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ЧИ ДОПОМОЖУТЬ ЛЮДЯМ ВІДНОВИТИ БУДИНКИ

с. 6

ЯКІ ОЗЕРА ВАРТО 
ВІДВІДАТИ с. 14

с. 12

 На Монастирищині через стихію чимало людей 
залишись без домів. У їх будинках було по коліна, 
а то і більше води. Пропала і вся городина. Люди 
черпають мул та чекають на підтримку держави 

 Тернопільщина ще не отримала коштів, аби 
компенсувати людям збитки. Чиновники рахують, 
скільки потрібно постраждалим. Тим часом, на 
компенсацію розраховують усі місцеві  

с. 8-9
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Пожежно-рятувальна служба  101

Поліція   102

Швидка медична допомога 103

Аварійна газу 104, 51-51-26

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

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія міської ради          067-351-57-10

Довідкова залізничного вокзалу           47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова - 

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

Цілодобова стоматологічна служба  52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби - 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ÃÎËÎÂÍÅ

»

Сьогодні на гарячій 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, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

— Öèì ð³øåííÿì ìè çä³éñ-
íþºìî ïåðåðîçïîä³ë êîøò³â ì³æ 
îñíîâíèìè ðîçïîðÿäíèêàìè êî-
øò³â, — êàæå íà÷àëüíèöÿ óïðàâ-
ë³ííÿ ô³íàíñ³â Íàä³ÿ Êó÷åð. — Öå 
ïîâ'ÿçàíî ç òèì, ùî íà ñüîãîäí³ 
º íåâèêîíàííÿ äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè 
áþäæåòó ì³ñòà. Òîìó é ãîòóºìîñü 
äî òîãî, ùî çà ðåçóëüòàòàìè äåâ'ÿ-
òè ì³ñÿö³â áþäæåò ìîæå áóòè 
íåâèêîíàíèì íà 15%.

Ïîïåðåäíüî ð³øåííÿ ï³äòðèìàâ 
âèêîíêîì Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè. Äàë³ æ éîãî ðîçãëÿíóëè 
íà çàñ³äàíí³ ñåñ³¿ 26 ÷åðâíÿ.

Âèïëàòè çà çàõèùåíèìè ñòàò-
òÿìè íå çìåíøóâàòèìóòü. Òîáòî 
çàðïëàòè òà âèïëàòè çà åíåðãî-
íîñ³ÿìè íå ñêîðîòÿòü 

СТВОРИЛИ РЕЗЕРВНИЙ ФОНД 
— Ó çâ'ÿçêó ç íåâèêîíàííÿì 

äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè áþäæåòó Òåð-
íîï³ëüñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè çà 5 ì³ñÿö³â 2020 ðîêó òà 
î÷³êóâàíèì íåâèêîíàííÿì áþ-
äæåòó ïðîòÿãîì çâ³òíèõ ïåð³îä³â 
2020 ðîêó, ñïðè÷èíåíîãî åï³äå-
ì³ºþ êîðîíîâ³ðóñó, ïðîºêòîì ð³-
øåííÿ ïðîâîäèòüñÿ ïåðåðîçïîä³ë 

áþäæåòíèõ êîøò³â ì³æ ãîëîâíèìè 
ðîçïîðÿäíèêàìè, — êîìåíòóþòü 
ó ïðåññëóæá³ ì³ñüêî¿ ðàäè. — Òàêå 
ð³øåííÿ ïðèéíÿòî ç ìåòîþ àêó-
ìóëþâàííÿ ðåçåðâó ô³íàíñîâîãî 
ðåñóðñó áþäæåòó òà íåäîïóùåííÿ 
ïðîñòðî÷åíî¿ êðåäèòîðñüêî¿ çà-
áîðãîâàíîñò³ íà ê³íåöü áþäæåò-
íîãî ðîêó.

Çàãàëüíà ñóìà ô³íàíñîâîãî ðå-
çåðâó, ó çâ'ÿçêó ç³ çìåíøåííÿì 
áþäæåòíèõ àñèãíóâàíü ïî ãî-
ëîâíèõ ðîçïîðÿäíèêàõ êîøò³â, 
ñêëàäàº 35 722 100 ãðí.

Ðåçåðâ ô³íàíñîâîãî ðåñóðñó ïî-
òð³áåí çà óìîâè çìåíøåííÿ ÿê 
äîõ³äíî¿, òàê ³ âèäàòêîâî¿ ÷àñòèíè 
áþäæåòó, çà óìîâè íåâèêîíàííÿ 
áþäæåòó ãðîìàäè íà 15%.

— Çäåá³ëüøîãî, êîøòîðèñ-
í³ ïðèçíà÷åííÿ çìåíøóþòü-
ñÿ ïî îá'ºêòàõ, ðîáîòè íà ÿêèõ 
íå ðîçïî÷àò³ òà ïî îá'ºêòàõ, ÿê³ 
º íå ñòðàòåã³÷íî âàæëèâèìè, — 
éäåòüñÿ â êîìåíòàð³.

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
²íôîðìàö³þ ïðî çì³íè ó áþäæå-

ò³ çíàõîäèìî â äîäàòêó äî ïðîºêòó 
ð³øåííÿ, ÿêå ïðèéíÿëè íà ñåñ³¿. 
Éîãî ìîæíà ïåðåãëÿíóòè íà ñàéò³ 
Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Ñåðåä ³íøèõ ñêîðî÷åíü, ó ðå-

ЩО В ТЕРНОПОЛІ ЦЬОГО РОКУ 
НЕ ЗРОБЛЯТЬ ЧЕРЕЗ КАРАНТИН 
Сесія  Через карантинні заходи бюджет 
міста вже недоотримав дохідної частини. 
Якщо ситуація не зміниться, до вересня 
надходження можуть зменшитись аж 
на 15%. Заберуть гроші з різних напрямків

çåðâíèé ôîíä ïåðåâåëè êîøòè ç 
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè. Çàãàëîì ó ðå-
çåðâ ïåðåâåëè ìàéæå 400 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü.

Äî ïðèêëàäó, íå çðîáëÿòü öüîãî 
ðîêó ðåñòàâðàö³þ ïàðêàíó â ÄÍÇ 
¹ 4. ²ç öèõ ðîá³ò çàáðàëè 30 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü.

Áåç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó çàëè-
øèòüñÿ áóä³âëÿ ÄÍÇ ¹ 6.

À ó ñàäî÷êó ¹ 33 íå â³äðåìîí-
òóþòü òåðèòîð³þ, íà ÿêó ïëàíóâà-
ëè âèä³ëèòè ïîíàä 27 òèñÿ÷.

250 òèñÿ÷ ãðèâåíü ïëàíóâàëè 
âèä³ëèòè íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò 
áóä³âë³ ÒÍÂÊ «Øêîëà-êîëåã³óì 
Ïàòð³àðõà É. Ñë³ïîãî ÒÌÐ».

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 
Â³ää³ë îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà ìå-

äè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ íå ïðîô³-
íàíñóþòü íà ïîíàä 1,5 ìëí ãðí.

Ñåðåä ³íøèõ ô³íàíñîâèõ ñêî-
ðî÷åíü, êîøò³â íà ðåìîíò íåäî-
îòðèìóþòü:

Íàéá³ëüøó ñóìó íå îòðèìàº 
êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³ä-
ïðèºìñòâî «Òåðíîï³ëüñüêà ì³ñü-
êà äèòÿ÷à êîìóíàëüíà ë³êàðíÿ 
«íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò â³ää³ëåí-
íÿ â³äíîâíîãî ë³êóâàííÿ ¹ 1, ùî 
íà âóë. Ôåäüêîâè÷à, 16–2,5 ìëí. 
Íà ðåìîíòí³ ðîáîòè â ë³êàðí³ çà-
ëèøèëîñü ìàéæå 1,5 ìëí ãðèâåíü.

Êîøòè, ÿê³ çàáðàëè ç ðåìîíòó 
ë³êàðí³, ïåðåõîäÿòü íà ³íø³ ïî-
òðåáè ó ìåäè÷í³é ñôåð³.

УПРАВЛІННЯ ЖКГ 
Óïðàâë³ííþ æèòëîâî-êîìóíàëü-

íîãî ãîñïîäàðñòâà, áëàãîóñòðîþ 
òà åêîëîã³¿ ô³íàíñóâàííÿ òåæ 
ñêîðîòèëè. Çì³íè çà÷åïèëè ô³-

Депутати проголосували за зміни до бюджету. У резервний 
фонд перевели понад 35 млн грн 

íàíñóâàííÿ òåðìîìîäåðí³çàö³¿ 
áóä³âåëü, ïðîãðàìó ðîçâèòêó âå-
ëî³íôðàñòðóêòóðè, ðåìîíòó îá'ºê-
ò³â øëÿõî-ìîñòîâîãî ñïîëó÷åííÿ 
òà ³íøå.

ІНШІ УПРАВЛІННЯ 
Óïðàâë³ííÿ îáë³êó òà êîíòðîëþ 

çà âèêîðèñòàííÿì êîìóíàëüíîãî 
ìàéíà íå îòðèìàº 957 òèñÿ÷ ãðí. 
Êîøòè ïåðåàäðåñóþòü ç ðåñòàâ-
ðàö³¿ äàõó íåæèòëîâî¿ áóä³âë³, 

çà àäðåñîþ: áóëüâ. Ò. Øåâ÷åíêà, 
23 òà ïðèäáàííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â.

Óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ 
ó ðåçåðâíèé ôîíä â³ääàñòü 430 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü.

Êîøòè ó ðåçåðâ ïåðåâåäóòü 
òàêîæ ç ðåìîíòó êàï³òàëüíèõ 
äîð³æîê, ÿê³ ïëàíóâàëè çðîáèòè 
â ïàðêàõ ì³ñòà òà ç òèõ, ùî õîò³-
ëè âèä³ëèòè íà î÷èùåííÿ îçåð-
öÿ äîâêîëà Êîçàöüêîãî îñòðîâà 
â ïàðêó «Òîï³ëü÷å».

Детальну інформацію про всі зміни можна 

переглянути на сайті Тернопільської 

міськради. Скануй QR-код
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

 Ñåðæàíòó 24-ãî îêðåìîãî øòóð-
ìîâîãî áàòàëüéîíó «Àéäàð» ²âàíó 
Äåäþõó áóëî 37 ðîê³â. Â³í çàãèíóâ 
ïîáëèçó Ñòàðîãíàò³âêè 27 ÷åðâíÿ 
â³ä ïîðàíåíü âíàñë³äîê ðîçðèâó 
íåâ³äîìîãî áîºïðèïàñó.

Â³éñüêîâèé íàðîäèâñÿ 21 ñ³÷-
íÿ 1983 ðîêó. Íà Äîíáàñ³ ²âàí 
âîþâàâ ùå ç 2014 ðîêó. Çàãèíóâ 
ñåðæàíò ²âàí Äåäþõ 27 ÷åðâíÿ.

Ïðî ñìåðòü â³éñüêîâîãî ïîâ³äî-
ìèëà íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó ñîöìå-

ðåæ³ Diana Dovhan.
«Çàãèíóâ Ãåðîé Óêðà¿íè! Íàø 

çàõèñíèê! ²âàí Äåäþõ! Ëþáèé 
äÿäüêî, áðàò, ñèí ³ òàòî! Ìè òåáå 
ëþáèìî, íå â³ðèìî, ùî òàêå ñòà-
ëîñü! Òîá³ áóëî ëèøåíü 37 ðîê³â! 
Äÿêóºìî, ùî îáåð³ãàâ íàø ñïîê³é, 
òåïåð òè â êðàùîìó ñâ³ò³, ñïî÷è-
âàé ç ìèðîì! Òâîÿ â³éíà çàê³í÷è-
ëàñü!» — íàïèñàëà Diana Dovhan.

ßê äîïèñàëà âîíà â êîìåíòàðÿõ, 
ï³ä ÷àñ îáñòð³ëó ÷îëîâ³ê çíàõîäèâ-
ñÿ â çåìëÿíö³, âíàñë³äîê âëó÷åííÿ 
ñíàðÿäó éîãî çàâàëèëî áë³íäàæåì.

«ßê øêîäà. Òàêèé áóâ ñì³ëè-
âèé, ëèøå íà «íóë³» âåñü ÷àñ, í³ 
â ÿê³ òèëè, — äîïèñàâ îäèí ³ç 
çíàéîìèõ çàõèñíèêà. — Çíàâ éîãî 
îñîáèñòî, íîâèíà ïðîñòî âðàçèëà, 
äóæå, äóæå øêîäà».

Ïðî çàãèáåëü á³éöÿ ïîâ³äîì-
ëÿº ³ øòàá ÎÎÑ. Íà Äîíáàñ³ 
27 ÷åðâíÿ çáðîéí³ ôîðìóâàííÿ 
Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ 12 ðàç³â 
ïîðóøèëè ðåæèì ïðèïèíåííÿ 
âîãíþ. ßê ïîâ³äîìëÿëè ó ïðåñ-
ñëóæá³ Îïåðàö³¿ îá’ºäíàíèõ ñèë, 
á³ëÿ Ñòàðîãíàò³âêè âíàñë³äîê ðîç-

ðèâó íåâ³äîìîãî áîºïðèïàñó áóëî 
ïîðàíåíî äâîõ óêðà¿íñüêèõ â³é-
ñüêîâèõ. Îäèí ç íèõ ïîìåð ÷åðåç 
ìíîæèíí³ îñêîëêîâ³ ïîðàíåííÿ, 
äðóãîãî äîñòàâèëè äî ë³êóâàëüíî-
ãî çàêëàäó.

«Êîìàíäóâàííÿ Îá’ºäíàíèõ 
ñèë âèñëîâëþº ãëèáîê³ é ùèð³ 
ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì òà áëèçüêèì 
çàãèáëîãî ãåðîÿ, à ïîðàíåíèì 
çàõèñíèêàì áàæàº ñêîð³øîãî 
îäóæàííÿ», — éäåòüñÿ ó çàïèñ³ 
øòàáó ÎÎÑ.

Ïîïðîùàëèñÿ ç Ãåðîºì 1 ëèïíÿ.

«Дякуємо, що оберігав наш спокій»: 
на Донеччині загинув сержант з Тернополя

Біля Старогнатівки 
внаслідок розриву 
невідомого боєприпасу було 
поранено двох українських 
військових. Один з них помер 
через множинні осколкові 
поранення — Іван Дедюх 
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ВАДИМ ЄПУР, ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

×åðåç êàðàíòèí â Óêðà¿í³ ïðî-
âåäåííÿ çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî 
îö³íþâàííÿ áóëî ï³ä ïèòàííÿì. 
Ïåðøå òåñòóâàííÿ ç ìàòåìàòèêè 
ó Òåðíîïîë³, ÿê ³ â ³íøèõ ì³ñòàõ, 
ïðîâåëè â ÷åòâåð, 25 ÷åðâíÿ. Çà-
ãàëîì ó ñåìè íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ 
ì³ñòà â³äáóëîñü íåçàëåæíå îö³íþ-
âàííÿ çíàíü âèïóñêíèê³â.

ЧИ В БЕЗПЕЦІ ДІТИ
Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ïåðåâ³-

ðèëè, ÿê ï³äãîòóâàëèñü íàâ÷àëüí³ 
çàêëàäè äî ïðîâåäåííÿ ÇÍÎ òà 
÷è ñïðàâä³ ä³òè áóäóòü â áåçïåö³.

Ó øêîëàõ ðîáîòó ñïåö³àëüí³ 
ãðóïè ïî÷àëè ùå î 7.00. ²íñòðóê-
òîðè, ÷ëåíè êîì³ñ³¿, ìåäèêè òà 
ïðàâîîõîðîíö³ çàáåçïå÷óâàëè 
ïðîâåäåííÿ òåñòóâàííÿ. Íàïå-
ðåäîäí³ ï³äãîòóâàëè êëàñè, äå 
ä³òè çäàþòü ÇÍÎ. Ïàðòè ðîçì³-
ñòèëè òàêèì ÷èíîì, ùîá ì³æ 
êîæíèì àá³òóð³ºíòîì áóëà äèñ-
òàíö³ÿ 1,5 ìåòðà. ßê ³ êîæíîãî 
ðîêó, ëèøå îäèí ó÷åíü ñèäèòü 
çà ïàðòîþ, ùîá óíåìîæëèâèòè 
ñïèñóâàííÿ.

— Íà íàøîìó ïóíêò³ òåñòóâàí-
íÿ çàðåºñòðóâàëè äëÿ ñêëàäàííÿ 
ÇÍÎ 255 ó÷àñíèê³â, — ðîçïîâ³äàº 
â³äïîâ³äàëüíà çà ïóíêò òåñòóâàííÿ 
ó øêîë³ ¹ 24 Ãàëèíà ßâîðñüêà. — 
Çàä³ÿëè 17 àóäèòîð³é, ó êîæí³é 
ç ÿêèõ ñêëàäàòèìóòü òåñòóâàííÿ 
15 îñ³á. Ðàçîì ç íèìè â àóäèòîð³¿ 
ïðèñóòí³ ³íñòðóêòîðè. Íà ïóíêò³ 

ñêëàäàííÿ ÇÍÎ, îêð³ì ³íñòðóêòî-
ð³â òà íàãëÿäà÷³â, ïðàöþþòü äâîº 
ïîë³öåéñüêèõ òà äâà ìåäèêè. Âîíè 
ïðîâîäÿòü òåìïåðàòóðíèé ñêðè-
í³íã íå ëèøå ó÷íÿì, ÿê³ ñêëàäàòè-
ìóòü ÇÍÎ, à ³ âñüîìó ïåðñîíàëó, 
ÿêèé áåðå ó÷àñòü â îðãàí³çàö³¿. 
Çàãàëîì ïðàöþâàëè 47 îñ³á, ÿê³ 
çàáåçïå÷óþòü ïðîâåäåííÿ òåñòó-
âàííÿ.

Ùîá óíèêàòè ñêóï÷åíü ëþäåé, 
íà ï³äëîç³ ðîçêëå¿ëè ñïåö³àëüí³ 
ñòð³÷êè. Âïóñêàòè ä³òåé ïî÷àëè 
î 9.45. Ó ïðèì³ùåííÿ ïðàâîîõî-
ðîíö³ çàïóñêàëè âñ³õ ïî ÷åðç³. 
Íà âõîä³ ¿ì ì³ðÿëè òåìïåðàòóðó òà 
âèäàâàëè ìàñêè, ³ ëèøå ïîò³ì ä³òè 
ìîãëè ïðåä’ÿâèòè çàïðîøåííÿ òà 
ïàñïîðò ïåðåâ³ðÿþ÷èì.

Ìåäèêè ÷åðãóâàëè íà ïóíêò³ 
ñêëàäàííÿ ÇÍÎ äî ê³íöÿ òåñ-
òóâàííÿ. Òàêà æ ïðîöåäóðà â³ä-
áóâàëàñü ³ â ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàäàõ ì³ñòà. Äèðåêòîð ÇÎØ 
¹ 13 Ðóñëàí Âàâðè÷óê ðîçïîâ³â, 
ùî â éîãî øêîë³ ñêëàäàòèìóòü 
ÇÍÎ 225 ó÷àñíèê³â. Òàêîæ áóäóòü 
ïðèñóòí³ ³íñòðóêòîðè, ÷åðãîâ³, 
îõîðîíà, â³äïîâ³äàëüí³ îñîáè, 
ë³êàð³ òà ïðàö³âíèêè ïîë³ö³¿.

— Ðîçñàäæóºìî ó÷í³â â³äïî-
â³äíî äî êàðàíòèííèõ çàõîä³â, — 
ðîçïîâ³äàº ïàí Ðóñëàí. — Âîíè 
â ìàñêàõ òà ñ³äàþòü ïî îäíîìó 
çà ïàðòó. Ïîïåðåäíüî ¿ì ïðîâå-
äóòü òåìïåðàòóðíèé ñêðèí³íã. Ï³ä 
÷àñ ³äåíòèô³êàö³¿ îáëè÷÷ÿ ó÷íÿì 
äîâåäåòüñÿ ìàñêó îïóñòèòè.

Ó âèïàäêó, ÿêùî â ó÷íÿ áóäå 
âèñîêà òåìïåðàòóðà, éîãî ïð³ç-

НЕРВУВАЛИСЯ І БАТЬКИ, І ДІТИ, 
І ВЧИТЕЛІ. ЯК СКЛАДАЛИ ЗНО 
Ми перевірили  Температурний 
скринінг, маски, дистанція та чергування 
медиків — це нововведення цьогорічного 
ЗНО. Журналістам «RIA плюс» вдалось 
побачити, як готували аудиторії 
до тестування та як проходила підготовка 
до ЗНО у тернопільських школах

âèùå òà íîìåð ñåðòèô³êàòà çàïè-
øóòü îêðåìî òà ïåðåäàäóòü â ñïå-
ö³àëüíèé öåíòð, àáè â³í ìàâ çìîãó 
ñêëàñòè ÇÍÎ ï³çí³øå.

«ХВИЛЮЄМОСЯ, БО БАГАТО 
ЛЮДЕЙ» 

Õî÷à ó÷í³ ìîãëè çàéòè â àó-
äèòîð³þ äî 11 ãîäèíè, ÷èìàëî 
ä³òåé òà áàòüê³â ïî÷àëè çáèðàòèñÿ 
ùå î 9.00. Õâèëþâàííÿ äîäàâàëî 
íå ëèøå òå, ùî òåñòóâàííÿ ïî-
òð³áíî íàïèñàòè ÿêîìîãà êðàùå, 
ùîá âñòóïèòè äî âèùîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó, à ³ íàïðóæåíà ñè-
òóàö³ÿ ç êîðîíàâ³ðóñîì.

Ä³òè òà áàòüêè íàìàãàëèñü äî-
òðèìóâàòèñÿ äèñòàíö³¿ íà âóëèö³, 
àäæå òàì ç³áðàëîñü ÷èìàëî ëþäåé 
íå ëèøå ç Òåðíîïîëÿ, à ³ ç ðàéî-
í³â. Äåÿêèì áàòüêàì öå íå ñïî-
äîáàëîñü.

— Öå íå äîáðå, ùî ó÷í³â ç 
ð³çíèõ ðàéîí³â ç³áðàëè â îäíó 
øêîëó, — êàæå òåðíîïîëÿíêà 
Îêñàíà. — ß ââàæàþ, ùî ä³òè 
ìîãëè çäàòè ³ â ñâî¿õ ðàéîíàõ, 
àáè íå íàðàæàòè ñåáå íà ðèçèê.

Ä³òè òàêîæ ïåðåæèâàëè ÷åðåç öþ 
ñèòóàö³þ. Òðóäíîù³â äîäàëî ³ òå, 
ùî ïðîáíå ÇÍÎ ñêàñóâàëè, ³ ä³òè 
íå ìàëè çìîãó ïñèõîëîã³÷íî ï³äãîòó-
âàòèñÿ òà çðîçóì³òè, ÷îãî ¿ì î÷³êóâà-
òè, â³ä÷óòè àòìîñôåðó òà ìîðàëüíî 
ï³äãîòóâàòèñÿ äî îñíîâíî¿ ñåñ³¿.

— ß õâèëþþñÿ á³ëüøå çà ñàìó 
ïðîöåäóðó, àí³æ çà ÇÍÎ, — êàæå 
îäíà ç ó÷åíèöü. — Ñòðàõó çàðàçè-
òèñÿ íåìàº. Ñïîä³âàþñÿ, ùî áó-
äóòü õîðîø³ áàëè, àäæå äî íüîãî 
ÿ ãîòóâàëàñÿ.

Îäíàê, ÿê âïëèíå êàðàíòèí, â³ä-
ñóòí³ñòü çàíÿòü â øêîëàõ òà òðóä-

íîù³ ç ðåïåòèòîðàìè íà ðåçóëü-
òàòè ÇÍÎ, ìè ä³çíàºìîñÿ ëèøå 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê âñ³ ðîáîòè ïåðåâ³-
ðÿòü, ïðîàíàë³çóþòü òà ïîð³âíÿþòü 
ç ðåçóëüòàòàìè ïîïåðåäí³õ ðîê³â.

Íå ëèøå áàòüêè òà ä³òè õâèëþ-
âàëèñü ïåðåä ÇÍÎ. ²íñòðóêòîðè, 
ÿê³ ïðîâîäÿòü òåñòóâàííÿ, ïåðå-
ñòðàøèëèñÿ íå ìåíøå ³ íå ëèøå 
÷åðåç êîðîíàâ³ðóñ. ßê ïîÿñíþ-
þòü â÷èòåë³, óñå òåñòóâàííÿ ìàº 
ïðîéòè â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó. 
Íå ìîæíà äîïóñòèòè æîäíèõ ïî-
ðóøåíü ç áîêó ³íñòðóêòîð³â, àäæå 
¿ì çà öå çàãðîæóº êðèì³íàëüíà 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òîìó ïîòð³áíî 
÷³òêî âèêîíóâàòè âñ³ ïðîöåäó-
ðè — â³ä â³äêðèâàííÿ ïàêåò³â ç 
òåñòàìè òà äîòðèìàííÿ ïîâíî¿ 
òèø³ òà ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ òåñò³â, 
äî çàêëåþâàííÿ ïàêåò³â ç â³äïî-
â³äÿìè òà ñêëàäàííÿ âñ³õ àêò³â.

