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 Лікарня у Коропці перейшла на фінансування 
НСЗУ. Але зі службою підписали договір лише на 
один пакет послуг, забезпечення – усього 3,5 тисячі 
на місяць. Цих грошей катастрофічно не вистачає

 Три десятки працівників у червні написали заяви 
на звільнення. З того часу керівництво мало знайти 
гроші, аби оплатити їхню роботу. Але вже липень, 
а питань у цій історії досі більше, ніж відповідей с. 3

ХТО «СКИНЕТЬСЯ» ЇМ НА ЗАРПЛАТИ?
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Поліція   102
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Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» чергує 

журналіст Ольга Турчак. 

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ó ì³ñò³ íåñïðèÿòëèâà ñèòóàö³ÿ 
³ç çàõâîðþâàí³ñòþ íà êîðîíàâ³-
ðóñ. Ïðî íåîáõ³äí³ñòü äîòðèìàííÿ 
êàðàíòèíó òà ñîö³àëüíó â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü ãîâîðÿòü ìåäèêè.

— Ñèòóàö³ÿ â ö³ëîìó â îáëàñò³ 
çàëèøàºòüñÿ ñêëàäíîþ, — êàæå 
çàñòóïíèê äèðåêòîðà ëàáîðàòîð-
íîãî öåíòðó, ë³êàð-åï³äåì³îëîã 
Âîëîäèìèð Ïàíè÷åâ. — Ïîêàç-
íèêè çàõâîðþâàíîñò³ â îáëàñò³ 
ïðàêòè÷íî âäâ³÷³ ïåðåâèùó-
þòü ïîêàçíèêè çàõâîðþâàíîñò³ 
â Óêðà¿í³. Ìè ïåðåâèùóºìî ïî-
êàçíèê äèíàì³êè çðîñòàííÿ. Öå 
äóæå íåäîáðå.

НЕ ДОТРИМУЮТЬСЯ ОБМЕЖЕНЬ 
Âîëîäèìèð Ïàíè÷åâ íàãîëî-

øóº, ùî äîòðèìóâàòèñÿ êàðàí-
òèíó íåîáõ³äíî, àäæå â³ä öüîãî 
çàëåæàòü æèòòÿ ëþäåé.

— Öå âñå ñòàºòüñÿ ÷åðåç ïî-
ðóøåííÿ ñîö³àëüíî¿ äèñòàíö³¿, 
â³äñóòí³ñòü çàñîá³â çàõèñòó ó ãðî-
ìàäñüêèõ ì³ñöÿõ, íåïîòð³áíèõ 
êîíòàêò³â òîùî, — êàæå ë³êàð. — 
Áåçâ³äïîâ³äàëüíà ïîâåä³íêà îê-
ðåìèõ çàêëàä³â òà ï³äïðèºìñòâ 
ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî ìè ìà-
ºìî ñïàëàõè ³íôåêö³¿. Ïåðåõ³ä 
äî àäàïòèâíîãî êàðàíòèíó ëþäè 
ñïðèéíÿëè ÿê â³äñóòí³ñòü éîãî 
âçàãàë³. Òîìó íàì ïîòð³áíî «äî-
ñòóêàòèñÿ» äî ëþäåé, àëå, íà ïðå-
âåëèêèé æàëü, çá³ëüøåííÿ ê³ëü-
êîñò³ çàõâîðþâàíîñò³ ïðèâîäèòü 
äî çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñìåðòåé.

Ë³êàð ïîÿñíþº, ùî çóïèíèòè 
êîðîíàâ³ðóñ æîðñòêèìè îáìåæåí-
íÿìè íåìîæëèâî, îäíàê öå íå îç-
íà÷àº, ùî îáìåæåííÿ íå ïîòð³áí³, 
³ ¿õ ìîæíà ³ãíîðóâàòè. Çàâäÿêè 
êàðàíòèííèì íîðìàì âäàºòüñÿ 
êîíòðîëþâàòè ñèòóàö³þ ³ íå äî-
ïóñòèòè ïåðåïîâíåíèõ ë³êàðåíü.

— Çâè÷àéíî, ïðèïèíèòè åï³äå-
ì³þ ïîâí³ñòþ êàðàíòèííèìè çà-
õîäàìè íåìîæëèâî, àëå ìè ìàºìî 
ï³äòðèìóâàòè ñèòóàö³þ íà ïåâíî-
ìó ïðèéíÿòíîìó ð³âí³, — êàæå Âî-
ëîäèìèð Ïàíè÷åâ. — Àëå ñèòóàö³ÿ 

âèõîäèòü ç-ï³ä êîíòðîëþ. Íåäî-
òðèìàííÿ êàðàíòèíó íà ðèíêàõ, 
ó òðàíñïîðò³, ó ìàãàçèíàõ íåãà-
òèâíî âïëèâàº íà åï³äåì³îëîã³÷íó 
ñèòóàö³þ. ß îñîáèñòî áóâ ñâ³äêîì, 
ÿê â ìàãàçèíàõ ïðîäàâö³ ðîáëÿòü 
çàóâàæåííÿ ïîêóïöÿì áåç ìàñêè. 
Ïðîäàâö³ ïðèâîäÿòü ñâî¿ àðãóìåí-
òè, ïîêóïö³ áåç ìàñîê — ñâî¿. Áåç 
âçàºìíî¿ ïîâàãè, áåç ñîö³àëüíî¿ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ íàñ ìîæå ÷åêà-
òè óñêëàäíåííÿ åï³äåì³îëîã³÷íî¿ 
ñèòóàö³¿. Âîíà çàðàç º ñêëàäíîþ 
³ ïîòðåáóº «ìîá³ë³çàö³¿».

Çàãàëîì, ñòàíîì íà 14 ëèïíÿ, 
ó Òåðíîï³ëüñüê³é ãðîìàä³ çàðåº-
ñòðîâàíî òà ï³äòâåðäæåíî 538 âè-
ïàäê³â ³íô³êóâàííÿ. 134 îñîáè âæå 
îäóæàëè.

ЧИ ДОЗВОЛИЛИ ПАРТНЕРСЬКІ 
ПОЛОГИ?

Ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó íå ïðîâîäè-
ëè ïàðòíåðñüêèõ ïîëîã³â ó çâ’ÿçêó 
ç êàðàíòèíîì. Îäíàê áàãàòî òåð-
íîïîëÿí íå ðîçóì³º, ÷îìó ÷îëî-
â³ê, ÿêèé áóâ ç äðóæèíîþ óâåñü 
÷àñ äî ïîëîã³â, íå ìîæå áóòè ïî-
ðó÷ ç äðóæèíîþ äëÿ ï³äòðèìêè.

Ïåòèö³þ ïðî òå, ùîá äîçâîëèòè 
ïàðòíåðñüê³ ïîëîãè, çàðåºñòðóâàëà 
òåðíîïîëÿíêà ²ðèíà ßðåì÷óê.

Âîíà íàáðàëà 325 ãîëîñ³â ç 
300 íåîáõ³äíèõ, òîìó ¿¿ ðîçãëÿ-
íóëè â ì³ñüêé³ ðàä³.

— Íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè º ïåòè-
ö³ÿ, ïðî òå, ùîá äîçâîëèòè ïðîâî-
äèòè ïàðòíåðñüê³ ïîëîãè, — êàæå 
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî 
çàáåçïå÷åííÿ Îëüãà ßðìîëåíêî. — 
Îäíàê º ð³øåííÿ îáëàñíî¿ êîì³-
ñ³¿, ÿêà íå ðåêîìåíäóº ïðîâîäèòè 
ïàðòíåðñüê³ ïîëîãè. Âðàõîâóþ-
÷è ñèòóàö³þ, ó ì³ñò³ ïàðòíåðñüê³ 
ïîëîãè íå ïðàêòèêóâàëè. Àëå º 
îñîáëèâ³ âèïàäêè. Äî ïðèêëàäó, 
íåùîäàâíî ïðèéìàëè ïîëîãè 
ó ³íîçåìêè, ÿêà çîâñ³ì íå âîëîä³º 
óêðà¿íñüêîþ. Â îêðåìèõ âèïàäêàõ 
òàê³ ïîëîãè ìîæíà äîçâîëèòè.

Ë³êàð³ çà íåîáõ³äíîñò³ ìîæóòü 
äîçâîëèòè ÷îëîâ³êó áóòè ïðè-
ñóòí³ì ï³ä ÷àñ ïîëîã³â, òà ÿêùî 
â öüîìó íå áóäå ãîñòðî¿ íåîáõ³ä-

ДОЗВІЛ НА ПАРТНЕРСЬКІ ПОЛОГИ, 
ТРАНСПОРТ ТА ВИПУСКНИЙ: ЗМІНИ
Рішення  Партнерські пологи можуть 
дозволити, а от контроль за закладами 
торгівлі, транспортом та ресторанами 
будуть посилювати. Яких змін чекати 
тернополянам найближчим часом, 
читайте у матеріалі

íîñò³ — ðàäèòèìóòü óòðèìàòèñÿ.
À 9 ëèïíÿ íà çàñ³äàíí³ ì³ñüêîãî 

îïåðàòèâíîãî øòàáó ó Òåðíîïî-
ë³ äîçâîëèëè ïðàêòèêó ïàðòíåð-
ñüêèõ ïîëîã³â çà ðåçóëüòàòàìè 
êîíñèë³óìó ë³êàð³â òà íàÿâíîñò³ 
ÏËÐ-òåñòó.

ЯК ПРАЦЮЮТЬ РОБОЧІ ГРУПИ 
ßê ïîÿñíþþòü ó ì³ñüê³é ðàä³, 

çàâàíòàæåí³ñòü ë³æîê ó ë³êàðíÿõ 
íå êðèòè÷íà, îäíàê âàðòî ïîñè-
ëþâàòè êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì 
êàðàíòèíó, ùîá íå äîïóñòèòè ïå-
ðåïîâíåíèõ ë³êàðåíü.

Çà öèì ó ì³ñò³ ñòåæàòü ñïåö³àëü-
í³ ðîáî÷³ ãðóïè. Íà ïîðóøíèê³â 
êàðàíòèíó ñêëàäàþòü ïðîòîêîëè.

— Çà îñòàíí³ òðè òèæí³ ðîáîòè 
ñï³ëüíèõ ðîáî÷èõ ãðóï ìè ñêëàëè 
31 ïðîòîêîë, — êàæå íà÷àëüíèê 
â³ää³ëó Òåðíîï³ëüñüêîãî ðàéîííî-
ãî â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ Ñåðã³é Îñàä-
öà. — Ïðîòÿãîì òèæíÿ ìè ùîäíÿ 
çíàõîäèìî 2–3 ïîðóøåííÿ. Ìàº-
ìî äåÿê³ çàêëàäè, äå íåîäíîðàçîâî 
¿õ âèÿâëÿëè. Íàäàë³ íàø³ ðîáî÷³ 
ãðóïè ïðàöþþòü.

Îñê³ëüêè íà ðèíêàõ áàãàòî ïðî-
äàâö³â íåäîòðèìóþòüñÿ êàðàíòè-
íó, òàì ïî÷àëè ñêëàäàòè ïðîòî-
êîëè íà ïîðóøíèê³â. Äî öüîãî 
ñï³ëüí³ ðîáî÷³ ãðóïè ëèøå ïîïå-
ðåäæóâàëè ïðàö³âíèê³â ðèíêó ïðî 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü, çàÿâèâ Ñåðã³é 
Îñàäöà.

Íà âîä³¿â òðàíñïîðòó, ÿê³ ïî-
ðóøóþòü âèìîãè, çà îñòàíí³ äâà 
òèæí³ ñêëàëè 22 ïðîòîêîëè.

— ×àñòî ïîïàäàþòüñÿ îäí³ ³ 
ò³ æ âîä³¿, ÿê³ áåðóòü äî òðàí-
ñïîðòó á³ëüøå ïàñàæèð³â, í³æ öå 
äîçâîëåíî ïîñòàíîâîþ Êàáì³-
íó, — êàæå íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â îáëàñò³ Áîã-
äàí Øåâ÷óê. — Íà ö³ ïîðóøåííÿ 
ìè ðåàãóºìî. Äî íàñ íàäõîäÿòü 
ïîâ³äîìëåííÿ íà ë³í³þ «102» â³ä 
òåðíîïîëÿí ïðî ïîðóøåííÿ êà-
ðàíòèíó ó òðàíñïîðò³, â³äïîâ³äíî, 
íà ö³ çâåðíåííÿ ìè ðåàãóºìî.

Ïðàö³âíèêè Äåðæïðîäñïîæèâ-
ñëóæáè òàêîæ ïðîäîâæóþòü ïå-
ðåâ³ðêè ó ñêëàä³ ñï³ëüíèõ ãðóï. 
Äî çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî õàð÷ó-
âàííÿ, äå âæå âèÿâëÿëè ïîðóøåí-

íÿ, íàâ³äóâàòèìóòüñÿ ç ïîçàïëàíî-
âèìè ïåðåâ³ðêàìè ÷àñò³øå.

ЯК ПРАЦЮВАТИМУТЬ 
ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ 

Ç ïî÷àòêó ëèïíÿ òåðíîï³ëüñüê³ 
êàôå, ðåñòîðàíè òà áàðè ìîãëè 
ïðàöþâàòè ëèøå äî 22.00. Îäíàê 
9 ëèïíÿ íà çàñ³äàíí³ îïåðàòèâíî-
ãî øòàáó âíåñëè çì³íè.

— Íà ïåð³îä îáìåæåííÿ ÷àñó 
ðîáîòè çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî õàð-
÷óâàííÿ, ìè ïðîâîäèëè îáñòåæåí-
íÿ çàêëàä³â ³ ïðèéøëè äî âèñíîâ-
êó, ùî ìîæíà äîçâîëèòè ðîáîòó 
öèõ çàêëàä³â çà íàÿâí³ñòþ äîçâîëó 
ó í³÷íèé ÷àñ, — êàæå íà÷àëüíèöÿ 
â³ää³ëó òîðã³âë³, ïîáóòó òà çàõèñòó 
ïðàâ ñïîæèâà÷³â Ãàëèíà Ãîðºâà.

Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ øòàá âñå æ 
âèð³øèâ äîçâîëèòè ðîáîòó çà-
êëàäàì ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ 
âíî÷³, îäíàê çà íèìè ïîñèëÿòü 
êîíòðîëü. Çàêëàäàì ãðîìàäñüêîãî 
õàð÷óâàííÿ äîçâîëèëè ïðàöþâàòè  
ï³ñëÿ 22:00 çã³äíî ç ãàô³êàìè ¿õ 
ðîáîòè çà óìîâè âèêîíàííÿ óñ³õ 
ïðîòèåï³äåì³îëîã³÷íèõ âèìîã, ÿê³ 
íàðàç³ ä³þòü.

ЗМІНИ У ГРОМАДСЬКОМУ 
ТРАНСПОРТІ 

— Òðàíñïîðò ïðàöþº â ðåæèì³ 
àäàïòèâíîãî êàðàíòèíó, — êàæå 
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ òðàí-
ñïîðòíèõ ìåðåæ òà çâ’ÿçêó Îëåã 
Â³òðóê. — Óñ³ ïåðåâ³çíèêè ïðî³í-
ñòðóêòîâàí³ ïðî äîòðèìàííÿ ê³ëü-
êîñò³ ïàñàæèð³â. Ìè ïðîâîäèìî 

ïåðåâ³ðêè ãðîìàäñüêîãî òðàí-
ñïîðòó. Äåç³íôåêö³þ ïðîâîäÿòü 
ðåãóëÿðíî.

×åðåç òå, ùî âîä³¿ áîÿòüñÿ áðàòè 
çàéâèõ ïàñàæèð³â, ó ì³ñò³ áðàêóº 
òðàíñïîðòó. Íå êîæíîìó âäàºòüñÿ 
ñ³ñòè â òðîëåéáóñ ÷è ìàðøðóòêó. 
Òîìó òåðíîïîëÿí, ÿê³ íå ïîñï³øà-
þòü íà ðîáîòó, çàêëèêàþòü êîðè-
ñòóâàòèñÿ ãðîìàäñüêèì òðàíñïîð-
òîì â ÷àñ, êîëè öå íå çàâàæàòèìå 
ïðàöþþ÷îìó íàñåëåííþ.

— Ìè ïðîñèìî ï³ëüãîâèê³â, 
ÿê³ ¿äóòü íà ðèíêè, äà÷³ — òðîõè 
çì³ñòèòè ÷àñ ñâî¿õ ïî¿çäîê, ùîá 
ëþäè, ÿê³ ïîâèíí³ çðàíêó ¿õàòè 
íà ðîáîòó, ìîãëè ñêîðèñòàòèñÿ 
ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì, — 
êàæå ïàí Â³òðóê. — Íàðàç³ ÷àñ 
ïåðåâåçåíü òà îêðåì³ ìàðøðóòè 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó êîðè-
ãóþòü, ùîá çìåíøèòè íàâàíòà-
æåííÿ íà ñèñòåìó ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó. Ïðî ö³ çì³íè ïîâ³-
äîìèìî çãîäîì.

ЧИ БУДЕ В МІСТІ СВЯТО 
ВИПУСКНОГО?

1 ñåðïíÿ ó Òåðíîïîë³ ïëàíóþòü 
îðãàí³çóâàòè ñâÿòî âèïóñêíèê³â. 
Ïðî çàõ³ä íàðàç³ ùå ìàëî ùî â³-
äîìî. Ùî ñàìå äîçâîëÿòü òà ÿê 
îðãàí³çóþòü áåçïåêó — âèð³øó-
âàòèìóòü ïðåäñòàâíèêè øòàáó 
äëÿ áîðîòüáè ç êîðîíàâ³ðóñîì.

Íàðàç³ íåâ³äîìî, ÿê ñàìå â³äáó-
âàòèìåòüñÿ ñâÿòî âèïóñêíèê³â òà 
÷è äîçâîëèòü öå åï³äåì³îëîã³÷íà 
ñèòóàö³ÿ. Ïðî öå ÷èòàéòå çãîäîì.

Òåðíîïîëÿí, ÿê³ íå 
ñï³øàòü íà ðîáîòó, 
çàêëèêàþòü ìåíøå 
êîðèñòóâàòèñÿ 
ãðîìàäñüêèì 
òðàíñïîðòîì âðàíö³

Представники спільних робочих груп попереджають 
підприємців та перевізників міста про відповідальність 
за порушення карантину
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²ç 20 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó êîëèøí³é 
êîìóíàëüíèé ìåäçàêëàä Êîðî-
ïåöüêî¿ ñåëèùíî¿ ðàäè ïåðåéøîâ 
íà ô³íàíñóâàííÿ Íàö³îíàëüíî¿ 
ñëóæáè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè òà ñòàâ 
ÊÍÏ «Êîðîïåöüêà ë³êàðíÿ Êî-
ðîïåöüêî¿ ñåëèùíî¿ ðàäè».

Ðàí³øå òóò íàäàâàëè ñòàö³îíàð-
íî-ïîë³êë³í³÷íó äîïîìîãó. Ï³ñëÿ 
ðåôîðìóâàííÿ çàêëàä ñòàâ ôàê-
òè÷íî ïîë³êë³í³êîþ. Ïðîòå çàðàç 
ìåäóñòàíîâà ³ñíóº ëèøå íà ïàïå-
ð³. Ìåäóñòàíîâà ïðèïèíèëà ñâîþ 
ä³ÿëüí³ñòü ÷åðåç çâ³ëüíåííÿ óñ³õ 
ïðàö³âíèê³â. Ò³ ï³øëè, áî á³ëüøå 
íå ìîãëè ïðàöþâàòè áåç çàðïëàò. 
Îñòàíí³ ãðîø³ îòðèìàëè ó áåðåçí³.

1 êâ³òíÿ ÊÍÏ «Êîðîïåöüêà ë³-
êàðíÿ» óêëàëà êîíòðàêò ç ÍÑÇÓ 
íà ñï³âô³íàíñóâàííÿ ³ç ãðîìàäîþ. 
ÎÒÃ ìàº äîô³íàíñîâóâàòè áþäæåò 
ë³êàðí³ íà 40%. Òàêîæ óñòàíî-
âà óêëàëà ºäèíèé ïàêåò ïîñëóã 
«Àìáóëàòîðíî-ïîë³êë³í³÷íà äîïî-
ìîãà». Çà íèì îòðèìàëà ñì³øíå 
ô³íàíñóâàííÿ — 3 562 ãðèâí³ 
íà ì³ñÿöü. Öèõ êîøò³â íå âèñòà-
÷àº íàâ³òü íà çàðïëàòó ìåäñåñòðè, 
êàæå êåð³âíèê çàêëàäó.

ЗБИРАЮТЬ НА ЗАРПЛАТИ 
Ó ì³ñöåâ³é ñï³ëüíîò³ «Êîðî-

ïåöü-³íôî» êåð³âíèê ï³äïðèºì-
ñòâà Ñòåïàí Äâîðñüêèé çâåðòà-
ºòüñÿ äî íåáàéäóæèõ ç ïðîõàííÿì 
ïðî äîïîìîãó ìåäçàêëàäó.

«...Â³ä ÍÑÇÓ ë³êàðíÿ îòðèìóº 

ùîì³ñÿöÿ 3562 ãðí, öüîãî äóæå 
ìàëî, — ïèøå â³í. — Ï³ñëÿ äâîõ 
ì³ñÿö³â ðîáîòè, íå îòðèìàâøè í³ 
êîï³éêè çàðîá³òíî¿ ïëàòè (êîøòè 
â³ä ÍÑÇÓ ï³øëè íà ñïëàòó ïîäàò-
ê³â), óñ³ ïðàö³âíèêè çâ³ëüíèëèñÿ, 
¿ì äîñ³ íå âèïëà÷åíà çàðïëàòà. 
ßêùî õòîñü ìîæå ÷èìîñü äîïî-
ìîãòè — áóäåìî äóæå âäÿ÷í³».

«ОСТАННІ ГРОШІ — У БЕРЕЗНІ» 
Ó ÷åðâí³ 30 ïðàö³âíèê³â ë³êàðí³ 

íàïèñàëè çàÿâè íà çâ³ëüíåííÿ. Ç 
òîãî ÷àñó êåð³âíèöòâî ìàëî çíàé-
òè ãðîø³, àáè îïëàòèòè ¿õíþ ðî-
áîòó. Àëå âæå ëèïåíü, à ïèòàíü 
ó ö³é ³ñòîð³¿ äîñ³ á³ëüøå, í³æ â³ä-
ïîâ³äåé. Ìåäèêè äàë³ ÷åêàþòü…

— Íàì íå äàëè â³äïóñêí³, 
íå äàëè ðîçðàõóíêîâ³. Íå âè-
ïëàòèëè é çàðïëàòè çà êâ³òåíü 
³ òðàâåíü, — ðîçïîâ³äàº ñòàðøà 
ìåäñåñòðà çàêëàäó Ìàð³ÿ Êóðè-
ëÿê. — Ñåðåä êîëèøí³õ ïðàö³â-
íèê³â º æ³íêà, áóäèíîê ÿêî¿ çàòî-
ïèëî, êîëè â ñåë³ ñòàëàñÿ íåãîäà. 
Âîíà ñàìà ç òðüîìà ä³òüìè. ² âñ³ì 
áàéäóæå íà öå. Âñ³ì âçàãàë³ ä³ëà 
äî íàñ íåìàº. Êîëè ìè ïðîõîäè-
ëè ïåðåôîðìàòóâàííÿ, òî âëàäà 
áîæèëàñü, ùî çáåðåæå ë³êàðíþ, 
à çàðàç ùî?

ßê êàæå æ³íêà, çàðàç ó Êîðîïö³ 
º àìáóëàòîð³ÿ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè 
ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè, ÿêà ï³äïî-
ðÿäêîâóºòüñÿ Ìîíàñòèðèñüê³é 
öåíòðàëüí³é ë³êàðí³, àëå ³ ¿õ ïî-
ë³êë³í³êà ìàº ïðàâî íà ³ñíóâàííÿ.

— Òóò ó 2018–2019 íàäàâàëè 
ñòàö³îíàðíó äîïîìîãó, — êàæå 

РЕКЛАМА

Такий допис опублікував головний лікар комунального некомерційного 
підприємства. Він просить небайдужих зібрати кошти на зарплати медикам

ЗВІЛЬНИЛИСЯ ВСІ МЕДИКИ ЛІКАРНІ. 
ДИРЕКТОР ПРОСИТЬ «СКИНУТИСЯ»
Проблема  Лікарня у Коропці 
перейшла на фінансування НСЗУ. Але 
зі службою підписали договір лише 
на один пакет послуг, фінансування — 
усього 3,5 тисячі на місяць. Цих грошей 
не вистачає навіть на одну зарплату. Три 
десятки працівників — звільнилися 

ïàí³ Ìàð³ÿ. — Çàêóïèëè íîâå 
îáëàäíàííÿ, çðîáèëè ðåìîíòè. ² 
âîíî íåïîãàíî, áî â ñåë³ áàãàòî 
ëþäåé ñòàðøîãî â³êó. ¯ì ÷àñòî 
ïîòð³áíî ÷è òî âèì³ðÿòè òèñê, 
÷è êîëîòè óêîë. Çàðàç ñòàëîñü, 
ÿê ñòàëîñü. Ìè í³÷îãî íå ìîæåìî 
çðîáèòè ç òèì. Ïðîñòî õî÷åìî, 
ùîá íàì ïîâåðíóëè ãðîø³, ÿê³ 
ìè çàðîáèëè. Íàì îá³öÿëè, ùî 
çàïëàòÿòü, ³ â ãðîìàä³, ÿêùî äî-
áðå ïîøóêàòè, òî º ãðîø³. Áàãàòî 
îá³öÿëè, àëå öå ïðîñòî ñëîâà. Ìè 
çáèðàºìîñü ïîäàâàòè â ñóä.

ТРЕБА 140 ТИСЯЧ ГРН 
Íà çàðïëàòè ìåäèêàì òðåáà 

140 òèñ. ãðí íà ì³ñÿöü. Çàãàëîì 
çàáîðãîâàí³ñòü — ìàéæå 300 òèñ. 
ãðèâåíü, ãîâîðèòü äèðåêòîð çà-
êëàäó Ñòåïàí Äâîðñüêèé.

