
ХВОРИХ ЛИШАТЬ 
БЕЗ ЛІКУВАННЯ?

РЕКЛАМА

СЕРЕДА
26 серпня 2020 №34 блок

1

Га
зе

та
 є

 ч
ле

но
м

 В
се

св
іт

нь
ої

 Г
аз

ет
но

ї А
со

ці
ац

ії

Номер для поданняНомер для подання
оголошеньоголошень

0098 4798 477 7 12 7012 70
ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ГАЗЕТУ

ЗА ТЕЛЕФОНОМ 096-729-20-18

TE.20MINUT.UA

НАГОРОДИ ДЛЯ ТЕРНОПОЛЯН

ШКОЛА ПО-НОВОМУ:
с. 2

ТЕРНОПІЛЬСЬКА 
ДЖЕЙН ЕЙР с. 12

с. 4

 З 1-го вересня у Тернополі школярі навчатимуться 
по-новому. Готуємось до роботи у іншому форматі: 
поділ класів на підгрупи, зміна розкладу занять, 
масковий режим та багато іншого

 Також обіцяють ввести спеціальні автобусні рейси, 
та чи готові вже маршрути? До яких змін ще варто 
готуватися батькам та учням – «RIA плюс» зібрала 
усю корисну для вас інформацію с. 6-7

ЯК ТЕПЕР НАВЧАТИМУТЬСЯ ДІТИ У ТЕРНОПОЛІ
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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

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

»

Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» чергує 

журналіст Ольга Турчак. 

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Ïðî çóïèíåííÿ ðîáîòè ºäèíîãî 
â îáëàñò³ àïàðàòó êîáàëüòîâîãî 
îïðîì³íåííÿ «TERABALT-100», 
ó çâ’ÿçêó ³ç íåîáõ³äí³ñòþ íåâ³ä-
êëàäíî¿ ïåðåçàðÿäêè îáëàäíàí-
íÿ íîâèì äæåðåëîì ³îí³çóþ÷îãî 
âèïðîì³íþâàííÿ, ïîâ³äîìëÿº àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ êîìóíàëüíîãî íåêî-
ìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà «Òåð-
íîï³ëüñüêèé îáëàñíèé êë³í³÷íèé 
îíêîëîã³÷íèé äèñïàíñåð».

Ëèñò òàêîãî çì³ñòó íàä³éøîâ 
20 ñåðïíÿ â³ä çàêëàäó íà àäðåñó 
îáëàñíî¿ ðàäè.

ЦІНА ПИТАННЯ ЛЮДСЬКИХ 
ЖИТТІВ — 9,5 МЛН ГРН 

— Íàãîëîøóºìî, ùî àäì³í³-
ñòðàö³ºþ îíêîëîã³÷íîãî äèñïàí-
ñåðó âèãîòîâëåí³ âñ³ íåîáõ³äí³ 
äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè òà ïîäàíà çà-
ÿâêà íà çàì³íó äæåðåëà â Äåðæàâ-
íó ÿäåðíó ³íñïåêö³þ, çàìîâëåíå 
äæåðåëî, ãîòîâå äî âñòàíîâëåí-
íÿ, — éäåòüñÿ äàë³ ó ïîâ³äîìëåíí³.

Ö³íà ïèòàííÿ, à òî÷í³øå 
ëþäñüêèõ æèòò³â òà çäîðîâ’ÿ — 
9,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

Ìàéæå ïîëîâèíó ö³º¿ ñóìè, 
à ñàìå 4 ì³ëüéîíè ãðèâåíü äå-
ïóòàòè îáëàñíî¿ ðàäè âèð³øèëè 
âèä³ëèëè ï³ä ÷àñ âíåñåííÿ çì³í 
äî îáëàñíîãî áþäæåòó íà ïëåíàð-
íîìó çàñ³äàíí³ 14 ñåñ³¿ îáëàñíî¿ 

ðàäè, ÿêå â³äáóëîñÿ 6 ëèïíÿ. Ñàìå 
4 ì³ëüéîíè ãðèâåíü, à íå 500 òè-
ñÿ÷, ÿê ïðîïîíóâàâ ô³íàíñîâèé 
äåïàðòàìåíò ÎÄÀ, ùî î÷åâèäíî 
º ì³çåðîì â³ä íåîáõ³äíîãî.

² öåé ïåðøèé òðàíø óæå á íà-
ä³éøîâ íà ðàõóíêè îíêîäèñïàíñå-
ðà, ÿêáè êåð³âíèöòâî ÎÄÀ íå çà-
áëîêóâàëî âèêîíàííÿ ð³øåííÿ 
ñåñ³¿ îáëðàäè ùîäî ïðèéíÿòèõ 
çì³í äî áþäæåòó, íàãîëîøóþòü 
â îáëðàä³.

— Ìàºìî âîëàþ÷èé ôàêò íà-
ñë³äê³â ïîë³òè÷íèõ àìá³ö³é òà 
ñóìíèé íàî÷íèé ïðèêëàä ³ã-
íîðóâàííÿ âèêîíàâ÷îþ ã³ëêîþ 
âëàäè ïîòðåá íå ïðîñòî ãðîìà-
äè, à òèñÿ÷ õâîðèõ, ÿê³ âòðà÷àþòü 
ïðàâî íà çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ òà 
æèòòÿ, — çàÿâèâ ãîëîâà îáëðàäè 
Â³êòîð Îâ÷àðóê.

Çà êîìåíòàðåì «RIA ïëþñ» 
çâåðíóëàñü äî ïðåññëóæáè îáëäåð-
æàäì³í³ñòðàö³¿. Òàì êîìåíòóâàòè 
â³äìîâèëèñü, ñêåðóâàâøè äî ïðî-
ô³ëüíîãî óïðàâë³ííÿ — îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ. Êîìåíòàð ÷èíîâíèê³â 

АПАРАТ ТЕРМІНОВО ТРЕБА 
ПЕРЕЗАРЯДИТИ. ЧОМУ ТЯГНУТЬ? 
Здоров'я  Тернопільський обласний 
онкодиспансер змушений припинити 
лікування хворих шляхом опромінення. 
Кошти, виділені на перезарядку 
апарату, на рахунки ще не надійшли. 
Медики в розпачі: смертність 
онкопацієнтів може зрости на 30%

÷èòàéòå íàïðèê³íö³ ñòàòò³.
Òèì ÷àñîì ë³êàð³ â çàêëàä³ á’þòü 

íà ñïîëîõ òà ïðèïóñêàþòü: ÿêùî 
àïàðàò íå çàðÿäèòè íàéáëèæ÷èì 
÷àñîì, ³ õâîð³ â÷àñíî íå îòðèìó-
âàòèìóòü ðàä³îòåðàï³þ, ñìåðòí³ñòü 
ìîæå çðîñòè äî 30%.

СИТУАЦІЯ КРИТИЧНА 
— Íàðàç³ àïàðàò ïðàöþº, àëå öå 

ïèòàííÿ ÷àñó — ³ éäåòüñÿ çîâñ³ì 
íå çà ì³ñÿö³, — êàæå ìåäè÷íèé 
äèðåêòîð îíêîäèñïàíñåðó Âîëî-
äèìèð Íåäîøèòêî. — Ó äàíèé ÷àñ 
ïîíàä 80 ïàö³ºíò³â îòðèìóþòü 
ïðîìåíåâó òåðàï³þ, ³ ¿õíÿ ê³ëü-
ê³ñòü ùîðàç çá³ëüøóºòüñÿ.

Îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà âåäå íàãëÿä 
çà àïàðàòîì, âæå â óëüòèìàòèâí³é 
ôîðì³ ïîïåðåäèëà: áåç çàðÿäêè 
éîãî äàë³ êàòåãîðè÷íî íå ìîæíà 
âèêîðèñòîâóâàòè. Çàãàëîì òåðì³í 
åêñïëóàòàö³¿ — 5 ðîê³â. Ãðàíè÷-
íèé — 7. Àïàðàò, çà äîïîìîãîþ 
ÿêîãî ïðîâîäÿòü ïðîìåíåâó òåðà-
ï³þ ïàö³ºíòàì íà Òåðíîï³ëüùèí³, 
âæå ñÿãíóâ îöüîãî «ãðàíè÷íîãî» 
òåðì³íó. Àëüòåðíàòèâè íåìàº. 
Ñèòóàö³ÿ âêðàé êðèòè÷íà.

— Àáè çàáåçïå÷èòè âèñîêîêâà-
ë³ô³êîâàíå ë³êóâàííÿ îíêîïàö³-
ºíòàì — ïðîìåíåâà òåðàï³ÿ ïî-
ñ³äàº äîñèòü çíà÷èìå ì³ñöå, ïðî 

öå âêàçóþòü á³ëüø³ñòü ñâ³òîâèõ 
òà óêðà¿íñüêèõ ïðîòîêîë³â, — ïî-
ÿñíèâ Âîëîäèìèð Íåäîøèòêî. — 
Ïðîìåíåâà òåðàï³ÿ ìàº ñâ³é åòàï 
ë³êóâàííÿ, ³ öå çàáåçïå÷óº çá³ëü-
øåííÿ â³äñîòêó âèäóæàííÿ. Çà-
ì³íèòè ¿¿ í³÷èì íå ìîæíà. ßêùî 
¿¿ íå ïðîâîäèòè, ñìåðòí³ñòü, çâè-
÷àéíî, çá³ëüøèòüñÿ. Áî ë³êóâàííÿ 
áóäå íåïîâíèì.

Òàê³ àïàðàòè º â ñóñ³äí³õ îáëàñ-
òÿõ. Íå îäèí, ÿê íà Òåðíîï³ëü-
ùèí³, à, ñêàæ³ìî, ó Ð³âíåíñüê³é 
îáëàñò³ òàêèõ äâà. Ïðîòå òåðíî-
ï³ëüñüêèõ ïàö³ºíò³â ³íø³ êë³í³êè, 
òèì ïà÷å â ïåð³îä ïàíäåì³¿, íà-
âðÿä ÷è ïðèéìàòèìóòü.

ВІД ХВОРОБ НІХТО 
НЕ ЗАСТРАХОВАНИЙ 

— Ð³âíåíñüêà îáëàñòü íå á³ëüøà 
çà Òåðíîï³ëüñüêó. Îðãàíè ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ äîáèëèñü 
çàêóï³âë³ àïàðàò³â, — êàæå Âî-
ëîäèìèð Íåäîøèòêî. — Ìè ö³ 
ïèòàííÿ ï³äí³ìàºìî âïðîäîâæ 
ùîíàéìåíøå ï’ÿòè ðîê³â — ðå-
çóëüòàòó íåìàº. Ùå çà ïîïåðå-
äíüî¿ âëàäè Ñòåïàí Áàðíà ¿çäèâ 
ó ì³í³ñòåðñòâî, ïðîáóâàëè â³äíàé-
òè êîøòè — íå âèéøëî.

ßêùî àïàðàò çóïèíèòü ñâîþ 
ðîáîòó, òî ïîñòðàæäàþòü ïàö³-

ºíòè. Âèêîðèñòîâóâàòè ïîïðè 
ãðàíè÷íèé òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ 
éîãî êàòåãîðè÷íî çàáîðîíåíî — 
öå ïîðóøóº âñ³ âèìîãè. Íà ñåáå 
öþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü í³õòî íå áðà-
òèìå.

— Â³ä 2018 ðîêó ìè ïðî öå 
ãîâîðèëè: îïòèìàëüíèé òåðì³í 
åêñïëóàòàö³¿ ³ ïëàíîâà çàì³íà 
ìàº áóòè ùîï’ÿòü ðîê³â, — êàæå 
Âîëîäèìèð Íåäîøèòêî. — Äàë³ 
íå ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè. ×è 
ïðèéìóòü íàøèõ ïàö³ºíò³â ó ìåä 
çàêëàäàõ ñóñ³äí³õ îáëàñòåé — 
íàâðÿä. Õ³áà ñòîëè÷í³ ïðèâàòí³ 
êë³í³êè. Àëå âàðò³ñòü — øàëåíà. 
² áóäå íåï³äéîìíîþ äëÿ ñåðåä-
íüîñòàòèñòè÷íîãî òåðíîïîëÿíèíà.

Ñèòóàö³ÿ ïàòîâà. ßêùî çàëè-
øèòè ëèøå õ³ì³îòåðàïåâòè÷íó ³ 
õ³ðóðã³÷íó òåðàï³þ — ðåçóëüòàòè 
ë³êóâàííÿ ïîã³ðøàòüñÿ íà 30%. 
Íà ñò³ëüêè æ ìîæå çðîñòè ñìåðò-
í³ñòü, ïîÿñíèëè ìåäèêè.

— Íåõàé íàðåøò³ íàø³ ÷èíî-
âíèêè çàäóìàþòüñÿ: ïîòð³áíà 
íàì ìåäèöèíà â îáëàñò³ — ÷è 
íå ïîòð³áíà? Öå æ ñòîñóºòüñÿ 
³ äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó, àäæå 
ñòðîêè êàäåíö³¿ ðàíî ÷è ï³çíî 
çàê³í÷óþòüñÿ, à â³ä õâîðîá í³õòî 
íå çàñòðàõîâàíèé, — êàæå Âîëî-
äèìèð Íåäîøèòêî.

«Ïîòð³áíà íàì 
ìåäèöèíà â îáëàñò³  
÷è í³? Êàäåíö³¿ ðàíî 
÷è ï³çíî çàê³í÷óþòüñÿ, 
à â³ä õâîðîá í³õòî 
íå çàñòðàõîâàíèé» 

ЛІДІЯ ЧАЙКОВСЬКА, 

ЗАСТУПНИЦЯ 

НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛІННЯ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ:

— 11 серпня рі-
шенням сесії об-

ласної ради виділено чотири з 
половиною мільйони гривень 
на перезаряджання апара-
ту кобальтового опромінення 

«TERABALT-100» для лікування 
онкологічних хворих шляхом 
опромінення. Це при потребі — 
9 мільйонів гривень. Але ці кош-
ти на рахунок в управління охо-
рони здоров’я ще не надійшли.
Щойно надійдуть на рахунок 
Управління охорони здоров’я, 
невідкладно спрямуємо їх 
в КНП «Тернопільський об-
ласний клінічний онкологічний 
диспансер».

Виділили 4,5 млн. Гроші ще не надійшли 

Лікарі б’ють на сполох та припускають: якщо апарат не зарядити найближчим часом, 
і хворі вчасно не отримуватимуть радіотерапію, смертність може зрости до 30% 
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ПОЧЕСНІ ТЕРНОПОЛЯНИ 2020 РОКУ. 
ЩО ВІДОМО ПРО КОЖНОГО З НИХ?
Звання  Почесними 
громадянами Тернополя 
сталі лікарі, громадські 
активісти, поети і 
загиблі Герої 

ОЛЬГА ТУРЧАК, ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 

ІРИНА БЕЛЯКОВА 

Äåñÿòüîì òåðíîïîëÿíàì ïðèñâîºíå çâàí-
íÿ «Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà Òåðíîïî-
ëÿ». Äâîì ç íèõ — ïîñìåðòíî. Â³äïîâ³äíå 
ïîäàííÿ áóëî âíåñåíå ì³ñüêèì ãîëîâîþ 
Ñåðã³ºì Íàäàëîì íà çàñ³äàííÿ 54-î¿ ñåñ³¿ 
(21.08.2020 ðîêó) Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

òà ï³äòðèìàíî äåïóòàòàìè. 
— Ùîðîêó â ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ 

ì³ñòà ìè â³äçíà÷àºìî òèõ òåðíîïîëÿí, 
ÿê³ çðîáèëè âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê 
ó ñòàíîâëåíí³ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ 
ó ãðîìàäñüêå ³ êóëüòóðíå æèòòÿ íàøîãî 
ì³ñòà, — çàçíà÷èâ Ñåðã³é Íàäàë. — Öüîãî 
ðîêó çà îñîáëèâ³ çàñëóãè ïåðåä ì³ñòîì äå-
ñÿòüîì òåðíîïîëÿí, äâîì ç ÿêèõ, íà ïðåâå-

ëèêèé æàëü, ïîñìåðòíî, ïðèñâîºíî çâàííÿ 
«Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà Òåðíîïîëÿ». 

Ùå 40 îñ³á íà Äåíü ì³ñòà íàãîðîäÿòü «Â³ä-
çíàêîþ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè» çà îñî-
áèñòèé âíåñîê ó ðîçâèòîê íàóêè, åêîíîì³êè, 
êóëüòóðè òà ìèñòåöòâà, à òàêîæ çà àêòèâíó 
áëàãîä³éíó òà ãðîìàäñüêó ä³ÿëüí³ñòü ï³ä ÷àñ 
ïàíäåì³¿. Íàãîðîäæåííÿ â³äáóäåòüñÿ 28 ñåðï-
íÿ 2020 ðîêó íà íàáåðåæí³é Ñòàâó.

МИХАЙЛО АНДРЕЙЧИН, 
завідувач кафедри інфекцій-
них хвороб з епідеміологією, 
шкірними та венеричними 
хворобами Тернопільського 
національного медуніверсите-
ту, український вчений у галузі 
інфекційних хвороб, епідеміо-
логії та військової епідеміології 
Народився 22 лютого 1940 року в селі 
Веселівка (пізніше мешканці переселені 
в с. Дворіччя) Теребовлянського району 
Тернопільської області тодішньої УРСР.
Він — засновник наукової школи інфекці-
оністів. Професор розробив низку про-
позицій для лікувально-профілактичних 
закладів й МОЗ.
 Узагальнив світовий досвід з медичної 
протидії біотероризму. Під час пандемії 
коронавірусу активно інформував терно-
полян про небезпеку цієї хвороби.

ВОЛОДИМИР ПЛАСКОНІС, 
майстер спорту з класичної 
боротьби, Заслужений 
тренер з класичної боротьби, 
ексдиректор ТСДЮШ 
олімпійського резерву з 
греко-римської боротьби 
Народився 30 листопада 1937 року 
в Тернополі. Від 1965 — тренер-ви-
кладач. Майстер спорту з класичної 
боротьби, заслужений тренер з кла-
сичної боротьби, ексдиректор ТСДЮШ 
олімпійського резерву з греко-римської 
боротьби. Засновник борцівської шко-
ли у Тернополі. Як тренер підготував 
140 майстрів спорту України, 9 майстрів 
спорту міжнародної категорії, 87 чемпі-
онів України, 12 чемпіонів і переможців 
СРСР, 3 володарі Кубка світу, 4 чемпіонів 
Європи, 2-х учасників 27-х літніх Олім-
пійських ігор у м. Атланта (1996, США).

ОЛЕГ ГЕРМАН, громадський і 
культурний діяч, поет, графік 
Народився 21 березня 1948 р. в с. Чер-
нихів Зборівського району.
Один із співзасновників товариства 
української мови імені Тараса Шевченка 
в м. Тернополі (1988 р.). Український 
науковець, письменник, громадський 
діяч. Заслужений діяч мистецтв України 
(2007 р.). Член Національної Спілки 
письменників України (1993 р.). Член 
Національної Ліги українських компо-
зиторів (1997 р.). Кандидат історич-
них наук (1995 р.). Професор кафе-
дри українознавства і філософії ТНТУ 
(2007 р.). Премія імені братів Богдана 
і Левка Лепких (2015 р.).
Опублікував понад 30 наукових статей, 
понад 100 публіцистичних матеріалів 
у пресі, монографію з питань просвіт-
ницького руху на Тернопіллі. Створив 
та веде цикли радіо- і телепрограм з 
питань культурології. 

ОЛЕКСАНДР ВЕНГРИНОВИЧ, 
голова всеукраїнського 
товариства «Лемківщина» 
Народився 23 листопада 1939 р, у м. 
Криниця на Лемківщині, Ново-Санчів-
ський повіт Краківського воєводства 
Польщі. Український громадський діяч.
Восени 1945 внаслідок депортації разом 
з батьками, сестрою і братом опинився 
в м. Монастириська Тернопільської об-
ласті, де проживав до 1977 року.  Закін-
чив Чернівецький будівельний технікум, 
Тернопільський педагогічний інститут 
(1988 р. в., нині ТДПУ). До служби в ар-
мії працював інженером-будівельником. 
Потім три роки в армії був на будів-
ництві військових об'єктів. Працював 
на будовах у Монастириській, Бучачі, 
а згодом Тернополі. У 1962–1998 рр. 
(із перервами) працював у системі Тер-
нопільської облспоживспілки, займався 
підприємництвом. У 1990–1994 — за-
ступник голови, 1994–1998 і від 2000 — 
голова Тернопільського обласного то-
вариства «Лемківщина». Член президії 
Світової федерації українських лемків-
ських об'єднань. 

МИХАЙЛО ЦИМБАЛІСТИЙ, 
майор Збройних сил України, 
учасник російсько-української 
війни, посмертно
Народився 29 липня 1985 р. в Увислі 
в родині військових. Батько — підпол-
ковник запасу, брат — підполковник 
ЗСУ. Михайло від початку війни, від 
2014 року, брав участь майже у всіх 
ключових боях та звільнення населених 
пунктів Донбасу, пригадують побрати-
ми. Він професіонал, хороший товариш, 
чуйна людина і великий патріот України.
Майор ЗСУ Михайло Цимбалістий за-
гинув 13 вересня 2019 р. на Донбасі 
під час виконання бойового завдання. 
Похорон відбувся 16 вересня 2019 року 
в м. Тернополі. Поховали на Алеї Героїв 
Микулинецького кладовища.
За мужність і героїзм його нагородили 
найвищою відзнакою воєнної розвід-
ки України — Зіркою слави. Її передали 
родичам.

ІВАН ДЕДЮХ, сержант 24 окре-
мого штурмового батальйону 
«Айдар» Збройних сил Украї-
ни, учасник російсько-україн-
ської війни, посмертно 
— Іван був гарною людиною, справжнім 
солдатом, хорошим командиром, патрі-
отом. Він завжди рвався в бій. На жаль, 
війна забирає найкращих, — так говорив 
про загиблого тимчасово виконуючий 
обов’язки командира штурмового взво-
ду сержант Валентин Вазійчук.
Іван Дедюх — уродженець Тернополя, 
молодший сержант, командир бойової 
машини — командир відділення штур-
мової роти 24-го окремого штурмового 
батальйону "Айдар" 53-ї окремої меха-
нізованої бригади, загинув 27 червня 
близько опівдня в районі села Старогна-
тівка Донецької області внаслідок мно-
жинних осколкових поранень, які дістав 
від вибуху невідомого походження під 
час інженерного облаштування позицій.
Народився 21 січня 1983 року. Від 
2014 р. перебував у лавах Збройних 
сил України, брав участь у боях під Де-
бальцевим. 

АНТОН ГРИЦИШИН, голова 
обласної організації 
«Меморіал» ім. В. Стуса 
Тернопільський «Меморіал» — це перша 
офіційно зареєстрована у нашій області 
громадська правозахисна організація, 
що була опозиційною до комуністичного 
режиму. У часи «оксамитової революції» 
саме тернопільський «Меморіал» об’єд-
нав найсвідоміших людей, яким ціною 
відчайдушної боротьби із загниваючою 
системою вдалося відстояти тогочасні 
ідеали, право на правду. Сьогодні «Ме-
моріал» продовжує відігравати величез-
ну роль у житті тернопільської громади. 
Активісти «Меморіалу» займаються па-
тріотичним вихованням молоді, відро-
джують та зберігають історичну пам'ять 
про борців за незалежність України.

