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ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ГАЗЕТУ

ЗА ТЕЛЕФОНОМ 067-208-62-02

TE.20MINUT.UA

ЧОМУ ЛИШАЮТЬ ДІТЕЙ

ВІД 5000 ГРН І БІЛЬШЕ
с. 5

ГОТУЄМО СМАЧНЕ 
ВАРЕННЯ с. 12

с. 10

 Хоч точної вказівки щодо початку навчального 
року ще немає, батьки поступово готують дітей до 
школи. Адже 1 вересня заклади мають відкрити свої 
двері для учнів. Хоч і будуть деякі обмеження

 Ми підрахували для вас: скільки потрібно 
в середньому витратити на одяг для хлопчика/
дівчинки, а також у скільки вам обійдеться 
рюкзак та шкільне приладдя с. 8-9

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ЗІБРАТИСЯ ДО ШКОЛИ
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Пожежно-рятувальна служба  101

Поліція   102

Швидка медична допомога 103

Аварійна газу 104, 51-51-26

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

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія міської ради          067-351-57-10

Довідкова залізничного вокзалу           47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова - 

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

Цілодобова стоматологічна служба  52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби - 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ÃÎËÎÂÍÅ

»

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст Ірина Белякова. 

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

ßê ³ îá³öÿëè, ðåêîíñòðóêö³þ ñõî-
ä³â çàê³í÷àòü äî âåðåñíÿ. Îñíîâí³ 
ðîáîòè âæå âèêîíàí³. Ëèøèëîñÿ çà-
áðàòè áóä³âåëüíå ñì³òòÿ òà îãîðîæó.

ЩО ЗМІНИЛОСЯ?
Íà ñòàð³ ñõîäè ñêàðæèëèñü áà-

ãàòî òåðíîïîëÿí. Îñíîâíà ïðå-
òåíç³ÿ — íåìàº ïàíäóñà. Ëþäÿì 
íà ³íâàë³äíèõ â³çêàõ, ç ä³òüìè ÷è 
ç âåëîñèïåäàìè áóëî âàæêî òà 
íåáåçïå÷íî äîëàòè â³äñòàíü çãîðè 

СХОДИ БІЛЯ ЛІТАКА ЗА ПІВТОРА 
МІЛЬЙОНА МАЙЖЕ ГОТОВІ 
Ремонт  На вході у парк Національного 
відродження робітники вже закінчують 
облаштовувати нові сходи. Який вони 
мають вигляд та що про них думають 
тернополяни, читайте у матеріалі

äîíèçó, àáî äîâîäèëîñü çàõîäèòè 
â ïàðê ç ³íøîãî âõîäó.

Ñòàð³ ñõîäè ï³ä ÷àñ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ïîâí³ñòþ äåìîíòóâàëè. 
Ðîá³òíèêè âèêîíàëè çàëèâêó áå-
òîíîì, âñòàíîâèëè íîâ³ ïîðó÷í³ 
òà îáëàøòóâàëè ñõîäè ç ïàíäóñîì. 
Êóò íàõèëó ïàíäóñà íåâåëèêèé. 
Ñïóñê ïðîõîäèòü ÷åðåç äâà ïðî-
ëüîòè ñõîä³â.

Òàêîæ íà ñõîäàõ ç’ÿâèëèñü 
êëóìáè. Òóäè âæå çàâåçëè çåì-
ëþ, îäíàê îçåëåíåííÿ ùå íåìàº.

Ïîðó÷ ïîêëàëè ñâ³æèé àñôàëüò, 
îäíàê áóäüòå îáåðåæí³ — â³í ùå 
çîâñ³ì ñâ³æèé ³ ìîæå çàáðóäíèòè 
âàì âçóòòÿ.

Çàãàëîì ì³ñòî çàïëàòèëî çà íîâ³ 
ñõîäè áëèçüêî 1,5 ìëí ãðèâåíü.

ЩО КАЖУТЬ ТЕРНОПОЛЯНИ?
Òåðíîïîëÿíè, ÿê³ ãóëÿþòü ïàð-

êîì, ïîçèòèâíî ðåàãóþòü íà íîâ³ 
ñõîäè. ßê êàæóòü ëþäè — ñòàëî 
çíà÷íî çðó÷í³øå.

— Òóò ñõîäè áóëè âæå ñòàð³, 
ìàìè ç â³çî÷êàìè ñïóñòèòèñÿ 
íå ìîãëè, ñàìà ê³ëüêà ðîê³â òîìó ç 
÷îëîâ³êîì çíîñèëà â³çî÷îê. Òåïåð 
ìîæíà áóäå áåçïå÷íî ñïóñêàòèñÿ.

Äåõòî òàêîæ êàæå, ùî òàêèõ 
ñõîä³â íå âèñòà÷àº ó «Òîï³ëü÷å» 
òà ïàðêó Øåâ÷åíêà.

— Ó «Òîï³ëü÷å» òàêèõ ñõîä³â 

íå âèñòà÷àº. Ç öåíòðàëüíîãî 
âõîäó, á³ëÿ Íàäñòàâíî¿ öåðêâè, 
º ïàíäóñ, àëå ñõîäè âæå íå çàâà-
äèëî á îíîâèòè, áî ò³ áëîêè âæå 
õèòê³. Ç ³íøîãî áîêó ñõîäè ïîðå-
ìîíòóâàëè, àëå ïàíäóñà õîðîøî-
ãî íåìàº. Ùå ó ïàðêó Øåâ÷åíêà 
øêîäà, ùî íå çðîáèëè í³ÿêîãî 
ïàíäóñà íà ñõîäàõ.

Õî÷à ôàêòè÷íî íà ñõîäàõ ùå 
òðèâàþòü ðîáîòè — ëþäè âæå 
ìîæóòü íèìè ñïóñòèòèñÿ. Îäíàê 
äåõòî ùå äîñ³ êîðèñòóºòüñÿ «çåì-
ëÿíèì ñïóñêîì». Îäíàê öå íåáåç-
ïå÷íî. Ðîá³òíèêè ïðîïóñêàþòü 
ëþäåé äî ñõîä³â, õî÷à îãîðîæó 
ùå íå ïðèáðàëè.

Нові сходи вже відкриті для перехожих, хоча роботи ще тривають

На старі сходи скаржились багато тернополян. Людям на 
інвалідних візках, з дітьми чи просто з велосипедами було 
важко та небезпечно долати відстань згори донизу

Біля сходів поклали новий асфальт Тернополяни кажуть, що стало краще, ніж було 
Біля Літака ще працює техніка та закінчують 
ремонтні роботи
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ОЛЬГА ТУРЧАК, ВАДИМ ЄПУР, 068–066–

80–96, VADIMEV15@GMAIL.COM 

Á³ëÿ ãåð³àòðè÷íîãî öåíòðó çðàí-
êó 11 ñåðïíÿ ç³áðàëèñÿ ëþäè. 
Öå — ïðàö³âíèêè óñòàíîâè, 
ó ÿêèõ â³äáèðàëè á³îìàòåð³àëè 
íà êîðîíàâ³ðóñ.

Çà äàíèìè Îáëàñíîãî ëàáîðà-
òîðíîãî öåíòðó, òàì 24 õâîðèõ. 
17 ç íèõ âèÿâèëè çà îñòàííþ äîáó.

Íà êàðàíòèí öåíòð çàêðèëè 
îäðàçó ï³ñëÿ ïåðøèõ âèïàäê³â 
çàõâîðþâàííÿ íà Òåðíîï³ëüùèí³. 
Ëèøå íà äåÿêèé ÷àñ äîçâîëèëè 
ïåðåäà÷³ äëÿ ëþäåé, ÿê³ òàì ïå-
ðåáóâàþòü. Ìîæëèâî, öå ³ º îäíà 
ç ïðè÷èí ñïàëàõó.

ТЕСТУЮТЬ ПІДОПІЧНИХ І 
МЕДИКІВ 

Ìîá³ëüíîþ áðèãàäîþ ëàáîðà-
òîðíîãî öåíòðó ó íåä³ëþ, 9 ñåðï-

íÿ, â³ä³áðàëè 47 çðàçê³â á³îìàòå-
ð³àëó ó ï³äîï³÷íèõ òà ïðàö³âíèê³â 
ãåð³àòðè÷íîãî öåíòðó. Ó 24 âèÿâè-
ëè õâîðîáó.

— Â³ä ïî÷àòêó åï³äñïîñòåðå-
æåííÿ â îáëàñò³ áóëî çàðåºñòðî-
âàíî 9 ñïàëàõ³â, — ðîçïîâ³äàº 
âèêîíóâà÷êà îáîâ’ÿçê³â äèðåê-
òîðà Òåðíîï³ëüñüêîãî îáëàñíî-
ãî ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó Þë³ÿ 
Êðàâ÷óê. — Íàðàç³ çàëèøàºòüñÿ 
òðè ñïàëàõè. 10 ñåðïíÿ áóëè çàðå-
ºñòðîâàí³ âèïàäêè çàõâîðþâàííÿ 
íà êîðîíàâ³ðóñ ñåðåä ï³äîï³÷íèõ 
ãåð³àòðè÷íîãî öåíòðó. Ñòàíîì 
íà 10 ñåðïíÿ, ëàáîðàòîðíî ï³ä-
òâåðäæåíî 24 âèïàäêè, ç ÿêèõ 
îäèí — ë³êàð.

10 ñåðïíÿ ïðàö³âíèêè òåðíî-
ï³ëüñüêîãî ì³æì³ñüêðàéîííîãî 
â³ää³ëó ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó 
âè¿çäèëè äî ãåð³àòðè÷íîãî öåí-
òðó. Òàì ïðîâåëè âñ³ íåîáõ³äí³ 

У ГЕРІАТРИЧНОМУ ЦЕНТРІ СПАЛАХ 
КОРОНАВІРУСУ. ЩО ВІДОМО?
Карантин  У центрі перебуває 160 
підопічних. Хворі наразі 24 особи. Серед 
них є і медики. Заклад оточила поліція, 
аби інфекція не поширювалася за межі 
геріатричного центру

ïðîòèåï³äåì³îëîã³÷í³ çàõîäè.
— Ïåðø çà âñå, íàø³ ïðàö³â-

íèêè çä³éñíèëè îö³íêó ñèòóàö³¿, 
ïîíîâèëè êîìïëåêñ ïðîòèåï³äå-
ì³÷íèõ çàõîä³â, — ïîÿñíþº Þë³ÿ 
Êðàâ÷óê. — Ó çàêëàä³ ïðîâåëè 
äåç³íôåêö³þ ïðèì³ùåíü. Òàêîæ 
ó ïîíåä³ëîê, 10 ñåðïíÿ, áëèçüêî 
19.00 ó ëàáîðàòîðíèé öåíòð äî-
ñòàâèëè 100 çðàçê³â â³ä³áðàíîãî 
ìàòåð³àëó — 10 â³ä ïðàö³âíèê³â òà 
90 â³ä ï³äîï³÷íèõ. Íàðàç³ òðèâàº 
äîñë³äæåííÿ.

Âñüîãî ó çàêëàä³ 160 ï³äîï³÷íèõ 
òà 88 ïðàö³âíèê³â.

Äèðåêòîð çàêëàäó Ñòåïàí Ãëó-
øîê ïîÿñíèâ: íàòîâï ëþäåé, 
ÿêèõ áà÷èëè íà âóëèö³ á³ëÿ ãåð³-
àòðè÷íîãî öåíòðó, — öå íå ðîäè÷³, 
à ïðàö³âíèêè çàêëàäó. ¯ì ïðîâî-
äèëè ÏËÐ-òåñòóâàííÿ. Á³ëüø ïîâ-

íó ³íôîðìàö³þ ïðî ñèòóàö³þ, ÿêà 
ñêëàëàñü, äèðåêòîð îá³öÿâ íàäàòè 
çãîäîì.

«ВІЛЬНО ПЕРЕСУВАЮТЬСЯ 
ЦЕНТРОМ» 

ßê ðîçïîâ³äàº îäèí ³ç ïàö³ºíò³â 
öåíòðó ïàí Ïåòðî, ï³ñëÿ çàáîð³â 
ëþäÿì ïîâ³äîìëÿþòü ðåçóëüòàòè.

— Ó ìåíå, ñêàçàëè, íåìàº êî-
ðîíàâ³ðóñó, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — 
Âèÿâèëè ó äâîõ ñóñ³äîê. Âîíè 
â³ëüíî ïåðåñóâàþòüñÿ öåíòðîì 
íàðàç³. Ãîâîðèëè, ùî ï³äòâåðäèëè 
³ â ìåäñåñòðè, ìîæëèâî ³ â ë³êà-
ð³â. Çàðàç í³êîãî íå ïóñêàþòü ³ 
íå âèïóñêàþòü.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ç âëàñíèõ äæå-
ðåë, ïðè÷èíîþ ñïàëàõó ìîãëî ñòà-
òè ïîðóøåííÿ êàðàíòèíó. Ó çà-
êëàä³ ÷èìàëî ëþäåé ñåðåäíüîãî 
â³êó, ÿê³ ðàí³øå ÷àñòî âèõîäèëè 

â ì³ñòî ÷åðåç «÷îðí³» õîäè. Çà-
ðàç æå ïîë³ö³ÿ á³ëÿ çàêëàäó äëÿ 
òîãî, ùîá îõîðîíÿòè ãðîìàäñüêèé 
ïîðÿäîê.

ЗАКЛАД ІЗОЛЮВАЛИ 
Çàäëÿ òîãî, àáè íå äîïóñòèòè 

ïîøèðåííÿ ³íôåêö³¿, ï³äîï³÷í³ 
öåíòðó òà ùå 25 ìåäèê³â ö³ëîäî-
áîâî ïåðåáóâàòèìóòü òàì.

Ñòàí á³ëüøîñò³ õâîðèõ çàäîâ³ëü-
íèé. Îäèí ï³äîï³÷íèé — ó âàæêî-
ìó ñòàí³. Éîãî ïåðåâåëè íà ñòà-
ö³îíàðíå ë³êóâàííÿ. Âàæêèé ñòàí  
íå ïîâ'ÿçàíèé ç çàõâîðþâàííÿì 
íà êîðîíàâ³ðóñ.

— ª âåëèêà íåáåçïåêà, ùî êîðî-
íàâ³ðóñ ìîæå øâèäêî ïîøèðèòèñü, 
òîìó ìè âèð³øèëè ³çîëþâàòè ãåð³à-
òðè÷íèé öåíòð, — ðîçïîâ³â î÷³ëüíèê 
îáëàñò³ Âîëîäèìèð Òðóø. — Òàì 
âèñòàâèëè ïîñòè îõîðîíè. 25 ìåä-
ïðàö³âíèê³â ïåðåáóâàòèìóòü ç ï³äî-
ï³÷íèìè öåíòðó ö³ëîäîáîâî. Òóäè 
äîñòàâëÿòèìóòü ïðîäóêòè òà âñå 
íåîáõ³äíå äëÿ æèòòºçàáåçïå÷åííÿ.

Î÷³ëüíèê îáëàñò³ ïîÿñíèâ — 
õâîðîáà ó ëþäåé ïðîò³êàº ó ëåãê³é 
ôîðì³, ó äåÿêèõ — áåçñèìïòîìíî. 
Çàõîäè ç ³çîëÿö³ºþ ïîâèíí³ çàïî-
á³ãòè ïîøèðåííþ êîðîíàâ³ðóñó 
íàçîâí³.

ОБЛАШТУВАЛИ ПОСТ 
ПРАВООХОРОНЦІВ 

Àáè çàïîá³ãòè ðîçïîâñþäæåííþ 
³íôåêö³¿, ïðàâîîõîðîíö³ âæèëè 
ðÿä ïðåâåíòèâíèõ çàõîä³â. Ç ïî-
íåä³ëêà, 10 ñåðïíÿ, ñï³âðîá³òíèêè 
Òåðíîï³ëüñüêîãî â³ää³ëåííÿ ïîë³-
ö³¿ âèñòàâèëè êàðàíòèííèé ïîñò 
íà â’¿çä³ â ïàíñ³îíàò.

Îñíîâíà ìåòà — êîíòðîëü 
çà äîòðèìàííÿì ïðîòèåï³äåì³÷íèõ 
íîðì òà óíåìîæëèâëåííÿ ïîòðà-
ïëÿííÿ ñòîðîíí³õ îñ³á íà òåðèòî-
ð³þ çàêëàäó. Òàêîæ ïîë³öåéñüê³ 
ïðîâåëè ïðîô³ëàêòè÷í³ áåñ³äè 
ç êåð³âíèöòâîì òà ïðàö³âíèêà-
ìè ãåð³àòðè÷íîãî áóäèíêó ùîäî 
íåóõèëüíîãî äîòðèìàííÿ îáìå-
æóâàëüíèõ çàõîä³â.
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Ïðè÷èíîþ ñïàëàõó 
ìîãëî ñòàòè ïîðóøåííÿ 
êàðàíòèíó. ×èìàëî 
ëþäåé ðàí³øå ÷àñòî 
âèõîäèëè â ì³ñòî ÷åðåç 
«÷îðí³» õîäè

У геріатричному центрі перебуває 160 підопічних та медики

На в’їзді до центру чергують правоохоронці
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OLIATUR9@GMAIL.COM 

²ç 20 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó êîëèøí³é 
êîìóíàëüíèé ìåäè÷íèé çàêëàä Êî-
ðîïåöüêî¿ ñåëèùíî¿ ðàäè ïåðåé-
øîâ íà ô³íàíñóâàííÿ Íàö³îíàëüíî¿ 
ñëóæáè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè òà ñòàâ 
êîìóíàëüíèì íåêîìåðö³éíèì ï³ä-
ïðèºìñòâîì «Êîðîïåöüêà ë³êàðíÿ 
Êîðîïåöüêî¿ ñåëèùíî¿ ðàäè».

×àñòèíà ïðàö³âíèê³â çâ³ëüíè-
ëèñü ùå ó áåðåçí³, áî çíàëè, ùî 
ô³íàíñóâàííÿ íåìàº. ²ç 30 çàëè-
øèëîñü 10. Òèì, õòî íàä³ÿâñÿ, 
ùî ë³êàðíþ çáåðåæóòü, ïîùàñòè-
ëî ìåíøå. Âîíè ïðàöþâàëè ùå 
äî ê³íöÿ òðàâíÿ. À êîëè çâàæè-
ëèñü íà çâ³ëüíåííÿ, òî í³ çàðïëàòè 
çà äâà ì³ñÿö³, í³ ðîçðàõóíêîâèõ 
âèïëàò íå îòðèìàëè.

35 ГРИВЕНЬ НА ЛІКУВАННЯ 
ОДНОГО ПАЦІЄНТА 

Çàêëàä óêëàâ äîãîâ³ð ëèøå 
íà îäèí ïàêåò ïîñëóã «Íàäàí-
íÿ âòîðèííî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ ³ 
òðåòèííà âèñîêî ñïåö³àë³çîâàíà 
ìåäè÷íà äîïîìîãà äîðîñëèì ³ 
ä³òÿì, âêëþ÷àþ÷è ðåàá³ë³òàö³þ 
³ äîìåäè÷íó äîïîìîãó». Íà âñå 
âèä³ëèëè 3 562 ãðèâí³ íà ì³ñÿöü.

Êåð³âíèê ë³êàðí³ êàæå, ùî 
íàäñèëàâ çàïèò íà ÍÑÇÓ ³ç ïè-
òàííÿì: «ßê ðîçðàõîâóâàëè âàð-
ò³ñòü ë³êóâàííÿ îäí³º¿ ëþäèíè». 
Ó â³äïîâ³äü ïðèéøëî: «×èòàéòå 
â ïîñòàíîâ³ Êàáì³íó».

— Ìåí³ äàëè îô³ö³éíó â³äïîâ³äü, 

ùî îïëà÷óþòü 100 ïðîë³êîâàíèõ âè-
ïàäê³â íà ì³ñÿöü, — êàæå êåð³âíèê 
ìåäóñòàíîâè, ÿêó çàêðèëè, Ñòåïàí 
Äâîðñüêèé. — ß çàïèòóâàâ, íà îñíîâ³ 
ÿêèõ äàíèõ çðîáëåíî òàê³ ðîçðàõóí-
êè, áî æ öèõ êîøò³â íå âèñòà÷àº í³ 
íà ùî. Ó ïîñòàíîâ³ — ïðîñòî íàá³ð 
ìàòåìàòè÷íèõ ôîðìóë. Íà 35 ãðè-
âåíü, ùî ìîæíà çðîáèòè? Öå òðå-
áà ïîë³êóâàòè õâîðîãî ³ çàïëàòèòè 
çàðïëàòó ìåäèêàì. Ìè ïðèéìàºìî 
â ì³ñÿöü çíà÷íî á³ëüøå ëþäåé.

«ЗАРПЛАТИ МАЄ ВИПЛАТИТИ 
ГОЛОВНИЙ ЛІКАР» 

6 ñåðïíÿ, ÷åðåç ì³ñÿöü â³ä ïåð-
øî¿ ïóáë³êàö³¿, ìè çâ'ÿçàëèñÿ ç 
ãîëîâíèì ë³êàðåì. Â³í êàæå: ñè-
òóàö³ÿ íå çì³íèëàñü, à çàðïëàòè 
ëþäÿì ìàº âèïëàòèòè… â³í ñàì.

— Ïðàö³âíèêè ë³êàðí³ çâåðíó-
ëèñü ó ñóä, ùîá ïîâåðíóòè ñâî¿ 
çàðïëàòè, — êàæå ïàí Äâîð-
ñüêèé. — Ï³ñëÿ òîãî äî íàñ ïðè-
éøëà ïåðåâ³ðêà. ²ç Áó÷à÷à. Çäà-
ºòüñÿ, öå áóëà ïîäàòêîâà. Ï³ñëÿ 
òîãî ìåíå çîáîâ'ÿçàëè âèïëàòèòè 
ëþäÿì ö³ çàðïëàòè. À äå ÿ ìàþ 
âçÿòè êîøòè — íå ñêàçàëè.

Âêîòðå ÷îëîâ³ê çâåðòàâñÿ äî ñå-
ëèùíî¿ ðàäè, äî ì³ñöåâèõ äåïó-
òàò³â. Ãðîøåé í³õòî íå âèä³ëÿº. 
Ìîâëÿâ, íåìà çâ³äêè.

Ïðî ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ ÷èòàéòå 
çãîäîì.

