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НАЗАД У ЖОРСТКИЙ КАРАНТИН
ЧИ ЖИТИМЕМО ЗА ЗАКОНАМИ «ЧЕРВОНОЇ ЗОНИ»
Рішенням Кабміну Тернопіль внесли
до «червоної зони». А отже, фактично ми маємо
повернутися на початок карантину. Підприємці,
як і більшість жителів міста, проти. Люди кажуть,
не готові вмирати з голоду
X

Чому саме Тернопіль внесли до «червоної
зони»? Які правила діють, як вийти із ситуації,
чи будуть штрафувати підприємців та коли
колір зони для нас можуть змінити,
дізнавалися журналісти «RIA плюс»

X
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«ЦЕ БУЛО НЕСТЕРПНО, НА МЕНЕ
ТИСНУЛИ З УСІХ СТОРІН»

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758,
FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM

Òåðíîïîëÿíèí Áîðèñ ðîçïîâ³â, ùî äåê³ëüêà ðîê³â òîìó ô³íàíñîâà ñèòóàö³ÿ çìóñèëà éîãî
ï³òè äî óñòàíîâ, ÿê³ øâèäêî äàþòü ãðîø³ â êðåäèò. Ç òîãî ÷àñó
³ äî ñüîãîäí³ â³í ìàº ïðîáëåìè
ç êîëåêòîðàìè, ÿê³ ÷àñ â³ä ÷àñó
äçâîíÿòü äî íüîãî.
«КОЛЕКТОРИ ДЗВОНИЛИ
ДО РІДНИХ ТА ДРУЗІВ»
— ×åðåç ñêðóòíó ô³íàíñîâó ñèòóàö³þ ÿ âçÿâ êðåäèòè â ê³ëüêîõ
óñòàíîâàõ çà ïàðó äí³â, — êàæå ïàí
Áîðèñ. — Öå äîïîìîãëî âèð³øèòè
ìî¿ ïðîáëåìè, àëå íà òîé ìîìåíò
ÿ íå ìàâ ÷èì â³ääàâàòè ãðîø³.
Çà ñëîâàìè ÷îëîâ³êà, ñïî÷àòêó éîìó òåëåôîíóâàëè ç áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ òà ïðîñèëè ïîâåðíóòè áîðã, ï³çí³øå íàäñèëàëè ÑÌÑ. Àëå âæå çà äåÿêèé ÷àñ
ïî÷àëèñÿ äçâ³íêè â³ä êîëåêòîð³â,
à êîëè Áîðèñ çì³íèâ íîìåð, äçâîíèòè ïî÷àëè äî éîãî ðîäè÷³â òà
äðóç³â.
— Êîëåêòîðè äçâîíèëè äî ìîº¿
ìàìè, ÿêà íàâ³òü íå ï³äîçðþâàëà
ïðî ìî¿ «ïðèãîäè», — êàæå ÷îëîâ³ê. — Êàçàëè, ùî ÿ ñîðîìëþ
ñâîþ ðîäèíó, ³ ÿêùî íå ïîâåðíó

ãðîø³, òî âîíè ñï³ëêóâàòèìóòüñÿ
ç³ ìíîþ ïî-³íøîìó.
×îëîâ³êó ïèñàëè ÑÌÑ, êëå¿ëè
íà äâåð³ éîãî êâàðòèðè òà ñóñ³ä³â ëèñò³âêè ïðî òå, ùî â ¿õíüîìó
äîì³ ïðîæèâàº áîðæíèê. Áîðèñ
ïîÿñíèâ, ùî ñèòóàö³ÿ áóëà ïðîñòî
íåñòåðïíîþ. Íà íüîãî òèñíóëè
ç óñ³õ ñòîð³í, ³ â³í áóâ çìóøåíèé âçÿòè ùå îäèí êðåäèò, ùîá
ïîãàñèòè ïîïåðåäí³. Òà ãðîøåé

×îëîâ³êó ïèñàëè ÑÌÑ,
êëå¿ëè íà äâåð³ éîãî
êâàðòèðè òà ñóñ³ä³â
ëèñò³âêè ïðî òå, ùî
â ¿õíüîìó áóäèíêó
ïðîæèâàº áîðæíèê
âèñòà÷èëî ëèøå, ùîá êîìïåíñóâàòè â³äñîòêè, àëå íå ò³ëî êðåäèòó.
² â ðåçóëüòàò³ ó íüîãî ñòàëî ùå
á³ëüøå áîðã³â.
— Äðóã çàñïîêî¿â ìåíå. Ñêàçàâ,
ùî â³ä ïîãðîç äî ä³ëà êîëåêòîðè
íå ïåðåéäóòü. Äëÿ òîãî, ùîá âáåðåãòè õî÷à á ð³äíèõ, ÿ íà äåê³ëüêà
ì³ñÿö³â ïî¿õàâ äî Ïîëüù³. Ç òîãî
÷àñó äî ìåíå òàê ñàìî ïðèõîäÿòü
ÑÌÑ-ïîâ³äîìëåííÿ ç ïîãðîçàìè,
àëå çíà÷íî ìåíøå, — ïðîäîâæóº
ñï³âðîçìîâíèê.

«Не зволікайте з часом, знайдіть допомогу»
МИХАЙЛО КОЗЮК,
ПСИХОЛОГ

— Раджу ні в якому разі не тримати все в собі.
Діліться своїми
переживаннями з
родичами та друзями. Зрозумійте, що ви не самі.
У вас завжди є люди, з якими ви
можете порадитися та обдумати
подальші дії.
Перед тим як зв'язуватися з сумнівними кредитними організаціями, уважно перечитайте умови

договору. Часто люди легковажно
ставляться до цього та не розраховують свої сили. Не варто зволікати
з часом, затягувати його. Необхідно знайти допомогу та підтримку.
Не відповідайте своєю агресією
на агресію колекторів. Постарайтеся пояснити, що ви не маєте змоги віддати гроші зараз,
або ж ви вважаєте, що їх вимоги є
незаконними чи не прописаними
в договорі. Якщо колектори говорять одне й те ж саме та дзвонять
до вас навіть уночі, варто звернутися до правоохоронних органів.

АРХІВ ЧИТАЧА

Поради  Часто необхідність швидких
грошей приводить людей до банківських
установ, або ж до «кантор», де можна
швидко отримати гроші в кредит. Не завжди
люди мають змогу їх вчасно віддати. Тоді
починають діяти колектори, які «вибивають»
борги різноманітними способами

– Я більше боявся за своїх
батьків та сестричку, аніж за
своє життя, — каже Борис. Скріни
з листування чоловіка і колектора
Íàì âäàëîñÿ çíàéòè ÷îëîâ³êà,
ÿêèé êîëèñü ïðàöþâàâ êîëåêòîðîì.
Â³í ðîçïîâ³â ïðî òå, ÿê³ ïðèéîìè
âèêîðèñòîâóþòü ëþäè ö³º¿ ïðîôåñ³¿ òà ÿê ìîæíà ðåàãóâàòè íà ¿õí³
çàëÿêóâàííÿ.
«ЗАДАЧА — НАТИСНУТИ
ПСИХОЛОГІЧНО»
Ïàí Îëåêñàíäð (ïð³çâèùå íå
âàçóºìî ç åòè÷íèõ ì³ðêóâàíü —
ïðèì. àâò.) ðîçïîâ³â, ùî äåÿêèé
÷àñ ïðàöþâàâ êîëåêòîðîì. ×îëîâ³ê êàæå, ùî ðîáîòà öÿ íå âèìàãàº
îñîáëèâèõ çä³áíîñòåé òà âì³íü:
ïîòð³áíî áóëî ðîçêëåþâàòè ëèñò³âêè òà äçâîíèòè äî áîðæíèê³â.
— Ìîºþ çàäà÷åþ áóëî çä³éñíèòè ïñèõîëîã³÷íèé âïëèâ íà ëþäèíó, — êàæå Îëåêñàíäð. — Çàçâè÷àé ëþäè, ó ÿêèõ º ñ³ì'ÿ, ìàéæå îäðàçó â³ääàþòü ãðîø³, àäæå
ïåðåæèâàþòü çà íå¿, êîìó íåìà
ùî âòðà÷àòè, çâè÷àéí³ ïîãðîçè
íå ä³þòü.
×îëîâ³ê êàæå, ùî íå çíàº ïðî
òå, ÿê³ çàñîáè çàñòîñîâóâàëè
äî ëþäåé «áåçíàä³éíèõ», àäæå
ïðàöþâàâ êîëåêòîðîì âñüîãî äâà
ì³ñÿö³.
«ЯК ПРИТЯГНУТИ
ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ»
Þðèñò Ðîñòèñëàâ Íåáåëüñüêèé
êàæå, ùî êîëåêòîðà ìîæíà ïðèòÿãíóòè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ä³¿,

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.

Родина чоловіка не могла повірити в те, що трапилося.
Повідомлення надходили і надходили

При погрозах телефонуйте 102
Якщо від колекторів ідуть прямі
погрози життю і здоров'ю людини чи її рідним, варто одразу телефонувати 102, радить
заступник начальника відділу
комунікації головного управління нацполіції в області Андрій
Василик.
Також потрібно обов’язково написати заяву у відділ поліції.
По можливості фіксуйте факти
погроз на телефон, сфотограùî â³í â÷èíèâ ïðîòè âàñ, ÿêùî ö³
ä³¿ éäóòü âñóïåðå÷ çàêîíó. Äóæå
âàæëèâî âñå ô³êñóâàòè íà äèêòîôîí ÷è êàìåðó.
— Êîëåêòîðè â îñíîâíîìó ïñèõîëîã³÷íî òèñíóòü íà ëþäèíó, —
êàæå þðèñò.
Ðîñòèñëàâ Íåáåëüñüêèé ïîÿñíèâ, ÿêùî êîëåêòîðè òåëåôîíóþòü äî ðîäè÷³â ³ â òàêèé ñïîñ³á
íàìàãàþòüñÿ ñõèëèòè áîðæíèêà
äî âèïëàòè ãðîøåé, òî ç òî÷êè
çîðó çàêîíó, ¿õ âàæ÷å áóäå ïðèòÿãíóòè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³, àäæå
òàê³ ä³¿ º ôàêòè÷íî íåéòðàëüíèìè.
Âîíè íå ³äóòü âñóïåðå÷ çàêîíó,
àëå âîäíî÷àñ ¿õ íå ìîæíà íàçâàòè
çàêîííèìè.
— Áàíêè ï³êëóþòüñÿ ïðî ñâîþ
ðåïóòàö³þ, òîìó â³äìîâëÿþòüñÿ

фуйте колекторів. Це допоможе
притягнути їх до відповідальності.
Скільки ж кримінальних справ
відкрили через незаконні дії колекторів? Про це наразі дізнатися не вдалося. Адже окремої
вибірки у поліції не ведуть. Тож
потрібен час, аби підняти справи, кажуть правоохоронці. Ми
опублікуємо цю інформацію у
наступних випусках газети.
â³ä ïîñëóã êîëåêòîð³â ó ñâîºìó
øòàò³. ßêùî êë³ºíò íå â³ääàº áîðã
íàâ³òü ï³ñëÿ äîâãèõ ïîãðîç, áàíêè
ïðîäàþòü áîðãè ëþäåé êîëåêòîðñüêèì ô³ðìàì çà ìåíøó ñóìó, àáè
áîäàé ùîñü çàðîáèòè. Íàïðèêëàä,
ÿêùî áîðæíèê âèíåí áàíêó ñòî
òèñÿ÷ ãðèâåíü, éîãî áîðã ïðîäàþòü êîëåêòîðàì çà ï’ÿòäåñÿò òèñÿ÷ ãðèâåíü. Êîëåêòîðè, ó ñâîþ
÷åðãó, ïðîñÿòü ó áîðæíèêà âñþ
ñóìó, — êàæå þðèñò.
ßêùî ëþäèíà âèìàãàº ãðîø³,
ïîãðîæóþ÷è íàøêîäèòè çäîðîâ'þ áîðæíèêà, éîãî ðîäèí³ ÷è
æèòëó, ¿¿ ä³éñíî ìîæíà ïðèòÿãíóòè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³, âïåâíåíèé þðèñò. Ó òàêèõ âèïàäêàõ
âàðòî çâåðíóòèñÿ â ïîë³ö³þ. Òàì
çàðåºñòðóþòü öåé ôàêò.

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
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Таланти  Коли він народився, Бог
поцілував його в тім’ячко, каже розчулена
мама. Він пізно лягав і мав силу волі
вставати о 5 ранку до книжки. 17-річний
Богдан Вдовін по 200 балів отримав з
фізики та математики. У родині ні фізиків,
ні математиків до цього не було
äàí Âäîâ³í ïåðåì³ã íà îë³ìï³àä³
ç ô³çèêè. Óñë³ä çà ì³ñòîì — âçÿâ
îáëàñòü ³ ïîñ³â ïåðøå ì³ñöå. Òàê
òðèâàëî ÷îòèðè ðîêè íàâ÷àííÿ.

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44,
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

— Ìè ñïîä³âàëèñü íà ïîä³áíèé
ðåçóëüòàò ³ äóæå íàä³ÿëèñü, ùî
òàê áóäå, — â÷èòåëü, ÿêà âèêëàäàëà Áîãäàíîâ³ ô³çèêó Íàòàë³ÿ
Áîéêî, íå ïðèõîâóº ðàäîñò³. —
Â³í ïðèéøîâ äî íàñ ó 8 êëàñ ç³
øêîëè ç ð³âíåì çíàíü — òðîõè
âèùå äîñòàòíüîãî ð³âíÿ. Âñå,
÷îãî çàðàç äîñÿã — öå ðåçóëüòàò
éîãî âïåðòîñò³, íàïîëåãëèâîñò³,
øàëåíî¿ ïðàöåçäàòíîñò³ ³ áàæàííÿ ïåðåìîãòè. Ïëþñ, çâè÷àéíî,
ïîìíîæåíî íà ðîáîòó â÷èòåë³â.
Óæå ó 8 êëàñ³, â ïåðøèé ð³ê
íàâ÷àííÿ ó Òåõí³÷íîìó ë³öå¿, Áîã-

ТИТАНІЧНА НАПОЛЕГЛИВІСТЬ
+ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ
— Ñê³ëüêè ìè ïðîñèä³ëè â çàäà÷àõ… Îé, âàì íå ïåðåäàòè, —
ïîä³ëèëàñü Íàòàë³ÿ Áîéêî. — Öÿ
ùîäåííà ðîáîòà òðèâàëà 4 ðîêè.
Ó ìåíå ê³ëüêà ðîê³â òîìó îäèí
ó÷åíü íàáðàâ 199 áàë³â ç ô³çèêè.
²íø³ ó÷í³ âæå ìàëè 197, 196 áàë³â. 200 — âïåðøå! Áîãäàí òàêèé,
ùî ìóñèâ âçÿòè 200 áàë³â! ²íøîãî
âàð³àíòó, âðàõîâóþ÷è éîãî íàïîëåãëèâ³ñòü, ³ áóòè íå ìîãëî.

«Вперше на Тернопільщині»
для Тернопільської області. Учень
однозначно отримає премію. Сам
заклад і вчителі — це вже вирішуватиме місцеве управління освіти.
Як на мене — вчителі також мають
бути відзначені, бо заслуговують
на це. Окрім того, матимуть стимул й надалі працювати для отримання таких результатів. Наша
область вже роками має 3 місце
за результатами ЗНО серед областей, а серед міст обласного
значення Тернопіль посідає 2 місце, поступаючись інколи Львову,
інколи — Києву.

ОЛЬГА ХОМА, НАЧАЛЬНИЦЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА
НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ:

— Двічі по 200 —
такий результат
вперше на Тернопільщині, відколи існує ЗНО.
Це насправді рідкість, коли діти
досягають такого рівня. Таке під
силу тільки обдарованим любителям точних наук. Бо гуманітарний напрямок — це інше. Успіхи
Богдана — це високий показник

Äî 8 êëàñó ë³öåþ Áîãäàí ïðèéøîâ, ÿê ñàìà çâè÷àéíà äèòèíà.
Âñ³ äîñÿãíåííÿ — öå éîãî òèòàí³÷íà ïðàöÿ.
— Ìè ñïðîáóâàëè, ³ éîìó ï³øëî, — ïîä³ëèëàñü Íàòàë³ÿ Áîéêî. — Ùå ÿê â³í âïåðøå ïåðåì³ã
íà îë³ìï³àä³, ïåðåêîíàâñÿ, ùî
ìîæå. Äëÿ íüîãî â Òåðíîïîë³
áóëà ãàðíà êîíêóðåíö³ÿ, ³ â³í ñàì
çâåðòàâ óâàãó íà òå, äå íåäîïðàöüîâóâàâ. ßêáè ó Áîãäàíà ³íøèé
õàðàêòåð — â³í îïóñòèâ áè ðóêè.
Àëå â³í â÷èâñÿ, ïðàöþâàâ ³ — îñü
âàì ðåçóëüòàò!
«Êîëè â³í íàðîäèâñÿ, Áîã ïîö³ëóâàâ éîãî â ò³ì’ÿ÷êî, — ïåðåêîíàíà ìàìà ìåäàë³ñòà ïàí³ Ëàðèñà. — Â³í ï³çíî ëÿãàâ ³ ìàâ ñèëó
âîë³ ñòàâàòè î 5 ðàíêó äî êíèæêè». Ó ïëàíàõ þíîãî ãåí³ÿ — âñòóïàòè äî îäíîãî ç âèø³â Ëüâîâà ÷è
Êèºâà. Îáðàíèé ôàõ ïîâ’ÿçàíèé
ç ïðîãðàìóâàííÿì.
КРАЩЕ ТРИ АЛГЕБРИ, НІЖ
ОДНА ФРАНЦУЗЬКА
— Õî÷ó ïîäÿêóâàòè Áîãó, ùî
â³í ìåí³ äàâ òàêó òàëàíîâèòó äèòèíó, — êàæå ðîç÷óëåíà ìàìà. —
Êîëèñü íàø ä³äóñü æàðòóâàâ, ùî
Áîãäàí áóäå ïðîôåñîðîì, à ²ëëÿ,
éîãî ìîëîäøèé áðàòèê — ñïîðòèâíèì ÷åìï³îíîì.
Ñïî÷àòêó áàòüêè â³ääàëè äèòèíó äî øêîëè ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ³íîçåìíèõ ìîâ — Áîãäàí
âèâ÷àâ àíãë³éñüêó ³ ôðàíöóçüêó
ìîâè. Â÷èâñÿ äîáðå, õî÷à éîìó
éøëî âàæêóâàòî. Íàâ³òü êàçàâ,
ùî óêðà¿íñüêà ìîâà — òî âàæêèé ïðåäìåò, õî÷à çà ðåçóëüòàòàìè ÇÍÎ ³ çà öèì ïðåäìåòîì
îòðèìàâ 192 áàëè. Êîëèñü Áîãäàí
âèäàâ, ìîâëÿâ, ìåí³ á êðàùå òðè
àëãåáðè, í³æ îäíó ôðàíöóçüêó.
Ó òîé ÷àñ áàòüêî ä³çíàâñÿ ïðî
³ñíóâàííÿ Òåõí³÷íîãî ë³öåþ — ³
õëîïåöü ðàäî ïîãîäèâñÿ ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ òàì.

АРХІВ РОДИНИ ВДОВІНИХ

ЯК ЮНИЙ ГЕНІЙ ОТРИМАВ ДВІЧІ
АЖ ПО 200 БАЛІВ НА ЗНО

Богдан Вдовін отримав двічі по 200 балів на ЗНО.
Мама каже, у нього дар Божий

«Дитина заслужила ці 200 балів»
НЕЛЯ СОЛОДКА,
ВЧИТЕЛЬКА
МАТЕМАТИКИ
ТЕХНІЧНОГО
ЛІЦЕЮ:

— Емоції колосальні! Дитина
заслужила свої
200 балів ще минулого року.
Він пробував робити тести і — все
вийшло. Тому цьогорічна перемога — абсолютно заслужена і
очікувана. Дитина надзвичайно
працьовита. Це вже мій четвертий учень, який отримав за ЗНО
з математики 200 балів. Причо-

му, — без репетиторів. Фактично
це його напрацювання, ми, звичайно, долучились і допомогли.
Але наполягаю — це все результат
його шаленої праці. Звичайно,
було і чимало переживань — через технічну помилку довелось
подавати на апеляцію. В одному
із завдань комп’ютер зчитав «помарку» і зарахував це за помилку.
Тому, самі розумієте, — довелось
похвилюватись. Я побажаю Богданові, аби не збавляв темпів.
Щиро вірю, що завдяки своїм
якостям він досягне дуже багато.
Я пишаюся таким учнем!

Допоможіть врятувати маму двох дітей
Оксану, яка бореться з пухлиною
АРХІВ ОКСАНИ СЕМБАЙ

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44,
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

Жінці потрібні операції з
видалення пухлин, на які
в одинокої мами зовсім
немає коштів. На руках двоє
синів, а з роботи з такими
діагнозами доведеться піти

 Æ³íö³ ïîòð³áí³ îïåðàö³¿ ç âèäàëåííÿ ïóõëèí, íà ÿê³ â îäèíîêî¿
ìàìè çîâñ³ì íåìàº êîøò³â. Íà ðóêàõ äâîº ñèí³â, à ç ðîáîòè ç òàêèìè
ä³àãíîçàìè äîâåäåòüñÿ ï³òè.
— ßê æèòèìåìî äàë³ —
íå çíàþ, — â³ä÷àé æ³íêè, ÿêà çâåðíóëàñü çà äîïîìîãîþ äî æóðíàë³ñò³â, íåìîæëèâî ïðèõîâàòè. Îêñàíà
çóïèíÿº ðîçìîâó, ïëà÷å, ïîò³ì,
îãîâòàâøèñü, ãîâîðèòü äàë³. — ×îòèðè ðîêè òîìó ÿ ïîõîâàëà ÷îëîâ³êà, äâà ðîêè òîìó íå ñòàëî ìîº¿
ìàìè. Çàðàç ÿê ãð³ì ñåðåä ÿñíîãî
íåáà — ì³é ä³àãíîç. Íàì íåìà êîìó

ïîìîãòè! Ìî¿ ä³òè… Âè æ ðîçóì³ºòå,
ó íèõ á³ëüøå í³êîãî íåìàº. Äîïîìîæ³òü, ïðîøó âàñ, ç³áðàòè ãðîø³
íà îïåðàö³þ. Àáè â íèõ áóëà ìàìà.
Ðîäèíà Ñåìáàé äîíåäàâíà æèëà
çâè÷àéíèì æèòòÿì. Ìàìà, 41-ð³÷íà Îêñàíà, 15-ð³÷íèé ßðîñëàâ
òà 13-ð³÷íèé Áîãäàí÷èê. Áóëî
ñóòóæíî, ÷àñîì — äóæå âàæêî,
àëå âîíè, êàæå æ³íêà, áóëè ðàçîì. Òîìó ñïðàâëÿëèñü. Îêñàíà
ïðàöþâàëà â ÊÏ «Òåðíîï³ëüåëåêòðîòðàíñ» — íà ðîáîòó âèõîäèëà
î 5 ðàíêó, ïîâåðòàëàñü áëèçüêî
23-î¿. ×îëîâ³ê ïîìåð ÷îòèðè ðîêè
òîìó, ìàìà æ³íêè — ï³øëà ó çàñâ³òè äâà ðîêè òîìó. Â Îêñàíè ùå

é ãðóïà ³íâàë³äíîñò³ — ç äèòèíñòâà, — àëå æ³íêà ðîçóì³ëà, ùî
äîïîìîãòè ¿é í³êîìó, òîìó äàâàëà
ñîá³ ðàäó ç äâîìà ñèíàìè.
— Ìåí³ áóëî âàæêî, àëå ç³ çäîðîâ’ÿì äîíåäàâíà îñîáëèâî í³÷îãî
íå òóðáóâàëî, — ðîçïîâ³ëà Îêñàíà
Ñåìáàé. — Äóæå ñòîìëþâàëàñü,
àëå ñïèñóâàëà âñå íà â³ê. 20 ëèïíÿ
ñòàâñÿ íàïàä. Ìàëèé ïåðåëÿêàâñÿ,
âèêëèêàâ øâèäêó. Ìåíå çàáðàëè
â ë³êàðíþ, çðîáèëè ÌÐÒ ³ âèÿâèëè äâ³ ïóõëèíè.
Ä³àãíîç âñ³õ ïðèãîëîìøèâ:
ïîçàìîçêîâ³ îá’ºìí³ óòâîðåííÿ,
ìåí³íã³îìè çë³âà òà ñïðàâà. Æ³íö³ íàãîëîñèëè: îïåðàö³ÿ ïîòð³áíà

³ — ÷èì øâèäøå.
— Îïåðóâàòèñÿ òðåáà ó Ëüâîâ³,
â íåéðîõ³ðóðã³¿, ÷àñó â ìåíå çîâñ³ì ìàëî, — æ³íêà ïëà÷å â ñëóõàâêó. — Òî÷íî¿ ñóìè, ñê³ëüêè êîøòóº
âèäàëåííÿ ïóõëèí, ïîêè íå íàçèâàþòü — êàæóòü, ñàìå îïåðàòèâíå
âòðó÷àííÿ — äî 90 òèñ. ãðí.