— Òàêèõ ãðîøåé ó ì³ñöåâî¿ âëà-
äè íåìàº. Êóäè ìè âæå ò³ëüêè 
íå çâåðòàëèñü — óñå ìàðíî, — 
êàæå Ñòåïàí Äâîðñüêèé. — Ìè 
çàêëþ÷èëè äîãîâ³ð íà îäèí ïàêåò 
ïîñëóã. Ó ÍÑÇÓ íàì âèä³ëèëè 
3 562 ãðèâí³ òà ïîÿñíèëè, ùî öå 
íà ïðîë³êîâàíèõ 100 ïàö³ºíò³â, 
õî÷à ìè ïðèéìàëè íàáàãàòî á³ëü-
øå. À çðåøòîþ, ÿê ëþäèíó ìîæíà 
ïðîë³êóâàòè íà 35 ãðèâåíü?

Äëÿ òîãî, ùîá îôîðìèòè ³íø³ 
ïàêåòè ïîñëóã, çà ñëîâàìè ïàíà 
Äâîðñüêîãî, ïîòð³áíî ìàòè ó ë³-
êàðí³ àïàðàò ØÂË, àïàðàò ÓÇÄ, 
ðåíòãåí-àïàðàò òà äâ³ ñòàâêè àíå-
ñòåç³îëîãà. Àëå äå æ âçÿòè êîøòè 
íà âñå öå, ÿêùî ó âëàä³ ðîçâîäÿòü 
ðóêàìè? — çàïèòóº äèðåêòîð.

— Âîíè ìàþòü ô³íàíñóâàòè íàñ 
íà 40% ³ ãîòîâ³ ïëàòèòè çà ñâ³òëî 
òà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. À õòî òîä³ 

ïëàòèòèìå ëþäÿì çàðïëàòè? — 
ïðîäîâæóº ïàí Äâîðñüêèé.

Ö³êàâî, ùî íà ìîìåíò ï³äïè-
ñàííÿ äîãîâîðó ç ÍÑÇÓ çàêëàä 
ìàâ ³íøîãî äèðåêòîðà — Òð³ùóê 
². Ä. À âæå çà òèæäåíü, ç 8 êâ³òíÿ 
ó ë³êàðí³ ç'ÿâèâñÿ ³íøèé êåð³â-
íèê — Ñòåïàí Äâîðñüêèé. Çàêëàä, 
äî ñëîâà, ùå ó êâ³òí³ îòðèìàâ 
íàéìåíøå â îáëàñò³ ô³íàíñóâàí-
íÿ â³ä ÍÑÇÓ. Ó òðàâí³ äèðåêòîð 
Äâîðñüêèé â ³íòåðâ'þ ì³ñöåâèì 
ÇÌ² á³äêàâñÿ, ùî ãðîøåé êàòà-
ñòðîô³÷íî íå âèñòà÷àº.

«Я НЕ Я І ЛІКАРНЯ НЕ МОЯ» 
Ãîëîâà Êîðîïåöüêî¿ ÎÒÃ Âîëî-

äèìèð Ìåëüíèê ïåðåêîíóº, ÿêùî 
ë³êàðíÿ çíàõîäèòüñÿ íà òåðèòîð³¿ 
ãðîìàäè, öå ùå í³÷îãî íå îçíà÷àº.

— Çàðàç ï³äïðèºìñòâî ô³íàí-
ñóº ÍÑÇÓ. Ë³êàðíÿ ìàº ïîäàâàòè, 
ñê³ëüêè õâîðèõ â íèõ º, ñê³ëüêè 
àíàë³ç³â, ïðîöåäóð çðîáèëè. Ë³-
êàðíÿ í³÷î íå ïîäàº. Òî çâ³äêè 
âîíè áóäóòü ìàòè ãðîø³? — êàæå 
ãîëîâà ÎÒÃ. — ß íå ìàþ äàâàòè 
¿ì ãðîø³. ÎÒÃ äîô³íàíñîâóº áþ-

äæåò ë³êàðí³ íà 40%.Òàì íåìàº 
ìîæëèâîñò³ íàäàâàòè ïîñëóãè, áî 
íåìàº ïðîô³ëüíèõ ë³êàð³â.

Îñíîâíà ïðîáëåìà â òîìó, ùî 
ë³êàðíÿ íå óêëàëà â÷àñíî äîãî-
âîðè ïðî íàäàííÿ ïàêåò³â ïî-
ñëóã ç ÍÑÇÓ, êàæå ãîëîâà ÒÎÄÀ 
Âîëîäèìèð Òðóø. Ð³øåííÿ ïðî 
ô³íàíñóâàííÿ àáî íåäîô³íàíñó-
âàííÿ ë³êàðåíü òàêîãî òèïó ìîæå 
ïðèéìàòè ãðîìàäà íà ñâ³é ðîçñóä. 
² îáëàñíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, çà ñëîâà-
ìè ¿¿ î÷³ëüíèêà, íà òåêå ð³øåííÿ 
âïëèíóòè íå ìîæå. Áî íå º ðîçïî-
ðÿäíèêîì êîøò³â ãðîìàäè.

— ßêùî äîãîâ³ð íå ï³äïèñàíèé, 
òî â³äïîâ³äíî ÍÑÇÓ íå ìîæå ïå-
ðåðàõîâóâàòè á³ëüøå êîøò³â. Áî 
ãðîø³ «õîäÿòü» çà ïàö³ºíòîì, 
à ÿêùî ïàö³ºíò³â íåìàº, òî â³äïî-
â³äíî, íåìàº ³ êîøò³â, - êîìåíòóº 
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îõîðîíè 
çäîðîâ'ÿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ÎÄÀ 
Âîëîäèìèð Áîãàé÷óê.

Àëå ùî æ áóäå äàë³? Õòî ïî-
âåðíå ìåäèêàì çàðïëàòè, ÿê³ âîíè 
÷åñíî çàðîáèëè? ×èíîâíèêè ëèø 
çíèçóþòü ïëå÷èìà… Äàë³ áóäå.

Замість лікарні у Коропці — порожні стіни та приміщення. 
Усі працівники звільнилися, а пацієнтів тут більше не приймають 

«Ñåðåä êîëèøí³õ 
ïðàö³âíèê³â º æ³íêà, 
áóäèíîê ÿêî¿ çàòîïèëî, 
êîëè â ñåë³ ñòàëàñÿ 
íåãîäà. Âîíà ñàìà 
ç òðüîìà ä³òüìè
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²ìóíî-ôåðìåíòí³ àíàë³çè íà âè-
çíà÷åííÿ àíòèò³ë äî çáóäíèê³â 
êîðîíàâ³ðóñó ó Òåðíîï³ëüñüê³é 
îáëàñò³ ïî÷àëè ïðîâîäèòè ùå 
â òðàâí³. Îäíàê ïðîéòè òåñò ìîãëè 
ëèøå ìåäèêè, ïðàâîîõîðîíö³ òà 
ðÿòóâàëüíèêè. Ö³ òåñòè äëÿ íèõ 
áåçêîøòîâí³. ¯õ ³ íàäàë³ ïðîâî-
äÿòü áåçêîøòîâíî äëÿ ëþäåé îê-
ðåìèõ ïðîôåñ³é. Óñ³ ³íø³ ìîæóòü 
ïåðåâ³ðèòè, ÷è ïåðåõâîð³ëè âîíè 
íà êîðîíàâ³ðóñ, íà ïëàòí³é îñíîâ³.

ВИЗНАЧАЮТЬ 
ІМУНОГЛОБУЛІНИ M ТА G 

Äîñë³äæåííÿ íà âèçíà÷åííÿ àí-
òèò³ë äî êîðîíàâ³ðóñó ïðîâîäÿòü 
ó â³ðóñîëîã³÷íîìó â³ää³ëåíí³ ÄÓ 
«Òåðíîï³ëüñüêèé îáëàñíèé ëàáî-
ðàòîðíèé öåíòð ÌÎÇ Óêðà¿íè». 

— ²ìóíîãëîáóë³í G âêàçóº 
íà íàïðóæåí³ñòü ³ìóí³òåòó ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ëþäèíà “çóñòð³÷àëàñü” 
ç³ çáóäíèêîì, òîáòî ïåðåõâîð³-
ëà, — ïîÿñíþº çàâ³äóâà÷êà â³ðó-
ñîëîã³÷íî¿ ëàáîðàòîð³¿ Òåðíîï³ëü-
ñüêîãî îáëàñíîãî ëàáîðàòîðíîãî 
öåíòðó Ëþäìèëà Äåìåíòüºâà. — 
²ìóíîãëîáóë³íè Ì ç'ÿâëÿþòüñÿ 
â îðãàí³çì³ íà 3–7 äåíü ï³ñëÿ 
çàõâîðþâàííÿ. Âîíè — øâèä-
êîãî ðåàãóâàííÿ. ¯õ íàÿâí³ñòü 
äîïîìàãàº âèçíà÷èòè, ÷è õâîðà 
ëþäèíà íàðàç³.

Çàñòóïíèê êåð³âíèêà îáëàñíîãî 
ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó Âîëîäèìèð 
Ïàíè÷åâ òàêîæ çàçíà÷àº, ùî ÿêùî 
âè õî÷åòå ïðîéòè òåñò — êðàùå 
îáðàòè âèçíà÷åííÿ ³ìóíîãëîáó-

ë³í³â G, àäæå ³ìóíîãëîáóë³íè Ì 
º â îðãàí³çì³, ÿêèé ïåðåáóâàº 
íà àêòèâí³é ñòàä³¿ çàõâîðþâàííÿ. 

ЯК ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕДУРА 
Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ïåðå-

â³ðèëè, ÿê âèêîíóþòü ²ÔÀ-äîñë³-
äæåííÿ. Äëÿ öüîãî íå ïîòð³áåí 
ïîïåðåäí³é çàïèñ. Äîñòàòíüî 
ïðèéòè ó ì³æì³ñüêèé â³ää³ë îá-
ëàñíîãî ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó, 
çà àäðåñîþ: âóë. Îñòðîçüêîãî, 
21 à. Ïðî òå, äå ñàìå ïðîâîäÿòü 
çàá³ð êðîâ³ íà ²ÔÀ-òåñò, º íàâ³òü 
çíàê íà âõîä³ â ïðèì³ùåííÿ.

Ìè âèð³øèëè ïåðåâ³ðèòè, ÷è 
íå ïåðåõâîð³ëè ìè íà êîðîíàâ³-
ðóñ áåç ñèìïòîì³â. Ñïåðøó äëÿ 
öüîãî ïîòð³áíî óêëàñòè äîãîâ³ð. 
Íàïðàâëåííÿ â³ä ñ³ìåéíîãî ë³-
êàðÿ íå ïîòð³áíå. Îäíàê, ÿêùî 
âè íå äî ê³íöÿ ðîçóì³ºòå, ùî öå 
çà òåñò, ÷èì â³äð³çíÿþòüñÿ ³ìóíî-
ãëîáóë³íè Ì òà G, òà ÷è âçàãàë³ 
âàì öå ïîòð³áíî — êðàùå ïðîêîí-
ñóëüòóâàòèñÿ ç ñ³ìåéíèì ë³êàðåì.

Ï³ñëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó 
âàðòî ñïëàòèòè âàðò³ñòü ïðîöå-
äóðè ó êàñ³ íà äðóãîìó ïîâåðñ³ 
ïðèì³ùåííÿ. Ö³íà ïðîöåäóðè — 
147 ãðèâåíü. Öå âàðò³ñòü âèçíà-
÷åííÿ àáî ³ìóíîãëîáóë³í³â Ì, àáî 
G. Ùå äîâåäåòüñÿ ñïëàòèòè âàð-
ò³ñòü ïðîöåäóðè çàáîðó êðîâ³ — 
áëèçüêî 18 ãðèâåíü. Çàãàëîì ìè 
çàïëàòèëè çà îäíå äîñë³äæåííÿ 
165 ãðèâåíü. Ìîæíà ðîçðàõóâàòè-
ñÿ ³ êàðòêîþ, àëå çà öå º êîì³ñ³ÿ 
áàíêó. Ó íàñ âîíà ñêëàëà 5,3 ãðí.

Ç ÷åêîì ïðî ñïëàòó ïîòð³áíî 
ïîâåðíóòèñÿ äî êàá³íåòó, äå ïðî-
âîäÿòü çàá³ð êðîâ³. Ñàìà ïðîöåäó-

ІФА-ТЕСТ НА АНТИТІЛА ДО COVID-19: 
ЯК ПРОЙТИ ТА СКІЛЬКИ ЦЕ КОШТУЄ
Ми перевірили  У місті всі охочі можуть 
пройти ІФА-тест на коронавірус, щоб 
дізнатися, чи хворі ви на COVID-19 або 
чи перехворіли, того не усвідомлюючи. 
Журналісти «RIA плюс» пройшли тест самі 
та дізналися, хто та як може здати аналіз

ðà çàéìàº âñüîãî ê³ëüêà õâèëèí. 
Ðåçóëüòàòè ìîæíà áóäå çàáðà-
òè ÷åðåç òðè äí³ ï³ñëÿ àíàë³çó, 
îñê³ëüêè òåñò-ñèñòåìè çàïîâíþ-
þòü ìàêñèìàëüíî äëÿ ðàö³îíàëü-
íîãî âèêîðèñòàííÿ.

— Ìè ïðîâîäèìî çàá³ð êðîâ³ 
ó âñ³õ ëþäåé, ÿê³ õî÷óòü ïðîéòè 
àíàë³ç íà âèçíà÷åííÿ ³ìóíîãëîáó-
ë³í³â Ì òà G, — ðîçïîâ³äàº ëàáî-
ðàíòêà ì³æì³ñüêðàéîííîãî â³ää³ëó 
îáëàñíîãî ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó 
²ðèíà Äóøåíüêî. — Íà îäíå äî-
ñë³äæåííÿ ïîòð³áíî áëèçüêî 2 ìë 
êðîâ³. Íà ì³ñö³ ìè âèä³ëÿºìî 
ñèðîâàòêó êðîâ³ çà äîïîìîãîþ 
ñïåö³àëüíîãî îáëàäíàííÿ òà äî-
ñòàâëÿºìî äî â³ðóñîëîã³÷íî¿ ëà-
áîðàòîð³¿, äå ïðîâîäÿòü àíàë³ç.

ßêùî âèð³øèëè çäàâàòè àíà-
ë³ç — ïàì’ÿòàéòå, ùî êðîâ ïîòð³á-
íî çäàâàòè íà ãîëîäíèé øëóíîê. 
Çà ê³ëüêà äí³â äî àíàë³çó íå ìîæ-
íà âæèâàòè àëêîãîëü. ßêùî ïðè-
éìàºòå ë³êè — ïîïåðåäüòå ïðî öå 
ë³êàðÿ.

Â³êîâîãî îáìåæåííÿ íåìàº. 
Ïðîâåñòè àíàë³ç ìîæóòü íàâ³òü 
ìàëåíüêèì ä³òÿì.

— Ç 3 ëèïíÿ ìè âèêîíóºìî öþ 
ïîñëóãó, — ðîçïîâ³äàº çàâ³äóâà÷êà 
â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ åï³ääîñë³äæåíü 
Òåðíîï³ëüñüêîãî ì³æì³ñüêðàéîí-

íîãî â³ää³ëó ÄÓ «Òåðíîï³ëüñüêèé 
ÎËÖ ÌÎÇ Óêðà¿íè» Â³êòîð³ÿ Ãàâ-
ðèëþê. — Öå ìîæíà çðîáèòè áåç 
íàïðàâëåííÿ ë³êàðÿ. Ðåçóëüòàò 
ìîæíà îòðèìàòè â³ä 1 äî 3 ðî-
áî÷èõ äí³â. Âñå çàëåæèòü â³ä 
ê³ëüêîñò³ á³îëîã³÷íèõ ìàòåð³àë³â.

Òåðíîïîëÿíè, êîëè ä³çíàëèñü 
ïðî öþ ïîñëóãó, àêòèâíî ïðèõî-
äÿòü äëÿ ïðîâåäåííÿ àíàë³çó.

— Êîëè ìè ëèøå çàïóñòèëè 
öþ ïîñëóãó, ëþäè íå áóëè ïðî-
³íôîðìîâàí³, òîìó áóëî ê³ëüêà 
îõî÷èõ, — êàæå Â³êòîð³ÿ Ãàâðè-
ëþê. — Ç ïî÷àòêó òèæíÿ çà äâà 
äí³ çâåðíóëîñü áëèçüêî 70 îõî÷èõ.

ЯК РОЗРАХУВАЛИ ЦІНУ
Ñòîñîâíî ðîçðàõóíêó âàðòîñò³ 

ïðîöåäóðè â 147 ãðèâåíü — â ëà-
áîðàòîðíîìó öåíòð³ ïîÿñíþþòü, 
ùî â öþ ñóìó âõîäèòü âàðò³ñòü 
ñàìî¿ òåñò-ñèñòåìè, ðîçõ³äíèõ 
ìàòåð³àë³â, åëåêòðîåíåðã³¿ òîùî.

— Íàø ëàáîðàòîðíèé öåíòð º 
äåðæàâíîþ îðãàí³çàö³ºþ, òîìó ìè 
íå ìàºìî ïðèáóòê³â ç ïðîâåäåííÿ 
ïëàòíèõ ²ÔÀ-äîñë³äæåíü, — ïîÿñ-
íþº Âîëîäèìèð Ïàíè÷åâ. — Êîëè 
ðîçðàõîâóâàëè âàðò³ñòü ö³º¿ ïî-
ñëóãè, âðàõîâóâàëè áàãàòî ñêëà-
äîâèõ — òåñò-ñèñòåìè, ðåàãåíòè, 
ðîçõ³äí³ ìàòåð³àëè, åëåêòðîåíåðã³ÿ 

òîùî. Ãîëîâíå — ùîá öå íå áóëî 
çáèòêîâî äëÿ óñòàíîâè. Ïðî ïðè-
áóòîê òóò ìîâà íå éäå. 147 ãðè-
âåíü — öå, ïî ñóò³, ñîá³âàðò³ñòü 
ïðîöåäóðè.

Ó ïðèâàòíèõ ëàáîðàòîð³ÿ ö³íè 
íà äîñë³äæåííÿ ïî÷èíàþòüñÿ â³ä 
550 ãðèâåíü. Îäíàê ÷åêàòè òàêîæ 
äîâåäåòüñÿ äî òðüîõ äí³â. Ïðèâàò-
í³ ëàáîðàòîð³¿ äîñòàâëÿþòü íà äî-
ñë³äæåííÿ á³îìàòåð³àëè äî Êèºâà.

НАВІЩО ПОТРІБНІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ?

Õî÷à íàðàç³ ²ÔÀ äîñë³äæåííÿ 
íå ïðîâîäÿòü ìàñîâî äëÿ âñ³õ 
óêðà¿íö³â áåçêîøòîâíî, ìåäèêè 
êàæóòü, ùî öå äàëî á íàäçâè÷àéíî 
ö³íí³ äàí³ ïðî ðåàëüí³ îáñòàâèíè 
ç çàõâîðþâàí³ñòþ, àäæå 80% ëþ-
äåé ïåðåíîñÿòü õâîðîáó ó ëåãê³é 
ôîðì³, íå ï³äîçðþþ÷è, ùî õâîð³.

— Ìàñîâå òåñòóâàííÿ ìàº äîïî-
ìîãòè íàì çðîçóì³òè, ÿêà ðåàëüíà 
ñèòóàö³ÿ ç çàõâîðþâàí³ñòþ ³ ÿê 
ïîòð³áíî ïðàöþâàòè ìåäèêàì, — 
ïîÿñíþº Âîëîäèìèð Ïàíè÷åâ.

Ó ÌÎÇ òàêîæ íàãîëîøóþòü, 
ùî ìàñîâå òåñòóâàííÿ çà äîïî-
ìîãîþ ²ÔÀ ìåòîäó äàº âàæëèâ³ 
äàí³ ïðî òå, ñê³ëüêè óêðà¿íö³â âæå 
ïåðåõâîð³ëî òà ÷è âèðîáèâñÿ ó íàñ 
³ìóí³òåò äî õâîðîáè. Ñàìå òîìó 
òåñòóâàííÿ ïðîâîäÿòü ³ òèì, õòî 
ïåðåõâîð³â íà ³íôåêö³þ ³ êîìó 
ïðîâîäèëè ÏËÐ-òåñòóâàííÿ. 
Îäíàê ïðî áåçêîøòîâí³ ìàñîâ³ 
äîñë³äæåííÿ, ÿê³ îá³öÿëè ïðîâî-
äèòè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì, ïîêè 
ìîâà íå éäå.

«КРАЩЕ ПЕРЕХВОРІТИ ЗАРАЗ» 
Â ÌÎÇ Óêðà¿íè òà â îáëàñ-

íîìó ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³ êà-
æóòü — âàðòî ÷åêàòè íîâî¿ õâèë³ 
çàõâîðþâàíîñò³. Õî÷à ìåäèêè 
ñïîä³âàëèñÿ, ùî âë³òêó çàõâîðþ-
âàí³ñòü çíèçèòüñÿ, ÿê öå ñòàºòüñÿ 

ç ³íøèìè ÃÐÂ², ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ 
ïîâ³òðÿíî-êðàïåëüíèì øëÿõîì, 
îäíàê öüîãî íå ñòàëîñÿ.

Âîëîäèìèð Ïàíè÷åâ ïîÿñíþº, 
ùî íà âàêöèíó ðîçðàõîâóâàòè íà-
ðàç³ íå âàðòî. ªäèíå, ùî ìîæå äî-
ïîìîãòè — êîëåêòèâíèé ³ìóí³òåò.

— ß ðîçóì³þ, ùî ìîþ äóìêó 
ìîæóòü íå îäðàçó ñïðèéíÿòè, 
àëå ÿ ââàæàþ, ùî ìè ìàºìî äó-
ìàòè ïðî äðóãó õâèëþ, — íàãî-
ëîøóº åï³äåì³îëîã. — Ìè çàðàç 
çíàõîäèìîñü íà âåñíÿíî-ë³òí³é 
õâèë³. Ìàëè äâà ï³äéîìè çàõâî-
ðþâàíîñò³. Îñ³ííüî-çèìîâà õâèëÿ 
íåáåçïå÷íà òèì, ùî â³äáóäåòüñÿ 
ñåçîííå çá³ëüøåííÿ çàõâîðþâàíü 
íà ãðèï. 150 çáóäíèê³â ÃÐÂ² òà-
êîæ í³êóäè íå ä³íóòüñÿ. Öå áóäå 
âèïðîáóâàííÿ äëÿ çàêëàä³â îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ. Òîìó ïîòð³áíî 
ñïðèéíÿòè òîé ôàêò, ùî ïåðåõâî-
ð³òè êîðîíàâ³ðóñîì âë³òêó çíà÷íî 
êðàùå, í³æ âîñåíè ÷è âçèìêó.

Â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä òðóä-
íîù³â äîäàñòü ³ òå, ùî ñàìå â öåé 
÷àñ ó ëþäåé çíèæóºòüñÿ ³ìóí³òåò 
òà ïðîÿâëÿþòüñÿ õðîí³÷í³ õâîðî-
áè, ÿê³ óñêëàäíþþòü îäóæàííÿ.

Ñàì â³ðóñ ùå ìàëî âèâ÷åíèé. 
Ñê³ëüêè â êðîâ³ ìîæíà áóäå âè-
çíà÷àòè àíòèò³ëà ï³ñëÿ õâîðîáè — 
ë³êàð³ ñêàçàòè òî÷íî íå ìîæóòü. 
Âñå çàëåæèòü â³ä ³íäèâ³äóàëüíèõ 
îñîáëèâîñòåé îðãàí³çìó. Îäíàê 
íàÿâí³ñòü àíòèò³ë íå º ãîëîâíèì 
ïðè ïîâòîðí³é õâîðîá³.

— Âàæëèâî òå, ùî ó ëþäèíè º 
òàê çâàíà ³ìóíîëîã³÷íà ïàì’ÿòü, — 
ïîÿñíþº Âîëîäèìèð Ïàíè÷åâ. — 
Çàâäÿêè ö³é âëàñòèâîñò³ ìè ìîæå-
ìî øâèäêî â³äíîâëþâàòè ïîòð³áí³ 
àíòèò³ëà ïðè ïîâòîðí³é çóñòð³÷³ ç 
ïàòîãåíîì. Ñóòü íå â òîìó, ùîá 
îðãàí³çì ïîñò³éíî âèðîáëÿâ àíòè-
ò³ëà, à ùîá â³í çíàâ, ÿê öå ðîáèòè 
ïðè ïîòðåá³. Àäæå ìè íå ìîæåì 
âèòðà÷àòè ðåñóðñè áåç ïîòðåáè.

Ðåçóëüòàòè àíàë³çó 
ìîæíà îòðèìàòè ÷åðåç 
2–3 äí³ ï³ñëÿ çàáîðó 
êðîâ³. Ñàìà ïðîöåäóðà 
çàéìàº ê³ëüêà õâèëèí, 
áîÿòèñÿ íå âàðòî

Здавати кров потрібно на голодний шлунок. 
Напередодні не можна вживати алкоголь 

Забір крові проводять у будні з 8.00 до 12.00
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Íà Òåðíîï³ëüùèí³ ïëàíóþòü 
â³äðåìîíòóâàòè ó 2020 ðîö³ 162 êì 
äîð³ã äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ. Öå 
ðåêîðäíèé ïîêàçíèê, ÿêùî ïî-
ð³âíþâàòè ç ïîïåðåäí³ìè ðîêàìè, 
êàæå Ìèêîëà Äîâãîøèÿ, â. î. íà-
÷àëüíèêà Ñëóæáè àâòîìîá³ëüíèõ 
äîð³ã ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³. 
Ñêàæ³ìî, ó 2019 ¿õ â³äðåìîíòóâàëè 
âäåñÿòåðî ìåíøå.

ВИДІЛЯТЬ ПОНАД 2,6 МЛРД 
ГРН 

— Çà îñòàíí³ äåñÿòü ðîê³â, öå 
ðåêîðäíèé ïîêàçíèê ³ çà ê³ëîìå-
òðàæåì, ³ çà ô³íàíñóâàííÿì, — 
êàæå Ìèêîëà Äîâãîøèÿ. — Òåïåð 
ïëàíóºìî â³äðåìîíòóâàòè, ñêàæ³-
ìî, 146 êì äîðîãè Ì-19, à öå íàé-
äîâøà äîðîãà íà Òåðíîï³ëüùèí³, 
ÿêà ïðîëÿãàº ç Ï³âíî÷³ íà Ï³â-
äåíü, ³ ¿¿ çàãàëüíà ïðîòÿæí³ñòü — 
212 êì. Ðåìîíòóâàòèìóòü é ³íø³ 
ä³ëÿíêè òà îáõ³ä ì. Òåðíîïîëÿ.