ЩО КАЖУТЬ В НСЗУ?
Ùîá ïðîÿñíèòè ñèòóàö³þ ç 

ë³êàðíåþ â Êîðîïö³, æóðíàë³ñòè 

СКАНДАЛ У КОРОПЦІ: ХТО МАЄ 
ВІДДАТИ ЗАРПЛАТИ МЕДИКАМ 
Реформа  Працівники лікарні 
залишилися без зарплат за два місяці 
роботи. Влада розводить руками: грошей 
нема, а місцеві тепер думають, де лікуватися. 
Бо ж до райцентру — 30 кілометрів

«20 õâèëèí» íàä³ñëàëè ³íôîð-
ìàö³éíèé çàïèò ó Íàö³îíàëüíó 
ñëóæáó çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè. Ïèòàíü 
áóëî ê³ëüêà.

ÍÑÇÓ çàïåâíÿº, êîøòè âèä³-
ëÿëè, áåðó÷è äî óâàãè ñòàòèñ-
òèêó — ñê³ëüêîì ïàö³ºíòàì ³ 
ñê³ëüêè ïîñëóã çàêëàä íàäàâàâ 
ó 2018–2019 ðîêàõ. ÍÑÇÓ çàêó-
ïîâóº âèíÿòêîâî ìåäè÷í³ ïîñëó-
ãè, ³íâåñòóâàòè ó ðîçâèòîê ë³êàðí³ 
ìàº ¿¿ âëàñíèê — â³äïîâ³äíèé îð-
ãàí ì³ñöåâî¿ âëàäè.

«Öå òàê çâàí³ ³ñòîðè÷í³ äàí³, 
ÿê³ äîïîìàãàþòü âèçíà÷èòè ïî-
òóæí³ñòü çàêëàäó ³ éîãî î÷³êóâàíó 
³íòåíñèâí³ñòü ðîáîòè. Ö³ öèôðè 
ìíîæàòü íà òàðèô. Äëÿ êîæíîãî 
ïàêåòó ïîñëóã â³í ³íøèé ³ âèä îï-
ëàòè òàêîæ â³äð³çíÿºòüñÿ. Òîáòî 
çà äîãîâîðîì ç ÍÑÇÓ çàêëàä îò-
ðèìóº ô³íàíñóâàííÿ â³äïîâ³äíî 
äî òîãî, ñê³ëüêîì ïàö³ºíòàì ìîæå 
íàäàòè ìåäè÷íó ïîñëóãó. Òàê ðå-
àë³çóºòüñÿ ïðèíöèï «ãðîø³ éäóòü 
çà ïàö³ºíòîì». Òàðèô íà ïîñëóãè 

ç àìáóëàòîðíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè ñêëàäàº 4 942 ãðí çà ãîòîâ-
í³ñòü íàäàòè 100 àìáóëàòîðíèõ 
ïîñëóã. Çà íàäàííÿ àìáóëàòîðíî¿ 
äîïîìîãè çàêëàä îòðèìóº êîøòè 
çà ãëîáàëüíèì áþäæåòîì — ÿê 
ô³êñîâàíó ñóìó ùîì³ñÿöÿ, íåçà-
ëåæíî â³ä òîãî, ñê³ëüêè ïàö³ºíò³â 
ïðîë³êóâàâ ôàêòè÷íî», — éäåòüñÿ 
ó â³äïîâ³ä³.

«НЕВІДПОВІДНІСТЬ УМОВ» 
Æóðíàë³ñòè çàïèòàëè òàêîæ, ÷è 

áóëà ìîæëèâ³ñòü ó ë³êàðí³ óêëàñòè 
äîãîâîðè íà ³íø³ ïàêåòè ïîñëóã.

— Êîðîïåöüêà ë³êàðíÿ ïî-
äàâàëà ïðîïîçèö³¿ äî ÍÑÇÓ 
äëÿ ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó ëèøå 
íà àìáóëàòîðíó äîïîìîãó. Ðà-
çîì ç òèì, ÍÑÇÓ óêëàäàº äî-
ãîâ³ð ³ç çàêëàäîì, ò³ëüêè ÿêùî 
â³í â³äïîâ³äàº âèìîãàì — ìàº 
ôàõ³âö³â, îáëàäíàííÿ òà ìîæå 
íàëåæíî îðãàí³çóâàòè íàäàííÿ 
ìåäè÷íî¿ ïîñëóãè, — â³äïîâ³ëè 
â ÍÑÇÓ. — Äîãîâ³ð — öå ñòàí-
äàðò ÿêîñò³. Ë³êóâàííÿ áåç â³äïî-
â³äíèõ óìîâ ìîæå áóòè íå ò³ëüêè 
íååôåêòèâíèì, à é íåáåçïå÷íèì 
äëÿ ïàö³ºíòà. Ë³êàðíÿ áëèçüêî — 
íå îçíà÷àº äîáðå, íå çàâæäè òàì 
ìîæóòü ä³àãíîñòóâàòè ïðîáëåìó 
³ äîïîìîãè ïàö³ºíòó, íàòîì³ñòü 
âòðà÷àºòüñÿ äîðîãîö³ííèé ÷àñ 
íà ë³êóâàííÿ.

Ó ñëóæá³ êàæóòü, ùî çá³ëüøè-
òè ô³íàíñóâàííÿ ìîæíà, óêëàâøè 
äîãîâ³ð íà á³ëüøó ê³ëüê³ñòü ïî-
ñëóã, ïðîòå äëÿ öüîãî ïîòð³áíî 
îáîâ’ÿçêîâî â³äïîâ³äàòè âèìîãàì.

ЯК ВИЖИТИ МАЛИМ 
ЛІКАРНЯМ?

Çà ïîâ³äîìëåííÿì ÍÑÇÓ, îêð³ì 
îïëàò çà íàäàí³ ïîñëóãè çà Ïðî-
ãðàìîþ ìåäè÷íèõ ãàðàíò³é, ³ñíó-
þòü ùå äâà äæåðåëà, ç ÿêèõ ìî-
æóòü ô³íàíñóâàòèñÿ êîìóíàëüí³ 
ïîë³êë³í³êè:
 îô³ö³éíî çàòâåðäæåí³ ïëàòí³ 

ïîñëóãè;
 ïðîãðàìè ô³íàíñóâàííÿ â³ä 

ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè.
— ²ñòîðè÷íî çàêëàäè îõîðîíè 

çäîðîâ’ÿ ô³íàíñóâàëèñÿ ç äâîõ 
äæåðåë — öåíòðàëüíîãî áþäæå-
òó ÷åðåç ñóáâåíö³þ òà áþäæåò³â 
ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè. Îáîâ’ÿçîê 
âëàñíèêà, òîáòî â³äïîâ³äíîãî îð-
ãàíó ì³ñöåâî¿ âëàäè, ³íâåñòóâàòè 
ó ñâî¿ ë³êàðí³, çàëèøèâñÿ, — ïîâ³-
äîìëÿþòü ó ïðåññëóæá³ ÍÑÇÓ. — 
Äî ïîâíîâàæåíü ì³ñöåâèõ îðãàí³â 
âëàäè íàëåæàòü óïðàâë³ííÿ, ìà-
òåð³àëüíî-òåõí³÷íå òà ô³íàíñîâå 
çàáåçïå÷åííÿ çàêëàä³â îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ. Öå ïðîïèñàíî ó Çàêîí³ 
Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ â Óêðà¿í³» 

«ЩО ТАКЕ «ПЕРЕХІДНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

Òàêîæ 19 ÷åðâíÿ Êàáì³í óõâà-
ëèâ çì³íè äî Ïðîãðàìè ìåäè÷íèõ 
ãàðàíò³é, ÿêèìè çàïðîâàäæóºòüñÿ 
íîâèé ïàêåò äëÿ çàêëàä³â îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿê³ îòðèìàþòü 
â 2020 ðîö³ ô³íàíñóâàííÿ ìåí-
øå, í³æ áóëî â 2019 ðîö³ çà ñóá-
âåíö³ºþ.

ª ìîæëèâ³ñòü óêëàäåííÿ äîãî-
âîð³â ïðî ïåðåõ³äíå ô³íàíñîâå 
çàáåçïå÷åííÿ öèõ ìåäçàêëàä³â. 
Äëÿ óêëàäåííÿ òàêèõ äîãîâîð³â 
ë³êàðí³ ìàþòü ïîäàòè äî ÍÑÇÓ 
ïëàí ðîçâèòêó ñâî¿õ çàêëàä³â, çà-
òâåðäæåíèé âëàñíèêàìè ÇÎÇ àáî 
ãîñï³òàëüíèìè ðàäàìè. Àëå íàðàç³ 
çàêëàäè íå ìîæóòü ñêëàñòè òàêèé 

ïëàí ÷åðåç òå, ùî éîãî ôîðìà 
çíàõîäèòüñÿ ó ðîçðîáö³ â Ì³í³ñ-
òåðñòâ³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ â³äïîâ³äíèõ 
äîêóìåíò³â ç áîêó ÌÎÇ, íà ñàéò³ 
ÍÑÇÓ áóäå îïóáë³êîâàíî îãîëî-
øåííÿ ïðî óêëàäåííÿ äîãîâîð³â, 
³ çàêëàäè çìîæóòü ïîäàâàòèñÿ 
íà öåé ïàêåò ïîñëóã.

А ВЛАДА ЩО? ВЛАДА 
РОЗВОДИТЬ РУКАМИ!

Ó öüîìó ïèòàíí³ ö³êàâîþ º ³ 
ïîçèö³ÿ óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäî-
ðîâ'ÿ îáëàñò³.

Íàãàäàºìî, ðàí³øå íà÷àëüíèê 
óïðàâë³ííÿ çàÿâèâ, ùî ë³êàðíþ 
ïîòð³áíî áóëî çàêðèòè âæå äàâíî.

— Óïðàâë³ííÿ íå ìàº æîäíî-
ãî ñòîñóíêó äî ë³êàðí³, — ñêàçàâ 
Âîëîäèìèð Áîãàé÷óê 6 ñåðïíÿ 
ó òåëåôîíí³é ðîçìîâ³ ç æóðíà-
ë³ñòêîþ. — ª ì³ñöåâà âëàäà. ª ãî-
ëîâà ãðîìàäè. ß æ íå ìîæó íèì 
êåðóâàòè ³ éîãî êîøòàìè.

×è º âèð³øåííÿ ïðîáëåìè ³ç 
âèïëàòîþ çàáîðãîâàíèõ çàðïëàò, 
ìè çàïèòàëè ³ â ãîëîâè ãðîìàäè 
Âîëîäèìèðà Ìåëüíèêà.

— Áóëà ñóáâåíö³ÿ — ìè óòðèìó-
âàëè ë³êàðíþ, — êàæå â³í. — Çà-
ðàç êîøò³â íåìàº. ß íå ìîæó òàê 
ïðîñòî âçÿòè ãðîø³ ³ â³ääàòè ¿õ 
çà òå, ùî ëþäè òàì «çàãîðÿëè» äâà 
ì³ñÿö³. ̄ ì òðåáà áóëî çâ³ëüíèòèñÿ 
ðàí³øå. Öå ð³øåííÿ ìàâ ïðèéìà-
òè ãîëîâíèé ë³êàð. À ¿ì òàê áóëî 
äîáðå, òî òåïåð íå ìîæó í³÷îãî 
ïîðàäèòè. Âîíè í³÷îãî íå ïîäàâà-
ëè â ÍÇÑÓ. Áàãàòî ë³êàð³â ò³ëüêè 
áóëè òàì «îôîðìëåí³», à ïðàöþ-
âàëè â ³íøèõ ë³êàðíÿõ. Íàùî áóëî 
¿ì âçàãàë³ ïåðåõîäèòè, íå çíàþ. 
Ïðî ñóä ÿ íå ÷óâ, ³ ñêàçàòè âàì 
í³÷îãî íå ìîæó.

Ìè ïðîäîâæóºìî ñòåæèòè 
çà ñèòóàö³ºþ òà íàïèøåìî ïðî-
äîâæåííÿ ö³º¿ ³ñòîð³¿.
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×àñòèíà ïðàö³âíèê³â 
çâ³ëüíèëàñÿ ùå 
ó áåðåçí³, áî çíàëè, ùî 
ô³íàíñóâàííÿ íåìàº. 
Іç 30 çàëèøèëîñü 10. 
Âîíè áåç çàðîá³òêó

На функціонування лікарні виділили 3 562 гривні 
на місяць за одним пакетом послуг

Працівники лікарні подали в суд для того, щоб їм 
відшкодували зарплати за два місяці роботи. Головного 
лікаря зобов’язали повернути кошти 
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 Õî÷à ÷åðåç ê³ëüêà äí³â îáóðåíü 
ïàñàæèð³â ó Òåðíîïîë³ òà Ëóöü-
êó, äå îãîëîñèëè «÷åðâîí³ çîíè», 
«Óêðçàë³çíèöÿ» âñå æ äîçâîëèëà 
âèñàäæóâàòè ïàñàæèð³â. Îäíàê 
êóïèòè êâèòîê ç âèñàäêîþ ó Òåð-
íîïîë³ íå ìîæíà áóëî.

— ß ìàâ ¿õàòè äî Ìèêîëàºâà, 
ïðèäáàâ êâèòîê òóäè, îäíàê íàçàä 
îäðàçó íå âçÿâ ³ ÷åðåç ê³ëüêà äí³â 
Òåðíîï³ëü îïèíèâñÿ ó «÷åðâîí³é 
çîí³», — ðîçïîâ³äàº Âàäèì. — 
Êâèòê³â íàçàä ç ê³íöåâîþ ó Òåð-
íîïîë³ íå áóëî í³ â êàñ³ çàë³çíèö³, 
í³ îíëàéí. Õî÷à éîãî ìîæíà áóëî 
êóïèòè ó áóäü-ÿêå ³íøå ì³ñòî. 

Äîêè íå ðîçêóïèëè õîðîø³ ì³ñ-
öÿ, âçÿâ êâèòîê äî Ëüâîâà. Ìåí³ 
ïîÿñíèëè, ùî ÿ çìîæó éîãî çà-
ì³íèòè ïðè íåîáõ³äíîñò³, ÿêùî 
«÷åðâîíó çîíó» ñêàñóþòü.

«КВИТКИ ЗАМІНЮЄМО, 
АЛЕ ЦЕ НЕ ВИГІДНО» 

Ìè âèð³øèëè ñàì³ ïåðåâ³ðèòè, 
÷è ìîæíà çàì³íèòè êâèòîê íà íî-
âèé, ùîá ïîâåðíóòè ÷àñòèíó êî-
øò³â, îäíàê ó îíëàéí-êàñ³ òàêî¿ 
ôóíêö³¿ ìè íå çíàéøëè. Ìîæíà 
ëèøå ïîâåðíóòè êâèòîê ³ îäðàçó 
éîãî ïåðåêóïèòè, àëå óæå ç ³íøîþ 
ê³íöåâîþ ñòàíö³ºþ.

Êâèòêè ç ïîñàäêîþ ÷è âèñàä-
êîþ ó Òåðíîïîë³ âæå äîñòóïí³.

Íà çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³ íàì 
ïîÿñíèëè — êâèòîê ìîæíà çàì³-
íèòè, îäíàê öå íå âèã³äíî.

— ßêùî âè êóïèëè êâèòîê ç 
âèñàäêîþ ó Ëüâîâ³, áî íà Òåðíî-
ï³ëü ÷åðåç «÷åðâîíó çîíó» êâèòê³â 
íå áóëî, òî âè ìîæåòå ç öèì êâèò-
êîì âèéòè ó Òåðíîïîë³, — ïîÿñ-
íèëà êàñèðêà. — Çàì³íèòè éîãî 
ìîæíà, îäíàê öå áóäå ïîâåðíåí-
íÿ, ³ éîãî ðîáèòè íå âèã³äíî. Õî÷ 
ó êâèòêó íå áóäå çàéâî¿ ñòàíö³¿ — 
ïîâåðíåííÿ êîøòóâàòèìå 44 ãðèâ-
í³. Òîìó âè ùå ëèøèòåñü â ì³íóñ³.

Òî ùî, ïèòàº ñï³âðîçìîâíèê: 
«¯äåø ìåíøå — ïëàòèø á³ëüøå?» 

Çàì³íþâàòè êâèòîê º ñåíñ òîä³, 
ÿêùî âè êóïèëè êâèòîê, äî ïðè-

êëàäó, ç âèñàäêîþ ó Õìåëüíèöü-
êîìó, à âàì òðåáà ó Òåðíîï³ëü. 
Òîä³ êðàùå äîïëàòèòè ñóìó çà ïî-
âåðíåííÿ òà ïðî¿çä äî Òåðíîïî-
ëÿ, ùîá çàîùàäèòè ÷àñ òà ãðîø³ 
íà ïðî¿çä ó àâòîáóñ³.

ЧИ МІНЯТИ КВИТКИ ЗАРАЗ?
Ó äîâ³äêîâ³é âîêçàëó ïîÿñíþ-

þòü, ùî íàðàç³ ó ì³ñò³ â³äíîâèëè 
ïîñàäêó òà âèñàäêó ïàñàæèð³â, 
îñê³ëüêè ì³ñòî âèéøëî ç «÷åð-
âîíî¿ çîíè». Îäíàê ó ï’ÿòíèöþ, 
14 ñåðïíÿ, ï³ñëÿ ÷åðãîâîãî çà-
ñ³äàííÿ Öåíòðàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç 
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, óñå ìîæå 
çì³íèòèñÿ.

Íà çàë³çíèö³ êàæóòü, ùî ÿêùî 

âàì ïîòð³áíî áóäå ¿õàòè íà ïî-
òÿãó — êðàùå ïðèäáàòè êâèòîê 
çàðàç.

— Ìè íå ìîæåìî ñêàçàòè, ÷è 
áóäå ïîñàäêà òà âèñàäêà, ÿêùî 
ó Òåðíîïîë³ çíîâó îãîëîñÿòü «÷åð-
âîíó çîíó», — êàæóòü ó äîâ³äêî-
â³é. — Òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ íåìàº. 
Àëå âèñàäêó ïàñàæèð³â ìè ïðî-
âîäèëè. ßêùî ïîñàäêó çíîâó çà-
áîðîíÿòü — êâèòîê ìîæíà áóäå 
ïîâåðíóòè òà îòðèìàòè ïîâíó 
âàðò³ñòü. Òàêîæ ìîæíà áóäå ñ³ñòè 
íà ñòàíö³ÿõ ì³ñò, ùî íå ïåðåáó-
âàþòü ó «÷åðâîí³é çîí³».

Íàðàç³ æ çàë³çíèöÿ ïðàöþº 
ó çâè÷íîìó ðåæèì³. Ïàñàæèðñüê³ 
ïîòÿãè ðîáëÿòü çóïèíêè ó ì³ñò³.

Чи реально обміняти квиток та повернути собі гроші?

ç ðîäèíè âèâåçå ìàëîãî ç äâîðó ³ 
ïîâåðíå â òîìó íàïðÿìêó, ìàëèé 
ïî÷èíàº ïëàêàòè ³ êðè÷èòü, àáè 
ðîçâåðòàëèñü ³ âåçëè íàçàä.

— Þðêî òåïåð êîæíî¿ ìàøèíè 
áî¿òüñÿ, — ïîä³ëèëàñü ç íàìè 
Õðèñòèíêà. — ßê êàòàþ éîãî ³ íà-
áëèæàºòüñÿ ÿêåñü àâòî — ò³êàºìî 
íà á³ê. À â³í àæ çäðèãàºòüñÿ…

² ìàìà Þðêà — Íàòàëÿ ×îðíà, 
³ âñÿ ðîäèíà äÿêóº áëàãîä³éíè-
êàì, ÿê³ äîëó÷èëèñü äî ïîðÿ-
òóíêó Þð÷èêà. Êàæóòü, ùîäíÿ 
ìîëÿòüñÿ çà âñ³õ, õòî äîïîì³ã 
ãðîøèìà íà îïåðàö³¿ òà ðåàá³-
ë³òàö³þ ïîñòðàæäàëîãî â ÄÒÏ 
õëîï÷èêà.

— ß äÿêóþ óñ³ì âàì, ëþäè, 
ùèðî äÿêóþ, — Íàòàë³ÿ ç³çíà-
ºòüñÿ, ùî â³ä åìîö³é ³ ðîç÷óëåí-
íÿ íå ìîæå ä³áðàòè ñë³â. — Óñ³ì 
âîëîíòåðàì, íåáàéäóæèì òåð-
íîïîëÿíàì, ñâÿùåíèêàì ³ ë³êà-
ðÿì — âñ³ì-âñ³ì, õòî íàì äîïî-
ìàãàâ. Íåõàé âàì Áîã â³ääÿ÷èòü, 
à ÿ ìîëèòèìóñü ùîäíÿ çà âàñ ³ 
âàø³ ðîäèíè.

Äâåð³ äî áóäèíêó ×îðíèõ òå-
ïåð ìàéæå íå çàêðèâàþòüñÿ — 
äî Þðêà ÷àñòî íàâ³äóþòüñÿ 
äðóç³ òà îäíîë³òêè. Â ö³ ìîìåí-
òè õëîï÷èê í³áè çàáóâàº, ùî 
ìóñèòü ëåæàòè. Ùî îïåðîâàí³ 
íîãè íå äàþòü âñòàòè ç ë³æêà. Â³í 
ùèðî ñì³ºòüñÿ òà ä³ëèòüñÿ ç äðó-
çÿìè ñåêðåòàìè. À ò³, ÿê óì³þòü, 
íàìàãàþòüñÿ ðîçâàæèòè ìàëîãî. 
Ùîéíî ä³òè éäóòü, Þðêî ïëà÷å, 
ùî éîìó íàáðèäëî ëåæàòè. Ùî 
â³í íå õî÷å ¿çäèòè â ³íâàë³äíîìó 
â³çêó ³ ïîíàä óñå áî¿òüñÿ çàëèøè-
òèñü ³íâàë³äîì…

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

— ß íå õî÷ó áóòè íà â³çêó! 
Ìàìî, ÿ õî÷ó á³ãàòè, ãðàòèñü ç 
³íøèìè ä³òêàìè. ß íå õî÷ó â ³í-
âàë³äíèé â³çîê! — 8-ð³÷íèé Þðêî 
ïëà÷å. Ìàì³ ³ ñåñòðè÷ö³ Õðèñòèí-
ö³ âæå áðàêóº ñë³â, àáè çàñïîêî-
þâàòè ìàëîãî òà çàïåâíèòè: âñå 
áóäå äîáðå ³ òè ñòàíåø íà íîãè. 
Ïðàâäà, öå ñòàíåòüñÿ íå ðàí³øå, 
í³æ ÷åðåç ï³â ðîêó…

Á³äè äëÿ îáîõ ðîäèí íàðîáèâ 
ï’ÿíèé âîä³é Âîëîäèìèð. Çáèòèé 
íèì õëîï÷èê ïåðåæèâ ê³ëüêà îïå-
ðàö³é, òåðï³â ñòðàøåííèé á³ëü. 
À òåïåð ÷àñòî ïëà÷å, êàïðèçóº ³ 
ïàí³÷íî áî¿òüñÿ ïîòðàïèòè íà ì³ñ-
öå ÄÒÏ. 28-ð³÷íèé âîä³é Âîëî-
äèìèð — çà ãðàòàìè ³ ùå ì³ñÿöü 
ïåðåáóâàòèìå ó Ñ²ÇÎ, âäîìà — 
âàã³òíà äðóæèíà, ÿêà áî¿òüñÿ íà-
â³òü ãëÿíóòè ëþäÿì â î÷³.