ДОВІДКА
Тел. Оксани Сембай:
068 24 66 796
Номер картки
5168 7427 0516 6266, Оксана
Сембай
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ЧИ ЖИТИМЕ ТЕРНОПІЛЬ
ЗА ПРАВИЛАМИ «ЧЕРВОНОЇ ЗОНИ»
Резонанс  Рішенням Кабміну Тернопіль
внесли до «червоної зони». А отже,
фактично ми маємо повернутися
на початок карантину. Підприємці,
як і більшість жителів міста, проти.
Правоохоронці мають складати протоколи
за порушення. Та чи буде так?
ВИДАВНИЦТВО RIA

Íîâèíà ïðî òå, ùî Òåðíîï³ëü
òåïåð ó «÷åðâîí³é çîí³» êàðàíòèíó
ñêîëèõíóëà áàãàòüîõ ëþäåé, àäæå
öå íå ëèøå íîâ³ òðóäíîù³, à ³ íîâèé ñåðéîçíèé óäàð ïî åêîíîì³ö³,
ÿêà ³ òàê ïîòåðïàº â³ä êàðàíòèíó.
ЧОМУ МИ В «ЧЕРВОНІЙ ЗОНІ»
Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Óðÿäó —
âñ³ íàñåëåí³ ïóíêòè, â³äïîâ³äíî
äî ïîêàçíèê³â çàõâîðþâàíîñò³,
ðîçä³ëèëè íà ÷îòèðè çîíè —
çåëåíó, æîâòó, ïîìàðàí÷åâó òà
÷åðâîíó. ßêùî â «çåëåí³é çîí³»
ïðîäîâæóþòü ä³ÿòè òàê³ ïðàâèëà,
ÿê äîòðèìàííÿ ñîö³àëüíî¿ äèñòàíö³¿, ìàñêîâèé ðåæèì, ïåðåâåçåííÿ â òðàíñïîðò³ ëèøå íà ñèäÿ÷èõ
ì³ñöÿõ, òî ó «÷åðâîí³é» íàñòóïàº
æîðñòêèé êàðàíòèí (äèâ. ãðàô³êó — ïðèì. àâò.).
ßê ïîÿñíþþòü â îáëàñíîìó
ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³, ³ñíóþòü
êðèòåð³¿, çà ÿêèìè ³ âèçíà÷àþòü,
äî ÿêî¿ çîíè íàëåæàòèìå òà ÷è
³íøà òåðèòîð³ÿ. ßêùî º ïåðåâèùåííÿ ïî îäíîìó àáî ê³ëüêîõ ïîêàçíèêàõ — éîãî âæå âèçíà÷àþòü
ÿê æîâòó, ïîìàðàí÷åâó ÷è ÷åðâîíó
çîíó. Îäíàê ÿê ñàìå âèçíà÷àþòü
«êîë³ð» — íà ì³ñöÿõ íå çíàþòü.
ЩО ЗІ СТАТИСТИКОЮ?
Ñèòóàö³ÿ æ ó ì³ñò³ òà îáëàñò³ º
íåñò³éêîþ, êàæóòü ó ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³. Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ

â Òåðíîïîë³ ê³ëüê³ñòü õâîðèõ
çá³ëüøóâàëàñü. Îñòàíí³ìè äíÿìè
ç’ÿâëÿºòüñÿ 10–15 õâîðèõ ùîäíÿ.
Ñòàíîì íà 4 ñåðïíÿ, ó ì³ñò³ ç ïî÷àòêó êàðàíòèíó áóëî ï³äòâåðäæåíî 840 âèïàäê³â çàõâîðþâàííÿ.
239 ëþäåé âæå îäóæàëè. Çà öåé
÷àñ ó ì³ñò³ ïîìåðëè äâîº ëþäåé
â³ä êîðîíàâ³ðóñó.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê Òåðíîï³ëü ïîòðàïèâ äî «÷åðâîíî¿ çîíè», ó îáëàñò³ ïî÷àëîñü çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³
íîâèõ ï³äòâåðäæåíèõ âèïàäê³â
çàõâîðþâàííÿ. ßêùî 1 ñåðïíÿ
çà äîáó áóëî 59 íîâèõ âèïàäê³â,
òî 4 ñåðïíÿ — âñüîãî 8. Ê³ëüê³ñòü
òèõ, ÿê³ îäóæàëè, ïîâîë³ çðîñòàº.
Íà ïî÷àòêó ëèïíÿ ê³ëüê³ñòü
íîâèõ âèïàäê³â áóëà ìåíøîþ.
Ùîäíÿ â ñåðåäíüîìó ðåºñòðóâàëè
áëèçüêî 25 íîâèõ âèïàäê³â çàõâîðþâàííÿ â îáëàñò³. Îäíàê ó äðóã³é
ïîëîâèí³ ëèïíÿ öÿ öèôðà çíà÷íî
çðîñëà — â ñåðåäíüîìó 43 âèïàäêè çà äîáó. ßê êàæóòü ìåäèêè —
ñèòóàö³ÿ öèêë³÷íà. Ìåäèêè çàçíà÷àþòü, ùî ñèòóàö³ÿ íå º ñò³éêîþ,
îäíàê âîíà êîíòðîëüîâàíà. ×îìó
ñàìå Òåðíîï³ëü âíåñëè äî «÷åðâîíî¿ çîíè» — äî ê³íöÿ íå çðîçóì³ëî. Ìåäèêè ïðèïóñêàþòü —
óñå ÷åðåç çá³ã îáñòàâèí òà àíàë³ç
ñèòóàö³¿ çà îñòàíí³õ ê³ëüêà äí³â,
à íå àíàë³òèêà ñèòóàö³¿ â ö³ëîìó.
— Ñèòóàö³ÿ íå ñò³éêà, òîìó ùî
ïîñò³éíî éäå ñïàä òà ï³äéîì çàõâîðþâàíîñò³, ïðîñë³äêîâóºòüñÿ
ïåâíà öèêë³÷í³ñòü, — êàæå â. î.

Штаб вирішив, як далі житимуть тернополяни
Громадський транспорт: осіб
віком від 65 років, а також тих,
то має хронічні хвороби легенів
чи астму, серцево-судинні, діабет,
ниркову недостатність, онко — всі
категорії, що у зоні ризику — просять тимчасово відмовитись від
користування громадським транспортом.
Дитсадки: замість заборони відвідувати дошкільні заклади, що
негативно позначиться на економічних характеристиках сімей із
дошкільнятами та порушуватиме права матусь, посилять протикарантинні заходи, а за цим
стежитиме відповідальна особа.
Рекомендують тимчасово відсторонити від роботи працівників
віком 65+ та тих, що мають хронічні хвороби. (Наразі в Терно-

полі ізольовано лише дві групи
в дитсадках №№ 12 і 17. Там
лабораторно підтвердили Ковід в кількох дітей. Усі контактні
особи на самоізоляції. Контактних
осіб протестують).
Торговельно-розважальні заклади, заклади харчування,
фітнес-центри і побутового обслуговування працюватимуть
за умови захисту персоналом
очей, обличчя, рук. Із масками
мають бути і відвідувачі. Дозволено перебування 1 відвідувача
на 10 кв. м торговельної площі
(раніше було 5 кв. м)
Літні майданчики кафе і барів:
відстань 1,5 м між столиками та
не більше 4 осіб за одним столом, не враховуючи дітей, віком
до 14 років.

äèðåêòîðà ëàáöåíòðó Þë³ÿ Êðàâ÷óê. — Êîëè çàñ³äàëà öåíòðàëüíà êîì³ñ³ÿ, âîíè áðàëè îñòàíí³
5–7 äí³â, êîëè íà íàø ðåã³îí
ïðèïàâ âèñîêèé ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³. Ïî÷èíàþ÷è ç 1 ñåðïíÿ,
çàõâîðþâàí³ñòü ïàäàº. Âæå 2 ñåðïíÿ çà ïîêàçíèêàìè ìè â³äïîâ³äàëè çà âñ³ìà êðèòåð³ÿìè ³ æîäíîãî
íå ïåðåâèùóâàëè. Òîáòî º òåíäåíö³ÿ ñïàäó. Ïðîòÿãîì 5 äí³â ìè
áóäåìî ðåòåëüíî àíàë³çóâàòè ñèòóàö³þ, ³ ÿêùî ïîçèòèâíà òåíäåíö³ÿ
ïðîäîâæèòüñÿ, ìè ìàòèìåìî ï³äãðóíòÿ çâåðòàòèñÿ äî öåíòðàëüíî¿
êîì³ñ³¿, ùîá âîíè ïåðåãëÿíóëè
ð³øåííÿ òà çíÿëè ç Òåðíîïîëÿ
ñòàòóñ «÷åðâîíî¿ çîíè».
ЩО ВИРІШИЛИ НА СЕСІЇ
Ð³øåííÿì Êàáì³íó Òåðíîï³ëü
ìàº ïîâåðíóòèñÿ íà ïî÷àòîê ââåäåííÿ êàðàíòèíó, òîáòî çàêëàäè
õàð÷óâàííÿ, îñâ³òè, ô³òíåñ-öåíòðè òà ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò
ïîâèíí³ áóëè á ïðèïèíèòè ñâîþ
ä³ÿëüí³ñòü. Îäíàê ì³ñòî ïðîäîâæóº æèòè ó çâè÷íîìó ðèòì³. Òàêå
ð³øåííÿ ïðèéíÿëè íà ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 3 ñåðïíÿ.

Çàêëàäè îñâ³òè,
õàð÷óâàííÿ, ñïîðòçàëè
ïðîäîâæóþòü
ïðàöþâàòè. Îäíàê
ïåðåâ³ðÿòè ¿õ òåïåð
áóäóòü ÷àñò³øå
Âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ì³ñüêî¿
âëàäè, êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì ³ îðãàí³çàö³ÿì, ì³ñöåâ³é êîì³ñ³¿ ç ÒÅÁ òà
ÍÑ çàáåçïå÷èòè íàëåæíå ôóíêö³îíóâàííÿ çàêëàä³â îñâ³òè,
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, æèòòºä³ÿëüíîñò³ ãðîìàäè, â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü ì³ñöåâî¿ êîì³ñ³¿.
Ñóá'ºêòàì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äîçâîëèëè çä³éñíþâàòè ñâîþ
ä³ÿëüí³ñòü, â³äïîâ³äíî äî ì³ñöåâèõ ð³øåíü.
Òàêîæ äåïóòàòè çâåðíóëèñü
äî îðãàí³â ïîë³ö³¿, òà çàòâåðäèëè
ð³øåííÿì íå â÷èíÿòè ä³é ùîäî
ïðèòÿãíåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³
îñ³á, ÿê³ ä³ÿòèìóòü â³äïîâ³äíî
äî ïîïåðåäí³õ ð³øåíü. Äî ì³í³ñòðà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ äåïóòàòè
çâåðíóëèñü ç âèìîãîþ âèêëþ÷èòè Òåðíîï³ëü ç «÷åðâîíî¿ çîíè».
Äî ì³í³ñòðà ³íôðàñòðóêòóðè íàä³ñëàëè çâåðíåííÿ ùîäî íåäîïóùåííÿ ñêàñóâàííÿ çóïèíîê
ïî¿çä³â ó Òåðíîïîë³.
ЯКІ ЗАБОРОНИ І ЯК ЖИТИ?
Îòæå, çàêëàäè îñâ³òè, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ãðîìàäñüêèé
òðàíñïîðò íàðàç³ ïðàöþâàòèìóòü,
îäíàê äîòðèìàííÿ êàðàíòèííèõ
âèìîã òàì êîíòðîëþâàòèìóòü
á³ëüø ïîñèëåíî.
Ìåäèêè çàêëèêàþòü ãðîìàäÿí
áóòè ñâ³äîìèìè. Íå âàðòî ³ãíîðó-

Тернопіль проти посилення карантину. Медики закликають:
дотримуйтесь правил, щоб була позитивна динаміка

У ЧЕРВОНІЙ ЗОНІ ДІЮТЬ НАСТУПНІ ЗАБОРОНИ:
 заборона руху громадського
транспорту;
 заборона відвідування закладів
освіти;
 діяльність ТРЦ;
 робота закладів громадського
харчування;
 діяльність закладів розміщення
(хостели, туристичні бази, тощо,
âàòè êàðàíòèíí³ âèìîãè, àäæå â³ä
öüîãî çàëåæèòü çäîðîâ’ÿ òà æèòòÿ ëþäåé. Âàðòî îäÿãàòè ìàñêè
ó ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ, ïîñòàðàòèñÿ óíèêàòè ñêóï÷åíü ëþäåé, äîòðèìóâàòèñÿ ñîö³àëüíî¿ äèñòàíö³¿.
— Ä³éñíî, çà ïîïåðåäí³é òèæäåíü ìè áà÷èëè çðîñòàííÿ çàõâîðþâàíîñò³ ïî Òåðíîï³ëüñüê³é
îáëàñò³ ³ öå áóëè íàéâèù³ ïîêàçíèêè ïî Óêðà¿í³, — ðîçïîâ³äàº
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ÎÄÀ
Âîëîäèìèð Áîãàé÷óê. — Íàéá³ëüøå ïàö³ºíò³â ç êîðîíàâ³ðóñíîþ õâîðîáîþ ó Òåðíîïîë³
ïåðåáóâàþòü ó ë³êàðí³ øâèäêî¿
äîïîìîãè. Â îáëàñò³ º ñïàëàõè
ó ×îðòê³âñüêîìó òà Ìîíàñòèðèñüêîìó ðàéîí³. Âðàõîâóþ÷è
ïîêàçíèêè — ëåòàëüí³ñòü ó ì³ñò³
íàéíèæ÷à â îáëàñò³ — 2 âèïàäêè çà ÷àñ êàðàíòèíó. Çàâäÿêè
ðîáîò³ ìåäèê³â, ëàáîðàòîðíîãî
öåíòðó ìè ìàºìî îäèí ç êðàùèõ
â Óêðà¿í³ àëãîðèòì³â ç áîðîòüáè ç êîðîíàâ³ðóñîì, àäæå ó íàñ
â îáëàñò³ 39 ëåòàëüíèõ âèïàäê³â.
Â ³íøèõ îáëàñòÿõ — ïîíàä ñîòí³.
Ïîíàä 90% õâîðèõ íà àìáóëàòîðíîìó ë³êóâàíí³ ï³ä íàãëÿäîì
ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â. ²ç 39 àïàðàò³â
øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿ ëåãåíü â ì³ñò³ íå çàä³ÿíî æîäíîãî. Ëèøå
îäèí ïàö³ºíò íà êèñíåâ³é ï³äòðèìö³. Òîìó í³ÿêî¿ êðèòè÷íî¿

окрім готелів);
 планові госпіталізації;
 спортзали, фітнес-центри,
заклади культури;
 прийом нових змін у дитячі
табори;
 відвідування установ соцзахисту,
де перебувають люди похилого
віку.
ñèòóàö³¿ íåìàº, õî÷à ³ ðîçñëàáëÿòèñÿ íå ìîæíà.
ЧИ БУДУТЬ ШТРАФУВАТИ?
Ì³í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Ìàêñèì Ñòåïàíîâ íàòîì³ñòü çàÿâèâ:
íà ð³âí³ îáëàñò³ àáî ðåã³îíó ì³ñöåâà âëàäà ìîæå ò³ëüêè ïîñèëþâàòè
âèìîãè, àëå â æîäíîìó ðàç³ íå ìîæóòü ñàìîñò³éíî ¿õ ïîì'ÿêøóâàòè.
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîòðèìàííÿ
âñòàíîâëåíèõ îáìåæåíü ëåæèòü
íà îðãàíàõ ì³ñöåâî¿ âëàäè òà
íà êîíòðîëþþ÷èõ îðãàíàõ, òàêèõ ÿê Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáà,
Íàö³îíàëüíà ïîë³ö³ÿ, Íàöãâàðä³ÿ,
Äåðæàâíà ïðèêîðäîííà ñëóæáà.
— Ïðàö³âíèêè ïîë³ö³¿ ïðîâîäÿòü çàõîäè ïðåâåíòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³: ñï³ëêóþòüñÿ ç ñóá’ºêòàìè
ãîñïîäàðþâàííÿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ âñòàíîâëåíèõ
îáìåæåíü, — çàïåâíèâ çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïðåâåíòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Âàñèëü Ä³äóõ. — Ìè çàêëèêàºìî ãðîìàäÿí
äîòðèìóâàòèñÿ îáìåæóâàëüíèõ
óìîâ àäàïòèâíîãî êàðàíòèíó.
Ó ïðåññëóæá³ óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ ïîâ³äîìèëè, ùî ñòàíîì
íà 12.00 ÷åòâåðòîãî ñåðïíÿ ïàòðóëüí³ ñêëàëè äâà àäì³íïðîòîêîëè
íà âîä³¿â ìàðøðóòíèõ òðàíñïîðòíèõ
çàñîá³â. Îáèäâà — çà ïåðåâèùåííÿ
äîçâîëåíî¿ ê³ëüêîñò³ ïàñàæèð³â. Ïðî
øòðàôè íàðàç³ ìîâ÷àòü.
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«НЕ ГОТОВІ ПОМИРАТИ З ГОЛОДУ»:
ПІДПРИЄМЦІ ПРО КАРАНТИН
Гроші  Тернопіль віднесли до «червоної» зони за рівнем
епідеміологічної ситуації. Як представники місцевого бізнесу
ставляться до цього рішення центральної влади та чи готові
призупинити свою діяльність, цікавилася «RIA плюс»
ПРЕДСТАВНИКІВ ФІРМ ТА ПІДПРИЄМСТВ МИ ЗАПИТАЛИ:
1. Як ви ставитеся до рішення віднести Тернопіль 3. Чи витримає місцевий бізнес, якщо у місті введуть
до «червоної» зони за рівнем епідеміологічної ситуації? всі відповідні карантинні обмеження?
2. Що повинна зробити місцева влада?
4. Яким бачите вихід із ситуації, що склалася?

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758,
FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM

Ïîïåðåäí³é æîðñòêèé êàðàíòèí
âæå çàëèøèâ ñë³ä íà ì³ñöåâîìó á³çíåñ³ Òåðíîï³ëëÿ òà ÿê íàñë³äîê —
íà äîõîäàõ æèòåë³â. Ïðåäñòàâíèêè
ô³ðì òà ï³äïðèºìñòâ íåãàòèâíî
ñòàâëÿòüñÿ äî íîâèõ âèìîã. Áàãàòî
ï³äïðèºìñòâ çà öåé ïåð³îä çáàíêðóòóâàëî, à â îáëàñíîìó öåíòð³
âñå ÷àñò³øå ìîæíà ïîáà÷èòè âèâ³ñêè ïðî çäà÷ó â îðåíäó ïðèì³ùåíü.

Ï³äïðèºìö³ êàòåãîðè÷íî ïðîòè ð³øåííÿ â³äíåñòè Òåðíîï³ëü
äî «÷åðâîíî¿ çîíè» çà ð³âíåì åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿. Ï³äïðèºìö³
êàæóòü, ùî æîðñòêîãî êàðàíòèíó
ñàì³ ëþäè äîòðèìóâàòèñÿ íå áóäóòü, àäæå âñ³ âæå â³ä íüîãî âòîìèëèñÿ. À æèòè çà ùîñü òðåáà…
Çàçíà÷èìî, «÷åðâîíà çîíà» ïåðåäáà÷àº, çàáîðîíó ðîáîòè ÒÐÖ,
êàôå òà ðåñòîðàí³â, ñêàñóâàííÿ
ðóõó ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó
òîùî.

«Прибутків точно
не буде»

«Не підтримую
ці всі рішення»

«Це призведе
до бідності»

«Ще один карантин —
це крах»

ОЛЕГ РІЗНИК,
МАЙСТЕРНЯ РЕКЛАМИ «РЕЗОНАНС МЕДІА»

КАТЕРИНА КОНДРАТЮК, ФАСТ-ФУД «АЛІ-БАБА»

ВОЛОДИМИР РОМАНКО, ТОРГІВЛЯ
ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ

РУСЛАН САВЧИШИН,
ГОЛОВА РАДИ БІЗНЕСУ ТЕРНОПІЛЛЯ

1. Якщо чесно, то зі сміхом, адже я не бачу в Тернополі небезпечної епідеміологічної ситуації.
2. Це швидше нагадує політичні ігри. Влада робить
все для вигляду, але толку від цього немає.
3. Нам відносно пощастило, адже ми торгуємо
продовольчими товарами. Місцевий бізнес ще
не пережив наслідки весняного карантину. Наразі
в Тернополі з бізнесом все погано.
4. Влада ніби й переживає за народ, але їх дії
призводять до збіднішання людей. Я думаю,
що це все політичні ігри перед місцевими виборами. Подальші події залежать від мотивів
місцевої влади.

1. У цілому, я ставлюся до рішення державної
комісії з питань ТЕБ та НС негативно. Не бачу
підстав для віднесення міста до «червоної» зони.
2. Щодо пропозиції штабу дотримуватися вимог «помаранчевої» зони, ставлюся позитивно.
Вважаю його цілком оптимальним.
3. Звичайно, місцевий бізнес зазнає збитків. Якщо
карантин посилять, багато підприємств міста збанкрутують. Ще одна карантинна хвиля — це черговий
крах для бізнесу.
4. Думаю, що конфлікт між урядом та місцевою
владою набуде політичної форми, зважаючи
на вибори.

1. Я вважаю, що назад загнати людей в карантин
не вийде. Люди не налякані та не готові визнавати
карантин і виконувати жорсткі норми. Тим паче,
помирати з голоду, сидячи вдома.
2. Тернопільська влада просто озвучила думку жителів міста. Якби в міській раді зробили навпаки,
народ урядовців просто не сприйняв би.
3. Якщо карантинні обмеження приймуть, прибутків у мене точно не буде.
4. Майбутні рішення місцевої влади варто розглядати в контексті наближення місцевих виборів. Це
не турбота про епідеміологічний стан, а швидше,
про перемогу на виборах.

1. Я ставлюся до рішень комісії з питань ТЕБ та НС
негативно. Воно дещо незрозуміле.
2. Не дуже позитивно поставилася до рішень місцевої влади. Викликають сумніви щодо законності
дій уряду і тим паче міської ради. Це декорація,
а люди, які не розуміються в цьому, вважатимуть,
що проблему вже вирішили. Я не підтримую ні
рішень уряду, ні міської ради.
3. Звичайно, що збитки будуть. Коли карантин тільки починався, у закладах харчування працювала
принаймні доставка, а зараз ми навіть не знаємо
конкретних заборон.
4. Думаю, що більш суворі заходи вводити не будуть,
та й люди вже не надто дотримуються всіх вимог.

