïðèì³òí³ êâ³òî÷êè, 
àëå êîíòàêò ç íèìè ìîæå ìàòè 
íåïðèºìí³ íàñë³äêè. Ïðîïîíóºìî 
ä³çíàòèñÿ ïðî îòðóéí³ ðîñëèíè, 
ÿê³ ðîçïîâñþäæåí³ íà òåðèòîð³¿ 
îáëàñò³.

«ЧЕРЕЗ БОРЩІВНИК ДРУГ 
ОПИНИВСЯ У ЛІКАРНІ» 

Òåðíîïîëÿíèí Âîëîäèìèð 
ðîçïîâ³â, ùî âîíè ç äðóãîì ëþ-
áëÿòü ïîäîðîæóâàòè Òåðíîï³ëü-
ùèíîþ. Ìèíóëîãî ë³òà âèðóøèëè 
íà ×îðòê³âùèíó, äå ³ «ïîçíàéî-
ìèëèñÿ» ç áîðù³âíèêîì.

— Ìè äîìîâèëèñÿ ç³ çíàéîìîþ 
ïðî¿õàòèñÿ îêîëèöÿìè ×îðòêîâà 
íà âåëîñèïåäàõ, — êàæå â³í. — 
Çà äåÿêèé ÷àñ â³ääàëèëèñÿ â³ä 
ì³ñòà, ³ ì³é äðóã Îëåã â³ä³éøîâ 
â³ä äîðîãè ó ñïðàâàõ. Âåðíóâñÿ â³í 
âæå ç ÿêîþñü âèñîêîþ ðîñëèíîþ 
â ðóêàõ.

Äðóã Âîëîäèìèðà çàõîò³â âðà-
çèòè ä³â÷èíó âåëèêîþ êâ³òêîþ.

— Áðàòè ¿¿ ç ñîáîþ í³õòî 
íå çáèðàâñÿ, òîìó â³í îäðàçó âè-
êèíóâ ðîñëèíó. Ìè ïîñì³ÿëèñÿ ³ 
ðóøèëè íàçàä, — êàæå õëîïåöü.

Íàñòóïíîãî âå÷îðà ó Îëåãà 
ïî÷åðâîí³ëè ðóêè òà ç'ÿâèëèñÿ 
îçíàêè îï³ê³â. Õëîïö³ çâåðíó-
ëèñÿ ó ë³êàðíþ, äå ä³çíàâøèñü 
ïîäðîáèö³, ë³êàð³ ðîçïîâ³ëè, ùî 
öå áîðù³âíèê Ñîñíîâñüêîãî.

— Éîãî ðóêè áóëè í³áè îáïå-
÷åí³, — êàæå Âîëîäèìèð.

У НИХ НЕМАЄ ПРИРОДНИХ 
ВОРОГІВ 

Åêîëîã Îðåñò Ñ³íãàëåâè÷ ðîç-
ïîâ³äàº, ùî äåÿê³ ðîñëèíè, ÿêèõ 

â Óêðà¿íó ïðèâåçëè âèïàäêîâî 
÷è íàâìèñíå, çàðàç äóæå âàæêî 
âèâåñòè.

— Äåÿê³ âèäè ðîñëèí, ÿêèõ 
â Óêðà¿í³ ðàí³øå íå áóëî, ³íâà-
çèâí³ âèäè, º ïîøèðåíèìè òà 
àãðåñèâíèìè, — êàæå åêîëîã. — 
Íåáåçïå÷í³ òîìó, ùî ïðîñòî íå 
ìàþòü ïðèðîäíèõ âîðîã³â ó íàøèõ 
óìîâàõ.

Çàïîá³ãàþòü ðîçïîâñþäæåííþ 
òàêèì âèäàì ðîñëèí ìåõàí³÷íèìè 
ìåòîäàìè, íàïðèêëàä, ñêîøóþ÷è 
¿õ ÷è âèðèâàþ÷è, à òàêîæ õ³ì³÷-
íèìè ìåòîäàìè, îêðîïëþþ÷è ¿õ 
õ³ì³êàòàìè.

