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ЯКІ ЦІНИ НА ІНДОПАЛЕННЯ

ХТО РЯТУВАТИМЕ ЛЮДЕЙ?
ОБЛАСТЬ ЛИШИЛАСЯ БЕЗ ВОДОЛАЗНОЇ СЛУЖБИ

с. 8

НІЧНИЙ ТЕРНОПІЛЬ: 
ДЕ ПОГУЛЯТИ с. 14

с. 7

 За літо в області втопилися 20 осіб. Однак 
Тернопільщина уже не має своєї рятувально-
водолазної служби, яка працювала понад 50 років. 
Водолази залишилися без роботи

 До порятунку планують залучати обласне 
управління ДСНС та спеціалістів з інших регіонів. 
Однак, як швидко останні прибудуть на місце 
та чи встигнуть врятувати життя? с. 3
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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  Федір Восінський. 

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.

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

²ìóíîôåðìåíòíèé àíàë³ç (²ÔÀ) 
äîçâîëÿº âèÿâèòè â îðãàí³çì³ ëþ-
äèíè ïåâí³ òèïè ³ìóíîãëîáóë³í³â, 
ÿê³ º â êðîâ³, ÿêùî ëþäèíà àáî 
õâîðà, àáî âæå ïåðåõâîð³ëà ³íôåê-
ö³ºþ. Â îáëàñíîìó ëàáîðàòîðíîìó 
öåíòð³ âèçíà÷àþòü ³ìóíîãëîáóë³-
íè M òà G.

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

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ПРОЦЕДУРА 
Íàðàç³ áåçêîøòîâíî ïðîéòè 

òåñòóâàííÿ ìîæóòü ëèøå ëþäè 
ïåâíèõ ïðîôåñ³é. Äî òîãî æ, 
ó ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³ íå âè-

çíà÷àþòü, õòî ìîæå ïðîéòè öåé 
òåñò. Òóäè ëèøå äîñòàâëÿþòü á³-
îìàòåð³àë ç óñ³º¿ îáëàñò³.

Âàðò³ñòü îäíîãî òåñòóâàííÿ 
ñêëàäàº 147 ãðèâåíü. Âàðòî çà-
çíà÷èòè, ùî öå ö³íà àáî íà âèçíà-
÷åííÿ ³ìóíîãëîáóë³í³â Ì (ëþäè-
íà õâîðà), àáî ³ìóíîãëîáóë³í³â G 
(ëþäèíà âæå ïåðåõâîð³ëà).

Ó ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³ êàæóòü, 
ùî òåñò-²ÔÀ ìàº âèñîêó ÷óòëè-
â³ñòü. Òî÷í³ñòü ðåçóëüòàò³â ñêëàäàº 
95%. Åêñïðåñ-òåñòè, ÿê³ ïðîäàþòü 
â àïòåêàõ, ÿê ïîÿñíþº çàñòóïíèê 
äèðåêòîðà îáëàñíîãî ëàáîðàòîð-
íîãî öåíòðó Âîëîäèìèð Ïàíè÷åâ, 
ìàº âåëèêó ïîõèáêó. Äëÿ ïðîâå-
äåííÿ òåñòó ïîòð³áíî ïðîâîäèòè 
ïåâí³ ìåäè÷í³ ìàí³ïóëÿö³¿, òîìó 
íå âàðòî ðîáèòè éîãî ñàìîñò³éíî, 
òà íå çàéìàòèñÿ ñàìîä³àãíîñòèêîþ.

Ó ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³ íà-
ãîëîøóþòü, ùî íà òåñòàõ í³õòî 
íå çìîæå çàðîáèòè.

— Ëàáîðàòîðíèé öåíòð — öå 
äåðæàâíà ñòðóêòóðà, ³ ìè íå ìà-
ºìî ïðèáóòê³â çà ²ÔÀ-òåñòè, — 
ïîÿñíþº Âîëîäèìèð Ïàíè-
÷åâ. — Äëÿ ðîçðàõóíêó âàðòîñò³ 
âðàõîâóºòüñÿ âàðò³ñòü òåñò-ñèñòåì, 

ДЕ НЕДОРОГО ЗДАТИ АНАЛІЗИ ІФА 
ТА ЯК ДО НИХ ГОТУВАТИСЯ
Аналіз  У Тернопільській області імуно-
ферментні аналізи на визначення антитіл 
до збудника COVID-19 проводять з кінця 
травня. Однак тестували в основному 
лікарів, правоохоронців та рятувальників. 
Тепер пройти обстеження можуть всі охочі

ðåàãåíò³â, åëåêòðîåíåðã³¿ òîùî. 
147 ãðèâåíü — öå, ïî-ñóò³, ñîá³-
âàðò³ñòü ïðîöåäóðè.

Ïåðåâ³ðèòè, ÷è íå õâîð³ âè 
àáî ÷è íå õâîð³ëè êîðîíàâ³ðóñîì 
ìîæíà ³ â ïðèâàòíèõ ëàáîðàòî-
ð³ÿõ. Îäíàê âàðò³ñòü àíàë³çó òàì 
çíà÷íî äîðîæ÷à. Ö³íà çà îäèí 
àíàë³ç ïî÷èíàºòüñÿ â³ä 550 ãðè-
âåíü. ×åêàòè äîâåäåòüñÿ òàêîæ 
äî 3 äí³â, îñê³ëüêè á³îìàòåð³àë 
â³äïðàâëÿþòü äî Êèºâà.

ДЕ ЗДАТИ АНАЛІЗ 
ßêùî âè âèð³øèëè ïðîéòè 

²ÔÀ-òåñòóâàííÿ, âàì âàðòî çâåð-
íóòèñÿ äî ì³æì³ñüêîãî â³ää³ëó 
îáëàñíîãî ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó, 
çà àäðåñîþ: âóë. Îñòðîçüêîãî, 21 à. 
Â³ää³ë ïðàöþº ç ïîíåä³ëêà ïî ï’ÿò-
íèöþ ç 8.00 äî 16.40. Îá³äíÿ ïå-
ðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Òåëåôîí 
ïðèéìàëüí³: +38 (0352) 52–20–15.

Òàì çä³éñíþþòü çàá³ð êðîâ³, îï-
ëàòó ïðîöåäóðè òà âèäà÷ó ðåçóëü-
òàò³â. Â³ä ìîìåíòó çàáîðó êðîâ³ 
äî îòðèìàííÿ ðåçóëüòàò³â ìîæå 
ìèíóòè 1–3 äîáè. ßê ïîÿñíþº 
ë³êàð, äëÿ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðè-
ñòàííÿ òåñò-ñèñòåì ¿õ çàïîâíþþòü 
ïî ìàêñèìóìó.

Äëÿ ïðîõîäæåííÿ òåñòó íå ïîòð³-

áåí ïîïåðåäí³é çàïèñ. Íàïðàâëåííÿ 
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ òàêîæ íå îáîâ'ÿç-
êîâå, îäíàê ÿêùî âè íå äî ê³íöÿ ðî-
çóì³ºòå, ùî öå òàêå, ÷è ïîòð³áåí âàì 
òåñò òà ÿêèé ñàìå — íà âèçíà÷åííÿ 
³ìóíîãëîáóë³í³â M ÷è G, — êðàùå 
ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ ç ñ³ìåéíèì 
ë³êàðåì, ÿêèé äàñòü âàì íàïðàâ-
ëåííÿ. ßê ïîÿñíþþòü â ëàáîðàòîð-
íîìó öåíòð³, öå çàîùàäèòü âàø ÷àñ 

òà ÷àñ ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³ ïðèéìàþòü 
ïàö³ºíò³â. ßê ðîçïîâ³äàº Âîëîäèìèð 
Ïàíè÷åâ, óæå áóëî ê³ëüêà âèïàäê³â, 
êîëè ëþäè ïðèõîäèëè ïðîéòè ²ÔÀ-
òåñò, îäíàê íå ðîçóì³ëè, ùî öå òàêå, 
÷èì â³äð³çíÿþòüñÿ òåñòè òà íàâ³ùî 
¿õ âçàãàë³ ðîáèòè.

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО 
ТЕСТУВАННЯ

Äëÿ òîãî, ùîá âèêîíàòè ²ÔÀ-
òåñò íà êîðîíàâ³ðóñ, íåîáõ³äíî 

ïðàâèëüíî äëÿ öüîãî ï³äãîòóâà-
òèñÿ. Îñê³ëüêè äëÿ àíàë³çó òðåáà 
çäàòè âåíîçíó êðîâ, íàïåðåäîäí³ 
íå ìîæíà ¿ñòè.

— Êðàùå ðîáèòè öå íà ãî-
ëîäíèé øëóíîê, — ïîÿñíþþòü 
â ëàáîðàòîð³¿. — Áàæàíî íå ¿ñòè 
çà 8–12 ãîäèí äî àíàë³çó. Òàêîæ 
íå ìîæíà âæèâàòè àëêîãîëü òà 
ìåäè÷í³ ïðåïàðàòè. ßêùî âè 
íå ìàºòå çìîãè â³äìîâèòèñÿ 
íà öåé ÷àñ â³ä ë³êàðñüêèõ çàñî-
á³â — âàì ïîòð³áíî ïîâ³äîìèòè, 
ùî ñàìå âè âæèâàëè ïåðåä çà-
áîðîì êðîâ³. Ïèòè âîäó ïåðåä 
àíàë³çîì ìîæíà, àëå íå ó âåëèê³é 
ê³ëüêîñò³, ³ öå ìàº áóòè çâè÷àéíà 
íåãàçîâàíà âîäà. Òàêîæ áàæàíî 
óíèêàòè ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü 
äî àíàë³çó.

Òàêîæ â îáëàñíîìó ëàáîðà-
òîðíîìó öåíòð³ íàãîëîøóþòü, 
ùî ³ìóíîãëîáóë³í M âèçíà÷àº, 
÷è íå õâîð³ âè íàðàç³. ßêùî âè 
ï³äîçðþºòå, ùî âè õâîð³ íà êî-
ðîíàâ³ðóñ, âàðòî çâåðíóòèñÿ 
äî ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. Ïðè 
íåîáõ³äíîñò³ â³í íàïðàâèòü âàñ 
íà àíàë³ç äëÿ ÏËÐ-òåñòó. ßêùî 
ó âàñ çàï³äîçðÿòü õâîðîáó, âàì 
áåçêîøòîâíî âèêîíàþòü ÏËÐ-
òåñò.

Ùîá ïðîéòè òåñò, 
íå îáîâ’ÿçêîâî ìàòè 
íàïðàâëåííÿ. Òà ÿêùî 
âè íå ðîçóì³ºòå, ùî öå 
òàêå, âàðòî ïîðàäèòèñÿ 
ç ñ³ìåéíèì ë³êàðåì

Результати аналізів будуть готові протягом трьох днів, як і в приватних лабораторіях

Точність результатів ІФА-тестів складає приблизно 95%
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Â ÎÄÀ æóðíàë³ñòàì ðîçïîâ³ëè, 
ùî â óïðàâë³íí³ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè 
â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ º ï³ä-
ðîçä³ë ðÿòóâàëüíèê³â, ÿêèé çìîæå 
âïîðàòèñÿ ç ðîáîòîþ. 

Íà÷àëüíèê ðîçôîðìîâàíî¿ 
Ðÿòóâàëüíî-âîäîëàçíî¿ ñëóæáè 
â îáëàñò³ Âàñèëü Êîçàê ââàæàº, 
ùî íà âèêëèêè ïîçà ìåæàìè îá-
ëàñíîãî öåíòðó ³íø³ ñïåö³àë³ñòè 
áóäóòü äîáèðàòèìóòüñÿ äîâøå, 
àí³æ öå ìîãëè çðîáèòè ç ðàéîííèõ 
öåíòð³â éîãî ïðàö³âíèêè.

«ПОПРИ ЗВЕРТАННЯ 
ДО ВЛАДИ, ФІНАНСУВАННЯ 
ПРИПИНИЛИ» 

— Íàø³é ñëóæá³ âæå ïîíàä 
ï³â ñòîë³òòÿ, ³ äî 2001 ðîêó íàñ 
ô³íàíñóâàëè ç äåðæáþäæåòó, — 
êàæå Âàñèëü Êîçàê. — Àëå ïîò³ì 
íàø³ ñëóæáè ïî÷àëè ïåðåòÿãó-
âàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³. 
Äåÿê³ ïîãîäèëèñÿ öå çðîáèòè, ³ 
¿õ çà ï³âòîðà ðîêó íå ñòàëî, âîíè 
áóëè çíèùåí³.

Ïàí Âàñèëü ðîçïîâ³â, ùî ç 
2001 ðîêó ¿õ ô³íàíñóþòü ç îá-
ëàñíîãî áþäæåòó, àëå îñòàí-
íþ ïðîãðàìó çàòâåðäèëè ùå 
â 2015 ðîö³. Çàâåðøèëàñÿ âîíà 
31 ãðóäíÿ 2019 ðîêó. Óæå â³ä ñå-
ðåäèíè 2019 ðîêó â ñëóæá³ ïî÷àëè 
áèòè íà ñïîëîõ, àäæå ïðîãðàìà 
ô³íàíñóâàííÿ çàê³í÷óâàëàñÿ.

Âàñèëü Êîçàê êàæå, ùî çâåðòàâ-
ñÿ â Îô³ñ Ïðåçèäåíòà, äî Êàá³-
íåòó ì³í³ñòð³â òà äî òîãî÷àñíîãî 
ãîëîâè ÒÎÄÀ ²ãîðÿ Ñîïåëÿ, òà 
ïîïðè âñå ñëóæáó çàëèøèëè áåç 
ô³íàíñóâàííÿ.

30 ЛЮДЕЙ ПРАЦЮВАЛИ 
ЗА «МІНІМАЛКУ» 

Çà ñëîâàìè ïàíà Âàñèëÿ, îñòàí-
í³ì ÷àñîì éîãî ïðàö³âíèêè çìó-
øåí³ áóëè ïðàöþâàòè ç³ ñòàâêîþ 
0,5 òà 0,25. Áàãàòî ç íèõ — ñïåö³-
àë³ñòè ç âåëèêèì ñòàæåì ðîáîòè.

— Íà ÷àñ çâ³ëüíåííÿ â íàñ 
ó ñëóæá³ áóëî áëèçüêî 30 îñ³á, 
ÿê³ ïðàöþâàëè íà ñåìè ñòàíö³ÿõ 
â ð³çíèõ ðàéîííèõ öåíòðàõ îá-
ëàñò³ — ó Òåðíîïîë³, ×îðòêîâ³, 
Áåðåæàíàõ, Áîðùåâ³, Ëàí³âöÿõ, 
Ãóñÿòèí³, Çàë³ùèêàõ. ² 30 ÷åðâíÿ 
ÿ áóâ çìóøåíèé çâ³ëüíèòè ¿õ ç 
ðîáîòè. Âèäàâ äîâ³äêè ïðî íà-
ðàõîâàíó, àëå íåâèïëà÷åíó çàðî-
á³òíó ïëàòó. Ìåí³ âæå ç Áîðùåâà 
ïðèñëàëè ñóäîâèé ïîçîâ ïðî òå, 
ùîá ñòÿãíóòè ç ðÿòóâàëüíî-âîäî-
ëàçíî¿ ñëóæáè çàáîðãîâàíó çàðî-
á³òíó ïëàòó. Òàêèõ ïîçîâ³â ç ÷àñîì 
íàáåðåòüñÿ 30 øòóê, — êàæå â³í.

«ВИТЯГУВАЛИ ЛЮДЕЙ ТАМ, ДЕ 
НЕ МОЖНА 

Âàñèëü Êîçàê ðîçïîâ³â, ÿê 
äåê³ëüêà ðàç³â éîãî ïðàö³âíèêè 
äîâåëè ñâ³é ïðîôåñ³îíàë³çì, ïðà-
öþþ÷è â íàäñêëàäíèõ óìîâàõ ³ 
ä³ëÿíêàõ.

ВОДОЛАЗИ ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ 
РОБОТИ. ХТО РЯТУВАТИМЕ ЛЮДЕЙ?
Порятунок  Рятувально-водолазна 
служба в Тернопільській області з 
першого липня припинила свою роботу. 
Тридцять працівників з семи станцій 
в різних районах Тернопілля залишилися 
без роботи. Чому ліквідували службу 
та кому тепер рятувати людей на воді, 
дізнавалася «RIA плюс»

— Êîëè äâà ðîêè òîìó íà Êàñ-
ïåð³âñüêîìó âîäîñõîâèù³ ïîòîíó-
ëà äèòèíà íà ãëèáèí³ 16 ìåòð³â, 
ìè ñïóñêàòèñÿ íå ïîáîÿëèñÿ. Ì³é 
âîäîëàç ç ×îðòêîâà îïóñòèâñÿ 
íà òàêó ãëèáèíó, — êàæå ïàí Âà-
ñèëü. — Â³í ï³äíÿâñÿ íà ïîâåðõíþ 
ç ò³ëîì äèòèíè, õî÷ ñàì ³ ä³ñòàâ 
áàðîòðàâìó íîñîâèõ ïîðîæíèí, 
éîãî â ñêàôàíäð³ ä³ñòàëè â êðîâ³.

ßêîñü íà âîäîñõîâèù³ ïðîïàâ 
îõîðîíåöü. Âîäîëàçè ðÿòóâàëü-
íî-âîäîëàçíî¿ ñëóæáè ä³ñòàëè 
éîãî ò³ëî, ïðàöþþ÷è ïîïðè çà-
áîðîíó íà òå÷³¿.

— Ìè ðîçóì³ºìî ëþäñüêå ãîðå, 
íàì âàæëèâî ñïðàöþâàòè ÿê ìîæ-
íà øâèäøå, — êàæå â³í.

КОМУ ТЕПЕР В ОБЛАСТІ 
РЯТУВАТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДІ?

Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó íàñå-
ëåííÿ â ÎÄÀ ²ãîð Ë³â³íñüêèé 
ðîçïîâ³â, ùî ïðè ÄÑÍÑ º àâà-
ð³éíî-ðÿòóâàëüíèé çàã³í, ÿêèé 
çìîæå âïîðàòèñÿ ç ïîðÿòóíêîì 
ëþäåé íà âîä³, òàêîæ ïëàíóþòü 
çàëó÷àòè ðÿòóâàëüíèê³â ç ³íøèõ 
îáëàñòåé.

— Îñòàíí³ òðè-÷îòèðè ðîêè 
³ç ðÿòóâàëüíî-âîäîëàçíî¿ ñëóæ-
áè ³ òàê ôàêòè÷íî íå âè¿æäæàëè 
íà ïîðÿòóíîê, — êàæå ïàí ²ãîð. — 
Ìè ï³äïèñàëè äîãîâîðè ç ðÿòó-
âàëüíèêàìè ç ³íøèõ îáëàñòåé. 
Òàê, ÿêùî ïîðÿòóíîê çíàäîáèòüñÿ 
êîìóñü ç Çàë³ùèöüêîãî ðàéîíó, 
òî ä³ÿòèìóòü ðÿòóâàëüíèêè ç 
×åðí³âå÷÷èíè, äå ðàéîíè áëèæ÷å 
äî Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ — òàì 
ïðàöþâàòèìóòü ðÿòóâàëüíèêè ç 
Õìåëüíè÷÷èíè ³ òàê äàë³.

Çà ñëîâàìè ²ãîðÿ Ë³â³íñüêîãî, 
êîæåí ï³äðîçä³ë ÄÑÍÑ â ðàéîíàõ 
òàêîæ îñíàùåíèé ïðèëàäàìè äëÿ 
ïîðÿòóíêó.

— Ðÿòóâàëüíî-âîäîëàçíà ñëóæ-
áà ôàêòè÷íî ð³ê ÷àñó íå çàéìàëà-
ñÿ ðîáîòîþ, ÿêà íà íèõ ïîêëàäå-
íà, — ãîâîðèòü â³í.

«ВОНИ МОЖУТЬ 
НЕ ВСТИГНУТИ ВРЯТУВАТИ 
ЛЮДИНУ» 

Âàñèëü Êîçàê ïîÿñíèâ, ùî ð³÷ 
éäå íå ò³ëüêè ïðî ïîòîíóëèõ ëþ-
äåé, àëå é ïðî òèõ, ÿêèõ ìîæíà 
âðÿòóâàòè. Ñëóæáà ÄÑÍÑ ç Òåð-
íîïîëÿ äîáèðàòèìåòüñÿ äî Ëàí³â-
ö³â ÷è ×îðòêîâà íàáàãàòî äîâøå, 
í³æ öå çðîáèëè á ïðàö³âíèêè 
ñòàíö³é ðÿòóâàëüíî-âîäîëàçíî¿ 
ñëóæáè â öèõ ì³ñòàõ.

— Òà íàâ³òü êîëè ëþäèíó âæå 
íå ìîæíà âðÿòóâàòè, ëþäè õî÷óòü 

øâèäøå ä³ñòàòè ò³ëî ç âîäè, — 
êàæå ïàí Âàñèëü. — Òîð³ê ó Ãóñÿ-
òèíñüêîìó ðàéîí³ çà ïàðó äåñÿòê³â 
ê³ëîìåòð³â â³ä íàøî¿ ñòàíö³¿ ñòàâ-
ñÿ âèïàäîê, êîëè óíî÷³ ï³ä êðèãó 
ïðîâàëèëàñÿ àâò³âêà. Îäíîìó ïà-
ñàæèðó âäàëîñÿ âèáðàòèñÿ, ³íøèé 
çàëèøèâñÿ â àâòî. Âèêëèê íàä³é-
øîâ äî íàñ ïðèáëèçíî î ÷åòâåðò³é 
ðàíêó. Îñê³ëüêè âëàñíîãî òðàí-
ñïîðòó ó íàñ íåìàº, íà÷àëüíèê 
ðàéîííî¿ ñòàíö³¿ ÄÑÍÑ ïðîñèâ 
íàäàòè íàì àâòî. Âò³ì, íàä³éøëà 
âêàç³âêà, ùî íà âèêëèê ïðèáóäå 
âîäîëàçíà ãðóïà ç Òåðíîïîëÿ. 
Öå 140 ê³ëîìåòð³â â³ä ì³ñöÿ ³í-
öèäåíòó.

Çà ñëîâàìè ïàíà Âàñèëÿ, ïðà-
ö³âíèêè ðÿòóâàëüíî-âîäîëàçíî¿ 
ñëóæáè ìîãëè ä³ñòàòè àâòîìîá³ëü 
ùå â ïåðø³é ïîëîâèí³ äíÿ. Âîäî-
ëàçíà ãðóïà ç Òåðíîïîëÿ íå ò³ëü-
êè ïðèáóëà çíà÷íî ï³çí³øå, àëå é 
ë³êâ³äóâàëà íàñë³äêè ò³ëüêè áëèæ-
÷å äî 16 ãîäèíè. Âåñü öåé ÷àñ á³ëÿ 
áåðåãà ñòîÿëè ðîäè÷³, ÿê³ ÷åêàëè, 
ùîá ò³ëî ÷îëîâ³êà ÿêíàéøâèäøå 
ä³ñòàëè.

ßê ïîâ³äîìëÿþòü â óïðàâë³íí³ 
ÄÑÍÑ, â³ä ïî÷àòêó ë³òà íà âîäíèõ 
îá’ºêòàõ îáëàñò³ çàãèíóëè 20 îñ³á, 
ç íèõ òðîº íåïîâíîë³òí³õ.

КАЖУТЬ, ЩО ЗАЙМАЛИСЯ 
БРАКОНЬЄРСТВОМ 

Òèì ÷àñîì, ïðî òå, ùî ðîáî-
òà ðÿòóâàëüíî-âîäîëàçíî¿ ñëóæ-
áè áóëà íååôåêòèâíîþ, çàÿâëÿº 
ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Ñêåëÿ» Àíäð³é Îá'ºùèê. Â³í 

ðîçïîâ³äàº, ùî ïðàöþþ÷è íà-
÷àëüíèêîì â³ää³ëó îõîðîíè âîä-
íèõ á³îðåñóðñ³â â îáëàñò³, ëþäåé, 
ÿê³ ïðàöþâàëè â ðÿòóâàëüíî-âîäî-
ëàçí³é ñëóæá³, íà «áðàêîíüºðö³» 
ïåðåëîâèëè ìàéæå âñ³õ.

