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ГАРЯЧА ВОДА ДЕШЕВШАЄ

НАЗРІВАЄ РЕВОЛЮЦІЯ?

с. 2

ХОТІВ «РЕКОРДНИЙ» 
ХАБАР с. 7

с. 11

 Тернопіль відмовився «ставити» життя на паузу 
через введення «червоної зони». Школи, садки та 
заклади харчування і надалі працюють. Хоча на їх 
керівників уже складають протоколи

 Батьки обурені, освітяни виконують рішення 
міського штабу. Підприємці готові до масових акцій 
протесту. Тим часом правоохоронці збираються 
щодня складати протоколи – за порушення с. 8-9

«ШТУРМУЮТЬ» БІЗНЕС ТА ЗАКЛАДИ ОСВІТИ
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Пожежно-рятувальна служба  101

Поліція   102

Швидка медична допомога 103

Аварійна газу 104, 51-51-26

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

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія міської ради          067-351-57-10

Довідкова залізничного вокзалу           47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова - 

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

Цілодобова стоматологічна служба  52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби - 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ÃÎËÎÂÍÅ

Н»

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст  Вадим Єпур. 

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Íåçâàæàþ÷è íà çàáîðîíó ðî-
áîòè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó 
ó «÷åðâîí³é çîí³», ó Òåðíîïîë³ 
çáåðåãëè âñþ ìåðåæó òðàíñïîðòó.

Ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò ç 7 âå-
ðåñíÿ ïåðåâîçèòü ïàñàæèð³â, îä-
íàê äëÿ öüîãî âîíè ïîâèíí³ ìàòè 
äîâ³äêó ç ðîáîòè. Âñþäè ìàþòü 
áóòè òàáëè÷êè «Ñïåö³àëüí³ ïå-
ðåâåçåííÿ», çàçíà÷èâ íà÷àëüíèê 
â³ää³ëó òðàíñïîðòíèõ ìåðåæ òà 
çâ’ÿçêó Îëåã Â³òðóê.

ЧИ СПРАВДІ ПОТРІБЕН ДОЗВІЛ?
Õî÷à ó ì³ñüê³é ðàä³ ïîÿñíèëè, 

ùî äëÿ ïðî¿çäó ó ãðîìàäñüêîìó 
òðàíñïîðò³ ïîòð³áíî ìàòè äîâ³ä-
êó — íà ïðàêòèö³ ¿¿ íå âèìàãà-
þòü. Æóðíàë³ñò «20 õâèëèí» çì³ã 
ñêîðèñòàòèñÿ òðàíñïîðòîì áåç 
æîäíèõ äîêóìåíò³â ç ðîáîòè. Í³ 
â òðîëåéáóñàõ, í³ â ìàðøðóòêàõ 
âîä³¿ òà êîíòðîëåðè íå çàïèòó-
âàëè, ÷è ìàº ïàñàæèð äîâ³äêó ç 
ðîáîòè? Ìè ïåðåêîíàëèñÿ.

Âàðò³ñòü ïðî¿çäó çàëèøèëàñü 
íåçì³ííîþ. Ìîæíà çàïëàòè-
òè çà ïðî¿çä ÿê ãîò³âêîþ, òàê ³ 

çà äîïîìîãîþ «Êàðòêè òåðíîïî-
ëÿíèíà».

— ß íå ðîçóì³þ, íàâ³ùî óñêëàä-
íþâàòè æèòòÿ ëþäÿì, — ñêàð-
æèòüñÿ òåðíîïîëÿíêà Í³íà. — 
Êîëè áóëà «ïîìàðàí÷åâà çîíà», 
òî ïóñêàëè ëèøå íà ïîëîâèíó 
ì³ñöü. Òåïåð òðåáà äîâ³äêè ìàòè, 
àëå ùî ðîáèòè ïåíñ³îíåðàì, ÿê³ 
ìàþòü ÷è â ë³êàðíþ, ÷è íà ðèíîê, 
÷è â ìàãàçèí ïî¿õàòè?

Ïðèâàòí³ ïåðåâ³çíèêè òàêîæ 
ïðàöþþòü â ðåæèì³ «ñïåö³àëüíîãî 
òðàíñïîðòó».

— Íàðàç³ ìè ïðàöþºìî, ïå-
ðåâîçèìî ëþäåé çà íàÿâí³ñòþ 
äîâ³äêè ç ì³ñöÿ ðîáîòè, — êàæå 
ïåðåâ³çíèê Þð³é Ëàã³ø. — Ìè 
ïðàöþºìî â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, îñê³ëüêè ïîòð³áíî 
çàáåçïå÷èòè ïåðåâåçåííÿ ëþäåé 
â ì³ñò³. Áåðåìî ïàñàæèð³â ëèøå 
íà ñèäÿ÷³ ì³ñöÿ. Òàê ïðàöþâà-
òèìåìî, äîêè íå çì³íÿòü ñòàòóñ 
«÷åðâîíî¿ çîíè».

Ïðîòå äåÿê³ òåðíîïîëÿíè êà-
æóòü, ùî äîâ³äêó ç ðîáîòè â íèõ 
òàêè çàïèòóâàëè. Øòîâõàíèí 
òà ÷åðã íà çóïèíêàõ æóðíàë³ñòè 
íå ïîì³òèëè. Õ³áà ùî — ó ãîäèíè 
«ï³ê». Á³ëüø³ñòü ìàðøðóòîê òà 

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

 Íà çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³ ìàéæå 
ïîðîæíüî. Çà ê³ëüêà õâèëèí äî ïðè-
áóòòÿ ïîòÿãó ïî÷èíàþòü ïðèõîäèòè 
ëþäè, ÿê³ çóñòð³÷àþòü çíàéîìèõ. 
Òàêèé âèãëÿä ìàº çàë³çíèöÿ â³ä 
ïî÷àòêó ä³¿ «÷åðâîíî¿ çîíè».

— Çóñòð³÷àþ äðóæèíó ç ä³òüìè, 
âîíè íà òèæäåíü ¿çäèëè äî ðîäè-
÷³â ó Êè¿â, — êàæå òåðíîïîëÿíèí 
Ñåðã³é. — Çâè÷àéíî, ÿ ïðîòè òîãî, 
ùîá çàáîðîíÿëè âèñàäêó ³ ïîñàäêó 
íà ïîòÿã. ×è Òåðíîï³ëü — öå íàé-
íåáåçïå÷í³øå ì³ñöå, äå âñ³ õâîð³?

У ПОТЯГИ НЕ ПУСКАЮТЬ 
Ïðî òå, ùî ïîñàäêà íà ïîòÿ-

ãè ñêàñîâàíà, äåõòî ä³çíàºòüñÿ 
â³ä ïðîâ³äíèê³â. Ï³ä ÷àñ çóïèí-
êè ïîòÿãà ²íòåðñ³ò³ ñïîëó÷åííÿì 
Êè¿â–Ëüâ³â ìè çóñòð³ëè ³íîçåìöÿ, 
ÿêèé õîò³â ñ³ñòè íà ïîòÿã. Éîãî 
íå ïóñòèëè ïðîâ³äíèêè. ßê âèÿ-
âèëîñü — ÷îëîâ³êà çâóòü Äîì³íãîñ. 
Â³í íàâ÷àºòüñÿ ó îäíîìó ç òåðíî-
ï³ëüñüêèõ óí³âåðñèòåò³â. Ïðî òå, 
÷îìó ñàìå éîãî íå ïóñòèëè ó ïî-
òÿã, â³í ä³çíàâñÿ â³ä æóðíàë³ñòà.

— Öå íå ìàº òàê áóòè, — êàæå 
Äîì³íãîñ. — ß íàâ÷àþñü ó Òåð-

íîïîë³, çàðàç ìàâ ¿õàòè ó Ëüâ³â 
íà ë³òàê äî Ïîðòóãàë³¿, àëå ìåíå 
íå ïóñòèëè. ßêáè ÿ çíàâ, øóêàâ 
áè ïîïóòíèê³â.

Ó êàñ³ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ïîÿñ-
íèëè, ùî ëþäèíà ìîæå ïîâåðíóòè 
ïîâíó âàðò³ñòü êâèòêà, íàâ³òü ÿêùî 
âîíè çâåðíóëèñü óæå ï³ñëÿ â³äïðàâ-
ëåííÿ ïîòÿãà. Öå ìîæíà çðîáèòè ³ 
îíëàéí íà ñàéò³ Óêðçàë³çíèö³.

ЧИ ПРАЦЮЄ АВТОВОКЗАЛ?
À îò àâòîáóñí³ ïåðåâåçåííÿ ïðà-

öþþòü. Êâèòîê ìîæíà ïðèäáàòè 
ó êàñ³ àâòîâîêçàëó àáî îíëàéí.

— ß çàçâè÷àé ¿äó äîäîìó ïîòÿ-
ãîì äî Â³ííèö³, — êàæå ñòóäåíò 
Îëåêñàíäð. — Òàê õî÷ ³ äîâøå, àëå 
äåøåâøå ³ êîìôîðòí³øå, áî ïî-
òÿã ó ìåíå áóâ âíî÷³, êîëè íå òàê 
æàðêî ó âàãîí³. Ç³ ñòóäåíòñüêèì 
êâèòêîì ìàâ çíèæêó 50%.

Íà àâòîâîêçàë³ âîä³¿ êàæóòü — 
¿çäÿòü ç äîòðèìàííÿì êàðàíòèí-
íèõ âèìîã, îäíàê ëþäè íå çàâæäè 
õî÷óòü äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë.

— Ëþäè ïî-ð³çíîìó ðåàãóþòü — 
õòîñü â ìàñö³ ¿äå, õòîñü çí³ìàº, — 
êàæå îäèí ç âîä³¿â ïàí Âîëîäè-
ìèð. — Öå æ òåæ òðåáà çðîçóì³-

òè ëþäèíó, ùî íå êîæåí ìîæå 
ïî 5–7 ãîäèí â ìàñö³ ïðî¿õàòèñü, 
êîëè ñïåêîòíî. Ïðîñèìî, êàæåìî, 
ùîá îäÿãàëè ìàñêè, àëå íå çàâæäè 
ëþäè ñëóõàþòü. Çàçâè÷àé çàõîäÿòü 
â ìàñö³ ³ ïîò³ì çí³ìàþòü. Ìè æ 
â ïîë³ ëþäèíó íå âèñàäèìî çà öå.

Êîëè Òåðíîï³ëü âïåðøå ïîòðà-
ïèâ äî «÷åðâîíî¿ çîíè», àâòîáó-
ñí³ ïåðåâåçåííÿ íå ñêàñîâóâàëè. 
Ëþäè ñïîä³âàþòüñÿ, ùî ïðîáëåì 
ç ïåðåâåçåííÿìè íå âèíèêíå, áî 
òîä³ Òåðíîï³ëü áåç çàë³çíè÷íîãî 
³ àâòîáóñíîãî ñïîëó÷åííÿ áóäå 
«â³äð³çàíèé» â³ä ³íøèõ ì³ñò.

ПОКИ ЇДЕМО! ЯК ПРАЦЮЄ 
ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ 
Ми перевірили  У зв’язку з введенням 
«червоної зони» у Тернополі мали б 
припинити рух громадського транспорту. 
Однак маршрутки та тролейбуси 
продовжують перевозити пасажирів 
за умови спецрейсів. А от на залізниці та 
автовокзалах інша ситуація 

òðîëåéáóñ³â ¿äóòü íàï³âïîðîæ-
í³ìè. Íàâ³òü á³ëÿ Öåíòðàëüíîãî 
ðèíêó, äå çàâæäè áóëè ÷åðãè, 
ëþäåé íå òàê áàãàòî.

ЧИ ПЕРЕВІРЯЮТЬ ВОДІЇВ?
Ó ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ íà-

ö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ êàæóòü, ùî 
òåïåð ñïåö³àëüí³ ðîáî÷³ ãðóïè 
ïðàöþþòü ó ïîñèëåíîìó ðåæèì³. 
Ïðàâîîõîðîíö³ ðàçîì ç ïðåäñòàâ-
íèêàìè Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè 
ñòåæàòü çà äîòðèìàííÿì êàðàí-
òèííèõ íîðì.

— Ó çâ’ÿçêó ç çàïðîâàäæåííÿì 
ïîñèëåíèõ ïðîòèåï³äåì³÷íèõ çà-
õîä³â íà òåðèòîð³¿ êðàþ, ïðàâî-
îõîðîíö³ ïåðåâåäåí³ íà ïîñèëå-
íèé âàð³àíò ñëóæáè, — çàçíà÷àº 
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÃÓÍÏ 

â îáëàñò³ Ìèõàéëî Á³ëåöüêèé. — 
Ó ðàéîíàõ ïðàöþþòü ìîá³ëüí³ 
ãðóïè ó ñêëàä³ ïîë³öåé ñüêèõ, ôà-
õ³âö³â Äåðæàâíî¿  ñëóæáè ç ïèòàíü 
áåçïå÷íîñò³ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â òà 
çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â, ïðåä-
ñòàâíèê³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ, ÿê³ ïåðåâ³ðÿþòü âèêî-
íàííÿ êàðàíòèííîãî ðåæèìó. ª 
âñòàíîâëåí³ æîðñòê³ îáìåæåííÿ, 
îñîáëèâî ó «÷åðâîí³é çîí³», ³ ìè 
çîáîâ’ÿçàí³ óñ³ ¿õ äîòðèìóâàòèñÿ.

ßê ïîÿñíþº ðå÷íèöÿ ïàòðóëü-
íî¿ ïîë³ö³¿ Êàòåðèíà Áàñàëèãà, 
çà 7–8 âåðåñíÿ, ñêëàëè 7 àäì³í-
ïðîòîêîë³â íà âîä³¿â, ÿê³ íå ìàëè 
â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â.

Ñïåöðåéñè, ÿê³ êóðñóþòü ì³-
ñòîì, ìîæóòü ïåðåâîçèòè ïàñà-
æèð³â.

— Ïîë³öåéñüê³ çä³éñíþâàòè-
ìóòü ïåðåâ³ðêó ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó íà ôàêò äîòðèìàí-
íÿ êàðàíòèííèõ âèìîã çã³äíî ç 
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
641, — ïîÿñíþº Êàòåðèíà Áàñàëè-
ãà. — Öå ïîâèíí³ áóòè ñïåöðåéñè 
ç ïîãîäæåííÿì â³ä Óïðàâë³ííÿ ïà-
òðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó Òåðíîï³ëüñüê³é 
îáëàñò³. Ó ðàç³, ÿêùî ó âîä³ÿ áó-
äóòü â³äñóòí³ â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè 
÷è ïîðóøåí³ ïðîòèåï³äåì³îëîã³÷í³ 
çàõîäè, ïàòðóëüí³ ðåàãóâàòèìóòü 
â³äïîâ³äíî äî ÊÓïÀÏ, à ñàìå — 
ñêëàäàòèìóòü ïðîòîêîë çà ñò. 
44–3, ð³øåííÿ ïðèéìàòèìå ñóä.