Íà ðåìîíòè äîð³ã Òåðíîï³ëü-
ùèíè öüîãîð³÷ âèä³ëÿòü ïîíàä 
2 ìëðä 600 ìëí ãðí. Òàêèõ «ðå-
ìîíòíî-äîðîæí³õ» êîøò³â îáëàñòü 
ùå íå áà÷èëà, çàïåâíÿº 

Ìèõàéëî Êà÷óð, çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà Ñëóæáè àâòîìîá³ëüíèõ 
äîð³ã ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³.

— Çà äåÿêèìè íàïðÿìêàìè ìè 
âæå ïðàöþºìî — öå ïî ò³é æå 
Ì-19, íà ÿêó âèä³ëåíî ìàéæå 
2 ìëðä ãðí, — êàæå Ìèõàéëî 
Êà÷óð. — Àâòîäîðîãà Áðîäè-Òåð-
íîï³ëü — 154 ìëí ãðí, à òàêîæ 
íà Ð-43, ì. Ëàí³âö³ — 138 ìëí 
ãðí. ² öåé îá’ºêò âæå çàâåðøåíèé.

Ô³íàíñóºòüñÿ äåðæàâíà ïðîãðà-
ìà ïîñòàíîâàìè Êàáì³íó. Çàãàëîì 
¿õ áóëî òðè. Îñòàííÿ — íàïåðåäî-
äí³ ³ ñàìå çàâäÿêè ¿é ô³íàíñóâàí-
íÿ ùîäî ðåìîíòó äîð³ã â îáëàñò³ 
çðîñëî íà 1 ìëðä 300 ìëí ãðí.

Àáè âñ³ äîðîãè â îáëàñò³ ñòàëè 
ºâðîïåéñüêèìè, ïîòð³áíî, îêð³ì 
162 êì çàïëàíîâàíèõ íà öåé ð³ê, 
ùå â³äðåìîíòóâàòè ïîíàä 1 200 êì 
àâòîøëÿõ³â, êàæå Ìèêîëà Äîâ-
ãîøèÿ.

МОЖНА ПОДАТИ СКАРГИ 
Íàãàäàºìî, íà ñàéò³ Óêðàâòî-

äîðó ä³º ³íòåðàêòèâíà ìàïà, êóäè 
ìîæíà íàäàòè ³íôîðìàö³þ ïðî 
ÿìè ÷è ïîãàíèé ñòàí äîð³ã. Ìîæ-
íà òàêîæ ïîäèâèòèñü, äå ³ ÿêó 
äîðîãó ðåìîíòóþòü òà çàëèøèòè 
ñêàðãó. Ïîñêàðæèòèñÿ ìîæíà 
ëèøå íà íåäîë³êè íà äîðîãàõ äåð-
æàâíîãî çíà÷åííÿ, ÿêèìè îï³êó-
ºòüñÿ Ñëóæáà àâòîäîð³ã. Äî ñêàð-
ãè áàæàíî äîëó÷èòè ôîòî. Êîëè 
ïðîáëåìó âèð³øàòü — ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî öå ç’ÿâèòüñÿ íà ìàï³. Ó ðîçä³-

162 КМ ДОРІГ ХОЧУТЬ ЗРОБИТИ. 
ЧИ БУДЕ В НАС «ЄВРОПА»?
Обіцянки  Рекордні 2,5 млрд грн 
на ремонт вже виділили — їх «закатають» 
у дороги державного значення. На сайті 
Укравтодору діє інтерактивна мапа — 
можна подивитись, де і яку дорогу 
ремонтують та залишити скаргу, якщо 
щось не так. До скарги бажано долучити 
фото. Коли проблему вирішать — 
інформація про це з’явиться на мапі

ë³ «óòðèìàííÿ äîð³ã» º é ïåðåë³ê 
ñòàö³îíàðíèõ â³äåîêàìåð. Íåâäîâç³ 
òàì áóäå ³íôîðìàö³ÿ ïðî ãîòåë³, 
çàïðàâêè ³ çàêëàäè õàð÷óâàííÿ 
íà òåðèòîð³¿ îáëàñò³ (ïîñèëàííÿ — 
â äîâ³äö³ — ïðèì. àâò.).

Ìàïà ìàº òðè ïóáë³÷í³ ìîäóë³:
— çâåðíåííÿ;
— ðåìîíòè;
— óòðèìàííÿ äîð³ã.
Ñì³òòÿ íà óçá³÷÷³, ÿìà, âèáî¿-

íà, â³äñóòíº îñâ³òëåííÿ — çàõî-
äèòå çà ïîñèëàííÿì https://map.
ukravtodor.gov.ua ³ çàëèøàºòå çà-
ÿâêó. Óñÿ ïðîöåäóðà çàéìàº ê³ëü-
êà õâèëèí. Çâåðíåííÿ ïîòðàïèòü 
äî äèñïåò÷åðà, à âè íàäàë³ ìîæåòå 
â³äñòåæóâàòè ñòàòóñ éîãî îïðà-
öþâàííÿ.

Ó ðîçä³ë³ «Óòðèìàííÿ» äîð³ã ìî-
æåòå ïåðåãëÿíóòè ³íôîðìàö³þ ïðî 
òå, äå çáåð³ãàþòüñÿ ðåàãåíòè òà ÿê³ 
ñàìå. Òàêîæ ä³çíàòèñü ïðî ïóíêòè 
îá³ãð³âó, ïàðê³íãè äëÿ ëåãêîâèõ òà 
âàíòàæíèõ àâòî. Ïîäèâèòèñü, äå 
ñàìå ðîçì³ùåí³ ñòàö³îíàðí³ êàìåðè 
â³äåîñïîñòåðåæåííÿ òà ä³çíàòèñü, ÷è 
º íà äîðîç³, ÿêà âàñ ö³êàâèòü, àâàð³é-
íî-íåáåçïå÷í³ ä³ëÿíêè. Òóò òàêîæ 
º ³íôîðìàö³ÿ ³ ùîäî ñí³ãîçàõèñíèõ 
ä³ëÿíîê, ïðî îæåëåäü ³ çàìåòè.

Ó ðîçä³ë³ «Ðåìîíòè» º ³íôîð-
ìàö³ÿ, êîëè, õòî ³ çà ÿê³ êîøòè 
ðåìîíòóâàâ òó ÷è ³íøó ä³ëÿíêó. 
À òàêîæ, ÿê³ ðîáîòè ç ðåìîíòó 
äîð³ã âèêîíóâàòèìóòü ó ïîòî÷íî-
ìó ðîö³. ×åðâîíèì êîëüîðîì ïî-
çíà÷åí³ ò³ ä³ëÿíêè, äå ïðîâîäÿòü 
ðåìîíò äîðîãè, çåëåíèì — âæå 
â³äðåìîíòîâàí³. Ñèí³ì êîëüîðîì 
îêðåñëåí³ ïåðñïåêòèâí³ ðåìîíòè. 5005 км

доріг є в Тернопільській області. 

1496 км опікується Служба автодоріг. 
Ще 3 500 — Управління капітального 
будівництва.

Àáè âñ³ äîðîãè 
â îáëàñò³ ñòàëè 
ºâðîïåéñüêèìè, 
ïîòð³áíî äîäàòêîâî 
â³äðåìîíòóâàòè ïîíàä 
1 200 êì àâòîøëÿõ³â

ДОВІДКА 

Інтерактивна мапа Укравтодору, Тернопільська область 
map.ukravtodor.gov.ua/ternopil 
Черговий диспетчер: (0352) 52–54–43Який вигляд мали дороги, які були в плані на ремонт у 2020 р. — до і після

— За деякими напрямками ми вже працюємо — це 
по тій же М-19, на яку виділено майже 2 млрд грн, — 
каже Михайло Качур. — Автодорога Броди-Тернопіль — 
154 млн грн, а також на Р-43, м. Ланівці — 138 млн грн — 
і цей об’єкт вже завершений 

ДОРОГИ, ЯКІ РЕМОНТУВАТИМУТЬ У 2020

167
нових робочих місць 

створено завдяки програмі «Велике 
будівництво».

22 000 грн
середня заробітна плата на об’єктах 

«Велике будівництво».

27  552 558 грн 
податків сплачено підрядниками 
до бюджету області від початку 

будівельного сезону.

6
бригад

115
одиниць техніки

працюють без вихідних на об’єктах 
«Велике будівництво».
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ó ì³ñò³ âñòàíîâëþþòü íîâ³ çó-
ïèíêè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. 
Îäíó ç òàêèõ îáëàøòóâàëè íà âóë. 
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî á³ëÿ çà-
ë³çíè÷íîãî âîêçàëó. Ðîá³òíèêè 
âæå çðîáèëè ìåòàëåâèé êàðêàñ, 
îäíàê â³ä äîùó ïîêè ùî âîíà 
íå çàõèñòèòü. Ïîêð³âë³ ùå íåìàº.

НОВЕ АСФАЛЬТОВЕ ПОКРИТТЯ 
Ïðèâîêçàëüíó ïëîùó òàêîæ 

çàê³í÷èëè îáëàøòîâóâàòè ï³ä 
÷àñ êàðàíòèíó. Íåùîäàâíî òàì 
îáëàøòóâàëè ëàâêè äëÿ ñèä³í-
íÿ. Îäíàê ³ òàì ùå íå âñòèãëè 
âñòàíîâèòè äàõ. Òàêîæ íà âîêçà-
ë³ âæå º íîâ³ ñì³òíèêè. Äî öüîãî 
íà îíîâëåí³é ïëîù³ áóëî ê³ëüêà 
ñòàðèõ áåòîííèõ óðí. Äåÿê³ ç íèõ 
ëèøèëèñü íà ïëîù³ ³ äîñ³.

ЯК ЗМІНИВСЯ ТЕРНОПІЛЬ ПІД ЧАС 
КАРАНТИНУ: ЩО ВІДРЕМОНТУВАЛИ 
Локації  Незважаючи на карантин, 
у Тернополі продовжують ремонтні 
роботи. На деякі зміни жителі міста 
відреагували позитивно, а дещо ж 
вважають зайвим та непотрібним

Íà âóëèö³ Ðóñüê³é îíîâèëè àñ-
ôàëüòîâå ïîêðèòòÿ. Çíà÷íó ÷à-
ñòèíó äîðîãè ïîâí³ñòþ çàì³íèëè. 
Ñïåðøó íîâèé àñôàëüò ïîêëàëè 
íà ä³ëÿíö³ ì³æ Òåõí³÷íèì óí³-
âåðñèòåòîì òà Öåíòðàëüíèì óí³-
âåðìàãîì. Çãîäîì íîâèé àñôàëüò 
ïîêëàëè ì³æ øêîëîþ ¹ 6 òà íà-
áåðåæíîþ Ñòàâó.

ВЕРТИКАЛЬНЕ ОЗЕЛЕНЕННЯ
Áàãàòî ñóïåðå÷îê âèêëèêàëî 

ó òåðíîïîëÿí ìåòàëåâå âåðòè-
êàëüíå îçåëåíåííÿ ó ïàðêàõ ì³-
ñòà. Õòîñü ââàæàº êîâàí³ äåðåâà òà 
àðêè ó ïàðêó ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 
Òîï³ëü÷å òà Íàö³îíàëüíîãî â³äðî-
äæåííÿ íåñìàêîì òà ïóñòîþ âèòðà-
òîþ êîøò³â. Îäíàê áàãàòî ëþäåé 
ââàæàþòü, ùî âåðòèêàëüíå îçåëå-
íåííÿ ñòàëî íîâîþ îêðàñîþ ì³ñòà.

Ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó, êîëè ùå 
òðèâàâ íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ, á³ëÿ 
øêîëè ¹ 4 ïî÷àëè êëàñòè áðóê³â-
êó íà âõîä³ â çàêëàä. Òàêîæ òàì 
îáëàøòîâóþòü îãîðîæó. Ðîáîòè 
ùå òðèâàþòü. Ó áàãàòüîõ øêîëàõ 
òà ñàäî÷êàõ ï³ñëÿ ïî÷àòêó êàðàí-
òèíó ïî÷àëè ïðîâîäèòè ðåìîíòè.

Ìàñøòàáíà ðåêîíñòðóêö³ÿ òåðè-
òîð³¿ á³ëÿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ã³ìíàç³¿ 
³ì. ². Ôðàíêà, ùî íà âóëèö³ Êî-
ïåðíèêà, òàêîæ íå ñïîäîáàëàñü 
áàãàòüîì ìåøêàíöÿì ì³ñòà. Äåõòî 
îáóðèâñÿ, ùî ÷åðåç ðåêîíñòðóê-
ö³þ òàì âèðóáàëè äåðåâà, à äåêîìó 
íå ñïîäîáàëàñü ³äåÿ äëÿ ïàì’ÿòíè-
êà ó÷íåâ³, ÿêèé ìàþòü âñòàíîâèòè 
íà îíîâëåí³é òåðèòîð³¿. Ïàì’ÿò-
íèê áóäå ó âèãëÿä³ ïàðòè. Íàðàç³ 
ðîáîòè á³ëÿ çàêëàäó òðèâàþòü. ¯õ 
ïî÷àëè íà ïî÷àòêó ë³òà.

РЕМОНТ СХОДІВ БІЛЯ ЛІТАКА 
Ó ñêâåð³ íà âóë. Êà÷àëè îáëàø-

òîâóþòü òðàíñôåð-ì³ñòå÷êî. Öåé 
ïðîºêò çàïðîïîíóâàëè òåðíîïî-
ëÿíè íà ãðîìàäñüêèé áþäæåò. 
Ó ñêâåð³ áóäå çîíà â³äïî÷èíêó. 
Òàêîæ òàì ìîæíà áóäå âëàøòî-
âóâàòè ð³çí³ çàõîäè.

Ó ïàðêó Íàö³îíàëüíîãî â³ä-
ðîäæåííÿ òðèâàº ðåìîíò ñõî-
ä³â á³ëÿ Ë³òàêà. Âîíè ìàòèìóòü 
ïàíäóñ, ÿê íà ñõîäàõ íà âóëèö³ 
×îðíîâîëà á³ëÿ ôîíòàíó «Êóëü-
áàáà». Ðîáîòè ïëàíóþòü çàê³í-
÷èòè äî ê³íöÿ ë³òà.

Ó ì³ñò³ òàêîæ îáëàøòóâàëè 
ñïóñêè íà ïåðåõîäàõ. Çîêðåìà, 
íà Ðóñüê³é òà âóë. Áîãäàíà Õìåëü-
íèöüêîãî. Îäíàê ïëàâíîãî ñïóñêó 
ç òðîòóàðó äî àñôàëüòó âäàëîñü 
äîñÿãòè íå âñþäè.

До кінця року мають облаштувати 9 зупинок

Новий асфальт на Руській клали вночі, щоб не створювати заторів У школах та садочках на карантині почали робити ремонти

Ковані дерева встановили в парках міста
Трансфер-містечко зробили на місці скверу на 
бульварі Шевченка. Дерева не зрізали
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ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Íàðàç³ îô³ö³éíèõ çàÿâ ïðî 
äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ ç 1 âåðåñ-
íÿ ó ÌÎÇ íå îçâó÷óâàëè. Ïðîòå 
â³äíîâëåííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöå-
ñó â çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ìîæëèâå 
ëèøå íà ÷åòâåðòîìó åòàï³ âèõîäó 
ç êàðàíòèíó, äî ÿêîãî á³ëüø³ñòü 
ðåã³îí³â êðà¿íè íå ãîòîâ³ ÷åðåç 
âèñîêèé ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³.

Âèäàííÿ «Óêðà¿íñüêà Ïðàâäà» 
ïåðåäàº, ùî äî äèñòàíö³éíîãî 
íàâ÷àííÿ âæå ãîòóþòüñÿ ó ñòî-
ëèö³. Ïðî öå íà áðèô³íãó 8 ëèïíÿ 
çàÿâèâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

«РОЗГЛЯДАЄМО УСІ 
ВАРІАНТИ» 

ßê ðîçïîâ³äàº íà÷àëüíèê óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè Òåðíîï³ëüñüêî¿ ÎÄÀ 
Îëüãà Õîìà, çàðàç ðîçãëÿäàþòü 
ð³çí³ âàð³àíòè ðîçâèòêó ïîä³é.

— Çàðàç ðîçãëÿäàºòüñÿ ïðîºêò 
çì³øàíîãî íàâ÷àííÿ, — êàæå Îëü-
ãà Õîìà. — Óñ³ íàãîëîøóþòü, ùî 
öå áóäå âèäíî ³ç ñèòóàö³¿ ç çàõâî-
ðþâàííÿì ïåðåä 1 âåðåñíÿ. Ãîòóº-
ìîñü äî ð³çíèõ âàð³àíò³â ðîçâèòêó 
ïîä³é. Íàïåðåä íå ïîòð³áíî çà-
á³ãàòè. Ìîæëèâî, áóäå ïîâí³ñòþ 
â³äíîâëåíå íàâ÷àííÿ. Ìîæëèâî, 
äèñòàíö³éíî ÷èòàòèìåòüñÿ ëèøå 
÷àñòèíà ïðåäìåò³â.

Çàêîíîäàâ÷èõ äîêóìåíò³â, ÿê³ 
âêàçóþòü, ùî íàâ÷àííÿ áóäå äèñ-
òàíö³éíèì, íàðàç³ íåìàº.

— Îô³ö³éíèõ íàêàç³â ç Ì³í³ñ-
òåðñòâà îñâ³òè ïðî ðåæèì ðî-
áîòè ç 1 âåðåñíÿ íåìàº, — êàæå 
íà÷àëüíèöÿ óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 

³ íàóêè Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè Îëüãà Ïîõèëÿê. — ª äóìêè, 
ïðîºêòè ïðî çì³øàíå íàâ÷àííÿ. 
Ìè ãîòóºìîñü äî ð³çíèõ âàð³àíò³â. 
Ïðàöþºìî íàä ïðîãðàìàìè. ßê 
³ áàòüêè, ìè ðîçóì³ºìî, ùî äèñ-
òàíö³éíå íàâ÷àííÿ — öå íå âèõ³ä. 
Áóäåìî áðàòè äî óâàãè ïåðøî-
êëàñíèê³â, ÿê³ ùå íå çíàéîì³ ç³ 
øêîëîþ ³ âèïóñêíèê³â, ÿê³ òåæ 
ïñèõîëîã³÷íî íå ãîòîâ³ äî òîãî, 
ùî â÷èòåëÿ íåìàº ïîðÿä.

Îäíîçíà÷íî¿ â³äïîâ³ä³ â óïðàâ-
ë³íí³ íå äàþòü, êàæóòü, óñå çàëå-
æèòü â³ä åï³äñèòóàö³¿. Ñõèëÿþòüñÿ 
âñå æ, ùî ñóòî äèñòàíö³éíî¿ ðî-
áîòè íå áóäå.

Ó Òåðíîï³ëüñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ 
êàæóòü, ùî ñèñòåìà îñâ³òè çàðàç 
íå ãîòîâà äî ïîâíîãî îíëàéí-íàâ-
÷àííÿ. Òîìó, ÿêùî áóäå ìîæëè-
â³ñòü ïðàöþâàòè ó øêîëàõ, — íåþ 
ñêîðèñòàþòüñÿ.

— Ïåðåä òèì, ÿê ïðèéìàòè 
òàê³ ð³øåííÿ, âàðòî çâàæèòè óñ³ 
íþàíñè, — ãîâîðèòü çàñòóïíèê 
ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ãóìàí³òàðíèõ 
ïèòàíü Ëåîí³ä Áèöþðà. — Òðåáà 
ðîçóì³òè, ùî øêîëà — öå íå ëèøå 
íàâ÷àííÿ. Öå ñîö³àë³çàö³ÿ äèòèíè, 
öå âì³ííÿ ¿¿ ïåðåáóâàòè â êîëåê-
òèâ³, ³ ÿêùî öå âì³ííÿ âòðàòèòè 
ó ïåâíîìó â³ö³, ïîò³ì íàäîëóæèòè 
íåìîæëèâî. Ëþäè íå óñâ³äîìëþ-
þòü, ÿê³ íàñë³äêè ìîæóòü áóòè.

«СКАЗАЛИ, ЩО ПРОСТО 
ЗАБИРАТИМУТЬ ДІТЕЙ» 

Áàòüêè íà ìîæëèâ³ñòü äèñòàí-
ö³éíî¿ îñâ³òè ðåàãóþòü íåãàòèâíî.

— Í³ÿêîãî äèñòàíö³éíîãî íàâ-
÷àííÿ, â íàñ ó òðüîõ ñåëàõ âæå 

ЧИ БУДЕ ВОСЕНИ ДИСТАНЦІЙНЕ 
НАВЧАННЯ У ШКОЛАХ
Освіта  Якщо коронавірус 
не відступатиме, школи працюватимуть 
в дистанційному режимі і з 1 вересня. 
Батьки незадоволені такою пропозицією, 
говорять навіть про мітинги

áàòüêè â³äìîâèëèñÿ, ÿêùî áóäå 
äèñòàíö³éíî, òî ä³òåé ïðîñòî 
çàáåðóòü, ³ òîä³ çàêðèþòü íà-
â÷àëüíèé çàêëàä, — êàæå áàòüêî 
øêîëÿðêè ç Øóìñüêîãî ðàéîíó 
Îëåêñàíäð ßâîðñüêèé.

ßêùî ó âåëèêîìó ì³ñò³ íåìàº 
ìîæëèâîñò³ îðãàí³çóâàòè ïîâíó 
ñîö³àëüíó äèñòàíö³þ ì³æ ä³òüìè, 
òî ó ñ³ëüñüêèõ øêîëàõ çðîáèòè 
öå çíà÷íî ëåãøå. Ó öüîìó ïåðå-
êîíóþòü ïåäàãîãè.

— Íàì âàæêî ïðàöþâàòè 
ó äèñòàíö³éíîìó ðåæèì³, àäæå 
ä³òÿì ìîëîäøîãî â³êó ³íîä³ 
äóæå âàæêî çîñåðåäæóâàòè óâà-
ãó, à ó òåëåôîííîìó ðåæèì³ ÷è 
ó ðåæèì³ â³äåîçâ'ÿçêó áóâàº âàæêî 
ïîÿñíèòè ä³òÿì ìàòåð³àë, — êàæå 
â÷èòåëüêà ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â Â³ðà 
Òóð÷àê. — Äèòèí³ ïîòð³áíî â³-
çóàëüíî ñïðèéìàòè ³íôîðìàö³þ. 
Ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ òàêîæ áà-
ãàòî ðîáîòè ç ðîçäàòêîâèì ìà-
òåð³àëîì òà â ³ãðîâèõ ôîðìàõ. 
Îñîáëèâî çà âèìîãàìè ÍÓØ.

Êð³ì òîãî, íå âñ³ ä³òè ó ñåëàõ 
ìàþòü â³ëüíèé äîñòóï äî ìåðåæ³ 
³íòåðíåò, íå ó âñ³õ º ñìàðòôîíè 
àáî êîìï'þòåðè.

×åðåç íåâåëèêó íàïîâíþâà-
í³ñòü êëàñ³â ä³òåé ó ñ³ëüñüêèõ 
øêîëàõ ìîæíà ðîçì³ñòèòè â ê³ì-
íàòàõ ç äîòðèìàííÿì äèñòàíö³¿. 
Òîìó â÷èòåë³ ïåðåêîíóþòü: â³ä 
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ áóäå 
á³ëüøå øêîäè, í³æ êîðèñò³.

Àëå ðàäó ñîá³ äàäóòü â áóäü-ÿêî-
ìó âèïàäêó. Íàâ÷àííÿ íå ïðè-
ïèíÿòèìóòü.

— Íó à ùî ðîáèòè? Òðè ì³ñÿ-
ö³ áóëî òàêîãî íàâ÷àííÿ, ó âñ³õ 
ñèòóàö³ÿõ áóëè. Íå çíàþ, ùî âàì 

ñêàçàòè çà òàêèé ôîðìàò. Êîìóñü 
òàêèé ôîðìàò ï³äõîäèòü, êî-
ìóñü — í³. Õòîñü «âèøòîâõàº» 
äèòèíó ó øêîëó, ³íø³ — íå áó-
äóòü ðèçèêóâàòè. Ïîäèâèìîñü.., — 
êàæå â÷èòåëüêà Íàä³ÿ Âåðøèí³íà.

«КОНТРОЛЬНІ МАМИ-ТАТА — 
ЦЕ НЕСЕРЙОЗНО» 

Áàòüêè äî ìîæëèâîãî äèñòàí-
ö³éíîãî íàâ÷àííÿ ñòàâëÿòüñÿ 
äîñèòü ñêåïòè÷íî. ¯õ äóìêó ìè 
çàïèòàëè ó ñï³ëüíîò³ «Òåðíî-
ï³ëüñüê³ ìàìóñ³» â ñîöìåðåæ³ 
Facebook.

«Êîìôîðòíî íå áóäå í³ â÷èòå-
ëÿì, í³ ó÷íÿì, í³ áàòüêàì. Çíàííÿ, 

çäîáóò³ âäîìà, êîíòðîëüí³, íà-
ïèñàí³ á³ëÿ òàòà-ìàìè — öå 
íå ñåðéîçíî, — ïèøå òåðíîïî-
ëÿíêà Òåòÿíà Ìîðîç. — Øêîëà 
³ ðîçïîðÿäîê øê³ëüíîãî æèòòÿ 
äèñöèïë³íóº ³ òàêè äàº ñïðàâæí³ 
çíàííÿ. Ä³òêàì (ìàþ øêîëÿðêó 
ìîëîäøî¿ øêîëè) âàæêî ñåáå 
äèñöèïë³íóâàòè âäîìà, à ìà-
ìà-òàòî íå çàâæäè ìàþòü çìîãó 
êîíòðîëþâàòè ³ ñòåæèòè çà ïðî-
öåñîì íàâ÷àííÿ ùîäíÿ. Çà áåðå-
çåíü-òðàâåíü äîìàøíüîãî íàâ-
÷àííÿ ïîì³òèëà, ùî äèòèí³ ñòàëî 
âàæêî íàâ³òü ãîâîðèòè ç â÷è-
òåëüêîþ (íåõàé íàâ³òü îíëàéí), 

ïëþñ äîñâ³ä ñï³ëêóâàííÿ, ñîö³à-
ë³çàö³ÿ ïðèïèíåí³. Íàä³þñÿ, ùî 
ç âåðåñíÿ âäàñòüñÿ ïîâåðíóòèñÿ 
äî çâè÷íîãî øê³ëüíîãî ðåæèìó, 
é îñâ³òí³é ïðîöåñ íàðåøò³ áóäå 
òàêèì, ÿê â³í ³ ìàº áóòè, à íå ïà-
ðîä³ºþ íà íàâ÷àííÿ».