— Íà÷àëüíèê ö³º¿ ñëóæáè Âà-
ñèëü Êîçàê îá³öÿâ çâ³ëüíèòè ñâî-
¿õ ïðàö³âíèê³â, ÿêùî ¿õ çëîâëÿòü 
çà áðàêîíüºðñòâîì, — êàæå ïàí 
Àíäð³é. — Ìè ÷èìàëî ¿õ ñï³éìà-
ëè, àëå â³í æîäíîãî íå çâ³ëüíèâ. 
Îñòàííüîþ êðàïêîþ â ö³é ³ñòîð³¿ 
áóëà ñèòóàö³ÿ, êîëè ¿õ çëîâèëè 
«íà ãàðÿ÷îìó», äå ïðè äîêóìåí-
òóâàíí³ ñë³ä÷î-îïåðàòèâíà ãðóïà 
âèëó÷èëà 70 ì³øê³â ç ñ³òêàìè. ª 
ôîòî òà â³äåî, ÿê³ öå ï³äòâåðäæó-
þòü. Âèêëèêàëè ïðàâîîõîðîíö³â. 
Óñå çàäîêóìåíòîâàíî. Òîìó êîðè-
ñò³ ç òàêî¿ ñëóæáè íåáàãàòî.

Êåð³âíèê ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæ-
áè Âàñèëü Êîçàê çíàõîäèòü ñâî¿ 
àðãóìåíòè. Â³í ñïðîñòîâóº ôàêò 
áðàêîíüºðñòâà ñâî¿ìè ïðàö³âíè-
êàìè. Êàæå, ùî ï³ä ÷àñ ðåéäó 
íà òåðèòîð³þ ñòàíö³¿ óâ³ðâàëèñÿ 
ê³ëüêà ÷îëîâ³ê³â.

— Òîä³ ìî¿ ïðàö³âíèêè ÿêðàç 
ñìàæèëè íà ìàíãàë³ ðèáó, — êàæå 
â³í. — Âîíè, çàñòóïàþ÷è íà ðî-
áîòó, êóïèëè ¿¿ íà áàçàð³. Öå æ 
íå º íåçàêîííî?

ßê ñïåö³àë³ñòè óïðàâë³ííÿ 
ÄÑÍÑ áóäóòü ïðàöþâàòè ï³ñëÿ 
ë³êâ³äàö³¿ âîäîëàçíî¿ ñëóæáè, 
ÿêå ñïîðÿäæåííÿ âîíè ìàþòü òà 
çà ñê³ëüêè ÷àñó ãîòîâ³ ïðèáóòè â 
ð³çí³ ðàéîíè? Ïðî öå ÷èòàéòå ó 
íàñòóïíîìó âèïóñêó ãàçåòè. 
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Áóäóòü çàëó÷àòè 
ðÿòóâàëüíèê³â ³ç ³íøèõ 
îáëàñòåé, äå ðàéîíè 
áëèæ÷å — ç ×åðí³âö³â 
÷è Õìåëüíè÷÷èíè. 
Ñëóæáó ðîçôîðìóâàëè

Василь Козак каже, що без їхньої служби 
рятувати людей на воді складніше. 
Адже дістатися до місця пригоди буде довше

Рятувальні роботи водолази проводили в будь-який 
сезон. Тепер 30 осіб залишилися без роботи
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

ßê ðîçïîâ³äàº äîíüêà ïàí³ Ëà-
ðèñè ßíà, âñå ïî÷àëîñü äâà ðîêè 
òîìó, êîëè ¿¿ ìàì³ âèäàëèëè ïóõ-
ëèíó íà êèøê³âíèêó. Îïåðàö³ÿ 
í³áè ïðîéøëà óñï³øíî, àëå ï³â 
ðîêó òîìó æ³íêà çâåðíóëàñü ç³ 
ñêàðãàìè íà æîâ÷íèé ì³õóð äî ë³-
êàð³â, ðîçïîâ³äàº äîíüêà. Ï³ñëÿ 
îáñòåæåííÿ ë³êàð³ âèÿâèëè â ¿¿ 
îðãàí³çì³ ìåòàñòàçè.

— Ìàì³ ïðîâåëè êîìï’þòåðíó 
òîìîãðàô³þ ³ âèÿâèëè ìåòàñòà-

çè ó âñüîìó îðãàí³çì³, — êàæå 
äîíüêà ßíà. — Ïðèçíà÷èëè 
êóðñè õ³ì³îòåðàï³¿. Ñïåðøó 
ïðèçíà÷èëè 4 êóðñè õ³ì³¿, àëå 
ìè âæå ïðîéøëè 12. Ïîòð³áíî 
ïðîäîâæèòè ë³êóâàííÿ, áî º ïî-
çèòèâíèé ðåçóëüòàò. Íå ìîæíà 
çóïèíèòèñü íà ï³â øëÿõó. Ñê³ëü-
êè ùå ïîòð³áíî áóäå ïðîõîäè-
òè õ³ì³îòåðàï³¿, ìè íå çíàºìî. 
Ë³êàð³ ï³ñëÿ êîæíèõ ÷îòèðüîõ 
êóðñ³â ïðîâîäÿòü ä³àãíîñòèêó ³ 
ïðè ïîòðåá³ íàçíà÷àþòü ùå ïðî-
öåäóðè. Áàãàòî ìåòàñòàç³â óæå 
âäàëîñü çäîëàòè.

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Ìèõàéëó Ìîõóíó 42 ðîêè, â³í 
áàãàòîä³òíèé áàòüêî. Çàðàç ÷îëî-
â³ê áîðåòüñÿ ç âàæêîþ íåäóãîþ — 
ïóõëèíà ãîëîâíîãî ìîçêó.

25 ÷åðâíÿ Ìèõàéëó ðàïòî-
âî ñòàëî ïîãàíî, â íüîãî äóæå 
ñèëüíî ðîçáîë³ëàñÿ ãîëîâà ³ 
â³äíÿëî ðóêó òà íîãó. Äðóæèíà 
âèêëèêàëà øâèäêó ³ ï³ñëÿ ïî¿ç-
äîê â ðàéîííèé öåíòð Ï³äãàé-
ö³, Òåðíîï³ëü òà Êè¿â, ÷îëîâ³êà 
ïðîîïåðóâàëè.

Ñ³ì'ÿ òà áëèçüê³ íå ìîãëè ïîâ³-
ðèòè â ä³àãíîç ÷îëîâ³êà. Äëÿ íèõ 
öå ñòàëî âåëèêèì øîêîì. Çàðàç 
Ìèõàéëî ïîòðåáóº äîðîãîâàðò³ñ-
íîãî ë³êóâàííÿ.

— Ë³êàð³ ïîêè îáñòåæóþòü éîãî 
³ õî÷óòü âèçíà÷èòè ïîòî÷íèé ñòàí 
ïóõëèíè, — êàæå éîãî äðóæèíà 
Ãàëèíà. — Ìåäèêè ä³àãíîñòóâàëè 
òàêîæ ³ êðîâîâèëèâ.

Æ³íêà ïîêè íå ìîæå ñêàçàòè 
òî÷íî¿ ñóìè, ùî íåîáõ³äíà íà ë³-
êóâàííÿ ÷îëîâ³êà, àäæå ë³êàð³ 
îçâó÷àòü ¿¿ ò³ëüêè ï³ñëÿ îáñë³äó-
âàííÿ.

Ðîäèíà Ìèõàéëà Ìîõóíà âäÿ÷-
íà âñ³ì, õòî äîëó÷èâñÿ òà äîëó-
÷èòüñÿ äî çáîðó êîøò³â äëÿ ÷î-
ëîâ³êà.

«ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ МАМУ!»: 
БЕЗ НЕБАЙДУЖИХ НЕ ВПОРАЮТЬСЯ
Підтримка  30 років Лариса 
Душатинська лікувала діток, хворих 
на ДЦП у реабілітаційному центрі, а тепер 
допомога потрібна і їй. У тернополянки, 
після видалення пухлини, в організмі 
виявили метастази. Тепер потрібно 
пройти дороговартісний курс хіміотерапії. 
Допоможіть врятувати життя!

Êóðñ ðåàá³ë³òàö³¿ ç ÷îòèðüîõ 
ïðîöåäóð õ³ì³îòåðàï³¿ êîøòóº 
200 000 ãðèâåíü. Ñóìà äëÿ ðîäèíè 
íåï³äéîìíà. Âñ³ êîøòè éäóòü 
íà ë³êóâàííÿ, îäíàê áåç äîïîìî-
ãè íåáàéäóæèõ ëþäåé âïîðàòèñÿ 
íå âäàñòüñÿ.

— Ìàìà ïðàöþº â ðåàá³ë³òàö³-
éíîìó öåíòð³, äå ë³êóþòü ä³òîê ç 
ÄÖÏ, — êàæå äîíüêà ßíà. — Âîíà 
íå ïàäàº äóõîì. Çàðàç ïîêè êà-
ðàíòèí, òàì íåìàº ä³òåé, àëå âñ³ 
ïðàöþþòü. Âîíà òàêîæ ïðèõîäèòü 
íà ðîáîòó, êîëè ìàº ñèëè. Ìè âñ³ 
¿¿ äóæå ï³äòðèìóºìî ³ â³ðèìî, ùî 
õâîðîáó âäàñòüñÿ çäîëàòè.

Ë³êóâàííÿ ïàí³ Ëàðèñà ïðî-
õîäèòü ó Òåðíîïîë³. Ë³êàð³ äà-
þòü õîðîø³ ïðîãíîçè, îäíàê âñå 
çàëåæèòü ùå é â³ä íåáàéäóæèõ 
ëþäåé.

ДОВІДКА

Якщо ви маєте змогу допомог-
ти, кошти можна перерахувати 
на картку:
5168 7573 6231 7630 Душатинська 
Лариса 

ДОВІДКА

Допомогти коштами можна за рахунком ПриватБанку:
5168 7426 0351 2983 Мохун Галина 

Пані Лариса не падає духом та налаштована на одужання 
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Багатодітному батьку потрібна 
допомога побороти пухлину

Наймолодшій омріяній донечці Михайла всього 
чотири роки. Допоможіть чоловіку одужати 
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ВИДАВНИЦТВО РІА

 Ó Òåðíîïîë³ ùå ç âåñíè 2018 
ðîêó ä³º ïðîºêò «Ñîö³àëüíå 
òàêñ³», ðåàë³çîâàíèé Òåðíîï³ëü-
ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ, ñï³ëüíî 
ç Âîëîíòåðñüêèì ë³äåðñüêèì 
ðóõîì òà áëàãîä³éíèì ôîíäîì 
«Êàð³òàñ».

«Ñîö³àëüíå òàêñ³» íàäàº ïî-
ñëóãè ç ïåðåâåçåííÿ îñ³á ç ³í-
âàë³äí³ñòþ äî ìåäè÷íèõ àáî 
óñòàíîâ ñîö³àëüíîãî çíà÷åííÿ. 
Òàêîæ öåé òðàíñïîðòíèé çàñ³á 
íàäàº ïîñëóãè ç ïåðåâåçåííÿ äî 
ë³êàðíÿíèõ óñòàíîâ õâîðèõ íà 
íèðêîâó íåäîñòàòí³ñòü, ùî ïåðå-
áóâàþòü íà ãåìîä³àë³ç³, ïîâ³äîì-
ëÿº ïðåññëóæáà Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè. 

Â óìîâàõ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòó-
àö³¿, «ñîö³àëüíå òàêñ³» ïðèéìàº 
âèêëèêè â ïîíåä³ëîê, ñåðåäó òà 
ï’ÿòíèöþ. Çàïèñ çä³éñíþºòüñÿ 
òðàäèö³éíî çà ìîá³ëüíèì íîìå-
ðîì 098-332-14-14.

Ó ì³ñüê³é ðàä³ íàãàäóþòü, ùî 
ïîñëóãà «Ñîö³àëüíîãî òàêñ³» 
íàäàºòüñÿ â ìåæàõ Òåðíîïîëÿ 
íà áåçîïëàòí³é îñíîâ³, çàâäÿêè 
ï³äòðèìö³ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè. 

Äî ñëîâà, ñïåöàâòîìîá³ëü 
îñíàùåíèé ì³êðîë³ôòîì-ï³ä-

éîìíèêîì, ùî äàº çìîãó ïàñà-
æèðó ïëàâíî ïîòðàïèòè â ñàëîí, 
íå âñòàþ÷è ç ³íâàë³äíîãî â³çêà. 
Ì³êðîàâòîáóñ ìîæå ïåðåâîçèòè 
îäíî÷àñíî ÷îòèðè-ï'ÿòü îñ³á ç 
³íâàë³äí³ñòþ.

Ö³ëüîâ³ ãðóïè äëÿ îòðèìàííÿ 
ïîñëóãè: îñîáè ç ³íâàë³äí³ñòþ 
òà çàõâîðþâàííÿìè îïîðíî-ðó-
õîâîãî àïàðàòó; îñîáè, ÿê³ ïå-
ðåñóâàþòüñÿ íà â³çêàõ; îñîáè ç 
³íâàë³äí³ñòþ ïî çîðó ïåðøî¿ ãðó-
ïè; õâîð³ íà çëîÿê³ñí³ íîâîóòâî-
ðåííÿ ç îáìåæåíîþ çäàòí³ñòþ 
äî ñàìîñò³éíîãî ïåðåñóâàííÿ; 
õâîð³ íà íèðêîâó íåäîñòàòí³ñòü, 
ÿê³ çàëåæí³ â³ä ä³àë³çó. 

Àâòîìîá³ëü çä³éñíþº ïåðå-
âåçåííÿ îñ³á äî ñîö³àëüíî çíà-
÷èìèõ îá’ºêò³â ì³ñòà: çàêëàäè 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (ïîë³êë³í³êè, 
ë³êàðí³, àïòåêè, àìáóëàòîð³¿, 
ëàáîðàòîð³¿); îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ 
âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ;  óñòàíîâ ñîö³àëü-
íîãî çíà÷åííÿ; îðãàí³â ñóäîâî¿ 
âëàäè; ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â 
òà ³íø³. 

Ô³íàíñóâàííÿ ïðîºêòó çä³éñ-
íþºòüñÿ çà ï³äòðèìêè Òåðíî-
ï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà çà 
êîøòè ïðèâàòíèõ ïîæåðòâ, ïî-
â³äîìëÿþòü ó Òåðíîï³ëüñüê³é 
ì³ñüê³é ðàä³.

Як замовити 
«соціальне таксі»
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMMAIL.COM 

Çàêîõàí³ ïðèêð³ïëþþòü ð³ç-
íîìàí³òí³ çàìêè. Öå ìîæå áóòè 
ïðîñòèé íàâ³ñíèé çàìîê. Íà íüî-
ìó çâè÷àéíîþ ôàðáîþ çàêîõàí³ 
ïèøóòü ñâî¿ ³ìåíà, äàòè òà ïîä³¿, 
ç ÿêèìè ïîâ’ÿçàíå çàêð³ïëåííÿ. 
Îäíàê íàïèñè ôàðáîþ òà ìàðêå-
ðîì øâèäêî ñòèðàþòüñÿ. Òîìó ¿õ 
âèêîíóþòü íàâ³òü çà äîïîìîãîþ 
ãðàâ³þâàííÿ. Äåÿê³ çàìêè âèêî-
íàí³ ó ôîðì³ ñåðöÿ, à õòîñü íàâ³òü 
ïðèêð³ïèâ àìáàðí³ çàìêè.

НАЙСТАРІШОМУ — 10 РОКІВ 
Íàéñòàð³øèé çàìîê, ÿêèé âäà-

ëîñÿ çíàéòè íà îäíîìó ç «Äåðåâ 
ùàñòÿ» ó ïàðêó ³ì. Øåâ÷åíêà, 
çàìêíóëè Îëåêñàíäð ³ Òåòÿíà 
16 òðàâíÿ 2010 ðîêó.

Ìîæíà çóñòð³òè ³ ³ìåíà ³íî-
çåìö³â, ÿê³ çíàéøëè ñâîþ äðóãó 
ïîëîâèíêó â Òåðíîïîë³.

Íàéá³ëüøèé çàìîê çíàõîäèòüñÿ 
íà ìîñòó äî Îñòð³âöÿ êîõàííÿ. 
Â³í âèêîíàíèé ó ôîðì³ ñåðöÿ. 
Àëå ðîçãëåä³òè íàïèñ íà íüîìó 
íåìîæëèâî.

Íàéìåíøèé çàìîê çàêð³ïèëè 
íà îäíîìó ç «Äåðåâ ùàñòÿ».

Äåõòî íàâ³äóºòüñÿ äî çíàêîâî-
ãî ì³ñöÿ, ùîá çãàäàòè ùàñëèâèé 
ìîìåíò. Òåðíîïîëÿíêà Òåòÿíà 
ïðèéøëà äî «Äåðåâöÿ ùàñòÿ», 
ùîá çíàéòè ñâ³é çàìîê.

— ß ðàçîì ç³ ñâî¿ì ÷îëîâ³êîì 
Ìèõàéëîì çàìêíóëè íàø çàìîê 
íàïåðåäîäí³ âåñ³ëëÿ ìàéæå 4 ðîêè 
òîìó, — ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà. — 
Â íàñ âæå º ñèíî÷îê Òàðàñèê. 

Éîìó íåùîäàâíî âèïîâíèëîñÿ 
3 ðîêè. Çà öåé ÷àñ íàïèñ íå ñòåð-
ñÿ. Öå ì³ñöå ñèìâîë³çóº íàøå ùà-
ñëèâå ïîäðóæíº æèòòÿ.

ОБВ’ЯЗУЮТЬ ЦЕЛОФАНАМИ 
Îäíàê íå ó âñ³õ, õòî çàêð³ïèâ 

çàìêè, äîáðå ñêëàëèñÿ ñòîñóíêè. 
Òàê ñòóäåíò ÒÍÅÓ Îëåêñàíäð 
ðîçïîâ³äàº, ùî ÷åðåç òèæäåíü 
ï³ñëÿ ñèìâîë³÷íîãî ðèòóàëó â³í 
ïîñâàðèâñÿ ç³ ñâîºþ ä³â÷èíîþ.

— Ìè çóñòð³÷àëèñÿ ï³â ðîêó ³ 
âèð³øèëè äîëó÷èòèñÿ äî ö³º¿ òðà-
äèö³¿, — êàæå Îëåêñàíäð. — Îäíàê 
â íàñ í³÷îãî íå ñêëàëîñÿ. Ìîæëè-
âî, öå áóëà ìîÿ ïðîâèíà. Íàâ³òü 
äîâåëîñÿ çàìîâèòè â³äìè÷êè, ùîá 
çíÿòè çàìîê. Â³í ìàéæå ì³ñÿöü 
ìåíå äðàòóâàâ òà íàãàäóâàâ ïðî 
ïîìèëêó, êîëè ÿ ïðîõîäèâ ïîðó÷. 
Äîâåëîñÿ ïðèéòè âíî÷³, ùîá ëþäè 
í³÷îãî íå ïîäóìàëè, ³ çíÿòè éîãî.

Îäíàê íà «Äåðåâàõ ùàñòÿ» ìîæ-
íà ïîáà÷èòè ³ ³íøó äèâíó òðàäè-
ö³þ. Îêð³ì çàìê³â òà ðîìàíòè÷íèõ 
íàïèñ³â, äåðåâî îáâ’ÿçóþòü âèêî-
ðèñòàíèìè âîëîãèìè ñåðâåòêàìè, 
ãàí÷³ðêàìè, õóñòêàìè òà íàâ³òü 
öåëîôàíîâèìè ïàêåòàìè. Õòî öå 
ðîáèòü, à ãîëîâíå — íàâ³ùî, — â³ä-
â³äóâà÷³ ïàðêó ñêàçàòè íå ìîæóòü.

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

 Êîë³ð âîäè ó Òåðíîï³ëüñüêîìó 
ñòàâ³ çì³íèâñÿ íà çåëåíèé ÷è á³-
ðþçîâèé ïîíàä áåðåãàìè Ñòàâó. 
Ç'ÿâèâñÿ íåïðèºìíèé çàïàõ.

Òàêå ÿâèùå º ùîð³÷íèì äëÿ âî-
äîéìè, çàïåâíÿº åêîëîã Ëåîí³ä 
Áèöþðà. Ïîâ'ÿçàíå âîíî ç öâ³-
ò³ííÿì ñ³ðî-çåëåíèõ âîäîðîñòåé 
÷åðåç âèñîêó òåìïåðàòóðó ïîâ³òðÿ.

— Øàð âîäè ïîâí³ñòþ ïðîãð³-

âàºòüñÿ, ÷åðåç ùî ³ â³äáóâàºòüñÿ 
öâ³ò³ííÿ âîäè, — êàæå åêîëîã. — 
Íàøà ïðîáëåìà ïîëÿãàº â òîìó, 
ùî ðóñëî ð³÷êè Ñåðåò, ùî ïðî-
õîäèòü ÷åðåç Ñòàâ, ³äå ï³ä ïàðêîì 
«Çàãðåáåëëÿ». Ïðîòî÷íî¿ çîíè ïîâç 
Íàäñòàâíó öåðêâó íåìàº. Öå íåãà-
òèâíà îñîáëèâ³ñòü íàøî¿ âîäîéìè.

×è çì³íèëàñÿ ÿê³ñòü âîäè, åêî-
ëîã ñêàçàòè ïîêè íå ìîæå. Ïðîáè 
óæå âçÿëè, àëå ðåçóëüòàò çà âñ³-
ìà ïîêàçíèêàìè áóäå íà ïî÷àòêó 

ëèïíÿ.
Äëÿ ëþäèíè öâ³ò³ííÿ ñ³ðî-çå-

ëåíèõ âîäîðîñòåé íåáåçïåêè 
íå íåñå.

Ëåîí³ä Áèöþðà ðîçïîâ³â, ùî 
ïîäîëàòè âñ³ ò³ íàñë³äêè, ÿê³ íà-
êîïè÷óâàëèñÿ â Òåðíîï³ëüñüêîìó 
ñòàâ³ ïðîòÿãîì ï³âñòîë³òòÿ, çà ð³ê 
÷è äâà íåðåàëüíî. Òàê, ïåðø 
çà âñå, âàðòî ïðîâåñòè î÷èùåííÿ 
äíà âîäîéìè ³ ðîáèòè öå òðåáà 
ðåãóëÿðíî.

ІСТОРІЇ ЗАМКІВ ЗАКОХАНИХ: 
У ЧОМУ ЇХ СЕКРЕТ НАСПРАВДІ
Доля  Завдяки традиції кріпити 
замки на «Деревах щастя» та мосту 
до «Острівця закоханих», закохані 
показують силу своєї любові. До цього 
звичаю приєднуються молодята та пари, 
які вже не один рік живуть у шлюбі

Цвіте і неприємно пахне: 
чи безпечно купатися у Ставі

Тернополяни непокояться, що таке цвітіння води може 
спровокувати вимирання тварин, які мешкають у Ставі

«Äîâåëîñÿ çàìîâèòè 
â³äìè÷êè, ùîá çíÿòè 
çàìîê. Â³í ìàéæå 
ì³ñÿöü íàãàäóâàâ 
ïðî ïîìèëêó, êîëè ÿ 
ïðîõîäèâ ïîðó÷»
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Деякі вироби виконані у формі серця, однак більшість — звичайні з написом фарбою

На «Деревах щастя», окрім замків, 
можна побачити і багато сміття

Чимало замків мають гравіювання, 
щоб напис не стерся за роки 
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ПРЕССЛУЖБА 

ЖИТЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ 

«ЩАСТЯ»

Ãåíåðàëüíèé ï³ä-
ðÿäíèê æèòëîâîãî êîìïëåêñó 
«Ùàñòÿ», áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ 
ÌÀÊÁÓÄ, çì³íèëà êåð³âíèö-
òâî. Íîâèì äèðåêòîðîì ïðè-
çíà÷åíî Þð³ÿ Êîâàëü÷óêà. ßê³ 
çì³íè ÷åêàþòü ³íâåñòîð³â? ßê 
öå â³äîáðàçèòüñÿ íà ïîòî÷íèõ 
òà ìàéáóòí³õ îá'ºêòàõ? Ïðî öå 
ðîçïîâ³äàº íîâîïðèçíà÷åíèé 
êåð³âíèê â åêñêëþçèâíîìó ³í-
òåðâ’þ.

