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СКІЛЬКИ КОШТУЄ ЗІБРАТИСЯ НА ВИПУСКНИЙ
31 липня у місті відбудеться випускний для
учнів шкіл. На підготовку тернополяни витрачають
немало часу та грошей. Адже ціни «кусаються»
X

«RIA плюс» склала бюджет, який потрібно
витратити. Ми врахували лише середні ціни. За
ексклюзив місцеві готові платити значно більше

X
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ГІРКО І ВЕСІЛЬНІ МУЗИКИ: ЯК
ЖИВУТЬ ЛЮДИ НАД ОФІСОМ ЩАСТЯ
ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44,
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

Òåðíîïîëÿíêà çàïðîïîíóâàëà âàð³àíò, êóäè
ìîæíà ïåðåíåñòè ì³ñöåâèé ÐÀÖÑ — àáè ³
óðî÷èñòî, ³ ôîòîçîíè, ³ ïàðêîâà, ³ ëþäÿì
íå çàâàæàòè. Ìåøêàíö³ ï’ÿòèïîâåðõ³âêè
íà «Äðóæá³», äå ïîíàä ð³ê òîìó ðîçì³ñòèâñÿ
«Îô³ñ ùàñòÿ», íåàáèÿê âò³øèëèñü íîâèí³.
Îäíàê, ÿê âèÿâèëîñü, ó çàïðîïîíîâàíîãî
ïðèì³ùåííÿ º âëàñíèê ³, íà æàëü, âîíî
íå íàëåæèòü äî êîìóíàëüíîãî ìàéíà ì³ñòà.
— ß íå çíàþ, êîìó òîä³ ïðèéøëà â ãîëîâó
³äåÿ îáëàøòóâàòè ì³ñüêèé ÐÀÖÑ â æèòëîâîìó áóäèíêó, àëå öå ïðîñòî æàõ, — êàæå
òåðíîïîëÿíêà ²ðèíà Í., ÿê³é «ïîùàñòèëî»
ïðîæèâàòè â áóäèíêó, äå ïîíàä ð³ê ³ñíóº Îô³ñ
ùàñòÿ. — À ìè âæå íàâ³òü ³ çâèêëè äî «Ã³ðêî»
³ âåñ³ëüíèõ ìóçèê³â ïî ÷åòâåðãàõ ³ ñóáîòàõ.
БІДНІ І МЕШКАНЦІ, І МОЛОДЯТА
Òåðíîïîëÿíêà êàæå, ùîéíî ïî÷èíàºòüñÿ

òåïëî, â³êíà ó ïåâí³ äí³ â³ä÷èíèòè íåìîæëèâî.
— ß âæå ìîâ÷ó ïðî êîíôåò³, õëîïàâêè,
àâòîìîá³ë³ íà ãàçîíàõ ³ ïîâíó â³äñóòí³ñòü åëåìåíòàðíèõ ôîòîçîí — öå á³äí³ ³ ìåøêàíö³,
³ ìîëîäÿòà, — êàæå ïàí³ ²ðèíà. — Âåñ³ëüí³
ãîñò³ ðàçîì ç ìîëîäÿòàìè ï’þòü øàìïàíñüêå
ï³ä â³êíàìè, çàëèøàþ÷è êóïè ñì³òòÿ, éäóòü
ôîòîãðàôóâàòèñü â ïàðê àáî äî ïàì’ÿòíèêà.
À ¿ì íà çì³íó çàõîäèòü íîâà ïàðà — ³ âñå
ïî êîëó. ² âñ³ì áàéäóæå, ùî ó áóäèíêó êóïà
ïåíñ³îíåð³â òà ðîäèí ç ìàëèìè ä³òüìè.
Íàãàäàºìî, ï³ñëÿ â³äìîâè Îùàäáàíêó ïðîäîâæèòè îðåíäó çà ïðèéíÿòíèìè ö³íàìè ì³ñöåâîìó ÐÀÖÑó íà Ìàéäàí³ Âîë³ ó Òåðíîïîë³,
Ïàëàöó ùàñòÿ é ñïðàâä³ íå áóëî äå ïîä³òèñü. Äåÿêèé ÷àñ øëþáè ðåºñòðóâàëè ó ôîéº
«Áåðåçîëþ». Íåâäîâç³ çíàéøëè ïðèì³ùåííÿ
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ó æèòëîâîìó áóäèíêó
íà «Äðóæá³», òàì â³ä÷èíèâ äâåð³ Îô³ñ ùàñòÿ.
Àëüòåðíàòèâè òîä³ íå áóëî — ëèøå «Øëþá
çà äîáó». Àëå öå äîðîæ÷å, ³ íå âñ³ì çðó÷íî.

Опитування
Результати голосування на сайті te.20minut.ua. Усього проголосувало 548 людей

Де у Тернополі краще розмістити Палац урочистих подій?
Там, де зараз працює Офіс щастя. Нас це влаштовує

1,50%
Там, де була Головпошта – кращого варіанту й знайти неможливо

30,90%
Найкраще було на Майдані волі – там одружились кілька поколінь. На жаль, зараз це неможливо

21,72%
У Тернопільському замку – це найкраще місце для одруження

45,88%

ЩО ТО ЗА ОФІС ЩАСТЯ У КВАРТИРІ?
Äíÿìè àëüòåðíàòèâó çàïðîïîíóâàëà ïðîäàâ÷èíÿ ëîòåðåéíèõ êâèòê³â, ê³îñê ÿêî¿
çàëèøèâñÿ ºäèíèì ïðàöþâàòè ó âåëèêîìó
ïðèì³ùåíí³ êîëèøíüîãî ãîëîâïîøòàìòó
íà Êîïåðíèêà — ó ñàì³ñ³íüêîìó öåíòð³
ì³ñòà. Òóò ³ çàë ç âèñîêèìè ñòåëÿìè, ³ ïàðêîâêà äëÿ âåñ³ëüíîãî êîðòåæó º, ³ ôîòîçîíà
ç íîâåíüêèìè ôîíòàíàìè òà îíîâëåíà âóë.
×îðíîâîëà. Óñå, æàðòóº æ³íêà, ÿê êíèæêà
ïèøå. Ïðîïîçèö³þ òåðíîïîëÿíêè îïóáë³êóâàëà íà âëàñí³é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóê Íàòàëêà
Ôåäîðö³â ç õåøòåãîì #êàíäèäàòàì_íà_çàì³òêó. Äíÿìè âîíà ïî÷óëà â³ä æ³íî÷êè, ÿêà
ïðîäàº ëîòåðåéêè â ïðèì³ùåíí³, äå êîëèñü
áóëà Ãîëîâïîøòà, øèêàðíó ³äåþ — çðîáèòè òàì Ïàëàö ùàñòÿ äëÿ ìîëîäÿò. «Áî øî
òî çà îô³ñ ùàñòÿ â êâàðòèð³?» — çäâèãíóëà
òà ïëå÷èìà, êîëè ä³ëèëàñü ³äåºþ.
ЧУДОВЕ МІСЦЕ У ЦЕНТРІ
Ñïðàâä³: ÷óäîâå ïðèì³ùåííÿ äëÿ òàêèõ
ïîä³é, ïîãîäæóºòüñÿ ç àâòîðêîþ ³äå¿ ïàí³
Íàòàëÿ. Ó öåíòð³ ì³ñòà. Ïàðêîâêà º. Áëàãîóñòð³é çä³éñíèëè. Äî öåðêîâ íåäàëåêî. ²
âñåðåäèí³ ïðàêòè÷íî í³÷îãî íå òðåáà çì³íþâàòè: º êîëîíè, º áàëêîí äëÿ ôîòî- òà
â³äåîìàéñòð³â ÷è â³ï-ãîñòåé, àáî íàðå÷åí³
ìîæóòü òèìè ñõîäàìè ñïóñêàòèñÿ ç íåáåñ,
âåëè÷åçí³ â³êíà… Ðåàëüíî — ïàëàö. Àëå...
— Äàíå ïðèì³ùåííÿ íå ïåðåáóâàº ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³, òîìó òàê³ ð³øåííÿ ì³ñòî
íå ìîæå ïðèéìàòè, — çàïåâíèëà ðå÷íèöÿ ì³ñüêðàäè Ìàð’ÿíà Çâàðè÷. — Îêð³ì
òîãî, ïèòàííÿ ÐÀÖÑó òåæ íå ïåðåáóâàþòü
â íàø³é êîìïåòåíö³¿. Ç³ ñòîðîíè ì³ñüêî¿
ðàäè ìè çàáåçïå÷èëè ðåàë³çàö³þ ïðîºêòó
«Øëþá çà äîáó».
Ми також запитали думку
у наших читачів — де ж
краще розмістити РАЦС?
Відповіді — в окремому
блоці. Якщо хочете
висловити свою думку —
скануйте QR-код

?

З ВІЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ

Пропозиція  Для нового РАЦСу все готове:
у центрі міста, кажуть тернополяни. Парковка
є. Благоустрій здійснили. До церков недалеко. І
всередині приміщення практично нічого не треба
змінювати. Але у влади — свої плани

На 60 років Палац урочистих
подій розмістився на Майдані
Волі, згодом його перенесли
в «Березіль». Офіс щастя облаштували
і відкрили понад рік тому. Тепер знову
хочуть перенести у «Березіль»

Як виглядатиме РАЦС — таємниця за сімома замками
ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44,
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

 ×îìó ÐÀÖÑ ïåðåíåñëè ç Öåíòðó
íà «Äðóæáó» ³ äå ïëàíóþòü ðîçì³ñòèòè íîâèé Ïàëàö óðî÷èñòèõ ïîä³é, çàì³ñòü ðîçòàøîâàíîãî íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ â æèòëîâîìó áóäèíêó
Îô³ñó ùàñòÿ, íà âëàñí³é ñòîð³íö³
ó Ôåéñáóê âèñëîâèâñÿ ì³ñüêèé
ãîëîâà Òåðíîïîëÿ Ñåðã³é Íàäàë.
Ðàí³øå, íàãàäàºìî, «Ïàëàö ùàñòÿ» ðîçì³ùóâàâñÿ ó Öåíòð³ Òåðíîïîëÿ, â ïðèì³ùåíí³ «Îùàäáàíêó». Áàãàòî ðîê³â ì³ñòî ñïðèÿëî

òîìó, ùîá ÐÀÖÑ áóâ ñàìå òàì.
— Áþäæåòíèìè êîøòàìè, ðåìîíòíèìè ðîáîòàìè, íàäàííÿì
ïðèì³ùåíü ó ï³ëüãîâó îðåíäó ìè
êîìïåíñîâóâàëè «Îùàäáàíêó»
ðîçòàøóâàííÿ òàì ÐÀÖÑó, — íàïèñàâ Ñåðã³é Íàäàë. — Íà æàëü,
äåê³ëüêà ðîê³â òîìó êåð³âíèöòâî
áàíêó ïðèé íÿëî ð³øåííÿ ïðî
âè¿çä ÐÀÖÑó. «Îùàäáàíê» îòðèìàâ ð³øåííÿ ñóäó, ÿêèì, ïî ñóò³,
çàáðàâ ó ãðîìàäè öå ïðèì³ùåííÿ.
Áóëà ïðîïîçèö³ÿ ðîçì³ñòèòè
ÐÀÖÑ ó ïðèì³ùåíí³, äå çàðàç

çíàõîäèòüñÿ îáëàñíà òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ. ×îìóñü òîä³øí³ì êåð³âíèöòâîì îáëàñíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ñï³ëüíî ç îáëàñíîþ ðàäîþ öÿ
³äåÿ íå áóëà ï³äòðèìàíà, çàçíà÷èâ
ì³ñüêèé ãîëîâà.
— Òîä³ âèð³øèëè ðîçì³ñòèòè
ÐÀÖÑ ó íå çîâñ³ì êîìôîðòíîìó
ì³ñö³, é ïðèì³ùåíí³, ÿêå, â³äâåðòî êàæó÷è, íå ïðèñòîñîâàíå äëÿ
óðî÷èñòèõ ïîä³é, — êàæå Ñåðã³é Íàäàë. — Çàðàç ìè àêòèâíî
ïðàöþºìî ç íîâèì êåð³âíèêîì
óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ é ó íàñ º

ГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»
»
Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» чергує журналіст Ірина Белякова.
Зі своїми запитаннями та інформацією ви можете звернутися за телефоном 43-00-50, 43-0056 або надіслати їх нам на електронну адресу
20hvylyn@gmail.com.

áà÷åííÿ, ÿê öþ ïðîáëåìó âèð³øèòè. Ðîçãëÿäàºìî ìîæëèâ³ñòü
íàäàòè ÷àñòèíó ÏÊ «Áåðåç³ëü»
äëÿ ÐÀÖÑó. Òàì óæå ïðàöþþòü
äèçàéíåðè, ÿê³ ìàþòü çàïðîïîíóâàòè âàð³àíòè ïåðåîáëàøòóâàííÿ
äðóãîãî ïîâåðõó. Äóìàþ, öüîãî
ðîêó íàì âäàñòüñÿ çðîáèòè òàì
óñ³ íåîáõ³äí³ ðåìîíòí³ ðîáîòè.
ßêùî áóäå çãîäà â³ä óïðàâë³ííÿ
þñòèö³¿, ìè ðîçì³ñòèìî «Ïàëàö
óðî÷èñòèõ ïîä³é» òàì».
Íàòîì³ñòü â îáëàñí³é þñòèö³¿ çàïåâíèëè, ùî êîìåíòàð³â ç ïðèâîäó

íîâîãî Ïàëàöó óðî÷èñòèõ ïîä³é
â «Áåðåçîë³» íå äàþòü. Çàïåâíèëè,
ùî çãîäîì ïîâ³äîìëÿòü äåòàë³.
Ìè íàìàãàëèñÿ ç’ÿñóâàòè ó êåð³âíèöòâà ÏÊ «Áåðåç³ëü», ÿê ³ äå
ðîçòàøóºòüñÿ íîâèé ÐÀÖÑ? Õîò³ëè
ïîáà÷èòè ôîòî ïðîºêò³â. Îäíàê, ÿê
âèÿâèëîñü, öå òàºìíèöÿ çà ñ³ìîìà
çàìêàìè. Ïîêàçàòè ôîòî äîêóìåíò³â íàì â³äìîâèëèñü, íàäàòè ³íôîðìàö³þ, îêð³ì ò³º¿, ÿêó
îçâó÷èâ Ñåðã³é Íàäàë, — òàêîæ.
Òî ÷îìó ³íôîðìàö³þ òàê ðåòåëüíî
ïðèõîâóþòü?

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Редакція «RIA плюс» та «20 хвилин» 43-00-50
Пожежно-рятувальна служба 101
Поліція
102
Швидка медична допомога
103
Аварійна газу
104, 51-51-26
Аварійна водоканалу
52-51-17, 25-26-10

Аварійна тепломереж
25-48-10
Аварійна електромереж
52-24-66
Гаряча лінія міської ради
067-351-57-10
Довідкова залізничного вокзалу
47-22-46
Довідкова автовокзалу: АС на Живова 23-63-56, АС-2 на Білогірській - 52-79-29

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09
Чергова аптека
24-22-70, 26-93-88
Управління Держпродспоживслужби - 52-01-45
Управління транспортних мереж 52-15-14
Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)
Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

Ì²ÑÒÎ
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СКІЛЬКИ КОШТУЄ ЗІБРАТИ ДИТИНУ
НА ВИПУСКНИЙ У ТЕРНОПОЛІ
Гроші  На вулицях міста тернополяни
невдовзі зустрічатимуть ходу випускників,
які прощаються зі школою. Скільки ж
коштуватиме батькам зібрати дитину
на свято, читайте у матеріалі

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150,
OLIATUR9@GMAIL.COM

Öüîãî ðîêó âèïóñêíèé ó Òåðíîïîë³ â³äáóäåòüñÿ 31 ëèïíÿ. Ïðîòå
º ïåâí³ îáìåæåííÿ, ïîâ'ÿçàí³ ç
ïàíäåì³ºþ êîðîíàâ³ðóñó. Ó ïîë³ö³¿
îá³öÿþòü ðåòåëüíî ñòåæèòè çà äîòðèìàííÿì êàðàíòèííèõ âèìîã,
ùîá ñâÿòî ïîò³ì íå îáåðíóëîñÿ
íåùàñòÿì.
ЩО КАЖУТЬ БАТЬКИ?
Äåÿê³ áàòüêè ïåðåêîíóþòü:
ä³òåé áåç âèïóñêíîãî çàëèøàòè
íå õîò³ëè.
«Öüîãî ðîêó îäèíàäöÿòèêëàñíèêè â÷èëèñÿ â îñîáëèâèõ óìîâàõ. Ìàéæå ï³â ðîêó äîâåëîñü
ïðàöþâàòè äèñòàíö³éíî. Ñïî÷àòêó ä³òè ïåðåæèâàëè, ÷è áóäå ÇÍÎ,
ïîò³ì ¿ì íå áóëî â³äîìî îñòàòî÷íî, ÷è áóäå âèïóñêíèé, — ïèøå
ó ñîöìåðåæàõ ìàìà îäíîãî ³ç âèïóñêíèê³â Îëüãà Þð÷èê. — Òîæ
õî÷åòüñÿ, ùîá öå ñâÿòî ñïðàâä³
áóëî óðî÷èñòèì ³ ïàì'ÿòíèì. Àëå,
ÿê ñâÿòêóâàòè, âèð³øóþòü ñàì³
ä³òè ðàçîì ç áàòüêàìè. Ó øêîëàõ æå äëÿ íèõ îðãàí³çóþòü õîäó
òà íàãîðîäæåííÿ».
Ùîðîêó âèäàííÿ «20 õâèëèí»
ñêëàäàº îð³ºíòîâíèé áþäæåò,
ÿêèé ãîòîâ³ âèòðàòèòè áàòüêè
íà âèïóñêíèêà. Òî÷íî ðîçðàõóâàòè êîøòè íåìîæëèâî, àäæå õòîñü
ìîæå äîçâîëèòè ñîá³ ñâÿòêóâàííÿ
«íà øèðîêó íîãó», à õòîñü — åêîíîìèòü.
Äî ðå÷³, íàãàäàºìî, ìèíóëîãî
ðîêó îäíà ³ç âèïóñêíèöü â Òåðíîïîë³ ðîçïîâ³ëà, ùî «íà îáðàç
âèòðàòèëà òèñÿ÷³ äîëàð³â».
ХТО І ЩО ШУКАЄ?
— Ìîæó ñêàçàòè, ùî ìè âêëàëèñü ó ñóìó 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü, —
ãîâîðèòü ìàìà âèïóñêíèêà ïàí³
Òåòÿíà. — Íà ìîþ äóìêó, ïðè
ï³äãîòîâö³ äî âèïóñêíîãî âñå çàëåæèòü â³ä áþäæåòó òà ô³ëîñîô³¿
ñ³ì'¿. Õòîñü øóêàº áðåíäîâ³ ðå÷³ ç
íîâèõ êîëåêö³é, àáî æ äèçàéíåðñüê³ ñóêí³, ùîá âèïåíäðèòèñÿ,
à õòîñü — àêö³éí³ ïðîïîçèö³¿,
ùîá çåêîíîìëåí³ â òàêèé ñïîñ³á
ãðîø³ ñïðÿìóâàòè íà íàáàãàòî êîðèñí³ø³ äëÿ äèòèíè ðå÷³, ñêàæ³ìî,
ïîäîðîæ³…
Ñâîþ ñóìó âèòðàò íà âèïóñêíèé
íå çìîãëà òî÷íî íàçâàòè ìàìà âèïóñêíèêà øêîëè ¹ 28 Îêñàíà,
àäæå âèð³øèëè ñâÿòêóâàòè ïî¿çäêîþ íà Øàöüê³ îçåðà.
— ×àñòèíà ó÷í³â ç íàøî¿ øêîëè
òàêè ï³äå íà âèïóñêíèé, — êàæå

ïàí³ Îêñàíà. — Àëå ÷àñòèíà îäíîêëàñíèê³â ìîãî ñèíà âèð³øèëè, ùî âèïóñêíèé ñâÿòêóâàòèìóòü
â³äïî÷èíêîì íà îçåðàõ. ²ç ñ³ìåéíîãî áþäæåòó íà öþ ïî¿çäêó ìè
ïëàíóºìî âèä³ëèòè áëèçüêî òðüîõ
òèñÿ÷ ãðèâåíü.
СКІЛЬКИ КОШТУЄ ЗІБРАТИ
ХЛОПЦЯ
Òà é âèòðàòè ó õëîïö³â ³ ä³â÷àò
ñóòòºâî â³äð³çíÿþòüñÿ.
— Ìàáóòü, õëîïöÿì ñïðàâä³
ëåãøå ç³áðàòèñü, í³æ ä³â÷àòàì, —
êàæå âèïóñêíèê îäí³º¿ ç ì³ñüêèõ
øê³ë Þð³é Äàíèëþê. — Ñâ³é êîñòþì ÿ îáðàâ øâèäêî. Ç ìàìîþ
ïðîñòî âèéøëè ³ êóïèëè. Êîøòóº
â³í áëèçüêî 200 äîëàð³â. Ó ãðèâíÿõ öå ïðèáëèçíî 5,5 òèñÿ÷³.
Òàêîæ õëîïöåâ³ äîâåäåòüñÿ
êóïèòè ñîðî÷êó — îð³ºíòîâíî
çà 600 ãðèâåíü, ïîÿñ — çà 300,
òóôë³ — ïðèáëèçíî çà 2 000 ãðèâåíü, êðàâàòêà ÷è ìåòåëèê — ùå
200–400 ãðèâåíü.

Ðîçðàõóâàòè, ñê³ëüêè
êîøòóº âèïóñêíèé,
íåìîæëèâî, àäæå
õòîñü ñÿòêóâàòèìå
«íà øèðîêó íîãó»,
à õòîñü — åêîíîìèòü
Ñòðèæêà ÷îëîâ³÷à îá³éäåòüñÿ
â³ä 200 ãðèâåíü òàêîæ. ßêùî æ
ñòðèãòèñü ó áàðáåðøîï³ — äîðîæ÷å. Îêðåìà óêëàäêà — ùå
250–300 ãðèâåíü.
Óñüîãî íà òå, ùîá ç³áðàòè âèïóñêíèêà, äîâåäåòüñÿ âèòðàòèòè 9–10 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ³ öå áåç
âðàõóâàííÿ ïëàòè çà ðåñòîðàí òà
îäÿãó áàòüê³â. À ùå æ, ³íêîëè âèïóñêíèêè çáèðàþòü êîøòè íà ïîäàðóíêè øêîë³ òà ³íøå.
Çà ðåñòîðàí îäèí ³ç âèïóñêíèê³â, ç ÿêèìè ñï³ëêóâàëàñü íàøà
æóðíàë³ñòêà, ïëàòèòèìå 500 ãðèâåíü çà ì³ñöå. ßêùî ³òè âòðüîõ ç
áàòüêàìè, öå êîøòóâàòèìå 1500,
ÿêùî çàìîâëÿòè ä³äæåÿ ÷è æèâó
ìóçèêó — ùå äîðîæ÷å.
Íó ³ íå çàáóâàéìî ôîòîãðàôà
òà â³äåîãðàôà, ÿê³ òåæ êîøòóþòü
â³ä 1000 ãðèâåíü.
У СКІЛЬКИ ОБІЙДЕТЬСЯ ОБРАЗ
ДІВЧИНИ
Ä³â÷àòàì çáèðàòèñü ñêëàäí³øå ³
äîâøå. Íà ìàí³êþð âîíè çàïèñóþòüñÿ ùå çà ì³ñÿöü, à òî é á³ëüøå
äî ä³éñòâà, ñóêí³ äåõòî êóïèâ ùå
âçèìêó.

УС
СКІЛЬКИ ОБІЙДЕТЬСЯ
ВИПУСКНИЙ
(вказані орієнтовні середні ціни)
(вк
ни)
ХЛОПЦІ
ДІВЧАТА

Костюм – 5,5 тис. грн

Сукня – 6-8 тис. грн

Сорочка – 600 грн

Взуття – 2 тис. грн
Сумочка – 800 грн

Краватка чи метелик –
300 грн

Білизна – 600 грн

Взуття – 2 тис. грн

Макіяж – 600 грн

Пояс – 300 грн

Зачіска – 800 грн

Зачіска –
200 грн стрижка +
200 грн укладка

Манікюр – 200 грн

ДОДАТКОВІ ПРИГОТУВАННЯ Д
ДЛЯ ДІВЧАТ
 Нарощення вій – 300 грн
 Корекція та фарбування брів 100-250 грн
 Шугаринг – 650 грн
 Солярій – 100 грн
 Змінний одяг і взуття – 3 тис. грн
— Ñóêíþ ÿ øèëà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òêàíèíà òà ðîáîòà îá³éøëèñü
ó 6 òèñÿ÷ ãðèâåíü, — êàæå âèïóñêíèöÿ Ñâ³òëàíà Êàð÷åâñüêà. —
Ùå áëèçüêî 2-îõ òèñÿ÷ — âçóòòÿ.
Ó ìåíå ïðÿìå âîëîññÿ, òî ÿ õî÷ó
ïðîñòî çðîáèòè óêëàäêó. Âîíà
êîøòóº äåøåâøå, í³æ çà÷³ñêà
âå÷³ðíÿ. Íà ìàê³ÿæ òà çà÷³ñêó
çàïèñàëàñÿ ùå íàïðèê³íö³ îñåí³. Òîìó áóëî á äóæå æàëü, ÿêáè
âèïóñêíèé òàêè íå â³äáóâñÿ.
Ä³â÷èíà ðîçïîâ³äàº, ùî íàðàç³
¿ì íå ñêàçàëè, ÷è áóäå ïîòð³áíà
ìàñêà â öåé äåíü, àëå ïðî âñÿê
âèïàäîê ìàéñòðèíÿ ïîøèëà ìàñêó, ùî ï³äõîäèòü äî îáðàçó.
Ìè ïðîàíàë³çóâàëè ö³íè
â òåðíîï³ëüñüêèõ ñàëîíàõ êðàñè
íà îñíîâí³ ïðîöåäóðè. Ìàê³ÿæ
âèïóñêíèöÿì êîøòóâàòèìå â³ä
500–600 ãðèâåíü, çà÷³ñêà äëÿ äîâãîãî âîëîññÿ — 800, ìàí³êþð —
ãåëü-ëàê — â³ä 200 ãðí, ìàí³êþð
íàðîùåííÿ — â³ä 350 ãðí, ïåäèêþð — â³ä 300 ãðèâåíü.
— ß ñóêíþ êóïèëà ùå â ëþòîìó, — êàæå âèïóñêíèöÿ Â³òà. —
Îáèðàëà íåäîâãî. Ôàêòè÷íî
çà îäèí äåíü. Ìåí³ ñïîäîáàëàñü,
òîìó êóïèëà ¿¿. Ö³íà — áëèçüêî
7 òèñÿ÷. Âçóòòÿ øóêàëà äîâãî. Êóïèëà éîãî çà 1700 ãðèâåíü. Çàïèñàëàñü íà ìàê³ÿæ òà çà÷³ñêó.
Àëå ìåí³ ñêàçàëè, ùî ö³íè — â³ä
400 ãðèâåíü, çàëåæíî â³ä òîãî, ùî
ÿ õî÷ó. ß âèð³øèëà, ùî ó ìåíå
âñå áóäå â ì³í³ìàë³ñòè÷íîìó ñòèë³.