Õî÷à, ÿêùî çíîâó áóäå ï³ê çà-
õâîðþâàííÿ, ãîòóþòüñÿ äî ð³çíèõ 
âàð³àíò³â.

«Çàðàç ðàíî ïðîãíîçóâàòè, áî 
äî âåðåñíÿ ñèòóàö³ÿ ùå ìîæå ðà-
ç³â äåñÿòü çì³íèòèñÿ. Ãîòóºìîñü 
äî ð³çíèõ âàð³àíò³â, çâ³ñíî», — 
ïèøå ìàìà øêîëÿðêè-ïåðøî-
êëàñíèö³ ²ðèíà Ïðîêîïåíêî.

«ПЕТИЦІЯ АБО НА МІТИНГ» 
— Ìî¿é äîíüö³ öüîãî ðîêó 

â ïåðøèé êëàñ ³òè. ß íàâ³òü 
ïðèáëèçíî íå óÿâëÿþ, ÿê ïåð-
øà÷êè ìàþòü ñïðàâèòèñÿ ç öèì 
äèñòàíö³éíî, — êàæå Ìàð³àííà 
Ïàâëóöüêà.- Òàêîæ âèíèêàº 
ïèòàííÿ: à ÿê õîäèòè íà ðîáî-
òó, ÿêùî òàê³ ä³òè ïîòðåáóþòü 
êîãîñü ç áàòüê³â íà óðîêàõ ïîðó÷? 
Àäæå íàâ³òü íàéêðàùèé â÷èòåëü 
íå çìîæå îíëàéí íàâ÷èòè ïè-
ñàòè ÷è ÷èòàòè, íå êàæó÷è ïðî 
âñå ³íøå. ßêùî ñòàðø³ êëàñè ùå 
á³ëüø-ìåíø ìîæóòü â÷èòèñÿ äèñ-
òàíö³éíî, òî ïî÷àòêîâó øêîëó 
íå ïóñêàòè â êëàñ öå çíóùàííÿ 
íàä ä³òüìè.

ª áàòüêè, ÿê³ íàëàøòîâàí³ â³ä-
ñòîþâàòè ïðàâî íà «íîðìàëüíó» 
îñâ³òó.

«ß ï³äòðèìóþ äóìêó, ùî äèñ-
òàíö³éíà îñâ³òà íå ìîæå áóòè ïî-
çèòèâîì äëÿ ä³òåé, — ïèøå Íàä³ÿ 
Êîíèê. — ² ºäèíèé âèõ³ä — öå 
ïåòèö³ÿ àáî íà ì³òèã».

Батьки школярів кажуть, що готові навіть вийти на мітинг, бо онлайн-освіта не дає тих 
самих результатів, як у школі. Діти не готові працювати наодинці

Так тернополяни в соцмережах реагують на питання про 
те, чи готові вони до дистанційної освіти

Îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ 
ùîäî äèñòàíö³éíîãî 
íàâ÷àííÿ ùå íåìà. 
Îñâ³òÿíè ãîòóþòüñÿ 
äî áóäü-ÿêîãî 
ðîçâèòêó ïîä³é
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Ми звернулися до міської ради 
та повідомили про скарги тер-
нополян на рештки м’яса просто 
під ногами. Тепер там проведуть 
перевірку. Як пояснюють у прес-
службі міської ради, якщо ви 
бачите такі порушення — варто 
звернутися до управління тор-
гівлі міської ради або в муніци-
пальну інспекцію.
Також якщо ви стали свідком, 
як порушують санітарні норми, 
можна звернутися у відповідні 
служби:
 ГУ Держпродспоживслужби 

в Тернопільській області:
тел. — (0325) 52–30–18;
 Управління захисту споживачів:
тел. — (0352) 52–83–71;
 Управління безпечності хар-
чових продуктів та ветеринарії:
тел. — (0352) 52–18–14;
 Управління державного нагля-
ду за дотриманням санітарного 
законодавства:
тел. — (0352) 52–13–26;
 ГУ Держпродспоживслужби 
в Тернопільській області, Терно-
пільське міське управління:
тел. — (0352) 52–01–45 

Куди скаржитися на порушення санітарних норм 

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Íà òåðèòîð³¿ Öåíòðàëüíîãî ðèí-
êó çà ñóïåðìàðêåòîì ðîçòàøîâàí³ 
ñì³òíèêè. Òóäè ùîäíÿ âèêèäà-
þòü â³äõîäè ç óñüîãî ðèíêó. Îê-
ð³ì òâåðäèõ ïîáóòîâèõ, òàì º ³ 
ç³ïñîâàí³ îâî÷³ òà ôðóêòè. Îäíàê 
÷è íå ùîâå÷îðà ìîæíà ïîáà÷èòè 
êàðòèíó, ÿê ïðàö³âíèêè ðèíêó âè-
êèäàþòü ó ñì³òíèêè ê³ñòêè òâàðèí.

«ТАМ СМОРІД, МУХИ 
ТА АНТИСАНІТАРІЯ» 

Ïðîáëåìà ç ì’ÿñíèìè â³äõîäàìè 
íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó íå íîâà. 
Îäíàê íàéá³ëüøå ïðî öþ ïðî-

áëåìó çãàäóþòü ñàìå âë³òêó, êîëè 
íà âóëèö³ ñïåêà. Çàëèøêè ì’ÿñà 
÷åðåç ñïåêó ïî÷èíàþòü ãíèòè.

— ß ÷àñòî éäó äî ìàãàçèíó 
ââå÷åð³ ÷åðåç ïðîõ³ä ïîâç ñì³ò-
íèêè, — êàæå òåðíîïîëÿíèí Äå-
íèñ. — Ê³ëüêà ðàç³â áóâ ñâ³äêîì, 
ÿê ñþäè ïðàö³âíèêè ðèíêó ïðè-
âîçÿòü ì’ÿñí³ â³äõîäè ³ âèêèäà-
þòü. Ìèíóëîãî ðîêó ê³ñòêè òà 
ãîëîâè òâàðèí âàëÿëèñÿ ïðîñòî 
ï³ä íîãàìè. Öüîãîð³÷ òàêå ïîì³-
÷àþ ð³äøå. Áà÷èâ, ÿê âèêèäàëè 
çàëèøêè â ïàêåòàõ, àëå ³íîä³ ê³ñò-
êè âàëÿþòüñÿ íàâêîëî. Íå äóæå 
ïðèºìíî íà öå äèâèòèñÿ, à ùå 
á³ëüø íåïðèºìíî öå íþõàòè.

×èòà÷³ â ðåäàêö³þ «RIA ïëþñ» 

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

 — Õâîðîáó ä³àãíîñòóâàëè, êîëè 
ìåí³ áóëî òðè ðîêè. Àëå äî ñâî-
ãî 16-ë³òòÿ ÿ ïî÷óâàâñÿ äîáðå. 
Íèðêè ïî÷àëè â³äìîâëÿòè, êîëè 
ìåí³ âèïîâíèëîñü 16. Ö³ëèé ð³ê 
ÿ ë³êóâàâñÿ ó êë³í³ö³ «Îõìàòäèò» 
ó Êèºâ³, ì³ñÿöü ëåæàâ ó ðåàí³ìà-
ö³¿, — ðîçïîâ³äàº 19-ð³÷íèé ²ãîð 
Ñîá÷óê. — Ó 18 ðîê³â ìåíå â³äïðà-
âèëè íà ãåìîä³àë³ç çà ì³ñöåì ïðî-
æèâàííÿ. Íàéáëèæ÷å ãåìîä³àë³çíå 
â³ää³ëåííÿ áóëî ó êðåìåíåöüê³é 
ðàéë³êàðí³. ¯çäèòè òóäè òðåáà 
òðè ðàçè íà òèæäåíü. Ïðÿìîãî 
àâòîáóñà ç ìîãî ñåëà äî Êðåìåí-
öÿ íåìàº. Äîâîäèòüñÿ ¿õàòè ÷åðåç 
Øóìñüê. Öå áëèçüêî 50 ê³ëîìå-
òð³â â îäíó ñòîðîíó.

Çàðàç ²ãîð ïðîõîäèòü ãåìîä³-
àë³ç — øòó÷íå î÷èùåííÿ êðîâ³ 
òðè÷³ íà òèæäåíü ó òåðíîï³ëüñüê³é 
êë³í³ö³, ùîá íå äîâîäèëîñü ùîäíÿ 
¿çäèòè, õëîïåöü ïåðå¿õàâ ó Òåð-
íîï³ëü.

— Ï³ñëÿ ãåìîä³àë³çó ïî÷óâàþñü 
ïîãàíî — òèñê, âàæêî äèõàòè. 
Ò³ëüêè òðîõè ñòàíå ëåãøå, çíîâó 
òðåáà ¿õàòè íà öþ ïðîöåäóðó, — 
êàæå õëîïåöü.

Îêð³ì ãåìîä³àë³çó, ²ãîðþ ïî-
òð³áí³ ë³êè, ÿê³ êîøòóþòü äîðîãî. 
Çà òðè ðîêè ïîñèëåíî¿ áîðîòüáè 
ç õâîðîáîþ ñ³ì'ÿ ²ãîðÿ âèòðà-
òèëà âñ³ çàîùàäæåííÿ. Àëå ²ãîð 
íå ìîæå çäàòèñü. Éîìó ïîòð³áíà 
äîïîìîãà íåáàéäóæèõ.

— Íà òèæäåíü ìåí³ ïîòð³áíî 
ëèøå íà óêîëè äî øåñòè òèñÿ÷ 

ãðèâåíü, — ãîâîðèòü ²ãîð. — Òà-
êîæ ÿ ïðèéìàþ áàãàòî äîðîãèõ 
òàáëåòîê. ßêùî º ëþäè, ÿê³ ìî-
æóòü ìåíå ï³äòðèìàòè ô³íàíñîâî, 
ÿ áóäó äóæå âäÿ÷íèé.

Íèí³ â Óêðà¿í³ ïðàêòè÷íî 
íå ïðîâîäÿòü îïåðàö³é ç òðàí-
ñïëàíòàö³¿ îðãàí³â, òîìó ²ãîð çâåð-
íóâñÿ çà äîïîìîãîþ ó á³ëîðóñüêó 
êë³í³êó. Â Ì³í³ñòåðñòâ³ îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè º ïðîãðàìà ë³êó-
âàííÿ âàæêîõâîðèõ çà êîðäîíîì. 
Äâà ðîêè òîìó äåðæàâà âèä³ëèëà 
êîøòè íà îïåðàö³þ, àëå äîíîðà 
çíàéòè íå òàê ëåãêî.

— Çà âåñü ÷àñ êîæíèõ òðè ì³-
ñÿö³ ÿ äîëàâ ìàéæå òèñÿ÷ó ê³ëî-
ìåòð³â â Ì³íñüê, ùîá ïîíîâèòè 
÷åðãó íà äîíîðà, — êàæå õëî-
ïåöü. — Ìåí³ ñêàçàëè, ùî äîíîðà 

ïîòð³áíî ÷åêàòè áëèçüêî 14 ì³-
ñÿö³â. Âîíè âæå ìèíóëè, ïîêè 
³íôîðìàö³¿ íåìàº. Àëå ÿ äóìàþ, 
â ìåíå áóâ øàíñ. Çàðàç ÿ ïðîñòî 
íå ìîæó ïî¿õàòè â Á³ëîðóñü, ùîá 
ïîíîâèòè äîêóìåíòè íà ïåðåñàä-
êó. Ñïîä³âàþñü, êîëè îáìåæåííÿ 
çí³ìóòü, ÿ çìîæó öå çðîáèòè.

Íå áóäüòå áàéäóæèìè äî ÷óæî¿ 
á³äè. Âàæëèâà êîæíà ãðèâíÿ.

КІСТКИ ТА ГОЛОВИ — ПРОСТО ПІД 
НОГАМИ. ЧОМУ НЕ УТИЛІЗУЮТЬ?
Сміття  Про антисанітарні умови 
на території Центрального ринку 
в редакцію «RIA плюс» повідомили 
читачі. Чому м’ясні відходи викидають 
у звичайні смітники та куди скаржитися 
на порушення санітарних норм — 
читайте в матеріалі

íàäñèëàþòü ôîòî òà â³äåî, äå ê³ñò-
êè òà ãîëîâè òâàðèí ðîçêèäàí³ 
á³ëÿ ñì³òíèê³â. Ïîðó÷ ç ðèíêîì 
÷àñòî ìîæíà ïîáà÷èòè áåçïðè-
òóëüíèõ ñîáàê, ÿê³ ðîçòÿãóþòü 
ðåøòêè íà ïðèëåãë³ òåðèòîð³¿.

Ùîïðàâäà, çàëèøêè ì’ÿñà âè-
êèäàþòü âæå ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðî-
áîòè ðèíêó, îäíàê òåðíîïîëÿíè, 
ÿê³ éäóòü äî ìàãàçèíó ÷è ïðîñòî 
ïðîõîäÿòü ïîâç, ÷óþòü öåé íåïðè-
ºìíèé çàïàõ.

«НЕМАЄ ДЕ УТИЛІЗУВАТИ» 
Æóðíàë³ñò «RIA ïëþñ» çâåðíóâ-

ñÿ äî àäì³í³ñòðàö³¿ ðèíêó, ùîá 
ä³çíàòèñÿ, ÷îìó çàëèøêè ì’ÿñà 
÷àñòî ìîæíà ïîáà÷èòè ïðîñòî ï³ä 
íîãàìè. Îäíàê òàì ëèøå ðîçâî-
äÿòü ðóêàìè — â îáëàñò³ íåìàº 
ì³ñöÿ, äå óòèë³çóâàòè òàê³ â³äõîäè.

— Íà æàëü, ìè ìàºìî òàêó ïðî-
áëåìó, ³ öÿ ïðîáëåìà º íå îäèí 
ð³ê ó íàñ, — ïîÿñíþº îäèí ç 
àäì³í³ñòðàòîð³â ðèíêó ²âàí Çà-
ë³çíÿê. — Ðàí³øå â îáëàñò³ áóâ 
êîñòîìåëüíèé çàâîä, êóäè çâî-
çèëè òâàðèíí³ â³äõîäè. Ðèíîê 
ìàâ óãîäó ç öèì ï³äïðèºìñòâîì. 
Íà òâàðèíí³ â³äõîäè áóëè îêðåì³ 
êîíòåéíåðè, ïðàö³âíèêè ç ïåðå-
ðîáíîãî çàâîäó ïðè¿çäèëè ³ ñàì³ 
çàáèðàëè ¿õ.

Ï³ñëÿ çàêðèòòÿ çàâîäó óòèë³çà-
ö³ºþ öèõ â³äõîä³â çàéíÿëèñü ïðè-
âàòí³ ï³äïðèºìö³, ÿê³ ñîðòóþòü òà 
âèâîçÿòü ñì³òòÿ.

— Êîæíîãî äíÿ ñì³òòÿ çàáèðà-
þòü òà âèâîçÿòü, ì’ÿñí³ â³äõîäè 
óòèë³çóþòü, — êàæå ïàí ²âàí. — 
Íå ëèøå ìè ìàºìî òàêó ïðîáëåìó. 
Â ì³ñò³ ³ îáëàñò³ º ðèíêè, ì’ÿñí³ 
êîìá³íàòè. Êóäè ïîä³òè â³äõîäè, 
êîëè íåìàº äå ¿õ ïåðåðîáëÿòè?

Îäíàê ÷îìó âñå âàëÿºòüñÿ 
ïðîñòî ï³ä íîãàìè — ïîÿñíèòè 
â àäì³í³ñòðàö³¿ íå ìîæóòü. Òàêîæ 
êàæóòü, ùî ì'ÿñí³ â³äõîäè ÷àñòî 
çàáèðàþòü ëþäè äëÿ äîìàøí³õ 
òâàðèí.

Допоможіть Ігорю з Шумська побороти важку недугу

ДОВІДКА 

Кошти на лікування Ігоря Собчука 
можна перерахувати на картку у 
Приватбанку: 4149499115367490 
(Собчук Ігор Ігорович).
Телефон для довідок: 097–749–
97–67.

— Час хвороби — це 
не лише біль і тривале 
лікування, а й очікування 
можливості на пересадку 
нирок, — каже Ігор Собчук

На ринку прибирають щодня після закінчення робочого дня

М’ясні відходи часто валяються на землі біля смітників

Ó ì’ÿñíîìó ïàâ³ëüéîí³ îäèí 
ç ïðîäàâö³â äîäàº, ùî â³äõîä³â 
çíà÷íî ïîìåíøàëî — ëþäè çà-
áèðàþòü íàâ³òü ê³ñòêè.

— Áàãàòî ïðîäàâö³â ôàêòè÷-
íî ìàþòü áåçâ³äõîäíå âèðîáíè-
öòâî — ðîçêóïîâóþòü íàâ³òü ê³ñò-
êè, — êàæå ïðîäàâåöü. — Õòîñü 
ðîçäàº çàëèøêè, ëþäè ¿õ òåæ 
çàáèðàþòü. Àëå, çâè÷àéíî, ùîá 
çîâñ³ì í³÷îãî íå ëèøàëîñü — öå 
íåìîæëèâî.

ЯК ПРИБИРАЮТЬ РИНОК?
Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ïåðå-

â³ðèëè, ÿê ïðèáèðàþòü òåðèòîð³þ 

ðèíêó. Ñì³òòÿ â ê³íö³ ðîáî÷îãî 
äíÿ çàëèøàºòüñÿ ÷èìàëî. Íàé-
á³ëüøå éîãî ó â³ää³ë³, äå ïðîäà-
þòü îäÿã òà âçóòòÿ. Öå çàëèøêè 
êîðîáîê, ïîë³åòèëåíîâ³ ïàêåòè, 
ïë³âêè òîùî. Ëèøàþòüñÿ ³ ð³çí³ 
â³äõîäè ó â³ää³ëàõ, äå òîðãóþòü 
îâî÷àìè òà ôðóêòàìè. Îäíàê ê³ëü-
êà ïðàö³âíèê³â ðèíêó çàáèðàþòü 
ñì³òòÿ ùîäíÿ.

Â àäì³í³ñòðàö³¿ ðèíêó êàæóòü — 
ñì³òòÿ âèâîçÿòü ùå äî ïî÷àòêó 
ðîáî÷îãî äíÿ.

Îäíàê íà îêîëèöÿõ ðèíêó âñå æ 
÷èìàëî â³äõîä³â, ÿê³ ðîçë³òàþòüñÿ 
íàâêîëî.
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ñêàç — öå ãîñòðå ³íôåêö³éíå 
çàõâîðþâàííÿ òâàðèí ³ ëþäèíè, 
ñïðè÷èíåíå íåéðîòðîïíèì â³ðó-
ñîì ñêàçó ³ç ðîäó Lyssavirus, — ïî-
â³äîìëÿþòü ó Öåíòð³ ãðîìàäñüêîãî 
çäîðîâ’ÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè. Õâîðîáà 
õàðàêòåðèçóºòüñÿ ðîçâèòêîì ñâî-
ºð³äíîãî åíöåôàë³òó ç³ ñòð³ìêèì 
ïîøêîäæåííÿì öåíòðàëüíî¿ íåð-
âîâî¿ ñèñòåìè. Ó ðàç³ çâîë³êàííÿ ç 
íàäàííÿì êâàëô³êîâàíî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè ñìåðòü íåìèíó÷à.

Çáóäíèê õâîðîáè ìîæå ïåðå-
äàâàòèñü â³ä òâàðèíè äî ëþäèíè 
ç óêóñàìè ³ ç ïîäðÿïèíàìè òà 
ïîòðàïëÿííÿì ñëèíè íà ñëèçîâ³ 
îáîëîíêè. Íàé÷àñò³øå õâîðîáà 
ïåðåäàºòüñÿ â³ä äèêèõ òâàðèí 
äî äîìàøí³õ, à âæå âîíè ìîæóòü 
ïåðåäàòè õâîðîáó ãîñïîäàðþ.

СКІЛЬКИ ВАРТУЄ ВАКЦИНА
Áàãàòî âëàñíèê³â òâàðèí âàê-

öèíóþòü ñâî¿õ óëþáëåíö³â ñàìî-
ñò³éíî. Âàêöèíó ìîæíà ïðèäáà-
òè ó áóäü-ÿê³é âåòàïòåö³. Îäíàê, 
ïåðø í³æ ðîáèòè ùåïëåííÿ, âàðòî 
ïîðàäèòèñÿ ç âåòåðèíàðîì, ÿêèé 
ïðåïàðàò ï³äõîäèòü äëÿ âàøî¿ òâà-
ðèíè, ÿê ðîçðàõóâàòè äîçó òîùî.

Ó âåòàïòåêàõ ì³ñòà ìîæíà çíàé-
òè ð³çí³ ïðåïàðàòè. Ö³íè íà íèõ 
çàëåæàòü â³ä âèðîáíèêà. Äî ïðè-
êëàäó, âàêöèíó â³ä ñêàçó ìîæíà 
ïðèäáàòè ³ çà 60, ³ çà 150 ãðèâåíü. 
ª ³ ïîë³âàëåíòí³ ïðåïàðàòè, ÿê³ 
çàõèñòÿòü âàøîãî óëþáëåíöÿ 

îäðàçó â³ä ê³ëüêîõ õâîðîá.
Ïðîäàâö³ ðàäÿòü ïîë³âàëåíòí³ 

âàêöèíè, ÿê³ çàõèùàþòü â òîìó 
÷èñë³ ³ â³ä ñêàçó. Çíàéòè òàê³ 
çíà÷íî ëåãøå, í³æ âàêöèíó â³ä 
ñêàçó. Ó âåòàïòåö³ äîïîìîæóòü îá-
ðàòè ïîòð³áíèé ïðåïàðàò. Îäíàê, 
ÿêùî íå ìàºòå äîñâ³äó ó ùåïëåí-
í³ òâàðèí òà áî¿òåñÿ öå çðîáèòè 
ñàìîñò³éíî, êðàùå çâåðíóòèñÿ 
äî âåòåðèíàð³â.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ЩЕПЛЕННЯ 
Ó Òåðíîïîë³ º ê³ëüêà âåòåðè-

íàðíèõ êë³í³ê, äå âèêîíóþòü 
ùåïëåííÿ äîìàøí³õ òâàðèí â³ä 
ñêàçó òà ³íøèõ õâîðîá. Êë³í³êè 
ïðàöþþòü ó çâè÷íîìó ðåæèì³, 
íåçâàæàþ÷è íà êàðàíòèí.

Ó ïðèâàòí³é âåòêë³í³ö³ Eurovet 
êàæóòü, ùî âàðò³ñòü âàêöèíàö³¿ 
çàëåæàòèìå â³ä â³êó òâàðèíè, â³ä 
÷îãî õî÷åòå çðîáèòè ùåïëåííÿ.

— Ìè ìàºìî ð³çí³ âàêöèíè äëÿ 
êîò³â òà ñîáàê, — êàæóòü ó êë³í³-
ö³. — Âàêöèíàö³ÿ â³ä ñêàçó äëÿ 
òâàðèíè êîøòóº 180 ãðèâåíü. ª ³ 
âàêöèíè â³ä ê³ëüêîõ õâîðîá. Òàê³ 
êîøòóþòü 310 ãðèâåíü. Âàêöèíè 
êîëèìî ñâî¿, òîáòî ïðèíåñòè êóï-
ëåíó íå ìîæíà.

Ó ñîö³àëüí³é âåòåðèíàðí³é êë³-
í³ö³ «Äðóç³ Õàò³êî» êàæóòü, ùî 
äëÿ âàêöèíóâàííÿ âèêîðèñòîâó-
þòü ëèøå ãîëëàíäñüê³ âàêöèíè.

— Ìè ìàºìî ð³çí³ âàêöèíè ÿê 
ïðîòè ñêàçó, òàê ³ êîìïëåêñí³ 
ïðåïàðàòè, — ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð 
ñîö³àëüíî¿ âåòåðèíàðíî¿ êë³í³êè 
Îëåíà Äåéíåêà. — Ñòàíäàðòíà 

РЕКЛАМА

ДЕ ВАКЦИНУЮТЬ ТВАРИН 
ВІД СКАЗУ БЕЗКОШТОВНО
Щеплення  Щороку варто проводити 
вакцинацію тварин, щоб захистити їх 
та себе від небезпечних хвороб. Чи 
не найнебезпечніше захворювання — 
сказ. Де можна зробити щеплення та чи 
проводять його у місті безкоштовно?

êîìïëåêñíà âàêöèíàö³ÿ êîøòóº 
350 ãðèâåíü. Âàêöèíàö³ÿ ëèøå â³ä 
ñêàçó êîøòóâàòèìå 170 ãðèâåíü.

ßê ðîçïîâ³äàº ïàí³ Îëåíà, 
ó êë³í³ö³ âåòåðèíàð ìîæå ââåñòè 
âàêöèíó, ÿêó âè ïðèäáàëè ñàìî-
ñò³éíî.

Ó âåòåðèíàðí³é êë³í³ö³ «Àéáî-
ëèòü» êàæóòü, ùî ç³ ñâîºþ âàêöè-
íîþ ïðèõîäèòè íå áàæàíî.

— Àäæå ìè íå çíàºìî, ùî öå 
çà âàêöèíà, â ÿêèõ óìîâàõ âîíà 
çáåð³ãàëàñü, — ïîÿñíþº âåòåðèíàð 
²âàí Ñê³ðà. — Òîä³ ÿ íå ìîæó ïî-
ñòàâèòè â ïàñïîðò³ òâàðèíè ïå÷àò-
êó ïðî âàêöèíó. Çâè÷àéíî, ïðåïà-
ðàò, ÿêèé ìåí³ ïðèíåñóòü, ìîæó 
âêîëîòè, àëå ÿ íàïèøó â ïàñïîðò³ 
òâàðèíè, ùî öå âàêöèíà âëàñíè-
êà, ùîá ïîò³ì äî ìåíå íå áóëî 
ïðåòåíç³é. Âàðò³ñòü âàêöèíàö³¿ â³ä 
ñêàçó — 100 ãðèâåíü. Ïîë³âàëåíò-
íà âàêöèíà — 200 ãðèâåíü. 

Êîæíà âàêöèíà òà êîæåí âè-
ðîáíèê ìàº ñâî¿ ö³íè.