Þð³þ, âè î÷îëèëè êîìïàí³þ 
ó âàæê³ ÷àñè äëÿ óêðà¿íñüêîãî 
á³çíåñó. Êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ 
ñóòòºâî âïëèíóëè íà ð³çí³ ñôå-
ðè, áóä³âíèöòâî íå âèíÿòîê. Ùî 
ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ñòàí ðèíêó 
çàðàç?

— Êàðàíòèí ä³éñíî ñèëüíî 
âïëèíóâ íà áóä³âåëüíèé ðèíîê. 
Ïðîòå ìè íå ïëàíóºìî ïðèçó-
ïèíÿòè ðóõ, à íàâïàêè — ìàºìî 
íà ìåò³ ñóòòºâî ïîñèëèòè ïîçè-
ö³¿. Çâ³ñíî, çàðàç âàæêî — âèíè-
êàþòü çàòðèìêè ç ïîñòà÷àííÿì 
áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ðîá³ò-
íèêàì ñêëàäí³øå äîáèðàòèñÿ 
íà ðîáîòó, íåâèçíà÷åí³ñòü çó-
ïèíÿº ³íâåñòîð³â ó âèáîð³ æèòëà. 
Îäíàê ÿ âïåâíåíèé, ìè ïðîéäå-
ìî êð³çü âñ³ ö³ òðóäíîù³, ï³êëó-
þ÷èñü ïðî íàøèõ ïðàö³âíèê³â, 
ïîêóïö³â òà ïàðòíåð³â. Äëÿ ìåíå 
îñîáèñòî âêðàé âàæëèâà ñèñòåì-
íà ðîáîòà, ðåïóòàö³ÿ ÌÀÊÁÓÄ 
íà ðèíêó òà âçàºìîâ³äíîñèíè ç 
êîìïàíüéîíàìè.

Ðîçêàæ³òü, ÿê³ ö³ë³ ñòàâèòå ïå-
ðåä ñîáîþ?

— Ó÷àñòü ó öüîìó ïðîåêò³ 
äëÿ ìåíå ïî÷àëàñü íå ñüîãîä-
í³. Ùå ç 2018 ðîêó, êîìïàí³ÿ, 
çàñíîâíèêîì ÿêî¿ ÿ º, âèêî-
íóâàëà âñ³ ñóáï³äðÿäí³ ðîáîòè 
ç áóä³âíèöòâà ÆÊ «Ùàñòÿ». 
Òîìó öåé îá’ºêò çíàéîìèé 
ìåí³ «íå íà ñëîâàõ». Ãàäàþ, 
ìîº ïðèçíà÷åííÿ — îáäóìàíèé 

³ âèâàæåíèé êðîê çàñíîâíèê³â 
êîìïàí³¿ ÌÀÊÁÓÄ. Ïðîïîçè-
ö³ÿ áóëà íåî÷³êóâàíîþ, àëå çâà-
æèâøè âñ³ çà ³ ïðîòè — ÿ ïî-
ãîäèâñÿ. Ïåðåä ñîáîþ ñòàâëþ 
îñíîâíå çàâäàííÿ — áóäóâàòè 
ÿê³ñíå òà êîìôîðòíå æèòëî, ÿêå 
ñòàíå â³çèò³âêîþ Òåðíîïîëÿ.

ßê³ ïåðøî÷åðãîâ³ çàâäàííÿ ïî-
ñòàâèëè ïåðåä ñîáîþ? Ùî ïëà-
íóºòå ï³äñèëèòè, à ùî âçàãàë³ 
ïðèáðàòè?

— Îñê³ëüêè îñíîâíèì ïðî-
åêòîì ÌÀÊÁÓÄ º áóä³âíèö-
òâî ìàñøòàáíîãî æèòëîâîãî 
êîìïëåêñó íà âóë. Òàðíàâñüêî-
ãî ó ì. Òåðíîïîë³, ïåðøî÷åðãî-
âèì çàâäàííÿì äëÿ ìåíå ñòî¿òü 
«íàçäîãíàòè» òåìï áóä³âíèöòâà 
ÆÊ «Ùàñòÿ», íàäàòè éîìó ïî-
çèòèâíî¿ äèíàì³êè. Çâè÷àéíî 
áóäå ³ ïåðåâ³ðêà êàäðîâî¿ ñòðóê-
òóðè òîâàðèñòâà, ï³äñèëåííÿ ¿¿ 
ôàõ³âöÿìè òà â³äêðèòòÿ íîâèõ 
íàïðÿìê³â ñï³âïðàö³.

Ùî ó âàñ çàðàç íà ïîðÿäêó 

äåííîìó? Àäæå ë³òî, çàçâè÷àé, 
öå ï³ê áóä³âíèöòâà.

— Ë³òî äëÿ íàñ, áóä³âåëüíè-
ê³â — öå òî÷íî íå ÷àñ äëÿ â³ä-
ïî÷èíêó. Ùîäíÿ íîâ³ âèêëèêè: 
íåñòàá³ëüí³ ïîãîäí³ óìîâè, çà-
òðèìêè â ïîñòà÷àíí³ áóäìàòå-
ð³àë³â, ïîøóê íîâèõ êîíòðàãåí-
ò³â, à òàêîæ íå çàáóâàºìî ïðî 
«àäàïòèâíèé êàðàíòèí». Âñå öå 
òðèìàº êåð³âíèêà áóä³âåëüíî¿ 
êîìïàí³¿ â ïîñò³éíîìó òîíóñ³! 
Àëå ìåíå òàêà àêòèâí³ñòü íå ëÿ-
êàº. Çà ôàõîì ÿ áóä³âåëüíèê ³ 
ìàþ äîñâ³ä ðîáîòè íà êåð³âíèõ 
ïîñàäàõ ïîíàä 13 ðîê³â.

ßê ôîðìóºòüñÿ ö³íà ïðîäàæó 
êâàðòèð ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ 
ÆÊ «Ùàñòÿ», ÷è ìîæíà âçÿòè 
êâàðòèðó ç îïëàòîþ ÷àñòèíàìè?

— Ö³íà ïðîäàæó êâàðòèð 
ÆÊ «Ùàñòÿ» — äèíàì³÷íà. 
Âîíà ôîðìóºòüñÿ ç óðàõóâàí-
íÿì íîðìàòèâ³â Ì³íðåã³îíáóäó, 
áóä³âåëüíîãî ðèíêó Òåðíîïîëÿ 
òà ïîïèòó íàñåëåííÿ. Âñþ àê-

òóàëüíó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îò-
ðèìàòè ó â³ää³ë³ ïðîäàæó â ì. 
Òåðíîï³ëü íà âóë. Îñòðîçüêîãî, 
47à àáî çà òåëåôîíîì +38 (096) 
191 31 51.

Êîëè ïëàíóºòüñÿ çàâåðøåííÿ 
áóä³âíèöòâà ÆÊ «Ùàñòÿ»?

— ÆÊ «Ùàñòÿ» — âåëèêèé 
àìá³òíèé ïðîåêò ÌÀÊÁÓÄ, 
ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ç ñåìè ÷åðã 
áóä³âíèöòâà. Çàðàç íà ô³íàëü-
í³é ñòàä³¿ ïåðøà ÷åðãà. Çàâåð-
øåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò äðó-
ãî¿ ÷åðãè ïëàíóºòüñÿ íà ê³íåöü 
2020 — ïî÷àòîê 2021 ðîêó. Îñ-
òàòî÷íà äàòà çàëåæàòü â³ä áàãà-
òüîõ ÷èííèê³â. Âñ³ ïîâèíí³ ðî-
çóì³òè: äëÿ áóä³âåëüíî¿ êîìïà-
í³¿ íàéâàæëèâ³øå — çáóäóâàòè 
ÿê³ñíî ³ â ðîçóìí³ ñòðîêè! Ìè 
íå çàö³êàâëåí³ áóäóâàòè íàäòî 
äîâãî, öå äëÿ íàñ º åêîíîì³÷-
íî ³ ðåïóòàö³éíî íå âèã³äíî, 
àëå, íà æàëü, ³íîä³ âèíèêàþòü 
ôîðñ-ìàæîðí³ îáñòàâèíè, ÿê³ 
íàäçâè÷àéíî ãîñòðî âïëèâàþòü 
íà òåìï.

Ðîçêàæ³òü ïðî ïåðåâàãè ïðîåê-
òó. ×èì ñàìå â³äð³çíÿºòüñÿ ÆÊ 
«Ùàñòÿ» â³ä ³íøèõ íîâîáóäîâ ì³-
ñòà Òåðíîï³ëü? Ùî íàéö³íí³øå 
äëÿ âàøèõ ïîêóïö³â?

— Öå àáñîëþòíî íîâèé ³í-
íîâàö³éíèé êîìïëåêñ, ÿêèé 
çà ñâîºþ ô³ëîñîô³ºþ òà ïðèí-
öèïàìè â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä êëà-
ñè÷íèõ ïðîåêò³â æèòëà. Îêð³ì 
çîâí³øí³õ ïåðåâàã — äèçàéíó 
áëàãîóñòðîþ òà ôàñàäíî¿ àðõ³-
òåêòóðè, êîìïëåêñ ìàº áåçë³÷ 
ïåðåâàã äëÿ êîìôîðòíîãî æèò-
òÿ. Ðîçêðèòè ¿õ â îäíîìó ìàòå-
ð³àë³ áóäå ñêëàäíî, àëå ñåðåä 
îñíîâíèõ: ï³äçåìí³ ïàðê³íãè òà 
ïîäâ³ð’ÿ áåç àâòîìîá³ë³â — öå 
åêîëîã³÷íî ³ äàº ìîæëèâ³ñòü 
ìîëîäèì áàòüêàì íå òóðáó-
âàòèñÿ ïðî áåçïåêó ñâî¿õ ä³-
òåé, ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ ç 
ôóòáîëüíèì ïîëåì íà äàõó, 
ðîçä³ëüíå ñì³òòºçáèðàííÿ, ãà-
ðàíò³éíå òà ïîñò ãàðàíò³éíå îá-
ñëóãîâóâàííÿ âñ³õ ³íæåíåðíèõ 

ñèñòåì êîìïëåêñó ³ çâ³ñíî — 
åíåðãîåôåêòèâí³ñòü.

Åíåðãîåôåêòèâí³ñòü — öå ö³êà-
âî. Ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè äåòàëü-
í³øå?

— ÆÊ «Ùàñòÿ» — ïåðøèé 
â Òåðíîïîë³ ïîâí³ñòþ åíåð-
ãîåôåêòèâíèé êîìïëåêñ. Öå 
íå ò³ëüêè åêîëîã³÷íî òà ³ííî-
âàö³éíî, àëå ³ áåçïå÷íî. Äëÿ 
ìàéáóòí³õ æèòåë³â êîìïëåêñó 
ðîçðîáëåíà ïîâíà ñèñòåìà åíåð-
ãîîùàäæåííÿ. ÆÊ «Ùàñòÿ» ìàº 
âåíòèëüîâàíèé ôàñàä, óòåïëå-
íèé ì³íåðàëüíîþ âàòîþ, 6-êà-
ìåðí³ â³êíà ç ïîòð³éíèì ñêëî-
ïàêåòîì, ³íäèâ³äóàëüí³ òåïëîâ³ 
ïóíêòè òà åíåðãîãåíåðóþ÷³ 
ë³ôòè.

Ñîíÿ÷í³ ïàíåë³ íà äàõó êîæ-
íîãî áóäèíêó æèâèòèìóòü åíåð-
ã³ºþ îñâ³òëåííÿ ï³ä’¿çä³â, õîë³â 
òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿. 
Ë³ôòè òàêîæ ïðè ãàëüìóâàíí³ 
âèðîáëÿþòü åëåêòðèêó. Êð³ì 
òîãî, âñ³ êâàðòèðè çäàþòüñÿ 
ç ³íäèâ³äóàëüíîþ ñèñòåìîþ 
îïàëåííÿ (ðîçâåäåíîþ ñèñòå-
ìîþ ðàä³àòîð³â ç ðåãóëÿòîðàìè 
òåïëà).

ßê³ ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó êîì-
ïàí³¿ íàäàë³?

— Öå òåìà äëÿ îêðåìîãî ìà-
òåð³àëó:) Çàðàç ãîëîâíå ñòàá³ë³-
çóâàòè ñèòóàö³þ, ãåíåðóâàòè ïî-
çèòèâíó òåíäåíö³þ òà íàì³òèòè 
÷³òêèé ïëàí. Âñå öå íàêëàñòè 
íà ðåàë³¿ ñüîãîäåííÿ, «çàêîòèòè» 
ðóêàâà òà áàãàòî ïðàöþâàòè!

² ðåçóëüòàò, ïîâ³ðòå, áóäå!

Àäðåñà áóä³âíèöòâà: 
ì. Òåðíîï³ëü, âóë. 
Òàðíàâñüêîãî, 7
Àäðåñà îô³ñó: ì. Òåðíîï³ëü, 
âóë. Îñòðîçüêîãî, 47à
Â³ää³ë ïðîäàæó: 
+38 (067) 993 87 37
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 Рішення виконавчого коміте-
ту місцевої ради на відключення 
квартири/будинку від системи 
центрального опалення та гаря-
чого водопостачання.
 Проєкт реконструкції газопо-
стачання житлової квартири та 
встановлення системи індивіду-
ального газового опалення.

 Акт про відключення центра-
лізованого опалення.
 Акт про відповідність нормам 
системи газопостачання після ре-
конструкції.
 Договір про сервісне обслуго-
вування котла.
 Акт про обстеження димо-
ходу.

Які потрібні документи

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

×åðåç íåïåðåäáà÷óâàí³ çèìè, 
÷àñòî òåðíîïîëÿíè çìóøåí³ ìåðç-
íóòè ïåðåä ïî÷àòêîì îïàëþâàëü-
íîãî ñåçîíó òà â³äêðèâàòè â³êíà 
÷åðåç çàäóõó âæå íàïðèê³íö³ ñåçî-
íó. ² ïîïðè öå, âîíè çìóøåí³ áó-
äóòü ñïëàòèòè êîøòè çà ïîñëóãó ç 
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ. ²íäè-
â³äóàëêó ïîòð³áíî âñòàíîâëþâàòè 
ëèøå ó ì³æîïàëþâàëüíèé ïåð³îä. 
Òîìó çàðàç ñàìå ÷àñ öå çðîáèòè.

«ЗЕКОНОМИЛА НА ОПАЛЕННІ 
БІЛЬШЕ, НІЖ ВДВІЧІ» 

Òåðíîïîëÿíêà Ñâ³òëàíà æèâå 
â áàãàòîêâàðòèðíîìó áóäèíêó, ³ 
îñü óæå ê³ëüêà ðîê³â, ÿê â ¿¿ êâàð-
òèð³ âñòàíîâèëè ³íäèâ³äóàëüíå 
îïàëåííÿ.

— Öÿ ïðîöåäóðà äîâîë³ äîâãà ³ 
ðîáèòüñÿ íå çà îäèí äåíü, — êàæå 

ïàí³ Ñâ³òëàíà. — Äî ³íäèâ³äóàëü-
íîãî îïàëåííÿ ó íàñ íà òîé ÷àñ 
óæå ï³äêëþ÷èëèñÿ á³ëüøå ïîëî-
âèíè ìåøêàíö³â, à òîìó íàì áóëî 
ïðîñò³øå. Óñ³ì äîìîì ìè òàêîæ 
âèð³øèëè çðîáèòè ñîá³ «³íäèâ³-
äóàëêó».

Íà çáèðàííÿ äîêóìåíò³â ³ âñòà-
íîâëåííÿ ñèñòåìè ³íäèâ³äóàëü-
íîãî îïàëåííÿ ó òåðíîïîëÿíêè 
ï³øëî ÷îòèðè ì³ñÿö³.

— ßêùî ðàí³øå ÿ ïëàòèëà 
2200 ãðèâåíü â îïàëþâàëüíèé 
ñåçîí çà òåïëî òà 380 çà âîäó, 
òî òåïåð ÿ ñïëà÷óþ íå á³ëüøå 
1100 ãðèâåíü çà îáèäâà ðàõóíêè.

ЧИ ВИГІДНО СТАВИТИ ТА ЯКА 
ЦІНА У ТЕРНОПОЛІ

Çà ñàì êîòåë òà éîãî âñòàíîâ-
ëåííÿ ïëàòèòü ñïîæèâà÷. Òà-
êîæ òðåáà çàì³íèòè ðàä³àòîðè ³ 
òðóáîïðîâîäè ó êâàðòèð³. Òàêó 
ïîñëóãó ìîæóòü íàäàâàòè ìàéñ-

ЧИ ВИГІДНО ВЛІТКУ СТАВИТИ 
ІНДОПАЛЕННЯ. ЯКІ ЦІНИ ТА УМОВИ
Актуально Індивідуальне опалення 
у квартирі — задоволення не з дешевих, 
однак на ньому можна потім добре 
заощаджувати. Хто має право встановити 
«індивідуалку» та скільки це вартує, 
з’ясувала «RIA плюс»

òðè, ùî çàéìàþòüñÿ ïîä³áíèìè 
ðîáîòàìè. Âîíè êàæóòü, ùî ö³íà 
ð³çíà, àäæå çàëåæèòü â³ä áàãàòüîõ 
÷èííèê³â.

ßê çàçíà÷àþòü íà îäíîìó ç 
ñàéò³â, äå ëþäè ìîæóòü çàìîâèòè 
ñàíòåõí³êà, éîãî ðîáîòà ç ìîíòà-
æó ãàçîâîãî êîòëà êîøòóâàòèìå 
1000–1700 ãðèâåíü.

Ä³àïàçîí ö³í íà ãàçîâ³ êîòëè 
äëÿ êâàðòèð êîëèâàºòüñÿ â ìåæàõ 
1200–1800 ºâðî, çàëåæíî â³ä ïî-
áàæàíü çàìîâíèêà, ðîçïîâ³â äè-
ðåêòîð ÏÏ «Îïàëåííÿ Í³àãàðà» 
Äìèòðî Âàðîäà.

— ßêùî ëþäèíà â îïàëþâàëü-
íèé ñåçîí ïëàòèòü 1500 ãðèâåíü 
â ì³ñÿöü çà òåïëî, òî ç ³íäèâ³äó-
àëüíèì îïàëåííÿì âîíà ïëàòèòèìå 
çà ãàç 500 ãðèâåíü, — êàæå äèðåê-
òîð. — Çâ³ñíî, º ð³çí³ óìîâè, ÿêùî 
áóäîâè º ñèðèìè, òî öèôðè áóäóòü 
äåùî ³íø³. Çàãàëîì ãàçîâ³ êîòëè 
îêóïàþòüñÿ çà ø³ñòü-ñ³ì ðîê³â.

ßê ïðàâèëî, ö³íè íà îáëàäíàí-
íÿ º ñòàá³ëüíèìè âïðîäîâæ ðîêó.

ВСТАНОВИТИ МОЖУТЬ НЕ ВСІ 
Ç 2010 ðîêó óðÿä âñòàíîâèâ çà-

áîðîíó íà âñòàíîâëåííÿ ³íäèâ³äó-
àëüíîãî îïàëåííÿ â áàãàòîêâàð-
òèðíèõ áóäèíêàõ. Ïðîòå ìèíóëîãî 
ë³òà Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè 
ôàêòè÷íî äîçâîëèâ âñòàíîâëþâà-
òè àâòîíîìíå îïàëåííÿ æèòåëÿì 
áóäèíê³â, äå á³ëüøå, í³æ ó ïîëî-
âèí³ êâàðòèð âæå º «³íäèâ³äóàëêà». 
Òîìó íå âñ³ ìîæóòü àâòîíîìíî 
îïàëþâàòè ñâîþ êâàðòèðó.

У Тернополі у понад 60 багатоквартирних будинках 
мешканці можуть підключити індивідуальне опалення 

Ìåøêàíö³ âñ³õ 
êâàðòèð ó áóäèíêó 
ìàþòü ïîãîäèòèñÿ 
íà ³íäîïàëåííÿ, 
³íàêøå «³íäèâ³äóàëêó» 
âñòàíîâèòè íå âäàñòüñÿ

Ìîæëèâ³ñòü â³äìîâèòèñÿ â³ä 
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ãàðÿ-
÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ ïåðåäáà÷åíà 
Çàêîíîì ïðî æ/ê ïîñëóãè, ÿêèé 
ââåäåíî â ä³þ ç ïåðøîãî òðàâíÿ 
2019 ðîêó.

Ó áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíêàõ, 
ó ÿêèõ íà äåíü íàáóòòÿ ÷èííîñò³ 
Çàêîíó ïðî æ/ê ïîñëóãè íå ìåí-
øå ïîëîâèíè êâàðòèð ³ íåæèòëî-
âèõ ïðèì³ùåíü â³äîêðåìëåíà â³ä 
öåíòðàë³çîâàíèõ ìåðåæ, âëàñíèêè 
êâàðòèð ³ ïðèì³ùåíü, ïðèºäíàíèõ 
äî òàêèõ ìåðåæ, ìàþòü ïðàâî â³ä-
êëþ÷èòè ñâîþ êâàðòèðó òà îáëàø-

òóâàòè ñèñòåìó ³íäèâ³äóàëüíîãî 
òåïëîïîñòà÷àííÿ.

ßê çàçíà÷àþòü â óïðàâë³íí³ 
ÆÊÃ, ìåøêàíö³ âñ³õ êâàðòèð 
ó áóäèíêó ïîâèíí³ ïîãîäèòè-
ñÿ íà ³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, 
ÿêùî õî÷à á â îäí³é ç êâàðòèð 
â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä öüîãî, òî ³ ³í-
øèì «³íäèâ³äóàëêó» âñòàíîâèòè 
íå çìîæóòü.

Òàêîæ âàæëèâî ïàì'ÿòàòè, ùî 
â³äêëþ÷åííÿ â³ä öåíòðàëüíîãî 
îïàëåííÿ çä³éñíþºòüñÿ ò³ëüêè 
ó ì³æîïàëþâàëüíèé ïåð³îä, àëå 
íå ï³çí³øå çà 1 âåðåñíÿ.
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

 Êîìïëåêñ ñïîðóä äëÿ âåñëó-
âàëüíîãî êàíàëó ïî÷àëè áóäóâàòè 
ó 2017 ðîö³ íåïîäàë³ê ñåëà Á³ëà. 
«Âîäíà àðåíà «Òåðíîï³ëü» áóäå 
ãîòîâà âæå öüîãî ðîêó.

Ó âåðåñí³ òóò ìîæíà áóäå ïðîâå-
ñòè ÷åìï³îíàò ñâ³òó ç ãðåáë³ ñåðåä 
âåòåðàí³â, êàæå ãîëîâà ÎÄÀ Âî-
ëîäèìèð Òðóø. Ðîáîòè ïðîâîäÿòü 
â «òóðáî-ðåæèì³». Äëÿ îáëàñò³ öåé 
îá’ºêò ñòàíå îäíèì ç íàéâèçíà÷-
í³øèõ, àäæå â³í äàº ìîæëèâ³ñòü 
«çàòÿãíóòè» òóðèñò³â ç ³íøèõ ì³ñò 
òà êðà¿í.

СКІЛЬКИ ЗАПЛАТИЛИ 
ЗА КОМПЛЕКС?

Âàðò³ñòü êîìïëåêñó ç ïî÷àòêó 
áóä³âíèöòâà çðîñëà íà 6 ìëí ãðè-

âåíü. Ñïåðøó ïëàíóâàëè çáóäóâà-
òè âñå çà 62 ìëí ãðèâåíü. Íàðàç³ æ 
âàðò³ñòü îá’ºêòà ñêëàäàº ïîíàä 
68 ìëí ãðèâåíü.

Êîøòè âèä³ëÿþòü ÿê äåðæàâ-
íèé, òàê ³ ì³ñöåâèé áþäæåòè. 
Ìèíóëîãî ðîêó íà áóä³âíèöòâî 
âèòðàòèëè 25 223 535 ãðí. Öüîãî 
ðîêó çàïëàíîâàíî âèä³ëèòè äëÿ 
«Âîäíî¿ àðåíè» 10 000 000 ãðí ç 
Äåðæàâíîãî ôîíäó ðåã³îíàëüíîãî 
ðîçâèòêó òà 6 950 712 ç ì³ñöåâîãî 
áþäæåòó. Çàãàëîì ìàéæå 17 ìëí 
ãðèâåíü âèòðàòÿòü íà çàê³í÷åí-
íÿ áóä³âíèöòâà. Òî÷íó çàãàëüíó 
ñóìó ìè çìîæåìî ä³çíàòèñÿ ï³ñëÿ 
çàê³í÷åííÿ âñ³õ ðîá³ò. ßê çàÿâèâ 
Âîëîäèìèð Òðóø, áóä³âíèöòâî 
ìàþòü çàê³í÷èòè äî ñåðïíÿ. Îä-
íàê, ÷è âñòèãíå ï³äðÿäíèê çàê³í-
÷èòè ðîáîòè — ä³çíàºìîñü çãîäîì.