ІНШІ ВИТРАТИ:
ТИ:
Ресторан, музика, ведучий, діджей,
фотограф, відеограф

Òîìó äóìàþ, ùî âèéäå íå íàáàãàòî äîðîæ÷å.
ЩО КАЖУТЬ У САЛОНАХ
КРАСИ?
Ó îäíîìó ç òåðíîï³ëüñüêèõ
ñàëîí³â êðàñè ðîçïîâ³äàþòü,
ùî áðîíþâàòè ãîäèíè ìàéñòð³â
íà âèïóñêíèé ïî÷àëè ùå ç ïî÷àòêó ðîêó.
— Ïåðåä âèïóñêíèì ñàëîíè
ñòàíäàðòíî ñòàâëÿòü ö³íó íà çà÷³ñêè íà âèïóñêíèé — ñòàíäàðòíà
ö³íà 800 ãðèâåíü, öå êîëè âèïóñêíèöÿ õî÷å ïó÷îê, ÷è ëîêîíè, —
êàæå âëàñíèöÿ îäíîãî ³ç ñàëîí³â
êðàñè Íàòàëÿ Ìàð’ÿø. — Ìàê³ÿæ
êîøòóº 600 ãðèâåíü. Öå òîìó, ùî
ó öåé äåíü äîâîäèòüñÿ ðîáèòè âñå
ïîñï³õîì. Àäæå ïîòð³áíî âñòèãíóòè äî 11 ãîäèíè.
Íàïåðåä, êîëè ä³òè çàïèñóþòüñÿ, í³õòî ùå íå çíàº òî÷íî¿ äàòè
âèïóñêíîãî, òîæ áðîíþþòü ñàìå
äåíü, íåçàëåæíî â³ä òîãî, êîëè
éîãî ïðèçíà÷àþòü.
Êð³ì òîãî, ó ñïèñîê ïîêóïîê
äëÿ âèïóñêíèöü âàðòî âêëþ÷èòè
ñóìî÷êó, âàðò³ñòü ÿêî¿ ïðèáëèçíî
â³ä 800 ãðí, òà á³ëèçíó, ÿêà òåæ
êîøòóº â³ä 600 ãðèâåíü.
Îòæå, íà îáðàç âèïóñêíèö³ áåç
«âèãàäóâàíü âåëîñèïåäà» áàòüêàì
äîâåäåòüñÿ âèòðàòèòè â ñåðåäíüîìó 12–15 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ² öå ùå
áåç âðàõóâàííÿ îïëàòè çà ðåñòîðàí äëÿ íåîô³ö³éíî¿ ÷àñòèíè
ñâÿòêóâàííÿ.

ЯКЩО Є ДОДАТКОВІ
ПРОЦЕДУРИ — ЩЕ ДОРОЖЧЕ
ßêùî âèïóñêíèöÿ çàõî÷å çðîáèòè íàðîùåííÿ â³é, öå êîøòóâàòèìå â³ä 300 ãðèâåíü.
ßêùî ïîòð³áíî â³äêîðèãóâàòè
áð³âêè — ö³íà çà êîðåêö³þ òà
ôàðáóâàííÿ — 100 ãðèâåíü. ßêùî
ïîòð³áíà äîâãîòðèâàëà óêëàäêà —
â³ä 250.
— Çàðàç ³ ñïðàâä³ ïðèõîäÿòü
áàãàòî ä³â÷àòîê-âèïóñêíèöü, —
êàæå ìàéñòåð-áðîâèñò Âàëåð³ÿ
Ãðèöåâè÷. — ßêùî âæå ïëàíóþòü
ðîáèòè ãàðí³ áð³âêè, òî íàé÷àñò³øå îáèðàþòü ñàìå äîâãîòðèâàëó
óêëàäêó.
Äåõòî ç ä³â÷àò ïåðåä âèïóñêíèì
ðîáèòü âîñêîâó åï³ëÿö³þ ÷è øóãàðèíã. Ö³íà íà âñ³ çîíè — â³ä
650 ãðèâåíü.
ßêùî âèïóñêíèö³ íå âñòèãëè
ç'¿çäèòè íà ìîðå òà ïîçàñìàãàòè — ê³ëüêà ðàç³â äîâåäåòüñÿ ï³òè
â ñîëÿð³é. Ö³íà ïèòàííÿ — 8 ãðí
çà õâèëèíó. Ùîá øê³ðà âèãëÿäàëà çàñìàãëîþ, ïîòð³áíî ì³í³ìóì
10–12 õâèëèí. — Öå 100 ãðèâåíü
çà îäèí ñåàíñ.
Äåõòî ç ä³â÷àò êóïóº ùå é çì³ííó ñóêíþ, äëÿ òîãî, ùîá âäàëî
ïðîâåñòè âå÷³ð òà íå äóìàòè ïðî
òå, ùî ó âå÷³ðíüîìó âáðàíí³ íåçðó÷íî. Òîæ, çì³ííèé îäÿã êîøòóâàòèìå ùå â³ä 3–4 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
Òàêîæ äåÿê³ ä³â÷àòà äîäàòêîâî
áåðóòü ³ çðó÷í³ø³ áîñîí³æêè ÷è
òóôë³.
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ЯК ПОЧУВАЄТЬСЯ 8-РІЧНИЙ ЮРЧИК,
ЯКОГО ЗБИВ П’ЯНИЙ ВОДІЙ
éîìó òðîøêè ëåãøå, — ðîçïîâ³ëà
ìàìà õëîï÷èêà Íàòàëÿ ×îðíà. —
Áîëèòü éîãî æèâîòèê — ðîáèòèìóòü ÓÇÄ. Ãîëîâí³ áîë³ âèìó÷óþòü — ïëàíóþòü ùå ðàç ïðîâåñòè
ÌÐÒ.
Ïðî ÄÒÏ ³ âñå, ùî ç íèì
ñòàëîñü òîãî âå÷îðà, Þð÷èê
íå ïàì’ÿòàâ í³÷îã³ñ³íüêî. Êîëè
â ë³êàðí³ ïðèéøîâ äî òÿìè, äèâóâàâñÿ, ÷îãî â³í òóò. ² äóæå ïëàêàâ
òà ïðîñèâñÿ äîäîìó.
— ß éîìó ðîçêàçàëà, ùî ñòàëîñü, ÷îìó â³í òóò, òî ïåðøîþ
ðåàêö³ºþ áóëî: «ß éîìó (âîä³þ —
ïðèì. àâò.) êîëåñà ïîñïóñêàþ», —
ïðèãàäóº ïàí³ Íàòàëÿ. — Ñèí îáðàæåíèé, òåðïèòü ñèëüíèé á³ëü. ²
âæå ïåðåí³ñ äâ³ îïåðàö³¿.

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60,
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

Íåîäíîðàçîâî íà îïåðàö³éíîìó ñòîë³ ïðîâ³â 8-ð³÷íèé Þð÷èê
×îðíèé — õëîï÷èêó â îáèäâ³ íîãè
âñòàâèëè ïëàñòèíè. Öå âæå äðóãà
îïåðàö³ÿ, ÿêó çà òèæäåíü ï³ñëÿ
ÄÒÏ ïåðåí³ñ õëîï÷èíà.
Íàãàäàºìî, àâàð³ÿ òðàïèëàñü
ââå÷åð³ 8 ëèïíÿ ó ñ. Ïðîøîâà
Òåðíîï³ëüñüêîãî ðàéîíó.
Äèòèíó ó âàæêîìó ñòàí³ îäðàçó
äîïðàâèëè äî ðåàí³ìàö³¿ îáëàñíî¿
äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³.
Ï'ÿíèé âîä³é íà øàëåí³é øâèäêîñò³ çáèâ õëîï÷èêà. Ïîòåðï³ëèé
ñòîÿâ íà óçá³÷÷³ ç âåëîñèïåäîì,
êîëè éîãî çáèâ âîä³é àâòîìîá³ëÿ Volkswagen. Çà ïîïåðåäí³ìè
äàíèìè, íà ìîìåíò àâòîïðèãîäè
âîä³é ïåðåáóâàâ ó ñòàí³ ñèëüíîãî
àëêîãîëüíîãî ñï'ÿí³ííÿ. Àëêîòåñòåð «Äðàãåð» ïîêàçàâ 2,26 ïðîì³ëå àëêîãîëþ.

ПОПЕРЕДУ — ОПЕРАЦІЇ
Íàðàç³ Þð÷èê ïî÷óâàºòüñÿ
äîáðå, íàñê³ëüêè öå ìîæëèâî
â äàí³é ñèòóàö³¿. Éîãî â³äâ³äàëè
ó ë³êàðí³ ïîë³öåéñüê³ òà ïðèíåñëè
êóïó ñìàêîëèê³â ³ ôóòáîëüíîãî
ì’ÿ÷à, ÿêîãî ìàëèé áóêâàëüíî
íå âèïóñêàº ç ðóê ³ õî÷å ïîñêîð³øå âèïðîáóâàòè íà ³ãðîâîìó ïîë³.
Ïðîòå ïîïåðåäó ó íüîãî — ùå
íå îäèí äåíü ÷è ì³ñÿöü ë³êóâàííÿ
òà ðåàá³ë³òàö³¿.
Äèòèíà ïðîâåëà íà îïåðàö³éíîìó
ñòîë³ íåìàëî ÷àñó. Â îáèäâ³ íîãè
âñòàâèëè ï’ÿòü ïëàñòèí. Ä³ëÿíêè —
â³ä òàçó ³ ìàëî íå äî ï’ÿòîê.

ЩО З ДИТИНОЮ?
Â³í áîºöü, ìîëîä÷èíêà, òåðïèòü, — êàæóòü ò³, õòî ñïîñòåð³ãàº
çà õëîïöåì ³ çà òèì, ÿê â³í îãîâòóºòüñÿ ï³ñëÿ îïåðàö³é. ×àñîì, ÿê
³ êîæíà äèòèíà, ìàëèé êàïðèçóº ³
ïëà÷å. Àëå, ÿê ñïðàâæí³é ìàëåíüêèé ÷îëîâ³ê, òåðïëÿ÷å âèíîñèòü
óñ³ ìåäè÷í³ ïðîöåäóðè.
— Çàðàç í³áè, Áîãó äÿêóâàòè,

— ß äóæå äÿêóþ óñ³ì, õòî íàì
äîïîì³ã — ìîëèòâîþ, ãðîøèìà
÷è ïðîñòî äîáðèì ñëîâîì — ñåðäå÷íî äÿêóþ óñ³ì äîáðèì ëþäÿì, õòî â³äãóêíóâñÿ íà íàøó
á³äó, — Íàòàë³ÿ ×îðíà ëåäü
ñòðèìóº ñëüîçè. — Íåõàé âàì
Áîã â³ääÿ÷èòü, à ÿ ïðîñèòèìó
ó íüîãî çäîðîâ’ÿ âàì ³ âàøèì
ðîäèíàì.
Íàðàç³ Õðèñòèíêà, ñòàðøà ñåñòðè÷êà Þð÷èêà, â ÿêî¿ íà î÷àõ
ñòàëàñü ÄÒÏ, ïåðåáóâàº ç ðîäè÷àìè. Á³ëÿ ìàëîãî — ìàìà. Ïðèõîäÿòü äî íüîãî ñòàðø³ áðàòè é
ñåñòðè.

«ß éîìó ðîçêàçàëà, ùî
ñòàëîñü, ÷îìó â³í òóò,
òî ïåðøîþ ðåàêö³ºþ
áóëî: «ß éîìó (âîä³þ —
ïðèì. àâò.) êîëåñà
ïîñïóñêàþ»»
У ІЗОЛЯТОРІ — 2 МІСЯЦІ
Âîä³é Âîëîäèìèð, ÿêèé íàï³äïèòêó çáèâ ìàëîãî, çàðàç çà ãðàòàìè ³ ïðîâåäå ó ñë³ä÷îìó ³çîëÿòîð³
2 ì³ñÿö³. ×îëîâ³ê, ÿê âäàëîñü íàì
ä³çíàòèñü ç âëàñíèõ äæåðåë, ÷àñòî ïëà÷å òà øêîäóº ïðî òå, ùî
íàêî¿â.
— Äàí³ ïðî ïîä³þ âíåñåí³
äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ÷. 2 ñòàòò³ 286 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè, — ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê
â³ää³ëó ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èí³â
ó ñôåð³ òðàíñïîðòó Ñë³ä÷îãî
óïðàâë³ííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³ Áîãäàí
Øóëÿð. — Íàðàç³ ïðîâîäÿòü ö³ëèé ðÿä ñóäîâèõ åêñïåðòèç. Òàêîæ äîïèòóºìî âñ³õ ìîæëèâèõ
î÷åâèäö³â ïðèãîäè.

П'яний водій на шаленій швидкості збив хлопчика.
«Драгер» показав 2,26 проміле алкоголю

АРХІВ РЕДАКЦІЇ

Аварія  Малий не пам’ятав нічого про
той день і трагедію, яка з ним трапилась.
Водій наразі перебуває під вартою.
Кажуть, він дуже шкодує про те, що
трапилося. А поки всім світом небайдужі
рятують дитину

8-річному Юрчику Чорному в обидві ноги вставили
пластини. Хлопчик оговтується після трагедії

ДОВІДКА
Тел. Наталії Чорної (мама Юрчика): 099 252 20 41
Рахунок для пожертв на лікування Юрка: ПУМБ банк
4314 1400 0125 2607, Чорна Наталія.

Врятуйте п’ятирічного Сашка, який
бореться зі страшною недугою!

ВАДИМ ЄПУР

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Наразі Сашко готується
до чергової операції
в столичній клініці

 Óæå äâà ì³ñÿö³ áàòüêè òà ë³êàð³ áîðþòüñÿ çà çäîðîâ’ÿ òà æèòòÿ
Ñàøêà. Ä³àãíîç, ÿêèé âñòàíîâèëè
ìåäèêè, — ìåäóëîáëàñòîìà (G IV)
ìîçî÷êà. Ìåòàñòàçóâàííÿ ñóïðà —
ñóáòåíòîð³àëüíî òà ðîçïîâñþäæåííÿ ó âåðòåáðàëüíèé êàíàë
ç ³íâàç³ºþ â ñïèííèé ìîçîê (Ì
3 ôîðìà). Âíóòð³øíÿ îêëþç³éíà
ã³äðîöåôàë³ÿ.
Ìåäóëîáëàñòîìà — çëîÿê³ñíà
ïóõëèíà, ÿêà ðîçâèâàºòüñÿ ç åìáð³îíàëüíèõ êë³òèí. Íàé÷àñò³øå
çóñòð³÷àºòüñÿ ó ä³òåé.
ßê ðîçïîâ³äàº òàòî õëîï÷èêà,
ë³êóâàííÿ òðèâàº âæå äâà ì³ñÿö³.
Çàðàç äèòèíà ç áàòüêàìè ïåðåáó-

âàº ó Êèºâ³ íà ðåàá³ë³òàö³¿ ï³ñëÿ
îïåðàö³¿.
— Ìè âæå ïðîéøëè îäíó îïåðàö³þ ³ ïîïåðåäó ïîâèííà áóòè
ùå îäíà, — ðîçïîâ³äàº áàòüêî
õëîïöÿ Äåíèñ Àëºêñººâ. — Äâà
ì³ñÿö³ ë³êóºìîñÿ. Ï³ñëÿ îïåðàö³¿
â³í ëåæàâ, íå ãîâîðèâ, íå ðóõàâñÿ. Òåïåð ïðîõîäèìî ðåàá³ë³òàö³þ.
Ñàøêî ïî÷èíàº ïîòðîõó ðóõàòèñÿ,
ãîâîðèòè ñëîâà, ïîòðîõó ñèä³òè.
Ó òðàâí³ õëîï÷èêó ïðîâåëè
³ìïëàíòàö³þ çîâí³øíüîãî âåíòðèêóëÿðíîãî äðåíàæà òà ÷àñòêîâî
âèäàëèëè óòâîðåííÿ.
— Íåçàáàðîì ë³êàð³ ïðîâîäèòèìóòü ùå îäíó îïåðàö³þ — äðåíàæ áóäóòü çàáèðàòè, ñòàâèòèìóòü
øóíò ³ ï³ñëÿ öüîãî ìîæíà áóäå

ïðèñòóïàòè äî ïðîìåíåâî¿ òåðàï³¿, — êàæå Äåíèñ. — Ñê³ëüêè
çíàäîáèòüñÿ ñåàíñ³â, ìè íå çíàºìî. ß çàïèòóâàâ ó ë³êàðÿ — â³í
ñêàçàâ, ùî ïîòð³áíî áóäå ïðîéòè
15–20 êóðñ³â ïðîìåíåâî¿ òåðàï³¿,
àëå ñê³ëüêè ¿õ áóäå íàñïðàâä³ —
í³õòî íå çíàº.
Äëÿ êîæíîãî ïàö³ºíòà ïîòð³áíî
ï³äáèðàòè ³íäèâ³äóàëüíèé êóðñ.
Ïðîìåíåâó òåðàï³þ ïðîâîäèòèìóòü â Êèºâ³, îäíàê çíàäîáèòüñÿ ùå êóðñ ³ìóíîòåðàï³¿, ÿêó
çìîæóòü ïðîâåñòè çà êîðäîíîì.
Ëèøå äëÿ îäíîãî êóðñó ïîòð³áíî
200–300 òèñ. ãðèâåíü.
— ß âæå òåëåôîíóâàâ ó ð³çí³
êë³í³êè, ìè ïëàíóºìî ïðîâåñòè
³ìóíîòåðàï³þ â ÑØÀ, — êàæå òàòî

õëîï÷èêà. — Ó Õ'þñòîí³ º êë³í³êà,
ÿêà íà öüîìó ñïåö³àë³çóºòüñÿ.
Îäíàê ãðîø³ ïîòð³áí³ ³ äëÿ êóðñó
ë³êóâàííÿ â Óêðà¿í³. Äëÿ áàòüê³â öÿ
ñóìà íåï³äéîìíà. Âñ³ ãðîø³ íàðàç³ âèòðà÷àþòü íà ë³êóâàííÿ, àäæå
çàòÿãóâàòè ç öèì íå ìîæíà. Òîìó
áàòüêè çìóøåí³ ïðîñèòè äîïîìîãó
ó âñ³õ íåáàéäóæèõ. Êîæíà ãðèâíÿ
ìîæå äîïîìîãòè Ñàøêîâ³ îäóæàòè.

ДОВІДКА
Щоб допомогти одужати Сашкові, можна перерахувати кошти
на карту:
5168 7422 3832 1370 — Алєксєєв
Денис (тато)

ÔÅÌ²ÄÀ
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ДТП ЗАБРАЛА ЖИТТЯ БАТЬКІВ.
ОБВИНУВАЧЕНИЙ ШКОДУЄ...
Нещастя  Тоді 4-річній Ілонці,
наймолодшій з дітей родини Кедя,
не казали, що загинули і тато, і мама.
Життя обвинуваченого Павла теж
поділилося на «до» і «після». Тієї ночі
він погодився сісти за кермо і відвезти
додому друзів, яких забрав зі святкування.
Уже майже рік — юнак за гратами
ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60,
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

— Â îäíó ìèòü íàñ çàëèøèëîñü
÷åòâåðî ñèð³ò, ÿ õî÷ òðîõè ñòàðøèé,
óæå ìàþ ñâîþ ñ³ì’þ. ²ëîíö³ ëèøå 5.
Âàëÿ ùå ìàëà, íàä íèìè îï³êóíñòâî
îôîðìèëà áàáóñÿ, — Ñàøêî, ñèí
çàãèáëèõ â àâàð³¿ Ìàð³¿ òà Êîñòÿíòèíà, é íå ïðèõîâóâàâ ñë³ç. — Çâåðòàþñü äî âàñ çà äîïîìîãîþ, ïðîñèìî
ðîçãîëîñó, àáè ñïðàâó íå çàì’ÿëè.
Áî¿ìîñü, ùî âîä³é, ÿêèé çàáðàâ
æèòòÿ íàøèõ áàòüê³â, óíèêíå ïîêàðàííÿ, àáî âòå÷å çà êîðäîí. Ãðîø³
âèð³øóþòü âñå…
Íàãàäàºìî, 26 ñåðïíÿ 2019 ðîêó
áëèçüêî 2 ãîäèíè íî÷³ íà âóë. Ãàëèöüê³é ñ. Âåëèê³ Ãà¿ âîä³é àâòîìîá³ëÿ «Äåî Ëàíîñ» äîïóñòèâ ç³òêíåííÿ ç ìîòîöèêëîì «Ìóñòàíã», ÿêèé
ðóõàâñÿ ïîïåðåäó ó ïîïóòíîìó äî
Òåðíîïîëÿ íàïðÿìêó. Òðàíñïîðòí³
çàñîáè ç³òêíóëèñü ï³ñëÿ âèêîíàííÿ
ïîâîðîòó ë³âîðó÷ âîä³ºì ìîòîöèêëà
ïðè íå äîòðèìàíí³ êåðìóâàëüíèêîì
àâòî áåçïå÷íî¿ äèñòàíö³¿. Óíàñë³äîê
ÄÒÏ çàãèíóëè âîä³é ìîòîöèêëà òà
éîãî äðóæèíà, ùî áóëà ïàñàæèðêîþ
«Ìóñòàíãà». Ó ñ³ì’¿ çàëèøèëèñÿ ñèðîòàìè 4 ä³òåé.
ВІД УДАРУ ТІЛА ПОВІДКИДАЛО
НА 35 МЕТРІВ
— Âîä³é «Ëàíîñà» ïåðåâèùèâ
øâèäê³ñòü, ìî¿ áàòüêè, — 42-ð³÷íà
Ìàð³ÿ òà 47-ð³÷íèé Êîñòÿíòèí
Êåä³, çàãèíóëè íà ì³ñö³, — ðîçïîâ³â Ñàøêî. — Ñóäìåäåêñïåðò êàçàâ
ó ìîðç³: íàâ³òü ÿêáè øâèäêà ñòîÿëà
íà ì³ñö³ — âðÿòóâàòè îáîõ íå çìîãëè á. Ò³ëà ïîâ³äêèäàëî íà 35-37 ì,
á³ëüø³ñòü ö³º¿ â³äñòàí³ âîíè êîòè-

ëèñü àñôàëüòîì. ² â òàòà, ³ â ìàìè
âñÿ ñåðåäèíà ïîðâàíà, òàç, ê³ñòêè
ïåðåëàìàí³. Õî÷à çîâí³ ò³ëüêè ë³êò³
áóëè çäåðòèìè ³ êðîâ íîñîì éøëà.
Ñàøêî — íàéñòàðøèé ç ä³òåé ðîäèíè. Çàðàç éîìó 26. Ëåîí³äó — 21,
Âàëåíòèí³ 16, íàéìîëîäø³é, ²ëîíö³,
êîëè çàãèíóëè áàòüêè, áóëî âñüîãî
÷îòèðè ðî÷êè. ßê ³ äîíüö³ Ñàøêà.
— Òîãî äíÿ ó Òîâñòîëóç³ ñâÿòêóâàëè äåíü ñåëà, ñâÿòêîâèé êîíöåðò, ïðîãðàìà, íà ñâÿòî ç³áðàëèñü ³
ëþäè ç íàâêîëèøí³õ ñ³ë,— ïðèãàäóº
Ñàøêî. — Áðàò âæå áóâ âäîìà, ñåñòðè÷êà ùå ãóëÿëà. Áðàò ïîäçâîíèâ
ìåí³, ùî òàòî ç ìàìîþ ïîòðàïèëè
â ÄÒÏ. Ðîçáèëèñü. Ñïî÷àòêó ñïðîñîííÿ íå ì³ã çðîçóì³òè, ùî â³í ãîâîðèòü. Íå ì³ã ïîâ³ðèòè…
ВЛАСНИКОМ "ЛАНОСУ" Є
РОДИЧ ЗАГИБЛИХ
— Êîëè ïðè¿õàëè íà ì³ñöå
ÄÒÏ — ïîáà÷èâ ìîòîöèêë ó ðîâ³.
Ïîá³ã äî áàòüê³â — äî ìàìè, òàòà,—
Ñàøêî, çãàäóþ÷è ïîä³¿ ò³º¿ íî÷³,
ïëàêàâ. — Ñê³ëüêè ïðîâ³â á³ëÿ
ò³ë — íàâ³òü íå ïðèãàäàþ. Ïîò³ì
âñå ÿê ó ñí³ — øóêàâ âëàñíèêà «Ëàíîñà». Ç’ÿñóâàëîñü, öå íàø äàëåêèé
ðîäè÷. Ï³äá³ã äî ïîë³öåéñüêî¿ ìàøèíè — â³í âæå òàì ñèä³â. ß õîò³â
ïîäèâèòèñü â î÷³ òîìó, õòî çàáðàâ
æèòòÿ ìî¿õ áàòüê³â. Òîä³ ä³çíàâñÿ,
ùî íå â³í áóâ çà êåðìîì.
ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, êîìïàí³ÿ ãóëÿëà-âèïèâàëà. Ïîò³ì âèäçâîíèëè
Ïàâëà, àáè ñ³â çà êåðìî. Òîé ïîãîäèâñÿ, ïðè¿õàâ. Íåâäîâç³ ñòàëàñÿ
ôàòàëüíà ÄÒÏ.
Ïîò³ì áóëà ï³äãîòîâêà äî ïîõîâàííÿ äâîõ íàéð³äí³øèõ ëþäåé.
Íàéìîëîäø³é ²ëîíö³ âèð³øèëè

íå êàçàòè ïðî ñìåðòü áàòüê³â. ²
íå âåñòè íà ïîõîðîí, õî÷à íàð³êàíü
ç áîêó «ðàäíèê³â» áóëî ÷èìàëî. Äèòèíó äî ñåáå çàáðàëà òåùà Ñàøêà,
ÿêà âæå ñèä³ëà ç îíó÷êîþ-îäíîë³òêîþ, Ñàøêîâîþ äîíüêîþ.
— Óæå ïîõîâàëè áàòüê³â, ïðèâåçëè ¿¿ íà öâèíòàð, ðîçêàçàëè âñå, —
Ñàøêî ùîðàç çóïèíÿâ ðîçìîâó. ×îëîâ³ê íå ì³ã ñòðèìàòè ñë³ç. — Íà öå
äèâèòèñÿ áóëî íåìîæëèâî — âîíà
ö³ëóâàëà â³íêè, õðåñò. «Ìàìóñÿ,
òàòêî, ÿ âàì êâ³òî÷êè ïðèíåñëà»,
ïîêëàâøè áóêåò íà ìîãèëó, ìàëå÷à
îá³éìàëà õðåñò, — óñå, ùî ó íå¿ çàëèøèëîñü â³ä íàéäîðîæ÷èõ ëþäåé.
ТОДІ ВІН ВПАВ НА КОЛІНА
І ПРОСИВ ПРОБАЧЕННЯ…
Ç âîä³ºì «Äåó Ëàíîñ» Ïàâëîì
âïåðøå ïîáà÷èëèñü â ñóä³. Òîä³ â³í
âïàâ íà êîë³íà ³ ïðîñèâ ïðîáà÷åííÿ. Íà çàñ³äàííÿõ ìîâ÷àâ, çà íüîãî
ãîâîðèëè àäâîêàòè.