ЧИМ ОБРОБИТИ ШКІРУ
Îï³êè òà ïóõèð³ â³ä êîíòàêòó ç 

áîðù³âíèêîì óòâîðþþòüñÿ ò³ëü-
êè ï³ñëÿ ïîòðàïëÿííÿ íà ä³ëÿíêó 
øê³ðè ïðÿìèõ ñîíÿ÷íèõ ïðîìå-
í³â, çàçíà÷èëà äåðìàòîâåíåðîëîã 
Ñîô³ÿ Ðîìàíþê.

— Äîñòàòíüî íàâ³òü îäíîãî äî-
òèêó, ùîáè ñ³ê ðîñëèíè ïîòðàïèâ 
íà øê³ðó, — êàæå ïàí³ Ñîô³ÿ.

Ë³êàð ðàäèòü ðåòåëüíî ïðîìèòè 
âîäîþ ç ìèëîì ì³ñöå êîíòàêòó ç 
áîðù³âíèêîì, à ÿêùî íà ò³ë³ âæå 
ç'ÿâèëèñÿ ïóõèð³, òî ìî÷èòè í³ 
â ÿêîìó ðàç³ íå ìîæíà. Óðàæåí³ 
ä³ëÿíêè øê³ðè ìîæíà îáðîáèòè 
äåç³íô³êóþ÷èìè çàñîáàìè, ðîç-
÷èíîì ôóðàöèë³íó àáî çàñîáàìè 
ïðîòè îï³ê³â.

— Îáîâ'ÿçêîâî ñõîâàéòå ì³ñöÿ 

ЯКІ ОТРУЙНІ ТА НЕБЕЗПЕЧНІ 
РОСЛИНИ Є НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ
Важливо Рослин на Тернопільщини є 
багато. І хоч багато видів не несуть загрози 
людині, але є і такі, що можуть спричинити 
навіть смерть. При потребі — одразу 
звертайтесь до лікаря

Їх є дуже багато. Небезпечні рослини опи-
сані в екологічному паспорті Тернопільської 
області.

БОРЩІВНИК СОСНОВСЬКОГО 
Це отруйна багаторічна рослина, яку за-
везли в Україну всередині 20 століття для 
культивування, як корм для худоби. По-
їдаючи силос борщівника, корови давали 
гірке молоко, що ставало непридатним для 
споживання людьми та тваринами, тому 
з часом запроваджену культуру припини-
ли використовувати. Покинуті території, 
засіяні борщівником, стали розростатися 
та акліматизуватися.
Рослина зростає до двох-п'яти метрів у ви-

соту. Росте на галявинах та пустирях, а та-
кож вздовж доріг.
Лікарі радять оминати її, адже доторкнувшись 
до неї, ви можете отримати опіки, що у перші 
кілька діб схожі на термічні. Вони з'являються 
не одразу, а за день-два, тому спочатку мо-
жете навіть не знати, що торкалися до бор-
щівника. Місця уражень важко гояться.
На Тернопільщині в 2017 році голова ОДА 
навіть видав доручення «Про ліквідацію 
вогнищ розповсюдження борщівника 
Сосновського на території області».

АМБРОЗІЯ ПОЛИНОЛИСТА 
Отруйна трав'яниста рослина. Вона на-
лежить до бур'янів, а її батьківщиною є 

Північна Америка. Рослина дуже швидко 
розростається та є справжнім жахом для 
аграріїв, адже може витісняти культурні 
рослини.
Заселяє сади, городи, узбіччя доріг, заліз-
ничні насипи, луки, пасовища, пустирі тощо.
Для людини вона є небезпечною тим, 
що здатна викликати алергічну реакцію 
у період цвітіння. А цвіте вона від липня і 
до перших осінніх заморозків. Пилок амб-
розії, потрапляючи в ніс та бронхи, здатен 
викликати сльозотечу, порушення зору, 
підвищення температури та навіть астми.
На Тернопільщині запобігають розповсю-
дженню цього виду механічним та хіміч-
ними методами.