ЮЛІАН КРОЙТОР, засновник та 
перший директор Тернопіль-
ського академічного обласно-
го театру актора і ляльки 
Народився 12 січня 1930 року в Чер-
нівцях. Юлій Кройтор — громадський і 
культурний діяч, публіцист, член Спілки 
театральних діячів України. Засновник 
і директор Тернопільського обласного 
театру ляльок (академічний театр акто-
ра і ляльки). Співорганізатор і режисер 
перших на Тернопільщині свят пісні, му-
зики і танцю, творчих звітів, масових 
культурно-мистецьких заходів у районах 
області, Тернополі, Києві.

ВОЛОДИМИР ШКРОБОТ, 
генеральний директор КНП 
«Тернопільська обласна 
психоневрологічна лікарня» 
Народився 22 квітня 1951 року в містечку 
(нині смт) Гусятині Тернопільської області.
Від 2001 — головний лікар Тернопіль-
ської комунальної клінічної психоне-
врологічної лікарні, цього ж року ста-
жувався у США (штат Вірджинія). Від 
2005 — доцент кафедри шпитальної 
хірургії з урологією та реанімацією ТДМУ.
Є автором більш ніж 40 наукових праць, 
20 рацпропозицій та 9 винаходів. Нагоро-
джений орденом «За заслуги» І (2017), ІІ 
(2007), ІІІ (2004) ступенів, а також орде-
ном Князя Острозького 1-го ступеня УАПЦ 
(2001). Лауреат конкурсу «Людина року — 
2008», що проводився на Тернопільщині.

ЛЕСЯ ЛЮБАРСЬКА, поетеса, 
громадська діячка 
Народилася 13 червня 1964 року в Бор-
щеві на Тернопільщині. Авторка публікацій 
у пресі, шести поетичних збірок, п'яти ди-
тячих книжечок, нарису про життя Романа 
Шухевича, пісенника, авторка мелодій. 
Активна організаторка концертів пам'яті 
Небесної сотні в Борщеві та Тернополі.
Лавреатка літературної премії імені Ми-
рона Утриска (Львівщина, 2008, 2010), 
Всеукраїнського конкурсу «Барви життя» 
(Київ, 2010), Всеукраїнського фестива-
лю «Червона калина» за пісенні тексти 
(Тернопіль, 2013).
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25 æîâòíÿ 2020 ð. — âèáî-
ðè äî ì³ñöåâèõ ðàä. ßê³ çì³íè 
íà íàñ ÷åêàþòü, ñê³ëüêè áóäå áþ-
ëåòåí³â, êîãî îáèðàòèìåìî ³ ÿê 
ïðîãîëîñóâàòè áåç «â³äêð³ïíîãî 
òàëîíó», àëå ÿêùî âè ïðîæèâàºòå 
íå çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿, ïîÿñíèëà 
ãðîìàäñüêèé îìáóäñìåí ³ç çàõè-
ñòó âèáîð÷èõ ïðàâ Ãðîìàäÿíñüêî¿ 
ìåðåæ³ ÎÏÎÐÀ â Òåðíîï³ëüñüê³é 
îáëàñò³ Îëüãà Ìàçàºâà.

ФОРМА БЮЛЕТЕНЯ ІНША: 
КОГО ОБИРАТИМЕМО?

Ïî ÷îòèðè áþëåòåí³ âèäàäóòü 
âèáîðöÿì ÿê â Òåðíîïîë³, òàê ³ 
â áóäü-ÿêîìó íàñåëåíîìó ïóíêò³ 
îáëàñò³.

Ó ñåëàõ îáèðàòèìóòü ñ³ëüñüêîãî, 
ñåëèùíîãî, ì³ñüêîãî ãîëîâó çà ìà-
æîðèòàðíîþ âèáîð÷îþ ñèñòåìîþ, 
òàêîæ äåïóòàò³â ñåëèùíî¿, ñ³ëüñüêî¿, 
ì³ñüêî¿ ðàä, ðàéîííî¿ ³ îáëàñíî¿.

Ðàäè, äå ê³ëüê³ñòü âèáîðö³â äî 
10 òèñÿ÷, îáèðàòèìóòüñÿ çà ìàæîðè-
òàðíîþ âèáîð÷îþ ñèñòåìîþ. ßêùî 
âèáîðö³â á³ëüøå — çà ïðîïîðö³éíîþ 
ñèñòåìîþ ç â³äêðèòèìè ñïèñêàìè.

— Ó Òåðíîïîë³ ìè îáèðàòèìå-
ìî ì³ñüêîãî ãîëîâó, ì³ñüêðàäó, 
îáëàñíó ðàäó ³ âïåðøå â íîâ³ò-

í³é ³ñòîð³¿ — ðàéðàäó, — ïîÿñ-
íèëà Îëüãà Ìàçàºâà. — Çàãàëîì 
òåðíîïîëÿíè íà ðóêè îòðèìàþòü 
÷îòèðè áþëåòåí³. Ðàí³øå ìè îáè-
ðàëè ì³ñüêîãî ãîëîâó, äåïóòàò³â 
ì³ñüêî¿ òà îáëðàäè. Ùå îäíå íî-
âîââåäåííÿ — äåïóòàò³â ðàä ìè 
îáèðàòèìåìî çà ïðîïîðö³éíîþ 
ñèñòåìîþ ç â³äêðèòèìè ñïèñêàìè.

Öå îçíà÷àº, ùî òåïåð âèáîðö³ 
ìîæóòü ãîëîñóâàòè íå ëèøå çà ïàð-
ò³þ, àëå é çà êîíêðåòíîãî êàíäè-
äàòà â ¿¿ ñïèñêó. Ðàí³øå ìè áà÷è-
ëè â ïàðò³¿ ò³ëüêè ïåðøó ï’ÿò³ðêó. 
Òîáòî, ìè íå ìîãëè âèçíà÷àòè, õòî 
ñòàíå äåïóòàòîì â³ä ö³º¿ ïîë³òñèëè.

— Ìè çàðàç ìîæåìî ïðîãîëîñóâà-
òè çà êîíêðåòíîãî êàíäèäàòà, — ïî-
ÿñíèëà Îëüãà Ìàçàºâà. — ² â³í ñòàíå 
âàøèì äåïóòàòîì, ÿêùî, çâ³ñíî, íà-
áåðå ïåâíó ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â. Ôîð-
ìà áþëåòåíÿ òàêîæ çì³íåíà. Ùîäî 
âèáîð³â ì³ñüêîãî ãîëîâè çà ìàæî-
ðèòàðíîþ ñèñòåìîþ — áþëåòåí³ 
áóäóòü çâè÷í³ — ïð³çâèùà â àëôà-
â³òíîìó ïîðÿäêó, êðîêè á³îãðàô³¿ òà 
³íôîðìàö³ÿ, ÷è â³í º êàíäèäàòîì â³ä 
ïåâíî¿ ïàðò³¿, ÷è ñàìîâèñóâàíåöü.

ЩО І ЯК «МАЛЮВАТИ» 
В ТРАФАРЕТІ: 1 ЧИ 01 

Äåïóòàò³â ðàä ìè âèáèðàòèìåìî 
çà ïðîïîðö³éíîþ ñèñòåìîþ. Òîìó 
â áþëåòåí³ ç ë³âîãî áîêó áóäå íî-

ЧОТИРИ БЮЛЕТЕНІ І ТРАФАРЕТ: 
ЩО ВІДОМО ПРО МІСЦЕВІ ВИБОРИ
Голосування Тернополяни 
обиратимуть міського голову, депутатів 
міської та обласної рад і вперше — 
районної. Як і доки можна змінити виборчу 
адресу, в т. ч. і онлайн — читайте у матеріалі

âèáîðö³â ãîëîñóâàòè çà ì³ñöåì 
ôàêòè÷íîãî ïðîæèâàííÿ, â òîìó 
÷èñë³ é íà ì³ñöåâèõ âèáîðàõ.

— Òåïåð çìîæóòü ãîëîñóâàòè 
íå ëèøå çàðåºñòðîâàí³ ó Òåðíî-
ïîë³ âèáîðö³, à é âíóòð³øíüî ïå-
ðåì³ùåí³ îñîáè, òðóäîâ³ ì³ãðàíòè 
³ íàâ³òü ò³, õòî âçàãàë³ íå ìàº ì³ñ-
öÿ ðåºñòðàö³¿, — ïîâ³äîìèëà Îëüãà 
Ìàçàºâà. — Äëÿ òîãî, ùîá ïðîãî-
ëîñóâàòè, äî 9 âåðåñíÿ âêëþ÷íî 
ïîòð³áíî çâåðíóòèñü ó â³ää³ë âåäåí-
íÿ äåðæàâíîãî ðåºñòðó âèáîðö³â ³ç 
çàÿâîþ ïðî çì³íó âèáîð÷î¿ àäðåñè.

Òàêó àäðåñó ìîæíà çì³íèòè ðàç 
íà ð³ê. ̄ ¿ ìîæíà çì³íèòè, íå ëèøå 
çâåðíóâøèñü äî â³ää³ëó âåäåííÿ 
ðåºñòðó, àëå â åëåêòðîíí³é ôîðì³. 
Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ìàòè åëåêòðî-
ííèé öèôðîâèé ï³äïèñ.

— Éîãî ìîæíà îòðèìàòè â ïîäàò-
êîâ³é, â óñòàíîâàõ þñòèö³¿, à ìîæíà 
çãåíåðóâàòè â Ïðèâàò24, ÿêùî âè-
áîðåöü ìàº áóäü-ÿêó êàðòêó öüîãî 
áàíêó ³ çàðåºñòðîâàíèé ó äîäàòêó 
Ïðèâàò24, — ïîÿñíèëà Îëüãà Ìàçà-
ºâà. — Òàêèì ÷èíîì ìîæíà çì³íèòè 
âèáîð÷ó àäðåñó çà ê³ëüêà õâèëèí, 
íå âèõîäÿ÷è ç äîìó.

5 ПРОСТИХ КРОКІВ 
Õî÷åòå îñîáèñòî ïðèéòè äî â³ä-

ä³ëó âåäåííÿ Äåðæàâíîãî ðåºñòðó 
âèáîðö³â òà ïîäàòè ïàïåðîâó çàÿâó 
ïðî çì³íó âèáîð÷î¿ àäðåñè?

Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî:
 ïðèéòè äî â³ää³ëó âåäåííÿ 

ÄÐÂ (çíàõîäèòüñÿ ó Òåðíîï³ëü-
ñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ òà ó âñ³õ ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿõ);
 ïîäàòè çàÿâó;
 îòðèìàòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 

çì³íó âèáîð÷î¿ àäðåñè;
 ïåðåâ³ðèòè ñåáå â ñïèñêó 

âèáîðö³â;
 25 æîâòíÿ ïðîãîëîñóâàòè.

Виникли питання щодо виборів — 
звертайтесь до Ольги Мазаєвої 
на електронну пошту 
olga_mazaeva@ukr.net, тел.: 097–
562–17–81.
Відділ ведення ДВР виконкому місь-
кради: м. Тернопіль, вул. Листопа-

дова, 5 (пн-чт 8.00–17.15, перерва 
13.00–14.00). Пт — скорочений 
робочий день.
Змінити адресу виборця мож-
на в електронній формі на сайті 
drv.gov.ua, подавши заяву через 
«Кабінет виборця».

ДОВІДКА

ЦИФРА

178 872 
виборці зареєстровані наразі 

у Тернополі

802 146
виборців є в Тернопільській області.

ìåð ïàðò³¿, ¿¿ íàçâà ³ ï³ä íàçâîþ — 
ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³ ïåð-
øî¿ îñîáè ó ñïèñêó ïàðò³¿.

— Ïîðó÷ ñïðàâà áóäå ïîðîæí³é 
êâàäðàòèê, ó ÿêîìó òðåáà ïîñòà-
âèòè â³äì³òêó, ÿêùî ãîëîñóºòå 
çà ïàðò³þ, à ïîðó÷ — ùå îäèí 
êâàäðàòèê ç òðàôàðåòîì, öå áóäå 
ñõîæå íà ³íäåêñ íà ïîøòîâèõ ëèñ-
ò³âêàõ, — ïîÿñíèëà Îëüãà Ìàçà-
ºâà. — Ïîðó÷ ç òèì êâàäðàòèêîì 
áóäå â äâà ñòîâï÷èêè ïðîíóìåðî-
âàíèé òåðèòîð³àëüíèé âèáîð÷èé 
ñïèñîê ïàðò³¿ — äî 12 îñ³á.

Òàêèì ÷èíîì, öåé áþëåòåíü ïî-
òð³áíî áóäå ÷èòàòè çë³âà íàïðàâî. 
Ñïî÷àòêó îáèðàºìî ïàðò³þ, ïî-
ò³ì ç ö³º¿ æ ïàðò³¿ âèáðàòè êàí-
äèäàòà, ÿêèé âàì ³ìïîíóº. Íîìåð 
öüîãî êàíäèäàòà ïîòð³áíî âêàçàòè 
â êâàäðàòèêó ç òðàôàðåòîì. Àëå 
ðîáèòè öå ÷³òêî — ñêàæ³ìî, ÿêùî 

âèáèðàºòå êàíäèäàòà ï³ä ïåðøèì 
íîìåðîì, òî â òðàôàðåò³ ïîòð³áíî 
âêàçàòè íå 1, à 01. Àáî 06, ÿêùî 
áàæàºòå, ùîá äåïóòàòîì ñòàâ øî-
ñòèé êàíäèäàò ç âèáîð÷îãî ñïèñêó.

— Âèáîðåöü ìîæå ³ íå îáèðàòè 
êîíêðåòíîãî êàíäèäàòà ³ çàëèøèòè 
ì³ñöå ç òðàôàðåòîì ïîðîæí³ì, — 
ïîÿñíèëà Îëüãà Ìàçàºâà. — ßêùî 
ïîñòàâèòè ïîì³òêó ëèøå íàâïðîòè 
íàçâè ïàðò³¿ — òîä³ ââàæàòèìåòü-
ñÿ, ùî âèáîðåöü ïðîãîëîñóâàâ 
çà âåñü ¿¿ ñïèñîê.

МОЖНА ЗМІНИТИ ВИБОРЧУ 
АДРЕСУ: ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ ОНЛАЙН 

Äî 9 âåðåñíÿ ìîæíà çì³íèòè 
âèáîð÷ó àäðåñó. 1 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó 
íàáóâ ÷èííîñò³ Âèáîð÷èé êîäåêñ, 
ó ÿêîìó áóëî çàêëàäåíî íîðìè 
çàêîíîïðîºêòó ¹ 6240, ùî ïå-
ðåäáà÷àâ ìîæëèâ³ñòü äëÿ âñ³õ 

25 жовтня тернополяни обиратимуть міського голову, 
міськраду, обласну раду і вперше в новітній історії — 
райраду. Буде чотири бюлетені
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ßêùî ïîñòàâèòè 
ïîì³òêó ëèøå íàâïðîòè 
íàçâè ïàðò³¿ — òîä³ 
ââàæàòèìåòüñÿ, ùî 
âèáîðåöü ïðîãîëîñóâàâ 
çà âåñü ¿¿ ñïèñîê 

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

 Ó Äåíü Ïðàïîðà Òåðíîï³ëü 
äîäàâ ùå îäèí ðåêîðä äî «Íà-
ö³îíàëüíîãî ðåºñòðó ðåêîðä³â 
Óêðà¿íè». 250 ó÷àñíèê³â âïðî-
äîâæ òðüîõ ãîäèí ñòâîðþâàëè 
âåëè÷åçíó ïàíîðàìíó êàðòèíó 
â íàö³îíàëüíèõ êîëüîðàõ Óêðà¿íè.

Òâîð÷èé ïðîöåñ ðîçïî÷àâñÿ î 15 
ãîäèí³ 23 ñåðïíÿ ïîáëèçó ëîêàö³¿ «I 
love Ternopil» â ïàðêó ³ìåí³ Òàðàñà 
Øåâ÷åíêà òà òðèâàâ òðè ãîäèíè.

Ó÷àñíèêîì ïîä³¿ ì³ã ñòàòè áóäü-
õòî, òà âñå æ ïåðåâàæíîþ á³ëüø³-
ñòþ áóëè ä³òè. Îðãàí³çàòîðîì ðå-

êîðäó ñòàëà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 
«Çàõèñò». Êåðóâàâ òâîð÷èì ïðîöå-
ñîì õóäîæíèê Ðóñòàì Äàâëåòîâ.

— Ìè ç äîíå÷êîþ ïðîõîäèëè 
ïîâç òà âèð³øèëè âçÿòè ó÷àñòü, — 
êàæå ìàìà ìàëåíüêî¿ õóäîæíèö³ 
Òåòÿíà. — ²í³ö³àòîðîì, àáè ïîìà-
ëþâàòè, ñòàëà ìîÿ äîíå÷êà Äàðè-
íà. Âîíà äóæå ëþáèòü öå ðîáèòè. 
Îêð³ì çâè÷àéíîãî ïàïåðó, ó íàñ 
âäîìà âæå ðîçôàðáîâàí³ íåþ ñò³-
íè òà äâåð³.

Ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ðåêîðäó 
ïîëîòíî â³äïðàâëÿòü íà ñõ³ä Óêðà-
¿íè. Ç ³íøî¿ éîãî ñòîðîíè îõî÷³ 
ìîãëè çàëèøèòè ïîâ³äîìëåííÿ 

çàõèñíèêàì Óêðà¿íè.
— Äëÿ ìåíå öå äîñèòü ö³êàâèé 

äîñâ³ä, — êàæå êîîðäèíàòîð òâîð-
÷îãî ïðîöåñó Ðóñòàì Äàâëåòîâ. — 
Íà òàêîìó âåëèêîìó ïîëîòí³ ÿ ùå 
íå ìàëþâàâ.

Ïðåäñòàâíèêè «Íàö³îíàëüíîãî 
ðåºñòðó ðåêîðä³â Óêðà¿íè» çàô³ê-
ñóâàëè, ùî ðîçì³ðè ïîëîòíà áóëè 
5 ìåòð³â ó øèðèíó òà 2,2 ìåòðà 
ó âèñîòó. Ðåêîðä ïîëÿãàº ó òîìó, 
ùî íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü ëþäåé 
âçÿëè ó÷àñòü ó íàïèñàíí³ ïàíî-
ðàìíî¿ êàðòèíè àêðèëîâèìè ôàð-
áàìè. Ïîä³áíèé ðåêîðä âñòàíîâ-
ëþºòüñÿ âïåðøå.

До Дня Державного Прапора встановили рекорд

Юні художники активно розфарбовували картину під 
ритмічну та веселу музику
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НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097–445–82–67, 

NATALIYA.BURLAKU@FMAIL.COM 

 Íàñòóïíèé íàâ÷àëüíèé ð³ê 
ìàº áóòè âèíÿòêîâî çäîðîâèì ³ 
êîðèñíèì. Ñàìå òîìó áàòüêàì 
òà ó÷íÿì ïîòð³áíî ãîòóâàòèñÿ 
äî íüîãî çàçäàëåã³äü. ßê ñàìå? 
Êîðèñíèìè ïîðàäàìè ç íàøèìè 
÷èòà÷àìè ïîä³ëèëàñÿ çàâ³äóâà÷êà 
â³ää³ëåííÿ ç îðãàí³çàö³¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè ä³òÿì çàãàëüíîîñâ³òí³õ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ÊÍÏ "Òåð-
íîï³ëüñüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à êîìó-
íàëüíà ë³êàðíÿ" Ñâ³òëàíà Êîçàê.

НЕ ВЕДІТЬ ХВОРОГО У ШКОЛУ 
— Ïåðåä ïî÷àòêîì íàâ÷àëüíî-

ãî ðîêó ïîòð³áíî ïîäáàòè ïðî òå, 
ùîá âàøà äèòèíà áóëà çäîðîâîþ òà 
ìîãëà éòè â îðãàí³çîâàíèé êîëåê-
òèâ. ßêùî º ïèòàííÿ — çâåðí³òüñÿ 
äî ïåä³àòðà ÷è ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, ç 
ÿêèì âè ï³äïèñàëè äåêëàðàö³þ, — 
ãîâîðèòü ïàí³ Ñâ³òëàíà. — ßêùî 
ó ñèíà ÷è äîíüêè º áóäü-ÿê³ ïðî-
ÿâè ÃÐÂ² ÷è ïîã³ðøåííÿ ñàìîïî-
÷óòòÿ, íå âåä³òü ¿õ ó øêîëó, à çâåð-
í³òüñÿ çà äîïîìîãîþ.

Ïëàíóâàííÿ òà âäàëà îðãàí³çàö³ÿ 
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ó çàêëàäàõ 
îñâ³òè ïåðåäáà÷àº ðîçìåæóâàííÿ 
ïîòîê³â òà çìåíøåííÿ êîíòàêòó 
ä³òåé ó øê³ëüíèõ êîðèäîðàõ. Öå 
íåëåãêî çðîáèòè, àëå òàê³ çàõîäè 
äîö³ëüí³ çàäëÿ çàïîá³ãàííÿ ïîøè-

ðåííÿ íå ò³ëüêè êîðîíàâ³ðóñó, à é 
áóäü-ÿêèõ ³íøèõ ³íôåêö³é.

— Çàáåçïå÷åííÿ ìèþ÷èìè çà-
ñîáàìè, äåç³íôåêòîðàìè, îäíîðà-
çîâèìè ðóøíèêàìè äîçâîëèòü äî-
òðèìóâàòèñÿ âñ³õ ñàí³òàðíî-ã³ã³º-
í³÷íèõ âèìîã òà ïðàöþâàòè â óìî-
âàõ àäàïòèâíîãî êàðàíòèíó. Àëå, 
îêð³ì òîãî, ùî øêîëè çàáåçïå÷àòü 
ó÷í³â àíòèñåïòèêàìè, ïðàâèëüíîþ 
îðãàí³çàö³ºþ õàð÷óâàííÿ, áàòüêè 
ïîâèíí³ ùå é íàâ÷èòè ñâî¿õ ä³òåé 
ñë³äóâàòè âñ³ì ïðàâèëàì.

ПОКАЗУЙТЕ ВЛАСНИЙ 
ПРИКЛАД 

Ïðàâèëüíå ìèòòÿ ðóê — äóæå 
âàæëèâå. Âàæëèâî ïîÿñíèòè, ùî 
öå ïîòð³áíî ðîáèòè ðåãóëÿðíî, òà 
ùå é äîâøå, í³æ âîíè çâèêëè, 
ïðîäîâæóº ë³êàðêà.

— Ñàìå òîìó çàêëèêàþ âñ³õ 
áàòüê³â âëàñíèì ïðèêëàäîì, îñî-
áëèâî ï³ñëÿ â³äâ³äóâàííÿ ìàãàçèí³â 
òà ãðîìàäñüêèõ ì³ñöü, ïîêàçóâàòè, 
ùî ðóêè ïîòð³áíî ìèòè ç ìèëîì. 
ßêùî ìèëî ³ âîäà íåäîñòóïí³, 
äàéòå äåç³íô³êóþ÷èé çàñ³á äëÿ 
ðóê ç âì³ñòîì ñïèðòó íå ìåíøå 
60%. À ùå — âàæëèâî ìèòè ðóêè, 
ïåðø í³æ òîðêàòèñÿ íèìè î÷åé, 
íîñà àáî ðîòà. Ìèòòÿ ðóê çíèæóº 
ê³ëüê³ñòü ðåñï³ðàòîðíèõ â³ðóñ³â, 
ÿê³ ìîæóòü ïîøèðþâàòèñÿ. Âàðòî 
íàâ÷èòè ä³òåé çàâæäè ïðèêðèâàòè 

ðîò ï³ä ÷àñ êàøëþ ³ ÷õàííÿ. Ïåðå-
êîíàéòåñÿ, ùî ä³òè ïðèêðèâàþòü 
í³ñ ³ ðîò ñåðâåòêîþ, êîëè âîíè 
êàøëÿþòü àáî ÷õàþòü. Ïîïðîñ³òü 
¿õ âèêèíóòè âèêîðèñòàíó ñåðâåòêó 
³ íåãàéíî âèìèòè ðóêè. Öå äîïî-
ìàãàº çàïîá³ãòè ïîøèðåííþ â³ðóñó 
÷åðåç ïîâ³òðÿ ³ íà ðóêàõ çäîðîâèõ 
ëþäåé, — ãîâîðèòü âîíà.