КОЛИ НАСТУПНЕ ЗНО
Ì³ñöå òà äàòè ïðîâåäåííÿ íà-

ñòóïíèõ òåñòóâàíü îòðèìàþòü âñ³ 
àá³òóð³ºíòè, ÿê³ çàðåºñòðóâàëèñÿ 
íà ÇÍÎ. Îäíàê â ñàìîìó çàêëàä³, 
äå ïèñàòèìóòü òåñò, íå çíàþòü, ç 
ÿêèõ øê³ë òà íàñåëåíèõ ïóíêò³â 
ó íèõ áóäóòü ä³òè, ó ÿêèõ àóäè-
òîð³ÿõ òà â ÿêîìó ïîðÿäêó âîíè 
ñèä³òèìóòü. Ïðî öå îðãàí³çàòîðè 
òåñòóâàííÿ ä³çíàþòüñÿ íåçàäîâ-
ãî äî ï³ñëÿ òîãî, ÿê â³äêðèâàþòü 
ñïåö³àëüíèé êîíâåðò ç³ ñïèñêàìè 
ó÷í³â.

Öüîãî ðîêó ïðîéäå 9 òåñòóâàíü 
îñíîâíî¿ ñåñ³¿ ÇÍÎ ç 25 ÷åðâíÿ 
ïî 17 ëèïíÿ.

Äîäàòêîâà ñåñ³ÿ ÇÍÎ â³äáó-
äåòüñÿ ç 23 ëèïíÿ äî 11 ñåðïíÿ. 
Ðåçóëüòàòè îñíîâíî¿ ñåñ³¿ ÇÍÎ 
ðîçì³ñòÿòü íà ñòîð³íêàõ ó÷àñíè-
ê³â äî 29 ëèïíÿ.

Ó÷àñíèêàì îö³íþâàííÿ 
äàâàëè ìàñêè òà 
ì³ðÿëè òåìïåðàòóðó 
íà âõîä³ ó ïðèì³ùåííÿ. 
Òàê ðîáèòèìóòü ³ â 
íàñòóïí³ òåñòóâàííÿ

Окрім правоохоронців та наглядачів, цього року 
до організації ЗНО долучились і медики 

Майбутні абітурієнти чекали на вулиці, в аудиторії пускали по 15 осіб
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Âîçíèöÿ. — Çà êâ³òåíü-÷åðâåíü, 
çà íàäàííÿ ïîñëóã çà ïðîãðàìîþ 
ìåäè÷íèõ ãàðàíò³é ë³êóâàëüí³ çà-
êëàäè îòðèìàëè 3,6 ìëðä ãðèâåíü. 
Öåíòðè åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè ïðîô³íàíñóâàëè íà 411 ìëí 
ãðèâåíü. Ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ 
89 ìåäè÷íèõ çàêëàä³â ìàþòü óãîäè 
ç ÍÑÇÓ. Ñåðåä íèõ º 12 ÔÎÏ³â 
òà 11 ïðèâàòíèõ çàêëàä³â.

Ñòàíîì íà 24 ÷åðâíÿ, îáëàñòü 
îòðèìàëà ïîíàä 771 ìëí ãðèâåíü. 
Òåðíîï³ëüñüê³ çàêëàäè îòðèìàëè ç 
ö³º¿ ñóìè ïîíàä 326 ìëí ãðèâåíü.

Ó íàøèõ çàêëàäàõ íàäàþòü ïð³-
îðèòåòí³ ïîñëóãè áåçêîøòîâíî. 
Öå äîïîìîãà ïðè êîðîíàâ³ðóñó, 
³íñóëüò³, ³íôàðêò³. Áåçêîøòîâíî 
íàäàþòü äîïîìîãó ïðè ïîëîãàõ. 
Ó ÍÑÇÓ êàæóòü, ùî º ïðîáëåìà 

ç âèìàãàííÿì ãðîøåé çà ïîëî-
ãè, õî÷à âîíè º áåçêîøòîâíèìè 
³ îïëà÷óþòüñÿ äåðæàâîþ. ßêùî âè 
ç³òêíóëèñü ç òàêîþ ïðîáëåìîþ, 
êîëè çà áåçêîøòîâíå íàäàííÿ 
äîïîìîãè ç âàñ âèìàãàþòü ãðî-
ø³ — âàðòî çâåðíóòèñÿ íà ãàðÿ÷ó 
ë³í³þ ÍÑÇÓ. ßêùî òàêèé ôàêò 
ï³äòâåðäÿòü — äî çàêëàäó áóäóòü 
çàñòîñîâóâàòè ñàíêö³¿. Öå ìîæå 
áóòè íàâ³òü ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó 
ç ÍÑÇÓ.

Â îáëàñò³ 20 ìåäè÷íèõ çàêëà-
ä³â îòðèìóþòü ãðîø³ íà íàäàííÿ 
äîïîìîãè ïàö³ºíòàì ç êîðîíàâ³-
ðóñîì. Çàãàëîì º 184 ì³ñöÿ äëÿ 
³çîëÿö³¿ õâîðèõ. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü 
ë³æêî-ì³ñöü äëÿ õâîðèõ íà êîðî-
íàâ³ðóñ ñòàíîâèòü ïîíàä 3500. Îá-
ëàñòü ìàº 62 àïàðàòè ØÂË. Íàä 
áîðîòüáîþ ç êîðîíàâ³ðóñîì ïðà-

öþº 268 ë³êàð³â. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, 
çà äàíèìè ÍÑÇÓ, ó Ëüâ³âñüê³é 
îáëàñò³ º ëèøå 12 çàêëàä³â, äå 
íàäàþòü äîïîìîãó õâîðèì íà êî-
ðîíàâ³ðóñ. Ê³ëüê³ñòü ë³æêî-ì³ñöü 
ïðè öüîìó ìàéæå òàêà æ ñàìà — 
ïîíàä 3500. À îò àïàðàò³â ØÂË 
ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ á³ëüøå — 67.

НАДБАВКИ ДАЮТЬ ПІЗНІШЕ 
ßê ïîÿñíþº äèðåêòîð «Öåíòðó 

åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà 
ìåäèöèíè êàòàñòðîô» Ìèõàéëî 
Äæóñ, êîøòè çà ë³êóâàííÿ êîðî-
íàâ³ðóñó çàêëàä îòðèìóº. Îäíàê 
íàäáàâêè ë³êàðÿì, ÿê³ ïðàöþþòü 
íàä ë³êâ³äàö³ºþ, îòðèìóþòü íå ç 
çàðïëàòîþ, à òðîõè ï³çí³øå. Êîøòè 
îòðèìóº îäðàçó ìåäè÷íèé çàêëàä.

— Ìè ìàºìî çàãàëüíå ô³íàíñó-
âàííÿ ³ êîøòè íà êîðîíàâ³ðóñ, — 
êàæå Ìèõàéëî Äæóñ. — Ó ÍÑÇÓ 
áåðóòü äî óâàãè çàãàëüíó â³äîì³ñòü 
ïî îáëàñò³ — ñê³ëüêè º ï³äòâåð-
äæåíî õâîðèõ, ðàõóþòü çà ñïå-

ö³àëüíîþ ôîðìóëîþ. Ö³ êîøòè 
ïðèõîäÿòü îäðàçó íà ðàõóíîê 
ìåäè÷íèõ çàêëàä³â.

Ó äèòÿ÷³é ë³êàðí³ òàêîæ ïðè-
éìàþòü ïàö³ºíò³â ç êîðîíàâ³ðó-
ñîì. Äèðåêòîð çàêëàäó Àíäð³é 
Àðòèìîâè÷ íàãîëîøóº, ùî âñ³ 
ãðîø³, ÿê³ âèä³ëÿþòü íà áîðîòü-
áó ç COVID-19, ìîæíà âèòðà-
÷àòè ëèøå çà ïðèçíà÷åííÿì. Óñ³ 
çàëèøêè íå ìîæíà âèêîðèñòàòè 
äëÿ ³íøèõ ö³ëåé.

— Ö³ êîøòè º äåðæàâí³ ³ ¿õ 
íå ìîæíà âèòðàòèòè íà ³íø³ ö³ë³, 
ïîÿñíèâ ïàí Àíäð³é. — Òå, ùî 
íå âèêîðèñòàíî — ïîâåðòàºòüñÿ 
äî áþäæåòó, à íå çàëèøàºòüñÿ 
â çàêëàä³.

Çàãàëîì ðåôîðìà ìàº äîïîìîã-
òè ë³êóâàëüíèì çàêëàäàì ðîçâèâà-
òèñÿ, à ïàö³ºíòàì — îòðèìóâàòè 
ÿê³ñíó ìåäè÷íó äîïîìîãó.

Òà ÷è íà ïðàêòèö³ òàê ³äåàëüíî, 
ÿê îá³öÿþòü? Ïèòàííÿ ìîæå áóòè 
ðèòîðè÷íèì.

ÐÅÔÎÐÌÈ

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ìåäè÷íó ðåôîðìó ùå íå çàê³í-
÷åíî, îäíàê âàæëèâèé åòàï óæå 
âïðîâàäèëè, à ñàìå — ô³íàíñóâà-
òè ë³êàðí³ ÷åðåç ÍÑÇÓ íàïðÿìó 
çà êîíêðåòí³ ïîñëóãè, ÿê³ íàäàº 
çàêëàä.

— ÍÑÇÓ — öå çàõèñò ïàö³ºíò³â, 
ùîá íå äîçâîëèòè ëþäèí³ çàëè-
øèòèñÿ ñàì íà ñàì ç òÿæêîþ õâî-
ðîáîþ, — êàæå êåð³âíèöÿ Íàö³î-
íàëüíî¿ ñëóæáè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè 
Îêñàíà Ìîâ÷àí. — Ïàö³ºíò ìîæå 
îáðàòè êðàùó ë³êàðíþ â ñâîºìó 
ðåã³îí³, à ÍÑÇÓ çàïëàòèòü çà éîãî 
ë³êóâàííÿ. Ìè âèñòóïàºìî çà ºäè-
í³ ïðàâèëà ãðè äëÿ âñ³õ ë³êàð³â. 
Òîìó ìè õî÷åìî, ùîá äîãîâîðè ç 
ìåäè÷íèìè çàêëàäàìè áóëè äîâ-
ãîñòðîêîâèìè. Ç 1 êâ³òíÿ ïðîãðà-
ìà çàïðàöþâàëà â ïîâíîìó îáñÿç³, 
îäíàê öå ëèøå ïî÷àòîê.

«РЕФОРМА ДАЛА ЗАКЛАДАМ 
СВОБОДУ» 

— Êåð³âíèê çàêëàäó ìîæå ïîáó-
äóâàòè âëàñíó ñòðàòåã³þ, âêëàäàòè 
ãðîø³ â íîâå îáëàäíàííÿ òîùî, — 
ïîÿñíþº ïàí³ Îêñàíà. — Òàêîæ 
óâåñü ìåäè÷íèé áþäæåò ïåðåâå-
äåíî íà êîíòðàêòè, à öå îçíà÷àº, 
ùî ¿õ ïîòð³áíî çàðîáëÿòè ë³êó-
âàëüíèì çàêëàäàì. Ðàí³øå ãðîø³ 
éøëè ç áþäæåòó äî 998 çàêëàä³â 
³ ïðîêîíòðîëþâàòè ¿õ âèòðàòè 
áóëî âàæêî. ×àñòî íåïðîçîðèé 
ðîçïîä³ë çàëåæàâ â³ä äîìîâëåíî-
ñòåé äåÿêèõ ÷èíîâíèê³â, à íå â³ä 
îá’ºêòèâíèõ ïîòðåá çàêëàäó.

Òåïåð ÍÑÇÓ çàâäÿêè ðåôîðì³ 
ìîæå êîíòðîëþâàòè, êóäè ³ íà ùî 
âèòðà÷àþòü ãðîø³ òà çà ùî ïëà-
òÿòü ëþäè ç³ ñâî¿õ ïîäàòê³â.

— Òåïåð ëþäèíó ç ï³äîçðîþ 
íà ³íôàðêò ÷è êîðîíàâ³ðóñ âåçóòü 
ñàìå â òîé çàêëàä, ÿêèé íàäàº öþ 
äîïîìîãó ³ ìàº óãîäó ç ÍÑÇÓ. Ìè 
ìîæåìî âåñòè ³ åëåêòðîííó ñòà-
òèñòèêó. ×åñíà ñòàòèñòèêà — öå 
÷åñí³ îïëàòè, — êàæå âîíà.

ЯКА СИТУАЦІЯ 
НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 

Ìåäè÷í³ çàêëàäè Òåðíîï³ëü-
ùèíè ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ Çàõ³ä-
íîìó ì³æðåã³îíàëüíîìó äåïàðòà-
ìåíòó ÍÑÇÓ.

— Çàõ³äíèé ì³æðåã³îíàëüíèé 
äåïàðòàìåíò îï³êóºòüñÿ 458 çà-
êëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ó 8 îá-
ëàñòÿõ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè, — êàæå 
äèðåêòîð Çàõ³äíîãî ì³æðåã³îíàëü-
íîãî äåïàðòàìåíòó ÍÑÇÓ Ìàð'ÿíà 

ВИДАВНИЦТВО РІА 

 19 òðàâíÿ Âåðõîâíà Ðàäà ó ïåðøî-
ìó ÷èòàíí³ ï³äòðèìàëà çàêîíîïðîºêò 
2788-ä, ÿêèé ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ 
ïîøòîâîãî áàíêó íà áàç³ Óêðïîøòè 
(âåäåííÿ îáìåæåíî¿ áàíê³âñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³). Öå äàñòü ïðàâî Óêðïîøò³ 
çàëó÷àòè äåïîçèòè, â³äêðèâàòè òà 
âåñòè áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ô³çîñ³á òà 
ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, âèïóñêà-
òè ïëàò³æí³ êàðòêè. Íà ÿê³ ïåðåâàãè 
ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè æèòåë³ â³ääà-
ëåíèõ ñ³ë òà ñìò?

ЗАОЩАДЖУВАТИ 
НА КОМУНАЛЦІ 

Ïîøòîâèé áàíê çìåíøèòü âèòðà-
òè ãðîìàäÿí íà îïëàòó êîìóíàëü-
íèõ ïëàòåæ³â çà ðàõóíîê íèæ÷èõ 

òàðèô³â Óêðïîøòè. Îïëà÷óþ÷è 
êîìóíàëêó áåçãîò³âêîâî íà ò³é æå 
Óêðïîøò³, áàáóñÿ áóäå ïëàòèòè «0» 
ãðí çà ïëàò³æêó, ùîð³÷íî çìîæå 
åêîíîìèòè ïîíàä 200 ãðí. À áåçãî-
ò³âêîâà îïëàòà (îïëàòà êàðòêîþ) òî-
âàð³â, ÿê³ ïðîäàº Óêðïîøòà, äàñòü 
ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâî¿ åêîíîì³¿.

Ïîøòîâèé áàíê íàâ÷èòü çàðî-
áëÿòè. Íàïðèêëàä, ä³äóñü Âàñèëü 
Ïåòðîâè÷ ìàº 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
íà âåñ³ëëÿ îíóêà, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 
ó íàñòóïíîìó ðîö³. Â³í êëàäå ö³ 
çàîùàäæåííÿ íà äåïîçèòíèé ðà-
õóíîê â Óêðïîøò³ ï³ä 6% ð³÷íèõ. 
Âåñü ð³ê ä³äóñü ìîæå íå õâèëþâà-
òèñÿ, ùî êîøòè õòîñü ïîöóïèòü 
÷è âîíè çàãóáëÿòüñÿ. Äî òîãî æ, 
ä³äóñü çàáåðå äîäàòêîâèõ 600 ãðí.

Îïëàòà êîìóíàëêè, êóï³âëÿ ãàçå-
òè, îïëàòà â³äïðàâëåííÿ çàéìàòèìå 
íà Óêðïîøò³ ê³ëüêà õâèëèí, à â³ä-
ïîâ³äíî ³ ÷åðãè áóäóòü çìåíøóâàòè-
ñÿ — öå ÷óäîâèé àðãóìåíò «çà». Âàì 
íå ïîòð³áíî áóäå éòè ó â³ää³ëåííÿ 
Óêðïîøòè, ùîá îòðèìàòè ïåíñ³þ 
÷è ñîöâèïëàòè ãîò³âêîþ íà ðóêè — 
ãðîø³ ïðèéäóòü âàì íà êàðòêó ç³ 
ñïîâ³ùåííÿì íà òåëåôîí (ñìñ).

КРЕДИТ У СЕЛІ 
Ïîøòîâèé áàíê — öå ìîæëè-

â³ñòü îôîðìèòè êðåäèò â ñåë³. 
ßêùî ó ôåðìåðà Äìèòðà íå âèñòà-
÷àº 15 òèñ. ãðí íà ðåìîíò òåõí³êè 
³ â³í íå ìàº ÷àñó ¿õàòè ó ðàéöåíòð, 
òî ÷åðåç â³ää³ëåííÿ Óêðïîøòè 
â ñâîºìó ñåë³ â³í øâèäêî â³äêðè-

âàº êðåäèò ó âåëèêîìó áàíêó. Âñå 
ï³ä ðóêîþ, çðó÷íî, áåçãîò³âêîâî.

Ïîøòîâèé áàíê — öå ìîæëè-
â³ñòü çä³éñíèòè ïîêóïêè îíëàéí. 
Ìàþ÷è ïëàò³æíó êàðòêó, ÿêó Âà-
ñèëü Ïåòðîâè÷ â³äêðèâ íà ïîøò³, 
â³í ç ï³äêàçêàìè Ãàë³-ëèñòîíî-
ø³ — ìîæå çàìîâèòè ñîá³, íàïðè-
êëàä, ðàä³î, â ³íòåðíåò-ìàãàçèí³. 
Îïëàòèâ ïîêóïêó êàðòêîþ, ùå 
é çíèæêó îòðèìàâ. À Óêðïîøòà 
äîñòàâèëà ðàä³î ó ñåëî.

Ïîøòîâèé áàíê — öå ìîæëè-
â³ñòü â³äêðèòè îíëàéí-êîìåðö³þ 
ñåëÿíàì òà ðåàë³çóâàòè òîâàðè 
ïîçà ìåæàìè ðàéîíó, ³ç îô³ö³é-
íîþ îïëàòîþ íà êàðòêó ïðîäàâöÿ 
(ÔÎÏ). Íàïðèêëàä, Í³íà ç â³ä-
äàëåíîãî ñìò íà Òåðíîï³ëüùèí³ 

âèøèâàº ðóøíèêè, à ¿¿ ÷îëîâ³ê 
Ìèêèòà ïëåòå êîøèêè. Ùîòèæíÿ 
âîíè ¿çäÿòü â ðàéöåíòð ïðîäàâàòè 
íà áàçàð³ ñâî¿ òîâàðè. Àëå ìîãëè á 
çàðîáëÿòè á³ëüøå. Ëþäè ç óñ³º¿ 
Óêðà¿íè çìîæóòü çàìîâëÿòè ðóø-
íèêè òà êîøèêè îíëàéí, îïëà÷ó-
þ÷è ïîêóïêè íà êàðòêó ìàéñòðàì.

Äëÿ ïîíàä 15 ìëí ëþäåé, ÿê³ 
ìåøêàþòü ó 27 òèñ. â³ääàëåíèõ íà-
ñåëåíèõ ïóíêò³â, ñàìå Óêðïîøòà 
º ºäèíèì çâ’ÿçêîì ³ç çîâí³øí³ì 
ñâ³òîì. Òîìó çáåðåæåííÿ ïðåä-
ñòàâíèê³â Óêðïîøòè â êîæíîìó 
íàñåëåíîìó ïóíêò³ òà çàáåçïå÷åí-
íÿ óìîâ ðîáîòè äëÿ íèõ º ñòðà-
òåã³÷íèì çàâäàííÿì. ² ïîøòîâèé 
áàíê — öå äîäàòêîâà ìîæëèâ³ñòü 
äëÿ ðåàë³çàö³¿ ö³º¿ ö³ë³.

Поштовий банк: які вигоди чекають на клієнтів Укрпошти?

РЕФОРМА В ДІЇ: ЗА ЩО І СКІЛЬКИ 
ЛІКАРНІ ОТРИМУЮТЬ ГРОШІ 
Фінансування  Уже три місяці 
в Україні діє програма медичних гарантій 
від Національної служби здоров’я України. 
Як це вплинуло на роботу медичних 
закладів та що це означає для пацієнтів 
Тернопільщини, читайте у матеріалі

ßêùî ç âàñ âèìàãàþòü 
ãðîø³ çà áåçêîøòîâíó 
ä³àãíîñòèêó ÷è 
ë³êóâàííÿ — îäðàçó 
ïîâ³äîìëÿéòå 
öå â ÍÑÇÓ
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ДОВІДКА

ПЕРЕЛІК ПРІОРИТЕТНИХ 
БЕЗКОШТОВНИХ МЕДИЧНИХ 
ПОСЛУГ У 2020 РОЦІ 
  Лікування гострого мозкового 
інсульту 
 Лікування гострого інфаркту мі-
окарда 
 Допомога при пологах та неона-
тальна допомога 
 Ендоскопічні обстеження для ран-
ньої діагностики онкозахворювань 
 Лікування та діагностика COvID-19 

Лікувальні заклади вже отримують гроші не через 
обласну адміністрацію, а напряму від НСЗУ
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Àâàð³ÿ òðàïèëàñÿ 23 ÷åðâíÿ 
íà àâòîäîðîç³ ×åðíèõ³âö³-Ëàí³â-
ö³, íåïîäàë³ê ñåëà Âèøãîðîäîê.

«Óñÿ ôóòáîëüíà ñï³ëüíîòà ðàéî-
íó, äðóç³ òà çíàéîì³ âèñëîâëþþòü 
ùèð³ ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì ç ïðèâîäó 
ïåðåä÷àñíî¿ ñìåðò³ Ðîìàíà òà Â³-
êòîð³¿, — ïèøå ó ñîöìåðåæàõ äðóã 
çàãèáëîãî Ðîìàíà Ïåòðî Òðèãóê. — 
Âàæêî çíàéòè òàê³ ñëîâà, ÿê³ á çìîã-
ëè çìåíøèòè äóøåâíèé á³ëü, â³ä 
âòðàòè ð³äíî¿ ëþäèíè… Âèñëîâëþ-
ºìî íàéùèð³ø³ ñï³â÷óòòÿ ç ïðèâîäó 
òÿæêî¿ âòðàòè äëÿ áàòüê³â — ñìåðò³ 
ñèíà òà äî÷êè. Öàðñòâî Íåáåñíå òà 
çåìëÿ ¿ì ïóõîì. Ïîä³ëÿºìî Âàøå 
ãîðå, ñóìóºìî ðàçîì ç Âàìè, ï³ä-
òðèìóºìî Âàñ ó ãîäèíó ñêîðáîòè».

Íà ôîòî, ÿê³ äðóç³ çàãèáëèõ ïó-
áë³êóþòü â ñîöìåðåæàõ, — îáîº 
óñì³õíåí³ òà ùàñëèâ³. Òàêèìè ³ 
çàïàì'ÿòàºòüñÿ ïàðà äëÿ óñ³õ, õòî 
¿õ çíàâ.

— ß íå çíàâ îñîáèñòî Â³êòî-
ð³þ, à ç Ðîìàíîì áóâ äîáðå çíà-
éîìèé, — êàæå Ïåòðî Òðèãóê. — 
Íå ò³ëüêè ÿ, à é ³ óñ³ ïàì’ÿòàþòü 
éîãî çàâæäè óñì³õíåíèì, æèòòº-
ðàä³ñíèì, ëþáèâ æàðòóâàòè, áóâ 
ëåãêèì ó ñï³ëêóâàíí³, í³êîëè 
íå â³äìîâëÿâ í³êîìó ó äîïîìîç³. 
Öå âåëèêà âòðàòà ³ ãîðå, ó ïåð-
øó ÷åðãó äëÿ áàòüê³â, ÿê³ áóäóòü 
õîðîíèòè ñâî¿õ ä³òåé. ² äëÿ óñ³õ 
íàñ á³äà: äðóç³â, êîëåã, çíàéîìèõ.

ШАНСІВ ВИЖИТИ НЕ БУЛО 
ßê ïîâ³äîìèëè 23 ÷åðâíÿ ÃÓÍÏ 

â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³, íà àâ-

òîäîðîç³ Òåðíîï³ëü-Ëàí³âö³, á³ëÿ 
ñåëà Âèøãîðîäîê íå ðîçìèíóëèñÿ 
äâà àâòîìîá³ë³.

— Çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè, âî-
ä³é àâòîìîá³ëÿ ÂÀÇ-2106 âè¿õàâ 
íà ñìóãó çóñòð³÷íîãî ðóõó. ² ÿê 
ðåçóëüòàò — âð³çàâñÿ ó âàíòà-
æ³âêó DAF, — éäåòüñÿ â ïîâ³-
äîìëåíí³.

Âåëèêîãàáàðèòíèé òðàíñïîðò 
ïðîñòî ï³ä³ì'ÿâ ï³ä ñåáå ëåãê³âêó. 
Âèæèòè ó äàí³é àâòîïðèãîä³, êà-
æóòü, íå áóëî øàíñ³â í³ ó âîä³ÿ, 
í³ ó ïàñàæèðà.

Ïðîòå îñòàòî÷íó ïðè÷èíó ç³òê-
íåííÿ ùå íå âñòàíîâèëè. Ïðà-
âîîõîðîíö³ ðîçñë³äóþòü ñïðàâó. 
Ó êîìåíòàðÿõ ëþäè, ÿê³ çíàþòü 
ò³ ì³ñöÿ, ïèøóòü, ùî ñòàí äîðî-
ãè — ïðîñòî æàõëèâèé.

«Òàì äîðîãà â æàõëèâîìó ñòàí³ 
ì³ñöÿìè, ìîæå ÿìè îá'¿æäæàâ, ³ 
â äîù íå âïîðàâñÿ,.. òàêîþ æàõ-
ëèâîþ äîðîãà Òåðíîï³ëü-Ëàí³âö³ 
íå áóëà îñòàíí³ 15 ðîê³â», — ïèøå 
÷èòà÷ Àíòîí.