ПАСЛІН ЧОРНИЙ 
Однорічна трав'яниста рослина. Вона 
поширена по всій Євразії. Попри те, що 
з плодів пасльону роблять варення та вино, 
проте його недостиглі плоди є отруйними.
У незрілих плодах пасльону чорного 
міститься отруйний алкалоїд соланідін, 
який не руйнується навіть при термічній 
обробці і може викликати сильне отруєння.
На Тернопільщині його знищують шляхом 
механічного очищення.
Багато серед завезених рослин і бур'янів, 
які псують врожаї аграріям вже не одне 
десятиліття. Серед найбільш агресивних 
на Тернопіллі екологи виділяють: неслею 
волосисту, мишій сизий, портулак городній.

Отруйні чужорідні рослини, які є на Тернопільщині

îï³ê³â â³ä ñîíÿ÷íîãî ïðîì³ííÿ. 
Âë³òêó öå çðîáèòè âàæêî, òîìó 
íå áàæàíî âèõîäèòè íà âóëèöþ.

Íåîáõ³äíî ïðèéìàòè ïðîòèà-
ëåðã³÷í³ ïðåïàðàòè, áî ä³ÿ îòðóòè 
ðîñëèíè ìîæå ïðèçâåñòè íå ò³ëü-
êè äî ì³ñöåâèõ ðåàêö³é, àëå é 
çàãàëüíèõ. Òàêîæ ìîæíà çàñòî-
ñîâóâàòè ïðîòèçàïàëüí³ çàñîáè.

Í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ðîçêðèâà-
éòå ñàìîñò³éíî ï³õóð³, òîìó ùî 

öå ìîæå ñïðîâîêóâàòè ðîçâèòîê 
³íôåêö³¿, à ðàíè áóäóòü ãî¿òèñÿ 
äóæå äîâãî.

Ñîô³ÿ Ðîìàíþê ðàäèòü ëþäÿì 
çâåðòàòèñÿ äî ë³êàð³â, ÿêùî ï³ñëÿ 
êîíòàêòó ç áîðù³âíèêîì ó ëþ-
äèíè ç'ÿâèëàñÿ àëåðã³÷íà ðåàêö³ÿ 
íà ò³ë³, ïðè îï³êàõ î÷åé ÷è ñëèçî-
âèõ îáîëîíîê ðîòîâî¿ ïîðîæíèíè 
òà íîñà, àáî æ êîëè îï³êè çàéìà-
þòü á³ëüøå, í³æ äåñÿòü â³äñîòê³â 

â³ä ïëîù³ ò³ëà. ßêùî îï³ê ó ìàëî¿ 
äèòèíè, íå âàðòî çàéìàòèñÿ ñà-
ìîë³êóâàííÿì, ë³ïøå çâåðí³òüñÿ 
äî ñïåö³àë³ñò³â.

— Îï³êè ó ëþäåé ìèíàþòü 
ïî-ð³çíîìó, çàëåæíî â³ä ä³ëÿíêè 
³ â³ä òîãî, ÷è áóâ êîíòàêò ç ñîíÿ÷-
íèìè ïðîìåíÿìè. Çà ñïðèÿòëèâèõ 
óìîâ ðåãåíåðàö³ÿ ò³ëà òðèâàº äâà 
ç ïîëîâèíîþ òèæí³, — ðîçïîâ³äàº 
Ñîô³ÿ Ðîìàíþê.

ßêùî íà ò³ë³ âæå 
ç'ÿâèëèñÿ ïóõèð³, 
òî ìî÷èòè ¿õ í³ â ÿêîìó 
ðàç³ íå ìîæíà. Óðàæåí³ 
ä³ëÿíêè øê³ðè êðàùå 
îáðîáèòè äåççàñîáîì

Опіки після контакту з 
борщівником Сосновського

Амброзія полинолиста є небезпечною, 
перш за все, для людей-алергіків

Листя борщівника Сосновського 

Лише стиглі плоди пасльону чорного 
можна їсти
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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. ¹1437

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.

Зі звіту іншопланетної комісії з прав 
людини:
Людей на Землі починають дурити з 
дитинства. Спершу їм дають пипки, 
потім розповідають казки, а відтак 
решту життя показують рекламу, 
прогноз погоди й новини.