«Ñåðåä íî÷³
ïðîêèíåòüñÿ, ïëà÷å,
ðîçêàçóº, ùî ìàìà
íàñíèëàñü... Íàâ³òü
áàáöþ ê³ëüêà ðàç³â
íàçèâàëà ìàìîþ»
— Éîãî ìàìà íà ñóä³ êàçàëà —
ì³é ñèí íå ï’º, — ïðèãàäóº Ñàøêî.
Ö³ äàí³, ùî â ìîìåíò ÄÒÏ Ïàâëî
áóâ òâåðåçèì, ï³äòâåðäèëà é åêñïåðòèçà. — Íå ï’º, à á³äè íàðîáèâ.
Ë³ïøå áè âäîìà ñèä³â.
Äî ä³òåé çàãèáëèõ ïðè¿æäæàëè
ìàìà ³ áàáóñÿ Ïàâëà. Ïðîñèëè ïðîáà÷åííÿ çà ñèíà, çàïåâíÿëè, ùî â³í
âèíó âèçíàâ. Ïðîñèëè «íå ñàäèòè»
éîãî ³ çàïåâíÿëè, ùî ãîòîâ³ äîïîìàãàòè.
— Ìè êóñîê õë³áà ìàºìî. Âè çàáðàëè ãîäóâàëüíèê³â ³ áàòüê³â â 4 ä³òåé, — îáóðþºòüñÿ Ñàøêî. — Çàðàç
í³÷îãî íå ñïëà÷óþòü. Ìè ¿ì êàçàëè — ìàòåð³àëüíå â³äøêîäóâàííÿ
ìàº áóòè îäí³ºþ ñóìîþ. Íàì â³äïîâ³ëè — òàêèõ ãðîøåé íå ìàºìî.
Ïðîïîíóâàëè ÿê â³äêóïí³, âèõîäèòü,
äóæå ñì³øíó ñóìó. Ìè íå ãîòîâ³
áóëè íà ¿õí³ óìîâè. Òîä³ âîíè äëÿ
ñâîãî ñèíà íàéíÿëè ùå äðóãîãî
àäâîêàòà. Çíà÷èòü, íà öå ãðîø³ º?

Після смерті батьків в один вечір сиротами
залишилися четверо дітей
Ïàâëîâ³ â ìîìåíò ÄÒÏ áóëî 19.
Â³í âæå 11 ì³ñÿö³â ï³ä âàðòîþ. Ìèíóëîãî òèæíÿ éîìó ïðîäîâæèëè çàïîá³æíèé çàõ³ä, ïðèçíà÷èëè çàñòàâó.
Ðîäè÷³ çàãèáëèõ áîÿòüñÿ, ùî òàêèì
÷èíîì â³í ìîæå âèéòè íà âîëþ òà
óòåêòè çà êîðäîí. Îï³êóíñòâî íàä
ìîëîäøèìè óçÿëà áàáóñÿ. Âàëÿ
â÷èòüñÿ íà êóõàðÿ-áàðìåíà. Ëåîí³ä íàìàãàâñÿ ïî¿õàòè â Ïîëüùó íà çàðîá³òêè. Îäíàê, ÷åðåç
êàðàíòèí éîãî çàâåðíóëè. Çàðàç òóò ïðàöþº. Íàéòÿæ÷å — ç
ìîëîäøîþ, ²ëîíêîþ. Ùîéíî º
ìîæëèâ³ñòü, ïðîñèòüñÿ íà öâèíòàð äî áàòüê³â. Íîñèòü ¿ì êâ³òè
³ ðîçìîâëÿº, íåìîâ ç æèâèìè.
— Ñåðåä íî÷³ ïðîêèíåòüñÿ, ïëà÷å,
ðîçêàçóº, ùî ìåí³ ìàìà íàñíèëàñü, — ïîä³ëèâñÿ áðàò Ñàøêî. —
Éäå äî áàáóñ³ ñïàòè â ë³æêî. Ìè
áà÷èìî, ùî âîíà ñòàëà ³íàêøîþ.
Êðèâå ñëîâî — îäðàçó â ïëà÷. Íàâ³òü áàáöþ ê³ëüêà ðàç³â íàçèâàëà
ìàìîþ ³ í³áè ñàìà âèïðàâäîâóâàëàñü — òè æ òåïåð ìîÿ ìàìà?
ЩО ГОВОРИТЬ АДВОКАТ
ОБВИНУВАЧЕНОГО?
ßê ïîâ³äîìèëà ïðåññåêðåòàð Òåðíîï³ëüñüêîãî ì³ñüêðàéñóäó Ìàð³ÿ
Ìåëüíèê, äî ñóäó ùå â æîâòí³
2019 ðîêó íàä³éøîâ îáâèíóâàëüíèé àêò, â éîãî ìåæàõ îáèðàëè

ì³ðó çàïîá³æíîãî çàõîäó îáâèíóâà÷åíîìó — òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ.
24 ëèïíÿ ñóääÿ óõâàëèâ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ
ä³¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³
òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ð³øåííÿ
ñóäó — äî 20 âåðåñíÿ Ïàâëî ïåðåáóâàòèìå ï³ä âàðòîþ ç ïðàâîì
âíåñåííÿ çàñòàâè 168 òèñ. 160 ãðí.
ßê ïîâ³äîìèëà ðå÷íèöÿ ïðîêóðàòóðè Ëåñÿ Ãóðåöüêà, íà öþ óõâàëó
ñóäó ãîòóºòüñÿ àïåëÿö³éíà ñêàðãà.
Í³õòî àí³ çà êîðäîí, àí³ â³ä ñë³äñòâà íå ò³êàòèìå, çàïåâíèâ îäèí ç
àäâîêàò³â õëîïöÿ Â³êòîð Êàð÷åâñüêèé. Ñë³äñòâî íàçâàëî îáîõ âîä³¿â
âèíóâàòöÿìè ÄÒÏ, àäæå ïîðóøèëè
îáîº, íàãîëîøóº àäâîêàò. Ó êðîâ³
çàãèáëîãî âîä³ÿ åêñïåðòè çíàéøëè
0,4 ïðîì³ëå àëêîãîëþ.
— Ïàâëî âèçíàº âèíó, â³í âñå
ðîçóì³º ³ óñâ³äîìëþº, — êàæå Â³êòîð Êàð÷åâñüêèé. — Ìè øóêàºìî
âñ³ ìîæëèâ³ øëÿõè, àáè ä³éòè çãîäè ç ïîòåðï³ëèìè. Ïîêè ùî âîíè
íà êîíòàêò íå éäóòü. Çàïåâíÿþ
âàñ — í³õòî íå íàìàãàºòüñÿ óíèêàòè
â³äïîâ³äàëüíîñò³. Àëå õëîïöÿ ìàéæå
ð³ê òðèìàþòü ï³ä âàðòîþ çà ñêîºííÿ
íåóìèñíîãî çëî÷èíó. Áåçàëüòåðíàòèâíå ïîçáàâëåííÿ âîë³ çàðàç ïðèçíà÷àþòü çà óìèñí³ íàéòÿæ÷³ çëî÷èíè. ÄÒÏ — íåóìèñíèé çëî÷èí.
Í³õòî íå õîò³â, àáè òàêå òðàïèëîñÿ.
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IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

 Ùå íà åòàï³ ñë³äñòâà áóëî âñòàíîâëåíî: Ïàâëî â ìîìåíò ÄÒÏ áóâ
òâåðåçèì, ç ì³ñöÿ ïîä³¿ íå ò³êàâ, âèêëèêàâ ïîë³ö³þ, øâèäêó. Ó Êîñòÿíòèíà — 0, 4 ïðîì³ëå àëêîãîëþ
ó êðîâ³. Âîä³é ñêóòåðà ïîâåðòàâ ç
êðàéíüîãî ïðàâîãî ïîëîæåííÿ ë³âîðó÷, òîáòî, ïðÿìî ïîðóøóº íîðìó
ï. 10. 1 Ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó.
— Íàñë³äîê — äâîº ëþäåé çà-

ãèíóëè. Àëå ñë³äñòâî äîâåëî, ùî
âèíí³ îáîº âîä³¿â — öå º çàçíà÷åíî â îáâèíóâàëüíîìó àêòîâ³, —
çàïåâíèâ Â³êòîð Êàð÷åâñüêèé. —
Ò³ëüêè îäèí çàëèøèâñÿ æèâèì,
³íøèé çàãèíóâ. Âèõîäèòü, ùî
ïîêè ò³ëüêè Ïàâëî ìóñèòü â³äïîâ³äàòè çà íàñë³äêè — ³íøîãî
âîä³ÿ íåìàº ñåðåä æèâèõ.
Ïàâëî âæå 11 ì³ñÿö³â â Ñ²ÇÎ,
õî÷à íå âèçíàíèé ñóäîì âèííèì
ó ÄÒÏ. Âîä³é áàòüêà íå ìàº, ïðî-

æèâàâ ç áàáöåþ ³ ä³äóñåì — ìàìà
íà çàðîá³òêàõ, íàìàãàºòüñÿ ïîãàñèòè ö³ íàñë³äêè, êàæå àäâîêàò.
— Ïîòåðï³ë³ íàïðÿìó ãðîøåé
îòðèìóâàòè íå õî÷óòü. Ìè íåîäíîðàçîâî ãîâîðèëè, ïåðåêîíóâàëè, ùî ìàìà íàçáèðàº ïåâíó
ñóìó, ÷àñòèíàìè â³äøêîäóºìî
âñå, — êàæå Â³êòîð Êàð÷åâñüêèé. — Âè çðîçóì³éòå — âîíè
íå ìàþòü çâ³äêè âçÿòè 60 òèñ.
äîëàð³â — öÿ ñóìà çàçíà÷åíà

â îô³ö³éíîìó ïîçîâ³, ÿêèé âîíè
çàÿâèëè. Ïðîïîíóâàëè ïëàòèòè
÷àñòèíàìè — í³. Àáî äàâàéòå âñþ
ñóìó àáî… Äå òà ìàìà ìàº âçÿòè?
Òàê, íå çàïåðå÷óºìî, á³äà ñòàëàñü.
Àëå ìè íàìàãàºìîñü ïðèìèðèòèñÿ
ç ïîòåðï³ëèìè ³ â³äøêîäóâàòè âñå.
Âîä³é ìîòîöèêëà ïîðóøèâ
ïðàâèëà ³ ïåðåä ïîâîðîòîì íàë³âî íå ïåðåêîíàâñÿ â áåçïå÷íîñò³
ìàíåâðó — ñïðàâà ùîäî öüîãî
âèä³ëåíà â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ,

ó ÿêîìó òðèâàº ðîçñë³äóâàííÿ. Ð³øåííÿ ùå íå ïðèéíÿòå, çàïåâíèâ
íà÷àëüíèê â³ää³ëó ðîçñë³äóâàííÿ
çëî÷èí³â ó ñôåð³ òðàíñïîðòó ÑÓ
ÃÓÍÏ â îáëàñò³ Áîãäàí Øóëÿð.
Òîáòî ó ñêîºíí³ ÄÒÏ ç³ ñìåðòåëüíèìè íàñë³äêàìè âèíóâàò³
îáèäâà âîä³¿. Îäíàê ò³ëüêè Ïàâëî
ç íèõ äâîõ çìîæå ïîíåñòè ïîêàðàííÿ ³ â³äïîâ³ñòè çà öå ó ñóä³.
Ïðî âèðîê ñóäó ìè ïîâ³äîìèìî
íàøèõ ÷èòà÷³â.
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БЕЗ ЛАБОРАТОРІЇ НІ ДІАГНОЗ ТОЧНО
ВСТАНОВИТИ, НІ ВИЛІКУВАТИ
НАТАЛІЯ СУМСЬКА

Æîäåí ìåäè÷íèé çàêëàä òà
ë³êàð íå ìîæóòü îá³éòèñÿ áåç
íå¿ — ëàáîðàòîð³¿. Äîñë³äæåííÿ
ãðàþòü äóæå âàæëèâó ðîëü ó áóäüÿê³é ìåäè÷í³é ñïåö³àëüíîñò³. Áåç
íèõ íåìîæëèâî òî÷íî âñòàíîâèòè
ä³àãíîç òà îáðàòè òàêòèêó ë³êóâàííÿ ïàö³ºíòà, îö³íèòè ð³âåíü
íàäàííÿ äîïîìîãè òà â³äñòåæèòè
äèíàì³êó îäóæàííÿ.
ЦЕ ЖИВИЙ МЕХАНІЗМ
Ëàáîðàòîðí³ äîñë³äæåííÿ â³ä³ãðàþòü âåëè÷åçíó ðîëü ó áóäüÿê³é ìåäè÷í³é ñïåö³àëüíîñò³.
Êë³í³êî-ä³àãíîñòè÷íà ëàáîðàòîð³ÿ ÊÍÏ «Òåðíîï³ëüñüêà ì³ñüêà
äèòÿ÷à êîìóíàëüíà ë³êàðíÿ» —
öå íàñàìïåðåä ä³àãíîñòèêà óñ³õ
îðãàí³â ³ ñèñòåì. Ó öüîìó â³ää³ëåíí³ ³ âñòàíîâëþþòü ïðè÷èíó
çàõâîðþâàííÿ, ³ âèçíà÷àþòü ñòàí
òîãî ÷è ³íøîãî îðãàíó íà ìîìåíò
îáñòåæåííÿ. Ïðîâîäÿòüñÿ çàãàëüíîêë³í³÷í³ äîñë³äæåííÿ êðîâ³:
ëàáîðàíòè âèçíà÷àþòü ð³âåíü
ãåìîãëîá³íó, ëåéêîöèò³â, åðèòðîöèò³â, øâèäê³ñòü îñ³äàííÿ åðèòðîöèò³â ó êðîâ³ òîùî. Òàêîæ òóò
ïðîâîäÿòü êë³í³÷íèé àíàë³ç ñå÷³
çà óñ³ìà ïàðàìåòðàìè — ô³çè÷í³ ³
õ³ì³÷í³ âëàñòèâîñò³ òà ì³êðîñêîï³ÿ
ñå÷³. Âèêîíóþòü øèðîêèé ñïåêòð
á³îõ³ì³÷íèõ äîñë³äæåíü. Ïðîâîäÿòü äîñë³äæåííÿ, çàâäÿêè ÿêèì
ìåäèêè âèçíà÷àþòü ïîêàçíèêè
çãîðòàííÿ êðîâ³. Âèâ÷àþòü ïîêàçíèêè ³ìóíîãðàìè. Öå íå ïðîñòî
íàçâè äîñë³äæåíü, ëàáîðàòîð³ÿ —
öå ñïðàâæí³é æèâèé îðãàí³çì.
Ïðàö³âíèêè — ïðîôåñ³îíàëè ñâîº¿ ñïðàâè — ðîáëÿòü óñå ìîæëèâå,
àáè äîïîìîãòè ë³êàðÿì òà çàêëàäó
ôóíêö³îíóâàòè, à ìàëåíüêèì ïàö³ºíòàì îäóæóâàòè.
ЯКІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИКОНУЮТЬ
Ïðè ì³ñüê³é äèòÿ÷³é ë³êàðí³
ëàáîðàòîð³ÿ ôóíêö³îíóº â³äòîä³,
â³äêîëè ³ñíóº ñàì çàêëàä, à öå
ïîíàä 30 ðîê³â. Âîíà ñêëàäàºòüñÿ
ç äâîõ ï³äðîçä³ë³â: ïîë³êë³í³÷íîãî
òà ñòàö³îíàðíîãî.
Ïîë³êë³í³÷íèé ï³äðîçä³ë çíàõîäèòüñÿ ó öåíòðàëüí³é ïîë³êë³í³ö³,
çà àäðåñîþ: âóë. Ôåäüêîâè÷à, 16,
ñòàö³îíàðíèé ï³äðîçä³ë — ó ñòàö³îíàð³ — çà àäðåñîþ: âóë. Êë³í³÷íà, 1 à, ðîçïîâ³äàº çàâ³äóâà÷
²ðèíà Øâàéêà.
— Ó êë³í³êî-ä³àãíîñòè÷í³é ëàáîðàòîð³¿ ïðîâîäÿòüñÿ íàñòóïí³
îáñòåæåííÿ: çàãàëüíî-êë³í³÷í³,

ãåìàòîëîã³÷í³, á³îõ³ì³÷í³, ³ìóíîëîã³÷í³, öèòîëîã³÷í³ òà äîñë³äæåííÿ
ñèñòåìè çãîðòàííÿ, áàêòåð³îëîã³÷í³ îáñòåæåííÿ, — ðîçïîâ³äàº
âîíà. — Ëàáîðàòîð³ÿ îñíàùåíà
äîðîãîâàðò³ñíèì òà âèñîêîòî÷íèì
îáëàäíàííÿì, à ñàìå: ãåìàòîëîã³÷íèé àâòîìàòè÷íèé àíàë³çàòîð ABX
Micros 60, ÍÀÇ, YUMIZEN 500,
àâòîìàòè÷íèé á³îõ³ì³÷íèé àíàë³çàòîð Labline 80, PENTRA 400 C,
íàï³âàâòîìàòè÷íèé ³ìóíîôåðìåíòíèé àíàë³çàòîð Labline, íàï³âàâòîìàòè÷íèé ãåìîêîàãóëîìåòð HumaclotJunior, DIAGON,
íàï³âàâòîìàòè÷í³ àíàë³çàòîðè
ñå÷³, àíàë³çàòîð åëåêòðîë³ò³â
ÀÅÊ, íàï³âàâòîìàòè÷í³ á³îõ³ì³÷í³
àíàë³çàòîðè, ãåìîãëîá³íîìåòðè,
á³íîêóëÿðí³ òà ìîíîêóëÿðí³ ì³êðîñêîïè. Ðåàêòèâè, êîíòðîëüí³
ìàòåð³àëè òà ðîçõ³äí³ ìàòåð³àëè,
ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ, ³ìïîðòíîãî
òà â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà íàÿâí³ â äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³.
Çàãàëîì ó çàêëàä³ âèêîíóþòü
ïðèáëèçíî 40 âèä³â ð³çíîìàí³òíèõ àíàë³ç³â. Îçíàéîìèòèñÿ
ç ïåðåë³êîì òà ä³çíàòèñÿ äåòàë³
ìîæíà íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ë³êàðí³. Ñêàíóéòå QR-êîä.
— Ìè ñòàðàºìîñÿ ïîñò³éíî ñòåæèòè çà íîâèìè ìåòîäèêàìè, àáî
â³äíîâëþºìî ïðèçàáóò³ ìåòîäèêè
äîñë³äæåíü. Íàøà ëàáîðàòîð³ÿ
ïðàãíå, ùîá óñ³ îáñòåæåííÿ áóëè
ÿêîìîãà òî÷í³øèìè. Äëÿ öüîãî
³ñíóº äàâíî âæå ðîçðîáëåíà ñèñòåìà êîíòðîëþ ÿêîñò³. Óñå îáëàäíàííÿ àâòîìàòèçîâàíå, òîæ
ïîìèëêè ó ðåçóëüòàòàõ çà ðàõóíîê
ëþäñüêîãî ôàêòîðà âèêëþ÷àºìî, — íàãîëîøóº çàâ³äóâà÷ ²ðèíà
Øâàéêà.
ХТО МОЖЕ ПРОЙТИ
ОБСТЕЖЕННЯ
Ïðàö³âíèêè ëàáîðàòîð³¿ âèêîíóþòü äîñë³äæåííÿ äëÿ óñ³õ ä³òîê
ì³ñòà, à òàêîæ æèòåëÿì Òåðíîï³ëüñüêî¿ ÎÒÃ, ç ÿêèìè óêëàëè
äåêëàðàö³¿. Òàêîæ îáñòåæóþòü
óñ³õ ìàëåíüêèì ïàö³ºíò³â, ÿê³
ïåðåáóâàþòü íà ë³êóâàíí³ ó ñòàö³îíàð³ çàêëàäó — ³íôåêö³éíîìó,
ãåìàòîëîã³÷íîìó, ïåä³àòðè÷íîìó,
òåðàïåâòè÷íîìó.
— Ò³, õòî çâåðòàþòüñÿ ó ëàáîðàòîð³þ â ïîë³êë³í³êó, ìàþòü
ïîïåðåäíüî îòðèìàòè íàïðàâëåííÿ íà îáñòåæåííÿ â³ä ïåä³àòðà, ç
ÿêèì óêëàäåíà äåêëàðàö³ÿ. Ë³êàð
âèäàº åëåêòðîííèé ðåºñòðàö³éíèé íîìåð. Çàãàëüíèé àíàë³ç
êðîâ³, çàãàëüíèé àíàë³ç ñå÷³ òà
âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ãëþêîçè ó êà-

ï³ëÿðí³é êðîâ³ — öå áåçêîøòîâí³
àíàë³çè. Äîäàòêîâ³ îáñòåæåííÿ
ïîòð³áíî îïëà÷óâàòè. Òàðèô³êàö³ÿ âèçíà÷åíà òà çàòâåðäæåíà
îðãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, — ïîÿñíþº ïàí³ Øâàéêà.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ëàáîðàíòè â³äïðàâëÿþòü â åëåêòðîííîìó âàð³àíò³ ïåä³àòðàì, ÿê³
ñêåðîâóâàëè ïàö³ºíò³â. Çàá³ð êðîâ³ ïðîâîäÿòü ç 8 äî 10.00. ßêùî
áàòüêè íå ìàþòü íàïðàâëåííÿ
â³ä ë³êàðÿ, âîíè ìîæóòü îäðàçó
ïðèéòè ó çàêëàä, àëå ïîïåðåäíüî
òðåáà áóäå ñïëàòèòè âàðò³ñòü ïîñëóãè (òðè âèùåïåðåðàõîâàí³ —
äëÿ òèõ, õòî áåç íàïðàâëåííÿ,
º ïëàòíèìè). Ìîæíà çä³éñíèòè
ïëàò³æ ó òåðì³íàë³ íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ïîë³êë³í³êè. Àáî æ
ó êàá³íåò³, äå ïðîâîäÿòü çàá³ð,
º êàðòêîâèé òåðì³íàë, äå çà ë³÷åí³ õâèëèíè ìîæíà çä³éñíèòè
ïëàò³æ.
Ä³òè áàòüê³â-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, ³ç
ìàëîçàáåçïå÷åíèõ òà áàãàòîä³òíèõ
ñ³ìåé, ä³òè ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ³íø³

При міській дитячій лікарні лабораторія функціонує
відтоді, відколи існує сам заклад, а це понад 30 років

«Ìè ñòàðàºìîñÿ
ïîñò³éíî ñòåæèòè
çà íîâèìè
ìåòîäèêàìè, ùîá
óñ³ îáñòåæåííÿ áóëè
ÿêîìîãà òî÷í³øèìè»
ñîö³àëüíî íåçàõèùåí³ êàòåãîð³¿
óñ³ îáñòåæåííÿ ìîæóòü ïðîéòè
áåçêîøòîâíî.
Òèì, õòî ïåðåáóâàº íà ñòàö³îíàðíîìó ë³êóâàííÿ, â³äá³ð
àíàë³ç³â çàçâè÷àé òàêîæ ïðîâîäÿòü çðàíêó, ïðè ïîñòóïëåíí³ —
ó áóäü-ÿêèé ÷àñ äîáè. ×åðãîâèé
ëàáîðàíò ïðàöþº ö³ëîäîáîâî.
Âèêîíàííÿ óñ³õ ìàí³ïóëÿö³é äëÿ
ïàö³ºíò³â ñòàö³îíàðó º áåçêîøòîâíèì, óòî÷íþº çàâ³äóâà÷.
ЧИ ОБСТЕЖУЮТЬ
НА КОРОНАВІРУС
ÏËÐ-äîñë³äæåííÿ íà êîðîíàâ³ðóñ ó çàêëàä³ íå ïðîâîäÿòü. Íàòîì³ñòü ëàáîðàòîð³ÿ ìàº ìîæëèâ³ñòü
îáñòåæåííÿ ³ìóíîôåðìåíòíèì
ìåòîäîì íà àíòèò³ëà äî Ñovid-19.
— Ó äàíèé ÷àñ ìè ïðîâîäèìî
òàê³ îáñòåæåííÿ äëÿ ìåäïðàö³âíèê³â, ÿê³ ïðàöþþòü ó çàêëàä³.
Òàêîæ âèêîíóâàëè îáñòåæåííÿ
äëÿ ïðàö³âíèê³â ³íøèõ ë³êàðåíü.
ßêùî íàì âèä³ëÿòü ô³íàíñóâàííÿ, ìè çìîæåìî ïðîâîäèòè òàêå
òåñòóâàííÿ ³ äëÿ ä³òåé, — ï³äñóìîâóº ²ðèíà Øâàéêà.

ДОВІДКА
Клініко-діагностична лабораторія
працює з 8.00 до 15.12 з понеділка
по п'ятницю. Забір та здача аналізів
проводиться з 8.00 до 10.00.
У стаціонарі лабораторія працює
цілодобово.

АРХІВ МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ

Медицина  У лабораторії міської
дитячої лікарні виконують понад 40 видів
різноманітних аналізів. Хто може їх
пройти, які з них є безкоштовними, а які —
за гроші, дізнавалася «RIA плюс»

Лабораторія оснащена новим дороговартісним
та високоточним обладнанням

Які аналізи виконують
У клініко-діагностичній лабораторії проводять наступні
обстеження:
 загально-клінічні обстеження,
 гематологічні обстеження,
 біохімічні дослідження,
 імунологічні дослідження,
 цитологічні дослідження,
 дослідження системи згортання,
 бактеріологічні обстеження.
У поліклінічному підрозділі
виконують дослідження:
 гематологічні обстеження,
 визначення рівня глюкози в капілярній крові,

 визначення групи крові та резус фактору,
 загальноклінічні обстеження
амбулаторних пацієнтів.
У процедурному кабінеті проводиться забір крові для біохімічних та імунологічних досліджень.
У стаціонарі проводять такі
дослідження:
 гематологічні,
 загально-клінічні,
 біохімічні та імунологічні обстеження пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні.