Íà ìîìåíò çäà÷³ ãàçåòè ó äðóê, 
òðàíñïîðò ùå ¿õàâ. ×è áóäóòü 
çì³íè ïðîòÿãîì òèæíÿ — ñòåæòå 
çà íîâèíàìè íà ñàéò³ «20 õâèëèí».

Чи працюють залізничні та автобусні перевезення

Громадський транспорт фактично працює в звичному режимі, тому натовпів людей 
на зупинках немає, хіба що ввечері та зранку
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øòîâíî ïåðåïðîøèþòü êàðòó, ³ 
ïåðøîêóðñíèê çìîæå ïðîäîâæó-
âàòè êîðèñòóâàòèñÿ ñâîºþ êàðòîþ.

Öå æ ñòîñóºòüñÿ ³ ñòóäåíò³â, 
ÿê³ âñòóïèëè äî ÂÍÇ íà çäîáóò-
òÿ ð³âíÿ «ìàã³ñòð» äî çàêëàä³â 
Òåðíîïîëÿ. ßêùî âè ìàëè êàð-
òó — ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 4 êóðñó 
äî çàðàõóâàííÿ íà 5 êóðñ âîíà 
íå áóëà àêòèâíà. ¯¿ ìîæíà áóëî 
ïåðåïðîøèòè òà âèêîðèñòîâóâà-
òè, ÿê çâè÷àéíó «Êàðòó òåíîïî-
ëÿíèíà». ßêùî ñòóäåíò âñòóïèâ 
äî âóçó íà 5 êóðñ — éîìó ïîòð³áíî 
ïðèéòè ó ÒÎÂ «Ñèñòåìíèé çâ'ÿ-
çîê», ùîá êàðòó àêòèâóâàëè. Ç 
ñîáîþ âàðòî ìàòè ñòóäåíòñüêèé 
êâèòîê. Öå òàêîæ áåçêîøòîâíà 
ïîñëóãà, ÿêó âèêîíóþòü îäðàçó. 
Îäíàê ÿêùî ï³ñëÿ çàðàõóâàííÿ 

ñòóäåíò³â áóäóòü óòâîðþâàòèñÿ 
÷åðãè, ìîæëèâî, äîâåäåòüñÿ ÷å-
êàòè äîâøèé ïåð³îä ÷àñó, ùîá 
óíèêàòè ÷åðã.

ЯК ОФОРМИТИ КАРТУ 
ОНЛАЙН

ßêùî âè õî÷åòå îòðèìàòè 
«Ôàéíó êàðòêó» ³ ìàºòå êîìï’þòåð 
÷è ñìàðòôîí — ñòîÿòè â ÷åðç³ 
íå îáîâ’ÿçêîâî, òèì ïà÷å, êðàùå 
óíèêàòè ÷åðã ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó. 
Ïîäàòè äîêóìåíòè òà îôîðìè-
òè çàìîâëåííÿ ìîæíà çà ê³ëüêà 
õâèëèí.

Ñïåðøó âàðòî ïåðåéòè íà «Ïîð-
òàë Òåðíîïîëÿíèíà» òà çíàéòè 
ðîçä³ë «Îòðèìàòè». Òîä³ ïîòð³á-
íî çàïîâíèòè ê³ëüêà ôîðì. Âàð-
òî áóòè óâàæíèì, îñîáëèâî êîëè 
ââîäèòå ñâî¿ ïåðñîíàëüí³ äàí³.

ÍÎÂÈÍÈ
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Ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ 
ì³ñòà ìîæíà ðîçðàõóâàòèñÿ ÿê 
çà äîïîìîãîþ ãîò³âêè, òàê ³ áåçãî-
ò³âêîâèì ïëàòåæåì. Íàéâèã³äí³øå 
êîðèñòóâàòèñÿ ãðîìàäñüêèì òðàí-
ñïîðòîì âëàñíèêàì «Ôàéíî¿ êàðò-
êè», àäæå âàðò³ñòü ïðî¿çäó ó òðàí-
ñïîðò³ ìåíøà, à îêðåì³ êàòåãîð³¿ 
íàñåëåííÿ ìîæóòü ïëàòèòè àáî 
ïîëîâèíó ñóìè, àáî ¿õàòè áåçêî-
øòîâíî, íåçàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ 
ï³ëüãîâèê³â ó òðàíñïîðò³.

ЧИ БУДУТЬ ПІЛЬГИ ДЛЯ 
ШКОЛЯРІВ

Ùîá çìåíøèòè ðèçèêè ïî-
øèðåííÿ êîðîíàâ³ðóñó, ó ì³ñò³ 
çàïðàöþâàëè øê³ëüí³ àâòîáóñè. 
Îäíàê ÷è âïëèíå ïîÿâà øê³ëü-
íèõ àâòîáóñ³â íà âàðò³ñòü ïðî¿çäó 
ó òðàíñïîðò³ øêîëÿðàì?

Ðàí³øå, ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíîãî 
ðîêó, ó÷í³ øê³ë ìîãëè áåçîïëàò-
íî ¿çäèòè ç ó÷í³âñüêîþ «Ôàéíîþ 
êàðòêîþ» ó òðîëåéáóñàõ òà êî-
ìóíàëüíèõ àâòîáóñàõ: 1 À, 4, 6, 
6 À, 9, 21, 23, 29, 31, 32 òà 35. 
Ó ìàðøðóòêàõ øêîëÿð³ ïëàòèëè 
ïîëîâèíó ñóìè, ìàþ÷è «Êàðòêó 
òåðíîïîëÿíèíà» — 3 ãðèâí³.

ßê ïîÿñíèëè ó ÒÎÂ «Ñèñòåì-
íèé çâ’ÿçîê», íàðàç³ í³ÿêèõ çì³í 
íåìàº.

— Íàðàç³ øêîëÿð³ ìîæóòü ñêî-
ðèñòàòèñÿ «Ôàéíîþ êàðòêîþ», — 
ïîÿñíþþòü ó ÒÎÂ «Ñèñòåìíèé 
çâ’ÿçîê». — Ó êîìóíàëüíîìó 
òðàíñïîðò³ ïðî¿çä áåçêîøòîâíèé, 
ó ìàðøðóòíîìó òàêñ³ — ïîëîâèíà 
âàðòîñò³ ïðî¿çäó.

Äëÿ ó÷í³â ïåðøèõ êëàñ³â âàð-
ò³ñòü âèãîòîâëåííÿ êàðòêè áåç-
êîøòîâíà.

— Âàðò³ñòü âèãîòîâëåííÿ «Ôàé-
íî¿ êàðòêè» ñêëàäàº 65 ãðèâåíü, 
îäíàê äëÿ ïåðøîêëàñíèê³â ¿¿ 
âèãîòîâëÿþòü áåçêîøòîâíî, — 
ïîÿñíþþòü ó ÒÎÂ «Ñèñòåìíèé 
çâ’ÿçîê». — Êàðòà ä³éñíà ïðîòÿãîì 
5 ðîê³â. Îíîâëþâàòè ¿¿ ç ïåðåõî-
äîì ó ³íøó øêîëó ÷è ³íøèé êëàñ 
íå ïîòð³áíî.

ЯКІ ПІЛЬГИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Ñòóäåíòè ç «Ôàéíîþ êàðòêîþ» 

òàêîæ ìàþòü ïðàâî íà áåçêîø-
òîâíèé ïðî¿çä ó êîìóíàëüíîìó 
òðàíñïîðò³, îäíàê ó ìàðøðóòêàõ 
âàðò³ñòü ïðî¿çäó ç êàðòîþ ñêëàäàº 
6 ãðèâåíü. Áåç êàðòêè — 7 ãðè-
âåíü.

ßê ïîÿñíþþòü ó ÒÎÂ «Ñèñòåì-
íèé çâ’ÿçîê», ÿêùî ó÷åíü 11 êëàñó 
âñòóïèâ ó ÂÍÇ ì³ñòà òà ìàâ «Êàð-
òó òåðíîïîëÿíèíà» — ¿¿ ìîæíà 
ïåðåïðîøèòè. Çàìîâëÿòè íîâó 
íå ïîòð³áíî. Äîñòàòíüî çâåðíóòè-
ñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Â. ×îðíîâîëà, 
1 (2-é ïîâåðõ). Òàì âàì áåçêî-
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 Ðåìîíò, òî÷í³øå ðîçøèðåííÿ 
äîðîãè íà âóë. Òàðíàâñüêîãî — 
â³ä «Óí³âåðñàìó» äî ïåðåõðåñòÿ 
âóë. Òàðíàâñüêîãî-Êè¿âñüêî¿, ðîç-
ïî÷íåòüñÿ âæå íàñòóïíîãî òèæíÿ. 
Ïðî öå ó ïðÿìîìó åô³ð³ ïîâ³äî-
ìèâ ì³ñüêèé ãîëîâà Òåðíîïîëÿ 
Ñåðã³é Íàäàë.

Òðèâàòèìóòü ðåìîíòí³ ðîáîòè, 
îð³ºíòîâíî, äâà ì³ñÿö³. ² çà öåé 
÷àñ ìîæëèâå ÷àñòêîâå ïåðåêðèòòÿ 
äîðîãè.

— Òåðíîïîëÿíè ñêàðæèëèñü 

íà çàòîðè, ÿê³ ÷àñòî âèíèêàþòü 
íà ö³é äîðîç³, — êàæå Ñåðã³é Íà-
äàë. — Òîìó äîðîãó ðîçøèðÿòè-
ìóòü. Ï³øîõ³äíó çîíó ïåðåíåñóòü 
äàë³. Çàì³ñòü çåëåíèõ íàñàäæåíü, 
ÿê³ äîâåäåòüñÿ âèð³çàòè, çã³äíî ç 
ïðîåêòîì, íàñàäÿòü íîâ³ — á³ëüøó 
ê³ëüê³ñòü.

Âñþ âóëèöþ Òàðíàâñüêîãî îä-
íî÷àñíî íå ïåðåêðèâàòèìóòü — 
ðîáîòè ïðîâîäèòèìóòü ïî÷åðãîâî, 
òîìó ìîâà éäå ëèøå çà ÷àñòêîâå 
ïåðåêðèòòÿ.

Ï³ä ÷àñ ðåìîíòó, íàãàäàºìî, 
íà âóë. Òàðíàâñüêîãî ïðîâåäóòü 

ðîçøèðåííÿ äîðîãè, à òî÷í³øå — 
çáóäóþòü ùå îäíó ñìóãó ðóõó. 
Äîâæèíà ä³ëÿíêè ðåìîíòó — 1 êì 
138 ì. Çàãàëüíà ïëîùà ðîçøè-
ðåííÿ ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè, â òîìó 
÷èñë³ ç òðîòóàðàìè òà çåëåíèìè 
íàñàäæåííÿìè — 2 òèñ. 889 êâ. ì.

Òàì ïðîâåäóòü â³äíîâëåííÿ ïî-
êðèòòÿ âåðõí³õ øàð³â, ðåìîíò ç’¿ç-
ä³â, áóä³âíèöòâî ï³äï³ðíî¿ ñò³íêè, 
îáëàøòóâàííÿ òðîòóàð³â, çåëåíèõ 
çîí, âñòàíîâëåííÿ äâîõ çóïèíîê 
ãðîìàäñüêîãî ðóõó, ø³ñòü îñòð³â-
ö³â áåçïåêè, çàì³íà äâîõ ñòàðèõ 
ñâ³òëîôîð³â íà íîâ³.

На Тарнавського розширятимуть 
дорогу. Можливе перекриття

На Тарнавського зараз є діючі три смуги руху, зроблять 
чотири, аби розвантажити вулицю. Ця дорога — одна з 
небагатьох, де практично щодня затори 
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ЯК ОТРИМАТИ «ФАЙНУ КАРТКУ» 
СТУДЕНТАМ ТА ШКОЛЯРАМ
Транспорт  Цього року через карантин 
багато батьків мають чимало запитань 
до організації нового навчального 
року. Журналіст «RIA плюс» дізнався, чи 
діятиме «Файна картка» для школярів 
та студентів, чи потрібно її оновлювати, 
та що робити, якщо вона заблокована. 
Про це читайте у матеріалі

Âè ïîâèíí³ ââåñòè ñâîº ïð³ç-
âèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³. Äàë³ 
âêàçóºòå äàòó íàðîäæåííÿ. ¯¿ 
ìîæíà âïèñàòè âðó÷íó ó ôîð-
ìàò³ ÄÄ.ÌÌ.ÐÐÐÐ, àáî íàòèñ-
íóòè íà ôîðìó ³ îáðàòè äàòó ç³ 
ñïèñêó. Òàêîæ âêàçóºìî ñòàòü. Ç 
âèïëèâàþ÷îãî ñïèñêó îáèðàºìî 
äîêóìåíò — ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà 
Óêðà¿íè, ïîñâ³äêà íà ïîñò³éíå ÷è 
òèì÷àñîâå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ äëÿ 
³íîçåìö³â ÷è ñâ³äîöòâî ïðî íàðîä-
æåííÿ (äëÿ øêîëÿð³â). Âêàçóºìî 
ñåð³þ òà íîìåð äîêóìåíòà.

Äàë³ îáèðàºìî, äëÿ êîãî ïî-
òð³áíî çàìîâèòè êàðòó — ó÷íÿ, 
ñòóäåíòà ÷è çâè÷àéíîãî ìåøêàí-
öÿ ì³ñòà ³ âêàçóºìî íîìåð öüîãî 
äîêóìåíòà.

Ï³ñëÿ öüîãî âêàçóºìî ³íäè-
â³äóàëüíèé ïîäàòêîâèé íîìåð, 
êîíòàêòíèé òåëåôîí òà àäðåñó 
åëåêòðîííî¿ ïîøòè. Äàë³ — çà-
âàíòàæóºòå âàøå ôîòî. Ëèøàºòüñÿ 
äàòè çãîäó íà îáðîáêó ïåðñîíàëü-
íèõ äàíèõ òà ïîäàòè çàÿâêó.

Îäíàê ï³ñëÿ öüîãî âàì ïîòð³á-
íî áóäå îäðàçó ïëàòèòè âàðò³ñòü 
âèãîòîâëåííÿ êàðòè, âêàçàâøè 
âàø³ ðåêâ³çèòè. ßêùî öüîãî 
íå çðîáèòè — çàÿâêó áóäå àíó-
ëüîâàíî.

Âàðò³ñòü âèãîòîâëåííÿ êàðòè 
ó çâè÷àéíîìó ðîáî÷îìó ïîðÿä-
êó (25 äí³â) êîøòóº 65 ãðèâåíü. 
ßêùî âè õî÷åòå îòðèìàòè êàðòêó 
øâèäêî (2 äí³) — öå êîøòóâàòèìå 
125 ãðèâåíü.

Äëÿ ïåðøîêëàñíèê³â 
«Ôàéíà êàðòà» 
áåçêîøòîâíà. Іíø³, 
îêð³ì ï³ëüãîâèê³â, 
ìàþòü ïëàòèòè 
65 ãðèâåíü

Після вступу до університету можна не міняти шкільну 
карту на студентську. Її безкоштовно перепрошиють 
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Ñïðàâó îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èí-
íî¿ ãðóïè, ÿêà çáóâàëà íàðêîòè-
êè ïî Óêðà¿í³, ñë³ä÷³ Òåðíîïîëÿ 
ñêåðóâàëè äî ñóäó.