Â³ä ñêàçó ìîæíà âàêöèíóâàòè 
³ ³íøèõ äîìàøí³õ òâàðèí, îäíàê 
íå çàâæäè íà öå º ïîòðåáà, — ïî-
ÿñíþº ïàí Ñê³ðà.

— ßêùî, äî ïðèêëàäó, âè ìà-
ºòå õîì’ÿêà, ÿêèé âåñü ÷àñ æèâå 
ó âàñ âäîìà â êë³òö³, òî âàêöè-
íóâàòè éîãî íåìàº ïîòðåáè, — 
ïîÿñíþº ë³êàð. — Âàêöèíàö³ÿ 
äëÿ ê³ìíàòíèõ òâàðèí ìîæå 
çíàäîáèòèñÿ òîä³, êîëè âè áóäå 
ïåðåâîçèòè ¿õ ó ãðîìàäñüêîìó 
òðàíñïîðò³, íàïðèêëàä — ó ë³-
òàêó ÷è ïî¿çä³. Òîä³ äëÿ ïåðå-
âåçåííÿ ìàº áóòè ïàñïîðò òâà-
ðèíè, äå çàçíà÷åíî, ùî âîíà 
âàêöèíîâàíà.

ЧИ МОЖНА БЕЗКОШТОВНО?
Ùåïëåííÿ â³ä ñêàçó äëÿ äî-

ìàøí³õ òâàðèí ìîæíà ïðîâåñòè 
³ áåçêîøòîâíî. Ùîðîêó ñêëà-
äàþòü ãðàô³êè ùåïëåíü. Îäíàê 
ó çâ’ÿçêó ç êàðàíòèíîì, ïëàíîâ³ 
ùåïëåííÿ äîâåëîñÿ ïðèçóïèíèòè. 
Àëå öå íå îçíà÷àº, ùî âàêöèíó-
âàòè âàøîãî óëþáëåíöÿ â³ä ñêàçó 
áåçêîøòîâíî âè íå çìîæåòå. Áåç-
êîøòîâí³ âàêöèíè ó ì³ñò³ º, ÿê ³ 
ìîæëèâ³ñòü áåç ãðîøåé ùåïèòè 
â³ä ñêàçó âàøîãî óëþáëåíöÿ.

— Óñ³ âëàñíèêè òâàðèí, ÿê³ õî-
÷óòü ïðîâåñòè ùåïëåííÿ ïðîòè 
ñêàçó, ìîæóòü ïðè¿õàòè äî ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ ë³êàðí³ âåòåðèíàðíî¿ 
ìåäèöèíè, çà àäðåñîþ: âóë. ×åð-
í³âåöüêà, 24 À, — ïîÿñíþº ïðåñ-
ñåêðåòàðêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè â Òåðíî-
ï³ëüñüê³é îáëàñò³ Íàòàë³ÿ Ãðåñü-
êî. — ßêùî âè íå ìîæåòå ïðè-
¿õàòè ç òâàðèíîþ äî âåòë³êàðí³, 
ìîæíà çàìîâèòè ïîñëóãó âè¿çäó 
íà ä³ì çà íîìåðîì òåë. 52-10-40. 
Ïîñëóãà º ïîâí³ñòþ áåçêîøòîâíà.

Ó ë³êàðí³ íå çàáóâàéòå ïðî 
äîòðèìàííÿ êàðàíòèíó. Âõ³ä 
äî çàêëàäó äîçâîëÿºòüñÿ ëèøå 

â ìàñö³. Òàêîæ íå çàáóâàéòå ïðî 
äèñòàíö³þ.

ЯК ПІДГОТУВАТИ УЛЮБЛЕНЦЯ 
ДО ПРОЦЕДУРИ 

Òèæäåíü äî âàêöèíàö³¿ ñòåæ-
òå çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ ïåñèêà ÷è 
êîòèêà, àäæå ÿêùî òâàðèíà áóäå 
õâîðà — ùåïëåííÿ ìîæå íåãàòèâ-
íî âïëèíóòè íà ¿¿ ñòàí.

— Ïåðø, í³æ ïðîâîäèòè âàêöè-
íàö³þ, ïîòð³áíî ïðîâåñòè äåãåëü-
ì³íòèçàö³þ, — ïîÿñíþþòü â îäí³é 
ç âåòêë³í³ê. — ßêùî âè ðîáèòå öå 
ïåð³îäè÷íî — ïåðåä ùåïëåííÿì 
âàðòî äàòè ïðåïàðàò ëèøå ðàç. 
ßêùî ð³äêî, àáî íå ðîáèëè âçà-
ãàë³ — òðåáà çâàæèòè òâàðèíó, 
â³äïîâ³äíî äî ¿¿ âàãè âèçíà÷èòè 
äîçó ïðåïàðàòó. ×åðåç 10 äí³â ïî-
òð³áíî ïðîâåñòè ïîâòîðíó äåãåëü-
ì³íòèçàö³þ ³ íà 3–4 äåíü ìîæíà 
ùåïëþâàòè. Âïðîäîâæ òèæíÿ 
äî âàêöèíàö³¿ ïåð³îäè÷íî âèì³-
ðþéòå éîìó òåìïåðàòóðó. Âåòåðè-
íàð ïåðåä ùåïëåííÿì ïîâèíåí ùå 
ðàç ñàìîñò³éíî îãëÿíóòè ïàö³ºíòà 
òà âèì³ðÿòè òåìïåðàòóðó. ßêùî º 
ï³äîçðà, ùî òâàðèíà íå çäîðîâà — 
âàêöèíàö³þ äîâåäåòüñÿ â³äêëàñòè.

Âàêöèíóâàòè êîò³â 
òà ñîáàê ïîòð³áíî 
ùîðîêó. Öå ìîæíà 
çðîáèòè áåçêîøòîâíî 
ó ì³ñüê³é äåðæàâí³é 
âåòë³êàðí³

У ветаптеках зазвичай продають полівалентні вакцини 
одразу від кількох хвороб, у тому числі і сказу
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ВИПИЛИ РАЗОМ ГОРІЛКУ 
Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îáâèíó-

âà÷åíà ðîçïîâ³äàëà, ùî ïîãàíî 
ïàì'ÿòàº îáñòàâèíè ïîä³¿, òîìó 
ùî íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó 
áóëà ó ñòàí³ ñèëüíîãî àëêîãîëüíî-
ãî ñï'ÿí³ííÿ. Âîíè ðàçîì ç ìàìîþ 
âèïèëè 0,7 ë³òðà ãîð³ëêè. Ï³ñëÿ 
öüîãî ì³æ íèìè âèíèêëà ñóïåðå÷-
êà. Ó â÷èíåíîìó ùèðî ðîçêàþºòü-
ñÿ ³ øêîäóº, ùî òàê â÷èíèëà ÷åðåç 
ñòàí àëêîãîëüíîãî ñï'ÿí³ííÿ.

Ñâåêðóõà ó ñóä³ ðîçêàçóâàëà, ÿê 
äî íå¿ äçâîíèëà öèâ³ëüíà íåâ³ñò-
êà. Ùî ¿¿ ìàòåð³ ïîãàíî ³ â íå¿ 
òå÷å êðîâ. Êîëè æ³íêà ïðèéøëà 

äî êâàðòèðè, ñâàõà âæå ëåæà-
ëà íà ï³äëîç³ áåç îçíàê æèòòÿ. 
À äîíüêà íåâ³ñòêè ñêàçàëà ¿é, ùî 
«ìàìà âáèëà áàáóñþ íîæåì».

«Ñóä êðèòè÷íî îö³íþº ïîêà-
çàííÿ îáâèíóâà÷åíî¿ â ÷àñòèí³ 
íåóñâ³äîìëåííÿ ñâî¿õ ä³é ÷åðåç 
ñòàí àëêîãîëüíîãî ñï'ÿí³ííÿ, — 
éäåòüñÿ ó âèðîêó. — Àäæå âîíè 
ñïðîñòîâóþòüñÿ ñóêóïí³ñòþ âñ³õ 
³íøèõ âèùå âêàçàíèõ íàëåæíèõ ³ 
äîïóñòèìèõ äîêàç³â. Êð³ì öüîãî, 
çã³äíî ç âèñíîâêîì ñóäîâî-ïñèõ³à-
òðè÷íîãî åêñïåðòà, ï³ä ÷àñ ñêîºí-
íÿ çëî÷èíó îáâèíóâà÷åíà ñòðàæäà-
ëà íà ðîçëàäè ïñèõ³êè ³ ïîâåä³íêè 
âíàñë³äîê âæèâàííÿ àëêîãîëþ, ùî 

ÔÅÌ²ÄÀ
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Âèðîê ó ñïðàâ³ æîðñòîêîãî 
âáèâñòâà 58-ð³÷íî¿ Ãàëèíè, ÿêå 
ñòàëîñÿ íà âóë. Ìîðîçåíêà ó Òåð-
íîïîë³, îãîëîñèëè íåùîäàâíî 
ó ì³ñüêðàéñóä³. Íà ëàâ³ ï³äñóä-
íèõ — äîíüêà óáèòî¿. Ñàìå ¿¿ 
çâèíóâàòèëè ó ñìåðò³ ìàòåð³.

Íàãàäàºìî, æîðñòîêå âáèâñòâî 
ñòàëîñÿ 10 ëþòîãî 2017 ðîêó — 
ó áàãàòîïîâåðõîâîìó áóäèíêó 
íà âóëèö³ Ìîðîçåíêà, 3, ùî 
ó Òåðíîïîë³, çíàéøëè çàêðèâàâ-
ëåíå ò³ëî æ³íêè. Êîëè ïîë³öåé-
ñüê³ çàéøëè äî êâàðòèðè, âîíà 
ëåæàëà â êîðèäîð³ ó êðîâ³, áðèçêè 
êðîâ³ áóëè ³ íà ñò³íàõ. Â îäí³é ç 
ê³ìíàò êâàðòèðè ïðàâîîõîðîíö³ 
çíàéøëè êóõîííèé í³æ ç³ ñë³äàìè 
êðîâ³. Êóõîííèé ñò³ë çàñòàâëåíèé 
ïðîäóêòàìè ³ ïóñòèìè ïëÿøêàìè 
ç-ï³ä ñïèðòíîãî.

Ïðè îãëÿä³ ò³ëà òåðíîïîëÿíêè 
åêñïåðò âèÿâèâ ÷èñëåíí³ êîëî-
òî-ð³æó÷³ ðàíè — ¿õ áóëî áëèçüêî 
òðèäöÿòè.

УСЕ БАЧИЛИ ДІТИ 
Ïðîæèâàëà çàãèáëà ç äîíüêîþ 

òà òðüîìà îíóêàìè. Ïðàâîîõîðîí-
ö³ ó ñêîºíí³ äàíîãî çëî÷èíó îäðà-

çó çàï³äîçðèëè äîíüêó çàãèáëî¿. 
27-ð³÷íà æ³íêà íà ìîìåíò âáèâ-
ñòâà ìàòåð³ ïåðåáóâàëà ó êâàðòèð³ 
â ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï'ÿí³ííÿ, 
à òàêîæ íàìàãàëàñÿ ââåñòè ïðàâî-
îõîðîíö³â â îìàíó. Ó öåé ìîìåíò 
ó êâàðòèð³ áóëè ³ äâîº ä³òîê Îëüãè.

Òîãî âå÷îðà æ³íêè íàï³äïèòêó 
ïîñâàðèëèñü. ßê âñòàíîâèëè ï³ä 
÷àñ ñóäîâîãî ñë³äñòâà, ìàò³ð âè-
ãóêóâàëà ìàòþêè, äîíüêà ðîçëþ-
òèëàñÿ. Âçÿëà â ðóêè êóõîííîãî 
íîæà, ï³ä³éøëà äî ìàòåð³ ³ âäà-
ðèëà âïåðøå. Ïîò³ì áèëà íîæåì 
çíîâó ³ çíîâó — â ãîëîâó, ïî øè¿ 
òà âóñ³, ïî ò³ëó, ö³ëÿ÷èñü ó ãðó-
äè. Çãîäîì åêñïåðòè íàðàõóâàëè 
43 ðàíè. Ê³ëüêà ç ïîðàíåíü øè¿ òà 
ãðóäåé ç óøêîäæåííÿì êðóïíèõ 
êðîâîíîñíèõ ñóäèí ³ ëåãåíü, ùî 
ñóïðîâîäæóâàëèñÿ çîâí³øíüîþ òà 
âíóòð³øíüîþ êðîâîòå÷îþ, ³ ïðè-
çâåëè äî ìàñèâíî¿ êðîâîâòðàòè òà 
ñòàëè áåçïîñåðåäíüîþ ïðè÷èíîþ 
¿¿ ñìåðò³ â³äðàçó íà ì³ñö³ ïîä³¿.

— Äîïèòàíà â ñóä³ îáâèíó-
âà÷åíà ïîâí³ñòþ âèçíàëà âèíó 
ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðà-
âîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî 
÷. 1 ñò. 115 ÊÊ Óêðà¿íè çà êâà-
ë³ô³êóþ÷èìè îçíàêàìè «óìèñíå 
âáèâñòâî», — éäåòüñÿ ó ìàòåð³àëàõ 
ñïðàâè.

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

 Äî øåñòè ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ ç 
ïîçáàâëåííÿì ïðàâà êåðóâàòè 
òðàíñïîðòîì íà òðè ðîêè çà-
ñóäèëè âîä³ÿ, ÿêèé íàï³äïèòêó 
çà êåðìîì BMW íà ñìåðòü çáèâ 
äâîõ 23-ð³÷íèõ õëîïö³â.

×îëîâ³êà âçÿëè ï³ä âàðòó ó çàë³ 
ñóäó, ùîéíî ïðîãîëîñèëè âèðîê. 
Äî öüîãî â³í ïåðåáóâàâ ï³ä äî-
ìàøí³ì àðåøòîì. Âîä³ÿ îáâèíó-
âàòèëè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî 
ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî 
÷. 3 ñò. 286 ÊÊ Óêðà¿íè — çà ñêî-
ºííÿ ÄÒÏ, â ÿê³é çàãèíóëè äâîº 
³ á³ëüøå îñ³á.

Íàãàäàºìî, àâàð³ÿ òðàïèëàñü 
4 æîâòíÿ 2019 ðîêó â ñìò Êîç-
ë³â, Êîç³âñüêîãî ðàéîíó. Òðîº 
õëîïö³â ïîâåðòàëèñÿ äîäîìó 
òà, çà ñëîâàìè ì³ñöåâèõ, ñòîÿëè 
îáàá³÷ äîðîãè çà ïîâîðîòîì. Âî-
ä³é íà ºâðîáëÿõàõ, â êðîâ³ ÿêîãî 
çãîäîì âèÿâèëè 1,61 ïðîì³ëå àë-
êîãîëþ, âèñêî÷èâ íà çóñòð³÷íó, 
äå çáèâ íà ñìåðòü äâîõ õëîïö³â. 

Ò³ëà õëîïö³â, çãàäóâàëè ì³ñöåâ³, 
áóëè ñèëüíî ïîí³âå÷åíèìè ³ ¿õ 
ïîðîçêèäàëî ïî äîðîç³. Ùå äâîõ 
ëþäåé, ïàñàæèðà àâòîìîá³ëÿ òà 
õëîïöÿ ³ç êîìïàí³¿ ïîòåðï³ëèõ, 
òîä³ îãëÿíóëè ìåäèêè íà ì³ñö³ ³ 
â³ä ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè âîíè â³ä-
ìîâèëèñü.

Òðåò³é õëîïåöü, ÿêîãî çâàòè 
Ïàâëî, ñòîÿâ áëèæ÷å äî ïðèäî-
ðîæíüî¿ ñìóãè, òîìó éîãî ïðî-
ñòî â³äêèíóëî íà çåìëþ. Ó ñåë³ 
êàæóòü, ùî âîä³ÿ, ÿêèé ñêî¿â 
ñìåðòåëüíó ÄÒÏ, ³ ðàí³øå ïî-
ì³÷àëè íåòâåðåçèì çà êåðìîì. 
Çà ñëîâàìè îäíîñåëüö³â, ó òîé 
âå÷³ð ðàçîì ³ç äðóãîì, ÿêèé ïåðå-
áóâàâ íà ïàñàæèðñüêîìó ñèä³íí³ 
ï³ä ÷àñ ÄÒÏ, ÷îëîâ³ê âèïèâàâ. 
Ï³ñëÿ ñï³ëüíîãî â³äïî÷èíêó, 
çà ðîçïîâ³ääþ æèòåë³â ñåëà 
Êîçë³â, ÷îëîâ³êè ïî¿õàëè ïî-
êëèêàòè äî êîìïàí³¿ òðåòüîãî. 
Ïðîïîíóâàëè ³ éîìó àëêîãîëü. 
Òîé â³äìîâèâñÿ òà ïðîñèâ âîä³ÿ 
íå ñ³äàòè ï'ÿíèì çà êåðìî. Àâàð³ÿ 
òðàïèëàñü ÷åðåç ê³ëüêà õâèëèí 

ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìàøèíà â³ä’¿õàëà 
â³ä áóäèíêó òîâàðèøà.

ВІД ЧОГО ЗАГИНУЛИ ХЛОПЦІ 
«Ó ðåçóëüòàò³ äàíî¿ ÄÒÏ îäèí 

ç ï³øîõîä³â îòðèìàâ â³äêðèòó 
÷åðåïíî-ìîçêîâó òðàâìó ç ïåðå-
ëîìàìè ê³ñòîê ñêëåï³ííÿ òà îñ-
íîâè ÷åðåïà, êðîâîâèëèâàìè ï³ä 
îáîëîíêè òà ó ðå÷îâèíó ãîëîâíî-
ãî ìîçêó, â³ä ÿêèõ íàñòàëà éîãî 
ñìåðòü íà ì³ñö³ ïðèãîäè, — éäåòü-
ñÿ ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè. — ²íøèé 
ï³øîõ³ä îòðèìàâ ìàñèâíó òðàâìó 
ò³ëà ç ÷èñëåííèìè ïåðåëîìàìè ê³-
ñòîê ñêåëåòó òà óøêîäæåííÿì âíó-
òð³øí³õ îðãàí³â, â³ä ÿêèõ íàñòàëà 
éîãî ñìåðòü íà ì³ñö³ ïðèãîäè».

Äîïèòàíèé â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 
îáâèíóâà÷åíèé ñâîþ âèíó âèçíàâ 
ïîâí³ñòþ òà ðîçïîâ³â, ùî çóñòð³â-
ñÿ ç òîâàðèøåì, ùîá ïîãîâîðèòè. 
Ïîò³ì âèð³øèëè ðàçîì ïî¿õàòè 
äîäîìó äî ³íøîãî êîëåãè. Âèïèëè 
â îñòàííüîãî ïî 50 ãðàì³â ãîð³ë-
êè ³ ïî¿õàëè äîäîìó, àëå ñòàëàñÿ 
àâàð³ÿ. Êîëè ïîáà÷èâ õëîïö³â, ÿê³ 

ñòîÿëè áëèæ÷å äî öåíòðó ïðî¿æ-
äæî¿ ÷àñòèíè, ïî÷àâ ãàëüìóâàòè, 
áóëî òåìíî ï³ñëÿ äîùó. Ï³ñëÿ àâà-
ð³¿ âèéøîâ ç ìàøèíè, ï³ä³éøîâ 
äî îäíîãî ç³ çáèòèõ ³ âèêëèêàâ 
øâèäêó. Çàçíà÷èâ, ùî ùèðî ðîç-
êàþºòüñÿ òà ïðîñèòü ïðîáà÷åííÿ 
ó ïîòåðï³ëèõ, ïðîñèâ ñóä éîãî ñó-
âîðî íå êàðàòè.

АЛКОГОЛЮ БІЛЬШЕ ЗА НОРМУ 
Òîâàðèø îáâèíóâà÷åíîãî çãà-

äóâàâ, ÿê â òîé äåíü çóñòð³âñÿ ç 
âîä³ºì òà ç éîãî êîëåãîþ. Âèïèëè 
ãîð³ëêè ³ ïî¿õàëè, à äåñü âæå ÷åðåç 
15 õâèëèí ïåðåäçâîíèâ ïàñàæèð ³ 
ñêàçàâ, ùî ñòàëàñÿ àâàð³ÿ, çáèëè 
õëîïö³â. Ðàçîì ³ç ñâî¿ì øâà´ðîì 
â³í ïî¿õàâ íà ì³ñöå àâàð³¿, ïî-
äçâîíèëè â øâèäêó òà äî áàòüêà 
îáâèíóâà÷åíîãî. Êîëè ïðè¿õàëè 
íà ì³ñöå ÄÒÏ, âîä³é ñòîÿâ íà êî-
ë³íàõ á³ëÿ îäíîãî ç³ çáèòèõ õëîï-
ö³â ³ ïëàêàâ.

Äîïèòàí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 
ïîòåðï³ë³, áàòüêè îäíîãî ç óáèòèõ 
õëîïö³â, ñêàçàëè, ùî îáâèíóâà-

÷åíèé â³äøêîäóâàâ ¿ì 3000 äî-
ëàð³â ÑØÀ, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ 
â³äøêîäóâàëà ¿ì ìîðàëüíó øêîäó 
â ñóì³ 50 000 ãðí, ïðè ïðèçíà-
÷åíí³ ïîêàðàííÿ ïîêëàäàþòüñÿ 
íà äóìêó ñóäó. Ìàòè ³íøîãî óáè-
òîãî õëîïöÿ çàçíà÷àëà, ùî âîä³þ 
ïðîáà÷èòè íå ìîæå. Øêîäó îá-
âèíóâà÷åíèì ¿¿ ñ³ì'¿ â³äøêîäî-
âàíî â ñóì³ 3000 äîëàð³â ÑØÀ 
³ 50 000 â³äøêîäóâàëà ñòðàõîâà, 
ïðè ïðèçíà÷åíí³ ïîêàðàííÿ ïî-
êëàäàºòüñÿ íà äóìêó ñóäó.

Äî ðå÷³, çà ðåçóëüòàòîì ëà-
áîðàòîðíîãî äîñë³äæåííÿ êðîâ³ 
íà àëêîãîëü, âèäàíîãî îáëàñíèì 
íàðêîäèñïàíñåðîì, ó êðîâ³ âîä³ÿ 
çíàéäåíî 2,73% ïðîì³ëå åòèëîâî-
ãî ñïèðòó. Âèñíîâîê ñóä-ìåäåêñ-
ïåðòèçè ïîêàçàâ 2,62%.

 Àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà âèðîê 
ìîæå áóòè ïîäàíà äî Òåðíîï³ëü-
ñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó ÷åðåç 
Êîç³âñüêèé ðàéîííèé ñóä Òåð-
íîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ ïðîòÿãîì 
òðèäöÿòè äí³â ç äíÿ éîãî ïðî-
ãîëîøåííÿ.

ДОНЬКА, ЯКА ВБИЛА МАТІР, БУДЕ 
В КОЛОНІЇ ТРИ МІСЯЦІ І 20 ДНІВ

Îëüãó âèçíàëè âèííîþ 
ó âáèâñòâ³ ìàòåð³. 
Ó òåðì³í ïîêàðàííÿ 
¿é çàðàõóâàëè 
ïåðåáóâàííÿ ï³ä 
âàðòîþ — äåíü çà äâà

Резонанс  Ользі в момент, коли 
позбавила життя найріднішу людину, 
було 27. На утриманні — троє малолітніх 
діток. Її матері, Галині Вікторівні, 
назавжди залишиться 58

íå ñÿãàº ð³âíÿ ïñèõîçó ÷è íåäîóì-
ñòâà, ìîãëà óñâ³äîìëþâàòè ñâî¿ ä³¿ 
òà êåðóâàòè íèìè. Â ñòàí³ ô³ç³î-
ëîã³÷íîãî àôåêòó íå çíàõîäèëàñü».

Ïðè ïðèçíà÷åíí³ ïîêàðàííÿ ñóä 
âðàõóâàâ ñòóï³íü òÿæêîñò³ â÷èíåíî-
ãî çëî÷èíó, îñîáó âèííî¿, ¿¿ ìîëî-
äèé â³ê, ïîçèòèâíó õàðàêòåðèñòèêó 
³ òå, ùî âîíà ðàí³øå íå ñóäæåíà, 
à òàêîæ, îáñòàâèíè, ÿê³ ïîì'ÿêøó-
þòü ïîêàðàííÿ, ÿêèìè º âèçíàí-
íÿ âèíè, ùèðå êàÿòòÿ, ñïðèÿííÿ 
âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè, õâîðîáà — 
ðîçëàäè ïñèõ³êè òà ïîâåä³íêè âíàñ-
ë³äîê âæèâàííÿ àëêîãîëþ, ñèíäðîì 
çàëåæíîñò³, óòðèìàííÿ òðüîõ ìà-
ëîë³òí³õ ä³òåé ³ òå, ùî ïîòåðï³ëèé 
ïðîñèâ íå êàðàòè ¿¿ ñóâîðî.

ДЕНЬ ЗА ДВА 
Îëüãó âèçíàëè âèííîþ ó âáèâ-

ñòâ³ ìàòåð³ òà ïðèçíà÷èëè ¿é ïî-

êàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ 
âîë³ íà ñòðîê 7 ðîê³â. Â òåðì³í 
â³äáóòòÿ ïîêàðàííÿ ¿é çàðàõóâàëè 
ïåð³îä ïîïåðåäíüîãî óâ'ÿçíåííÿ 
â ×îðòê³âñüê³é óñòàíîâ³ âèêî-
íàííÿ ïîêàðàíü (¹ 26) — ç äíÿ 
çàòðèìàííÿ, 10 ëþòîãî 2017 ðîêó, 
äî äíÿ óõâàëåííÿ öüîãî âèðî-
êó — 17 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó. Òîáòî, 
3 ðîêè, 4 ì³ñÿö³ ³ 5 äí³â ç ðîç-
ðàõóíêó îäèí äåíü ïîïåðåäíüîãî 
óâ'ÿçíåííÿ çà äâà äí³ ïîçáàâëåííÿ 
âîë³, ùî ñòàíîâèòü 6 ðîê³â 8 ì³-
ñÿö³â 10 äí³â.

Íåâ³äáóòèé òåðì³í ïîêàðàí-
íÿ — à öå 3 ì³ñÿö³ ³ 20 äí³â, 
ðàõóâàòèìóòü â³ä 18 ÷åðâíÿ 
2020 ðîêó.

Âèðîê ìîæå áóòè îñêàðæåíèé 
â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó ïðîòÿãîì 
òðèäöÿòè äí³â ç äíÿ éîãî ïðîãî-
ëîøåííÿ.