Знаходьте інформацію на офіційних
сторінках Комунального некомерційного
підприємства «Тернопільська міська
дитяча комунальна лікарня» у Іnstagram
та Facebook. Скануйте QR-код

ÏÐÎÁËÅÌÈ
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А ТАК КРИЧАЛИ...ЧИ ПОКАРАЛИ
КОГОСЬ ЗА ЇЗДУ БЕЗ АВТОКРІСЛА
ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60,
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

— À êðèêó áóëî, êðèêó — ³ ùî
âèñîê³ øòðàôè, ³ ùî íå ìîæíà
áåç êð³ñåë ä³òåé â àâòî ïåðåâîçèòè. ² ùî? — çàïèòóº ÷èòà÷êà
Àëüîíà. — Ùîéíî âîä³é â ë³òàõ
«ï³äð³çàâ» ìåíå, à íà ïåðåäíüîìó
ñèä³íí³ íàâ³òü íå ñèäèòü, à ñòî¿òü
ìàëþê, ðîê³â ÷îòèðè. ² òàòî ÷è
ä³äóñü — íå çíàþ, õòî â³í äèòèí³,
ðîçâåðòàºòüñÿ äî íüîãî, áàëàêàº ³
àáñîëþòíî íå äèâèòüñÿ íà äîðîãó.
Ð³çêî çàãàëüìóâàâ, äèòèíà äîáðÿ÷å
ãðèìíóëàñü ãîëîâîþ â ëîáîâå ñêëî.
Íå çíàþ, ÷èì òàê³ ëþäè äóìàþòü.

ДОВІДКА
За 6 місяців поточного року на Тернопільщині зареєстровано 30 ДТП
за участю дітей. З них 27 — з потерпілими, в яких 30 дітей отримали
травми різного ступеню.
За аналогічний період минулого
року ДТП за участю дітей було 48.
В них загинули троє діток і 47 травмовані.

Â Àëüîíè — äâîº ä³òåé. Äîíå÷ö³ — 3 ðî÷êè, ñèí — ïåðøîêëàñíèê. Æ³íêà êàæå, ïðîæèâàëè äåÿêèé ÷àñ çà êîðäîíîì. Òàì í³õòî
íå æàðòóâàòèìå — âåçåø äèòèíó
áåç êð³ñëà — âïàÿþòü êîñì³÷íèé
øòðàô.
«Є ЗАКОН — ТРЕБА
ВИКОНУВАТИ»
— Ìåí³ íàâ³òü â ãîëîâó íå ïðèõîäèëî õèòðóâàòè, ùîñü âèäóìóâàòè. ª çàêîí — éîãî ïîòð³áíî
âèêîíóâàòè, — ïîä³ëèëàñü ïàí³
Àëüîíà. — Òóò á³ëüø³ñòü íå çà ä³òåé äóìàþòü, à ÿê íàäóðèòè ïîë³öåéñüêèõ, ùîá øòðàô íå îòðèìàòè. ª çàêîí ïðî îáîâ’ÿçêîâ³ñòü
êð³ñåë. ² õòî éîãî äîòðèìóºòüñÿ?
Æ³íêà êàæå, íàâ³òü â êîìïàí³¿
áëèçüêèõ äðóç³â íå ðîçóì³þòü ¿¿
êàòåãîðè÷íîñò³ ùîäî îáîâ’ÿçêîâîñò³ àâòîêð³ñåë â ìàøèí³. Õî÷à
â îäí³é ðîäèí³ ðîê³â òðè òîìó
â ÄÒÏ ïîñòðàæäàâ ñèí. Äîñ³,
êàæå, ëþäåé öå íå íàâ÷èëî. Ìîâëÿâ, íå øòðàôóþòü — îò ³ äîáðå.
— Îò ìåí³ ö³êàâî — à ñê³ëüêîõ
âîä³¿â ïîêàðàëè çà ïåðåâåçåííÿ ä³òåé áåç àâòîêð³ñåë? — ö³êàâèòüñÿ

æ³íêà. — Áî êîëè ò³ëüêè ïðèéíÿëè ïîïðàâêè äî çàêîíó — ãàëàñó
íàðîáèëè. ² ùî òåïåð?
ЯКА Ж ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ?
Íàãàäàºìî, ïîêàðàííÿ çà ïåðåâåçåííÿ ä³òåé â àâòî áåç êð³ñëà ÷è
³íøîãî ñïåöçàñîáó ä³º â³ä 20 ëèñòîïàäà 2019 ð. Çà ïîðóøåííÿ
ïåðåäáà÷åíèé øòðàô. ßêùî çóïèíÿòü âïåðøå — 510 ãðí, âäðóãå — 850 ãðí.
— Àëå ºäèíà ïðè÷èíà, ÷îìó
áàòüêè ìàþòü âèêîðèñòîâóâàòè
àâòîêð³ñëà, — öå ïàñèâíà áåçïåêà
âàøî¿ äèòèíè, ¿¿ æèòòÿ òà çäîðîâ'ÿ, — íàãîëîøóº ðå÷íèöÿ óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â îáëàñò³
Êàòåðèíà Ìåòåëüñüêà.— Àäæå ñàìå
àâòîêð³ñëî çìåíøóº éìîâ³ðí³ñòü
çàãèáåë³ äèòèíè ï³ä ÷àñ ÄÒÏ. Ïðîñòî äîòðèìóéòåñü öüîãî âàæëèâîãî ïðàâèëà. Íå òîìó, ùî øòðàôè,
à òîìó, ùî ëþáèòå ñâîþ äèòèíó é
áàæàºòå ¿é ëèøå íàéêðàùîãî.
Ó ñòàòèñòèö³ ïîêàðàííÿ âîä³¿â
Òåðíîï³ëüùèíè çà ¿çäó ¿õí³õ ä³òåé
áåç àâòîêð³ñëà, ÿê ç’ÿñóâàëîñü, —
íóëü ïîðóøíèê³â.
— Ìè á³ëüøå ïðîâîäèëè ïðîô³ëàêòè÷í³ çàõîäè, áðèô³íãè,
íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè â çàêëàäàõ,
áåñ³äóâàëè ç áàòüêàìè, ðîçäàâàëè ëèñò³âêè, ïðîâîäèëè íàðàäè ³ç
ïåðåâ³çíèêàìè, — ïîÿñíèëà Êàòåðèíà Ìåòåëüñüêà. — Â ðàç³, ÿêùî
ïàòðóëüí³ çóïèíÿþòü àâòî çà ïîðóøåííÿ ³ â ñàëîí³ º ïàñàæèðè-ä³òè,
çíîâó íàãîëîøóºìî áàòüêàì ïðî
âàæëèâ³ñòü ñïåöçàñîá³â. Â³äïîâ³äàºìî íà óòî÷íþþ÷³ çàïèòàííÿ.
Âîíè îá³öÿþòü âñå âèïðàâèòè.

ФОТО АРХІВ РЕДАКЦІЇ

Закон  Автокрісло зменшує ймовірність
загибелі дитини під час ДТП. Ми
перевірили, скількох водіїв покарали
за 8 місяців, відколи діє заборона
на перевезення дітей в автомобілях без
спецзасобів. Статистика вражає…

У разі, якщо патрульні зупиняють авто за порушення
і в салоні є пасажири-діти, батькам наголошують про
важливість спецзасобів. Ті обіцяють все виправити

Які заборони визначені
У ПДР визначено, що забороняється перевозити дітей:
 зріст яких менш як 145 см або
тих, що не досягли 12-річного
віку у транспортних засобах,
обладнаних ременями безпеки,
без використання спеціальних
засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою
ременів безпеки, передбачених
конструкцією цього транспортного засобу;
 на передньому сидінні легкового автомобіля — без використання зазначених спеціальних
засобів;

 на задньому сидінні мотоцикла
та мопеда;
 до 16-річного віку — в кузові
будь-якого вантажного автомобіля;
 організовані групи дітей у темну пору доби.
Ці всі новації стосуються і таксі —
там малих пасажирів також змушені перевозити в автокріслах.
Правоохоронці переконують,
що саме автокрісло зменшує
ризики під час ДТП. У разі серйозних ДТП воно запобігає
фатальним наслідкам в 55%.
Крісла зменшують серйозність
травм на 80%.

На Чистилівському перехресті таки буде кільце?
ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44,
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

 Ï³ñëÿ àâàð³¿ çà ó÷àñòþ àâòîáóñà,
äå çàãèíóëà îäíà ëþäèíà íà ì³ñö³,
ùå îäíà íåâäîâç³ ïîìåðëà ó ë³êàðí³, à âèíóâàòåöü ÄÒÏ âò³ê çà êîðäîí ³ ïåðåáóâàº â ì³æíàðîäíîìó
ðîçøóêó, ëþäè âèìàãàëè íàâåñòè
ëàä íà ïåðåõðåñò³.
Ïåðåìîæåöü òîðã³â — ÒÎÂ «ÍÒ
ÄÎÐÁÓÄÏÐÎÅÊÒ», ç ÿêèì ï³äïèñàëè äîãîâ³ð 17 êâ³òíÿ 2020 ðîêó,
âæå ïðèñòóïèâ äî âèãîòîâëåííÿ
ïðîºêòó ðîçâ’ÿçêè.
Òàê áóäå ÷è íå áóäå ê³ëüöå
íà ×èñòèë³âñüêîìó ïåðåõðåñò³?
Ìîæå, âè ùîñü çíàºòå? Ïèòàº
ïðî öå ÷èòà÷ Ðîìàíîì Ñêîðèê.
— Ùî, ïîøóì³ëè, êîëè ëþäè
ìàëî íå ùîòèæíÿ ãèíóëè òàì ³ çàáóëè? Òî ïèñàëè, ùî îáëàøòóþòü,
òî ïîò³ì, ùî íåìîæëèâî. Áîäàé
ùîñü ðîáèëè á. Íà íîñ³ îñ³íü,
ïîò³ì ñëèçüêà äîðîãà. Ñê³ëüêè
ñìåðòåé ùå ïîòð³áíî äëÿ òîãî,
ùîá ðóõàëèñü?
×îëîâ³ê êàæå, ùî ïåðåòèíàº òå

ïåðåõðåñòÿ ùîäíÿ ïî ê³ëüêà ðàç³â.
Äîòðèìóþ÷èñü ïðàâèë, ïåðå¿õàòè
áåç ïðîáëåì ìîæíà. Àëå õòî æ ¿õ
äîòðèìóºòüñÿ? Á³ëüø³ñòü «ëåòèòü»,
àáñîëþòíî ³ãíîðóþ÷è âñ³ çíàêè.
Ê³ëüöå, íà äóìêó ÷îëîâ³êà, çóïèíÿëî á áåçâ³äïîâ³äàëüíèõ âîä³¿â.
— Äâ³ æ³íêè ç ìîãî ñåëà ï³øëè
ó çàñâ³òè ï³ñëÿ àâàð³¿ ç àâòîáóñîì,
ùå ëþäè ãèíóòü ³ êàë³÷àòüñÿ, —
åìîö³¿ ó ÷îëîâ³êà âèðóâàëè.
Ï³ñëÿ àâàð³¿ çà ó÷àñòþ àâòîáóñà,
äå çàãèíóëà îäíà ëþäèíà íà ì³ñö³,
ùå îäíà íåâäîâç³ ïîìåðëà ó ë³êàðí³, à âèíóâàòåöü ÄÒÏ âò³ê çà êîðäîí ³ ïåðåáóâàº â ì³æíàðîäíîìó
ðîçøóêó, ëþäè âèìàãàëè íàâåñòè
ëàä íà ïåðåõðåñò³.
— Âîä³¿ ³ãíîðóþòü çíàêè ³ ïîðóøóþòü ïðàâèëà, — ïåðåêîíàíèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó
êîìóí³êàö³¿ ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³ Àíäð³é
Âàñèëèê — Íà ö³é ä³ëÿíö³ áóëî
çì³íåíî ñõåìó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó. Ïðî öå íà êîæí³é ç
äîð³ã ïåðåä ïåðåõðåñòÿì çàçäà-

ëåã³äü ïîïåðåäæàþòü òàáëèö³.
Ðàí³øå ãîëîâíîþ áóëà äîðîãà ç
Á³ëî¿ íà ²âà÷³â, çàðàç — â³ä «Ïîäîëÿí» — íà Ãëèáî÷îê.
ПРИСТУПИЛИ
ДО ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЄКТУ
Âîä³¿ íå çóïèíÿþòüñÿ, õî÷à
íà äðóãîðÿäí³é, îêð³ì ñïîâ³ùåííÿ ïðî ðÿäí³ñòü äîðîãè, º çíàê
«Stop». Íå çìåíøóþòü øâèäê³ñòü,
õî÷à, çíîâó-òàêè, öüîãî âèìàãàþòü äîðîæí³ çíàêè íà ä³ëÿíêàõ
ïåðåä ïåðåõðåñòÿì. Âðàõîâóþ÷è ö³
÷èííèêè, ìàºìî ÷èìàëó ê³ëüê³ñòü
ÄÒÏ, ó òîìó ÷èñë³ ³ ç òðàâìîâàíèìè òà çàãèáëèìè.
— Íà ö³é ä³ëÿíö³, íà ìîþ
äóìêó, ñèòóàö³þ âðÿòóº ñâ³òëîôîðíèé îá’ºêò, — ïåðåêîíàíèé
Áîãäàí Øóëÿð, íà÷àëüíèê â³ää³ëó
ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èí³â ó ñôåð³
òðàíñïîðòó ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ
ÃÓÍÏ â îáëàñò³. — ßê ïðèêëàä,
ìîæó íàâåñòè ïåðåõðåñòÿ á³ëÿ Äàðàõîâà ó Òåðåáîâëÿíñüêîìó ðàéîí³, (ÿêå â íàðîä³ íàçèâàþòü «ãîëà

áàáà» — ïðèì. ðåä.). Òàì ùîðîêó
òðàïëÿëèñü äåñÿòêè àâàð³é, â ò. ÷.
ñìåðòåëüí³. Ùîéíî îáëàøòóâàëè
ïåðåõðåñòÿ ñâ³òëîôîðíèì îá’ºêòîì, àâàð³¿ ç òÿæêèìè íàñë³äêàìè
ïðèïèíèëèñü.
Òîìó ³ íà ×èñòèë³âñüêîìó ïåðåõðåñò³ äîïîìîæå âñòàíîâëåííÿ ñâ³òëîôîðíîãî îá'ºêòà. Ñàìå
ê³ëüöå íå äóæå äîðå÷íå, àäæå ç
áîêó ²âà÷åâà ³ Áðîä³â äîðîãà ìàº
ï³äéîì. ² íå ïðîãëÿäàºòüñÿ íà â³äñòàí³. Âîä³¿ ìîæóòü çàâ÷àñíî éîãî
íå ïîáà÷èòè, òîìó íàñë³äêè òàêîæ
áóäóòü òðàã³÷íèìè.
ХТО СТАВ ПЕРЕМОЖЦЕМ
ТЕНДЕРУ
² îò í³áè ñïðàâà çðóøèëàñü ç
ìåðòâî¿ òî÷êè — óæå âèãîòîâëÿþòü ïðîºêò îá’ºêòà. Êîëè éîãî
îáëàøòóþòü, íåâ³äîìî. Ïðî öå
ïîâ³äîìèâ â. î. íà÷àëüíèêà Ñëóæáè àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã ó îáëàñò³
Ìèêîëà Äîâãîøèÿ.
— Ñëóæáà àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã
ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ ïîäàëà

â³äïîâ³äí³ ïðîïîçèö³¿ òà äîêóìåíòàö³þ (çàâäàííÿ íà ïðîºêòóâàííÿ
òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè ³ êîøòîðèñíèé ðîçðàõóíîê ïðîºêòíèõ
ðîá³ò) ùîäî âëàøòóâàííÿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè â îäíîìó ð³âí³ (ê³ëüöåâîãî òèïó) íà ïåðåòèí³
àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã äåðæàâíîãî
çíà÷åííÿ Ð-41 Îáõ³ä Òåðíîïîëÿ òà
Ð-39 Áðîäè-Òåðíîï³ëü (êì 6+299)
â Äåðæàâíå àãåíòñòâî àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã Óêðà¿íè òà Äåðæàâíå
àãåíòñòâî ³íôðàñòðóêòóðíèõ ïðîºêò³â â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ
áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó â Óêðà¿í³ íà ïåð³îä 2020 ðîêó, — ïîâ³äîìèâ Ìèêîëà Äîâãîøèÿ.
Ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêîì áþäæåòíèõ êîøò³â º Ì³í³ñòåðñòâî
³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè, çîêðåìà
éîãî ï³äðîçä³ë Äåðæàâíå àãåíòñòâî ³íôðàñòðóêòóðíèõ ïðîºêò³â
Óêðà¿íè. Âèùåçãàäàíèé ï³äðîçä³ë
ì³í³ñòåðñòâà ïðîâ³â òåíäåð íà ðîçðîáêó ïðîºêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ¿¿ åêñïåðòèçó.
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Новий діабет-магазин SaharOK Shop!
Огляд переваг спеціалізованого маркету
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА SAHAROK
SHOP

Äðóç³! Ìàãàçèí ä³àáåòè÷íèõ òîâàð³â SaharOK Shop ðîçïî÷àâ
ñâîþ ðîáîòó â Óêðà¿í³!
Òåïåð âñå íàéíåîáõ³äí³øå äëÿ
ÿê³ñíîãî, ñìà÷íîãî òà ÿñêðàâîãî
æèòòÿ ç ä³àáåòîì íà saharokshop.
com!
SaharOK Shop — öå ïðîäîâæåííÿ
âàøîãî óëþáëåíîãî æóðíàëó ïðî
ä³àáåò — Ñàõàðîê (ñàõàðîê.com)!
Çà 7 ðîê³â ðîáîòè â ä³à-ñôåð³ ìè
âèâ÷èëè âñ³ ïîòðåáè íàøèõ ÷èòà÷³â
³ çðîçóì³ëè, ùî ãîòîâ³ çàïðîïîíóâàòè ùîñü á³ëüøå, í³æ ïðîñòî òîâàðè.
SaharOK Shop — öå íå ïðîñòî
îíëàéí-ìàãàçèí. Öå ì³ñöå, äå ä³àøîï³íã ñòàº ïðèºìíèì!
Îñü ÷îìó ñë³ä çðîáèòè íàñ ñâî¿ì
óëþáëåíèì ä³à-ìàãàçèíîì:
 Ìè òî÷íî çíàºìî, ùî âàì ïîòð³áíî! Çà ðîêè ðîáîòè â æóðíàë³
ìè ïðàêòè÷íî ñòàëè åêñïåðòàìè
â ä³àáåò-ñôåð³. Ìè âèâ÷èëè âñ³
âàø³ ñìàêè ³ ïîòðåáè, ³ òî÷íî çíàºìî, ùî ïîòð³áíî äëÿ ÿñêðàâîãî òà
àêòèâíîãî æèòòÿ ç ÖÄ!
 Êóïóé ó ñâî¿õ! ×àñòèíà ïðîäóêö³¿, ïðåäñòàâëåíî¿ â ìàãàçèí³,
âèãîòîâëÿºòüñÿ ëþäüìè ç öóêðîâèì
ä³àáåòîì. Òîìó, îáèðàþ÷è Saharok
Shop, âè òàêèì ÷èíîì ï³äòðèìóºòå
«ñâî¿õ».

 Âëàñíèé ³ìïîðò òîâàð³â, ÿêèõ
âàì òàê íå âèñòà÷àëî â Óêðà¿í³! Ìè
ðîçóì³ºìî, ùî âèá³ð àêñåñóàð³â òà
³íøèõ ä³àáåò-òîâàð³â íà ðèíêó Óêðà¿íè íåâåëèêèé. Òîìó ñï³âïðàöþºìî
ç ïîñòà÷àëüíèêàìè ç ³íøèõ êðà¿í
(ÑØÀ, ÑÍÄ, Êèòàé, Êîðåÿ òà ³í.).
 Åêñêëþçèâí³ òîâàðè. Äåÿê³
òîâàðè, ïðåäñòàâëåí³ ó íàñ, âè
íå çíàéäåòå â æîäíîìó ä³àáåò-ìàãàçèí³ Óêðà¿íè. Íàïðèêëàä, ðåãåíåðóþ÷è êðåìè ç ñå÷îâèíîþ
Ïðåâåíòèí, îðèã³íàëüí³ áîêñè äëÿ
çáåð³ãàííÿ ñîëîäîù³â íà âèïàäîê
ã³ïî, ñòèëüí³ ä³à-àêñåñóàðè ç óñüîãî
ñâ³òó ³ áàãàòî ³íøîãî!
 Ðîçâèâàºìî ìàëèé á³çíåñ. Ìè
çíàõîäèìî ìàëîâ³äîìèõ ðàí³øå
âèðîáíèê³â êðóòèõ ³ êîðèñíèõ òîâàð³â ³ ïðåäñòàâëÿºìî ¿õ ïðîäóêö³þ
â íàøîìó ìàãàçèí³. Ñàìå òàê ìè
â³äêðèëè äëÿ ñåáå ÷óäî-ôðóêòîâó
ïàñòèëó â³ä Íàñò³ Ãóòàðîâî¿)) ³ íàáîðè äëÿ âèðîùóâàííÿ ì³êðîçåëåí³.
 Âåëèêèé âèá³ð ³ ïîñò³éíèé àñîðòèìåíò: ä³à-ãàäæåòè, òåñò-ñìóæêè,
ãîëêè, ëàíöåòè òà ³íø³ âèòðàòí³
ìàòåð³àëè, íàòóðàëüí³ ñîëîäîù³
òà ï³äñîëîäæóâà÷³, çàñîáè ïî äîãëÿäó ³ á'þò³ íîâèíêè, ñòèëüí³ ä³à-àêñåñóàðè …Âñå öå â íàÿâíîñò³
íà saharokshop.com ïðÿìî çàðàç ³
çàâæäè!
 Îíîâëåííÿ òîâàð³â ùîòèæíÿ.

Ñë³äêóéòå çà ïîïîâíåííÿìè
íà saharokshop.com òà â íàøèõ ãðóïàõ
â ñîö.ìåðåæàõ: Instagram ³ Facebook
 Îïòèìàëüí³ óìîâè äîñòàâêè.
Â³äïðàâëÿºìî âàø³ ïîñèëî÷êè
ïî âñüîìó ñâ³òó! ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ ïî Óêðà¿í³ ïðè
çàìîâëåíí³ íà ñóìó â³ä 1000 ãðí.
Îáèðàéòå çðó÷íó äëÿ âàñ ñëóæáó:
Íîâà Ïîøòà, Óêðïîøòà, Justin.
 ÁÎÍÓÑ äî êîæíî¿ ïîêóïêè!
Êîæåí ïîêóïåöü, íåçàëåæíî â³ä
ñóìè çàìîâëåííÿ, ãàðàíòîâàíî îòðèìóº ïðèºìíèé áîíóñ — ñâ³æèé
âèïóñê æóðíàëó ÑàõàðÎÊ â ïîäàðóíîê!
 Äáàéëèâèé ³ ãàðíèé ñåðâ³ñ. Ìè
çíàºìî, ùî êîæåí êóïëåíèé ó íàñ
òîâàð öå íå ïðîñòî âàøà ïðèìõà,
à íåîáõ³äí³ñòü. Òîìó íàìàãàºìîñÿ
çðîáèòè âàø³ ïîêóïêè ìàêñèìàëüíî ïðèºìíèìè ³ ÿê³ñíèìè.
Ñàéò: saharokshop.com
Àäðåñà: Óêðà¿íà, ì. Â³ííèöÿ,
Õìåëüíèöüêå Øîñå, 2à
(ñàìîâèâ³ç Â³ííèöÿ)
Êîíòàêòè: òåë/viber.:
+ 380674600244
e-mail: shopsaharok@gmail.com
Ãðàô³ê ðîáîòè: 7 äí³â íà òèæäåíü
Çàïðîøóºìî íà ïðèºìíèé
ä³à-øîï³íã: saharokshop.com
Ìè çàâæäè ïîðó÷!

РЕКЛАМА

ÃÐÎØ²
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АНАЛІЗ КРОВІ БЕЗКОШТОВНО
І ЗА ГРОШІ: ДЕ ЗДАТИ У ТЕРНОПОЛІ
Здоров’я  Кожному хоч раз в житті
доводилось здавати аналіз крові. Зробити
це можна в приватній або державній
клініці. Скільки коштує, чи потрібне
направлення та де можна зробити ЗАК
в Тернополі, читайте у матеріалі
ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150,
OLIATUR9@GMAIL.COM

— Ë³êàð, àáè òî÷íî âñòàíîâèòè
ä³àãíîç, ïîðàäèâ ìåí³ çäàòè àíàë³ç
êðîâ³, — çâåðíóëàñü â ðåäàêö³þ
òåðíîïîëÿíêà Îëüãà. — Íàïðàâëåííÿ ìåí³ íå äàëè. Òîæ ðîçãëÿäàëà ð³çí³ âàð³àíòè. Ìåí³ ïîðàäèëè çâåðíóòèñü ó ïðèâàòíó êë³í³êó.
Àëå õ³áà â äåðæàâíèõ íå ìîæíà
çðîáèòè öå áåçêîøòîâíî?
КОМУ ПОТРІБЕН АНАЛІЗ КРОВІ
Çà ðîç'ÿñíåííÿìè ùîäî ïðîöåñó àíàë³çó êðîâ³ ìè çâåðíóëèñü äî çàñòóïíèö³ äèðåêòîðà
êîìóíàëüíîãî íåêîìåðö³éíîãî
ï³äïðèºìñòâà «Öåíòð ïåðâèííî¿
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè»
Íàä³¿ Áîäíàð.

— Àíàë³ç êðîâ³ çäàþòü çà ïîêàçàìè ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, — êàæå
Íàä³ÿ Áîäíàð. — Âîíè ìàþòü
ê³ëüêà âèä³â: çàãàëüíèé àíàë³ç
êðîâ³, ÿêèé ïîêàçóº ¿¿ ñêëàä,
íàÿâí³ñòü çàïàëüíèõ ïðîöåñ³â,
á³îõ³ì³÷íèé àíàë³ç êðîâ³ âêàçóº
íà ïîêàçíèêè âèêîíàííÿ ôóíêö³é
ð³çíèìè îðãàíàìè.
Ó òåðíîï³ëüñüêèõ äåðæàâíèõ
ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ çàãàëüíèé
àíàë³ç êðîâ³ âàì ìîæóòü çðîáèòè
çàêëàäè ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè. Êð³ì òîãî, òàì
ìîæóòü âèçíà÷èòè ð³âåíü öóêðó
â êðîâ³ òà ð³âåíü õîëåñòåðèíó.
Á³îõ³ì³÷í³ àíàë³çè ïðîâîäÿòü
ó çàêëàäàõ âòîðèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè.
Äî ïðèêëàäó, ó Òåðíîïîë³ á³îõ³ì³÷íèé àíàë³ç êðîâ³ ìîæíà

Коли треба пройти обстеження
 Під час вагітності.
 Перед щепленням: для того,
щоб переконатися у відсутності
запального процесу в організмі.
 Коли лікар має підозру на гематологічну патологію.
 При ГРВІ для диференціації

бактеріальної та вірусної інфекції.
 За умов підозри на глистяну
інвазію.
 Під час чергового медогляду.
 За умови підозри на інфекційні
захворювання (наприклад, бореліоз).