— Ïðîêóðàòóðîþ Òåðíîï³ëü-
ñüêî¿ îáëàñò³ ñêåðîâàíî äî ñóäó 
îáâèíóâàëüíèé àêò ñòîñîâíî 
3 ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èí-
íî¿ ãðóïè çà ÷. 3 ñò. 307 ÊÊ Óêðà¿-
íè, ÿê³ óïðîäîâæ 2019–2020 ðîê³â 
çä³éñíþâàëè íåçàêîííå ïðèäáàí-
íÿ, çáåð³ãàííÿ, ïåðåâåçåííÿ ç 
ìåòîþ çáóòó, à òàêîæ íåçàêîí-
íèé çáóò îñîáëèâî íåáåçïå÷íèõ 
ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí ó âåëèêèõ 
ðîçì³ðàõ, — ïîâ³äîìèëà ðå÷íè-
öÿ ïðîêóðàòóðè îáëàñò³ Ëåñÿ Ãó-
ðåöüêà. — Îðãàí³çàòîð ãðóïè, ùî 
÷èíèâ îï³ð ïîë³öåéñüêîìó ïðè 
çàòðèìàíí³ òà íåçàêîííî çáåð³ãàâ 
áîéîâ³ ïðèïàñè, â³äïîâ³ñòü òàêîæ 
çà ÷. 1 ñò. 263, ÷. 2 ñò. 345 ÊÊ 
Óêðà¿íè.

Çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, îðãàí³çà-
òîðîì íåçàêîííîãî á³çíåñó º òåð-
íîïîëÿíèí — 35-ð³÷íèé òðåíåð 
îäíîãî ç³ ñïîðòèâíèõ êëóá³â. ßê 
ìè ïèñàëè ðàí³øå — éäåòüñÿ ïðî 

îäíîãî ç áðàò³â Êðàìàð³â.
Â³í ðàçîì ³ç òîâàðèøåì òà 

áðàòîì ñòâîðèâ ãðóïó, ÿêà ðîç-
ïîâñþäæóâàëà îñîáëèâî íåáåç-
ïå÷íó ïñèõîòðîïíó ðå÷îâèíó — 
PVP. Òàêîæ âñòàíîâëåíî ôàêòè 
çáåð³ãàííÿ òà çáóòó íàðêîòè÷íèõ 
çàñîá³â ó ñïîðòèâíîìó êëóá³.

Íà ìàéíî îáâèíóâà÷åíèõ íà-
êëàäåíî àðåøò. Íà äàíèé ÷àñ óñ³ 
âîíè ïåðåáóâàþòü ï³ä âàðòîþ.

СЛІДСТВО БІЛЬШЕ РОКУ, 
ОДНОЧАСНО — 70 ОБШУКІВ 

Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî 
îðãàí³çîâàíîãî çëî÷èííîãî óãðó-
ïîâàííÿ, ÿêå çàéìàëîñÿ ìàñîâèì 
âèãîòîâëåííÿì òà ðîçïîâñþäæåí-
íÿì íàðêîòèê³â, òðèâàëî á³ëüøå 
ðîêó, ïîâ³äîìèëè ó ïîë³ö³¿.

Â õîä³ ìàñøòàáíî¿ ñïåöîïåðàö³¿, 
ÿêà òðèâàëà íà òåðèòîð³¿ Òåðíî-
ï³ëüñüêî¿, Õìåëüíèöüêî¿ òà Êè-
¿âñüêî¿ îáëàñòåé, ñï³âðîá³òíèêè 
óïðàâë³ííÿ ñòðàòåã³÷íèõ ðîçñë³-
äóâàíü ñï³ëüíî ³ç ïðàö³âíèêàìè 
Òåðíîï³ëüñüêîãî óïðàâë³ííÿ Äå-
ïàðòàìåíòó âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè, 
â³ää³ëó ðîçñë³äóâàííÿ îñîáëèâî 
òÿæêèõ çëî÷èí³â ñë³ä÷îãî óïðàâ-
ë³ííÿ (â³ää³ë äåòåêòèâ³â), óïðàâ-

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

 Óæå òðàäèö³éíèé ùîð³÷íèé 
òóðí³ð ç ì³í³ôóòáîëó ïàì’ÿò³ ó÷àñ-
íèêà Ðåâîëþö³¿ ã³äíîñò³ òà ãåðîÿ 
ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêî¿ â³éíè Àí-
äð³ÿ Þðêåâè÷à â³äáóâñÿ ó íåä³ëþ, 
6 âåðåñíÿ.

Òåðíîïîëÿíèí ç "Àéäàðó" Àí-
äð³é Þðêåâè÷, ïîçèâíèé "Ãð³çë³", 
ÿêèé äåê³ëüêà ì³ñÿö³â íà Ñõîä³ 
çàõèùàâ Óêðà¿íó, çàãèíóâ óâå÷åð³ 
5 âåðåñíÿ íåïîäàë³ê ñåëà Âåñå-
ëà Ãîðà íà Ëóãàíùèí³. Àíäð³é ç 
äåñÿòêîì àéäàð³âö³â òà íàøèìè 
äåñàíòíèêàìè ïîòðàïèëè â çà-
ñ³äêó, îðãàí³çîâàíó ðîñ³éñüêèìè 

â³éñüêîâèìè. Ñòàëîñÿ öå ï³ñëÿ 
îãîëîøåííÿ ïåðåìèð'ÿ.

Ó ïàì’ÿòü ïðî âî¿íà ó Òåðíîïî-
ë³ îðãàí³çîâóþòü ùîð³÷íèé òóðí³ð 
ç ì³í³ôóòáëó. Âçÿòè ó÷àñòü ìîãëè 
âñ³ îõî÷³. Öüîãî ðîêó çìàãàííÿ 
â³äáóëîñÿ íà ñïîðòèâíîìó ìàé-
äàí÷èêó á³ëÿ øêîëè ¹ 16.

— Óæå ø³ñòü ðîê³â ìèíóëî 
ç òîãî ÷àñó, ÿê íàøîãî Àíäð³ÿ 
íå ñòàëî, ³ ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó 
á³ëü íå ñòèõ, — êàæå äðóæèíà Àí-
äð³ÿ Õðèñòèíà. — Àëå ÿ äîáðå ðî-
çóì³þ, çàðàç ôîðìóºòüñÿ íîâå ïî-
êîë³ííÿ, ÿêå ïàì’ÿòàº, ùî çà íèõ 
íàø³ õëîïö³ â³ääàâàëè æèòòÿ. Öüî-
ãî ðîêó ìåí³ áóëî äóæå òðåïåòíî 

äèâèòèñü ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ, 
ùî ä³òêè õëîïö³â, ÿê³ çàãèíóëè ç 
Àíäð³ºì, âæå ï³øëè äî ïåðøîãî 
êëàñó áåç áàòüêà. Öå ä³éñíî âå-
ëèêèé á³ëü. Âæå íîâå ïîêîë³ííÿ 
ï³øëî äî øêîëè. ß äóæå ðàäà, ùî 
çàðàç ðîñòå ñâ³äîìå ïîêîë³ííÿ. 
Ìè ò³øèìîñÿ, ùî íàøîãî Àí-
äð³ÿ ïàì’ÿòàþòü, ïàì’ÿòàþòü ïðî 
âñ³õ âî¿í³â. Íåõàé ìè â³äïóñòèëè 
íàøèõ àíãåë³â ó íåáî, àëå ïàì’ÿòü 
ïðî íèõ ìè çáåðåæåìî íà çåìë³.

Þíàêè îõî÷å äîëó÷èëèñü 
äî çìàãàíü. Êàæóòü — íàñòóï-
íîãî ðîêó îáîâ’ÿçêîâî ïðèéäóòü 
íà òóðí³ð çíîâó. Çìàãàííÿ ïðî-
âîäÿòü ç 2015 ðîêó.

«Шість років минуло, але біль не стих»: у пам’ять 
про Андрія Юркевича провели турнір з мініфутболу

Змагання відкрила дружина воїна Христина (зліва)

ЯК ЗАРОБЛЯЛИ НА НАРКОТИКАХ 
ДО 50 ТИС. ГРН НА ДЕНЬ
Спецоперація  Під час обшуків 
у підозрюваних вилучили більше 
кілограма наркотиків та психотропних 
речовин. У ході масштабної спецоперації, 
яка тривала на території Тернопільської, 
Хмельницької та Київської областей, 
одночасно провели сімдесят обшуків. 
Справа до суду пішла стосовно трьох 
учасників наркобанди. Щодо інших — 
виділені окремі провадження

ë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿, óïðàâ-
ë³ííÿ ïðîòèä³¿ íàðêîçëî÷èííîñò³, 
ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ, óïðàâë³ííÿ 
«ÊÎÐÄ» òà ÑÁÓ, çà ïðîöåñóàëü-
íîãî êåð³âíèöòâà ïðîêóðàòóðè 
Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³, îäíî-
÷àñíî ïðîâåëè ñ³ìäåñÿò îáøóê³â.

Îïåðàòèâíèêè çàòðèìàëè 
12 îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî íàðêîçëî-
÷èí³â. ̄ ì óñ³ì îáðàëè çàïîá³æíèé 
çàõ³ä òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ.

ВИЛУЧИЛИ БІЛЬШЕ 
КІЛОГРАМА НАРКОТИ 

Çà ñëîâàìè Âàñèëÿ Äæèäæîðè, 
íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ñòðàòå-
ã³÷íèõ ðîçñë³äóâàíü â Òåðíî-
ï³ëüñüê³é îáëàñò³, éîãî ïðàö³â-
íèêè ñï³ëüíî ç ñë³ä÷èìè ÃÓÍÏ 
òà äåòåêòèâàìè íå îäèí ì³ñÿöü 

äîêóìåíòóâàëè ãðóïó îñ³á, ÿêà 
âèãîòîâëÿëà òà ðîçïîâñþäæóâàëà 
ìåòàìôåòàì³í.

— Ï³ä ÷àñ îáøóê³â ó ï³äîçðþ-
âàíèõ âèëó÷èëè á³ëüøå ê³ëîãðà-
ìà íàðêîòèê³â òà ïñèõîòðîïíèõ 
ðå÷îâèí ó òâåðäèõ, êðèñòàë³÷íèõ, 
ïîðîøêîïîä³áíèõ òà ³íøèõ ôîð-
ìàõ, çáðîþ, áîºïðèïàñè, ãîò³âêîâ³ 
êîøòè ó íàö³îíàëüí³é òà ³íîçåì-
í³é âàëþò³, çàñîáè çâ’ÿçêó, — ïî-
â³äîìèâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà 
â³ää³ëó êîìóí³êàö³¿ ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³.

Îðãàí³çóâàâ íåçàêîííèé ï³äðî-
á³òîê òðèäöÿòèï’ÿòèð³÷íèé æè-
òåëü Òåðíîïîëÿ — âëàñíèê îäíî-
ãî ç³ ñïîðòêëóá³â. Éîãî òîâàðèø 
ï³ä³áðàâ ñï³ëüíèê³â, ÿê³ íå ëèøå 

ðîçïîâñþäæóâàëè íàðêîòèêè, 
àëå é çàõèùàëè ï³äëåãëèõ ó ðàç³ 
áóäü-ÿêîãî íàïàäó, ïîâ³äîìèëè 
ó ïîë³ö³¿.

— Âñ³ ó÷àñíèêè óãðóïóâàííÿ — 
ëþäè â³êîì â³ä 20 äî 33 ðîê³â, — 
êàæå Àíäð³é Âàñèëèê. — Âîíè 
îòðèìóâàëè â³ä îðãàí³çàòîðà ìå-
òàìôåòàì³í ³ çàéìàëèñÿ éîãî ïðî-
äàæåì. Çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè, 
ó äåíü òàêèé á³çíåñ ïðèíîñèâ â³ä 

25 äî 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çã³äíî 

ñòàòò³ 307 ÷àñòèíà 3 ÊÊÓ çàâåðøè-
ëîñÿ ³ óñ³ äâàíàäöÿòü ï³äîçðþâàíèõ 
ïîñòàíóòü ïåðåä ñóäîì çà íåçà-
êîííå âèðîáíèöòâî, âèãîòîâëåííÿ, 
ïðèäáàííÿ, çáåð³ãàííÿ, ïåðåâå-
çåííÿ, ïåðåñèëàííÿ ÷è çáóò íàð-
êîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ 
ðå÷îâèí àáî ¿õ àíàëîã³â ó ñêëàä³ 
îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè.

Óñ³ ó÷àñíèêè ãðóïè 
— â³êîì â³ä 20 äî 33 
ðîê³â. Âîíè îòðèìóâàëè 
â³ä îðãàí³çàòîðà 
ìåòàìôåòàì³í ³ 
çàéìàëèñÿ ïðîäàæåì
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Під час обшуків у підозрюваних вилучили більше кілограма 
наркотиків та психотропних речовин, зброю, боєприпаси, 
готівку у національній та іноземній валюті, засоби зв’язку

За версією слідства, організатором незаконного бізнесу є 
тернополянин — 35-річний тренер одного зі спортивних 
клубів. Йдеться про одного з братів Крамарів
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Íîâ³ çóïèíêè ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó îáëàøòîâóþòü òàì, äå 
ôàêòè÷íî ¿õ íå áóëî — áóëè ëèøå 
ñòàð³ ëàâêè òà â³äïîâ³äí³ äîðîæí³ 
çíàêè ç ðîçêëàäîì ðóõó òðàíñïîðòó.

Íà çóïèíö³ «Çàë³çíè÷íèé âîê-
çàë» âæå âñòàíîâèëè îäíó ç íîâèõ 
çóïèíîê. Âîíà ìàº äåðåâ'ÿíó ëàâ-
êó, êóäè ìîæóòü îäíî÷àñíî ñ³ñòè 
ø³ñòü ëþäåé. Òàì âñòàíîâèëè íà-
â³ñ, ùîïðàâäà, ñêëÿíèé. Ç áîê³â 
çóïèíêè ùå íå âñòàíîâèëè ñêëî.

ДЕ БУДУТЬ ЗУПИНКИ 
Ïîðó÷ çàëèøèëàñü ëàâêà, îäíàê 

ëþäè âñå æ õîâàþòüñÿ â³ä ñîíöÿ 
ï³ä ñò³íè ìàãàçèíó ïîðÿä.

— Çóïèíêà ãàðíà, àëå ï³ä íåþ 
â³ä ñîíöÿ íå çàõîâàºøñÿ, — êà-
æóòü òåðíîïîëÿíè. — Äîâîäèòüñÿ 
õîâàòèñÿ ó çàò³íêó, áî âèñòîÿòè 
ïî 20–30 õâèëèí âàæêî.