У кімнатах і на стінах — все було у крові…
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Що з водієм BMW, який п’яним збив двох хлопців?



11RIA ïëþñ, 15 ëèïíÿ 2020ËÀÉÔ

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097–445–82–67, 

NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

Ïîáóâàâøè òóò, îòðèìóºø 
çíà÷íî á³ëüøå, í³æ ïðîñòî êðà-
ñèâ³ ôîòî, ÿêèìè ìîæíà âñèïàòè 
ñîöìåðåæ³. Òóò í³áè íàðîäæóºøñÿ 
ùå ðàç, ïåðåîñìèñëþºø ìîìåíòè 
ç³ ñâîãî æèòòÿ, íàñîëîäæóºøñÿ 
ï’ÿíêèì çàïàõîì òà ìàëþºø äëÿ 
ñåáå íîâ³ êîëüîðîâ³ ìð³¿.

Õòî äóìàâ, ùî íà êëàïòèêó 
çåìë³, ÿêèé ëèøèâñÿ ó ñïàäîê â³ä 
áàáóñ³ ç ä³äóñåì, áóäóòü íå ãî-
ðîäè, à ö³ë³ ïëàíòàö³¿ êâ³ò³â, 
íà ÿêèõ çìîæóòü ïîáóâàòè ñîò-
í³, à òî é á³ëüøå ëþäåé. Îêñàíà 
Ôåä÷èøèí — í³áè ÷àð³âíèöÿ, ÿêà 
ðîç³ñëàëà íà ïîë³ öåé ô³îëåòî-
âèé êèëèìîê äóõìÿíî¿ êðàñè. ¯¿ 
ëàâàíäîâà ôåºð³ÿ ï³äêîðèëà ñåð-
öÿ áàãàòüîõ. Âàæêî çíàéòè òèõ, 
õòî íå ÷óâ ³ íå áà÷èâ òî¿ êðàñè. 
Öüîãîð³÷ öâ³ò êâ³ò³â ìîæíà ùå 
ïîáà÷èòè äî 20 ëèïíÿ, àëå íàãîäà 
ïðè¿õàòè ñþäè áóäå ³ íàñòóïíîãî 
ë³òà. Òà é ëàâàíäà — òî ùå íå âñå. 
Àäæå ïàí³ Îêñàíà âèñàäæóº íîâ³ 
ðîñëèíè. Òîæ çîâñ³ì ñêîðî çìî-
æåìî ïîáà÷èòè ùîñü íåéìîâ³ðíå.

З ЧОГО ВСЕ ПОЧИНАЛОСЯ 
ßêùî äóìàºòå, ùî ìàòè ö³ëó 

ïëàíòàö³þ ëàâàíäè, ùî ïðîñòÿ-
ãàºòüñÿ íà 20 ñîòêàõ, — öå ïðî-
ñòî, âè ïîìèëÿºòåñü. Íàñïðàâä³, 
òî áàãàòîð³÷íà ïðàöÿ, ïîìíîæåíà 
íà ëþáîâ, òóðáîòó òà øàëåíèé 
åíòóç³àçì.

Çàçâè÷àé ³ñòîð³¿ íàðîäæåííÿ 
÷îãîñü ïðåêðàñíîãî ïî÷èíàþòüñÿ 
ç ÿêèõîñü ïåðåæèòèõ òðàã³÷íèõ 
ìîìåíò³â. Òàê áóëî ³ ó Îêñàíè 
Ôåä÷èøèí.

Âîíà îòðèìàëà ñïàäùèíó â³ä 
áàáóñ³ ç ä³äóñåì — 60 ñîòîê ïðè-
âàòèçîâàíî¿ çåìë³ ó ïîë³ ³ 20 á³ëÿ 
õàòè ó ñåë³ Çàðóáèíö³ Çáàðàçü-
êîãî ðàéîíó. Çà äâà ðîêè ïàí³ 
Îêñàíà ïîõîâàëà ÷åòâåðî ð³äíèõ 
ëþäåé. Öå áóâ òðàã³÷íèé ìîìåíò 
ó ¿¿ æèòò³, âàæêî áóëî ïåðåæè-
òè âòðàòó òà õîò³ëîñü çàïîâíèòè 
ïîðîæíå÷ó â äóø³.

— Òîä³ ÿ çàõîò³ëà, àáè ï³ñëÿ 
íèõ òóò áóëî ùîñü êðàñèâå. ² 
êîëè âñ³ ñàäèëè ãîðîäè, ÿ ñà-
äèëà êâ³òè, — ä³ëèòüñÿ æ³íêà. — 
Òî áóëî 2006-ãî ðîêó. Æèâó 
ó Çáàðàæ³, ÷àñòèíó êâ³ò³â áðàëà 
³ç âëàñíî¿ ãðÿäêè, ùîñü êóïóâàëà 
íà ðèíêó. Êð³ì òîãî, ùî ÿ âòðà-
òèëà ð³äíèõ ëþäåé, ïåðåæèëà ùå 
³ âàæêó õâîðîáó. Ë³êàð³ íå ìîã-
ëè ìåí³ äîïîìîãòè, áî ìàëà 
ìåäèêàìåíòîçíó àëåðã³þ, òîìó 

âèêîðèñòîâóâàëà ô³òîòåðàï³þ. 
Ìîæëèâî, îñü ñàìå öå ³ «êèíóëî» 
ìåíå äî çåìë³. ß ïî÷àëà áàãàòî 
÷èòàòè, âèâ÷àòè ðîñëèííèöòâî. 
Ïîñòóïîâî ³ íàðîäèëàñÿ ìîÿ æàãà 
äî êâ³òíèêàðñòâà.

Äåñÿòü ðîê³â òîìó æ³íêà âïåð-
øå âèñàäèëà íà ñâî¿õ ïëàíòàö³ÿõ 
ëàâàíäó. Äóõìÿíà, àðîìàòíà, ïðå-
êðàñíà, ÷àð³âíà, ñïðàâä³ ñàêðàëü-
íà êâ³òêà.

— Êîëèñü âîíà äëÿ íàñ áóëà 
åêçîòèêîþ. Ñèìâîë ÷èñòîòè 
òà í³æíîñò³, ùàñòÿ, äóøåâíîãî 
ñïîêîþ òà ðîìàíòèêè. ß éøëà 
äî íå¿ äîâãî, àëå êîëè âæå ïî÷àëà 
ñàäèòè, òî íå ìîãëà çóïèíèòè-
ñÿ. Âîíà äàðóº ùîñü íåéìîâ³ðíå, 
âîíà çö³ëþº ³ ìåíå, ³ âñ³õ òèõ, 
õòî õî÷å íåþ ìèëóâàòèñÿ, â³ä÷óòè 
íåéìîâ³ðíèé çàïàõ òà äîòîðêíó-
òèñÿ äî íå¿, — ðîçïîâ³äàº Îêñàíà 
Ôåä÷èøèí.

Çàãàëüíà ïëîùà, âñ³ÿíà ëà-
âàíäîþ, — 20 ñîòèõ. Âèñîòà — 
ï³âìåòðà.

МАЄ ВЛАСНУ КОЛЕКЦІЮ 
Ïàí³ Îêñàíà íå ïðîñòî âè-

ñàäæóº êâ³òè, àáè ùîñü öâ³ëî òà 
ðàäóâàëî îêî. Âîíà âæå ñòàëà 
ñïðàâæíüîþ êîëåêö³îíåðêîþ. 
Íàâ³òü ñàìà æàðòóº, ùî, ÿê 
«ñïðàâæíÿ æ³íêà — çàõîò³ëà, 
çíà÷èòü, ïîâèííà òî ìàòè».

— Ó ìåíå äóæå áàãàòî ð³çíèõ 
ðîñëèí. Áî ëþáëþ åêñïåðèìåíòó-
âàòè ³ äîñë³äæóâàòè, — ïðîäîâæóº 
âîíà. — Íàéö³êàâ³øå — òî Ã³íêãî 
á³ëîáà — ð³ä óí³êàëüíèõ ëèñòî-
ïàäíèõ ãîëîíàñ³ííèõ ðîñëèí. 
Ð³ä ç'ÿâèâñÿ 270 ìëí ðîê³â òîìó 
â Ïåðìñüêó äîáó. Öå íàéñòàð³øå 
äåðåâî íà ïëàíåò³. ß âèïàäêî-
âî êóïèëà éîãî ó Òåðíîïîë³ òðè 
ðîêè òîìó ïî àêö³¿ — çà 600 ãðè-
âåíü. Êîëèñü âîíî áóäå âåëèêèì 
äåðåâîì. Çàðàç ùå íåâåëè÷êå — 
ï³âòîðà ìåòðà, óæå ïåðåæèëî 
ê³ëüêà çèì.

² öå ùå äàëåêî íå âñå. Çåìëÿ, 
ÿêó æ³íêà ìàº ó êîðèñòóâàíí³, 
íå ëèøàºòüñÿ áåç äîãëÿäó. Ñêð³çü 
êâ³òè, âñþäè ùîñü öâ³òå — ÿê 
íå ëàâàíäà, òî ë³àíà, òî àëüï³é-
ñüêà êâ³òêà òîùî.

ЧИМ БУДЕ ДИВУВАТИ?
Çîâñ³ì ñêîðî ìè çìîæåìî ìè-

ëóâàòèñÿ öâ³òîì ï³îíîâèõ äåðåâ.
— ß âèñàäèëà ï³îíîâ³ äåðåâà. 

Ó òðàâí³ ìîæíà ïîáà÷èòè êðàñó 
öüîãî ðîçê³øíîãî êóùà. Â³í äî-
ñèòü ñò³éêî ïåðåíîñèòü ïðèìõè 
ïîãîäè ³ âë³òêó, ³ âçèìêó, à íàïðè-
ê³íö³ òðàâíÿ ïðîñòî âèáóõàº ïèø-

«ТУТ ЛЮДИ ЗМІНЮЮТЬСЯ». ЯК 
НАРОДИЛАСЯ ЛАВАНДОВА ФЕЄРІЯ
Історії  Трагічна історія в житті 
спонукала Оксану Федчишин серйозно 
зайнятися рослинництвом. Вона 
встелила поля квітами, які милують око 
та допомагають стати щасливішими

íèì öâ³ò³ííÿì ÷óäîâèõ êâ³ò³â, — 
ãîâîðèòü Îêñàíà Ôåä÷èøèí.

À âæå ó ñåðïí³ æ³íêà ïëàíóº 
çäèâóâàòè óñ³õ ñâî¿ì ã³á³ñêóñîâèì 
ãàºì. Öå — äèê³ ³ îêóëüòóðåí³ 
ðîñëèíè íåéìîâ³ðíî¿ êðàñè, — 
ãîâîðèòü æ³íêà. — Âîíè âæå º. 
¯ì òðè ðîêè. Çà äâà ðîêè, äóìàþ, 
óæå áóäå âåëè÷åçíå êîëüîðîâå 
ïîëîòíî, çäàòíå âðàçèòè áàãà-
òüîõ. Àäæå òðåáà, ùîá ðîñëèíè 
óêîð³íèëèñÿ. Ùîá ïîêàçàòè ëþ-
äÿì ëàâàíäó, íàïðèêëàä, ÿ ÷åêàëà 
äåñÿòü ðîê³â.

Ïîíàä äâà òèæí³ íà ïëàíòàö³ÿõ 
ïàí³ Îêñàíè áóëè ñîòí³ â³äâ³äóâà-
÷³â. Âîíà îðãàí³çóâàëà çîíè äëÿ 
ôîòîñåñ³é. Îõî÷èõ íàäçâè÷àéíî 
áàãàòî.

— Ëþäè îòðèìóþòü íå ò³ëüêè 
êðàñèâ³ ôîòî, âîíè ïî÷èíàþòü 
³íàêøå äèâèòèñÿ íà ñâ³ò, íà ðå÷³. 
Îäíà ä³â÷èíêà, âèõîäÿ÷è ç ïîëÿ, 
ñêàçàëà äî ìåíå: «ß çì³íèëàñÿ, 
ÿ ñòàëà ³íøîþ». ² òàêèõ áàãàòî. 
Ìè âñ³ êóäèñü æåíåìîñü, çà ùîñü 
âáîë³âàºìî, à òóò, íàîäèíö³ ç 
ïðèðîäîþ ñåðåä ðîçìà¿òòÿ òà 
çàïàõó êâ³ò³â, ìè çãàäóºìî, ùî 
ùàñòÿ — ó ïðîñòèõ ðå÷àõ. Âîíî 
ïîðó÷. Áåçóìîâíî, ÿ öèì æèâó, 
çóñòð³÷àþ ñõ³ä ñîíöÿ, ïðîâîäæàþ 

éîãî çà îáð³é, íàñîëîäæóþñü ñâî-
áîäîþ. ² ÿ ùàñëèâà â³ä òîãî, ùî 
é ³íø³ ìîæóòü îòðèìàòè ¿¿ òóò».

ЧЕРПАЄ ЕНЕРГІЮ ІЗ ЗЕМЛІ 
Äîãëÿä çà ðîñëèíàìè — öå 

ùîäåííà ïðàöÿ, â³äêëàäåí³ ³íø³ 
ñïðàâè, çàáóòèé â³äïî÷èíîê. Àëå 
âîíî òîãî âàðòå, íàãîëîøóº ñï³â-
ðîçìîâíèöÿ. Àäæå åíåðã³þ äëÿ 
æèòòÿ âîíà ÷åðïàº ñàìå ç çåìë³.

— Â³ä ðàíêó äî âå÷îðà — 
ÿ íà ïîë³. ×àñîì ³ ð³äí³ îáðà-
æàþòüñÿ íà ìåíå. Àëå â ìåíå º 
ïð³îðèòåò — ðîñëèíè, ìî¿ êâ³òè. 
×àñîì íå âñòèãàþ ñòîÿòè íà êóõ-
í³, âèìèòè â³êíà äî Âåëèêîäíÿ 
÷è ïîïðàñóâàòè ðå÷³, áî â ìåíå 
º ìî¿ êâ³òè. Äÿêóþ çà äîïîìîãó 
óñ³ì òèì, õòî âèðó÷àº — çð³çàòè 
ëàâàíäó ÷è ïðîïîëîòè êâ³òè. Ìè 
êîìàíäà åíòóç³àñò³â, íå ìàºìî 
âåëèêèõ çàðîá³òê³â, õî÷ ³ ïðî-
äàºìî ÷àñòèíó êâ³ò³â ôëîðèñòàì 
òà ãîòóºìî ÷à¿. Ï³ñëÿ õâîðîáè òà 
ñìåðò³ áëèçüêèõ ó ìåíå çì³íèâñÿ 
ñâ³òîãëÿä. À ïðàöþþ÷è ç êâ³òà-
ìè, ÿ ùå á³ëüøå óñâ³äîìèëà, ùî 
âñå — ìàðíîòà, ÿêà ìèíå. À ï³ñëÿ 
ñåáå ìè ïîâèíí³ ùîñü ëèøèòè. 
Ùîñü ïðåêðàñíå, íåîñÿæíå, ùî 
äàðóº ðàä³ñòü, ùàñòÿ òà â³ä÷óò-
òÿ ñâîáîäè, — çàâåðøóº Îêñàíà 
Ôåä÷èøèí.

«Ïðàöþþ÷è ç 
êâ³òàìè, ÿ ùå á³ëüøå 
óñâ³äîìèëà, ùî 
âñå — ìàðíîòà, ÿêà 
ìèíå. À ï³ñëÿ ñåáå ìè 
ïîâèíí³ ùîñü ëèøèòè» 

У планах жінки — ще багато сюрпризів. 
Тож чекайте — Оксана Федчишин скоро вас здивує

Сотні відвідувачів, серед них — і діти, приїхали на 
плантацію, аби насолодитись неймовірною красою квітів

Пані Оксана живе квітами та черпає енергію із землі. 
Тут вона відчуває себе щасливою
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Ó áàãàòüîõ áóäèíêàõ ç â³êíàìè 
íà ñîíÿ÷íó ñòîðîíó º ïðîáëåìà — 
ïîñò³éíà çàäóõà âë³òêó.

— ß æèâó â ãóðòîæèòêó, ³ íàì 
íå ïîùàñòèëî ç ê³ìíàòîþ, — 
ðîçïîâ³äàº ñòóäåíò ÒÍÒÓ Ìàê-
ñèì. — Â³êíà âèõîäÿòü íà ñîíÿ÷íó 
ñòîðîíó, äî òîãî æ, ìè æèâåìî 
íà îñòàííüîìó ïîâåðñ³. Íàâ³òü 
êîëè ñîíöå çàõîäèòü, ó ê³ìíàò³ 
äóæå äóøíî. Äîâîäèòüñÿ íàâñò³æ 
â³äêðèâàòè â³êíà, àäæå äèõàòè 
âàæêî.

ЯКІ НЕДОРОГІ СПОСОБИ 
ЗАХИСТИТИСЯ ВІД СОНЦЯ 

Íå çàâæäè, ùîá çàêðèòè â³êíà 
â³ä ñîíöÿ, ïîòð³áíî çàìîâëÿòè äî-
ðîã³ æàëþç³. ª ³ çíà÷íî äåøåâø³ 
âàð³àíòè.

— Ìè íà ðèíêó êóïóºìî ñïå-
ö³àëüíó ñð³áëÿñòó ïë³âêó íà â³ê-
íà, — êàæå ñòóäåíò. — Âîíà íå äî-
ðîãà — äî 20 ãðèâåíü çà ðóëîí. 
Îäí³º¿ âèñòà÷èòü íà â³êíî. Ïë³âêà 
â³äáèâàº çíà÷íó ÷àñòèíó ñîíÿ÷-
íèõ ïðîìåí³â, ³ â ê³ìíàò³ íå òàê 
æàðêî. Àëå íåäîë³ê ó òîìó, ùî 
òîä³ â ê³ìíàò³ áóäå òåìíî, à çíÿ-
òè ¿¿ âàæêî. Ô³êñóâàòè ïîòð³áíî 
íà ñêîò÷, ³ êîæíîãî ðàçó â³äêëåþ-
âàòè í³õòî íå áóäå.

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» çíàéø-
ëè òàêó ïë³âêó íà Öåíòðàëüíîìó 
ðèíêó, õî÷à öå íå òàê ëåãêî. Ó áà-

ãàòüîõ ïðîäàâö³â ¿¿ âæå ðîçêóïèëè. 
ª âîíà ó ê³îñêàõ, äå ïðîäàþòü 
øïàëåðè àáî ð³çí³ òîâàðè äëÿ 
äîìó.

Ùå îäèí êðåàòèâíèé âàð³àíò, 
ÿêèé çàì³íèòü â³êîíí³ æàëþç³ — 
ñàìîðîáí³ ç ïàïåðó. Â ³íòåðíåò³ 
º áàãàòî â³äåîóðîê³â òà ³íñòðóê-
ö³é, ÿê çðîáèòè ñàìîðîáí³ æàëþç³. 
Äî òîãî æ, ïîðàäèòè, ÿê öå çðî-
áèòè, ìîæóòü ³ ïðîäàâö³.

— Íà òàêå òðåáà áðàòè íå íàé-
äåøåâø³ øïàëåðè, — êàæå îäíà ç 
ïðîäàâ÷èíü. — Ï³ä³éäóòü öóïê³ — 
çà 80–120 ãðèâåíü çà ðóëîí. Ðóëî-
íà âèñòà÷èòü íà 3–4 â³êíà. Òðåáà 
ñêëàñòè øïàëåðè ãàðìîøêîþ. 
Íèæíþ ÷àñòèíó ìîæíà çðîáèòè 
êðóãëîþ, àáî æ ïðîñòî çàô³êñó-
âàòè äî ï³äâ³êîííÿ ñêîò÷åì.

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ ЖАЛЮЗІ 
ТА РОЛЕТИ

ßêùî æ âàì ïîòð³áåí âàð³àíò 
íå íà îäíå ë³òî — ìîæíà çàìîâè-
òè æàëþç³ àáî ðîëåòè. Öå ìîæíà 
çðîáèòè â ìàãàçèíàõ, äå ïðîäàþòü 
æàëþç³ òà â³êíà íà çàìîâëåííÿ. 
Íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó ó ðå÷î-
âîìó â³ää³ë³ òàêîæ º ê³îñêè, äå 
ïðèéìàþòü çàìîâëåííÿ. Ìîæíà 
âèáðàòè: æàëþç³ ÷è ðîëåòè â ³í-
òåðíåò-ìàãàçèí³. Ãîëîâíå — ïðà-
âèëüíî âèçíà÷èòè ðîçì³ð âàøîãî 
â³êíà. Ó ìàãàçèíàõ º ñòàíäàðòí³ 
ãàáàðèòè æàëþç³, îäíàê ìîæíà 
çàìîâèòè ³ íåñòàíäàðòí³ ðîçì³ðè.

Æàëþç³ äëÿ â³êíà 130õ160 ñàí-

ЯК ВРЯТУВАТИСЯ ВІД СПЕКИ: ПЛІВКА, 
ВЕНТИЛЯТОР ЧИ КОНДИЦІОНЕР
Комфорт Багато людей шукають 
різні способи, як врятуватися від спеки 
у своєму домі. Журналіст «RIA плюс» 
дізнався, які бюджетні методи дозволять 
захистити ваш будинок чи квартиру від 
сонця, їх переваги та недоліки

òèìåòð³â îá³éäóòüñÿ â 500–
600 ãðèâåíü. Óñå çàëåæèòü â³ä 
ðîçì³ðó â³êíà òà âèðîáíèêà. Æà-
ëþç³ òà ðîëåòè â³ä óêðà¿íñüêèõ 
âèðîáíèê³â çàçâè÷àé äåøåâø³.

ßêùî æ âè ìàºòå â äîì³ æàëþç³, 
îäíàê âîíè çëàìàëèñü — ¿õ ìîæíà 
â³äðåìîíòóâàòè. Ñïåö³àëüí³ çà-
ïàñí³ ìåõàí³çìè äëÿ â³äêðèâàí-
íÿ òà ïîâîðîòó æàëþç³ êîøòóþòü 
60–100 ãðèâåíü.

Ðîëåòè êîøòóþòü äåøåâøå, í³æ 
æàëþç³. Äëÿ â³êíà 130õ160 ñàíòè-
ìåòð³â ðîëåòà ç³ ñïåö³àëüíî¿ òêà-
íèíè êîøòóâàòèìå 350–550 ãðè-
âåíü. Ìîæíà çàìîâèòè ³ ðîëåòè 
ç áàìáóêà, îäíàê âîíè âàðòóþòü 
äîðîæ÷å — â³ä 700 ãðèâåíü.

ДЕ ДЕШЕВШЕ КУПИТИ 
ВЕНТИЛЯТОР

ßêùî æàëþç³ íå ðÿòóþòü â³ä 
ñïåêè â áóäèíêó, ìîæíà ïðèäáà-
òè âåíòèëÿòîð. Öå òàêîæ íå äóæå 
äîðîãèé âàð³àíò. Â îäíîìó ç ìàãà-
çèí³â ïîáóòîâî¿ òåõí³êè âåíòèëÿ-
òîðè êîøòóþòü 650–900 ãðèâåíü.

— ª âåíòèëÿòîðè, ÿê³ ðåãóëþ-
þòüñÿ òà âìèêàþòüñÿ çà äîïîìî-
ãîþ êíîïîê íà êîðïóñ³, — ðîçïî-
â³äàº ïðîäàâ÷èíÿ-êîíñóëüòàíòêà 
â îäíîìó ç ìàãàçèí³â. — Òàê³ êîø-
òóþòü 650 ãðèâåíü. ª òðè ðåæèìè 
ðîáîòè, ìîæíà óâ³ìêíóòè ðåæèì, 
ùîá âåíòèëÿòîð ïîâåðòàâñÿ. ª äî-
ðîæ÷èé âàð³àíò — çà 900 ãðèâåíü. 
Öèì âåíòèëÿòîðîì ìîæíà êåðó-

âàòè çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíîãî 
ïóëüòà.

À îò íà ðèíêó ö³íè íà âåíòèëÿ-
òîðè ñòàðòóþòü â³ä 250 ãðèâåíü. 
Îäíàê âàðòî çàóâàæèòè, ùî òàê³ 
âåíòèëÿòîðè â³ä ìàëîâ³äîìèõ âè-
ðîáíèê³â, õî÷à ïðîäàâö³ ¿õ õâàëÿòü 
òà êàæóòü, ùî í³õòî íà íèõ ùå 
íå ñêàðæèâñÿ.

Â ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ ä³àïàçîí 
ö³í íà âåíòèëÿòîðè çíà÷íî øèð-
øèé. Ìîæíà çíàéòè ³ íåäîðîãèé 
âåíòèëÿòîð çà 200 ãðèâåíü, º ³ 
çà 2900.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ 
КОНДИЦІОНЕР 

ßêùî æ ó âàøîìó áóäèíêó ñïå-
êîòíî, ³ í³ æàëþç³, í³ âåíòèëÿòîðè 
âàñ íå ðÿòóþòü, ìîæíà ïîäóìàòè 
ïðî êóï³âëþ êîíäèö³îíåðà. Îäíàê 
öå äàëåêî íåäåøåâå çàäîâîëåííÿ. 
Ö³íè íà êîíäèö³îíåðè â ìàãàçè-
íàõ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè ñòàðòóþòü 
â³ä 7000 ãðèâåíü. Îäíàê ñåðåäíÿ 
ö³íà íà íèõ — 11 000–12 000. ×èì 
äîðîæ÷èé êîíäèö³îíåð, òèì á³ëü-

øå â íüîãî ôóíêö³é òà ðåæèì³â. 
Òàêîæ, ö³íà çàëåæàòèìå â³ä ð³âíÿ 
øóìó.

— ß âñòàíîâèâ êîíäèö³îíåð 
ó êâàðòèð³ òðè ðîêè òîìó, — êàæå 
òåðíîïîëÿíèí Âîëîäèìèð. — Îä-
íàê íå âïåâíåíèé, ùî â³í ñïðàâ-
ä³ áóâ ïîòð³áåí. Çâè÷àéíî, êîëè 
äóæå ñïåêîòíî, âìèêàþ éîãî, 
àëå çàçâè÷àé âèñòà÷àº ³ çàêðè-
òèõ æàëþç³â. Äî òîãî æ, ïîòð³áíî 
çà íèì äîãëÿäàòè. Ìèòè ô³ëüòðè 
ïåð³îäè÷íî, ³íîä³ òðåáà âèêëè-
êàòè ìàéñòðà. Çèìîþ íà îá³ãð³â 
â³í íå ïðàöþº, áî öå íå âèã³äíî. 
Òîìó âàðòî ïîäóìàòè, ÷è ñïðàâä³ 
â³í âàì ïîòð³áåí.