ДОДОМУ, АЛЕ НЕНАДОВГО 
Íàãàäàºìî, àâàð³ÿ òðàïèëàñü 

ââå÷åð³ 8 ëèïíÿ ó ñ. Ïðîøîâà 
Òåðíîï³ëüñüêîãî ðàéîíó. Äèòèíó 
ó âàæêîìó ñòàí³ îäðàçó äîïðàâè-
ëè äî ðåàí³ìàö³¿ îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ 
ë³êàðí³. Ï'ÿíèé âîä³é íà øâèä-
êîñò³ çáèâ õëîï÷èêà. Ïîòåðï³ëèé 
ñòîÿâ íà óçá³÷÷³ ç âåëîñèïåäîì, 
êîëè éîãî çáèâ âîä³é àâòîìîá³-
ëÿ Volkswagen. Çà ïîïåðåäí³ìè 
äàíèìè, íà ìîìåíò àâòîïðèãîäè 
âîä³é ïåðåáóâàâ ó ñòàí³ ñèëüíîãî 
àëêîãîëüíîãî ñï'ÿí³ííÿ. Àëêî-

òåñòåð «Äðàãåð» ïîêàçàâ 2,26 ïðî-
ì³ëå àëêîãîëþ.

Þð÷èêà íà ê³ëüêà äí³â â³äïó-
ñòèëè äîäîìó. Ùîïðàâäà, íåíà-
äîâãî. Çàãàëîì ë³êóâàííÿ òðè-
âàòèìå íå ìåíøå, ÿê ï³â ðîêó, 
ïîïåðåäèëè ìåäèêè ðîäèíó. 
Òîìó Þð÷èê íå ï³äå ç 1 âåðåñ-
íÿ äî øêîëè, à íàâ÷àòèìåòüñÿ 
çà ³íäèâ³äóàëüíèì ãðàô³êîì — 
äî íüîãî ìàº äîäîìó ïðèõîäèòè 
â÷èòåëüêà, ðîçïîâ³ëà ìàìà õëîï-
÷èêà Íàòàëÿ ×îðíà.

Õðèñòèíêà, ñåñòðè÷êà õëîïöÿ, 
ó ÿêî¿ íà î÷àõ âîä³é íà øàëåí³é 
øâèäêîñò³ çáèâ áðàòà, à âîíà 
âñòèãëà â³äñêî÷èòè â îñòàíí³é 
ìîìåíò, íå ìîæå íàò³øèòèñü, 
ùî Þð÷èê âäîìà. Ìàéæå âåñü 
÷àñ ä³â÷èíêà ïðîâîäèòü ç áðàòîì.

— Ìè ç íèì ãðàºìîñü, ãîâîðè-
ìî ïðî âñå íà ñâ³ò³, àëå â³í êà-
ïðèçóº ÷àñîì, áî õî÷å äî ä³òåé, 
íà ìàéäàí÷èê, — ïîä³ëèëàñü ç 
«RIA ïëþñ» Õðèñòèíêà. — Òàì º 
ï³ñî÷íèöÿ, ãîéäàëêè, êàðóñåë³. 
Àëå íà ìàéäàí÷èê, õî÷ â³í ³ íåäà-
ëåêî â³ä íàøîãî äîìó, ìè Þð÷èêà 
çàâåçòè íà â³çêó íå ìîæåìî — òàì 
ãîðáî÷êè. Îò òàê ³ ðÿòóºìîñü — 
àáî ãðàºìîñü ó õàò³, àáî ïðîñòî 
íà â³çêó êàòàºìî äîðîãîþ.

ДУЖЕ БОЇТЬСЯ МАШИН 
ªäèíå ì³ñöå, êóäè Þð÷èê êà-

òåãîðè÷íî íå õî÷å ¿õàòè — öå 
ì³ñöå ÄÒÏ, — âñå ñòàëîñü íåïî-
äàë³ê áóäèíêó, äå ïðîæèâàº Þðà 
ç ðîäèíîþ. Ùîéíî ìàìà ÷è õòîñü 

ЯК ПОЧУВАЄТЬСЯ 8-РІЧНИЙ ЮРЧИК, 
ЯКОГО ЗБИВ П’ЯНИЙ ВОДІЙ
Аварія  Лікування триватиме близько 
пів року, тому про школу і навчання з 
іншими дітками Юрчик поки і не мріє. 
У поліції наприкінці серпня планують 
завершити слідство та направлятимуть 
справу до суду. Володимир — 
у СІЗО. Вдома — вагітна дружина 

«Þðêî òåïåð êîæíî¿ 
ìàøèíè áî¿òüñÿ. 
ßê êàòàþ éîãî ³ 
íàáëèæàºòüñÿ ÿêåñü 
àâòî — ò³êàºìî íà á³ê. 
Áî àæ äðèæèòü...»

ВИНУВАТЕЦЬ ШКОДУЄ…
— Êàæóòü ëþäè, ùî â³í (Âîëî-

äèìèð — ïðèì. àâò.) ïëà÷å â ò³é 
òþðì³. Ùî æ³íêà â íüîãî âàã³òíà 
ëèøèëàñü. À äèòèíà ìîÿ íå ïëà-
êàëà? — Íàòàëÿ íå ïðèõîâóº åìî-
ö³é. — Íå ðèäàëà, êîëè òàê³ áîë³ 
òåðï³ëà? Íåõàé òåïåð êîæåí çíàº, 
ÿê òî ñ³äàòè ï’ÿíîìó çà ðóëü.

Ó ñåëàõ ëþäè òðîõè âãàìóâà-
ëèñü, âæå ïðî ñòðàøíó ÄÒÏ ð³äêî 
çãàäóþòü, êàæå ñòàðîñòà Ïðîøîâî¿ 
²ãîð Ïðóñ. Äðóæèíà Âîëîäèìèðà 
é ñïðàâä³ âàã³òíà — íå òàê äàâíî 
æ³íêà áðàëà äîâ³äêó â ñòàðîñòè, 

àáè ñòàòè íà îáë³ê. À Âîëîäèìèð 
ùå ì³ñÿöü ïåðåáóâàòèìå â Ñ²ÇÎ. 
ßê áóäå ïîò³ì — õòîçíà. Íàðàç³ 
òðèâàº ñë³äñòâî ó ñïðàâ³ ³ éîãî 
ïëàíóþòü çàâåðøèòè äî ê³íöÿ 
ñåðïíÿ. Ðåçóëüòàòè ÷àñòèíè åêñ-
ïåðòèç, ÿê³ ïðîâîäèëè ó ñïðàâ³, 
âæå º. Ùîïðàâäà, ¿õ íå îïðèëþä-
íþþòü, ìîòèâóþ÷è òàºìíèöåþ 
ñë³äñòâà. Íàâ³òü ïðî ñòóï³íü àëêî-
ãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ âîä³ÿ. Ùå ÷à-
ñòèíó åêñïåðòèç ìàþòü çàâåðøèòè 
íåâäîâç³. Òîìó ö³ëêîì ìîæëèâî, 
ùî âæå öüîãî ì³ñÿöÿ ñïðàâó ïå-
ðåäàäóòü äî ñóäó.

Двері до будинку Чорних тепер майже не закриваються — 
до Юрка часто навідуються друзі та однолітки. Він щиро 
сміється та ділиться з друзями секретами. А ті, як уміють, 
намагаються розважити малого 
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Знаходьте інформацію на офіційних 
сторінках Комунального некомерційного 

підприємства «Тернопільська міська 
дитяча комунальна лікарня» у Іnstagram 

та Facebook. Скануйте QR-код

Ä²ÒÈ

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097–445–82–67, 

NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

 Äî ïî÷àòêó íîâîãî íàâ÷àëüíîãî 
ðîêó çàëèøèëîñÿ äâà òèæí³. Ïîêè 
òî÷àòüñÿ äèñêóñ³¿, ÷è ïî÷íåòüñÿ 
ð³ê òðàäèö³éíî ó øê³ëüíèõ êëàñàõ, 
÷è ïåðåä ìîí³òîðàìè êîìï’þòåð³â 
âäîìà, ïèòàííÿ ïðîôîãëÿä³â óæå 
âèð³øåíå.

ТРЕБА БУЛО КІЛЬКОХ ЛІКАРІВ 
Ìàéáóòí³ ïåðøîêëàñíèêè, ÿê ³ 

³íø³ ó÷í³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ìà-
þòü ïðîõîäèòè îáîâ'ÿçêîâèé ìå-
äè÷íèé îãëÿä. Éîãî çä³éñíþþòü ç 
ìåòîþ âèÿâëåííÿ ó íèõ çàõâîðþ-
âàíü, ¿õ ñïîñòåðåæåííÿ, ïîäàëüøîãî 
ë³êóâàííÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ ³ äëÿ çàïî-
á³ãàííÿ ìàñîâèì ³íôåêö³ÿì ó äèòÿ-
÷îìó êîëåêòèâ³. Ðàí³øå ñ³ìåéíèé 

ë³êàð, â³äïîâ³äíî äî íàêàçó ÌÎÇ 
Óêðà¿íè, â³ä 16.08.2010 ðîêó ¹ 682 
«Ïðî óäîñêîíàëåííÿ ìåäè÷íîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â» (ç³ çì³íàìè), 
âèäàâàâ íàïðàâëåííÿ íà îãëÿä âó-
çüêèìè ñïåö³àë³ñòàìè, êóäè âõîäÿòü 
â îáîâ'ÿçêîâîìó ïîðÿäêó: îêóë³ñò, 
õ³ðóðã, îðòîïåä, ñòîìàòîëîã, íåâðî-
ëîã. Ï³ñëÿ ÷îãî ó÷åíü îòðèìóâàâ äî-
â³äêó ôîðìè ¹ 086–1/î «Äîâ³äêà 
ó÷íÿ çàãàëüíîîñâ³òíüîãî íàâ÷àëüíî-
ãî çàêëàäó ïðî ðåçóëüòàòè îáîâ'ÿç-
êîâîãî ìåäè÷íîãî ïðîô³ëàêòè÷íîãî 
îãëÿäó». Òàêîæ øêîëÿð³ ïîâèíí³ 
ìàòè äîâ³äêó ôîðìè ¹ 063/î «Êàð-
òà ïðîô³ëàêòè÷íèõ ùåïëåíü». Âîíà 
ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ ïðî ïðîâåäåííÿ 
âàêöèíàö³¿ ÷è ðåâàêöèíàö³¿, à òàêîæ 
çä³éñíåííÿ òóáåðêóë³íîâèõ ïðîá. 

Äàí³ ç ö³º¿ äîâ³äêè äîçâîëÿòü ìå-
äè÷íèì ïðàö³âíèêàì íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â îçíàéîìèòèñü ç íàÿâí³ñòþ 
÷è â³äñóòí³ñòþ ùåïëåíü ó êîíêðåò-
íî¿ äèòèíè.

Ðàí³øå ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 
ïî 15 æîâòíÿ ìàéáóòí³ ïåðøà÷êè 
ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïðîéòè ïðîôî-
ãëÿä òà íàäàòè âñ³ äîâ³äêè ó çà-
êëàä, äå ïëàíóþòü çäîáóâàòè îñâ³-
òó. Öüîãîð³÷ ñèòóàö³ÿ óñêëàäíèëà-
ñÿ ÷åðåç åï³äåì³þ êîðîíàâ³ðóñó. 
Íå çìîãëè òàêîæ â÷àñíî ïðîéòè 
îãëÿä ó ñïåö³àë³ñò³â ó÷í³ 5-õ êëà-
ñ³â, â³êîì 14–15 ðîê³â, ä³â÷àòà — 
ó 16 ðîê³â, õëîïö³ — ó 17 ðîê³â.

ЯКІ ЗМІНИ ВІДБУЛИСЯ?
Ìåäè÷í³ çàêëàäè äî çàê³í÷åííÿ 

êàðàíòèíó ïðîô³ëàêòè÷íèõ îã-

ëÿä³â íå ïðîâîäÿòü. Ïðîöåäóðà 
ìåäîãëÿäó ïåðåä øêîëîþ ñòàëà 
ñïðîùåíîþ. ßê óñå â³äáóâàºòüñÿ?

— Ó êîæíî¿ äèòèíè ìàº áóòè 
ï³äïèñàíà äåêëàðàö³ÿ ³ç ñ³ìåéíèì 
ë³êàðåì àáî ïåä³àòðîì, ÿêèé ïî-
âèíåí îãëÿíóòè äèòèíó. ßêùî º 
ïîòðåáà, â³í ìîæå ñêåðóâàòè øêî-
ëÿðà äî âóçüêèõ ñïåö³àë³ñò³â — 
îêóë³ñòà, êàðä³îëîãà, ñòîìàòîëîãà 
òîùî, — ïîÿñíþº ì³ñüêèé ïåä³àòð 
Ìàéÿ Ãîëÿê. — Äèòèíà îòðèìóº 
äîâ³äêó ôîðìè ¹ 086–1/î. Â³ä-
ïîâ³äíî äî íàêàçó ¹ 682 «Ïðî 
óäîñêîíàëåííÿ ìåäè÷íîãî îáñëó-
ãîâóâàííÿ ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â» (ç³ çì³íàìè), 
âèçíà÷åí³ êàòåãîð³¿ òèõ îñ³á, ÿê³ 
ìàþòü ïðîéòè ñïåö³àë³ñò³â çà ïåâ-
íèìè êðèòåð³ÿìè — îðòîïåäà 

îôòàëüìîëîãà, åíäîêðèíîëîãà, 
äèòÿ÷îãî ã³íåêîëîãà, ïñèõîëîãà — 
çà ïîêàçàííÿìè. Îäíàê çàðàç öå 
âñå ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ ä³ëüíè÷íèõ 
ïåä³àòð³â. Âîíè ñïî÷àòêó îãëÿ-
äàþòü ä³òåé ³ âæå ïðè ïîòðåá³ 
ñêåðîâóþòü ¿õ íà êîíñóëüòàö³þ.

Ìîæëèâî, áóäå íàñòóïíèé 
âàð³àíò — áàòüêè çâåðòàòèìóòü-
ñÿ äî ïåä³àòð³â, ç ÿêèìè â íèõ 
óêëàäåí³ äåêëàðàö³¿. Ë³êàð³ îãëÿ-
äàòèìóòü äèòèíó òà âèäàâàòèìóòü 
äîâ³äêè íåîáõ³äíîãî çðàçêà äëÿ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ïðè ïîòðå-
á³ ïåä³àòðè ìîæóòü ñêåðîâóâàòè 
ó÷í³â äî âóçüêèõ ñïåö³àë³ñò³â ÷è 
íà äîäàòêîâ³ îáñòåæåííÿ. Òàêèé 
ìåòîä ìîæå áóòè ö³ëêîì ïðèéíÿò-
íèì. Àäæå ìè çìîæåìî óíèêíóòè 
ñêóï÷åííÿ ëþäåé ó ïîë³êë³í³êàõ.

НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

Êàðàíòèí íå ñêàñîâóº ïëàíîâó 
âàêöèíàö³þ ä³òåé. Õî÷à ó ÷àñòèíè 
áàòüê³â ìîæëèâî ³ âèíèêàþòü ïåâ-
í³ ñóìí³âè — ÷è äîö³ëüíî öå ðî-
áèòè ñàìå çàðàç, êîëè º ïàíäåì³ÿ 
êîðîíàâ³ðóñó.

— ß ñòåæó çà òèì, àáè ìî¿ ä³òè 
áóëè â÷àñíî ùåïëåí³. Àëå êîëè 
ââåëè êàðàíòèí, à ñèòóàö³ÿ áóëà 
íå çîâñ³ì çðîçóì³ëîþ, ìè â³äêëà-
ëè ïðîöåäóðó. Çàðàç ïîâåðíóëèñü 
äî ì³ñòà, ïåä³àòð íàïîëÿãàº, ùî 
ùåïëåííÿ âàðòî çðîáèòè. Àëå ÷è 
öå áåçïå÷íî? — çàïèòóº òåðíîïî-
ëÿíêà Îêñàíà Ãóêîâåöü.

Ç öèì ïèòàííÿì, ÿê ³, âëàñíå, 
ç ïðîõàííÿì ïîÿñíèòè âñ³ òîí-
êîù³ âèêîíàííÿ ìàí³ïóëÿö³¿, ìè 
çâåðíóëèñÿ â ÊÍÏ «Òåðíîï³ëü-
ñüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à êîìóíàëüíà 
ë³êàðíÿ».

— Ó Òåðíîïîë³ â óñ³õ ïåä³à-
òðè÷íèõ â³ää³ëåííÿõ ïðîâîäÿòü 
ùåïëåííÿ ìàëå÷³ â³ä òèõ ÷è ³íøèõ 
íåäóã, — çàïåâíÿº ì³ñüêèé ïåä³àòð 
Ìàéÿ Ãîëÿê.

ЧИ МОЖНА ЩЕПЛЮВАТИ ПІД 
ЧАС КАРАНТИНУ?

Âàêöèíàö³ÿ — öå ºäèíèé ìå-
òîä, ÿêèé ä³éñíî ìîæå âïëèíóòè 
íà ³ìóí³òåò ³ íàâ÷èòè êë³òèíè áåç-
ïå÷íî ñïðèéìàòè áàêòåð³¿ ³ â³ðóñè, 
îñê³ëüêè îðãàí³çì âæå áóäå ìàòè 
ïðî íèõ ÿêóñü ³íôîðìàö³þ. ² êîëè 

äèòèíà çóñòð³íåòüñÿ ç â³ðóñîì, îð-
ãàí³çì çìîæå øâèäêî âèðîáèòè 
àíòèò³ëà. Õâîðîáà ïåðåá³ãàòèìå 
ëåãøå, àáî ³ìóí³òåò îäðàçó ïåðå-
ìîæå ³íôåêö³éíîãî àãåíòà.

Äî ³íôåêö³é, ÿêèì ìîæíà çàïî-
á³ãòè ùåïëåííÿìè, â³äíîñÿòüñÿ: 
êàøëþê, äèôòåð³ÿ, ïðàâåöü, ïîë³-
îì³ºë³ò, ê³ð, åï³äåì³÷íèé ïàðîòèò, 
êðàñíóõà, ãåïàòèò Â, ãåìîô³ëüíà 
³íôåêö³ÿ, ïíåâìîêîêîâà ³íôåêö³ÿ, 
ìåí³íãîêîêîâà ³íôåêö³ÿ, ðîòàâ³ðó-
ñíà ³íôåêö³ÿ, â³òðÿíà â³ñïà, ãåïà-
òèò À, ïàï³ëîìàâ³ðóñíà ³íôåêö³ÿ 
òà ³íø³.

— Â óìîâàõ ïàíäåì³÷íîãî ïî-
øèðåííÿ íîâîãî êîðîíàâ³ðóñó 
ïîòð³áíî çàáåçïå÷èòè çàõèñò â³ä 
³íôåêö³é, ÿê³ ïîïåðåäæàº âàê-
öèíàö³ÿ. Áóäü-ÿêå ïîðóøåííÿ 
ðóòèííî¿ ³ìóí³çàö³¿ ïðèçâåäå 
äî ñïàëàõ³â àáî çðîñòàííÿ ê³ëü-
êîñò³ âèïàäê³â âàêöèíîêåðîâàíèõ 
³íôåêö³é, çîêðåìà ³ âèïàäê³â, ùî 
ïîòðåáóâàòèìóòü ãîñï³òàë³çàö³¿ òà 
³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿, — ãîâîðèòü 
Ìàéÿ Ãîëÿê.

Çã³äíî ç ðåêîìåíäàö³ÿìè 
ÂÎÎÇ, ïåðåðèâàííÿ ðóòèííî¿ 
(ïëàíîâî¿ — â³äïîâ³äíî äî íàö³-
îíàëüíîãî êàëåíäàðÿ ùåïëåíü) 
³ìóí³çàö³¿ íàâ³òü íà êîðîòêèé ïå-
ð³îä, ïðèçâåäóòü äî ï³äâèùåííÿ 
éìîâ³ðíîñò³ ñïàëàõ³â âàêöèíîêå-
ðîâàíèõ ³íôåêö³é àáî çðîñòàííÿ 
ê³ëüêîñò³ âèïàäê³â çàõâîðþâàíü, 
ÿêèì ìîæíà çàïîá³ãòè øëÿõîì 

У ПЕРІОД ЕПІДЕМІЇ ВАЖЛИВО 
МАТИ ВСІ ЩЕПЛЕННЯ. ЧОМУ?
Профілактика  Лікарі вважають, 
що діти, які мають щеплення від різних 
недуг, мають більш тренований імунітет, 
порівняно з тими, кого принципово 
не вакцинують. Якщо вакцинацію 
припинити, може виникнути спалах 
вакцинокерованих інфекційних хвороб

Медогляд перед школою спростили. Як пройти?

âàêöèíàö³¿. Öå áóäå äîäàòêîâèì 
íàâàíòàæåííÿì íà ñèñòåìè îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ ó êðà¿íàõ, ÿê³ âæå é 
òàê ïåðåâàíòàæåí³ ÷åðåç ïàíäåì³þ 
COVID-19.

— Ï³ä ÷àñ êàðàíòèííèõ çàõî-
ä³â íå çàáîðîíåíî ïðîô³ëàêòè÷í³ 
âàêöèíàö³¿. Òîìó áàòüêè ìîæóòü 
ñïîê³éíî çâåðòàòèñÿ äî ñâî¿õ 
ïåä³àòð³â ÷è ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â 
òà äîìîâëÿòèñÿ ïðî äåíü ³ ÷àñ 
ïðîâåäåííÿ ùåïëåííÿ äèòèí³, — 
íàãîëîøóº ë³êàðêà.

МІРЯЮТЬ ТЕМПЕРАТУРУ 
ТА ОГЛЯДАЮТЬ 

Ó ïåä³àòðè÷íèõ â³ää³ëåííÿõ 
ñòâîðåí³ âñ³ óìîâè äëÿ ìàêñè-
ìàëüíî¿ áåçïåêè íàøèõ äîðîñëèõ 
òà ìàëåíüêèõ ïàö³ºíò³â.