Íà çóïèíö³ «Òåõí³÷íèé óí³âåð-
ñèòåò» (êîëèøí³é «ªâðîðèíîê», 
ùî íà Ðóñüê³é), òàêîæ ìàþòü 
âñòàíîâèòè íîâó çóïèíêó. Íàðàç³ 
òàì º ëèøå äâ³ ëàâêè, ìîí³òîð äëÿ 
ðåêëàìè òà ùèò ç îãîëîøåííÿìè.

НОВІ ЗУПИНКИ НЕ ВСТИГЛИ 
ПОСТАВИТИ, ЯК УЖЕ ПОНИЩИЛИ
Огляд  У Тернополі встановлюють нові 
зупинки громадського транспорту. Частину 
з них уже облаштували на вулицях міста. 
Як виглядають та де вони мають з’явитися 
ще — читайте у матеріалі

Íà çóïèíö³ «6-òà øêîëà» òà-
êîæ âñòàíîâëþþòü íîâó çóïèíêó. 
Îäíàê ùå íå âñòèãëè ¿¿ ïîâí³ñòþ 
îáëàøòóâàòè òà çàáðàòè ï³äï³ðí³ 
ñòîâïè, ÿê ¿¿ ïîìàëþâàëè âàíäàëè.

— Ïðèêðî, ùî ëþäè íå ö³íó-
þòü í³÷îãî, — êàæå òåðíîïîëÿíèí 
Ñåðã³é, — Ùî á ó íàñ íå çðîáè-
ëè, äî âñüîãî äîáåðóòüñÿ âàíäàëè. 
Òî äåðåâà ïîëàìàþòü, òî ïîìàëþþòü 
ñò³íè, òî ïîëàìàþòü ùîñü. ² êîãî 
òàì çëîâëÿòü ³ ïîêàðàþòü? Òàê ìè 
í³êîëè ªâðîïîþ íå ñòàíåìî, äîêè 
íå áóäå ªâðîïà â ãîëîâàõ ëþäåé.

Òàêîæ ó ì³ñò³ çàëèøàòüñÿ ñòà-
ð³ çóïèíêè, ÿê³ âæå îáëàøòîâà-
í³. Á³ëÿ áàãàòüîõ ç íèõ ïðàöþ-
þòü òîðãîâ³ çàêëàäè. Âîíè ìàþòü 
íåïðîçîð³ íàâ³ñè, äå ìîæíà ñõî-
âàòèñÿ â³ä ñîíöÿ.

Çàãàëîì, ÿê ïîâ³äîìèëè ó ì³ñü-
êðàä³, ó ì³ñò³ äî ê³íöÿ ðîêó ìà-
þòü îáëàøòóâàòè äåâ’ÿòü íîâèõ 
çóïèíîê:
 âóë. Êè¿âñüêà (äî öåíòðó ì³ñòà) 

 âóë. Áðîä³âñüêà (çóïèíêà 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó «âóë. 
Ïîë³ñüêà») 
 âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî («Çà-

ë³çíè÷íèé âîêçàë») 
 âóë. Ðóñüêà (çóïèíêà ãðîìàä-

ñüêîãî òðàíñïîðòó «Öåíòð») 
 âóë. Ðóñüêà (çóïèíêà ãðîìàä-

ñüêîãî òðàíñïîðòó «6-òà øêîëà») 
 âóë. Ðóñüêà (çóïèíêà ãðîìàä-

ñüêîãî òðàíñïîðòó «Òåõí³÷íèé 
óí³âåðñèòåò») 
 âóë. Ëóê’ÿíîâè÷à (â ðàéîí³ 

ïðèìèêàííÿ âóë. Áðîä³âñüêà) 
 âóë. 15 Êâ³òíÿ (çóïèíêà ãðî-

ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó «âóë. Áðàò³â 
Áîé÷óê³â») 
 âóë. Çîëîòîã³ðñüêà (çóïèíêà 

ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó «âóë. 
Çîëîòîã³ðñüêà» â³ä öåíòðó ì³ñòà) 

ДЛЯ ЛЕГКІВОК — 
НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ 

Íåçâè÷àéíà çóïèíêà ç’ÿâèëàñü 
³ íà Ïðèâîêçàëüíîìó ìàéäàí³. 

Âîíà ïðèçíà÷åíà äëÿ ëåãêîâèõ 
àâò³âîê, ùîá ïàñàæèð³â çàë³çíèö³ 
áóëî ëåãøå çàáèðàòè, íå ñòâîðþ-
þ÷è çàòîð³â.

Öÿ çóïèíêà ìàº äâ³ ëàâêè òà 
íåïðîçîðèé íàâ³ñ. Ç áîê³â âñòà-
íîâèëè òîâñòå ãàðòîâàíå ñêëî. 
Òàêîæ íîâà çóïèíêà ìàº í³÷íó 
ï³äñâ³òêó. Ïîðó÷ âñòàíîâèëè 
ñì³òíèêè.

Ìè çâåðíóëèñÿ äî ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç îô³ö³éíèì çàïèòîì ïðî 
âàðò³ñòü îáëàøòóâàííÿ íîâèõ 
çóïèíîê. Á³ëüøå ïðî öå ÷èòàé-
òå çãîäîì.

Äî ñëîâà, íà çóïèíêó «Ïåäà-
ãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò» ç ì³ñüêîãî 
áþäæåòó âèòðàòèëè 150 637 ãðí, 
ïðî ùî ñâ³ä÷àòü äàí³ íà ñàéò³ 
äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü. Îäíàê öÿ 
çóïèíêà á³ëüø òåõíîëîã³÷íà. Òàì 
º ñîíÿ÷í³ ïàíåë³, ç USB âõîäà-
ìè äëÿ ï³äçàðÿäêè ñìàðòôîí³â, 
Wi-Fi-ðîóòåðîì, ìîí³òîðîì òà 
ï³äñâ³òêîþ.
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Одну з нових конструкцій уже встигли 
помалювати вандали

Нові зупинки скляні. Від сонця біля них 
не сховаєшся

Старі зупинки громадського транспорту поки не змінюватимуть на нові

На деяких з них облаштовані магазини

На зупинці «Технічний університет» є дві лавки та рекламний щит

ÐÅÏÎÐÒÀÆ
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Áëîêóâàííÿ ïîçàøëÿõîâèêà, 
çà ñåêóíäó ç ³íøèõ àâò³âîê âèñêî-
÷èëè êðåìåçí³ ÷îëîâ³êè, âèòÿãëè 
ç àâòî âîä³ÿ, à ïàñàæèðà ïîêëàëè 
îáëè÷÷ÿì íà òðàâó. Âñå â³äáóâà-
ëîñü ìèòòºâî.

Íàãàäàºìî, ÑÁÓ âðàíö³ 3 âåðåñ-
íÿ çàòðèìàëà íà õàáàð³ ó 37 òèñÿ÷ 
äîëàð³â íà÷àëüíèêà îïåðàòèâíîãî 
óïðàâë³ííÿ ÄÔÑ ó Òåðíîï³ëü-
ñüê³é îáëàñò³ Îëåãà Äóðíÿêà.

ЯК ПРОВОДИЛИ ОПЕРАЦІЮ?
Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ, 

ïîñàäîâåöü ñï³ëüíî ç ï³äëåãëèì 
êåð³âíèêîì â³ää³ëó âèìàãàëè 
$37 òèñÿ÷ ó ì³ñöåâîãî á³çíåñìåíà. 
Çà öþ ñóìó çëîâìèñíèêè îá³öÿ-
ëè êîìåðñàíòó ïåðåêâàë³ô³êóâàòè 
íà á³ëüø ì’ÿêó ñòàòòþ êðèì³íàëü-
íîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî 
í³áèòî íåñïëàòó ïîäàòê³â.

Ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìàëè îáîõ 
ô³ãóðàíò³â ó Òåðíîïîë³, çã³äíî ç³ 
ñò. 208 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó-
àëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, îäðàçó 
ï³ñëÿ îòðèìàííÿ âñ³º¿ ñóìè õà-
áàðà.

Ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâà-
äæåííÿ çà ÷. 4 ñò. 368 Êðèì³íàëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òðèâàþòü 
ñë³ä÷³ ä³¿. Âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ 
ùîäî ïîâ³äîìëåííÿ çàòðèìà-
íèì ïðî ï³äîçðó òà íàïðàâëåííÿ 
äî ñóäó êëîïîòàíü ïðî îáðàííÿ 
çàïîá³æíèõ çàõîä³â.

Ñïåöîïåðàö³þ ïðîâîäèëè 
ñï³ëüíî ç³ ñë³ä÷èìè ÄÁÐ, ï³ä ïðî-
öåñóàëüíèì êåð³âíèöòâîì Îô³ñó 

Ãåíïðîêóðîðà, çà ñïðèÿííÿ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüî¿ 
áåçïåêè ÄÔÑ Óêðà¿íè.

ЩО ВІДОМО ПРО ОЛЕГА 
ДУРНЯКА 

Îëåã Ïåòðîâè÷ Äóðíÿê íàðî-
äèâñÿ 26 ëèïíÿ 1976 ðîêó â ñåë³ 
Ñåìåí³â Òåðåáîâëÿíñüêîãî ðàéî-
íó íà Òåðíîï³ëüùèí³.

Ó 1998 ðîö³ çàê³í÷èâ Òåðíîï³ëü-
ñüêó àêàäåì³þ íàðîäíîãî ãîñïî-
äàðñòâà, çà ôàõîì — åêîíîì³ñò. 
Ç 1999 ðîêó ðîçïî÷àâ òðóäîâó ä³-
ÿëüí³ñòü ó ïîäàòêîâèõ îðãàíàõ, à ç 
ëþòîãî 2002 — â îðãàíàõ ïîäàò-
êîâî¿ ì³ë³ö³¿. Çà ÷àñ ïðîôåñ³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ïðîéøîâ óñ³ ùàáë³ — 

â³ä ñòàðøîãî äåðæàâíîãî ðåâ³çî-
ðà-³íñïåêòîðà, îïåðóïîâíîâàæå-
íîãî äî ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà-
÷àëüíèêà ³íñïåêö³¿ — íà÷àëüíèêà 
â³ää³ëó ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿.

Ç äðóæèíîþ Ëþäìèëîþ âèõî-
âóþòü äâîõ ä³òåé.

Çàðàç Îëåã Äóðíÿê — ïåðøèé 
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ ÄÔÑ â îáëàñò³. Çàðå-
ºñòðîâàíèé ó Òåðåáîâë³. À ì³ñöåì 
ôàêòè÷íîãî ïðîæèâàííÿ â äåêëà-
ðàö³¿ âêàçàâ Ï³äãàé÷èêè Òåðåáîâ-
ëÿíñüêîãî ðàéîíó.

37 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ — ДЛЯ 
ПОДАТКОВОГО МІЛІЦІОНЕРА
Спецоперація  Свідками гучного 
затримання посадовця і його поплічника 
стали сотні тернополян вранці 3 вересня. 
Правоохоронці затримали обох 
одразу після отримання всієї суми 
хабара. Що відомо про податкового 
міліціонера Олега Дурняка?

Â³ä 2011-ãî ðîêó º âëàñíèêîì 
ãåêòàðà çåìë³ ó Òåðåáîâë³ òà ÷âåð-
ò³ êâàðòèðè ó Òåðåáîâë³, ïëîùåþ 
64 êâ. ì. Äðóæèíà, ÿêà, çà ³íôîð-
ìàö³ºþ äåêëàðàö³¿, ïðàöþº â Òåð-
íîï³ëüñüêîìó îáëàñíîìó â³éñüêî-
âîìó êîì³ñàð³àò³, â³ä 2012 ðîêó º 
âëàñíèöåþ ùå îäí³º¿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè — 800 êâ. ì ó Ï³äãàé÷è-
êàõ. Â äåêëàðàö³¿ òàêîæ âêàçàíèé 
æèòëîâèé áóäèíîê — 76,1 êâ. ì, 
àëå Îëåã Äóðíÿê òàì ìàº ïðàâî 
ëèøå ïðîæèâàòè.

БІЛЬШІСТЬ МАЙНА — 
НА ДРУЖИНІ 

29 æîâòíÿ 2019 ð. Îëåã Äóð-
íÿê îòðèìàâ ó âëàñí³ñòü 899 êâ. 
ì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ²âà÷åâ³ Äî-
ë³øíüîìó. Ó íüîãî ó âëàñíîñò³ º 
ùå îäèí áóäèíîê 131,3 êâ. ì — 
ó ñ. Ñåìåí³â Òåðåáîâëÿíñüêîãî 
ðàéîíó. Ó òîìó æ ñåë³ ìàº ïðàâî 
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-
êîþ — 2305 êâ. ì â³ä ëèñòîïàäà 
2019 ð, à òàêîæ 2, 5 ãà ó Ï³äãàé-
÷èêàõ. Íà äðóæèíó çàïèñàíèé 
êîòåäæ ó Òåðíîïîë³, ïëîùåþ 
120 êâ. ì — â äåêëàðàö³¿ âêàçàíî, 
ùî îá’ºêò ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêî-
âî ïîáóäîâàíèé ç ìàòåð³àë³â òà 
çà êîøòè ñóá’ºêòà äåêëàðóâàííÿ 
àáî ÷ëåíà éîãî ñ³ì’¿.

Îëåã Äóðíÿê º ³íâåñòîðîì ñî-
íÿ÷íèõ áàòàðåé â³ä ãðóäíÿ ìè-
íóëîãî ðîêó — âàðò³ñòü íà äàòó 
íàáóòòÿ ó âëàñí³ñòü, âîëîä³ííÿ ÷è 
êîðèñòóâàííÿ àáî çà îñòàííüîþ 
ãðîøîâîþ îö³íêîþ — 85 000 ³ 
78 000 ãðí.

Àâòîïàðê ðîäèíè, çà äàíèìè 
äåêëàðàö³¿, äîâîë³ ñêðîìíèé. Äðó-
æèíà âîëîä³º Volkswagen Passat 
2012 ðîêó âèïóñêó òà Opel Vectra 
2003-ãî. ×îëîâ³ê öèìè àâòîìîá³-
ëÿìè êîðèñòóºòüñÿ. À â éîãî âëàñ-
íîñò³ ëèøå Opel Ascona 1998 ð. â.

Çàðîá³òíà ïëàòà, îòðèìàíà Îëå-
ãîì Äóðíÿêîì çà 2019 ð³ê çà îñ-
íîâíèì ì³ñöåì ðîáîòè, ñòàíîâèòü 
230 327 ãðí. Çãîäîì äî äåêëà-
ðàö³¿ âíåñåí³ ùå äàí³ çàðïëàòè 
çà îñíîâíèì ì³ñöåì ðîáîòè — 
24 940 ãðí.

Äðóæèíà îòðèìàëà â³ä ÒÎÂ 
«ÀÃÐÎ_ÔÐÀÍ» äîõ³ä â³ä íàäàí-
íÿ ìàéíà â îðåíäó 6 838 ãðí òà 
áëàãîä³éíî¿ äîïîìîãè â³ä ò³º¿ æ 
ô³ðìè 2 400 ãðí. Â³ä ÒÎÂ Òåðíî-
ï³ëüåëåêòðîïîñòà÷ çà íàäëèøîê 
åëåêòðîåíåðã³¿, çåëåíèé òàðèô, — 
197 685 ãðí.