ЩО ВЖЕ ЗРОБИЛИ?
Îñíîâíà ÷àñòèíà ðîá³ò óæå âè-

êîíàíà. Áåðåã ãðåáíîãî êàíàëó 
âèð³âíÿëè, âñòàíîâèëè ãàá³îíè 
äëÿ óêð³ïëåííÿ áåðåãîâî¿ ë³í³¿, 
îáëàøòóâàëè òðèáóíè, ñóää³âñüêó 
âèøêó, ñïîðóäèëè ïðèì³ùåííÿ, 
ïîêëàëè áðóê³âêó á³ëÿ ïðèì³ùåíü.

Îäíàê ëèøèëîñü ùå ÷èìàëî 
ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòó-
âàííÿ òåðèòîð³¿. Óñåðåäèí³ ïðè-
ì³ùåííÿ ùå íå ãîòîâ³.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà 
«Âîäíà àðåíà» ìîæå ñòàòè äîìàø-
íüîþ àðåíîþ äëÿ òðåíóâàííÿ 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè. Ó âåðåñí³, ÿêùî 
öå äîçâîëèòü åï³äåì³îëîã³÷íà ñè-
òóàö³ÿ, òàì ïðîâåäóòü ÷åìï³îíàò 
ñâ³òó ç âåñëóâàííÿ íà áàéäàðêàõ òà 
êàíîå. Íà ïîä³þ î÷³êóþòü áëèçüêî 
òèñÿ÷³ ó÷àñíèê³â ç ð³çíèõ êðà¿í.

Чи потрібна Тернополю «Водна арена» за 68 мільйонів?

На «Водній арені» тривають роботи. Робітники почали 
облаштування приміщень 
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Ìèõàéëî Äàíèëü÷óê — îäèí 
³ç òèõ, êîãî ìîæíà íàçâàòè ôà-
íàòîì ñâîº¿ ñïðàâè. Ïðî ðîáîòó 
â³í ìîæå ãîâîðèòè ãîäèíàìè ³ 
ïåðåêîíóº, ùî ñ³ìåéíèé ë³êàð 
ìîæå ñòàòè äðóãîì äëÿ ïàö³ºí-
òà. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ìåäè÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó éîãî çà ðîçïîä³ëîì 
â³äïðàâèëè ïðàöþâàòè ó íåâå-
ëè÷êå ñåëî íà Øóìùèí³.

— ß ïî÷àâ ðîáîòó ñ³ìåéíèì 
ë³êàðåì â ñåë³ Òèëÿâêà Øóì-
ñüêîãî ðàéîíó ï'ÿòü ðîê³â òîìó. 
Ñêàæó ÷åñíî, ñ³ìåéíèì ë³êà-
ðåì òîä³ ïðàöþâàòè áóëî íå òàê 
ïðåñòèæíî, òà ÿ ³ ñàì «íå ãîð³â» 
ö³ºþ ðîáîòîþ, — êàæå ÷îëî-
â³ê. — Çàðïëàòè ìàëåíüê³, ðî-
áîòè áàãàòî. Àëå ò³êàòè íå áóëî 
êóäè. Ìåíå â³äïðàâèëè ó ñåëî, 
îòæå, òàì ÿ ìàâ ðîáèòè âñå òàê, 
ÿê íàëåæèòü. Óæå ç ïåðøèõ äí³â 
õîò³â çðîáèòè îáõ³ä ñ³ìåé, ïå-
ðåãëÿíóòè êàðòîòåêó, ïðîâîäèòè 
ïðîô³ëàêòè÷í³ ïðèéîìè. Àëå… 
ëþäÿì áóëî íå äî òîãî. Îò ðî-
çóì³ºòå, ïðè¿õàâ ó ñåëî ÿêèéñü 
õëîïåöü. Öå áóëà îñ³íü. Ó ëþ-
äåé ðîáîòà íà ãîðîäàõ, à ÿ ¿õ 
êóäèñü êëè÷ó, ùîñü õî÷ó. Òîìó 
ÿ çðîçóì³â, ùî ïðîñòî íå çìîæó 
òàì áóòè ³ îäðàçó æ ïîïðîñèâ 
ïåðåâåñòè ìåíå õî÷à á ó ðàé-
öåíòð.

ПРОДАВ КВАРТИРУ — КУПИВ 
УЗД-АПАРАТ 

Òîìó âæå çà òèæäåíü Ìèõàé-
ëî ðîçïî÷àâ ðîáîòó ó äåðæàâí³é 
ïîë³êë³í³ö³ Øóìñüêî¿ ë³êàðí³. 
Â³í ñòîÿâ ïåðåä âèáîðîì: ïðà-
öþâàòè íà ñîâ³ñòü òà ðîçâèâàòè 
ìåäèöèíó àáî ïðîñòî ïðàöþâàòè 
«äëÿ ãàëî÷êè». Äðóãèé âàð³àíò 
íå ðîçãëÿäàâ.

— Ó ïåðø³ ì³ñÿö³ ÿ çðîçóì³â, 
ùî ðîáîòè â ë³êàðí³ ìåí³ çà-
ìàëî. Òðåáà ìàòè ùå ùîñü äëÿ 
ðîçâèòêó, — ãîâîðèòü â³í. — 
ß ìîæó ïðàöþâàòè ë³êàðåì óëü-
òðàçâóêîâî¿ ä³àãíîñòèêè, àëå òóò 
â³äêðèòòÿ: ÓÇÄ-àïàðàòó â êë³-
í³ö³ íåìàº. Òîìó, ùî ÿ ðîáëþ? 
Ïðîäàþ ñâîþ êâàðòèðó ³ êóïóþ 
àïàðàò. Íà òîé ÷àñ ìè ç äðóæè-
íîþ, ÿêà òåæ ë³êàð, ïåðå¿õàëè 
ó Øóìñüê. Öå ì³ñòî îáðàëè, áî 
áóëà ìîæëèâ³ñòü ïåðå¿õàòè ðà-
çîì. Äðóæèíà ó ìåíå òåæ ìåäèê. 
Ë³êàð-íàðêîëîã. ² áóâ âàð³àíò, 
ùî âçàãàë³ ÿ îïèíþñÿ â îäíîìó 

ì³ñò³ îáëàñò³, à âîíà â ³íøîìó 
çà ñîòí³ ê³ëîìåòð³â. À ó Øóì-
ñüêó áóëà ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè 
âäâîõ.

×îëîâ³ê êàæå, ùî âæå ï³ñëÿ 
óí³âåðñèòåòó ìàâ ÷èìàëî àìá³-
ö³é ³ âåëèêå áàæàííÿ ðîçâèâàòè 
ÿê³ñíó ìåäèöèíó â Óêðà¿í³, îñî-
áëèâî ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîáà÷èâ, 
ÿê ïðàöþþòü ë³êàðí³ ó Âåëèê³é 
Áðèòàí³¿. Êîëè ÌÎÇ î÷îëèëà 
Óëÿíà Ñóïðóí ³ ïî÷àëàñÿ ìå-
äðåôîðìà, âèð³øèâ ðîçïî÷àòè 
ñòâîðåííÿ âëàñíî¿ ïðàêòèêè òà 
ïîºäíàòè ÷åñíèé á³çíåñ òà ÿê³ñ-
íó äîïîìîãó ëþäÿì.

ВЛАСНА КЛІНІКА СІМЕЙНОЇ 
МЕДИЦИНИ 

Òàê Ìèõàéëî Äàíèëü÷óê ñòàâ 
ë³êàðåì-ï³äïðèºìöåì. Ï³äïèñàâ 
óãîäó ç Íàö³îíàëüíîþ ñëóæáîþ 
çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè, ³ òîìó ïàö³ºí-
òè, ÿê³ ï³äïèñóâàëè äåêëàðàö³¿, 
ìîãëè îòðèìóâàòè ïîñëóãè áåç-
êîøòîâíî. Ñïî÷àòêó â³í âèíàé-
ìàâ îô³ñ ó äåðæàâí³é ë³êàðí³, 
äå ïðàöþâàâ.

Ïðèâàòíà êë³í³êà ñ³ìåéíî¿ ìå-
äèöèíè ó íåâåëèêîìó ì³ñòå÷êó 
ñïî÷àòêó âèêëèêàëà çäèâóâàííÿ 
ì³ñöåâèõ ë³êàð³â òà æèòåë³â. Ë³-
êàð êàæå, ùî êîëè ðîçïî÷èíàâ 
ðîáîòó, ó íüîãî ìàëî õòî â³ðèâ.

Àëå â³í óñï³øíî ë³êóº ëþäåé 
âæå ìàéæå 9 ì³ñÿö³â ó âëàñíîìó 
çàêëàä³, äå, îêð³ì íüîãî, ïðà-
öþº ùå ê³ëüêà ë³êàð³â ñ³ìåéíî¿ 
ìåäèöèíè.

— Ó ìåíå º ïàö³ºíòè íàâ³òü 
ç Ìèêîëàºâà, — êàæå ë³êàð. — 
Ëþäè õî÷óòü ÿê³ñíèõ ïîñëóã, ³ 
ìè ìîæåìî öå äàòè. Äëÿ ìåíå 
äóæå âàæëèâî ïîñò³éíî â÷èòèñü. 
Êîëè ïðàöþâàâ ó äåðæàâí³é ë³-
êàðí³, çàðïëàòà áóëà íåâåëèêîþ. 
ß äîâãî â³äêëàäàâ, ùîá ïî¿õàòè 
çà êîðäîí òà ïåðåéíÿòè äîñâ³ä 
òàì. Àëå ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîáó-
âàâ òà ïîáà÷èâ, ÿê ïðàöþþòü 
ë³êàð³ ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿, ïî÷àâ 
ñêëàäàòè ïëàíè â ãîëîâ³ ïðî òå, 
ÿê öåé äîñâ³ä ìîæíà ïåðåíåñòè 
â Øóìñüê.

«У МЕНЕ БУВ КОРОНАВІРУС»: 
ІСТОРІЯ ЛІКАРЯ З ШУМСЬКА 
Відверто  Михайло Данильчук 
працює сімейним лікарем у містечку 
Шумськ на Тернопільщині. Під час 
пандемії у його клініці вилікували від 
коронавірусу кілька десятків пацієнтів. 
Однак заразився і він сам

«ЯК ОДУЖАЛИ ВІД 
КОРОНАВІРУСУ» 

Åï³äåì³ÿ êîðîíàâ³ðóñó â Óêðà-
¿í³ ïðèïàëà íà ïåðøèé ÷àñ ðî-
áîòè ïðèâàòíî¿ êë³í³êè Ìèõàéëà 
Äàíèëü÷óêà. Â³í êàæå, ùî ñàì 
íå ì³ã ïîâ³ðèòè, ùî âñå íàñò³ëü-
êè ñåðéîçíî, ³ â³ðóñ òàê øâèäêî 
òîðêíåòüñÿ Óêðà¿íè.

— Ïåðøèé âèïàäîê êîðîíàâ³-
ðóñó íà Øóìùèí³ ä³àãíîñòóâàëè 
ó íàø³é êë³í³ö³, — ðîçïîâ³äàº ë³-
êàð. — ×åñíî, ó íàñ ÷àñòî òàêèé 
«òðåø». Àëå ÿ äóìàþ, âñå ÷åðåç 
òå, ùî ìè ïðîñòî ïðîäóêòèâí³ 
â ðîáîò³. Êîëè ÿ ïðèéìàâ õâî-
ðîãî, çâè÷àéíî, áóâ ó ìàñö³, 
ó ðóêàâè÷êàõ, àëå áåç ³íøèõ 
³íäèâ³äóàëüíèõ çàñîá³â çàõèñòó. 
Òîìó ÿ áè çäèâóâàâñÿ, ÿêáè ì³é 
òåñò áóâ íåãàòèâíèì. Õî÷à ïîò³ì 
áóëè ³ ³íø³ âèïàäêè êîíòàêòó. 
Çàðàç âàæêî ñêàçàòè, â³ä êîãî 
òî÷íî çàðàçèâñÿ.

Êë³í³êó ïåðåâåëè íà äèñòàí-
ö³éíèé ðåæèì ïðàö³. Àëå â³ä òîãî 
ðîáîòè ìåíøå íå ñòàëî.

— ß çðàíêó ïðîêèäàâñÿ, á³ëÿ 
ìåíå áóëî äâà òåëåôîíè, ³ ÿ ïî-
ñò³éíî ïðàöþâàâ ç ïàö³ºíòàìè, — 
ïðèãàäóº ïàí Ìèõàéëî. — Áóëî 
òàêå, ùî îäíà ëþäèíà ïî ê³ëü-
êà ðàç³â íà äåíü òåëåôîíóâà-
ëà. Äîâîäèëîñü ³ ñàìèì áàãàòî 
â÷èòè ïðî öþ õâîðîáó. Áî ³í-
êîëè áóëè òàê³ ïèòàííÿ, ùî ³ 
ñàì³ ìè íå çíàëè, ùî â³äïîâ³-
ñòè. Îò äî ïðèêëàäó: «×è ìîæ-
íà ëþäÿì, ó ÿêèõ ï³äòâåðäèëè 
êîðîíàâ³ðóñ, çäàâàòè ìîëîêî?» 
Âæå ïîò³ì ÿ çíàéøîâ ³íôîðìà-
ö³þ ïðî òå, ùî ÷åðåç ïðîäóêòè 
õàð÷óâàííÿ â³ðóñ íå ïåðåäàºòüñÿ, 
àëå äëÿ òîãî ïðàâèëüíî ïîòð³áíî 
âñå îðãàí³çóâàòè, à òàêîãî òîá³ 

íå ïðîïèøóòü ó æîäíîìó ïðî-
òîêîë³.

«БІЛЬ У ЖИВОТІ — ОЦЕ І ВСІ 
СИМПТОМИ» 

Ë³êàð ðîçïîâ³äàº, ùî ÷åðåç 
ê³ëüêà äí³â ï³ñëÿ êîíòàêòó ç ëþ-
äèíîþ, ó ÿêî¿ ñàì ï³äòâåðäèâ êî-
ðîíàâ³ðóñ, ñèìïòîìè ç'ÿâèëèñü ³ 
â íüîãî.

— Óíî÷³ â ìåíå ç'ÿâèâñÿ ñèëü-
íèé á³ëü ó æèâîò³, — ðîçïîâ³äàº 
ë³êàð. — Íàñòóïíîãî äíÿ — ðîçëàä 
òðàâëåííÿ. Òåìïåðàòóðà íå ï³ä-
í³ìàëàñü âèùå 37-ìè ãðàäóñ³â. 
Êîðîíàâ³ðóñ ï³äòâåðäèëè ³ â ìîº¿ 
äðóæèíè. Ó íå¿ áóëà äåùî âèùà 
òåìïåðàòóðà, àëå ³íøèõ ñèìïòîì³â 
íå áóëî çîâñ³ì. Ìè ëåãêî ïåðåíåñ-
ëè õâîðîáó. Ïîñò³éíî äîâîäèëîñü 
ïðàöþâàòè. À ùå ç íàìè âäîìà 
íà ³çîëÿö³¿ áóâ ñèí. Ìè íå ìàëè 
êóäè éîãî â³äïðàâèòè. Çàðàç ââà-
æàºìî, ùî â³í òåæ ïåðåõâîð³â, 
õî÷à òåñò òàêè íå ðîáèëè.

²çîëÿö³ÿ äëÿ ðîäèíè ìåäèê³â 
íå áóëà â³äïî÷èíêîì. Ëþäè òåëå-
ôîíóâàëè âäåíü òà âíî÷³. ²íêîëè 
³ íåõòóâàëè õîðîøèì ñòàâëåííÿì, 
ç³çíàºòüñÿ ë³êàð.

— ß òåëåôîíóâàâ ïðàêòè÷íî 
ùîäíÿ ïàö³ºíòàì, â ÿêèõ ìè ï³ä-
òâåðäèëè â³ðóñ, — ïðèãàäóº ÷î-
ëîâ³ê. — Âîíè ìîãëè äîáðå ñåáå 
ïî÷óâàòè, àëå ïèòàíü âñå îäíî 
áóëî äîñèòü áàãàòî. Ïèòàíü íà-
â³òü ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó. Ëþäè 
äóæå ïàí³êóâàëè. Áóâ äçâ³íîê, 
êîëè â ñåë³ æ³íî÷êà äîáðå ñåáå 
ïî÷óâàëà, âèéøëà íà ñâ³é ãîðîä, 
³ äî íå¿ âèêëèêàëè ïîë³ö³þ. Áóëè 
äçâ³íêè, êîëè ñåðåä íî÷³ ïîâåð-
òàëèñü ëþäè ç-çà êîðäîíó ³ ïè-
òàëè, ùî ¿ì ðîáèòè, ÷è ìîæíà 
íà âóëèöþ âèõîäèòè ¿õ ðîäè÷àì? 

²íêîëè ÿ íàâ³òü íå ìàâ ìîæëèâî-
ñò³ ïåðåâ³ðèòè, ÷è ìî¿ ïàö³ºíòè 
òåëåôîíóþòü, ÷è í³.

Çà âåñü ÷àñ ñåðåä ïàö³ºíò³â 
êë³í³êè çàðåºñòðóâàëè áëèçüêî 
40 âèïàäê³â êîðîíàâ³ðóñó. Âñüî-
ãî â Øóìñüêîìó ðàéîí³ íàðàç³ 
204 âèïàäêè çàõâîðþâàííÿ.

ПАНДЕМІЯ НЕ ЗАКІНЧИЛАСЬ
— Ñüîãîäí³ (6 ëèïíÿ — ïðèì. 

ðåä.) âèéøëè ç ñèíîì íà îçå-
ðî, — êàæå ë³êàð. — ß ðîçóì³þ, 
ùî, ìîæëèâî, ÿ âñå ñïðèéìàþ ç 
ïðîôåñ³éíî¿ òî÷êè çîðó, àëå öå 
ïðîñòî æàõëèâî áà÷èòè, ÿê ëþäè 
«ðîçñëàáèëèñü». Ó òèñíÿâ³, áåç 
ìàñîê, áåç äîòðèìàííÿ äèñòàíö³¿. 
ß ðîçóì³þ, ùî çàðàç ëþäè á³ëü-
øå ïðîòè êàðàíòèíó, í³æ áîÿòü-
ñÿ êîðîíàâ³ðóñó, àëå åëåìåíòàðí³ 
ïðàâèëà òàêè ìàºìî âèêîíóâàòè.

Íàéãîëîâí³øà ðåêîìåíäàö³ÿ 
ë³êàðÿ — ñîö³àëüíà äèñòàíö³ÿ. 
Íàìàãàéòåñü íå ï³äõîäèòè áëèæ-
÷å, í³æ íà äâà ìåòðè äî ³íøèõ 
ëþäåé, íå òèñí³òü ðóêó, óíèêàéòå 
íàòîâï³â, — ðàäèòü â³í.

— ß âàñ ïðîøó: íå ÷³ïàéòå 
í³÷îãî ðóêàìè. Ó íàñ ò³ëüêè äâ³ 
ðóêè. Á³ëüøå íåìàº. Âè ìîæåòå 
íå â³ðèòè ãó÷íèì çàÿâàì âëàäè, 
àëå êîëè âë³òêó òàêå áóëî, ùîá 
ë³êàðí³ áóëè çàïîâíåí³ õâîðèìè 
íà ïíåâìîí³þ? ßêùî çàðàç ìè 
íå áóäåìî äîòðèìóâàòèñü îñü öèõ 
åëåìåíòàðíèõ ïðàâèë — êàðàíòèí 
ç íàìè íàäîâãî, — çàâåðøóº ðîç-
ìîâó ë³êàð.

Íàéãîëîâí³øå — öå çíàéòè 
çîëîòó ñåðåäèíó: íå áóòè ñêåï-
òè÷íèì òà ³ãíîðóâàòè â³ðóñ, 
íå íåõòóâàòè çàñîáàìè çàõèñòó, 
àëå ³ íå âïàäàòè â ïàí³êó. Áî âîíà 
ñòðàøí³øà çà êîðîíàâ³ðóñ.
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«Òðåáà çíàéòè 
çîëîòó ñåðåäèíó: 
íå ³ãíîðóâàòè â³ðóñ, 
íå íåõòóâàòè çàñîáàìè 
çàõèñòó, ³ âïàäàòè 
â ïàí³êó íå âàðòî» 

Команда лікарів клініки Михайла. Тут також надавали допомогу хворим на коронавірус. 
Зараз декларації з цими медиками підписали приблизно дві тисячі пацієнтів
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8 êàòàìàðàí³â.
Âàðò³ñòü îðåíäè êàòàìàðàíà 

íà 30 õâèëèí êîøòóº 60 ãðèâåíü, 
1 ãîä. — 120 ãðèâåíü. Ïðàöþþòü 
âîíè ç 12.00 äî 21.00 ùîäíÿ, àëå 
ÿêùî öå äîçâîëÿº ïîãîäà.

КАТАМАРАНИ НА «ЦИГАНЦІ» 
Íà «Öèãàíö³» íàéìåíøå êàòà-

ìàðàí³â — óñüîãî ÷îòèðè. Âîíè 
÷îòèðèì³ñí³.

— Ìè ïðîâîäèìî äåç³íôåêö³þ 
êàòàìàðàí³â, º ãðàô³ê ïðèáè-
ðàíü, — êàæóòü â êàñ³. — Òàêîæ 
âèäàºìî ðÿòóâàëüí³ æèëåòè, º 
ëèøå äîðîñë³. Ä³òè ìîæóòü êàòà-

òèñÿ ñàì³ ç 15 ðîê³â, ç äîðîñëèìè 
îáìåæåíü íåìàº. Òàêîæ íà ïëÿæ³ 
º äâà ðÿòóâàëüíèêè.

Âàðò³ñòü ïðîêàòó — 60 ãðèâåíü 
çà 30 õâèëèí ³ 100 ãðèâåíü çà ãî-
äèíó. Ïðàöþþòü âîíè ç ïîíåä³ëêà 
ïî ÷åòâåð ç 12.00 äî 20.00, ï’ÿò-
íèöÿ — ç 11.30 äî 20.30. Ó âèõ³äí³ 
äí³ îðåíäóâàòè êàòàìàðàí ìîæíà 
ç 11.00 äî 21.00.

Îõî÷èõ ïîêàòàòèñü íà êàòàìà-
ðàíàõ º ÷èìàëî. Ëþäè â³äïî÷è-
âàþòü ³ íà «Öèãàíö³», ³ á³ëÿ «Îñ-
òð³âêà çàêîõàíèõ» ³ á³ëÿ ×àéêè. 
Îäíàê áàãàòî ëþäåé ñêàðæàòü-
ñÿ íà ÿê³ñòü âîäè. Á³ëÿ áåðåãà 
âîíà öâ³òå, º íåïðèºìíèé çàïàõ. 
Íàâêîëî ×àéêè ïåð³îäè÷íî ÷è-
ñòÿòü âîäó â³ä çàéâèõ âîäîðîñòåé 
òà ñì³òòÿ, îäíàê öå íå äîïîìàãàº.

Â²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

 Ó ÌÀÔàõ ç ìîðîçèâîì òà âó-
ëè÷íîþ ¿æåþ òåïåð ìîæíà ïðè-
äáàòè ³ ïðîõîëîäí³ íàïî¿. Íàé-
á³ëüø ïîïóëÿðí³, ÿê³ ïðîäàþòü 
÷è íå â êîæíîìó âóëè÷íîìó ê³-
îñêó, — êâàñ, ìîõ³òî òà ëèìîíàä.