çäàòè ó ïîë³êë³í³÷íîìó â³ää³ëåíí³
¹ 2 äðóãî¿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³.
ßê ðîçïîâ³äàº Íàä³ÿ Áîäíàð,
ñàìîñò³éíî ðîáèòè àíàë³ç êðîâ³
äëÿ ïðîô³ëàêòèêè íåîáõ³äíîñò³ íåìàº. Ëèøå ïðè ï³äîçðàõ
íà ÿêóñü õâîðîáó òàêó ïðîöåäóðó
ìîæå ðåêîìåíäóâàòè âàø ñ³ìåéíèé ë³êàð.
ЧИ РЕАЛЬНО ЗРОБИТИ
БЕЗКОШТОВНО?
ßê ðîçïîâ³äàþòü ó ïðåññëóæá³
Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, àíàë³ç êðîâ³ ðîáèòüñÿ çà íàïðàâëåííÿì ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ó ñòðóêòóðàõ
Öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³-

Çàãàëüíèé àíàë³ç êðîâ³
áåçêîøòîâíî ìîæóòü
çðîáèòè çàêëàäè
ïåðâèíêè. Ùå òàì
âèçíà÷àþòü ð³âåíü öóêðó
òà õîëåñòåðèíó
òàðíî¿ äîïîìîãè (äå ïðàöþþòü ñ³ìåéí³ ë³êàð³) áåçêîøòîâíî. Òàêîæ
òàê³ àíàë³çè âèêîíóþòü ó ³íøèõ
ìåäè÷íèõ óñòàíîâàõ (ó ò. ÷. ë³êàðíÿõ) çà íàïðàâëåííÿì ë³êàð³â.
Áåçêîøòîâíèìè º íå ëèøå ñàì³
àíàë³çè, à é óñå íåîáõ³äíå äëÿ
íèõ: ïðîá³ðêè, êîíòåéíåðè, ãîëêè, ðóêàâè÷êè, ñåðâåòêè òîùî. Ö³
ðå÷³ ïàö³ºíòàì íå òðåáà êóïóâàòè
íà ì³ñö³, àáî ïðèíîñèòè ³ç ñîáîþ.
— Á³îõ³ì³÷í³ àíàë³çè êðîâ³,
çà óìîâè íàÿâíîñò³ íàïðàâëåííÿ
â³ä ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ÷è ë³êóþ÷îãî
ë³êàðÿ, âõîäÿòü äî ïàêåò³â ïîñëóã,
ÿê³ íàäàþòü â çàêëàäàõ âòîðèííîãî ³ òðåòèííîãî ð³âí³â, — êàæå

СКІЛЬКИ КОШТУЄ АНАЛІЗ КРОВІ
У ПРИВАТНИХ КЛІНІКАХ
Клініка «ОксфордМедікал» .................................................. 120 грн
Клініка «РУМед-Т»................................................................ 120 грн
Клініка «Сінево» ................................................................... 120 грн
Лабораторія «Медлаб» ........................................................ 120 грн
Клініка «Ескулаб» ............................................................112,50 грн
Íàä³ÿ Áîäíàð. — ßêùî º ñïðÿìóâàííÿ ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ — òî ³
ö³ ïðîöåäóðè º áåçêîøòîâíèìè.
ЯКІ ЦІНИ У ПРИВАТНИХ
КЛІНІКАХ?
ßê ïîâ³äîìëÿþòü ó ÌÎÇ, îêð³ì
àíàë³çó êðîâ³, âàø ñ³ìåéíèé ë³êàð ìîæå âèäàòè âàì íàïðàâëåííÿ íà ³íø³ áåçêîøòîâí³ ìåäè÷í³
ïîñëóãè.
ßêùî ó ìåäçàêëàä³ â³äìîâëÿþòü
ó öèõ ïîñëóãàõ àáî âèìàãàþòü ãðîø³, ïîòð³áíî ïåðåâ³ðèòè, ÷è ïîë³êë³í³êà ïðàöþº ç Íàö³îíàëüíîþ
ñëóæáîþ çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè. ßêùî
ìåäçàêëàä ìàº äîãîâ³ð ç ÍÑÇÓ,

âè ìîæåòå çâåðòàòèñü ç³ ñêàðãîþ
íà óðÿäîâó ãàðÿ÷ó ë³í³þ: 15–45.
Ìè ïîð³âíÿëè ö³íè íà çàãàëüíèé àíàë³ç êðîâ³ ó íàéá³ëüøèõ
ïðèâàòíèõ ìåäè÷íèõ öåíòðàõ
ì³ñòà.
Çà íàøèì ìîí³òîðèíãîì, ö³íè
íà çàãàëüíèé àíàë³ç êðîâ³ ó ð³çíèõ
ïðèâàòíèõ êë³í³êàõ ìàéæå íå â³äð³çíÿþòüñÿ. Ñòàíäàðò — 120 ãðí.
Ïðîòå äîñë³äæåííÿ ìîæóòü áóòè
ð³çíèìè.
Òàê ó ïðàéñ-ëèñòàõ ìåäçàêëàä³â
ìè çíàéøëè íàéäîðîæ÷èé àíàë³ç
çà 3 200 ãðí.
Á³îõ³ì³÷íèé àíàë³ç îá³éäåòüñÿ
â ìåæàõ 500 ãðí.

Мотлох чи скарб: що продають тернополяни в інтернеті
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

 Áàãàòî òåðíîïîëÿí ìàº íåïîòð³áí³ ðå÷³ íà ãîðèùàõ, ó ï³äâàëàõ

ФІГУРКА СОБАКИ —
6000 ГРИВЕНЬ
Старовинну бронзову статуетку продає житель Теребовлі. Як пише продавець, її знайшли під час оранки.
Скільки саме років статуетці — невідомо. Стан не ідеальний. Орієнтовна
дата її виготовлення — середина минулого століття. Сама фігурка невелика. Її довжина — всього 6 сантиметрів.

÷è ãàðàæàõ. Îäíàê äåùî ìîæíà
ñïðîáóâàòè ïðîäàòè çà õîðîø³
êîøòè. Ìè çíàéøëè îãîëîøåííÿ
â³ä æèòåë³â Òåðíîï³ëüùèíè

ЦІКАВА РІЧ —
27 000 ГРИВЕНЬ
А що це таке — не знає і сам продавець. З вигляду нагадує підставку
або вазу. Автор оголошення зазначає, що одна ніжка зламана,
інша — втрачена. Звідки продавець
взяв ціну на товар — невідомо, адже
його опис фактично відсутній. Однак
продавець готовий торгуватися.

НІМЕЦЬКИЙ ЛІХТАР —
850 ГРИВЕНЬ
Житель Збаразького району продає
газовий ліхтар. Німецький. Однак,
хто саме є виробником та скільки
років пристрою — невідомо. Такі
ліхтарі можуть коштувати дорого.
Їх часто скуповують та реставрують
колекціонери. Однак перш ніж виставляти оголошення, варто пошукати написи на старому предметі.
Назви фірми виробника чи серійні
номери допоможуть оцінити товар
та дізнатися — це скарб чи мотлох.

ПРЯЖКА ДО РЕМЕНЯ —
250 ГРИВЕНЬ
Тернополянин виставив на продаж
радянську пряжку ремня. Вона вже
в поганому стані. Звичайно, навряд
чи хтось буде носити її з паском,
однак колекціонерів вона може
зацікавити. До слова, радянські
предмети побуту часто скуповують
колекціонери. Це — посуд, годинники, монети, знаряддя праці, техніка
тощо. Головне — хороший стан предмету, тоді його можна буде продати
дорожче.

ДИСКИ ДЛЯ ШТАНГИ —
600 ГРИВЕНЬ
Хоча диски для штанги старі — їх
часто купують, особливо, якщо
встановити розумну ціну. Спортсмени знають, що металеві диски
коштують недешево. Один новий
металевий диск, вагою 10 кілограмів, вартує в середньому
500 гривень. Житель Тернополя
продає два диски для штанги, вагою по 11 кілограмів. Якщо правильно їх очистити — ними цілком
можна користуватися.
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ЗБИРАЄМО АПТЕЧКУ
НА ВІДПОЧИНОК
Сезон  Що пригодилося з ліків, які брали
з собою на відпочинок, і які ситуації важко
передбачити, розповідають тернополяни
ДІАНА ОЛІЙНИК, 067–346–52–39,
DIANA.OLIJNYK@GMAIL.COM

Òîæ â³äòîä³ éîääèöåðèí ç ñîáîþ
çàâæäè â ïî¿çäö³ íà â³äïî÷èíîê.

Óñ³ºþ ñ³ì’ºþ â ãîðè ÷è íà ìîðå,
äèòèíó äî áàáóñ³ â ñåëî — âë³òêó
äî â³äïî÷èíêó ãîòóºìîñÿ ê³ëüêà
ðàç³â ³ òîìó àïòå÷êà ç ñîáîþ —
îäèí ç îáîâ’ÿçêîâèõ ïóíêò³â ï³äãîòîâêè ó äîðîãó.

«ЧИМ ОСОБЛИВІ
ЄГИПЕТСЬКІ ЛІКИ?»
Òåðíîïîëÿíêà Îêñàíà Ðîìàíåöü ìàéæå ùîðîêó ç ðîäèíîþ
¿çäèòü íà â³äïî÷èíîê çà êîðäîí. ²,
ÿê æàðòîìà êàæå æ³íêà, ï³ââàë³çè
çàâæäè çàéìàþòü ë³êè. Îñîáëèâî,
êîëè âïåðøå ¿õàëà íà êóðîðò ç
ñèíîì, ÿêîìó òîä³ áóëî ï³âòîðà
ðîêè.
— Íàïåðåäîäí³ íàøî¿ ïåðøî¿
ïî¿çäêè ç ìàëþêîì ÿ íåîäíîðàçîâî êîíñóëüòóâàëàñü ç íàøèì
ïåä³àòðîì ùîäî ë³ê³â ñàìå äèòèí³, — ðîçïîâ³ëà ïàí³ Îêñàíà. —
Îñíîâíèé íàá³ð — ÿê äëÿ äîðîñëîãî, òàê ³ äëÿ äèòèíè, çàâæäè
çáèðàëà â äîðîãó. Ëþáëþ, êîëè
âñå ï³ä ðóêîþ ³ íå âèòðà÷àºø ÷àñ
íà ãîíèòâó ïî àïòåêàõ. Çà ïîðàäîþ ïåä³àòðà, äî ñòàíäàðòíîãî
íàáîðó ë³ê³â äîäàëè àíòèá³îòèê,
ëàêòîáàêòåð³¿ òà ïðîòèàëåðã³éíèé
ïðåïàðàò. Ùå íàì ïîðàäèëè âçÿòè
ç ñîáîþ âóøí³ êðàïåëüêè, àäæå
íåâ³äîìî, ÿê âóøêà ìàëåíüêî¿
äèòèíè ðåàãóâàòèìóòü íà âîäó.
Ìèíóëî¿ âåñíè àïòåêó â ªãèïò³ æ³íö³ òàêè äîâåëîñü â³äâ³äàòè.
Õî÷à âåñü íàá³ð ë³ê³â òðàäèö³éíî
áóâ ³ç ñîáîþ. Âæå ïåðåä ñàìèì
â³ä’¿çäîì ñèí æ³íêè ïî÷àâ áëþâàòè. Íà îòðóºííÿ öå ñõîæèì
íå áóëî. Éìîâ³ðíî, ïðèïóñêàëè áàòüêè, ìàëèé õëåïíóâ âîäè
â ìîð³ ÷è áàñåéí³.
— Êîëè öå âæå òðèâàëî ê³ëüêà
ãîäèí, à ìè ç ÷îëîâ³êîì, ïåðåäàâàâøè êóïó ë³ê³â äëÿ òàêîãî âè-

НЕ ЗАБУТИ ПРО БИТІ КОЛІНА
— Òîð³ê, êîëè çáèðàëè ìàëîãî
â ïëàñòîâèé òàá³ð, çàóâàæèëè, ÿê
íåáàãàòî ïîòð³áíî áóëî äàâàòè çàñîá³â ç ñîáîþ, — ðîçïîâ³äàº òåðíîïîëÿíêà Îëüãà Ìåëüíèê. — ¯ì
òðåáà áóëî ìàòè ëèøå çàñ³á â³ä
êîìàð³â ³ êë³ù³â òà ñîíöåçàõèñíèé
êðåì. À ç ë³ê³â — ëèøå îñîáèñò³
ë³êè, ÿêùî õòîñü òàê³ ïðèéìàº,
à òàêîæ ë³êè â³ä ãîðëà. ß ïðî
âñÿê âèïàäîê ïîêëàëà â êîñìåòè÷êó òåðìîìåòð, ùîá ìàâ ñâ³é,
òàáëåòêè â³ä àëåðã³¿, àíòèáàêòåð³àëüí³ êðàïë³ äëÿ íîñà, ñïðåé äëÿ
ãîðëà, ïà÷êó ïëàñòèð³â, àíòèñåïòèê, à òàêîæ éîääèöåðèí íà âèïàäîê çáèòèõ êîë³í. Áî êîëè ¿õàëè
íà ìîðå, ÷îìóñü ïðî òàêå íå äóìàëîñÿ ³, êð³ì àíòèñåïòèêà, â íàñ ç
ñîáîþ í³÷îãî íå áóëî. Äóìàëè, ùî
â 9 ðîê³â — öå âæå âåëèêà äèòèíà
³ íå áóäå áèòè êîë³íà, à ìàëèé
óìóäðèâñÿ ñèëüíî çäåðòè êîë³íî
íà ïðîãóëÿíö³. Ë³êàìè äëÿ êîë³íà
òîä³ áóëè àíòèñåïòèê ³ ìîðñüêà
âîäà. Ïîáèò³ êîë³íà — íåïðèºìíå
âèïðîáóâàííÿ äëÿ äèòèíè. Ò³ëüêè
çàòÿãóºòüñÿ ðàíà, ÿê ïîò³ì çíîâó
âîäà âñå ðîçìî÷óº, ³ âñå ïî÷èíàºòüñÿ ñïî÷àòêó. Òðîõè íàìó÷èëèñÿ ç òèì, çàæèëî âñå àæ âäîìà.

ïàäêó, íå ìîãëè çàðàäèòè äèòèí³,
äîâåëîñü øóêàòè ã³äà ³ ïèòàòè ïðî
íàéáëèæ÷ó àïòåêó, — ïðèãàäóº
æ³íêà. — Òîé îäðàçó ïîö³êàâèâñÿ, ÷îìó íå çâåðòàºìîñü äî ë³êàðÿ
ãîòåëþ. Ïîÿñíèëè — ë³òàê ÷åðåç
ê³ëüêà ãîäèí. Çðîáèìî ùå îäíó
ñïðîáó âðÿòóâàòè ìàëîãî ñàìîòóæêè. ßê íå âèéäå — òàêè äîâåäåòüñÿ ñêîðèñòàòèñü ïîñëóãàìè
ì³ñöåâî¿ ë³êàðí³ ³ ïàðàëåëüíî øóêàòè êâèòêè íà çâîðîòí³é ðåéñ,
áî îäíîçíà÷íî ñâ³é ïðîïóñòèìî.
À öå âèíåñëî á íà ñ³ì’þ ç òðüîõ
îñ³á áëèçüêî òèñÿ÷³ äîëàð³â.
Àïòåêà, íà ÿêó âêàçàâ ã³ä, áóëà
â ê³ëüêîõ õâèëèíàõ á³ãó. Â ñàì³é àïòåö³ ïðîâ³çîð ïîö³êàâèâñÿ
ñèìïòîìàìè, òåæ çàïèòàâ, ÷îìó

ßêùî âíî÷³ â äèòèíè
çàáîëèòü æèâ³ò
÷è ï³äí³ìåòüñÿ
òåìïåðàòóðà, øóêàòè
ö³ëîäîáîâó àïòåêó
íå äóæå çðó÷íî
äî ë³êàðÿ íå çâåðíóëèñü ³, ïî÷óâøè ïðè÷èíó, ïîö³êàâèâñÿ, ÿê³
ïðåïàðàòè äàâàëè.
×îëîâ³ê ïðîñòÿãíóâ êîðîáêó ç
ïëÿøå÷êîþ ³ äåòàëüíî ïîÿñíèâ,
ÿê ðîçâîäèòè ñóñïåíç³þ ³ ç ÿêîþ
ïåð³îäè÷í³ñòþ äàâàòè. Êîëè ïîáà÷èâ ñòàí ñõâèëüîâàíî¿ ìàìè —
íàïèñàâ öå âñå íà ëèñòî÷êó. ²
íàãîëîñèâ: ÿêùî ñòàí äèòèíè
íå ïîêðàùèòüñÿ — òàêè âàðòî
çâåðíóòèñü äî ë³êàðÿ.
Íà ùàñòÿ, âæå çà ï³âãîäèíè ï³ñëÿ ïåðøîãî ïðèéîìó ºãèïåòñüêîãî
ïðåïàðàòó äèòèí³ ïîêðàùàëî.
— ß íå ðîçóì³þ, ÷îìó íàø³ ïðåïàðàòè íå äîïîìàãàëè, àäæå ºãèïåòñüê³ ë³êè áóëè òîãî æ ñêëàäó,
ÿê³ ³ â íàñ, — êàæå ïàí³ Îêñàíà.
Öå âñå ïîçàäó, íà ùàñòÿ. Òåïåð

АПТЕЧКА НА ВІДПОЧИНОК
 термометр,

 антисептики і

жарознижувальний
засіб
 сонцезахисний засіб і
препарат від опіків
 засоби від болю в горлі,
краплі для носа

перев’язувальний матеріал
на випадок побитих колін
чи ліктів
 засоби на випадок
проносу, блювоти
 протиалергічний препарат
За інформацією педіатрів

ðîäèíà á³ëüøå ÷àñó ñêëàäàº äîðîæíþ àïòå÷êó.
«ШУКАТИ ЛІКИ
В НЕЗНАЙОМОМУ МІСЦІ
НЕПРИКОЛЬНО»
Òåðíîïîëÿíêà ²íåñà Ãîëîÿä
òåæ ââàæàº, ùî îáîâ’ÿçêîâî òðåáà ìàòè ÿêèéñü àïòå÷íèé íàá³ð,
îñîáëèâî ï³ä ÷àñ ïîäîðîæ³ ç äèòèíîþ, áî ÿêùî íà ì³ñö³ ìîæíà
ùîñü äîêóïèòè, òî â ïî¿çä³ ÷è
àâòî, ÷è ÷èì òàì ¿äåòå, íå áóäå
äå âçÿòè. Òà ³ ÿêùî âíî÷³ â äèòèíè çàáîëèòü æèâ³ò ÷è ï³äí³ìåòüñÿ òåìïåðàòóðà, òî øóêàòè
ö³ëîäîáîâó àïòåêó â íåçíàéîìîìó
ì³ñò³ íå äóæå ïðèêîëüíî. Òîìó
ïðèíàéìí³ æàðîçíèæóâàëüíå,
çíåáîëþâàëüíå, ñîðáåíòè ³ àíòèñåïòèê ìóñèòü áóòè.
— Êîëè ¿çäèëè íà ìîðå ç Åâåë³íêîþ, ÿ áðàëà äëÿ íàñ: «Ñìåêòó»
äîíüö³, âóã³ëëÿ íàì ç ÷îëîâ³êîì,
äèòÿ÷èé æàðîçíèæóâàëüíèé ñèðîï, òåðìîìåòð åëåêòðè÷íèé,
«Íîøïó» ÿê çíåáîëþâàëüíå ìåí³,
«Ñìàçìàëãîí» äëÿ ÷îëîâ³êà, «²í-

ãàë³ïò» äëÿ ãîðëà ³ «Äåêàòèëåí»,
êðàïë³ â í³ñ äèòÿ÷³, ùå áðàëà
«Õëîðãåêñèäèí», áèíò, âàòó, ïëàñòèð³, ñåðâåòêè ñóõ³, âîëîã³, âàòí³
äèñêè ³ âàòí³ ïàëè÷êè, åëåêòðè÷íèé òåðìîìåòð, íó ³ äèòÿ÷èé ñîíöåçàõèñíèé êðåì. ×îãî íå âçÿëà,
³ ùî äîâåëîñÿ êóïóâàòè íà ì³ñö³:
«Ïàíòåíîë», áî ÷îëîâ³ê ï³äñìàëèâ
ïëå÷³, à Åâåë³íà ñïèíêó.
Ùî ïðèãîäèëîñÿ ç òîãî, ùî
áðàëà: âóã³ëëÿ ç òàáëåòîê, ùå
õëîðãåêñèäèí ³ âàòà, áî Åâåë³íà
ðîçäåðëà ñîá³ íîãó, íó ³ êðåì äëÿ
çàñìàãè, ñåðâåòêè ð³çí³. À ç òîãî,
ùî çàáóëà âçÿòè, àëå, íà ùàñòÿ
íå ïðèãîäèëîñÿ, õî÷à ðàäèëà á
âçÿòè, — òî öå ÿêèéñü êðåì ÷è
ãåëü â³ä óêóñó êîìàõ, ÿê îò «Ôåí³ñòèë-ãåëü».
— Íó ³ çðîçóì³ëî, ùî ç äèòèíîþ
íà ñîíö³ â îá³ä íåìàº ùî ðîáèòè.
Òîìó ìè äóæå áåðåãëèñü, çàñìàãàëè ëèøå ç êðåìîì ³ ç 9 äî 11 òà
âæå ç 16 ïîò³ì, ³ òîìó íå áóëî
ïëà÷åâíèõ âèïàäê³â, õî÷à «Ïàíòåíîë» íà äðóãèé äåíü çãîäèâñÿ, —
çàçíà÷àº òåðíîïîëÿíêà.

Щоб відпочинок не перетворився на пекло
ДІАНА ОЛІЙНИК 067–346–52–39, DIANA.
OLIJNYK@GMAIL.COM

 Ó âàñ òî÷íî ìàº áóòè ç ñîáîþ
æàðîçíèæóâàëüíèé çàñ³á, ùîñü
íà âèïàäîê òðàâì, îï³êó, îòðóºííÿ ³ àëåðã³¿, êàæóòü ïåä³àòðè.
À îò â òåðíîï³ëüñüêèõ àïòåêàõ
çàóâàæóþòü, ùî äëÿ ä³òåé ë³ê³â
êóïóþòü íàáàãàòî á³ëüøå, í³æ äëÿ
äîðîñëèõ.
— Ëþäè ñòàðàþòüñÿ åêîíîìèòè,
ñîá³ áåðóòü ìåíøå ë³ê³â, àëå äëÿ
ä³òåé áåðóòü óñå, ùî òðåáà ³ ùå ç
çàïàñîì, — ðîçïîâ³äàº ïðîâ³çîð
îäí³º¿ ç àïòåê íà «Àëÿñö³» ïàí³
Îêñàíà. — Êóïóþòü íà â³äïî÷èíîê ñîðáåíòè, çíåáîëþâàëüí³,
õòî ìàº õðîí³÷í³ çàõâîðþâàííÿ,
íàïðèêëàä, õâîðå ãîðëî, áðîíõ³ò,
áåðóòü äëÿ ñåáå ñâî¿ çàñîáè. Äëÿ
ä³òåé òðàäèö³éíî áåðóòü á³ëüøå —

öå ñîðáåíòè, ùîñü â³ä òåìïåðàòóðè, â³ä ãîðëà, êàøëþ, òàêîæ
ñîíöåçàõèñíó ñåð³þ, çàñîáè â³ä
îï³êó, ïëàñòèð³, ïåðåêèñ — öå
íàéíåîáõ³äí³øå. À îò âëàñíå àíòèá³îòèê³â ç ñîáîþ öüîãî ðîêó
â äîðîãó áåðóòü ð³äêî.
Íàé÷àñò³øå äëÿ ä³òåé ³ç ñîðáåíò³â êóïóþòü âóã³ëëÿ, «Ñîðáåêñ»,
«Ñìåêòó», ÿêùî áîÿòüñÿ ³ ïåðåñòðàõîâóþòüñÿ ÷è âæå ìàëè ïîä³áí³ âèïàäêè îòðóºííÿ íà ìîð³,
òî áåðóòü àíòèáàêòåðàëüíèé
ïðåïàðàò ÷è «Ëîïåðàì³ä» â³ä ä³àðå¿, àëå öå íå äóæå ïîøèðåíå, ³
äî ðå÷³, ïðîòèàëåðã³÷íèõ çàñîá³â
òåæ çàðàç íå äóæå êóïóþòü íà â³äïî÷èíîê.
Ïåä³àòðè íàãîëîøóþòü, ùî
áàòüêàì êðàùå ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ ó ë³êàðÿ äèòèíè, ùî ñàìå

ñë³ä ïîêëàñòè â àïòå÷êó â äîðîãó.
— Áàãàòî áàòüê³â, äî ðå÷³, ïèòàþòü â ñâîãî ïåä³àòðà, ùî âçÿòè
ç ë³ê³â â äîðîãó, àáî áåðóòü òàê³
ïåðåë³êè â ³íòåðíåò³. Àëå òàì
ìîæå áóòè ùîñü çàéâå, à íàáèðàòè áàãàòî òåæ íåïîòð³áíî, — êàæå
ïåä³àòð Â³êòîð³ÿ ßðåìêî. — Ç ë³ê³â
ó âàñ òî÷íî ìàº áóòè æàðîçíèæóâàëüíèé çàñ³á, ùîñü íà âèïàäîê
òðàâìè, îï³êó, îòðóºííÿ ³ àëåðã³¿.
Òåðìîìåòð òðåáà ìàòè ñâ³é,
äå æ áóäåòå øóêàòè, ÷èì ïîì³ðÿòè òåìïåðàòóðó. Ìîäèô³êàö³¿
¿õ º ð³çí³ — º é òàê³, ùî ó âèãëÿä³
íàë³ïîê íà ëîáèê, à º é çâè÷àéí³ åëåêòðîíí³ òåðìîìåòðè. Öå ÿê
áàòüêàì çðó÷í³øå êîðèñòóâàòèñÿ,
³ ÿê äèòèíà çâèêëà.
×àñòî â òàêèõ ïåðåë³êàõ ë³ê³â ç
³íòåðíåòó, âêàçàí³ ôåðìåíòí³ ïðå-

ïàðàòè àáî çàñîáè ïðîòè ïå÷³¿. Öå
âñå ³íäèâ³äóàëüíî ³ íà çàãàë òàê³
çàñîáè ë³êàð³ íå ðåêîìåíäóþòü,
êàæóòü ïåä³àòðè. Òàê³ ïðåïàðàòè
á³ëüøå ïîòð³áí³ äëÿ äîðîñëèõ.
— Áàòüêàì îáîâ’ÿçêîâî òðåáà
âçÿòè íà â³äïî÷èíîê æàðîçíèæóâàëüí³ ïðåïàðàòè, ñîðáåíòè — íàïðèêëàä, «Ñìåêòó». ²íêîëè ïîòð³áåí «Ðåã³äðîí», «Í³ôóðîêñàçèä»,
áî íà ìîð³ ä³òè ÷àñòî ìàþòü ïðîíîñè, áëþâîòó. Ïåðåâàæíî ïðè÷èíàìè òàêèõ ñèòóàö³é ñòàþòü
êèøêîâ³ ³íôåêö³¿, — ïîÿñíþº
ïåä³àòð. — ²íôåêö³ÿ ïåðåäàºòüñÿ
÷åðåç áðóäí³ ðóêè, íàâ³òü ÷åðåç
âîäó, ï³ñîê, éøëà äèòèíà òîðêíóëàñÿ ðóêàìè, òîä³ ðóêè äî ðîòà ÷è
âçÿëà ðóêàìè ¿æó ³ òàê ï³äõîïëþº
³íôåêö³þ.
Ä³òè ÷àñòî á’þòü êîë³íà-ë³êò³,

òî òðåáà ìàòè ï³ä ðóêîþ çàñîáè
íà çðàçîê «Ïñèëîáàëüçàìó» ÷è
ìàç³ «Ðÿò³âíèê», âîíè ìàþòü ³
ïðîòèçàïàëüíó, ³ äîïîìàãàº ïðè
ñàäíàõ, çàáîÿõ, ïðîäîâæóº ë³êàð.
Òàê³ çàñîáè º ó âèãëÿä³ ìàç³, à º
é ïðèñèïêà — öå ³ äëÿ ïîáèòîãî
êîë³íà ï³ä³éäå, ³ äëÿ ³íøèõ ðàíîê.
Íå çàáóâàéòå ëåéêîïëàñòèð, áèíò,
çåëåíêó ÷è éîä. Ðàíêè ìîæíà ³
àíòèñåïòèêîì îáðîáëÿòè. Çåëåíêà
÷è éîä çàðàç íå äóæå ïðàêòè÷í³
çàñîáè, áàãàòî õòî â³äìîâëÿºòüñÿ
â³ä íèõ. Òîìó ìîæíà ³ ìîäí³ çàñîáè áðàòè, ³ ñòàð³, õòî ÿê çâèê.
Ïðîòèàëåðã³÷í³ çàñîáè òåæ
ïîòð³áí³, êàæå ë³êàð, íà ï³âäí³
áàãàòî ð³çíèõ òðîï³÷íèõ ðîñëèí,
íåçâè÷íà ¿æà, ìîæëèâ³ ³ óêóñè
íåâ³äîìèõ êîìàõ, ³ íà ïðîäóêòè
ìîæå áóòè àëåðã³ÿ.

ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ
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ЧИ ПРИСТОСОВАНИЙ ТЕРНОПІЛЬ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, ВАДИМ ЄПУР, 068–
066–80–96, VADIMEV15@GMAIL.COM

Äëÿ åêñïåðèìåíòó ìè ïîçè÷èëè
³íâàë³äíèé â³çîê ó Òåðíîï³ëüñüêîìó
ì³ñüêîìó öåíòð³ ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ. Æóðíàë³ñòè
ðîçïî÷àëè ñâîþ ïîäîðîæ â³ä çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó òà ñïðîáóâàëè
çà¿õàòè äî àïòåê, àäì³í³ñòðàòèâíèõ
áóä³âåëü, ìàãàçèí³â òà ïîïóëÿðíèõ
òóðèñòè÷íèõ ì³ñöü â öåíòð³ Òåðíîïîëÿ. Ìè õîò³ëè ïðî¿õàòèñÿ ì³ñòîì
áåç äîïîìîãè, ùîá â³ä÷óòè ñàìîìó,
ç ÿêèìè òðóäíîùàìè äîâîäèòüñÿ
çóñòð³÷àòèñÿ ëþäÿì ç ³íâàë³äí³ñòþ.
ПЕРЕХОДИ НЕ ОБЛАШТОВАНІ
Òåðèòîð³ÿ ïîáëèçó çàë³çíè÷íîãî
âîêçàëó ä³éñíî âèÿâèëàñÿ êîìôîðòíîþ äëÿ ¿çäè íà ³íâàë³äíîìó â³çêó.
Óñ³ ïåðå¿çäè òà ï³øîõ³äí³ ïåðåõîäè âëàøòîâàí³ òàê, ùîá òàê³ ëþäè
ìîãëè áåç ïðîáëåì ïåðåñóâàòèñÿ.
Îäíàê, ÿê ò³ëüêè æóðíàë³ñòè ïîêèíóëè çàë³çíè÷íèé âîêçàë, ïî÷àëèñÿ ïåðø³ ñêëàäíîù³. Ñïî÷àòêó
áóëî âàæêî äîëàòè íàâ³òü íåâåëèê³
ïåðåøêîäè ó âèãëÿä³ ï³äâèùåííÿ
áîðäþð³â á³ëÿ ï³øîõ³äíèõ äîð³æîê. Ñêëàäíî áóëî ïðèçâè÷à¿òèñÿ
äî ¿çäè â ³íâàë³äíîìó â³çêó. Áàãàòî
ïåðåõîä³â ìàþòü âèñîê³ áîðäþðè
³ ñàìîìó ïåðå¿õàòè ¿õ ôàêòè÷íî
íåìîæëèâî. Ìîæíà ëåãêî ïåðåêèíóòèñÿ ç â³çêà, îñîáëèâî ÿêùî
â³í ñòàðèé. Òîìó äîâîäèëîñÿ øóêàòè îá'¿çí³ øëÿõè, ÷àñòî ¿õàòè

ïðî¿æäæîþ ÷àñòèíîþ.
Ðóñüêà ùå õî÷ òð³øêè îáëàøòîâàíà äëÿ ëþäåé ç îñîáëèâèìè
ïîòðåáàìè. ¯äó÷è ³íøèìè âóëè÷êàìè òà ïðîâóëêàìè ñàìîìó, º
ðèçèê âçàãàë³ íå ä³ñòàòèñÿ äî áàæàíîãî ì³ñöÿ ïðèçíà÷åííÿ, àäæå
âèñîêèé áîðäþð ïåðåä ï³øîõ³äíèì ïåðåõîäîì ïðîñòî íå äîçâîëÿº áåçïå÷íî âè¿õàòè íà íüîãî.
Ó ä³ðêè â³ä ñòàðî¿ áðóê³âêè ïîòðàïëÿþòü êîë³ùàòà â³çêà, ÷åðåç
ùî â³í çóïèíÿºòüñÿ ³ äîâîäèòüñÿ ç
óñ³º¿ ñèëè âèáèðàòèñÿ ç «ïàñòêè».
ДО МАГАЗИНІВ ТА АПТЕК
НЕМАЄ ПАНДУСІВ
Á³ëÿ Öåíòðàëüíîãî ðèíêó, íà âóëèö³ Øåïòèöüêîãî òà Îñòðîçüêîãî áàãàòî ìàãàçèí³â ðîçòàøîâàí³
â ï³äâàëüíèõ ïðèì³ùåííÿõ, àáî æ
äî íèõ âåäóòü ñõîäè. Òîìó ä³ñòàòèñÿ
íà ³íâàë³äíîìó â³çêó äî íèõ ïðîáëåìàòè÷íî, ëèøå äî äåê³ëüêîõ àïòåê
òà ìàãàçèí³â º ïàíäóñè ÷è êíîïêà
âèêëèêó ïåðñîíàëó.
Ï³ä ÷àñ åêñïåðèìåíòó æóðíàë³ñòè
ïîòðàïèëè ï³ä äîù, ÷åðåç êàëþæ³
ó ÿìàõ ïî¿çäêà ì³ñòîì âèÿâèëàñÿ ùå
ñêëàäí³øîþ. Âàæêî áóëî ï³äíÿòèñÿ
ñàìîìó ³ ñêîðèñòàâøèñü ïàíäóñîì.
¯õ ïîâåðõíÿ áóëà ìîêðîþ òà ñëèçüêîþ, à â äåÿêèõ âèïàäêàõ êóò íàõèëó
áóâ çàíàäòî âèñîêèé. Áàãàòî ñòàðèõ ïàíäóñ³â ëèøå «äëÿ âèãëÿäó».
Ùîïðàâäà, íîâ³ âæå îáëàøòîâóþòü
â³äïîâ³äíî äî íîðì. Âîíè øèðîê³ òà
áåçïå÷í³. Àëå òàêèõ ó ì³ñò³ íåáàãàòî.

Засоби реабілітації можна взяти безкоштовно
Таку послугу пропонують в Тернопільському міському центрі
соціального обслуговування
населення, що розташований
на вулиці Лисенка, 8. Детальну
інформацію ви можете отримати
за номерами: (0352) 22 02 62,
067 53 05 940.
Жителі Тернопільської ОТГ можуть
безкоштовно взяти милиці, інвалідні візки та навіть ліжка терміном на один рік.
— Щоб їх отримати, житель громади повинен мати з собою копію паспорта, ідентифікаційного
номера, а також виписку з лікарні
чи посвідчення людини з інвалідністю, — каже директор центру Віталій Хоркавий. — Тут, у міському

територіальному центрі, з ними
укладають договір, терміном
на один рік. І людина безкоштовно може отримати потрібний йому
засіб реабілітації.
Такий договір можна за потреби
автоматично продовжити. Якщо
житель не має можливості вийти з
помешкання, його родичі можуть
самі укласти договір та привезти
людині засіб реабілітації, або ж
це зроблять працівники центру.
Станом на кінець липня, на руках у тернополян знаходиться
близько 170 одиниць засобів
реабілітації, видані установою.
У Центрі соціального обслуговування населення таких засобів є
ще близько 50 одиниць.

Á³ëÿ äåÿêèõ àïòåê ïàíäóñ³â íåìàº,
àëå º ñïåö³àëüí³ ë³ôòè. Õî÷à á³ëÿ
îäí³º¿ ç íèõ íà âóëèö³ Ðóñüê³é ë³ôò
âèÿâèâñÿ íåðîáî÷èì òà çàêðèòèì
íà çàìîê. Ôàðìàöåâò â³äïîâ³â, ùî
ë³ôò ïðàöþº çàâæäè, àëå ñàìå â òîé
äåíü â³í çëàìàâñÿ.
А ЯК ЩОДО ТУРИСТИЧНИХ
МІСЦЬ?
Ä³ñòàòèñÿ äî Àðõèêàòåäðàëüíîãî Ñîáîðó Âàëîâîþ íà ³íâàë³äíîìó â³çêó ñêëàäíî, àäæå òàì ñòàðà
áðóê³âêà. ¯õàòè ìîæíà, àëå çíà÷íî
âàæ÷å, í³æ àñôàëüòîì ÷è íîâîþ
ð³âíîþ áðóê³âêîþ.
Â³ä Öåíòðó äî Òåðíîï³ëüñüêîãî Ñòàâó äî¿õàòè ìîæíà âóëèöåþ
Ðóñüêîþ. Ï³øîõ³äí³ ïåðåõîäè òàì
îáëàøòîâàí³ äëÿ ëþäåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè. Ñàìà òåðèòîð³ÿ ïîíàä Ñòàâîì âèìîùåíà
áðóê³âêîþ. ¯õàòè â ³íâàë³äíîìó
â³çêó ïî í³é ìîæíà. Äî òîãî æ,
íà Íàáåðåæí³é íåìàº êðóòèõ ñïóñê³â òà ï³äéîì³â, òîìó òàì ìîæóòü
â³äïî÷èâàòè ëþäè íà â³çêàõ.
Ùîá çà¿õàòè â ïðèì³ùåííÿ áóä³âë³ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ÎÄÀ, æóðíàë³ñòàì äîâåëîñÿ îá'¿æäæàòè ¿¿ ç
ïðàâî¿ ñòîðîíè. Òàì º êîìôîðòíèé,
õî÷ ³ íå íàäòî êîðîòêèé øëÿõ äëÿ
çà¿çäó. Àëå âñåðåäèí³ ïðèì³ùåííÿ

Ùîá çäîëàòè áëèçüêî
÷îòèðüîõ ê³ëîìåòð³â
øëÿõó íà ³íâàë³äíîìó
â³çêó, æóðíàë³ñòàì
çíàäîáèëîñÿ ïîíàä äâ³
ãîäèíè. Áóëî âàæêî!
âæå íå òàê ïðîñòî. Ç îäíîãî áîêó
º ïàíäóñ, ç ³íøîãî — í³.
Ïàíäóñè àáî êíîïêè âèêëèêó
ïåðñîíàëó º ³ á³ëÿ ³íøèõ äåðæàâíèõ óñòàíîâ ì³ñòà. Âîíè òàì çîáîâ’ÿçàí³ áóòè. Äî ïðèêëàäó, á³ëÿ
ÃÓ Íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³ íå çîâñ³ì
áåçïå÷íèé ïàíäóñ, àëå º êíîïêà
âèêëèêó ÷åðãîâîãî. Á³ëÿ ì³ñüêî¿
ðàäè îáëàøòóâàëè âæå íîâèé çà¿çä.
Ìè ïåðåêîíàëèñÿ, ùî â Öåíòð³
äàëåêî íå âñþäè ìîæíà ïîòðàïèòè
ëþäèí³ íà â³çî÷êó. À ùî âæå ãîâîðèòè ïðî ñïàëüí³ ðàéîíè?
ПРОПОНУВАЛИ ДОПОМОГУ
Çàãàëîì øëÿõ ïî¿çäêè ñêëàâ ïîíàä ÷îòèðè ê³ëîìåòðè, ÿê³ æóðíàë³ñòè ïîäîëàëè çà äâ³ ãîäèíè. Íàéá³ëüøå âðàçèëî ñòàâëåííÿ òåðíîïîëÿí
äî ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ. Âîíè îõî÷å
äîïîìàãàëè ïåðå¿õàòè ÷åðåç äîðîãó,
àáî æ â³ä÷èíèòè äâåð³ ó ìàãàçèí ÷è
àïòåêó. Ïðîïîíóâàëè ñâîþ äîïîìîãó, íàâ³òü êîëè æóðíàë³ñòè ïðî öå
íå ïðîñèëè. Áóâ âèïàäîê, êîëè
ìîëîäà ïàðà ï³ä³éøëà ³ äîïîìîãëà
ïåðå¿õàòè íà ³íøó ñòîðîíó äîðîãè,
àäæå òàì áóëè âèñîê³ áîðäþðè.
Ìàéæå í³õòî, õòî çóñòð³÷àâñÿ
íà íàøîìó øëÿõó, íå â³äâåðòàâ
î÷³ òà íå ðîáèâ âèãëÿä, ùî í³÷îãî
íå áà÷èòü.

Перехожі самі пропонували допомогу людині на візку,
коли бачили, що це потрібно

ВАДИМ ЄПУР

Ми перевірили  Тернопіль — місто
з багатьма визначними та цікавими
місцями, і якщо звичайним перехожим
не складе проблем до них дістатися,
то чи можуть люди з інвалідністю зробити
це? Журналісти «RIA плюс» на собі
перевірили, як пересуватися тротуарами
в інвалідному візку

Щоб заїхати до приміщення ОДА на візку, варто об’їхати
сходи через парковку

КОМЕНТАРІ УЧАСНИКІВ
«Інфраструктура не підходить
для людей з інвалідністю»
ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ,
ЖУРНАЛІСТ:

— Наш експеримент
вийшов неоднозначним. З одної
сторони — є багато
тернополян, які готові прийти на допомогу, а з іншої —
інфраструктура міста не підходить
для людей з інвалідністю.
Є центр міста, з пандусами до магазинів та аптек, із спеціальними пішо-

хідними переходами, а також є інші
локації — з високими бордюрами
перед пішохідними переходами,
вибитими дорогами та без пандусів.
Я можу себе назвати фізично витривалою та підтягнутою людиною.
Але навіть мені вже після години
поїздок в інвалідному візку стало
важко пересуватися. У мене почали
боліти руки, а на долонях почала
здиратися шкіра. Повірте, це дуже
непросто!

«Людей на візках зустрічаю рідко»
ВАДИМ ЄПУР,
ЖУРНАЛІСТ:

— Я часто гуляю
містом, але людей
в інвалідних візках
зустрічаю дуже рідко. Це не означає,
що у Тернополі таких людей немає.
Але, здавалось би, бордюр, який ми

навіть не помічаємо, це справжня
перешкода для людини з інвалідністю. Ми самі в цьому переконалися.
Не дивно, чому на вулицях так мало
людей на візках.
Але головне, в чому ми переконалися — тернополяни не бояться допомагати тим, хто цього потребує.
Не будьмо байдужими!
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СПОРТ ПО-ДОМАШНЬОМУ: СКІЛЬКИ
КОШТУЮТЬ КІМНАТНІ ТРЕНАЖЕРИ
Поради  Багато людей хочуть тримати
своє тіло в формі, скинути зайві кілограми
або наростити м’язи, однак на походи
до спортзалу немає часу. Ми дізналися,
скільки коштує спортивна атрибутика
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Ùîá çàéìàòèñÿ ñïîðòîì, ïîòð³áíî ìàòè íå ëèøå ÷àñ, à ³
áàæàííÿ. Äîìàøí³ òðåíóâàííÿ,
íàñê³ëüêè âîíè ìîæóòü áóòè ïðîäóêòèâíèìè?
— ß õîäèâ äî ñïîðòçàëó ç òîâàðèøàìè, àëå ÷àñó íå çàâæäè
íà öå âèñòà÷àº, — ðîçïîâ³äàº
Îëåêñàíäð. — Çàéìàòèñÿ ñïîðòîì
ìîæíà ³ âäîìà, àëå ãîëîâíå —
ìàòè áàæàííÿ. ßêùî â ñïîðòçàë³
òåáå êîíòðîëþº òðåíåð, òî âäîìà
ìîæíà ïðîñòî ë³íóâàòèñÿ. Ìåí³
âàæêî ñàìîñò³éíî âèêîíóâàòè
ùîñü. Ùîá íå çàáóâàòè òà íå ë³-

íóâàòèñÿ, êóïèâ ñîá³ ãàíòåë³,
åñïàíäåð, âñòàíîâèâ íàãàäóâàííÿ òà ñêëàâ ïðîãðàìó äîìàøí³õ
òðåíóâàíü. Êîëè º ïëàí — éîãî
ëåãøå âèêîíóâàòè.
Çàéìàòèñÿ ñïîðòîì âäîìà ìîæíà áåç ñïîðòèâíî¿ àòðèáóòèêè òà
òðåíàæåð³â, îäíàê ìîæíà ïðèäáàòè ³ ð³çí³ íåäîðîã³ ïðèëàääÿ, ÿê³
ïîëåãøóþòü òðåíóâàííÿ.
БЮДЖЕТНІ СПОРТИВНІ ТОВАРИ
Ìîæíà çíàéòè ÷èìàëî ö³êàâèõ
ðå÷åé â ñïîðòèâíèõ ìàãàçèíàõ
ì³ñòà, íà ðèíêó ÷è â ³íòåðíåò³.
Íàéäåøåâøå, ùî äîïîìîæå òðèìàòè âàñ ó ôîðì³ — çâè÷àéíà ñêàêàëêà. Íàéäåøåâøà êîøòóº â ñå-

Як потрібно тренуватися, аби не кинути за місяць?
СЕРГІЙ МАЛЮГА,
МАГІСТР З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ,
СЕРТИФІКОВАНИЙ
ПЕРСОНАЛЬНИЙ
ТРЕНЕР, ДІЄТОЛОГ
І НУТРИЦІОЛОГ,
АВТОР КІЛЬКОХ
КНИГ ПРО ТЕ, ЯК
ВЕСТИ ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ТА
ПРАВИЛЬНО ЗАЙМАТИСЯ ФІТНЕСОМ:

— Досить важливо стартувати правильно. Варто закласти якісний
фундамент як у навантаженнях,
так і в техніці виконання будь-яких
вправ, у розвитку нейро-м’язового зв’язку і так далі. Скрізь повинна бути адаптація. Я говорю
не лише про м’язи. Потрібно
підготувати ваші внутрішні органи, особливо серце, внутрішні

м’язи, ЦНС. Фітнес, тілобудова,
здоровий спосіб життя — ціла наука, тому до цих питань потрібно підходити з розумом. Перш
за все, раджу пройти медичний
огляд. Для тих, хто планує займатися у тренажерному залі,
рекомендую прочитати мою книгу «Фітнес по-розумному», яку
я написав п’ять років тому. Вона
розрахована на початківців, плюс
є роз’яснення для підлітків, людей, які мають варикозне розширення вен тощо. Або ж проконсультуйтесь із спеціалістом. Брати
інформацію в Інтернеті не раджу,
адже це — велика вигрібна яма,
куди скидають весь непотріб. Щоб
не закинути заняття через місяць,
потрібно бачити і відчувати результат. Він мотивує рухатися далі.

ðåäíüîìó 25–50 ãðèâåíü. Îäíàê
º ³ á³ëüø òåõíîëîã³÷í³ äîðîæ÷³
âàð³àíòè, ÿê³ ìàþòü ìåõàí³÷íèé àáî åëåêòðîííèé ë³÷èëüíèê
ê³ëüêîñò³ ñòðèáê³â. Òàê³ âàðòóþòü
250 ãðèâåíü. Îäíàê º ³ òàê çâàí³
«ðîçóìí³ ñêàêàëêè». Âîíè ìîæóòü
êîøòóâàòè äî 1000 ãðèâåíü. Àäæå
ï³äðàõîâóþòü ê³ëüê³ñòü ñòðèáê³â,
ô³êñóþòü ïîìèëêè, ñèãíàë³çóþòü
ïðî ïî÷àòîê òà ïðèïèíåííÿ òðåíóâàííÿ òà ïåðåäàþòü ³íôîðìàö³þ
íà âàø ñìàðòôîí.
Åñïàíäåð êîðèñòóºòüñÿ á³ëüøèì ïîïèòîì ñåðåä ÷îëîâ³ê³â.
Çàçâè÷àé âîíè ó âèãëÿä³ ãóìîâîãî
ïîí÷èêà. Êîøòóþòü òàê³ òàêîæ
íåäîðîãî — â³ä 50 äî 150 ãðèâåíü.
Òàêèìè çàçâè÷àé çàéìàþòüñÿ ïðîñòî ï³ä ÷àñ ñèä³ííÿì çà êîìï’þòåðîì ÷è ïåðåä òåëåâ³çîðîì.

Êîëè âè ëèøå ïî÷àëè
çàéìàòèñÿ ñïîðòîì —
êðàùå ðîáèòè öå ç
ëþäèíîþ, ÿêà âàì
ïîÿñíèòü, ÷è òå, ùî âè
ðîáèòå, ïðàâèëüíî
Äëÿ ð³çíèõ âïðàâ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ³ ñïåö³àëüí³ ãóìêè
äëÿ ô³òíåñó. Âîíè âæå äîðîæ÷³ —
200–300 ãðèâåíü çà øòóêó.
Òàêîæ äëÿ äîìó ìîæíà êóïèòè
³ ñïåö³àëüíèé êèëèìîê äëÿ òðåíóâàíü. Âîíè º ð³çíî¿ òîâùèíè òà
ïðóæíîñò³. Ó ñåðåäíüîìó, êèëèìîê
ìîæíà ïðèäáàòè çà 500 ãðèâåíü.
НЕДОРОГІ КІМНАТНІ
ТРЕНАЖЕРИ
Â³äíîñíî íåäîðîã³ ê³ìíàòí³ òðåíàæåðè ìîæíà êóïèòè ó áóäü-ÿêîìó ìàãàçèí³ ñïîðòèâíèõ òîâàð³â.
Äëÿ òîãî, ùîá ï³äòÿãíóòè ïðåñ ÿê
÷îëîâ³êàì, òàê ³ æ³íêàì ìîæíà
ñêîðèñòàòèñÿ ñïåö³àëüíèì ðîëèêîì äëÿ ïðåñó. Îäíàê íå âñ³
ââàæàþòü éîãî åôåêòèâíèì.
— Òàê³ ðîëèêè õîðîø³ ïåðøèé
÷àñ, êîëè âàì âàæêî íèì êîðè-

Великі силові комплекси важко встановити
у будинку, до того ж, вони дорогі
ñòóâàòèñÿ, — êàæå òåðíîïîëÿíèí
Îëåêñàíäð. — ß õîò³â ïðèäáàòè
òàêèé ñîá³ äîäîìó, àëå òðåíåð
â ñïîðòçàë³ ïîðàäèâ êóïèòè ô³òíåñ-êèëèìîê òà ðîáèòè êîìïëåêñ
âïðàâ äëÿ ïðåñó, áî â³ä íèõ á³ëüøå êîðèñò³.
БІГОВІ ТРЕНАЖЕРИ: ЦІНА?
Ã³ìíàñòè÷íèé äèñê, ÿê ïîÿñíþþòü ïðîäàâö³, äîïîìîæå ðîáèòè çàðÿäêó ³ áóäå äîïîâíåííÿì
äî òðåíóâàííÿ. Ñêèíóòè çàéâ³ ê³ëîãðàìè â³í íå äîïîìîæå. Òàê³
êîøòóþòü áëèçüêî 300 ãðèâåíü.
À îò ãàíòåë³ òà øòàíãè êîøòóþòü äîðîãî. Çâè÷àéí³ ê³ëîãðàìîâ³
ãàíòåë³ äëÿ ô³òíåñó — íå äåøåâø³
100–150 ãðèâåíü. ª ³ ãàíòåë³ äëÿ
àòëåòèêè. Âîíè çá³ðí³. Çà äîïîìîãîþ äèñê³â ìîæíà çá³ëüøóâàòè
àáî çìåíøóâàòè âàãó. Ê³ëîãðàì
âàãè äèñêó êîøòóº 60–100 ãðèâåíü. Äèñêè äëÿ ãàíòåëü òà øòàíã
áóâàþòü ÿê ç ìåòàëó, òàê ³ êîìá³íîâàí³. Êîìá³íîâàí³ äåøåâø³,
îäíàê âîíè íå òàê³ ì³öí³.
Äëÿ ñïîðòó âäîìà ìîæíà êó-

ïèòè ³ ïîâíîö³ííèé òðåíàæåð,
îäíàê âîíè äîðîã³ òà çàéìàòèìóòü ÷èìàëî ì³ñöÿ ó äîì³. Äåÿê³
òðåíàæåðè ïîçèö³îíóþòü ñåáå ÿê
äîìàøí³, ÿê³ ìîæíà ëåãêî ç³áðàòè
òà ñõîâàòè ï³ñëÿ òðåíóâàííÿ. Öå
ð³çí³ á³ãîâ³ äîð³æêè âåëîòðåíàæåðè òà ñèëîâ³ òðåíàæåðè. Îäíàê
òàê³ áóäóòü ó 2–3 ðàçè äîðîæ÷³,
í³æ çâè÷àéí³.
Ö³ííèêè íà á³ãîâ³ äîð³æêè ñòàðòóþòü â³ä 7 òèñ. ãðèâåíü. Ñåðåäíÿ
âàðò³ñòü — 13–15 òèñ. ãðèâåíü.
×èì äîðîæ÷à äîð³æêà, òèì á³ëüøå
ó í³é ôóíêö³îíàëó òà ðåæèì³â.
Âåëîòðåíàæåðè äåøåâø³ — â³ä
4 òèñ. ãðèâåíü. Ñõîæ³ çà ôóíêö³ÿìè îðá³òðåêè — äîðîæ÷³. Ó ñåðåäíüîìó — 10–15 òèñ. ãðèâåíü.
Êîìïëåêñí³ ñèëîâ³ òðåíàæåðè
àáî ô³òíåñ-ñòàíö³¿, ÿê³ ìîæíà
ïðèäáàòè äëÿ äîìó, äîðîã³. Ö³íà —
óæå â³ä 16 òèñ. ãðèâåíü. Ñåðåäíÿ æ
ö³íà íà íèõ — 30 òèñ. ãðèâåíü.
Äî òîãî æ, äëÿ òàêîãî òðåíàæåðà
äîâåäåòüñÿ âèä³ëèòè ÷èìàëî ì³ñöÿ.
Éîãî íå òàê ïðîñòî ïåðåíåñòè, ÿê
á³ãîâó ÷è âåëîäîð³æêó.