Потяги зупинятимуться,
але пасажирів не братимуть
ВАДИМ ЄПУР, ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ,
VADIMEV15@GMAIL.COM

 Áàãàòî òåðíîïîëÿí, ÿê³ ïîâåðòàëèñÿ äîäîìó, ïåðåä ïîñàäêîþ
ä³çíàëèñÿ, ùî ó Òåðíîïîë³ ïîòÿã
íå çóïèíèòüñÿ. Òàê³ çì³íè ïî÷àëè
ä³ÿòè ç 3 ñåðïíÿ. Ïîòÿãè íå çóïèíÿòèìóòüñÿ ³ ó Ëóöüêó, ÿêèé òàêîæ ïîòðàïèâ äî «÷åðâîíî¿ çîíè».
Ó ñîöìåðåæàõ öå âèêëèêàëî
÷èìàëî îáãîâîðåíü. Ëþäè îáóðþþòüñÿ, ùî òåïåð äîâåäåòüñÿ
àáî çì³íþâàòè ñâî¿ ïëàíè, àáî
äîáèðàòèñÿ â ³íø³ ì³ñòà.
Íå îá³éøëîñÿ ³ áåç ñêàíäàë³â.
Òàê, ïàñàæèðè çàë³çíèö³ âèìàãàëè çóïèíèòè ïîòÿã íà ñòàíö³¿
«Òåðíîï³ëü». Ëþäÿì òàêè âäàëîñÿ
öå çðîáèòè.
— Ìè îòðèìàëè ìàñó çâåðíåíü
â³ä òåðíîïîëÿí, ÿê³ íå çìîãëè äîáðàòèñÿ äî ì³ñòà, — êàæå ì³ñüêèé
ãîëîâà Òåðíîïîëÿ. — ß îòðèìàâ
ïîâ³äîìëåííÿ â³ä òåðíîïîëÿíêè,

ÿê³é ïðîäàëè êâèòêè 2 ñåðïíÿ,
âæå ï³ñëÿ âíåñåííÿ Òåðíîïîëÿ
äî «÷åðâîíî¿ çîíè». Ïðî òå, ùî
ïîòÿã íå çóïèíÿòèìåòüñÿ ó Òåðíîïîë³, ïàñàæèð³â ïîâ³äîìèëè ïðè
ïîñàäö³ òà ñêàçàëè, ùî âîíè çìîæóòü ç³éòè àáî ó Õìåëüíèöüêîìó,
àáî ó Ëüâîâ³. Âðàíö³ íàïèñàëè
òåðíîïîëÿíè, ÿê³ ¿õàëè ç Õåðñîíó. Òàì áóëî 85 ïàñàæèð³â, ñåðåä
ÿêèõ áóëè áàòüêè ç ä³òüìè, õâîð³
íà ÄÖÏ. Ò³ëüêè ï³ñëÿ òîãî, ÿê
ëþäè çä³éíÿëè áóíò, ïîòÿã çóïèíèëè ó Òåðíîïîë³ òà âèñàäèëè
ïàñàæèð³â.
Äåõòî íàâ³òü íå çíàº — ÷è
çäàâàòè êâèòêè íàçàä â êàñó òà
÷è âçàãàë³ âäàñòüñÿ ïîâåðíóòèñÿ
ó Òåðíîï³ëü.
Ñïî÷àòêó íà çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³ ïîÿñíþâàëè — ïîòÿãè ó Òåðíîïîë³ çóïèíÿþòüñÿ, îäíàê ñ³ñòè
íà íüîãî ÷è ç³éòè íå âäàñòüñÿ.
— Íàðàç³ ó Òåðíîïîë³ ïàñàæèð-

ñüê³ ïîòÿãè ìîæóòü çä³éñíþâàòè
òåõí³÷íó çóïèíêó, îäíàê ïîñàäêè
òà âèñàäêè íåìàº, — ïîÿñíþþòü
íà çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³. — ßêùî
ïàñàæèðè ¿äóòü äî Òåðíîïîëÿ —
âîíè ìîæóòü ç³éòè íà îäíó çóïèíêó ðàí³øå. Äî ïðèêëàäó, ìîæíà
ç³éòè íà ñòàíö³¿ Ï³äâîëî÷èñüê,
Âîëî÷èñüê, Õìåëüíèöüêèé,
ÿêùî òàì º çóïèíêà çà ìàðøðóòîì. ßêùî âè ìàëè á âè¿õàòè
ç Òåðíîïîëÿ — ñ³äàòè ïîòð³áíî
íà íàñòóïí³é çóïèíö³.
×åòâåðòîãî ñåðïíÿ ñòàëî â³äîìî, ùî ïàñàæèðñüêèì ïî¿çäàì
òàêè ìîæóòü äîçâîëèòè çóïèíêó
â Òåðíîïîë³, àëå ò³ëüêè äëÿ âèñàäêè ïàñàæèð³â. ßê çàçíà÷èëà
íà÷àëüíèöÿ ïàñàæèðñüêîãî ñåêòîðó Òåðíîï³ëüñüêî¿ äèðåêö³¿ Ëüâ³âñüêî¿ çàë³çíèö³ Íàòàë³ÿ Ñàïðóí,
ïðî â³äïîâ³äíå äîðó÷åííÿ ì³í³ñòðà ³íôðàñòðóêòóðè ¿é â³äîìî,
àëå îô³ö³éíîãî ð³øåííÿ ùå íåìà.

Що з автобусними
перевезеннями
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

 Æóðíàë³ñò «20 õâèëèí» ïåðåâ³ðèâ, êâèòêè íà àâòîáóñè ì³æîáëàñíîãî ñïîëó÷åííÿ ìîæíà ïðèäáàòè. Òàêîæ ¿õ ìîæíà
çàáðîíþâàòè íàïåðåä. Ðåéñè
íå ñêàñîâóâàëè. Ó äèñïåò÷åðñüê³é íàì ïîÿñíèëè — íàðàç³
ïðàöþþòü ó çâè÷íîìó ðåæèì³.
Àâòîáóñè ó Òåðíîïîë³ çóïèíÿþòüñÿ, ÿê ò³, ùî êóðñóþòü ì³æ
îáëàñòÿìè, òàê ³ ò³, ùî ¿äóòü
çà êîðäîí.
— Íàðàç³ ìè ïðàöþºìî, àâòîáóñí³ ïåðåâåçåííÿ í³õòî íå ñêàñîâóâàâ, — ïîÿñíèëè ó äèñïåò÷åðñüê³é. — Ìè íå ìîæåìî
ñêàçàòè, ÷è áóäóòü ñêàñîâàí³
ðåéñè. Ö³ºþ ³íôîðìàö³ºþ ìè
íå âîëîä³ºìî.
Òàêîæ ïàñàæèðàì íàãàäóþòü,
ùî íà àâòîâîêçàë³ äîòðèìóþòüñÿ
êàðàíòèííèõ âèìîã. Ó òðàíñïîð-

ò³ ìîæíà çàéìàòè ëèøå ñèäÿ÷³
ì³ñöÿ. Ïàñàæèðè, ÿê ³ âîä³é,
ïîâèíí³ áóòè â ìàñêàõ.
ßêùî ó ì³ñò³ çàáîðîíÿòü çóïèíêó ì³æì³ñüêîãî òà ì³æîáëàñíîãî òðàíñïîðòó — êîøòè
çà êâèòêè ïàñàæèðàì ïîâåðíóòü.
Îäíàê íàðàç³ ïåðåâåçåííÿ ïðàöþþòü áåç çì³í.
Ì³í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Óêðà¿íè Ìàêñèì Ñòåïàíîâ
çàçíà÷èâ, ùî ó ÷åðâîí³é çîí³
ñêàñóþòü ì³ñüê³ òà ì³æì³ñüê³
ïåðåâåçåííÿ.
— Ó ÷åðâîí³é çîí³ áóäå
îáìåæåíî ðóõ òðàíñïîðòó —
ì³ñüêîãî, ì³æì³ñüêîãî. Áóäóòü
âñòàíîâëåí³ â³äïîâ³äí³ ïîñòè
íà ïåðåòèí³ ç çåëåíî¿ äî ÷åðâîíî¿ çîíè. Ìè çàðàç ðîáèìî
öå íà ð³âí³ òåðèòîð³àëüíî-àäì³í³ñòðàòèâíèõ îäèíèöü — öå àáî
ì³ñòî, àáî ðàéîí, — çàçíà÷èâ
ì³í³ñòð.
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КАВУНИ ПОДЕШЕВШАЛИ,
А ЛОХИНА — ЗА ЦІНОЮ ЗОЛОТА
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Íà òåðèòîð³¿ «Îâî÷åâîãî ðèíêó» ÷èìàëî ëþäåé. Ö³íè íà äåÿê³
îâî÷³ òà ôðóêòè íèæ÷³, í³æ â ñóïåðìàðêåò³.
Ïåðøå, ùî êèäàºòüñÿ â î÷³, —
ïðèëàâêè ç êàâóíàìè òà äèíÿìè.
¯õ ìîæíà êóïèòè ÿê ö³ëèìè, òàê
³ ïîëîâèíó òà íàâ³òü ÷âåðòü. ¯õ
çàïàêîâóþòü ó õàð÷îâó ïë³âêó.
Ì³ñÿöü òîìó êàâóíè êîøòóâàëè
30 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì. Äèí³ —
âäâ³÷³ äîðîæ÷å. Òåïåð êàâóíè òà
äèí³ ïîäåøåâøàëè. Ê³ëîãðàì äèí³
êîøòóº 20–25 ãðèâåíü, çàëåæíî
â³ä ïðîäàâöÿ. Êàâóíè ó ð³çíèõ
ïðîäàâö³â òàêîæ êîøòóþòü ïî-ð³çíîìó. Õòîñü ïðîäàº ïî 7 ãðèâåíü,
õòîñü — ïî 8,5, à õòîñü — ïî 9.
КАВУНИ — ПО 7–9 ГРН/КГ
— Êàâóíè âñ³ äóæå ñîëîäê³, —
êàæå îäèí ç ïðîäàâö³â. — Îäèí
ìîæå çàâàæèòè íà 70–90 ãðèâåíü.
Áàãàòî ëþäåé êóïóº ïîëîâèíó, àáî
ïðîñèòü ðîçð³çàòè, ùîá ïîäèâèòèñÿ, ÷è âñåðåäèí³ â³í ñòèãëèé.
Âàðò³ñòü àáðèêîñ çà ì³ñÿöü
íå çì³íèëàñÿ. Ê³ëîãðàì âàðòóº â³ä
40 äî 70 ãðèâåíü. Óñå çàëåæèòü
â³ä ñîðòó. Óêðà¿íñüê³ àáðèêîñè
äåøåâø³, à îò ³ìïîðòíèõ íà ïðèëàâêàõ ïîìåíøàëî, õî÷à âîíè ùå
º. ª àáðèêîñè ³ ïî 30 ãðèâåíü,
ùîïðàâäà, âîíè ìàþòü íå çîâñ³ì

«òîâàðíèé âèãëÿä».
À îò ñåçîí íà ïîëóíèöþ âæå çàê³í÷èâñÿ. Ìè íå çíàéøëè íà ðèíêó öþ ÿãîäó. ×åðåøíÿ º ëèøå
â äåÿêèõ ïðîäàâö³â ïî 30 ãðèâåíü,
ùî íà 10 ãðèâåíü äåøåâøå, í³æ
ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ.
Ïåðñèêè òàêîæ ïîäåøåâøàëè.
Òåïåð âîíè êîøòóþòü 30–40 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì. Ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ ö³íà áóëà â ñåðåäíüîìó 70 ãðèâåíü. Àëå ³íæèðíèé ïåðñèê íå ïî-

Îäèí êàâóí ìîæå
çàâàæèòè íà 7090 ãðí. Ïåðñèêè
ïîäåøåâøàëè, à
ëîõèíà äîðîãà —
180 ãðí/ê³ëîãðàì
äåøåâøàâ. Â³í êîøòóº 65 ãðèâåíü
çà ê³ëîãðàì. ª íà ðèíêó ³ âèíîãðàä. Ê³ëîãðàì — 60 ãðèâåíü.
ЛОХИНА — ЦЕ РЕКОРДСМЕН
Íà ðèíêó º ³ ñëèâè. Ïðîäàâö³
êàæóòü — âîíè ç Òåðíîï³ëüñüêî¿
îáëàñò³. Ö³íè íà íèõ 15–25 ãðèâåíü
çà ê³ëîãðàì. Óñå çàëåæèòü â³ä ñîðòó.
Ç’ÿâèëèñü ³ ìîëîä³ ÿáëóêà. Âîíè
ïî 20 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì. Ðàí³øå
âîíè êîøòóâàëè 16 ãðèâåíü.
Ïîá³ëüøàëî íà ðèíêó ð³çíèõ
ÿã³ä. ¯õ ïðîäàþòü àáî íà âàãó,
àáî â ëîòêàõ. Ê³ëîãðàì ñìîðîäèíè

ВАДИМ ЄПУР

Ціни  На ринках міста побільшало
фруктів та ягід. Деякі почали дешевшати,
тому їх скуповують тернополяни.
А от на інші товари цінники не змінилися.
Що та за скільки продають на ринку,
дізнавався журналіст «RIA плюс»

Люди приходять до ринку, щоб купити фрукти та овочі
дешевше, ніж в супермаркетах та магазинах
êîøòóº 45 ãðèâåíü. Ïîð³÷êà —
25 ãðèâåíü. À ìàëèíó ïðîäàþòü
ó ñêëÿíêàõ. Îäíà âåëèêà êîøòóº
20 ãðèâåíü. Ìàëèíè òàì òðîõè
ìåíøå, í³æ 300 ãðàì³â.
À îò ñïðàâæí³é ðåêîðäñìåí
íà ðèíêó — ëîõèíà. Ö³íè íà íå¿
ñïðàâä³ «êóñàþòüñÿ». Ùîá íå ëÿêàòè ïîêóïö³â, ïðîäàâö³ ïèøóòü
ö³íó íà íå¿ çà 100 ãðàì³â. Ê³ëîãðàì
ÿãîäè êîøòóº â³ä 150 äî 180 ãðèâåíü. Óñå çàëåæèòü â³ä ïðîäàâöÿ.
ßê êàæóòü ïðîäàâö³, ëþäè êóïóþòü
ïî 100–300 ãðàì³â, áî äîðîãî, àëå
îõî÷èõ ïîëàñóâàòè ÿãîäîþ áàãàòî.
Äåõòî ïðîäàº ìàëèíó òà ñìîðîäèíó íà ñòèõ³éíèõ ðèíêàõ, îäíàê
ö³íè òàì í³÷èì íå â³äð³çíÿþòüñÿ.

ПОРІВНЯННЯ ЦІН НА ФРУКТИ ТА ЯГОДИ
ЗА ЧЕРВЕНЬ ТА ЛИПЕНЬ
ЧЕРВЕНЬ

ЛИПЕНЬ

Абрикоси

40–70 грн

40–60 грн

Груші

50–70 грн

45–70 грн

Диня

60 грн

20–25 грн

Кавун

30 грн

7–9 грн

Лохина

-

150–180 грн

Малина

-

60–70 грн

ЧЕРВЕНЬ

ЛИПЕНЬ

Персик
інжирний

65 грн

65 грн

Персики

65–75 грн

30–40 грн

Порічка

-

25 грн

Сливи

-

15–25 грн

Смородина

-

45 грн

16 грн

20 грн

Яблука

На функціонування фонтанів в місті виділили
майже пів мільйона. Куди підуть ці гроші?
ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–141–50,
OLIATUR9@GMAIL.COM

 Òåðíîï³ëü ³íêîëè íàçèâàþòü
«ì³ñòîì ôîíòàí³â». Ïðîòå çàðàç
÷àñòèíà öèõ ïðèêðàñ íå ïðàöþº.
Ðàí³øå ìè ðîçïîâ³äàëè, ùî
íà ï³äòðèìàííÿ ñïðàâíîãî
ôóíêö³îíóâàííÿ ôîíòàí³â ì³ñòà ïîòð³áíî â ð³ê äâà ì³ëüéîíè
ãðèâåíü, íàòîì³ñòü ì³ñüêà âëàäà
âèä³ëÿº âäåñÿòåðî ìåíøå, ò³ëüêè
200 òèñÿ÷. Äåÿê³ ôîíòàíè ìàëè á
âçàãàë³ áóòè íà ðåêîíñòðóêö³¿, àëå
ãðîøåé íà ¿õ â³äíîâëåííÿ â áþäæåò³ ÷åðåç êàðàíòèí íåìàº.
Íà çàñ³äàíí³ âèêîíêîìó 29 ëèïíÿ íà îáñëóãîâóâàííÿ ôîíòàí³â
ì³ñòà ÊÏ «Âîäîêàíàë» ç ì³ñüêîãî

áþäæåòó ïåðåâåëè 497 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ×è ïîêðàùèòü öå ñèòóàö³þ,
ìè çàïèòàëè ó ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà ì³ñüêîãî ÆÊÃ òà òåõí³÷íîãî
äèðåêòîðà ô³ðìè, ùî îáñëóãîâóº
ôîíòàíè, Àíäð³ÿ Òðà÷à.
— Çàðàç ôîíòàíè â ïîãàíîìó
ñòàí³, — ãîâîðèòü â³í. — Ñåçîí
öâ³ò³ííÿ ³ ìàëüêè ðèá çàáèâàþòü ¿õ, çîêðåìà àåðàö³éí³. Òàì
º çàõèñí³ ñ³òêè, àëå âñå îäíî
ÿêîñü âîíè çàáèâàþòü ¿õ. Òîìó
ôîíòàíè äîâîäèòüñÿ ÷èñòèòè
íàâ³òü ê³ëüêà ðàç³â íà äåíü. Êîøò³â çîâñ³ì íå âèñòà÷àº, àëå ìè
ìóñèìî öå ðîáèòè, ùîá ôîíòàíè
ïðàöþâàëè.
Ùî æ çì³íèòüñÿ?

КОШТИ НА СВІТЛО,
А НЕ НА РЕМОНТ?
Á³ëüø³ñòü ôîíòàí³â çíàõîäÿòüñÿ â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà.
Îêð³ì àåðàö³éíîãî, ùî ðîçòàøîâàíèé âçäîâæ Òåðíîï³ëüñüêîãî
ñòàâó, òàêîæ º: «Êàñêàä», «Êâ³òêà Òåðåíó», êîìïëåêñ ôîíòàí³â
ó «Òîï³ëü÷å», «Æèòòÿ» òîùî.
— Êîøòè, ÿê³ âèä³ëèëè, éäóòü
íå ëèøå íà îáñëóãîâóâàííÿ
ôîíòàí³â, ¿õ ïåðåäàëè ÊÏ «Âîäîêàíàë» íà îïëàòó åëåêòðîåíåðã³¿, íàïðèêëàä, — êàæå Àíäð³é
Òðà÷. — Äåÿê³ ôîíòàíè ïîòðåáóþòü êàïðåìîíòó, áî, íàïðèêëàä,
ôîíòàí â ïàðêó «Òîï³ëü÷å» çàðàç
çóïèíåíèé. Îñê³ëüêè ÷åðåç ïàíäå-

ì³þ çíà÷íà ÷àñòèíà êîøò³â ï³øëà íà ìåäè÷íó ãàëóçü, ìè ìóñèìî
ïðàöþâàòè ç òèì, ùî º.
Éìîâ³ðíî, óæå äî ê³íöÿ ðîêó
êîøò³â íà ðåìîíò íå âèä³ëÿòü.
МОЖЕ, ВИННІ ЛЮДИ?
Ëèøå 15 ëèïíÿ íàø æóðíàë³ñò
çðîáèâ ïåðåâ³ðêó ôîíòàí³â ì³ñòà.
Ó ìàòåð³àë³ ìè ðîçïîâ³äàëè, ùî
ôîíòàíè ó ïàðêó Íàöâ³äðîäæåííÿ
òà íà Öèãàíö³ — ñïðàâí³.
Ïðîòå âæå ÷åðåç äâà òèæí³
ó ñîöìåðåæàõ òåðíîïîëÿíè ðîçïîâ³äàþòü ïðî ïîëîìêó ÷àñòèíè
ìåõàí³çì³â íàïîðó âîäè ç íàçåìíîãî ôîíòàíó.
— Ó ïàðêó Íàö³îíàëüíîãî â³ä-

ðîäæåííÿ âæå íå ïðàöþº òðè ìåõàí³çìè íàïîðó âîäè ç íàçåìíîãî
ôîíòàíó. ² â öüîìó âèííà íå âëàäà, à âàø³ ä³òè, íà ÿêèõ âè çàáèâàºòå áîëò ³ äîçâîëÿºòå ðîáèòè ç
òèì ôîíòàíîì, âñå ùî çàâãîäíî:
ñ³äàòè, íàñòóïàòè, íà¿æäæàòè âåëîñèïåäîì àáî ñàìîêàòîì ³ äèâèòèñÿ, ÿêèé áóäå ïîò³ê âîäè ç
ìåõàí³çìó. Íà çàóâàæåííÿ êîæåí
ðåàãóº ïî-ð³çíîìó, º ä³òè, ÿê³ ðîçóì³þòü ³ ïðèïèíÿþòü ëàìàòè,
à º, ùî ñïåö³àëüíî ùå ù³ëüí³øå
ïðèòèñêàº íîãîþ ³ äèâèòüñÿ ç
çàïèòàííÿì â î÷àõ: «Îò ùî òè
ìåí³ çðîáèø?» — ïèøå íà ñâî¿é ñòîð³íö³ æóðíàë³ñòêà Íàä³ÿ
Í³ìåöü.

ÏÐÎÁËÅÌÈ
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Конфлікт Уже чотири роки
тернополянин судиться з працівниками
поліції та намагається добитися
покарання для патрульних, які, на його
думку, всупереч закону затримали,
завдали легких тілесних ушкоджень та
перевищили свої службові обов'язки
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Ïðî ñâîþ ïðîáëåìó â ðåäàêö³þ
«20 õâèëèí» ïîâ³äîìèâ òåðíîïîëÿíèí Ëþáîìèð Áàðàáàø. Ùå
ó ãðóäí³ 2016 ðîêó â³í îòðèìàâ
íåïðèºìíèé äîñâ³ä ñï³ëêóâàííÿ ç
ïàòðóëüíèìè, ÿê³, íà éîãî äóìêó,
ä³ÿëè íåçàêîííî.
«ОДЯГЛИ НАРУЧНИКИ»
ßê ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó ïàí Ëþáîìèð, óñå ïî÷àëîñü ç ìàéíîâî¿
ñóïåðå÷êè ç êîëèøíüîþ äðóæèíîþ, ÿêà ³ âèêëèêàëà ïîë³ö³þ.
— Óñå ïî÷àëîñü ç òîãî, ùî
ìîÿ êîëèøíÿ äðóæèíà ïðè¿õàëà
äî ìåíå â îô³ñ, ùîá çàáðàòè àâòîìîá³ëü, — ðîçïîâ³äàº ïàí Ëþáîìèð. — Â³í áóâ íàøîþ ñï³ëüíîþ
âëàñí³ñòþ, ÿ çà íüîãî ñïëà÷óâàâ
êðåäèò. Ìè ç íåþ ïîñâàðèëèñÿ, ³
âîíà âèêëèêàëà ïîë³ö³þ òà çàÿâèëà, ùî ÿ âèêðàâ ó íå¿ àâòîìîá³ëü
òà äîêóìåíòè íà íüîãî.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðàâîîõîðîíö³
ïðèáóëè íà âèêëèê, âîíè ç'ÿñóâàëè, ùî àâòîìîá³ëü — ñï³ëüíà
âëàñí³ñòü ÷îëîâ³êà òà êîëèøíüî¿
äðóæèíè, çàïåâíÿº ñï³âðîçìîâíèê.
— ß êîëèøí³é ïðàö³âíèê ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ³ äîáðå ðîçóì³þ, ÿê ñåáå ìàþòü ïîâîäèòè
ïîë³öåéñüê³, ùî âîíè ìîæóòü ³
÷îãî íå ìîæóòü ðîáèòè, — êàæå
÷îëîâ³ê. — Õî÷à ïîë³öåéñüê³
âñòàíîâèëè, ùî àâòîìîá³ëü í³õòî íå âèêðàäàâ, âîíè âèð³øèëè âåçòè ìåíå ó â³ää³ëîê ïîë³ö³¿.
ß ïîãîäèâñÿ, îäíàê íàéö³êàâ³øå
ïî÷àëîñü á³ëÿ àâòîìîá³ëÿ. ß âæå
õîò³â ñ³ñòè ó àâòî ïàòðóëüíèõ, îäíàê ìåí³ ñêàçàëè, ùî «â íàñ òàê
íå ñ³äàþòü». Äàë³ — ðóêè íà êàïîò, îáøóê, êàéäàíêè. Õî÷à, íàâ³ùî ïîòð³áíî áóëî îäÿãàòè êàéäàíêè, êîëè ÿ íå ÷èíèâ îïîðó?
Ó â³ää³ëêó, ÿ òàê ââàæàþ, âîíè
çðîçóì³ëè, ùî çðîáèëè äóðíèöþ,
ùî ìåíå çàòðèìóâàëè ç³ ñïåöçàñîáàìè ³ íå ñêëàëè í³ ïðîòîêîë
çàòðèìàííÿ, í³ àäì³íïðîòîêîëó
çà ïîðóøåííÿ, í³ íàâ³òü â³äîì÷îãî
ðàïîðòó. Ìåíå â³äïóñòèëè.
Îäíàê çàëèøàòè öå ïðîñòî òàê
÷îëîâ³ê íå çàõîò³â òà âèð³øèâ
çâåðíóòèñÿ ç³ ñêàðãîþ íà ä³¿ ïîë³ö³¿. Ï³ñëÿ íàðó÷íèê³â íà ðóêàõ
ëèøèëèñü ñèíö³. Â³í çàô³êñóâàâ
öå ó òðàâìïóíêò³.
— Êîëè ìåíå â³äïóñòèëè, ïîáà-