ВІКТОРІЯ БУЛА СТУДЕНТКОЮ 
20-ð³÷íà ä³â÷èíà Â³êòîð³ÿ Ì³ð-

çà áóëà ðîäîì ³ç ñåëà Âàíæóë³â, 
à ¿¿ õëîïåöü, Ðîìàí Äîâãàëü — ç 
Âèøãîðîäêà. Â³í àêòèâíî çàéìàâ-
ñÿ ñïîðòîì, ãðàâ ó ôóòáîë.

— Öå âòðàòà äëÿ ôóòáîëüíî¿ 
ñï³ëüíîòè Ëàíîâå÷÷èíè, — êàæå 
ãîëîâà ðàéîííî¿ ôåäåðàö³¿ ôóòáî-
ëó Ñåðã³é Àíäð³ºøèí. — Öå âåëè-
êà á³äà äëÿ ëþäåé. Ñï³â÷óâàºìî 
ð³äíèì çàãèáëèõ.

Â³êòîð³ÿ íàâ÷àëàñü ó Òåðíîï³ëü-
ñüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó óí³âåðñè-
òåò³ íà ãåîãðàô³÷íîìó ôàêóëüòåò³. 

ВОНИ МРІЯЛИ ОДРУЖИТИСЯ, 
АЛЕ ЖИТТЯ ЗАБРАЛА ДОРОГА 
Аварія  У жахливій аварії, яка сталася 
23 червня на Лановеччині, загинули 
двоє молодих людей. Хлопцеві було 
26. Дівчині — лише 20. Батьки та друзі 
не можуть оговтатися від біди

Причини дорожньо-транспортної 
пригоди, в якій загинуло двоє мо-
лодих людей, встановлюють пра-
воохоронці Тернопільщини. Пра-
воохоронці встановлюють, чому 
водій ВАЗу опинився на зустрічній, 
а також звертаються до водіїв, які 
23 червня близько 13.45 проїж-

джали даним відрізком дороги 
і мають в салонах авто відеоре-
єстратори, допомогти швидше 
встановити причину автопригоди. 
Інформацію можна повідомити 
на лінію «102» або за номерами: 
(0352)27–12–84, (068)000–72–
21. Анонімність гарантується.

Шукають свідків аварії 

У соцмережах знайомі та друзі Романа і Вікторії 
публікують їх фото. На світлинах — обоє усміхнені

Фура фактично розчавила автомобіль. Хлопець та дівчина 
померли на місці ще до приїзду швидкої

Äðóç³ ä³â÷èíè âèñëîâèëè ñï³â÷óò-
òÿ íà ñòîð³íö³ ÂÍÇ.

«Ñüîãîäí³ ï³øëà ó â³÷í³ñòü ÷ó-
äîâà ñòóäåíòêà, ùèðà ïîäðóãà òà 
ïðåêðàñíà äîíüêà Â³êòîð³ÿ Ì³ð-
çà. Âåñü ãåîãðàô³÷íèé ôàêóëüòåò 
ñóìóº ç ïðèâîäó òðàã³÷íî¿ âòðà-
òè ö³º¿ ïîçèòèâíî¿, óñì³õíåíî¿ 
òà ìèëî¿ ä³â÷èíè», — íàïèñàëè 
íà ñòîð³íö³.

«Öå æàõ, ñìóòîê, ïðîñòî äóæå 
âàæêî… Ñê³ëüêè áóëî ³äåé, ñïî-
ä³âàíü… ß ñï³â÷óâàþ ð³äíèì ³ 
áëèçüêèì, äëÿ ìåíå ÿê êóðàòîðà 
ãðóïè öå — âåëèêå ãîðå… Â³-
êóñüêà, ìè Òåáå í³êîëè íå çàáó-
äåìî. Â³÷íà Òîá³ ïàì'ÿòü, ñïî-
÷èâàé ç Áîãîì», — ïèøå ²ãîð 
×åáîëäà.

МАТЧІ РОЗПОЧИНАТИМУТЬ 
ХВИЛИНОЮ МОВЧАННЯ 

Òîâàðèø Ïåòðî Òðèãóê êàæå, 
ùî Ðîìàí çàõîïëþâàâñÿ ôóòáî-
ëîì. Òîìó äëÿ âñ³º¿ ôóòáîëüíî¿ 
ñï³ëüíîòè — éîãî çàãèáåëü íåïî-
ïðàâíà âòðàòà.

— ß áà÷èâ Ðîìó äâà òèæí³ òîìó, 
îðãàí³çîâóâàëè äðóæí³é òîâà-
ðèñüêèé òóðí³ð ç ì³í³-ôóòáîëó 
ó ñåë³ Âèøãîðîäîê, — êàæå Ïåòðî 
Òðèãóê. — Ç³áðàëèñÿ óñ³ äðóç³, áî 
ñêó÷èëè çà ôóòáîëîì ï³ñëÿ êàðàí-
òèíó. Çàðàç íå â³ðèòüñÿ, ùî éîãî 
âæå íåìàº ç íàìè.

Ó çíàê ïàì'ÿò³ çà çàãèáëèìè 
ôóòáîë³ñòè Ëàíîâå÷÷èíè ðîçïî-
÷èíàòèìóòü óñ³ íåä³ëüí³ ìàò÷³ ç 
õâèëèíè ìîâ÷àííÿ.

Ðåäàêö³ÿ «RIA ïëþñ» âèñëîâëþº 
ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì, áëèçüêèì òà óñ³ì, 
õòî çíàâ Ðîìàíà òà Â³êòîð³þ. Ñïî-
÷èâàéòå ç ìèðîì…

«Ðîìàí òà Â³êòîð³ÿ 
ìð³ÿëè îäðóæèòèñü. 
Ó ïàì'ÿò³ óñ³õ, õòî ¿õ 
çíàâ, âîíè íàçàâæäè 
çàëèøàòüñÿ óñì³õíåíèìè 
òà æèòòºðàä³ñíèìè» 
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

 Íà âîä³ÿ, ÿêèé íàï³äïèòêó çáèâ 
ëþäèíó, ÷åêàþòü âèïðàâí³ ðîáîòè 
³ â³äðàõóâàííÿ â äîõ³ä äåðæàâè 
20% â³ä çàðîá³òêó. ×îëîâ³êà ïîç-
áàâèëè òàêîæ ïðàâà êåðóâàííÿ 
òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè íà 1 ð³ê. 
Òàê âèð³øèâ ñóä.

«Âèçíàòè âèíóâàòèì ó â÷è-
íåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïî-
ðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 
286 ÊÊ Óêðà¿íè, òà ïðèçíà÷èòè 
ïîêàðàííÿ ó âèä³ âèïðàâíèõ ðî-
á³ò ñòðîêîì íà îäèí ð³ê çà ì³ñ-
öåì ðîáîòè ç â³äðàõóâàííÿì ³ç 
çàðîá³òêó 20 (äâàäöÿòü) â³äñîòê³â 
â äîõ³ä äåðæàâè ç ïîçáàâëåííÿì 

ïðàâà êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèìè 
çàñîáàìè íà ñòðîê îäèí ð³ê», — 
éäåòüñÿ ó âèðîêó.

Íàãàäàºìî, ÄÒÏ ç ïîòåðï³ëèìè 
òðàïèëàñÿ ó Çàë³ùèêàõ 11 ãðóäíÿ 
2019 ð. Áëèçüêî 17.00 âîä³é àâòî-
ìîá³ëÿ Renault Kangoo íå âèáðàâ 
áåçïå÷íó øâèäê³ñòü ðóõó ³ çáèâ 
ï³øîõîäà, 1952 ðîêó íàðîäæåí-
íÿ. Îñòàíí³é ïåðåõîäèâ ïðî¿æäæó 
÷àñòèíó äîðîãè çà ìåæàìè ï³øî-
õ³äíîãî ïåðåõîäó ³ íà íåîñâ³òëåí³é 
ä³ëÿíö³, ïîâ³äîìëÿâ òîä³ â³ää³ë êî-
ìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
îáëàñò³. Ëþäè âèêëèêàëè øâèäêó 
³ ïîë³ö³þ. Ï³ñëÿ àâòîïðèãîäè êåð-
ìóâàëüíèê çàëèøèâ òðàíñïîðòíèé 
çàñ³á íà äîðîç³ òà âò³ê. Óæå ëþäè, 

ÿê³ ïîì³òèëè ïîòåðï³ëîãî, âèêëè-
êàëè øâèäêó òà ïîë³ö³þ.

Ó ï³øîõîäà ìåäèêè êîíñòà-
òóâàëè ïîë³òðàâìó, ñòðóñ, ïåðå-
ëîì ïëå÷à òà ãîì³ëêè. ×îëîâ³ê 
ïåðåáóâàâ ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî 
ñï'ÿí³ííÿ.

Âò³êà÷à ïðàâîîõîðîíö³ çíàéøëè 
÷åðåç ãîäèíó ï³ñëÿ àâàð³¿. Öå — 
æèòåëü ×åðí³âåöüêî¿ îáëàñò³. 
×îëîâ³ê êàæå, ùî íå ïîì³òèâ 
ïåðåõîæîãî, à âò³ê, áî çëÿêàâñÿ. 
Éîãî îñâ³ä÷èëè ³ â êðîâ³ âèÿâèëè 
ñë³äè àëêîãîëþ. Ñêëàëè íà âîä³ÿ 
³ àäì³íïðîòîêîë çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 
130 ÊÓïÀÏ.

Îáâèíóâà÷åíèé, ÿê ñòàëî â³äî-
ìî, îäðóæåíèé, ïðàöþº ìàéñòðîì 

ç ðåìîíòó óñòàòêóâàííÿ ó ïðèâàò-
íîìó ï³äïðèºìñòâ³. Íà óòðèìàíí³ 
º íåïîâíîë³òí³é ñèí.

«Âíàñë³äîê äàíî¿ äîðîæ-
íüî-òðàíñïîðòíî¿ ïðèãîäè ï³øî-
õ³ä îòðèìàâ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ: 
çàêðèòó ÷åðåïíî-ìîçêîâó òðàâ-
ìó ó âèãëÿä³ ñòðóñó ãîëîâíîãî 
ìîçêó, ïåðåëîìè ê³ñòîê ³ ðåáåð, 
ðàíó ë³âî¿ ò³ì'ÿíî¿ ä³ëÿíêè, ñè-
íåöü âåðõíüî¿ ïîâ³êè ë³âîãî îêà 
òà ãðóäíî¿ êë³òêè çë³âà, — éäåòüñÿ 
ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè. — Âèùåâêà-
çàí³ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ ñóïðî-
âîäæóâàëèñÿ òðèâàëèì ðîçëàäîì 
çäîðîâ`ÿ — á³ëüøå 21 äíÿ òà íà-
ëåæàòü äî ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü 
ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³».

Äîïèòàíèé ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 
îáâèíóâà÷åíèé ñâîþ âèíóâàò³ñòü 
âèçíàâ ó ïîâíîìó îáñÿç³. Íå çà-
ïåðå÷óâàâ ³ òîãî, ùî êåðóâàâ àâòî 
â ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ.

— Íà¿çä íà äàíîãî ï³øîõîäà 
äîïóñòèâ, îñê³ëüêè ïîì³òèâ éîãî 
â îñòàíí³é ìîìåíò òà íå âñòèã çó-
ïèíèòè ñâ³é àâòîìîá³ëü, — ðîç-
ïîâ³äàâ îáâèíóâà÷åíèé ó ñóä³. — 
Â³äøêîäóâàâ çàâäàíó ïîòåðï³ëîìó 
øêîäó, ó ñêîºíîìó ùèðî ðîçêàþ-
þñü, ïðîøó ñóâîðî íå êàðàòè.

Àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà âèðîê 
ñóäó ìîæå áóòè ïîäàíà äî îá-
ëàñíîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó ÷åðåç 
Çàë³ùèöüêèé ðàéñóä ïðîòÿãîì 30 
äí³â ç äíÿ éîãî ïðîãîëîøåííÿ.

П’яний водій збив нетверезого пішохода. Який вирок?
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Фіксація швидкості руху ведеться 
й надалі на дорогах державного 
значення, а саме:
 М-09 «Тернопіль — Львів — Ра-
ва-Руська» — 1–35 км 
 М-12 «Стрий — Знам‘янка» — 
154–191 км 
 М-19 «Доманове — Ковель — 
Чернівці — Тереблече» — 239–
319 км 

 М-19 «Доманове — Ковель — 
Чернівці — Тереблече» — 330–
415 км 
 Р-41 «Обхід м. Тернополя»— 
12–27 км 
 м. Тернопіль, проспект С. Бандери 
А з 15 червня поліцейські фіксу-
ють швидкість руху автотранспор-
ту й у місті Тернополі — на вулиці 
С. Будного 

Де встановлені TruCam

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ ðèíê³â òà ïî-
ñëàáëåíü êàðàíòèíó, íà ðèíêàõ 
ïîá³ëüøàëî ëþäåé. ×èìàëî òåð-
íîïîëÿí ¿äóòü êóïèòè îâî÷³ òà 
ôðóêòè, áî òàì äåøåâøå, í³æ 
â ìàãàçèíàõ òà ñóïåðìàðêåòàõ. 
Äåÿê³ ôðóêòè òà ÿãîäè ïî÷àëè 
äåøåâøàòè, áî âæå ñåçîí.

ДЕ КУПИТИ ДЕШЕВШЕ?
Ïîëóíèöþ íà ðèíêàõ òà 

â ìàãàçèíàõ ì³ñòà ïðîäàþòü 
âæå ê³ëüêà òèæí³â, îäíàê ö³íà 
íà ÿãîäè ³ç Çàêàðïàòòÿ áóëà âè-
ñîêà — 60–75 ãðèâåíü çà ê³ëî-
ãðàì. Òåïåð íà ðèíêó ìîæíà 
çíàéòè ³ íàøó ïîëóíèöþ — ³ç 
Çàë³ùèê³â. Âîíà äåøåâøà ìàéæå 
âäâ³÷³. ßê êàæóòü ïðîäàâö³, ïî-
ïèò íà íå¿ á³ëüøèé, áî ïîëóíèöÿ 
ñîëîäêà.

— Çàêàðïàòñüêà ïîëóíèöÿ âå-
ëèêà, ãàðíà, àëå âîíà âîäÿíèñòà 
³ íå äóæå ñîëîäêà, à ç Çàë³ùè-
ê³â, õî÷ ³ ìåíøà, àëå íàáàãàòî 
ñîëîäøà, — êàæå îäíà ç ïðî-
äàâ÷èíü. — Ëþäè òàêó êóïóþòü 
³ ñâ³æîþ ¿ñòè, ³ íà âàðåííÿ, áî 
âîíà àðîìàòíà ³ ñîëîäêà.

Ïîëóíèöþ íà «Öåíòðàëüíîìó 
ðèíêó» ïðîäàþòü çà 45–50 ãðè-
âåíü çà ê³ëîãðàì. Íà «Îâî÷åâî-
ìó ðèíêó» ìîæíà çíàéòè ³ çà 35, 

îäíàê âîíà äð³áí³øà. Ñàìå òàêó 
ïðîäàâö³ ðàäÿòü êóïóâàòè íà âà-
ðåííÿ.

Âæå ïðîäàþòü ³ ÷åðåøíþ. Ö³íè 
íà íå¿ âèñîê³, îñê³ëüêè ¿¿ âåçóòü 
äî Òåðíîïîëÿ ç Ìåë³òîïîëÿ, êà-
æóòü ïðîäàâö³. Êîëè â íàøîìó 
ðåã³îí³ ïî÷íå ñòèãíóòè ÷åðåø-
íÿ — ¿¿ ïðîäàâàòèìóòü çíà÷íî 
äåøåâøå, îñê³ëüêè áóäå ñåçîí. 

Ö³íè íà ðèíêó çà ê³ëîãðàì — 
30–45 ãðèâåíü. Íà ïðèëàâêàõ 
º ³ æîâòà ÷åðåøíÿ. À îò ñâ³æî¿ 
âèøí³ ùå íåìàº.

УЖЕ Є І КАВУНИ 
Àáðèêîñè íà ðèíêó êîøòóþòü 

â³ä 40 äî 70 ãðèâåíü. Óñå çà-
ëåæèòü â³ä ñîðòó òà â³ä êðà¿íè, 
çâ³äêè ¿õ ïðèâåçëè. Äî ïðèêëàäó, 
óêðà¿íñüê³ àáðèêîñè êîøòóþòü, 
â ñåðåäíüîìó, 45 ãðèâåíü çà ê³-
ëîãðàì. Îäíàê íà ïðèëàâêàõ º 
áàãàòî ³ìïîðòíèõ ïëîä³â. ¯õ âå-
çóòü ç ²ñïàí³¿ òà Àçåðáàéäæàíó. 
Ê³ëîãðàì êîøòóº 55–60 ãðèâåíü. 

ТЕТЯНА ШПІКУЛА, 098–804–80–03, 

20HVYLYN@GMAIL.COM 

 Ùîá ïðèâ÷èòè âîä³¿â äîòðè-
ìóâàòèñü øâèäê³ñíîãî ðåæèìó òà 
áåçïå÷íî ïåðåñóâàòèñÿ äîðîãàìè 
íàøèõ ì³ñò, ïàòðóëüí³ âèêîðèñòî-
âóþòü ïðèëàäè äëÿ âèì³ðþâàííÿ 
øâèäêîñò³ — TruCAM.

TruCam — ëàçåðíèé ïîðòà-
òèâíèé ïðèñòð³é âèì³ðþâàííÿ 
øâèäêîñò³ òðàíñïîðòíèõ çàñî-
á³â. Óïåðøå íà Òåðíîï³ëüùèí³ 
â³í ç'ÿâèâñÿ ó 2018-ìó.

Çàâäÿêè ëàçåðíîìó íàâåäåí-
íþ TruCam âèì³ðþº øâèäê³ñòü 
äî 1 200 ìåòð³â. TruCam îáëàä-
íàíèé GPS-äàò÷èêîì.

Âñ³ ïðèëàäè âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
ìàêñèìàëüíî â³äêðèòî: îïóáë³êî-
âàíà êàðòà, ç íàíåñåííÿì ä³ëÿíîê 
âèêîðèñòàííÿ; ñòîÿòü ïîïåðåäæó-
âàëüí³ çíàêè; ñòî¿òü ñëóæáîâèé 
àâòîìîá³ëü íà ñèí³õ ïðîáëèñêîâèõ 
ìàÿ÷êàõ.

ЦІНИ НА ЛІТНІ ФРУКТИ НА РИНКУ 
ПОКИ ЩО «КУСАЮТЬСЯ» 
Ринок  На ринку вже продають 
літні фрукти та ягоди. Деякі везуть 
з-за кордону, а частину — з районів та 
сусідніх областей 

Íàéäîðîæ÷³ àáðèêîñè, ÿê³ âäà-
ëîñü çíàéòè, ñîðòó «Ìàíãî» — 
ïî 70 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì.

Íåêòàðèíè òà ïåðñèêè êîø-
òóþòü ïî 65–75 ãðèâåíü çà ê³-
ëîãðàì. Âîíè òàêîæ ïîêè ùî 
³ìïîðòí³.

Íà ðèíêó âæå ç’ÿâèëèñü ³ êà-
âóíè òà äèí³. Îäíàê ¿õ ìàþòü 
ëèøå äåÿê³ ïðîäàâö³. Êóïóâàòè 
¿õ ïîêè ùî äîðîãî. Îäèí êàâóí 
ìîæå çàâàæèòè íà 180–250 ãðè-
âåíü. Ö³íà íà ö³ ÿãîäè — 30 ãðè-
âåíü çà ê³ëîãðàì. Äèíÿ æ âäâ³÷³ 
äîðîæ÷à — 60 ãðèâåíü çà ê³ëî. 
Êîëè íàñòàíå ñåçîí — ö³íè 
íà êàâóíè òà äèí³ çíèçÿòüñÿ. 
Ìèíóëîãî ðîêó â ëèïí³ êàâóíè 
íà ðèíêó êîøòóâàëè 7 ãðèâåíü 
çà ê³ëîãðàì. Äèí³ — 15 ãðèâåíü.

Де в Тернополі будуть вимірювати швидкість руху

Частина 1 статті 122 КУпАП — пере-
вищення встановлених обмежень 
швидкості руху транспортних за-
собів більше як на 20 км/год. — 
тягне за собою штраф у розмірі 
255 гривень.

Частина 3 статті 122 КУпАП — пере-
вищення встановлених обмежень 
швидкості руху транспортних засо-
бів більше як на 50 км/год. — тяг-
не за собою накладення штрафу 
у розмірі 510 гривень.

ДОВІДКА

У цих точках патрульні з приладом TruСAM фіксують 
порушення ПДР, а саме — швидкісного режиму
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Íåêòàðèíè òà ïåðñèêè 
êîøòóþòü 60-75 
ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì. 
À îò îäèí êàâóí 
îá³éäåòüñÿ ì³í³ìóì ó 
200 ãðèâåíü

Найбільший попит у Тернополі на полуницю. Її везуть із Закарпаття та Заліщиків

На ринку вже є дині та кавуни, однак вони дорогі
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Ðåìîíòí³ ðîáîòè â «Ïàëàö³ 
Ê³íî» âæå íà çàâåðøàëüí³é ñòà-
ä³¿, ðîçïîâ³äàº ãîëîâà Àñîö³àö³¿ 
ê³íîêîì³ñ³é Óêðà¿íè Ëåîí³ä Áè-
öþðà. Îêð³ì ñàìîãî çàëó, ó ïðè-
ì³ùåíí³ òàêîæ áóäóòü ïðîäàâàòè 
³ ñóïóòí³ òîâàðè: íàïî¿, ïîïêîðí 
òîùî.

Ï³ä ÷àñ ðåìîíòó âñòàíîâèëè: 
â³äåîñïîñòåðåæåííÿ, ñèãíàë³çà-
ö³þ ïðèì³ùåííÿ òà òðèâîæíó 
êíîïêó.

Êð³ì òîãî:
 ìîäåðí³çîâàíå äåìîíñòðà-

ö³éíå îáëàäíàííÿ (âñòàíîâëå-
íî ïðîåêòîð ôîðìàòó DSP, 3D 
ñèñòåìó, ñåðòèô³êàö³þ DISNEY 
PICTURES);
  âñòàíîâëåíèé ñó÷àñíèé 

åêðàí ç êîåô³ö³ºíòîì çîáðà-
æåííÿ 3,3;
 îíîâëåíå çâóêîâå îáëàäíàí-

íÿ (âñòàíîâëåíî â³áðîçâóêîâó 
êîëîíêó TOR);
 ïðîâåäåíèé ðåìîíò ñò³í çàëó 

òà âëàøòîâàíî çâóêî³çîëÿö³þ;
 çàì³íåíå êèëèìîâå ïîêðèòòÿ 

íà ï³äëîç³;
 îíîâëåíå îñâ³òëåííÿ â çàë³, 

âñòàíîâëåí³ ñó÷àñí³ LED-ñâ³-
òèëüíèêè;
 îíîâëåí³ ì³ñöÿ äëÿ ñèä³í-

íÿ â³äâ³äóâà÷³â — âñòàíîâëåíî 
211 íîâèõ êð³ñåë ç â³äêèäíèìè 
ñïèíêàìè òà îñâ³òëåííÿì ï³ä-
ãîë³âíèê³â;
  âëàøòîâàíî ñ³ì äèâàí³â 

ó ôîéº;
 îáëàäíàíî ôóä-çîíó åêðàíà-

ìè òà â³äïîâ³äíèì îáëàäíàííÿì;
 âñòàíîâëåíà ñó÷àñíà ïðîãðà-

ìà äëÿ îíëàéí ïðîäàæó êâèòê³â;
 âëàøòîâàíà ñèñòåìà êîíäè-

ö³þâàííÿ òà îá³ãð³âó;
 îíîâëåíî âåíòèëÿö³éíó ñè-

ñòåìó.
Éäåòüñÿ íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè.
Ñàì çàë ìîæå âì³ñòèòè 

224 â³äâ³äóâà÷³. Ãëÿäà÷³ ìîæóòü 
íå õâèëþâàòèñÿ, àäæå â çàë³, 
êð³ì äâîõ îñíîâíèõ, º ùå ³ äâà 
çàïàñíèõ âèõîäè, ùî ö³ëêîì 
â³äïîâ³äàº ïðàâèëàì ïîæåæíî¿ 
áåçïåêè ó ñôåð³ ê³íåìàòîãðàô³¿. 
Òàêîæ ï³ä ÷àñ ðåìîíòó îíîâèëè 
³ ïîæåæíó ñèãíàë³çàö³þ.

Ò³ 204 êð³ñëà, ÿê³ áóëè ðîçì³-
ùåí³ â ê³íîçàë³ ðàí³øå, áåçîï-
ëàòíî ïåðåäàäóòü íà áàëàíñ ÊÏ 
«Òåðíîï³ëüñüêèé öåíòð äîçâ³ë-

ëÿ òà ìîëîä³æíèõ ³í³ö³àòèâ ³ì. 
Äîâæåíêà», ïðî öå çàçíà÷èëè 
ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ âèêîíàâ÷îãî 
êîì³òåòó 24 ÷åðâíÿ.

Êâèòêè ìîæíà áóäå çàìîâèòè 
íà êàñ³, àáî æ ÷åðåç ³íòåðíåò. 
Ó ê³íîòåàòð³ îá³öÿþòü, ùî áóäóòü 
ïîêàçóâàòè ÿê â³ò÷èçíÿí³, òàê ³ 
çàêîðäîíí³ ñòð³÷êè. À òåðíîïî-
ëÿíè çìîæóòü ïîáà÷èòè ô³ëü-
ìè íà åêðàí³, ÿêèé º îäíèì ç 
íàéêðàùèõ â Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ 
çà ÿê³ñòþ çîáðàæåííÿ. Ïåðø³ 
ì³ñöÿ â çàë³ ðîçì³ùåí³ íà â³ä-
ñòàí³ ø³ñòü ìåòð³â â³ä åêðàíó. 
Òîìó, êàæóòü, óñ³ì áóäå çðó÷íî 
äèâèòèñÿ.