ßêùî ó äèòèíè º ï³äâèùåíà 
òåìïåðàòóðà ò³ëà ÷è ³íø³ ñêàðãè, 
òî îáîâ’ÿçêîâî ïîòð³áíî ñïî÷àòêó 
çàòåëåôîíóâàòè (!) äî ïåä³àòðà.

— Ë³êàð äîñòåìåííî âèâ÷àº ñèòó-
àö³þ, âðàõîâóº ïîêàçíèê òåìïåðà-
òóðè ò³ëà äèòèíè, àíàìíåç, çâàæàº 
íà âñ³ ôàêòîðè, ÿê³ çàðàç ìîæóòü 
íàñòîðîæóâàòè. ² â ïîäàëüøîìó ä³º 
çà ðîçðîáëåíèì ðàí³øå àëãîðèòìîì 
ä³é, — äîäàº ïàí³ Êîçàê.

ВАКЦИНАЦІЯ ВІД ГРИПУ 
Íàéâàæ÷å áóäå ïåðåæèòè îñ³í-

í³é òà çèìîâèé ïåð³îäè, ïðîäîâ-
æóº ñï³âðîçìîâíèöÿ. Àäæå, îêð³ì 
êîðîíàâ³ðóñó, â³äáóäåòüñÿ íàøà-
ðóâàííÿ ùå é ðåñï³ðàòîðíî¿ â³ðó-
ñíî¿ ³íôåêö³¿, à ìîæëèâî, ³ ãðèïó. 
Òîìó ïðîô³ëàêòèêó ïîòð³áíî ïî-
÷èíàòè çàâ÷àñíî. À ïî÷èíàþ÷è ç 
æîâòíÿ, âàðòî çàäóìàòèñÿ ³ ïðî 
âàêöèíàö³þ â³ä ãðèïó. Òîä³ âæå 
áóäå â³äîìî, ÿê³ øòàìè ãðèïó öè-
ðêóëþâàòèìóòü öüîãîð³÷.

— Ùîð³÷íà âàêöèíàö³ÿ — íàé-
ä³ºâ³øèé çàñ³á äëÿ ïðîô³ëàêòè-
êè ãðèïó. Âàêöèíà íå âïëèâàº 
íåãàòèâíî íà ³ìóí³òåò ëþäèíè, 
à çì³öíþº éîãî ³ çìóøóº ïðàöþ-
âàòè á³ëüø àêòèâíî ³ ïðîäóêòèâíî. 
Âàêöèíóâàòèñÿ òðåáà äî ïî÷àòêó 
öèðêóëÿö³¿ â³ðóñ³â ãðèïó (öå âå-
ðåñåíü-æîâòåíü), ùîá óòâîðèëèñÿ 
³ìóí³òåò ³ äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü çàõèñ-
íèõ àíòèò³ë. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî 
ïðèáëèçíî äâà òèæí³. Îäíàê ùå-
ïëåííÿ ìîæíà ðîáèòè é ï³çí³øå, 
íàâ³òü ÿêùî ó âàøîìó ðåã³îí³ óæå 

çàô³êñîâàíî ñåçîíí³ ñïàëàõè ãðè-
ïó, — ãîâîðèòü Ñâ³òëàíà Êîçàê.

Êð³ì òîãî, ïîòð³áíî ïîñò³éíî 
çì³öíþâàòè ³ìóí³òåò äèòèíè.

Äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü ïîæèâíèõ 
ðå÷îâèí ³ ïðàâèëüíà êóëüòóðà 
ñïîæèâàííÿ ¿æ³ âáåðåæóòü äèòèíó 
â³ä ÷èñëåííèõ õâîðîá, çðîáëÿòü 
¿¿ áàäüîðîþ ³ óâàæíîþ.

ХАРЧУВАННЯ ТА ЗДОРОВИЙ 
СОН 

Õàð÷óâàííÿ ä³òåé ìàº áóòè çäî-
ðîâèì òà çáàëàíñîâàíèì òàêîæ 
ïîçà øêîëîþ. Òîìó â äîìàø-
íüîìó ìåíþ çðîá³òü îñíîâîþ 
ðàö³îíó îâî÷³ ³ áîáîâ³. Ñòåæòå, 
ùîá äèòèíà ùîäíÿ ¿ëà ôðóêòè òà 
ÿãîäè, ìîëî÷í³ òà êèñëîìîëî÷í³ 
ïðîäóêòè, ó íåâåëèêèõ ïîðö³ÿõ — 
ö³ëüíîçåðíîâ³ ïðîäóêòè, íàñ³ííÿ 
òà ãîð³õè. Ãîòóéòå ðèáó 2–3 ðàçè 
íà òèæäåíü ³ ì’ÿñî (ïåðåâàæíî 
ïòèö³ ³ êðîëèêà).

Òàêîæ ì³í³ì³çóéòå ê³ëüê³ñòü 
ñîë³ òà öóêðó. Äèòèíà ìàº îòðè-
ìóâàòè äîñòàòíüî ð³äèíè ³ ïèòè 
íå çà ãðàô³êîì, à îð³ºíòóþ÷èñü 
íà â³ä÷óòòÿ ñïðàãè.

— Ïñèõîëîã³÷íèé êîìôîðò 
äóæå âàæëèâèé ÿê äëÿ ä³òåé, òàê 
³ äëÿ áàòüê³â. Òîìó áåðåæ³òü ñâî-
¿õ ð³äíèõ, ìèñë³òü ïîçèòèâíî òà 
áóäüòå çäîðîâèìè! — çàâåðøóº 
Ñâ³òëàíà Êîçàê.

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Äåïóòàòñüêå çâåðíåííÿ, ó ÿêîìó 
éøëîñÿ ïðî ïðîáëåìó òðàíñïîð-
òó â Òåðíîïîë³, îçâó÷èâ äåïóòàò 
ì³ñüêðàäè Â³êòîð Ãåíñåðóê.

— Ó çâ'ÿçêó ç êàðàíòèííèìè 
îáìåæåííÿìè, äîçâîëåíî ïðî-
¿çä ëèøå íà ñèäÿ÷èõ ì³ñöÿõ. 
Áóäå ïðîáëåìàòè÷íî äîáèðà-
òèñü äî øêîëè, áî àâòîáóñè ³ áåç 
øêîëÿð³â çàïîâíåí³, — êàæå â³í.

Òîæ äåïóòàòè çàïðîïîíóâà-
ëè ââåñòè «øê³ëüí³ ìàðøðóòè» 
äî Öåíòðó ³ç ³íøèõ ðàéîí³â ì³ñòà, 
ÿê³ äîïîìîæóòü ä³òÿì ä³ñòàòèñü 
íà óðîêè â÷àñíî òà áåçïå÷íî.

«НАРАЗІ ІНФОРМАЦІЇ 
НЕМАЄ?» 

Ùå ï³ñëÿ çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ íà-
÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ïî-
â³äîìèëà, ùî â îáîâ'ÿçêè óïðàâ-

ë³ííÿ âõîäèòü ëèøå ç³áðàòè ³í-
ôîðìàö³þ ïðî ê³ëüê³ñòü ó÷í³â, ÿê³ 
ïîòðåáóþòü äî¿çäó.

— Íàðàç³ íàì äàëè äîðó÷åííÿ 
íàäàòè ì³ñüêðàä³ ê³ëüê³ñòü ä³òåé, 
ÿê³ äî¿æäæàþòü äî øê³ë, — êàæå 
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 
Îëüãà Ïîõèëÿê. — Öå ïîòð³áíî, 
çâàæàþ÷è íà òå, ùî ìè â ïîìà-
ðàí÷åâ³é çîí³, ³ ìàºìî çðîáèòè 
áåçïå÷íîþ äîðîãó ä³òåé äî øêîëè. 
Àëå íàðàç³ íå çíàþ, ÷è öå áóäóòü 
àâòîáóñè ÿê³ñü äîäàòêîâ³, ÷è çíÿ-
ò³ ç ïåâíèõ ìàðøðóò³â, ìåí³ öå 
íåâ³äîìî.

25 ñåðïíÿ ïàí³ Ïîõèëÿê ëèøå 
äîäàëà, ùî ñïèñêè ó÷í³â ïåðåäà-
ëè äëÿ ïîäàëüøîãî îïðàöþâàííÿ. 
Íà ³íø³ ïèòàííÿ çìîæóòü â³äïî-
â³ñòè â óïðàâë³íí³ òðàíñïîðòó.

Æóðíàë³ñòêà «RIA ïëþñ» òå-
ëåôîíóâàëà äî êåð³âíèêà óïðàâ-
ë³ííÿ òðàíñïîðòó Îëåãà Â³òðóêà 
21 ñåðïíÿ. Â³í ñêàçàâ, ùî íà òîé 

ШКОЛЯРАМ ОБІЦЯЮТЬ 
ДОДАТКОВІ АВТОБУСИ 
Транспорт  До нового навчального 
року менше тижня, а як саме будуть 
довозити дітей, які живуть далеко від шкіл, 
та й чи будуть взагалі — поки невідомо. 
Маршрути, як і решту умов перевезення 
не називають. Батьки схвильовані

Знову до школи: про що треба подбати заздалегідь

Лікар Світлана Козак 
радить батькам завчасно 
зміцнювати імунітет дитини 
та навчити її дотримуватися 
правил гігієни 
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÷àñ çâåðíåííÿ äåïóòàò³â ëèøå ïî-
÷àëè îïðàöüîâóâàòè. Ñüîãîäí³ æ, 
25 ñåðïíÿ, íà äçâ³íêè æóðíàë³ñò-
êè â³í íå â³äïîâ³äàº.

ПРО МАРШРУТИ МОВЧАТЬ 
Äî ïî÷àòêó íàâ÷àëüíîãî ðîêó — 

òèæäåíü, à áàòüêè äîñ³ ñïàíòå-
ëè÷åí³ ïèòàííÿì, ÷è çìîæóòü ¿õ 
ä³òè áåçïå÷íî ä³ñòàòèñü ó øêîëè.

Îò òàêó â³äïîâ³äü îòðèìàëè 
ó ì³ñüêðàä³: «Óïðàâë³ííÿ òðàí-
ñïîðòíèõ ìåðåæ îïðàöüîâóº äàí³ 
ïèòàííÿ. Óìîâè ïåðåâåçåííÿ ³ 
äåòàë³ áóäóòü ïîâ³äîìëåí³ çãî-
äîì. Äî ê³íöÿ òèæíÿ ïëàíóºìî 
îïðèëþäíèòè».

Ìè íàìàãàëèñü çâ'ÿçàòèñü ³ç ÊÏ 
«Òåðíîï³ëüåëåêòðîòðàíñ». Ïðîòå 
êåð³âíèê ï³äïðèºìñòâà Àíäð³é 
Ìàñòþõ — ó â³äïóñòö³. Ó ïðåñ-
ñëóæá³ ÊÏ êàæóòü, ùî óñ³ ïèòàí-
íÿ — äî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó. 
Òàì ðîçðîáëÿþòü ïðîºêòè ðóõó.

СКІЛЬКИ ДІТЕЙ ПОТРЕБУЮТЬ 
ДОЇЗДУ 

×è ó áàãàòüîõ ä³òåé º ïîòðåáà 
äî¿çäó, ìè çàïèòàëè ³ â äèðåêòîð³â 
òåðíîï³ëüñüêèõ øê³ë, ÿê³ ðîçòà-
øîâàí³ â öåíòð³ ì³ñòà.

— Ö³ äîäàòêîâ³ ðåéñè íåîáõ³äí³ 
ÿê ä³òÿì, òàê ³ â÷èòåëÿì. Ñüîãîäí³ 
ÿ â³ä 20 äî 35 õâèëèí ïðîñòîÿâ 
íà çóïèíö³ ³ ïî¿õàâ íà ðîáîòó 

íà òàêñ³, — êîìåíòóº äèðåêòîð 
øêîëè ¹ 13 Ðóñëàí Âàâðè÷óê. — 
Öå ðåàëüíî ïðîáëåìà. Òîìó ùî 
â àâòîáóñè ìîæíà çàõîäèòè ó ê³ëü-
êîñò³ 10 ëþäåé, ³ íà ïðîì³æíèõ 
çóïèíêàõ ëþäè ïðîñòî íå ìî-
æóòü çàéòè. À òåïåð óÿâ³òü, ùî 
ùå òðåáà äîäàòè ä³òåé. Ó íàøó 
øêîëó äî¿æäæàþòü ä³òè ç Á³ëî¿, 
Áåðåçîâèö³, ç âóëèö³ Ñàõàðîâà, 
Êàðïåíêà, Ëåïêîãî. Ó çàêëàä³ 
çàðàç çàãàëîì 274 äèòèíè, ÿê³ 
ïîòðåáóþòü äî¿çäó.

Ó øêîëó ¹ 6 ä³òè ¿äóòü ÷è íå ç 
óñüîãî ì³ñòà ³ ç ê³ëüêîõ ñ³ë ãðî-
ìàäè.

— Äî íàñ ä³òè äî¿æäæàþòü 
ç óñüîãî Òåðíîïîëÿ, ç öåíòð³â 
ãðîìàäè, — êàæå äèðåêòîð øêîëè 
Îëåêñàíäð Îñòàï÷óê. — Ïîòðåáà 
â äîäàòêîâèõ ìàðøðóòàõ º, âðàõî-
âóþ÷è ñèòóàö³þ, ÿêó ìè áà÷èìî 
çàðàç. Àëå ÿê âîíî áóäå — âèð³-

øóâàòè âëàä³.
Äèðåêòîð øêîëè ¹ 10 Àíäð³é 

Ãàçèëèøèí áóâ ³í³ö³àòîðîì ïðî-
ïîçèö³¿ ç íàäàííÿì òðàíñïîðòó ³ 
äëÿ â÷èòåë³â.

ЩО ДУМАЮТЬ БАТЬКИ?
Ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ ìàòåð³àëó 

íà íàøîìó ñàéò³ áàòüêè àêòèâíî 
êîìåíòóþòü.

— ßêùî öå ïðàâäà, òî öå ºäèíå 
ïðàâèëüíå ð³øåííÿ çà âåñü êàðàí-
òèí. Ïðàâäà, ÿê öå îðãàí³çóâàòè 
â ðåàë³¿? Ïî÷àòîê çàíÿòü â ð³çíèé 
÷àñ, ðîáîòà â äâ³ çì³íè? — çàïèòóº 
Òåòÿíà Êîâàëü÷óê.

Àëå º ³ òåðíîïîëÿíè, ÿê³ ââàæà-
þòü òàêå ð³øåííÿ áåçï³äñòàâíèì.

Ó öåíòðàëüí³ øêîëè ä³òåé çà-
çâè÷àé âîçÿòü áàòüêè íà âëàñíèõ 
àâòî)) Öåé àâòîáóñ êóðñóâàòèìå 
íàï³âïóñòèé. Á³ëüøå àâòîáóñ³â 
ïîòð³áíî íà çâè÷àéí³ ìàðøðóòè..

З
 В

ІЛ
Ь

Н
И

Х
 Д

Ж
Е

Р
Е

Л
 

Спеціальні рейси потрібні школярам, говорять освітяни 
та батьки. Деталі перевезення дітей поки замовчують
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Рекомендації 
МОЗ щодо навчання 
з 1 вересня

Не допускати вчителів з 

температурою понад 37,2°С.

Якщо є симптоми — 

тимчасово ізолювати учня та 

поінформувати батьків.

Скласти маршрут та графік, 

щоб уникати скупчень 

людей.

Бажано проводити всі 

заняття в одному кабінеті, 

за можливості — просто неба.

У туалетах повинні бути 

антисептик, рідке мило 

та паперові рушники.

Перед заняттям перевіряти 

учнів на ознаки респіраторних 

захворювань.

Пересуватися в школі в масці 

(крім учнів початкової школи), 

під час занять маску можна 

зняти.

Скласти різний розклад 

для різних класів.

Провітрювати класи 

після кожного заняття 

протягом 10 хвилин.

Харчування між столами — 

не менш ніж 1,5 метра, 

за столом — не більш ніж 

4 особи.

Персонал забезпечити 

масками: 1 маска — 

на 3 робочі години.

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097–445–82–67, 

NATALIYA.BURLAJY@GMAIL.COM 

Æèòè, ïðàöþâàòè òà íàâ÷àòèñÿ 
â íîâèõ ðåàë³ÿõ — öÿ ôðàçà áåç 
ïåðåá³ëüøåííÿ ñòàëà ÷àñòèíîþ 
íàøî¿ áóäåííîñò³. Íàâ÷àëüíèé 
ð³ê ó Òåðíîïîë³ ö³º¿ îñåí³ ðîç-
ïî÷íåòüñÿ áåç òðàäèö³éíî¿ ë³í³é-
êè 1 âåðåñíÿ, êâ³ò³â òà ìàñîâîãî 
ñêóï÷åííÿ ëþäåé. Òà ³ äèñòàí-
ö³éíî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ, íà ùà-
ñòÿ äëÿ áàòüê³â, ïîêè ùî ÷åêàòè 
íå âàðòî.

Îòæå, ãîâîðèëè-áàëàêàëè, ùî 
ïðèéíÿëè òà ÷îãî âàðòî ÷åêàòè? 
Ùî âæå â³äîìî òî÷íî, à íàä ÷èì 
ùå ïðàöþþòü? ßê³ îñâ³òí³ íîâàö³¿ 
âàðòî ÷åêàòè ó Ôàéíîìó? Â³äïîâ³-
ä³ íà ö³ òà ³íø³ ïèòàííÿ ³ øóêàëè 
æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ». Óñþ êî-
ðèñíó ³íôîðìàö³þ, ÿêó âäàëîñÿ 
îòðèìàòè íà ìîìåíò çäà÷³ íîìåðà 
ó äðóê, ÷èòàéòå íèæ÷å.

1 ВЕРЕСНЯ — ЛІНІЙОК НЕ БУДЕ!
Ïî÷íåìî, ç ãîëîâíîãî ³ òðàäè-

ö³éíîãî äëÿ âñ³õ íàñ — Äíÿ çíàíü. 
Ïåðøèé äåíü ó øêîë³ áóäå áåç 
òðàäèö³éíîãî ñâÿòà ïåðøîãî äçâî-
íèêà, àäæå â³äòåïåð ä³º îáìåæåííÿ 
íà ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ çàõîä³â.

— Êîæåí çàêëàä ìàº îðãàí³-
çóâàòè, ÿê ïðîâåñòè öåé äåíü. 
Çóñòð³÷³ îðãàí³çîâóþòüñÿ ëèøå 
â ìåæàõ êîæíîãî êëàñó, áàæàíî 
íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³. Ìàñîâ³ çàõîäè 
ìè äîïóñòèòè íå ìîæåìî, àäæå öå 
ðèçèêîâàíî, — ãîâîðèòü çàñòóïíèê 
íà÷àëüíèêà ì³ñüêîãî â³ää³ëó îñâ³òè 
²ðèíà Ñóì. — Äëÿ ïåðøîãî ³ îäè-
íàäöÿòîãî êëàñ³â ìàþòü ïðîäóìàòè 
ñâî¿ ôîðìè îðãàí³çàö³¿ ñâÿòà.

ВХІД БАТЬКІВ ЗАБОРОНЕНИЙ 
Âõ³ä ó÷í³â äî øêîëè áóäå 

çä³éñíþâàòèñü çà ðîçðîáëåíèìè 
ìàðøðóòàìè ç âèêîðèñòàííÿì óñ³õ 
³ñíóþ÷èõ âõîä³â/âèõîä³â. Äîïóñê 
äî çàêëàäó áàòüê³â çàáîðîíåíî.

— Íà êîæíîìó âõîä³ ìàþòü 
áóòè îáëàäíàí³ ì³ñöÿ äëÿ îáðîáêè 
ðóê àíòèñåïòè÷íèìè çàñîáàìè, 
êîðèñòóâàòèñü ÿêèìè ä³òè ìàþòü 
ï³ä íàãëÿäîì ïåðñîíàëó øêîëè.

Ïåðåä ïî÷àòêîì ðîáîòè áóäå 
ïðîâîäèòèñü òåìïåðàòóðíèé 
ñêðèí³íã âñ³ì ïðàö³âíèêàì, à ó÷-
í³â ìàþòü îïèòóâàòè ùîäî ¿õ ñà-
ìîïî÷óòòÿ òà íàÿâíîñò³ ñèìïòîì³â 
ðåñï³ðàòîðíî¿ õâîðîáè. Ïðè áóäü-
ÿêèõ îçíàêàõ íåçäóæàííÿ äèòèíó 

íå ìîæíà âåñòè â îðãàí³çîâàíèé 
êîëåêòèâ. À ÿêùî â÷èòåë³ âèÿâ-
ëÿòèìóòü õâîðèõ ó÷í³â, ¿õ áóäóòü 
òèì÷àñîâî ³çîëþâàòè òà âèêëè-
êàòè áàòüê³â, — ïðîäîâæóº ²ðèíà 
Ñóì.

КОЛИ МАСКИ ОБОВ’ЯЗКОВІ?
Óñ³õ ïðàö³âíèê³â çàêëàäó íåîá-

õ³äíî çàáåçïå÷èòè 5-äåííèì çà-
ïàñîì çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî 
çàõèñòó ³ç ðîçðàõóíêó 1 çàõèñíà 
ìàñêà íà 3 ãîäèíè ðîáîòè. Òà-
êîæ ïåðåäáà÷åíî ïðîâåäåííÿ ³í-
ñòðóêòàæó äëÿ ïðàö³âíèê³â ùîäî 
ïðàâèë âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ³í-
äèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó.

— Ó÷í³â çàõèñíèìè ìàñêàìè 
ìàþòü çàáåçïå÷èòè áàòüêè. ¯õ 
ìîæíà íå âäÿãàòè ï³ä ÷àñ ïðîâå-
äåííÿ çàíÿòü ó íàâ÷àëüíèõ àóäèòî-
ð³ÿõ, à îò ï³ä ÷àñ ïåðåñóâàííÿ ïðè-

ì³ùåííÿìè âèêîðèñòàííÿ ìàñîê º 
îáîâ’ÿçêîâèì. Ó÷íÿì 1–4 êëàñ³â 
äîçâîëèëè áóòè áåç ìàñîê. Çá³ð 
âèêîðèñòàíèõ çàñîá³â çàõèñòó ìàº 
â³äáóâàòèñü â îêðåì³ â³äïîâ³äíî 
ïðîìàðêîâàí³ êîíòåéíåðè (óðíè) 
ç êðèøêàìè òà ïîë³åòèëåíîâèìè 
ïàêåòàìè. Ìè ïðîâîäèìî îá’¿çä 
øê³ë, ó êîæí³é ç íèõ äèðåêòîð 
äáàº ïðî äîòðèìàííÿ âñ³õ âè-
ìîã, — íàãîëîøóº çàñòóïíèöÿ 
íà÷àëüíèö³ óïðàâë³ííÿ îñâ³òè.