÷èâ ñèíö³ â³ä íàðó÷íèê³â, îäðàçó
ï³øîâ ó òðàâìïóíêò, äå öå çàô³êñóâàëè, — ïðîäîâæóº ïàí Ëþáîìèð. — Ó ìåíå áóëè ëåãê³ ò³ëåñí³
óøêîäæåííÿ áåç êîðîòêî÷àñíî¿
øêîäè äëÿ çäîðîâ'ÿ.
Íà ä³¿ ÷îòèðüîõ ïàòðóëüíèõ ÷îëîâ³ê íàïèñàâ ñêàðãó.
ВІДКРИЛИ КРИМІНАЛЬНЕ
ПРОВАДЖЕННЯ
Çà äàíèì ôàêòîì â³äêðèëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ñòàòòåþ
365 ÷. 2 Êðèì³íàëüíîãî Êîäåêñó
Óêðà¿íè — «Ïåðåâèùåííÿ âëàäè
àáî ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü ïðàö³âíèêîì ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó». Îäíàê ñë³ä÷èé ïðîêóðàòóðè,
ÿêèé çàéìàâñÿ ñïðàâîþ, çàêðèâ
¿¿, îñê³ëüêè íå ïîáà÷èâ ïðîòèïðàâíîãî ó ä³ÿõ ÷îòèðüîõ ïîë³öåéñüêèõ, ÿê³ ïðîâîäèëè çàòðèìàííÿ. ×åðåç öå Ëþáîìèð Áàðàáàø
çâåðíóâñÿ äî ñóäó.
— Óæå â³äáóëîñÿ 5 ñóä³â, ³ ùîðàçó ñêàñîâóâàëè ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ïðî çàêðèòòÿ ñïðàâè, — êàæå
ïàí Ëþáîìèð. — Ð³øåííÿ ñóäó
íå âèêîíóþòü. Îñòàííº çàñ³äàííÿ
áóëî ó òðàâí³, ñïðàâó çíîâó â³äêðèëè, îäíàê ÷è íà äîâãî? ß ìàþ
äîñâ³ä ðîáîòè ó ïðàâîîõîðîííèõ
îðãàíàõ. Òàêà ñïðàâà âèð³øóºòüñÿ
çà äâà òèæí³, à âîíà òÿãíåòüñÿ
âæå ÷îòèðè ðîêè. Çâè÷àéíî, òóò
õî÷óòü ïðîñòî «â³äìàçàòè» òèõ ïîë³öåéñüêèõ. Êîëè ìåíå çàòðèìóâàëè — óâåñü ïðîöåñ áóâ çàïèñàíèé
íà íàãðóäí³ êàìåðè ïàòðóëüíèõ,
â³äåî äîäàëè äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè,
àëå ðåçóëüòàòó í³ÿêîãî.
Æóðíàë³ñò «20 õâèëèí» îçíàéîìèâñÿ ç ð³øåííÿìè ñóäó. Òàê,
ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ, ùî çàÿâíèê ñïðàâä³ íå ÷èíèâ îïîðó
ïðàâîîõîðîíöÿì, à ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè
íå áóëî âèêîíàíî óñ³õ ñë³ä÷èõ
ä³é, òîìó ï³äñòàâ çàêðèâàòè êðèì³íàëüíó ñïðàâó íå áóëî.
ЩО КАЖУТЬ У ПОЛІЦІЇ ТА
ПРОКУРАТУРІ
Ùîá ç’ÿñóâàòè, íà ÿêîìó åòàï³ çíàõîäèòüñÿ ðîçãëÿä ñïðàâè
ïðî ïåðåâèùåííÿ ñëóæáîâèõ
îáîâ’ÿçê³â ïàòðóëüíèìè, æóðíàë³ñò «20 õâèëèí» çâåðíóâñÿ
äî îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè. Îäíàê
òàì ó â³äïîâ³ä³ íà ³íôîðìàö³éíèé
çàïèò ëèøå ïîÿñíèëè, ùî ñë³äñòâî òðèâàº. Äåòàë³ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè, â³äïîâ³äíî äî çàêîíó,

íå ìîæóòü ðîçãîëîøóâàòè òðåò³ì
îñîáàì.
— Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ
ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³
çä³éñíþºòüñÿ ñë³ä÷èìè ÑÓ ÒÓ
ÄÁÐ, ðîçòàøîâàíîãî ó ì³ñò³ Ëüâîâ³ çà ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà
ïðîêóðàòóðè Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³, — ïîÿñíèëè ó â³ää³ë³ îðãàí³çàö³¿ ïðèéîìó ãðîìàäÿí, ðîçãëÿäó
çâåðíåíü òà çàïèò³â. — Çã³äíî ç³
ñò. 3, 220, 221, 222 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî âè÷åðïíèé ïåðåë³ê
îñ³á, ÿê³ º ó÷àñíèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ³ ìàþòü ïðàâî
íà çâåðíåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó
ïðîâàäæåíí³, à ðîçãîëîøåííÿ â³äîìîñòåé äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³íøèì îñîáàì ìîæëèâå ëèøå
ç äîçâîëó ñë³ä÷îãî òà ïðîêóðîðà
ó âèçíà÷åíîìó íèìè îáñÿç³.
Ïðîñò³øå êàæó÷è — äîêè òðèâàº ñïðàâà, ïîäðîáèöü ñë³äñòâà
íàì ä³çíàòèñÿ íå âäàñòüñÿ, îñê³ëüêè æóðíàë³ñòè íå º ó÷àñíèêàìè
ñïðàâè.
Ìè òàêîæ çâåðíóëèñÿ äî ÃÓ
Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â îáëàñò³,
ùîá ä³çíàòèñÿ, ÿêà äîëÿ ÷îòèðüîõ
ïàòðóëüíèõ, ÿê³ ô³ãóðóþòü ó ñïðàâ³, ÷è ïðàöþþòü âîíè ³ äîñ³ òà ÷è
ïðîâåëè ïðàâîîõîðîíö³ ñëóæáîâó

Ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ
ïðàâîîõîðîíö³
çîáîâ'ÿçàí³ ñêëàñòè
ïðîòîêîë çàòðèìàííÿ
òà îáîâ'ÿçêîâî
ïîâ³äîìèòè ïðè÷èíó
ïåðåâ³ðêó ï³ñëÿ ³íöèäåíòó. Íàø
çàïèò ñêåðóâàëè äî Óïðàâë³ííÿ
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³.
À òàì çàÿâèëè, ùî ô³ãóðàíòè
êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè íå º ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿
ïîë³ö³¿ â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³
Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿.
— Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³
Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ íå âîëîä³º ³íôîðìàö³ºþ ùîäî
ðîáîòè äàíèõ îñ³á â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíàõ â ö³ëîìó, — ïîÿñíèâ
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ
Äìèòðî Äîìñ. — Òàêîæ óïðàâë³ííÿ íå âîëîä³º ³íôîðìàö³ºþ ùîäî
âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ ùîäî â³äñòîðîíåííÿ òà ïðîâåäåííÿ ñëóæáîâî¿
ïåðåâ³ðêè ïî âêàçàíèì îñîáàì.
Ïðî ïîäàëüøó äîëþ ïàòðóëüíèõ, ÿê³ ô³ãóðóþòü ó êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³, íå çíàº ³ Ëþáîìèð
Áàðàáàø.
— ß íå ö³êàâèâñÿ, ÷è ïðàöþþòü
âîíè â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíàõ,
÷è ¿õ çâ³ëüíèëè, ÷è âîíè ï³øëè
ñàì³, — êàæå ïàí Ëþáîìèð. —
Çà ÷îòèðè ðîêè âîíè ìîãëè ³
ñàì³ ï³òè.
Îäíàê íåçâàæàþ÷è íà òå, ÷è
ïðîäîâæèëè ñâîþ ðîáîòó ïàòðóëü-

З ІНТЕРНЕТУ

«РУКИ НА КАПОТ, ОБШУК ТА
НАРУЧНИКИ»: ПРО ДІЇ ПОЛІЦІЇ

Застосовувати спеціальні засоби поліцейські можуть лише
у разі супротиву під час затримання
í³ â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíàõ, ÷è
çì³íèëè ì³ñöå ðîáîòè, ¿ì, â³äïîâ³äíî äî çàêîíó, ìîæå çàãðîæóâàòè ïîêàðàííÿ — ïîçáàâëåííÿ
âîë³ â³ä òðüîõ äî âîñüìè ðîê³â
ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè
ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ
ðîê³â.
— ß âæå çâåðíóâñÿ äî Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, ùîá öþ
ñïðàâó ïåðåíàïðàâèëè íà ðîçãëÿä
äî ³íøî¿ îáëàñò³, áî ÿ áà÷ó, ùî
í³÷îãî ç öüîãî íå áóäå, — êàæå
ïàí Ëþáîìèð. — ×îòèðè ðîêè
ìèíóëî ³ í³ÿêîãî ðåçóëüòàòó.
Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ïðîäîâæàòü ñòåæèòè çà ñèòóàö³ºþ.
Á³ëüøå ÷èòàéòå çãîäîì.
ЯК ПОВОДИТИСЯ ПІД ЧАС
ЗАТРИМАННЯ?
Ç³òêíóòèñÿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ìîæå êîæåí, òîìó
âàðòî äîáðå çíàòè ñâî¿ ïðàâà òà
îáîâ’ÿçêè. Ìè çàïèòàëè àäâîêàòà
Â³òàë³ÿ Â³ò³âà, ùî ðîáèòè, êîëè
âàñ õî÷óòü çàòðèìàòè ïàòðóëüí³,
ÿê ñåáå ïîâîäèòè òà ùî ðîáèòè,
ÿêùî âàø³ ïðàâà ïîðóøóþòü.
— Äåðæàâà áåðå íà ñåáå îñîáëèâèé îáîâ’ÿçîê ðîçñë³äóâàííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â,
ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðàêòèêîþ
ªâðîïåéñüêîãî ñóäó, — êàæå Â³òàë³é Â³ò³â. — Ó ðàç³ íåçàêîííèõ
ä³é ïðàâîîõîðîíö³â âàðòî îäðàçó
êîðèñòóâàòèñÿ ïðàâîâîþ äîïîìîãîþ. Ìîæíà âèêëèêàòè ÿê îñîáèñòîãî àäâîêàòà, òàê ³ âèìàãàòè
íàäàòè âàì áåçêîøòîâíó ïðàâîâó
äîïîìîãó. Äðóãèé ìîìåíò — ô³êñóâàòè âñå, ùî ìîæíà.
Îòðèìàòè áåçêîøòîâíó ïðàâîâó äîïîìîãó ìàþòü ïðàâî âñ³
ãðîìàäÿíè. Äëÿ öüîãî ìîæíà

ïîïðîñèòè ïðî öå ñàìèõ ïðàâîîõîðîíö³â. Çàçâè÷àé âîíè é ñàì³
ïîâ³äîìëÿþòü, ùî âè ìàºòå ïðàâî ñêîðèñòàòèñÿ áåçêîøòîâíîþ
þðèäè÷íîþ äîïîìîãîþ.
Ó ðàç³ çàòðèìàííÿ òàêîæ âàðòî
ïàì’ÿòàòè ïðî ñâî¿ ïðàâà. ßê ïîÿñíþº þðèñò, íàðó÷íèêè íà âàñ
ìîæóòü îäÿãàòè òîä³, êîëè âè ÷èíèòå îï³ð ïðàâîîõîðîíöÿì. Êàéäàíêè — öå º ñïåö³àëüíèé çàñ³á,
òîìó áåç ïîòðåáè éîãî íå âèêîðèñòîâóþòü, ÿê ³ ³íø³ ñïåö³àëüí³
çàñîáè. Í³ ãàçîâ³ áàëîí÷èêè, í³
ãóìîâ³ êèéêè, í³ òàáåëüíó çáðîþ
ïðàâîîõîðîíö³ áåç ïîòðåáè íå âèêîðèñòîâóþòü. Îáøóê ìîæóòü
ïðîâîäèòè ëèøå òîä³, êîëè íà öå
º ï³äñòàâè. Ïàòðóëüí³ íå ìîæóòü
ï³ä³éòè äî âàñ íà âóëèö³ ³ ïðîâîäèòè îáøóê.
— Ïðîâîäèòè îáøóê ìàþòü
ïðàâî òîä³, êîëè º óõâàëà ñë³ä÷îãî
ñóää³, — êàæå àäâîêàò. — Òàêîæ
ïîë³öåéñüê³ ìîæóòü ïðîâîäèòè
ïîâåðõíåâèé îãëÿä. Íàðó÷íèêè
ìîæóòü îäÿãàòè òîä³, êîëè º îï³ð,
àäæå öå ââàæàºòüñÿ ñïåö³àëüíèì
çàñîáîì. Òàêîæ ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ ìàþòü îäðàçó ñêëàñòè ïðîòîêîë
çàòðèìàííÿ. ßêùî ïðàâîîõîðîíö³
ïðîâîäèëè ïîâåðõíåâèé îãëÿä —
ìàº áóòè ïðîòîêîë îãëÿäó.
Ïîâåðõíåâà ïåðåâ³ðêà — â³çóàëüíèé îãëÿä îñîáè ÷è ðå÷åé îñîáè, ÿêà íå ï³äîçðþºòüñÿ
ó â÷èíåíí³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî àáî
êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ,
ïðîòå ³ñíóº äîñòàòíüî ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíà ìàº ïðè ñîá³ ð³÷,
îá³ã ÿêî¿ çàáîðîíåíî ÷è îáìåæåíî
àáî ñòàíîâèòü çàãðîçó æèòòþ ÷è
çäîðîâ’þ òàêî¿ îñîáè àáî ³íøèõ
îñ³á. Ïðè öüîìó ïðîâîäèòè îãëÿä ÷è îáøóê ìîæóòü ëèøå ïðè
ñâ³äêàõ.
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ВИПУСКНИЙ: НЕ ВСІ У МАСКАХ,
АЛЕ З ГАРНИМ НАСТРОЄМ
Урочистості  Випускний в Тернополі
відбувся 31 липня. Через карантин свято
було під питанням, але його все ж вирішили
влаштувати. Хоча і в незвичайному форматі

Ñâÿòî ïðîùàííÿ ç³ øêîëîþ äëÿ
îäèíàäöÿòèêëàñíèê³â ðîçïî÷àëîñü ³ç
òðàäèö³éíî¿ õîäè ì³ñòîì. Êàðàíòèí
íå çëÿêàâ âèïóñêíèê³â. Âîíè ïðèéøëè
ç õîðîøèì íàñòðîºì òà ðîçïîâ³äàþòü,
ùî íåçâàæàþ÷è íà óñ³ ïåðåøêîäè, õîò³ëè, ùîá âèïóñêíèé â³äáóâñÿ.
— Ìè ç îäíîêëàñíèêàìè äóæå õîò³ëè öüîãî ñâÿòà, àäæå ïðîùàííÿ ç³
øêîëîþ — âàæëèâèé êðîê â æèòò³
êîæíîãî, — êàæå âèïóñêíèê îäí³º¿ ç
òåðíîï³ëüñüêèõ øê³ë Àíäð³é. — Íå âñ³
11-êëàñíèêè ç ìîº¿ øêîëè ïðèéøëè
íà ñâÿòî. Àëå ÿ äóìàþ, òóò ð³øåííÿ
ïðèéìàº êîæåí äëÿ ñåáå. ß äóìàþ,
ùî ÿêùî äîòðèìóâàòèñü âèìîã, òî âñå
áóäå äîáðå.
ЧИ ДОТРИМУВАЛИСЬ ОБМЕЖЕНЬ
Ïåðåä òèì, ÿê äîçâîëèòè ïðîâåäåííÿ ñâÿòà, øòàá âèñóíóâ óìîâó:
îáîâ'ÿçêîâà äèñòàíö³ÿ òà ìàñêîâèé
ðåæèì. Çà äîòðèìàííÿì âèìîã ñòåæèëà ïîë³ö³ÿ.
Âèïóñêíèêè ³ ñïðàâä³ ìàëè ç ñîáîþ
ìàñêè: äåõòî çâè÷àéí³, õòîñü — øèâ
äëÿ öüîãî ñâÿòà ñïåö³àëüí³ äèçàéíåðñüê³. Àëå îäÿãàòè ¿õ íå ïîñï³øàëè: ÷è
òî ÷åðåç ñïåêó, ÷è òî ÷åðåç áàéäóæ³ñòü.
Òîæ, âæå ï³ä ÷àñ õîäè äî ñòàä³îíó,
á³ëüø³ñòü âèïóñêíèê³â áóëè áåç ìàñîê.
Íå íàäòî âèêîíóâàëè âîíè ³ âèìîãó
ùîäî òðèìàííÿ äèñòàíö³¿: áàæàííÿ
ñï³ëüíèõ ôîòî òà ïðîâåäåííÿ ÷àñó ç
äðóçÿìè, ìàáóòü ïåðåìîãëî.
Îêð³ì òîãî, ïîäèâèòèñü íà ñâÿòî âèïóñêíèê³â ïðèéøëî ÷èìàëî òåðíîïîëÿí, ÿê³ òåæ áóëè áåç çàñîá³â çàõèñòó.
ЯКИЙ ВИГЛЯД МАЛИ ВИПУСКНИКИ
Âèøóêàí³ âå÷³ðí³ ñóêí³, òóôë³
íà ï³äáîðàõ ó âèïóñêíèöü òà ñòðîã³ êîñòþìè âèïóñêíèê³â öüîãî ðîêó
äåõòî äîïîâíèì îðèã³íàëüíèìè ìàñêàìè. Õî÷à ó âèìîãàõ ìàñêà íå áóëà
îáîâ'ÿçêîâîþ, ÷è òî äëÿ çàõèñòó, ÷è
òî äëÿ êðàñè íåþ äîïîâíþâàëè îáðàç
÷èìàëî 11-êëàñíèê³â.
Âèïóñêíèö³ öüîãî ðîêó îáèðàëè ñóêí³ íþäîâèõ êîëüîð³â. Ó ìîä³ — ì³í³ìàë³ñòè÷íèé ñòèëü. Äåÿê³ ä³â÷àòà íàâ³òü
îäÿãíóëè áðþ÷í³ êîñòþìè. Ìîâëÿâ,
çðó÷íî, êðàñèâî, ùå é ïîò³ì êîñòþì
ñòàíå ïðàêòè÷íîþ ÷àñòèíîþ ãàðäåðîáó.
Õëîïö³ òðàäèö³éíî îäÿãàëè êîñòþìè ÷îðíèõ òà ñèí³õ êîëüîð³â. Òàêà
òåíäåíö³ÿ ó âáðàíí³ âèïóñêíèê³â
òðèìàºòüñÿ âæå ê³ëüêà ðîê³â.
Äåõòî âèð³øèâ áóòè îðèã³íàëüíèì,
³ êëàñè÷íèé êîñòþì ÷è òî âå÷³ðíþ
ñóêíþ äîïîâíèâ êðîñ³âêàìè. Âèïóñêíèêè êàæóòü, ùî òàêå ð³øåííÿ îáðàëè íå ëèøå òîìó, ùî îðèã³íàëüí³
ïîºäíàííÿ çàðàç â ìîä³, à é òîìó,
ùî öå çðó÷íî.

Âèïóñêíèêè ïðîéøëè õîäîþ
äî Öåíòðàëüíîãî ñòàä³îíó. Òàì â³äáóëîñÿ Íàãîðîäæåííÿ âèïóñêíèê³â
òà êîíêóðñ âèøèâàíîê.
МЕДАЛІ, КВІТИ ТА СЛЬОЗИ
ПРОЩАННЯ
Öüîãî ðîêó òåðíîï³ëüñüê³ çàãàëüíîîñâ³òí³ çàêëàäè çàê³í÷èëè 1409 âèïóñêíèê³â. Íàéêðàùèõ íàãîðîäæóâàëè çîëîòèìè é ñð³áíèìè ìåäàëÿìè.
Ìåäàë³ îòðèìàëè 210 ó÷í³â.
Òàêîæ ïî÷åñíèìè ãðàìîòàìè òà
ïðåì³ÿìè íàãîðîäèëè ñ³ì ó÷í³â, ÿê³
çäàëè ÇÍÎ íà ìàêñèìàëüíó ñóìó áàë³â. Ç íèõ îäèí õëîïåöü, ó÷åíü òåõí³÷íîãî ë³öåþ îòðèìàâ ïî 200 áàë³â
³ç äâîõ ïðåäìåò³â.
— Îêð³ì â³äçíàê çà óñï³õè â íàâ÷àíí³ 200-áàëüíèêè îòðèìàëè ãðîøîâ³ âèíàãîðîäè — ïî 2 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
Òàêîæ âîíè îòðèìóâàòèìóòü ñòèïåíä³¿ â ñóì³ òèñÿ÷ó ãðèâåíü çà ì³ñÿöü
â ïåðøèé ð³ê íàâ÷àííÿ â ñâî¿õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, — êàæå íà÷àëüíèöÿ óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè ì³ñüêî¿
ðàäè Îëüãà Ïîõèëÿê.

Âå÷³ðí³ ñóêí³, òóôë³
íà ï³äáîðàõ ó âèïóñêíèöü
òà ñòðîã³ êîñòþìè
âèïóñêíèê³â öüîãî
ðîêó äåõòî äîïîâíèâ
îðèã³íàëüíèìè ìàñêàìè
Ñàì³ æ âèïóñêíèêè åìîö³é íå ñòðèìóâàëè. Êàæóòü, ùî ïîáà÷èëè ðåçóëüòàò ðîáîòè çà âñ³ ðîêè íàâ÷àííÿ.
— ß ùàñëèâà. Ñâÿòî ÷óäîâå. ß äóæå
ñòàðàëàñü, ùîá îòðèìàòè ìåäàëü, —
êàæå ó÷åíèöÿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ã³ìíàç³¿
Êàòåðèíà Ìàöèê. — Âèäíî 11 ðîê³â
ìîº¿ ðîáîòè. Äóæå âäÿ÷íà îðãàí³çàòîðàì, ÿê³ òàêè äîçâîëèëè ïðîâåäåííÿ
ñâÿòà. Çàðàç êîæåí ç íàñ ñòî¿òü ïåðåä
âàæëèâèì âèáîðîì. Ùî ñòîñóºòüñÿ
ïðîôåñ³¿, ïðî ÿêó ÿ ìð³þ — òî, íàïåâíî, ÿ äóìàþ ïîâ'ÿçàòè ñâîº æèòòÿ
ç ³íòåðíåò-ìàðêåòèíãîì. Õî÷ó ïîáàæàòè ñâî¿ì îäíîë³òêàì íå áóòè áàéäóæèìè äî íàâ÷àííÿ, áî ìè ìîæåìî
äóìàòè, ùî íàì öå íå çíàäîáèòüñÿ,
àëå íàñïðàâä³ âñå, ùî íàì äàº øêîëà,
ïîò³ì äóæå êîðèñíå áóäå.
НАЙКРАСИВІШІ
ВИШИВАНКИ-2020
Óæå 12 ðîê³â ïîñï³ëü ï³ä ÷àñ ñâÿòà
âèïóñêíîãî â Òåðíîïîë³ ïðîâîäÿòü
êîíêóðñ íà íàéêðàñèâ³ø³ âèøèâàíêè.
Íàéêðàùèõ âèïóñêíèê³â, ÿê³ îäÿãàþòü åòí³÷íèé îäÿã íà ñâÿòî, âèçíà÷àëè íàïåðåäîäí³. Âîíè îòðèìàëè
ãðîøîâó âèíàãîðîäó çà ïåðåìîãó.
Ïîäàðóíêîì äëÿ âèïóñêíèê³â ñòàâ
âèñòóï ç³ðêîâèõ ãîñòåé.