Ôóä-çîíó â «Ïàëàö³ Ê³íî» 
îáëàäíàëè åêðàíàìè, à â ñàìî-
ìó çàë³ ïîì³íÿëè îñâ³òëåííÿ òà 
çàì³íèëè ïîêðèòòÿ.

Äàòà ïî÷àòêó ðîáîòè ê³íîçàëó 
ïîêè çàëèøàºòüñÿ íåâ³äîìîþ. 
Áàãàòî ÷îãî áóäå çàëåæàòè â³ä 
ð³øåíü óðÿäó ùîäî êàðàíòèí-
íèõ ïîñëàáëåíü, êàæå Ëåîí³ä 
Áèöþðà. Ïîêè â «Ïàëàö³ Ê³íî» 
ðîçãëÿäàþòü äåê³ëüêà äàò äëÿ 
â³äíîâëåííÿ ðîáîòè: ïî÷àòîê 
àáî ê³íåöü ëèïíÿ.

Òåõí³÷íèé çàïóñê ê³íîòåà-
òðó çä³éñíèëè 26 ÷åðâíÿ. Ïîêè 
â «Ïàëàö³ Ê³íî» ùå äóìàþòü íàä 
òèì, ÿêà ñòð³÷êà ñòàíå ïåðøîþ 
â îíîâëåíîìó ê³íîçàë³.

— Ìè ùå ðàäèìîñÿ ùîäî òîãî, 
àáè ïåðøà ê³íîñòð³÷êà ñòàëà òà-
ë³ñìàíîì äëÿ ìîäåðí³çîâàíîãî 
ê³íîòåàòðó, — êàæå Ëåîí³ä Áè-
öþðà. — Òàêîãî ê³íîçàëó â Òåð-
íîïîë³ ùå íå áóëî.

Ùå íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ ì³ñü-
êà âëàäà ì³ñòà óêëàëà äîãîâ³ð ç 
ï³äïðèºìöåì Âîëîäèìèðîì ²ëü-
÷óêîì, ÿêèé ïîãîäèâñÿ âêëàñòè 
ãðîø³ â îñó÷àñíåííÿ «Ïàëàöó 
Ê³íî», êàæå Ëåîí³ä Áèöþðà.

— Ðåìîíò òà ïåðåîáëàäíàí-
íÿ ê³íîòåàòðó çä³éñíþâàëè 
çà êîøòè ï³äïðèºìöÿ. Çàãàëîì 
íà ìîäåðí³çàö³þ «Ïàëàöó Ê³íî» 
âèòðàòèëè 3,7 ìëí ãðí, — ãîâî-
ðèòü â³í.

КОЛИ ЗАПРАЦЮЄ «ПАЛАЦ КІНО» 
ТА СКІЛЬКИ КОШТУЄ ОНОВЛЕННЯ
Актуально  Майже на пів року 
тернополяни залишилися без кінотеатру. 
Після довготривалої перерви в місті 
планують знову показувати кіно 
на широкому екрані, щоправда, 
уже в оновленому «Палаці Кіно». 
Який вигляд він має?

Ïîêè â «Ïàëàö³ Ê³íî» 
ðîçãëÿäàþòü äåê³ëüêà 
äàò äëÿ â³äíîâëåííÿ 
ðîáîòè: ïî÷àòîê àáî 
ê³íåöü ëèïíÿ. Óñå 
çàëåæèòü â³ä êàðàíòèíó 

Крісла у залі повністю поміняли на нові. Ось так вони виглядають

Почекати на фільм відвідувачі можуть 
на нових диванах 

Деякі ремонтні роботи станом на кінець 
червня ще не завершені, наприклад, 
монтаж задньої сторони крісел 

Супутні товари продаватимуть в цьому невеликому приміщенні, при діючих правилах 
карантину в ньому може знаходитись не більше 2–3 осіб
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— Óâå÷åð³ 24 ÷åðâíÿ íàñ ïî-
ïåðåäèëè ïðî òå, ùî âîäà ïî÷è-
íàº ï³äí³ìàòèñü, — ðîçïîâ³äàëà 
ì³ñöåâà ìåøêàíêà Ãàëèíà Âà-
ñèëèê. — Ùîãîäèíè ð³âåíü âîäè 
ï³äí³ìàâñÿ íà 10 ñàíòèìåòð³â. 
Áëèæ÷å äî âå÷îðà ð³÷êà ïî÷àëà 
ðîçëèâàòèñü, ³ í³õòî âæå íå ì³ã 
êîíòðîëþâàòè çàòîïëåííÿ. Ìîÿ 
õàòà çíàõîäèòüñÿ íà óçâèøø³, 
òî íàñ îìèíóëî, Ñëàâà Áîãó, õî÷ 
³ ãîðîä âåñü ïðîïàâ. À â ëþäåé — 
á³äà. Áî ïîðîáèëè ñîá³ ðåìîíòè 
â áóäèíêàõ, õòîñü âèðîùóâàâ ñàä-
æàíö³ íà ïðîäàæ, õòîñü — ïðîñòî 
òðîÿíäè äëÿ êðàñè.

ВОДИ — ПІД ВІКНА 
Óñ³ çàòîïëåí³ áóäèíêè ðîçòà-

øîâàí³ íåïîäàë³ê áåðåãà Äí³ñòðà. 
Óñêëàäíþâàëî ñèòóàö³þ ³ òå, ùî 
÷åðåç ñåëî ïðîò³êàº ð³÷êà Êîðî-
ïåöü, ÿêà òåæ âèéøëà ç áåðåã³â. 
Õî÷à âàæêî âãëåä³òè êîëèøí³ áå-
ðåãè áîäàé îäí³º¿ ð³÷êè. Òåðèòîð³ÿ 
íèæíüîãî Êîðîïöÿ á³ëüøå íàãà-
äóâàëà îçåðî.

Àáè ä³ñòàòèñü äî øêîëè, äå 
íà ÷àñ ïàâîäêó ïîñåëèëè åâàêóéî-
âàíèõ, äîâîäèëîñÿ îáõîäèòè ÷åðåç 
ñòåæêè íà ãîðîäàõ. Íåâåëèêèìè 
ãðóïêàìè êîðîï÷àíè ñèä³ëè ³ç 
êëóíêàìè ðå÷åé íà ñóñ³äñüêèõ 
ïîäâ³ð'ÿõ òà á³ëÿ öåðêâè.

Ç³ ñâî¿õ óã³äü ëþäè ïîçàáèðà-
ëè äîìàøí³õ òâàðèí, ïîâèâîçèëè 
ìåáë³, äåõòî âñòèã âðÿòóâàòè ãî-
ðîäèíó. Æ³íêè äáàéëèâî ïîçðè-
âàëè ÷àñíèê, ùîá ìàòè õî÷ ÿêóñü 
ðîçñàäó íà íàñòóïíèé ð³ê.

— Îí òàì ìîÿ õàòà, — ïîêàçó-
âàëà çàòîïëåíå ïîäâ³ð'ÿ ì³ñöå-
âà Ñâ³òëàíà Äàí÷óê. — Ñèäèìî 
íà ö³ì ãîðáî÷êó ³ á³ëüøå íå ìàºìî 
êóäà éòè. Òåïåð îñü ö³ îçåðà — 
òî íàø ãîðîä. Ìèíóëîãî ðîêó òàê 
äîáðå âðîäèëà êàðòîïëÿ. À öüîãî 
ðîêó, ùî áóäå — íå çíàºìî, áî 
ïðîïàëî âñå.

Ì³ñöåâ³ ãðóïóâàëèñÿ ó ñóñ³ä³â, 
íà ãîðáî÷êàõ òà æàðòóâàëè, ùî òå-
ïåð â íèõ äà÷³ ç âèõîäîì íà ìîðå.

ЖИЛИ У ЦЕРКВІ ТА СТАРІЙ 
ШКОЛІ 

Âñåðåäèí³ äåÿêèõ áóäèíê³â áóëî 
ïî 40–50 ñàíòèìåòð³â âîäè, ðîç-
ïîâ³äàþòü ëþäè.

— Ìè çàðàç îò òàê ³ ÷åêàëè íà-
äâîð³, — êàæå ì³ñöåâà ìåøêàíêà 
ïàí³ Ìàð³ÿ. — Ïîçàáèðàëè ìåáë³, 
îäÿã, âñå çàáèðàëè, áî íå ëèøèòü 

âîäà í³÷îãî. Â ìåíå òðè âíóêè, 
òî â³äâåçëà ¿õ äî ä³äóñÿ. Ä³äî ñòà-
ðèé, éîìó ìàéæå 80 ³ äîãëÿäàº 
ä³òåé. Áî ùî ðîáèòè? Òî òàê äî-
áðå, ùî âîäà ï³äñòóïàëà íå òàê 
øâèäêî, ÿê ó 2008-ìó ðîö³. Õî÷ 
âñòèãëè âñå çàáðàòè. Âíî÷³ âè-
íîñèëè ìåáë³. Çàáðàëè ³ îáðàçè, 
áî òîãî ðàçó ïîçàìîêàëè, òî òàê 
áóëî øêîäà.

Á³ëÿ øêîëè, äå òèì÷àñîâî æèëè 
ëþäè, äîìàøíÿ ïòèöÿ â êë³òêàõ, 
êðîëèêè ³ íàâ³òü ñîáà÷êà ç ïî-
ïîâíåííÿì. Øåñòåðî ìàëåñåíüêèõ 
öóöåíÿò çàáðàëè ìàéæå ³ç âîäè. 
Òåïåð âîíè øóêàþòü ñîá³ íîâó 
äîì³âêó.

Ëþäè ðîçïîâ³äàþòü, ùî óìî-
âè, ó ÿêèõ çàðàç ìàþòü æèòè, 
äîñ³ æàõëèâ³. ²ç ñòåë³ îñèïàºòüñÿ 
øòóêàòóðêà, ï³äëîãà — ïðîãíèëà, 

à ðå÷³ ïðîñòî íåìàº äå çáåð³ãàòè. 
Â îäí³é ê³ìíàòö³ ñïàëî áëèçüêî 
äåñÿòè ëþäåé.

Ïèòíó âîäó â øêîëó ïðèíîñèëè 
ëþäè ñàìîñò³éíî. ²ç âîäîþ òóò 
òåæ ïðîáëåìà, áî â êðèíèöÿõ 
òåïåð âîäà íå ïðèäàòíà äî âæè-
âàííÿ.

Ïàí³ Ìàð³ÿ ðîçïîâ³äàº, ùî 
ó 2008-ìó ï³ñëÿ ïîòîïó ¿ì îá³öÿëè 
â³äðåìîíòóâàòè áóä³âëþ øêîëè 
íà òàêèé âèïàäîê. Àëå îá³öÿíêè 
çàëèøèëèñü îá³öÿíêàìè.

У МАГАЗИН — НА ЧОВНІ 
Ì³ñöåâ³ âæå ïðèñòîñóâàëèñü 

äî òàêèõ óìîâ. Êàæóòü, ùî ¿ì 
íå âïåðøå. Ðóñëàí Òðóøàê òà 
Âîëîäèìèð Ï³öê³â ðîçïîâ³äàþòü, 
ùî äâà ðîêè òîìó ïðèäáàëè ñîá³ 
÷îâåí äëÿ ðèáîëîâë³, àëå ïðèãî-
äèâñÿ â³í ëèøå ó òàêèé íåâò³ø-
íèé âèïàäîê.

— Òåïåð êàòàâ íèì ëþäåé 
äî ìàãàçèíó, áî ïåðåéòè òóäè 
íå áóëî ÿê, — êàæå ïàí Ðóñëàí.

Íà ÷îâí³ çàòîïëåíèì ñåëîì ïðî-
êàòàëàñü ³ æóðíàë³ñòêà «RIA ïëþñ».

— Ó ìîºìó áóäèíêó âîäè — ï³ä 
â³êíà, — êàæå Ðóñëàí Òðóøàê. — 
Äðóæèíó ç ä³òüìè â³äâ³ç äî ðîäè-
÷³â, áî äå òóò ìàëþêè ìàþòü áóòè?

Ì³ñöåâ³ âîëîíòåðè îðãàí³çîâàíî 
äîïîìàãàëè ïîñòðàæäàëèì.

«УНОЧІ ВИНОСИЛИ МЕБЛІ ТА 
ОБРАЗИ»: ЯК РЯТУВАЛИ БУДИНКИ
Стихія  На Монастирищині стихійне 
лихо наробило біди. Чимало людей 
просто залишись без домів. У їхніх 
будинках було по коліна, а то і більше 
води. Потихеньку люди черпають мул 
та чекають на підтримку держави
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Ó ñåë³ Êîðîïåöü íà 
Ìîíàñòèðèùèí³ â³ä 
ñòèõ³¿ ïîñòðàæäàëî 
42 äâîðè. Ëþäè äîñ³ 
íå ìîæóòü îãîâòàòèñü 
â³ä òîãî, ùî ñòàëîñÿ

Чоловіки на човні перевозили 
односельців у магазин. Адже 
пішки туде не пройти. Глибина — 
близько півтора метра

Місцеві розповідають, що повінь у Коропці була у 2008-му та 2010-му роках

Вода почала підніматись увечері 24 червня. 
Місцеві встигли позабирати з будинків усе, 
бо рівень збільшувався поступово

Будинки затопило практично попід вікна. 
Люди кажуть, що якби залишили меблі 
в оселях, не врятували б нічого 
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 Òåðíîï³ëüùèíó òàêè âêëþ÷èëè 
ó ñïèñîê îáëàñòåé, ÿêèì áóäóòü â³ä-
øêîäîâóâàòè çáèòêè, çàâäàí³ ñòèõ³-
ºþ. Ïðî öå 30 ÷åðâíÿ æóðíàë³ñòàì 
“RIA ïëþñ” ðîçïîâ³ëè ó Òåðíîï³ëü-
ñüê³é ÎÄÀ. Îäíàê, ñê³ëüêè ëþäè 
îòðèìàþòü — í³õòî íå çíàº, àäæå 
ñóìó ùå íå ïîðàõóâàëè.

Ðîçì³ð çáèòê³â äëÿ ô³çè÷íèõ 
îñ³á äîñ³ ðàõóþòü.

— Ïðîöåñ îïèñó çáèòê³â — äîâ-
ãîòðèâàëèé. Îïèñ ïîâèíåí áóòè 
ðåòåëüíèì. À äëÿ òîãî, ùîá çðî-
áèòè ùîñü ðåòåëüíî, ïîòð³áåí 
÷àñ, — êàæå ïåðøèé çàñòóïíèê 
ãîëîâè Òåðíîï³ëüñüêî¿ ÎÄÀ ²ãîð 
Äåì’ÿí÷óê. — Çàðàç ìè çáèðàºìî 
³íôîðìàö³þ, ³ ÷åðåç äåíü-äâà ìè 
áóäåìî áà÷èòè ÷³òêèé ðîçì³ð êî-
øò³â, ÿê³ ïîòð³áíî â³äøêîäóâàòè 
ô³çè÷íèì îñîáàì. Àëå ÿ õî÷ó çà-
ïåâíèòè, ùî êîæåí, õòî ïîòåðï³â 

â³ä ñòèõ³¿, îòðèìàº ìàòåð³àëüíó 
äîïîìîãó. Êîæåí, õòî ââàæàº, 
ùî ïîòðåáóº òàêî¿ äîïîìîãè, 
çâåðòàºòüñÿ äî îðãàíó ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ³ òîä³ âæå éîìó 
ñêëàäàþòü àêò îãëÿäó.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè 
ÎÄÀ, ïîñòðàæäàëè 944 ãåêòàðè 
òîâàðíèõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ 
óã³äü. Òàêîæ ñòàíîì íà 30 ÷åðâíÿ 
ï³äðàõîâàíî 19 ìëí ãðí çáèòê³â. 
ßêùî âèðîáíèêè çàñòðàõóâàëè 

óðîæàé — çáèòêè ìàþòü âèïëà-
÷óâàòè óæå ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿.

— Â³äïîâ³äíî äî Ïîñòàíîâè 
Êàáì³íó 2004 ðîêó, ñèòóàö³ÿ, 
ÿêà òðàïèëàñÿ íà Òåðíîï³ëüùè-
í³, — ì³ñöåâîãî ð³âíÿ. Öå çáèòêè 
íà ñóìó ìåíøå 75 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü òà, äÿêóâàòè Áîãó, â³äñóòí³ñòü 
ëåòàëüíèõ âèïàäê³â, — ïðîäîâæóº 
ïàí Äåì’ÿí÷óê. — Òîìó ñüîãîäí³ 
ö³ â³äøêîäóâàííÿ ìàþòü ïðîâî-
äèòè ç ðåçåðâíèõ ôîíä³â ì³ñöå-

âèõ áþäæåò³â. ßêùî æ ì³ñöåâèé 
áþäæåò íå ìîæå âïîðàòèñü ç òèì 
ðîçì³ðîì íàäàííÿ äîïîìîãè, ìè 
ðóõàºìîñü ð³âíåì âèùå — äî ðà-
éîííîãî, ÿêùî íå âèñòà÷àº — ðå-
çåðâíèé ôîíä îáëàñíîãî ð³âíÿ. 
Ðåçåðâíèé ôîíä Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
ÎÄÀ íàðàç³ ñêëàäàº ñ³ì ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü. Êîëè áóäåìî çíàòè 
ñóìó çàâäàíèõ çáèòê³â, çìîæåìî 
òî÷í³øå ñêàçàòè, çâ³äêè áóäå ¿õ 
â³äøêîäóâàííÿ.

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Ëþäè ³ äîñ³ íå ìîæóòü îãîâòà-
òèñü â³ä òîãî, ùî ñòàëîñÿ. Õî÷à ³ 
êàæóòü, ùî ¿ì íå çâèêàòè, àäæå 
ñåëî âæå çàòîïëþâàëî ó 2008-ìó. 
Ïîò³ì — ó 2010-ìó.

Óæå íà 26 ÷åðâíÿ ð³âåíü âîäè 
ó Äí³ñòð³ âïàâ, ³ âîíà â³äñòóïèëà 
â³ä ëþäñüêèõ äîì³âîê.

Ïîíàä ï³âìåòðà âîäè áóëî âñå-
ðåäèí³ áóäèíê³â.

Ìåøêàíö³ ðîçïîâ³äàþòü, ùî ÿê 
ò³ëüêè âîäà ïî÷àëà ï³äí³ìàòèñÿ — 
âçÿëèñü âèíîñèòè ç õàò óñå. Áî 
çíàëè: ÿêùî çàëèøàòü — çàáåðå 
âîäà.

ВІДКАЧУЮТЬ ВОДУ З ГОРОДІВ 
ТА ЧИСТЯТЬ КРИНИЦІ 

— Ëþäè âæå ìîæóòü çàéòè 
ó ñâî¿ äîì³âêè, — êàæå ïàí³ Ãà-
ëèíà. — Çàðàç âèìèâàþòü ìóë, 
ÿêèé çàëèøèëà âîäà. Ó áîëîò³ 
âñå: ñò³íè, ï³äëîãà. Ðîáîòè íà íèõ 
÷åêàº ÷èìàëî.

Ì³ñöåâ³ êàæóòü, ùî íà áàãàòüîõ 
ïîäâ³ð'ÿõ òà ãîðîäàõ âîäà ùå çàëè-
øèëàñü. ̄ ¿ òðåáà â³äêà÷óâàòè âðó÷-

íó. Çàòîïëåíèìè çàëèøàþòüñÿ ³ 
ëþäñüê³ ï³äâàëè. Éìîâ³ðíî, ê³ëü-
êà ì³ñÿö³â ëþäè çàëèøàòèìóòüñÿ 
áåç ïèòíî¿ âîäè ó êðèíèöÿõ.

ßê ïîâ³äîìëÿþòü ó ïðåññëóæá³ 
Óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ â Òåðíîï³ëü-
ñüê³é îáëàñò³, 29 ÷åðâíÿ â Êîðîï-
ö³ ïðîäîâæèëè ðîáîòè ç ë³êâ³äàö³¿ 
íàñë³äê³â çàòîïëåííÿ.

СТАН РЕЧЕЙ ЩЕ НЕ ОЦІНИЛИ 
26 ÷åðâíÿ Êîðîïåöü â³äâ³äàâ 

ãîëîâà Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëäåð-
æàäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèð Òðóø. 
Òàêîæ ëþäÿì äîñòàâèëè ïèòíó 
âîäó. Óñ³ ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷åí³.

ßê ïîâ³äîìèâ ãîëîâà ÎÄÀ, 
íà ì³ñö³ ïðàöþþòü êîì³ñ³¿, ÿê³ 
îö³íþþòü íàñë³äêè íåãîäè. Äëÿ 
â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â, çà ñëî-
âàìè ãîëîâè Âîëîäèìèðà Òðóøà, 
áóäå ðîçðîáëåíî ìåõàí³çì êîì-
ïåíñàö³¿, àäæå ó êîæíîìó äîìî-
ãîñïîäàðñòâ³ — âòðàòè ð³çí³.

— ª ìåòîäèêà îáðàõóâàííÿ 
çáèòê³â, — ñêàçàâ Âîëîäèìèð 
Òðóø. — Ìè áóäåìî â³äêà÷óâàòè 
âîäó ç êðèíèöü òà äåç³íô³êóâàòè 
¿¿, ùîá áóëà ïèòíà âîäà. Òàáëåòêè 
äëÿ î÷èùåííÿ âîäè âæå çàêóïèëè. 

Відшкодовуватимуть з резервних фондів, каже влада

КОМПЕНСАЦІЮ ХОЧУТЬ УСІ. 
ЧИ «СВІТИТЬ» ЛЮДЯМ ДОПОМОГА?
Потоп  Паводок затопив населені 
пункти на Тернопільщині. Вода вже 
відступила, а люди ліквідовують наслідки 
води у домівках та на угіддях. Місцеві 
чекають, поки їм компенсують збитки. 
А що кажуть чиновники?

Äàë³ îáðàõîâóºìî çáèòêè, ïîäà-
ºìî ¿õ íà Êàáì³í, ³ ç³ ñòàá³ë³çà-
ö³éíîãî ôîíäó ö³ çáèòêè áóäóòü 
â³äøêîäîâàí³. Òàêîæ äëÿ â³äêà÷êè 
âîäè ç óã³äü áóäóòü äîñòàâëåí³ ïî-
ìïè, àëå çàðàç ð³âåíü Äí³ñòðà ùå 
íå äîçâîëÿº öüîãî çðîáèòè.

Ïðîòå, ÿê ðîçïîâ³äàº ñåëèù-
íèé ãîëîâà Êîðîïöÿ Âîëîäèìèð 
Ìåëüíèê, íàðàç³ éîìó íåâ³äîìî, 
÷è âèä³ëèëè êîøòè íà ë³êâ³äàö³þ 
íàñë³äê³â ïîâåí³. Òà é ñê³ëüêè êî-
øò³â ïîòð³áíî — òåæ íåâ³äîìî.

— Ùå îö³íêó íå äàâàëè. ª ëèøå 
ê³ëüê³ñòü ï³äòîïëåíèõ áóä³âåëü òà 
ãîñïîäàðñòâ, — êàæå ãîëîâà ñå-
ëèùíî¿ ðàäè. — À õòî ìàº òî äà-
âàòè? Ñåëèùíà ðàäà ìàº äàâàòè 
³íôîðìàö³þ, ñê³ëüêè º çáèòê³â? 
Ùå í³õòî í³÷îãî íå çíàº, ÷è áóäå 
äîïîìîãà, ÷è íå áóäå. Çàðàç ìîæó 
ñêàçàòè, ùî ï³äòîïëåíî 13 áóäèí-

ê³â, çàòîïëåíî 31 ãîñïîäàðñüêà 
áóä³âëÿ, ï³äòîïëåíî 5 ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ 46 ãåêòàð³â óã³äü 
çàòîïëåíî.

63 ГРИВНІ НА ХАРЧУВАННЯ 
Çà ñëîâàìè Âîëîäèìèðà Ìåëü-

íèêà, ç ñåëèùíîãî áþäæåòó âè-
ä³ëèëè êîøòè íà ãóìàí³òàðíó 
äîïîìîãó ëþäÿì. Ïèòíó âîäó 
òàêîæ äîñòàâëÿþòü ó áî÷êàõ òà 
ó ïëÿøêàõ. ¯¿ çàðàç º äîñòàòíüî.

— Íàì âîäó íàäàëè ï³äïðèºìö³ 
ç âîäîþ, — êàæå ïàí Ìåëüíèê. — 
Á³ëüøå í³÷îãî íå áóëî. Ìè ç ì³ñ-
öåâîãî áþäæåòó âèä³ëèëè 6 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü íà õàð÷óâàííÿ ïðàö³âíèê³â 
ÄÑÍÑ â ¿äàëüí³ ì³ñöåâî¿ øêîëè. 
Ùå ø³ñòü òèñÿ÷ äàëè íà ïðîäóêòè 
äëÿ ëþäåé ç ï³äòîïëåíèõ áóäèíê³â. 
¯õ ïåðåâåëè ó ìàãàçèí, ÿêèé çíàõî-
äèòüñÿ íà ò³é âóëèö³, ç ðîçðàõóí-
êîì 63 ãðèâí³ — íà îäíó ëþäèíó, 
ÿêà çàðåºñòðîâàíà ó ïîìåøêàíí³.

Á³ëüøå äîïîìîãè ì³ñöåâèì 
íå íàäàâàëè.

ЗБИТКИ РІЗНІ, 
А КОМПЕНСАЦІЯ ОДНА?

Ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ ðîçïîâ³äàþòü, 
ùî êîì³ñ³ÿ âæå ïðàöþº, àëå ð³-
øåíü ùîäî â³äøêîäóâàííÿ íåìàº.