Ó 2019 ðîö³ äðóæèíà îòðèìàëà 
ùåäðèé ïîäàðóíîê â³ä ÷îëîâ³êà, 
ÿêèé òàêîæ âêàçàíèé ó äåêëà-
ðàö³¿ — 900 òèñ. ãðí. Éìîâ³ðíî, 
öå ãðîø³, îòðèìàí³ ÿê äîõ³ä â³ä 
â³ä÷óæåííÿ íåðóõîìîãî ìàé-
íà — ó äåêëàðàö³¿ ô³ãóðóº ñóìà 
874 700 ãðí.

900 òèñ. ãðí — âêàçàí³ ó äåêëà-
ðàö³¿, ÿê ãîò³âêîâ³. Îêð³ì íèõ, 
ó ðîäèíè ùå º 150 òèñ. ãîò³âêè 
â óêðà¿íñüê³é âàëþò³, à íà ðàõóíêó 
ó áàíêó — 19 òèñ. ãðí.

Ó 2019 ð. Îëåã Äóðíÿê ùå îòðè-
ìàâ 1295 ãðí îäíîðàçîâî¿ ãðîøîâî¿ 
äîïîìîãè ó÷àñíèêó áîéîâèõ ä³é.

Çà ìèíóëèé ð³ê äðóæèíà ó â³é-
ñüêêîìàò³ çàðîáèëà 14 òèñ. ãðí.

Ó 2019 ðîö³ äðóæèíà 
îòðèìàëà â³ä ÷îëîâ³êà 
ùåäðèé ïîäàðóíîê, 
ÿêèé òàêîæ âêàçàíèé 
ó äåêëàðàö³¿ — 
900 òèñ. ãðí
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Посадовець спільно з підлеглим керівником відділу 
вимагали $37 тисяч у місцевого бізнесмена

Свідками гучного затримання стали сотні тернополян, 
адже відбувалось все вранці, біля поліклініки, 
у спальному районі міста

Забив до смерті 
брата 
 Çàñóäèëè çà ÷. 2 ñò. 121 ÊÊ 
Óêðà¿íè — çà íàíåñåííÿ 
òÿæêèõ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü, 
ùî ïðèçâåëî äî ñìåðò³ ïî-
òåðï³ëîãî, 59-ð³÷íîãî æèòåëÿ 
ñ. Çàòèøíå Ìîíàñòèðèñüêîãî 
ðàéîíó. À òî÷í³øå — éîãî 
ð³äíîãî áðàòà.
Ìîíàñòèðèñüêèé ðàéñóä 
âèçíàâ ÷îëîâ³êà âèí-
íèì ó ñêîºíí³ çëî÷èíó 
òà ïðèçíà÷èâ ïîêàðàííÿ 
ó âèãëÿä³ 7 ðîê³â 6 ì³ñÿö³â 
ïîçáàâëåííÿ âîë³. Îñê³ëüêè 
ïðîêóðîð âèìàãàâ ïîçáà-
âèòè âîë³ îáâèíóâà÷åíîãî 
òåðì³íîì íà 9 ðîê³â, âèðîê 
áóäå îñêàðæåíèé â àïåëÿ-
ö³éí³é ³íñòàíö³¿.
«Îáâèíóâà÷åíèé íà ïî-
÷àòêó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó 
íå âèçíàâ ñåáå âèíóâàòèì 
çà ³íêðèì³íîâàíèì éîìó 
çëî÷èíîì, îñê³ëüêè íå ïî-
ãîäèâñÿ ç êâàë³ô³êàö³ºþ 
â÷èíåíîãî íèì ïðàâîïî-
ðóøåííÿ, — éäåòüñÿ ó ìà-
òåð³àëàõ ñïðàâè. — Ï³ä ÷àñ 
ñóäîâîãî ðîçãëÿäó çì³íþâàâ 
ïîêàçàííÿ, îäíàê ï³ä çàâåð-
øåííÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, 
ï³ñëÿ îãëÿäó òà äîñë³äæåííÿ 
äîêàç³â îáâèíóâà÷åííÿ, 
âèçíàâ ñâîþ âèíóâàò³ñòü, 
íàòîì³ñòü íå ïîãîäèâñÿ ³ç 
îáòÿæóþ÷îþ ïîêàðàííÿ îá-
ñòàâèíîþ, îñê³ëüêè ââàæàâ, 
ùî íå ïåðåáóâàâ ï³ä ÷àñ 
â÷èíåííÿ çëî÷èíó â ñòàí³ 
àëêîãîëüíîãî ñï'ÿí³ííÿ».

Катували 
праскою 
 Äâîì æèòåëÿì Ìîíàñòè-
ðèùèíè, ÿê³ ïîêàë³÷èëè 
ñâîãî òîâàðèøà, âèìàãàþ÷è 
ñêàçàòè, êóäè ïîä³âñÿ çî-
ëîòèé ëàíöþæîê, çà÷èòàëè 
äíÿìè âèðîê.
Îáîõ çâèíóâàòèëè ó â÷è-
íåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâî-
ïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî 
÷. 2 ñò. 122 ÊÊ Óêðà¿íè — 
çà óìèñíå ñåðåäíüî¿ òÿæ-
êîñò³ ò³ëåñíå óøêîäæåííÿ. 
Ñàíêö³ÿ ³íêðèì³íîâàíî¿ 
ñòàòò³ ïåðåäáà÷àº â³ä 
3 äî 5 ðîê³â ïîçáàâëåí-
íÿ âîë³. Àëå ñóä âèð³øèâ 
³íàêøå.
Ïîä³¿ â³äáóâàëèñü 
ó ñ. Íèçüêîëèçè, ùî â Ìî-
íàñòèðèñüêîìó ðàéîí³, 
ââå÷åð³ 6 ñåðïíÿ 2019 ðîêó. 
«Âçÿâøè ç³ ñòîëó ðîç³ãð³òó 
åëåêòðè÷íó ïðàñêó, äåê³ëü-
êà ðàç³â ãàðÿ÷îþ ïîâåðõíåþ 
ïðèêëàäàëè ¿¿, ïðèòðèìóþ-
÷è íà äåÿêèé ÷àñ, äî ð³çíèõ 
÷àñòèí îãîëåíîãî òóëóáà 
ïîòåðï³ëîãî, ùîá â³ääàâ 
çîëîòî», — éäåòüñÿ ó ìàòå-
ð³àëàõ ñïðàâè. Ïîòåðï³ëèé 
íàìàãàâñÿ óòåêòè.

КОРОТКОКОРОТКО
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Áàãàòî ï³äïðèºìö³â ñîë³äàðí³ 
â äóìö³, ùî çàêðèòòÿ çàêëàä³â 
ïðèçâåäå äî òîãî, ùî áàãàòî ç 
íèõ âçàãàë³ íå â³äêðèþòüñÿ çíîâó.

Íàãàäàºìî, ìèðíà àêö³ÿ ïðî-
òåñòó ï³äïðèºìö³â â³äáóëàñÿ 6 âå-
ðåñíÿ. Äî íå¿ äîëó÷èëèñÿ áàãàòî 
òåðíîïîëÿí, ÿê³ ìîæóòü âòðàòèòè 
ðîáîòó, ÷åðåç ïîñèëåííÿ êàðàí-

òèíó, àáî ÿêèì íå áóäå íà êîãî 
ëèøèòè ä³òåé, ÿêùî íàâ÷àëüí³ 
çàêëàäè çíîâó çà÷èíÿòü.

— ß ïðîòè òîãî, ùîá çíîâó 
ïîñèëþâàëè êàðàíòèí, — êàæå 
òåðíîïîëÿíêà Îëüãà. — Ó ìåíå 
öüîãî ðîêó îäíà äèòèíà ï³øëà 
â ïåðøèé êëàñ, à ³íøà ùå õîäèòü 
äî ñàäî÷êà. ×îëîâ³ê íà ðîáîò³, 
ÿ òåæ ìàþ õîäèòè. Ùî ðîáèòè 
áàòüêàì? ßêùî çàêðèþòü ñàäî÷êè 
òà øêîëè — áóäå êàòàñòðîôà.

Áàãàòî ïðàö³âíèê³â ì³ñöåâèõ çà-
êëàä³â ïðèéøëè íà ì³òèíã ç ïëà-
êàòàìè, ïðàïîðàìè òà êàñòðóëÿìè. 
Êîæåí ì³ã âèñëîâèòè ñâîþ äóìêó.

Ï³äïðèºìö³ ïåðåäàëè ñâîº çâåð-
íåííÿ äî ãîëîâè ÎÄÀ. Òàêîæ 
âîíè êîëîíîþ ðóøèëè äî ì³ñü-
êîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿, àáè ïðàâî-
îõîðîíö³ íå ñêëàäàëè ïðîòîêîëè 
çà ïîðóøåííÿ.

Îäíàê îñòàíí³õ öå íå ñòðèìàëî. 
Ïîñòàíîâè âèïèñóþòü.

«Люди хочуть працювати, 
вони не бояться» 
ВОЛОДИМИР ХАРКАВИЙ, ГАСТРОПАБ NATURA 

1. Як було до «червоної зони», так ми працює-
мо і зараз. Поліція постійно ходить і перевіряє: 
розсадку гостей, наявність дезінфекторів тощо. 
До нас, відколи місто потрапило до «червоної» 
зони, ще не заходили з перевіркою, але знаю, що 
до інших завітали.
2. Люди хочуть працювати, вони не бояться. Потік гос-
тей не зменшився, адже ввечері всі хочуть відпочити.
3. Заклади закривати не будуть. Щоправда, у мен-
ших містах важче відстояти інтереси представників 
малого бізнесу, адже, як правило, у мільйонниках 
підприємці більш наближені до центральної влади.

«Нам зараз вставляють 
кілок у спину» 
НАЗАР АНДРУШКО, КАВ'ЯРНЯ «СКАВАРІДКА» 

1. Працюємо з дотриманням усіх санітарних норм: 
дистанція, дезінфекція тощо. Переживаємо за себе 
і за наших гостей більше, ніж в лікарні.
2. Потік людей зменшився в рази. Наприклад, раніше 
зранку часто заходили, коли йшли на роботу чи відве-
ли дитину в садок або школу. А зараз кав'ярня пуста.
3. Ситуація дуже складна, бо видатків багато, а прибут-
ків немає. Якщо закриють малий бізнес знову на каран-
тин, то багато вже не вийде з нього. А це зменшення 
кількості податків, які сплачують підприємці в міський 
бюджет. Зараз, виписуючи по 30 тисяч штрафів, під-
приємцям вставляють ще один кілок в спину.

«Якщо закриватимуть 
заклади, підприємці 
вийдуть на протести» 
АНДРІЙ САЛАГОРНИК, ПРИВАТНИЙ СТОМАТОЛОГ 

1. Змін у роботі не маємо. Як проводили раніше 
прийом з дотриманням карантинних обмежень, так 
і проводимо зараз. Навіть коли була «зелена зона» 
ми приймали клієнтів тільки за попереднім записом 
і так, аби вони між собою не перетиналися в клініці.
2. В нас усе стабільно. Не можу сказати, чи більше або 
менше, але ми маємо сталу кількість пацієнтів щоденно.
3. Якщо почнуть закривати заклади, я впевнений, 
що підприємці вийдуть на протести. Багато рішень 
з боку влади не піддаються ніякій логіці.

«Кількість гостей різко 
зменшилася» 
РОМАН БАРТІШ, РЕСТОРАН MEDUZA SUSHI 

1. Відколи Тернопіль потрапив у «червону» зону, 
ми працюємо лише на доставку.
2. Кількість гостей зменшилася за період ка-
рантину дуже різко. І як тільки ситуація почала 
стабілізуватися, і з оголошенням «червоної» 
зони, думаю, що знову почнеться спад гостей 
і замовлень.
3. Надіюся, що до закриття місцевого підпри-
ємництва не дійде. У такому випадку малий та 
середній бізнес не зможе відкритися заново.

МІСЦЕВІ ПІДПРИЄМЦІ ГОТОВІ 
ДО МАСОВИХ ПРОТЕСТІВ
Думки  Журналісти «RIA плюс» поцікавилися у місцевих 
підприємців, як збираються виживати під час дії правил 
«червоної зони» та чи вдасться зберегти робочі місця?

ЗАПИТАННЯ, ЯКІ МИ АДРЕСУВАЛИ ПІДПРИЄМЦЯМ:
1. Як зараз працюють їх заклади, 
що змінилося, відколи Тернопіль 
потрапив до «червоної» зони?

2. Чи стали відвідувачі рідше при-
ходити або взагалі відмовилися від 
послуг на цей період?

3. Чи збираються закривати закла-
ди, якщо і далі триватиме «червона 
зона»?

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

 Â³äâ³äóâà÷³â íå òàê áàãàòî, ÿê 
áóëî ðàí³øå, êàæóòü ïðîäàâö³. 
Õî÷à çàáîðîíè ðîáîòè ðèíê³â çà 
ïðàâèëàìè "÷åðâîí¿ çîíè", íåìàº.
  — Ëþäåé äóæå ìàëî îñòàíí³ì 
÷àñîì, — ñêàðæèòüñÿ ïðîäàâ÷èíÿ 
ïàí³ Ä³àíà. — ²íîä³ õîäÿòü ïåðå-
â³ðêè, ÷è ìè â ìàñêàõ. ßê ââåëè 
«÷åðâîíó çîíó» çíîâó — òî ïåâ-
íî áóäå á³ëüøå ïåðåâ³ðîê. Àëå 
ïîêóïö³â ïîìåíøàëî. ß äóìàþ, 
ùî öå ÷åðåç òðàíñïîðò. Ëþäåé 
ïóñêàþòü íå âñ³õ ³ ç äîâ³äêàìè ç 

ðîáîòè, òîìó ñòàðø³ íå ìîæóòü 
ïðè¿õàòè.

ГОТУЮТЬСЯ ДО ПЕРЕВІРОК 
Á³ëüø³ñòü ïîêóïö³â íå îäÿ-

ãàþòü ìàñêè âçàãàë³. Ç ïðîäàâ-
öÿìè ñïðàâà òðîõè ³íøà. Äåÿê³ 
íîñÿòü ìàñêè íà áîðîäàõ, õòîñü 
¿õ ïîâí³ñòþ çí³ìàº. Êîëè, ìàñêè 
îäÿãàþòü. Á³ëÿ áàãàòüîõ ê³îñê³â 
âèñòàâèëè àíòèñåïòèêè. Òàê ãî-
òóþòüñÿ äî ìîæëèâèõ ³íñïåêö³é. 
Êîëè áà÷àòü êàìåðó æóðíàë³ñ-
ò³â — ïîñï³õîì îäÿãàþòü ìàñêè 
àáî õîâàþòüñÿ.