Свято прощання зі школою
розпочалось із традиційної ходи містом

Випускниці хотіли бути на висоті, охоче
позували на камери

ОЛЬГА ТУРЧАК, ВАДИМ ЄПУР

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

Цього року
золоті та
срібні медалі
отримали
210 випускників

Традиційно на свято випускника
проводили конкурс вишиванок.
Переможці отримали грошові призи

Випускниці цього року обирали
сукні нюдових кольорів. У моді —
мінімалістичний стиль. Деякі дівчата навіть
одягнули брючні костюми
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Люди  На свято випускного Юля
Шумелда одягнула джинси, футболку
з принтом улюбленої групи та жилетку
з нашивками. Образ доповнила
найголовніша прикраса — золота медаль
ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150,
OLIATUR9@GMAIL.COM

Ñïî÷àòêó õîò³ëà ïîøèòè ñóêíþ
â òîìó ñòèë³, ÿêèé ¿é ïîäîáàºòüñÿ.
Àëå ÷åðåç êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ ïðî òå, ùî âèïóñêíèé òî÷íî
â³äáóäåòüñÿ, ñòàëî â³äîìî ëèøå
çà äâà òèæí³ äî ñàìîãî ñâÿòà.
Òîìó ÷àñó ïîøèòè ñóêíþ íå áóëî,
à éòè â àáè÷îìó ä³â÷èíà íå õîò³ëà.
Òîìó âèð³øèëà: òðåáà áóòè ñîáîþ.
— ß îäÿãíóëà ôóòáîëêó ç ïðèíòîì ãðóïè «KISS» òà ¿õ îñòàíí³ì
òóðîì «End of the road», ùî â ïåðåêëàä³ îçíà÷àº «Ê³íåöü äîðîãè», — ðîçïîâ³äàº âèïóñêíèöÿ. —
Ìè ñïî÷àòêó íàâ³òü ñï³ëêóâàëèñÿ
ç äèçàéíåðîì, ÿêèé ìàâ ïîøèòè
ñóêíþ â ìîºìó ñòèë³, àëå ïîò³ì
ç âèïóñêíèì óñå áóëî íåçðîçóì³ëî. Òîìó äîâåëîñÿ â³äìîâèòèñü.
Ó çâè÷àéí³é ñóêí³ ç áëèñê³òêàìè
³ òàêèì ³íøèì ÿ á íå éøëà. Ìåí³
òàêå íå ï³äõîäèòü.
ВИРІШИЛА БУТИ СОБОЮ
Òîä³, êîëè âæå çàëèøèëîñü
äî âèïóñêíîãî äâà òèæí³, ìè
íå çíàëè, ùî ðîáèòè. Âèð³øèëè
áóòè ñîáîþ ³ âäÿãíóòè òå, ùî º.
Ùîñü ñèìâîë³÷íå. Öÿ ôóòáîëêà
ìàº òàêèé ñèìâîë³÷íèé íàïèñ.
Òîìó òàê. ß íå õîò³ëà «õàéïàíóòè», íå õîò³ëà çàéâî¿ óâàãè.
Ïðîñòî âèð³øèëà ïîêàçàòè ñåáå

ìó äîñòóï³ ñò³ëüêè êðóòî¿ ìóçèêè.
ß âèð³øèëà ï³äòðèìàòè äîíüêó.
Òîìó ùî ìåí³ âàæëèâå ¿¿ ñàìîâèðàæåííÿ. Âçàãàë³ âàæëèâî, ùîá
áàòüêè ï³äòðèìóâàëè ä³òåé ó ¿õ
âèáîð³. Ó íàñ íå áóëî òàêî¿ ìåòè
êîãîñü çäèâóâàòè ÷è âèä³ëèòèñü.
Ïðîñòî òàê âñå âèéøëî.
Æ³íêà êàæå, ùî ó íèõ ç äîíüêîþ íå áóëî ïðîáëåì ó ñï³ëêóâàíí³. Âîíà êóïèëà ¿é ïåðøó
«êîñóõó», à ïîò³ì íàâ³òü ïî÷àëè
íîñèòè îäíàêîâ³ ôóòáîëêè.
— Ìåí³ ïîùàñòèëî ç áàòüêàìè, — êàæå Þëÿ. — Âîíè ó âñüîìó
ìåíå ï³äòðèìóþòü ³ öå êðóòî.

òàêîþ, ÿê ÿ º. Õî÷à ïåðåä òèì,
ÿê ³òè, ñïðàâä³ áóëî äåùî ëÿ÷íî.
Þëÿ êàæå, ùî æîäíîãî íåãàòèâíîãî ñëîâà ïðî òå, ùî ìàº
íåçâè÷íèé äëÿ âèïóñêíèö³ âèãëÿä, íå ïî÷óëà.
— Ìî¿ äðóç³ ñêàçàëè, ùî
ÿ «êðàñàâà», — êàæå âèïóñêíèöÿ. — Æîäíîãî ïîãàíîãî ñëîâà
í³ â³ä â÷èòåë³â, í³ â³ä ïðèñóòí³õ
íå ïî÷óëà. ß äóìàëà, ùî íàñïðàâä³, ÷åðåç êàðàíòèí áàãàòî ëþäåé
âèãëÿäàòèìóòü ìåíø óðî÷èñòî.
Àëå âèÿâèëîñü, ùî íàâ³òü ò³, õòî
áóâ íå ï³äãîòîâëåíèé, âñå âñòèãëè: øâèäåíüêî ñîá³ â òîðãîâèé
öåíòð ÷è íà áàçàð — ³ âñå. ß íå ç
òèõ ëþäåé, îò ³ âñå.

НЕ ЗРАДЖУВАТИ СОБІ
Þëÿ ðîçïîâ³äàº, ùî «íåôîðìàëüíèé» îäÿã îäÿãàº ïîâñÿêäåííî. Òîìó ³ â öåé äåíü íå çàõîò³ëà
«çðàäæóâàòè ñîá³».
— ß ç 13-òè ðîê³â ñëóõàþ ðîê,
ìåòàë. Ìåí³ öå çàâæäè ïîäîáàëîñü
³ ç ÷àñîì ÿ ïî÷àëà òåæ îäÿãàòèñü
â òàêîìó ñòèë³. Àëå çàãàëîì òóò
éäåòüñÿ íàâ³òü á³ëüøå ïðî ñòèëü
æèòòÿ, à íå ëèøå îäÿãó, — ãîâîðèòü ä³â÷èíà. — Òîìó, ìîæëèâî,
³ íà âèïóñêíîìó í³õòî í³÷îãî ïîãàíîãî íå êàçàâ.
Îêð³ì ñòèëüíîãî îáðàçó, íàéâàæëèâ³øèì äîñÿãíåííÿì Þë³
ñòàëà çîëîòà ìåäàëü.
— Òàê. ß ïîáà÷èëà ñâî¿ 11 ðîê³â
ðîáîòè, — ãîâîðèòü âîíà. — Íàñïðàâä³ ìåí³ ïîùàñòèëî, áî íàâ÷àííÿ ìåí³ äàºòüñÿ ëåãêî. ß ìîæó
íàâ³òü ïðîñòî ê³ëüêà ðàç³â âñå
ïåðåãëÿíóòè î÷èìà — ³ ÿ «âëîâëþþ». Õòîñü ìîæå ïîäóìàòè: «Î,
ñëóõàº ðîê — òî íå â÷èòüñÿ», àëå
íàñïðàâä³ íàâïàêè. Ìåí³ ìóçèêà
÷àñòî äîïîìàãàº çîñåðåäèòèñü.
Çíàþ, ùî ÿ ìîëîäå ìàéáóòíº ö³º¿
äåðæàâè ³ ö³º¿ ïëàíåòè, ìåí³ òðåáà

«МАМА МЕНЕ У ВСЬОМУ
ПІДТРИМУЄ»
Ó òàêîìó îáðàç³ Þëÿ íà âèïóñêíèé ïðèéøëà íå ñàìà. Ôóòáîëêó
ç òàêèì ñàìèì ïðèíòîì îäÿãíóëà
¿¿ ìàìà. Õî÷à áàãàòî õòî ñïðèéìàâ
¿¿ ÿê ñåñòðó-áëèçíþ÷êó.
×åðåç äâà äí³ ï³ñëÿ âèïóñêíîãî
íàøà æóðíàë³ñòêà âèéøëà ïðîãóëÿòèñÿ ç Þëåþ òà ¿¿ ìàìîþ Ëþäìèëîþ â îäíîìó ç ì³ñüêèõ ïàðê³â.
Âîíè ³ ñïðàâä³ ñõîæ³ ì³æ ñîáîþ.
— Ìåí³ ñàì³é ³ìïîíóº òàêèé
ñòèëü, — êàæå ìàìà Þë³. — Ñàìà
ñëóõàþ ðîê, çâ³ñíî, íå ñò³ëüêè, ÿê
Þëÿ. Ìàáóòü, öå òîìó, ùî êîëè
áóëà ìîëîäøà, íå áóëî ó â³ëüíî-

ОСОБИСТИЙ АРХІВ ЮЛІЇ ШУМЕЛДИ

РОКЕРСЬКУ ЖИЛЕТКУ ДІВЧИНИ
ДОПОВНИЛА ЗОЛОТА МЕДАЛЬ

Дівчина розповідає, що спочатку планувала пошити
сукню, але через карантин часу на це не було.
«Хайпувати» не планувала, тому вирішила бути собою
âäîñêîíàëþâàòèñü, ùîá çì³íèòè
ñâ³ò íà êðàùå.
МАЛЮЄ, ВИВЧАЄ ІНОЗЕМНІ
МОВИ ТА РОБИТЬ ЕСКІЗИ ТАТУ
Çàðàç ä³â÷èíà õî÷å âñòóïèòè
íà ôàêóëüòåò ³íîçåìíèõ ìîâ Òåðíîï³ëüñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Êàæå,
ùî ëþáèòü àíãë³éñüêó, õî÷å ïîäîðîæóâàòè, òîìó âèá³ð ïðîôåñ³¿
ó íå¿ òàêèé.
Îêð³ì «âàæêî¿ ìóçèêè», Þëÿ
³ ñïðàâä³ ìàº ö³ëå «ìîðå» çàõîïëåíü. Âîíà ãðàº íà ã³òàð³, ìàëþº
òà ïðîõîäèòü êóðñè òàòó-ìàéñòåðíîñò³. Ëþáèòü ðîáèòè â³çàæ.
Äî ðå÷³, ìàê³ÿæ íà âèïóñêíèé
ä³â÷èíà òåæ ðîáèëà ñàìà.
— Çíàºòå, îò ÷àñòî òàêå áóâàº,
ùî êîëè ëþäè áà÷àòü, ùî ëþ-

äèíà âèãëÿäàº äåùî íå òàê, ÿê
âîíè, íàïðèêëàä, îäÿãàº ÷îðíó
ôóòáîëêó ³ âñå — íàçèâàþòü íàñ
ñàòàí³ñòàìè, íàðêîìàíàìè, òà
êèì ò³ëüêè íå íàçèâàþòü. Àëå
íàñïðàâä³ öå ëèøå ñòåðåîòèïè, —
êàæå Þëÿ. — Òè ìîæåø âèãëÿäàòè, ÿê õî÷åø ³ öå íå çàâàæàº òîá³
áóòè ðîçóìíèì ³ äîáðèì.
À ùå ä³â÷èíà ðîçìàëüîâóº îäÿã
ñîá³ òà äðóçÿì. Êàæå, ùî, ìîæëèâî, çãîäîì ðîçâèâàòèìåòüñÿ ³
â ö³é ñôåð³. Íà çóñòð³÷ ïðèéøëà
ó äæèíñàõ, ÿê³ ðîçìàëþâàëà ñàìà.
Þëÿ êàæå, ùî ó íå¿ äóæå áàãàòî äðóç³â, ÿê³ ìàþòü âèãëÿä, ÿê
ïîâíà ¿¿ ïðîòèëåæí³ñòü ó ñòèëÿõ,
â çîâí³øíüîìó âèãëÿä³. Àëå õ³áà
öå ìàº çíà÷åííÿ, êîëè âàì êîìôîðòíî â êîìïàí³¿ îäíå îäíîãî.

Рекорд: одягнула сукню із 100-метровим шлейфом

ОЛЬГА ТУРЧАК, ВАДИМ ЄПУР

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

Моделлю стала Марічка Борисяк із 7-ої школи.
Дівчина каже, що іти містом було важко лише через спеку

 Âñòàíîâëåííÿ ðåêîðäó «Âèïóñêíà ñóêíÿ ç íàéäîâøèì øëåéôîì
ó 100 ìåòð³â» â³äáóëîñü 31 ëèïíÿ
íà Öåíòðàëüíîìó ñòàä³îí³ â ðàìêàõ ñâÿòà «Âèïóñêíèê-2020».
Íàä îáðàçîì ñóêí³ ïðàöþº
êîìàíäà â³äîìî¿ òåðíîï³ëüñüêî¿
äèçàéíåðêè Íàòàë³ Ñòåôàí÷óê.
— Ñâî¿ì ðåêîðäîì «Âèïóñêíà
ñóêíÿ ç íàéäîâøèì øëåéôîì
ó 100 ìåòð³â» ìè õî÷åìî ïðåäñòàâèòè íàø ð³äíèé Òåðíîï³ëü,
ÿê ì³ñòî ç âèñîêèì ð³âíåì ìîäè
òà ñòèëþ, ïîäàðóâàòè ïîçèòèâí³
åìîö³¿ äëÿ íàøèõ âèïóñêíèê³â ³
âïåâíåí³ñòü, ùî ó ñâ³ò³ âñå º ìîæëèâèì, ÿêùî ö³ëü ïîñòàâëåíà, —
êàæå äèçàéíåðêà. — Àäæå âñ³
ó÷àñíèêè — öå êîëèøí³ øêîëÿð³
òåðíîï³ëüñüêèõ øê³ë. Íàéñêëàäí³øîþ áóëà ðîáîòà íàä øëåéôîì.
Äëÿ éîãî òðàíñïîðòàáåëüíîñò³

ï³ä³áðàíî ôàñîí ³ òêàíèíó â³äïîâ³äíî äî ñóêí³ ³ çàáåçïå÷åííÿ
íàéìåíøî¿ âàãè ïðè òàê³é ïîòóæí³é äîâæèí³.
ПОНАД 102 МЕТРИ
Ñàìà ñóêíÿ ïîºäíàëà í³æíî-ðîæåâèé íþäîâèé êîëüîðè, ÿê³ º
òðåíäàìè öüîãî ñåçîíó ³ íàñè÷åíî
àêöåíòóþ÷èé â³äò³íîê ç áëèñêîì,
âîíà îçäîáëåíà äåêîðîì ðó÷íî¿
ðîáîòè, ï³ð’ÿì ³ êàìåíÿìè. Äëÿ
çðó÷íîñò³ ñâÿòêóâàííÿ êîìàíäà
Íàòàë³ Ñòåôàí÷óê ïîäáàëà, ùîá
ñóêíÿ áóëà âèêîíàíà ó ôîðì³
òðàíñôîðìåðà, à øëåéô ëåãêî ³
çðó÷íî â³äîêðåìëþâàâñÿ.
Ìîäåëëþ ñòàëà Ìàð³÷êà Áîðèñÿê ³ç 7-î¿ øêîëè.
— ²òè ëåãêî, ºäèíå, ùî áóëî
äóæå æàðêî ³ âñå, — êàæå Ìàð³ÿ. —
Ä³â÷àòêà, ÿê³ íåñëè øëåéô — âåëèê³ ìîëîäö³, òàê äîáðå âïîðàëèñü ³ç çàâäàííÿì, íåçâàæàþ÷è

íà ñâ³é þíèé â³ê. Äëÿ ìåíå ñöåíà,
öå íå íîâå. Òîìó áóëî íå ëÿ÷íî.
ß ÷åìï³îíêà ñâ³òó ³ç ñó÷àñíèõ
òàíö³â ³ ïëàíóþ äàë³ ðîçâèâàòèñü
ó ö³é ñôåð³.
ßê ðîçïîâ³äàº ³í³ö³àòîðêà âñòàíîâëåííÿ ðåêîðäó Íàòàë³ÿ Ñòåôàí÷óê, ñóêíþ äèçàéíåðè ïîøèëè
çà òðè äí³, âáðàííÿ ñòâîðèëè çà
òèæäåíü. Îðãàí³çàòîðè àêö³¿ îðãàí³çàö³ÿ «Ïëàíåòà â³ëüíèõ ëþäåé».
— Ìè õîò³ëè ïîêàçàòè, ùî ãîëîâíå â æèòò³ — öå äîñÿãíåííÿ
ìåòè. Âñå â ñâ³ò³ ìîæíà ïîäîëàòè, ÿêùî áóòè âïåâíåíèì â ñâî¿õ
ñèëàõ, — ãîâîðèòü äèçàéíåðêà. —
Òåðíîï³ëü — ìîëîä³æíå ì³ñòî. Öå
ì³ñòî êðàñè, ìîäè òà ñòèëþ.
Ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ðåêîðäó äèçàéíåðêà ðîçïîâ³ëà, ùî 100-ìåòðîâèé øëåéô ïåðåðîáëÿòü íà ñï³äíè÷êè âèõîâàíöÿì, ä³òÿì-ñèðîòàì
òà ä³òÿì ³ç ñ³ìåé, ÿê³ ïîòðàïèëè
â ñêëàäí³ æèòòºâ³ îáñòàâèíè.
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Історія  Журналісти «RIA плюс»
розпочинають цикл соціальних
публікацій під назвою «Вибираю життя».
Першу історію розповіла тернополянка.
Відверто про найболючіше, що може
змінити чиюсь долю
ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150,
OLIATUR9@GMAIL.COM

Ïåðåä ïóáë³êàö³ºþ ïåðøîãî
ìàòåð³àëó ç öèêëó ìè ðîçì³ñòèëè
íà íàøîìó ñàéò³ ëèñò æóðíàë³ñòêè
äî æ³íîê ç ïðîõàííÿì ðîçïîâ³ñòè
ñâîþ ³ñòîð³þ.
Íàøå çâåðíåííÿ îòðèìàëî äåñÿòêè êîìåíòàð³â. Ïðîòå íà öþ
òåìó ãîâîðèòè çìîæå íå êîæåí.
Ïåðøèé â³äâåðòèé ëèñò-ðîçïîâ³äü
ìè îòðèìàëè â³ä òåðíîïîëÿíêè
Ñîô³¿ (³ì'ÿ çì³íåíî ç åòè÷íèõ
ì³ðêóâàíü — ïðèì. ðåä.).
«У МЕНЕ МАЛА БУТИ ДВІЙНЯ»
— ß òîä³ çàâàã³òí³ëà âïåðøå, —
ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — Íà 12-ìó

òèæí³ â ìåíå â³äêðèëàñü êðîâîòå÷à. Ïîêëàëè â ë³êàðíþ. ÓÇÄ
ïîêàçàëî, ùî ìàº áóòè äâ³éíÿ.
Ï³ñëÿ îãëÿäó Ñîô³¿ ñêàçàëè,
ùî îäèí ïë³ä çàâìåð ùå ÷îòèðè
òèæí³ òîìó.
— Îäíà äèòèíà çàâìåðëà ùå
íà 8-ìó òèæí³. Äðóãà äèòèíà
áóëà æèâà, — ïðèãàäóº âîíà. —
Äëÿ ìåíå öå áóëî øîêîì. Ê³ëüêà
äí³â í³õòî òîëêîì í³÷îãî íå êàçàâ. ß íå ìîãëà ïîâ³ðèòè, ùî öå
ñòàëîñü ç³ ìíîþ. Âðåøò³, ë³êàð³
ç³áðàëè êîíñèë³óì, îãëÿíóëè ìåíå
³ âèíåñëè âåðäèêò: òðåáà ðîáèòè
«÷èñòêó».
Æ³íêà êàæå, ùî â³ä öèõ ñë³â
áóëà ïðîñòî øîêîâàíà, àäæå äðóãà
äèòèíà áóëà æèâà.

ДОВІДКА
Якщо ви опинились у складній життєвій ситуації — телефонуйте на гарячу лінію Консультаційного центру
«КОЛИСКА ЖИТТЯ».
 Телефон гарячої лінії (097) 923–
02–04
Скарги щодо медичної халатності:
 Урядова гаряча лінія — 1545
 Гаряча лінія МОЗ — 0 800 505 201

Якщо ви готові розповісти свою історію анонімно, звертайтесь до журналістки Ольги Турчак.
 Телефон: 097–16–14–150
 Facebook:
facebook.com/oliaturchak
 Instagram: instagram.com/olga.
turchak
 E-Mail: oliatur9@gmail.com

«ПОМЕРЛА ОДНА, ТО ІНША
НЕ ЖИТИМЕ»?
— Ìåí³ ïîñï³õîì ïîÿñíèëè,
ùîñü òèïó: ðàç îäíà çàâìåðëà, çíà÷èòü ó ³íøî¿ òåæ º ÿê³ñü âàäè, ìåðòâèé ïë³ä áóäå ðîçêëàäàòèñÿ, êð³ì
òîãî, äèòèíà âñå îäíî íàðîäèòèñÿ
íå çìîæå, áî çíàõîäèòüñÿ äàë³… —
êàæå Ñîô³ÿ. — ß õîò³ëà ðîçïèòàòè
äåòàëüí³øå, ÷è ìîæëèâ³ ÿê³ñü âàð³àíòè, àëå çàâ³äóâà÷êà â³ää³ëåííÿ
äóæå ãðóáî ìåíå îá³ðâàëà, ìîâëÿâ,
ÿêùî ÿ â³äìîâëÿþñÿ ðîáèòè ÷èñòêó, òî öå ìî¿ ïðîáëåìè, âîíè ç ñåáå
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çí³ìàþòü, äî ïîáà÷åííÿ. Ï³ñëÿ òîãî ÿ ùå íàìàãàëàñÿ
ïîãîâîðèòè ç ë³êóþ÷èì ë³êàðåì,
àëå â³í ò³ëüêè òóïèâ ïîãëÿä, òàê
í³áè éîìó áóëî ñîðîìíî.
Ïðèãàäóâàòè â³ä÷óòòÿ ï³ñëÿ öèõ
ñë³â Ñîô³¿ âàæêî. Êàæå êîðîòêî — á³ëü, ðîçïà÷, ñòðàõ…
— ß íå ìîãëà òàê ïðîñòî çäàòèñü, — ïðîäîâæóº òåðíîïîëÿíêà. — Äóæå âàæëèâîþ â òîé
ìîìåíò áóëà ï³äòðèìêà ð³äíèõ.
Ñâåêðóõà â³äâåëà ìåíå íà ïðèéîì
äî çíàéîìîãî ïðîôåñîðà.
Ë³êàð çàïåâíèâ æ³íêó, ùî í³÷îãî ñòðàøíîãî íåìàº: ïîä³áí³
âèïàäêè äîñèòü ÷àñò³ ³ ðàí³øå,
êîëè íå áóëî ÓÇÄ, ïðî öå ïðîñòî í³õòî íå çíàâ, àäæå çàâìåðëèé
íà òàêîìó ðàííüîìó òåðì³í³ ïë³ä
ìóì³çóºòüñÿ ³ ëåãêî âèõîäèòü ïðè
ïîëîãàõ, éîãî íàâ³òü íå ïîì³òíî.
«ДОНЬЦІ — УЖЕ 16»
— Òàê, ðèçèêè áóëè. Ïðîòå
â ñ³ì'¿ í³õòî íàâ³òü íå îçâó÷óâàâ ïîçèö³þ ðîáèòè àáîðò. Õî÷à
³íòåðíåò òîä³ ëèøå ïî÷èíàâñÿ,
ÿ âñå æ øóêàëà ³íôîðìàö³þ ³ çíàéøëà áàãàòî ï³äòâåðäæåíü ñëîâàì

ФОТО: ПОРТАЛ DEPOSITPHOTO

«Я МОГЛА ЗРОБИТИ НАЙБІЛЬШУ
ПОМИЛКУ В ЖИТТІ»

За статистикою МОЗ, у минулому році українки зробили
понад 75 тисяч абортів. Але маленьке життя можна
врятувати — читайте історії жінок, які пережили це
ïðîôåñîðà: òàêå áóâàº ÷àñòî ³ íå º
êàòàñòðîôîþ, — êàæå Ñîô³ÿ.
Ïîëîãè áóëè âàæêèìè. Àëå
ä³â÷èíêà íàðîäèëàñü çäîðîâîþ.
Çàðàç ¿é óæå 16.
— ß äîñ³ íå ðîçóì³þ, ÷îìó òîä³
ë³êàð³ ñêàçàëè ðîáèòè ÷èñòêó,
÷îìó áðåõàëè ìåí³, ÿêèé ó íèõ ç
òîãî áóâ ³íòåðåñ, — ãîâîðèòü Ñîô³ÿ. — Âîíè ïðîñòî ïåðåñòðàõîâóâàëèñü ÷è ðîçðàõîâóâàëè íà äÿêó
â³ä îïåðàö³¿. Ï³ñëÿ òîãî ÿ ç âåëèêîþ íåäîâ³ðîþ ñòàâëþñÿ äî ìåäèê³â. Ðîçóì³þ, ùî íå âñ³ îäíàêîâ³,
òà âñå æ çàâæäè êîíñóëüòóþñÿ
ó äåê³ëüêîõ ñïåö³àë³ñò³â, øóêàþ
âàð³àíòè…
«СЛУХАЙТЕ СВОЄ СЕРЦЕ»
Ñîô³ÿ ðîçïîâ³äàº, ùî â ¿¿ îñíîâíèõ æèòòºâèõ ö³ííîñòÿõ —

ñ³ì'ÿ ³ç ä³òüìè, òîìó ÿê áè ìîãëî
ñêëàñòèñü æèòòÿ ï³ñëÿ ïåðåðèâàííÿ âàã³òíîñò³, óÿâèòè íå ìîæå.
— ß íå çíàþ, ÷è âçàãàë³ ìàëà á
ä³òåé ³ çìîãëà á íàñîëîäèòèñÿ ìàòåðèíñòâîì. ×è íå ìó÷èëî á ìåíå
âñå æèòòÿ ñóìë³ííÿ,— êàæå âîíà.—
Ìîæó ïîðàäèòè æ³íêàì, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ïîä³áí³é ñèòóàö³¿: í³êîëè
íå ðîáèòè ïîñï³øíèõ âèñíîâê³â
³ ä³é. Ó ìåíå º áàãàòî çíàéîìèõ,
ÿêèõ ëÿêàëè ð³çíèìè ä³àãíîçàìè,
à âðåøò³ âñå áóëî äîáðå. Òðåáà ñëóõàòè ñâîº ñåðöå ³ íå ïàäàòè äóõîì.
Ó æèòò³ íå áóâàº âèïàäêîâîñòåé.
Çãîäîì ìè îïóáë³êóºìî ³íòåðâ'þ ç ë³êàðÿìè, ïñèõîëîãàìè,
ñâÿùåíèêàìè òà ñîö³îëîãàìè
íà öþ òåìó. Ñòåæòå çà õåøòåãîì
#âèáèðàþ_æèòòÿ ó ñîöìåðåæàõ
òà íà ñàéò³ «20 õâèëèí».