— Íà ôîí³ ö³º¿ ñèòóàö³¿ âæå º 
äóæå áàãàòî íàêëåï³â, ëþäè ðîçíî-
ñÿòü ÷óòêè. Ó ñîöìåðåæàõ ïèøóòü 
âæå äóæå áàãàòî íå äóæå êîðåê-
òíèõ ðå÷åé ïðî ì³ñöåâèõ, — êàæå 
æèòåëüêà Êîðîïöÿ ïàí³ Ãàëèíà. — 
Íàðàç³ ç äîïîìîãè ìè îòðèìàëè 
ïèòíó âîäó. ̄ ¿ íàäàëè ì³ñöåâ³ ï³ä-
ïðèºìö³. Âæå áóëà êîì³ñ³ÿ, â ñêëàä³ 
ÿêî¿ áóëè ïðåäñòàâíèêè ñ³ëüñüêî¿ 
ðàäè òà ê³ëüêà ëþäåé, ÿê³ ïîñòðàæ-
äàëè. Çà ñïèñêîì º 35 ëþäåé. ² âæå 
êàæóòü, ùî óñ³õ â³äíîñÿòü äî çàòî-
ïëåíèõ. Àëå íàñïðàâä³, âîäà áóëà 
ëèøå ó äåâ'ÿòè áóäèíêàõ.

Ïðàöþâàòè ìàþòü ³ ñòðàõîâ³ 
êîìïàí³¿, àëå çà ñò³ëüêè äí³â, ðå-
àëüí³ íàñë³äêè âàæêî áóäå îö³íèòè.

— ß ñàìà áóëà ñâ³äêîì òîãî, 
ùî ãîâîðèëè äâ³ ñóñ³äêè ùîäî 
öüîãî â³äøêîäóâàííÿ â ñòðàõî-
âèõ, — ðîçïîâ³äàº æèòåëüêà Êî-
ðîïöÿ ïàí³ Ìàð³ÿ. — Îäíà äî ³í-
øî¿ ñêàçàëà, ùî íå çìîæå íàäàòè 
ñòðàõîâ³é êîìïàí³¿ ôîòî â ÷àñ, 
êîëè áóäèíîê áóâ çàòîïëåíèì, 
³ öÿ çàïðîïîíóâàëà ó â³äïîâ³äü 
ôîòî ç³ ñâîãî áóäèíêó. Ìîæíà 

óÿâèòè òîä³, ÿê íàñïðàâä³ áóäóòü 
âèäàâàòè öþ êîìïåíñàö³þ.

КОМІСІЯ ПРАЦЮВАТИМЕ 
ЧЕСНО?

Ïðî òå, ùî ó Êîðîïö³ ì³ñöåâ³ 
ìîæóòü íåõòóâàòè äîïîìîãîþ â³ä 
äåðæàâè æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» 
ïîâ³äîìèëè ãîëîâó Ìîíàñòèðèñü-
êî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ãàëèíó 
Ìîë÷àíîâó. Âîíà â³äïîâ³ëà, ùî 
ïðî ïðîáëåìó ¿é â³äîìî òà ïîîá³-
öÿëà âçÿòè íà êîíòðîëü ñïðàâåä-
ëèâó îö³íêó íàñë³äê³â.

— Ëþäè ðîçïîâ³äàþòü, ùî êîëè 
ñòàëîñü ï³äòîïëåííÿ ó 2008-ìó 
ðîö³, òî îäíàêîâó êîìïåíñàö³þ 
äàòè òèì, â êîãî çàòîïèëî ä³ì ³ 
òèì, â êîãî âîäà áóëà ëèøå íà óã³ä-
äÿõ, — êàæå î÷³ëüíèöÿ ðàéîíó. — 
Òîìó ³ çàðàç º íàñòîðîæåí³ñòü 
äî òàêîãî. Òåðíîï³ëüùèíó ìàþòü 
âêëþ÷èòè ó ïåðåë³ê îáëàñòåé, ÿêèì 
áóäóòü íàäàí³ êîøòè íà â³äøêîäó-
âàííÿ. Íàðàç³ òî÷íî¿ ñóìè íåìàº.

Çà ñëîâàìè Ãàëèíè Ìîë÷àíîâî¿, 
âîíè êîíòðîëþâàòèìóòü ñïèñêè 
ëþäåé òà ³íôîðìàö³þ ïðî ðåàëüí³ 
çáèòêè. Âîíè ìàþòü áóòè ó ñóïðî-
âîä³ íåîáõ³äíèõ àêò³â îãëÿäó òà 
³íøèõ äîêóìåíò³â. Ðîçãëÿäàºòüñÿ 
òàêîæ âàð³àíò òîãî, ùîá íàäàòè 
çàãàëüíèé äîñòóï äî ñïèñê³â.

Після того, як рівень води впав, на деяких подвір’ях 
залишились «озера». Їх треба викачувати вручну «Ëþäÿì äîâåëîñü 

âè÷èùàòè ìóë ç 
ï³äëîãè òà íàâ³òü ñò³í. 
І ÿêùî âîäà ç áóäèíê³â 
âèéøëà, òî ç ãîðîä³â òà 
ïîäâ³ð’¿â — í³»

Затопленими залишаються і людські підвали. Ймовірно, 
кілька місяців люди залишатимуться без питної води у криницях
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ïîãðîçè ñàìîñïàëåííÿ ÷îëî-
â³êà, ïîë³ö³ÿ, ðÿòóâàëüíèêè òà 
ìåäèêè íà Çáàðàçüêîìó ê³ëüö³ — 
çà öèì ñïîñòåð³ãàëè ÷èìàëî òåð-
íîïîëÿí ó â³âòîðîê, 23 ÷åðâíÿ. 
×îëîâ³ê âèáðàâñÿ íà îïîðó ðå-
êëàìíîãî ùèòà. Ó ðóêàõ â³í òðè-
ìàâ êàí³ñòðó, íà øèþ ïðèâ’ÿçàâ 
ìîòóçêó.

«ХОТІВ ПРИВЕРНУТИ УВАГУ» 
Íîâèíà ñêîëèõíóëà áàãàòüîõ 

òåðíîïîëÿí. Äåõòî âèð³øèâ, ùî 
÷îëîâ³ê õî÷å ïðèâåðíóòè äî ñåáå 
óâàãó ÷åðåç ñâî¿ îñîáèñò³ ïðîáëå-
ìè, à õòîñü âèð³øèâ, ùî â³í áî-
æåâ³ëüíèé. Îäíàê êîëè íåâ³äîìèé 
ïî÷àâ ïîãðîæóâàòè, ùî ï³äïàëèòü 
ñåáå — óæå áóëî íå äî æàðò³â. 
×îëîâ³ê íàâ³òü ï³äïàëèâ ñâîþ 
êóðòêó.

ßê ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèöÿ äè-
ðåêòîðà ç ìåäè÷íî¿ ðîáîòè Öåí-
òðó åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 
Ãàííà Ìîí÷àê, áðèãàäà ìåäèê³â, 
ÿê³ ïðèáóëè íà âèêëèê, íå ìîãëè 
áëèçüêî ï³ä³éòè äî ÷îëîâ³êà, ùîá 
îö³íèòè éîãî ñòàí. Ç ì³ðêóâàíü 
áåçïåêè áðèãàäó ë³êàð³â íå ï³äïó-
ñêàëè áëèçüêî, îäíàê âîíè áóëè 
íàïîãîòîâ³ â áóäü-ÿêó ìèòü íàäà-
òè äîïîìîãó ÷îëîâ³êó. Íàïîãîòîâ³ 
áóëè ³ ïîæåæíèêè. ×îëîâ³êà íà-
ìàãàëèñü çàñïîêî¿òè ïñèõîëîãè, 
îäíàê ä³àëîãó çàâàæàâ â³òåð.

Íà ì³ñöå ïîä³¿ ïðè¿õàâ ïðîêó-
ðîð Òåðíîï³ëüùèíè Ïåòðî Áîéêî. 
Â³í ïîñï³ëêóâàâñÿ ç ÷îëîâ³êîì.

ßê âäàëîñÿ ç’ÿñóâàòè æóðíà-
ë³ñòàì «RIA ïëþñ», ÷îëîâ³ê âæå 
ê³ëüêà ðàç³â ïðèõîäèâ äî ñò³í 
ïðîêóðàòóðè ç ïëàêàòàìè, àäæå 
éîãî ñïðàâó, äå â³í ô³ãóðóº ÿê ïî-
òåðï³ëèé, ïåðåäàëè äî ïðàâîîõî-
ðîíö³â Òåðíîïîëÿ. Õî÷à ñàì â³í 
ðîäîì ç Õìåëüíè÷÷èíè. ×îëîâ³ê 
õîò³â ïðèâåðíóòè äî ñåáå óâàãó òà 
âèìàãàâ ÷åñíîãî ðîçãëÿäó ñïðà-
âè, ÿêà òÿãíåòüñÿ âæå íå îäèí 
ð³ê. Ó ïðîêóðàòóð³ ïîÿñíþþòü, 
÷îëîâ³ê ìàº ìàéíîâèé êîíôë³êò 
òà âòðàòèâ ÷èìàëó ñóìó êîøò³â. 
Â³í ïðèõîäèâ ç ïëàêàòàìè äî ïðî-
êóðàòóðè, ³ ç íèì ñï³ëêóâàëèñÿ 
äî ³íöèäåíòó íà Çáàðàçüêîìó 
ê³ëüö³, ïîÿñíèëè ó ïðîêóðàòó-
ð³. Îäíàê ãðîìàäÿíèíó çäàëîñü 
öüîãî çàìàëî, òîìó â³í âèð³øèâ 
ïðèâåðíóòè äî ñåáå óâàãó òàêèì 
ñïîñîáîì, êàæóòü ïðàâîîõîðîíö³.

— Ìè ìàëè íåãàòèâíó ñèòóà-
ö³þ, ÿêà ïðèâåðíóëà óâàãó óñ³õ 
òåðíîïîëÿí, — ðîçïîâ³äàº Ïåòðî 
Áîéêî. — Ìåí³ íàä³éøëà îïåðà-
òèâíà ³íôîðìàö³ÿ, ïðî òå, ùî 
íà ñòåëó íà Çáàðàçüêîìó ê³ëüö³ 
âèë³ç ÷îëîâ³ê, ÿêèé ïîãðîæóâàâ 
ñàìîãóáñòâîì. Òîìó ÿ âèð³øèâ 
¿õàòè òóäè, ùîá êîîðäèíóâàòè 
ä³¿ âñ³õ ïðàâîîõîðîíö³â.

ЧОЛОВІК — ФЕРМЕР, ЯКИЙ 
ЗАЗНАВ НЕВДАЧІ 

×îëîâ³ê, ÿêèé ïîãðîæóâàâ 
ñàìîãóáñòâîì, — ôåðìåð. Â³í 
ðîçïîâ³â, ùî çàçíàâ ïîñÿãàíü ç 
áîêó ³íøîãî ñóá’ºêòà ãîñïîäàð-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â àãðîá³çíåñ³. Â³í 
òàêîæ çàçíà÷èâ ïðî ïðîòèïðàâ-

ЧОМУ ФЕРМЕР ПОГРОЖУВАВ 
САМОГУБСТВОМ ТА ДЕ ВІН ЗАРАЗ 
Порятунок  Невідомий виліз 
на рекламний щит з каністрою бензину 
та погрожував звести рахунки з життям. 
Хто цей незнайомець та що з ним сталось 
після того, як він спустився з опори, 
дізнавались журналісти «RIA плюс»

í³ñòü ä³é ïåâíèõ ïðàâîîõîðîíö³â, 
çîêðåìà ïîë³ö³¿ òà ïðîêóðàòóðè, 
ÿêà çàéìàëàñü éîãî ñïðàâîþ. ßê 
âäàëîñü ç’ÿñóâàòè, ÷îëîâ³ê ê³ëüêà 
ðàç³â çâåðòàâñÿ äî ñóäó, äå ïðîãðàâ 
ñïðàâó.

— Ïîä³¿, ïðî ÿê³ çàÿâèâ ôåðìåð, 
â³äáóâàëèñÿ ó 2014 ðîö³ íà òåðè-
òîð³¿ Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³, òîìó 
öÿ ñèòóàö³ÿ í³ÿê íå ñòîñóºòüñÿ 
Òåðíîï³ëüùèíè òà òåðíîï³ëü-
ñüêèõ ïðàâîîõîðîíö³â, — ïîÿñ-
íèâ Ïåòðî Áîéêî. — Ç 2014 ðîêó 
ñïðàâó ðîçñë³äóâàëè õìåëüíèöü-
ê³ òà ð³âíåíñüê³ ïðàâîîõîðîíö³. 
Íà ïî÷àòêó 2020-ãî ðîêó ñïðàâó 
ñêåðóâàëè äî íàñ. Äåòàë³ ñïðàâè 
íàðàç³ ìè ðîçãîëîøóâàòè íå ìî-
æåìî, îäíàê öå ïèòàííÿ çåìë³ òà 
àãðàðíîãî á³çíåñó.

Ïåòðî Áîéêî êàæå, ùî òàêà 
ñïðàâà — íå ºäèíèé âèïàäîê 
â Óêðà¿í³. Îäíàê âîíà ïðèâåð-
íóëà óâàãó áàãàòüîõ ëþäåé ÷åðåç 
â÷èíîê ÷îëîâ³êà. Ïðîêóðîð äî-
äàº, ùî ïðè÷èíîþ ö³º¿ òà ñõîæèõ 
ñïðàâ áóëà â³äñóòí³ñòü àãðàðíî¿ 
ðåôîðìè.

ЗАСПОКОЇЛИ ТА РОЗІЙШЛИСЯ 
Íà ì³ñö³ ïîä³¿ ïðàöþâàëî ÷èìà-

ëî ñïåöñëóæá — ïîë³öåéñüê³, ðÿ-
òóâàëüíèêè, ìåäèêè. Çàñïîêî¿òè 
÷îëîâ³êà âäàëîñü ëèøå ïðîêóðîðó, 
ÿêèé íà ñâ³é ðèçèê, âèð³øèâ ï³ä-
íÿòèñÿ äî ÷îëîâ³êà.

— Ìè ïî÷àëè ïåðåìîâèíè ç ÷î-
ëîâ³êîì, îäíàê â³äñòàíü òà ïîãîä-
í³ óìîâè íå äîçâîëÿëè íîðìàëüíî 
ñï³ëêóâàòèñÿ, — êàæå Ïåòðî Áîé-
êî. — Äî íàñ äîë³òàëè îáðèâêè 
ôðàç. Äîáðå ÷óëèñü ëèøå ïîãðîçè. 

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

 Êîæåí ìîæå ñòàòè ñâ³äêîì ïî-
ä³áíî¿ ñèòóàö³¿, êîëè ëþäèíà ïî-
ãðîæóº çâåñòè ðàõóíêè ç æèòòÿì. 
Îäíàê ÿê ïðàâèëüíî ä³ÿòè â òàêèõ 
âèïàäêàõ, ùîá íå íàøêîäèòè ëþ-
äèí³ òà ïîïåðåäèòè ñïðîáó ñó¿öè-
äó? Ìè çàïèòàëè ó êàíäèäàòà ïñè-
õîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíòà êàôå-
äðè ïðàêòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ ÒÍÏÓ 
³ì. Â. Ãíàòþêà ²ðèíè ×îðíî¿.

ßê ðàäèòü ïñèõîëîã, ó ïåðøó ÷åð-
ãó, âàðòî çâåðíóòèñÿ äî ñïåö³àë³ñò³â 
òà çàòåëåôîíóâàòè íà ë³í³þ «101» 
àáî «102». Êðàùå íå âòðó÷àòèñÿ, 
íå íàìàãàòèñÿ ñàìîìó ñï³ëêóâàòèñÿ 
ç ëþäèíîþ, àäæå áåç â³äïîâ³äíèõ 

çíàíü òà äîñâ³äó ìîæíà ëèøå íàø-
êîäèòè òà ñïðîâîêóâàòè ëþäèíó, 
íàâ³òü ÿêùî âîíà ìàëà íàì³ð ëèøå 
ïðèâåðíóòè óâàãó äî ñåáå.

— Íàâ³òü ÿêùî ëþäèíà ìàº íà-
ì³ðè äîïîìîãòè ëþäèí³, ÿêà çíàõî-
äèòüñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòà-
âèíàõ, íå âàðòî âòðó÷àòèñÿ, ÿêùî 
âè íå ìàºòå â³äïîâ³äíî¿ ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè, àäæå âè ìîæåòå 
íàøêîäèòè ëþäèí³. Íåïðàâèëüíå 
ñëîâî ìîæå ïðèçâåñòè äî íåïå-
ðåäáà÷óâàíèõ íàñë³äê³â. Ó òàêèõ 
âèïàäêàõ ïîòð³áíî çàòåëåôîíóâàòè 
ó ñëóæáó ïîðÿòóíêó àáî ïîë³ö³þ, 
äå ïðàöþþòü ôàçîâ³ ïñèõîëîãè. 
Ïñèõîëîãè ìàþòü ñïåö³àëüíó ï³ä-
ãîòîâêó, ïðîõîäÿòü òðåí³íãè, ÿê 

íàäàâàòè öþ äîïîìîãó. Ñïåö³àë³ñò 
ìîæå äîïîìîãòè ïðîôåñ³éíî ³ ïå-
ðåêîíàòè ëþäèíó ï³òè íà êîíòàêò.

Òàêîæ, ÿê ðàäèòü ïñèõîëîã, 
êðàùå âçàãàë³ íå âñòóïàòè â êîí-
òàêò ç ëþäèíîþ, ÿêà ïîãðîæóº 
ñó¿öèäîì.

— ª ð³çí³ òèïè ñó¿öèäàëüíî¿ 
ïîâåä³íêè, ìîæóòü áóòè ñïðàâæí³ 
íàì³ðè, ìîæóòü áóòè äåìîíñòðàòèâ-
í³, — ïîÿñíþº ²ðèíà ×îðíà. — Àëå 
ñòîðîííÿ ëþäèíà íå ìîæå ïðîâåñòè 
åêñïåðòèçó òà ñêàçàòè, ÷è ñïðàâä³ 
ëþäèíà õî÷å â÷èíèòè ñó¿öèä ÷è 
âîíà íàìàãàºòüñÿ ïðèâåðíóòè óâà-
ãó. ßêùî öå ïðîñòî ïðèâåðíåííÿ 
óâàãè, òî ÷èì äîâøå íà ëþäèíó 
íå çâåðòàòèìóòü óâàãó, òèì á³ëüøå 

÷àñó ìàòèìóòü ñïåöñëóæáè ùîá 
ïðè¿õàòè. ßêùî æ ëþäèíà ìàº íàì³ð 
öå çðîáèòè, òî âîíà ìîæå çðîáèòè 
öå íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è äèâëÿòü-
ñÿ íà íå¿, ÷è í³. Îñíîâíå çàâäàííÿ 
ñòîðîííüî¿ îñîáè, ÿêà ñòàëà ñâ³äêîì 
ñèòóàö³¿ — âèêëèêàòè äîïîìîãó.

Îäíàê ÿêùî âè ïî÷àëè ï³äîç-
ðþâàòè, ùî áëèçüêà äëÿ âàñ ëþäè-
íà ÷è âàø çíàéîìèé ïî÷àâ çàìè-
êàòèñÿ â ñîá³ — â òàêîìó âèïàäêó 
ïîòð³áíî ç íåþ ñï³ëêóâàòèñÿ òà 
äàòè çìîãó âèãîâîðèòèñü.

— Ó ëþäèíè ìîæóòü áóòè ñó¿-
öèäàëüí³ äóìêè ÷è íàì³ðè, — êàæå 
ïñèõîëîã. — ßêùî âè áà÷èòå, ùî 
âàø³ ð³äí³ çàìêíóëèñÿ â ñîá³, ïå-
ðåñòàëè ñï³ëêóâàòèñÿ, ïîâîäÿòüñÿ 

äèâíî — öå ñèãíàë, ùîá ïî÷àòè 
ä³ÿòè. Ëþäèíà ìîæå îçâó÷óâàòè 
ðåïë³êè «ÿê âè ìåí³ âñ³ íàáðèäëè» 
àáî «ÿê ìåí³ öå âñå íàáðèäëî», 
êîëè êàæå â ìíîæèí³ «âè», «âñå». 
Öå ìàº íàøòîâõíóòè íà äóìêó, 
ùî ëþäèíà íà ìåæ³ åìîö³éíîãî 
âèñíàæåííÿ. Òîä³ âàðòî â ïåðøó 
÷åðãó ïîãîâîðèòè ç íåþ, äàòè ìîæ-
ëèâ³ñòü âèãîâîðèòèñü, ðîçïîâ³ñòè 
ïðî ïðîáëåìè. Ìîæëèâî íàâ³òü 
çíàäîáèòüñÿ äîïîìîãà ïñèõîëîãà.

Ñàìå òîìó âàðòî îáåðåæíî 
ä³ÿòè â òàêèõ âèïàäêàõ. Ïðèä³-
ëÿéòå óâàãó ñâî¿ì áëèçüêèì, îñî-
áëèâî â òÿæê³ äëÿ íèõ ìîìåíòè, 
àäæå áàéäóæ³ñòü ìîæå ïðèçâåñòè 
äî æàõëèâèõ íàñë³äê³â.

Знімати чоловіка з рекламного щита приїхали рятувальники, 
поліцейські, медики та навіть прокурор області 

Що робити, якщо ви стали свідком спроби суїциду

Íå âàðòî âòðó÷àòèñÿ, 
ÿêùî íå ìàºòå 
ïñèõîëîã³÷íî¿ 
ï³äãîòîâêè, àäæå 
òàê ìîæåòå ëèøå 
íàøêîäèòè ëþäèí³

Ñèòóàö³ÿ çàãîñòðþâàëàñü, ³ ÿ çà-
ïðîïîíóâàâ ÷îëîâ³êîâ³ ïîñï³ëêó-
âàòèñÿ áëèæ÷å, àäæå ä³éñíî áóëî 
ïðî ùî ãîâîðèòè. Çà ÷àñ, êîëè 
ñïðàâà áóëà â íàñ, âæå ç’ÿâèëèñü 
ïåâí³ çðóøåííÿ, òîìó ÿ ââàæàâ 
çà íåîáõ³äíå ïîãîâîðèòè ïðî öå 
ç ÷îëîâ³êîì. Áóâ ïåðåêîíàíèé, 
ùî íàøà ðîçìîâà çí³ìå íàïðó-
ãó. ×îëîâ³ê íå çàïåðå÷óâàâ, ùîá 
ÿ ï³äíÿâñÿ äî íüîãî. Ðîçìîâà òðè-
âàëà áóêâàëüíî ê³ëüêà õâèëèí, ìè 
îäðàçó çíàéøëè ñï³ëüíó ìîâó.

×îëîâ³ê âèñëîâèâ çàóâàæåííÿ 
äî ñë³ä÷èõ òà ³íøèõ îñ³á, ÿê³ çà-
éìàþòüñÿ éîãî ñïðàâîþ ê³ëüêà 
ðîê³â. Âñ³ ö³ çàóâàæåííÿ ðîçãëÿíå 
ïðîêóðîð. Ïåòðî Áîéêî ïîîá³öÿâ, 
ùî ñïðàâó ðîçãëÿäàòèìóòü îá’ºê-
òèâíî.

Ðîçìîâà ÷îëîâ³êà ç ïðîêóðîðîì 
ïðîäîâæèëàñü âæå âíèçó, êîëè 
âîíè ñïóñòèëèñü. Ï³ñëÿ öüîãî ÷î-

ëîâ³ê ïî¿õàâ äîäîìó íà âëàñíîìó 
àâòîìîá³ë³. Éîãî íå çàòðèìóâà-
ëè ïðàâîîõîðîíö³. Ñïåöñëóæáè 
ðîç’¿õàëèñü áëèçüêî 19.00.

— Ç ö³ºþ ëþäèíîþ ó íàñ º ä³à-
ëîã, ìè ñï³ëêóºìîñÿ, — çàïåâíèâ 
Ïåòðî Áîéêî. — Ïîäàëüø³ ñë³ä-
÷³ ä³¿ áóäóòü âèêîíóâàòè çà éîãî 
ó÷àñòþ. ß âïåâíåíèé, ùî íàì 
âäàñòüñÿ äîñÿãòè ðåçóëüòàòó â ö³é 
ñïðàâ³. ßêèé áóäå ðåçóëüòàò — 
ãîâîðèòè ïîêè ùî çàðàíî, àäæå 
ìè àíàë³çóºìî âåëèêó ê³ëüê³ñòü 
ìàòåð³àë³â. Ìè ïðàöþâàòèìåìî ³ 
äàë³, ùîá äîñÿãíóòè ³ñòèíè â ö³é 
ñïðàâ³.

Ñïðàâîþ çàéìàòèìóòüñÿ òåðíî-
ï³ëüñüê³ ïðîêóðîðè. Ïåðåäàâàòè 
¿¿ ïðîêóðàòóðàì ³íøèõ îáëàñòåé 
íå áóäóòü. ×îëîâ³ê, ÿêèé ïîãðî-
æóâàâ ñàìîãóáñòâîì, ñïîä³âàºòüñÿ 
íà ñïðàâåäëèâèé òà îá’ºêòèâíèé 
ðîçãëÿä ñïðàâè.
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ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–151,

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Îïåðàö³ÿ ìàº íàçâó «ãàñòðî 
ïàíêðåàòîäóîäåíàëüíà ðåçåêö³ÿ 
ó ïàö³ºíòà ç³ çëîÿê³ñíîþ ïóõëè-
íîþ ãîëîâêè ï³äøëóíêîâî¿ çà-
ëîçè», — ðîçïîâ³äàº õ³ðóðã Òåð-
íîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ êîìóíàëüíî¿ 
ë³êàðí³ øâèäêî¿ äîïîìîãè Åäóàðä 
Ðåìåçþê. — Öå îïåðàö³ÿ ÷åòâåðòî¿ 
êàòåãîð³¿ ñêëàäíîñò³, ÿêà âèìàãàº 
âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿ òà ïðîôåñ³é-
íî¿ ï³äãîòîâêè.