Модна альтернатива: мобільні додатки для спорту
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

 ßêùî âè íå õî÷åòå âèòðà÷àòè
çàéâ³ êîøòè íà òðåíàæåðè ÷è àêñåñóàðè, ìîæíà çàâàíòàæèòè íà òåëåôîí ñïåö³àëüí³ ïðîãðàìè. ª òàê³
äëÿ ï³äðàõóíêó ïðîéäåíî¿ â³äñòàí³.
Òàê³ ìîæóòü çàì³íèòè ô³òíåñ-áðàñëåò ÷è «ðîçóìí³» êðîñ³âêè.
Ïðîãðàìè âèêîðèñòîâóþòü
äàò÷èêè òåëåôîíó ³ òî÷íî ðàõóþòü ïðîéäåíó â³äñòàíü. Ìîá³ëüí³
äîäàòêè ðàõóþòü òàêîæ ê³ëüê³ñòü
ñïàëåíèõ êàëîð³é, ï³äáèðàþòü ðåêîìåíäîâàíó â³äñòàíü äëÿ ïðîõîäæåííÿ. Òàêèõ äîäàòê³â º âåëèêà
ê³ëüê³ñòü. ¯õ ìîæíà çàâàíòàæèòè ç

Google Play àáî App Store. Ïîòð³áíî ëèøå ââåñòè çàïèò «êðîêîì³ð»
÷è «ïåäîìåòð».
Ìîæíà âñòàíîâèòè ³ ñïåö³àëüí³
ïðîãðàìè íà òåëåôîí, ùîá âèêîíóâàòè ð³çí³ âïðàâè. Òàêèõ ïðîãðàì º
÷èìàëî. ª ïðîãðàìè äëÿ ñõóäíåííÿ,
äëÿ çá³ëüøåííÿ âèòðèâàëîñò³, íàðîùóâàííÿ ì'ÿç³â ÷è çá³ëüøåííÿ ñèëè.
Ïðîãðàìà äîçâîëÿº îáðàòè ï³äõîäÿùó äëÿ âàñ ïðîãðàìó ç âïðàâàìè.
Êîæíîãî äíÿ ïîòð³áíî çàõîäèòè
â äîäàòîê ³ âèêîíóâàòè çàâäàííÿ.
Îäíàê, ÿê ðàäèòü ³íäèâ³äóàëüíà
òðåíåðêà Ëþáîâ Ìèñüêî, âàðòî
áóòè îáåðåæíèìè ç³ ñïîðòèâíèìè ïðîãðàìàìè äëÿ äîñÿãíåííÿ

øâèäêèõ ðåçóëüòàò³â, íàïðèêëàä, — ñõóäíóòè çà 30 äí³â.
— Êîæíà ëþäèíà ð³çíà ³ áàãàòüîì
âñ³ âïðàâè ç ïåðøîãî ðàçó âèêîíóâàòè ïðàâèëüíî íå âäàºòüñÿ,— êàæå
òðåíåðêà. — Õî÷à ÿêùî âèêîíóâàòè
âïðàâè ñàìîìó, òî ìîæå çäàâàòèñÿ,
ùî âè âñå ðîáèòå ïðàâèëüíî.
Ïåðøèõ ê³ëüêà çàíÿòü êðàùå
ïðîâåñòè ç ëþäèíîþ, ÿêà çíàº,
ÿê ïðàâèëüíî âèêîíóâàòè òó ÷è
³íøó òåõí³êó ³ âæå ïîò³ì ìîæíà
çàéìàòèñÿ ñàìîñò³éíî. Òàêîæ ïîòð³áíî áóòè îáåðåæíèì ç ïðîãðàìàìè, ÿê³ ðîçðàõîâàí³ íà øâèäê³ ðåçóëüòàòè. Â æîäíîìó ðàç³
íå ìîæíà ïî÷èíàòè ãîòóâàòèñÿ

äî ë³òà çà ê³ëüêà òèæí³â, ñ³äàþ÷è íà ä³ºòè òà âèñíàæóþ÷è ñåáå
òðåíóâàííÿìè. Öå âàðòî ðîáèòè
çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â ³ ïîñòóïîâî.
Ïåðø³ òèæí³ ëþäèíà ëèøå çíàéîìèòüñÿ ç íîâèìè âïðàâàìè òà
ãîòóº ñâ³é îðãàí³çì. Òàêîæ òðåíåðêà êàæå, ùî çàéìàòèñÿ ñïîðòîì
ìîæíà ÿê âäåíü, òàê ³ ââå÷åð³. Âñå
çàëåæèòü â³ä âàøîãî îðãàí³çìó.
— Òå, ùî çàéìàòèñÿ óâå÷åð³
íå ìîæíà — ì³ô, — ïîÿñíþº
Ëþáîâ Ìèñüêî. — Âñå çàëåæèòü
â³ä ñàìî¿ ëþäèíè. Êîìóñü ëåãøå çàéìàòèñÿ ñïîðòîì çðàíêó,
êîìóñü — ââå÷åð³. Íàïðèêëàä,
ÿ çàéìàþñü çðàíêó, à ì³é ÷îëî-

â³ê «ñîâà». Â³í ìîæå çàéìàòèñÿ
ñïîðòîì ëèøå óâå÷åð³.
Òàêîæ òðåáà âðàõîâóâàòè, äëÿ
÷îãî ñàìå âè çàéìàºòåñü ñïîðòîì.
Ùîá ñõóäíóòè — êðàùå âèêîíóâàòè âïðàâè çðàíêó. Ùîá íàáðàòè
âàãó òà çá³ëüøèòè ì’ÿçè — êðàùå
âå÷³ðí³ òðåíóâàííÿ. Êàðä³î òðåíóâàííÿ áàæàíî ðîáèòè çðàíêó.
Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ ñïîðòèâíà
õîäüáà çàì³ñòü ïî¿çäêè ãðîìàäñüêèì
òðàíñïîðòîì òà çàðÿäêà íå íàøêîäèòü âàì. ßêùî äîòðèìóâàòèñÿ
åëåìåíòàðíèõ ïðàâèë ã³ã³ºíè, çàéìàòèñÿ ñïîðòîì, óíèêàòè ëþäíèõ
ì³ñöü — øàíñè çàðàçèòèñÿ áóäüÿêîþ ³íôåêö³ºþ çíà÷íî ìåíø³.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
СЕРЕДА, 29 липня
UA: перший
06.00 Додолики
06.35 М/с «Книга джунглiв»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.15 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10,
18.20, 00.30, 02.00 Суспiльна
студiя. Марафон
09.30 Т/с «Жiночий рай»
11.25, 01.00 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:
Спорт
15.20 Реалiтi-шоу «Грандiознi
подорожi американською
залiзницею»
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
17.30 #ВУКРАЇНI
18.55, 22.15 Д/ц «Дикi тварини»
19.35 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
20.20 Д/ц «Супер-Чуття»
21.40 Бюджетники
00.00 Спiльно
03.30 Регiональний дайджест
04.00 Д/ф «Висота 307.5»
04.55 Д/ф «Перехрестя Балу»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
04.45 ТСН
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
людей»
11.25, 13.00, 15.05 «Мiняю
жiнку»
17.10 Т/с «Жiнка»
20.30, 21.20 Т/с «Папiк»
21.50 Х/ф «Тато Ден»
22.50 Х/ф «Шерлок — 1: Велика
гра»
00.45 Х/ф «Кохання на Рiздво»
02.20 Х/ф «Мюнхен»
05.40 «Українськi сенсацiї»

IНТЕР
03.10 «Орел i Решка. Шопiнг»
04.20, 20.00 «Подробицi»
05.05 «Телемагазин»
05.35, 22.05 «Слiдство вели… з
Леонiдом Каневським»
07.00, 14.30, 15.20, 16.05 «Речдок»
08.45, 18.00, 19.00, 01.35 Токшоу «Стосується кожного»
09.45 «Корисна програма»
10.50 Т/с «Панi Фазiлет i її
доньки»
11.45 Т/с «Не вiдпускай мою
руку»
13.25 Т/с «Прекрасна Ранi»
17.00 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Пiд чужим iменем»
23.50 Т/с «Дурна кров»
02.25 Ток-шоу «Подробицi»

ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35, 10.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi
новини з Костянтином
Стогнiєм
11.30, 13.20 Т/с «Розтин
покаже»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.20 Х/ф «Зона
висадки»
16.35 Х/ф «Спецiалiст»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
21.30 Т/с «Пес»
22.30 Т/с «Таємнi дверi» 16+
Прем'єра
23.40 Т/с «Винищувачi-2:
Останнiй бiй»
01.40 Х/ф «Засiдка»
03.15 Т/с «Винищувачi»

СТБ
05.15 Т/с «Комiсар Рекс»
09.00 Т/с «Коли ми вдома»
09.55 «Зваженi та щасливi-9»
12.00 «Таємницi ДНК»
14.00, 14.50 Т/с «Крiпосна»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.15 «Один за всiх»
20.10, 22.45 Т/с «Вибiр матерi»
23.00 Т/с «Червонi браслети»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time
06.05 М/ф
07.20 Варьяти
09.20 Т/с «Грiмм»
11.00, 22.50 Х/ф «Лiгво
монстра»
13.20 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Тривожний виклик»
01.00 Т/с «Пiдступнi покоївки»
02.10 Служба розшуку дiтей
02.15 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-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, 22.00 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»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 Х/ф «Винная война»
08.50 Х/ф «Утраченное
сокровище»
10.25, 17.15 «Затерянный мир»
13.10 Х/ф «Земля, позабытая
временем»
14.55 Х/ф «Три дня на побег»
19.25 Т/с «Опер по вызову-4»
20.20 Т/с «Ментовские войны.
Харьков-2»
22.10 Т/с «CSI: Место преступления-14»
23.55 Т/с «CSI: Место преступления-13»
02.15 «Облом.UA.»

ЧЕТВЕР, 30 липня
UA: перший
06.00 Додолики
06.35 М/с «Книга джунглiв»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.15 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10,
18.20, 00.30, 02.00 Суспiльна
студiя. Марафон
09.30 Т/с «Жiночий рай»
11.25, 01.00 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:
Спорт
15.20 Реалiтi-шоу «Грандiознi
подорожi американською
залiзницею»
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
17.30 Бюджетники
18.55, 22.15 Д/ц «Дикi тварини»
19.35 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
20.20 Д/ц «Супер-Чуття»
21.40 Схеми. Корупцiя
в деталях
00.00 #ВУКРАЇНI
03.30 Регiональний дайджест
04.00 Д/ф «Перехрестя Балу»
04.55 Д/ф «Вiйна на нульовому
кiлометрi»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
04.40 ТСН
09.25 «ЖИТТЯ ВIДОМИХ
ЛЮДЕЙ
10.25 «Життя вiдомих людей»
11.20, 13.15, 15.05 «Одруження
наослiп»
17.10 Т/с «Жiнка»
20.30, 21.20 Т/с «Папiк»
21.50 Х/ф «Тато Ден»
22.50 Х/ф «Шерлок — 2: Скандал у Белгравiї»
00.45 Х/ф «Рiздво в палацi»

02.20 Х/ф «Повернення в Рiздвяну бухту»
03.45 «Любий, ми переїжджаємо»
05.35 «Українськi сенсацiї»

IНТЕР
03.10 «Орел i Решка. Шопiнг»
04.20, 20.00 «Подробицi»
05.05 «Телемагазин»
05.35, 22.05 «Слiдство вели… з
Леонiдом Каневським»
07.00, 14.25, 15.20, 16.05 «Речдок»
08.45, 18.00, 19.00, 01.35 Токшоу «Стосується кожного»
09.45 «Корисна програма»
10.50 Т/с «Панi Фазiлет i її
доньки»
11.45 Т/с «Не вiдпускай мою
руку»
13.25 Т/с «Прекрасна Ранi»
17.00 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Пiд чужим iменем»
23.50 Т/с «Дурна кров»
02.25 Ток-шоу «Подробицi»

ICTV
04.15 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини
з Костянтином Стогнiєм
10.10 Секретний фронт
10.45, 13.20 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.20 Х/ф «Каратель»
16.35 Х/ф «Вбивча швидкiсть»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Анти-зомбi
21.30 Т/с «Пес»
22.30 Т/с «Таємнi дверi» 16+
Прем'єра
23.40 Т/с «Винищувачi-2:
Останнiй бiй»
01.40 Х/ф «Живi»
03.15 Т/с «Винищувачi»

СТБ
05.15 Т/с «Комiсар Рекс»
09.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
10.00 «Зваженi та щасливi — 9»
12.00 «Таємницi ДНК»
14.00, 14.50 Т/с «Крiпосна»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.15 «Один за всiх»
20.10, 22.45 Т/с «Вибiр матерi»
23.00 Т/с «Червонi браслети»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time
06.05 М/ф
07.20 Варьяти
09.20 Т/с «Грiмм»
11.10 Х/ф «Тривожний
виклик»
13.00 Заробiтчани
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Ангели Чарлi»
23.00 Х/ф «Ангели Чарлi 2:
Повний вперед»
01.10 Т/с «Пiдступнi
покоївки»
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, 01.00 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, 22.00 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
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2+2

06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 Х/ф «Ответ»
08.45 Х/ф «Легенда о маске»
10.30 «Месть природы»
11.05 «Решала-2»
13.05, 17.20 «Затерянный мир»
14.05 Х/ф «100 000 000 до н. э.»
15.35 Х/ф «Эра динозавров»
19.25 Т/с «Опер по вызову-4»
20.25 Т/с «Ментовские войны.
Харьков-2»
22.20 Т/с «CSI: Место преступления-14»
00.05 Т/с «CSI: Место преступления-13»
01.45 «Облом.UA.»

П`ЯТНИЦЯ, 31 липня
UA: перший
06.00 Додолики
06.35 М/с «Книга джунглiв»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.15, 03.30 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10,
18.20, 00.30, 02.00 Суспiльна
студiя. Марафон
09.30 Т/с «Жiночий рай»
11.25, 01.00 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:
Спорт
15.20 Реалiтi-шоу «Грандiознi
подорожi американською
залiзницею»
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
17.25 VoxCheсk
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/ц «Дикi тварини»
19.35 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
20.20 Д/ц «Супер-Чуття»
21.40 Свiтова медицина.
Пiвденна Африка — цiлителi
Зулуси
22.15 Секрети Сонячної системи
00.00 Схеми. Корупцiя
в деталях
04.00 Д/ф «Вiйна на нульовому
кiлометрi»
04.55 Д/ф «Одесити на Донбасi»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
04.05 ТСН
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
людей»
11.20, 13.15, 15.10 «Одруження
наослiп»
17.10 Т/с «Жiнка»
20.30 «Лiга смiху»
22.25, 00.15 «Вечiрнiй квартал»
01.55 Х/ф «Отже, вiйна»
05.10 «Свiтське життя.
2020 дайджест»

IНТЕР
03.10 «Орел i Решка. Шопiнг»
04.20, 20.00 «Подробицi»
05.05 «Телемагазин»
05.35, 23.05 «Слiдство вели… з
Леонiдом Каневським»
07.00, 14.25, 15.20, 16.05,
00.55 «Речдок»
08.45, 18.00, 01.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
09.45 «Корисна програма»
10.50 Т/с «Панi Фазiлет i її
доньки»
11.45 Т/с «Не вiдпускай мою
руку»
13.25 Т/с «Прекрасна Ранi»
17.00 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство»
21.00 Х/ф «Небезпечнi
секрети»

ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30, 00.50 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, 13.20 Х/ф «Грiм у тропiках»
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 01.15 Х/ф «Костолом»

16.20, 23.00 Скетч-шоу «На трьох»
17.20, 20.10 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечiр
03.00 Т/с «Винищувачi»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.50, 19.15 «Наречена для
тата 3»
08.45 «Врятуйте нашу
родину-2»
10.35, 14.50, 18.15 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
21.10, 22.45 Т/с «Загадка для
Анни»
01.00 Т/с «Анна-детектив»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time
06.05 М/ф
07.20 Варьяти
09.15 Т/с «Грiмм»
09.50 Вiд пацанки до панянки
17.00 Х/ф «Лара Крофт: розкрадачка гробниць»
19.00 Х/ф «Лара Крофт: розкрадачка гробниць. Колиска життя»
21.20 Х/ф «Ангели Чарлi (2019)»
23.50 Х/ф «Эверли»
01.40 Т/с «Пiдступнi покоївки»
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 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 «Скажене весiлля 2»
22.45 Х/ф «Зразковий самець
2»
00.30 ЛавЛавСar 3
01.45 Теорiя зради
02.30 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 Х/ф «Горячие головы»
08.45 Х/ф «Горячие головы-2»
10.15 «Месть природы»
11.00, 17.15 «Затерянный мир»
13.50 Х/ф «Астероид против
Земли»
15.25 Х/ф «Кровавый орел»
19.25 Х/ф «Последний замок»
22.00 Х/ф «Боксер»
23.45 Х/ф «Клеймо»
01.35 Т/с «CSI: Место преступления-13»
02.15 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секретно-2017»

СУБОТА, 1 серпня
UA: перший
06.00 Додолики
06.25 Хто в домi хазяїн
06.50, 07.50 Погода
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.10,
02.30, 03.45, 05.30 Новини
07.15 М/с «Листи вiд Фелiкса»
08.20 Шо? Як?
09.05 Енеїда
10.10 Х/ф «Ромео i Джульєта», 1 с.
12.00, 20.30, 21.20 Д/ц «Дикi
тварини»
12.30 Свiтова медицина.
Пiвденна Африка — цiлителi
Зулуси
13.00 Д/ц «Подорож вiдкритим
космосом»
13.30 Секрети Сонячної
системи
14.25, 01.00 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ)
19.30 Велика вечiрня (УГКЦ)
22.00 Х/ф «Франц»
00.30, 05.00 Схеми. Корупцiя
в деталях
02.00, 04.35 #ВУКРАЇНI
02.50 Бюджетники
04.05 Перша шпальта

1+1
06.15, 07.00 «Життя вiдомих
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
11.05 «Любий, ми переїжджаємо»
17.30 Х/ф «Еван Всемогутнiй»
19.30, 05.50 ТСН
20.15, 22.00 «Вечiрнiй квартал»
23.10, 00.10 «Свiтське життя
2020. Дайджест»
01.05 «Лiга смiху»
02.55 Х/ф «Кохання на Рiздво»
04.30 Х/ф «Рiздво в палацi»

IНТЕР
03.15 «Чекай на мене. Україна»
04.40, 02.45 «Орел i Решка.
Шопiнг»
05.15 «Телемагазин»
05.50 «М/ф»
06.30 «Слово Предстоятеля»
06.40 Х/ф «Зозуля з дипломом»
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Дайте книгу скарг»
12.50 Х/ф «Двоє пiд однiєю
парасолькою»
14.35 Х/ф «Бережись автомобiля»
16.30 Х/ф «Доньки-матерi»
18.30 Т/с «Голос з минулого»
(12+) 1–2 сс
20.00, 02.15 «Подробицi»
20.30 Т/с «Голос з минулого»
(12+) 3–4 сс. Заключна
22.30 «Ювiлейний вечiр Михайла Шуфутинського «Артист»
00.15 Х/ф «Коханцi»

ICTV
04.45 Скарб нацiї
04.50 Еврика!
05.00 Факти
05.25 Т/с «Копи на роботi»
07.40 Скетч-шоу «На трьох»
09.40 Т/с «Розтин покаже»
12.30, 13.00 Х/ф «Полiцейський
з Беверлi Гiллз»
12.45 Факти. День
14.50 Х/ф «Полiцейський з
Беверлi Гiллз-2»
16.45, 18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Викрадена-2»
20.55 Х/ф «Заручниця-3»
23.00 Х/ф «Закатати в асфальт»
01.55 Х/ф «Дилер»
03.20 Т/с «Винищувачi»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
07.40, 10.50 Т/с «Вибiр матерi»
09.30 «Неймовiрна правда про
зiрки»
17.00 «Хата на тата»
19.00 «Звана вечеря»
20.55 Х/ф «Дiвчата»
22.55 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi»
00.50 «Весiлля в Малинiвцi:
невiдома версiя»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time
06.05 М/ф «Агент Марнi»
07.20 Аферисти в мережах
09.20 Варьяти
11.10 Хто зверху?
15.10 Х/ф «Безсоромна
мандрiвка»
17.00 М/ф «Фердинанд»
19.00 Х/ф «Вiдьмина гора»
21.00 Х/ф «Привид в обладунках»
23.00 Х/ф «Той, що бiжить
по лезу 2049»
02.10 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.30 М/ф «Бi Мувi: Медова
змова»
09.50 М/ф «Лiно»
11.20 Х/ф «Агент пiд прикриттям»
12.50 4 весiлля
17.15 Х/ф «Зразковий самець 2»
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
пiд Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька i
Володька
22.00 Країна У
23.00 Х/ф «Люблю назавжди»

00.45 Теорiя зради
02.30 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
08.35 «Затерянный мир»
13.15 Х/ф «Битва проклятых»
15.00 Х/ф «Игра Эндера»
17.00 Х/ф «Пекло»
19.00 Х/ф «Вторжение: Битва
за рай»
20.55 Х/ф «Книга Илая»
23.00 Х/ф «Ниндзя»
00.40 Т/с «CSI: Место преступления-13»
01.30 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секретно-2017»

НЕДIЛЯ, 2 серпня
UA: перший
06.00 Додолики
06.25 Хто в домi хазяїн
06.50, 07.50 Погода
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.10,
02.30, 03.45, 05.30 Новини
07.15 М/с «Листи вiд Фелiкса»
08.15 Шо? Як?
09.00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя
Української Греко-Католицької
Церкви
12.30 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви
в Українi
13.30 На схiдному фронтi
14.25, 01.00 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
18.00 Д/ц «Iсторiї вулканiв»
18.30 Д/ц «Всi на море. Нова
Зеландiя»
19.30, 21.20 Д/ц «Дикi тварини»
20.00 Д/ф «Iндiя. Слiдами
тигра»
22.00 Х/ф «Життя»
00.30, 02.00, 03.15 #ВУКРАЇНI
02.50 Бюджетники
04.05 Схеми. Корупцiя
в деталях
04.35 Святi та грiшнi

1+1
06.15, 07.05 «Життя вiдомих
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.25, 00.55 «Свiт навиворiт»
12.30 Т/с «Папiк»
17.30 Х/ф «Сьомий син»
19.30, 05.45 ТСН
20.15 Х/ф «Ван Хельсинг»
23.00 Х/ф «Сонна лощина»

IНТЕР
04.00, 11.00 «Орел i решка.
Божевiльнi вихiднi»
04.50, 10.00 «Орел i решка.
Дива свiту»
05.35 «Подорожi в часi»
06.00 Х/ф «Вождь червоношкiрих»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
12.05 Т/с «Там, де твiй дiм»
14.40 Т/с «Голос з минулого»
(12+) 1–4 сс. Заключна
18.10 Х/ф «Четверо проти
банку»
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «100 речей i нiчого
зайвого» (12+) Прем'єра

22.50 Х/ф «Бережись автомобiля»
00.45 «Речдок»

ICTV
04.20 Скарб нацiї
04.30 Еврика!
04.35 Факти
05.00, 07.40 Анти-зомбi
05.50, 08.35 Громадянська
оборона
06.40 Секретний фронт
09.30 Т/с «Вiддiл 44»
12.25, 13.00 Х/ф «Час вiдплати»
12.45 Факти. День
14.55 Х/ф «Викрадена-2»
16.35 Х/ф «Заручниця-3»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «С. В.О. Т.: Спецназ
Мiста Янголiв»
21.20 Х/ф «С. В.О. Т.: Перехресний вогонь»
23.05 Х/ф «Схильнiсть»
00.55 Х/ф «Засiдка»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.55 «Бiлоруський вокзал:
невiдома версiя»
06.50 «Дiвчата: невiдома
версiя»
07.50 «Весiлля в Малинiвцi:
невiдома версiя»
08.45 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi»
10.40 «Хата на тата»
19.00 «Слiдство ведуть екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
22.45 «Я соромлюсь свого тiла»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Ревiзор
09.00, 11.00 Kids» Time
09.05 М/ф «Фердинанд»
11.05 Х/ф «Той, що бiжить
по лезу 2049»
14.10 Х/ф «Привид в обладунках»
16.10 Х/ф «Вiдьмина гора»
18.10 Х/ф «Бунтар Один»
21.00 Х/ф «Зорянi вiйни: Останнi Джедаї»
23.55 Х/ф «Эверли»
01.50 Варьяти
02.45 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф «Цукерки або смерть:
веселого Хелловiну»
12.30 Т/с «Село на мiльйон 2»
16.15 Х/ф «Скажене весiлля 2»
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу пiд Полтавою
18.30, 19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька
22.00 Країна У
23.00 Х/ф «Хапай i тiкай»
01.00 Теорiя зради
02.45 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
08.10, 00.30 «Затерянный мир»
13.05 Х/ф «Утраченное
сокровище»
14.50 Х/ф «Экспедиция «Ноев
ковчег»
17.15 Х/ф «Боксер»
19.00 Х/ф «Сорок восемь часов»
20.50 Х/ф «Другие сорок
восемь часов»
22.40 Х/ф «Ниндзя-2»
02.25 «Облом.UA.»
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ЙОМУ ПРОРОКУВАЛИ ОДНЕ,
А ВІН ПІШОВ ЗА МРІЄЮ