РОЗМЕЖУВАННЯ КЛАСІВ 
Äëÿ ïîëåãøåííÿ îðãàí³çàö³¿ 

äâîñòîðîííüîãî ðóõó êîðèäîðà-
ìè íà ï³äëîãàõ íàíåñëè ðîçì³òêó. 
Êð³ì òîãî, íåîáõ³äíå âèîêðåìëåí-
íÿ çîí ïåðåì³ùåííÿ äëÿ ð³çíèõ 
â³êîâèõ ãðóï.

— Ó øêîëàõ áóäå ì³í³ì³çîâà-
íî ïåðåñóâàííÿ ó÷í³â ì³æ íà-
â÷àëüíèìè êàá³íåòàìè øëÿõîì 
ïðîâåäåííÿ çàíÿòü âïðîäîâæ 
äíÿ â îäí³é ³ ò³é ñàì³é àóäèòîð³¿. 
Ï³ñëÿ êîæíîãî çàíÿòòÿ íåîáõ³äíå 
ïðîâ³òðþâàííÿ ïðèì³ùåííÿ ïðî-
òÿãîì 10 õâèëèí. Äåÿê³ óðîêè áó-
äóòü ïðîâîäèòèñü íà â³äêðèòîìó 
ïîâ³òð³, — ãîâîðèòü ïàí³ Ñóì. — 

ШКОЛА ПО-НОВОМУ: ЯК ТЕПЕР 
НАВЧАТИМУТЬСЯ ДІТИ У ТЕРНОПОЛІ 
Освіта  З першого вересня 
у Тернополі, як і в більшості міст України, 
навчатимуться по-новому. Готуємось 
до роботи у іншому форматі: поділ 
на підгрупи, зміна розкладу занять, 
масковий режим та багато іншого — 
«RIA плюс» зібрала усю корисну для вас 
інформацію

Ðîçêëàä çàíÿòü òà ïåðåðâ êîæíà 
øêîëà ñêëàäàº ³íäèâ³äóàëüíî. Òîæ 
ó êîãîñü ïåðøèé óðîê ìîæå ïî÷à-
òèñÿ î 8.30, à â êîãîñü — î 9.00, 
íàïðèêëàä.

ДЕЗЗАСОБИ — НА МІСЯЦЬ 
Ó ñàí³òàðíèõ ê³ìíàòàõ çàáåçïå-

÷èëè íàÿâí³ñòü ð³äêîãî ìèëà, àí-
òèñåïòè÷íèõ çàñîá³â òà ïàïåðîâèõ 
ðóøíèê³â (àáî åëåêòðîñóøàðîê 
äëÿ ðóê).

Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ó ê³íö³ 
çì³íè/ðîáî÷îãî ÷àñó ìàþòü ïðî-
âîäèòè âîëîãå ïðèáèðàííÿ ç äå-
ç³íôåêö³ºþ óñ³õ ïîâåðõîíü.

— Óñ³ øêîëè çàêóïèëè çàñîáè 
äåç³íôåêö³¿, ó òóàëåòàõ º ð³äêå 
ìèëî, àíòèñåïòèêè, òðèìà÷³ äëÿ 
ïàïåðîâèõ ðóøíèê³â ÷è åëåêòðîñó-
øàðêè. Íàðàç³ ìàºìî çàïàñó ïðè-
áëèçíî íà ì³ñÿöü ðîáîòè, áóäåìî 
áà÷èòè ðîçõ³ä òà, â³äïîâ³äíî, óæå 
çìîæåìî ïîïîâíþâàòè çàïàñè. 
Çâ³ñíî, ñïîä³âàºìîñü íà ñâ³äîìå 
ñòàâëåííÿ ó÷í³â òà ðàö³îíàëüíå 
âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ³íäèâ³äóàëü-
íîãî çàõèñòó, — êàæå ²ðèíà Ñóì.

ПОДІЛ КЛАСІВ НА ГРУПИ 
Êîæíà øêîëà ìàº ðîçðîáèòè 

ñâîþ ìîäåëü íàâ÷àííÿ. Ó êëàñàõ, 
äå º ïîíàä 20 ä³òåé, áóäå ïîä³ë 
íà ï³äãðóïè. Âîíè íàâ÷àòèìóòüñÿ 

÷åðåç äåíü, àáî ïîçì³ííî.
— Íàðàç³ ìè äóìàºìî, ÷è öå 

áóäå ðîáîòà â äâ³ çì³íè ÷è íàâ-
÷àííÿ ÷åðåç äåíü. ßêùî ñüîãîäí³ 
äèòèíà â÷èòüñÿ, òî çàâòðà ñàìî-
ñò³éíî îïàíîâóº ìàòåð³àë âäîìà. 
Êîæåí êëàñ ³ øêîëà ìàþòü íà-
ëàãîäèòè öåé ïðîöåñ. Îñíîâíà 
ö³ëü — äîòðèìàííÿ ñîö³àëüíî¿ 
äèñòàíö³é ó êëàñàõ, çìåíøåííÿ 
ñêóï÷åííÿ ä³òåé òà äîòðèìàííÿ 
âñ³ìà ã³ã³ºí³÷íèõ âèìîã, — íà-
ãîëîøóº ïàí³ Ñóì. — ßêùî ìè 
áóäåìî ó ïîìàðàí÷åâ³é çîí³ ³ íà-
äàë³, òî â÷èòåë³ ïðàöþâàòèìóòü 
íà óðîêàõ ó çàõèñíèõ ùèòêàõ.

ЩО БУДЕ З ХАРЧУВАННЯМ?
Õàð÷óâàííÿ ó øêîëàõ îðãàí³-

çîâóþòü. Àëå ³ äî öüîãî º ñâî¿ 
âèìîãè. Íàðàç³, çà ñëîâàìè ²ðèíè 
Ñóì, óñ³ ¿äàëüí³ ãîòîâ³ äî ðîáîòè 
â óìîâàõ êàðàíòèíó.

— Â³äñòàíü ì³æ ñòîëàìè ìàº 
ñòàíîâèòè íå ìåíøå 1,5 ì, à ðîç-
ì³ùåííÿ çà ñòîëîì — íå á³ëüøå 
4 îñ³á. ×åðãóâàííÿ ó÷í³â â îá³äí³é 
çàë³ íå äîçâîëÿºòüñÿ, à îò ÷åðãî-
âèé â÷èòåëü ìàº çä³éñíþâàòè çà-
õîäè äëÿ ïîïåðåäæåííÿ ñêóï÷åí-
íÿ ä³òåé ïåðåä âõîäîì äî îá³äíüî¿ 
çàëè òà â í³é. Áóôåòíà ïðîäóêö³ÿ 
îáîâ'ÿçêîâî ìàòèìå ³íäèâ³äóàëüíå 
ïàêóâàííÿ. Á³ëÿ ë³í³¿ ðîçäà÷³, áó-

ôåòó ìàº áóòè íàíåñåíå ìàðêóâàí-
íÿ äëÿ äîòðèìàííÿ äèñòàíö³¿ ï³ä 
÷àñ ïåðåáóâàííÿ ó ÷åðç³. Ìèòòÿ 
ñòîëîâîãî ïîñóäó, ðîçíîñ³â áóäå 
çä³éñíþâàòèñü ç îáîâ’ÿçêîâîþ 
äåç³íôåêö³ºþ. Àáî æ ìîæëèâèé 
âàð³àíò — äèòèíà ïðèõîäèòèìå 
ç âëàñíèì ëàí÷áîêñîì. Ñòîëî-
â³ ïðèáîðè, ðîçíîñè íå ìîæóòü 
áóòè ó â³ëüíîìó äîñòóï³ äëÿ â³ä-
â³äóâà÷³â ¿äàëüí³. Ïðàö³âíèêè 
¿äàëüí³, ÿê³ âèäàþòü ñòðàâè àáî 
çä³éñíþþòü ðîçðàõóíîê, ìàþòü 
áóòè çàáåçïå÷åí³ çàñîáàìè ³íäè-
â³äóàëüíîãî çàõèñòó — îêóëÿðè, 
ìàñêà, ðóêàâè÷êè. Êîæåí êëàñ 
õàð÷óâàòèìåòüñÿ îêðåìî çà ïî-
ïåðåäíüî ñêëàäåíèì ãðàô³êîì, — 
ãîâîðèòü îñâ³òÿíêà.

Ïîïåðåäíüî òåñòóâàòè â÷èòåë³â 
íà êîðîíàâ³ðóñ íå áóäóòü. Îäíàê 
óñ³ ïðàö³âíèêè øêîëè äî ïî÷àò-
êó ðîáîòè ïîâèíí³ ïðîéòè ìå-
äè÷íèé îãëÿä çã³äíî ç âèìîãàìè 
íàêàçó ÌÎÇ Óêðà¿íè ¹ 280 â³ä 
23 ëèïíÿ 2002 ðîêó «Ùîäî îð-
ãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ îáîâ’ÿçêî-
âèõ ïðîô³ëàêòè÷íèõ ìåäè÷íèõ 
îãëÿä³â ïðàö³âíèêàìè îêðåìèõ 
ïðîôåñ³é, âèðîáíèöòâ ³ îðãàí³-
çàö³é, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà 
ç îáñëóãîâóâàííÿì íàñåëåííÿ ³ 
ìîæå ïðèçâåñòè äî ïîøèðåííÿ 
³íôåêö³éíèõ õâîðîá».

Ó÷í³â çàõèñíèìè 
ìàñêàìè ìàþòü 
çàáåçïå÷èòè áàòüêè. ¯õ 
ìîæíà íå âäÿãàòè ï³ä 
÷àñ çàíÿòü ó êëàñàõ. À 
â êîðèäîðàõ — òðåáà
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Âèá³ð ³ìåí³ — öå â³äïîâ³äàëüíî. 
Òåðíîïîëÿíèí Íàçàð Õàìóëÿê ç 
òðåïåòîì çãàäóº, ÿê âîíè ç äðóæè-
íîþ îáèðàëè ³ì’ÿ ñâî¿é äîíå÷ö³.

— ßê âèáèðàëè? Öå ñàì Áîã 
äàâ òàêå ³ì’ÿ, — ïðèãàäóº Íàçà-
ð³é. — Ùå ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³ ìè 
ïî÷àëè ïîøóê, ìåí³ ïîäîáàëîñÿ 
îäíå, Íàòàë³ — ³íøå. Êîìïðîì³ñó 
ìàéæå íå áóëî, êîæåí íàïîëÿãàâ 
íà ñâîºìó, àëå íå òàê ùîá ñâàðè-
òèñü, ïðîñòî ïî äîáðîìó íàâ³òü 
ï³äæàðòîâóþ÷è îäíå ç îäíîãî. 
Çðåøòîþ ìè íàâ³òü ïåðåñòàëè 
ïðî öå ãîâîðèòè âçàãàë³. ² òóò 
â îäèí âå÷³ð, çà ïîâí³ñòþ áóäåí-
íèõ ñïðàâ, Íàòàëÿ òàê ñòî¿òü ³ 
êàæå: «À äàâàé äîöþ íàçâåìî 
Ñîëîì³éêà». À ìåí³ àæ ìóðàõè 
ïî øê³ð³, íàñò³ëüêè öå áóëî êðóòî 
³ ÿêîñü ãàðìîí³éíî. Á³ëüøå â íàñ 
îáãîâîðåíü ÷è ñóìí³âó íå áóëî 
âçàãàë³. Ìè íàâ³òü ï³äøóòêîâó-
âàëè, ÿê òî òàê ìè â³äðàçó íå äî-
äóìàëèñÿ.

Óïðîäîâæ îñòàíí³õ ï³â ðîêó 
íàéïîïóëÿðí³øèìè ³ìåíàìè äëÿ 
íîâîíàðîäæåíèõ ä³â÷àòîê ïðè 

äåðæàâí³é ðåºñòðàö³¿ íàðîäæåííÿ 
â îðãàíàõ Äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó Òåðíî-
ï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ ñòàëè Àííà, 
Àíàñòàñ³ÿ. Âåðîí³êà, Â³êòîð³ÿ, 
ªëèçàâåòà, ªâà, Çëàòà, Êàì³ëà, 
Ì³ëàíà, Ïîë³íà, Ñîô³ÿ, Ñîëîì³ÿ, 
ïîâ³äîìëÿº íà÷àëüíèê â³ää³ëó 
Äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ àêò³â öè-
â³ëüíîãî ñòàíó ó Òåðíîï³ëüñüê³é 
îáëàñò³ ²ðèíà Ìàñëî.

Íàéá³ëüø ïîøèðåí³ ÷îëîâ³÷³ 
³ìåíà: Àðòåì, Âëàäèñëàâ, Äà-
âèä, Äàíèëî, Äåíèñ, Çàõàð, ²ëëÿ, 
Ìàêñèì, Ìàòâ³é, Ìàðêî, Ìàðê, 
Îëåêñàíäð.

Ð³äêîâæèâàí³ æ³íî÷³ ³ìåíà: 
Àãí³ÿ, Àäåë³íà, Àäåë³ÿ, Àì³ðà, 
Àí³ñ³ÿ, Àïîëë³íàð³ÿ, Äàí³ëà, Äæà-
ì³ë³ÿ, Åìåë³, ªâàíãåë³íà, ²ëàð³ÿ, 
Êâ³òêà, Ë³àíà, Ìàãäàëåíà, Í³êîëü, 

ЯК НАЗИВАЛИ ДІТЕЙ У 2020-
МУ І ПОПЕРЕДНІ РОКИ
Діти  За останнє півріччя в Тернопільській 
області народилися 3764 малюки

Ñàì³ðà, Òåîíà, Ðîçàë³ÿ.
Ð³äêîâæèâàí³ ÷îëîâ³÷³ ³ìåíà: 

Àê³ì, Ãàáð³åëü, Äàí³åëü, Äåì³ð, 
Äæåñàÿ, Äîì³í³ê, Åëüãàðä, ²ëàé, 
²òàí, Ëàçàð, Ìàðò³í, Ïëàòîí, 
Ïðåá³, Ðàì³ð, Ðóâèì, Ñèìåîí, 
Óëàñ, Þë³àí.

²ðèíà Ìàñëî ðîçïîâ³ëà, ùî öüî-
ãîð³÷ ùå íå áóëî âèïàäê³â, êîëè 
áàòüêàì, ÷åðåç îáðàçëèâ³ñòü ³ìåí³, 
â³äìîâëÿëè â ðåºñòðàö³¿ äèòèíè.

Â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíî-
äàâñòâà,  ëþäèíà ñàìîñò³éíî ìîæå 
çì³íèòè ñâîº ³ì'ÿ, ÿêùî âîíà äî-
ñÿãëà 14 ðîê³â. Ç 16 ðîê³â çãîäà 
áàòüê³â óæå íå ïîòð³áíà.

Íàãàäàºìî, ùî â 2019 ðîö³ íàé-
á³ëüø íåçâè÷íèìè ³ìåíàìè äëÿ 
õëîï÷èê³â ñòàëè — Áîãîäàð, ²ëàé 
òà Íàòàí, à â ä³â÷àòîê — Ê³ð³ÿ, 
Òåÿ, Í³ãåÿ.

À îò â 2018 ðîö³ ç-ïîì³æ íåçâè-
÷àéíèõ ÷îëîâ³÷èõ ³ìåí áóëè òàê³: 

Àìô³ëîõ³é, Âàëä³ñ, Åëüãàðä, ñåðåä 
æ³íî÷èõ — Ëóê³ÿ, Ê³ð³ÿ òà ßñì³í.

Ó 2017-ìó ñåðåä íåçâè÷àé-
íèõ ³ìåí äëÿ ñâî¿õ ä³òåé áàòüêè 
íà Òåðíîï³ëüùèí³ ðåºñòðóâàëè 
òàê³: äëÿ õëîï÷èê³â — Àðàîí, 
²ëüÿñ, Ëóêàñ, äëÿ ä³â÷àòîê — ²ÿ, 
Òåÿ, Åììà.

Çàóâàæèìî, çã³äíî ç ÷èííèì 
çàêîíîäàâñòâîì, áàòüêè ïîâèíí³ 
çàðåºñòðóâàòè äèòèíó íå ï³çí³øå 
ïåðøîãî ì³ñÿöÿ â³ä äíÿ ïîëîã³â 
â îðãàí³ Äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó çà ì³ñöåì 
ïðîæèâàííÿ îäíîãî ç áàòüê³â àáî 
çà ì³ñöåì íàðîäæåííÿ äèòèíè.

ßêùî áàòüêè öå çðîáëÿòü 
íåñâîº÷àñíî òà áåç ïîâàæíî¿ 
ïðè÷èíè, äëÿ íèõ ïåðåäáà÷åíî 
íàêëàäåííÿ øòðàôó â³ä îäíî-
ãî äî òðüîõ íåîïîäàòêîâóâàíèõ 
ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí (â³ä 
51 äî 153 ãðí).

Тернополянин Назарій Хамуляк з 11-місячною донечкою. 
Після довгих пошуків подружжя обрало ім’я Соломія

Ëþäèíà ñàìîñò³éíî 
ìîæå çì³íèòè ñâîº 
³ì'ÿ, ÿêùî âîíà 
äîñÿãëà 14 ðîê³â. 
Ç 16 ðîê³â çãîäà 
áàòüê³â óæå íå ïîòð³áíà
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Які довідки 
не потрібні 
 Ç 12 ñåðïíÿ òåðíîïîëÿ-
íàì á³ëüøå íå ïîòð³áíî 
ïîäàâàòè äîâ³äêè ïðî çàðå-
ºñòðîâàíèõ îñ³á â æèòëîâî-
ìó ïðèì³ùåíí³ (ïðî ñêëàä 
ñ³ì’¿) àáî äîâ³äêó ïðî ðåº-
ñòðàö³þ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. 
Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ 
ï³äïèñàâ ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ñåðã³é Íàäàë.
Â³äòåïåð êåð³âíèêè çàêëàä³â 
îñâ³òè òà óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 
³ íàóêè îòðèìàëè äîñòóï 
äî Ðåºñòðó ãðîìàäè òà ñà-
ìîñò³éíî ôîðìóâàòèìóòüñÿ 
â³äïîâ³äí³ Âèòÿãè ïðè íà-
äàíí³ òàêèõ îñâ³òí³õ ïîñëóã: 
çàðàõóâàííÿ ä³òåé â çàêëàäè 
äîøê³ëüíî¿, ïîçàøê³ëüíî¿ òà 
çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè; 
îðãàí³çàö³ÿ õàð÷óâàííÿ ó çà-
êëàäàõ îñâ³òè; îðãàí³çàö³ÿ 
îçäîðîâëåííÿ ä³òåé, ùî ïî-
òðåáóþòü îñîáëèâî¿ ñîö³àëü-
íî¿ óâàãè òà ï³äòðèìêè.

Просять 
повернути 
бебі-бокси 
 Íåáàéäóæ³ ãðîìàäÿíè 
ñòâîðèëè åëåêòðîííó ïåòè-
ö³þ ïðî â³äíîâëåííÿ ïðî-
ãðàìè íàòóðàëüíî¿ äîïîìîãè 
íîâîíàðîäæåíèì «Ïàêóíîê 
ìàëþêà» íà ñàéò³ Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
Ãðîìàäÿíè ïðîñÿòü:
 â³äíîâèòè âèäà÷ó «Ïàêóí-
ê³â ìàëþêà» 
 çàïðîâàäèòè ìîíåòèçàö³þ 
îäíîðàçîâî¿ íàòóðàëüíî¿ 
äîïîìîãè âèêëþ÷íî äëÿ òèõ 
ìàòåð³â, ÿê³ íàðîäæóâàëè 
â 2020-ìó ðîö³ ³ íå îòðè-
ìàëè áåá³-áîêñ. Ïåðåâàãè 
«Ïàêóíêà ìàëþêà» ïåðåä 
ãðîøîâîþ êîìïåíñàö³ºþ:
âàðò³ñòü òîâàð³â, êîí-
òðîëü  ÿêîñò³ ôîíäîì ÎÎÍ 
(UNICEF), øèðîêèé àñîð-
òèìåíò, äîñòóïí³ñòü. 

КОРОТКОКОРОТКО

Існує чіткий перелік докумен-
тів для реєстрації народження 
дитини, відповідно до даних, 
що вказані на офіційному сай-
ті Міністерства юстиції, такими 
документами є:
 паспорт заявника, якщо заяв-
никами є не її батьки;
 документ, який підтверджує 
факт народження — медичний 
документ, виданий закладом 
охорони здоров'я;
 паспорти батьків або одного 

з них;
  документ, що підтверджує 
походження дитини від батька 
(свідоцтво про шлюб або спіль-
на заява матері та батька дитини 
або заява матері) 
  За відсутності документа 
закладу охорони здоров’я 
або медичної консультатив-
ної комісії, підставою для ре-
єстрації народження є рішення 
суду про встановлення факту 
народження.

Які документи потрібні для реєстрації народження?
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Ö³íè íà îðåíäó êâàðòèðè ìî-
æóòü ðàäèêàëüíî â³äð³çíÿòèñÿ íà-
â³òü â îäíîìó ðàéîí³ Òåðíîïîëÿ. 
Âïëèâàº ðîçòàøóâàííÿ êâàðòèð, 
â³ê áóäèíêó, íàÿâí³ñòü áîéëåðà, 
³íäèâ³äóàëüíîãî îïàëåííÿ, ê³ëü-
ê³ñòü ê³ìíàò òîùî.

«ШУКАЛИ КВАРТИРУ ДВА 
ТИЖНІ…»

Ñòóäåíò Îëåêñàíäð ðîçïîâ³â, 
ùî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ÷åòâåðòîãî 
êóðñó ó íüîãî òà ùå äâîõ éîãî 
äðóç³â âèíèêëî áàæàííÿ îðåíäó-
âàòè êâàðòèðó. Óñ³ õëîïö³ ìàþòü 
ðîáîòó, òîìó ïðîáëåì ç îïëàòîþ 
âèíèêíóòè íå ìàëî á.

— Îðåíäóâàòè êâàðòèðó íå òàê 
ïðîñòî, ÿê çäàºòüñÿ, — êàæå Îëåê-
ñàíäð. — Ó ìåíå ç äðóçÿìè âèíè-
êàëè êîíôë³êòè ³íòåðåñ³â ÷åðåç 
îñîáèñò³ âïîäîáàííÿ êâàðòèð, 
à òàêîæ ö³íè, çà ÿêó ìè ìîãëè á ¿¿ 
îðåíäóâàòè. Òî â îäíîìó íå ìîãëè 
ç³éòèñÿ, òî â ³íøîìó. Òîìó ðàäæó 
îðåíäóâàòè êâàðòèðó ùîíàéá³ëü-
øå âäâîõ. Ìîæíà ³ îäíîìó, àëå öå 
âèéäå çàäîðîãî, àäæå âè, øâèä-
øå çà âñå, áóäåòå ïëàòèòè ùå é 
çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè.

«ХОЧУТЬ СІМ'Ю 
АБО ДІВЧАТ-СТУДЕНТОК»

Îëåêñàíäð ðîçïîâ³â, ùî â á³ëü-
øîñò³ âèïàäê³â âëàñíèêè êâàðòèð 
õî÷óòü çàñåëèòè ñ³ì'þ, àáî æ ä³-
â÷àò-ñòóäåíòîê, áàæàíî ñòàðøèõ 
êóðñ³â.