Ïðèäáàòè ¿õ ìîæíà â ñêëÿíö³ 
îá’ºìîì 0,33 àáî 0,5 ë çà 7 òà 
10 ãðèâåíü â³äïîâ³äíî. Ö³íè íà ö³ 
íàïî¿ â äåÿêèõ ÌÀÔàõ íå â³äð³ç-
íÿþòüñÿ. Îäíàê º ³ ì³ñöÿ, äå êâàñ 
äîðîæ÷èé. Çà ñêëÿíêó, îá’ºìîì 
0,33 ë 13 ãðí, òà 15 — çà 0,5 ë. 
Ìîæíà ïðèäáàòè íàï³é íà ðîçëèâ 
ç ñîáîþ. Äëÿ öüîãî â òàêèõ ê³îñ-
êàõ º ïëÿøêè, îá’ºìîì 1 òà 1,5 ë³-
òðà. Âîíè êîøòóþòü ïî 3 ãðèâ-
í³, àëå ìîæíà ïðèíåñòè ³ ñâîþ 
òàðó. Íåäîðîãå ìîõ³òî ÷è ëèìîíàä 
íå ãîòóþòü ïðÿìî â ê³îñêó. Éîãî 
ïðèâîçÿòü ó ñïåö³àëüíèõ á³äîíàõ.

— Çàçâè÷àé ëþäè êóïóþòü 
ïî 0,5 ë³òðà, — êàæå îäíà ç ïðî-
äàâ÷èíü íàïî¿â íåïîäàë³ê Öåí-
òðàëüíîãî ðèíêó. — Ïîò³ê ëþäåé 
äóæå âåëèêèé, ÷àñòî ïðèâîçÿòü 
ïîñåðåä äíÿ ùå á³äîíè, áî çàê³í-
÷óþòüñÿ. Áàãàòî ëþäåé ïðèíîñÿòü 
ñâî¿ ïëÿøêè. Ä³òÿì çàçâè÷àé êó-
ïóþòü ëèìîíàä àáî êâàñ. Äîðîñ-
ë³ æ ÷àñò³øå êóïóþòü êâàñ. Ó íàñ 
ñêëÿíêà íàïîþ 0,33 ë êîøòóº 
7 ãðèâåíü, à 0,5 ë — 10 ãðèâåíü.

Ó ïàðêàõ íàéäîðîæ÷èé õîëîä-
íèé íàï³é — ìîõ³òî. Çà 30–35 ãðí 
0,5 ë³òðà. Éîãî ãîòóþòü â ê³îñêàõ. 
Îäíàê â ñêëÿíêó, îêð³ì îñíîâíèõ 
³íãðåä³ºíò³â, âàì ïîêëàäóòü ÷è-
ìàëî ëüîäó. Ïðîäàâö³ æ ïîÿñ-
íþþòü, ùî ìîõ³òî òà ëèìîíàä 
ãîòóþòü íà ì³ñö³ ç íàòóðàëüíèõ 
³íãðåä³ºíò³â, òîìó íåìàº ð³çíèö³, 
÷è äîäàâàòè âîäó, ÷è äîäàâàòè 
á³ëüøå ëüîäó, îá’ºì ð³äèíè áóäå 

îäíàêîâèé. Ìîæíà ïîïðîñèòè, 
ùîá âàì ïîêëàëè ìåíøå ëüîäó. 
²íø³ æ ãîòîâ³ ãàçîâàí³ íàïî¿ çàçâè-
÷àé ïðîäàþòü âæå îõîëîäæåíèìè 
áåç ëüîäó. Âîíè äåøåâø³ âäâ³÷³.

Íàòóðàëüíèé ëèìîíàä äîðîæ-
÷èé, í³æ ãîòîâèé ðîçëèâíèé — 
ïî 30 ãðí çà 0,5 ë.

À îò êóïóâàòè â ïàðêàõ íàïî¿ 
â ïëÿøêàõ äîðîãî. Òàê, ó ÌÀÔàõ 
íàïî¿ â ïëÿøêàõ äîðîæ÷³ ìàéæå 
âäâ³÷³, í³æ â ìàãàçèí³.

Ó áàãàòüîõ êàâ’ÿðíÿõ òà âóëè÷-
íèõ ÌÀÔàõ, äå ïðîäàþòü ãàðÿ÷³ 
íàïî¿, ìîæíà ïðèäáàòè ³ õîëîäíèé 
÷àé ÷è êàâó. Õîëîäíå êàêàî — 
33 ãðí çà 0,48 ë. Õîëîäíå ëàòòå — 
30–40 ãðí çà 0,48 ë. Õîëîäíèé ÷àé 
êîøòóº 25–33 ãðí çà 0,48 ë.

Ïðîäàþòü ³ ð³çíîìàí³òí³ ñìóç³, 
ñ³ê òîùî. Ó ñåðåäíüîìó, ñêëÿí-
êà íàïîþ, îá'ºìîì 0,5 ë, êîøòóº 
35–40 ãðèâåíü.

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ó ïàðêó ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà º 
äâà ì³ñöÿ, äå ìîæíà ïîêàòàòèñÿ 
íà êàòàìàðàíàõ. Îõî÷èõ ç ñàìî-
ãî ðàíêó âèñòà÷àº. Óâå÷åð³, êîëè 
íåìàº ñïåêè, ìàéæå âñ³ êàòàìà-
ðàíè çàéíÿò³.

КАТАМАРАНИ НА ОСТРІВКУ 
ЧАЙКА 

Íåïîäàë³ê äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷è-
êà ìîæíà îðåíäóâàòè êàòàìàðàí 
òà ïîêàòàòèñÿ íàâêîëî îñòð³âêà. 
Õî÷à êàòàìàðàíè òàì ñòàð³, íà íèõ 
íå îäèí øàð ôàðáè, âñå æ îõî-
÷èõ äî òàêî¿ ðîçâàãè ÷èìàëî. ßê 
êàæóòü â³äâ³äóâà÷³ ïàðêó, íàâêîëî 
îñòð³âêà êàòàòèñÿ êîìôîðòíî, òàì 
ïðàöþþòü àåðàö³éí³ ôîíòàíè òà º 
çàò³íîê â³ä äåðåâ íà îñòð³âö³ ×àéêà.

Ó êàñ³, äå ìîæíà îðåíäóâàòè 
êàòàìàðàí, ðîçïîâ³äàþòü, ùî ïðè-
õîäÿòü äî íèõ ëþäè ð³çíîãî â³êó, 
÷àñòî êàòàþòüñÿ ö³ëèìè ñ³ì’ÿìè. 
À îò ï³äë³òê³â íå òàê áàãàòî. Ä³-
òåé äî 14 ðîê³â íà êàòàìàðàíè 
íå ïóñêàþòü.

— Êîæíîãî ðîêó êàòàìàðàíè 
ïåðåâ³ðÿþòü, ðåìîíòóþòü òà ï³ä-
ôàðáîâóþòü, ïåðø í³æ ïóñêàòè 
íà íèõ ëþäåé, — ðîçïîâ³äàº êà-
ñèðêà ïàí³ Ãàëèíà. — Êàòàòèñÿ 
ñàìîìó ìîæíà ç 14 ðîê³â, ÿêùî 

ìîëîäø³ — ëèøå ç áàòüêàìè. Ìè 
ìàºìî 11 ÷îòèðèì³ñíèõ òà 2 äâî-
ì³ñí³ êàòàìàðàíè. ̄ õ º á³ëüøå, àëå 
âîíè íà ðåìîíò³.

ßê ðîçïîâ³äàº îäèí ç íàãëÿäà-
÷³â, ïðèõîäÿòü ñþäè ³ ëþäè íàï³ä-
ïèòêó. ̄ ì êàòàòèñÿ íå äîçâîëÿþòü.

Ïîêàòàòèñÿ íà äâîì³ñíîìó êàòà-
ìàðàí³ 30 õâèëèí êîøòóº 30 ãðè-
âåíü, 1 ãîä. — 60 ãðèâåíü. Íà ÷î-
òèðèì³ñíîìó äîðîæ÷å — 30 õâè-
ëèí — 40 ãðèâåíü, 1 ãîä. — 80 ãðí. 
Ó áóäí³ äí³ îðåíäóâàòè êàòàìàðàí 
ìîæíà ç 12.00 äî 20.00, à ó âèõ³ä-
í³ — ç 11.00 äî 21.00. Òàêîæ ïå-
ð³îäè÷íî êàòàìàðàíè îáðîáëÿþòü 
äåç³íôåêòîðîì ï³ä ÷àñ ïåðåðâè.

КАТАМАРАНИ «ДЕЛЬФІНИ» 
Ó ïàðêó Øåâ÷åíêà çîâñ³ì íåïî-

äàë³ê ìîæíà ïîêàòàòèñü íà íîâèõ 
êàòàìàðàíàõ ó âèãëÿä³ äåëüô³í³â. 
Âîíè º íà «Îñòð³âö³ çàêîõàíèõ». Âñ³ 
êàòàìàðàíè ÷îòèðèì³ñí³. Íà â³äì³íó 
â³ä êàòàìàðàí³â á³ëÿ îñòð³âöÿ ×àéêà, 
òóò âàì âèäàäóòü ðÿòóâàëüí³ æèëåòè. 
ª ÿê äèòÿ÷³, òàê ³ äîðîñë³.

— Ðÿòóâàëüí³ æèëåòè ä³òè ìà-
þòü îäÿãàòè îáîâ’ÿçêîâî, äîðîñ-
ë³ — çà áàæàííÿì, — ðîçïîâ³äàº 
ïðàö³âíèê. — Çàïëèâàòè çà áóéêè 
íå ìîæíà. Ìè òàêîæ äåç³íô³êóºìî 
êàòàìàðàíè. Äîçâîëÿºìî êàòàòèñÿ 
ç 16 ðîê³â ñàìîìó, ìåíø³ — ëèøå 
ç äîðîñëèìè. Óñüîãî ìè ìàºìî 

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ПОКАТАТИСЯ 
НА КАТАМАРАНАХ І ЧИ БЕЗПЕЧНО
Відпочинок  У літню спеку багато 
тернополян відпочивають у парках та 
на «Циганці». Одна з улюблених розваг — 
прогулянка на катамаранах. Журналіст 
«RIA плюс» дізнався актуальні ціни 
на відпочинок та чи безпечно кататися

Квас, лимонад та холодна кава: що освіжить у парку

У спеку біля кіосків з прохолодними напоями та 
морозивом у парках часто можна побачити черги 
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Ïåðåä ïî÷àòêîì 
ñåçîíó âñ³ êàòàìàðàíè 
ïåðåâ³ðÿþòü òà 
ïðè íåîáõ³äíîñò³ 
ðåìîíòóþòü. Ïðî öå 
çàïåâíÿþòü òåðíîïîëÿí Кататися на катамаранах біля о. Чайка 

найдешевше, хоча вони і найстаріші

На катамарані у вигляді 
дельфінів плавати навколо 
«Острівця закоханих» 
не можна. Запливати 
за буйки заборонено

Рятувальні жилети видають 
лише на «Циганці» та 
«Острівці закоханих»

В
А

Д
И

М
 Є

П
У

Р



10 RIA ïëþñ, 8 ëèïíÿ 2020ÔÅÌ²ÄÀ

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–141–50, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Òðàãåä³ÿ ñòàëàñÿ â í³÷ íà 9 òðàâ-
íÿ öüîãî ðîêó â îäí³é ³ç áàãàòîïî-
âåðõ³âîê íà ì³êðîðàéîí³ «Äðóæ-
áà». 24-ð³÷íèé ñòóäåíò Åð³òüº 
çàãèíóâ â³ä íîæîâèõ ïîðàíåíü.

Ó çëî÷èí³ ï³äîçðþþòü 18-ð³÷íó 
Ñîëîì³þ, ÿêà â òîé âå÷³ð áóëà 
ó áóäèíêó, äå ñòàëîñü âáèâñòâî.

10 òðàâíÿ 2020 ð. ó Òåðíîï³ëü-
ñüêîìó ì³ñüêðàéñóä³ ðîçãëÿíóëè 
êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çà-
ïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàí³é 
ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ 
³ç âèçíà÷åííÿì çàñòàâè 315 òèñ. 
ãðí, — ïîâ³äîìèëà ñóääÿ-ñï³êåð 
Òåðíîï³ëüñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî 
ñóäó Àííà Ìîñòåöüêà.

ПРОДОВЖИЛИ ТЕРМІН 
ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ 

30 ÷åðâíÿ â³äáóëîñü äâà ñóäîâèõ 
çàñ³äàííÿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ñóää³ 

Â³êòîðà Äçþáà÷à.
Íà îäíîìó ³ç íèõ ðîçãëÿäàëè 

ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ òåð-
ì³íó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³ä-
îçðþâàíî¿. Â³äîìî, ùî ä³â÷èíó 
äîñòàâèëè ó çàëó ñóäó ï³ä âàð-
òîþ. Ó ñë³ä÷îìó ³çîëÿòîð³, çà ïî-
ïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ, âîíà 
ïðîâåäå ùå 60 ä³á.

Íà ³íøîìó çàñ³äàíí³ çàñëóõà-
ëè ñâ³ä÷åííÿ ãîëîâíîãî ñâ³äêà 
ó ñïðàâ³ — ïîäðóãè çàãèáëîãî 
Åð³òüº Ìàò³ñ, ÿêà ó í³÷ âáèâñòâà, 
ðàçîì ³ç 2-ð³÷íèì ñèíîì ñïàëà 
ó ñóñ³äí³é ê³ìíàò³.

Æ³íêà íåâäîâç³ ìàº ïîâåðíóòè-
ñü â Àôðèêó. Òîìó ¿¿ ñâ³ä÷åííÿ 
çàñëóõàëè ïîçà÷åðãîâî.

Â³äîìî òàêîæ, ùî íà ñóäîâå çà-
ñ³äàííÿ ïðèéøëà ñåñòðà âáèòîãî 
Åøëåé, ÿêà âèçíàíà ïîòåðï³ëîþ 
ó ñïðàâ³.

Ïðîòå æóðíàë³ñòö³ «RIA ïëþñ» 
íå âäàëîñü ïîòðàïèòè íà çàñ³äàí-
íÿ ÷åðåç êàðàíòèíí³ îáìåæåí-

ВИДАВНИЦТВО RIA 

ª âèðîê ó ñïðàâ³ âáèâñòâà àê-
òèâ³ñòà Â³òàë³ÿ Âàùåíêà. 3 ëèïíÿ 
2020 ðîêó êîëåã³ÿ ñóää³â Òåðíî-
ï³ëüñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó 
Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ â ñêëàä³: 
Êóíöüî Ñ. Â., Äçþáàíîâñüêî-
ãî Þ. ²., ×åðí³öüêî¿ ². Ì. ïðî-
ãîëîñèëà îáâèíóâàëüíèé âèðîê 
ó ñïðàâ³.

ßê ïîâ³äîìëÿº ïðåññëóæáà 
Òåðíîï³ëüñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî 
ñóäó Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³, îð-
ãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ 
ä³¿ îáâèíóâà÷åíèõ êâàë³ô³êîâàíî: 
Çàêóòíüîãî Î. Ï. — çà ÷. 3 ñò. 27 
÷. 3 ñò. 28, ï. ï. 4, 6, 11, 12 ÷. 2 
ñò. 115 ÊÊ Óêðà¿íè; Áàáåíêà Ñ. ². 
— çà ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 28, ï. ï. 4, 
6, 11, 12 ÷. 2 ñò. 115 ÊÊ Óêðà¿íè; 
Öèìáàëþêà Î. À. — çà ÷. 3 ñò. 28, 
ï. ï. 4, 6, 11, 12 ÷. 2 ñò. 115 ÊÊ 
Óêðà¿íè; ä³¿ Êîíäðàòåíêà Ì. Â. 
êâàë³ô³êîâàíî çà ÷. 3 ñò. 28, ï. ï. 
4, 6, 11, 12 ÷. 2 ñò. 115 ÊÊ Óêðà-
¿íè — óìèñíå âáèâñòâî, òîáòî 
óìèñíå ïðîòèïðàâíå çàïîä³ÿííÿ 
ñìåðò³ ³íø³é ëþäèí³, â÷èíåíå ç 
îñîáëèâîþ æîðñòîê³ñòþ, ç êîðè-
ñëèâèõ ìîòèâ³â, íà çàìîâëåííÿ, 
îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ.

Ñóä íå ïîãîäèâñÿ ç òàêîþ 
êâàë³ô³êàö³ºþ ä³é îáâèíóâà÷å-
íèõ Çàêóòíüîãî Î. Ï. òà Áàáåí-
êà Ñ. ²., îñê³ëüêè íàäàí³ äîêàçè 
íå äîâîäèëè òîãî, ùî ì³æ íèìè 
òà Öèìáàëþêîì Î. À., Êîíäðàòåí-
êî Ì. Â., ÿê âèêîíàâöÿìè, áóëà 
äîìîâëåí³ñòü ùîäî ñïðè÷èíåííÿ 
ñàìå ñìåðò³ ïîòåðï³ëîìó.

ЯКИЙ ВИРОК ДЛЯ КОЖНОГО?
Ñóä êîíñòàòóâàâ, ùî óìèñíî 

çàâäàþ÷è Âàùåíêó Â. Â. ÷èñëåíí³ 
óäàðè ïàëèöÿìè ïî ò³ëó, â³ä ÿêèõ 
â³í ïîìåð, îáâèíóâà÷åí³ Êîíäðà-
òåíêî Ì. Â. òà Öèìáàëþê Î. À. 
ä³ÿëè ñàìîñò³éíî, âèéøîâøè 
çà ìåæ³ çàçäàëåã³äü îáóìîâëåíîãî 
ç Çàêóòí³ì Î. Ï. òà Áàáåíêî Ñ. ². 
çëî÷èíó, çì³íèëè çì³ñò óìèñëó òà 
â÷èíèëè á³ëüø òÿæêèé çëî÷èí.

Òàêîæ êîëåã³ÿ ñóää³â âèêëþ÷è-
ëà ç îáâèíóâà÷åííÿ êâàë³ô³êóþ÷ó 
îçíàêó çëî÷èíó çà ï. 3 ñò. 28 ÊÊ 
Óêðà¿íè, ÿê â÷èíåííÿ çëî÷èíó 
îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, ÿê òàêà, 
ùî íå çíàéøëà ñâîº ï³äòâåðäæåí-
íÿ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Îêð³ì 
öüîãî, íå çíàéøëà ñâîãî ï³äòâåð-
äæåííÿ â õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó 
òàêà êâàë³ô³êóþ÷à îçíàêà, ³í-
êðèì³íîâàíà îáâèíóâà÷åíèì ÿê 

â÷èíåííÿ çëî÷èíó ç îñîáëèâîþ 
æîðñòîê³ñòþ.

Îòæå, âèðîêîì çàñóäæåíî:
 Çàêóòíüîãî Î. Ï. çà ÷. 3 ñò. 27 

÷. 2 ñò. 121 ÊÊ Óêðà¿íè — îðãàí³-
çàö³ÿ óìèñíîãî òÿæêîãî ò³ëåñíîãî 
óøêîäæåííÿ, íåáåçïå÷íîãî äëÿ 
æèòòÿ â ìîìåíò çàïîä³ÿííÿ, â÷è-
íåíå ãðóïîþ îñ³á, íà çàìîâëåííÿ 
òà ïðèçíà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âè-
ãëÿä³ 10 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.
 Áàáåíêà Ñ. ². çà ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 

ñò. 121 ÊÊ Óêðà¿íè — ïîñîáíè-

öòâî â óìèñíîìó òÿæêîìó ò³ëåñ-
íîìó óøêîäæåíí³, íåáåçïå÷íîìó 
äëÿ æèòòÿ â ìîìåíò çàïîä³ÿííÿ, 
â÷èíåíîìó ãðóïîþ îñ³á, íà çàìîâ-
ëåííÿ òà ïðèçíà÷åíî ïîêàðàííÿ 
ó âèãëÿä³ 8 ðîê³â 6 ì³ñÿö³â ïîç-
áàâëåííÿ âîë³.
 Öèìáàëþêà Î. À. çà ï. ï. 6, 

11, 12 ÷. 2 ñò. 115 ÊÊ Óêðà¿íè — 
óìèñíå âáèâñòâî, â÷èíåíå çà ïî-
ïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, 
ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, íà çàìîâ-
ëåííÿ; òà ïðèçíà÷åíî ïîêàðàííÿ 
ó âèãëÿä³ 13 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ 
âîë³ ç êîíô³ñêàö³ºþ âñüîãî ìàéíà, 
ùî º éîãî âëàñí³ñòþ.
 Êîíäðàòåíêà Ì. Â. çà ï. ï. 

6, 11, 12 ÷. 2 ñò. 115 ÊÊ Óêðà¿-
íè — óìèñíå âáèâñòâî, â÷èíåíå 
çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ 
îñ³á, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, íà çà-
ìîâëåííÿ. Òà ïðèçíà÷åíî ïîêà-
ðàííÿ ó âèãëÿä³ 13 ðîê³â 6 ì³ñÿö³â 
ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç êîíô³ñêàö³ºþ 
ìàéíà, ùî º éîãî âëàñí³ñòþ.

СПЛАТЯТЬ І МОРАЛЬНУ 
КОМПЕНСАЦІЮ 

Çàïîá³æíèé çàõ³ä çàñòîñîâàíèé 
äî îáâèíóâà÷åíèõ ó âèãëÿä³ òðè-
ìàííÿ ï³ä âàðòîþ, àëå íå á³ëüøå 
äâîõ ì³ñÿö³â, òîáòî äî 2 âåðåñ-

íÿ 2020 ðîêó. Òàêîæ ÷àñòêîâî 
çàäîâîëåíî öèâ³ëüíèé ïîçîâ ïî-
òåðï³ëî¿ Âàùåíêî Í. Ì. ïðî â³ä-
øêîäóâàííÿ ìîðàëüíî¿ øêîäè 
òà ñòÿãíóòî ç Çàêóòíüîãî Î. Ï., 
Öèìáàëþêà Î. À., Êîíäðàòåí-
êà Ì. Â. ìîðàëüíó øêîäó â ñóì³ 
600000 ãðèâåíü ç êîæíîãî, òà ç 
Áàáåíêà Ñ. ² ìîðàëüíó øêîäó — 
â ñóì³ 300000 ãðèâåíü.

6 ëèïíÿ ïðåññëóæáà îáëàñíî¿ 
ïðîêóðàòóðè ïîâ³äîìèëà, ùî 
îñê³ëüêè ïðîêóðîð ïðîñèâ ó ñóä³ 
ïðî äîâ³÷íå ïîçáàâëåííÿ âîë³ 
âáèâöÿì àêòèâ³ñòà, à Òåðíîï³ëü-
ñüêèé ì³ñüêðàéîííèé ñóä ïðèçíà-
÷èâ ïîêàðàííÿ 4 îáâèíóâà÷åíèì 
â³ä 8,6 äî 14 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ 
âîë³, ïðîêóðàòóðà îñêàðæèòü âè-
ðîê â àïåëÿö³éí³é ³íñòàíö³¿.

Âèðîê ìîæå áóòè îñêàðæåíèé 
äî Òåðíîï³ëüñüêîãî àïåëÿö³éíîãî 
ñóäó ÷åðåç Òåðíîï³ëüñüêèé ì³ñü-
êðàéîííèé ñóä Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
îáëàñò³ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ 
éîãî ïðîãîëîøåííÿ.

Íàãàäàºìî, Â³òàë³ÿ Âàùåíêà 
26 òðàâíÿ 2016 ð. êèéêàìè çàáè-
ëè íà ñìåðòü íà òåðèòîð³¿ éîãî 
íåæèëîãî îá³éñòÿ, äå â³í çàéìàâ-
ñÿ ï³äïðèºìíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. 
Ñèðîòàìè çàëèøèëèñü äâîº ñèí³â.

ДОПИТАЛИ ГОЛОВНОГО СВІДКА 
У СПРАВІ ВБИВСТВА ЕРІТЬЄ
Закон  Студента з республіки Конго Ерітьє 
вбили 9 травня у квартирі, яку він орендував. 
У злочині підозрюють 18-річну Соломію 
із с. Великий Глибочок. Друзі загиблого 
вимагають справедливого покарання

íÿ. Çãîäîì íàì ïîâ³äîìèëè, ùî 
ñëóõàííÿ ñâ³äê³â âèð³øèëè òàêîæ 
ïðîâîäèòè ó çàêðèòîìó ðåæèì³.