***
Болото… Злива… Загалом, страшна 
негода. Пливе по центру болота 
бегемот, у нього на морді сидить жаба 
з похнюпленим писком. Повз них 
пропливає крокодил (Гена), бачить 
таку справу й запитує в жаби:
— Ти чого це така сумна?
— Та от, Генчику, життя таке паскудне, 
погода поганюча, то й іще щось важке 

до дупи прилипло…

***
— А яка погода на перше число?
— Дощ.
— А на друге?
— А на друге — плов!

***
У їдальні Будинку творчості 
зустрічаються два композитори. Один 
тоскно каже:
— Тьху, лайно, а не погода!
— До речі, про лайно — колего, що ви 
написали новенького?

***
— Вінні, а Вінні! От кажуть — собачий 
холод, собачий холод… А є таке 
поняття, як свинячий холод?

— Так, П'ятачок, таке поняття є, тільки 
воно називається «холодець».

***
Уже декілька днів іде дощ. У моєї 
жінки сильна депресія, вона стоїть і 
постійно дивиться у вікно. Якщо і далі 
буде йти дощ, доведеться впустити її 
всередину.

***
Сильний туман, жінка їде, 
орієнтуючись за габаритами машини, 
що їде попереду. Та раптом різко 
зупиняється і жінка, звичайно, 
в'їжджає їй в зад. Потім вискакує з 
машини і біжить до водія.
— Якого біса ви так різко гальмуєте?!
— Пробачте, але я заїхав у свій гараж…

***
Синоптикам, які навчилися уміло 
маніпулювати словом «місцями», уда-
лося досягти практично стовідсоткової 
точності прогнозів погоди.

***
Виробникам парасольок треба 
молитися на дощове літо, виробникам 
босоніжок треба молитися на сухе 
літо, виробникам пива треба молитися 
на жарке літо… А виробникам горілки 
ніколи молитися, їм виробляти треба!

***
Маленький син запитує у мами:
— Мам, а чим зимова рибалка 
відрізняється від літньої?
— Та нічим! Та ж п'янка, та тільки взимку.

ÐÎÇÂÀÃÈ
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Погода у Тернополі

ÑÈÍÎÏÒÈÊÃІÑÌÅÒÅÎ

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

Де відпочити влітку 202016

ОВЕН Вам подобається влашто-
вувати обіди або пікніки з дру-
зями. Зазвичай ви берете участь 

у приготуванні їжі, особливо якщо 
йдеться про розпалювання вогню та 
приготування на грилі м'яса або овочів. 

ТЕЛЕЦЬ Ви любите їсти і любите 
готувати, обираєте тільки якісні 
продукти. Готуєте багато, щоб 

гості завжди мали можливість попро-
сити добавки. 

БЛИЗНЮКИ Ви створені для 
швидкого харчування і вважаєте 
за краще їсти бутерброд під 

час прогулянки містом, а не сидіти 
в ресторані в очікуванні чогось важкого 
і калорійного. 

РАК Обід із сім'єю — одна з 
важливих подій для вас. Кожні 
вихідні ви намагаєтеся зібрати 

всю родину, щоб провести кілька годин 
за столом разом — щоб поїсти, поспіл-
куватися і насолодитися їх компанією. 

ЛЕВ Обід стає важливим для 
вас, тільки коли ви бажаєте при-
вернути до себе увагу гостей. Ви 

прикрашаєте обідній стіл якнайкраще. 
Ви не хочете обмежувати калорії і вва-
жаєте за краще їсти все, що побажаєте.

ДІВА Така акуратна та педантич-
на людина, як ви, завжди вміє 
організувати бездоганні обіди. 

Продумуючи дизайн обідньої зони, ви 
завжди обираєте м'які кольори. Ніколи 
не готуєте забагато їжі.

ТЕРЕЗИ Для вас обід — це 
приємний час в компанії друзів, 
родичів або знайомих. Вам 

подобається, що гості насолоджують-
ся вишуканою стравою або келихом 
доброго вина разом з вами. 