— Ìåäè÷íèé ïåðñîíàë ïðà-
öþº â çàñîáàõ ³íäèâ³äóàëüíîãî 
çàõèñòó (ðåñï³ðàòîðàõ òà ìàñêàõ) 
òà äîòðèìóºòüñÿ ïðàâèë ã³ã³ºíè. 
Ìè äáàºìî ïðî âàøó áåçïåêó, ïî-
ñò³éíî çä³éñíþþ÷è äåç³íôåêö³þ 
âñ³õ ïîâåðõîíü â çîí³ çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ òà ïåðåáóâàííÿ ïà-
ö³ºíò³â, — ãîâîðèòü ïàí³ Ãîëÿê.

Ïðèéîì ä³òåé çä³éñíþºòüñÿ âè-
íÿòêîâî çà åëåêòðîííèì çàïèñîì. 
Òàêèì ÷èíîì, êîæåí ìàëåíüêèé 
ïàö³ºíò ìàº âèçíà÷åíó ãîäèíó 
ïðèéîìó, ùî äîïîìàãàº óíèêíó-
òè ñêóï÷åííÿ ëþäåé ó êîðèäîðàõ 
òà çíèæóº ðèçèêè ³íôåêö³éíîãî 
çàðàæåííÿ, ïðîäîâæóº ñïåö³àë³ñò.

— Íà âõîä³ ó â³ää³ëåííÿ ä³òêàì 
âèì³ðþþòü òåìïåðàòóðó ò³ëà, — 
êàæå âîíà. — ßêùî âîíà â³äõè-

ëÿºòüñÿ â³ä íîðìè, äèòèíó îäðàçó 
ñêåðîâóþòü ó ³çîëÿòîð — öå ñïå-
ö³àëüíèé áîêñ, äå îãëÿäàþòü ìà-
ëå÷ó ç ï³äâèùåíîþ òåìïåðàòóðîþ 
ò³ëà. ßêùî æ ïîêàçíèêè â íîð-
ì³ — äèòèíà ïðîõîäèòü ó êàá³íåò 
ïåä³àòðà, ë³êàð ùå ðàç ïðîâîäèòü 
êîíòðîëüíèé çàì³ð òåìïåðàòóðè 
ò³ëà, îãëÿäàº äèòèíó. Ïðè â³äñóò-
íîñò³ ñêàðã íà ñàìîïî÷óòòÿ, òà 
êîëè íåìàº çàãîñòðåíü áóäü-ÿêèõ 
³íøèõ õðîí³÷íèõ çàõâîðþâàíü, 
ìîæíà éòè ó êàá³íåò ïðîô³ëàê-
òè÷íèõ ùåïëåíü, äå ³ ïðîâîäÿòü 
âàêöèíàö³þ. Ï³ñëÿ áóäü-ÿêî¿ 
ïåðåíåñåíî¿ íåäóãè ìàº ìèíóòè 
ùîíàéìåíøå 2–4 òèæí³, ëèøå 
ïîò³ì ìîæíà ðîáèòè ùåïëåí-

íÿ, — ïîÿñíþº Ìàéÿ Ãîëÿê.
Âàêöèíàö³þ ä³òåé, ÿê³ ïåðå-

áóâàëè íà ñàìî³çîëÿö³¿ ÷åðåç 
COVID-19, ³ êîíòàêòíèõ îñ³á 
çä³éñíþþòü ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
ïåð³îäó ñàìî³çîëÿö³¿ ó ðàç³ â³ä-
ñóòíîñò³ ñèìïòîì³â ðåñï³ðàòîðíî¿ 
³íôåêö³¿. Âàêöèíóâàòè îñ³á, ÿê³ 
ìàëè ëàáîðàòîðíî ï³äòâåðäæåíèé 
âèïàäîê COVID-19, ìîæíà ï³ñëÿ 
ö³ëêîâèòîãî îäóæàííÿ.

Çà âñ³ìà âàêöèíîâàíèìè 
îáîâ’ÿçêîâî ñïîñòåð³ãàº ä³ëüíè÷-
íèé ïåä³àòð ÷è ñ³ìåéíèé ë³êàð. 
Ó âèïàäêó ïîã³ðøåííÿ ñòàíó çäî-
ðîâ’ÿ äèòèíè áàòüêàì íåîáõ³äíî 
çâ’ÿçàòèñÿ ç ë³êàðåì, íàãîëîøóº 
ñï³âðîçìîâíèöÿ.

У всіх педіатричних відділеннях міста забезпечили 
вимоги для проведення щеплення дітей. 
Вакцинацію проводять за графіком 

«Ìè äáàºìî ïðî 
âàøó áåçïåêó, 
ïîñò³éíî çä³éñíþþ÷è 
äåç³íôåêö³þ 
âñ³õ ïîâåðõîíü 
â ïðèì³ùåííÿõ»
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Ó ðåäàêö³þ «20 õâèëèí» çâåð-
íóëàñÿ ÷èòà÷êà Ëþáîâ. ̄ ¿ äîíüêà 
íàâ÷àºòüñÿ ó Ïîëüù³ ³ ïðè¿õàëà 
íà êàí³êóëè äî Òåðíîïîëÿ òà çãî-
äîì ìàº çíîâó ¿õàòè çà êîðäîí. 
ßê ñàìå âàðòî ïðîõîäèòè ñàìî-
³çîëÿö³þ òà ÷è ïîòð³áíî ïðîéòè 
íåäåøåâèé ÏËÐ-òåñò, ðîäèí³ 
íåâ³äîìî.

— Äîíüêà ïðè¿õàëà íà òèæäåíü 
ç Ïîëüù³, — êàæå òåðíîïîëÿí-
êà. — Âîíà á ìàëà ïðîõîäèòè 
ñàìî³çîëÿö³þ äâà òèæí³ âäîìà, 
àëå ñêîðî ïîòð³áíî ïîâåðòàòèñÿ 
íà íàâ÷àííÿ. Òîìó íå çíàºìî, 
÷è íå áóäå ÷åðåç öå ïðîáëåì òà 
ÿê âçàãàë³ ïîòð³áíî ïðîõîäèòè 
ñàìî³çîëÿö³þ. ×è âàðòî ðîáèòè 
ÏËÐ-òåñò, ÷è â³í íå îáîâ’ÿçêî-
âèé? Íå õî÷åòüñÿ ïëàòèòè øòðàô 
17 000 çà ïîðóøåííÿ ñàìî³çîëÿö³¿.

Êîëè ïîòð³áíî ïðîõîäèòè ñà-
ìî³çîëÿö³þ?

Ç 1 ñåðïíÿ óðÿä çì³íèâ ï³äõ³ä 
äî â³äíåñåííÿ ³íøèõ êðà¿í äî ÷åð-
âîíî¿ òà çåëåíî¿ çîíè. Ïðî öå 
çàÿâèâ ì³í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
Ìàêñèì Ñòåïàíîâ.

— 1 ñåðïíÿ â íàñ ïî÷èíàþòü 
ä³ÿòè íîâ³ ïðàâèëà, — çàÿâèâ ì³-
í³ñòð. — Ùîäî ïðè¿çäó ç-çà êîð-
äîíó — ç 1 ñåðïíÿ ñòàòèñòèêà 
áóäå îíîâëþâàòèñÿ ðàç íà 7 äí³â. 
Òàêîæ ìè çì³íþºìî ïîêàçíèêè: 
ÿêùî íà ñüîãîäí³ ìè âèì³ðþºìî 
ê³ëüê³ñòü àêòèâíèõ õâîðèõ ó ò³é 
÷è ³íø³é êðà¿í³, òî ç 1 ñåðïíÿ öå 
áóäå ïîâí³ñòþ òàê ñàìî, ÿê öå 
â³äáóâàºòüñÿ ó êðà¿íàõ ªâðîïè. 
Áóäå äâà ïîêàçíèêè, ïðè ïåðåâè-
ùåíí³ ÿêèõ êðà¿íà áóäå â³äíåñåíà 
äî ÷åðâîíî¿ çîíè.

Â³äïîâ³äíî äî öèõ çì³í, âñ³ 
êðà¿íè ä³ëÿòü íà äâ³ ãðóïè. ßêùî 
êðà¿íà ó «÷åðâîí³é çîí³», òî ï³ñëÿ 
ïîâåðíåííÿ ïîòð³áíî áóäå ïðîõî-
äèòè ñàìî³çîëÿö³þ 14 äí³â. Äëÿ 
íå ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, äëÿ ïå-
ðåòèíó êîðäîíó ïîòð³áíî ìàòè 
ñòðàõîâèé ïîë³ñ, ÿêèé ïîêðèº 
âàðò³ñòü ë³êóâàííÿ êîðîíàâ³ðóñó 
ó ðàç³ çàõâîðþâàííÿ.

Êîæí³ äâà òèæí³ ñòàòóñ êðà-
¿íè ïåðåãëÿäàòèìóòü. ßêùî 
ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ â³äïîâ³-
äàº íîðìàì — ¿¿ â³äíîñèòèìóòü 
äî «çåëåíî¿ çîíè». Äî ïðèêëàäó, 
íàðàç³ äî êðà¿í «÷åðâîíî¿ çîíè» 
ïîòðàïèëà Ïîëüùà (êðà¿íà, ç ÿêî¿ 

ïîâåðíóëàñÿ äîíüêà ÷èòà÷êè ïàí³ 
Ëþáè), Ðóìóí³ÿ, Ìîëäîâà, Áîëãà-
ð³ÿ, Í³ìå÷÷èíà, Ôðàíö³ÿ. Ó "çåëå-
í³é" — Á³ëîðóñü, Ëàòâ³ÿ, Åñòîí³ÿ, 
Øâåéöàð³ÿ, ²òàë³ÿ, Òóðå÷÷èíà.

КОЛИ ПОТРІБЕН ПЛР-ТЕСТ ТА 
ХТО ПЛАТИТЬ

ßêùî âè ïîâåðíóëèñÿ ç-çà 
êîðäîíó ç êðà¿íè, ÿêà ïåðåáóâàº 
ó «÷åðâîí³é çîí³» — ÏËÐ-òåñò 
ïðîõîäèòè íå îáîâ’ÿçêîâî. Â³í 
ïîòð³áåí òîä³, êîëè âè íå õî÷å-
òå ïðîõîäèòè ñàìî³çîëÿö³þ äâà 
òèæí³. Îäíàê çà öå äîâåäåòüñÿ 
çàïëàòèòè ç âëàñíî¿ êèøåí³.

— Ì³í³ñòåðñòâîì îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ ïåðåäáà÷åí³ êàòåãîð³¿ ëþäåé, 
ÿê³ ìàþòü ïðàâî áåçêîøòîâíîãî 
ïðîõîäæåííÿ ÏËÐ-òåñòó, — ïîÿñ-
íþº çàñòóïíèöÿ íà÷àëüíèêà â³ää³-
ëó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî 
çàáåçïå÷åííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè Îëüãà 
ßðìîëåíêî. — Ïðîéòè ÏËÐ-òåñò 
ìîæíà ÿê ó ïðèâàòíèõ ëàáîðàòî-
ð³ÿõ, òàê ³ â äåðæàâíîìó ëàáîðà-
òîðíîìó öåíòð³. Áàãàòî ëþäåé, ÿê³ 
ïðè¿õàëè ç-çà êîðäîíó, ïðîâîäÿòü 
òåñò ñàìå ó ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³.

Âàðò³ñòü ÏËÐ-äîñë³äæåííÿ 
òóò — 912 ãðèâåíü. Ó ïðèâàòíèõ 
ëàáîðàòîð³ÿõ ö³íà äîñë³äæåííÿ 
á³ëüøà — ïðèáëèçíî 1500 ãðè-
âåíü.

ЯК ВСТАНОВИТИ ДОДАТОК 
ДЛЯ САМОІЗОЛЯЦІЇ

Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â, îñîáè, ÿê³ ïå-
ðåòèíàþòü êîðäîí, ï³äëÿãàþòü 
ãîñï³òàë³çàö³¿ äî ñïåö³àë³çîâàíèõ 
îáñåðâàòîð³â. Îäíàê ìîæíà ïðî-
éòè ñàìî³çîëÿö³þ âäîìà ïðîòÿãîì 
14 äí³â. Äëÿ öüîãî íà êîðäîí³ âàì 
äîâåäåòüñÿ âñòàíîâèòè òà çàðåº-
ñòðóâàòèñÿ ó ìîá³ëüíîìó äîäàòêó 
«Ä³é âäîìà». Â³í â³äñòåæóº ãåîëî-
êàö³þ òà ïåð³îäè÷íî ïðîñèòü çà-
âàíòàæèòè ñåëô³ ç ì³ñöÿ îáñåðâà-
ö³¿. Ñïîâ³ùåííÿ ïðèõîäÿòü ê³ëüêà 
ðàç³â íà äåíü. ßêùî ³ãíîðóâàòè 
äîäàòîê àáî ïîêèíóòè ì³ñöå ñà-

ПОВЕРНУЛИСЯ З-ЗА КОРДОНУ? ЧИ 
ПОТРІБНІ САМОІЗОЛЯЦІЯ ТА ПЛР-ТЕСТ 
Карантин  Після того, як більшість 
країн відкрили свої кордони, чимало 
тернополян поїхали на відпочинок або 
заробітки. Однак що робити, коли ви 
повертаєтесь назад? Кому доведеться 
проходити самоізоляцію, чи варто робити 
ПЛР-тест та хто за нього платитиме, 
дізнавався журналіст «RIA плюс»

ìî³çîëÿö³¿ — äîäàòîê ïîâ³äîìèòü 
ïðî öå ïðàâîîõîðîíö³â.

Ó Òåðíîïîë³ ïàòðóëüí³ ðåàãó-
þòü íà òàê³ ïîâ³äîìëåííÿ òà ïðè 
íåîáõ³äíîñò³ âè¿æäæàþòü äî ì³ñ-
öÿ ñàìî³çîëÿö³¿, ùîá ïåðåêîíà-
òèñÿ — ùî ëþäèíà íå ïîðóøóº 
êàðàíòèí.

— Äîäàòîê êîíòðîëþº, ÷è 
ïðîõîäèòü ëþäèíà ñàìî³çîëÿ-
ö³þ, îäíàê ÿêùî ëþäèíà íå ðå-
àãóº íà ñïîâ³ùåííÿ, òðàïèëèñÿ 
ÿê³ñü çáî¿, ïðîáëåìè ç ³íòåðíåòîì 
òîùî — ïàòðóëüí³ àâòîìàòè÷íî 
îòðèìóþòü ñïîâ³ùåííÿ ³ ¿äóòü 
çà âêàçàíîþ àäðåñîþ, — ïîÿñíþº 
ðå÷íèöÿ óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿ Êàòåðèíà Áàñàëèãà. — 
ßêùî ïàòðóëüí³ ñïðàâä³ âèÿâëÿ-
þòü, ùî ëþäèíà ïîðóøèëà ñà-
ìî³çîëÿö³þ, òî öþ ³íôîðìàö³þ 
ïåðåäàþòü íà òåðíîï³ëüñüêèé â³ä-
ä³ë ïîë³ö³¿, äå âñòàíîâëþâàòèìóòü 
âñ³ îáñòàâèíè.

ßê ïîâ³äîìèëè ó ì³ñüê³é ðàä³, 
ñòàíîì íà 5 ñåðïíÿ, ó Òåðíîïîë³ 
329 ëþäåé ïåðåáóâàº íà ñàìî³çî-
ëÿö³¿.

Áóäü-õòî ìîæå âñòàíîâèòè äî-
äàòîê, îäíàê ÿêùî âàì íå ïîòð³á-
íî ïðîõîäèòè ñàìî³çîëÿö³þ, âè 
íå çìîæåòå â íüîìó çàðåºñòðóâà-
òèñÿ, îñê³ëüêè âàøîãî òåëåôîíó 
íå áóäå ó â³äïîâ³äí³é áàç³.

Äî òîãî æ, ÷èìàëî ëþäåé ñêàð-
æàòüñÿ íà äîäàòîê, áî â³í ïðàöþº 
ç ïîìèëêàìè. Ó â³äãóêàõ çíà÷íà 
÷àñòèíà êîìåíòàð³â ïðî òå, ùî 
äîäàòîê âèçíà÷àº ãåîëîêàö³þ 
íåïðàâèëüíî, àáî â³í ïðîñòî 
íå çðó÷íèé, îñê³ëüêè óâåñü äåíü 
äîâîäèòüñÿ ñèä³òè á³ëÿ òåëåôîíó, 

àäæå ï³ñëÿ ñïîâ³ùåííÿ ïîòð³áíî 
âñòèãíóòè çðîáèòè òà çàâàíòàæèòè 
ôîòî.

ЧИ МОЖНА ОБМАНУТИ 
ДОДАТОК

Íå âñ³, õòî ïîâåðíóâñÿ ç-çà êîð-
äîíó õî÷óòü ñèä³òè 2 òèæí³ âäîìà 
àáî ïëàòèòè çà ÏËÐ-òåñò, òîìó 
áàãàòî ëþäåé øóêàþòü ñïîñ³á, ÿê 
îáìàíóòè äîäàòîê. ßê ïîÿñíþº 
àíàë³òèê ê³áåðáåçïåêè êîìïàí³¿ 
Cyberoo, äîöåíò êàôåäðè ê³áåð-
áåçïåêè ÒÍÒÓ Îëåíà Êàðåë³íà, 
òàêèé äîäàòîê îáìàíóòè ñêëàäíî, 
àäæå â³í ìîæå çáèðàòè òà ïåðåäà-
âàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ãåîëîêàö³þ. 
Çðîáèòè ôîòî çàâ÷àñíî òàêîæ 
íå âäàñòüñÿ, òîìó êðàùå íå íà-
ìàãàòèñÿ ïåðåõèòðèòè ñèñòåìó.

— Òàêèé äîäàòîê íå º íîâèì, 
³ ñõîæ³ âæå ïðàöþþòü â ñóñ³äí³õ 
êðà¿íàõ, — ïîÿñíþº Îëåíà Êàðåë³-
íà. — Â³í ìîæå ñïðîñòèòè ðîáîòó 
ïðàâîîõîðîíö³â ³ äîçâîëèòè âàì 
áóòè âäîìà, à íå â ñïåö³àëüíîìó 
çàêëàä³ íà îáñåðâàö³¿. Îäíàê ìîæå 
âèíèêíóòè ðÿä ïðîáëåì. Â ïåð-
øó ÷åðãó — ïîìèëêè âèçíà÷åí-
íÿ ãåîëîêàö³¿. Çàçâè÷àé ñó÷àñí³ 
ñìàðòôîíè òî÷íî ìîæóòü âèçíà-
÷àòè âàøå ì³ñöåïåðåáóâàííÿ, àëå 
ÿêùî âè êîðèñòóºòåñü VPN äëÿ 
äîñòóïó äî çàáëîêîâàíèõ ðåñóðñ³â, 
òî âàøå ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ áóäå 
âèçíà÷àòèñÿ íåïðàâèëüíî. Òàêîæ 
äåÿê³ ïðîãðàìè ìîæóòü çì³íþâàòè 
ìåòàäàí³ ôîòîãðàô³é. ßêùî ãîâî-
ðèòè ïðîñòî, òî ìåòàäàí³ — öå ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî òå êîëè, äå, íà ÿêèé 
òåëåôîí, òîùî çðîáëåíî çí³ìîê. 
Òåîðåòè÷íî, ìîæíà çðîáèòè âäî-

ìà 100 ôîòîãðàô³é ³ ¿õàòè êóäè 
çàâãîäíî. Ïîò³ì â ñïåö³àëüí³é 
ïðîãðàì³ äëÿ çì³íè ìåòàäàíèõ 
ìîæíà âêàçàòè ïîòî÷íèé ÷àñ ³ 
äîìàøíþ ãåîëîêàö³þ, à íå ì³ñöå 
âàøîãî ôàêòè÷íîãî ïåðåáóâàííÿ. 
Îäíàê ÿêùî ôîòîãðàô³þ ïîòð³áíî 
ðîáèòè ñàìå ÷åðåç äîäàòîê, â³í 
çâ³ðÿº ðîçòàøóâàííÿ òåëåôîíó, 
òî òàêèì ñïîñîáîì îáìàíóòè ñè-
ñòåìó âæå íå âäàñòüñÿ.

ДЕ МОЖНА ПРОЙТИ 
САМОІЗОЛЯЦІЮ

ßêùî æ âè íå ìàºòå çìîãó áóòè 
íà ñàìî³çîëÿö³¿ âäîìà — âàñ ìî-
æóòü ðîçì³ñòèòè ó ë³êóâàëüíîìó 
çàêëàä³.

— Ó Òåðíîïîë³ òàêèì ì³ñöåì 
âèçíà÷åíà ë³êàðíÿ ¹ 3, — ïîÿñ-
íþº ðå÷íèöÿ ì³ñüêðàäè Ìàð’ÿ-
íà Çâàðè÷. — Ïðè ïîòðåá³ ïðî-
õîäæåííÿ ñàìî³çîëÿö³¿ ó äàí³é 
óñòàíîâ³, òåðíîïîëÿíè ìîæóòü 
çâåðíóòèñÿ â ë³êàðíþ àáî ÷åðåç 
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. Òàêîæ, ïðè 
ïåðåòèí³ êîðäîíó, ùîá íå ïåðå-
áóâàòè íà ñàìî³çîëÿö³¿, æèòåë³ 
çà âëàñíèé êîøò ìîæóòü çðîáè-
òè â îáëàñíîìó ëàáîðàòîðíîìó 
öåíòð³ ÏËÐ-òåñò.

Òîìó ÿêùî âè ïîâåðòàºòåñü ç 
êðà¿íè, ÿêà ïîòðàïèëà äî ÷åðâî-
íî¿ çîíè — âè ìîæåòå ïðîéòè 
ÏËÐ-òåñò àáî 14 äí³â ïåðåáóâàòè 
íà ñàìî³çîëÿö³¿ âäîìà ÷è â ë³êó-
âàëüíîìó çàêëàä³.

Ùîïðàâäà, íà ïðàêòèö³ íà êîð-
äîí³ íå çàâæäè ðîçïîâ³äàþòü óñ³ 
äåòàë³, òîìó ëþäè, ÿê ³ íàøà ÷è-
òà÷êà, íå çíàþòü, ÿê ä³ÿòè, ùîá 
íå áóëî ïîò³ì ïðîáëåì.

Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ 
ç ÷åðâîíî¿ çîíè 
äîâåäåòüñÿ àáî ïðîéòè 
14 äí³â ñàìî³çîëÿö³¿, 
àáî çðîáèòè ÏËÐ-òåñò 
çà ñâî¿ ãðîø³

ПЛР-тест за свій кошт можна зробити як у приватній, так і в державній лабораторії 
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Ïðîäàâö³ íà ðèíêó øîêîâà-
í³: êàæóòü òàêîãî ó ñåðïí³ ùå 
íå áà÷èëè. Ñêóïèòèñÿ äî øêîëè 
íå ïîñï³øàº í³õòî. ×è òî ëþäè âñå 
â³äêëàäàþòü íà îñòàíí³é ìîìåíò, 
÷è äóìàþòü, ùî ÷åðåç êàðàíòèí 
ä³òÿì íå ïîòð³áí³ áóäóòü çîøèòè 
âçàãàë³.

— ß ïðàöþþ íà ðèíêó âæå 
áëèçüêî 25-òè ðîê³â ³ ÿ òàêîãî 
ùå íå áà÷èëà, — êàæå ïðîäàâ÷èíÿ 
ïàí³ ²ðà. — Çàçâè÷àé â ñåðïí³ âæå 
÷åðãè çà îäÿãîì â øêîëó ³ øê³ëü-
íèì ïðèëàääÿì. À òóò — ïóñòî… 
ß íå çíàþ, ÷îìó òàê. ×îãîñü ëþäè 
ùå ÷åêàþòü. Íó ïåðåíåñóòü êà-
ðàíòèí ÷è íå ïåðåíåñóòü — ä³òÿì 
âñå îäíî äîâåäåòüñÿ éòè â øêîëó.

Ïðîäàâö³ êàæóòü, ùî ö³íè, 
ïîð³âíÿíî ³ç ìèíóëèì ðîêîì, 
ïðàêòè÷íî íå çðîñëè, à íàâïà-
êè — ïîêóïöÿì ãîòîâ³ ðîáèòè 
çíèæêè, áî ïîïèò íà òîâàðè, 
êàæóòü, íåâåëèêèé.

СКІЛЬКИ ГРОШЕЙ ТРЕБА 
НА ОДЯГ 

Ìè ïðîâåëè îïèòóâàííÿ íà ñàéò³ 
«20 õâèëèí» ñåðåä áàòüê³â òà çàïè-
òàëè, ñê³ëüêè â ñåðåäíüîìó âîíè 
âèòðà÷àþòü, ùîá «óêîìïëåêòóâàòè» 
äèòèíó äî íàâ÷àííÿ. Êóïóâàòè ðå÷³ 
äëÿ ïåðøîêëàñíèê³â áàòüêè ðîçïî-
÷èíàþòü ç³ øê³ëüíî¿ ³ ñïîðòèâíî¿ 
ôîðìè, âçóòòÿ, à òàêîæ ðàíöÿ.

— Ó ìåíå äîíå÷êà éäå ó ïåð-
øèé êëàñ, — êàæå òåðíîïîëÿí-
êà Ìàð³ÿ. — Ìè âæå òðîõè ñêó-
ïèëèñÿ, ùîá íå â³äêëàäàòè óñå 
íà îñòàíí³é ìîìåíò. Êóïèëè 
ðþêçàê õîðîøèé, ùîá áóâ âæå 

äî 3–4 êëàñó. Äîâåëîñü â³ääàòè 
ìàéæå 1,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Êóïèëè 
ñàðàôàí÷èê, áëóçî÷êó. Âèð³øè-
ëè, ùî òðåáà òàêîæ ³ ñï³äíè÷-
êó. Õî÷ ôîðìà íå îáîâ'ÿçêîâà, 
òàê³ ðå÷³ ä³ëîâîãî ñòèëþ äèòèí³ 
ó øêîëó òðåáà. ²ç âçóòòÿ êóïèëè 
òóôåëüêè çà 600 ãðèâåíü. Êðî-
ñ³âêè — äåñü çà 500. Ùå òðåáà 
áóäå êóïèòè ìîêàñèíè äëÿ ïå-
ðåâçóòòÿ ó øêîëó. Ñïîðòèâíèé 

êîñòþì êîøòóº 600 ãðèâåíü, àëå 
öå íà îñ³íü. Íà çèìó, íàïåâíî, 
êóïèìî ³íøèé, òåïë³øèé.

Òàêîæ ä³â÷èíö³ ó øêîëó íå 
îá³éòèñü áåç êîëãîò³â, ÿêèõ òðå-
áà áîäàé äâ³ ïàðè. Êóïèòè òðåáà 
ìàº÷êè, òðóñèêè, øêàðïåòêè.

Ëèøå áàíòèêè äëÿ ä³â÷àòîê 
êîøòóþòü áëèçüêî 100 ãðèâåíü, 
à ùå òðåáà êóïèòè çàêîëêè íà çì³-
íó. Â³ä 30 ãðèâåíü çà ïàðó.

Ïàí³ Ìàð³ÿ êàæå, ùî ï³äðàõó-
âàòè çàãàëîì, ñê³ëüêè âèòðàòèëà 
íà øêîëó, âàæêî, áî ùîñü áóëî 
ó ãàðäåðîá³, ùîñü çàìîâëÿëè ÷åðåç 
³íòåðíåò, ùîñü êóïèëè áàáóñ³ ³ 
ä³äóñ³. Àëå íà îäÿã òðåáà â³ä 3 òè-
ñÿ÷ ì³í³ìóì.

ЗІБРАТИ ДИТИНУ В СТАРШУ 
ШКОЛУ — ДЕШЕВШЕ 

ßêùî âàøà äèòèíà ³äå ó äðóãèé 
àáî ùå ñòàðøèé êëàñ — ïîêóïêè 

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ОДЯГНУТИ 
ДИТИНУ В ШКОЛУ ЦЬОГО РОКУ
Гроші  Скільки коштує одягнути дитину 
в школу та чи скуповуються вже батьки? 
Ми порівняли ціни у магазинах та на ринку

îá³éäóòüñÿ äåøåâøå, àäæå äåÿê³ 
ðå÷³ â ä³òåé çàëèøèëèñÿ ç ïîïå-
ðåäí³õ ðîê³â.

Ìè çàïèòàëè òåðíîï³ëüñüêèõ 
ìàì, ñê³ëüêè ãðîøåé âîíè âèòðà-
òèëè íà òå, ùîá ç³áðàòè äèòèíó 
â øêîëó?

— Ìîÿ äîíå÷êà öüîãî ðîêó ³äå 
ó ÷åòâåðòèé êëàñ, — ðîçïîâ³äàº 
Ëþäìèëà Ñàí÷àê. — Ìè êóïèëè 
¿é íîâèé ïîðòôåëü, áî ó ñòàðèé 
íå ìîæåìî ïîì³ñòèòè ï³äðó÷íèê 
ç àíãë³éñüêî¿. Íå õî÷ó, ùîá âîíà 
õîäèëà ç íèì ó ðóêàõ. Äîâåëîñü 
êóïóâàòè âæå ï³äë³òêîâèé ðà-
íåöü. Áî ó ò³, ùî ðîçðàõîâàí³ 
íà 1–4 êëàñè — íå ïîì³ùàºòüñÿ.

Îêð³ì òîãî, êóïóâàëè ñïîðòèâ-
íèé êîñòþì, ÿêèé, äî ðå÷³, äóæå 
âàæêî áóëî çíàéòè. Çà íüîãî çà-
ïëàòèëè 750 ãðèâåíü, êðîñ³âêè 
çà 350 ãðèâåíü. Ùå êóïèëè ê³ëüêà 
íîâèõ áëóçîê, áðþêè, êîôòèíêó.

— Ùîñü íîâå êóïóºìî êîæíîãî 
ðîêó, — ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — Çàðàç 
êóïèëè ïåíàë, áî ñòàðèé — äóæå 
çíîøåíèé, êóïóâàëè îë³âö³, êî-
ëüîðîâèé ïàï³ð, çîøèòè, îáêëà-
äèíêè — çà êàíöòîâàðè, ðàçîì ³ç 
ïîðòôåëåì íà øê³ëüíîìó ÿðìàðêó 
ìè çàïëàòèëè áëèçüêî 700 ãðí. 
Çàãàëîì, ìè âèòðàòèëè áëèçüêî 
2 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ² öå âàðòî âðà-
õóâàòè, ùî ïðàêòè÷íî âñå ó íàñ º.

«ПЕРЕД ШКОЛОЮ КУПУЄМО 
НОВІ РЕЧІ» 

Áàòüêè, ÿê³ çáèðàþòü äî øêî-
ëè ñòàðøîêëàñíèê³â, ç³çíàþòüñÿ, 
íàéá³ëüøå ãðîøåé âèòðà÷àþòü 
íà îäÿã. Ñèí Â³êòîð³¿ Çàêðåâñüêî¿ 
Ðîñòèñëàâ öüîãî ðîêó ³äå ó âîñü-
ìèé êëàñ. Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî 
êàíöòîâàðè õëîïåöü êóïóâàâ ñàì 
ó òîðãîâîìó öåíòð³. Íà âñå âèòðà-
òèâ ïîíàä 400 ãðèâåíü, à îò îäÿã 

îáèðàëè ðàçîì.
— Çàðàç âæå â³äõîäÿòü ö³ òðà-

äèö³éí³ ïîõîäè íà ðèíîê ïåðåä 
øêîëîþ, — êàæå ïàí³ Â³êòîð³ÿ. — 
Ïåíàë íå êóïóâàëè, ðþêçàê òåæ 
êóïèëè ò³ëüêè ìèíóëîãî ðîêó. Çî-
øèòè, ðó÷êè â³í ñàì êóïèâ ñîá³ 
ó òîðãîâîìó öåíòð³. Ç îäÿãó êó-
ïóâàëè ãîëüôè, ñîðî÷êè, äæèíñè, 
ìàéêè, íîñêè, òðóñè. Ïðàêòè÷íî 
ïåðåä øêîëîþ êîæíîãî ðîêó òðå-
áà êóïóâàòè ðå÷³, áî â³í ðîñòå, 
ðå÷³ ñèëüíî çíîøóþòüñÿ. Òîìó 
îáíîâêè òðåáà êóïóâàòè êîæíî-
ãî ðîêó. Íà îäÿã ìè âèòðàòèëè 
áëèçüêî äâîõ òèñÿ÷. Ùî êóïóâàòè 
äèòèí³ ïåðåä íîâèì íàâ÷àëüíèì 
ðîêîì, áàòüêè âèð³øóþòü ñàì³.

Çâ³ñíî, ïåðåä òè ÿê ùîñü êó-
ïèòè, âîíè çâåðòàþòü óâàãó 
íà ÿê³ñòü, àäæå äåÿê³ ðå÷³ ìîæóòü 
øêîëÿðåâ³ ïðîñëóæèòè íàâ³òü 
ê³ëüêà ðîê³â.

«ßêùî âè â³äïðàâëÿºòå 
äèòèíó ó øêîëó — 
çàïàñ³òüñÿ òåðï³ííÿì 
³ ÷èìàëîþ ñóìîþ 
ãðîøåé: áî ö³íè 
íà êàðàíòèí íå éäóòü» 

ОДЯГ ДЛЯ ХЛОПЧИКА:
Костюм ..................................... 600 грн

Туфлі ................................... від 480 грн

2 сорочки ................................. 460 грн

Спортивний костюм ................. 500 грн

Спортивні штани
(на запас) ................................. 310 грн 

Кросівки ................................... 550 грн

Вишиванка ............................... 400 грн

Майка (2 шт.) ........................... 160 грн

Трусики (2 шт.) ........................... 90 грн

Шкарпетки (3 шт.) ...................... 60 грн

Разом: 3 610 грн 

ОДЯГ ДЛЯ ДІВЧИНКИ:
Сарафан ................................... 400 грн 

Спідничка ................................. 300 грн 

Туфлі ......................................... 500 грн 

2 блузки.................................... 520 грн

Спортивний костюм ................. 510 грн

Штани (на запас) ..................... 300 грн

Кросівки ................................... 420 грн 

Колготки ................................... 140 грн

Майка (2 шт.) ........................... 160 грн

Кофтинка .................................. 250 грн 

Трусики (2 шт.) ........................... 90 грн

Шкарпетки (3 шт.) ...................... 45 грн

Вишиванка ............................... 400 грн

Бантики .................................... 100 грн

Разом: 4 135 грн

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ЗІБРАТИ ХЛОПЧИКА І ДІВЧИНКУ?
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Зібрати хлопчика у перший клас обійдеться у 3,6 тисячі. Дівчинку — понад 4,1 тисячі гривень

На ринку продавці кажуть, що такого у серпні ще 
не бачили: люди і не думають скуповуватися
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âàðàìè ³ ðþêçàêàìè. Àëå òóò ìîæå 
áóòè ïðèõîâàíà íåáåçïåêà: ÷àñòî 
åëåêòðîíí³ ìàãàçèíè ïðîïîíóþòü 
äåøåâøèé òîâàð, ÿê³ñòü ÿêîãî ïå-
ðåâ³ðèòè ñêëàäíî. Òàêèì ÷èíîì 
äîâîäèòüñÿ ïîêëàñòèñü íà óäà÷ó 
³ íà â³äãóêè òèõ, õòî âæå ðàí³øå 
êóïóâàâ ó òîãî ÷è ³íøîãî ïðîäàâöÿ. 
Áåççàïåðå÷íèé ïëþñ ³íòåðíåò-ìà-
ãàçèí³â — òóò ìîæíà çàïðîñòî ïî-
ð³âíÿòè ö³íè íà áóäü-ÿêèé òîâàð 
³ ñêëàñòè ïðèáëèçíèé êîøòîðèñ.

Ìè òàê ³ çðîáèëè: ñêëàëè ì³í³-
ìàëüíèé ñïèñîê ïîòð³áíèõ òîâàð³â 
³ âèïèñàëè íàéìåíø³ ³ íàéá³ëüø³ 
ö³íè. Îð³ºíòóâàëèñÿ íà ñïèñîê, 
ÿêèé äàâàëè ó÷íÿì ó øêîëàõ. Â³í 
ìîæå çì³íþâàòèñÿ, çàëåæíî â³ä 
çàêëàäó, ïðîãðàìè, â³êó äèòèíè.

Ïîðàõóâàòè òî÷íî, ó ñê³ëüêè 
îá³éäåòüñÿ íàïîâíåííÿ øê³ëü-
íîãî ðàíöþ, âàæêî, àäæå ö³íè 
äîñèòü ð³çí³. Ïðîäàâö³ êàæóòü, 
ùî, ïîð³âíÿíî ³ç ìèíóëèì ðî-
êîì, âîíè ìàéæå íå çì³íèëèñü. 
Äèâ³òüñÿ ãðàô³êó.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ГАЛИНА ЯЗЛЮК, 

ПСИХОЛОГ-

КОНСУЛЬТАНТ 

— Варто розуміти, 
що для того, щоб 
ми купили якусь 
річ,  працюють 
дуже багато мар-

кетологів. І у таких «ситуативних» 
покупках вони поки що виграють. 
Так само як не варто іти голодним 
у супермаркет, так само не варто 
непідготовленим іти за от такими 
більш серйозними покупками.
Більш легковажними в плані по-

купок є жінки. Вони ж і швидше 
піддаються на різні маркетингові 
маніпуляції.
Що я можу порадити? Перше — 
складіть список, — продовжує 
експерт. — Друге — промоніторте 
ціни. Ви можете думати, що якась 
річ тут набагато дешевша лише 
через те, що вас у цьому пере-
конали. Перед тим як щось купи-
ти — порівняйте. Зважте всі «за» 
та «проти». Зручно, наприклад, 
навіть перевірити ціни на таку ж 
річ через інтернет.
Якщо ви маєте орієнтовний бю-

джет, не виходьте за його межі. 
Якщо ж ви тратите більше — одра-
зу думайте про те, у чому дове-
деться відмовити собі натомість.
Інколи можна «побалувати» себе 
чи рідних покупками, які, на пер-
ший погляд, не надто необхідні, 
але ви точно знаєте, що вони при-
несуть вам задоволення.
Інколи ця «шопінг терапія» нам 
дуже потрібна. Ми купуємо дріб-
ничку, і нам від цього так добре. 
Треба розуміти, де є ваше бажан-
ня щось купити, а де ви просто 
піддались ажіотажу.

Як не витратити зайвого під час «закупів» 

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

  ßêùî åï³äåì³îëîã³÷íà ñè-
òóàö³ÿ â Òåðíîïîë³ áóäå éòè 
íà ñïàä, øâèäøå çà âñå, øêîëÿð³ 
ðîçïî÷íóòü íîâèé íàâ÷àëüíèé 
ð³ê âæå çà ïàðòàìè. Ó ì³ñüêîìó 
óïðàâë³íí³ îñâ³òè âæå ðîçïî÷àëè 
çàêóï³âë³ äåç³íô³êóþ÷èõ çàñî-
á³â òà òåðìîìåòð³â äî ïî÷àòêó 
íàâ÷àëüíîãî ðîêó. ¯õ ïëàíóþòü 

âèä³ëèòè øêîëàì Òåðíîï³ëü-
ñüêî¿ ÎÒÃ.

Ïåðø³ çàêóïè ïëàíóþòü çä³éñ-
íèòè íà ñóìó 580 405 ãðèâåíü, 
ðîçïîâ³ëà çàñòóïíèê íà÷àëüíè-
êà ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ç 
ô³íàíñîâèõ ïèòàíü Îëåíà Ïå-
ëüâåöüêà. Îêð³ì äåç³íô³êóþ÷èõ 
çàñîá³â, ïðèäáàþòü òàêîæ ñóøàð-
êè äëÿ ðóê, áåçêîíòàêòí³ òåðìî-
ìåòðè òîùî.

— Ìè çàêóïèìî 67 áåçêîíòàê-
òíèõ òåðìîìåòð³â, 44 ó íàñ âæå 
º â íàÿâíîñò³, — êàæå Ïåëüâåöü-
êà. — Íà âñ³ çàêëàäè ìè ðîçïî-
ä³ëèìî ïî òðè øòóêè. Ó äåÿêèõ 
çàêëàäàõ, äå ä³òåé íåáàãàòî, áóäå 
ïî äâà òåðìîìåòðè.

Îêð³ì òîãî, äîäàòêîâ³ ãðîø³ çà-
ëó÷àòü äëÿ çàêóï³âë³ ïàïåðîâèõ 
ðóøíèê³â. Óñ³ çàñîáè ðîçäàâàòè-
ìóòü â³äïîâ³äíî äî ê³ëüêîñò³ ä³òåé 

â øêîë³, à òàêîæ òóàëåò³â, êëàñ³â 
òà âõîä³â ó áóä³âëþ.

Äåç³íô³êóþ÷³ çàñîáè çàêóïëÿòè-
ìóòü, àäæå î÷³êóþòü, ùî íàâ÷àëü-
íèé ð³ê ðîçïî÷íåòüñÿ â÷àñíî òà 
íå äèñòàíö³éíî.

— Ïîñòóïîâî íàñ ùå ô³íàí-
ñóâàòèìóòü, äëÿ òîãî, ùîá ìè 
çìîãëè äîêóïèòè âñ³ íåîáõ³ä-
í³ ðå÷³, ÿêèõ íå âèñòà÷àº, ï³ä 
÷àñ íàâ÷àëüíîãî ðîêó, — äîäàº 

ïàí³ Ïåëüâåöüêà. — Íàïðèêëàä, 
ó êîæåí øê³ëüíèé òóàëåò ïîñòàâ-
ëÿòü ðàçîâ³ àíòèñåïòè÷í³ çàñîáè, 
à ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ìè áóäåìî 
ùå ô³íàíñóâàòè òà äîêóïëÿòè 
¿õ. Íàðàç³ ìè íå ìîæåìî âèðà-
õóâàòè, ó ÿê³é ê³ëüêîñò³ âîíè 
áóäóòü ñïîæèâàòèñÿ, òàê ñàìî 
íå ìîæåìî ïîðàõóâàòè, ñê³ëüêè 
ñïî÷àòêó âèòðà÷àòèìóòü ïàïåðî-
âèõ ðóøíèê³â.

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Ïðîäàâö³ êàæóòü, ùî ö³íè, 
ïîð³âíÿíî ³ç ìèíóëèì ðîêîì, 
ïðàêòè÷íî íå çðîñëè, à íàâïà-
êè — ïîêóïöÿì ãîòîâ³ ðîáèòè 
çíèæêè, áî ïîïèò íà òîâàðè, 
êàæóòü, íåâåëèêèé.

ЦІНИ НА РЮКЗАКИ ВІД 
КІЛЬКОХ СОТЕНЬ ДО ДВОХ 
ТИСЯЧ 

— Äî âèáîðó ðþêçàêà ìè ï³-
ä³éøëè â³äïîâ³äàëüíî, — êàæå 
òåðíîïîëÿíêà Ìàð³ÿ. — Äèòèíà 
ëèøå ³äå ó ïåðøèé êëàñ, òîìó 
õîò³ëè, ùîá ³ ìàëå÷³ ïîäîáàâñÿ, 
³ çðó÷íèé áóâ, ³ íîñèâñÿ íå îäèí 
ð³ê. Îáðàëè îðòîïåäè÷íèé ðþê-
çàê â³ä îäí³º¿ ç ïîïóëÿðíèõ ô³ðì. 
Êîøòóº 1 400 ãðèâåíü.

Íà ðèíêó ³ ñïðàâä³ ïðîäàâö³ ðå-
êîìåíäóþòü «ô³ðìîâ³ ðþêçàêè», 
ÿê³ êîøòóþòü â³ä 800 äî 1,5 òè-
ñÿ÷³ ãðèâåíü. Êàæóòü: íàä³éíèé 
òà êðàñèâèé.

— Íàéá³ëüøå îáèðàþòü ðþêçà-
êè ô³ðì Kite, Winner òà 1 Âåðåñ-
íÿ. Çàçâè÷àé òàê³, ùî òðèìàþòü 
ôîðìó ³ ç îðòîïåäè÷íèìè ñïèíêà-
ìè, — ãîâîðèòü ïðîäàâ÷èíÿ ïàí³ 
Îêñàíà. — Ö³íè º ð³çí³. Çàëåæèòü 
â³ä ðîçì³ðó òà ñìàêó ïîêóïöÿ. ª ³ 
äåøåâø³ âàð³àíòè, çðîáëåí³ ï³ä ö³ 
ô³ðìè. Êîøòóþòü â³ä 400 ãðèâåíü.

ßê³ ðþêçàêè äëÿ ä³òåé îáèðà-
þòü òåðíîïîëÿíêè, ìè çàïèòàëè 
ó ñï³ëüíîò³ «Òåðíîï³ëüñüê³ ìàìó-
ñ³». Â³äïîâ³ä³ ïóáë³êóºìî íèæ÷å.