²âàí Ìóëÿð÷óê íàðîäèâñÿ
27 ëèïíÿ 1930 ðîêó â ñåë³ Îñòðîæö³ Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³ â áàãàòîä³òí³é íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷í³é ðîäèí³ Ìàòâ³ÿ é Àíàñòàñ³¿
Ìóëÿð÷óê³â. Íå ñòàëî â³äîìîãî
òåðíîï³ëüñüêîãî ñêóëüïòîðà ²âàíà
Ìàòâ³éîâè÷à Ìóëÿð÷óêà 18 òðàâíÿ öüîãî ðîêó.
ЩО ВІДОМО ПРО РОДИНУ
Ó öåðêîâí³é êíèç³ çàïèñàëè,
ùî â³í íàðîäèâñÿ 25 ëèïíÿ,
à â íîòàð³àëüí³é 27-îãî. Çà ÷àñ³â ïîëüñüêîãî ïàíóâàííÿ õîäèâ
íàâ÷àòèñÿ ó ºâðåéñüêå ì³ñòå÷êî
çà äâà ê³ëîìåòðè â³ä äîìó, ÿêå
ïîò³ì áóëî çíèùåíå í³ìöÿìè.
Ä³òè ó ñ³ì’¿ Ìóëÿð÷óê³â íàïàì'ÿòü
çíàëè òâîðè Òàðàñà Øåâ÷åíêà,
à éîãî ñòàðøèé áðàò íàâ³òü ïîâí³ñòþ ïåðåïèñàâ «Êîáçàðÿ» ó çîøèò. Ïàí ²âàí çáåð³ã öåé çîøèò.
Ó ðîäèí³ áóëî ñåìåðî ä³òåé.
Ñòàðøîãî áðàòà ó 18 ðîê³â çàáðàëè â Ðàäÿíñüêó àðì³þ, àëå â³í
óò³ê â ÓÏÀ òà çíèê áåçâ³ñò³ ï³ñëÿ
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ñåñòðà áóëà
çâ’ÿçêîâîþ ÓÏÀ. ßê ðîçïîâ³äàâ
ä³äóñü, ðîäèíó äèâîì íå âèâåçëè â Ñèá³ð. Äÿäüêà — ñâÿùåíèêà âèñëàëè â ðîáî÷å ïîñåëåííÿ
Ñóõîáåçâîäíå Íèæíüîãîðîäñüêî¿
îáëàñò³.
— Íàïåâíå, çàâäÿêè ìàì³ íàñ
íå ÷³ïàëè. Ì³é áðàò ï³øîâ äî àðì³¿. ßêîñü âîíè âîçèëè ñíàðÿäè
â ñåëî Âåðáà, öå çà Äóáíîì. Â³í
íàäèâèâñÿ, ÿê òàì êîìàíäóþòü
ëþäüìè, à ëþäè áóëè — ÿê ãàð-

ìàòíå ì'ÿñî, — ðîçïîâ³äàâ ñêóëüïòîð ïðè æèòò³. — Í³ìö³ ñòîÿëè
íà ãîð³, à Ðàäÿíñüê³é àðì³¿ ãîðó
òðåáà áóëî âçÿòè. Ùîäíÿ ñîòí³
ëþäåé íàìîòóâàëî íà ãóñåíèö³ òàíê³â ³ ñë³äó â³ä íèõ á³ëüøå íå áóëî, à ð³äíèì ïèñàëè,
ùî âîíè áåçâ³ñòè çíèêëè. Â³í
íå õîò³â òàê ïîìèðàòè, òà é âò³ê
â ÓÏÀ. ßêîñü ìàìó âèêëèêàëè
íà äîïèò, ïèòàëè, äå ñèí. À ìàìà
êàæå: «Òî ÿ ìàþ âàñ ïèòàòè, äå
ì³é ñèí. ß âàì â³ääàëà éîãî, äå
âè ïîä³ëè ìîþ äèòèíó?» Ï³ñëÿ
öüîãî â³ä íàñ â³ä÷åïèëèñÿ…
КАЗАЛИ: НІКОЛИ НЕ БУДЕ
СКУЛЬПТОРОМ
×åðåç â³éíó øêîëó çàê³í÷èâ,
êîëè éîìó áóëî çà äâàäöÿòü.
Ó 1952 çàê³í÷èâ îäíî÷àñíî Îñòðîæåöüêó ñåðåäíþ ³ Ëóöüêó õóäîæíþ øêîëè. Àëå ïîò³ì ó Ëüâîâ³ é
Ëóöüêó éîìó â÷èòèñü íå äàâàëè.
1964–1965 ðîêè áóâ äèðåêòîðîì
Äîìó êóëüòóðè ó ñåë³ Ìëèí³â.
Óïðîäîâæ 60-õ-70-õ ðîê³â æèâ ³
íàâ÷àâñÿ íà Êóáàí³, òàì çàê³í÷èâ
Êóáàíñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò ³ ïî÷àâ çàéìàòèñÿ
ñêóëüïòóðîþ. Äèïëîìíà ðîáîòà
²âàíà — «Ðèáàê Àçîâ’ÿ» 1964 ðîêó
ó ñòàíèöÿõ Ïîëòàâñüêà ³ Êè¿âñüêà, à òàêîæ íà õóòîð³ Øåâ÷åíêà
ñïîðóäèâ ïàì’ÿòíèêè âî¿íàì-îäíîñåëüöÿì, ïîëåãëèì íà ôðîíòàõ
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Çàãàëîì,
ó 60-ò³ ðîêè ñêóëüïòîð ñòâîðèâ
ó Êðàñíîäàðñüêîìó êðàþ ø³ñòü
ìîíóìåíòàëüíèõ òâîð³â âîºí-

íî¿ òåìàòèêè. Ç 1970-îãî ðîêó
æèâ ³ ïðàöþâàâ ó Òåðíîïîë³. Ç
1992 ðîêó — ÷ëåí Íàö³îíàëüíî¿
ñï³ëêè õóäîæíèê³â Óêðà¿íè.
Ãîëîâíà òåìà á³ëüøîñò³ ðîá³ò —
øåâ÷åíê³àíà òà íàö³îíàëüíå â³äðîäæåííÿ. Ïî÷èíàâ ñâ³é òâîð÷èé
øëÿõ ³ç æèâîïèñó. Âïåðøå âçÿâ
ïåíçëÿ äî ðóê, áóäó÷è ñåìèêëàñíèêîì. Ïåðø³ êàðòèíè áóëè íàïèñàí³ îë³éíèìè ôàðáàìè. Ãîëîâíîþ òåìîþ ïîíàä 200 ðîá³ò º
ëþäèíà. Àâòîð á³ëüøå 40 ìîíóìåíòàëüíèõ ïàì’ÿòíèê³â ó Êóáàí³,
Îðåíáóðç³, Âîëèí³, Ð³âíåíñüê³é
îáëàñò³ òà Òåðíîï³ëë³.
— Ó äèòèíñòâ³ ²âàíîâ³ êàçàëè,
ùî éîìó í³êîëè íå ñòàòè ñêóëü-

Ïàì’ÿòíèêè, ïîãðóääÿ,
ìåìîð³àëüí³ äîøêè
Іâàíà Ìóëÿð÷óêà º
íå ëèøå â Òåðíîïîë³,
à é ó áàãàòüîõ ì³ñòàõ,
ì³ñòå÷êàõ ³ ñåëàõ êðà¿íè
ïòîðîì, àëå â³í äîâ³â ïðîòèëåæíå.
Ñêóëüïòîðîì â³í ìð³ÿâ ñòàòè ùå
ç³ øê³ëüíèõ ðîê³â, àëå çàðàäè
çä³éñíåííÿ ñâîº¿ ìð³¿ éîìó äîâåëîñÿ ïðîéòè íàäçâè÷àéíî âàæêèé
øëÿõ. Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè âò³ëèòè
ñâî¿ ³äå¿ áóëî íåïðîñòî, îñîáëèâî
óëþáëåíó øåâ÷åíê³âñüêó òåìó ³
âñå, ùî ïîâ’ÿçàíå ç Óêðà¿íîþ, —
ðîçïîâ³äàþòü ðîäè÷³ ïîìåðëîãî.
ВІДОМІ РОБОТИ СКУЛЬПТОРА
Ïàì’ÿòíèêè, ïîãðóääÿ, ìåìîð³àëüí³ äîøêè ²âàíà Ìóëÿð÷óêà
º íå ëèøå â Òåðíîïîë³, à é ó áàãàòüîõ ì³ñòàõ, ì³ñòå÷êàõ ³ ñåëàõ
Òåðíîï³ëüùèíè, à òàêîæ Çàõ³äíî¿
Óêðà¿íè. Â³í º àâòîðîì Ô³ãóðè
Áîãîðîäèö³, ³ñòîðè÷íèõ ïîñòàòåé
òà â³äîìèõ ä³ÿ÷³â íàóêè ³ êóëüòóðè, ðåë³ã³¿, ãåðî¿â ñïîðòó ³ ïðàö³.
ßêùî öå ³ñòîðè÷í³ ïîñòàò³, òî â³í
äîâãî âèâ÷àâ íå ëèøå ôîòîãðàô³¿,
à é æèòòºïèñ öèõ ëþäåé, ùîá ä³çíàòèñü, ÿêèìè âîíè áóëè.
— Ó Ðîñ³¿ ÿ íàâ÷èâñÿ ÿê âåñòè

АРХІВ РОДИНИ МУЛЯРЧУКА

Доля  Лише його пам’ятників
Шевченку на Тернопільщині є 20,
а загалом Іван Мулярчук є автором
понад 200 скульптур. Тернопільський
скульптор і художник вважав, що митець
повинен працювати до останнього і
цитував Франка, який говорив, що слава
до митців приходить по їхніх кістках

Тернопільський скульптор і художник Іван Мулярчук
вважав, що митець повинен працювати до останнього
ñåáå ç ïàðò³éíèìè ïðàö³âíèêàìè ³ âì³â ñïîê³éíî äîñÿãòè ñâîãî,
îá³éòè ãîñòð³ ìîìåíòè, à íå éòè
íàïðîëîì, ùîá áóëî ïî-ìîºìó.
Áî ÿêáè áóâ ³íøèì, ÿê êàæå ²âàí
Ìàòâ³éîâè÷, òî äàâíî óáèëè á, —
ãîâîðèâ êîëèñü ñêóëüïòîð.
²âàí Ìóëÿð÷óê ïðàöþâàâ íàä
ïàì’ÿòíèêîì àâòîðà ã³ìíó ñ³÷îâèõ ñòð³ëüö³â Ñòåïàíó ×àðíåöüêîìó ó éîãî ð³äíèõ Øìàíüê³âöÿõ ×îðòê³âñüêîãî ðàéîíó.
«Áàãàòî õòî ç ïàðò³éíîãî àêòèâó
íå õîò³â ïîÿâè öüîãî ïàì’ÿòíèêà, ìåí³ æîäíî¿ êîï³éêè íå çàïëàòèëè çà íüîãî, áî áóëè òàê³
ó ñåë³, ðàéîí³ é îáëàñò³, õòî
íå õîò³â ò³º¿ òåìè âèñâ³òëþâàòè. Öå ¿ì íà÷å áîëÿ÷êà áóëà,
àëå ÿ çðîáèâ, íåçâàæàþ÷è í³
íà ùî. Ìåíå íå ö³êàâèëè ãðîø³,
ãîëîâíå — çàâåðøèòè ðîáîòó», —
РЕКЛАМА

Головною темою понад
200 робіт є людина

Митець є автором понад 40
монументальних пам'ятників

ðîçïîâ³äàâ ïàí Ìóëÿð÷óê.
²âàí Ìóëÿð÷óê ñòâîðèâ
20 ïàì’ÿòíèê³â Òàðàñó Øåâ÷åíêó.
Çà ñîðîê ðîê³â òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³
ó îäèíàäöÿòè ðàéîíàõ Òåðíîï³ëüùèíè âñòàíîâèâ 37 ïàì’ÿòíèê³â.
Ïåðøà ðîáîòà ñêóëüïòîðà â Òåðíîïîë³ — öå ïàì’ÿòíèê ²âàíí³
Áëàæåâè÷ ó Äåíèñîâ³, îñòàííÿ —
ïîãðóääÿ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî
äëÿ ìóçåþ ó Çáàðàæ³.
Ñêóëüïòîð ïðîæèâ äóæå
ñêëàäíå, àëå ö³êàâå æèòòÿ. Â³í
ïîìåð, àëå çàëèøèâ ï³ñëÿ ñåáå
ñò³ëüêè ö³êàâèõ ðîá³ò òà ó÷í³â.
Â³í ëþáèâ öèòóâàòè ïîåòà ²âàíà
Ôðàíêà, ÿêèé êàçàâ, ùî ñëàâà
äî ìèòö³â ïðèõîäèòü ïî ¿õí³õ
ê³ñòêàõ. Äî íüîãî âîíà ïðèéøëà
ùå çà æèòòÿ.
Çàïèñêè Âîëîäèìèðà
ÌÓËßÐ×ÓÊÀ

ÐÎÇÂÀÃÈ

Півроку тому записався в спортзал і —
ніякого прогресу. Завтра сходжу туди
особисто, дізнаюся, в чому річ.

***

Іноді зустрінеш когось — і з першого
погляду, з першого моменту розумієш:
«Ось та людина, без якої ти хочеш
прожити все своє життя».

***

Плани на рік:
2015: схуднути на 5 кг.
2016: схуднути на 7 кг.
2017: схуднути на 9 кг.
2018: схуднути на 11 кг.
2019: схуднути на 15 кг.
2020: боротися проти
стандартів краси, нав’язаних

нам матеріалістичним і гнітючим
капіталістичним світом.

***

Пам’ятайте, літо закінчується тоді, коли
купатися стає занадто твердо…

***

А казки стають дедалі жорстокішими,
подумала Попелюшка, відділяючи
манку від цукру.

***

Боже! Я дійсно благав, щоб у мене
з’явився хто-небудь, але чому глисти?

***

Бажаю усім знайти гроші в осінніх
куртках.

***

Вчергове готуюся стати батьком: вже
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з’їхав з орендованої квартири і змінив
номер мобільного.

***

***

— Мабуть, вже час прибрати
в квартирі. Де в нас пилосос?
— Іди ось тією стежкою.

Було помітно, що Яші резюме допомагала писати бабуся. В графі «Недоліки»
було написано: «Погано їсть».
Лимон зі смаком томату, томат зі
смаком сиру, сир з кислинкою лимону.
Молекулярна кухня? — запитаєте ви.
— Просто ніж ліньки мити, — відповім я.

***

Купив книжку про феншуй. Не знаю,
куди її покласти.

***

— Пані, дайте мені пачку цигарок and
сірників. Не біда, що я англійською?

ÒÈÆÍÅÂÈÊ «RIA ÏËÞÑ»

Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ «RIA ïëþñ» ¹507-107 ÏÐ, ñåð³ÿ
ÒÐ, âèäàíå 10.08.2011 ð. Äåðæàâíèì êîì³òåòîì òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè. Çàñíîâíèê ÒÎÂ «Ð²À
Õîëäèíã». Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó — ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî «Ð²À»; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à
Ãàçåòà º ÷ëåíîì «Óêðà¿íñüêî¿ Ìåðåæ³
Îãîëîøåíü».

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

Ãàçåòà º ÷ëåíîì Âñåñâ³òíüî¿ Ãàçåòíî¿ Àñîö³àö³¿

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

Áåçêîøòîâíå ðîçïîâñþäæåííÿ äðóêîâàíîãî ÇÌ² îïëà÷åíî ðåêëàìîäàâöåì.
Ðåêëàìà ïîçíà÷àºòüñÿ ðåºñòðàö³éíèì íîìåðîì òà äðóêóºòüñÿ â³äì³ííèì â³ä îñíîâíîãî øðèôòîì. Ìàòåð³àëè ó
ðóáðèêàõ «Çðîáëåíî â Òåðíîïîë³», «Íîâèíè êîìïàí³é», «Øîï³íã», «Ïîë³òè÷íà ïîçèö³ÿ» òà «Ïðåñ-ñëóæáè» ïóáë³êóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà òåêñòè
ðåêëàìè é îãîëîøåíü. Ïåðåäðóê ìàòåð³àë³â — ò³ëüêè ç äîçâîëó ðåäàêö³¿.
Áóêâîñïîëó÷åííÿ RIA, ÐÈÀ, Ð²À (à òàêîæ ó ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè òà âèñëîâàìè),
ãðàô³÷í³ çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äëÿ êîï³þâàííÿ çã³äíî ç àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.

***

Погода на завтра: дощ і дощі. Часом
дощові дощі та невеликий дощ
всередині великого дощу із дощу.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №29

***

***

— Так бісить, коли до приходу гостей
ти прибираєш квартиру, а вони раптом
не можуть прийти і ти такий, як йолоп,
сидиш в чистій квартирі…

***

Подруга сіла на дієту: 10 м’ятних драже
на сніданок, 15 — на обід і 10 на вечерю. Подих в неї свіжий, але слабкий.

ÀÄÐÅÑÀ ÐÅÄÀÊÖ²¯
ì. Òåðíîï³ëü, âóë. Äóáîâåöüêà, 1-Á
(êîëèøí³é áóäèíîê îô³öåð³â). Ïðàöþºìî 9.00-18.00.
Ïîøòîâà àäðåñà: 46001, ì. Òåðíîï³ëü, âóë. Äóáîâåöüêà 1-Á.
Òåëåôîíè ðåäàêö³¿:
(0352) 43-00-50, 43-00-56
Òåëåôîíè êóð’ºðñüêî¿ ñëóæáè ³ ïåðåäïëàòè:
(0352) 43-00-50, 43-00-56
«RIA ïëþñ» â ²íòåðíåò³: 20minut.ua
ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÄÀÍÍß ÎÃÎËÎØÅÍÜ ×ÈÒÀÉÒÅ
ÍÀ 3-é ÑÒÎÐ. ÁËÎÊÓ «ÐÎÁÎÒÀ»
²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî «Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032,
ì. Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3-À; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 12.08.2009 ð

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð:
Íàòàë³ÿ Áóðëàêó — 097-445-82-67.
Äèçàéí òà âåðñòêà: Â³òàë³é Êîðîë³ùóê
Â³ää³ë ðåêëàìè: 43-00-50.
Â³ää³ë êóð’ºðñüêî¿ ñëóæáè òà ïåðåäïëàòè:
Ë³ë³ÿ Ïàâëèøèí, 095-837-87-14.
Â³ää³ë îãîëîøåíü: 098-477-12-70,
096-72-92-018
Íîìåð íàáðàíèé òà çâåðñòàíèé êîìï’þòåðíèì
öåíòðîì RIA.
Ðåêîìåíäîâàíà ö³íà 5 ãðí 00 êîï.

ÁÀÍÊ²ÂÑÜÊ² ÐÅÊÂ²ÇÈÒÈ
åêñêëþçèâíî¿ ðåêëàìíî¿ àãåíö³¿
ÒÎÂ «PIA ÌÅÄ²À»:
ð/ð 26002012027968
êîä ªÄÐÏÎÓ — 40914460
â ÏÀÒ «ÓêðÑîöáàíê»,
ì. Â³ííèöÿ, ÌÔÎ 300023,
ñâ³ä. ïðî ðåºñòð. ïëàò. ÏÄÂ
¹ 1602084500053.
²íä. ïîäàòê. íîìåð
409144602081.

Â³ääðóêîâàíî: ÒÎÂ «Ïîä³ëëÿ-Òåð», ì. Òåðíîï³ëü, òåë.
(0352)52-27-37, (067)352-18-51. www.a-print.com.ua

Òèðàæ 18000 ïðèì³ðíèê³â. Çàì. ¹1519
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Фінансовий гороскоп
ОВЕН Наступний місяць сприятливий для грошових справ,
хоча є ризик, що друга половина
місяця буде менш вдалою. Тому Овнам
краще відповідально підходити до робочих справ, вміло планувати покупки,
грамотно розпоряджатися вільними
грошима і не влазити в борги.
ТЕЛЕЦЬ Наступний місяць обіцяє Тельцям багато можливостей
для того, щоб досягти намічених
цілей. Однак все може зіпсувати банальна невпевненість в собі. Астрологи
пропонують налаштуватися на перемогу і кожен день робити хоча б один
крок в напрямку поставленої мети.
БЛИЗНЮКИ У серпні
у Близнюків буде шанс
збільшити розмір заробітної
плати і притягнути успіх. Але будуть
потрібні цілеспрямованість і віра в себе:
не варто відступати, зіткнувшись
з труднощами. Також слід завести
корисні звички на кожен день.
РАК Раків в кінці літа чекає
період затишшя. У цей час
важливо не погіршити стан
справ, не взяти з необережності
руйнівний кредит, бути уважнішим при
покупках, щоб не купити бракований
товар або не забути гаманець на касі.
ЛЕВ У Левів благополуччя
в серпні буде залежати від
їхніх сильних рис: фінансової
грамотності, працьовитості та активності.
Найголовніше — не перевантажувати
себе обов’язками: в іншому випадку
весь заробіток зрештою піде
на відновлення сил і відпочинок після
трудових забігів і стресів.
ДІВА Астрологи попереджають,
що в прийдешньому місяці
найкраще покладатися на голос
інтуїції і власні сили. Якщо доведеться
довірити вирішення важливих питань
комусь іншому, варто приготуватися
до того, що завдання буде виконано
не так, як розраховували.
ТЕРЕЗИ У серпні козирем Терезів
стане вміння грамотно розпоряджатися грошима і враховувати думку оточуючих. Це дозволить
скоротити борги, а також укласти багато
вигідних контрактів і залучити нові
грошові потоки. Тому астрологи радять
не приховувати свої таланти і відповідально підходити до робочих завдань.
СКОРПІОН Скорпіонам в серпні
доведеться вичавити максимум
з будь-якої, навіть неприбуткової
ситуації. Це буде єдино правильний підхід, який допоможе притягнути удачу
і фінансовий потік. Зірки допоможуть
залучити нові фінансові можливості і
отримати прихильність Фортуни.
СТРІЛЕЦЬ Стрільці можуть
зробити в серпні багато вигідних
придбань. Причому мова йде
як про нерухомість, так і, наприклад,
про нову машину. Для когось це
може означати капітальний ремонт
в квартирі, а для когось — технічний
огляд автомобіля.
КОЗЕРІГ Наступний місяць
не можна назвати вдалим
для спонтанних рішень
і необдуманих вчинків. Перш
ніж братися за новий проєкт або
вплутуватися в сумнівні авантюри,
астрологи радять ретельно перевірити
всю інформацію і прорахувати свої дії
на кілька ходів вперед.
ВОДОЛІЙ У серпні найкращим
помічником Водоліїв стане
щоденник. Запорукою успіху
буде вміння чітко планувати свій час і
розподіляти обов’язки. Зірки пропонують подумати над тим, які цілі потрібно
поставити перед собою на місяць, що
потрібно виконати в першу чергу.
РИБИ Рибам в серпні прийде
на допомогу позитивне мислення. Без нього в цьому місяці
навряд чи вийде щось путнє. На щастя,
вміння позитивно мислити можна
тренувати і розвивати, як і будь-який
інший навик. Гроші, за словами астрологів, витрачати зараз краще на саморозвиток, навчання або подорожі.

facebook.com/te20minut/

instagram.com/20.hvylyn/

Де перевірити здоров'я

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

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

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

ЛОР-КЛІНІКА ДЛЯ ВСІЄЇ СІМ'Ї
Отоларингологи клініки проводять якісну
діагностику дорослих та дітей, лікування та
профілактику захворювань вуха, носа, глотки і
гортані, різних патологій слуху, отитів, ринітів,
синуситів, фарингітів, тонзилітів, ларингітів та
інших захворювань ЛОР-органів. Лікування
із застосуванням сучасних медикаментозних,
ендоскопічних і лазерних методів лікування.
Адреса: м.Тернопіль, просп. Злуки, 45. Тел.
096–497–27–57.
Www.lor.te.ua, Lorklinika_ternopil

ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ «РУХ»
Сучасний лікувальний, реабілітаційний та профілактичний заклад, що допомагає усунути наслідки
будь-яких травм чи захворювань опорно-рухового
апарату, дихальної, серцево-судинної та імунної
систем. Ми зупиняємо процес старіння м’язів усього тіла та повертаємо їм звичну рухову активність.
Лікування, реабілітація, чи профілактика патологій
відбуваються шляхом відновлення рухової активності, природного лімфотоку та кровотоку у м’язах
тіла. За допомогою комплексної діагностики знаходимо першопричину патології чи дискомфорту,
усуваємо больові відчуття, розробляємо ефективний комплекс вправ і процедур, щоб запобігти
виникненню цих порушень у майбутньому.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Миру, 2 А,
тел. 098–128–44–68. Виписка з реєстру
№ 3205907934 від 09.03.2016 р.

«ІНТЕР-ОПТИКА»
Послуги: консультація професора, лікаря-офтальмолога вищої категорії Турчина Миколи Васильовича; повне обстеження органу зору; сучасні
методи діагностики, лікування та диспансерне
спостереження хворих на глаукому; кваліфікований підбір засобів корекції (окуляри та контактні
лінзи) лікарем-офтальмологом; приємні ціни,
великий асортимент якісних окулярів, оптичних
і контактних лінз, оправ, сонцезахисних окулярів від провідних виробників; виготовлення та
ремонт окулярів, в тому числі дитячих; гарантійне
та післягарантійне обслуговування. 20-річний
досвід роботи «ІНТЕР-ОПТИКА» та десятки тисяч
вдячних клієнтів надихають нас робити більше і
ставати кращими!
Адреса: м. Тернопіль, вул. Миру, 3 А,
тел. (0352) 431–759, 097–238–87–02.
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АНЕКДОТИ
Він прийшов на побачення з
саджанцем дерева, цеглиною
і без презерватива, щоб
вона побачила, що у нього
найсерйозніші наміри.

***

Куме, ви дурень! ЦитрамонДарниця — це не поїзд.

***

Продаю домашній мед, але
мусите чекати, бо маю одну
бджолу.

***

Впала якось з велосипеда
вчителька української мови:
«Ой, леле, як боляче…
Лишенько… Хай йому грець!»

***

Народна прикмета: якщо
людина відсутня в інтернеті,
значить сапає город.

***

Гуцули-буддисти не кажуть
«оммм». Вони кажуть: «Йой,
най Будда».

***

Те, що карантин затягнеться,
я зрозумів, коли дозволили
фотографуватися в масці
на паспорт.

повного грошей. Потім за мною
гнався якийсь лютий чоловік з
гітарою.

***

— Котику, привіт! Я тобі
насмажила млинці і трохи
вдарила машину.
— Що зробила?
— Млинці!!!

***

Оголошення біля Одеської консерваторії: «Всесвітньовідомий
квартет шукає собі двох скрипалів та одного віолончеліста».

***

Ви знаєте, на карантині вдома
зовсім не нудно. Але, як так
може бути, що в одному
пакеті гречки 2766 зерен,
а в іншому — 2608?

***

Вихователька дитячого садка
Віолета Валеріївна до кінця
робочого дня погодилася, що її
звати Фіолетове Варення.

***

***

Мої джинси говорять мені:
«Марічко, не жери, ми ледь
застібаємося, а мої леопардові
лосини підступно шепчуть: «Їж,
люба, ми розтягнемося»…

***

Микола дуже образився, коли
дружина підписала диск з їхнім
відео «Моє перше весілля».

Сторож з заводу виробництва
шампуню так переконував, що
він не краде, що аж запінився.
Хлопчик, який сходив лише
на один урок карате, встиг лише
вклонитися хуліганам.

***

У єврейській казці Ребе Гуд
забрав гроші в багатих і роздав їх
бідним… під невеликий відсоток.

***

Природа щедро обдарувала
мене гумором. На цьому
подарунки закінчилися.

***

Це був дуже дивний день.
Спочатку я знайшов капелюха,

***

***

— Розо, я кину весь світ до твоїх
ніг.
— Гришо, не казись. Постав
глобус на місце.

***

— Сьомочко, я чула ви
одружуєтеся!
— Таки да.
— І як вам ваша майбутня
дружина?
— Ой, скільки людей — стільки
думок. Мамі — подобається,
а мені — ні.