Íà ðèíêó òàêîæ ïî÷àëè ïîïåðå-
äæàòè ïðîäàâö³â òà ïîêóïö³â ïðî 
íåîáõ³äí³ñòü äîòðèìàííÿ êàðàí-
òèííèõ íîðì ÷åðåç ãó÷íîìîâö³.

ХТО КОНТРОЛЮЄ?
Ï³ñëÿ ïîñèëåíü êàðàíòèíó, 

çà äîòðèìàííÿì êàðàíòèííèõ âè-
ìîã íà ðèíêàõ ïðîäîâæèëè ïåðå-
â³ðêè ïðàö³âíèêè Äåðæïðîäñïî-
æèâñëóæáè. Âîíè ñòåæàòü, ÷è äî-
òðèìóþòüñÿ ïðîäàâö³ òà ïîêóïö³ 
ìàñêîâîãî ðåæèìó òà ñîö³àëüíî¿ 
äèñòàíö³¿, ÷è º íà ðèíêó çàñîáè 
äåç³íôåêö³¿ òîùî.

— Íàø³ ïðàö³âíèêè ïåðåâ³ðÿ-
þòü ðèíêè íà òåðèòîð³¿ óñ³º¿ îá-
ëàñò³, — ïîÿñíþþòü ó ïðåññëóæá³ 
ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðîä-
ñïîæèâñëóæáè ó Òåðíîï³ëüñüê³é 
îáëàñò³. — Ñïåö³àëüí³ ðîáî÷³ 
ãðóïè ñòåæàòü, ÷è äîòðèìóþòüñÿ 
íà ðèíêàõ êàðàíòèííèõ íîðì. 
ßêùî âèÿâëÿþòü ïîðóøåííÿ — 
ñêëàäàþòü ïðîòîêîë.

ßê ïîâ³äîìèëè ó Äåðæïðîäñïî-
æèâñëóæá³, íàïåðåäîäí³ ïî÷àòêó 
ä³¿ «÷åðâîíî¿ çîíè», ïðàö³âíèêè 
ñëóæáè ïåðåâ³ðèëè ÷îòèðè ðèí-
êè ó Òåðíîïîë³. Çà ðåçóëüòàòàìè 

³íñïåêòóâàíü áóëî ñêëàäåíî îäèí 
ïðîòîêîë ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå 
ïðàâîïîðóøåííÿ çà ñò. 44/3 Êî-
äåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðà-
òèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäàíî 
³íôîðìàö³þ ïðî ïðàâîïîðóøåííÿ 
íà ë³í³þ 102 Òåðíîï³ëüñüêîãî â³ä-
ä³ëó ïîë³ö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â Òåðíîï³ëü-
ñüê³é îáëàñò³.

Â³ä ïî÷àòêó çàïðîâàäæåííÿ êà-
ðàíòèíó ôàõ³âö³ Äåðæïðîäñïîæèâ-
ñëóæáè ïåðåâ³ðèëè 12615 ñóá’ºêò³â 
(îá’ºêò³â) ãîñïîäàðþâàííÿ. Âèÿâè-
ëè 2639 ïîðóøåíü.

Ринки в «червоній зоні» посилено контролюють

Протест підприємців у Тернополі. Вони проти того, 
щоб повертатися до суворого карантину 
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Відповідно до Постанови № 641, 
від 22 липня 2020 року на тери-
торії регіону, на якій установлено 
«червоний» рівень епіднебезпе-
ки, забороняються:
 регулярні та нерегулярні переве-
зення пасажирів автомобільним, 
залізничним транспортом, місь-
ким електротранспортом, крім 
перевезення: легковими авто-
мобілями та службовими та/або 
орендованими автомобільними 
транспортними засобами підпри-

ємств, закладів та установ за умови 
забезпечення водіїв та пасажирів 
під час таких перевезень засобами 
індивідуального захисту в межах 
кількості місць для сидіння і ви-
ключно за маршрутами руху;
 відвідування закладів освіти 
здобувачами освіти;
  діяльність закладів громад-
ського харчування, ТРЦ, фіт-
нес-центрів, магазинів, крім 
торгівлі продуктами харчування, 
ліками, засобами гігієни.

Які заборони діють у «червоній зоні» 

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, ІРИНА БЕЛЯКОВА, 

097–445–82–67, NATALIYA.BURLAKU@

GMAIL.COM 

— Öå ìîæå ñïðîâîêóâàòè ÷åð-
ãîâó ðåâîëþö³þ! ×îãî âîíè äîáè-
âàþòüñÿ? ×åðâîíà — íå ÷åðâîíà, 
ëþäÿì òðåáà ùîñü ¿ñòè, áàòüêè 
ìóñÿòü ïðàöþâàòè, à ä³òè ìàþòü 
â÷èòèñÿ, à íå ñèä³òè âäîìà çà çà-
÷èíåíèìè äâåðèìà, — îáóðþþòüñÿ 
ìàòåð³ îäíîãî ³ç ñàäê³â.

«ТЕРОРИЗУЮТЬ, ЯК МОЖУТЬ» 
ßê ñòàëî â³äîìî æóðíàë³ñòàì 

«RIA ïëþñ», ïðîòÿãîì äíÿ 7 âå-
ðåñíÿ ïðàâîîõîðîíö³ ïîáóâàëè 
â áàãàòüîõ øêîëàõ ³ ñàäêàõ Òåð-
íîïîëÿ. Íà êåð³âíèê³â ñêëàäàëè 
ïðîòîêîëè, êîãîñü ïîïåðåäæàëè.

Äèðåêòîðè øê³ë ³ ñàäê³â 
(ïð³çâèùà â³äîì³ — ïðèì. àâò.) 
ï³äòâåðäèëè — ïðèõîäèëè ïðà-
âîîõîðîíö³, ñêëàëè ïðîòîêîëè 
çà ïîðóøåííÿ êàðàíòèííèõ îá-
ìåæåíü ó «÷åðâîí³é çîí³». Äàë³ — 
äîðîãà â ñóä. Íå íàçèâàþ÷è ³ìåí, 
ãîâîðÿòü — âèêîíóþòü ð³øåííÿ 
ì³ñüêîãî øòàáó òà ãîòîâ³ äîòðè-
ìóâàòèñÿ âñ³õ âèìîã, àáè ³ íàäàë³ 
ïðàöþâàòè. Ñèòóàö³ÿ íåïðèºìíà. 
Áàòüêè ó âñ³õ øêîëàõ ³ ñàäêàõ íà-
ïèñàëè êîëåêòèâí³ çâåðíåííÿ, àáè 
çàêëàäè íå çà÷èíÿëè íà êàðàíòèí. 

Íàãàäàºìî, ùî íà çàñ³äàíí³ 
ì³ñüêîãî øòàáó äëÿ áîðîòüáè ç êî-
ðîíàâ³ðóñîì 4 âåðåñíÿ ïðèéíÿëè 
ð³øåííÿ íå çóïèíÿòè íàâ÷àëüíèé 
ïðîöåñ ó Òåðíîïîë³. Ó òîé æå ÷àñ, 
äëÿ íàëåæíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ 
çàêëàä³â, çà óìîâè äîòðèìàííÿ 
ïðîòèåï³äåì³÷íèõ âèìîã, ùî 

ðåêîìåíäîâàí³ ÌÎÇ, øêîëè âè-
ð³øèëè ïðàöþâàòè ó çì³øàíîìó 
ðåæèì³ íàâ÷àííÿ: êëàñè ä³ëÿòü 
íà ï³äãðóïè, ÿê³ íàâ÷àþòü ÷åðåç 
äåíü òà â ð³çí³ çì³íè.

Îäíàê, íàãàäàºìî, ùî, çã³äíî 
³ç âèçíà÷åíèìè ïðàâèëàìè çîíó-
âàííÿ, «çàáîðîíåíå â³äâ³äóâàí-
íÿ çàêëàä³â îñâ³òè çäîáóâà÷àìè 
îñâ³òè». Òîæ ïðàâîîõîðîíö³ 
êàæóòü — çîáîâ'ÿçàí³ ðåàãóâàòè 
íà ïîðóøåííÿ.

СКЛАЛИ НА ВСІХ ПРОТОКОЛИ 
Çàãàëîì 26 ïðîòîêîë³â ïðî ïî-

ðóøåííÿ êàðàíòèííèõ ïðàâèë 
ñêëàëè ïîë³öåéñüê³ 7 âåðåñíÿ. 
Ïðî öå ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê 
â³ää³ëó êîìóí³êàö³¿ ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³ 
Ñåðã³é Êðåòà.

Çðàíêó 8 âåðåñíÿ ïðîòîêîëè 
ìàëè âñ³ êåð³âíèêè ÿê øê³ë, òàê 
³ ñàäî÷ê³â, äîäàþòü ó ïîë³ö³¿.

— Â÷èòåë³ ìîæóòü ïðàöþâàòè, 
ïðèéòè äî øêîëè ³ ïðîâîäèòè 
óðîêè îíëàéí, — ïîÿñíèâ Ñåðã³é 
Êðåòà. — Àëå ó÷í³ â øêîë³ íàâ÷à-
òèñü íå ìîæóòü — º ïîñòàíîâà 
Êàáì³íó, ³ ¿¿ òðåáà âèêîíóâàòè.

Êîëè íàä³éøëà ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî òå, ùî Òåðíîï³ëü ïîòðàïèâ 
äî «÷åðâîíî¿ çîíè», ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ñåðã³é Íàäàë çàïåâíÿâ, ùî 
äèòñàäê³â çàáîðîíà íå ñòîñóºòüñÿ, 
àäæå âîíè íå º çàêëàäàìè îñâ³òè. 
Ó ïîë³ö³¿ âëàñíå òðàêòóâàííÿ: äî-
øê³ëüí³ çàêëàäè ïîòðàïëÿþòü ï³ä 
ä³þ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñâ³òó», 
òîìó º îñâ³òí³ìè çàêëàäàìè. Ìîâ-
ëÿâ, ³ ïîñòàíîâà Êàáì³íó íà íèõ 
ïîøèðþºòüñÿ.

ВІЙНА ЗА ШКОЛИ І САДКИ ТРИВАЄ 
Конфлікт  Батьки наполягають: діти 
мають навчатися та відвідувати садки. 
Міська рада вирішила не закривати заклади. 
Натомість правоохоронці наголошують — 
мусять реагувати на порушення карантину. 
Керівники міських шкіл і садочків отримали 
протоколи. Їх обіцяють виписувати щодня, 
доки заклади не закриють

Ïðîòîêîëè íàðàç³ ñêëàäàþòü 
çà ñòàòòåþ 44–3 Êîäåêñó Óêðà¿-
íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïî-
ðóøåííÿ. Âîíà ïåðåäáà÷àº ÷³òêó 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ 
ïðàâèë êàðàíòèíó, ïðîêîìåíòó-
âàâ àäâîêàò Ìèõàéëî Ñàìóëÿê.

— Òàêå ïîðóøåííÿ òÿãíå çà ñî-
áîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó íà ãðî-
ìàäÿí â³ä ñ³ìíàäöÿòè òèñÿ÷ ãðè-
âåíü äî òðèäöÿòè ÷îòèðüîõ òèñÿ÷ 
ãðèâåíü ³ íà ïîñàäîâèõ îñ³á — â³ä 
òðèäöÿòè ÷îòèðüîõ òèñÿ÷ ãðèâåíü 
äî ñòà ñ³ìäåñÿòè òèñÿ÷ ãðèâåíü.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ — 
НА КЕРІВНИКОВІ?

Ïîêè Òåðíîï³ëü îïèðàºòüñÿ, 
îáëàñòü ïåðåéøëà íà äèñòàíö³éíå 
íàâ÷àííÿ. Öå 243 çàêëàäè îñâ³òè,.

ßê çàçíà÷èëà íà÷àëüíèöÿ 
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè Òåð-
íîï³ëüñüêî¿ ÎÄÀ Îëüãà Õîìà, 

ïðèïèíèòè íàâ÷àííÿ ç ïîíåä³ëêà 
ìàëè çàêëàäè çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ 
îñâ³òè òà ³íø³ çàêëàäè îñâ³òè, 
äî ÿêèõ â³äíîñÿòüñÿ äîøê³ëüí³ 
íàâ÷àëüí³ çàêëàäè òà ïîçàøê³ëüí³ 
íàâ÷àëüí³ çàêëàäè.

— ßêùî ãîâîðèòè ïðî ì³ñòî 
Òåðíîï³ëü, ÿêå ïåðåáóâàº ó «÷åð-
âîí³é» çîí³, íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ 
â³äáóâàºòüñÿ ó çàêëàäàõ çàãàëüíî¿ 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, äîøê³ëüíèõ çà-
êëàäàõ, ïîçàøê³ëüíèõ. Ó äàíîìó 
âèïàäêó êåð³âíèêè îïèðàþòüñÿ 
íà ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ êîì³ñ³¿ ÒÅÁ 
òà ÍÑ. Áåçïîñåðåäíþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà äîòðèìàííÿ íîðì íàâ-
÷àííÿ â ò³é ÷è ³íø³é åï³äåì³÷í³é 
çîí³ íåñå êåð³âíèê íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó, — àêöåíòóº âîíà.

ЮРИСТИ ОПРАЦЬОВУЮТЬ 
ßê ìè ïîâ³äîìëÿëè ðàí³øå, 

ì³ñüêà âëàäà çàÿâèëà, ùî ãîòîâà 
íàäàòè þðèäè÷íèé ñóïðîâ³ä áàòü-

«Ìè â ò³é «÷åðâîí³é 
çîí³» ìîæåìî áóòè 
ö³ëèé ð³ê, òî æ äå 
ä³òÿì áóòè? Óæå 
ïîáà÷èëè, ÿê âñ³ 
â÷èëèñÿ íàâåñí³» 

ЩО КАЖУТЬ ПОЛІЦІЯ ТА ВЛАДА

ОЛЕКСАНДР БОГО-

МОЛ, НАЧАЛЬНИК 

ГОЛОВНОГО УПРАВ-

ЛІННЯ НАЦПОЛІЦІЇ 

В ОБЛАСТІ:

— Проблемна ситу-
ація зараз в Терно-

полі і Чорткові. Комісії з техногенної 
безпеки вирішили послабити ка-
рантинні заходи, визначені поста-
новою Кабміну. Це незаконне рі-
шення. Поліція ініціювала скликання 
позачергового засідання комісії — 
наразі голови міст відгукнулись. 
Щодо закладів освіти: Кабмін забо-
ронив відвідування таких закладів 
здобувачами освіти. Тобто, дітьми. 

Але ми не будемо «виловлювати» 
учнів, їхніх батьків. Натомість про-
токоли складали і складатимемо 
щодня, якщо нас не почують, — 
на керівників цих закладів. Більше 
того, якщо, скажімо, діти прийшли 
до школи і кілька з них захворіли 
після спільного перебування, саме 
керівники юридичних осіб нести-
муть вже не адміністративну, а кри-
мінальну відповідальність за ст. 325. 
Йдеться про порушення санітарних 
правил і норм щодо запобігання 
інфекційним захворюванням та 
масовим отруєнням (санкція — від 
штрафу — і до 8 років позбавлення 
волі — прим. ред.) 