ЗНАЙОМІ ПРИЙШЛИ, ЩОБ 
ДОБИТИСЬ СПРАВЕДЛИВОСТІ 

Ï³ä áóä³âëåþ ì³ñüêðàéîííîãî 
ñóäó ç³áðàëèñü çíàéîì³ Åð³òüº.

— Ìè ïðèéøëè, ùîá ï³äòðè-
ìàòè ïîäðóãó, ÿêà äàº ñâ³ä÷åííÿ 
ñüîãîäí³, — êàæå ñòóäåíò ç ðåñ-
ïóáë³êè Êîíãî Óðáåí. — Ìè îñî-
áèñòî ç Åð³òüº íå áóëè çíàéîì³, 
àëå öå âåëèêà âòðàòà äëÿ íàñ. Ìè 
õî÷åìî ñïðàâåäëèâîãî ïîêàðàííÿ 
äëÿ âèííî¿.

Ò³, õòî çíàâ õëîïöÿ, çãàäóþòü 
éîãî äîáðèì ñëîâîì.

— ß çíàâ Åð³òüº, õî÷ ³ íå äóæå 
áëèçüêî. Â³í áóâ õîðîøîþ ëþäè-
íîþ, äóæå ñïîê³éíèé, ñòàðàâñÿ 
í³êîëè íå ñïåðå÷àòèñÿ ç ³íøè-
ìè, — ðîçïîâ³äàâ ðàí³øå äðóã 
Åð³òüº, ÿêèé ïîáàæàâ, àáè éîãî ³ì'ÿ 
íå âêàçóâàëè. — Ìè áóëè øîêîâàí³, 
êîëè ä³çíàëèñÿ, ùî éîãî âáèëè. 
ß íå áà÷èâñÿ ç íèì îñòàíí³ì ÷à-
ñîì. Âîñòàííº ñï³ëêóâàâñÿ ç Åð³òüº 
íà äí³ íàðîäæåííÿ ñï³ëüíîãî çíà-
éîìîãî. Ìè âèïèâàëè, ãîâîðèëè, 
ëþáèëè ³ ðîáèëè òå æ, ùî é ³íø³ 
íîðìàëüí³ ëþäè. ² çàðàç ä³éñíî 
äóæå âàæêèé ìîìåíò äëÿ íàñ âñ³õ.

Ñóäè ó ö³é ñïðàâ³ òðèâàþòü. 
«RIA ïëþñ» ñòåæèòü çà ³ñòîð³ºþ.

На судове засідання 30 червня прийшли іноземні 
студенти, аби Феміда прийняла справедливе рішення
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Суд виніс вирок чотирьом обвинуваченим 
у вбивстві активіста з Кременця Віталія Ващенка

Віталія Ващенка жорстоко 
вбили у 2016-му. З того 
часу друзі та родина чекали 
покарання для кривдників 
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Òåðíîïîëÿíêà Ìàðèíà Äàø-
êåâè÷ ðîçïîâ³äàº, ùî â îäíó ç 
ïåðøèõ ïîäîðîæåé îáëàñòþ âîíà 
âèðóøèëà, êîëè ïðîñòî ïðîõîäèëà 
ïîâç àâòîâîêçàë. «Ãðîø³ ç ñîáîþ 
ìàëà, áóëà íåïîäàë³ê àâòîâîêçàëó 
³ äóæå õîò³ëîñÿ êóäèñü ïî¿õàòè», — 
êàæå âîíà.

Ó Òåðíîï³ëü ñï³âðîçìîâíèöÿ 
ïåðå¿õàëà ø³ñòü ðîê³â òîìó. Çà-
ðàç âîíà ïðàöþº â îô³ñ³ îäí³º¿ ç 
òåðíîï³ëüñüêèõ êîìïàí³é òà ðîç-
ïîâ³äàº, ùî îäíîìàí³òíà ðîáîòà 
âèñíàæóº ìîðàëüíî. Òîìó ó âè-
õ³äí³ õî÷åòüñÿ âðàæåíü. Íàâ³òü 
ÿêùî íåìàº êîìïàí³¿ äëÿ ïî¿çäêè, 
ä³â÷èíà íå ñóìóº, à â³äêðèâàº äëÿ 
ñåáå íîâ³ ãîðèçîíòè ³ ðîçïîâ³äàº 
ïðî íèõ ³íøèì ó âëàñíîìó áëîç³. 
ßê ïëàíóâàòè ìàðøðóò, çáèðàòè 
ðþêçàê òà êóäè âàðòî ïî¿õàòè, 
÷èòàéòå â ³íòåðâ’þ.

— ßêèìè áóëè ïåðø³ ïîäîðîæ³? 
— ß ðîäîì ç Â³ííè÷èíè. 

À íà Òåðíîï³ëüùèí³, ïîáëèçó 
Ñêàëàòà, ó ìåíå æèâå áàáóñÿ. 
Ó äèòèíñòâ³ äóæå ÷àñòî â íå¿ ãî-
ñòþâàëà. Íà ³ñòîð³¿ Ñêàëàòñüêîãî 
çàìêó ÿ ³ âèðîñëà. Öå áëèçüêå, 
ð³äíå, ÿ äèâèëàñü íà çàìîê, äóæå 
÷àñòî õîäèëà á³ëÿ íüîãî. Õîò³ëîñü 
çàâæäè ùå ùîñü ïîáà÷èòè. Êîëè 
â øêîë³ â÷èëàñü, äóæå áàãàòî ÷è-
òàëà. Çàðàç, äî ðå÷³, òåæ ÷èòàþ 
íåìàëî. Êîëè âæå êíèãè çàê³í-
÷óâàëèñü, ÿ áðàëà åíöèêëîïåä³¿ ³ 
òàì çíàõîäèëà ùîñü ïðî ïå÷åðè, 
çàìêè. Ìð³ÿëà, ùî òàì ïîáóâàþ.

— Ùî çì³íèâ ó ïîäîðîæàõ êà-
ðàíòèí?

— Ïîäîðîæ³ ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó 
îñîáëèâ³, öå á³ëüøå ðîçâ³äóâàëü-
í³ åêñïåäèö³¿ â îáìåæåíîìó êîë³ 
íà ïðîñòîð³ ç äîòðèìàííÿì âñ³õ 
ïðàâèë áåçïåêè. Ìè ïîäîðîæó-
âàëè, ùîá îíîâèòè ³íôîðìàö³þ 
³ ä³çíàòèñü ïðî ãîòîâí³ñòü ïðè-
éìàòè òóðèñò³â ï³ñëÿ ïîñëàáëåííÿ 
êàðàíòèíó.

— ßê³ ì³ñöÿ âñòèãëè â³äâ³äàòè?
— Ñïåðøó áóëà ïî¿çäêà 

íà Äí³ñòåð òà Äæóðèíñüêèé âî-
äîñïàä. Öå óí³êàëüí³ ì³ñöÿ, ùî 
³äåàëüíî ï³äõîäÿòü äëÿ ïîäîðî-
æåé â óìîâàõ êàðàíòèíó, àäæå òàì 
âåëèê³ ïðîñòîðè, ùî äîçâîëÿþòü 
³íäèâ³äóàëüí³ ïîäîðîæ³ òà íåéìî-
â³ðíî¿ êðàñè ïðèðîäà. Íà Äí³ñòð³ 
º äåê³ëüêà îáëàäíàíèõ ñòîÿíîê 
ç äæåðåëüíîþ âîäîþ, äå ìîæíà 
ðîçáèòè íàìåòè ³ íàñîëîäæóâà-
òèñÿ â³äïî÷èíêîì. Ñåðåä íèõ — 
²âàíå-Çîëîòå, Óñòå÷êî.

Òàêîæ ïîáóâàëè íà åêîôåðì³ 
«Âåñåë³ êîçåíÿòà», äå íå ëèøå 
ïðèðîäà òà äðóæí³ òâàðèíè 
(êîçè, â³âö³, ñâèí³ òà ñîáà÷êè), 
àëå é êîðèñí³ òà ñìà÷í³ ñèðè, 
ìîëîêî, ìîðîçèâî. À â³äïî÷è-
òè ç êîìôîðòîì ìîæíà íà áàç³ 
â³äïî÷èíêó «Íàä Ñòðèïîþ», äå 
íàâêîëèøíÿ ïðèðîäà, êîìôîðò-
í³ óìîâè äîçâîëÿþòü â³äïî÷èâàòè 
ç äîòðèìàííÿì âñ³õ ïðàâèë êà-
ðàíòèíó. Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ áàçà 
ùå é òèì, ùî ðîçòàøóâàííÿ äàº 
ìîæëèâ³ñòü ¿¿ âèêîðèñòîâóâàòè 
ÿê â³äïðàâíèé ïóíêò ó ïîõîäàõ 
íà Äí³ñòåð, äî Ñð³áíèõ âîäîñïàä³â 

КОМУСЬ КАРАНТИН, А ЇЙ — 
ЩОТИЖНЯ НОВИЙ МАРШРУТ
Мандри  Марина Дашкевич щотижня 
їздить у подорож Тернопільщиною. 
Вона каже, що це не просто гарний 
відпочинок, а справді хороший засіб 
відволіктися від всіх буденних проблем. 
Чому особливими подорожі стали під час 
карантину, читайте у матеріалі

àáî â çàõîïëþþ÷èõ ìàíäð³âêàõ 
íà Ðóñèë³âñüê³ âîäîñïàäè, â ßç-
ë³âåöü ÷è Áó÷à÷ òà îêîëèö³.

Òàêîæ ÿ ïîáóâàëà â çåëåí³é 
ñàäèá³ «Â³äïî÷èíîê Êàðàõîâà». 
Òóò íà ïðîñòîðàõ Áåðåæàíùèíè 
÷åêàþòü â ãîñò³ ñ³ì'¿ òà íåâåëèê³ 
êîìïàí³¿, öå â³äïî÷èíîê ïîäàë³ 
â³ä âåëèêîãî ñêóï÷åííÿ ëþäåé.

— À ó Â³ííèö³ òåæ ¿çäèëè êó-
äèñü? ×è Òåðíîï³ëüùèíà îñîáëèâà?

— Òàì ÿ á³ëüøå ëþáèëà õî-
äèòè ãóëÿòè. Ó íàñ òåæ ì³ñòî 
íà Äí³ñòð³, äî ðå÷³. Äóæå ñõîæå 
íà Çàë³ùèêè. Ò³ëüêè Çàë³ùèêè — 
öå ï³âîñòð³â, à â íàñ Ìîãèë³â — 
íà êîðäîí³ ç Ìîëäîâîþ. Â³ä ìîãî 
äîìó äî ð³÷êè áóëî ï’ÿòñîò ìåòð³â, 
à çà ð³÷êîþ — ³íøà êðà¿íà. ² òàì 
Äí³ñòðîâñüêèé êàíüéîí, ÿêèé 
äóæå íàãàäóº Çàë³ùèêè. Òîìó íà-
â³òü öå ïîâ’ÿçàíî ç Òåðíîï³ëüùè-
íîþ. Êë³ìàò ñõîæèé. Â³äêîëè ñåáå 
ïàì’ÿòàþ, ç äðóçÿìè äóæå áàãàòî 
ëàçèëè íà ñõèëàõ êàíüéîíó. Öå 
êðàñà, ÿêà çàõîïëþº. Êîëè áóëà 
ìàëîþ, ÷àñòî õîäèëà íà ï³êí³êè 
íà Äí³ñòåð, àáî íà ãîðè íåïîäàë³ê. 

— À çàðàç ÷àñò³øå ñïîíòàííî 
¿äåòå êóäèñü ÷è ïëàíóºòå ïî¿çäêè?

— Áóâàº ïî-ð³çíîìó. Àëå êîëè 
ó âèõ³äí³ íå ¿äó êóäèñü, óæå 
íå çíàþ, êóäè ñåáå ïîä³òè ³ ùî 

ðîáèòè âäîìà. Í³êîëè íå çàáóäó 
îäíó ç ïåðøèõ ïî¿çäîê íà Òåð-
íîï³ëüùèí³, ÿê ò³ëüêè ïåðå¿õà-
ëà æèòè ñþäè. Öå áóëà íåä³ëÿ, 
ÿ âèéøëà íà ðèíîê. Äèâëþñü: 
ãðîø³ º, ÷àñ º, àâòîâîêçàë íåäàëå-
êî, à ÿ òàê äàâíî õîò³ëà ïîáóâàòè 
â Çàðâàíèö³. ×îìó á íå ïî¿õàòè? ² 
òàê ÿê áóëà îäÿãíåíà: øëüîïàíö³, 
ñï³äíèöÿ, ñóìî÷êà íà ïëå÷³. Ùå é 
àâòîáóñà íå áóëî íà òîé ìîìåíò 
äî ñàìî¿ Çàðâàíèö³. ß ïðèéøëà 
íà àâòîñòàíö³þ, à âîíè êàæóòü, 
ùî º ò³ëüêè äî ñåëà íåïîäàë³ê. 
Äóìàþ, ùî ÷åêàòè äîâãî íå áóäó. 
Òàê ³ ïî¿õàëà. Ïðî Çàðâàíèöþ 
äàâíî ÷óëà, ùå êîëè áóëà ìàëîþ, 
ïðè¿æäæàëà äî áàáóñ³, òî ÷óëà ëå-
ãåíäó ïðî Çàðâàíèöþ, ïðî äæå-
ðåëî. Öå ö³êàâî.

— Òî âè ìîæåòå ïî¿õàòè ÿê 
ó êîìïàí³¿, òàê ³ ñàì³ êóäèñü? ×è 
íå áóâàº ñàìîòíüî â äîðîç³?

— Ïàì’ÿòàþ, ÿê ïî¿õàëà âïåðøå 
íà ôåñòèâàëü ó Ï³äçàìî÷îê. ß òàì 
íå áóëà äî òîãî, ³ ìåí³ ïîÿñíè-
ëè, ùî ìàþ äî¿õàòè äî öåðêâè, 
à òàì — ïîâîðîò, ³ äåñü òàì éäåø 
òà øóêàºø çàìîê. ¯äó â àâòîáóñ³ 
³ ïðîøó âîä³ÿ: «Âè ìåí³ çóïèí³òü 
òàì á³ëÿ öåðêâè. ß íà ôåñòèâàëü». 
Â³í çäèâîâàíî ïîäèâèâñÿ, áî 
ÿ ñàìà áóëà. Ùîïðàâäà, çóïèíèâ-

ñÿ. Ïîêàçàâ äîðîãó. ² ÿ çíàéøëà. 
Ñàìà ç ðþêçàêîì. Áóâàº òàêå, ùî 
ç äðóçÿìè ¿äó, êîìïàí³ºþ, à áóâàº, 
ùî í³ â êîãî íå âèõîäèòü — ¿äó 
ñàìà. Ñóìíî íå áóâàº. Ó äîðî-
ç³ ìîæíà ç êèìîñü ïîãîâîðèòè, 
ïîñëóõàòè ìóçèêó àáî ïîäóìàòè 
ïðî ùîñü ñâîº. À êîëè âæå òóäè 
ïðè¿æäæàºø, òî çàâæäè çóñòð³÷à-
ºø àáî íîâèõ ëþäåé, àáî ñòàðèõ 
çíàéîìèõ, ÿêèõ âæå äîáðå çíàºø 
çà ö³ âñ³ ôåñòèâàë³.

— ßê³ â³ä÷óòòÿ, êîëè ïðàêòè÷íî 
ùîòèæíÿ áóâàºø â ³íøîìó ì³ñò³?

— Öå äóæå êðóòî, áî êîëè 
âåñü ÷àñ ïðàöþºø ç ïàïåðàìè, 
ñèäèø â îô³ñ³, ç òåëåôîíîì, 
òî âîíî â³äâîë³êàº â³ä îäíîìà-
í³òíîñò³, ñ³ðîñò³. Ïîïðàöþâàëà 
³ äåñü çà ð³ê-ï³âòîðà çðîçóì³ëà, 
ùî âæå çíàþ âñå, ñòàëî íóäíî. 
Òîä³ ÿ ïî÷àëà ¿çäèòè, ïèñàëà ïðî 
öå ó ñåáå â Facebook, çàõîïèëàñü. 
Ïðè¿æäæàþ ³ ðîçïîâ³äàþ äðóçÿì. 
Ðîçêàçàëà ðàç, äðóãèé, òðåò³é ïðî 
òî, äå áóëà. À ïîò³ì çðîçóì³ëà, 
ùî ìîæíà âñ³ì îäðàçó. Õîò³ëîñÿ, 
ùîá á³ëüøå ëþäåé ä³çíàëîñü ïðî 
êëàñí³ ì³ñöÿ. Íå ò³ëüêè ìî¿ äðóç³ 
òà çíàéîì³, à é ÷óæ³ ëþäè.

— Íàñê³ëüêè áëîã âàæëèâèé äëÿ 
âàñ? ×è ïëàíóºòå íà êîìåðö³éíó 
îñíîâó éîãî ïåðåâîäèòè?

— Í³, ïîêè íå ïëàíóâàëà. ß á 
õîò³ëà, ùîá ïðî áëîã ïðîñòî çíà-
ëè íàñò³ëüêè, ùîá ÿ ñàìà ìîãëà 
áà÷èòè á³ëüøå ì³ñöü ³ á³ëüøå ðîç-
ïîâ³äàòè ïðî íèõ ³íøèì. Çàãàëîì 
ÿ öå ðîáëþ, áî ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ.

— Òî ÷îìó ò³ëüêè Òåðíîï³ëüùè-
íà? Íå òÿãíå äåñü äàë³ â³ä äîìó?

— Õî÷åòüñÿ. ß äóìàþ, ùî áóäó 
ïîäîðîæóâàòè ³ íà á³ëüø³ â³äñòàí³. 
ß áóëà ³ çà êîðäîíîì. Îò ó Âàð-
øàâ³, íàïðèêëàä. Òî áóëà òåæ îñî-
áëèâà ïî¿çäêà. ß íå çíàëà, êóäè 
¿äó, ùî ÿ ìàþ òàì ðîáèòè. Ñàìà 

ñêëàäàëà ìàðøðóò, ìàëà ðîçäðó-
ê³âêó ç âèçíà÷åíèìè ì³ñöÿìè, 
ÿê³ õîò³ëà á ïîáà÷èòè. Àëå ìîâè 
íå çíàþ, ì³ñöü íå çíàþ, ëþäåé 
òåæ. Äîâåëîñü ñàì³é ñîá³ áóòè 
åêñêóðñîâîäîì. Òåïåð æàðòóþ, 
ùî ìîæó ³ äëÿ êîãîñü ïðîâîäèòè 
åêñêóðñ³¿ ó Âàðøàâ³.

— Íàçâ³òü ÒÎÏ-5 ì³ñöü â îá-
ëàñò³, ÿê³ ðàäèòå â³äâ³äàòè.

— Äóìàþ, òóò ìàº áóòè Ñêà-
ëàò, ÿêùî öå ì³é îñîáèñòèé ðåé-
òèíã. Áî öå ìîº, ð³äíå. Òóò ìàº 
áóòè Áó÷à÷, Çàë³ùèêè, Áåðåæàíè 
³ Ìîíàñòèðîê. Â îñòàííüîìó äóæå 
êðóòà àòìîñôåðà. Âàðòî ïî¿õàòè.

— Ç ÷îãî ïîòð³áíî ïî÷àòè ïëà-
íóâàííÿ ïîäîðîæ³? ßê ç³áðàòè 
ðþêçàê?

— ß áóëà ïðàêòè÷íî ó êîæíîìó 
ðàéöåíòð³. Ìåí³ òðåáà ï³âãîäèíè, 
ùîá ç³áðàòè ðþêçàê. Áåðó çàâæäè 
âîäó. ßêùî çíàþ, ùî òàì º ì³ñöå, 
äå ìîæíà ïî¿ñòè, òî á³ëüøå âçàãàë³ 
íå áåðó í³÷îãî. Òè çà äåíü ðåàëüíî 
ìîæåø âñòèãíóòè ïî¿õàòè òóäè, 
ïîäèâèòèñü ì³ñòî ³ ïîâåðíóòèñü 
íàçàä. Êð³ì âèòðàò íà äîðîãó ³ 
¿æó, á³ëüøå í³÷îãî ³ íå òðåáà.

— Ùî ïîðàäèòå òèì, õòî äîâãî 
äóìàº ïåðø, í³æ âèðóøèòè êóäèñü 
àáî ë³íóþòüñÿ ïîäîðîæóâàòè?

— Êîæåí ñàì âèð³øóº, çâ³ñíî. 
Àëå öå ôàíòàñòè÷íèé äîñâ³ä. 
Íå ðàç ÷óëà ôðàçó ïðî òå, ùî 
â ê³íö³ æèòòÿ ëþäè íàéá³ëüøå 
øêîäóþòü ïðî òå, ùî ìàëî ïî-
äîðîæóâàëè. Óñ³ äóìàþòü, ùî áó-
äóòü ¿çäèòè êîëèñü. Àëå æ êîëè? 
Òðåáà âèêîðèñòîâóâàòè áóäü-ÿêó 
ìîæëèâ³ñòü. Çðåøòîþ, êîëèñü òè 
íå áóäåø ïàì’ÿòàòè, ÿê äèâèâñÿ 
ô³ëüìè ó âèõ³äí³, òèíÿâñÿ îäíè-
ìè ³ òèìè æ ì³ñöÿìè ÷è ðîáèâ 
õàòíþ ðîáîòó. ×åðåç áàãàòî ðîê³â 
òè çìîæåø çãàäàòè ëèøå ì³ñöÿ, 
äå òè ïîáóâàâ.

«Ïîäîðîæ³ ï³ä ÷àñ 
êàðàíòèíó îñîáëèâ³, öå 
á³ëüøå ðîçâ³äóâàëüí³ 
åêñïåäèö³¿ îáìåæåíèì 
êîëîì ç äîòðèìàííÿì 
âñ³õ ïðàâèë áåçïåêè»

Тернополянка Марина Дашкевич побувала також і 
в зеленій садибі «Відпочинок Карахова»

На екофермі «Веселі козенята» є не лише природа та дружні 
тварини (кози, вівці, свині та собачки), але й корисні та 
смачні продукти: сири, молоко, морозиво
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 Ä³ºòà ç âæèâàííÿì ïåâíèõ ïðî-
äóêò³â º âàæëèâîþ ñòðàòåã³ºþ, 
ÿêó âè ìîæåòå âèêîðèñòîâóâàòè, 
ùîá çíèçèòè ðèçèê çàõâîðþâàííÿ 
íà ðàê. Íàïðèêëàä, ðåêîìåíäî-
âàíî ùîäíÿ âæèâàòè íå ìåíøå 
ï'ÿòè ïîðö³é ôðóêò³â òà îâî÷³â 
³ ïîñò³éíî êîíòðîëþâàòè ñâîþ 
âàãó.

Ó öåíòð³ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ'ÿ 
çàïåâíÿþòü, ùî ïåâí³ ïðîäóêòè 
ìîæóòü áóòè âàæëèâîþ ÷àñòèíîþ 
ïðîòèðàêîâî¿ ä³ºòè.

— Õî÷à ñïîæèâàííÿ ïðîäóêò³â 
äëÿ áîðîòüáè ç ðàêîì íå ìîæå 
ãàðàíòóâàòè çàïîá³ãàííÿ ðàêó, 
ïðàâèëüíèé âèá³ð ïðîäóêò³â 
ìîæå äîïîìîãòè çíèçèòè ðèçèê. 
Ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ä³ºòè äîïî-
ìîæóòü çíèçèòè ðèçèêè ðîçâèòêó 
ðàêó, — êàæå ïðîâ³äíèé ôàõ³âåöü 
ç ïðîìîö³¿ çäîðîâîãî õàð÷óâàííÿ 
òà ô³çè÷íî¿ àêòèâíîñò³ Öåíòðó 
ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ'ÿ ÌÎÇ Íà-
òàëÿ Óñåíêî.

ЇЖТЕ БАГАТО ФРУКТІВ 
І ОВОЧІВ 

Ôðóêòè ³ îâî÷³ ì³ñòÿòü â³òàì³íè 
³ ïîæèâí³ ðå÷îâèí, ÿê³, ÿê ââà-
æàºòüñÿ, çíèæóþòü ðèçèê äåÿêèõ 
âèä³â ðàêó, ïðîäîâæóº åêñïåðòêà. 
Âæèâàííÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ðîñ-
ëèííî¿ ¿æ³ òàêîæ çàëèøàº ìàëî 
ì³ñöÿ äëÿ ïðîäóêò³â ç âèñîêèì 
âì³ñòîì öóêðó. Çàì³ñòü òîãî, ùîá 
«çàïðàâëÿòèñÿ» îáðîáëåíèìè àáî 
ñîëîäêèìè ïðîäóêòàìè, ¿æòå 
ôðóêòè òà îâî÷³ íà çàêóñêó.