Марія та Оксана Бандери, а тепер Марта Картавенко:
хто ж вибирає імена діткам, яких покинули батьки
ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150,
OLIATUR9@GMAIL.COM

 Íîâîíàðîäæåíó ä³â÷èíêó, â³ä
ÿêî¿ íåùîäàâíî â³äìîâèëàñü
ìàìà, òåïåð çâóòü Ìàðòà Êàðòàâåíêî.
Òàêå ð³øåííÿ ï³äòðèìàëè ÷ëåíè
Òåðíîï³ëüñüêîãî ì³ñüêâèêîíêîìó
íà çàñ³äàíí³ 29 ëèïíÿ. ×îìó ñàìå
òàêå ³ì'ÿ îáðàëè òà õòî ìàº ïðàâî íàçèâàòè ä³òåé, ó ÿêèõ íåìàº
áàòüê³â, ä³çíàâàëèñÿ ÷åðåç çàêîíîäàâ÷³ àêòè.
ІМ'Я ПРИСВОЮЄ ВИКОНКОМ
Â³äïîâ³äíî äî «Ïîðÿäêó ïðîâàäæåííÿ îðãàíàìè îï³êè òà ï³êëóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿
³ç çàõèñòîì ïðàâ äèòèíè», îïóáë³êîâàíîìó íà ñàéò³ Êàáì³íó,
éäåòüñÿ ïðî òå, ùî ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ïðèñâîºííÿ ³ìåí³,
ïð³çâèùà òà ì³ñöÿ ðåºñòðàö³¿

ï³äêèíóòî¿ ÷è çíàéäåíî¿ äèòèíè
ïîêëàäàþòüñÿ íà ì³ñöåâèé âèêîíàâ÷èé êîì³òåò.
«Ðåºñòðàö³ÿ íàðîäæåííÿ ï³äêèíóòî¿, çíàéäåíî¿ äèòèíè,
îñîáó ÿêî¿ âñòàíîâëåíî, ïðîâîäèòüñÿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ¿¿ áàòüê³â àáî îäíîãî ç
íèõ, à ÿêùî ì³ñöå ïðîæèâàííÿ
áàòüê³â íåâ³äîìå — çà ì³ñöåì ¿¿
âèÿâëåííÿ», — éäåòüñÿ ó ïóíêò³
69 ïîðÿäêó.
Òàêîæ â ð³øåíí³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó âëàäè çàçíà÷àºòüñÿ
ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³, ÿê³
ïðèñâîþþòüñÿ äèòèí³, ïð³çâèùå,
³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³ ¿¿ áàòüê³â, à ÿêùî
áàòüêè äèòèíè íåâ³äîì³ — ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³ ÷îëîâ³êà
³ æ³íêè.
Òîáòî, ÿêùî íåâ³äîìî, õòî ìàòè
÷è áàòüêî — âèêîíêîì ìàº ïðîñòî
«âèãàäàòè» ³ìåíà, ùîá ¿õ íàäà-

ë³ ìîæíà áóëî âèêîðèñòîâóâàòè
ó ïîòð³áíèõ äîêóìåíòàõ.
ІМ'Я — МАРТА, ПРІЗВИЩЕ —
ЯК У МАМИ
Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ âèêîíêîìó,
ä³â÷èíö³, ç ÿêîþ ìàìà íà âèìîãó
ïðàâîîõîðîíö³â ïðè¿õàëà ó ìåäçàêëàä, à ïîò³ì ¿¿ òàì çàëèøèëà,
äàëè ³ì'ÿ Ìàðòà. Ïð³çâèùå —
Êàðòàâåíêî. ²íôîðìàö³þ îçâó÷èëè ï³ä ÷àñ ïðÿìî¿ òðàíñëÿö³¿
çàñ³äàííÿ âèêîíêîìó.
— Ä³â÷èíêó âèð³øèëè íàçâàòè
Ìàðòîþ, — êàæå êåð³âíèê ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé Òåðíîï³ëüñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè Õðèñòèíà Á³ë³íñüêà. —
Ïð³çâèùå âèð³øèëè çàëèøèòè
òàêå æ, ÿê áóëî ó ìàìè, àäæå îñîáà
æ³íêè áóëà âñòàíîâëåíà.
ßê ðîçïîâ³äàþòü ó ñëóæá³, ÿêùî
äèòèíó óäî÷åðÿòü — ¿ì'ÿ ¿é ìîæóòü çì³íèòè.

ДЕ ЗАРАЗ МАРІЯ ТА ОКСАНА
БАНДЕРИ
Ó òðàâí³ 2019-ãî ðîêó ó «Â³êí³
æèòòÿ», ùî çíàõîäèòüñÿ â Äðóã³é
ì³ñüê³é ë³êàðí³, óïåðøå çà â³ñ³ì
ðîê³â çàëèøèëè íåìîâëÿ.
Äåòàëüí³øå ÷èòàéòå ó ìàòåð³àë³: «Ìè ïîëþáèëè êðèõ³òêó âñ³ì
ñåðöåì»: õòî çìîæå óäî÷åðèòè
ä³â÷èíêó, ÿêó ìàìà çàëèøèëà
ó â³êí³ ïîëîãîâîãî».
Îñê³ëüêè í³ ³ì'ÿ áàòüêà, í³ ³ì'ÿ
ìàìè íåâ³äîìî, íàçâàëè äèòèíó —
Ìàð³ÿ Áàíäåðà. Áî íàðîäèëàñü
âîíà â ð³ê Ñòåïàíà Áàíäåðè.
Ó ëþòîìó 2020-ãî â «Â³êíî æèòòÿ» ï³äêèíóëè ùå îäíå íåìîâëÿ —
³ çíîâó ä³â÷èíêó.
Íàçâàëè äèòèíó Îêñàíêîþ,
òîìó ùî íàðîäèëàñü íàïåðåäîäí³
Äíÿ Àíãåëà Îêñàíè, à ïð³çâèùå
çíîâó äàëè Áàíäåðà, ìîâëÿâ, îäíó
ä³â÷èíêó âäî÷åðèëè ç òàêèì ïð³ç-

âèùåì, òî ³ äðóãó çàáåðóòü â ñ³ì'þ.
Ðàí³øå òåðíîïîëÿíè ï³ä ïóáë³êàö³ÿìè çàëèøàëè îáóðëèâ³ òà íàâ³òü ãí³âí³ êîìåíòàð³, ùîäî òîãî,
õòî âçàãàë³ ïðèäóìóº òàê íàçèâàòè
ä³òåé. Àáñóðäó, ïèøóòü, á³ëüøîãî
íå áà÷èëè. À ÿêáè ä³òåé íå çàáðàëè
ó ðîäèíè?
Ñïðàöþâàëî ïðèïóùåííÿ ïîñàäîâö³â ùîäî ùàñëèâîãî ïð³çâèùà,
àáî ä³â÷àòêàì ñïðàâä³ ïîùàñòèëî,
íåâ³äîìî. Àëå, ÿê ðîçïîâ³äàþòü
â ñëóæá³ ó ñïðàâàõ ä³òåé, îáèäâ³
äèòèíè çàðàç âæå ó ñ³ì'ÿõ. Îêñàíêó âäî÷åðèëè íà ïî÷àòêó ëèïíÿ
öüîãî ðîêó.
Çà ñ³ì'ÿìè ïîñò³éíî ñòåæàòü
ñëóæáè, àëå çàðàç ïåðåêîíóþòü:
ó ìàëå÷³ — óñå äîáðå.
²ñòîð³þ Ìàðòè ìè ðîçêàæåìî
òðîõè çãîäîì. Ñïîä³âàºìîñü, ³ öÿ
ä³â÷èíêà çíàéäå äëÿ ñåáå ñïðàâæíþ ëþáëÿ÷ó ñ³ì'þ.

ËÀÉÔ

11

RIA ïëþñ, 5 ñåðïíÿ 2020

ВИРОСТИВ ПОЛЕ ІЗ ТИСЯЧІ КАЛ.
ТЕПЕР ЦЕ НОВА ФОТОЗОНА
ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150,
OLIATUR9@GMAIL.COM

Ãîñïîäàð êàæå, ùî óâàãè
äî éîãî ðîáîòè âæå íàâ³òü çàáàãàòî. Íà òàêå â³í íå î÷³êóâàâ.
Íàøèì æóðíàë³ñòàì âäàëîñÿ
ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ñåñòðîþ âëàñíèêà êâ³òêîâîãî ïîëÿ Âàñèëÿ
Ðîìàí÷óêà, ïàí³ Îëåêñàíäðîþ.
Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî ñàìîãî
êâ³òíèêàðÿ óâàãà æóðíàë³ñò³â òðîõè âòîìèëà, òîìó íàðàç³ ñï³ëêóâàòèñü â³í íå õî÷å.
— Ìèíóëîãî ðîêó ïîëå ó Âàñèëÿ
áóëî ìàéæå òàêå ñàìå, àëå ëþäåé
íå áóëî ïðàêòè÷íî. Öüîãî ðîêó
ÿ âèð³øèëà äîïîìîãòè áðàòîâ³ ³
îïóáë³êóâàòè â ìåðåæ³ çàïðîøåííÿ
ëþäÿì, ÿê³ á çìîãëè ïîãëÿíóòè
íà òàêó êðàñó, ³ ¿õ òåïåð ñò³ëüêè,
ùî ìè íàâ³òü íå ìîãëè ïîäóìàòè, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäðà Îñòÿê.
Æ³íêà êàæå, ùî â³äâ³äóâà÷³â
ïîá³ëüøàëî ï³ñëÿ ñþæåòó ïðî
êâ³òè íà òåëåêàíàë³ «1+1». Ïîäèâèòèñü íà êðàñó âëàñíèê äîçâîëÿº áåçêîøòîâíî, ÿêùî õî÷åòå
ôîòîñåñ³þ — çàïëàò³òü 50 ãðèâåíü, áî ï³ä ÷àñ äîâãîòðèâàëîãî
ïåðåáóâàííÿ íà ïîë³ º ðèçèê, ùî
êóù³ ïîøêîäÿòüñÿ, ÿê áóëî âæå
íå îäèí ðàç.

ДОВІДКА
Село Підгайчики розташоване
за 7 км від Теребовлі. Дорога з Тернополя автобусом займе близько
години. Автобуси як з центрального автовокзалу, так і з приміського
відправляються кожні півгодини.
Вартість квитка — 40 гривень.

— Ì³é áðàò êàæå, ùî ï³øîâ
òàêèé íàïëèâ ëþäåé, ùî àæ ñàì
çäèâóâàâñÿ. Òîìó ç æóðíàë³ñòàìè
â³í âæå íåîõî÷å ñï³ëêóºòüñÿ, —
êàæå Îëåêñàíäðà. — ßêùî õî÷åòå ïðè¿æäæàòè — áóäü ëàñêà,
âàñ ïðèéìóòü. Âàðòî ëèøå ïîïåðåäíüî çàòåëåôîíóâàòè. Àëå â³ä
çàéâî¿ óâàãè Âàñèëü âæå òðîõè
âòîìèâñÿ.
Ó ñîöìåðåæàõ æå óñ³ ïðîñòî
â çàõâàò³ â³ä òàêî¿ êðàñè.
ІЗ ДВОХ ЦИБУЛИН — ТИСЯЧА
КУЩІВ
Îëåêñàíäðà Îñòÿê ðîçïîâ³äàº,
ùî ñïî÷àòêó ¿¿ áðàò ïðèäáàâ
íà ì³ñöåâîìó ðèíêó çâè÷àéí³ äâ³
öèáóëèíè êàë, àëå âîíè íàñò³ëüêè éîìó ñïîäîáàëèñü, ùî ïîò³ì
çàõîò³ëîñü ùå.
— Öèáóëèíè áðàò âèñàäèâ
ó ãîðùèêè ³ ïî÷àâ ðîçìíîæóâàòè
òàê, — êàæå æ³íêà. — Çàðàç âæå
áëèçüêî òèñÿ÷³ êóù³â. Òî º äóæå
âåëèêà ïðàöÿ. Öèáóëèíè òðåáà
âèêîïóâàòè, áåðåãòè ¿õ äî âåñíè ³
òîä³ çíîâó âèñàäæóâàòè, áî âçèìêó
â íàøîìó êë³ìàò³ âîíè íå âèæèëè á.
Ñàìà Îëåêñàíäðà êàæå, ùî
ó íå¿ ñò³ëüêè òåðï³ííÿ, ùîá âèðîñòèòè òàêó êðàñó íåìàº, òîìó
ºäèíå, ÷èì äîïîìàãàº áðàòîâ³, öå
ïðèéìàº çàì³ñòü íüîãî äçâ³íêè
â³äâ³äóâà÷³â. Áî æ â íüîãî á³ëÿ
áóäèíêó íåìàº ïîêðèòòÿ.
— Îò íåùîäàâíî áóëè ëþäè
îäðàçó ï³ñëÿ äîùèêó, òðîõè çàòîïòàëè, òî Âàñèëü âæå òàì ñàïàº,
ùîá áóâ ãàðíèé âèãëÿä, — ïðîäîâæóº ñåñòðà êâ³òíèêàðÿ. — Ìè
äóìàºìî ïðî òå, ùîá âñòàíîâèòè
òàì ôîòîçîíè. Ëþäè çàïèòóâàëè,

АРХІВ ОЛЕКСАНДРИ ОСТЯК

Краса  Із двох цибулин житель села
Підгайчики, що на Теребовлянщині,
виростив ціле поле незвичних для нас кал.
Сюди вже приїжджають туристи зі всієї
області, щоб сфотографуватися

Охочих подивитися на красу та зробити фото чимало. Приїжджають цілими сім'ями.
Від надмірної уваги господар вже трохи втомився
÷îìó íåìà. Àëå íàñïðàâä³ öå âñå
âèéøëî äóæå ñïîíòàííî.
САМ ВИВІВ НОВИЙ СОРТ КВІТІВ
Çàðàç íà ì³í³ïîë³ º 7 âèä³â öèõ
êâ³ò³â. À îäèí ³ç êîëüîð³â ÷îëîâ³ê ñòâîðèâ ñàì ³ äðóãîãî òàêîãî
êîëüîðó â ñâ³ò³ íåìàº.
— Â³í äóæå äîâãî âèâ÷àâ, ÿê
çà òèìè êâ³òàìè äîãëÿäàòè, áî äëÿ
íàøèõ ì³ñöü âîíè º íåçâè÷àéí³, — ïðîäîâæóº ñåñòðà Âàñèëÿ
Ðîìàí÷óêà. — ª îäèí òàêèé âèä,
ÿêèé ì³é áðàò ñòâîðèâ ñàì, çðîáèâ ñåëåêö³þ. Ç³áðàâ íàñ³ííÿ÷êî,
ïîò³ì éîãî âèðîùóâàâ ó ãîðùèêó,
ïîò³ì â ãðÿäêó ³ òåïåð ó íüîãî º
ñâ³é êîë³ð.
Æ³íêà êàæå, ùî çàïðîøóâàòè
ëþäåé íà ñâ³é ãîðîä âèð³øèëè
ñïîíòàííî, ìîâëÿâ, äîñèòü òàêîþ
êðàñîþ ìèëóâàòèñü íàîäèíö³.
— Ñïî÷àòêó ìè äóìàëè ïðîñòî
ðîçïîâ³ñòè ëþäÿì ïðî òå, ùî êâ³òè ìîæíà êóïèòè íà áóêåòè, —
êàæå Îëåêñàíäðà. — Áî öå ñïðàâä³
êðàñà. Òàêà êâ³òêà ìîæå ñòîÿòè
â âàç³ äî ì³ñÿöÿ. ² íå â'ÿíå. Õ³áà
öå íå äèâî?

Цибулини чоловік висадив у горщики і почав
розмножувати. Зараз вже близько тисячі таких кущів
РЕКЛАМА

Село Підгайчики розташоване за 7 км від Теребовлі.
Тут побачите щось дивовижне
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ЯК ПОТРАПИТИ НА ПЛАНОВУ
ГОСПІТАЛІЗАЦІЮ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

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

Ó ðåäàêö³þ «RIA ïëþñ» çâåðòàþòüñÿ ÷èòà÷³, ÿê³ ïåðåéìàþòüñÿ: ùî ðîáèòè ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó
ç ïëàòíîþ ãîñï³òàë³çàö³þ. ×èìàëî ëþäåé ïîâèíí³ ï³äòâåðäèòè
³íâàë³äí³ñòü òà ïðîéòè ïëàíîâó
ãîñï³òàë³çàö³þ, îäíàê ÷åðåç êàðàíòèí ç'ÿâèëîñÿ ÷èìàëî ïèòàíü.
— ß ìàþ ³íâàë³äí³ñòü, ³ ùîðîêó ïîâèííà ïåðåïðîõîäèòè
êîì³ñ³þ äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ñòàòóñó, — ðîçïîâ³äàº òåðíîïîëÿíêà
²ðèíà. — Ó ðåàá³ë³òàö³éí³é êíèç³
â ìåíå òàêîæ âêàçàíî. Òîæ ïðîõîäæó ãîñï³òàë³çàö³þ ó ñåðïí³,
îäíàê ÷åðåç êàðàíòèí íå çðîçóì³ëî, ùî ìåí³ ðîáèòè. Çíàþ,
ùî äëÿ öüîãî ïîòð³áíî çäàòè
ÏËÐ-òåñò, àëå çíîâó æ òàêè, äå
ÿ ïîâèííà öå çðîáèòè òà ÷è ç³
ñâîº¿ êèøåí³ ìåí³ òðåáà áóäå
ïëàòèòè?
ЧИ ПРОВОДЯТЬ ПЛАНОВІ
ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ?
ßê ïîÿñíþþòü â óïðàâë³íí³
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Òåðíîï³ëüñüêî¿
ÎÄÀ, ÷åðåç ñêëàäíó ñèòóàö³þ ³ç
çàõâîðþâàí³ñòþ íà êîðîíàâ³ðóñ,
ãîñï³òàë³çóþòü òà ïðîâîäÿòü îïåðàö³¿ ëèøå òèì, õòî ä³éñíî öüîãî
ïîòðåáóº, ³ ÿêùî º ìåäè÷í³ ïîêàçè. Òàêà ñèòóàö³ÿ ó âñ³é îáëàñò³.
— Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
êîì³ñ³¿ òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿
áåçïåêè, ïëàíîâ³ ãîñï³òàë³çàö³¿
ïîêè ùî íå ïðîâîäÿòü, — ïîÿñíþº çàñòóïíèöÿ íà÷àëüíèêà
ðîáîòè óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
çäîðîâ'ÿ ÎÄÀ Ë³ä³ÿ ×àéêîâ-

ñüêà. — ¯õ âèêîíóþòü ëèøå
â òèõ âèïàäêàõ, êîëè â³äñóòí³ñòü
ãîñï³òàë³çàö³¿ ìîæå ïðèçâåñòè
äî ïîã³ðøåííÿ ñòàíó ïàö³ºíòà.
Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî â îáëàñò³
çðîñòàº ê³ëüê³ñòü íîâèõ âèïàäê³â çàõâîðþâàííÿ íà COVID-19.
Ùîäíÿ ìè ìàºìî 40–50 íîâèõ
âèïàäê³â.
×è ïîòð³áíî ïðîâîäèòè îïåðàö³þ ÷è ãîñï³òàë³çàö³þ ïàö³ºíòó,
âèð³øóº êîíñèë³óì.
— Ë³êàð³, çâè÷àéíî, íàäàþòü
äîïîìîãó ïàö³ºíòàì, ÿêùî öå
íåîáõ³äíî, — çàïåâíèëà Ë³ä³ÿ
×àéêîâñüêà. — Îäíàê ÿêùî öå
ïëàíîâà îïåðàö³ÿ ÷è ãîñï³òàë³çàö³ÿ, ÿêó ìîæíà ïåðåíåñòè, òîä³
ìè ïðîñèìî õâîðèõ ïî÷åêàòè
ê³ëüêà òèæí³â.