А В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ — 
ДЕШЕВШЕ?

Ìè ïðîìîí³òîðèëè ö³íè íà äè-
òÿ÷³ ðþêçàêè ó ê³ëüêîõ ³íòåð-
íåò-ìàãàçèíàõ. Âîíè íå äóæå 
â³äð³çíÿþòüñÿ.

Ïðîòå ìîæíà çíàéòè àêö³éí³ ïðî-
ïîçèö³¿ òà áåçêîøòîâíó äîñòàâêó.

Äî ïðèêëàäó, öå îäèí ³ç ðþê-
çàê³â, ÿê³ ìè çíàéøëè íà ðèíêó 
çà 1250 ãðí.

Îêð³ì çâè÷àéíèõ ìàãàçèí³â, ³ñ-
íóþòü ³ ñïåö³àë³çîâàí³ ç êàíöòî-

Скільки грошей виділять на дезінфікуючі засоби 
в школи Тернополя та як розподілять між закладами

СКІЛЬКИ ВАРТУЮТЬ ДЕШЕВШИЙ 
ТА ДОРОЖЧИЙ НАБІР ШКОЛЯРА 
Шопінг  Шкільне приладдя для дитини 
у школу забере чималу суму із сімейного 
бюджету. Лише за пенал із наповненням 
доведеться витратити понад 100 гривень

Íà ðèíêó ïðîäàâö³ 
ðåêîìåíäóþòü «ô³ðìîâ³ 
ðþêçàêè», ÿê³ êîøòóþòü 
â³ä 800 äî 1,5 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü. Êàæóòü: 
íàä³éíèé òà êðàñèâèé

ДЕШЕВШИЙ 
ВАРІАНТ

ДОРОЖЧИЙ 
ВАРІАНТ

300 грн Рюкзак 1800 

30 грн Щоденник 150 грн 

10 грн Олівці прості, 2 шт. 14 грн

10 грн Ручки, 2 шт. 30 грн

5 грн Зошит (12 арк.), 2 шт. 30 грн 

25 грн Папка для зошитів 70 грн 

15 грн Ножиці 20 грн 

20 грн Кольорові олівці 60 грн 

20 грн Альбом для малювання 40 грн 

13 грн Кольоровий папір 38 грн 

50 грн Сумка для змінного взуття і фізкультури 130 грн

60 грн Ланч-бокс 120 грн 

40 грн Пляшка для води 120 грн 

30 грн Фарби (гуаш) 60 грн 

18 грн Акварель 40 грн 

5 грн Пензлик 10 грн 

6 грн Стакан-непроливайка 12 грн 

12 грн Пластилін 45 грн 

7 грн Дошка для ліплення + 2 стеки 35 грн 

2 грн Точилка 15 грн 

2 грн Гумка 7 грн 

30 грн Пенал 150 грн 

від 25 грн Обкладинки для зошитів від 25 грн 

735 грн РАЗОМ 3 016 грн

Окрім звичайних магазинів, існують і спеціалізовані з 
канцтоварами. Але тут може бути прихована небезпека: 
часто такі магазини пропонують дешевший товар, якість якого 
складно перевірити

О
Л

Ь
ГА

 Т
У

Р
Ч

А
К

У СКІЛЬКИ ОБІЙДЕТЬСЯ НАПОВНЕННЯ РЮКЗАКА?
Ми склали два списки з цінами: 

мінімальними та найвищими на ринку
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ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

×àñòî æ³íêè çìóøåí³ ïåðåðèâà-
òè íåáàæàíó âàã³òí³ñòü àáî íàâ³òü 
ïîêèäàòè ä³òåé ëèøå ÷åðåç çîâ-
í³øí³ îáñòàâèíè: áðàê ãðîøåé, 
íåìàº äå æèòè, êîíôë³êòè â ñ³ì'¿. 
×è º â Òåðíîïîë³ óñòàíîâè, ÿê³ 
äîïîìàãàþòü æ³íêàì â òàêèõ îá-
ñòàâèíàõ, çàïèòóºìî ó ôàõ³âöÿ ñî-
ö³àëüíî¿ ðîáîòè Òåðíîï³ëüñüêîãî 
ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá 
äëÿ ñ³ì'¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ç ìàéæå 
20-ð³÷íèì äîñâ³äîì ðîáîòè Ëàðè-
ñè Âàñèëüºâî¿.

— Ïàí³ Ëàðèñî, ðîçêàæ³òü ïðî 
ðîáîòó âàøîãî öåíòðó. ßêèì æ³í-
êàì äîïîìàãàºòå òà õòî ìîæå çâåð-
òàòèñÿ äî âàñ?

— Íàø öåíòð äóæå ÷àñòî ïðàöþº 
ç æ³íêàìè, ÿê³ íàðîäèëè äèòèíó, 
³ ¿ì íåìàº êóäè ïîä³òèñü. Òàêîæ 
÷àñòî æ³íêè çâåðòàþòüñÿ âàã³òí³ ÷è 
ò³, ÿê³ ìàþòü íàì³ð çàëèøèòè äèòè-
íó ÷åðåç ïåâí³ îáñòàâèíè. ²íêîëè 
çâåðíåííÿ ìè îòðèìóºìî ïðÿìî ç 
ë³êàðåíü, äå æ³íêà ëèøå íàðîäèëà 
ìàëþêà ³ çàÿâèëà ïðî íàì³ð â³ä-
ìîâèòèñü â³ä äèòèíè. Ìè òàêîæ 
íàäàºìî ñîö³àëüíèé ñóïðîâ³ä ñ³ì'¿. 
Ùî öå òàêå? Ìè ñï³âïðàöþºìî ç 
áëàãîä³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè ³ â ðàç³ 
ïîòðåáè, çàáåçïå÷óºìî îäÿãîì. Íà-
äàºìî ³ ïðîäóêòîâ³ íàáîðè. ßêùî 
º ïîòðåáà — íàäàºìî ïñèõîëîã³÷-
íó ï³äòðèìêó. Ìè äîïîìàãàºìî 
îôîðìèòè äîêóìåíòè íà äèòèíó, 
âèïëàòè. ×àñòî áóâàº, ùî ðàçîì 
ç³ ñâ³äîöòâîì äîâîäèòüñÿ îôîðì-
ëþâàòè ³ ïàñïîðò æ³íö³. Çàãàëîì 
öå — êîìïëåêñ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã.

ЯКІ ПРИЧИНИ ПОКИНУТИ 
ДИТИНУ 

— ×è íå áîÿòüñÿ æ³íêè çâåðòà-
òèñÿ çà äîïîìîãîþ?

— Ìè íàäàºìî ïîñëóãè ñ³ì'ÿì, 
ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèò-
òºâèõ îáñòàâèíàõ. Àëå öå ôîðìó-
ëþâàííÿ äîñèòü øèðîêå: öå ìî-
æóòü áóòè ìàòåð³àëüí³ ïðîáëåìè, 
ìîæóòü áóòè îñîáèñò³ñí³ ñèòóàö³¿, 
ïðîáëåìè çâ'ÿçê³â ³ç ðîäè÷àìè.

— ² ùî âè ðîáèòå, êîëè ìàºòå 
òàêå çâåðíåííÿ? Íàìàãàºòåñü ïå-
ðåêîíàòè æ³íêó?

— Í³. Ïåðåêîíóâàòè ìè íå ìà-
ºìî ïðàâà. Ïåðø çà âñå, ìè ç'ÿñî-
âóºìî æèòòºâó ñèòóàö³þ: ÷è öå âà-
ã³òíà, ÷è ïîðîä³ëëÿ. Íàìàãàºìîñü 
âèçíà÷èòè ïðè÷èíó òîãî, ùî æ³íêà 
ïðèéìàº òàêå ð³øåííÿ. À âæå ï³ñ-
ëÿ öüîãî íàìàãàºìîñü äîïîìîãòè 
æ³íö³ ÷è ñ³ì'¿ ïîäîëàòè ö³ ñêëàäí³ 
îáñòàâèíè. ßêèìè ñïîñîáàìè? Ìè 
³íôîðìóºìî ïðî òå, ÿê³ âèõîäè º 
ç ñèòóàö³¿. Íàïðèêëàä, äå ìîæíà 
òèì÷àñîâî ïîæèòè, çà ïîòðåáè, 
ñï³ëêóºìîñü ç ð³äíèìè, äîëó÷àºìî 
äî ðîáîòè ïñèõîëîãà.

— ßê³ ïðè÷èíè íàé÷àñò³øå ñïî-
íóêàþòü æ³íîê â³äìîâèòèñÿ â³ä 
äèòèíè?

— Äóæå ÷àñòî öå òðàïëÿºòüñÿ 
÷åðåç ìàòåð³àëüí³ ïðè÷èíè. Æ³íêà 
íàðîäæóº äèòèíó. ² óÿâ³òü, ÿêùî 
äî öüîãî âîíà ñîá³ ïðàöþâàëà, 
ìàëà çà ùî æèòè. À òåïåð ïåðøèé 
÷àñ âîíà çàëèøàºòüñÿ ç äèòèíîþ 
ñàì-íà-ñàì, ³ ïåðøèé ÷àñ âîíà 
íå ìàòèìå çìîãè ïðàöþâàòè. 
Îñîáëèâî, ÿêùî ÷îëîâ³ê äèòèíó 
íå âèçíàº. Äîïîìîãà â³ä äåðæàâè 
ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè ³íêîëè 

ЧОМУ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД ДІТЕЙ, 
ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ 
Проєкт  Журналісти «RIA плюс» 
продовжують цикл публікацій #Вибираю_
життя. Ми публікуємо розповіді жінок, які 
розповідають про найболючіше у своєму 
житті. Але як можна їм зарадити? Куди 
звернутися за допомогою — відповіді у тексті

 Тернопільський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді 
Розташування: м. Тернопіль. Вул. 
Медова, 3 
Тел./факс (0352) 23–55–92, 
  Тернопільський обласний 
центр соціально-психологічної 
допомоги «Родина» Розташу-
вання: вул. Коновальця, 18. м. 
Тернопіль 
Електронна адреса: TOCSPD-
roduna@ukr.net 
Телефон: 0 (352) 28–79–29 
  «Дім захисту життя» центр 
матері і дитини» (для матерів з 
дітьми до 3 років) 
Розташування: с. Тисарівка, Во-

лочиський район, Хмельницька 
область.
Телефони: 097–79–96–81, 067–
30–83–382, 068–64–77–448.
 «Дім життя» — монастир фран-
цисканок, притулок для жінок, 
які опинились в складних об-
ставинах.
Розташування: с. Драганівка, 
Тернопільський район.
Телефони: 097–30–71–296, 
096–82–84–713.
  БО «Відкрите серце» — для 
батьків з дітьми, які перебувають 
в складних життєвих обставинах.
Розташування: смт Озерна, Збо-
рівський район.
Телефон: 096–84–79–21.

Куди звертатися жінкам, які потрапили в біду

çîâñ³ì í³÷îãî íå âàæèòü â öèõ ñè-
òóàö³ÿõ. ²íêîëè æ³íêè ñàì³ çâåðòà-
þòüñÿ äî íàñ, áî ìàþòü íàì³ð â³ä-
ìîâèòèñü â³ä äèòèíè îäðàçó ï³ñëÿ 
íàðîäæåííÿ. Äðóãîþ ïðîáëåìîþ 
ìîæíà íàçâàòè íåâèçíàííÿ äè-
òèíè ð³äíèìè ³ áëèçüêèìè. Äóæå 
áàãàòî º âèïàäê³â, êîëè âàã³òí³ñòü 
ìàéæå äî îñòàííüîãî ïðèõîâóþòü.

Öå òàêîæ ñòîñóºòüñÿ æ³íîê, ÿê³ 
íàðîäèëè, àëå ñàì³ ùå º íåïîâíî-
ë³òí³ìè. Áóâàëè íàâ³òü òàê³ âèïàä-
êè, êîëè áàòüêè ä³çíàâàëèñü ïðî 
òå, ùî ¿õ äèòèíà íàðîäèëà, ïðÿìî 
â ïîëîãîâîìó áóäèíêó. À äî òîãî 
í³÷îãî íå ïîì³÷àëè. Àëå íàñïðàâä³ 
öå ïèòàííÿ âèõîâàííÿ ³ ñòîñóíê³â 
ó ñ³ì'¿.

«А ЩО, КОЛИ ВИБОРУ 
НЕМАЄ?» 

— Ñîö³àëüí³ ñëóæáè, ÿê ³ ïîë³-
ö³þ, îáîâ'ÿçêîâî ïîâ³äîìëÿþòü ïðî 
íåïîâíîë³òí³õ ïîðîä³ëü. ßê ÷àñòî 
â Òåðíîïîë³ íàðîäæóþòü ä³â÷àòà 
äî 16 ðîê³â ³ ÷è º öå îäí³ºþ ç ïðè-
÷èí â³äìîâ â³ä ä³òåé?

— Òàê, öå ñòàºòüñÿ ÷àñò³øå, í³æ 
ìè ìîæåìî ïîäóìàòè. Íàéìîëîä-
øà ïîðîä³ëëÿ — 13-ð³÷íà ä³â÷èíà. 
Â òàêèõ âèïàäêàõ ìè ñï³ëêóºìîñü 
ç ðîäè÷àìè ä³â÷èíè òà íàäàºìî 
ñîö³àëüíèé ñóïðîâ³ä ñ³ì'¿.

— ßê ÷àñòî äî âàñ çâåðòàþòüñÿ 
âàã³òí³, ÿê³ ìàþòü íàì³ð çðîáèòè 
àáîðò àáî õî÷óòü ïîêèíóòè äèòèíó 
îäðàçó ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ?

— Òàê, äîñèòü ÷àñòî ìè ñï³ë-
êóºìîñü ç æ³íêàìè â òàêèõ ñè-
òóàö³ÿõ. Ïðî ïðîáëåìè æ³íêè 
íàì ïîâ³äîìëÿþòü ³ç ïîëîãîâèõ 
ñòàö³îíàð³â. ×àñòî ç ïðîáëåìîþ 
íåáàæàíî¿ âàã³òíîñò³ äî íàñ çâåð-

òàþòüñÿ æ³íêè, ñ³ì'¿ ÿêèõ âæå ñòî-
ÿòü â íàñ íà îáë³êó. ßêùî ñ³ì'¿ 
âàæêî ç îäí³ºþ äèòèíîþ, ³ â íèõ 
áóëè ³íø³ ïëàíè, â ÿê³ äèòèíà 
íå «âïèñóºòüñÿ».

«ОСТАТОЧНЕ РІШЕННЯ — 
ЗА ЖІНКОЮ» 

— À ùî, êîëè âèáîðó íåìàº? 
×è áóâàëè æ³íêè, ÿê³ çì³íþâàëè 
ð³øåííÿ ï³ñëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç âàìè?

— Îñòàòî÷íå ð³øåííÿ, çâ³ñíî, 
ó ïðàâîâîìó ïîë³, ëèøå çà æ³í-
êîþ. Òîìó äóæå ÷àñòî ìåí³ äî-
âîäèëîñÿ áà÷èòè êàòåãîðè÷í³ ð³-
øåííÿ æ³íîê. ¯ì ïðîïîíóâàëè, 

íàïðèêëàä, âçÿòè äèòèíó íà ðóêè. 
Âîíè â³äìîâëÿëèñÿ. Àëå áóëî ³ 
íàâïàêè. Æ³íêà âñþ âàã³òí³ñòü 
áóëà âïåâíåíà, ùî áóäå çàëèøàòè 
äèòèíó, à ïîò³ì ï³ñëÿ íàðîäæåí-
íÿ ó ïåðø³ äí³ çì³íþº ð³øåííÿ ³ 
äèâóºòüñÿ íàâ³òü ç òèõ äóìîê, ÿê³ 
ìîãëè â íå¿ áóòè.

— Âè áëèçüêî 20-òè ðîê³â ïðà-
öþºòå â ñîö³àëüíîìó öåíòð³. Çà îñ-
òàíí³ ðîêè, ÷è çì³íèëàñü ê³ëüê³ñòü 
æ³íîê, ÿê³ ìàþòü íàì³ð â³äìîâèòèñü 
â³ä äèòèíè?

— Íàñïðàâä³ çà îñòàíí³ äâà 
ðîêè ñèòóàö³ÿ çì³íèëàñÿ â êðà-
ùèé á³ê. Æ³íîê, ÿê³ ïëàíóþòü 
â³äìîâëÿòèñÿ â³ä ä³òåé, ñòàëî 

ìåíøå. Õî÷à, ÿê³ íà öå ïðè÷èíè, 
âèçíà÷èòè âàæêî. Áî òóò êîæåí 
âèïàäîê ³íäèâ³äóàëüíèé. Êîæíà 
æ³íêà ìàº ñâ³é ñâ³òîãëÿä, ñâî¿ 
ïðîáëåìè. Ìîæå çäàâàòèñü, ùî 
ïðè÷èíè ñõîæ³, àëå ñèòóàö³¿ — 
äóæå-äóæå ð³çí³.

Îò áóâàþòü ìîìåíòè, êîëè âà-
ã³òí³þòü æ³íêè ó ñïðàâä³ âàæêèõ 
îáñòàâèíàõ: îñîáè ç ÷èñëà ñèð³ò, 
àáî ëþäè òèì÷àñîâî áåç ðîáîòè, ³ 
âîíè òàê òðèìàþòüñÿ çà òó äèòè-
íó. Àëå áóâàº ³ íàâïàêè, íà ïåð-
øèé ïîãëÿä áëàãîïîëó÷íà ñ³ì'ÿ, 
à äèòèíó ïîêèäàþòü.

— ×è äîñòàòíüî íà Òåðíîï³ëü-
ùèí³ îò òàêèõ êðèçîâèõ çàêëàä³â, 
êóäè ìîæå ïîäàòèñÿ æ³íêà?

— Ìè ñï³âïðàöþºìî ç áà-
ãàòüìà òàêèìè îðãàí³çàö³ÿìè, 
ùîïðàâäà, æ³íîê ìîæóòü â ñåáå 
ïðèõèñòèòè äàëåêî íå âñ³. Äåÿê³ 
çàêëàäè º ðåë³ã³éíîãî ñïðÿìó-
âàííÿ òà âèìàãàþòü äîòðèìàííÿ 
ïåâíèõ ïðàâèë. Àëå, öå, íàïåâ-
íî, äð³áíèöÿ. Áî êîëè òîá³ äà-
þòü äå ïåðåíî÷óâàòè â ìîìåíò, 
êîëè öå òîá³ ïîòð³áíî, òî áóäü-
ÿê³ óìîâè ï³äñèëüí³ (ïåðåë³ê 
êðèçîâèõ öåíòð³â äèâ. ó äîâ³ä-
ö³ — ïðèì. ðåä.) 
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У соціальний центр в  с. Озерна приходять жінки зі своїми бідами. 
Вони розповідають історії та чекають поради

ДОВІДКА

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

«Ïåðåêîíóâàòè 
íå ìàºìî ïðàâà. Ìè 
ç'ÿñîâóºìî æèòòºâó 
ñèòóàö³þ. Íàìàãàºìîñü 
âèçíà÷èòè ïðè÷èíó 
òîãî, ùî ñòàëîñÿ»
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Íà ðèíêàõ âæå ïî÷àëè ïðîäà-
âàòè ñåçîíí³ ôðóêòè òà ÿãîäè. 
Îäíàê íå âñ³ òåðíîïîëÿíè ïîñï³-
øàþòü ¿õ êóïóâàòè, àäæå áàãàòî 
ëþäåé ìàþòü ñâ³é ñàä àáî äà÷ó.

— Êîæíîãî ðîêó ÿ ãîòóþ ð³çíå 
âàðåííÿ ç âèøí³, àáðèêîñ³â, ìà-
ëèíè, ñìîðîäèíè òà íàâ³òü ç òðî-
ÿíä, — ðîçïîâ³äàº òåðíîïîëÿíêà 
Ëþáîâ Ïèëèï÷óê. — Çâè÷àéíî, 
êîëè º äîìàøí³ ôðóêòè, òî öå 
çíà÷íî äåøåâøå, í³æ êóïóâàòè 
ãîòîâå âàðåííÿ ÷è íàâ³òü êóïóâàòè 
ôðóêòè íà ðèíêó. Ùîñü çâè÷àéíî, 
êóïóþ. Öüîãî ðîêó ö³íè íà ïî-
ëóíèöþ áóëè âèñîê³, òîìó ç íå¿ 
âàðåííÿ íå ãîòóâàëà.

ßê ðîçïîâ³äàº ïàí³ Ëþáîâ, äå-
ÿêå âàðåííÿ íå çíàéäåø â ìàãà-
çèí³.

— Ê³ëüêà ðîê³â ÿ ãîòóþ âàðåí-
íÿ ç ïåëþñòîê òðîÿíäè, — êàæå 
æ³íêà. — ß ìàþ òðîÿíäîâèé êóù 
³ âèõîäèòü äóæå ñìà÷íå òà êî-
ðèñíå âàðåííÿ, ÿêå ìîæíà äî-
äàâàòè â ÷àé. Â ìàãàçèí³ ÿ òàêå 
íå çóñòð³÷àëà. Ùå ìîæíà ãîòó-
âàòè âàðåííÿ ç êàáà÷ê³â. Çâó÷èòü 
äèâíî, àëå ñìàê äóæå õîðîøèé. 
Çíàþ ëþäåé, ÿê³ ãîòóþòü âàðåí-
íÿ ç êàâóí³â, äèí³. Àëå íà öå âñå 
ïîòð³áíî âèòðà÷àòè ÷àñ.

ЩО ПРОДАЮТЬ 
У МАГАЗИНАХ?

Ó ì³ñöåâèõ ìàãàçèíàõ òà ñó-
ïåðìàðêåòàõ ìîæíà ïðèäáàòè 
âàðåííÿ òà äæåì íà áóäü-ÿêèé 
ñìàê, îäíàê êîøòóº âîíî äîðîãî. 

Çàçâè÷àé éîãî ïðîäàþòü â áàíêàõ 
ïî 400–500 ãðàì³â. Ó ñåðåäíüî-
ìó òàêà êîøòóº 50–60 ãðèâåíü. 
Îäíàê º ³ «åêçîòèêà» ïî 100–
150 ãðèâåíü çà áàíêó.

Ó îäíîìó ç ñóïåðìàðêåò³â ìè 
çíàéøëè àïåëüñèíîâèé äæåì. 
Áàíêà âàãîþ 370 ãðàì³â êîøòóº 
áëèçüêî 90 ãðèâåíü. Àíàíàñîâèé 
äæåì 60 ãðèâåíü. ª ³ äæåì ç ³í-
æèðó. Áàíêà âàãîþ 300 ãðàì³â 
êîøòóº â³ä 50 äî 100 ãðèâåíü, 
çàëåæíî â³ä âèðîáíèê³â.