Õî÷à º òåðíîïîëÿíè, ÿê³ ðàäÿòü 
âñòàíîâëþâàòè ñàìå êîíäèö³îíå-
ðè, áî ³íø³ ìåòîäè, êàæóòü, â³ä 
ñïåêè òà çàäóõè íå ðÿòóþòü.

Îäíàê ÿêùî âè âèð³øèëè ïðè-
äáàòè êîíäèö³îíåð, áóäüòå ãîòîâ³ 
çàïëàòèòè ³ çà éîãî âñòàíîâëåí-
íÿ. ßêùî ñàì³ âè öüîãî çðîáè-
òè íå ìîæåòå — òåðíîï³ëüñüê³ 
ìàéñòðè çðîáëÿòü öå ïðèáëèçíî 
çà 1000 ãðèâåíü. Ñàìå òàê³ ö³íè 
íà ñàéòàõ îãîëîøåíü. Òàêîæ 
ìîæíà ä³çíàòèñÿ ó ìàãàçèí³, ÷è 
íå ïðîïîíóþòü âîíè âñòàíîâëåí-
íÿ êîíäèö³îíåðà ñïåö³àë³ñòàìè. 
Äåÿê³ êðàìíèö³ ïðîïîíóþòü öþ 
ïîñëóãó äåøåâøå àáî íàâ³òü áåç-
êîøòîâíî, îäíàê öå ïåðåâàæ-
íî ñòîñóºòüñÿ äîðîãèõ ìîäåëåé 
ñïë³ò-ñèñòåì.
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Íàéäåøåâøå çàõèñòèòè 
ä³ì â³ä ñîíöÿ — 
äçåðêàëüíîþ ïë³âêîþ, 
àëå ¿¿ âàæêî çíÿòè ç 
â³êíà, ùå é íåïðîñòî 
çíàéòè ó ìàãàçèíàõ

Кондиціонер мають встановлювати спеціалісти, а ще він 
потребує періодичного обслуговування, 
якщо ви самі не готові вчитися це робити

Дорогі моделі вентиляторів мають керування за допомогою спеціального пульта
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СЕРЕДА, 15 липня 

UA: перший
06.00 Додолики 
06.35 М/с «Попелюшка» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.15, 01.25, 03.30, 
05.20 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20, 00.30, 01.55, 
04.50 Суспiльна студiя. 
Марафон 
09.30 Т/с «Жiночий рай»
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA: 
Спорт 
15.20 Погода 
15.25 Реалiтi-шоу «Грандiознi 
проекти: Австралiя» 
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
17.30, 04.25 #ВУКРАЇНI
18.55, 20.20 Д/ц «Супер-Чуття» 
19.30 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
21.40 Бюджетники 
22.15 Д/ц «Дикi тварини» 
00.00 Спiльно 
04.00 Енеїда 

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 
04.35 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей»
11.15 «Свiт навиворiт»
12.15, 04.00 «Любий, ми пере-
їжджаємо»
12.50, 14.45 «Мiняю жiнку 14»
17.10 Т/с «Вiтер кохання»
19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.30 Т/с «Кухня» 
22.10, 02.15 Х/ф «Хочу як ти»
00.20 Х/ф «Нема дурних»
05.30 «Українськi сенсацiї»

IНТЕР
03.50 «Орел i Решка. Шопiнг» 
05.00 «Телемагазин»
05.30, 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, 02.20 Ток-шоу «Сто-
сується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий 
випадок. Сiмейна хронiка»
23.50 Т/с «Територiя краси» 

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35, 10.05 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 
з Костянтином Стогнiєм 
11.15, 13.25, 21.25 Т/с «Розтин 
покаже»
12.45, 15.45 Факты. День 
15.30, 16.20 Х/ф «Вигнанець» 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
23.20, 02.30 Т/с «Винищувачi»
00.55 Х/ф «Людина людинi 
вовк»

СТБ
04.40, 22.55 Т/с «Подвiйне 
життя»
06.55 Т/с «Джованнi»
08.55 Т/с «Коли ми вдома» 
09.20 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
10.20 «СуперМама»
14.15, 14.50 Т/с «Крiпосна»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
18.00 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «Акушерка»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20, 01.30 Варьяти
09.20 Т/с «Грiмм»
10.00 Х/ф «Одiсея» 
13.20 Екси
15.10 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?
20.50 Х/ф «Центурiон»
22.40 Х/ф «Хоробрi перцем»
00.40 Т/с «Загубленi»
02.45 Служба розшуку дiтей 
02.50 Зона ночi 

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, 19.00, 20.00 Танька i 
Володька 
15.30, 22.00 Одного разу в Одесi 
16.00 Сiмейка У 
21.00 Т/с «Село на мiльйон 2» 
23.00 Т/с «Матусi 2» 
00.00 ЛавЛавСar 3 
02.05 Теорiя зради 
02.50 Щоденники Темного
03.35 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «Джедаи»
07.00 Х/ф «40 дней и ночей»
08.40 Х/ф «Возмездие»
10.45 «Месть природы»
11.00 «Решала-2»
13.00, 17.20 «Затерянный мир»
14.00 Х/ф «Большой переполох 
в Малом Китае»
15.50 Х/ф «Время псов»
19.15 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков»
22.15 Т/с «CSI: Место престу-
пления-13»
23.50 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-12»
02.50 «Облом.UA.»
04.20 30 тур ЧУ по футболу 
«Днепр-1» — «Львов» 

ЧЕТВЕР, 16 липня 

UA: перший
06.00 Додолики 
06.35 М/с «Попелюшка» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.15, 01.25, 03.30, 
05.20 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20, 00.30, 01.55, 
04.50 Суспiльна студiя. Марафон 
09.30 Т/с «Жiночий рай»
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA: 
Спорт 
15.20 Погода 
15.25 Реалiтi-шоу «Грандiознi 
проекти: Австралiя» 
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
17.30 Бюджетники 
18.55, 19.55 Д/ц «Супер-Чуття» 
19.30 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
21.40, 04.25 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
22.15 Д/ц «Дикi тварини» 
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, 10.20 «Життя вiдомих 
людей»
11.15 «Свiт навиворiт»
12.15 «Любий, ми переїжджа-
ємо»
12.45, 14.55 «Одруження 
наослiп»
17.10 Т/с «Вiтер кохання»
19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.30 Т/с «Кухня» 
22.10, 02.20 Х/ф «Ми купили 
зоопарк» 
00.30 Х/ф «Велогонка без 
правил»
05.30 «Українськi сенсацiї 2020»

IНТЕР
03.50 «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 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий випа-
док. Фатальна пристрасть»
18.00, 19.00, 02.15 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий 
випадок. Сiмейна хронiка»
23.45 Т/с «Територiя краси» 

ICTV
04.15 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.40 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 
з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Секретний фронт 
11.05, 13.20 Т/с «Рiшає Онiстрат»
12.45, 15.45 Факты. День 
13.35, 16.20 Х/ф «Вежi-близ-
нюки»
16.35 Х/ф «Прибуття»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Анти-зомбi 
21.25 Т/с «Розтин покаже»
23.20, 02.40 Т/с «Винищувачi»
00.45 Х/ф «Ти колись пробачиш 
менi?»

СТБ
03.40, 22.55 Т/с «Подвiйне 
життя»
06.55 Т/с «Джованнi»
08.55 Т/с «Коли ми вдома» 
09.25 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
10.20 «СуперМама»
14.15, 14.50 Т/с «Крiпосна»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
18.00 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «Акушерка»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20, 02.00 Варьяти
09.20 Т/с «Грiмм»
10.00 Х/ф «Колiр чаклунства» 
13.20 Екси
15.30 Заробiтчани 
17.00, 19.00 Хто зверху?
20.50 Х/ф «Три мушкетери»
22.50 Х/ф «Iсторiя вiчного 
кохання» 
01.10 Т/с «Загубленi»
02.35 Служба розшуку дiтей 
02.40 Зона ночi 

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, 19.00, 20.00 Танька i 
Володька 
15.30, 22.00 Одного разу в Одесi 
16.00 Сiмейка У 
21.00 Т/с «Село на мiльйон 2» 
23.00 Т/с «Матусi 2» 
00.00 ЛавЛавСar 3 
02.05 Теорiя зради 
02.50 Щоденники Темного
03.35 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.35 «Джедаи»
07.00 Х/ф «Ледниковый период»
08.40 Х/ф «Закон доблести»
10.35 «Месть природы»
10.50, 17.20 «Затерянный мир»
13.45 Х/ф «Тактическая сила»

15.20 Х/ф «Не высовывайся!»
18.55 31 тур ЧУ по футболу 
«Динамо» — «Заря» 
21.00 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков»
22.00 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-13»
23.40 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-12»
01.20 «Облом.UA.»
04.20 30 тур ЧУ по футболу 
«Десна» — «Шахтер» 

П`ЯТНИЦЯ, 17 липня 

UA: перший
06.00 Додолики 
06.35 М/с «Попелюшка» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.15, 01.25, 03.30, 
05.20 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20, 00.30, 01.55, 
04.50 Суспiльна студiя. 
Марафон 
09.30 Т/с «Жiночий рай»
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA: 
Спорт 
15.20 Реалiтi-шоу «Грандiознi 
подорожi американською 
залiзницею» — «Грандiознi 
подорожi залiзницею Аляски 
та Канади» 
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
17.25 VoxCheсk 
17.30, 04.25 Перша шпальта 
18.55, 21.40 Д/ц «Дикi тварини» 
19.30 Д/ц «Супер-Чуття» 
22.15 Свiтова медицина. 
Непал — медицина вершин 
22.40 Свiтова медицина. 
Iспанiя — госпiталь у вiдкритих 
водах 
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, 
04.10 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей»
11.15 «Свiт навиворiт»
12.15 «Любий, ми переїжджа-
ємо»
12.50, 15.00 «Одруження 
наослiп-5» 
17.10 Т/с «Вiтер кохання»
19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.30 «Лiга смiху. Дайджест»
22.30, 00.15 «Вечiрнiй квартал»
01.55 Х/ф «Велогонка без 
правил»
05.20 «Свiтське життя. 2020»

IНТЕР
03.45 «Орел i Решка. Шопiнг» 
04.55 «Телемагазин»
05.25, 22.00 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.00 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 
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 00.45 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини 
з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Анти-зомбi 
11.05, 13.25 Х/ф «Змiї на борту 
лiтака»
12.45, 15.45 Факты. День 
13.40 Х/ф «Iдеальна втеча»
15.30, 16.20, 22.55 Скетч-шоу 
«На трьох»

17.10, 20.10 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечiр 
01.15 Х/ф «Вежi-близнюки»

СТБ
03.30 Т/с «Подвiйне життя»
06.50 «Урятуйте нашу роди-
ну — 2»
08.35, 19.00 «Наречена для 
тата 3»
10.25, 14.50, 18.15 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
20.50, 22.45 Т/с «Рецепт 
кохання» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20, 01.20 Варьяти
09.20 Т/с «Грiмм»
12.10 Топ-модель по-українськи
17.00 Х/ф «У пастцi часу» 
19.00 Х/ф «Бiблiотекар» 
20.50 Х/ф «Бiблiотекар 2»
22.50 Х/ф «Бiблiотекар 3»
00.30 Т/с «Загубленi»
02.15 Служба розшуку дiтей 
02.20 Зона ночi 

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, 19.00, 20.00 Танька i 
Володька 
15.30 Одного разу в Одесi 
16.00 Сiмейка У 
21.00 Х/ф «Зоонаглядач» 
22.50 Х/ф «Вбивство у Схiдному 
експресi» 
00.50 ЛавЛавСar 3 
01.55 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.20, 18.45 «Джедаи»
06.40 Х/ф «Драконий жемчуг» 
08.05 Х/ф «Большой переполох 
в Малом Китае»
09.55 «Месть природы»
11.25, 17.20 «Затерянный мир»
14.10 Х/ф «Быстрый и жесто-
кий»
15.50 Х/ф «Узник»
19.15 Х/ф «Леон — киллер»
21.15 Х/ф «22 пули»
23.25 Х/ф «Ее звали Никита»
01.45 Х/ф «Ледяные акулы»
03.05 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017»

СУБОТА, 18 липня 

UA: перший
06.00 Хто в домi хазяїн 
06.35 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 Шо? Як?
09.05, 02.50 Енеїда 
10.10 Х/ф «Кохання живе три 
роки»
12.00 Д/ц «Дикi тварини» 
12.30 «Секрети Сонячної 
системи»
13.30 Свiтова медицина. 
Непал — медицина вершин 
14.25 Телепродаж 
15.00 UA Фольк. Спогади 
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
18.00 Велика вечiрня (УГКЦ) 
19.30 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
20.00 Д/ф «Патагонiя: вiд Буе-
нос-Айреса до мису Баїа» 
21.20 Д/ц «Супер-Чуття» 
22.00 Х/ф «Чоловiк, який вбив 
Дон Кiхота»
01.00 Святi та грiшнi 
01.55 #ВУКРАЇНI
03.45 Сильна доля 
04.35 Бюджетники 

1+1
06.15, 07.00, 04.25 «Життя 
вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»

10.00 «Свiт навиворiт»
12.10 «Любий, ми 
переїжджаємо»
17.00 Х/ф «Три iкси»
19.30, 05.25 ТСН 
20.15, 02.40 «Вечiрнiй квартал»
22.00 «Українськi сенсацiї 2020»
23.10, 00.10 «Свiтське життя. 
2020»
01.05 «Лiга смiху. Дайджест»

IНТЕР
03.05 «Чекай мене. Україна»
04.30 «Орел i Решка. Шопiнг» 
05.10 «Телемагазин»
05.40 «М/ф»
06.30 «Слово Предстоятеля»
06.40 Х/ф «Стiбки-Дорiжки» 
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом. Домашня 
кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Сiм старих i одна 
дiвчина» 
12.35 Х/ф «Раз на раз не при-
ходиться» 
14.00 Х/ф «Живiть в радостi» 
15.30 Х/ф «Пес Барбос та незви-
чайний крос» 
15.40 Х/ф «Самогонники» 
16.00 Х/ф «Операцiя «И» та iншi 
пригоди Шурика» 
18.00, 20.30 Т/с «Пристрастi 
по Зiнаїдi»
20.00, 02.35 «Подробицi»
22.40 Концерт «Стас Михайлов. 
Народний Корпоратив» 
00.40 Х/ф «Полiт фантазiї»

ICTV
05.20 Скарб нацiї 
05.30 Еврика!
05.40 Факти 
06.10 Т/с «Марк + Наталка»
08.30 Скетч-шоу «На трьох»
10.25, 13.00 Т/с «Розтин покаже»
12.45 Факты. День 
14.20 Х/ф «Впiймай мене, якщо 
зможеш» 
16.55 Х/ф «Пiсля заходу сонця»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Хенкок»
20.50 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
22.45 Х/ф «Метод Хiтча» 
00.55 Х/ф «Беовульф»
02.50 Х/ф «Засiдка»

СТБ
04.25 Т/с «Рецепт кохання» 
06.30, 10.30 Т/с «Доньки-матерi»
09.30 «Неймовiрна правда про 
зiрки»
17.00, 22.30 «Хата на тата»
19.00 «МастерШеф Професiо-
нали 2»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.45 Kids» Time 
06.05 М/ф «Мiстер Лiнк: Загу-
блена ланка еволюцiї» 
07.50 Таємний агент 
08.50, 01.10 Варьяти
11.50 Хто зверху?
15.10 Х/ф «Серце дракона» 
17.10 М/ф «Ваяна» 
19.00 Х/ф «Президент Лiнкольн: 
Мисливець на вампiрiв»
21.00 Х/ф «Боги Єгипту»
23.20 Х/ф «Центурiон»
02.30 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.00 М/ф «Суперкоманда» 
11.45 Х/ф «Паперовi мiста»
13.45, 14.40, 15.35, 21.30 Танька i 
Володька 
14.15, 16.30 Сiмейка У 
15.10, 19.30, 20.30 Одного разу 
в Одесi 
16.05, 22.00 Країна У 
17.00 Х/ф «Зоонаглядач» 
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 
пiд Полтавою 
23.00 Х/ф «Весiльний Марш 3: 
Зустрiчайте наречену» 
00.30 Теорiя зради 
02.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
07.15 «Затерянный мир»
15.15 Х/ф «Перекресток»
17.10 Х/ф «Последний рубеж»
19.00 Х/ф «Принц»
20.45 Х/ф «Эффект колибри»

22.40 Х/ф «Колония»
00.15 Х/ф «Экспедиция Юрского 
периода»
02.05 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017»

НЕДIЛЯ, 19 липня 

UA: перший
06.00 Хто в домi хазяїн 
06.35 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 шосту недiлю пiсля П'ятде-
сятницi у Храмi Положення 
Ризи Пресвятої Богородицi (с. 
Шешори) 
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 «Патагонiя: вiд Кама-
ронес до гори Дарвiна» 
21.20 Д/ц «Дикi тварини» 
22.00 Х/ф «Я Денiел Блейк»
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»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.25, 01.35 «Свiт навиворiт»
17.30 Х/ф «Три Iкси-2: Новий 
рiвень»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Мiст шпигунiв»
23.35 Х/ф «Темнi уми»

IНТЕР
03.05 «Орел i Решка. Iвлєєва vs. 
Бєдняков» 
03.50 «Орел i решка. Дива 
свiту 2» 
04.40 «Подорожi в часi» 
05.05 Х/ф «Живiть в радостi» 
06.20 «Концерт Наталiї Валев-
ської»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Дива свiту» 
11.00 «Орел i решка. Божевiльнi 
вихiднi» 
12.00 Т/с «Пристрастi по Зiнаїдi»
16.15 Т/с «Панi Фазiлет i ї ї 
доньки» 
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Життя на повторi» 
22.30 Х/ф «Операцiя «И» та iншi 
пригоди Шурика» 
00.25 Х/ф «Пес Барбос та незви-
чайний крос» 
00.35 Х/ф «Самогонники» 
01.05 «Речдок»

ICTV
05.30 Скарб нацiї 
05.40 Еврика!
05.50 Факти 
06.15, 09.00 Громадянська 
оборона 
07.10 Секретний фронт 
08.05 Анти-зомбi 
09.55 Т/с «Вiддiл 44»
12.40, 13.00 Х/ф «Метод Хiтча» 
12.45 Факты. День 
15.05 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
17.00 Х/ф «Хенкок»
18.45 Факти тижня 
20.50 Х/ф «Шпигунка»
23.00 Х/ф «Два стволи»
00.55 Х/ф «Звiт з «Європи»
02.30 Х/ф «Людина людинi 
вовк»

СТБ
04.25 Т/с «Рецепт кохання» 
06.35 «Дiвчата: невiдома версiя»
07.25 «Операцiя И: невiдома 
версiя»
08.20 «За двома зайцями: 
невiдома версiя»
09.14 «Вечори на хуторi бiля 
Диканьки: невiдома версiя»
10.05 «МастерШеф Професiо-
нали 2»
13.35 «Хата на тата»
19.00 «Слiдство ведуть екстра-
сенси»
19.55 «Один за всiх»
22.00 «Я соромлюсь свого тiла»
01.10 «Вагiтна в 16»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.00 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.05 Таємний агент 
09.40 Х/ф «Бiблiотекар» 
11.10 Х/ф «Бiблiотекар 2»
13.00 Х/ф «Бiблiотекар 3»
14.50 Х/ф «Президент Лiнкольн: 
Мисливець на вампiрiв»
16.40 Х/ф «Боги Єгипту»
19.00 Х/ф «Вiйна богiв»
21.00 Х/ф «Геракл: Народження 
легенди»
23.00 Х/ф «Хоробрi перцем»
00.50 Варьяти
02.30 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.45 М/ф «Лiсовий патруль» 
11.00 Х/ф «Грейфрайєрс Боббi» 
13.00 Т/с «Село на мiльйон 2» 
17.00 Х/ф «Дiвчина з Джерсi» 
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 
пiд Полтавою 
19.30, 20.30 Одного разу в Одесi 
21.30 Танька i Володька 
22.00 Країна У 
23.00 Х/ф «Вбивство у Схiдному 
експресi» 
01.00 Теорiя зради 
02.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
07.15, 01.10 «Затерянный мир»
13.15 Х/ф «Капитан Гром»
15.20 Х/ф «Возвращение 
Геркулеса»
17.10 Х/ф «Герой»
19.00 Х/ф «Конан-варвар»
21.30 Х/ф «Геркулес»
23.10 Х/ф «Сага: Проклятие 
тени»
02.55 «Облом.UA.»
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ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Íàâ÷àëàñÿ 28-ð³÷íà Îëåñÿ Õìå-
ëèê ó Ëüâ³âñüêîìó ³íñòèòóò³ àð-
õ³òåêòóðè íà êàôåäð³ ðåñòàâðàö³¿ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. Ïîò³ì ä³â÷èíà 
íå ëèøå ðîçïî÷àëà ðîáîòó çà ñïå-
ö³àëüí³ñòþ, à é ñòàëà àêòèâ³ñòêîþ 
ó ñôåð³ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³. Âîíà ïå-
ðåêîíóº, ÿêùî êîæåí çìîæå äëÿ 
êðà¿íè ðîáèòè ÿê³ñíî òå, ÷èì 
çàéìàºòüñÿ, — êðà¿íà äîñÿãíå 
íåáà÷åíèõ óñï³õ³â.

Ó Òåðåáîâë³, äî ÿêî¿ ïðèêèï³-
ëà óñ³ºþ äóøåþ ùå ç ðàííüîãî 
äèòèíñòâà, áî ïðè¿æäæàëà ñþäè 
íà êàí³êóëè äî ð³äíèõ, ä³â÷èíà 
íåäàâíî, âñüîãî ð³ê. Ïðàöþº àðõ³-
òåêòîðêîþ ó Òåðåáîâëÿíñüê³é ì³ñü-
êðàä³. Ïðî ìîëîäó õóäîæíèöþ òà 
àðõ³òåêòîðêó çíàþòü ì³ñöåâ³, àäæå 
âîíà ïðèâåðíóëà óâàãó òåðåáîâëÿí-
ö³â äî çáåðåæåííÿ àðõ³òåêòóðíî¿ 
ñïàäùèíè ó íåçâè÷íèé ñïîñ³á. 
Ñïî÷àòêó ñòâîðèëà îðèã³íàëüíèé 
áàíåð-ðîçìàëüîâêó, ïîò³ì çðîáèëà 
åñê³çè äëÿ ëèñò³âîê. À íåùîäàâ-
íî, äî Äíÿ ì³ñòà, ÿêå â Òåðåáîâë³ 
ñâÿòêóâàëè 7 ëèïíÿ, Îëåñÿ ñòàëà 
ñï³âçàñíîâíèöåþ 11-ìåòðîâîãî ìó-
ðàëó, äå çîáðàæåí³ ³ñòîðè÷í³ ïî-
ä³¿ Òåðåáîâë³. Çãîäîì òàêèé ìóðàë 
ïëàíóþòü ñòâîðèòè ³ â Çáàðàæ³.

— Çâ³äêè ó òåáå öÿ ëþáîâ äî àð-
õ³òåêòóðè?

— Çà îñâ³òîþ ÿ àðõ³òåêòîð-
êà-ðåñòàâðàòîðêà. Çàâæäè êàæó, 
ùî ìàëþþ çà ïîêëèêîì äóø³, 
à ôîòîãðàôóþ, áî íå ìîæó íå çà-
ô³êñóâàòè ò³ ìîìåíòè, ÿê³ ìåí³ 
îñîáëèâ³. ßêùî òè áà÷èø ó ÷î-

ìóñü êðàñó ÷åðåç ìàëþíîê, òî ìî-
æåø ïåðåäàâàòè ¿¿ ³ ÷åðåç ôîòî.

— Ðåñòàâðàö³ÿ — çâó÷èòü äîñèòü 
ñåðéîçíî. Íàâ³òü åï³÷íî. Ïîä³ëè-
ñÿ ñâî¿ìè äîñÿãíåííÿìè ç íàøèìè 
÷èòà÷àìè.

— Ìîÿ ïåðøà ðîáîòà — öå 
ðåñòàâðàö³ÿ ðîçïèñó Õ²Õ ñòîë³òòÿ 
â îäíîìó ç³ Ëüâ³âñüêèõ ï³ä'¿çä³â. 
Ìîÿ äèïëîìíà ðîáîòà — öå âè-
ãîòîâëåííÿ ïðîºêòó ðåñòàâðàö³¿ 
êîìïëåêñó ñïîðóä óðî÷èùà ×åð-
âîíîãî, ùî íà Òåðíîï³ëüùèí³.

Çàãàëîì, õî÷åòüñÿ çàéìàòèñÿ 
ðîçâèòêîì ì³ñòà, çîíàìè â³ä-
ïî÷èíêó äëÿ ëþäåé, ÿê³ áóäóòü 
«ïðàöþâàòè».

— Çàðàç òè ïðàöþºø çà ñïåö³-
àëüí³ñòþ? ×è º ìîæëèâ³ñòü ìî-
ëîäèì àðõ³òåêòîðàì ðåàë³çîâóâàòè 
ñåáå?

— Òàê, âæå ïîíàä ð³ê ÿ ïðàöþþ 
ó â³ää³ë³ ì³ñòîáóäóâàííÿ Òåðåáîâ-
ëÿíñüêî¿ ì³ñüêðàäè. Ìîº çàâäàí-
íÿ — ðîçðîáêà ãðîìàäñüêèõ ïðî-
ñòîð³â: ïàðê³â, ñêâåð³â, àðò-äâîðè-
ê³â, ÿê³ ìè ìàºìî âò³ëèòè. Çàðàç 
ìè ïðàöþºìî íàä áëàãîóñòðîºì 
òåðèòîð³¿ ìóçåþ, ó âåðåñí³ ìàº 
áóòè â³äêðèòòÿ ñàìîãî ìóçåþ.

Íàñïðàâä³ äóæå ïîùàñòèëî ç 
êîìàíäîþ. ßêáè íå ï³äòðèìêà 
ì³ñüêî¿ ðàäè — öüîãî íå áóëî á. Áî 
òè ïðèõîäèø ç òàêèì çàïèòîì, í³-
áè-òî ìàë³ ä³òè õî÷óòü íàìàëþâàòè 
ùîñü íà ñò³í³. Ó á³ëüøîñò³ âèïàä-
ê³â âëàäà ³ãíîðóº. Ó íàñ çàðàç ì³-
ñòî õî÷óòü çðîáèòè ìîëîä³æíèì 
òà êîìôîðòíèì, ³ öå — âàæëèâî. 
Äóæå êëàñíî, êîëè ïðè¿æäæàþòü 
ëþäè ç óñ³º¿ êðà¿íè ³ áà÷àòü ï³ä-
òðèìêó â³ä ì³ñöåâî¿ âëàäè.