Ïðåêðàñíèì ïðèêëàäîì «ïðî-
òèðàêîâîãî ðàö³îíó» º Ñåðåäçåì-
íîìîðñüêà ä³ºòà, ùî ïðîïîíóº 
ïðîäóêòè, ÿê³ ìîæóòü ïðîô³ëàê-
òóâàòè ðàê, îð³ºíòóþ÷èñü â îñíîâ-
íîìó íà ðîñëèíí³ ïðîäóêòè, òàê³ 
ÿê ôðóêòè ³ îâî÷³, ö³ëüíå çåðíî, 
áîáîâ³ ³ ãîð³õè.

— Ñåðåäçåìíîìîðñüêà ä³ºòà 
ïåðåäáà÷àº âèêîðèñòàííÿ á³ëüø 
«çäîðîâèõ» ïðîäóêò³â: îëèâêîâà 
îë³ÿ çàì³ñòü òâàðèííèõ æèð³â ³ 
ðèáà çàì³ñòü ÷åðâîíîãî ì'ÿñà, — 
ïîÿñíþº ïàí³ Íàòàëÿ.

ПИЙТЕ ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ 
Çåëåíèé ÷àé º ïîòóæíèì àíòè-

îêñèäàíòîì ³ ìîæå áóòè âàæëè-
âîþ ÷àñòèíîþ ïðîòèðàêîâî¿ ä³ºòè. 
Çåëåíèé ÷àé ìîæå çíèçèòè ðèçè-
êè ðàêó ïå÷³íêè, ìîëî÷íî¿ çàëî-
çè, ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè, ëåãåíü, 
ñòðàâîõîäó ³ øê³ðè. Äîñë³äíèêè 
ïîâ³äîìëÿþòü, ùî íåòîêñè÷íèé 
³íãðåä³ºíò, ÿêèé ì³ñòèòüñÿ â çåëå-
íîìó ÷à¿, åï³ãàëëîêàòåõ³í-3-ãàë-
ëàò, ä³º ïðîòè óðîê³íàçè (ôåðìåí-
òó, íåîáõ³äíîãî äëÿ ðîñòó ðàêîâî¿ 
ïóõëèíè). Îäíà ÷àøêà çåëåíîãî 
÷àþ ì³ñòèòü â³ä 100 äî 200 ìã öüî-
ãî ïðîòèïóõëèííîãî ³íãðåä³ºíòà.

ЇЖТЕ БІЛЬШЕ ПОМІДОРІВ 
— Äîñë³äæåííÿ ï³äòâåðäæóþòü, 

ùî àíòèîêñèäàíò ë³êîï³í, ÿêèé 
ì³ñòèòüñÿ â òîìàòàõ, ìîæå áóòè 
á³ëüø ïîòóæíèì, í³æ áåòà-êà-
ðîòèí, àëüôà-êàðîòèí ³ â³òàì³í 
Å. Ë³êîï³í ïîâ’ÿçóþòü ³ç çàõè-
ñòîì â³ä äåÿêèõ âèä³â ðàêó, òà-
êèõ ÿê ðàê ïðîñòàòè ³ ðàê ëåãåíü. 
Îáîâ'ÿçêîâî òåðì³÷íî îáðîáëÿé-

òå ïîì³äîðè, òàê ÿê öåé ìåòîä 
âèâ³ëüíÿº ë³êîï³í ³ ðîáèòü éîãî 
äîñòóïíèì äëÿ âàøîãî îðãàí³ç-
ìó, — íàãîëîøóº ïàí³ Óñåíêî.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОЛИВКОВУ 
ОЛІЮ 

Îëèâêîâà îë³ÿ, ùî ì³ñòèòü áà-
ãàòî ïîë³íåíàñè÷åíèõ æèðíèõ 
êèñëîò, øèðîêî âèêîðèñòîâóºòü-
ñÿ ÿê äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³, òàê ³ 
äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ñàëàò³â, ñîóñ³â 
òîùî. Äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî 
ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ íà ðàê ìî-
ëî÷íî¿ çàëîçè â êðà¿íàõ Ñåðåäçåì-
íîìîð'ÿ (ç âèñîêèì ñïîæèâàííÿì 
îëèâêîâî¿ îë³¿) íà 50 â³äñîòê³â 
íèæ÷å, í³æ â Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ.

НА ЗАКУСКУ — ВИНОГРАД 
Ó ÷åðâîíîãî âèíîãðàäó º íàñ³í-

íÿ, íàïîâíåí³ ñóïåðàíò³îêñ³äàíò-
íèì àêòèâèíîì. Öåé «áîðåöü ç 
ðàêîì» òàêîæ ì³ñòèòüñÿ â ÷åðâî-
íîìó âèí³ ³ ñîêó ÷åðâîíîãî âèíî-
ãðàäó. Â³í ìîæå çàáåçïå÷èòè çíà-
÷íèé çàõèñò â³ä äåÿêèõ âèä³â ðàêó, 

õâîðîá ñåðöÿ òà ³íøèõ õðîí³÷íèõ 
äåãåíåðàòèâíèõ çàõâîðþâàíü.

РЯСНО ВИКОРИСТОВУЙТЕ 
ЧАСНИК І ЦИБУЛЮ 

Äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî ÷àñ-
íèê ³ öèáóëÿ ìîæóòü áëîêóâàòè 
óòâîðåííÿ í³òðîçàì³í³â, ïîòóæíèõ 
êàíöåðîãåí³â, ÿê³ íàö³ëåí³ íà ê³ëü-
êà ä³ëÿíîê ò³ëà, çàçâè÷àé íà òîâñòó 
êèøêó, ïå÷³íêó ³ ãðóäè. Ä³éñíî, 
÷èì ãîñòð³øà ñòðàâà ³ ÷èì á³ëüøå 
â í³é ÷àñíèêó àáî öèáóë³, òèì á³ëü-
øå â í³é õ³ì³÷íî àêòèâíèõ ñïîëóê 
ñ³ðêè, ÿê³ çàïîá³ãàþòü ðàêó.

ЇЖТЕ ЖИРНУ РИБУ 
Æèðíà ðèáà — òàêà ÿê ñêóìá-

ð³ÿ, ëîñîñü, òóíåöü ³ îñåëåäåöü — 
ì³ñòèòü îìåãà-3 æèðí³ êèñëîòè, 
òèï æèðíèõ êèñëîò, ÿêèé áóâ 
ïîâ'ÿçàíèé ç³ çíèæåíèì ðèçèêîì 
ðàêó ïðîñòàòè. Áóäüòå àêòèâí³ ³ 
âèä³ë³òü â ñâîºìó ðàö³îí³ á³ëüøå 
ì³ñöÿ äëÿ êîðèñíèõ ïðîäóêò³â, ùî 
ìîæóòü çíèçèòè ðèçèê çàõâîðþ-
âàííÿ íà ðàê.

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–151, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

— ß â³äïî÷èâàëà ç äðóçÿìè á³ëÿ 
îçåðà ó âèõ³äí³. À ÷åðåç äâà äí³ 
ïîì³òèëà íåâåëèêó ÷îðíó öÿò-
êó íà ñâî¿é íîç³ çà êîë³íîì, — 
ðîçïîâ³äàº æóðíàë³ñòêà. — Êë³-
ù³â ó ìåíå í³êîëè íå áóëî. Àëå 
ÿ çíàþ, ÿê âîíè âèãëÿäàþòü. 
Íàëÿêàëî ùå é òå, ùî ó äðóãà 
ï³ñëÿ öüîãî â³äïî÷èíêó íà íîç³ 
ç'ÿâèëàñü âåëèêà ÷åðâîíà ïëÿìà. 
Éìîâ³ðíî, âîíà òåæ â³ä óêóñó 
êë³ùà.

Òîìó ñàìîñò³éíî âèäàëÿòè ïà-
ðàçèòà ä³â÷èíà íå íàâàæèëàñü.

ДОВЕДЕТЬСЯ ВИСТОЯТИ 
У ЧЕРЗІ 

Òðàâìïóíêò çíàõîäèòüñÿ ó ÊÍÏ 
«Òåðíîï³ëüñüêà ì³ñüêà êîìóíàëü-
íà ë³êàðíÿ øâèäêî¿ äîïîìîãè», 
ùî íà âóë. Øïèòàëüíà, 2.

Âèðóøèëà òóäè. Ó ïðèéìàëü-
í³ òðàâìïóíêòó — áàãàòîëþäíî. 
Õòîñü íà â³çêó ç ïîëàìàíîþ íî-
ãîþ, õòîñü — íà ìèëèöÿõ. Ó ÷åðç³ 
âèñòîÿëà ïîíàä ãîäèíó.

Çãîäîì ïðèâ³òíèé ë³êàð ïî-
ÿñíèâ: äóæå áàãàòî ðîáîòè ç äî-
êóìåíòàìè, àäæå êîæíîãî ïàö³-

ºíòà äîâîäèòüñÿ îôîðìëþâàòè 
ó îíëàéí-ïðîãðàìó.

ЯК ВИЙМАТИ КЛІЩІВ ВДОМА 
Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ âèùî¿ êàòå-

ãîð³¿ Âîëîäèìèðà Ìàöþêà, ùî-
äíÿ ç êë³ùàìè ïðèõîäèòü ê³ëüêà 
äåñÿòê³â ïàö³ºíò³â, ³íêîëè âîíè 
âèãëÿäàþòü, ÿê çâè÷àéí³ ïëÿìêè 
íà ò³ë³. Òîìó îáà÷í³ñòü º âìîòè-
âîâàíîþ.

— Ìè áî¿ìîñü çàõâîðþâàííÿ, 
ÿêå ïåðåíîñÿòü êë³ù³, — êàæå Âî-
ëîäèìèð Ìàöþõ. — Ó òðàâíîìó 
òðàêò³ êë³ù³â º áåðèë³¿ — ì³êðî-
îðãàí³çìè, ÿê³, ïîòðàïèâøè â íàø 
îðãàí³çì, âèêëèêàþòü áåðèë³îç, 
àáî õâîðîáó Ëàéìà. Âîíà ñïî÷àòêó 
õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïî÷åðâîí³ííÿì 
á³ëüøå äâîõ ñàíòèìåòð³â, âñå-
ðåäèí³ ÿêîãî çíàõîäèòüñÿ êë³ù 
àáî ãîë³âêà êë³ùà. Òàêîæ â ëþ-

Дієта проти раку: що їсти, аби бути здоровими

ЯК ВИДАЛЯЮТЬ КЛІЩІВ 
В ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ТРАВМПУНКТІ 
Ліс  Журналістка «RIA плюс» «зловила» 
кліща. Через кілька днів після відпочинку 
на природі вона помітила комаху в себе 
на нозі. За допомогою звернулась 
у тернопільський травмпункт

äèíè º ï³äâèùåíà òåìïåðàòóðà 
äî 39–40 ãðàäóñ³â. Òàêîæ öå á³ëü 
ñóãëîá³â, íàïðóãà â ì'ÿçàõ.

Ë³êàð ðàäèòü, ÿê ìîæíà ñïðîáóâà-
òè ñàìîñò³éíî âèäàëèòè êë³ùà ç ò³ëà.

— Äëÿ òîãî, ùîá âèäàëèòè 
êë³ùà, ïîòð³áíî ñõîïèòè éîãî 
ï³íöåòîì òà ïðîêðóòèòè ïðîòè 
ãîäèííèêîâî¿ ñòð³ëêè ï'ÿòü-ñ³ì 
ðàç³â, — ðàäèòü ïàí Ìàöþõ. — 
Òàêèì ÷èíîì ìè âèêðó÷óºìî êë³-
ùà, íà÷å ïðîáêó. Âñ³ ³íø³ ìåòîäè 
º íåä³ºâ³ òà ìîæóòü íàøêîäèòè 
âàì, àäæå êë³ù ìîæå çàëèøè-

òè ãîë³âêó â øê³ðíèõ ïîêðèâàõ. 
ßêùî âè êë³ùà âèêðó÷óºòå, 
à íå â³äðèâàºòå — íåáåçïåêè â³í 
íå ñòàíîâèòü. Äàë³ ðàíó íåîáõ³ä-
íî îáðîáèòè ñïèðòîì àáî ðîç-
÷èíîì éîäó.
ßêùî ïî÷åðâîí³ííÿ íà ì³ñö³ óêó-
ñó íåìàº, íåìàº òåìïåðàòóðè òà 
çàãàëüíî¿ ñëàáêîñò³ — äî ë³êàðÿ 
ìîæíà íå çâåðòàòèñü.

КОЛИ ВІДДАВАТИ КЛІЩА 
НА ЕКСПЕРТИЗУ 

— Íà àíàë³ç âè ìîæåòå â³ääàòè 

êë³ùà, âèäàëèâøè éîãî ñàìîñò³é-
íî, àáî ÿêùî âàì éîãî âèäàëÿþòü 
ó ë³êàðí³, — ïðîäîâæóº ë³êàð. — 
ßêùî â ïàðàçèòîâ³ àíàë³ç ï³äòâåð-
äèòü íàÿâí³ñòü áåðèë³é — íåãàéíî 
çâåðí³òüñÿ äî ³íôåêö³îí³ñòà.

Ùîá ïåðåâ³ðèëè, ÷è áóâ çàðàæå-
íèé êë³ù, ÿêîãî âè âèéíÿëè — ïî-
òð³áíî çâåðòàòèñÿ â ì³ñüêèé â³ää³ë 
Òåðíîï³ëüñüêîãî îáëàñíîãî ëàáî-
ðàòîðíîãî öåíòðó ÌÎÇ Óêðà¿íè, 
çà àäðåñîþ: âóë. Îñòðîçüêîãî, 21 à.
Âàðò³ñòü ïåðåâ³ðêè ñòàíîâèòü 
73 ãðèâí³.

«Äëÿ òîãî, ùîá 
âèäàëèòè êë³ùà, 
ïîòð³áíî ñõîïèòè éîãî 
ï³íöåòîì òà ïðîêðóòèòè 
ïðîòè ãîäèííèêîâî¿ 
ñòð³ëêè ï'ÿòü-ñ³ì ðàç³â» 

За словами лікаря Володимира Мацюка, щодня приходить кілька десятків пацієнтів 
з кліщами, інколи вони виглядають, як звичайні плями на тілі
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СЕРЕДА, 8 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 «Жiночий рай»
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20, 00.30, 
01.45, 04.50 Суспiльна студiя. 
Марафон 
15.10 UA: Спорт 
15.20, 22.15, 23.40, 05.45 Погода 
15.25 Реалiтi-шоу «Грандiознi 
проекти: Австралiя» 
16.30, 18.55 Д/ц «Супер-Чуття» 
17.30 Нашi грошi 
19.20 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
20.30 Д/ц «Дикi тварини» 
21.25 Кубок України 
з футболу. Фiнал. ФК «Динамо» 
(Київ) — ФК «Ворскла» 
(Полтава) 
23.50, 03.50 Плiч-о плiч 
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, 
04.35 ТСН 
09.25 «Життя вiдомих людей 
2020»
10.20 «Життя вiдомих людей 
2019»
11.15 «Любий, ми переїжджа-
ємо»
11.40, 13.20, 15.00 «Мiняю 
жiнку 14»
17.10 Х/ф «Вiтер кохання»
19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.30 К/к «Кухня» 
22.30, 02.30 К/к «Джунiор»
00.35 Х/ф «Меркурiй у небез-
пецi»
05.30 «Українськi сенсацiї»

IНТЕР
03.00 «Орел i Решка. Шопiнг» 
04.55 «Телемагазин»
05.25, 22.05 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05 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. Фатальна пристрасть»
18.00, 19.00, 01.35 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
20.55 «Речдок. Особливий випа-
док. Привiт з минулого»
23.50 Х/ф «Циган» 

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35, 10.05 Цивiльна оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 
з Костянтином Стогнiєм 
11.00, 13.20, 21.25 Т/с «Розтин 
покаже»
12.45, 15.45 Факти. День 
13.25, 16.20 Х/ф «Гра»
16.25 Х/ф «Рахунок»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
23.20 Х/ф «Злочинець»
01.20 Х/ф «Арсенал»
02.50 Стоп-10 

СТБ
07.00 «Все буде добре!»
08.50 Т/с «Коли ми вдома» 
10.15 «Ультиматум»
14.15, 14.50 Т/с «Крiпосна»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
18.15 «Один за всiх»

20.15, 22.45 Т/с «За вiтриною»
22.50 Т/с «Лiнiя свiтла» 
00.40 Х/ф «Iдеальний голос 3»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20 Варьяти
09.20 Т/с «Грiмм»
11.40 Х/ф «Знакомтесь Дейв» 
13.20 Екси
15.20 Кохання на виживання
17.10, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Оптом дешевше» 
22.50 Х/ф «Оптом дешевше 2» 
00.20 Т/с «Загубленi»
02.05 Служба розшуку дiтей 
02.10 Зона ночi 
04.10 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.00 Т/с «Рання пташка» 
09.40 Т/с «Рання пташка 2» 
10.30, 17.30 4 весiлля 
11.30, 16.30, 01.00 Панянка-се-
лянка 
12.30 Вечiрка 2 
13.00 Вечiрка 3 
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 ЛавЛавСar 3 
02.15 Теорiя зради 
03.00 Щоденники Темного
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «Джедаи»
07.00 Х/ф «Угнанный»
08.45 Х/ф «Бэйтаун вне закона»
10.35 «Месть природы»
11.05, 17.15 «Затерянный мир»
14.00 Х/ф «Случайный шпион»
15.30 Х/ф «Хрустальные черепа»
19.15 Т/с «Опер по вызову-4»
20.10 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков»
21.55 Т/с «CSI: Место престу-
пления-13»
23.40 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-12»
02.05 «Облом.UA.»
04.20 29 тур ЧУ по футболу 
«Десна» — «Колос» 

ЧЕТВЕР, 9 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 «Жiночий рай»
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: Австралiя» 
16.30, 18.55, 20.30 Д/ц «Су-
пер-Чуття» 
17.30 Бюджетники 
19.20 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
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, 
04.35 ТСН 
09.25 «Життя вiдомих людей 
2020»
10.15 «Життя вiдомих людей 
2019»
11.10 «Любий, ми переїжджа-
ємо»
11.35, 13.25 «Одруження 
наослiп — 4» 
15.00 «Одруження наослiп — 5» 

17.10 Х/ф «Вiтер кохання»
19.00 «Секретнi 
матерiали 2020»
20.45 К/к «Кухня» 
21.45 «Право на владу 2020» 
00.30 Х/ф «Час»
02.20 Х/ф жаху «Виття: Пере-
родження»
05.30 «Українськi сенсацiї»

IНТЕР
03.05 «Орел i Решка. Шопiнг 
04.55 «Телемагазин»
05.25, 22.05 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05 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. Фатальна пристрасть»
18.00, 19.00, 01.40 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
20.55 «Речдок. Особливий випа-
док. Привiт з минулого»
23.50 Х/ф «Циган» 

ICTV
04.15 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Цивiльна оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 
з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Секретний фронт 
11.05, 13.20 Т/с «Рiшає Онiстрат»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.25 Х/ф «Людина 
пiтьми»
16.50 Х/ф «Еволюцiя» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.15 Анти-зомбi 
21.25 Т/с «Розтин покаже»
23.25 Х/ф «Денне свiтло»
01.30 Х/ф «Спiвучасник»
03.20 Стоп-10 

СТБ
07.00 «Все буде добре!»
08.50 Т/с «Коли ми вдома» 
10.35 «Ультиматум»
14.15, 14.50 Т/с «Крiпосна»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
18.15 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «За вiтриною»
22.50 Т/с «Лiнiя свiтла» 
00.40 Х/ф «Знайомтеся, Джо 
Блек»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20 Варьяти
09.20 Т/с «Грiмм»
11.20 Х/ф «Клiк: iз пультом 
по життю»
13.20 Екси
15.20 Заробiтчани 
17.10, 19.00 Хто зверху?
20.50 Х/ф «Твої, мої i нашi» 
22.30 Х/ф «Сусiди»
00.20 Т/с «Загубленi»
02.00 Служба розшуку дiтей 
02.05 Зона ночi 
04.10 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.00 Т/с «Рання пташка 2» 
10.30, 17.30 4 весiлля 
11.30, 16.30, 01.00 Панянка-се-
лянка 
12.30 Вечiрка 3 
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 ЛавЛавСar 3 
02.15 Теорiя зради 
03.00 Щоденники Темного
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «Джедаи»
07.00 Х/ф «Стражи сокровищ»
08.50 Х/ф «Столкновение»
10.30 «Месть природы»
10.50 «Решала-2»
12.50, 17.15 «Затерянный мир»
13.50 Х/ф «Загадки Сфинкса»
15.25 Х/ф «Храм черепов»
19.15 Т/с «Опер по вызову-4»
20.15 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков»
22.00, 00.40 Т/с «CSI: Место 
преступления-13»
23.45 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-12»
01.30 «Облом.UA.»
04.20 29 тур ЧУ по футболу 
«Заря» — «Александрия» 

П`ЯТНИЦЯ, 10 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 «Жiночий рай»
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: Австралiя» 
16.30, 18.55, 20.30 Д/ц «Су-
пер-Чуття» 
17.00, 21.40 Д/ц «Дикi тварини» 
17.25 VoxCheсk 
17.30, 04.25 Перша шпальта 
19.20 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
22.15, 22.45 Свiтова медицина 
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, 
04.45 ТСН 
09.25 «Життя вiдомих людей 
2020»
10.20 «Життя вiдомих людей 
2019»
11.15 «Любий, ми переїжджа-
ємо»
12.20, 14.40 «Одруження 
наослiп — 5» 
17.10 Х/ф «Вiтер кохання»
19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.30 «Лiга смiху. Дайджест 
2020»
21.50, 23.35, 03.00 «Вечiрнiй 
квартал»
01.20 К/к «Фейковi копи»
05.55 «Свiтське життя. 2020»

IНТЕР
03.10 «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. Фатальна пристрасть»
18.00, 01.40 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного» 
20.00 «Подробицi тижня»

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 00.35 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Цивiльна оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 
з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Анти-зомбi 

11.05, 13.20 Х/ф «Еволюцiя» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Х/ф «Великий тато»
15.10, 16.20, 22.55 Скетч-шоу 
«На трьох»
17.25, 20.10 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечiр 
01.05 Х/ф «Людина пiтьми»
02.40 Х/ф «Спiвучасник»

СТБ
06.55 «Врятуйте нашу роди-
ну — 4»
09.10, 19.00 «Наречена для 
тата 3»
11.05, 14.50, 18.15 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
20.50, 22.45 Х/ф «Мама 
мимоволi»
00.00 Т/с «Лiнiя свiтла» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20, 00.40 Варьяти
09.20 Т/с «Грiмм»
12.10 Топ-модель по-українськи
16.50 Х/ф «Поїздка в Америку» 
19.00 Х/ф «Проблемне дитя» 
20.20 Х/ф «Проблемне дитя 2» 
22.10 Х/ф «Сусiди 2»
23.50 Т/с «Загубленi»
02.00 Служба розшуку дiтей 
02.05 Зона ночi 
05.10 Стендап шоу

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.00 Т/с «Рання пташка 2» 
10.30, 17.30 4 весiлля 
11.30, 16.30 Панянка-селянка 
12.30 Вечiрка 3 
13.30 Країна У 
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 
20.30 Одного разу пiд Полтавою 
14.30, 20.00 Танька i Володька 
15.30 Одного разу в Одесi 
16.00, 19.00 Сiмейка У 
21.00 Х/ф «Упiймай шахрайку, 
якщо зможеш»
23.00 Х/ф «Надто крута для мене»
01.00 ЛавЛавСar 3 
02.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «Джедаи»
07.00 Х/ф «Жизнь обмана»
08.45 Х/ф «2012: Сверхновая»
10.15 «Месть природы»
11.05, 17.25 «Затерянный мир»
14.05 Х/ф «Кинг Конг»
19.15 Х/ф «Черная вода»
21.10 Х/ф «Ветреная река»
23.05 Х/ф «Литовская свадьба»
01.00 Т/с «CSI: Место престу-
пления-13»
01.50 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017»