ª â ìàãàçèíàõ ³ âàðåííÿ ç ïåëþ-
ñòîê ÷àéíî¿ òðîÿíäè. 420 ãðàì³â 
êîøòóº 125 ãðèâåíü. ª âàðåííÿ ç 
ãðåöüêèõ ãîð³õ³â. Çà áàíêó âàãîþ 
420 ãðàì³â äîâåäåòüñÿ çàïëàòèòè 
140 ãðèâåíü.

Íàéäîðîæ÷å âàðåííÿ, ÿêå ìè 
çíàéøëè — ç á³ëî¿ ÷åðåøí³. 
100 ãðàì³â òàêîãî êîøòóº áëèçüêî 
37 ãðèâåíü. Áàíêà â ñåðåäíüîìó 
îá³éäåòüñÿ â 150–160 ãðèâåíü.

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ ЯГОДИ 
ТА ФРУКТИ 

ßêùî âëàñíîãî ãîðîäó ÷è ñàäó 
ó âàñ íåìàº — ôðóêòè òà ÿãî-
äè ìîæíà ïðèäáàòè íà ðèíêó. 
Îñê³ëüêè ðîçïî÷àâñÿ ñåçîí, áà-
ãàòî ôðóêò³â ïî÷àëè äåøåâøàòè, 

ГОТУВАТИ САМОМУ ЧИ КУПИТИ: 
СКІЛЬКИ КОШТУЄ ВАРЕННЯ 
Кулінарія  Чимало тернополян вже 
почали готуватися до зими та приготували 
варення з різних фруктів та ягід. Однак 
чи є сенс витрачати сили та час, коли 
його можна придбати в магазині? Ми 
порахували, скільки коштує домашнє 
варення та що незвичайного можна 
знайти у тернопільських магазинах

ïî 45 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì, ïî-
ð³÷êà — ïî 25 ãðèâåíü.

Íà ÿáëóêà ñåçîí ùå íå ðîçïî-
÷àâñÿ, òîìó âîíè ïîäîðîæ÷àëè. 
Ê³ëîãðàì êîøòóº áëèçüêî 20 ãðè-
âåíü. Ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó ¿õ ïðî-
äàâàëè ïî 10–16 ãðèâåíü.

Ç’ÿâëÿþòüñÿ íà ðèíêó ³ äî-
ìàøí³ ñëèâè ïî 15–25 ãðèâåíü. 
À îò ëîõèíà âèÿâèëàñü íàéäî-
ðîæ÷îþ — ïî 150–170 ãðèâåíü 
çà ê³ëîãðàì. Ïðîäàâö³, ùîá 
íå ëÿêàòè ïîêóïö³â, ïèøóòü 
íà ö³ííèêàõ âàðò³ñòü çà 100 ãðà-
ì³â. Âàðèòè ç ö³º¿ ÿãîäè âàðåí-
íÿ — äîðîãå çàäîâîëåííÿ.

À îò êàâóíè òà äèí³ ïî÷àëè äå-
øåâøàòè. Äåõòî ãîòóº ç íèõ âà-
ðåííÿ. Ê³ëîãðàì êàâóíà êîøòóº 
âæå 7–9 ãðèâåíü. Äèí³ áëèçüêî 
20 ãðèâåíü. Ïðîäàâö³ îá³öÿþòü, 
ùî çãîäîì âîíè ïîäåøåâøàþòü.

ЯК ПРИГОТУВАТИ ДОМАШНЄ 
ВАРЕННЯ

ßêùî âè âèð³øèëè çàêðóòèòè 
íà çèìó äîìàøíüîãî âàðåííÿ, 
çâè÷àéíî, âèã³äí³øå áóäå, ÿêùî 
âè ìàºòå äîìàøí³ ôðóêòè ÷è ÿãî-
äè. Îêð³ì òîãî, âàðòî âðàõîâóâàòè 
âàðò³ñòü öóêðó. Ê³ëîãðàì â ìàãà-
çèí³ êîøòóº áëèçüêî 13 ãðèâåíü.

Áàíêè òàêîæ êîøòóþòü ãðîøåé. 
¯õ âæå ïðîäàþòü â ìàãàçèíàõ òà 
íà ðèíêó. Çâè÷àéíà áàíêà îá’º-
ìîì 0,5 ë³òðà êîøòóº 4–6 ãðè-

âåíü. Êðèøêà — ïî 1,5–2 ãðèâí³. 
ª ³ äîðîæ÷³ áàíêè ç áàãàòîðàçî-
âèìè êðèøêàìè ð³çíèõ ôîðì òà 
îá’ºì³â. Òàê³ â ñåðåäíüîìó âàð-
òóþòü 8–10 ãðèâåíü. Òîìó ÿêùî 
âè íå âèêèäàºòå ñêëÿí³ áàíêè — 
âäàñòüñÿ çàîùàäèòè.

Ìè ïîð³âíÿëè âàðò³ñòü äîìàø-
íüîãî òà ìàãàçèííîãî âàðåííÿ. 
Çàçâè÷àé, â³äïîâ³äíî äî ðåöåï-
òóðè, íà ê³ëîãðàì ÿã³ä ÷è ôðóêò³â 
ïîòð³áíî ê³ëîãðàì öóêðó. Ï³ä ÷àñ 
âàð³ííÿ çíà÷íà ÷àñòèíà âîäè âè-
ïàðîâóºòüñÿ. Ìè ï³äðàõóâàëè îð³-
ºíòîâíó âàðò³ñòü âàðåííÿ, ÿêùî 
âñ³ ³íãðåä³ºíòè êóïóâàòè, — âàðåí-
íÿ âèéäå çíà÷íî äåøåâøå.

ПРОДАЮТЬ ДОМАШНЄ 
ßêùî ãîòóâàòè âàðåííÿ ñàìîìó 

âè íå õî÷åòå, à â ìàãàçèí³ äîðî-
ãî — áàãàòî òåðíîïîëÿí ïðîäàþòü 
ãîòîâå äîìàøíº âàðåííÿ íà ðèíêó 
àáî â ³íòåðíåò³. Íà ñàéòàõ áåçêî-
øòîâíèõ îãîëîøåíü ìè çíàéø-
ëè îãîëîøåííÿ â³ä òåðíîïîëÿí, 
ÿê³ ïðîäàþòü äîìàøíº âàðåííÿ. 
Ï³âë³òðîâà áàíêà ìàëèíîâîãî, 
ïîëóíè÷íîãî ÷è ñìîðîäèíîâîãî 
âàðåííÿ êîøòóº äåøåâøå, í³æ 
â ìàãàçèí — â ñåðåäíüîìó 40–
50 ãðèâåíü.

Òàêîæ â ³íòåðíåò³ ìîæíà çíàé-
òè íåçâè÷àéíå âàðåííÿ ç ñîñíî-
âèõ øèøîê ïî 100–150 ãðèâåíü 
çà ï³âë³òðîâó áàíêó.

Вартість 
за 100 г 

у магазині

Вартість 
за 100 г 

домашнього 

Джем смородиновий 12 грн 3 грн 

Джем вишневий 12 грн 2,4 грн 

Джем абрикосовий 12 грн 2,5 грн 

Джем інжирний 25 грн - 

Джем з лісових ягід 30 грн - 

Джем з персиків 12 грн 2 грн 

Варення 
з грецьких горіхів

33 грн 8 грн 

Вартість 
за 100 г 

у магазині

Вартість 
за 100 г 

домашнього 

Варення з троянд 29 грн - 

Варення з білої черешні 37 грн 5 грн 

Варення з вишні 14 грн 4,4 грн 

Варення зі смородини 10 грн 3 грн 

Варення з малини 11 грн 4,5 грн 

Варення зі сливи 14 грн 1,5 грн 

Варення з чорниці 12 грн 4,3 грн 

Повидло яблучне 6 грн 1,2 грн

СКІЛЬКИ КОШТУЄ МАГАЗИННЕ ТА ДОМАШНЄ ВАРЕННЯ

На ринку у розпалі сезон ягід, місцеві господині роблять заготовки на зиму

Íàâ³òü ÿêùî êóïóâàòè 
âñ³ ³íãðåä³ºíòè, 
äîìàøíº âàðåííÿ 
îá³éäåòüñÿ äåøåâøå. 
Òà ùå ³ ðåöåïò ñàì³ 
ìîæåòå îáðàòè

îäíàê ö³íè âñå îäíî «êóñàþòüñÿ».
Áàãàòî ïðîäàâö³â ïðîäàþòü 

íà âàðåííÿ çàëèøêè òîâàðó, 
àáî ôðóêòè ÷è ÿãîäè, ÿê³ ìàþòü 
íå çîâñ³ì òîâàðíèé âèãëÿä. ßêùî 
àáðèêîñè íà ðèíêó êîøòóþòü 
â ñåðåäíüîìó 40 ãðèâåíü, òî äåõòî 
ïðîäàº ïëîäè, ÿê³ âæå âòðàòèëè 
òîâàðíèé âèãëÿä, ïî 25–30 ãðè-
âåíü. Îäíàê ïðîäàâö³ êàæóòü — 
òàê³ ôðóêòè ïîòð³áíî îäðàçó ç’¿ñòè 
àáî ïåðåðîáèòè, àäæå äîâãî âîíè 
ëåæàòè íå çìîæóòü.

Íà ðèíêó áàãàòî ëþäåé ïðî-
äàþòü äîìàøíþ ìàëèíó. Ê³ëî-
ãðàì îá³éäåòüñÿ â 60–70 ãðèâåíü. 
Ñìîðîäèíà êîøòóº äåøåâøå — 
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СЕРЕДА, 12 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»
10.30 Смаки Європи 
11.00 Дивовижнi сади. Мо-
настирський лiс — Францiя 
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 #ВУКРАЇНI
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 «Вiйна на нульовому 
кiлометрi»
04.25 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю»

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
04.40 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей»
11.15, 13.00, 14.20, 15.55 «Мiняю 
жiнку»
17.10 Т/с «Жiнка»
20.30 Т/с «Свати» 
21.45 Т/с «Тато Ден»
22.45, 23.45 Т/с «Iм'я Рози»
00.55, 02.50 Х/ф «Нема дурних»

IНТЕР
03.15 «Щоденник вагiтної»
04.25 «М/ф»
05.10 «Телемагазин»
05.40, 22.10 «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 
ї ї доньки» 
13.20 «Добре здоров'я»
14.25, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 
випадок. Чуже багатство»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий 
випадок. Близькi люди»
00.00 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 
11.15, 13.25 Х/ф «Суперфор-
саж»
12.45, 15.45 Факти. День 
13.40, 16.25, 21.25 Т/с «Пес»
16.30 Х/ф «Три днi на вбивство»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
22.30 Т/с «Таємнi дверi» 12+ 
Прем'єра 
23.45 Т/с «Останнiй броне-
поїзд»
01.45 Х/ф «Очi дракона»
03.10 Т/с «Винищувачi-2: 
Останнiй бiй»

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 тому»

13.00, 14.50 «Таємницi ДНК»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.30 Т/с «Крiпосна»
18.15 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «Швабра»
00.55 «Мiстичнi iсторiї-7 з 
Павлом Костiциним»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20 Варьяти
09.00 Т/с «Шлях чарiвника» 
10.50 Х/ф «Сутiнки»
13.10 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Новий 
мiсяць»
23.40 Х/ф «Академiя вампiрiв»
01.40 Т/с «Пiдступнi покоївки»
02.20 Служба розшуку дiтей 
02.25 Зона ночi 
04.20 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, 00.00 Сiмейка У 
13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Тань-
ка i Володька 
13.30, 23.00 Країна У 
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 
20.30 Одного разу пiд Пол-
тавою 
15.30 Одного разу в Одесi 
21.00 Т/с «Останнiй москаль 2» 
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» 
09.05 Х/ф «Помпеи: Апока-
липсис»
10.50, 17.15 «Затерянный мир»
14.10 Х/ф «Голый пистолет: 
2 1/2: Запах страха»
15.50 Х/ф «Голый пистолет 
33 1/3: Последний выпад»
19.20 Т/с «Опер по вызову-4»
20.15 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков-2»
22.15, 23.45 Т/с «CSI: Место 
преступления-15»
01.30 «Облом.UA.»

ЧЕТВЕР, 13 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»
10.30 Смаки Європи 
11.00 Дивовижнi сади. Един-
бург — Сполучене Королiвство 
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» 
20.00 Д/ц «Супер-Чуття» 
21.40 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
00.00 #ВУКРАЇНI
03.30 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю»
04.25 Д/ф «Одесити на Дон-
басi»

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
04.40 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей»
11.20, 13.15, 15.10 «Одруження 

наослiп»
17.10 Т/с «Жiнка»
20.30 Т/с «Свати» 
21.45 Т/с «Тато Ден»
22.45, 23.50 Т/с «Iм'я Рози»
01.00, 02.45 Х/ф «Шоу Трумана» 

IНТЕР
03.15 «Щоденник вагiтної»
04.25 «М/ф»
05.10 «Телемагазин»
05.40, 22.10 «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 
ї ї доньки» 
13.20 «Добре здоров'я»
14.25, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 
випадок. Чуже багатство»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий 
випадок. Близькi люди»
00.00 Т/с «Спокуса»

ICTV
04.15 Скарб нацiї 
04.25 Еврика!
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини 
з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Секретний фронт 
11.05, 13.25 Т/с «Рiшає 
Онiстрат»
12.45, 15.45 Факти. День 
13.45, 16.25 Х/ф «Iдентифiкацiя 
Борна» 
16.40 Х/ф «Перевага Борна»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi 
21.25 Т/с «Пес»
22.30 Т/с «Таємнi дверi» 12+ 
Прем'єра 
23.45 Т/с «Таємницi i брехня»
01.45 Х/ф «Вiдступники»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
06.05 Т/с «Комiсар Рекс 3» 
09.00, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»
11.00 «Цiєї митi рiк тому»
13.00, 14.50 «Таємницi ДНК»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.30 Т/с «Крiпосна»
18.15 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «Швабра»
00.55 «Мiстичнi iсторiї-7 з 
Павлом Костiциним»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20 Варьяти
08.30 Т/с «Шлях чарiвника» 
10.20 Х/ф «Сутiнки. Сага. Новий 
мiсяць»
13.00 Заробiтчани 
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Затемнення»
23.30 Х/ф «Вони»
01.30 Т/с «Пiдступнi покоївки»
02.10 Служба розшуку дiтей 
02.15 Зона ночi 
04.20 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.00 Т/с «Рання пташка 2» 
10.30, 17.30 4 весiлля 
11.30, 16.30, 01.00 Панянка-се-
лянка 
12.30, 16.00, 00.00 Сiмейка У 
13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Тань-
ка i Володька 
13.30, 23.00 Країна У 
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 
20.30 Одного разу пiд Пол-
тавою 
15.30 Одного разу в Одесi 
21.00 Т/с «Останнiй москаль 2» 
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-2» 
08.55 Х/ф «Шангри-ла: 
На грани исчезновения»
10.30 «Месть природы»
11.05, 17.20 «Затерянный мир»
13.05 Х/ф «На грани» 
15.15 Х/ф «Полет Феникса»
19.20 Т/с «Опер по вызову-4»
20.15 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков-2»
22.15, 23.45 Т/с «CSI: Место 
преступления-15»
01.30 «Облом.UA.»

П`ЯТНИЦЯ, 14 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»
10.30 Смаки Європи 
11.00 Дивовижнi сади. 
Мускау — Нiмеччина/Польща 
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»
17.25 VoxCheсk 
17.30 Перша шпальта 
18.55, 21.40 Д/ц «Боротьба 
за виживання» 
19.35 Д/ц «Супер-Чуття» 
20.25 Д/ц «Дикi тварини» 
22.15 Секрети Сонячної системи 
00.00 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
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 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
04.00 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей»
11.15, 12.30, 13.55, 15.20 «Одру-
ження наослiп»
17.10 Т/с «Жiнка»
20.30 «Лiга смiху»
22.35 «Вечiрнiй квартал 2020»
00.20 «Вечiрнiй квартал»
01.55 Х/ф «Спайдервiк: 
Хронiки» 
05.05 «Свiтське життя 2020. 
Дайджест»

IНТЕР
03.15 «Щоденник вагiтної»
04.25 «М/ф»
05.10 «Телемагазин»
05.40, 23.00 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.00, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i 
ї ї доньки» 
13.20 «Добре здоров'я»
14.25, 15.20, 00.50 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 
випадок. Чуже багатство»
18.00, 01.50 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Пароль: Хаус» 
Прем'єра 

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 00.50 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини 
з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Анти-зомбi 
11.10, 13.20 Х/ф «Помiнятися 
мiсцями» 

12.45, 15.45 Факти. День 
14.00 Х/ф «Суперфорсаж»
16.25, 23.00 Скетч-шоу «На 
трьох»
17.15, 20.10 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечiр 
01.35 Т/с «Винищувачi-2: 
Останнiй бiй»

СТБ
05.15 Т/с «Комiсар Рекс 2» 
07.05, 19.00 «Наречена для 
тата 3»
09.00 «Врятуйте нашу роди-
ну — 5»
11.00, 14.50, 18.15 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
20.55, 22.45 Х/ф «Весiлля 
найкращого друга» 
23.45 Х/ф «Вiйна наречених» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20 Вiд пацанки до панянки
16.40 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Затемнення»
19.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Свiтанок 1»
21.30 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Свiтанок 2»
23.40 Х/ф «Вiрус»
01.10 Т/с «Пiдступнi покоївки»
02.05 Служба розшуку дiтей 
02.10 Зона ночi 
05.20 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 Тань-
ка i Володька 
13.30 Країна У 
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 
20.30 Одного разу пiд Пол-
тавою 
15.30 Одного разу в Одесi 
21.00 Х/ф «DZIDZIO Контрабас» 
22.40 Х/ф «Термiнал» 
01.00 Теорiя зради 
02.55 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 Т/с «Рекс-2» 
08.55, 17.20 «Затерянный мир»
13.25 Х/ф «Миф» 
15.45 Х/ф «Средь бела дня»
19.20 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо»
21.10 Х/ф «Интервью 
с убийцей»
23.00 Х/ф «Киборг Х»
00.45 Т/с «CSI: Место престу-
пления-15»
01.35 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017»

СУБОТА, 15 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, 00.20, 
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 «Королiвський 
генерал»
12.30, 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 «Джульєтта»
23.50 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
00.40 Святi та грiшнi 
01.35, 04.45 #ВУКРАЇНI
03.00 Бюджетники 
04.15 Перша шпальта 
05.10 Схеми. Корупцiя в деталях 

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 15.00 «Свiт навиворiт»
11.05 «Любий, ми переїжджа-
ємо»
17.10 Х/ф «Неймовiрний Халк»
19.30, 05.15 ТСН 
20.15 «Вечiрнiй квартал 2020»
22.30 «Українськi сенсацiї 
2020»
23.15, 00.15 «Свiтське життя 
2020. Дайджест»
01.15 Х/ф «Хранитель часу» 
03.25 «Лiга смiху»

IНТЕР
03.15 «Чекай на мене. Україна» 
04.40 «Великi українцi»
05.05 «Телемагазин»
05.35 «М/ф»
06.30 «Слово Предстоятеля»
06.40 Х/ф «Без року тиждень» 
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Вiдпустка за свiй 
рахунок» 
13.50 Х/ф «Суєта суєт» 
15.40 Т/с «Її чоловiки» (12+) 
1–4 сс. Заключна 
20.00, 02.35 «Подробицi»
20.30 Д/п «Цой живий. 30 рокiв 
без «Кино» Прем'єра 
21.30 Х/ф «Кiнець канiкул» 
22.00 «Ювiлей гурту «Алiса» 
«Ми разом»
00.10 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським. Вiктор 
Цой. Смертельний поворот»
01.05 Х/ф «Випадковий запис»

ICTV
05.10 Скарб нацiї 
05.20 Еврика!
05.30 Факти 
05.55 Т/с «Копи на роботi»
07.30 Скетч-шоу «На трьох»
10.00, 13.00 Т/с «Таємнi дверi»
12.45 Факти. День 
13.15 Т/с «Пес»
16.30 Х/ф «Вiкiнги проти 
прибульцiв»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Чужi (Чужий-2)»
21.55 Х/ф «Чужий-4: Воскресiн-
ня»
23.55 Х/ф «Чужий»
02.15 Х/ф «Чужий-3»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.45 Т/с «Комiсар Рекс 3» 
07.40, 10.50 Т/с «Швабра»
09.30 «Неймовiрна правда про 
зiрки»
17.00 «Хата на тата»
19.00 «Звана вечеря»
20.55 Х/ф «Операцiя «И» та iншi 
пригоди Шурика» 
22.50 Х/ф «Джентльмени 
удачi» 
00.40 «Джентльмени удачi: 
невiдома версiя»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.35 Kids» Time 
06.05 М/ф «Сезон полюван-
ня 2» 
07.40 Аферисти в мережах
09.50, 02.00 Варьяти
10.10 Хто зверху?
14.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Свiтанок 1»
16.20 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Свiтанок 2»
18.30 Х/ф «Лицар дня»
21.00 Х/ф «Анна»
23.40 Х/ф «Сiм сестер»
02.30 Зона ночi 
05.20 Стендап шоу

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.20 М/ф «Король Сафарi» 
10.45 Х/ф «Фокстер i Макс» 
12.25 4 весiлля 
16.40 Х/ф «Термiнал» 
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 
пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
22.00 Країна У 
23.00 Х/ф «Дiвчина без 
комплексiв»

01.15 Теорiя зради 
03.10 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
09.05 «Затерянный мир»
13.50 Х/ф «Тригонал: Борьба 
за справедливость»
15.45 Х/ф «Стукач»
17.50 Х/ф «Широко шагая»
19.10 Х/ф «Широко шагая-2: 
Расплата»
21.00 Х/ф «Отдача»
22.50 Х/ф «Геймер»
00.35 Т/с «CSI: Место престу-
пления-15»
02.05 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017»

НЕДIЛЯ, 16 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, 00.20, 
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, 23.05 Д/ц «Iсторiї 
вулканiв» 
18.30, 23.30 Д/ц «Всi на море. 
Камбоджа» 
19.30, 21.20 Д/ц «Дикi тварини» 
20.00 Д/ф «Природа» 
22.00, 01.35 Д/ф «Дастардс»
00.40 UA: Фольк. Спогади 
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 «Лото-забава»
09.25, 02.20 «Свiт навиворiт»
12.15 Т/с «Свати» 
17.40 Х/ф «Дракула»
19.30, 05.45 ТСН 
20.15 Х/ф «Варкрафт»
22.45 Х/ф «Соломон Кейн»
00.40 Х/ф «П'ятниця 13»