ФОТО: З ІНТЕРНЕТУ

Здоров’я  Планові операції та
госпіталізації на час карантину були
призупинені. У Тернополі з цим справді є
труднощі, скаржаться пацієнти. Що робити
людям, яким потрібно підтверджувати
інвалідність, та що з медоглядом —
читайте у матеріалі

«ПРАЦЮЄМО В РЕЖИМІ
АДАПТИВНОГО КАРАНТИНУ»
Ó ì³ñüêîìó â³ää³ë³ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ïîÿñíèëè, ùî ïëàíîâ³
ãîñï³òàë³çàö³¿ íå çàáîðîíåí³,
îäíàê ¿õ ïðîâîäÿòü â³äïîâ³äíî
äî ðåêîìåíäàö³é ÌÎÇ òà óðÿäó.
— Ó íàñ ïëàíîâ³ îïåðàö³¿ òà
ãîñï³òàë³çàö³¿ ïðîõîäÿòü ç äîòðèìàííÿì óñ³õ âèìîã òà â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â, — ïîÿñíþº çàñòóïíèöÿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëó îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè Îëüãà ßðìîëåíêî. — Äëÿ ãîñï³òàë³çàö³¿
ó ìåäè÷íèé çàêëàä ïàö³ºíò ìàº
çâåðíóòèñÿ äî ñâîãî ñ³ìåéíîãî
ë³êàðÿ. Éîãî ìîæóòü íàïðàâèòè
äî ïîë³êë³í³êè, ³ òàì âæå ñïåö³àë³ñò âèçíà÷àº, ÷è ïîòð³áíå ïå-

Усі, кому необхідно пройти госпіталізацію, зможуть це зробити лише
після проходження тесту на коронавірус
ðåáóâàííÿ ó ñòàö³îíàð³. ßêùî öå
íåîáõ³äíî, òî ïàö³ºíòà ñêåðîâóþòü íà ÏËÐ-òåñò, ³ ï³ñëÿ öüîãî
ëþäèíà âæå ëÿãàº íà ë³êóâàííÿ.
Òàêîæ â ì³ñò³ äîçâîëèëè
ïàðòíåðñüê³ âèïàäêè, ùîïðàâäà, ëèøå ç äîçâîëó ë³êàð³â òà
íåîáõ³äíîñò³ äëÿ öüîãî. ×îëîâ³êè
ïîâèíí³ ïðîéòè òåñò.
— Â îñîáëèâèõ âèïàäêàõ ìè
äîçâîëÿºìî ïðîâîäèòè ïàðòíåðñüê³ ïîëîãè, — ïîÿñíþº Îëüãà
ßðìîëåíêî. — Àëå íàðàç³ á³ëüøå ïðîñóâàºìî îíëàéí-ïîëîãè,
êîëè ÷îëîâ³ê ïðèñóòí³é ³ ïîñò³éíî º íà â³äåîçâ'ÿçêó. Îäíàê º
îñîáëèâ³ âèïàäêè, êîëè ïîòð³áíî
äîçâîëèòè ïàðòíåðñüê³ ïîëîãè.
Óæå ï³ñëÿ ïîëîã³â â³äâ³äóâàííÿ
çàáîðîíÿºìî, àäæå ìè íå ìîæåìî ïîäáàòè ïðî ïîâíó áåçïåêó.
Ïîòð³áíî, ùîá áóëè ñïåö³àëüí³ áîêñè, ùîá ÷îëîâ³ê çàõîäèâ
îäðàçó äî ñâîº¿ æ³íêè. Òîìó ùîá
çàõèñòèòè ìåäè÷íèé ïåðñîíàë,
æ³íîê òà íîâîíàðîäæåíèõ, äîâîäèòüñÿ äîòðèìóâàòèñü öèõ
ïðàâèë.
Ùîá áóòè ïðèñóòí³ì íà ïàðòíåðñüêèõ ïîëîãàõ, ÷îëîâ³ê ïîâèíåí ïðîéòè àáî ÏËÐ-òåñò, àáî

За чий кошт тест на COVID?
Аналіз для людей, які потребують
госпіталізації, — безкоштовний.
Його призначає ваш сімейний
лікар. Окрім того, у МОЗ також
пояснюють, що на безкоштовне
проходження ПЛР-тестування мають право медики, які працюють
з хворими на коронавірус (кожні
два тижні), та поліцейські з нацгвардійцями за визначеними
списками (щомісяця).
— Тестуються всі люди, у яких є ознаки коронавірусної хвороби, —
пояснив голова МОЗ Максим
Степанов. — Вони всі тестуються
безкоштовно. Наступне — тесту-

ються безкоштовно особи, які
перебували у контакті з хворим,
у якого підтвердили коронавірус,
усі близькі і ті, хто знаходиться
в контакті, теж тестуються безкоштовно.
Лідія Чайчук пояснює, що якщо
хворому потрібно пройти ПЛРтест для планової госпіталізації,
сімейний лікар може сам викликати бригаду медиків, щоб ті зробили забір біоматеріалів вдома
у пацієнта.
— Вам варто звернутися до сімейного лікаря, з яким у вас укладено договір, і він вже організовує

мобільну бригаду, яка приїжджає
та робить аналіз, — пояснює Лідія
Чайчук. — З результатом аналізу
можна буде вже лягти на лікування. Деякі лікарні мають обладнання та тест-системи, щоб проводити
дослідження у себе. Це лікарня
№3 та університетська лікарня.
Якщо після проходження тесту
у людини підтвердили коронавірус, але хвороба проходить
у легкій формі — вона може
лікуватися вдома під наглядом
сімейного лікаря. Якщо стається
погіршення стану — пацієнта відправляють у лікарню.

²ÔÀ-òåñò íà âèçíà÷åííÿ ³ìóíîãëîáóë³í³â Ì.
ЯКЩО ПОТРІБНО ПІДТВЕРДИТИ
ІНВАЛІДНІСТЬ
Îäíàê êð³ì òèõ, õòî ìàº õðîí³÷í³ õâîðîáè, ïëàíîâó ãîñï³òàë³çàö³þ ïîâèíí³ ïðîõîäèòè ³ ò³, õòî
ìàº ³íâàë³äí³ñòü, ùîá ï³äòâåðäèòè
ñòàòóñ. ßê ïîÿñíþº çàñòóïíèöÿ
íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
çäîðîâ'ÿ ó îáëàñò³, òàêèì ëþäÿì
ïåðåéìàòèñÿ íå âàðòî. Ãîñï³òàë³çàö³þ ìîæíà áóäå ïðîéòè ï³çí³øå.
Íà âèïëàòè öå í³ÿê íå âïëèíå.
— Óðÿä ïðèéíÿâ ð³øåííÿ, ùî
ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó, ÿêùî ëþäèíà
ïðîòåðì³íóâàëà ïðîõîäæåííÿ ïëàíîâî¿ ãîñï³òàë³çàö³¿, öå íå âïëèíå
íà ñîö³àëüíó äîïîìîãó ëþäÿì

Ìåäèêè ðàäÿòü ïðè
ìîæëèâîñò³ óòðèìàòèñÿ
â³ä ïîõîä³â äî ë³êàðí³.
Àäæå ùîäíÿ âèÿâëÿþòü
äåñÿòêè õâîðèõ
íà êîðîíàâ³ðóñ
ç ³íâàë³äí³ñòþ, òîáòî âèïëàòè
ïî ãðóïàõ ³íâàë³äíîñò³ ïðîäîâæàòüñÿ, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ùî
ìèíóâ òåðì³í ïåðåîãëÿäó, — ïîÿñíþº Ë³ä³ÿ ×àéêîâñüêà. — Êîëè
êàðàíòèí çàê³í÷èòüñÿ — òîä³ êîì³ñ³¿ çàñ³äàòèìóòü ó ïëàíîâîìó
ïîðÿäêó.
Öå âñå íåîáõ³äíî äëÿ òîãî, àáè
çìåíøèòè ðèçèê çàõâîðþâàííÿ,
àäæå ìîâà éäå ïðî òèñÿ÷³ ïàö³ºíò³â.
— Êîëè íà ïî÷àòêó áóâ ââåäåíèé æîðñòêèé êàðàíòèí, òî ìè
áà÷èëè ðåçóëüòàò, — êàæå ïàí³
Ë³ä³ÿ. — Ó òðàâí³ â íàñ áóëî
ïî 2–3 âèïàäêè íà äîáó. Ó ëèïí³ — öå âæå 50–60 âèïàäê³â. Ëþäè
íå ðîçóì³þòü, ùî ïîñëàáëåííÿ
êàðàíòèíó — öå íå ñêàñóâàííÿ.
Ëþäè íå äîòðèìóþòüñÿ ïðàâèë
çàõèñòó ³ çàðàæàþòü îäíå îäíîãî.

ЧИ ПРОВОДЯТЬ МЕДОГЛЯДИ
Îêð³ì ïëàíîâèõ ãîñï³òàë³çàö³é
òà îïåðàö³é, áàãàòî ëþäåé ìàþòü
ïðîõîäèòè ìåäè÷íèé îãëÿä àáî
ïðîôîãëÿä, îñê³ëüêè öå ïîòð³áíî äëÿ ¿õ ðîáîòè ÷è ïðîñòî çàäëÿ
îö³íêè ñòàíó çäîðîâ'ÿ. Äî ïðèêëàäó, ìåäîãëÿä ðåãóëÿðíî ïîâèíí³
ïðîõîäèòè â÷èòåë³, âèõîâàòåë³,
ïðàö³âíèêè çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî
õàð÷óâàííÿ òîùî.
Ãîëîâíèé ë³êàð ë³êàðí³
¹ 3 Þð³é Ëàçàð÷óê ïîÿñíþº, ùî
äëÿ òîãî, ùîá ïðîéòè ìåäîãëÿä,
âàðòî çâåðíóòèñÿ ó â³äïîâ³äíèé
â³ää³ë ó ë³êàðí³. Óñå çàëåæèòü â³ä
òîãî, äëÿ ÷îãî ñàìå âàì ïîòð³áåí
ìåäîãëÿä.
— Íà ð³øåíí³ øòàáó ç áîðîòüáè
ç êîðîíàâ³ðóñîì ïðèéíÿëè ð³øåííÿ, ÿêå ñòîñóºòüñÿ âñ³õ ë³êàðåíü,
ÿê³ ïðîâîäÿòü ãîñï³òàë³çàö³¿ òà
ïëàíîâ³ îïåðàö³¿, — ïîÿñíþº äèðåêòîð ë³êàðí³ ¹ 3 Þð³é Ëàçàð÷óê. — Öå ìîæíà çðîáèòè çà ð³øåííÿì ë³êàð³â òà çà íàÿâíîñò³
ÏËÐ-òåñòó, ùîá ï³äòâåðäèòè, ùî
ëþäèíà íå õâîðà íà êîðîíàâ³ðóñ.
Òàêîæ íà îäíîìó ç îñòàíí³õ çàñ³äàíü øòàáó äîçâîëèëè ïðîâîäèòè ìåäîãëÿäè òà ïðîôîãëÿäè
ó ë³êàðíÿõ. Äî ïðèêëàäó, ÿêùî
âàì ïîòð³áíî ïðîéòè îãëÿä äëÿ
ðîáîòè, âàðòî çâåðíóòèñÿ äî â³ää³ëåííÿ ïðîôîãëÿä³â.
ДЕ ПРОВОДЯТЬ
ГОСПІТАЛІЗАЦІЮ?
Íàðàç³ ó ì³ñò³ ïðîâîäÿòü ãîñï³òàë³çàö³þ ó äðóã³é ³ òðåò³é ë³êàðíÿõ,
Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñí³é êîìóíàëüí³é êë³í³÷í³é ïñèõîíåâðîëîã³÷í³é ë³êàðí³, Òåðíîï³ëüñüêîìó
îáëàñíîìó êë³í³÷íîìó îíêîëîã³÷íîìó äèñïàíñåð³ òà Òåðíîï³ëüñüê³é
óí³âåðñèòåòñüê³é ë³êàðí³.
Ìåäè÷í³ çàêëàäè íàäàþòü
íåâ³äêëàäíó äîïîìîãó, ãîñï³òàë³çóþòü ïàö³ºíò³â òà ïðîâîäÿòü
ïîçàïëàíîâ³ îïåðàö³¿ â øòàòíîìó
ðåæèì³.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
СЕРЕДА, 5 серпня
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, 01.25,
05.20 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10,
18.20, 00.30, 01.55 Суспiльна
студiя. Марафон
09.30 Т/с «Жiночий рай»
11.25 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:
Спорт
15.20 Реалiтi-шоу «Грандiознi
подорожi залiзницею Великої
Британiї»
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
17.30 Нашi грошi
18.55, 22.15 Д/ц «Боротьба
за виживання»
19.35 Д/ц «Дикi тварини»
20.25 Д/ц «Супер-Чуття»
21.40 Бюджетники
00.00 Спiльно
03.30 Д/ф «Замiнованi
вiрнiстю»
04.25 Д/ф «Одесити на Донбасi»

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
04.35 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей»
11.15, 12.40, 14.55 «Мiняю
жiнку»
17.10 Х/ф «Жiнка»
20.30, 21.05 К/к «Папiк»
21.55 К/к «Тато Ден»
22.55 Бенедикт Камбербетч
в iнтелектуальному бестселерi
«Шерлок — 3: Порожнiй
катафалк»
00.55 Х/ф «Параноя»
02.50 «Любий, ми переїжджаємо»

IНТЕР
03.20 «Орел i Решка. Шопiнг»
04.55 «Телемагазин»
05.25, 22.05 «Слiдство вели… з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14.00, 14.50, 15.45 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже добро»
23.55 Т/с «Спокуса»

ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35, 10.05 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини
з Костянтином Стогнiєм
11.00, 13.20 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20, 21.30 Т/с «Пес»
17.00 Х/ф «Iнкасатор»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
22.30 Т/с «Таємнi дверi» 16+
Прем'єра
23.40, 03.25 Т/с «Винищувачi-2:
Останнiй бiй»
01.30 Х/ф «Спiвучасник»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
06.05 Т/с «Комiсар Рекс 2»
09.00, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»
11.00 «Цiєї митi рiк потому»
13.00, 14.50 «Таємницi ДНК»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

15.30 Т/с «Крiпосна»
18.15 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «Вибiр матерi»
00.55 «Мiстичнi iсторiї-7 з
Павлом Костiциним»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time
06.05 М/ф
07.20 Варьяти
09.20 Т/с «Грiмм»
11.00 Х/ф «Ангели Чарлi 2:
Повний вперед»
13.10 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Керрi»
23.00 Х/ф «Коматозники»
01.10 Т/с «Пiдступнi покоївки»
02.05 Служба розшуку дiтей
02.10 Зона ночi
04.10 Абзац

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Т/с «Рання пташка 2»
10.30, 17.30 4 весiлля
11.30, 16.30, 01.00 Панянкаселянка
12.30, 16.00 Сiмейка У
13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька i Володька
13.30, 23.00 Краина У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30,
20.30 Одного разу пiд Полтавою
15.30 Одного разу в Одесi
21.00 Т/с «Останнiй москаль»
00.00 ЛавЛавСar 3
02.15 Теорiя зради
03.00 17+
03.50 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 Т/с «Рекс»
09.10 Х/ф «Потоп»
10.50 «Месть природы»
11.00, 17.15 «Затерянный мир»
12.55 Х/ф «Последний замок»
15.20 Х/ф «Вторжение: Битва
за рай»
19.25 Т/с «Опер по вызову-4»
20.20 Т/с «Ментовские войны.
Харьков-2»
22.10 Т/с «CSI: Место преступления-15»
23.55 Т/с «CSI: Место преступления-14»
01.40 «Облом.UA.»

ЧЕТВЕР, 6 серпня
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, 01.25,
05.20 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10,
18.20, 00.30, 01.55 Суспiльна
студiя. Марафон
09.30 Т/с «Жiночий рай»
11.25 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:
Спорт
15.20 Реалiтi-шоу «Грандiознi
подорожi залiзницею Великої
Британiї»
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
17.30 Бюджетники
18.55, 22.15 Д/ц «Боротьба
за виживання»
19.35 Д/ц «Дикi тварини»
20.25 Д/ц «Супер-Чуття»
21.40 Схеми. Корупцiя в деталях
00.00 #ВУКРАЇНI
03.30 Д/ф «Одесити на Донбасi»
04.25 Д/ф «Висота 307.5»

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
04.30 ТСН
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
людей»
11.15, 13.15, 15.10 «Одруження
наослiп»
17.10 Х/ф «Жiнка»
20.30, 21.05 К/к «Папiк»
21.50 К/к «Тато Ден»
22.55 Бенедикт Камбербетч
в iнтелектуальному бестселерi
«Шерлок — 3: Ознаки третього»

00.50 Бенедикт Камбербетч
в iнтелектуальному бестселерi
«Шерлок — 3: Його остання
клятва»
02.35 Х/ф «Параноя»

IНТЕР
03.15 «Орел i Решка. Курортний
сезон»
04.55 «Телемагазин»
05.25, 22.05 «Слiдство вели… з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14.00, 14.50, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже добро»
23.55 Т/с «Спокуса»

ICTV
04.15 Скарб нацiї
04.25 Еврика!
04.35 Факти
04.55 Т/с «Вiддiл 44»
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини
з Костянтином Стогнiєм
10.10 Секретний фронт
11.25, 13.20 Х/ф «Полiцейський
з Беверлi Гiллз»
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.25 Х/ф «Полiцейський
з Беверлi Гiллз-2»
16.45 Х/ф «Полiцейський з
Беверлi Гiллз-3»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Анти-зомбi
21.25 Т/с «Пес»
22.25 Т/с «Таємнi дверi» 16+
Прем'єра
23.35, 03.15 Т/с «Винищувачi-2:
Останнiй бiй»
01.40 Х/ф «Два днi у долинi»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
06.05 Т/с «Комiсар Рекс 2»
09.00, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»
11.00 «Цiєї митi рiк потому»
13.00, 14.50 «Таємницi ДНК»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.30 Т/с «Крiпосна»
18.15 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «Вибiр матерi»
00.55 «Мiстичнi iсторiї-7 з
Павлом Костiциним»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time
06.05 М/ф
07.20 Варьяти
09.20 Т/с «Грiмм»
11.50 Х/ф «Ангели Чарлi»
(2019)
14.10 Заробiтчани
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Здобич»
22.50 Х/ф «Хижа в лiсi»
00.40 Т/с «Пiдступнi покоївки»
02.05 Служба розшуку дiтей
02.10 Зона ночi
04.10 Абзац

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Т/с «Рання пташка 2»
10.30, 17.30 4 весiлля
11.30, 16.30, 01.00 Панянка-селянка
12.30, 16.00 Сiмейка У
13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька i Володька
13.30, 23.00 Краина У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30,
20.30 Одного разу пiд Полтавою
15.30 Одного разу в Одесi
21.00 Т/с «Останнiй москаль»
00.00 ЛавЛавСar 3
02.15 Теорiя зради
03.00 17+
03.50 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки
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06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 Т/с «Рекс»
09.10 Х/ф «Пекло»
11.10 «Месть природы»
11.50, 17.20 «Затерянный мир»
13.50 Х/ф «Сорок восемь
часов»
15.35 Х/ф «Другие сорок
восемь часов»
19.25 Т/с «Опер по вызову-4»
20.20 Т/с «Ментовские войны.
Харьков-2»
22.10 Т/с «CSI: Место преступления-15»
23.55 Т/с «CSI: Место преступления-14»
01.40 «Облом.UA.»

П`ЯТНИЦЯ, 7 серпня
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, 01.25,
05.20 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10,
18.20, 00.30, 01.55 Суспiльна
студiя. Марафон
09.30 Т/с «Жiночий рай»
11.25 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:
Спорт
15.20 Реалiтi-шоу «Грандiознi
подорожi залiзницею Великої
Британiї»
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/ц «Боротьба за виживання»
19.35, 21.40 Д/ц «Дикi тварини»
20.25 Д/ц «Супер-Чуття»
22.15 Секрети Сонячної системи
00.00 Схеми. Корупцiя
в деталях
03.30 Д/ф «Висота 307.5»
04.25 Д/ф «Перехрестя Балу»

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
04.10 ТСН
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
людей»
11.20, 13.15, 15.10 «Одруження
наослiп»
17.10 Х/ф «Жiнка»
20.30 «Лiга смiху»
22.35, 00.00 «Вечiрнiй квартал»
01.40 К/к «Шоу Трумана»
05.10 «Свiтське життя.
2020 дайджест»

IНТЕР
03.20 «Орел i Решка. Курортний
сезон»
04.55 «Телемагазин»
05.25, 23.20 «Слiдство вели… з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14.00, 14.45, 15.40, 01.10 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 02.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Жертвуючи
пiшаком»

ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30, 00.45 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини
з Костянтином Стогнiєм
10.10 Анти-зомбi
11.05, 13.20 Х/ф «Помпеї»
(2007)
12.45, 15.45 Факти. День
15.30, 16.15 Х/ф «Помiнятися
мiсцями»

18.10, 20.10 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечiр
22.55 Скетч-шоу «На трьох»
01.25 Х/ф «Троє амiгос»
03.05 Т/с «Винищувачi-2:
Останнiй бiй»

СТБ
05.15 Т/с «Комiсар Рекс 2»
07.05, 19.00 «Наречена для
тата 3»
09.05 «Врятуйте нашу родину — 3»
11.05, 14.50, 18.15 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.55, 22.45 Т/с «Загадка для
Анни»
00.45 «Мiстичнi iсторiї-7 з
Павлом Костiциним»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.17 Kids» Time
06.05 М/ф
07.20 Варьяти
08.20 Вiд пацанки до панянки
17.10 Х/ф «Здобич»
19.00 Х/ф «Могутнi Рейнджери»
21.30 Х/ф «еретель i Гензель»
23.10 Х/ф «Гостя»
01.40 Т/с «Пiдступнi покоївки»
02.20 Служба розшуку дiтей
02.25 Зона ночi
05.10 Стендап шоу

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Т/с «Рання пташка 2»
10.30, 17.30 4 весiлля
11.30, 16.30 Панянка-селянка
12.30, 16.00 Сiмейка У
13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька i Володька
13.30 Краина У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30,
20.30 Одного разу пiд Полтавою
15.30 Одного разу в Одесi
21.00 Х/ф «DZIDZIO Перший
раз»
22.40 Х/ф «Готель «Гранд
Будапешт»»
00.10 ЛавЛавСar 3
01.10 Теорiя зради
02.05 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

1+1
06.00, 07.00, 05.00 «Життя
вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
11.05 «Любий, ми переїжджаємо»
17.10 К/к «Пiвтора шпигуна»
19.30, 04.15 ТСН
20.15 «Вечiрнiй квартал 2020»
22.00 «Українськi сенсацiї
2020»
23.10, 00.10 «Свiтське життя
2020. Дайджест»
01.10 «Лiга смiху 2019»
03.00 «Вечiрнiй квартал»

IНТЕР
03.35 «Чекай на мене. Україна»
05.00 «Телемагазин»
05.30 «Орел i Решка. Курортний
сезон»
06.25 «Слово Предстоятеля»
06.30 Х/ф «Без сина не приходь!»
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Поклич мене у свiтлу
далину»
13.00 Х/ф «Пiчки-лавочки»
15.10 Х/ф «Калина червона»
17.15, 20.30 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок»
20.00, 02.30 «Подробицi»
22.30 «Ювiлейний концерт
Софiї Ротару»
00.40 Х/ф «Все можливо»

ICTV
04.25 Еврика!
05.15 Скарб нацiї
05.30 Факти
05.55 Т/с «Копи на роботi»
08.25 Т/с «Розтин покаже»
12.00, 13.00 Х/ф «Iдентифiкацiя
Борна»
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф «Перевага Борна»
16.40 Х/ф «Ультиматум Борна»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Спадок Борна»
21.45 Х/ф «Джейсон Борн»
00.20 Х/ф «Хранителi»
03.00 Х/ф «Спiвучасник»

2+2

СТБ

06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 Т/с «Рекс»
09.05, 17.10 «Затерянный мир»
12.55 Х/ф «Экспедиция «Ноев
ковчег»
15.30 Х/ф «Помпеи: Апокалипсис»
19.25 Х/ф «Полет Феникса»
21.35 Х/ф «На грани»
23.50 Х/ф «Париж. Город
мертвых»
01.30 Т/с «CSI: Место преступления-14»
02.15 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секретно-2017»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.40 Т/с «Комiсар Рекс 2»
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 «Джентльмени
удачi»
22.45 Х/ф «Дiвчата»
00.40 «Дiвчата: невiдома
версiя»

СУБОТА, 8 серпня
UA: перший
06.00 Додолики
06.25 Хто в домi хазяїн
06.50, 07.50, 02.30 Погода
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.10,
02.40, 03.55, 05.35 Новини
07.15 М/с «Листи вiд Фелiкса»
08.20 Шо? Як?
09.05 Енеїда
10.10 Х/ф «Ромео i Джульєта», 2 с.
12.00, 20.30, 21.20 Д/ц «Дикi
тварини»
13.00 Д/ц «Подорож вiдкритим
космосом»
13.30 Секрети Сонячної
системи
14.25 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 «Фатальна пристрасть»
00.40 Святi та грiшнi
01.35, 04.45 #ВУКРАЇНI
03.00 Бюджетники
04.15 Перша шпальта
05.10 Схеми. Корупцiя в деталях

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.45, 15.05, 17.05 Kids»
Time
06.05 М/ф «Сезон полювання»
07.50 Аферисти в мережах
09.50, 01.20 Варьяти
11.20 Хто зверху?
15.10 М/ф «Аладдiн»
17.10 Х/ф «Вовки»
19.00 Х/ф «Автомонстри»
21.00 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом»
23.10 Х/ф «Лихоманка»
02.30 Зона ночi
05.10 Стендап шоу

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.05 М/ф «Гномео i Джульєтта»
10.25 Х/ф «Марлi та я»
12.15 4 весiлля
17.30 Х/ф «Фокстер i Макс»
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
пiд Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька i
Володька
22.00 Краина У
23.00 Х/ф «Троє в каное»
00.45 Теорiя зради
02.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

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

14.25 Х/ф «На грани»
16.40 Х/ф «Кибер»
19.00 Х/ф «Средь бела дня»
20.45 Х/ф «Охранник»
22.25 Х/ф «Добро пожаловать
в капкан»
00.10 Х/ф «Погоня за любовью»
01.45 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секретно-2017»