— Öå ëåãêî ïîÿñíèòè, àäæå âëàñ-
íèêè õâèëþþòüñÿ çà ñâîº ìàéíî òà 
³ çà êâàðòèðó â ö³ëîìó, — ïðîäîâæóº 
ñòóäåíò. — Ìè òåëåôîíóâàëè á³ëüø, 
í³æ íà äåñÿòîê íîìåð³â. Ó âîñüìè 
íàì êàçàëè, ùî ê³ìíàòà íå äëÿ ñòó-
äåíò³â, àáî æ äëÿ ä³â÷àò. Ïîÿñíþ-
âàëè öå òèì, ùî ç õëîïöÿìè á³ëüøå 
ïðîáëåì, àäæå ¿õ âàæ÷å ïðîêîíòðî-
ëþâàòè. Âîíè ìîæóòü ðîçïèâàòè àë-
êîãîëü, âîäèòè íåçíàéîìèõ ëþäåé 
äî ñåáå ³ òàê äàë³. Îñîáëèâî — äåÿê³ 
ïåðøîêóðñíèêè, ÿê³ ò³ëüêè ïðè-
¿õàëè â íåçíàéîìå ì³ñòî ³ õî÷óòü 

«â³ä÷óòè æèòòÿ íà ïîâíó».
Êîëè õëîïö³ êàçàëè, ùî âæå çà-

ê³í÷óþòü óí³âåðñèòåò ³ ìàþòü ðî-
áîòó, äî íèõ ñòàâèëèñÿ ëîÿëüí³øå 
òà ïðîïîíóâàëè îãëÿíóòè æèòëî.

«МНОЖТЕ ЦІНУ ОСЕЛІ НА ДВА 
ЧИ НА ТРИ»

— Äóæå ÷àñòî âëàñíèêè çäàþòü 
êâàðòèðè íå ñàì³. Öèì çàéìàþòü-
ñÿ ð³åëòîðè, êîòð³ òàêîæ áåðóòü 
îäíîðàçîâó ïëàòó çà ñâîþ ðîáîòó, 
îð³ºíòîâíî — 100 â³äñîòê³â â³ä 
çàÿâëåíî¿ ö³íè íà ì³ñÿöü, — êàæå 
Îëåêñàíäð. — Òîìó ìíîæòå ö³íó 
êâàðòèðè íà äâà ÷è íà òðè, àäæå 
äîäàòêîâî ó âàñ ìîæóòü ïîïðîñè-

ДЕ І ЗА СКІЛЬКИ СТУДЕНТ МОЖЕ 
ОРЕНДУВАТИ ЖИТЛО В ТЕРНОПОЛІ
Житло  Перед початком навчального 
року багато приїжджих студентів 
обирають проживання в орендованій 
квартирі. «RIA плюс» поцікавилася, у якому 
районі Тернополя помешкання дешевші, 
а також ділиться корисними порадами

òè îïëàòó çà äâà ì³ñÿö³ — ïåðøèé 
³ îñòàíí³é. Òàê âëàñíèêè ñòðàõó-
þòü ñåáå, àäæå êîëè ï³ä³éäå ìî-
ìåíò âèñåëÿòèñÿ, çà ï³â ðîêó ÷è 
ð³ê, êîøò³â çà îïëàòó êâàðòèðè 
ó âàñ ìîæå íå áóòè. Öå íîðìàëüíà 
ïðàêòèêà ³ ÿ ï³äòðèìóþ ¿¿, àëå äå-
õòî ïðî öå íàâ³òü íå çäîãàäóºòüñÿ.

Òîìó ÿêùî ö³íà çà êâàðòèðó 
ñêëàäàº, íàïðèêëàä, 5 000 ãðèâåíü 
â ì³ñÿöü, äîäàéòå ñò³ëüêè æ çà îñ-
òàíí³é ì³ñÿöü ñâîãî ïðîæèâàííÿ, 
à òàêîæ äîäàòêîâ³ 5 000 ãðèâåíü ÿê 
îïëàòà ð³åëòîðó, ÿêùî ñàìå â³í çà-
éìàºòüñÿ îðåíäîþ êâàðòèðè, ó çà-
ãàëüíîìó âèéäå 15 000 ãðèâåíü.

— ßêùî ö³ ãðîø³ ðîçä³ëèòè 
íà äâîõ ÷è òðüîõ ëþäåé, âîíà 
âèãëÿäàòèìå çíà÷íî ìåíøîþ, 
à íàäàë³ âè áóäåòå ïëàòèòè ô³ê-
ñîâàíó ñóìó, — êàæå Îëåêñàíäð.

Íàéá³ëüø âèã³äí³ âàð³àíòè 
îðåíäóþòü â ïåðø³ æ äí³, òîìó 
ìîí³òîðèòè ñàéòè ç îðåíäîþ 
êâàðòèð ïîòð³áíî ïîñò³éíî. ×àñòî 
áóâàº ³ òàê, ùî ïåðøîêóðñíèêè 
ï³ñëÿ òèæíÿ-äâîõ íà êâàðòèð³ 
õî÷óòü ïåðå¿õàòè â ãóðòîæèòîê, 
à öå îçíà÷àº, ùî êâàðòèðó çíîâó 
çäàäóòü â îðåíäó.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ОРЕНДА 
КВАРТИРИ?

Çàóâàæèìî, ùî ìàéæå ó âñ³õ 
âèïàäêàõ îðåíäè êâàðòèðè, ïëàòà 
çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè — îêðåìà.

Íàéäåøåâø³ äëÿ îðåíäè êâàð-
òèðè ðîçòàøîâàí³ â ì³êðîðàéîí³ 
«Àëÿñêà». Òàê, ñåðåäíÿ ö³íà íà îä-
íîê³ìíàòíó òà òðèê³ìíàòíó êâàð-
òèðó òóò îäíàêîâà — 4500 ãðèâåíü 
çà ì³ñÿöü. Äâîê³ìíàòíà êâàðòèðà 
äåøåâøà — 4200 ãðèâåíü. Ñå-
ðåäíÿ ö³íà çà îðåíäó äâî-òà òðè-
ê³ìíàòíèõ êâàðòèð òóò º íàéìåí-
øîþ ç-ïîì³æ âñ³õ ì³êðîðàéîí³â 
ì³ñòà. Ä³àïàçîí ö³í: îäíîê³ìíàò-
íà — 2500–6900 ãðèâåíü, äâîê³ì-
íàòíà — 2900–6900 ãðèâåíü, òðè-
ê³ìíàòíà — 4000–5600 ãðèâåíü.

Íàéäåøåâø³ äëÿ îðåíäè — îä-
íîê³ìíàòí³ êâàðòèðè çíàõîäÿòüñÿ 
íà «Äðóæá³». Òàê, ñåðåäíÿ ö³íà 
íà íèõ ñêëàäàº 4400 ãðèâåíü íà ì³-
ñÿöü. Ä³àïàçîí ö³í íà òàê³ îñåë³ êî-
ëèâàºòüñÿ â ìåæàõ 1500–8200 ãðè-
âåíü. Äëÿ äâî-òà òðèê³ìíàòíèõ 
êâàðòèð — 3000–6900 ãðèâåíü òà 
3000–11050 ãðèâåíü — â³äïîâ³äíî.

À îò íàéäîðîæ÷³ äëÿ îðåíäè 
êâàðòèðè — áåçóìîâíî â Öåíòð³ 
òà â ì³êðîðàéîí³ «Êàíàäà». Âèñî-
êà ö³íà çà îðåíäó êâàðòèð â Öåí-
òð³ îáóìîâëåíà ¿õ ðîçì³ùåííÿì. 
Çà îäíîê³ìíàòíó êâàðòèðó òðåáà 
âèêëàñòè â ñåðåäíüîìó 5200 ãðè-
âåíü íà ì³ñÿöü, à îò êîëèâàííÿ ö³í 
çíà÷íå — â³ä 1500 äî 9100 ãðè-
âåíü. Îðåíäà äâîê³ìíàòíî¿ êâàðòè-
ðè êîøòóâàòèìå âàì â ñåðåäíüîìó 
6900 ãðèâåíü. Ö³íè êîëèâàþòüñÿ 
â ìåæàõ 2900–13800 ãðèâåíü. 

Çà òðèê³ìíàòíó êâàðòèðó âàì äî-
âåäåòüñÿ â ñåðåäíüîìó ñïëà÷óâàòè 
7500 ãðèâåíü. Ö³íà êîëèâàºòüñÿ 
â³ä 3800 äî 13800 ãðèâåíü.

Ó ì³êðîðàéîí³ «Êàíàäà» ö³íà 
òåæ âèñîêà. Âëàñíèêè çäåá³ëüøî-
ãî çäàþòü æèòëî â íîâîáóäîâàõ. 
Ñåðåäíÿ ö³íà çà îðåíäó îäíî-
ê³ìíàòíî¿ êâàðòèðè º íå íàéâè-
ùîþ — 4800 ãðèâåíü, ä³àïàçîí 
ö³í — 2500–8200. Çà îðåíäó äâî-òà 
òðèê³ìíàòíèõ êâàðòèð âëàñíèêàì 
äîâåäåòüñÿ â ñåðåäíüîìó çàïëàòè-
òè 6200 òà 7700 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü 
â³äïîâ³äíî. Ä³àïàçîí ö³í íà æèòëî 
ñêëàäàº: äëÿ äâîê³ìíàòíèõ êâàð-
òèð — 3000–9600 ãðèâåíü, äëÿ 
òðèê³ìíàòíèõ — 7000–9600.

ЯКИЙ РАЙОН Є 
НАЙКОМФОРТНІШИМ?

Çà ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàíü êîðèñ-
òóâà÷³â ñàéòó DOM.RIA, íàéêîì-
ôîðòí³øèì ðàéîíîì ó Òåðíîïîë³ 
º Áàêà¿õà (çà Îáîëîíÿ). Ùîïðàâäà, 
éîãî îö³íèëè ëèøå äåñÿòü ëþäåé.

Íàñòóïíà — «Äðóæáà» ç ñå-
ðåäí³ì áàëîì 7,7, çà ðåçóëüòàòàìè 
îö³íêè 315 êîðèñòóâà÷³â. Íà òðå-
òüîìó ì³ñö³ — Öåíòð, ñåðåäí³é 
áàë — 7 áàë³â ð³âíî, öåé ðàéîí 
îö³íèëè 165 êîðèñòóâà÷³â.

Íèçüêèìè áàëàìè êîðèñòóâà÷³ 
îö³íèëè ðàéîíè — «Ñòàðèé ïàðê» 
(5,3) «Àâòîðèíîê» (5,6) òà «Îáî-
ëîíÿ» (5,9).

Середня ціна за оренду квартири в різних районах Тернополя за даними сайту 
DOM.RIA, станом на 21 серпня 2020 року. Ціна в гривнях за місяць проживання
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ïñèõîòåðàïåâòàì íå äîâîäèòüñÿ 
äîâãî âèêîïóâàòè ïðè÷èíè çðèâó.

Ðåàêö³¿ äðóãîãî òèïó ñõîæ³ 
íà õðîí³÷íó õâîðîáó, ðîçòÿãíóòó 
â ÷àñ³ ³ âèò³ñíåí³ ç³ ñâ³äîìîñò³. 
Çàãîñòðåííÿ äåïðåñ³é ³ ì³ãðåí³ 
çàçâè÷àé òðàïëÿþòüñÿ â ð³÷íèö³ 
àáîðòó ³ äí³ â³ðîã³äíîãî íàðîä-
æåííÿ äèòèíè.

Àëå íàéïîøèðåí³øèé — òðåò³é, 
óïîâ³ëüíåíèé òèï ðåàêö³é. Â³í 
òðèâàº â³ä 5 äî 15 ðîê³â. Âåñü öåé 
÷àñ ñïîãàäè ïðî ïðèêðèé åï³çîä ç 
ìèíóëîãî âèò³ñíåí³ ³ æîäíèì ÷è-
íîì íå ïðîÿâëÿþòüñÿ, àëå îäíîãî 
ðàçó — ÷àñîì ç ïî÷àòêîì ìåíî-
ïàóçè — óñâ³äîìëåííÿ ñèòóàö³¿ 
ç ìèíóëîãî íàêðèâàº ç ãîëîâîþ.

Ò³ ä³òè, ÿêèì íå äîçâîëåíî íà-
ðîäèòèñÿ, æèâóòü æèòòÿì âàìï³-
ð³â ó ñâ³äîìîñò³ ìàòåð³â ³ í³êîëè 
íå çàëèøàþòü ¿õ ó ñïîêî¿. Ó æ³íîê 
ç'ÿâëÿþòüñÿ ñèìïòîìè âàæêîãî 
íåâðîçó, ÿêèé ìó÷èòü ¿õ âñå æèò-
òÿ. ßê êàçàâ Êàðë Þíã, çëî÷èíè 
ïðîòè ñîâ³ñò³ íå çàëèøàþòüñÿ 
íåâ³äîìùåíèìè.

«ЧАСТО НЕНАРОДЖЕНІ ДІТИ 
СНЯТЬСЯ ЖІНКАМ» 

— Íåùîäàâíî ÿ ïðî÷èòàëà ³í-
òåðâ’þ, ó ÿêîìó ïñèõîëîã ðîçïîâ³-
äàëà, ùî äëÿ äåÿêèõ æ³íîê çðîáèòè 
àáîðò — öå ÿê âèäàëèòè çóá. Ó âàñ 
áóëè òàê³ êë³ºíòêè?

— Òàê. Íàâ³òü çîâñ³ì íåùîäàâ-
íî ó ìåíå íà êîíñóëüòàö³¿ áóëà 
æ³íêà, ÿêà âèéøëà çàì³æ çà ³òà-
ë³éöÿ ³ ó íèõ äîâãî íå áóëî ä³òåé. 
Â³í õîò³â ñ³ì'þ, àëå âîíà çàâàã³òí³-
òè íå ìîãëà. Âîíà íå îäðàçó ñêà-
çàëà, ùî ðîáèëà àáîðòè. Òàì áóëî 
ê³ëüêà îïåðàö³é. Âîíà ñêàçàëà, ùî 
ó íå¿ áóëà «áóðõëèâà» ìîëîä³ñòü, 
àëå âîíà çîâñ³ì íå ïîâ’ÿçóâàëà ö³ 
ðå÷³. Ïîñòàâèëà òàê çâàíèé áëîê 
íà öå.

×åðåç ðîêè íåíàðîäæåí³ ä³òè 

ñíÿòüñÿ æ³íêàì. Áóâàº, ùî ó òîé 
äåíü ÷åðåç áàãàòî ðîê³â æ³íêà ìàº 
ïîãàíå ñàìîïî÷óòòÿ. Íàñò³ëüêè 
âñå öå ãëèáîêî â³äáèâàºòüñÿ ó ï³ä-
ñâ³äîìîñò³.

×àñòî ó âèïàäêàõ àáîðòó äàº 
ïðî ñåáå çíàòè ïñèõîñîìàòèêà. 
Îñîáëèâî ó âèïàäêàõ, êîëè æ³íêè 
ðîáëÿòü àáîðò çà ìåäè÷íèìè ïî-
êàçàìè ï³ñëÿ 20-ãî òèæíÿ. Ó ìåíå 
áóëà êë³ºíòêà, ÿêà íàâ³òü ÷åðåç 
â³ñ³ì ðîê³â ÷óëà ôàíòîìí³ ðóõè 
äèòèíè. Âîíà áóëà ñòðàøåííî 
âèñíàæåíà öèì, íå ìîãëà ñïàòè… 
Ó íå¿ áóëà ô³çè÷íà ïàòîëîã³ÿ. Íà-
â³òü ÿêáè âîíà çàâàã³òí³ëà, äèòèíà 
íå ìîãëà á íàðîäèòèñü æèâîþ. 
Àëå ïåðåæèòè öå äóæå âàæêî.

— ×è º ùîñü ñõîæå íà òàêèé 
ñèíäðîì ó ÷îëîâ³ê³â?

— Òàê, äåÿê³ íàóêîâö³ íàâ³òü 
ó ÷îëîâ³ê³â ä³àãíîñòóþòü ÏÀÑ. Áó-
âàº òàêå, ùî ÷îëîâ³ê ï³äøòîâõóº 
æ³íêó äî òàêîãî ð³øåííÿ. ×àñòî 
âîíè êàæóòü: «ß íå ãîòîâèé». ² 
íàéäèâí³øå, ùî öåé ñèíäðîì 
çäåá³ëüøîãî ïðîÿâëÿºòüñÿ âæå 
÷åðåç ðîêè. Ó ìåíå áóâ êë³ºíò ç-çà 
êîðäîíó. Ó ìîëîäîìó â³ö³ éîãî 
äðóæèíà çðîáèëà àáîðò. Òî áóëî 
éîãî ð³øåííÿ. Êîëè â³í çâåðíóâñÿ 
äî ìåíå, éîìó áóëî áëèçüêî 40-à. 
Äëÿ ÷îëîâ³ê³â — öå ïåðåëîìíèé 
â³ê. Â³í êàæå: «Òåïåð ó ìåíå º âñå: 
ãðîø³, ñòàòóñ… Àëå ä³òåé íåìàº. 
ß ñîá³ íå ìîæó öüîãî ïðîáà÷èòè».

ÏÐÎªÊÒ

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Ó êîæí³é ç öèõ ³ñòîð³é — á³ëü òà 
ñëüîçè. ²íêîëè ð³øåííÿ çðîáèòè 
àáîðò êàðäèíàëüíî çì³íþº æèòòÿ. 
Àëå êîìó ïðî öå çíàòè êðàùå, 
í³æ ïñèõîëîãó. Ãàëèíà ßçëþê 
ðîçïîâ³äàº, ùî ìàéæå çà äåñÿòü 
ðîê³â ïðàêòèêè ÷óëà ñîòí³ òàêèõ 
³ñòîð³é. ² äâîõ îäíàêîâèõ ïðè÷èí, 
÷îìó æ³íêè çâàæóþòüñÿ íà àáîðò, 
íå çíàéòè.

Íàñïðàâä³, ïðî öþ ïðîáëåìó 
íå ãîâîðÿòü âãîëîñ. Òîìó ³ æ³íêè 
äî ïñèõîëîãà çâåðòàþòüñÿ âêðàé 
ð³äêî: ìîâëÿâ, ñàìî ïðîéäå, 
à ïñèõîëîã àáî áóäå ïåðåêîíó-
âàòè çàëèøèòè äèòèíó, àáî ³ òàê 
í³÷èì íå äîïîìîæå.

Ïðî òå, ùî òàêå ïîñòàáîðòíèé 
ñèíäðîì, ÷îìó æ³íêè ÷àñòî â³ä-
÷óâàþòü íàñë³äêè íàâ³òü ÷åðåç áà-
ãàòî ðîê³â òà ÷è áóâàþòü äîêîðè 
ñóìë³ííÿ ó ÷îëîâ³ê³â, ÷èòàéòå 
â ³íòåðâ’þ.

«ПСИХОЛОГ НЕ ПЕРЕКОНУЄ, 
ВІН ДАЄ ВАРІАНТИ» 

— Ïàí³ Ãàëèíî, ïåðåä ³íòåðâ’þ 
âè ñêàçàëè, ùî ëèøå îäíà ÷è äâ³ 
æ³íêè ç äåñÿòè çâåðòàþòüñÿ çà äî-
ïîìîãîþ ïñèõîëîãà â ìîìåíò, êîëè 
âèð³øóþòü çðîáèòè àáîðò àáî ï³ñëÿ 
òîãî. ×îìó?

— Ó ìîìåíò, êîëè æ³íêà ä³ç-
íàºòüñÿ ïðî íåçàïëàíîâàíó âà-
ã³òí³ñòü, âîíà ìîæå â³ä÷óâàòè 
ö³ëèé ñïåêòð åìîö³é, òàêèõ ÿê: 
òðèâîãà, ñòðàõ, ïàí³êà, â³ä÷óòòÿ 
áåçïîðàäíîñò³, ãí³â. ²íîä³ ï³ä-
òðèìêà áëèçüêèõ ëþäåé — ÷î-
ëîâ³êà, áàòüê³â — º æèòòºâî 
íåîáõ³äí³. Ùî æ ðîáèòè, êîëè 
ö³º¿ ï³äòðèìêè íåìàº, àáî íàâïà-
êè — º àòìîñôåðà íåðîçóì³ííÿ ³ 

â³äòîðãíåííÿ? Íàé÷àñò³øå â òàêèõ 
âèïàäêàõ æ³íêà, ä³â÷èíà çâàæó-
ºòüñÿ íà äóæå íåëåãêèé êðîê, ïðî 
ÿêèé ìîæå øêîäóâàòè âïðîäîâæ 
óñüîãî æèòòÿ — àáîðò. Íà ìîþ 
äóìêó, íàâ³òü, ÿêùî æ³íêà òâåðäî 
ïåðåêîíàíà ó ñâîºìó ð³øåíí³ òàêè 
ïîçáàâèòèñü íåáàæàíî¿ âàã³òíîñò³, 
¿é ñë³ä ïîãîâîðèòè ç ïñèõîëîãîì, 
ÿêèé, ó ñâîþ ÷åðãó, çðîçóì³º òà 
âèÿâèòü âíóòð³øí³ ïñèõîëîã³÷í³ 
ïðè÷èíè, ÿê³ ñïîíóêàþòü æ³í-
êó äóìàòè ïðî àáîðò. Âîíà ñàìà 
ìîæå íå ðîçóì³òè ãëèáèíí³ ìîòè-
âè, ÿê³ ïîâåðòàþòü ¿¿ äóìêè â á³ê 
ïîçáàâëåííÿ æèòòÿ.

²íîä³ äîñòàòíüî äîïîìîãòè 
æ³íö³ âèÿâèòè òîé ¿¿ âíóòð³øí³é 
ðåñóðñ, íàäàòè âïåâíåíîñò³ â ñâî¿õ 
ñèëàõ, äëÿ òîãî, ùîá æ³íêà ñõè-
ëèëàñü äî òîãî, ùîá äàòè øàíñ 
ñâî¿é äèòèí³ íàðîäèòèñü. Â îê-
ðåìèõ âèïàäêàõ æ³íö³ ïîòð³áíî 
îòðèìàòè ïðîñòî ³íôîðìàö³þ ïðî 
íàÿâí³ êðèçîâ³ öåíòðè, ÿê³ ìîæóòü 
íàäàòè ¿é íåîáõ³äíó ï³äòðèìêó — 
ìîðàëüíó ÷è ìàòåð³àëüíó, ÿêùî æ 
æ³íêà çíàõîäèòüñÿ â ñêëàäíèõ ñî-
ö³àëüíèõ óìîâàõ. ª âèïàäêè, êîëè 
æ³íêè â³äìîâëÿëèñÿ â³ä àáîðòó 
ï³ñëÿ çàïèñó íà ïåðåäàáîðòíå 
êîíñóëüòóâàííÿ, íå ä³éøîâøè 
äî î÷íî¿ çóñòð³÷³ ç ïñèõîëîãîì. 
Òîáòî ðîçóì³ííÿ ìàéáóòíüîãî 
êîíñóëüòóâàííÿ âæå ï³äâèùóº 
ñåðéîçí³ñòü ñòàâëåííÿ, çìóøóº 
æ³íêó ïîäóìàòè ùå ðàç, îáãîâî-
ðèòè ç ÷îëîâ³êîì ñâîº ïîäàëüøå 
æèòòÿ.

— ×è ìàº ïñèõîëîã ïðàâî ïåðå-
êîíóâàòè æ³íêó çàëèøèòè äèòèíó?