«Протоколи будемо складати щодня» 

МАР'ЯНА ЗВАРИЧ, 

НАЧАЛЬНИК 

ВІДДІЛУ ЗВ'ЯЗКІВ З 

ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА 

ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ:

— Місто продов-
жує працювати та функціонувати 
у звичному режимі з дотриман-
ням протиепідемічних заходів. 
Школи і ДНЗ будуть працювати, 
як і раніше, протоколи будемо 
оскаржувати у законному по-
рядку.

«Заклади 
працюватимуть у 
звичному режимі» 

êàì ³ êåð³âíèêàì ó âèïàäêó, ÿêùî 
íà íèõ ñêëàäàòèìóòü ïðîòîêîëè.

Ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Íàäàë 
äîäàº: «28 ñåðïíÿ Êîíñòèòóö³éíèé 
ñóä Óêðà¿íè âèçíàâ íåêîíñòèòó-
ö³éíèìè êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ 
êàðàíòèíó íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè. 
Çîêðåìà, îáìåæåííÿ íà ðîáîòó 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, ðîáî-
òó øê³ë, ðèíê³â òà ï³äïðèºìñòâ. 
Â³äïîâ³äíî, Êàáì³í íå ìàº ïðàâà 
âñòàíîâëþâàòè çàáîðîíè, ÿê³ îá-
ìåæóþòü êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà ³ 
ñâîáîäè ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà».

Ùî æ áóäóòü ðîáèòè òåïåð — 
êîëè ïðîòîêîëè âæå ñêëàäåí³?

Íà÷àëüíèöÿ ì³ñüêîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè Îëüãà Ïîõèëÿê 
çàïåâíÿº: íàïðèçâîëÿùå í³êîãî 
íå çàëèøàòü.

— Þðèñòè âæå îïðàöüîâóþòü 
âñ³ ïðîòîêîëè, ÿê³ ñêëàëè íà êå-
ð³âíèê³â, — ãîâîðèòü âîíà.

Íà çàñ³äàíí³ ì³ñüêîãî øòàáó 
äëÿ áîðîòüáè ç êîðîíàâ³ðóñîì 
ïðèéíÿëè ð³øåííÿ íå çóïèíÿòè 
íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ, òîæ â³í òðè-
âàº, ãîâîðèòü ïîñàäîâåöü.

— Ìè âèêîíóºìî ÷èíí³ ð³øåí-
íÿ îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ. Ïðè öüîìó, ó âñ³õ çàêëàäàõ 
âèêîíàí³ âèìîãè ùîäî äîòðèìàí-
íÿ ïðîòèåï³äåì³÷íèõ íîðì. Äëÿ 
ä³òåé îðãàí³çóâàëè çì³øàíó ôîðìó 
íàâ÷àííÿ, ó øêîëàõ ðîçä³ëèëè ïî-
òîêè, êîæåí êëàñ ìàº ñâ³é âõ³ä ³ 
âèõ³ä, óñ³ çàñîáè äëÿ äåç³íôåêö³¿ 

ðóê ³ ïðèì³ùåíü çàêóïèëè çàâ÷àñ-
íî, — êàæå âîíà.

«БАТЬКИ НАС ПРОСЯТЬ» 
Ó ðîçìîâ³ íà÷àëüíèöÿ óïðàâë³í-

íÿ ê³ëüêà ðàç³â íàãîëîøóº — áàòü-
êè ïðîñÿòü, àáè çàêëàäè îñâ³òè 
ïðàöþâàëè.

Ðîáîòó äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â â Òåðíîïîë³ â³äíîâèëè 
ùå íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ. Ïîïðè 
ñòðàõè òà ñêåïòè÷í³ íàñòðî¿, 
çàêëàäè ïîâíîö³ííî ïðàöþþòü, 
êàæå ïàí³ Ïîõèëÿê.

— Öå ÿñêðàâèé ïðèêëàä òîãî, 
ùî ìè çäàòí³ çàáåçïå÷èòè íàëåæ-
í³ óìîâè äëÿ ïåðåáóâàííÿ òàì ³ 
ä³òåé, ³ ïðàö³âíèê³â. Áóëè ïîî-
äèíîê³ âèïàäêè, êîëè ãðóïè ÷è 
çàêëàäè çàêðèâàëè íà êàðàíòèí. 
Àëå âîíè øâèäêî â³äíîâëþâàëè 
ñâîþ ðîáîòó. Ä³òè ïåðåíîñÿòü 
õâîðîáó ëåãøå, — êàæå âîíà.

ДОВІДКА 

Порушення статті 44–3 Кодексу 
України про адміністративні пра-
вопорушення 
— тягне за собою накладення штра-
фу на громадян від однієї до двох 
тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян і на посадових 
осіб — від двох до десяти тисяч нео-
податковуваних мінімумів доходів 
громадян.

Батьки та освітяни — за те, 
аби в місті продовжувалося 
навчання за умови дотримання 
всіх протиепідемічних заходів. 
Поліція ж наполягає — Постанова 
Кабміну це забороняє 
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Òåðíîïîëÿíêà ²ðèíà (ïð³çâèùå 
â³äîìå — ïðèì. ðåä.) äâîõ ä³òîê 
íàðîäæóâàëà âäîìà. Òàêå ð³øåííÿ 
âîíà ïðèéíÿëà, áî ïåðø³ ïîëîãè 
ó ë³êàðí³ ïðîéøëè ç ïîãàíèìè íà-
ñë³äêàìè ³ äëÿ íå¿, ³ äëÿ ìàëþêà.

Æ³íêà ïîáàæàëà çàëèøèòèñü 
àíîí³ìíîþ, àäæå âæå ðîçïîâ³äà-
ëà ïðî ñâ³é äîñâ³ä æóðíàë³ñòàì, 
à ïîò³ì îòðèìàëà ñîòí³ êîìåíòàð³â 
ç îáðàçàìè òà íåãàòèâíèì ñòàâ-
ëåííÿì äî ¿¿ âèáîðó. Ðîçïîâ³äü 
æ³íêè ïîäàºìî â³ä ïåðøî¿ îñîáè, 
ç³ ñë³â — áåç çì³í.

«ПЕРШУ ДИТИНУ НАРОДИЛА 
В ПОЛОГОВОМУ» 

— Ïåðøó äèòèíó ÿ íàðîäæóâàëà 
â ïîëîãîâîìó ó 2012 ðîö³. Òàì íàì 
çàíåñëè ñòàô³ëîêîê, õî÷à ë³êàð³ 
âñå çàïåðå÷óâàëè. Êàçàëè, ùî ïðè-
÷èíà â ìåí³ ³ â ÷îëîâ³êîâ³. Ìè çäà-
âàëè àíàë³çè, ÿê³ ï³äòâåðäèëè, ùî 
ìè íå º íîñ³ÿìè. Í³ â àêòèâíîìó, 
í³ â ïàñèâíîìó ñòàí³. Ïðèâàòí³ 
ë³êàð³ íàì ñêàçàëè, ùî õâîðîáó 
ìîãëè çàíåñòè â ïîëîãîâîìó. Ùå 
îäíà ïðè÷èíà — öå ñòàâëåííÿ ë³-
êàð³â äî òåáå. Õî÷à íå ñêàæó, ùî 
ïîëîãè â ìåíå áóëè âàæêèìè. Àëå 
ë³êàð³, ÿê íà ìåíå, ñòàâëÿòüñÿ, ÿê 
äî êîíâåºðà: òîá³ êàæóòü òóæèòèñü, 
êîëè òè íå õî÷åø òóæèòèñü. Òîá³ 
êàæóòü äèõàòè, êîëè òè íå õî÷åø 
äèõàòè. Ó äèòèíè áóëè ïðîáëåìè 
ç íåâðîëîã³ºþ, ³ ÿ ï³äîçðþþ, ùî 
öå òåæ ïîâ'ÿçàíî ç ìåäçàêëàäîì.

ß ïî÷àëà äîñë³äæóâàòè òàê³ ÿâè-
ùà ÿê äîìàøí³ ïîëîãè, ïðèðîäíå 
áàòüê³âñòâî, åêîáàòüê³âñòâî. ×èòà-
ëà áàãàòî ³ñòîð³é ïðî ïîëîãè âäî-
ìà, ñëóõàëà áàãàòî ëåêö³é, âåá³íà-
ð³â. Áóëè òàêîæ íà îíëàéí-ôåñòè-

âàë³, äå áóëè ë³êàð³ ç-çà êîðäîíó, 
ÿê³ ä³ëèëèñü äîñâ³äîì ùîäî ö³º¿ 
òåìè. Òàêîæ â Òåðíîïîë³ º òàêà 
«òóñîâêà», äå ÷èìàëî æ³íîê, ÿê³ 
íàðîäæóâàëè âäîìà. ß ïðîàíàë³-
çóâàëà ³ ïðèéíÿëà òàêå ð³øåííÿ. 
ß íå øêîäóþ, ³ ÿêùî ìè áóäåìî 
ïëàíóâàòè ÷åòâåðòó äèòèíó, ÿ òåæ 
áóäó íàðîäæóâàòè âäîìà.

ПІСЛЯ ПОЛОГІВ ДЗВОНИЛА 
НА ШВИДКУ 

Ó Òåðíîïîë³ º äîóëà, àëå öÿ 
äîóëà, ùî º â Òåðíîïîë³, âîíà 
íå ìàº ïðàâà áåç àêóøåðà ïðèéìà-
òè äîìàøí³ ïîëîãè. Òàé áóäü-ÿêà 
äîóëà (ïîì³÷íèöÿ ïî âàã³òíîñò³ ³ 
â ïîëîãàõ — ïðèì. àâò.) íå ìîæå 
öüîãî ðîáèòè. ß öå âñå âèâ÷èëà ç 
þðèäè÷íî¿ òî÷êè çîðó òåæ.

Çàãàëîì ñàìà äîóëà ìîæå äîïî-
ìîãòè æ³íêàì íàðîäèòè â ïîëîãî-
âîìó. ß ³ ñàìà äîïîìàãàþ. ßê íàðî-
äèòè â ïëàí³ ìîðàëüíî¿ ï³äòðèìêè. 

Îòîæ, êîëè âñå ïî÷àëîñÿ, 
ÿ íå âèêëèêàëà í³êîãî. Öå íàçèâà-
ºòüñÿ «ñîëî ðîäè». ß íàðîäæóâàëà 
ñàìà, à ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ äèòèíè, 
ìè äçâîíèëè íà øâèäêó, ùîá 
êîíñòàòóâàòè ôàêò íàðîäæåííÿ 
ìàëå÷³. Ïîò³ì ÿ ¿çäèëà â ïîëîãî-
âèé, âîíè íàñ îãëÿäàëè. ² äî òðüîõ 
ãîäèí ìè áóëè âæå âäîìà.

Ùîäî ïóïîâèíè, òî ìè íå ïåðå-
ð³çàëè ¿¿. Ìè ÷åêàëè, êîëè ïðè¿äå 
øâèäêà. Äèòèíà 4–5 ãîäèí áóëà 
íà ïóïîâèí³. Âîíà ïîâí³ñòþ îò-
ðèìàëà âñþ ñâîþ êðîâ, ÿêà ¿é 
ïîòð³áíà, âñ³ íåîáõ³äí³ ðå÷îâèíè. 
Õî÷à òåîðåòè÷íî ÿ âì³ëà ïåðåð³çàòè 
ïóïîâèíó.

ГОТУВАЛАСЬ МОРАЛЬНО 
І ФІЗИЧНО 

Äâ³÷³ á³ëÿ ìåíå áóâ ÷îëîâ³ê, àëå, 
ÿêùî ÷åñíî, ìåí³ í³êîãî íå áóëî 

ТЕРНОПОЛЯНКА РОЗПОВІЛА, 
ЯК НАРОДЖУВАЛА ВДОМА
Жінки  Історія жінки, яка після перших 
пологів вирішила більше не народжувати 
дітей в медзакладі, адже перше, що 
мають побачити діти, які народилися, 
на думку жінки — рідні стіни

ХРИСТИНА АНДРІЄВА, 

АКУШЕР

— Акушерство — наука 
блискавично прийнятого 
рішення. Іноді для того, аби 
врятувати дитину, не можна 
втратити жодної секунди. 
Адже наслідками втраче-

ного часу є проблеми зі здоров'ям ново-
народженого, а іноді навіть і його смерть.
Домашні пологи відрізняються, перш 
за все, в обставинах, де немає медичного 
персоналу і обладнання. Прихильники до-
машніх пологів скажуть, що це однозначно 
плюс, але ті матусі, які бояться за усклад-
нення під час пологів, скажуть, що це мі-

нус. Якщо ви вибираєте домашні пологи, 
я б рекомендувала в будь-якому випадку 
запросити на пологи доулу, яка має не тіль-
ки досвід прийняття пологів вдома, але і 
медичну освіту. Або, в крайньому випадку, 
необхідно мати контакти лікаря, до якого 
можна звернутися в разі потреби. Існують 
партнерські пологи, коли близька людина 
з вашого оточення присутня на пологах. 
Важливо, щоб партнер розумів, що таке 
родовий процес, для чого потрібна його 
присутність під час пологів і які на нього 
покладаються обов'язки. Рекомендується 
партнеру за пологами прослухати курси з 
підготовки до пологів, щоб ознайомитися 
з позами під час пологів, техніками масажу 

і розслаблення. Кожен лікар, що приймає 
пологи, несе відповідальність за два жит-
тя. Тому медик, коли він приймає пологи, 
повинен мати можливість прогнозувати. 
У лікарів є такий вислів: «Усі знають, як 
починаються пологи, та мало хто знає, як 
вони закінчаться». Тобто фахівець не може 
передбачити всі наслідки і ускладнення, 
які можуть виникнути.
Домашні пологи можуть пройти нормально і 
справді може не виникнути жодних усклад-
нень. Проте, у тих епізодах, коли потрібна 
лікарняна та спеціалізована допомога, не-
обхідно рішення приймати доволі швидко. 
Стан жінок, яких доправляють до лікарні піс-
ля домашніх пологів, буває вкрай важким.

Ускладнення бувають різними. Передусім — 
це кровотечі. Тут рахунок іде на секунди.
Можуть початися різні запальні процеси 
через відсутність удома різноманітних умов 
для народження дитини.
Крім того, це різного роду травми полого-
вих шляхів, які найчастіше виникають під 
час перших пологів. У медичному закладі їх 
іноді можна уникнути. Звісно, кожна мама 
має обирати для себе сама. Утім, не вар-
то забувати, що відповідальність за життя 
дитини лежить на ній. Вирішувати в да-
ному випадку треба не тільки за себе, а і 
за малюка. Іноді власний комфорт може 
коштувати дуже дорого як для мами, так 
і її дитини. Бережіть себе і своїх малюків.