НЕДIЛЯ, 9 серпня
UA: перший
06.00 Додолики
06.25 Хто в домi хазяїн
06.50, 07.50, 02.30 Погода
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.10,
02.40, 03.55, 05.35 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 Свiтовi чемпiонати. Огляд
14.25 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 «Джунглi: чари iншого свiту»
22.00 Х/ф «Невинний»
00.40 UA: Фольк. Спогади
01.35 Сильна доля
03.00 Бюджетники
04.15 #ВУКРАЇНI
04.45 Святi та грiшнi

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея
«Лото-Забава»
09.25, 02.40 «Свiт навиворiт»
12.05 К/к «Папiк»
17.30 Х/ф «Людина темряви»
19.30, 05.45 ТСН
20.15 Х/ф «Неймовiрний Халк»
22.25 Х/ф Мартiна Скорсезе
«Хранитель часу»
01.05 Х/ф «Спайдервiк:
Хронiки»

IНТЕР
03.00 «Щоденник вагiтної»
03.25 «Орел i Решка. Курортний
сезон»
04.05, 11.00 «Орел i решка.
Божевiльнi вихiднi»
04.50, 10.00 «Орел i решка.
Дива свiту»
05.40 «Подорожi в часi»
06.00 Х/ф «Пiдстав i iншу
щоку»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
12.00 Т/с «Там, де твiй дiм»
13.50 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок»
18.00 Х/ф «Любов вiд усiх
хвороб»
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Мiй хлопець —
псих»
23.00 Х/ф «Рудий пес»
00.50 «Речдок»

ICTV
05.05 Скарб нацiї
05.15 Еврика!
05.20 Факти
05.45 Секретний фронт
06.45 Анти-зомбi
07.45 Громадянська оборона
08.40 Т/с «Вiддiл 44»
11.20, 13.00 Х/ф «Ультиматум
Борна»
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф «Спадок Борна»
16.10 Х/ф «Джейсон Борн»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Готель Мумбаї:
Протистояння» 16+ Прем'єра
21.40 Х/ф «Полювання на злодiїв»
00.20 Х/ф «Пiдривники»
02.25 Х/ф «Два днi у долинi»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.50 «Вечора на хуторi бiля
Дiканьки:» невiдома версiя
06.45 «За двома зайцями:
невiдома версiя»
07.40 «Бережись автомобiля:
невiдома версiя»
08.40 «Джентльмени удачi:
невiдома версiя»
09.35 «Хата на тата»
19.00 «Слiдство ведуть екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
22.40 «Я соромлюсь свого тiла»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Таємний агент
07.20 Ревiзор
09.10 Х/ф «Знаряддя смертi:
Мiсто кiсток»
11.40 Х/ф «Автомонстри»
13.50 Х/ф «Могутнi Рейнджери»
16.10 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом»
18.20 Х/ф «Той, що бiжить лабiринтом: Випробування вогнем»
21.00 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом: Лiки вiд смертi»
00.00 Х/ф «Хижа в лiсi»
01.50 Варьяти
02.40 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 М/ф «Норм i Нестримнi»
10.25 М/ф «Норм i Нестримнi:
Ключi вiд королiвства»
11.50 М/ф «Норм i Нестримнi:
Велика подорож»
13.15 Т/с «Останнiй москаль»
17.15 Х/ф «DZIDZIO Перший раз»
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
пiд Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька i
Володька
22.00 Краина У
23.00 Х/ф «Трiшки вагiтна»
01.15 Теорiя зради
03.10 Вiталька

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
09.00, 01.00 «Затерянный мир»
12.45 Х/ф «Шангри-ла:
На грани исчезновения»
14.15 Х/ф «Голый пистолет»
15.55 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2: Запах страха»
17.35 Х/ф «Голый пистолет-33 1/3: Последний выпад»
19.00 Х/ф «Миф»
21.15 Х/ф «Шанхайский полдень»
23.15 Х/ф «Универсальный агент»
02.00 «Облом.UA.»
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ВИХОВАТЕЛЬКА З ТЕРЕБОВЛІ, ЯКА
ПОБОРОЛА РАК, ВИЙШЛА ЗАМІЖ

Закохані поєднали свої долі офіційно 1 серпня.
Вінчання планують невдовзі

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

²ñòîð³þ êîõàííÿ Íàòàë³¿ òà ¿¿
òåïåð âæå çàêîííîãî ÷îëîâ³êà
Âàäèìà ìè ðîçïîâ³äàëè ìàéæå
äâà ðîêè òîìó. Òîä³ ä³â÷èíà â³äêðèëà ñâî¿ ïî÷óòòÿ òà ðîçïîâ³ëà
ïðî òå, ÿê ïåðåîñìèñëèëà æèòòÿ
ï³ñëÿ õâîðîáè. ×èìàëî òàì áóëî ³
ïðî òå, ÿê áàãàòî â æèòò³ îçíà÷àº
ï³äòðèìêà êîõàíî¿ ëþäèíè.
Ïåðøîãî ñåðïíÿ çàêîõàí³ ïîºäíàëè ñâî¿ ñåðöÿ òà óçàêîíèëè
ñòîñóíêè. Ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ
ç ìàìîþ Íàòàë³ ïàí³ Ãàëèíîþ.
Æ³íêà íå ñòðèìóº åìîö³é òà
êàæå, ùî ñïðàâæíº êîõàííÿ
ìîæå ïîáîðîòè óñ³ á³äè.
«ТІЛЬКИ ЗАВДЯКИ ЛЮДЯМ
НАТАЛЯ ЖИВА»
Ä³àãíîç «ñàðêîìà Þ³íãà» Íàòàë³ Ëåâèöüê³é ïîñòàâèëè âë³òêó
2018-ãî. Äàë³ áóëè ì³ñÿö³ ë³êóâàííÿ â Óêðà¿í³ òà çà êîðäîíîì.
Áëèçüêî äåñÿòè õ³ì³îòåðàï³é.
Êîøòè íà ë³êóâàííÿ çáèðàëè ³
íàø³ ÷èòà÷³ «20 õâèëèí».
— Ñüîãîäí³ ìåí³ ïðèãàäóºòüñÿ
òîé øëÿõ, ÿêèé ìè ïðîéøëè, ³
ñëüîçè íàâåðòàþòüñÿ íà î÷³, —
êàæå ìàìà Íàòàë³ Ãàëèíà Ëåâèöüêà. — 1 ñåðïíÿ Íàòàëÿ òà
Âàäèì ðîçïèñàëèñü, à íàñòóïíîãî òèæíÿ ïëàíóºìî â³í÷àííÿ. Îò Íàòàëÿ ïðèâåçëà äîäîìó
âåñ³ëüíó ñóêíþ, îäÿãíóëà ¿¿,
à ÿ ïëà÷ó â³ä ðàäîñò³, ùî ìè
äî÷åêàëèñÿ öüîãî äíÿ.
Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî êîëè
ä³çíàëèñü ïðî õâîðîáó, ñïî÷àòêó óñ³ áóëè â ðîçïà÷³. Ñóìà, ÿêà
áóëà ïîòð³áíà íà ë³êóâàííÿ, çäàâàëàñü íåï³äéîìíîþ.
— À ïîò³ì ÿ ïðîñòî â³ä÷óëà,
ÿê³ ñèëüí³ ëþäè ðàçîì, — êàæå
æ³íêà. — Äîïîìîãëè ò³, ò³. Ëþäè
ñàì³ ïî÷àëè äçâîíèòè òà ïðîïîíóâàòè ï³äòðèìêó. Äÿêóþ
÷èòà÷àì âàøîãî âèäàííÿ, ùî
íåáàéäóæ³ äî íàøî¿ á³äè. Äóæå
РЕКЛАМА

ОСОБИСТИЙ АРХІВ НАТАЛІ ЛЕВИЦЬКОЇ

Щастя є  24-річна Наталя Левицька
з Теребовлянщини, яка понад два роки
перемагає у боротьбі з саркомою Юінга,
стала дружиною! Про свої плани вона
розповіла редакції «RIA плюс»

Коли Наталя проходила хіміотерапію — втратила волосся.
Щоб підтримати кохану, Вадим теж постригся «під нуль»
ñèëüíîþ òàêîæ áóëà ìîëèòâà
óñ³õ, õòî íàñ çíàâ. Ó äåíü îïåðàö³¿ çà Íàòàëþ ìîëèëèñü, ÿ íàâ³òü íå ìîæó ñêàçàòè ó ñê³ëüêîõ
öåðêâàõ. Öå âåëèêà ñèëà.
НЕЙМОВІРНА ІСТОРІЯ
КОХАННЯ
ßê ðîçïîâ³äàº ìàìà ìîëîäÿò,
Íàòàëÿ òà Âàäèì ïîçíàéîìèëèñü, ùå êîëè áóëè ñòóäåíòàìè.
Ðàçîì âîíè âæå ø³ñòü ðîê³â.
— ¯õ êîõàííÿ ïðîéøëî ÷èìàëî
âèïðîáóâàíü. ßê òî êàæóòü, â ðàäîñò³, ³ â ãîð³ ðàçîì, — êàæå ïàí³
Ãàëèíà. — Âàäèì ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ
ð³ê ñëóæèâ, òî Íàòàëÿ éîãî ÷åêàëà. Ïîò³ì âîíà ä³çíàëàñü ïðî
õâîðîáó ³ õëîïåöü âåñü öåé ÷àñ
ïðàêòè÷íî áóâ ç íåþ. Ðàçîì ç

íåþ ¿çäèâ íà ë³êóâàííÿ, ïîñò³éíî
ï³äòðèìóâàâ äî÷êó. ß äóæå ðàäà,
ùî âîíè íàðåøò³ ñòâîðèëè ñ³ì'þ.
Ùîá ï³äòðèìàòè êîõàíó, Âàäèì ï³ñëÿ òîãî, ÿê Íàòàëÿ âòðàòèëà âîëîññÿ ÷åðåç õ³ì³îòåðàï³þ,
òàêîæ ïîñòðèãñÿ «ï³ä íóëü».
— Ä³òè çàñëóæèëè áóòè ùàñëèâèìè, ÿ áàæàþ äîáðî¿ äîë³ ¿ì
òà Áîæèõ áëàãîñëîâ³íü, — êàæå
Ãàëèíà Ëåâèöüêà.
Çàðàç ä³â÷èíà êîæí³ òðè ì³ñÿö³ ïðîõîäèòü îáñòåæåííÿ. Ùîïðàâäà, êàðàíòèí âí³ñ êîðåêòèâè ó öåé ãðàô³ê. Ïðîòå, îñòàíí³
àíàë³çè áóëè õîðîøèìè.
Ðåäàêö³ÿ «RIA ïëþñ» â³òàº ìîëîäÿò ³ç ñòâîðåííÿì ñ³ì'¿! Ùàñëèâîãî ïîäðóæíüîãî æèòòÿ òà
ì³öíîãî êîõàííÿ âàì!

ÐÎÇÂÀÃÈ

Відправляючись у відрядження на місяць, мама просила сина поливати
квіти раз на три дні. Місячна норма
опадів впала на вазони за 10 хвилин
до її приїзду.

***

Дід-підкаблучник схопився за серце,
але суворий погляд дружини змусив
його прожити ще 20 років.

***

— Дівчино, ви так швидко танцюєте,
але це ж повільний танець.
— Та в мене часу немає. Я швиденько
потанцюю і додому.

***

У селах люди не мають часу на якусь
там депресію — то закопують картоплю,

то викопують…

***

— На курси «Життя без матюків».
— І як тепер почуваєшся?
— Схарапуджено і згорьовано! Іди геть!

***

Мало хто знає, що Цукерберг створив
Фейсбук, щоб українці вітали одне
одного з Яблучним Спасом, а потім
пішло, закрутилося…

Дуже мало чоловіків вміють подавати руку дамі, яка вилазить з льоху з
мішком картоплі.
Остерігайтеся тих, хто не фотографує
їжу! Це страшні непередбачувані люди,
які ходять в ресторани тупо пожерти!

***

Співбесіда на роботу в офіс Google:
— Як ви дізналися про нашу компанію?

***

Інженер з охорони праці дивиться фільми-катастрофи зі словами: «Я ж казав!»

***

— Куди ти був зник на три дні?
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***

***

***

— Ало, поліція! Мене викрали іншопланетяни!
— Ви п’яні?
— Так співпало.

Чоловіки! Доки ви мирно спите у ліжку
і ні про що не підозрюєте, ваші жінки
роблять висновки…

ÒÈÆÍÅÂÈÊ «RIA ÏËÞÑ»

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.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №30

***

Сьогодні вранці встав на зарядку. Користуватися нею уже не можна.

Він зручно ліг на диван, відкрив собі
пиво, увімкнув собі телевізор, уже
майже розслабився, аж тут підійшла
охорона торгового центру.

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

***

— Скажіть, будь ласка, Розо Марківно,
це правда, що ви таки купуєте піаніно?
Хіба у вас хтось вміє грати?
— Ще ні, але завтра прийде Яша Рабіновіч і покаже, як це робиться.

***

***

За статистикою 90% людей симулюють
вдячність перукареві.

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
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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.
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Гороскоп на серпень
ОВЕН Самотніх представників
знаку чекають пригоди романтичного характеру. Можливий
різкий стрибок у кар'єрі, тут упустити
шанс не можна — вам належить попрацювати. Якщо у вас є творчі таланти,
місяць краще присвятити їх реалізації.
ТЕЛЕЦЬ Місяць Тельцю обіцяє великий фінансовий прибуток. Але
витрачати його направо і наліво
не слід. Самотні жінки цього знаку мають
всі шанси зустріти чоловіка — люблячого
і надійного. Саме про нього ви мріяли.
БЛИЗНЮКИ У кінці літа ви
можете самі спровокувати конфлікти як на роботі, так і в сім'ї.
З грошима все буде в порядку, а ось
авторитет серед рідні можна втратити.
Перспективні пропозиції прийдуть
звідти, звідки ви їх і не чекали. Якщо
потрібно вчитися і підвищувати кваліфікацію, не відмовляйтеся.
РАК У серпні вас чекає маса нових і яскравих знайомств. Вашу
індивідуальність, романтичність
не можна не помітити, дерзайте.
Головне — не заганяйте себе в кут непотрібними думками і припиніть аналізувати. Просто насолоджуйтеся життям,
висновки будете робити восени.
ЛЕВ Левів чекає справді гарячий
місяць. Вам вдасться і відпочити,
і досягти успіху на роботі. Від
того, наскільки добре ви будете працювати, залежить фінансове становище
до кінця місяця. І нехай хтось назве вас
особистістю меркантильною, не звертайте уваги.
ДІВА Цього місяця у Діви чимало шансів просунутися вгору
кар'єрними сходами. Але про
людей, яких кохаєте всім серцем, не забувайте. Їм буде особливо приємно
дізнатися про ваші стрімкі успіхи.
ТЕРЕЗИ У серпні Терезам
потрібно більше відпочивати і
займатися спортом. Вибирайте
вправи для ніг і хребта. Тоді восени
будете абсолютно здоровою людиною.
СКОРПІОН Місяць обіцяє вигідні
угоди, надійних партнерів і великий приплив енергії. Якщо правильно розподілити сили, то ніхто не зможе вибити вас із сідла. Скачіть щодуху
до свого успіху. На жаль, без конфліктів і
конкуренції справа не обійдеться.
СТРІЛЕЦЬ Серпень Стрільцеві
обіцяє багато метушні на роботі.
Але в процесі вийде і зав'язати
романтичні контакти. Особливо, якщо
ви людина вільна. Сімейним людям
потрібно подбати про те, щоб стосунки
з половинкою не перетворилися
на примус і нудьгу.
КОЗЕРІГ Кінець літа — не завершення пристрасної епопеї,
а її продовження. Нехай декому
доведеться працювати з ранку до вечора, але ночі будуть незабутніми. Тільки
не робіть поспішних висновків, навіть
якщо обранець не виявився ідеалом.
ВОДОЛІЙ Сімейного Водолія
у серпні чекає драматична ситуація. З одного боку вона зміцнить
авторитет у колі родичів, з іншого —
може роз'єднати вас з коханим духовно. У будь-якому випадку орієнтуйтеся
на голос розуму.
РИБИ У серпні гроші будуть
спливати і знову повертатися, але
стабілізувати ситуацію не вдасться. Один з партнерів переконає в правильності своєї ідеї, інший втече до конкурентів. Неприємностей вистачає, але
триматися на плаву потрібно.

facebook.com/te20minut/

instagram.com/20.hvylyn/

Погода у Тернополі
ÃІÑÌÅÒÅÎ
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Куди віддати дитину

ДИТЯЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КЛУБ «ВЛАДМАРК»
Пропонуємо інтенсиви зі швидко читання, англійської мови та ментальної арифметики (посилене
вивчення протягом двох тижнів).
Для дітей віком від 5–14 років.
Навчання ментальній арифметиці розвиває
в дітей:
 Швидкість сприйняття та обробки інформації;
 Вміння самостійно приймати рішення;
 Концентрацію уваги;
 Фотографічну пам'ять;
 Креативні здібності;
 Успішність в школі;
 Комунікативні якості та лідерські здібності;
 Образне мислення та уяву.
Ми у соціальних мережах: Facebook — Владмарк,
Facebook — Indigo, Instagram — Indigo, Instagram —
Vladmarkkids.
м. Тернопіль, вул. Злуки, 4а, (068) 119-19-51.

ÑÓÁÎÒÀ,
8 ÑÅÐÏÍß

ÍÅÄІËß,
9 ÑÅÐÏÍß

ÏÎÍÅÄІËÎÊ,
10 ÑÅÐÏÍß

ÂІÂÒÎÐÎÊ,
11 ÑÅÐÏÍß

АНЕКДОТИ
Ми з дружиною розлучилися
і поділили квартиру на дві
частини. Мені дісталася
зовнішня.

***

Сьогодні страшенно втомилася…
Голова болить… Думала —
помру… І тільки фраза чоловіка:
«Люба, давай поїдемо, щось
тобі купимо» буквально
повернула мене з того світу.

***

Купив презервативи, а на них
написано: «Використати
до вересня 2020 року». Навіщо
цей поспіх, навіщо вони
на мене тиснуть?

***

Піднімаючись на 16-й поверх,
вантажник Микола підібрав
сотню синонімів до словосполучення «погані ліфтери».

***

— Що їли стародавні греки?
— Стародавню гречку.

***

Бабцю, яка вміє писати смс-ки,
сусідки в дворі називають
відьмою.

***

Вівсяна каша заряджає енергією
і ненавистю на весь день.

***

І жили вони довго і щасливо.
Три роки щасливо і 57 — довго.

***

Я дуже люблю мандрувати.

Сьогодні відвідав кухню —
столицю квартири.

***

— Люба, ну де ж гроші?
— Я не знаю, воно само
купилося.

***

Сергій з дитинства не любив
пробіжки, паркур, екстрим,
адреналін… Але сусідський
доберман розкрив у нього
потенціал.

***

Кожній пересічній людині, для
того, щоб виспатися, потрібно
ще 5 хвилин.

***

Ви вважаєте, що я сиджу цілими
днями вдома і нікуди не виходжу? Ні, ви помиляєтеся! Я цілими днями мандрую навколо
Сонця. А це, знаєте, втомлює…

***

Бабусі, які впродовж року
погано поводилися, отримали
внуків на все літо.

***

Ніщо так не псує п’ятницю, як
звістка, що сьогодні середа.

***

Китайська мудрість: «Усе, що
жінка пробачає, вона тобі ще
згадає»…

***

Ламай стереотипи — подзвони
мамі і запитай, чи одягнула
вона панамку.

МОВНА ШКОЛА «CHRISTOPHER ROBIN»
10 серпня відкриття у Тернополі Мовної Школи «Christopher Robin» за адресою: вул. Євгена
Коновальця, 9.
Ми пропонуємо: Літній мовний клуб «Summer
Boom!» для дітей від 4 років.
Цікаві тематичні заняття, ігри (в тому числі й настільні), пісні, мультфільми, малювання, вироби
hand-made. Увесь процес винятково англійською
мовою!
Play English Англійська для дітей від 1,5 до 6 років.
Ми пропонуємо занурення в англійську мову через ігри. Дитина навіть не помічає, що вона щось
вивчає, а іноземна мова між тим поступово стає
другою рідною мовою для неї.
Discover English Англійська для школярів. Граматика більше не є чимось нудним і незрозумілим.
Адже в нашій школі кожне граматичне правило
перетворюється на особисте відкриття. А те, що ти
винайшов сам, вже неможливо забути!
Пропонуємо живу англійську мову для роботи,
для подорожей і просто «для себе». Вивчення
англійської не тільки відкриває нові можливості,
а ще й надихає та дає змогу повірити в себе!
Підготовка до ЗНО, ДПА.
Уроки читання для молодших школярів. Навчимо
правильно та красиво читати англійською.
Ми працюємо за перевіреними світовим досвідом
британськими методиками. Наші вчителі якісно
та наполегливо викладають англійську мову
маленьким і дорослим учням. Вони знають підхід
до кожної вікової категорії.
З малятами вивчення англійської перетворюється на цікаву гру. Для школярів кожне заняття
є захоплюючою пригодою. Дорослі студенти
мають змогу познайомитись із «живою» сучасною
мовою та подолати мовний бар'єр. Перше заняття
в групі — безкоштовне!
Адреса: вул. Євгена Коновальця,
9 christopherrobin.com.ua Графік роботи: ПнПт 10.00–20.00, Сб 10.00–18.00.
Контакти: Christopher Robin +38
(067)821 49 80.

СТУДІЯ «UNISON»
Це затишний простір для розвитку вашої дитини
з 2 до 12 років. Професійні та креативні педагоги допоможуть дитині усвідомити свої інтереси
і потреби, а також сприятимуть фізичному, емоційному, розумовому та творчому розвитку.
Мінісадок неповного дня для дітей від
3 до 6 років.
Наша програма — це цікаві пізнавальні заняття
в ігровій формі: розвиток мовлення, читання,
письмо, англійська мова, логіка, математика,
музика, танці. Спів, ритм, танці з використанням
музичних шумових інструментів прискорять
розвиток дитячого мозку і стануть помічниками
у вивченні математики, письма, читання, розвинуть пластичність тіла, вестибулярний апарат,
покращать пам’ять, увагу.
Групові заняття з раннього музичного розвитку
(діти 2–12 років): 2–3 роки. Курс «Досліджуємо світ разом з мамою і музикою». Це чудовий
курс, у якому ми змогли об’єднати музику з різними розвиваючими заняттями, які потрібні для
комплексного і гармонійного розвитку дитини.
7–12 років. Курс «Музична енциклопедія».
На нашому курсі діти вивчають цікаві факти
з життя різних країн світу, розвивають координацію та мовленнєвий апарат, покращують
пам’ять, складають різні казки, сценарії, грають
на музичних інструментах, вивчають нотну
грамоту, відвідують концерти.
Контакти: сайт unison.te.ua,
тел. (098)009 57 67.

КЛУБ РОЗВИТКУ ДИТИНИ «СВІТ І Я»
Клуб розвитку дитини «Світ і Я» — це місце, де
дитина зможе розвинути свій потенціал, здобути
необхідні знання, щоб переходити на наступний
етап свого життя, спілкуватися з дітками різного
віку і вчитись працювати в колективі.
Що ми пропонуємо?
Для діток 1,8–2,5 р. «Група з мамою», де
проводиться:
індивідуальна робота з навчально-розвиваючими
матеріалами, пальчикові ігри, руханка, групові навчально-розвивальні заняття, ритміка, сенсорна
інтеграція (розвиток органів чуття) — творчі заняття (малювання, ліплення, аплікації, вирізання).
Для діток 2–6 р. щоденні заняття в мінісаді, де
дітки працюють за такими напрямками:
арифметика, основи геометрії, читання, письмо,
весела англійська, розвиток дрібної моторики,
освоєння навичок практичного життя, природничі
науки (основи природознавства, географії, біології), сенсорна інтеграція (розвиток органів чуття),
творчі заняття (ліплення, малювання, аплікація,
вирізання).
Підготовка до школи (5–6 р.):
математика, письмо, читання, соціалізація, розвиток мовлення.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Над яром, 2
(поворот навпроти «Універсаму»). Facebook
Контактні телефони: +38 (068) 778 71 15 +38
(098) 978 20 23.