Îïåðàòèâíå âòðó÷àííÿ òðèâàëî 
ïîíàä ñ³ì ãîäèí. Ï³ä ÷àñ îïåðà-
ö³¿ ïàö³ºíòîâ³ âèäàëèëè ãîëîâêó 
ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè, ÷àñòèíó 
äâàíàäöÿòèïàëî¿ êèøêè, ÷àñòèíó 
øëóíêà, ÷àñòèíó òîíêî¿ êèøêè 
òà ñôîðìóâàëè ÷îòèðè íîâ³ ç'ºä-
íàííÿ.

— Òàêà îïåðàö³ÿ â òåðíîï³ëü-
ñüê³é ë³êàðí³ øâèäêî¿ äîïîìîãè 
âèêîíàíà âïåðøå, — ïðîäîâæóº 
Åäóàðä Ðåìåçþê. — Ñêëàäí³ñòü 
ïîëÿãàº â òîìó, ùî áóâàþòü äóæå 
âàæê³ ï³ñëÿîïåðàö³éí³ ïåðåá³ãè.

Çàïîðóêà óñï³õó — ùîá çëà-
ãîäæåíî ì³æ ñîáîþ ïðàöþâàëè 
îïåðàö³éíà áðèãàäà òà àíåñòåç³-
îëîã³÷íî-ðåàí³ìàö³éíà áðèãàäà.

ЯК ПОЧУВАЄТЬСЯ ПАЦІЄНТ 
— Ó ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïåð³î-

ä³ ïàö³ºíò îòðèìóâàâ ³íòåíñèâíó 
òåðàï³þ â óìîâàõ ÂÀ²Ò ï³ä êåð³â-
íèöòâîì Ïåòðà Êîìàðà, — êàæå 
Åäóàðä Ðåìåçþê. — Äàë³ â çàäî-

â³ëüíîìó ñòàí³ éîãî âèïèñàëè 
äëÿ ïðîäîâæåííÿ êîìïëåêñíîãî 
ë³êóâàííÿ â óìîâàõ Òåðíîï³ëü-
ñüêîãî îáëàñíîãî îíêîëîã³÷íîãî 
äèñïàíñåðó.

Çà ñëîâàìè õ³ðóðãà, îêð³ì ïðî-
ôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè, äóæå âàæëè-
âèì ó òàêèõ îïåðàö³ÿõ º âì³ííÿ 
ï³äòðèìóâàòè îäíå îäíîãî òà ðî-
çóì³ííÿ ì³æ ë³êàðÿìè.

— Òè â ö³é â³éí³ îäèí — 
íå âî¿í, — êàæå õ³ðóðã. — Òè í³êîëè 
íå çì³ã áè ïðàöþâàòè ñàì. Òîìó 
äóæå âàæëèâî â³ä÷óâàòè ñåáå â êî-
ìàíä³. ß õî÷ó ïîäÿêóâàòè çà ïðîôå-
ñ³éí³ñòü òà õîðîøó ðîáîòó õ³ðóðãàì 
Îëåãó Ïåëåøêó ³ Ëåñ³ Êîð÷èíñüê³é 
òà ë³êàðþ àíåñòåç³îëîãó-ðåàí³ìàòî-
ëîãó Þð³þ Ãóðàëþ.

«РОМАНТИКИ У ЦІЙ РОБОТІ 
НЕБАГАТО» 

Õ³ðóðã Åäóàðä Ðåìåçþê ùîäíÿ, 
ÿê ó ô³ëüì³, ðÿòóº ëþäñüê³ æèòòÿ. 
Â³í êàæå, ùî ðîìàíòèêè ó öüîìó 
íå òàê âæå é áàãàòî. Íà îïåðà-
ö³þ éîãî ìîæóòü âèêëèêàòè íà-
â³òü ï³ñëÿ äîáè ÷åðãóâàííÿ, àáî 
ïðîñòî ïîñåðåä íî÷³.

Ó 2014-ìó ë³êàð ïî¿õàâ ðÿòó-
âàòè æèòòÿ ëþäåé íà Ñõîä³. Òàì 
ïðàöþâàâ 13 ì³ñÿö³â. Ïîò³ì ïî-
âåðòàâñÿ ùå òðè÷³. Â³í ïàì’ÿòàº 
äåòàë³ ñîòåíü ñâî¿õ îïåðàö³é òà 
íàâ³òü ³ìåíà äåÿêèõ ïàö³ºíò³â. 
Ïðî â³éñüêîâó ³ ìèðíó ìåäèöèíó, 
ðåôîðìè, êîëåã, ïðî ñèíà-ìåäèêà 
³ ïàö³ºíò³â Åäóàðä Ðåìåçþê ðîç-
ïîâ³â ó ³íòåðâ`þ.

ТЕРНОПІЛЬСЬКІ ХІРУРГИ ВПЕРШЕ 
ПРОВЕЛИ СПЕЦИФІЧНУ ОПЕРАЦІЮ 
Медицина  Складну операцію 
провели у Тернопільській лікарні швидкої 
допомоги. Лікарі кажуть, що лише 
злагоджена робота команди може дати 
гарний результат. А лікар, якому пацієнт 
зі злоякісною пухлиною тепер завдячує 
життям, рятував солдатів на війні

— Ñê³ëüêè ðîê³â âè ë³êóºòå 
ëþäåé? ßêó ê³ëüê³ñòü îïåðàö³é 
ïðîâåëè çà ñâîº æèòòÿ? ßê³ áóëè 
íàéâàæ÷èìè?

— Ìàþ 25 ðîê³â õ³ðóðã³÷íîãî 
ñòàæó. Íàâ÷àâñÿ â Òåðíîï³ëüñüêî-
ìó íàö³îíàëüíîìó ìåäè÷íîìó óí³-
âåðñèòåò³, ïîò³ì — â ³íòåðíàòóð³ 
çà ñïåö³àë³çàö³ºþ «õ³ðóðã³ÿ». Ó ð³ê 
ïðîâîäæó 150–200 îïåðàö³é. Òîæ 
çàãàëîì — áëèçüêî ï`ÿòè òèñÿ÷. 
Íàéñêëàäí³øå — öå òåðì³íîâ³ 
îïåðàö³¿, êîëè º âàæê³ ïîðàíåí-
íÿ, ñêëàäí³ êðîâîòå÷³. Êîëè ñòàí 
õâîðîãî âêðàé âàæêèé, ³ çàâäàííÿ, 
ÿê³ ïåðåä òîáîþ ñòîÿòü, òåæ âêðàé 
âàæê³. ×àñòî áóâàº òàê, ùî õ³ðóðã 
â ñèë³ çðîáèòè îïåðàö³þ, à ñòàí 
õâîðîãî çàëèøàºòüñÿ âàæêèì, à îð-
ãàí³çì íå ìîæå ïåðåíåñòè òðàâìó.

— Ùîäíÿ ì³æ æèòòÿì ³ ñìåðòþ? 
Ùî íàéá³ëüøå ö³íóºòå ó ðîáîò³?

— Ó íàñ òàêà ñïåöèô³÷íà ðî-
áîòà. Àëå ìåäèêàìè â õ³ðóðã³¿, 
ó òðàâìàòîëîã³¿ ïðàöþþòü åíòó-
ç³àñòè. Äëÿ íèõ ðîáîòà — òî ùå ³ 
õîá³. Çàðàç õî÷åòüñÿ, ùîá øâèä-
øå ïðîéøëà ìåäè÷íà ðåôîðìà. 
ßêáè ìåäèöèíà ñòàëà ñòðàõîâîþ, 
äîñòóïíîþ, òîä³ íàì áè äàëè íîð-
ìàëüíå óñòàòêóâàííÿ, àïàðàòóðó, 
³íñòðóìåíòàð³é — áóëî á ïðîñò³øå 
ïðàöþâàòè.

— Âè â³ðóþ÷à ëþäèíà? ×è ââà-
æàºòå, ùî òðàïëÿþòüñÿ ðå÷³, êîëè 
õ³ðóðã áåçñèëèé ³ ìîæóòü äîïîìîãòè 
ëèøå âèù³ ñèëè?

— Òàê, ò³ëüêè Áîã ìîæå âèð³øó-
âàòè, êîìó æèòè. Òàêå âðàæåííÿ, 
ùî òî íå õ³ðóðã îïåðóº, ìè ïðî-
ñòî ÿê çíàðÿääÿ, ÿê ³íñòðóìåíò 
â ðóêàõ ×è¿õîñü. Âèù³ ñèëè äî-

РЕКЛАМА

ïîìàãàþòü ³ òîìó ñàìîìó õ³ðóðãó, 
³ òîìó ñàìîìó ïàö³ºíòó. Áî º òàê³ 
ñèòóàö³¿, ùî ïðîñòî áåçâèõ³äü, àëå 
âèõîäèø ç îïåðàö³¿ — ³ âñå äîáðå.

— ×è âàæêî ç³áðàòèñü ïåðåä îïå-
ðàö³ºþ, âàì ïîòð³áíî ïðîñòî ³äåàëü-
íî âîëîä³òè âëàñíèìè ðóêàìè.

— Íàéãîëîâí³øå — ïîêëàñòè 
õâîðîãî íà îïåðàö³éíèé ñò³ë (ïî-
ñì³õàºòüñÿ — ïðèì. àâò.), à äàë³ 
âîíî âñå çðîáèòüñÿ. Îò ìèíóëî-
ãî òèæíÿ ìè ÷åðãóâàëè âíî÷³. ² 
áëèçüêî 12-¿ ãîäèíè íàì äçâ³íîê 
â ïðèéìàëüíå â³ää³ëåííÿ. Ïàö³ºíò 
ç íîæîâèì ïîðàíåííÿì ãðóäíî¿ 
êë³òêè. Øâèäåíüêî, ê³ëüêà ñå-
êóíä, ùîá ñïóñòèòèñü ó ïðè-
éìàëüíå â³ää³ëåííÿ. Áà÷ó, íà êà-
òàëö³ ëåæèòü õëîïåöü. Áë³äèé, 
òèñêó ìàéæå íåìàº, íå ðåàãóº. 
Ó ãðóäí³é êë³òö³ çë³âà â ïðîåê-
ö³¿ ñåðöÿ — ðàíà, çðàçó âèä³ëÿ-
ºòüñÿ êðîâ, ùå õâèëèíà-äâ³-òðè 

³ ïîìðå. Çðàçó ìîá³ë³çîâóºøñÿ, 
ñïðàöüîâóºø, øâèäåíüêî ç ïðè-
éìàëüíîãî â³ää³ëåííÿ ò³ºþ ñà-
ìîþ êàòàëêîþ çàâåçëè õâîðîãî 
â îïåðàö³éíó — íà ñò³ë, àíåñòå-
ç³îëîã ï³äêëþ÷àºòüñÿ. ² âñå — òè 
ðîçêðèâàºø ãðóäíó êë³òêó, à äàë³ 
âæå çà ñèòóàö³ºþ. Öåé ðàç íàì 
ïîùàñòèëî, áî íå áóëî ïîðàíåííÿ 
ñåðöÿ ³ ñóäèí. Çðåøòîþ — âïî-
ðàëèñü, çàøèëè ëåãåí³, çóïèíèëè 
êðîâîòå÷ó. Õâîðîãî çà ê³ëüêà äí³â 
ïåðåâåëè ç ðåàí³ìàö³¿.

— ×îãî ïîáàæàºòå êîëåãàì?
— Çäîðîâ’ÿ ³ íå âòðà÷àòè åí-

òóç³àçìó. Áî â êðà¿í³ áóäå âñå 
íîðìàëüíî. ² ñòðàõîâà ìåäèöèíà 
áóäå, ³ íà â³éí³ ìè ïåðåìîæåìî. 
Ùå âñ³ì ìåäèêàì, ÿê³ íà Ñõîä³, 
õî÷ó ïåðåäàòè â³òàííÿ. Ïîáàæàòè 
çäîðîâ’ÿ âñ³ì, õòî âîþº, íàñ çà-
õèùàº. Ïîêè º òàê³ ëþäè — óñå 
òî÷íî â íàñ áóäå äîáðå.

Така операція в Тернопільській лікарні швидкої допомоги 
виконана вперше. Складність полягає і в тому, що бувають 
дуже важкі післяопераційні перебіги, кажуть медики 

«Êð³ì ïðîôåñ³éíî¿ 
ï³äãîòîâêè, äóæå 
âàæëèâèì º âì³ííÿ 
ï³äòðèìóâàòè îäíå 
îäíîãî òà ðîçóì³ííÿ 
ì³æ ë³êàðÿìè» 
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— Êîëè çàïèòóþ ïàö³ºíò³â, 
à ùî æ âè ¿ñòå? Òî ó â³äïîâ³äü 
÷óþ: «Á³ëüøå í³÷îãî íå ¿ì. ×àé 
ïèëà», — ðîçïîâ³äàº ïîçàøòàò-
íèé ñïåö³àë³ñò ç åíäîêðèíîëî-
ã³¿ óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ 
ÒÎÄÀ Íàä³ÿ Ãóëüêî. — À äàë³ 
çàïèòóþ: «À ÷àé ç ÷èì áóâ?» 

— Òà ç õë³áîì.
— À õë³á ç ÷èì áóâ, ç ìàñëîì?
— Íó, òàê.
— À õë³á, ÿêèé çàâåëèêèé?
— Íó, òàê ÿê âð³çàòè.
— Òà æ òî ö³ëèé ñí³äàíîê.
— Òà í³, òî æ ò³ëüêè ÷àé.
— Ëþäè ÷àñòî íå ðîçóì³þòü, 

ùî çâè÷êè â õàð÷óâàíí³ ç ÷àñîì 
ïîòð³áíî çì³íþâàòè, ³ òå, ùî 
«ïðîõîäèëî» â ìîëîäîñò³, ï³ñëÿ 
40 ðîê³â ìîæå ñòâîðèòè ïðîáëå-
ìè, — çàçíà÷àº ë³êàð. — Íå çâåð-
òàþòü óâàãó íà òå, ùî ï³ñëÿ 40 ðî-
ê³â ó ëþäèíè çíèæóºòüñÿ îáì³í 
ðå÷îâèí, öå ô³ç³îëîã³÷íèé ïðîöåñ. 

À çâè÷êè ëþäåé íå çì³íþþòüñÿ. 
² ùå ïëþñ ìàëîðóõëèâèé ñïîñ³á 
æèòòÿ — ³ âàãà íàðîñòàº. Íàñê³ëü-
êè ëþäè íå óñâ³äîìëþþòü, ùî ç 
â³êîì òðåáà ì³íÿòè çâè÷êè — â³ä-
ìîâëÿòèñÿ â³ä ïåâíèõ ïðîäóêò³â, 
çìåíøóâàòè ïîðö³¿, íå çàáóâàòè 
ïèòè äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü ð³äèíè, 
á³ëüøå ðóõàòèñÿ.

ТАБУ НА КАРТОПЛЮ І ХЛІБ 
ßêùî º ÿê³ñü õâîðîáè, òî âàãà 

ëþäèíè íå çàëåæèòü â³ä ê³ëüêîñò³ 
¿æ³. Àëå ¿æó òàêèì ëþäÿì òðåáà 
êîíòðîëþâàòè ³ äóìàòè, ÿê³ ïðî-
äóêòè ¿ñòè, çàçíà÷àº Íàä³ÿ Ãóëüêî.

— ß ðàäæó ìàòè á³ëÿ ñåáå âàãó. 
Çíàþ ëþäåé, ÿê³ äàâíî â³äìîâèëèñÿ 
â³ä êàðòîïë³, à ñìàæåíà êàðòîïëÿ ³ 
õë³á — òî âçàãàë³ òàáó. À ñîëîäê³ íà-
ïî¿, ùî òàê ïîäîáàþòüñÿ ä³òÿì ³ ìî-
ëîä³, ìîðîçèâî. ª äóæå áàãàòî ïðî-
äóêò³â, ÿê³ ìàþòü ïðèõîâàí³ æèð, 
öóêîð, ñ³ëü, êîíñåðâàíòè, ïîêðàùó-
âà÷³ ñìàêó, âîíè çáóäæóþòü àïåòèò 
³ ëþäèíà íå ìîæå êîíòðîëþâàòè 
ê³ëüê³ñòü ö³º¿ ¿æ³. Ùå ìàº çíà÷åííÿ, 

ЧОМУ ШКІДЛИВІ 
ЗАЙВІ 10 КІЛОГРАМІВ 
Важливо  Кожні зайві 10 кг — це 
додаткове навантаження на кістки і м'язи. 
Це загрожує артрозами, виникненням 
цукрового діабету, гіпертонією, а для 
жінок — ще й ризиком не вагітніти

ÿêèì ñïîñîáîì ïðèãîòîâàíà ¿æà — 
ñìàæåíà ¿æà, öå äîäàòêîâ³ êàëîð³¿, 
öå äîäàº á³ëüøå âàãè, í³æ çàïå÷åí³ 
ñòðàâè. Íå çàâæäè ëþäè íàäàþòü 
ïåðåâàãó ñàëàòàì, à ÿêùî ³ ¿äÿòü, 
òî ç ìàéîíåçîì, ñìåòàíîþ, òî òåæ 
çàéâèé æèð.

Ä³ºòó òðåáà âèáèðàòè ³íäèâ³äó-
àëüíî. Öå ïðåðîãàòèâà ä³ºòîëîã³â.

— Íàïðèêëàä, ä³ºòó Àòê³íñà 
á³ëüøå ïîëþáëÿþòü ÷îëîâ³êè, 
áî òàì ìîæíà ¿ñòè áàãàòî ì’ÿñà, 
à âóãëåâîäè îáìåæåí³. ¯¿ òðåáà 
äîòðèìóâàòèñÿ ïîñò³éíî, — çà-
çíà÷àº ë³êàð. — Àëå ä³ºòó Àòê³í-
ñà ìîæíà ðåêîìåíäóâàòè ò³ëüêè 
ï³ñëÿ îãëÿäó ë³êàðÿ. Âîíà íå âñ³ì 
ï³äõîäèòü. ßêùî º ïðîáëåì ç íèð-
êàìè, òî á³ëêîì íàâàíòàæóâàòè 
îðãàí³çì íå ìîæíà. Äëÿ ìîëîäèõ 
ëþäåé âîíà õîðîøà. Àëå â áàãà-
òüîõ ä³ºò º òàêèé åôåêò, ùî õóä-
íóòü çà ì³ñÿöü-äâà, à ïîò³ì âàãà 
çóïèíÿºòüñÿ, áî òðåáà ô³çè÷í³ 
íàâàíòàæåííÿ ï³äêëþ÷àòè.

Ïðîöåñ ñõóäíåííÿ — öå äóæå 
âàæêà ïðàöÿ, ÿêà âèìàãàº âåëè-
÷åçíî¿ ñèëè âîë³ ³ ñàìîäèñöè-
ïë³íè.

ДЛЯ КОГОСЬ І 200 КГ 
НЕ ПРОБЛЕМА 

— Íà îáë³êó â åíäîêðèíîëîã³â 
çíàõîäÿòüñÿ ïàö³ºíòè, ÿê³ ìàþòü 
çàéâó âàãó âíàñë³äîê åíäîêðèííèõ 
çàõâîðþâàíü, — ïîÿñíþº Íàä³ÿ 
Ãóëüêî. — Öå ³ ïîðóøåííÿ ôóíê-
ö³¿ ùèòîïîä³áíî¿ çàëîçè, ÿêùî ¿¿ 
ôóíêö³ÿ çíèæåíà, çàõâîðþâàí-
íÿ íàäíèðíèê³â ³ ã³ïîô³çó, ÷åðåç 
ñòàòåâ³ ãîðìîíè òåæ â³äáóâàºòüñÿ 
ïîðóøåííÿ âàãè.

Çàçâè÷àé ï³äâèùåííÿ âàãè º ÷å-
ðåç àë³ìåíòàðíî-êîíñòèòóö³éíå 
îæèð³ííÿ, ÿêå âèíèêëî âíàñë³äîê 
ìàëîðóõëèâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ³ 
íåïðàâèëüíîãî õàð÷óâàííÿ, ñïàä-
êîâ³ñòü. Òîìó ïàö³ºíò³â çàïèòó-
þòü, ÷è ïîâí³ áàòüêè. ßêùî öå 
òàê, òî º âåëèêà éìîâ³ðí³ñòü, ùî 
ïðè íåïðàâèëüíîìó õàð÷óâàíí³ 
³ ìàëîðóõëèâîìó ñïîñîá³ æèòòÿ 
âèñîêà âàãà áóäå ³ ó ä³òåé.

— Íåìà òàêî¿ òàáëåòêè, ùîá 
â³ä íå¿ îäðàçó íîðìàë³çóâàëàñÿ 
âàãà, — êàæå ë³êàð. — Ïðîáëåìà 
â òîìó, ùî ïîâíèõ ëþäåé º äóæå 
áàãàòî, à ðåºñòðóþòü ¿õ â ë³êóâàëü-
íèõ çàêëàäàõ äóæå ìàëî. Íà Òåð-
íîï³ëüùèí³ º ê³ëüêà òàêèõ ëþäåé, 
ÿê³ âàæàòü â ìåæàõ 200 êã.

— Ó ìåíå áóâ ïàö³ºíò, ÿêèé âà-
æèâ 190 êã, òà â³í âèð³øèâ ñêîðè-
ñòàòèñÿ õ³ðóðã³÷íèì ë³êóâàííÿì, 
íà îïåðàö³þ ç³ çìåíøåííÿ øëóí-
êà ¿çäèâ ó Á³ëîðóñü, òåïåð ÷îëî-

â³ê âàæèòü 90 êã ³ ï³äòðèìóº âàãó 
â öèõ ìåæàõ, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð.

Äî ðå÷³, íå âñ³ äóæå ïîâí³ ëþäè 
ââàæàþòü öå ïðîáëåìîþ, ç ÿêîþ 
ïîòð³áíî éòè äî ë³êàðÿ. Äî ìå-
äèê³â çâåðòàþòüñÿ ïî äîïîìîãó 
ëèøå òîä³, ÿê ùîñü áîëèòü, êîëè 
º âèñîêèé òèñê, ÿê³ñü íàãàëüí³ 
ïðîáëåìè.

— Öå ïèòàííÿ ñ³ìåéíèé ë³êà-
ð³â — ðåºñòðóâàòè òàêèõ ïàö³ºí-
ò³â, íàãîëîøóâàòè íà íåîáõ³äíîñò³ 
êîíòðîëþ âàãè, áî ñ³ìåéíèé ë³êàð 
ìàº çíàòè ñâî¿õ ïàö³ºíò³â. Ìè ä³é-
äåìî äî òîãî, ùî âñ³ òàê³ ïàö³-
ºíòè áóäóòü êîíòðîëþâàòè ñâîþ 
âàãó, áî â³ä öüîãî çàëåæàòèìå ¿õíº 
çäîðîâ’ÿ. Ìè éäåìî äî ñòðàõîâî¿ 
ìåäèöèíè, — çàçíà÷àº åíäîêðè-
íîëîã.

ЕНДОКРИНОЛОГ ВИЗНАЧИТЬ 
ГОРМОНИ 

Ïîâí³é ëþäèí³ ïîòð³áíî îáñòå-
æèòèñÿ â åíäîêðèíîëîãà. ×èì â³í 
äîïîìîæå?

— Ìàº çíà÷åííÿ ³ àíàìíåç, ³ 
îá’ºêòèâíèé îãëÿä, — çàçíà÷àº 
ë³êàð, — áî êð³ì âàãè º é ³íø³ 
îçíàêè, ùî îæèð³ííÿ ñàìå åíäî-
êðèííå. Ìîæóòü áóòè ðîçòÿæêè 
íà øê³ð³, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ã³ïîòà-
ëàì³÷íèé ñèíäðîì. Ìîæå áóòè äè-
ñïðîïîðö³éíå ðîçì³ùåííÿ æèðó. 
Çàçâè÷àé ïî ÷îëîâ³÷îìó òèïó — 
öå ïî òèïó ÿáëóêà, à ïî æ³íî÷îìó 
òèïó — ïî òèïó ãðóø³. ßêùî æ 
â³äáóâàºòüñÿ íàâïàêè — ó æ³íîê 
æèð â³äêëàäàºòüñÿ çà ÷îëîâ³÷èì 
òèïîì, à ó ÷îëîâ³ê³â — çà æ³íî-
÷èì — öå íàñòîðîæóº ë³êàðÿ, òàê 
íå ïîâèííî áóòè. Â ÷îëîâ³ê³â éäå 
ïîðóøåííÿ â ñòàòåâèõ ãîðìîíàõ, 
à ÿêùî â æ³íêè — òðåáà øóêàòè 
ïðè÷èíó ³ â ñòàòåâèõ ãîðìîíàõ, 
³ â íàäíèðíèêàõ. ×àñîì áóâàº 
áóäîâà ò³ëà òàêà, ùî îáóìîâëåíå 
ãåíåòè÷íî. Òà é âñ³ ãîðìîíè 
íå ïåðåâ³ðèø, òðåáà äèâèòèñÿ. 
Çàçâè÷àé ïðèçíà÷àºìî àíàë³ç 
êðîâ³ íà ãîðìîíè ùèòîïîä³áíî¿ 
çàëîçè ³ ã³ïîô³çà, íàäíèðíèê³â ³ 

ñòàòåâ³ ãîðìîíè. ×àñîì âèçíà÷à-
ºìî é ³íñóë³í.