АРХІТЕКТОРКА З ТЕРЕБОВЛІ ПРО 
УРБАНІСТИКУ І ПРОСТОРИ ДОЗВІЛЛЯ
Молодь  Теребовлянка Олеся 
Хмелик — авторка проєктів створення 
громадських просторів для відпочинку. 
Нещодавно разом з друзями з організації 
БУР вона намалювала на стіні мурал, 
розміром 11 метрів

— Íåùîäàâíî òè ïîáóâàëà 
â ÑØÀ. Ðîçêàæè ïðî ïî¿çäêó. Öå 
ïîâ'ÿçàíî ç òâîºþ ðîáîòîþ?

— ß ïîâåðíóëàñÿ áóêâàëüíî 
ïåðåä êàðàíòèíîì. Ñëàâà Áîãó, 
âñå âñòèãëà. À ïî¿õàëà çà ïðîãðà-
ìîþ, ùî ñïðÿìîâàíà íà ðîçâèòîê 
óðáàí³ñòèêè «Â³äêðèòèé ñâ³ò». Ç 
Óêðà¿íè òóäè ïî¿õàëî ï'ÿòåðî ëþ-
äåé. Ìè ïî¿õàëè äëÿ îáì³íó äîñâ³-
äîì òà äëÿ òîãî, ùîá çðîçóì³òè, 
ÿê ïðàöþº ñôåðà ì³ñòîáóäóâàííÿ 
çà êîðäîíîì ³ ùî íàì òðåáà äëÿ 
òîãî, ùîá âò³ëþâàòè òàê³ êëüîâ³ 
ïðîºêòè. ß ïðîáóëà òàì 10 äí³â, 
áóëè çóñòð³÷³ ç åêñïåðòàìè, ÿê³ 
çàéìàþòüñÿ âîäíèìè ðåñóðñàìè, 
³íôðàñòðóêòóðîþ, ³ íàéö³êàâ³øå — 
ìè ïîçíàéîìèëèñÿ ç îðãàí³çàòî-
ðàìè, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ðîçâèòêîì 

ð³÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Îò âîíè 
çà 20 ðîê³â ³ç çàíåäáàíî¿ ð³÷êè çðî-
áèëè òóðèñòè÷íó ðîäçèíêó ì³ñòà.

— À ÿê òè ïîòðàïèëà íà öåé 
ïðîºêò?

— Öå âñå ðîçïî÷àëîñÿ ç îðãà-
í³çàö³¿ «Áóäóºìî Óêðà¿íó Ðàçîì». 
Îäèí ³ç çàñíîâíèê³â Þðêî Ä³äó-
ëà çàïðîïîíóâàâ ìåí³ ïîäàòèñü 
íà ïðîãðàìó «Â³äêðèòèé ñâ³ò». 
ß íàïèñàëà ìîòèâàö³éíèé ëèñò: 
ðîçêàçàëà ïðî ñåáå, ïðî ñâ³é äîñ-
â³ä, ³… ïðîéøëà. ×åðåç äâà òèæí³ 
îòðèìàëà ñõâàëüíó â³äïîâ³äü.

— Ïîä³ëèñÿ ñâî¿ìè çäîáóòêàìè 
³ ç íàìè. Òè ðîçðîáëÿºø ïðîºêòè 
ãðîìàäñüêèõ ïðîñòîð³â. Ùî öå?

— Äóæå áàãàòî äëÿ ìåíå çì³-
íèëîñÿ, êîëè ïîòðàïèëà ó âîëîí-
òåðñüêèé òàá³ð ÁÓÐ. Öå áóëî ùå 
ó 2018-ìó ðîö³. ß òàì ïîçíàéî-
ìèëàñÿ ç äóæå êðóòèìè ëþäüìè. 
Çðîçóì³ëà, ùî ñàìå öåé òàá³ð, ¿õ 

ìîòèâàö³ÿ, ñòðóêòóðà, ñïîñ³á ðî-
áîòè äóæå êðóòèé ³ âàðòî öå ï³ä-
òðèìóâàòè. Çà âåñü ÷àñ ÿ â³äáóëà 
äåñü â³ñ³ì òàáîð³â, ðîçðîáëÿþ÷è 
ïðîºêòè íà ñòâîðåííÿ ãðîìàäñüêèõ 
ïðîñòîð³â.

Ùî öå îçíà÷àº: òîá³ äàþòü ÿêóñü 
çàíåäáàíó ä³ëÿíêó ³ çà äâà òèæí³ 
íà í³é «âèðîñòàº» ïîâíîö³ííèé 
ãðîìàäñüêèé ïðîñò³ð äëÿ â³äïî÷èí-
êó. Äóæå êëàñíî, êîëè â ïðîöåñ³ 
ñòâîðåííÿ òè çàëó÷àºø ³ âîëîí-
òåð³â, ³ ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â. Òîä³ 
âîíè ðîçóì³þòü ö³íí³ñòü ïðàö³ ³ ïðî 
âàíäàë³çì íå ìîæå áóòè é ìîâè.

— ×è º âæå ïðîºêòè öèõ â³äïî-
÷èíêîâèõ çîí, ãðîìàäñüêèõ ïðî-
ñòîð³â, ÿê³ âäàëîñÿ ðåàë³çóâàòè?

— Òàê. Çàçâè÷àé — ó íåâåëè-
êèõ ì³ñòàõ. Âæå áëèçüêî ï'ÿòè 
òàêèõ ïðîåêò³â ìåí³ âäàëîñÿ âò³-
ëèòè â æèòòÿ â ð³çíèõ îáëàñòÿõ 
Óêðà¿íè. Òàêîæ º ê³ëüêà òàêèõ 
ïðîºêò³â, ÿê³ äîâåëîñü â³äêëàñòè 
÷åðåç êàðàíòèí.

— 7 ëèïíÿ ó Òåðåáîâë³ ñâÿòêóþòü 
Äåíü ì³ñòà. ² ó öåé äåíü âè ç äðó-
çÿìè ïðåçåíòóâàëè ìóðàë íà ñò³í³ 
îäí³º¿ ç ì³ñöåâèõ áóä³âåëü. Ðîçêàæè 
ïðî íüîãî.

— Öå áóâ ïðîºêò «Ï³çíàé ñâîº». 
Çàäóì ç'ÿâèâñÿ ð³ê òîìó. Äî ìåíå 
ïîäçâîíèëè äðóç³ ç³ Ëüâîâà, ÿê³ 
ðîçðîáëÿþòü ïðîãðàìó ðîçâèòêó 
òóðèñòè÷íîãî ïîòåíö³àëó ìàëèõ 
ì³ñò. Íà Òåðíîï³ëüùèí³ îáðàëè òðè 
ì³ñòà: Òåðåáîâëþ, Çáàðàæ ³ ×îðòê³â. 
Ñóòü â òîìó, ùî ìóðàë — öå îäíà ³ç 
ëîêàö³é òóðèñòè÷íîãî êâåñòó. Ó Òå-
ðåáîâë³ öå 12 ëîêàö³é ç QR-êîäàìè, 
ÿê³ ïîñòóïîâî â³äêðèâàþòü ì³ñòî.

Êîìàíäà «Ï³çíàé ñâîº» çà-
ïðîïîíóâàëà çðîáèòè öåé êâåñò 

ó Òåðåáîâë³. Ìè ïîãîäèëèñÿ, áî 
ïëàíóâàëè ñòâîðèòè ìóðàë, àëå 
â³äòåðì³íîâóâàëè öå. Ó ñ³÷í³ ïðè-
¿æäæàëè ä³â÷àòà ç ïðîºêòó, ³ ìè 
îãëÿäàëè ëîêàö³¿. Ì³ñüêà ðàäà 
ïîãîäèëàñÿ âèä³ëèòè êîøòè. 
Íàïðèê³íö³ ÷åðâíÿ àðõ³òåêòîðè 
³ õóäîæíèêè ïðè¿õàëè â ì³ñòî, ³ 
ìè ðîçïî÷àëè ðîáîòó. Äî òîãî ì³-
ñÿöü ìè ïðàöþâàëè íàä åñê³çîì.

— ßê â³äáóâàâñÿ ïðîöåñ? ×è 
çäèâóâàëèñÿ ì³ñöåâ³?

— Ñïî÷àòêó, ñïðàâä³, ðåàêö³ÿ 
áóëà äèâíà. Ñòîÿòü ä³â÷àòà ³ îë³â-
öÿìè ùîñü ñîá³ ìàëþþòü íà ñò³í³. 
Ðèøòîâêà ìàëà ï'ÿòü ð³âí³â. Êîëè 
ìè ìàëþâàëè, ëþäè õîäÿòü òàê³ ³ 
êàæóòü: «Îòî ñâ³ò çì³íþºòüñÿ: ä³-
â÷àòà íà ðèøòîâö³. ×îãî íå ÷îëî-
â³êè? Ùî òàêå?» Êîëè âæå ç'ÿâè-
ëèñÿ êîëüîðîâ³ ïëÿìè — ëþäè 
áóëè â çàõâàò³. Ìè áóëè íà íàé-
âèùèõ ð³âíÿõ — òî ëþäè ïðîñòî 
ïîêàçóâàëè íàì ëàéêè, áî äîêðè-
÷àòèñÿ áóëî íåìîæëèâî. Öå ùîñü 
íîâå, òîìó ëþäÿì ñïîäîáàëîñÿ.

Ó ñåðïí³ íàøà êîìàíäà ïëà-
íóº ñòâîðèòè ìóðàë ó Çáàðàæ³. Öå 
áóäå òåæ êâåñò, à ìóðàë — éîãî 
÷àñòèíà.

— Ó òâîºìó ïðîô³ë³ â Instagram 
äóæå áàãàòî ôîòî äåòàëåé. Çâ³äêè 
öÿ óâàãà äî íèõ?

— ßêùî òè áà÷èëà ìî¿ ìàëþí-
êè, òî òåæ ìîãëà ïîì³òèòè, ùî 
òàì áàãàòî äåòàëåé. ß óâàæíà, 
òàê. Êîëè äîâãî äèâèøñÿ íà ÿêóñü 
áóä³âëþ — òî ïîì³÷àºø òå, ùî 
íåðåàëüíî ïîáà÷èòè ç ïåðøîãî 
ïîãëÿäó. Ìîæëèâî, öå ïðîôå-
ñ³éíå, àäæå êîëè ðîçðîáëÿºø 
ïðîºêò — ïðîäóìàòè ïîòð³áíî âñå 
äî äåòàëåé. Äåòàë³, âîíè âàæëèâ³.

Äî Äíÿ ì³ñòà Òåðåáîâë³ 
Îëåñÿ äîïîìîãëà 
ñòâîðèòè 11-ìåòðîâèé 
ìóðàë, äå çîáðàæåí³ 
³ñòîðè÷í³ ïîä³¿ 
ðàéöåíòðó

Синопсис, розміром 11 метрів, став 
частиною квесту в Теребовлі. Олеся Хмелик 
та її колеги з організації БУР самі створили 
проєкт муралу та втілили його в життя

Один із проєктів молодої архітекторки — 
громадський простір з меблями-
конструкторами на Житомирщині 

Олеся під час поїздки для обміну досвідом з урбаністики 
в США. Це досвід і нові враження, каже дівчина
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Підслухана розмова на вершині 
Говерли:
— Ну шо, купуєш ту квартиру, чи нє?
— Чи я здурів? Четвертий поверх і без 
ліфта!

***
— Куме, а ви куди ходите на гриби?
— До сусіда.
— У нього гриби ростуть?
— Нє, сушаться.

***
Десь в Карпатах. Ранок. На полонині 
стоїть намет. З намету виходить турист 
в трусах і починає робити віджимання. 
Поряд проходить гуцул, зупиняється, 
знімає кептар, хреститься та й каже:
— Ну всьо м видів, корови крали, коні 

крали, в мене вторік ровірок вкрали, 
але жеби отако з самого раннє кобіту 
з-під хлопа вкрали, то ше такого м 
не видів.

***
— Добрий день! З вами програма 
“Ревізор” та її ведуча, я, Ольга 
Фреймут! Чому це ви годуєте 
відвідувачів з однієї ложки? Де ваше 
меню? Де винна карта? Чому з закусок 
у вас один лише хліб? А де ваша кухня? 
Там, за тими дивними лаштунками?
— Жіночко! Якщо ви не до причастя, 
вийдіть, будь ласка, з церкви!

***
Чоловік прийшов до лікаря.
— Маю проблему. Моя жона застудила 

горло. Ніц не говорить. Що маю 
робити?
— Святкуй, чоловіче! Святкуй!

***
— А правду кажуть, що в Карпатах 
ведмеді по дорогах розгулюють?
— Не вірте. То цілковита брехня. Немає 
там ніяких доріг!

***
— А кілько ваша корова дає молока?
— 20 літрів за динь.
— А што з ним чините.
— Но, 10 лишаємо собі, 
а 15 продаємо…

***
— А ти знаєш, що у горах біля Ворохти 
найшли село, де жиють дикі гуцули?

— Що, й Інтернету не мають?
— Но, та не аж такі дикі.

***
— Куме, ходили сь те на весіллє? І як?
— Дуже тихо всьо. У ресторані був 
безкоштовний вай-фай.

***
— Мамко, а чого у нянька на голови так 
мало волосся?
— Бо ун много думат.
— А чого у тебе так много?
— Їж, не пискуй.

***
Карпатські дороги настільки суворі, 
що везучи в маршрутці з Рахова 
до Надвірної сметану, то можна 
привезти масло.

ÐÎÇÂÀÃÈ
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Водоспади Тернопільщини, 
які варто побачити

ОВЕН Овнам як варіант для 
подорожей варто розглянути 
одну із гірських країн, або гори 

в Україні. Така подорож дозволить 
не тільки провести час в колоритно-
му місці, насолоджуючись красою і 
незвичайними видами, але й активним 
відпочинком, з підйомом в гори або 
спуском гірською річкою.

ТЕЛЕЦЬ Вже у серпні Тельцям 
можна вирушати у подорож, 
підвищувати свій культурний 

рівень і оглядати визначні пам’ятки, це 
допоможе знайти внутрішню гармонію.

БЛИЗНЮКИ Вирішивши органі-
зувати поїздку в іншу країну, до-
питливим Близнюкам варто обра-

ти для себе саме автомобільну поїздку. 
Оскільки такий вид подорожі дозволить 
зупинятися в будь-якій точці мандрівки 
і побувати в найбільш відокремлених 
місцях, де рідко бувають люди.

РАК Ракам обов’язково варто 
витратити кошти на поїздку в ек-
зотичні місця, де вони раніше 

не бували. Але зважайте на карантинні 
обмеження кожної країни.

ЛЕВ Представники знаку Лева 
обов’язково мають організувати 
для себе і своїх близьких актив-

ний відпочинок. Подорожі в місця, де 
є гори, підійдуть найкраще. Більш бю-
джетний варіант — просто відправитися 
в похід з друзями або рідними.

ДІВА Для самозаспокоєння і 
відпочинку представникам знаку 
Діви в цьому році обов’язково 

потрібно подумати про подорож. 
Причому їхати далеко не потрібно, так 
як Діви можуть прекрасно відпочити, 
займаючись шопінгом.

ТЕРЕЗИ Терези — справжні ес-
тети і любителі старовини. Якщо 
вони зважаться на подорож, їм 

варто відправитися в пізнавальну ек-
спедицію в Чехію або на південь Італії, 
подивитися на красу Голландії або від-
правитися в одну з країн Скандинавії. 
У будь-якому випадку вони проведуть 
активний відпочинок з культурною 
програмою та відвідуванням багатьох 
визначних пам’яток історії.

СКОРПІОН Скорпіони виберуть 
для себе екзотичну подорож, 
а значить захочуть злітати 

туди, де раніше ніколи не бували. Це 
може бути Африканський континент, 
острів Кіпр або Кріт, а також Південна 
Америка. У будь-якому випадку вони 
не пошкодують коштів для гідного від-
починку і відновлення в кращих готелях 
і з дорогими розвагами. Зважайте 
на карантинні обмеження кожної краї-
ни — вони змінюються чи не щодня.

СТРІЛЕЦЬ Активні і невтомні 
Стрільці зважаться на відпочинок 
в наметах, подорожі в гори або 

гірськими річками, а тому їх подорож 
в цьому році буде в ліси, причому 
підійдуть ліси та національні парки 
будь-якої країни. Цим людям важливо 
відчути дух предків, єднання з приро-
дою чи навіть пройти курс виживання.

КОЗЕРІГ Для Козерогів вкрай 
важливо все спланувати і підго-
тувати для подорожі. Причому, 

цим повинен займатися він особисто. 
Тільки в цьому випадку подорож буде 
вдалою і не розчарує. Вам у цьому році 
варто відвідати Західну Європу, а також 
відправитися на Близький Схід, напри-
клад, в Ізраїль або Туреччину.

ВОДОЛІЙ Більшість представ-
ників цього знаку якщо і чекають 
поїздки, то швидше за все це 

будуть відрядження. Лише в кінці року 
ви зможете повноцінно відпочити, 
а значить в цей час варто подумати про 
подорож.

РИБИ Заради покупок Риби 
можуть зібратися в поїздку 
за кордон, причому не тільки 

на автомобілі або поїзді, а й на літаку. 
А відпустку краще планувати на сере-
дину липня, це прекрасний час для 
відпочинку і гармонізації. Крім того, 
вони отримають естетичне задоволення 
від такої подорожі.

Туристичний гороскоп 

АНЕКДОТИ

У темному провулку мужик 
виймає ножа і погрожує іншому:
— Гроші маєш?
Другий витягає пістолета і каже:
— Тобі нашо?
— Розміняти хотівім.

***
Ранок у селі. Бажаючи поспати 
ще, вуйко Іван чоботом перевів 
півня на годину пізніше.

***
— Ти в армії служив?
— Нє, мене не взяли.
— Чого тя не взяли?
— Не найшли.

***
Фраза «Я — син прокурора!» 
ніяк не подіяла на ведмедя.

***
Допитують гуцула:
— То ви украли гроші?
— Нє, не я.
— А у вас є алібі?
— А вто што такоє?
— Но вас кось видів у тот час, 
коли пропали гроші?
— Слава Богу, ніко!

***
— Діду, а як то ви умудрилися 
тилько году прожити?
— Гроши на похорон не маю.

***
— Куме! Така справа. Маю 
п’ятнадцять гостей, але лише 
10 стільців. В тебе немає п’яти 
стільців?
— Є. Як немає.
— Ото файно! То най ті п’єть 
зайвих до тебе йдуть!

***
Одна баба з Верховини казала 
про Facebook:
— Але ж то вже файна забавка! 
Маєш стілько гостей, і ніц не тра 
на їсти давати!

***
Автотурист звертається 
до мешканця Карпат:
— Не підкажете, де можна діста-

ти запчастини до автомобіля?
— Там за селом буде крутий 
поворот над прірвою. 
Запчастини лежать в долині…

***
Сидить сім’я за вечерею. Син 
питає тата.
— Тату! А чому грім гримить?
— Не знаю.
— А скільки кілометрів від 
нашого села до Франківська?
— Не знаю.
— А чому зимою холодно?
— Не знаю.
Втручається мама.
— Досить до тата чиплятися з 
дурними питаннями!
Тато відповідає.
— Та нє. Най питає. Звідки 
дитина буде знати, як в тата 
не питатиме?

***
Програміст стоїть на Говерлі. 
Оглядає навколишні краєвиди 
та вигукує:
— Неймовірно! Яка якісна графіка!!!

***
Ворожка говорить молодій 
файній жіночці:
— Скоро ся познакомите із 
файним брюнетом, і будете 
мати уд нього дитину.
— А ви можете увидіти, што 
на йсе укаже муй чоловік?

***
Закарпатський легінь проходить 
допризовний медогляд. Лікар 
питає:
— Што у тя з руков?
— Кров із пальця брали.
— А чого гіпс?
— А я не давав.

***
Гуцул тримає на руках 
пеленкову дитину і заколисує 
її, при цьому тихіше і тихіше 
приспівує: «а-а, а-а, а-а». І ось 
коли немовля засинає гуцул з 
усієї дурі кричить: «Гей-Гей!!!»

ДЖУРИНСЬКИЙ ВОДОСПАД 
Джуринський водоспад, що входить 
до складу Національного природного парку 
«Дністровський каньйон», що в с. Нирків, 
вважають одним із наймальовничіших і 
найцікавіших місць Тернопільщини. Це 
найбільший рівнинний водоспад в Україні. 
Його повна висота — 16 метрів, а ширина — 
до 20 метрів. Водоспад має 3 каскади. 
За 1,5 кілометра від водоспаду розташований 
Червоногородський замок. До речі, 
Джуринський водоспад по-іншому ще називають 
Червоногородським. Розташований водоспад 
на річці Джурин біля сіл Нирків та Устечко 
Заліщицького району. Джуринський водоспад 
знаходиться на відстані 118 км від Тернополя і 
27 км від Заліщиків.
Як доїхати 
Доїхати до Джуринського водоспаду можна 
на авто. З Тернополя або Чернівців беремо 
курс на Заліщики, а звідти — до Ниркова. 
Дорога з Тернополя до місця призначення 
забирає близько трьох годин. На велосипеді: 
електричкою з Заліщиків або Тернополя 
до залізничної станції «Ворвулинці», далі 
на велосипеді в бік Городенки (Івано-
Франківської області) до повороту на Нагоряни, 
за Нагорянами повернути в бік Ниркова. GPS-
координати: 48°48´18´́ пн. ш. 25°35´15´́ сх. д.

ВОЗИЛІВСЬКИЙ ВОДОСПАД 
Возилівський водоспад є однією з окрас Дністров-
ського каньйону. Розташований він на лівому 
березі річки, неподалік від села Возилів Бучаць-
кого району Тернопільської області. Зовні він не є 
єдиним водним потоком, а складається з цілого 
каскаду дрібних водограїв. Їхню красу доповнює 
місце, де міститься Возилівський водоспад: це 
прибережний дубово-грабовий ліс з кольоровими 
схилами. Різних барв надають цим горбам гірські 
породи каньйону. Оскільки нижній каскад Возилів-
ського водоспаду розташований практично поруч 
із базовою стоянкою, вранці часто можна зустріти 
туристів, які зупинялися тут на нічліг, а тепер вмива-
ються чистою, мов сльоза, водою. А якщо пройти 
кількадесят метрів угору, легко відшукати ще з 
десяток дрібних водоспадиків — їх також утворив 
струмок, котрий живить Возилівський водоспад.
Як доїхати 
Доїхати до Возилівського водоспаду можна 
на авто або громадським транспортом. Автобу-
сом з Тернополя (автостанція на вулиці Живова, 
7) до Возилова можна доїхати автобусом прямо-
го сполучення «Тернопіль — Сновидів» (попро-
сити водія зупинити у Возилові). Час у дорозі — 
близько 2,5 години.

ВОДОСПАД «ДІВОЧІ СЛЬОЗИ» 
Водоспад «Дівочі сльози» розташований 
на Тернопільщині у величезному Дністровському 
каньйоні. До речі, пам’яток з такою ж назвою 
в області є кілька. Дивлячись на нього, стає 
зрозуміло, чому ж саме така назва: струмені води 
й справді схожі на сльози, що котяться дівочим 
обличчям. Їхати сюди однозначно потрібно, 
адже, окрім чудової природи, поблизу є ще 
й Джуринський водоспад (один з найвищих 
в Україні), який, до слова, створила не природа, 
а людина. Також відвідайте Червоногородський 
замок неподалік. Він стоїть на високій скелі 
над рікою Джурин вже не одне століття. 
Однак поспішайте, адже фортеця перебуває 
у аварійному стані.
Як доїхати 
Дістатись сюди не так вже й легко. Водоспад «Ді-
вочі сльози» розташований поблизу села Нирків 
Заліщицького району. Доїхати можна автобусом 
із Заліщиків (курсує кілька разів на день). Далі 
від Ниркова до водоспаду потрібно йти пішки. 
У самі ж Заліщики можна доїхати електричкою з 
Тернополя.

За інформацією ua.igotoworld.com

РУСИЛІВСЬКІ ВОДОСПАДИ 
Розташовані на правому березі річки Стрипи, по-
близу села Русилів Бучацького району на Терно-
пільщині, у глибокій ущелині. Загальна довжина 
Русилівського потоку — близько 3 км, на ньому 
є 15 водоспадів заввишки від 1,5 до 12 м і 
завширшки до 10–15 м, що утворюють великий 
каскад, загальною довжиною близько 1 км. 
Як доїхати 
Доїхати до Русилівських водоспадів можна кілько-
ма шляхами, останні кілька кілометрів у будь-якому 
випадку доведеться йти пішки. Перший варіант: 
на машині або автобусі дістатися до Язлівця, точ-
кою відліку є руїни костелу. Вежа костелу буде у вас 
позаду і слугуватиме орієнтиром. Йти до каскаду 
водоспадів з Язлівця приблизно 5 км на південний 
захід. Є добре протоптана стежка. Другий варіант: 
на авто в Бучачі повернути за вказівником «Золотий 
потік» і їхати дорогою місцевого значення, від 
Бучача до Русилова близько 20 км. Основний 
заїзд до села Русилів — через Соколів. Але можна 
звернути з дороги й раніше, у Сороках, звідти по-
льовою дорогою до Русилова, а далі до водоспадів. 
У Русилові прямуємо через центр села до таблички 
«Водоспади», вона встановлена перед магази-
ном. Далі — затяжний спуск пішки. Третій варіант: 
автобусом. Із Тернополя до Губина, Золотого потоку, 
Сновидова вони прямують через Соколів, далі 
до Русилова пішки. Відстань від Тернополя — 85 км.
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ÍÅÄІËß,
19 ËÈÏÍß

+15°Ñ     +20°Ñ +15°Ñ     +18°Ñ

ÏÎÍÅÄІËÎÊ,
20 ËÈÏÍß

+15°Ñ     +22°Ñ +14°Ñ     +21°Ñ

ÂІÂÒÎÐÎÊ,
21 ËÈÏÍß

+15°Ñ     +22°Ñ +13°Ñ     +24°Ñ

Погода у Тернополі

ÑÈÍÎÏÒÈÊÃІÑÌÅÒÅÎ