СКОРПІОН Ви віддаєте перевагу 
вечері, а не обідам. Ви любите 
вишукані сервіровки і пропонує-

те своїм гостям оригінальні і високоя-
кісні страви. 

СТРІЛЕЦЬ Ви людина — мандрів-
ник, і тому рідко обідаєте в одно-
му місці два дні поспіль. Можете 

чергувати вибір зіркового ресторану з 
рестораном швидкого харчування.

КОЗЕРІГ Для вас обід — це лише 
один з багатьох заходів, які ви 
запланували на день. Майже 

завжди віддаєте перевагу простим 
стравам, які легко перетравлюються. 

ВОДОЛІЙ Ви із задоволенням збе-
рете друзів у себе вдома. Якщо ж 
вам не хочеться готувати, завжди 

знайдеться перевірена піцерія або гриль-
бар, які готові доставити все додому. 

РИБИ У вас неабиякий талант 
спланувати і організувати великий 
сімейний обід або трапезу з 

друзями. Ви завжди готові готувати, при-
бирати або мити посуд після прийому. 

Кулінарний гороскоп 

АНЕКДОТИ

— Милий, сходи у магазин!
— Мила, ну подивися, яка 
погода — гарний хазяїн собаку з 
будинку не вижене!
— Ну добре, іди один, без 
Бобика.

***
Синоптик диктує секретарці 
прогноз:
— У неділю невеликий дощ, 
температура…
— Ах, як жаль! А я збиралася 
в парку погуляти.

— Ну добре, тоді дощ 
викресліть.

***
Студент здає екзамен в інституті 
сільського господарства. 
Екзаменатор:
— Ви директор колгоспу. І 
у вас неврожай. Які об’єктивні 
причини ви висуните на своє 
виправдання?
— Ну… погані погодні умови…
— Так, а ще що-небудь?
— Ну… забули посадити.

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.

ТУРИСТИЧНО-ВІДПОЧИНКОВИЙ КОМПЛЕКС 
«МІШИН-СІТІ»
Розташований комплекс «Мішин-Сіті» в мальов-
ничій місцині на Тернопільщині. Із вікон готелю 
відкривається прекрасний вид на річку Дністер та 
дивовижний сільський пейзаж. В номерах є: кон-
диціонер, холодильник, супутникове телебачення, 
міні-бар, безкоштовний Wi-fi. Щодо активного від-
починку, в комплексі є аквапарк, басейн з водними 
гірками, екскурсії, прогулянки на квадроциклах, 
прокат велосипедів. Додаткові послуги: безкоштов-
на автостоянка (під охороною), бронювання квитків. 
Адреса: Тернопільська обл, Заліщицький район, 
село Добрівляни, вул. Національного Відро-
дження, 202. Тел.+380 (3554)43–431-ресепшн, 
+380 (3554)43–430 — ресторан.

PESOVO, ЧАРТЕРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА МОРЕ СМТ 
ЛАЗУРНЕ, СМТ ЗАЛІЗНИЙ ПОРТ
Виїзд кожних 5 днів: 1.07; 5.07 і т. д. з м. Бучач (АС, 
17.00) — Тернопіль (Збаразьке кільце 18.15 — Хмель-
ницький (АС 21.00) — Вінниця (АС Західна). Техн. 
зупинки: Летичів — Умань — Нова Одеса — Херсон. 
Прибуття автобуса: смт Залізний Порт — 8.00 на-
ступного дня, смт Лазурне — 9.15 наступного дня.  
Автобус повертається назад (в Бучач) наступного дня 
після прибуття на відпочинок. Час відправлення: смт 
Лазурне — 17.00 (АС) смт Залізний Порт — 18.30 
(Центральна площа, ринок). Ціна проїзду туди і назад: 
1500 грн/дорослий, 750 грн/дитина до 7 років. 
Замовлення квитків — не пізніше 2-ох днів до відправ-
лення автобуса за тел.: 098–899–95–72, 097–872–15–
78, 050–145–77–36, 096–428–67–17, pesovo.com

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

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