Ó ïîâíèõ ëþäåé ÷àñîì áóâàº 
çàáàãàòî ³íñóë³íó, âàãà çðîñòàº 
³ ñõóäíóòè âîíè íå ìîæóòü, áî 
ñòðàæäàº ÷óòëèâ³ñòü ðåöåïòîð³â 
äî ³íñóë³íó, ÿê³ ïîâèíí³ óòèë³-
çóâàòè çàéâó ãëþêîçó. Òàê ïî÷è-
íàºòüñÿ ä³àáåò äðóãîãî òèïó. Âñ³ 
ïîâí³ ëþäè ìàþòü ðèçèê çàõâîð³-
òè íà öå çàõâîðþâàííÿ, à òàêîæ 
íà ã³ïåðòîí³þ.

Ïîòð³áíî ç äèòèíñòâà ïîÿñíþ-
âàòè øêîäó â³ä çàéâî¿ âàãè, çà-
çíà÷àº ë³êàð, áî öå ïîòåíö³éíå 
îæèð³ííÿ â äîðîñëîìó â³ö³ ³ ïî-
òåíö³éí³ õâîðîáè.

— Êîæíèõ çàéâèõ 10 êã — öå 
äîäàòêîâå íàâàíòàæåííÿ íà ê³ñò-
êîâî-ì'ÿçîâó ñèñòåìó, öå çàãðîæóº 
àðòðîçàìè, çàãðîçà âèíèêíåííÿ 
öóêðîâîãî ä³àáåòó, áî íà êîæíèé 
çàéâèé ê³ëîãðàì ïîòð³áíî äîäàò-
êîâó ê³ëüê³ñòü ³íñóë³íó, ³ çàãðîçà 
ã³ïåðòîí³¿, — ïîÿñíþº åíäîêðè-
íîëîã. — Ñèòóàö³ÿ ç ä³àáåòîì 
çàðàç íà ð³âí³ åï³äåì³¿. Â íàñ º 
âæå áëèçüêî 40 òèñÿ÷ ïàö³ºíò³â 
ç ä³àáåòîì ³ ç íèõ 35 òèñÿ÷ — öå 
ä³àáåò äðóãîãî òèïó. Çàçâè÷àé öÿ 
õâîðîáà º â ëþäåé ç íàäëèøêîâîþ 
ìàñîþ ò³ëà.

À äëÿ æ³íîê çàéâà âàãà — öå 
ïîðóøåííÿ ìåíñòðóàëüíîãî öèêëó 
³ ðèçèê íå çàâàã³òí³òè. Ñêèäàþòü 
âàãó, òîä³ âàã³òí³þòü.

ДОВІДКА 

У Тернопільській області в останні 
роки реєструють понад 12 тисяч 
дорослих з надмірною масою тіла, 
коли індекс маси тіла є більше 30. 
Дітей з надмірною вагою в області 
є понад 4 тисячі, це близько 5% 
від загальної кількості. І це тільки 
зареєстровані випадки, тобто люди 
були в лікаря і на це звернули увагу. 
А дитяче ожиріння — це потенційне 
ожиріння в дорослому віці і потен-
ційні хвороби.

ПРОДУКТИ, ЯКІ ДОПОМАГАЮТЬ 
СХУДНУТИ

 вода;

  нежирна риба, наприклад, хек чи 
невеликий шматочок лосося - і бажано 
їсти запеченими;

 яйце;

 ягоди;

 персики;

 огірки;

 капуста;

  квашені капуста, буряк (в необмеженій 
кількості в будь-яку пору року – заква-
шуйте невеликими порціями, щоб не 
перекисало);

  суп, приготовлений на вторинному 
бульйоні;

  різні каші;

  нежирний сир;

  нежирний кефір;

  яловичина, телятина;

  нежирна баранина;

  курятина, темне пісне м’ясо;

  багато зелені – петрушка, кріп, рукола, кін-
за, листя салату, цибуля, часник, морква.

НЕ МОЖНА ЇСТИ, ЯКЩО ХОЧЕТЕ 
СХУДНУТИ

  свинину;

  снеки і фаст-фуд;

  шампанське;

  виноград;

  пиво;

  хліб 
(можна тільки житній, не більше 1-2 
шматочки на день);

  цукор;

  вироби з тіста, де начинкою є м’ясо 
(пельмені, хінкалі, манти, біляші і т.д.);

  випічку, печиво;

  солодощі – торти, цукерки, молочний 
шоколад, десерти;

  гірчицю, кетчуп, майонез, інші магазинні 
соуси;

  картоплю 
(понад 1 картоплину в день);

  молоко;

  солодкі газовані води;

  сухофрукти.

За інформацією з відкритих джерел

Ïðîöåñ ñõóäíåííÿ — 
öå äóæå âàæêà 
ïðàöÿ, ÿêà âèìàãàº 
âåëè÷åçíî¿ ñèëè âîë³ 
³ ñàìîäèñöèïë³íè. Çà 
öèì ïîòð³áíî ñòåæèòè

Ендокринолог Надія Гулько каже, що повній людині 
треба обстежитися в ендокринолога. Часто виявляють 
діабет другого типу 
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ЩО ЇСТИ, АБИ СХУДНУТИ?
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СЕРЕДА, 1 липня 

UA: перший
06.00 М/с «Попелюшка» 
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Добро-
го 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» 
18.55 Д/ц «Супер-Чуття» 
19.20 Д/ц «Особливий загiн» 
20.30 Д/ц «Дикi тварини» 
21.40 Бюджетники 
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, 
04.20 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.15, 11.50, 12.15 «Любий, ми 
переїжджаємо»
12.50 «Одруження наослiп»
14.45 «Щоденник медiума»
15.45 «Свiт навиворiт»
17.10 Т/с «Вiтер кохання»
19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.45, 21.40, 22.35, 23.30 Т/с 
«Мiж нами, дiвчатами» 
00.25 Х/ф «Dzidzio контрабас» 
02.05 Т/с «Анка з Молдаванки»
05.30 «Українськi сенсацiї 2020»

IНТЕР
03.35 «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 «Панi Фазiлет i ї ї 
доньки» 
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, 02.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий 
випадок. Око за око» 
23.50 Т/с «Слiдчий Горчакова»
01.00 Т/с «Голос янгола»

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.40, 09.55 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 
з Костянтином Стогнiєм 
10.50, 13.20, 21.20 Т/с «Розтин 
покаже»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.25 Х/ф «300 спар-
танцiв»
16.45 Х/ф «Конан-варвар»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
23.20 Х/ф «Операцiя Ентеббе»
01.20 Х/ф «Щось»
03.00 Т/с «Поганий хороший 
коп»

СТБ
04.50, 22.55 Т/с «Анна-детектив»
07.00 «Все буде добре!»
08.50 «Ультиматум» †
10.45 Т/с «Коли ми вдома» 
11.45, 14.50 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
14.55 «Хата на тата»
18.15 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «За вiтриною»
00.50 Х/ф «Тiльки ти» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20, 01.50 Варьяти
09.20 Т/с «Грiмм»
11.00 Х/ф «Царство небесне»
13.40 Кохання на виживання
17.10, 19.00 Хто зверху?
20.50 Х/ф «Вiкiнги»
22.40 Х/ф «Залiзний лицар»
00.50 Т/с «Загубленi»
02.30 Служба розшуку дiтей 
02.35 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.00 Т/с «Рання пташка» 
10.30, 17.30 4 весiлля 
11.30, 16.30, 01.45 Панянка-се-
лянка 
12.30 Вечiрка 2 
13.30 Країна У 
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 
20.30 Одного разу пiд Полтавою 
14.30 Танька i Володька 
15.30, 22.00 Одного разу в Одесi 
16.00, 19.00, 20.00 Сiмейка У 
21.00 Т/с «Село на мiльйон» 
23.00 Т/с «Матусi» 
00.00 ЛавЛавCar 2 
02.35 Теорiя зради 
03.20 Щоденники Темного
04.05 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «Джедаи»
07.00 Х/ф «Галактика Юрского 
периода»
08.30 Х/ф «Юрский город»
10.05, 17.20 «Затерянный мир»
13.05 Х/ф «Командир эска-
дрильи» 
14.55 Х/ф «Халк»
19.15 Т/с «Опер по вызову-3»
20.10 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков»
22.00 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-13»
23.40 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-12»
01.25 «Облом.UA.»
04.05 28 тур ЧУ по футболу 
«Десна» — «Динамо» 
05.45 Телемагазины 

ЧЕТВЕР, 2 липня 

UA: перший
06.00 М/с «Попелюшка» 
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Добро-
го 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» 
17.00, 18.55 Д/ц «Супер-Чуття» 
19.20 Д/ц «Особливий загiн» 
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, 
04.00 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.15, 11.50, 12.15, 02.10 «Любий, 
ми переїжджаємо»
12.50 «Одруження наослiп»
14.45 «Щоденник медiума»
15.45 «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 «А ось i Поллi»
05.30 «Українськi сенсацiї 2020»

IНТЕР
03.35 «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 «Панi Фазiлет i ї ї 
доньки» 
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, 02.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий 
випадок. Око за око» 
23.45 Т/с «Слiдчий Горчакова»
00.55 Т/с «Голос янгола»

ICTV
04.20 Скарб нацiї 
04.30 Еврика!
04.35 Факти 
04.55 Т/с «Вiддiл 44»
05.40 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 
з Костянтином Стогнiєм 
09.55 Секретний фронт 
10.50, 13.20, 21.25 Т/с «Розтин 
покаже»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.25 Х/ф «Операцiя 
Ентеббе»
16.35 Х/ф «Дочка генерала»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.15 Анти-зомбi 
23.25 Х/ф «Мародери»
01.30 Х/ф «Справжня мужнiсть»
03.10 Т/с «Поганий хороший 
коп»

СТБ
04.50, 22.55 Т/с «Анна-детектив»
07.00 «Все буде добре!»
08.50 «Ультиматум» †
10.45 Т/с «Коли ми вдома» 
12.25, 14.50 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.25 «Хата на тата»
18.15 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «За вiтриною»
00.50 Х/ф «Тутсi» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20, 01.40 Варьяти
09.20 Т/с «Грiмм»
11.40 Х/ф «Захоплення пiдземки 
123»
13.40 Заробiтчани 
17.10, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Слiдопит»
22.50 Х/ф «Залiзний лицар 2»
00.50 Т/с «Загубленi»
02.25 Служба розшуку дiтей 
02.30 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.00 Т/с «Рання пташка» 
10.30, 17.30 4 весiлля 
11.30, 16.30, 01.45 Панянка-се-
лянка 
12.30 Вечiрка 2 
13.30 Країна У 
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 
20.30 Одного разу пiд Полтавою 
14.30 Танька i Володька 
15.30, 22.00 Одного разу в Одесi 
16.00, 19.00, 20.00 Сiмейка У 
21.00 Т/с «Село на мiльйон» 
23.00 Т/с «Матусi» 
00.00 ЛавЛавCar 2 
02.35 Теорiя зради 
03.20 Щоденники Темного
04.05 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»

06.30, 18.45 «Джедаи»
07.00 Х/ф «Нокаут» 
08.50 Х/ф «Безумный мир»
10.30 «Месть природы»
10.55 «Решала-2»
12.55, 17.20 «Затерянный мир»
13.55 Х/ф «Незнакомец»
15.30 Х/ф «Поймать и убить»
19.15 Т/с «Опер по вызову-3»
20.10 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков»
22.05 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-13»
23.45 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-12»
02.15 «Облом.UA.»
04.05 27 тур ЧУ по футболу 
«Карпаты» — «Львов» 
05.45 Телемагазины 

П`ЯТНИЦЯ, 3 липня 

UA: перший
06.00 М/с «Попелюшка» 
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Добро-
го 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, 18.55 Д/ц «Супер-Чуття» 
17.25 VoxCheсk 
17.30, 04.25 Перша шпальта 
19.20 Д/ц «Особливий загiн» 
20.30, 21.40 Д/ц «Дикi тварини» 
22.15 Свiтова медицина. Бо-
лiвiя — Калавайя: цiлителi 
22.45 Свiтова медицина. Ла-
дакх- останнi кочiвники 
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 «Любий, ми 
переїжджаємо»
12.50 «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»
21.55 «Вечiрнiй квартал 2020»
23.50 «Вечiрнiй квартал»
01.35 Х/ф «А ось i Поллi»
03.15 «Життя вiдомих людей»
05.20 «Свiтське життя. 2020»

IНТЕР
03.30 «Орел i Решка. Шопiнг» 
05.00 «Телемагазин»
05.30, 22.00 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Панi Фазiлет i ї ї 
доньки» 
12.25 Т/с «Не вiдпускай мою 
руку»
13.50, 14.45, 15.40, 23.50 «Реч-
док»
16.35 «Речдок. Особливий випа-
док. По ту сторону фронту» 
18.00, 01.40 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного» 
20.00 «Подробицi тижня»

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 00.55 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 
09.55 Анти-зомбi 

10.50 Х/ф «Подарунок 
на Рiздво» 
12.25, 13.20 Х/ф «Людина, яка 
бiжить»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.45, 16.20 Х/ф «Близнюки»
17.15, 20.10 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечiр 
22.55 Скетч-шоу «На трьох»
01.35 Х/ф «Одного разу пору-
шивши закон»
03.05 Т/с «Поганий хороший 
коп»

СТБ
04.25 Т/с «Анна-детектив»
06.35 «Врятуйте нашу сiм'ю — 
3»
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 «Садiвниця»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20, 01.30 Варьяти
09.20 Т/с «Грiмм»
12.20 Топ — модель по-укра-
їнськи
17.10 Х/ф «Вiкiнги»
19.00 Х/ф «Час вiдьом»
20.50 Х/ф «Брати Грiмм»
23.00 Х/ф «Циклоп»
00.40 Т/с «Загубленi»
02.15 Служба розшуку дiтей 
02.20 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.00 Т/с «Рання пташка» 
10.30, 17.30 4 весiлля 
11.30, 16.30, 01.45 Панянка-се-
лянка 
12.30 Вечiрка 2 
13.30 Країна У 
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 
20.30 Одного разу пiд Полтавою 
14.30 Танька i Володька 
15.30 Одного разу в Одесi 
16.00, 19.00, 20.00 Сiмейка У 
21.00 Х/ф «Брехун, брехун» 
22.30 Х/ф «Вiйна наречених»
00.00 ЛавЛавCar 2 
02.35 Теорiя зради 
03.20 Щоденники Темного
04.05 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «Джедаи»
07.00 Х/ф «Пик Данте» 
08.55 «Месть природы»
10.00, 17.20 «Затерянный мир»
14.00 Х/ф «Трудная мишень»
15.50 Х/ф «Экспансивная пуля»
19.15 Х/ф «Обратная тяга»
21.50 Х/ф «Бои в бронежи-
летах»
23.40 Х/ф «Допрос»
01.05 Х/ф «Империя акул»
02.40 «Облом.UA.»
04.05 «Совершенно секрет-
но-2017»
05.45 Телемагазины 

СУБОТА, 4 липня 

UA: перший
06.00 М/с «Попелюшка» 
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Добро-
го ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.05, 
02.30, 05.30 Новини 
09.30 Х/ф «Марiя Терезiя» 3,4 с.
11.40 М/с «Книга джунглiв» 
12.30 Вiдмовится вiд м'яса 
13.00 Ботокс, фiллер i Ко 
13.30 Свiтова медицина. Бо-
лiвiя — Калавайя: цiлителi 
14.00 Свiтова медицина. Ла-
дакх- останнi кочiвники 
14.25 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 «Джо»
00.30 Святi та грiшнi 
01.25 #ВУКРАЇНI
02.20 Погода 

02.50 Енеїда 
03.45 Сильна доля 
04.35 Бюджетники 

1+1
06.15, 07.00 «Життя вiдомих 
людей 2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
12.45 «Любий, ми переїжджа-
ємо»
15.20 Х/ф «Фантастична 
четвiрка»
17.10 Х/ф «Бамблбi»
19.30, 05.15 ТСН 
20.15, 02.20 «Вечiрнiй квартал»
22.00 «Українськi сенсацiї 
2020»
23.10, 00.10 «Свiтське життя. 
2020»
01.05 «Лiга смiху. Дайджест 
2020»
04.10 «Життя вiдомих людей»

IНТЕР
03.10 «Чекай на мене. Україна» 
04.35, 02.50 «Орел i Решка. 
Шопiнг» 
05.15 «Телемагазин»
06.30 «Слово Предстоятеля»
06.35 Х/ф «Перш, нiж розлу-
читися» 
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом. Домашня 
кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Циган» 
17.50, 20.30 Т/с «Страстi 
по Зiнаїдi»
20.00, 02.20 «Подробицi»
22.40 «Концерт Дiмаша»
00.30 Х/ф «Осiннi клопоти»

ICTV
05.30 Скарб нацiї 
05.40 Еврика!
05.45 Факти 
06.10 Т/с «Марк + Наталка»
08.50 Скетч-шоу «На трьох»
10.50, 13.00 Т/с «Розтин покаже»
12.45 Факти. День 
15.30 Х/ф «Великий тато» 
17.05 Х/ф «Куленепробивний»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «День, коли Земля 
зупинилась» 
21.05 Х/ф «Повернення 
Супермена»
23.55 Х/ф «Два днi у долинi»
01.55 Х/ф «Щось»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
06.40, 10.20 Т/с «Мiсто зако-
ханих»
09.25 «Неймовiрна правда про 
зiрки»
17.05 «Хата на тата»
19.00 «МастерШеф Професiо-
нали 2»
21.30 «Х-Фактор»
00.10 «Х-Фактор-10» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.45 Kids» Time 
06.05 М/ф «Монстри проти 
прибульцiв» 
07.50 Таємний агент 
09.00, 01.20 Варьяти
11.10 Хто зверху?
14.50 Х/ф «Останнi лицарi»
16.50 Х/ф «Брати Грiмм»
19.00 Х/ф «Алiса в країнi чудес» 
21.00 Х/ф «Алiса в Задзер-
каллi» 
23.00 Х/ф «Залiзний лицар»
02.50 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.15 М/ф «Марко-Макако» 
11.35 Х/ф «Дивак» 
13.15, 23.00 Країна У 
13.45 Сiмейка У 
14.15, 19.30, 21.00 Одного разу 
в Одесi 
14.45 Танька i Володька 
15.15, 19.00, 20.00, 20.30, 
21.30 Одного разу пiд Полтавою 
15.45 Х/ф «Вийти замiж у висо-
косний рiк»
17.30 Х/ф «Вiйна наречених»
22.00 Iгри Приколiв 
01.00 Теорiя зради 
02.00 Щоденники Темного
02.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
07.40 «Затерянный мир»
12.15 Х/ф «Онг Бак»
14.10 Х/ф «Мастер тай-цзи»
16.05 Х/ф «Двойные неприят-
ности» 
17.45 Х/ф «Случайный шпион»
19.25 29 тур ЧУ по футболу 
«Динамо» — «Шахтер» 
21.25 Х/ф «Заклятые враги»
23.00 Х/ф «Бэйтаун вне закона»
00.50 Х/ф «Эта старая машина»
02.20 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017»

НЕДIЛЯ, 5 липня 

UA: перший
06.00 М/с «Попелюшка» 
06.30, 07.05, 08.05 Доброго 
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.00, 
02.30, 05.30 Новини 
09.00 Божественна Лiтургiя 
у Свято-Михайлiвському кафе-
дральному соборi Православної 
Церкви України та всеукраїн-
ська молитва 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви 
в Українi 
13.30 На схiдному фронтi 
14.25 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» 
20.00 100 рокiв iзоляцiї 
21.20 Д/ц «Супер-Чуття» 
22.00 Х/ф «Шпигунська гра»
00.30 UA: Фольк. Спогади 
01.25 Сильна доля 
02.20 Погода 
02.50 Бюджетники 
03.45 #ВУКРАЇНI
04.35 Святi та грiшнi 

1+1
06.15, 07.05 «Життя вiдомих 
людей 2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.25, 01.00 «Свiт навиворiт»
17.15 Х/ф «Час»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Я, робот»
23.00 Х/ф «Екс Махiна»

IНТЕР
04.00, 10.00 «Орел i решка. Дива 
свiту 2» 
04.50, 11.00 «Орел i Решка. 
Iвлєєва vs. Бєдняков» 
05.35 «Подорожi в часi» 
06.00 Х/ф «Благородний 
венецiанець» 
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
12.00 Т/с «Страстi по Зiнаїдi»
16.25 Т/с «Панi Фазiлет i ї ї 
доньки» 
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Подруги 
мимоволi» 
22.30 Х/ф «Егоїст»
00.20 «Речдок»
02.55 «Орел i Решка. Шопiнг» 

ICTV
04.30 Скарб нацiї 
04.40 Еврика!
04.50 Факти 
05.15, 07.50 Анти-зомбi 
06.00, 08.35 Громадянська 
оборона 
06.55 Секретний фронт 
09.30 Т/с «Вiддiл 44»
12.15, 13.00 Х/ф «Куленепро-
бивний»
12.45 Факти. День 
14.00 Х/ф «Повернення 
Супермена»
16.50 Х/ф «День, коли Земля 
зупинилась» 
18.45 Факти тижня 
20.35 Х/ф «13-й район»
22.15 Х/ф «13-й район. Цеглянi 
маєтки»
23.55 Х/ф «Мародери»
02.00 Х/ф «Два днi у долинi»

СТБ
06.35 «Все буде смачно!»
08.20 «Дiвчата: 
невiдома версiя»
09.15 «Джентльмени удачi: 
невiдома версiя»
10.10 «МастерШеф Професiо-
нали 2»
12.40 «Хата на тата»
19.00 «Слiдство ведуть екстра-
сенси» †
19.55 «Один за всiх»
22.10 «Я соромлюсь свого 
тiла» †
01.25 «Вагiтна в 16»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 01.30 Варьяти
07.10 Таємний агент 
09.15, 11.00 Kids» Time 
09.20 М/ф «Лоракс» 
11.05 Х/ф «Каспер» 
12.50 Х/ф «Час вiдьом»
14.40 Х/ф «Алiса в країнi чудес» 
16.40 Х/ф «Алiса в Задзеркаллi» 
18.40 Х/ф «Красуня та чудо-
висько» 
21.00 Х/ф «Оз: Великий та 
могутнiй» 
23.40 Х/ф «Залiзний лицар 2»
02.30 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.20 М/ф «Бджiлка Майя та 
медовi iгри» 
11.50 Х/ф «Калошi щастя» 
13.00 Т/с «Село на мiльйон» 
17.00 Х/ф «Брехун, брехун» 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 
в Одесi 
22.00 Країна У 
23.00 Х/ф «Вийти замiж у висо-
косний рiк»
00.45 Теорiя зради 
01.45 Щоденники Темного
02.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
08.25, 00.45 «Затерянный мир»
14.20 Х/ф «Хрустальные 
черепа»
16.05 Х/ф «Загадки Сфинкса»
17.50 Х/ф «Храм черепов»
19.40 Х/ф «Кинг Конг»
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D»
02.40 «Облом.UA.»
05.45 Телемагазины 
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На часі  Літо — це чудова нагода відвідати туристичні місця нашої країни з неймовірною красою природи, 
наприклад, солоні озера, які є унікальними та цілющими. Тут можна насолодитися лісовими та сосновими 
запахами.Про кращі місця для пляжного відпочинку, які можуть замінити море, повідомляє Укрінформ

АЛЬТЕРНАТИВА МОРЮ: ЯКІ ОЗЕРА 
В УКРАЇНІ ВАРТО ВІДВІДАТИ ВЛІТКУ

ОЗЕРО БІЛЕ 
Íà Ð³âíåíùèí³ ó Âîëîäèìè-

ðåöüêîìó ðàéîí³ (áàñåéí ð³÷êè 
Ñòèð) ðîçòàøîâàíå Á³ëå îçåðî, 
ïëîùåþ 453 ãà.

Îçåðî º óí³êàëüíèì ³ ö³ëþùèì. 
Âîíî ì³ñòèòü ôîñôîð, ñ³ðêîâî-
äåíü, ãë³öåðèí (äî 6,37 ìã/ë), 
òîìó âîäà â íüîìó çäàºòüñÿ 
ì’ÿêîþ íà äîòèê. Òàêîæ â íüîìó 
º äæåðåëà ãëèáîêîâîäíèõ êàðñòî-
âèõ ïîð³ä. Âîäà â îçåð³ íàñò³ëüêè 
÷èñòà, ùî íàâ³òü íà ãëèáèí³ ïîíàä 
1,5 ìåòðà ìîæíà ïîáà÷èòè äíî.

Ó ì³ñöåâèõ õîäèòü òàêà ëåãåí-
äà, ùî êîëèñü íà ì³ñö³ îçåðà áóëî 
ñåëî, â ÿêîìó áóëà öåðêâà, à êîëè 
ñåëî çàòîïèëî, òî íà äí³ çàëèøè-
ëàñü öåðêâà ç ³êîíàìè, ÿê³ äàþòü 
ö³ëþùó ñèëó.

Çàãàëîì â³äïî÷èíîê á³ëÿ îçå-
ðà — ñïðàâæíº çàäîâîëåííÿ, òóò 
ìîæíà íàñîëîäèòèñÿ òèøåþ, 
íàçáèðàòè ãðèá³â, ÿã³ä òà ë³êàð-
ñüêèõ òðàâ. Íà îçåð³ ìîæíà ïî-
êàòàòèñÿ íà ÷îâíèêó, ïîëîâèòè 
ðèáó òà ðàê³â.

ТЕРМАЛЬНІ ВОДИ 
ЗАКАРПАТТЯ 

Íà Çàêàðïàòò³ äóæå áàãàòî òåð-
ìàëüíèõ äæåðåë, ÿê³ â³äîì³ äóæå 
äàâíî. ¯õ ë³êóâàëüí³ âëàñòèâîñò³ 
äîïîìàãàþòü áàãàòüîì ëþäÿì 
âèë³êóâàòèñÿ â³ä ð³çíèõ õâîðîá.