СУБОТА, 11 липня 

UA: перший
06.00 М/с «Попелюшка» 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.30, 
02.30, 05.30 Новини 
07.15 М/с «Листи вiд Фелiкса» 
07.50, 02.20 Погода 
08.20 Додолики 
09.05, 02.50 Енеїда 
10.10 Х/ф «Брехати, щоб 
бути iдеальною» 
12.00 Д/ц «Дикi тварини» 
12.30 Зробiть менi тату 
13.00 Новi погляди на плацебо 
13.30, 13.55 Свiтова медицина 
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 «Вiрний. Пристрасть i 
злочин»
01.00 Святi та грiшнi 
01.55 #ВУКРАЇНI
03.45 Сильна доля 
04.35 Бюджетники 

1+1
07.00, 04.10 «Життя вiдомих 
людей 2020»

08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 14.20 «Свiт навиворiт»
12.00 «Любий, ми переїжджа-
ємо»
15.20 Х/ф «Залiзний кулак»
17.15 Х/ф «Я, робот»
19.30, 05.25 ТСН 
20.15 «Вечiрнiй квартал»
22.00 «Українськi 
сенсацiї 2020»
23.10, 00.10 «Свiтське життя. 
2020»
01.05 «Лiга смiху. Дайджест 
2020»
02.25 Х/ф жаху «Виття: Пере-
родження»

IНТЕР
03.10 «Чекай на мене. Україна» 
04.40 «Орел i Решка. Шопiнг» 
05.20 «Телемагазин»
05.50 «М/ф»
06.40 «Слово Предстоятеля»
06.45 Х/ф «Як посварив-
ся Iван Iванович з Iваном 
Никифоровичем» 
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом. Домашня 
кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Дачна поїздка 
сержанта Цыбули» 
12.30 Х/ф «Солдат Iван Бровкiн» 
14.10 Х/ф «Iван Бровкiн 
на цiлинi» 
16.00 Х/ф «Максим 
Перепелиця» 
17.50, 20.30 Т/с «Пристрастi 
по Зiнаїдi»
20.00, 02.25 «Подробицi»
22.40 Концерт «Iвануш-
ки International. 20 рокiв» 
00.45 Х/ф «Вiн, вона i я» 
02.55 «Орел i решка. Дива 
свiту 2» 

ICTV
04.40 Скарб нацiї 
04.50 Еврика!
05.00 Факти 
05.25 Т/с «Марк + Наталка»
07.35 Скетч-шоу «На трьох»
10.30, 13.00 Т/с «Розтин покаже»
12.45 Факти. День 
14.25 Х/ф «Злочинець»
16.25 Х/ф «Миротворець»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна: 
Протокол Фантом»
21.40 Х/ф «Джек Раян: Теорiя 
хаосу»
23.35 Х/ф «Святий»
01.45 Х/ф «Старим тут не мiсце»

СТБ
05.15 Т/с «Лiнiя свiтла» 
06.55 Т/с «Коли ми вдома» 
07.25 Х/ф «Мама мимоволi»
09.50 «Неймовiрна правда про 
зiрки»
10.50 Т/с «Мiсто закоханих»
17.05, 00.40 «Хата на тата»
19.00 «МастерШеф Професiо-
нали 2»
21.45 «Х-Фактор — 10» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.25 Kids» Time 
06.05 М/ф «Лоракс» 
07.30 Таємний агент 
08.40, 01.00 Варьяти
12.20 Хто зверху?
16.10 Х/ф «Проблемне дитя» 
17.40 Х/ф «Проблемне дитя 2» 
19.20 Х/ф «Лисий нянька: 
Спецзавдання» 
21.00 Х/ф «Скарб Амазонки»
22.50 Х/ф «Не займайте Зохана»
02.30 Зона ночi 
05.10 Стендап шоу

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.00 М/ф «У пошуках йєтi» 
11.25 Х/ф «Везунчик» 
13.00, 15.00, 22.00 Країна У 
13.30, 16.30 Сiмейка У 
14.00, 16.00, 19.30, 20.30 Танька i 
Володька 
14.30 Одного разу в Одесi 
15.30, 19.00, 20.00, 21.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
17.00 Х/ф «Хороший рiк»
23.00 Х/ф «Старе загартування»
00.30 Теорiя зради 
02.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
08.00 «Затерянный мир»
13.45 Х/ф «Единственный»
15.15 Х/ф «Драконий жемчуг» 
16.50 Х/ф «Большой переполох 
в Малом Китае»
18.45 Х/ф «Черная маска»
20.40 Х/ф «Время псов»
22.10 Х/ф «Поворот с Тахо»
23.55 Х/ф «Зубастый торнадо: 
Время пришло»
01.35 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017»

НЕДIЛЯ, 12 липня 

UA: перший
06.00 М/с «Попелюшка» 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.00, 
02.30, 05.30 Новини 
07.15 М/с «Листи вiд Фелiкса» 
07.50, 02.20 Погода 
08.15 «Шо? Як?»
09.00 Божественна лiтургiя 
Православної Церкви України 
у день славних i всехвальних 
першоверховних апостолiв 
Петра i Павла 
11.00 Недiльна Лiтургiя Україн-
ської 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 Д/ф «Америка.Тропiчний 
лiс: Пiвденна Америка» 
21.20 Д/ц «Супер-Чуття» 
22.00 Х/ф «Гаспар їде на весiл-
ля»
00.30 UA: Фольк. Спогади 
01.25 Сильна доля 
02.50 Бюджетники 
03.45 #ВУКРАЇНI
04.35 Святi та грiшнi 

1+1
06.15, 07.05 «Життя вiдомих 
людей 2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.25, 02.50 «Свiт навиворiт»
17.05 Х/ф «Три iкси»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Три iкси-2: Новий 
рiвень»
22.50 Х/ф «Щасливе число 
Слевiна»
00.50 К/к «Ноттiнг-Гiлл»

IНТЕР
03.45, 11.00 «Орел i Решка. 
Iвлєєва vs. Бєдняков» 
04.30 «Подорожi в часi» 
04.55 «М/ф»
05.40 Х/ф «Дачна поїздка 
сержанта Цыбули» 
07.00 «Концерт Влада Ситника»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Дива 
свiту 2» 
12.00 Т/с «Пристрастi по Зiнаїдi»
16.25 Т/с «Панi Фазiлет i ї ї 
доньки» 
20.00 «Подробицi»

20.30 Х/ф «Пiсля весiлля» 
22.30 Х/ф «Максим Перепелиця» 
00.20 «Речдок»
02.55 «Орел i Решка. Шопiнг» 

ICTV
04.05 Скарб нацiї 
04.10 Еврика!
04.20 Факти 
04.50, 07.15 Анти-зомбi 
05.30, 08.05 Цивiльна оборона 
06.20 Секретний фронт 
09.00 Т/с «Вiддiл 44»
11.45, 13.00 Х/ф «Миротворець»
12.45 Факти. День 
14.15 Х/ф «Джек Раян: Теорiя 
хаосу»
16.10 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна: 
Протокол Фантом»
18.45 Факти тижня 
20.50 Х/ф «Поклик вовка»
22.55 Х/ф «Переслiдуючи 
за «Красный Октябрь»
01.30 Х/ф «Нiндзя-убивця»
03.05 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Лiнiя свiтла» 
06.55 «Все буде смачно!»
08.45 «Вiрнi друзi: невiдома 
версiя»
09.40 «Бiле сонце пустелi: 
невiдома версiя»
10.30 «МастерШеф Професiо-
нали 2»
13.25 «Хата на тата»
19.00 «Слiдство ведуть екстра-
сенси»
19.55 «Один за всiх»
22.10 «Я соромлюсь свого тiла»
01.20 «Вагiтна в 16»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.05 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.10, 01.20 Варьяти
08.20 Таємний агент 
10.50 М/ф «Мiстер Лiнк: Загу-
блена ланка еволюцiї» 
12.20 Х/ф «Оптом дешевше» 
14.10 Х/ф «Оптом дешевше 2» 
16.00 Х/ф «Лисий нянька: 
Спецзавдання» 
17.40 Х/ф «Скарб Амазонки»
19.40 Х/ф «Тварина» 
21.00 Х/ф «Цiпонька»
23.00 Х/ф «П'ятдесят вiдтiнкiв 
сiрого»
02.30 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
11.00 Х/ф «Монте Карло» 
13.00 Т/с «Село на мiльйон» 
17.00 Х/ф «Упiймай шахрайку, 
якщо зможеш»
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 
пiд Полтавою 
19.30, 20.30 Танька i Володька 
22.00 Країна У 
23.30 Х/ф «Надто крута для мене»
01.30 Теорiя зради 
03.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
07.50, 23.50 «Затерянный мир»
12.50 Х/ф «Закон доблести»
14.45 Х/ф «Тактическая сила»
16.20 Х/ф «Узник»
18.00 Х/ф «Не высовывайся!»
20.00 Х/ф «Веселые каникулы»
21.45 Х/ф «Возмездие»
01.50 «Облом.UA.»
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Óâå÷åð³ â öåíòð³ ì³ñòà òà â ïàð-
êàõ ìîæíà ïîáà÷èòè áàãàòî ìîëî-
ä³. ª ³ ä³òè ç áàòüêàìè òà ïåíñ³î-
íåðè, ÿê³ â³äïî÷èâàþòü òà ãóëÿþòü 
ì³ñòîì.

Íà àëå¿ ì³æ Òåàòðàëüíèì ìàé-
äàíîì òà ïàì’ÿòíèêîì Ïóøê³íó 
âñòàíîâèëè äåêîðàòèâíå îñâ³òëåí-
íÿ ó âèãëÿä³ àðîê. Ðàí³øå àðêè 
áóëè íà âóëèö³ Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷-
íîãî, îäíàê ¿õ ïåðåíåñëè. Òàì äóæå 
ëþáëÿòü ôîòîãðàôóâàòèñÿ ä³â÷àòà.

Íà îíîâëåí³é âóëèö³ ×îðíîâîëà 
áàãàòî ëþäåé, ÿê³ éäóòü íà Òå-
àòðàëüíèé ìàéäàí, àáî ïðîñòî 
â³äïî÷èâàþòü íà ëàâêàõ.

Á³ëÿ Êàòåäðè ëþäåé ìåíøå. 
Âíî÷³ çàâäÿêè îñâ³òëåííþ âîíà 
ñïðèéìàºòüñÿ çîâñ³ì ïî-³íøîìó.

À îò äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê á³ëÿ 

«Äÿä³ Ñòüîïè» ìàéæå íå îñâ³ò-
ëåíèé. Ââå÷åð³ ä³òåé òàì íåìàº.

Ïðè ñóò³íêàõ òåðíîïîëÿíè 
â ïàðêó çáèðàþòüñÿ äèâèòèñÿ 
ô³ëüìè ï³ä â³äêðèòèì íåáîì.

Ó «Òîï³ëü÷å» ÷åðåç çàðîñë³ äå-
ðåâ òà òüìÿíå îñâ³òëåííÿ äåõòî 
áî¿òüñÿ éòè ïàðêîì. Áàãàòî àëåé 
âçàãàë³ íå îñâ³òëþºòüñÿ, òîìó ãó-
ëÿòè òàì ìîòîðîøíî.

Áàãàòî ñïîðòñìåí³â â «Òîï³ëü-
÷å» ïðèõîäÿòü íà åêñòðèì-ìàé-
äàí÷èê ñàìå ââå÷åð³. Òàì º îñâ³ò-
ëåííÿ ³ ìîæíà ïîãðàòè â òåí³ñ 
àáî ïîçàéìàòèñÿ íà âóëè÷íèõ 
òðåíàæåðàõ.

Ç íàáåðåæíî¿ Òåðíîï³ëüñüêî-
ãî ñòàâó äîáðå âèäíî îñâ³òëåííÿ 
ðàéîíó «Äðóæáà». Îäíàê íà òå-
ïëîõîä³ ó âå÷³ðí³é ÷àñ íå ïîêà-
òàºøñÿ. Ïðîãóëÿíêè íà íüîìó 
çàê³í÷óþòüñÿ áëèçüêî 21.00, êîëè 
ùå íå òåìíî.

РЕКЛАМА

ДЕ ТЕРНОПОЛЯНИ ЛЮБЛЯТЬ 
ГУЛЯТИ І ФОТОГРАФУВАТИСЯ ВНОЧІ 
Місто  Увечері чимало тернополян 
виходять на вулиці на прогулянки. 
Який вигляд має нічне місто, подивився 
і журналіст «RIA плюс»

На Привокзальній площі часто проходять люди. Після масштабної реконструкції 
там побільшало ліхтарів, з’явився широкий тротуар, велодоріжка та зелена зона

В
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«Білий дім» щовечора підсвічується кольорами 
державного прапора. Будівлю можна помітити 
навіть з набережної парку Тараса Шевченка

У парку ім. Тараса Шевченка найбільше людей 
біля аераційних фонтанів. Там фотографується 
чимало тернополян

Біля фонтану «Кульбаба» пізнього вечора теж 
бігають діти. Коли спекотно — фонтан вмикають. Він 
працює до ночі. Має різнокольорову підсвітку
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Розмова друзів:
— Інтернет — це зло!
— Та годі тобі, я через Інтернет 
одружився.
— О! А я тобі про що кажу?

***
Якщо дівчина каже: “головне — 
не подарунок, головне — увага”, 
запевняю вас: головне подарунок!

***
Ніколи не сперечайтеся з дівчиною — 
відразу цілуйте!

***
“Я кохаю тебе”, — освідчуються 
українці.
“I love you”, — говорять англійці.
“Je t’aime”, — кажуть французи.

І тільки китайці мовчки роблять свою 
справу.

***
— Від кохання з першого погляду є 
чудові ліки.
— Які?
— Поглянути вдруге.

***
Не кожна дівчина вірить у кохання з 
першого погляду, бо складно ось так 
на око визначити, хто скільки заробляє.

***
Зустрілись дві подруги:
— Як ти схудла! — вигукнула одна.
— Чоловік мені зраджує, я так 
страждаю, так страждаю!
— Так розлучися з ним.

— Не можу. Мені потрібно скинути ще 
три кілограми.

***
— Любий, тобі які жінки більше 
подобаються, розумні чи красиві?
— Ні ті, ні інші, люба! Ти ж знаєш, 
я кохаю лише тебе.

***
Розмовляють Оксана і Марійка.
— Потім, — каже Оксана. — Я сказала 
йому, що не хочу його більше бачити!
— І він пішов собі? — запитує подруга.
— Ні! Вимкнув світло.

***
— Слухай, серденько, як довго буде 
тривати наш медовий місяць?
— Доки ти не попросиш у мене грошей.

***
Трагедія чоловіка: одружувався з 
красивою — виявилася розумною.

***
Дружина:
— Ми з тобою ніде не буваємо!
— Добре, завтра піду сміття 
викидати — візьму тебе з собою.

***
Чоловік на курорті познайомився з 
пані, звертаючись до неї:
— Ви знаєте, з тієї самої хвилини, як я з 
вами познайомився, я вже не можу ні 
пити, ні їсти, ні палити…
— Ви так закохані?
— Та що ви, просто грошей на це вже 
не залишається.

ÐÎÇÂÀÃÈ
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ТОП літніх терас для відпочинку

ОВЕН Середина літа сприятли-
ва для вирішення побутових, 
господарських питань. Можна 

почати ремонт, купити меблі і зайнятися 
оновленням інтер'єру. Липень обіцяє 
Овну стабільне становище у фінансах. 
Нові надходження будуть стабільними.

ТЕЛЕЦЬ У липні Тельцю не варто 
будувати глобальні плани. Астро-
логи рекомендують довіритися 

обставинам. Тоді все складеться най-
приємнішим чином. Можна опинитися 
під владою рутинних, побутових справ, 
астрологи рекомендують відпочити і 
більше думати про духовне.

БЛИЗНЮКИ У липні Близнюкам 
варто вести розмірене і спокійне 
життя, щоб не вийти із зони ком-

форту. Якщо потрібно добудувати дачу 
або зробити ремонт в квартирі, то заз-
далегідь купіть матеріали. У стосунках з 
коханою людиною не все безхмарно. 

РАК У середині літа начальство 
оцінить ваш потенціал, винагоро-
дить премією і навіть допоможе 

в реалізації великих проєктів. Астрологи 
радять у липні холостякам-Ракам стати 
ініціативнішими. Інакше зі смутком 
у погляді будете самотньо блукати 
вулицями міста.

ЛЕВ У липні зірки обіцяють Леву 
приємну відпустку, а також вирі-
шення побутових питань, які були 

відкладені в довгий ящик. Не прагніть 
виконати все ідеально, помилки можуть 
стати рушійною силою навіть у критичних 
ситуаціях. Робіть висновки і йдіть далі.

ДІВА У липні зірки обіцяють вам 
стабільне матеріальне становище. 
Незліченні багатства на голову 

не впадуть, але ви не залишитесь ні з 
чим. Сміливо будуйте плани і присвятіть 
час навчанню. Якщо хочеться реалізува-
тися в творчості чи бізнесі, то вам всюди 
"зелене" світло.

ТЕРЕЗИ Гороскоп на липень про-
рокує Терезам домашні клопоти 
і вирішення проблем близьких 

родичів. Ухилитися тут не вдасться, вони 
ґрунтовно на вас насіли. Але якщо плану-
вати кожен день, то можна без затримок 
усунути масу неприємних моментів.

СКОРПІОН Неприємності 
в сімейному житті — не виняток 
у липні, але вам потрібно стати 

мудрішими. І про почуття гумору не за-
бувайте, воно допоможе розглянути 
"зерно" навіть в мінусах. Будьте обе-
режними під час спортивних занять — є 
загроза отримати травму. 

СТРІЛЕЦЬ У липні Стрільцеві 
астрологи радять займатися 
роботою навіть під час відпустки. 

Вона не забере багато часу, якщо 
все під контролем, а майбутній успіх 
окупить витрачений час. Для вирішен-
ня фінансових проблем зверніться 
до знаючих людей.

КОЗЕРІГ Ідеї і плани, які Козеріг 
виношував ще з весни, реалізу-
ються в середині літа. Це буде 

особливо приємно усвідомлювати, коли 
отримаєте грошову винагороду. Козеро-
га чекають неповторні враження, яскраві 
зустрічі і любовний роман. Жінки цього 
знаку точно свого чоловіка не упустять.

ВОДОЛІЙ У липні на Водолія 
чекає маса сюрпризів у діловій 
сфері. Чим старанніше візьме-

теся за роботу, тим вищими будуть 
успіхи і прибуток. Але не забувайте і 
про відпочинок, інакше здоров'я почне 
підводити.

РИБИ Риб у липні чекає мрій-
лива, романтична пора. Ви 
познайомитеся з людиною, яка 

сподобається друзям, родичам. Ви за-
кохаєтеся ґрунтовно і по вуха. Риби, які 
у стосунках давно, подивляться на свого 
партнера по-новому.

Гороскоп

АНЕКДОТИ

Якщо ви хочете побачити 
усмішку Мони Лізи, 
не відвідуючи музею, спитайте 
дружину, куди вона поділа вашу 
зарплату.

***
Їхній шлюб пройшов у клопотах 
про розлучення.

***
Чоловік їде на курорт один, без 
дружини.
Через тиждень надсилає їй смс: 
"Все одно люблю тільки тебе!"
Відповідь дружини: "Та й ти 
поки найкращий".

***
На питання, чи був у нього 
курортний роман, він 
віджартувався:
— Хіба це роман? Так собі, 
брошура…

***
— Я прошу руки вашої доньки!
— Ну що ж, як то кажуть — у нас 
товар, а вам… капець.

***
— Щось невидиме, що 
витає в повітрі і робить нас 
щасливими, це — Любов.
— Не обов'язково… це може бути 
і безкоштовний WІ-FІ…

***
— Це жахливо! — обурюється 
дружина футбольного 
вболівальника, — ти знаєш 
напам'ять календар першості 
і імена всіх футболістів, але 

не пам'ятаєш дату нашого 
весілля!
— Нічого подібного. Ми 
одружилися, коли наша збірна 
програла Ісландії.

***
— Мушу вам заявити: ваша 
дочка згодна вийти за мене.
— Самі винні! Не треба було 
приходити до нас щовечора.

***
— Лікарю, щось порадьте. Мій 
чоловік геть не цікавиться мною 
як жінкою.
— Спробуйте вдягти сексуальну 
чорну білизну.
— Вже пробувала. Він відклав 
газету й питає: "Що, хтось 
помер?"

***
Дві подруги пліткують про 
життя.
Одна:
— А мені тут недавно заміж 
пропонували вийти…
— Вітаю! А хто?
— Батьки…

***
Два старих друга згадують свою 
молодість.
— Заради мене одна чарівна 
дівчина ризикувала життям, — 
каже, зітхаючи один.
— Як це?
— Вона сказала, що швидше 
стрибне в річку, ніж вийде 
за мене заміж.

РЕСТОРАННО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС MAXIM
У ресторані «Веранда» ви можете насолодитися 
виступами гуртів, обрати пиво до смаку. Розташу-
вавшись на м'яких диванах ресторану «Тераса», 
поринете у надзвичайну атмосферу літнього 
міста, адже це — найкращий видовий ресторан. 
У нас ваше свято точно пройде якнайкраще. Ми 
розмістимо ваших гостей максимально комфорт-
но (зал розрахований на 200 посадкових місць), 
запропонуємо такі смачні страви, що ви точно 
попросите рецепт. Ну, і на завершення, те місце, 
яке стане для вас улюбленим — це наш «Караоке 
клуб». Тут сама атмосфера налаштовує до заду-
шевного співу. 
Адреса: м. Тернопіль, вул.Білецька, 1. Тел. 
067–351–41–01, https://maxim.te.ua/ua.
З 10.00 (кожен з ресторанів працює за іншим 
графіком)

HONEY HALL
Нова локація просто неба за 20 км від Тернополя 
в елегантному французькому стилі над ставом, 
поряд із сосновим лісом. У  Honey Hall: велике 
біле шатро на 230 гостей  (із просторим танцю-
вальним май данчиком та терасою над водою); 
гарна природа: ставок, високі дерева, доглянутий  
газон, лавандові доріжки, краєвид на сосновий  
ліс; романтичний  причал для весільної  церемонії ; 
кей теринг-кімната з професій ним ресторанним 
обладнанням; гриль-зона, лаунж-зона, сучасні 
комфортні вбиральні; простора паркозона. При-
ватність гарантована постій ною охороною. 
Бронюй те свою дату за телефоном: 050–377–
15–40.

МАЯК, БАР-ПІЦЕРІЯ
Фірмові пригощання — піца «Маяк» з беконом 
і грибами, мікс ковбасок власного виробни-
цтва «Від Ігоря», м'ясне плато. У меню пред-
ставлені європейська, італійська та українська 
кухні. Акцент зроблений на різноманітності 
тонкої піци. Безкоштовна доставка страв 
по всьому місту. Заклад підходить для від-
починку як великих компаній, так і з дітьми, 
адже тут є спеціально обладнана дитяча 
кімната. З літньої тераси відкривається неймо-
вірний краєвид на Тернопільський став. Графік 
роботи: 10.00–23.00.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Мазепи, 1. Тел.: 
(0352) 43–23–00, 098–843–23–00.

РЕСТОРАН «ХУТІР»
Ресторан «Хутір» — це будівля на 300 людей, 
просторий весільний зал та затишний літній 
майданчик з дерев’яними альтанками, сауна. Це 
місце сімейного відпочинку, що гостинно прийме 
вас та допоможе зробити святкування вашого ве-
сілля, корпоративу, бенкету, ювілею, випускного 
чи будь-якого свята незабутнім! Заклад організує 
виїзні фуршети та романтичні вечері. У закладі ви 
зможете влаштувати шикарну фотосесію — тери-
торія ресторану «Хутір» облаштована кращими 
ландшафтними дизайнерами, а з самого закладу 
відкривається неймовірний краєвид на Терно-
пільський став. Жива музика з 19 до 23.30. VIP 
зал з каміном. Зали для бенкетів на 30, 60, 100, 
200 осіб. Літній майданчик з живою музикою.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Чумацька, 81 а. 
Тел.: (0352) 43–57–79, 098–891–12–64, 
https://hutir.ternopil.ua.
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