— Çã³äíî ç ïðîôåñ³éíîþ åòè-
êîþ, õîðîøèé ôàõ³âåöü, çâè÷àé-
íî, íå ïîâèíåí í³ âìîâëÿòè, í³ 
ïåðåêîíóâàòè. Àëå â³í ïîâèíåí 
äîïîìîãòè ëþäèí³ øèðøå ïîäè-

 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 у складних обставинах

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 
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ПСИХОЛОГ ПРО ТЕ, ЧОМУ ЖІНКИ 
ЗВАЖУЮТЬСЯ НА АБОРТ
Інтерв’ю  Із 10 жінок, які зробили аборт, 
лише одна одразу звернеться до психолога. 
Інші триматимуть цей біль у собі, поки він 
не перетвориться у злість, хворобу, депресію

âèòèñÿ íà ïðîáëåìó. Äîïîìîãòè 
¿é ç îö³íêîþ âíóòð³øí³õ òà çîâ-
í³øí³õ ðåñóðñ³â. ² òîä³ ëþäèíà 
ìîæå ïðèéíÿòè á³ëüø çâàæåíå ð³-
øåííÿ. ²íîä³ ïîòð³áíî äîïîìîãòè 
ëþäèí³ ãëÿíóòè íà ñâîþ ïðîáëåìó 
ï³ä ³íøèì êóòîì, îñê³ëüêè æ³íêà 
ìîæå ïðîñòî íå îá'ºêòèâíî îö³-
íþâàòè âëàñíå æèòòÿ.

² òîìó âîíà ìîæå áà÷èòè òå, 
÷îãî íåìàº, àáî íàäóìàòè ÿê³ñü 
íàñë³äêè, ÿêèõ íå áóäå. Çàâäàííÿ 
ïñèõîëîãà — ï³äòðèìàòè òà äî-
ïîìîãòè çðîáèòè ñâ³é âëàñíèé 
îáäóìàíèé âèá³ð.

«НАЗАВЖДИ ЗАЛИШАЄТЬСЯ 
У ПІДСВІДОМОСТІ» 

— Ùî òàêå ïîñòàáîðòíèé ñèí-
äðîì? ×è º â³í ó âñ³õ æ³íîê?

— ßêùî ç òèõ ÷è ³íøèõ ïðè÷èí 
æ³íêà ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïåðåð-
âàòè âàã³òí³ñòü, ¿¿ ìîæå ÷åêàòè 
äîñèòü íåïðèºìíà ð³÷ — ïîñòà-
áîðòíèé ñèíäðîì (ÏÀÑ — ïðèì. 
ðåä.). Öå — ïîºäíàííÿ ïñèõ³÷íèõ 
ñèìïòîì³â ÷è çàõâîðþâàíü, ÿê³ 
ìîæóòü ç'ÿâëÿòèñü âíàñë³äîê ïå-
ðåæèâàíü ï³ñëÿ àáîðòó.

Îñíîâíèì ñèìïòîìîì õâîðîáè 
º ïîñò³éíå ïåðåñë³äóâàííÿ ïåðå-
æèòîãî â ï³äñâ³äîìîñò³ æ³íêè. 
Äóøåâí³ ðàíè ïîñòàáîðòíîãî ñèí-

äðîìó ïðèð³âíþþòüñÿ äî áîìáè 
óïîâ³ëüíåíî¿ ä³¿, ÿêà â áóäü-ÿêèé 
÷àñ ìîæå âèáóõíóòè.

Êëàñè÷í³ ñèìïòîìè ïîñòàáîðò-
íîãî ñèíäðîìó — áåçñîííÿ, àãðå-
ñèâí³ñòü, ñòðàõ, ïî÷óòòÿ ïðîâèíè, 
àïàò³ÿ, çë³ñòü íà ñåáå ³ íà òèõ, õòî 
ñõèëèâ äî àáîðòó, íåñïðèéíÿòòÿ 
âñüîãî, ùî ïîâ'ÿçàíå ç äèòÿ÷îþ 
òåìîþ, — öå òå, ÷åðåç ùî ïðîõî-
äèòü á³ëüø³ñòü òèõ, õòî çâàæèâñÿ 
ïåðåðâàòè âàã³òí³ñòü. Äî òîãî æ, 
ñèëà ïåðåæèâàíü ïîâ'ÿçàíà ç ð³â-
íåì ïñèõîëîã³÷íî¿ çð³ëîñò³: ÷èì 
ãëèáøå ðîçóì³ííÿ æ³íêîþ æèòòÿ 
³ ñåáå, òèì âàæ÷å ¿é çíàéòè äó-
øåâíèé ñïîê³é.

— ×è áóâàº òàêå, ùî æ³íêè 
íå â³ä÷óâàþòü äîêîð³â ñóìë³ííÿ?

— Òàê. ª é ³íøèé âàð³àíò 
ðåàãóâàííÿ — í³÷îãî îñîáëèâî 
äðàìàòè÷íîãî ç íåþ íå ñòàëîñÿ: 
çà÷àòòÿ â³äáóëîñÿ íåâ÷àñíî, ³ ÿêáè 
ñèòóàö³ÿ ïîâòîðèëàñÿ, âäðóãå æ³í-
êà â÷èíèëà á òàê ñàìî.

Ïðîòå ìèíóëå íåîäì³ííî íàãà-
äàº ïðî ñåáå, àäæå çà øâèäê³ñòþ 
ïðîÿâó ïîñòàáîðòíèé ñèíäðîì 
ä³ëèòüñÿ íà òðè òèïè ðåàêö³¿. 
Ïåðøà — ìèòòºâà, êîëè æ³íêà 
çðèâàºòüñÿ ïðîòÿãîì ïåðøîãî 
ðîêó. Øâèäêå ðåàãóâàííÿ — 
ó ïåâíîìó ñåíñ³ áëàãî, îñê³ëüêè 

Ìè ïðîäîâæóºìî öèêë 
ñîö³àëüíèõ ïóáë³êàö³é 
«Âèáèðàþ æèòòÿ». 
Ìîæëèâî, ö³ ïîðàäè 
äîïîìîæóòü êîìóñü 
çðîáèòè â³ðíèé âèá³ð

Психолог каже, що моральна травма аборту може 
проявитись у жінки навіть через багато років. Тому якщо 
ви відчуваєте депресивні синдроми — зверніться за допомогою 
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Á³ë³ òà ðîæåâ³ àíåìîíè, æîâ-
ò³ ë³ë³¿, ÷åðâîí³ òðîÿíäè, ìàêè, 
à ùå ðîçìà¿òòÿ ³ðèñ³â, îðõ³äåé, 
òþëüïàí³â… Óñ³ âèãëÿäàþòü, íà÷å 
æèâ³, àëå çá³ëüøåí³ ó äåñÿòü ðà-
ç³â çà äîïîìîãîþ äèâî-ïðèñòðîþ, 
ùå é äîïîâíåí³ ìàã³÷íèì ñâ³òëîì. 
À íàñïðàâä³ öþ êðàñó ñòâîðþº 
Îêñàíà Âåíãåð ³ç Êîïè÷èíö³â.

Âåëåòåíñüê³ êâ³òêîâ³ êîíñòðóê-
ö³¿, ðîçì³ð ÿêèõ ïîäåêóäè ñÿãàº 
ïîíàä 2 ìåòðè, âèêîðèñòîâóþòü 
äëÿ äèçàéíó ³íòåð’ºðó, ôîòî-
çîí, ïðèêðàøàþòü çàëè áàãàòüîõ 
ðåñòîðàí³â, óñòàíîâ, ïðèâàòíèõ 
áóäèíê³â íå ëèøå â Óêðà¿í³, à é 
çà êîðäîíîì.

— ß çàâæäè áóëà òâîð÷îþ, â÷è-
ëàñü ó Òåðåáîâëÿíñüêîìó ó÷èëèù³ 
êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ (òåïåð âæå 
êîëåäæ) íà ôàêóëüòåò³ äåêîðà-
òèâíî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà, 
ïîò³ì — ó Êàì'ÿíö³-Ïîä³ëüñüêî-
ìó. Ùîñü ðîáèòè ðóêàìè ëþáëþ 
çìàëêó, — ãîâîðèòü Îêñàíà Âåíãåð.

Ìîëîäà ìèñòêèíÿ çàê³í÷èëà 
Òåðåáîâëÿíñüêèé êîëåäæ äåâ’ÿòü 
ðîê³â òîìó ç ÷åðâîíèì äèïëîìîì 
³ çàâæäè çãàäóº ñâî¿ ñòóäåíòñüê³ 
ðîêè ç íåâèìîâíèì òåïëîì ³ 
óñì³øêîþ, îñîáëèâî òàëàíîâè-
òèõ, òâîð÷èõ, êðåàòèâíèõ âèêëà-
äà÷³â ñïåö³àë³çàö³¿ «Äåêîðàòèâ-
íî-óæèòêîâå ìèñòåöòâî», ñåðåä 
ÿêèõ ¿¿ íàñòàâíèêè Ëåñÿ Ãàðàñþê 
³ Îëåã Êîòèê. Ëþáîâ äî òâîð÷îñ-

ò³, ÿêó âîíè ïðèùåïèëè þíèì 
16–17-ð³÷íèì ñòóäåíòàì, ó ìàé-
áóòíüîìó ç³ãðàëà âåëèêó ðîëü.

Ïðî â÷èòåëÿ ïàí³ Îêñàíè Îëåãà 
Êîòèêà ìè ðîçïîâ³äàëè ó ìàòå-
ð³àë³: «Ùîá áóäí³ íå çäàâàëèñü 
ñ³ðèìè, Îëåã Êîòèê ïîñåëèâ 
íà ñâîºìó ïîäâ³ð'¿ òðèìåòðîâèõ 
êàçêîâèõ ³ñòîò».

«ПОБАЧИЛА ВПЕРШЕ І 
ЗАКОХАЛАСЯ» 

— Ñòâîðþþ êâ³òè ëèøå ï³â-
ðîêó, — ðîçïîâ³äàº Îêñàíà Âåí-
ãåð. — Äåñü ð³ê òîìó ÿ ïîáà÷èëà 
â ³íòåðíåò³ òàê³ êâ³òè. ß ïðîñòî 
çàêîõàëàñü, àëå ìåí³ çäàâàëîñü, 
ùî íå çðîáëþ òàêîãî ñàìà. À ïî-
ò³ì â ã³ïåðìàðêåò³ â Õìåëüíèöü-
êîìó ïîáà÷èëà òàê³ æ. Âçèìêó 
áóëî á³ëüøå ÷àñó ³ äóìàþ: ÷îìó á 
íå ñïðîáóâàòè. Ïî÷àëà øóêàòè 
â ìåðåæ³. ² çíàéøëà á³ëüøå, í³æ 
î÷³êóâàëà.

Æ³íêà êàæå, ùî ïåðøó òðîÿí-
äó çðîáèëà «íà îäíîìó äèõàíí³». 
Îäðàçó âçÿëàñü çà âåëèêó ðîáîòó. 
Ùîïðàâäà, ïîò³ì íà äåÿêèé ÷àñ 
ïîêèíóëà çàéìàòèñÿ êâ³òàìè, áî 
ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó â Êîïè÷èíöÿõ 
íå áóëî äå âçÿòè ìàòåð³àëè.

Ïîò³ì æ³íêà âèð³øèëà äîïîâ-
íèòè êâ³òè ñâ³òëîì. Ñïî÷àòêó ç 
åëåêòðèêîþ äîïîìàãàâ ÷îëîâ³ê, 
àëå çàðàç æ³íêà ñàìà îñâî¿ëà ïðà-
âèëà ç'ºäíàíü.

— Ëþäÿì öå «çàéøëî», áî öå 
ùîñü íîâå, — ïðîäîâæóº ñï³âðîç-
ìîâíèöÿ. — ²çîëîí çîâñ³ì íîâèé 

МАЙСТРИНЯ З ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
СТВОРЮЄ УНІКАЛЬНІ КВІТИ 
Хенд мейд  Тендітними руками 28-річна 
Оксана Венгер з Копичинців творить 
неймовірні прикраси інтер'єру. Найбільша 
з них — майже 2,5 метра заввишки 

ìàòåð³àë. Éîãî âèêîðèñòîâóþòü 
ëèøå áëèçüêî òðüîõ ðîê³â.

Ïîò³ì çàõîïëåííÿ ïåðåðîñëî 
ó ïðèáóòêîâó ñïðàâó, êàæå æ³íêà. 
Ëþäè çàìîâëÿëè êâ³òè äëÿ ñâî-
¿õ áóäèíê³â, òåðàñ, áðàëè íàâ³òü 
ó öåðêâè. À ñâ³òëî ñòàëî ïðàêòè÷-
íèì äîïîâíåííÿì êðàñè.

ІЗОЛОН РОЗІГРІВАЄ, ЩОБ 
ПЕЛЮСТКИ БУЛИ ЯК СПРАВЖНІ 

— Öåé ìàòåð³àë º â ð³çíèõ êî-
ëüîðàõ. Ðàí³øå ìî¿ âèðîáè áóëè 
ëèøå â îäíîìó êîëüîð³. Çàðàç 
îñâîþþ íîâ³ òåõí³êè, — ïðî-
äîâæóº ìàéñòðèíÿ. — Êóïèëà 
àêðèëîâ³ ôàðáè, ÿê³ ï³äõîäÿòü 
äî ³çîëîíó. Ñàì ìàòåð³àë ðîç³ãð³-

âàþ áóä³âåëüíèì ôåíîì. ßêùî 
ïîòðèìàòè á³ëüøå, í³æ òðåáà 
íà ê³ëüêà ñåêóíä — çãîðèòü. Òîâ-
ùèíà ëèñòêà — ê³ëüêà ì³ë³ìåòð³â. 
Ôîðìóâàòè ïåëþñòêè òðåáà äóæå 
øâèäêî, ïîêè ìàòåð³àë ãàðÿ÷èé.

Ùîá ëèñòî÷êè ìàëè ïðèðîäíèé 
âèãëÿä, º ñïåö³àëüíà ôîðìà — 
ìîëäà, äî ÿêî¿ ïðèêëàäàºòüñÿ 
³çîëîí. Òàê ëèñòêè ïåðåáèðàþòü 
óñ³ ïðîæèëêè òà âèãèíè ñïðàâ-
æí³õ êâ³ò³â.

— Ëþäè âèáèðàþòü ñàì³, ÷è ìè 
ìàëþºìî ÷è í³, ÷è äàâàòè ñâ³òëî, 
÷è í³, — êàæå Îêñàíà. — Ùîïðàâ-
äà, â³äêîëè ìè çðîáèëè êâ³òè ç³ 
ñâ³òëîì, ùå æîäíîãî çàìîâëåííÿ 
áåç íüîãî íå áóëî. Âñ³ õî÷óòü ó âà-
ð³àíò³ òîðøåðà, áî âîíî íå ïðî-

ñòî ñòî¿òü ³ ïðèêðàøàº, à ùå é 
êîðèñíå.

Îêñàíà êàæå, ùî çðîáèëà âæå 
ïîíàä ñòî áóêåò³â. Íàéâèùèé — ³ç 
òþëüïàí³â, ÿêèé çàëèøèëà ñîá³ 
âäîìà. Éîãî âèñîòà 2 ì 20 ñì. Òà-
êîæ ìàº ðîçêëàäíèé áóêåò, ÿêèé 
âèêîðèñòîâóº äëÿ ôîòîçîí.

ЗРОБИЛА КРИЛА АНГЕЛА, ЯКІ 
«ПОЇХАЛИ» ЗА КОРДОН 

— ß çðîáèëà êðèëà äëÿ ñåáå ³ 
äîíå÷êè íà ôîòîñåñ³þ, — êàæå 
æ³íêà. — Õîò³ëà ïîêàçàòè ëþäÿì, 
ÿê³ êðàñèâ³ ôîòî âèõîäÿòü. Êð³ì 
òîãî, ³ ñàìèì íà çãàäêó çàëèøè-
ëèñü ãàðí³ ôîòî. Õî÷à â Êîïè-

÷èíöÿõ âîíè íå äóæå ïîïóëÿðí³, 
â á³ëüøèõ ì³ñòàõ — òàê. ß âæå 
ìàëà ïðàêòèêó ïîñèëàòè ðîáîòè 
çà êîðäîí. ² òàì ëþäè ñïðàâä³ 
â çàõâàò³. Îñîáëèâî â çàõâàò³ â³ä 
òàêèõ ôîòî ìàëþêè. Ìî¿é äîíå÷ö³ 
êðèëà äóæå ñïîäîáàëèñü.

Ó ïëàíàõ ìàéñòðèí³ ùå îäíà 
âåëè÷åçíà ðîáîòà — áóêåò ï³âîí³é.

— ß âæå ïðîñòî íå ìîæó äî÷å-
êàòèñü, êîëè â³çüìóñü çà öþ ðî-
áîòó. Çíàºòå, öå ÿê ó ãð³ — çàâæ-
äè õî÷åòüñÿ ïåðåéòè íà íîâèé 
ð³âåíü, ³ ò³øèòü, ùî ìî¿ ðîáîòè 
ïðèíîñÿòü êðàñó â æèòòÿ ëþ-
äåé, — çàâåðøóº ðîçìîâó Îêñàíà 
Âåíãåð.

Êâ³òè ç ³çîëîíó æ³íêà 
íàâ÷èëàñü ðîáèòè ñàìà 
³ íàâ³òü ïåðåòâîðèëà 
çàõîïëåííÿ 
ó ïðèáóòêîâó ñïðàâó. 
Õî÷à ñàìà íå â³ðèëà

Оксана Венгер з Копичинців зробила понад сотню букетів. 
Їй подобається приносити красу в життя людей

Найвищий букет — із тюльпанів — 
майстриня залишила собі вдома. 
Його висота —2 м 20 см

Відколи зробила квіти зі світлом, ще жодного замовлення без нього 
не було. Люди хочуть красиве і корисне

Матеріал для виготовлення квітів — 
ізолон, є різного кольору
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, 0–95–875–33–60, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Çà êðîê äî ïåðåìîãè ó âñåóêðà-
¿íñüêîìó êîíêóðñ³ ôîòîãðàô³é 
«Êíèæêîâ³ ãåðî¿ ñåðåä íàñ» — 
òåðíîïîëÿíêà ²ðèíà Îë³éíèê. 
Ä³â÷èíà íà ê³ëüêà ãîäèí ïåðåâò³-
ëèëàñü â ãîëîâíó ãåðî¿íþ òâîðó 
Øàðëîòòè Áðîíòå «Äæåéí Åéð». 
×îìó ñàìå îáðàç Äæåéí Åéð, 
ÿêèé â³í ìàº ñòîñóíîê äî ²ðèíè 
³ ÿêèì áîêîì äî öüîãî ðîäèíè 
ìèòöÿ ²âàíà Ôðàíêà òà ïàòð³àð-
õà Éîñèïà Ñë³ïîãî — ÷èòàéòå 
ó åêñêëþçèâíîìó ìàòåð³àë³ «RIA 
ïëþñ». ² íå çàáóâàéòå ï³äòðèìà-
òè ²ðèíêó, âïîäîáàâøè ¿¿ ôîòî 
íà ñòîð³íö³ êîíêóðñó ó Ôåéñáóê 
(ïîñèëàííÿ — ó äîâ³äö³ íàïðè-
ê³íö³ òåêñòó — ïðèì. àâò.).

— Öåé êîíêóðñ ïðîâîäèòü Ìîëî-
ä³æíà ñåêö³ÿ Óêðà¿íñüêî¿ á³áë³îòå÷-
íî¿ àñîö³àö³¿, — ðîçïîâ³ëà Ãàëèíà 
Êîìïàí³ºöü, çàâ³äóâà÷êà á³áë³îòå-
êè-ô³ë³¿ ¹ 2 äëÿ ä³òåé Òåðíîï³ëü-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ÖÁÑ. — Íàøà äè-
ðåêòîð ñïîíóêàëà äî òîãî, ùîá âñ³ 
ìîëîä³ á³áë³îòåêàð³ áðàëè ó÷àñòü. 
ß ñïîñòåð³ãàëà çà íàøîþ þíîþ á³-
áë³îòåêàðêîþ ²ðèíêîþ Îë³éíèê. 
Íàäçâè÷àéíî ñêðîìíà, ö³êàâà, 
àëå é çà öèì âñ³ì ñòî¿òü «õàðàê-
òåð». Îäðàçó ïåðåä î÷èìà — îáðàç 
Äæåéí Åéð. Çäàºòüñÿ, ùî ñï³ëüíîãî 
ó ãåðî¿í³ Øàðëîòòè Áðîíòå ³ þíî¿ 
á³áë³îòåêàðêè ç Òåðíîï³ëüùèíè? 
Âèÿâèëîñü, — º. ² äóæå áàãàòî.

²ðèí÷èíà ðîäèíà — ç³ Ñòðóñîâà, 
ùî íà Òåðåáîâëÿíùèí³. Ä³â÷èíà 
äåÿêèé ÷àñ òàì ïðîæèâàëà, çàðàç 
÷àñòî ¿çäèòü äî ñâåêðóõè. ² ñàìå 
ó Ñòðóñîâ³ ó 1894 ð. íàðîäèëàñü 
Îëüãà Ñèòíèê — àâòîðêà ïåðøî-
ãî ïåðåêëàäó òâîðó «Äæåéí Åéð» 
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. ¯¿ áàòüêî 
áóâ â àâñòð³éñüêîìó ïàðëàìåíò³, 
âîíà é ñàìà — ïðîâ³äíà óêðà¿í-
êà, ÷ëåíêèíÿ «Ïðîñâ³òè» òà îäíà 
³ç çàñíîâíèê³â «Ïëàñòó» ðàçîì ç 
Ïåòðîì Ôðàíêîì — ñèíîì âèäàò-
íîãî ìèòöÿ ²âàíà Ôðàíêà.

— Ïåòðî Ôðàíêî ñèìïàòèçó-
âàâ Îëüç³ ³ äîñ³ â ìóçå¿ Ñòðóñîâà 
çáåð³ãàºòüñÿ á³ëèé ñâåòð, ÿêèé 
äðóæèíà ²âàíà Ôðàíêà çâ’ÿçàëà 
äëÿ Îëüãè, — ðîçïîâ³ëà Ãàëèíà 
Êîìïàí³ºöü. — Ïðî ùèð³ ñòî-
ñóíêè ñâ³ä÷èòü ëèñòóâàííÿ, ùî 
çáåðåãëîñÿ â ìóçå¿ ñ. Ñòðóñîâà. 
Ïåòðî áóâ çàêîõàíèé ó Îëüãó. 
Íà ë³òí³õ êàí³êóëàõ, ùîá ïîáà-
÷èòè êîõàíó, â³í îðãàí³çîâóâàâ 
ó Òåðåáîâë³ çìàãàííÿ ïëàñòóí³â. 
Ç Òåðåáîâëÿíñüêî¿ ôîðòåö³ âîíè 
ïðîõîäèëè ð³çí³ ïåðåøêîäè ë³ñîì 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДЖЕЙН ЕЙР — 
ЗА КРОК ДО ПЕРЕМОГИ!
Історії  Який стосунок має 
тернополянка Ірина Олійник до родин 
Франка та Йосипа Сліпого і чому для 
фотоконкурсу вибрали саме цей твір — 
ексклюзивно для читачів «RIA плюс»

äî Ñòðóñîâà. ² âñå öå áóëî äëÿ 
òîãî, ùîá âèïèòè ÷àøå÷êó êàâè 
ç ðóê êîõàíî¿. Ìîëîäèì ëþäÿì 
íå ñóäèëîñü áóòè ðàçîì, ³ çãî-
äîì Îëüãà âèéøëà çàì³æ çà äâî-
þð³äíîãî áðàòà Éîñèïà Ñë³ïî-
ãî — Ðîä³îíà. Öþ ³íôîðìàö³þ 
ìè ä³çíàëèñü â³ä â÷èòåëüêè ³ñòîð³¿ 
Ñòðóñ³âñüêî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ 
øêîëè ³ì. Ñ. Áóäíîãî Îëåêñàíäðè 
Ìîðîç, äàëåêî¿ ðîäè÷êè Îëüãè 
Ñèòíèê-Ñë³ïî¿.