Íàéïîïóëÿðí³øèìè êîìïëåêñà-
ìè ââàæàþòüñÿ Áåðåãîâî, Êîñèíî 
òà Âåëÿòèíî.

Â Áåðåãîâî º äâà êîìïëåêñè 
«Æàéâîðîíîê» ³ «Çàêàðïàòòÿ».

Îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ «Æàéâî-
ðîíîê» çàñíîâàíèé ó 2003 ðîö³. 
Íà òåðèòîð³¿ êîìïëåêñó çíàõî-
äèòüñÿ ÷îòèðè áàñåéíè, ÿê³ ñà-
ìîñò³éíî íàïîâíþþòüñÿ âîäîþ 
ç³ ñâåðäëîâèí ãëèáèíîþ 1200 ì.

Êîìïëåêñ «Çàêàðïàòòÿ» ìàº 
òðè áàñåéíè. Ó âåëèêîìó áàñåé-
í³ ï³ä â³äêðèòèì íåáîì òåðìàëü-
íà âîäà 30–45°C. Â³äêðèòèé â³í 
ó 1967 ðîö³. Âîäà â íüîìó äîáó-
âàºòüñÿ ³ç ñâåðäëîâèíè ãëèáèíîþ 
1100 ì ³ ïîòðàïëÿº â áàñåéí ç 
ï³âòîðàê³ëîìåòðîâîãî ãåéçåðà. 
Ó í³é éîäí³ òà áðîìí³ ñîë³, à òà-
êîæ ì³íåðàëè õëîðèäíî-íàòð³º-
âîãî ñêëàäó. Â áàñåéí³ òåìïåðà-
òóðà âîäè íàâ³òü âçèìêó íå ïàäàº 
íèæ÷å 32 °C. Òàêîæ º äâà äèòÿ÷³ 
áàñåéíè.

Ó Áåðåã³âñüêîìó ðàéîí³, 
â ñ. Êîñîíü çíàõîäèòüñÿ êîìïëåêñ 
«Òåðìàëüí³ âîäè Êîñèíî» — ñó-
÷àñíèé îçäîðîâ÷î-ðåêðåàö³éíèé 
êîìïëåêñ ç ñåìè ð³çíèõ áàñåéí³â.

ГОЛУБІ ОЗЕРА 
Íà ×åðí³ã³âùèí³ ó Ð³ïêèíñüêî-

ìó ðàéîí³ ï³ä ñåëîì Îëåøíÿ çíà-
õîäÿòüñÿ Ãîëóá³ (áëàêèòí³) îçåðà, 
ÿê³ âèíèêëè ó 70–80-õ ðîêàõ ìè-
íóëîãî ñòîð³÷÷ÿ.

Íàñïðàâä³ áëàêèòíèì º íàé-
á³ëüøå îçåðî — Âåëèêå, ÿêå ìàº 
ïëîùó 25 ãà ³ ãëèáèíó äî 18 ì. 
×åðåç òå, ùî äíî âêðèòå ïîêëà-
äàìè êâàðöîâîãî ï³ñêó, âîäà 
îçåðà íàñè÷åíîãî áëàêèòíî-
ãî êîëüîðó. Êð³ì òîãî, âîäà 
êðèøòàëåâî ÷èñòà ³ ïðîçîðà. 
Ââàæàºòüñÿ, ùî âîíà ìàº ö³-
ëþù³ âëàñòèâîñò³ äëÿ ëþäåé ç 
ïðîáëåìàìè îïîðíî-ðóõîâîãî 
àïàðàòó òà øê³ðè.

Ñîñíîâ³ ë³ñè òà ¿õ àðîìàòè äî-
ïîâíþþòü êðàñó îçåðà ï³ä ÷àñ 
â³äïî÷èíêó. Òàêîæ â ë³ñ³ ìîæíà 
íàçáèðàòè ãðèá³â òà ÿã³ä.

ОЗЕРО НОБЕЛЬ 
Íà Ð³âíåíùèí³ ó Çàð³÷íåíñüêî-

ìó ðàéîí³ ïîáëèçó ñ³ë Íîáåëü, 
Ä³ä³âêà òà Êîòèðà ðîçòàøîâàíå 
îçåðî Íîáåëü. Äîâæèíà îçåðà 
3,2 êì, øèðèíà — äî 2,5 êì òà 
ãëèáèíà ïîíàä 10 ì.

Âîäîéìà ââàæàºòüñÿ ïåðëèíîþ 
Ïîë³ññÿ, òîìó ùî êð³ì ñâî¿õ ïåé-
çàæ³â, áàãàòñòâà ïðèðîäè, ïîë³ñü-
êîãî êîëîðèòó òà ñïîêîþ, ì³ñöå 
ñëàâèòüñÿ ï³ùàíèìè áåðåãàìè é 
äóæå ÷èñòîþ, ì’ÿêîþ âîäîþ.

Äëÿ ëþáèòåë³â ðèáàëêè, òóò º 
âåëèêèé âèá³ð ð³çíî¿ ðèáè: ùóêà, 
ëÿù, êàðàñü, îêóíü òà ³í.

Îçåðî ìàº òðè â³äîêðåìëåí³ îñ-
òðîâè é îòî÷åíå ë³ñàìè, â ÿêèõ 
áàãàòî ÿã³ä òà ãðèá³â.

ОЗЕРО КУНІКУНДА, 
СОЛОТВИНО 

Íà Çàêàðïàòò³ ó Òÿ÷³âñüêîìó 
ðàéîí³ íà çàõ³äí³é îêîëèö³ Ñî-
ëîòâèíà çíàõîäèòüñÿ îçåðî Êóí³-
êóíäà, ÿêå ç'ÿâèëîñÿ ó 1902 ðîö³ 
íà ì³ñö³ øàõòè Êóí³êóíäà. 
Çà ñâî¿ìè ö³ëþùèìè âëàñòèâîñ-
òÿìè îçåðî º àíàëîãîì Ìåðòâîãî 
ìîðÿ ó ²çðà¿ë³.

Âîäà â îçåð³ áàãàòà ³îíàìè áðî-
ìó, öåç³þ, ôòîðó ³ ðóá³ä³þ. Âîíà 
äóæå ñîëîíà ³ êîðèñíà, ï³ä ÷àñ 
êóïàííÿ òðèìàº ëþäèíó íà âîä³. 
Òåìïåðàòóðà âîäè íå îïóñêàºòü-
ñÿ ïðîòÿãîì ðîêó íèæ÷å 17 °C, 
à âë³òêó òðèìàºòüñÿ íà ð³âí³ 
25–27 °C.

Áåðåã ³ äíî îçåðà âêðèò³ ë³êó-
âàëüíèìè ãðÿçÿìè ÷îðíîãî êî-
ëüîðó, ÿê³ ÿê ³ âîäà ìàþòü ö³ëþù³ 
âëàñòèâîñò³ ïðè âàæêèõ õâîðîáàõ 
øê³ðè, ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòå-
ìè òà ³í. Òîìó â³äïî÷èâàëüíèêàì 
ðàäÿòü íå ò³ëüêè êóïàòèñÿ, àëå ³ 
ïðèéìàòè ãðÿç³.

Á³ëÿ îçåðà ðîçòàøîâàíà âåëèêà 
ê³ëüê³ñòü áàç â³äïî÷èíêó, ãîòåë³â 
òà ñàíàòîð³¿â, äå ìîæíà â³äïî÷èòè 
òà ïîë³êóâàòèñÿ.

ШАЦЬКІ ОЗЕРА 
Ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ ó Øàöü-

êîìó ðàéîí³ çíàõîäèòüñÿ ãðóïà 
îçåð ï³ä íàçâîþ «Øàöüê³ îçåðà». 
Ó 1983 ðîö³ ñòâîðåíî Øàöüêèé 
íàö³îíàëüíèé ïðèðîäíèé ïàðê, 
ïëîùåþ ïîíàä 32 ãà äëÿ îõîðîíè 
ð³äê³ñíèõ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñ³â 
ó ðàéîí³ Øàöüêèõ îçåð.

Íàéá³ëüøå îçåðî — Ñâ³òÿçü. 
Éîãî ìàêñèìàëüíà ãëèáèíà — 
58,4 ì, à ïëîùà — 2622 ãà. Äðóãèì 
çà âåëè÷èíîþ º îçåðî Ïóëåìåöü-
êå, äàë³ ³äóòü îçåðî Ëóêè, Ëþöè-
ìåð, Îñòð³â'ÿíñüêå, Ï³ñî÷íå.

Ï³ùàí³ ïëÿæ³ òà ÷èñòà âîäà ðî-
áëÿòü îçåðà ïîïóëÿðíèìè ñåðåä 
ëþáèòåë³â ïëÿæíîãî â³äïî÷èíêó. 
Òàêîæ ìîæíà â³äïî÷èòè ó ë³ñ³, 
íàçáèðàâøè ÿãîäè òà ãðèáè. Ïî-
áà÷èòè âîäîïëàâíèõ òà áîëîòíèõ 
ïòàõ³â, õèæèõ ïòàõ³â. Òàêîæ äëÿ 
ëþáèòåë³â ðèáîëîâë³ îçåðà áàãàò³ 
ð³çíèìè âèäàìè ðèá.

КАР’ЄР ГУБНИК 
Íà Â³ííè÷÷èí³ ó Ãàéñèíñüêîìó 

ðàéîí³ â ñ. Ãóáíèê çíàõîäèòüñÿ 
çàòîïëåíèé ãðàí³òíèé êàð'ºð. 
Âîäà â íüîìó òàêà ÷èñòà òà ïðî-
çîðà, ùî íàâ³òü íà ãëèáèí³ 20 ì 
ìîæíà ïîáà÷èòè ÿñêðàâó êðàñó. 
Öå ì³ñöå äóæå ãàðíå äëÿ äàéâ³íãó.

Òàêîæ âîíî ãàðíå äëÿ â³äïî-
÷èíêó, äå ìîæíà ðîçáèòè íàìåòè, 
ïîðèáàëèòè, ïîïëàâàòè ³ ñòðèáàòè 
ç òàðçàíêè.

Ïîðÿä ç êàð’ºðîì ìîæëèâî â³ä-
ïî÷èòè â ñàäèá³.

БАЗАЛЬТОВЕ ОЗЕРО 
Íà Ð³âíåíùèí³ ó Êîñòîï³ëü-

ñüêîìó ðàéîí³ â ñ. Áàçàëüòîâå 
çíàõîäèòüñÿ îäíå ç íàéìàëüîâ-
íè÷³øèõ îçåð — Áàçàëüòîâå îçåðî 
àáî ßíîâà äîëèíà.

Ñåëî Áàëüçàòîâå ñëàâèòüñÿ 
ñâî¿ìè áàãàòèìè ïîêëàäàìè 
áàçàëüòó é àêòèâíèì éîãî âè-
äîáóâàííÿì.

Ãëèáèíà çàòîïëåíîãî êàð'ºðó 
ñòàíîâèòü áëèçüêî 9 ì (çà ³í-
øèìè äàíèìè — äî 15 ì). Âîäà 
êðèøòàëåâî ÷èñòà ³ ïðîçîðà ç³ 
ñìàðàãäîâèì â³äò³íêîì çàâäÿêè 
âåëèê³é êîíöåíòðàö³¿ ì³íåðàë³â. 
Òîìó öå ïîïóëÿðíå ì³ñöå ñåðåä 
äðàéâåð³â. Òàêîæ íà äí³ îçåðà 
ìîæíà ïîáà÷èòè âåëè÷í³ ñòîâïè 
ç áàçàëüòó.

Ïîñåðåä êàð'ºðà º ìàëåíüêèé 
îñòð³âåöü, ÿêèé íàçèâàþòü «Îñò-
ðîâîì êîõàííÿ».

ЄЛІЗАВЕТІВСЬКИЙ КОТЛОВАН 
Íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ï³ä ì³-

ñòîì Êàì’ÿíñüêå ðîçòàøîâàíèé 
ªë³çàâåò³âñüêèé êîòëîâàí — ãî-
ëóáå îçåðî, ÿêå óòâîðèëîñÿ øòó÷-
íî íà ïî÷àòêó 70-õ ðîê³â ìèíó-
ëîãî ñòîë³òòÿ.

Ï³ä ÷àñ çàáóäîâè æèòëîâèõ 
ìàñèâ³â áðàëè âåëèêó ê³ëüê³ñòü 
ï³ñêó, òîìó óòâîðèëàñÿ âåëèêà âè-
¿ìêà, ÿêà â ÿêèéñü ìîìåíò ïî÷àëà 
çàïîâíþâàòèñÿ âîäîþ. Â ðåçóëü-
òàò³ êîòëîâàí êàð’ºðó çàïîâíèâñÿ 
âîäîþ ïëîùåþ áëèçüêî 200 òèñ. 
êâ. ì ³ ãëèáèíîþ, ùî ñÿãàº 20 ì, 
à ì³ñöÿìè — 40 ì.

Âîäà â îçåð³ ïðîçîðà òà ÷èñòà. 
Äíî ï³ùàíå, òîìó âîäà íàáóâàº 
á³ðþçîâîãî â³äò³íêó. Áåðåãè îçåðà 
îáñòóïàº ñîñíîâèé ë³ñ, äå ìîæíà 
íàçáèðàòè ãðèá³â òà ÿã³ä.

Äëÿ â³äïî÷èâàþ÷èõ º âåëèêà 
ê³ëüê³ñòü áàç â³äïî÷èíêó òà êî-
òåäæ³â. Òàêîæ º ìîæëèâ³ñòü âçÿòè 
íà ïðîêàò âåëîñèïåäè òà íàñîëî-
äèòèñÿ êðàñîþ ïðèðîäè.

«САЛТІВСЬКЕ МОРЕ» 
Íà Õàðê³âùèí³ ðîçòàøîâàíå 

«Ñàëò³âñüêå ìîðå» (Ïå÷åí³çü-
êå âîäîñõîâèùå) ïîáóäîâàíå 
â 1930 ðîêè íà ð³÷ö³ Ñ³âåðñüêèé 
Äîíåöü äëÿ ïîñòà÷àííÿ Õàðêîâà 
ïð³ñíîþ âîäîþ. Ïëîùà — ïîíàä 
86 êâ. êì.

Íàðàç³ öå ïðåêðàñíå ì³ñöå äëÿ 
â³äïî÷èíêó, ãàðí³ ï³ùàí³ ïëÿæ³ 
ñëàâëÿòüñÿ íà âñþ îáëàñòü. Òàêîæ 
òóò âèñòà÷èòü ì³ñöÿ äëÿ ðèáàëîê, 
ÿõòñìåí³â ³ ëþáèòåë³â àêòèâíîãî 
òóðèçìó.

Äëÿ â³äïî÷èâàþ÷èõ íà áåðåç³ 
çíàõîäÿòüñÿ äåñÿòêè áàç â³äïî-
÷èíêó, ïðîô³ëàêòîð³¿â, ñ³ìåéíèõ 
ïàíñ³îíàò³â, äèòÿ÷èõ îçäîðîâ÷èõ 
òàáîð³â, ñïîðòèâíèõ êëóá³â.
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— І про погоду: завтра очікується 
волога погода з рясними соплями, 
температура — до 40 градусів, пориви 
кашлю можуть досягати 5–7 метрів…

***
Заходить чоловік в аптеку, бачить ліки 
за 300 доларів і запитує:
— Що ці ліки роблять?!!
Аптекар:
— Гроші зменшують!

***
— Лікарю, чому в мене така висока 
температура?!
— Не хвилюйтеся, хворий, завтра буде 
кімнатна.

***
Хворий на операційному столі 

до хірурга:
— Скажіть, лікарю, я після операції 
зможу грати на скрипці?
— Та заспокойтеся! Зможете, зможете.
— Дивно! А до операції не вмів.

***
В аптеці:
— Скажіть, у вас вугілля активоване є?
— Є тільки не активоване. Але якщо ви 
відправите СМС на короткий номер 
****, вам прийде код активації!

***
Жінка перед дзеркалом:
— Ой погладшала, худнути треба, 
волосся погане, одягнути нічого, щоки 
як у хом'яка, жирові складки, живіт 
звисає, стегна величезні.

Чоловік перед дзеркалом:
— Пофіг... Красунчик!

***
Жінка скаржиться лікареві на чоловіка:
— Треба з ним щось робити. Цілу 
ніч він хропе так, що наш собака 
не витримує, починає гавкати.
— А ви як хотіли: щоб пес хропів, 
а чоловік гавкав?

***
Двоє рибалок розмовляють:
— Уяви собі, нині риба стала якась з 
мутаціями.
— А що трапилось?
— Нещодавно їздив на риболовлю 
на тиждень. Привіз риби. Посмажив. 
З’їв. Роги виросли!

***
Лікар підходить до ліжка хворого і 
оглядає його. Після огляду хворий 
запитує:
— Лікарю, я хочу почути від вас правду, 
я обіцяю бути мужнім, якою б не була 
ця правда. Скажіть мені прямо: скоро 
на роботу?

***
Сьогодні, перед тим як йти до сто-
матолога, випив 50 грамів коньяку 
для хоробрості й, розхоробрившись, 
допив пляшку до кінця.

***
Як каже наш інженер із техніки 
безпеки, ніщо так не тішить око, як 
друге око.

ÐÎÇÂÀÃÈ
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Де перевірити здоров'я

ОВЕН У вас буде достатньо енер-
гії і життєвих сил, щоб впоратися 
з будь-якою хворобою. Водночас 

зірки наполегливо рекомендують відпо-
відально підійти до лікування.

ТЕЛЕЦЬ Настає ідеальний час 
для Тельців, які професійно 
займаються спортом, тому що їхні 

фізичні можливості вийдуть на пікові 
позначки. Це період яскравих досягнень 
і встановлення особистих рекордів. 

БЛИЗНЮКИ У розпал літнього 
сезону існує ймовірність отримати 
виробничу травму, але щоб цього 

уникнути, достатньо неухильно дотри-
муватися правил техніки безпеки. 

РАК Матимете достатньо шансів 
покращити своє здоров'я. Про-
ходження різних реабілітаційних 

курсів принесе швидке полегшення. 
Другий важливий аспект — удосконали-
ти свою фізичну форму.

ЛЕВ Впродовж року зберігається 
ймовірність застудися або отри-
мати травму через неуважність. 

Якщо ваша робота пов'язана з високим 
ризиком, у жодному разі не дозволяйте 
собі порушувати встановлені регламенти.

ДІВА Для Дів влітку не буде 
небезпечних моментів для здо-
ров'я. Небезпечний поріод може 

початися аж у вересні. Просто не ставте 
імідж вище, ніж власне здоров'я, інакше 
можете поплатитися за це.

ТЕРЕЗИ Жодні зірки не зможуть 
вплинути на негативні ситуації, 
які ви самі створили. Тому відпо-

відально підійдіть до питань здоров'я. 
Певні переваги в сфері здоров'я влітку 
отримають сімейні Терези.

СКОРПІОН Цей період відмінно 
підходить для того, щоб переві-
рити свій організм на міцність. 

Для Скорпіонів ймовірність застудних 
захворювань найменша.

СТРІЛЕЦЬ Стрільцям, як і 
більшості інших знаків Зодіаку, 
потрібно буде уникати невиправ-

даних ризиків. Ризик захворіти саме 
через дрібниці дуже високий.

КОЗЕРІГ Зірки не пророкують 
критичних ситуацій, але якщо 
дозволите собі недбалість, може-

те отримати проблеми. Щонайменше — 
захворієте застудою.

ВОДОЛІЙ Для вас не існує небез-
пек, які загрожують більшості 
інших знаків. Якщо у вас хронічні 

проблеми із суглобами і дихальною сис-
темою, постарайтеся хоча б на тиждень 
поїхати на курорт.

РИБИ Якщо в роботі ваші напо-
легливість, завзятість і працьо-
витість будуть доречні, то все, 

що пов'язано з вашим самопочуттям, 
зажадає швидкої реакції і мобільності.

Гороскоп здоров’я

АНЕКДОТИ

— Кажуть, щоб позбавитись 
страху, треба подивитись йому 
в очі.
— Так, але в павука купа очей, 
поки в усі передивишся — 
здохнеш від інфаркту!

***
— Ти хто?
— Людина-невидимка.
— То тебе ж видно!
— Я хворію.

***
Важко бути програмістом. 
Приходиш відпочити до людей 
в гості, а тобі відразу показують 
домашній комп'ютер і просять 
розібратися з його проблемами. 
Уявляю, як важко доводиться 
проктологам…

***
— Для поліпшення травлення 
я п'ю пиво, за відсутності 
апетиту я п'ю біле вино, при 
низькому тиску — червоне, при 
високому — коньяк, при ангіні — 
горілку.
— А воду?
— Такої хвороби у мене ще 
не було.

***
Параноїк — це така людина, 
яка точно знає, що відбувається 
насправді. Решта — 
сумніваються.

***
Стукає хтось в двері. Мужик 
відкриває і каже:
— Ти хто?
— Смерть.
— Пішла в дупу.
— Так і запишемо: рак прямої 
кишки.

***
Дзвінок в психіатричну лікарню.
— Будьте ласкаві, покличте 
Вольдемара з 13-ої палати.
— Зараз.
За хвилину:
— А ви знаєте, його немає…

— Ось бачите, я все-таки від 
вас втік!

***
— Хворий, як ви засинаєте?
— Добре. Рахую до трьох і 
засинаю.
— Як, лише до трьох?
— Ну, іноді до пів четвертої.

***
Вовочка запитує в аптеці:
— Ви маєте якийсь засіб для 
знеболення?
— А що в тебе болить?
— Поки нічого, але тато пішов 
на батьківські збори.

***
В аптеці.
— Доброго дня, мені потрібні 
антидепресанти.
— А ви маєте рецепт?
— А що, свідоцтва про шлюб 
уже недостатньо?

***
Згідно з правилами фен шуй, 
цеглина, що впала на північний 
бік голови, сильно порушує 
баланс Інь-Янь.

***
Цілуються хлопець із дівчиною.
— Ти купив презервативи?
— Ні…
— А цілуєш так, ніби вже купив!

***
Тато покликав синів:
— Хлопці, викличте лікаря. 
Я захворів. Пальцем не можу 
поворушити.
Старший одразу ж шепоче 
молодшому:
— Саме час зізнатися, що ми 
розбили вікно!

***
Психіатр питає у нового 
пацієнта:
— Ви хто?
— Петро Сагайдачний!
— Ну, гетьманів у нас доволі…
— А я не гетьман. Я — 
військовий корабель!

ЦЕНТР СУЧАСНОЇ ПРОКТОЛОГІЇ 
«ПРОТОН КЛІНІК» 
За період робити у проктології нашим лікарям 
вдалося позбавити від делікатних захворювань 
більше 1000 пацієнтів. Проктолог з пацієнтом 
на зв’язку 24 години на добу, 7 днів на тиждень. 
Ми проводимо огляд: пальцеве обстеження, 
аноскопію (обстеження до 10 см прямої кишки, 
дає інформацію про наявність чи відсутність 
поліпів, вузлів, анальних тріщин, пухлин прямої 
кишки), сигмоскопію. Дані обстеження є абсо-
лютно безболісними і проводяться на найкра-
щому в світі ендоскопічному обладнанні Heine. 
Проводимо фото і відеофіксацію виявлених 
змін. Всі одноразові матеріали для обстеження 
та лікування клініка надає. У нас виконують-
ся такі лікувальні процедури, як: лігування 
латексними кільцями, інфрачервона коагуляція, 
лазерне лікування, радіоскальпель.
Адреса: м. Тернопіль, просп. Бандери, 45а. 
Тел.: 097–667–01–77.

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «МЕДНЕАН» 
Напрямки роботи клініки: лікування захво-
рювань хребта та суглобів, реабілітація опор-
но-рухового апарату, спортивна реабілітація, 
реабілітації після інсульту, реабілітації військо-
вослужбовців, ультразвукова діагностика. 
Сайт www.mednean.com.ua. 
Адреса: м. Чернівці, проспект Незалежності, 
125 А.  Тел.: 097-159-92-05, 096-923-25-
33.
Філія 1: с. Клішівці, вул. Струмінського, 7, 
філія 2: с. Мигово, вул. Центральна, 140.

ЦЕНТР ХІРУРГІЇ ОДНОГО ДНЯ 
Діагностика та лікування захворювань нижніх 
кінцівок. Лікування варикозної хвороби без 
розрізу, без болю, без наркозу. Сучасний 
та надійний метод радіочастотної абляції. 
Лікування суглобів без операції методом PRP — 
власною плазмою крові пацієнта. Болять ноги — 
вам до нас.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Р. Купчинсько-
го, 14, тел.: (067) 350 45 95, 26–80–35, 
https://one-day-surgery-center.te.ua/, 
e-mail — paraklit3@gmail.com.

ЦЕНТР ВІДНОВЛЕННЯ ЗОРУ АНАТОЛІЯ СОВВИ 
Центр відновлення зору Анатолія Совви — це 
сучасний офтальмологічний центр з потужною 
лікувально-діагностичною базою. У нашому 
Центрі проводиться: комплексна діагностика 
зору та консультація офтальмолога, ексімер-
лазерна корекція зору, лазерне видалення 
катаракти, імплантація факічних лінз, лікування 
кератоконусу (методом крослінкінг), лікування 
глаукоми, видалення птерігіума, ендовітре-
альне введення анті-VEGF препаратів (Айлія), 
кріоретинопексія, лазеркоагуляція сітківки. 
Ми гарантуємо кожному пацієнту: комплексну 
діагностику зору на сучасному обладнанні; 
використання тільки сучасних методів лікування 
захворювань очей; щиру увагу і турботу персо-
налу про ваше здоров'я; індивідуальний підхід 
до кожного пацієнта.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Мазепи, 28. Тел. :
0–800–331–331, ліцензія МОЗ України аг 
№ 599764 від 5.12.2011 р.