IНТЕР
03.10 «Щоденник вагiтної»
04.20 «Орел i решка. Божевiль-
нi вихiднi» 
05.10 «Орел i решка. Дива 
свiту» 
06.00 Х/ф «Лорд-Злодiй»
08.00 «Удачниий проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Iнше життя» Прем'єра
12.00 Х/ф «Париж зачекає»
13.50 Т/с «Її чоловiки» (12+) 
1–4 сс. Заключна 
18.00 Х/ф «Золото Флiнна»
20.00 «Подробицi»

20.30 Х/ф «Звiряча лють» (16+) 
Прем'єра 
22.30 Х/ф «Суєта суєт» 
00.20 «Речдок»

ICTV
05.20 Скарб нацiї 
05.30 Еврика!
05.35 Факти 
06.00 Секретний фронт 
06.55 Анти-зомбi 
07.55 Громадянська оборона 
08.50 Т/с «Вiддiл 44»
10.45, 13.00 Х/ф «Голоднi iгри»
12.45 Факти. День 
13.45 Х/ф «Голоднi iгри: 
У вогнi»
16.25 Х/ф «Голоднi iгри: Перес-
пiвниця. Частина перша»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Халк»
21.55 Х/ф «Прометей»
00.25 Х/ф «Чужi проти Хижака: 
Реквiєм»
02.00 Х/ф «Очi дракона»

СТБ
05.15 «Висота: 
невiдома версiя»
05.55 «Операцiя И: невiдома 
версiя»
06.55 «Карнавальна нiч: невiдо-
ма версiя»
07.50 «Найчарiвнiша та найпри-
вабливiша:» невiдома версiя
09.20 «Хата на тата»
19.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси»
20.00 «Один за всiх»
22.20 «Я соромлюсь 
свого тiла»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20 Ревiзор 
09.00 М/ф «Хранителi снiв» 
11.00 Х/ф «Сiм сестер»
13.20 Х/ф «Лицар дня»
16.00 Х/ф «Анна»
18.20 Х/ф «Алiта: Бойовий 
ангел»
21.00 Х/ф «Сходження Юпiтер»
23.40 Х/ф «Проти шторму»
02.00 Варьяти
03.00 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.15 Х/ф «Гiббi» 
11.50 Х/ф «Золота гуска» 
13.30 Т/с «Останнiй москаль 2» 
17.25 Х/ф «DZIDZIO Контрабас» 
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 
пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
22.00 Країна У 
23.00 Х/ф «Ночiвля»
00.35 Теорiя зради 
02.20 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
09.15, 00.35 «Затерянный мир»
13.40 Х/ф «Миссия на Марс»
15.45 Х/ф «Бен-Гур» 
18.00 Х/ф «Хозяин морей: 
На краю земли» 
20.30 Х/ф «Во имя короля» 
22.50 Х/ф «Вампариах»
23.15 Х/ф «Универсальный 
агент»
02.15 «Облом.UA.»
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ó ïàðêàõ ì³ñòà º ê³ëüêà ëîêàö³é, äå 
çàéìàþòüñÿ ñïîðòîì òåðíîïîëÿíè. 
Ó ïàðêó ³ì. Øåâ÷åíêà íà îñòð³âö³ 
«×àéêà» º âóëè÷í³ òðåíàæåðè, îäíàê 
âîíè çàçâè÷àé ñëóãóþòü àòðàêö³îíîì 
äëÿ ä³òåé. Òàêîæ íà òðåíàæåðè ïðè-
õîäÿòü çàéìàòèñÿ ïåíñ³îíåðè. Ìîëîä³ 
ëþäè çàçâè÷àé çàéìàþòüñÿ ïîðó÷ — 
íà òóðí³êàõ òà áðóñàõ.

— Òàê³ òðåíàæåðè õîðîø³ äëÿ çà-
ðÿäêè, àáî ÿê àòðàêö³îíè äëÿ ä³òåé, — 
êàæå òåðíîïîëÿíèí Äåíèñ. — Ìîëîä³ 
ëþäè çàçâè÷àé çàéìàþòüñÿ íà òóðí³êàõ, 
º ùå îïîðè äëÿ ïðåñó. Ùå º øòàíãà, 
àëå íå ìîæíà ðåãóëþâàòè ¿¿ âàãó, òîìó 
âîíà òàêîæ ï³äõîäèòü íå âñ³ì. Êîìóñü 
âîíà áóäå âàæêîþ, êîìóñü — çàëåãêîþ.

ЯКІ У ПАРКАХ?
Íåïîäàë³ê º ìàéäàí÷èê ô³çêóëüòóð-

íî-ñïîðòèâíîãî òîâàðèñòâà «Äèíàìî». 
Îäíàê öåé ìàéäàí÷èê óæå ñòàðèé. 
Íà òóðí³êàõ îáëóùåíà ôàðáà. Äåÿê³ 
êîíñòðóêö³¿ âæå çëàìàí³. Îäíàê íåçâà-
æàþ÷è íà öå, òóäè ïðèõîäÿòü òåðíî-
ïîëÿíè. Áàãàòî ëþäåé ïðèõîäÿòü, ùîá 
ïîãðàòè ó âîëåéáîë, îñê³ëüêè òàì º 
ìàéäàí÷èê äëÿ öüîãî.

Íà «Öèãàíö³» òàêîæ º ñïîðòèâíèé 
ìàéäàí÷èê. Òàì º ãóìîâå ïîêðèòòÿ òà 
ð³çí³ êîíñòðóêö³¿ äëÿ ï³äòÿãóâàíü, â³ä-
æèìàíü, ïðåñó òîùî. ª ³ «áîêñåðñüêà 
ãðóøà» ç àâòîìîá³ëüíèõ øèí. Ïîðó÷ 
º âîëåéáîëüíèé ìàéäàí÷èê.

Ó ã³äðîïàðêó «Òîï³ëü÷å» º âóëè÷í³ 
òðåíàæåðè íåïîäàë³ê åêñòðèì-ìàéäàí-
÷èêà. Òàì òàêîæ çàçâè÷àé ãðàþòüñÿ 
ä³òè ç áàòüêàìè.

— Ä³òÿì ïîäîáàºòüñÿ òóò çàéìàòè-

ñÿ, — êàæå òåðíîïîëÿíêà Îëüãà. — 
Êîëè ç ñèíîì éäåìî ãóëÿòè, òî â³í 
ìåíå àáî ñþäè òÿãíå, àáî íà «×àéêó». 
ß äóìàþ, ùî òàêèõ ìàéäàí÷èê³â ìàº 
áóòè á³ëüøå á³ëÿ áóäèíê³â, ùîá ä³òè 
ìîãëè çàéìàòèñÿ ñïîðòîì.

Â ³íø³é ÷àñòèí³ ïàðêó º íåâåëèêèé 
«ìàéäàí÷èê». Òàì º ñòàðèé òóðí³ê, 
áðóñè, ïåðåêëàäèíà äëÿ â³äæèìàíü. 
ª ³ íîâ³ áðóñè, îäíàê âîíè õèòê³. Òóäè 
÷àñòî ïðèõîäÿòü òåðíîïîëÿíè.

ПРИХОДЯТЬ СПОРТСМЕНИ 
ª â «Òîï³ëü÷å» ³ çîâñ³ì ñòàðèé ìàéäàí-

÷èê. Á³ëüø³ñòü êîíñòðóêö³é âæå çàðîñëè 
òðàâîþ. ¯õ äàâíî íå ôàðáóâàëè. Âîíè 
òàì ñòîÿòü íå îäèí äåñÿòîê ðîê³â. Îä-
íàê íàâ³òü òóäè ïðèõîäÿòü ñïîðòñìåíè. 
Äî íèõ âèòîïòàíà òðàâà. ª «áîêñåðñüêà 
ãðóøà» ç àâòîìîá³ëüíèõ øèí.

Íà «Äðóæá³» íåïîäàë³ê ìàéäàíó 
Ïåðåìîãè º âóëè÷í³ òðåíàæåðè. Âîíè 
ðîçòàøîâàí³ á³ëÿ áóäèíê³â. Ïîðó÷ º 
äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê. Ñàì³ òðåíàæåðè 
íîâ³, îäíàê ôàðáà íà äåÿêèõ ïî÷èíàº 
ëóùèòèñÿ.

Íîâèé ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê äëÿ 
âóëè÷íîãî âîðêàóòó â³äêðèëè íà Êè-
¿âñüê³é, 1. Â³í ñòàâ ïåðåìîæöåì ãðî-
ìàäñüêîãî áþäæåòó. Öå ïåðøèé òàêèé 
ìàéäàí÷èê ó ì³ñò³. Ñïîðòñìåíè íà ìàé-
äàí÷èê ïðèõîäÿòü çàéìàòèñÿ çäåá³ëü-
øîãî â ðàíêîâèé òà âå÷³ðí³é ÷àñ. Çà-
íÿòòÿ íà â³äêðèòîìó ïîâ³òð³ â³äïîâ³äàº 
êàðàíòèííèì îáìåæåííÿì òà äîçâîëÿº 
ïðîâîäèòè òðåíóâàííÿ. Íåïîäàë³ê ìàé-
äàí÷èêà ìåøêàíö³ ïðèëåãëèõ áóäèíê³â 
õî÷óòü âëàñíèìè ñèëàìè çàñèïàòè ï³ñ-
êîì òà îáëàøòóâàòè ñ³òêó äëÿ âîëåéáîëó.

ßê ïîâ³äîìëÿþòü ó ì³ñüê³é ðàä³, 
ó ì³ñò³ ïðàöþº áëèçüêî 50 ñïîðòèâíèõ 
ìàéäàí÷èê³â ó ð³çíèõ ðàéîíàõ.

Є СУЧАСНІ, А Є І ЗАНЕДБАНІ: 
ЯКІ В НАС СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ
Благоустрій  У місті є чимало місць, 
де можна зайнятися спортом. Спеціальні 
тренажери під відкритим небом є у парках 
міста, біля шкіл та на прибудинкових територіях. 
Який вигляд мають спортивні майданчики міста 
та хто там займається, читайте у матеріалі

РЕКЛАМА

На «Циганці» тернополяни займаються навіть у спеку. Там є безпечне гумове покриття

У парку Шевченка на острівці «Чайка» 
є багато вуличних тренажерів

Біля екстрим-майданчика 
у «Топільче» є вуличні тренажери. 
Там зазвичай бавляться діти
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— Діти, накресліть квадрат зі стороною 
десять сантиметрів!
— Марьіванна, що ж це за квадрат 
такий — з однією стороною?!

***
Учитель:
— А тепер я доведу вам теорему 
Піфагора.
Ледар із задньої парти:
— А чи варто? Ми вам віримо 
на слово.

***
— Семо, скільки твоя мама повинна 
заплатити за 2 кілограми яблук, якщо 
1 кг коштує 2 рублі?
— Не можу сказати, пане учитель, моя 
мама завжди торгується.

***
— Вовочко, склади речення зі словами 
«кіт» і «дивитися».
— Коли я випадково наступив коту 
на лапу, він закричав: «Дивитися треба, 
куди наступаєш!»

***
На уроках російської мови та літера-
тури
— Що означає словосполучення «види-
мо-невидимо»?
— Це коли барахлить телевізор!

***
Вчителька:
— Вовочко, скажи-но мені швидко, 
скільки буде 5 + 8.
— 23.

— Як тобі не соромно бути таким недо-
лугим! Це буде 13, а не 23.
— Так ви ж просили мене відповісти 
швидко, а не точно.

***
Вчителька:
— Вовочко, що означає фраза Гоголя: 
«Рідкісний птах долетить до середини 
Дніпра»?
Вовочка:
— Те, що Гоголь добре знав птахів. 
Нормальному птаху на середині Дніпра 
абсолютно нічого робити…

***
— Льошо, у тебе чудовий твір! — го-
ворить учитель. — Але чому ти його 
не закінчив?

— Тому що тата терміново викликали 
на роботу.

***
— Вовочко, — запитує вчителька сар-
кастичним тоном, — ти не міг би мені 
пояснити, чому твір, який ти вчора 
мені здав, слово в слово збігається 
з твором, написаним твоїм братом 
у минулому році?
— А що тут дивного, Маріє Іванівно? 
У нас же є загальна сестра.

***
— Петю, скажи, скільки всього частин 
світу?
— П'ять, Василю Петровичу.
— Перелічи їх, будь ласка.
— Раз, два, три, чотири, п'ять.

ÐÎÇÂÀÃÈ
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Святі джерела Тернопільщини

ОВЕН Представники цього 
знака не здатні зробити зло 

навмисне. Вони уважні до почуттів 
інших, але є певні межі. Справа 
в тому, що Овен ніколи не озира-
ється назад. Рідко цікавиться чужою 
думкою, що може поранити і мати 
вигляд душевної черствості.

ТЕЛЕЦЬ Відкритий і світлий 
знак, який важко запідозрити 

в корисливості, відсутності доброти і 
душевності. Проблема Тельців як раз 
в тому, що вони занадто відкриті, і це 
може призводити до негативних для 
них наслідків.

БЛИЗНЮКИ По-справж-
ньому Близнюк ставиться 

відкрито і з усією лагідністю до най-
більш близьких, а також до тих, хто 
це заслужив. І, до речі, не всі близькі 
можуть потрапити в цей список. 
Ті, хто не заслужив, залишаться 
за бортом.

РАК Доброта Раків поширю-
ється точково — на родичів, 

в цілому на близьке коло і на тих, 
хто очевидно добрий до них. До всіх 
інших — ну, як кажуть, вибачте, ви 
не в справі. Чи можна заслужити 
тепле ставлення Рака? Так. Просто 
йдіть йому назустріч. Рак здатний 
оцінити це.

ЛЕВ Лев може вас ненави-
діти, але показувати не буде. 

Втім, якщо це дійсно так, ви і самі 
будете знати: Леви без причини 
не будуть точити на когось зуб. І ще. 
Лев злопам'ятний. Так що можете 
не чекати пощади.

ДІВА Дуже приємний знак, 
який не буде нікому робити 

погано, і взагалі з добротою у нього 
все відмінно. Єдиний нюанс — Діви, 
так само як і Леви, дуже, дуже довго 
пам'ятають заподіяні їм біль і зло.

ТЕРЕЗИ Добрі, але більшою 
мірою виховані люди. Це слу-

жить їм погану службу в ситуаціях, 
де потрібно ставити нахабу на місце. 
Терезам складно йти на конфлікт 
не через боягузтво, а саме тому, що 
вони не терплять різкості та грубості.

СКОРПІОН Представники 
цього знака вважаються 

складними, але що стосується 
доброти, тут все в повному порядку. 
Навмисна грубість Скорпіонів, їх 
різкість і в цілому часом нестерпний 
характер компенсуються душевною 
тонкістю і справжньою чуйністю.

СТРІЛЕЦЬ Проблема в тому, 
що Стрілець часом не розріз-

няє півтони, поділяючи світ на чорне 
і біле. Через це у категорію поганих 
часто потрапляють ті, хто такими 
не є. Але що робити, такі Стрільці, 
компроміс — це точно не їх стихія.

КОЗЕРІГ У патових ситуа-
ціях Козеріг, звичайно, себе 

покаже і в стороні не залишиться, 
але в повсякденному житті має 
такий вигляд, ніби йому наплювати 
на навколишній світ.

ВОДОЛІЙ Представни-
ки цього знака органічно 

не здатні до поганих вчинків, вони 
ласкаві до всіх людей, включаючи 
тих, хто колись завдав їм болю. Це 
спочатку викликає недовіру (раптом 
тонка гра?), потім усмішку (слабак!), 
а потім глибоку повагу.

РИБИ У глибині душі Риби, 
у що складно повірити, 

досить байдужі до оточуючих, їх 
по-справжньому цікавлять лише 
вони самі. Як вони примудряються 
робити так, що цього ніхто не ба-
чить, — загадка.

Гороскоп  доброти

АНЕКДОТИ

Сергій часто запізнювався. От і 
сьогодні на першому уроці 
його не було. Раптом у двері 
постукали. Вчитель гукнув:
— Заходь, заходь, Сергійко, і 
відразу щоденника на стіл!
Двері відчинилися, і до класу 
зайшов директор школи Сергій 
Петрович.

***
— Які рослини ростуть у степу?
— Та ви що! Я ж у степу не був!

***
— Мамо, чому ти завжди стоїш 
біля вікна, коли я співаю?
— Щоб люди не подумали, що 
я тебе б’ю!

***
— Тарасе! Ти добре засвоїв 
сьогоднішній урок?
— Добре.
— А про що я говорила?
— Ви весь урок казали, щоб ми 
сиділи тихо.

***
Учитель:
— Які обладунки носили на собі 
лицарі?
Учень:
— Лати, кольчуги, намордники…

***
На уроці історії вчителька питає:
— Діти, хто такий Спартак?
— «Спартак» — чемпіон! — 
відповідають діти.

***
Запис у щоденнику: «Кричав 
на уроці співу, а треба було 
співати тихо».

***
Урок хімії. Вчителька:
— Машо, якого кольору в тебе 
розчин?
— Червоного.
— Правильно. Сідай, п'ять.
— Катю, а у тебе?
— Помаранчевого.
— Не зовсім правильно. Чотири, 
сідай.

— Вовочко, колір твого розчину?
— Чорний.
— Два. Клас! Лягай!!

***
Приходить Вовочка додому і 
говорить батькові:
— Тату, тебе в школу 
викликають. Я парту в кабінеті 
хімії підірвав.
Наступного дня:
— Тату, тебе в школу 
викликають. Я кабінет хімії 
підірвав.
На третій день:
— Тату, тебе в школу 
викликають.
— Більше не піду!
— Ну і правильно, нічого тобі 
на руїни ходити!

***
— Сидоров, — говорить 
вчителька біології. — Назви 
домашнього чотириногого 
друга!
— Ліжко!

***
На уроці арифметики викладач 
запитав учня:
— 20 осіб за 8 годин скосили 
ціле поле. За скільки годин 
50 чоловік скосять те ж саме 
поле? Подумай гарненько, перш 
ніж відповісти.
Учень подумав.
— Якщо 20 чоловік скосили 
поле, — відповів він, — 
то 50 чоловік не можуть скосити 
його вдруге…

***
1945 рік. Урок в німецькій 
школі.
— Ганс, провідміняй дієслово 
"бігти".
— Я біжу, ми біжимо, ти біжиш, 
ви біжите, він біжить, вона 
біжить…
— А "вони"?
— А вони наступають, пане 
учителю!

КУРОПАТНИЦЬКЕ ДЖЕРЕЛО, 
БЕРЕЖАНСЬКИЙ РАЙОН
Це — гідрологічна пам’ятка природи місцевого 
значення. Розташована поблизу c. Куропатники 
Бережанського району, у межах лісового урочи-
ща «Куропатники».  Площа 0,50 га. 
Вода досить холодна, має добрі смакові якості, 
кришталево чиста, без запаху. Підстилаючими 
водотривкими породами є щільні вапнякові 
породи. Джерело каптоване. З бетонного 
закритого циліндричного водозбірника 
джерельна вода виводиться й стікає металевою 
трубою назовні.

КОЗАЦЬКА КРИНИЦЯ, 
ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН
Джерело у с. Шутроминці.
Біля джерела відпочивали козаки після пере-
можного бою під Пилявцями, що на Хмель-
ниччині. З тих пір і називають його «Козацькою 
криницею». 
Б’ючи із найглибших надр землі, вода й через 
століття не втратила ані своєї чистоти, ані ліку-
вальних властивостей. І не одне покоління лю-
дей за десятки й сотні кілометрів приїжджають 
на береги Дністра, щоб зачерпнути з джерела 
сили й здоров’я.

ДЖЕРЕЛО СВЯТОЇ АННИ, 
С. ЛІШНЯ, КРЕМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН
Перша історична згадка про джерело святої 
праведної Анни датується ще 1625 роком.
Джерело здавна приваблює віруючих своїми ці-
лющими властивостями. Опікується купальнею 
протоієрей Андрій Любунь. 2017 року поряд 
із джерелом освятили першу в Україні капли-
цю-пантеон Героїв АТО, повідомляють у Терно-
пільській єпархій ПЦУ.

ПИЛАТКІВСЬКЕ ДЖЕРЕЛО, 
БОРЩІВСЬКИЙ РАЙОН
Гідрологічна пам'ятка природи місцевого зна-
чення в Україні. Розташоване у селі Пилатківцях 
Борщівського району Тернопільської області.
Під охороною — джерело питної води, що має 
важливе водорегуляторне, оздоровче та есте-
тичне значення.

ЦІЛЮЩЕ ДЖЕРЕЛО У СЕЛІ ЧУМАЛІ, 
ЗБАРАЗЬКИЙ РАЙОН
Чумалі — село в Україні, у Збаразькому районі 
Тернопільської області. Розташоване на річці 
Гнізна, в центрі району. Джерело розташоване 
біля церкви Введення в Храм Пресвятої Бого-
родиці. За словами місцевих мешканців, біля 
джерела зцілюються люди, тому біля води звели 
капличку.

КАРСТОВІ ОЗЕРА, ГУСЯТИНСЬКИЙ РАЙОН
Карстові озера розташовані посеред села Вікно 
на Гусятинщині. Вони утворились з підземних 
вод, які в кількох місцях прорвалися назовні 
могутніми джерелами. Спроби науковців визна-
чити глибину води були безуспішними. Озера 
бездонні й ніколи не замерзають, розповідають 
тутешні мешканці.

«ЗАЛІЗЕЦЬКЕ ДЖЕРЕЛО», 
ЗБОРІВСЬКИЙ РАЙОН
Гідрологічна пам'ятка природи місцевого зна-
чення в Україні. Пам'ятка природи розташована 
на території Зборівського району Тернопільської 
області, с. Залізці, біля кафе «Рибалка».
Саме село Залізці розташоване по обидва боки 
річки Серет. На східних околицях селища в неї 
впадає річка Гук.
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ДЖЕРЕЛО ПЛИСКА,  ЛАНОВЕЦЬКИЙ РАЙОН
Про чудодійне джерело із незвичайною моло-
дильною водою розповів у ФБ священик, насто-
ятель церкви у селі Шушківці, що на Лановеч-
чині Олексій Філюк. Чоловік пише, що джерело 
розташоване у мальовничому селі Плиска, що 
у Лановецькому районі. Жителі села розповіли 
отцю Олексію, що у цьому джерелі рівень срібла 
у воді перевищений у сім разів, ба більше того, 
джерельна вода є молодильною.