Ñàìå Îëüãà Ñèòíèê ïåðåêëàëà 
óêðà¿íñüêîþ êíèæêó, àáè íàø³ 
æ³íêè ³ ä³â÷àòà ìîãëè çíàéîìè-
òèñü ç òâîðîì ³ ïîáà÷èòè ñèëüíèõ 
äóõîì æ³íîê. «Òîìó, áà÷èòå, ³ ç 
Òåðíîï³ëüùèíîþ º çâ’ÿçîê — ìè 
íå òàê³ ïðîñò³, ÿê ïðî íàñ äóìà-
þòü», — æàðòóþòü ó á³áë³îòåö³.

Ç êîñòþìîì äîïîìîãëà àêòðèñà 
Òåðíîï³ëüñüêîãî äðàìòåàòðó ²ðè-
íà Ñêëàäàí. Âëàñíèìè ñèëàìè ðî-
áèëè ìàê³ÿæ òà çà÷³ñêó. Ôîòîñåñ³ÿ 
â³äáóëàñü â ²òàë³éñüêîìó äâîðèêó 
«Áóíêåðìóçó».

— Ìè çðîáèëè ïîíàä 400 ôîòî, 
àëå øóêàëè ºäèíó, àáè ïðåäñòàâè-
òè íà êîíêóðñ³, — ðîçïîâ³ëà Ãà-
ëèíà Êîìïàí³ºöü. — Çàðàç ôîòî ³ 
íàøà ²ðèíêà — çà êðîê äî ïåðå-
ìîãè. Â î÷àõ ä³â÷èíè íà ôîòî — 
âíóòð³øíÿ ñèëà. Ìàéæå ÿê ó ãå-
ðî¿í³ Äæåéí Åéð. Ôîí — ïóñòîòà, 
ñâ³òëî ³ ëèñòÿ äèêîãî âèíîãðàäó 
í³áè çàïåâíÿþòü, ùî âñå áóäå 
äîáðå.

Íà ÷àñ ôîòîñåñ³¿ ðîáîòó íå ïðè-
ïèíÿëè, ñì³þ÷èñü, çãàäóþòü á³-
áë³îòåêàð³. Äîêè òðèâàëà çéîìêà, 
äî á³áë³îòåêè çàâ³òàâ õëîï÷èê. 
²ðèíêà, çíÿâøè êàïåëþøîê, 
ïîá³ãëà øóêàòè éîìó ïîòð³áíó 

«Â î÷àõ ä³â÷èíè 
íà ôîòî — âíóòð³øíÿ 
ñèëà. Ìàéæå ÿê 
ó ãåðî¿í³ Äæåéí Åéð. 
Ôîí — ïóñòîòà, ñâ³òëî ³ 
ëèñòÿ âèíîãðàäó» 

êíèæêó, ñï³ëêóâàëàñü ç þíèì ÷è-
òà÷åì, à òîé, çàòàìóâàâøè ïîäèõ, 
ëèøå ñïîñòåð³ãàâ çà ÷óäåðíàöüêî 
îäÿãíåíîþ þíîþ á³áë³îòåêàðêîþ.

Íàðàç³ çà ²ðèíêó ãîëîñóþòü 
íå ëèøå òåðíîïîëÿíè. Îáðàç 
ä³â÷èíè çà÷åïèâ ïåäàãîã³â óí³-
âåðñèòåò³â, êîëåäæ³â Äîíåöüêà, 
Êèøåíåâà, Äóáíî. Ïðîãîëîñóâà-
ëè çà òåðíîï³ëüñüêó Äæåéí Åéð 
³ íàø³ åì³ãðàíòè — â³ä Ëîíäîíà 
äî Êàíàäè. Âïîäîáàéêè â³ääà-
þòü â³äîì³ ïðåäñòàâíèêè ìåä³à 
òà âèäàâíèöòâ. Îäèí ç íèõ íàâ³òü 
ïðîïîíóâàâ öå ôîòî ðîçì³ñòèòè 
íà îáêëàäèíö³ êíèæêè.

²ðèíà Îë³éíèê ïðî ó÷àñòü 
ó êîíêóðñ³ ãîâîðèòü ìàëî. Ä³â÷èíà 
ùå í³ÿêîâ³º â³ä ³íòåðåñó æóðíà-
ë³ñò³â ÇÌ² òà äóæå õâèëþºòüñÿ, 
÷è âäàñòüñÿ ïåðåìîãòè. Îòîæ, 

â íàøèõ ñèëàõ äîïîìîãòè ä³â÷èí³ 
ñòàòè íàé-íàé.

— Ãîëîñóâàííÿ òðèâàº äî 
31 ñåðïíÿ. À äî 15 âåðåñíÿ áóäå 
ðåçóëüòàò, — êàæå Ãàëèíà Êîìïà-
í³ºöü. — Òîæ, äîëó÷àéòåñü äî ïå-
ðåìîãè íàøî¿ çåìëÿ÷êè, ÷ëåíêèí³ 
Óêðà¿íñüêî¿ á³áë³îòå÷íî¿ àñîö³àö³¿, 
ó êîíêóðñ³. ̄ ¿ ïåðåìîãà äîïîìîæå 
íàãàäàòè âñ³ì ðîëü á³áë³îòåêè ³ 
êíèãè — âîíè áóëè, º ³ áóäóòü…

У юної бібліотекарки з Тернопільщини Ірини Олійник 
та героїні Шарлотти Бронте Джейн Ейр є багато спільного, не тільки ззовні

У перервах між зйомками Ірина бігала в бібліотеку 
і видавала книги. Діти дивувалися вигляду бібліотекарки

З костюмом допомогла актриса Тернопільського драмтеатру 
Ірина Складан. Власними силами робили макіяж та зачіску. 
Фотосесія відбулась в Італійському дворику «Бункермузу»

ДОВІДКА 

Більше інформації про конкурс, а та-
кож проголосувати за тернопільську 
Джейн Ейр Ірину Олійник можна 
за посиланням cutt.ly/EfppYXf. 
Підтримайте учасницю і своїми ко-
ментарями.
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СЕРЕДА, 26 серпня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.10 Шо? Як?
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. Реоль — 
Францiя 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA: 
Спорт 
15.20 Д/ц «Експедицiя зi Стiвом 
Бекшеллем» 
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
17.30 Нашi грошi 
18.55 Д/ц «Супер-Чуття» 
19.35 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
20.25 Д/ц «Дикi тварини» 
21.40 Бюджетники 
22.15 Д/ц «Вижити в дикiй 
природi» 
00.00 Спiльно 
03.30 Д/ф «Висота 307.5»
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, 12.00, 16.45, 
19.30 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей»
11.25, 12.20, 13.25, 15.30 «Мiняю 
жiнку»
17.10 Х/ф «Жiнка»
20.30, 21.30 К/к «Свати» 
22.35 Т/с «Принцип насолоди»
23.40 Х/ф «Фiрма»
02.30 К/к «Проблемна дитина» 
03.50 К/к «Проблемна дитина 
2» 

IНТЕР
03.15 Х/ф «Тиха гавань»
05.10 «Телемагазин»
05.40, 22.05 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i 
ї ї доньки» 
13.20 «Гарне здоров'я»
14.25, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 
випадок. Луна вiйни»
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий 
випадок. Злочинець мимоволi»
23.55 Т/с «Спокуса 2»

ICTV
04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35, 10.10 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини 
з Костянтином Стогнiєм 
11.35, 13.20 Т/с «Таємнi дверi»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
16.50 Х/ф «Потрiйна загроза»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
22.35 Т/с «Таємнi дверi» 12+ 
Прем'єра 
23.40 Х/ф «Пiслявесiльний 
розгром»
01.25 М/ф «Зоряний десант-4: 
Зрадник Марсу»
02.50 Т/с «Таємницi та брехня»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
06.05 Т/с «Коли ми вдома» 
07.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

09.10 Т/с «Комiсар Рекс» 
12.15, 14.50 «МастерШеф — 8»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.25 Т/с «Швидка допомога»
18.15 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «У кожного свiй 
обман»
00.50 «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 «Щоденники 
принцеси» 
13.00 Хто проти блондинок?
15.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Зачарована» 
23.10 Х/ф «Шопоголiк» 
01.30 Т/с «Пiдступнi покоївки»
02.20 Служба розшуку дiтей 
02.25 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 14.15, 20.15 Одного разу 
пiд Полтавою 
08.45, 14.45, 18.15 Танька i 
Володька 
09.15, 15.15, 00.00 Країна У 
09.45, 15.45, 23.00 Сiмейка У 
10.15, 17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
11.15, 16.15 4 весiлля 
12.15, 01.00 Панянка-селянка 
13.15, 19.15 Т/с «Євродиректор» 
21.15 М/ф «Льодовиковий 
перiод 3: Ера динозаврiв» 
02.00 Щоденники Темного
03.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 Т/с «Ласко»
08.55 Х/ф «Самолет против 
вулкана»
10.30 «Месть природы»
10.40, 17.15 «Затерянный мир»
13.15 Х/ф «Робокоп» 
15.10 Х/ф «Робокоп-2» 
19.20 Т/с «Опер по вызову-4»
20.15, 21.20 Т/с «Звонарь-2»
22.25, 00.00 Т/с «Кости»
01.40 «Облом.UA.»

ЧЕТВЕР, 27 серпня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.10 Шо? Як?
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. Тет 
д'Ор — Францiя 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA: 
Спорт 
15.20 Д/ц «Експедицiя зi Стiвом 
Бекшеллем» 
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
17.30 Бюджетники 
18.55 Д/ц «Супер-Чуття» 
19.35 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
20.25 Д/ц «Дикi тварини» 
21.40 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
22.15 Д/ц «Вижити в дикiй 
природi» 
00.00 #ВУКРАЇНI
03.30 Д/ф «Одесити на Дон-
басi»
04.25 Д/ф «Перехрестя Балу»

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, 12.00, 16.45, 
19.30 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей»
11.20, 12.20, 13.15, 15.05 «Одру-
ження наослiп»
17.10 Х/ф «Жiнка»

20.30 К/к «Свати» 
21.30 «Право на владу 2020» 
00.45 Х/ф «Параноя»
02.45 Х/ф «Непристойна 
пропозицiя»
05.15 «Любий, ми переїжджа-
ємо»

IНТЕР
03.10 Х/ф «Учитель на замiну»
04.40 «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»
11.05, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i 
ї ї доньки» 
13.20 «Гарне здоров'я»
14.25, 15.25 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 
випадок. Луна вiйни»
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий 
випадок. Злочинець мимоволi»
00.00 Т/с «Спокуса 2»

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини 
з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Секретний фронт 
11.10, 13.20 Т/с «Рiшає 
Онiстрат»
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50 Х/ф «Потрiйна загроза»
16.15 Х/ф «Робот на iм'я Чаппi»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi 
21.30 Т/с «Пес»
22.35 Т/с «Таємнi дверi» 12+ 
Прем'єра 
23.40 Х/ф «Законослухняний 
громадянин»
01.40 Х/ф «Унiверсальний 
солдат-2: Повернення»
03.00 Т/с «Таємницi та брехня»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
06.05 Т/с «Коли ми вдома» 
07.10, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»
09.00, 00.50 Т/с «Комiсар Рекс» 
12.00, 14.50 «МастерШеф — 8»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.20 Т/с «Швидка допомога»
18.15 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «У кожного свiй 
обман»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20, 13.00 Варьяти
09.00 Т/с «Шлях чарiвника» 
10.40 Х/ф «Щоденники принце-
си 2: Королiвськi заручини» 
15.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Освiдчення»
23.10 Х/ф «Дiвчина моїх 
кошмарiв»
01.40 Т/с «Пiдступнi покоївки»
02.30 Служба розшуку дiтей 
02.35 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 14.15, 20.15 Одного разу 
пiд Полтавою 
08.45, 14.45, 18.15 Танька i 
Володька 
09.15, 15.15, 00.00 Країна У 
09.45, 15.45, 23.00 Сiмейка У 
10.15, 17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
11.15, 16.15 4 весiлля 
12.15, 01.00 Панянка-селянка 
13.15, 19.15 Т/с «Євродиректор» 
21.15 М/ф «Льодовиковий 
перiод 4: Континентальний 
дрейф» 
02.00 Щоденники Темного
03.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 Т/с «Ласко»
09.00 Х/ф «Охотники за сокро-
вищами» 
10.55, 17.20 «Затерянный мир»
13.50 Х/ф «Робокоп-3» 
15.45 Х/ф «Пустое простран-
ство»
19.20 Т/с «Опер по вызову-4»
20.15, 21.20 Т/с «Звонарь-2»
22.25, 00.00 Т/с «Кости»
01.40 «Облом.UA.»

П`ЯТНИЦЯ, 28 серпня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.10 Шо? Як?
06.35 М/с «Книга джунглiв» 
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 01.25, 
05.20 Новини 
07.05, 08.05, 12.00, 13.10, 18.20, 
00.30, 01.55 Суспiльна студiя. 
Марафон 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України з 
нагоди свята Успiння Пресвятої 
Богородицi 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA: 
Спорт 
15.20 Д/ц «Експедицiя зi Стiвом 
Бекшеллем» 
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
17.25 VoxCheсk 
17.30 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Супер-Чуття» 
19.35, 21.40 Д/ц «Боротьба 
за виживання» 
20.25 Д/ц «Дикi тварини» 
22.15 Секрети Сонячної системи 
00.00 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
03.30 Д/ф «Перехрестя Балу»
04.25 Д/ф «Вiйна на нульовому 
кiлометрi»

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, 12.00, 16.45, 
19.30 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей»
11.15, 12.20, 13.10, 15.00 «Одру-
ження наослiп»
17.10 Х/ф «Жiнка»
20.30 «Лiга смiху»
22.40 «Вечiрнiй квартал 2020»
00.40 Х/ф «Шафт»
02.25 Х/ф «Фiрма»
05.20 Х/ф «Параноя»

IНТЕР
03.10 Х/ф «Мене звуть 
Арлекiно»
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»
11.05, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i 
ї ї доньки» 
13.20 «Гарне здоров'я»
14.25, 15.20, 00.50 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 
випадок. Луна вiйни»
18.00, 01.50 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Ти не ти»

ICTV
04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 23.25 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, 13.15 Х/ф «Божевiльня» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30, 16.25 Т/с «Вижити 
за будь-яку цiну-2» Прем'єра 
16.45, 22.55 Скетч-шоу «На 
трьох»

17.00, 20.10 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечiр 
00.00 Х/ф «Жанна д'Арк»
02.55 Т/с «Таємницi та брехня»

СТБ
04.00 Х/ф «Легенда Зорро» 
07.05, 19.00 «Наречена для 
тата 3»
09.05 «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 Т/с «У кожного свiй 
обман»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20 Варьяти
09.00 Т/с «Шлях чарiвника» 
10.40 Х/ф «Зачарована» 
12.50 Аферисти в мережах
14.50 Хто зверху?
16.50 Х/ф «Освiдчення»
19.00 Х/ф «Краля»
21.40 Х/ф «Чого хочуть жiнки» 
23.55 Х/ф «Живий товар»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 14.15, 20.15 Одного разу 
пiд Полтавою 
08.45, 14.45, 18.15 Танька i 
Володька 
09.15, 15.15 Країна У 
09.45, 15.45, 23.00 Сiмейка У 
10.15, 17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
11.15, 16.15 4 весiлля 
12.15, 00.00 Панянка-селянка 
13.15, 19.15 Т/с «Євродиректор» 
21.15 М/ф «Льодовиковий 
перiод: Курс на зiткнення» 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10, 01.20 Т/с «Ласко»
09.00 Х/ф «Охотники за сокро-
вищами» 
09.20, 17.20 «Затерянный мир»
13.10 Х/ф «Опасный элемент»
15.05 Х/ф «В поисках сокровищ 
нибелунгов»
19.20 Х/ф «Гнев»
21.10 Х/ф Знамение»
23.25 Х/ф «Дефектный»
02.05 «Месть природы»
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017»

СУБОТА, 29 серпня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.10 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, 10.01, 21.20 Д/ф «93: Бiй 
за Україну»
10.00 Хвилина мовчання: День 
пам'ятi захисникiв України, 
якi загинули в боротьбi 
за незалежнiсть, суверенiтет i 
територiальну цiлiснiсть 
України 
12.00 Поминальна панахида 
за загиблими 
13.30, 20.30, 23.45 Спецпроект 
«Iловайськ 08.2014» 
14.10 Телепродаж 
14.40 «Мирний птах»
15.45 «Синдром вiйни. Я по-
вернувся»
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ) 
19.30 Велика вечiрня (УГКЦ) 
00.40 Святi та грiшнi 
01.40, 04.45 #ВУКРАЇНI
03.00 Бюджетники 
04.15 Перша шпальта 
05.10 Схеми. Корупцiя в деталях 

1+1
06.55, 19.30, 05.50 ТСН 
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 14.40 «Свiт навиворiт»
11.05 «Любий, ми переїжджа-
ємо»
16.40 Х/ф «Водний свiт» 
20.15 Х/ф «Гладiатор»

23.25, 03.35 Тарас Костанчук 
у воєннiй драмi «Iловайськ 
2014. Батальйон «Донбас»
02.00 Х/ф «Шафт»

IНТЕР
03.20 «Чекай на мене. Україна» 
04.40 «Щоденник вагiтної»
05.05 «Телемагазин»
05.35 «М/ф»
06.25 «Слово Предстоятеля»
06.35 Х/ф «Благi намiри» 
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Полин — трава 
гiрка» 
13.05 Х/ф «Справа була 
у Пеньковi» 
15.05 Х/ф «Весна на Зарiчнiй 
вулицi» 
17.05, 20.30 Т/с «Таїсiя»
20.00, 02.30 «Подробицi»
22.25 «Ювiлейний вечiр Валерiя 
Леонтьєва «Кращий назавжди»
00.30 Х/ф «Малахольна»

ICTV
04.45 Скарб нацiї 
04.55 Еврика!
05.00 Факти 
05.30, 07.20 Секретний фронт 
06.25, 08.20 Громадянська 
оборона 
09.20, 13.00 Т/с «Таємнi дверi»
12.45 Факти. День 
13.40 Х/ф «День Незалежностi»
16.30 Х/ф «День Незалежностi: 
Вiдродження»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Цар скорпiонiв-2: 
Сходження воїна»
21.15 Х/ф «Цар скорпiонiв-3: 
Книга мертвих»
23.30 Х/ф «Цар скорпiонiв-4: 
У пошуках влади»
01.30 Х/ф «Цар скорпiонiв-5: 
Книга Душ»
03.05 Т/с «Таємницi та брехня»

СТБ
03.50, 10.50 Т/с «У кожного свiй 
обман»
09.30 «Неймовiрна правда про 
зiрки»
17.00, 22.35 «Звана вечеря»
19.00 «МастерШеф — 10»
00.30 Х/ф «Недiлi у Тiффанi»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Х/ф «Мiфiка: Завдання 
для героїв»
06.50 Х/ф «Мiфiка: Темносил»
09.00 Х/ф «Мiфiка: Некромант»
11.00 Х/ф «Мiфiка: Залiзна 
корона»
13.00 Х/ф «Мiфiка: Вбивця 
богiв»
15.10 Т/с «Сторожова застава» 
18.40 Х/ф «Персi Джексон та 
викрадач блискавок»
21.00 Х/ф «Персi Джексон i 
Море чудовиськ» 
23.00 Х/ф «Мама»
01.05 Т/с «Пiдступнi покоївки»
02.00 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.45 Х/ф «Iграшки з майбут-
нього» 
10.15 Х/ф «Творець iгор» 
12.15 Х/ф «Проти природи: 
Велика подорож слонiв» 
13.45 Х/ф «Проти природи 2: 
Вижити в Серенгет» 
15.25 Х/ф «Спайдервiк: 
хронiки» 
17.10 Х/ф «Прогулянки з 
динозаврами» 
18.40 Х/ф «Подалi вiд шаленої 
юрми»
20.45 Х/ф «Стiвен Хокiнг: 
теорiя всього»
22.50 Х/ф «Земля в облозi» 
00.30 Панянка-селянка 
02.45 Теорiя зради 
03.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Месть природы»
08.30 «Затерянный мир»
14.25 Х/ф «И грянул гром»
16.15 Х/ф «Трансформеры» 
19.00 Х/ф «Трансформеры-3»

21.50 Х/ф «Пустое простран-
ство»
23.40 Х/ф «Проект Е.1337: 
Альфа»
00.55 Т/с «Ласко»
01.50 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017»

НЕДIЛЯ, 30 серпня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.10, 07.40 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 Веселi саморобки 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви 
в Українi 
13.30 На вартi 
14.25 Телепродаж 
15.00 UA Фольк. Спогади 
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
18.00 Д/ц «Iсторiї вулканiв» 
18.30 Д/ц «Всi на море. Гаваї» 
19.30, 21.20 Д/ц «Дикi тварини» 
19.55 Д/ф «Острови. Карибськi 
острови: Занурення з акулами» 
22.00 Х/ф «Мої думки тихi»
00.40 UA: Фольк. Спогади 
01.40 Сильна доля 
03.00 Бюджетники 
04.15 #ВУКРАЇНI
04.45 Святi та грiшнi 

1+1
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-Забава» 
09.25, 02.25 «Свiт навиворiт»
14.00 Х/ф «Гладiатор»
17.10 Х/ф «Леон-кiлер»
19.30, 05.00 ТСН: «ТСН-Тиж-
день» 
21.00 «Танцi з зiрками 2020»
00.00 Концерт «Свiтське життя. 
15 рокiв» 

IНТЕР
03.00 «Щоденник вагiтної»
04.35 «М/ф»
05.05 Х/ф «Справа була 
у Пеньковi» 
06.50 «Гарне здоров'я»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Iнше життя»
12.00 Х/ф «Кохання з першого 
погляду в Iндiї»
14.00 Х/ф «Кохання з першого 
погляду на Бора-Бора»
16.00 Х/ф «Кохання в Ла-
пландiї» 
18.00 Х/ф «Безсмертя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Фабрика мрiй»
23.10 Х/ф «Весна на Зарiчнiй 
вулицi» 
01.05 «Речдок»

ICTV
05.00 Скарб нацiї 
05.10 Еврика!
05.15 Факти 
05.40, 09.30 Секретний фронт 
06.35, 08.30 Анти-зомбi 

07.30, 10.25 Громадянська 
оборона 
11.20, 13.00 Т/с «Вiддiл 44»
12.45 Факти. День 
14.30 Х/ф «Цар скорпiонiв-2: 
Сходження воїна»
16.35 Х/ф «Цар скорпiонiв-3: 
Книга мертвих»
18.45 Факти. Вечiр 
20.55 Х/ф «Пробудження»
23.05 Х/ф «Мiсiя «Серенiтi»
01.30 Х/ф «Вигнанець» 

СТБ
05.15 «Операцiя И: невiдома 
версiя»
06.10 «Вiрнi друзi: невiдома 
версiя»
06.45 «Стережись автомобiля: 
невiдома версiя»
07.40 «Дiамантова рука: невiдо-
ма версiя»
08.35 «Iван Васильович 
змiнює професiю:» невiдома 
версiя
09.25 «МастерШеф — 10»
12.55 «Хата на тата»
19.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси»
20.00 «Один за всiх»
21.55 «Я соромлюсь свого тiла»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20, 01.50 Варьяти
10.40 Х/ф «Дракон Пiта» 
12.40 М/ф «Викрадена 
принцеса» 
14.30 Х/ф «Персi Джексон та 
викрадач блискавок»
17.00 Х/ф «Персi Джексон i 
Море чудовиськ» 
19.00 Х/ф «Учень чаклуна» 
21.00 Х/ф «Валерiан i мiсто 
тисячi планет»
23.50 Х/ф «Євротур»
02.50 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 М/ф «Риф 3D: Приплив» 
10.30 М/ф «Льодовиковий 
перiод» 
12.00 М/ф «Льодовиковий 
перiод 2: Глобальне поте-
плiння» 
13.45 М/ф «Льодовиковий 
перiод 3: Ера динозаврiв» 
15.30 М/ф «Льодовиковий 
перiод 4: Континентальний 
дрейф» 
17.15 М/ф «Льодовиковий 
перiод: Курс на зiткнення» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одно-
го разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Тань-
ка i Володька 
23.00 Країна У 
23.30 Сiмейка У 
00.30 Панянка-селянка 
01.30 Щоденники Темного
03.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
08.55 «Джедаи 2020»
09.55, 23.50 «Затерянный мир»
13.50 Х/ф «Герой»
15.45 Х/ф «Храброе сердце» 
19.00 Х/ф «Аватар»
22.00 Х/ф «Окончательный 
приговор»
01.50 «Облом.UA.»
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РЕКЛАМА

Побачити Теребовлю 
з висоти 

Äëÿ òèõ, õòî ëþáèòü åêñòðèì, º âàð³-
àíò — ï³äíÿòèñÿ â íåáî. Äëÿ öüîãî äîâå-
äåòüñÿ ïî¿õàòè ó Òåðåáîâëþ.

Àêòèâí³ ðîçâàãè íàáóâàþòü äåäàë³ á³ëü-
øî¿ ïîïóëÿðíîñò³. ßêùî íàáðèäëè çâè÷í³ 
åêñêóðñ³¿ — ìîæåòå îãëÿíóòè Òåðåáîâëþ 
òà ¿¿ îêîëèö³ ç âèñîòè 600 ìåòð³â ï³ä ÷àñ 
ïîëüîòó íà ïàðàòðàéêó. Öå äâîì³ñíèé, 
íàäëåãêèé ë³òàëüíèé àïàðàò, ÿêèé âèêî-
ðèñòîâóº çàì³ñòü êðèëà ïàðàïëàí.

Ïàðàòðàéê, íà â³äì³íó â³ä êëàñè÷íîãî 
ïàðàïëàíà, ìàº äâèãóí, îñíàùåíèé ïî-
â³òðÿíèì ãâèíòîì, çà ðàõóíîê òÿãè ÿêîãî 
ïàðàòðàéê ìîæå ñàìîñò³éíî çë³òàòè. Ï³ëîò 
³ ïàñàæèð ïåðåáóâàþòü ó êð³ñëàõ âñåðå-
äèí³ ïðîñòîðîâî¿ ðàìè, ÿêà ¿õ çàõèùàº. 
Íà â³äì³íó â³ä ïîëüîòó íà ïàðàïëàí³, ï³ëîò 
³ ïàñàæèð ïàðàòðàéêó çë³òàþòü ³ ïðèçåì-
ëÿþòüñÿ, ñèäÿ÷è â êð³ñëàõ, ¿ì íå ïîòð³áíî 
á³ãòè àáî éòè ïðè çëüîò³ òà ïîñàäö³.

ТОП-5 НЕЗВИЧАЙНИХ РОЗВАГ 
НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 
Відпочинок  Якщо вам набридло гуляти в міських парках у вихідні, а на море чи в Карпати 
поїхати немає можливості — відкрийте для себе небачену та екстремальну Тернопільщину

Виноградники, 
як у Провансі 

Íà Ìîíàñòèðèùèí³ òåïåð º ñïðàâæí³ 
âèíîãðàäí³ ïîëÿ òà êðàôòîâå âèðîáíèöòâî 
àëêîãîëþ. Íåùîäàâíî ó ñåë³ Øâåéê³â, ùî 
çà 10 ê³ëîìåòð³â â³ä ðàéöåíòðó, â³äêðèëîñü 
ö³êàâå ì³ñöå äëÿ òèõ, õòî ëþáèòü «çåëåíèé 
òóðèçì» òà ñìà÷í³ íàïî¿.

Òóò íà Äí³ñòðîâñüêèõ ñõèëàõ âèðîùóþòü 
ôðóêòè òà ÿãîäè, ç ÿêèõ ïîò³ì ðîáëÿòü âèíà 
òà ³íø³ àëêîãîëüí³ íàïî¿. Äëÿ â³äâ³äóâà÷³â 
òóò ìîæóòü îðãàí³çóâàòè åêñêóðñ³¿ âèíî-
ãðàäíèêàìè òà äåãóñòàö³þ.

Á³ëüøå ³íôîðìàö³¿: shveikiv.com.ua

«Піднятися в гори» 
Ìàëî õòî çíàº, ùî íà Òåðíîï³ëüùèí³ 

ìîæíà â³äïî÷èòè â ãîðàõ.
Ïåðåõîäè ë³ñàìè, ãðèáíèìè ì³ñöÿìè ³ 

ñïîãëÿäàííÿ êðàºâèä³â ç âèñîêèõ ñêåëü, — 
çàäîâîëåííÿ, ÿêå ìîæå îðãàí³çóâàòè êîæåí. 
Ïîòð³áíî ò³ëüêè ñ³ñòè â àâòîáóñ ÷è àâòî ³ 
âèáðàòèñÿ ó Êðåìåíåöüê³ ãîðè.

Òàêîæ ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè ìîæíà çàâ³òàòè 
ó ñàì Êðåìåíåöü. Çíàéîìñòâî ç ì³ñòîì 
âàðòî ðîçïî÷àòè ç â³äâ³äóâàííÿ ãîðè 
Áîíà, â³äîìî¿ ãåîëîã³÷íî¿ òà ³ñòîðè÷íî¿ 

ïàì’ÿòêè. Âè ìàòèìåòå ìîæëèâ³ñòü ïî-
ìèëóâàòèñü íàäçâè÷àéíèìè êðàºâèäàìè, 
ÿê³ â³äêðèâàþòüñÿ ç âèñîòè 100 ì íàä 
äîëèíîþ ïîò³÷êà ²ðâà, ïîçíàéîìèòèñü 
³ç çáåðåæåíèìè êâàäðàòíîþ íàäáðàìíîþ 
äâîÿðóñíîþ âåæåþ ç ãîòè÷íèì àðêîâèì 
ïðî¿çäîì, çíà÷íîþ ÷àñòèíîþ îáîðîííèõ 
ìóð³â, ùî ì³ñöÿìè äîñÿãàþòü 8–12 ì 
âèñîòè. Ç ãîðè â³äêðèâàºòüñÿ ïàíîðàìà 
ìàéæå âñüîãî ì³ñòà, áàãàòîãî íà ³ñòîðè÷-
íî-àðõ³òåêòóðí³ ïàì’ÿòêè.

Сплави по Дністру 
ßêùî âè ëþáèòå âîäí³ ðîçâàãè ³ æîä-

íîãî ðàçó íå áóëè íà ñïëàâ³ ïî Äí³ñòðó — 
òî ãàéäà òóäè.

Äí³ñòåð — îäíà ³ç íàéäîâøèõ ð³ê â Óêðà-
¿í³ — áåðå ïî÷àòîê ³ç íåâåëèêîãî äæåðåëà 
ó Ñõ³äíèõ Áåñêèäàõ íà âèñîò³ 818 ì. Çà-
ãàëüíà äîâæèíà — 1362 êì. Â³äïî÷èíîê 
íà Äí³ñòð³ ìîæå áóòè øâèäêèì é äèíàì³÷-
íèì (íà äåíü ÷è â³êåíä) àáî íåêâàïëèâèì 
é ìåäèòàòèâíèì (íà òèæäåíü, ³ç äîâãèìè 
ïåðåõîäàìè é ÷èñëåííèìè åêñêóðñ³ÿìè). 
Îïòèìàëüíèì äëÿ ñó÷àñíèõ çàéíÿòèõ ëþäåé 
º âàð³àíò òðèäåííîãî ñïëàâó (ùîá áóâ áî-

äàé 1 äåíü ïîâíîãî çàíóðåííÿ). Òðèâàë³ñòü 
ñïëàâíîãî äíÿ çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ âîäè, 
÷îâíà é îñîáèñòèõ ïðåôåðåíö³é òóðèñòà 
(ïîâåñëóâàòè ÷è ïîçàñìàãàòè ³ ïîïëàâàòè).

Íà Äí³ñòð³ ìîæíà ïîáà÷èòè ÷èìàëî 
ñïëàâíèõ çàñîá³â: â³ä ïëîñêîäîíîê äî òå-
ïëîõîä³â. Óñå æ ðåêîìåíäóºìî âèêîðèñòî-
âóâàòè êàíîå òà êàÿêè (áàéäàðêè): âîíè 
øâèäê³ é ìàíåâðåí³, íà íèõ çðó÷íî ïðè-
÷àëþâàòè äëÿ îãëÿäó ö³êàâîãî ì³ñöÿ.

Çàðàç ñïëàâè îðãàí³çîâóþòü ÷èìàëî òóð-
ô³ðì, àëå çà íàÿâí³ñòþ çàñîá³â, ìîæíà ³ 
ñàìèì ñêëàñòè ìàðøðóò.

Підземні міста 
Íà Òåðíîï³ëüùèí³ çíàõîäèòüñÿ íàéäîâ-

øà ó ñâ³ò³ ã³ïñîâà ïå÷åðà «Îïòèì³ñòè÷íà». 
Ðîçòàøîâàíà âîíà íà Áîðù³âùèí³ â ë³ñî-
âîìó óðî÷èù³ «Êîðîë³âêà».

Ñóìàðíà äîâæèíà õîä³â, çà ÿêèìè ñêëà-
äåí³ êàðòè, ñòàíîâèòü ïîíàä 260 êì. Àëå 
ïå÷åðà äî ê³íöÿ íå ðîçâ³äàíà. Âîíà çàéìàº 
ïëîùó áëèçüêî 2 ãåêòàð³â, ùî çóìîâëåíî 
÷èñëåíí³ñòþ òà çâèâèñò³ñòþ õîä³â.

Çàðàç ó ïå÷åðó ïðîïîíóþòü 7 âèä³â åêñ-
êóðñ³é ð³çíî¿ ñêëàäíîñò³.У селі Швейків для відвідувачів 

можуть організувати екскурсії 
виноградниками та дегустацію

Оглянути Теребовлю та її околиці 
з висоти 600 метрів можна під час 
польоту на паратрайку

Відпочинок 
на Дністрі може 
бути швидким 
й динамічним 
(на день чи вікенд) 
або неквапливим 
й медитативним 
(на тиждень, 
із довгими 
переходами й 
численними 
екскурсіями)

Зараз в печеру «Оптимістична» 
пропонують 7 видів екскурсій 
різної складності

Кременецькі гори — це переходи лісами, грибними місцями і споглядання 
краєвидів з високих скель. Таке задоволення може організувати кожен
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ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №33

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ

22196

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

Ãàçåòà º ÷ëåíîì «Óêðà¿íñüêî¿ Ìåðåæ³
Îãîëîøåíü».

Ãàçåòà º ÷ëåíîì Âñåñâ³òíüî¿ Ãàçåòíî¿ Àñîö³àö³¿

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

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

Áåçêîøòîâíå ðîçïîâñþäæåííÿ äðóêîâàíîãî ÇÌ² îïëà÷åíî ðåêëàìîäàâöåì. 
Ðåêëàìà ïîçíà÷àºòüñÿ ðåºñòðàö³éíèì íîìåðîì òà äðóêóºòüñÿ â³äì³ííèì â³ä îñíîâíîãî øðèôòîì. Ìàòåð³àëè ó 
ðóáðèêàõ «Çðîáëåíî â Òåðíîïîë³», «Íîâèíè êîìïàí³é», «Øîï³íã», «Ïîë³òè÷íà ïîçèö³ÿ» òà «Ïðåñ-ñëóæáè» ïóáë³-
êóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà òåêñòè 
ðåêëàìè é îãîëîøåíü. Ïåðåäðóê ìàòåð³àë³â — ò³ëüêè ç äîçâîëó ðåäàêö³¿. 
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— Лікарю, у мене музика в голові грає.
— І що?
— Я таку не хочу слухати.

***
Неділя по обіду. Вся велика родина 
Рабіновичів вдома. Сара старанно грає 
на фортепіано. Її чоловік Яша гірко 
слухає і потім все ж не витримує:
— Сарочко, серце моє, вистачить таки 
мучити інструмент і мої нерви. Ну, 
куплю, куплю я тобі той сарафан!
Лунає ще кілька гучних акордів.
— І босоніжки теж куплю!

***
— У наш час кар’єрною драбиною най-
краще підніматися без нічого.
— Без сім’ї й дітей?

— Без сорому і совісті.

***
— Відгадай загадку: Дзижчить, але 
справу знає.
— Бджола?
— Ні-і, безпілотник!

***
— Чому пасічник, коли збирає мед, 
одягає на голову сітку?
— Якщо його бджоли потім впізнають, 
йому хана.

***
З кухні лунає гуркіт і звук розбитого скла.
— Господи, що ти там робиш, кохана?
— Нічого, дорогий, все вже зроблено.

***
Закон життя: в якому б районі ти 

не оселився, сусід з перфоратором 
розшукає тебе й оселиться поруч…

***
— Скільки я вам повинен?
— А скільки не шкода!
— Що, зовсім безкоштовно?

***
Учитель:
— Ваш син гірше всіх інших знає 
географію!
Батько:
— Неважливо, з нашими доходами все 
одно далеко не заїдеш!

***
Чоловік запитує у дружини:
— А чому ти носиш обручку не на тому 
пальці?

Дружина:
— Тому що вийшла не за того!

***
У перукарню ввалюється сильно зарос-
лий чоловік:
— Підстрижіть, як у минулий раз!
Перукар:
— Це не до мене, я тут всього рік працюю.

***
Коли ваші справи йдуть погано — не хо-
діть з ними.

***
— Ти ж збиралася худнути?
— Я їм салатик!
— Ти змішала м’ясо, ковбасу, картоплю, 
гриби й майонез!
— Я їм. Салатик.

ÐÎÇÂÀÃÈ
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Де перевірити здоров'я

ОВЕН Має схильність до ке-
рівництва, успішно працює 
в галузі юриспруденції, хірургії 

і військової справи. Інтелектуальний 
знак. Більшість Овнів — обдаровані 
оратори і письменники. Можуть знайти 
застосування в журналістиці, на радіо і 
телебаченні. Не люблять одноманітно-
сті та монотонності. Народжені під цим 
знаком націлені на допомогу людям. З 
цими якостями можуть бути пов’язані і 
професії Овна: вони здатні стати хоро-
шими лікарями, зокрема, хірургами, 
стоматологами, а також ветеринарами.

ТЕЛЕЦЬ Прагне до матеріаль-
ного забезпечення і творчого 
самовираження. Тельці — пре-

красні актори і музиканти, методичні 
та терплячі бізнесмени. Колеги їх 
поважають і цінують. Представники 
цього знаку відмінно справляються з 
розрахунками. Часто віддають перевагу 
сільськогосподарській професії.

БЛИЗНЮКИ Люблять поєд-
нання інтелекту та швидкості 
реакції. Чудові кравці, дантисти 

і ювеліри. Схильні до мистецтва, поезії і 
мов. Успішно працюють у сфері торгів-
лі. Не виносять критики. Близнюки ви-
нахідливі, а також фонтанують ідеями.

РАК Чудові кулінари, декорато-
ри, дизайнери інтер'єрів і педа-
гоги. Їм подобається працювати 

з дітьми. Працьовиті й акуратні. Раки 
володіють творчим підходом до робо-
ти. Найчастіше обирають ту роботу, яка 
приносить задоволення і радість.

ЛЕВ Знак, який жадає покло-
ніння і любові. Заради цього 
Леви готові неймовірно багато 

працювати. Обожнюють театр. Все, що 
роблять люди даного знаку, просяк-
нуте творчістю й оригінальністю. Їм 
підходить організаторська і суспільна 
діяльність.

ДІВА Пунктуальні, завжди 
тверезо мислять. Воліють 
редакторську та дослідницьку 

роботу. Уважні, добрі доктори, фарма-
цевти, вчителі. Діви дуже відповідальні. 
Володіють критичним складом розуму, 
акуратністю, точністю, а так само 
сумлінністю.

ТЕРЕЗИ Відмінні адвокати, 
дипломати, церковники. 
Прагнуть до гармонії та світла. 

Серед Терезів багато художників, ар-
тистів. Як правило, віддають перевагу 
праву. Легко ладнають з людьми, але 
при цьому не допускають нервозності 
й бруду.

СКОРПІОН Люди даного знаку 
Зодіаку люблять роботу, яка 
вимагає складності, багато уяви, 

сил, волі і мужності. Тонкі психологи і 
відмінні хірурги. Часто працюють в тех-
нічних, фізичних, хімічних лабораторі-
ях. Успішні спортсмени. Наполегливі і 
працелюбні.

СТРІЛЕЦЬ Інтелігентні, врівно-
важені, глибокі люди. Прекрасні 
мислителі і філософи. Вибира-

ють професію ветеринара, священика, 
лектора. Стрільці волелюбні. Обожню-
ють подорожувати і часто змінювати 
місце проживання.

КОЗЕРІГ Представники 
цього знаку ґрунтовні й завзяті 
у житті. Чітко рухаються до по-

ставленої мети. Козероги — старанні 
й акуратні бізнесмени, ремісники, 
архітектори, а також інженери. Мають 
схильність до фінансової сфери 
діяльності. Успішні, скрупульозні і 
безкомпромісні.

ВОДОЛІЙ Люди — генії. Їм під-
владна будь-яка професія. Вони 
наділені артистичним талантом, 

гарним смаком, магнетичним тяжін-
ням. У роботі уникають монотонності і 
рутини. Щасливі в політичній, науковій 
і громадській діяльності.

РИБИ Практичні і цілеспря-
мовані, артистичні, містичні 
й мрійливі. Більшість людей 

цього знаку Зодіаку належать мисте-
цтву. Мають дивну інтуїцію, життєве 
розуміння. Прекрасні громадські діячі, 
викладачі, лікарі.

Гороскоп професій 

АНЕКДОТИ

— Дорогий, не підкажеш, що це 
за вівця з тобою на фото!?
— Сестра!
— Така мила.

***
Швидкість звуку — досить 
дивна штука. Батьки щось 
говорять тобі в двадцять років, 
а доходить тільки до сорока.

***
Холодильник — наочний 
приклад того, що не важливо, 
який ти ззовні. Головне — що 
у тебе всередині!

***
— Скажіть, в чому ви зберігаєте 
свої заощадження?
— У мріях.

***
— Червоне вино до м’яса, біле — 
до риби.
— А горілка з пивом?
— До неприємностей.

***
— Сьомо, подивіться на ці мо-
золясті руки! Ця людина зовсім 
не хоче працювати головою!

***
От раніше було: Дім-робота, 
дім-робота… Чи то річ зараз: 
Дім — Дім — Дім — Дім!

***
— Капітан! Айсберг по курсу 
корабля!
— Айсберг? По курсу корабля? 
Щось дорого.

***
Мій кіт починає проявляти 
нервозність, тому що я вже 
кілька днів постійно перебуваю 
в його квартирі…

***
— Ви куди плануєте цього літа?
— У червні й липні будемо вдома, 
а в серпні хочемо вийти в магазин.

***
Психологи стверджують, що 
одночасні стосунки з двома 
дівчатами з різним кольором 

волосся неймовірно піднімають 
мотивацію підтримувати 
квартиру в чистоті.

***
Я часто дарую квіти, і я зрозумів: 
у стосунках чоловік є всього 
лише посередником. Одні 
жінки через тебе продають квіти 
іншим жінкам.

***
— Синку, вставай. Поїдемо 
на дачу копати картоплю.
— Тату, четверта ранку! І у нас же 
немає дачі!
— Це не означає, що нам 
не потрібна картопля…

***
— Якщо ви чимось зайняті, як 
визначити — це корисне заняття 
чи ні?
— Легко: корисне заняття скоро 
вам набридне…

***
Розмова друзів:
— Інтернет — це зло!
— Та годі тобі, я через Інтернет 
одружився.
— О! А я тобі про що кажу?

***
Уночі в парку на лавці обнялися 
закохані, милуються повним 
місяцем.
Вона зітхає:
— Милий, а ти зміг би любити 
мене, як Данте любив Беатріче?
Він мовчить, вона знову:
— А зміг би ти любити мене, як 
Петрарка кохав Лауру?
Він знову мовчить.
— Дорогий, а зміг би ти 
любити мене, як Ромео любив 
Джульєтту?
Він не витримує:
— Слухай, я тільки «Муму» 
читав… хочеш поплавати?

***
Якщо дівчина каже: «головне — 
не подарунок, головне — увага», 
запевняю вас: головне подарунок!
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Погода у Тернополі

ÑÈÍÎÏÒÈÊÃІÑÌÅÒÅÎ

«ІНТЕР-ОПТИКА»
Послуги: консультація професора Миколи Васи-
льовича Турчина; повне обстеження ока; сучасні 
методи діагностики, лікування та диспансерне 
спостереження хворих на глаукому; кваліфікований 
підбір засобів корекції (окуляри та контактні лінзи) 
лікарем-офтальмологом; великий асортимент 
якісних окулярів, оптичних і контактних лінз, оправ, 
сонцезахисних окулярів від провідних виробників; 
виготовлення та ремонт окулярів, в тому числі дитя-
чих; гарантійне та післягарантійне обслуговування. 
20-річний досвід роботи «ІНТЕР-ОПТИКА» та де-
сятки тисяч вдячних клієнтів надихають нас робити 
більше і ставати кращими!
Адреса: м. Тернопіль, вул. Миру, 3 А.
Тел.: (0352) 431–759, 097–238–87–02 

ЛОР-КЛІНІКА ДЛЯ ВСІЄЇ СІМ'Ї 
Оториноларингологи «ЛОР-клініки для всієї сім'ї» 
проводять якісну діагностику дорослих та дітей, 
лікування та профілактику захворювань вуха, 
носа, глотки і гортані, патологій слуху, отитів, 
ринітів, синуситів, фарингітів, тонзилітів, ларингі-
тів та інших захворювань ЛОР-органів. Лікування 
проводиться із застосуванням сучасних меди-
каментозних, ендоскопічних і лазерних методів 
лікування. Звернувшись до лікаря у медичному 
центрі «ЛОР-клініка для всієї сім'ї», ви якісно та 
комфортно пройдете діагностику та гарантовано 
отримаєте кваліфіковану допомогу.
Адреса: м. Тернопіль, просп. Злуки, 45. 
Тел. 096–497–27–57 
www.lor.te.ua. Lorklinika_ternopil 

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

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

ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ «РУХ»
Центр є сучасним лікувальним, реабілітаційним 
та профілактичним закладом, що допомагає 
усунути наслідки будь-яких травм чи 
захворювань опорно-рухового апарату, 
дихальної, серцево-судинної та імунної систем. 
Ми зупиняємо процес старіння м’язів усього 
тіла та повертаємо їм звичну рухову активність. 
Головною особливістю нашого Центру є 
те, що будь-яке лікування, реабілітація, чи 
профілактика патологій відбуваються шляхом 
відновлення рухової активності, природного 
лімфотоку та кровотоку у м’язах всього тіла. 
У центрі застосовується ефективна методика: 
КІНЕЗІТЕРАПІЯ. Основа даного методу полягає 
в стимуляції нервової і м'язової систем.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Миру, 2 А, 
тел. 098–128–44–68. Виписка з реєстру 
№ 3205907934 від 09.03.2016 р 
Facebook @rukh.termopil

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