«Народжуючи вдома, ризикуєте своїм здоров'ям та дитини» 

ïîòð³áíî ïîðÿä. Ïåðøèé ðàç, 
êîëè ÿ íàðîäæóâàëà ñèíà, ÷îëîâ³ê 
áóâ â ³íø³é ê³ìíàò³, à ïîò³ì ïî-
¿õàâ çàáðàòè ìàøèíó. Íà âñÿêèé 
âèïàäîê ó ìåíå áóëè ñïàêîâàí³ 
ñóìêè â ïîëîãîâèé. Ìàøèíà áóëà 
ï³ä äîìîì, à ÿ çà òîé ÷àñ íàðîäè-
ëà. Óñ³ ìî¿ ïîëîãè — öå äî äâîõ 
ãîäèí â³ä ïåðøî¿ ñõâàòêè äî òîãî, 
ÿê äèòèíà íàðîäèëàñü.

Äðóãèé ðàç âñ³ ñïàëè. ß íàðî-
äèëà ñàìà. Ä³òè ñïàëè, ÷îëîâ³ê, 
í³õòî íå çíàâ, ùî ÿ íàðîäæóþ. 
Âñå áóëî òèõåíüêî, ëåãåíüêî.

ß áà÷èëà áàãàòî êîìåíòàð³â 
æ³íîê: «À ùî, ÿêùî ùîñü ï³äå 
íå òàê. Í³õòî íå ãàðàíòóº, ùî 
áóäå äîáðå âäîìà». Àëå â ë³êàð-
í³ òåæ í³õòî í³÷îãî íå ãàðàíòóº. 
Ìè ñê³ëüêè áà÷èìî âèïàäê³â, 
ùî ñòàºòüñÿ äóæå áàãàòî òðàâì. 

Ó ìåíå º äóæå áàãàòî ïðèêëàä³â 
³ íåâðîëîã³÷íèõ òðàâì, ³ ³íøèõ, 
ÿê³ ä³òè îòðèìàëè ïðè ðîäàõ. ² 
í³õòî íå áåðå íà ñåáå çà öå â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü.

ß áàãàòî âèâ÷àëà ïðî öå ñàìà. 
Ñï³ëêóâàëàñü ç ³íøèìè æ³íêàìè, 
ÿê³ íàðîäæóâàëè âäîìà. Ñï³ëêóâà-
ëàñü ç ë³êàðÿìè, ÿê³ º ñâ³òèëàìè 
â ö³é ñôåð³. ß â³ëüíî âîëîä³þ àíã-
ë³éñüêîþ, òîæ íàâ³òü ìàëà çìîãó 
ïîñï³ëêóâàòèñü ç çàêîðäîííèìè 
åêñïåðòàìè.

ПОТРІБНА ТЕМРЯВА, 
ТИША І ТЕПЛО

Ùå òàêèé ìîìåíò — ³ç ñòàðøîþ 
äèòèíîþ áóëî áàãàòî ðîçðèâ³â, 
ìåíå øèëè äîâøå, í³æ ÿ íàðîäæó-
âàëà. Ç äâîìà íàñòóïíèìè ä³òüìè 
âñå áóëî íàáàãàòî ëåãøå.

Êîëè òè íàðîäæóºø ó ïîëîãî-
âîìó — òîáîþ êåðóþòü. Íåìàº 
îñíîâíèõ àñïåêò³â, ÿê³ ïîòð³áí³ 
æ³íö³ â ïîëîãàõ. Ì³øåëü Îäåí, 

ÿêîãî ìîæíà íàçâàòè ñâ³òèëîì 
àêóøåðñòâà ó ñâ³ò³, êàæå, ùî 
æ³íö³ ï³ä ÷àñ ïîëîã³â ïîòð³áíî, 
ùîá áóëî òåïëî, òåìíî ³ òèõî. 
Ó ïîëîãîâîìó öüîãî çàáåçïå÷è-
òè íå çìîæóòü. Òóò òè â³ä÷óâàºø 
ñåáå: ÷è òè õî÷åø ñ³ñòè, ëÿãòè. 
Òåáå îãëÿäàþòü, äàþòü êóïó 
íåïîòð³áíèõ çàïèòàíü, ÿê³ òåáå 
äðàòóþòü. Âäîìà òè ïîãëèíàºøñÿ 
â òîìó ïðîöåñ³, ïîâîäèøñÿ òàê, 
ÿê òè õî÷åø.

Ùå îäèí ìîìåíò, êîëè íàðîä-
æóºø â ïîëîãîâîìó — ïëàöåíòó 
âèòÿãàþòü, íå äàþòü íàðîäèòèñü. 
ß íàðîäèëà ïëàöåíòó ñàìà äâ³÷³ 
ï³ä ÷àñ äîìàøí³õ ïîëîã³â. Ó ïî-
ëîãîâîìó äàþòü 15 õâèëèí, ùîá 
ïëàöåíòà â³ä³éøëà, à ÿ ñàìà íà-
ðîäæóâàëà ¿¿ á³ëüøå, í³æ ÷åðåç 
ãîäèíó ³ ðîçóì³þ, ùî òàì í³õòî á 
íå ÷åêàâ öüîãî.

Ï³ñëÿ äðóãèõ ³ òðåò³õ äîìàøí³õ 
ïîëîã³â, ÿ ìîãëà âñòàòè, ñàìà ñîá³ 
çðîáèëà ÷àé, ìîãëà ñ³ñòè, à íå ÿê 
ï³ñëÿ ïåðøèõ — òè íå ìîæåø ñ³-
ñòè, íå ìîæåø ðîç³ãíóòèñü. Ï³ñëÿ 
òðåò³õ ïîëîã³â äîìàøí³õ ÿ áóëà 
íà îãëÿä³ â ë³êàðêè, ³ âîíà ñêà-
çàëà, ùî ó ìåíå øâèäêî â³äíî-
âèëèñü ì'ÿçè ³ íå áóëî í³ÿêèõ 
ïðîáëåì. 

×è áà÷ó ÿ ð³çíèöþ â ä³òÿõ? Òàê. 
Â ä³òåé íåìàº àáñîëþòíî í³ÿêèõ 
ïðîáëåì ç³ çäîðîâ'ÿì. Àáñîëþòíî. 
Ä³òè ñïîê³éí³, ä³òè íå ïëà÷óòü áåç 
ïðè÷èíè.

ß ïðèéíÿëà òàêå ð³øåííÿ, áî 
â³ä ïî÷àòêó õî÷ó äàòè ä³òÿì íàé-
êðàùå, òå, ùî â³ä ìåíå çàëåæèòü. 
ß õî÷ó, ùîá ¿õ øëÿõ ïî÷èíàâñÿ 
ç ëþáîâ³, à íå ç àãðåñ³¿ ³ íàñèë-
ëÿ: ìîðàëüíîãî, ïñèõîëîã³÷íîãî 
³ íàâ³òü ô³çè÷íîãî.

ЩО ДУМАЮТЬ 
ТЕРНОПОЛЯНКИ 

Ïðî ñòàâëåííÿ äî ïîëîã³â âäîìà 
ìè çàïèòàëè íà ñòîð³íö³ «Òåðíî-
ï³ëüñüê³ ìàìóñ³» ó Facebook 

«ß îäíîçíà÷íî ïðîòè. Äëÿ ìåíå 
âàæëèâî, ùîá âñå áóëî ï³ä êîíòð-
îëåì», — ïèøå Îëüãà Äèð.

ª ³ ò³ æ³íêè, ÿê³ âàãàëèñü.
— Áóëà êîëèñü òàêà äóìêà íà-

ðîäæóâàòè âäîìà, àëå ç ðîêàìè 
òàêà äóðíà äóìêà âèâ³òðèëàñü, òà 
é òàê³, ÿê áóëè â ìåíå ïîëîãè, ùî 
÷óäîì âèæèëè îáîº, òî âäîìà á 
òî÷íî äóáà âð³çàëà, — êàæå Ìàøà 
Ïàñåì÷óê.

Á³ëüø³ñòü êîìåíòàð³â — ïðîòè 
ïîëîã³â âäîìà, àëå º ³ òàê³ æ³íêè, 
ÿê³ íàðîäæóâàëè âäîìà óñï³øíî.

«Äðóãèé ðàç âñ³ ñïàëè. 
ß íàðîäèëà ñàìà. Ä³òè 
ñïàëè, ÷îëîâ³ê, í³õòî 
íå çíàâ, ùî íàðîäæóþ. 
Âñå áóëî òèõåíüêî, 
ëåãåíüêî» 

До пологів вдома жінка готувалась досить довго: багато 
читала та відвідувала вебінари, де вивчала різні аспекти 
цього виду пологів
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Ïåðåðàõóíîê ïëàòåæ³â ïðîâî-
äÿòü âæå íå âïåðøå. Òàê, ó áóäèí-
êàõ ç ðóøíèêîñóøêàìè, çàì³ñòü 
ô³êñîâàíèõ 98,95 ãðí çà êîæåí 
êóá âîäè òðåáà áóäå ïëàòèòè 
91,36 ãðí. À äå ñóøîê íåìà — 
çàì³ñòü 64,65 ãðí ðàõóâàòèìóòü 
60,48 ãðí.

ЯКА ЦІНА В ІНШИХ ОБЛАСТЯХ?
Ìè ïðîàíàë³çóâàòè, ñê³ëüêè 

çà âîäó äîâîäèòüñÿ ïëàòèòè ñó-
ñ³äàì.

Äëÿ ïîð³âíÿííÿ âçÿëè Ð³âíå 
òà Ëüâ³â, îáëàñí³ öåíòðè, ÿê³ çíà-
õîäÿòüñÿ íåïîäàë³ê â³ä Òåðíîïî-
ëÿ. ßê âèÿâèëîñÿ, ö³íà íà ãàðÿ÷ó 
âîäó â ì³ñòàõ çì³íþâàëàñÿ ð³âíî-
ì³ðíî. Ùîïðàâäà, ïî÷èíàþ÷è ç 
äðóãî¿ ïîëîâèíè 2019 ðîêó, ö³íà 
íà ãàðÿ÷ó âîäó â Òåðíîïîë³ ïî-
ñòóïîâî ñïàäàº.

Ïåðåðàõóíêè ïî÷àëè ðîáèòè ùå 
â æîâòí³. Çà òðè íàñòóïíèõ ì³ñÿö³ 
ö³íà íà ãàðÿ÷ó âîäó çìåíøèëàñÿ, 

â ñåðåäíüîìó, íà 16,5%, ïîð³âíÿ-
íî ç ïëàíîâèìè ö³íàìè.

Â ³íøèõ îáëàñíèõ öåíòðàõ ö³íà 
íà ãàðÿ÷ó âîäó º ñòàëîþ ï³âòîðà 
ðîêó. Ðàçîì ç òèì, çàóâàæèìî, 
ùî çà îñòàíí³ ï’ÿòü ðîê³â òàðèôè 
ó âñ³õ îáëàñíèõ öåíòðàõ çðîñëè 
â òðè-÷îòèðè ðàçè.

ßêùî íà ïî÷àòêó 2015 ðîêó 
êóá âîäè ó Òåðíîïîë³ âàðòóâàâ 
òðîõè á³ëüøå 21 ãðèâí³, òî çàðàç 
áåç ïåðåðàõóíêó â³í âàðòóº ìàéæå 
99 ãðèâåíü.

«ІНШІ ПІДПРИЄМСТВА 
НЕ РОБЛЯТЬ ПЕРЕРАХУНКИ» 

Äèðåêòîð ÊÏ «Òåðíîï³ëüì³ñüê-
òåïëîêîìóíåíåðãî» Àíäð³é ×ó-
ìàê ïîÿñíèâ, ùî îñòàíí³é ïå-
ðåðàõóíîê ó Òåðíîïîë³ (ó á³ê 
çìåíøåííÿ) çä³éñíèëè â³äïî-
â³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíêîìó 
ì³ñüêðàäè.

— ²ñíóþ÷³ òàðèôè ìè ïåðåðàõî-
âóºìî, àäæå äåðæàâà íå äîçâîëÿº 
íàì ââîäèòè íîâ³ òàðèôè, — êàæå 
ïàí ×óìàê. — Çàâäÿêè çì³íàì âàð-
òîñò³ ïðèðîäíîãî ãàçó. Ñàìå öåé 

РЕКЛАМА

ГАРЯЧА ВОДА ДЕШЕВШАЄ: 
СКІЛЬКИ ПЛАТИТИМЕМО 
Ціни  Тарифи на гарячу воду в Тернополі 
знову перерахували. У платіжках уже 
за липень жителі міста побачили суму, 
нижчу на 30 відсотків. А скільки платять 
за гарячу воду в інших обласних центрах 
та чому вдалося знизити ціну тарифу 
жителям Файного — відповідь у тексті

ôàêòîð º íàéá³ëüø âàãîìèì, àëå 
òàêîæ ìè âðàõîâóºìî ³ åíåðãîðå-
ñóðñè òà çàãàëüíîäåðæàâí³ ïîäàò-
êè. Âñòàíîâèâøè â³äïîâ³äí³ êîåô³-
ö³ºíòè ïðè ïåðåðàõóíêàõ ùîì³ñÿ-
öÿ, ìè ³ñíóþ÷èé òàðèô ìíîæèìî 
íà êîåô³ö³ºíò ³ âñòàíîâëþºìî 
îñòàòî÷íó ö³íó íà ãàðÿ÷ó âîäó.

Òàêîæ äèðåêòîð ðîçïîâ³â, ùî 
ñòàíîì íà ê³íåöü ñåðïíÿ, äëÿ 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ö³íà 
íà ãàç íå çðîñëà, íà â³äì³íó â³ä 
ö³íè ãàçó äëÿ íàñåëåííÿ. Ïðîãíî-
çóâàòè, ÷è âäàñòüñÿ ïåðåðàõóâàòè 
ùå â ìåíøó ñòîðîíó ö³íó íà ãàðÿ-
÷ó âîäó Àíäð³é ×óìàê íå áåðåòüñÿ. 
Êàæå, ùî íà ºâðîïåéñüêîìó ðèí-
êó ö³íà íà ãàç ïî÷èíàº çðîñòàòè, 
îòæå, íàñòóïíèì ð³øåííÿì Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè òàðèôè 
ìîæóòü çì³íèòèñÿ.

— Ó Òåðíîïîë³ íàéíèæ÷à ö³íà 
íà ãàðÿ÷ó âîäó, òîìó ùî ï³äïðè-
ºìñòâà â ³íøèõ îáëàñíèõ öåíòðàõ 
íå ðîáëÿòü ïåðåðàõóíîê, — äîäàâ 

ïàí ×óìàê. — Õî÷à öå íå çîâñ³ì 
÷åñíî. Ïîðóøåííÿ çàêîíó â òîìó 
íåìàº, àëå öå íåïðàâèëüíî.

«КАРАНТИН ВНІС СВОЇ 
КОРЕКТИВИ» 

Òàêîæ æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» 
ïîö³êàâèëèñÿ â Àíäð³ÿ ×óìàêà, 
êîëè âàðòî î÷³êóâàòè çàê³í÷åííÿ 
ðåìîíòíèõ ðîá³ò íà âóëèöÿõ Òåð-
íîïîëÿ, àäæå ë³òî ìèíóëî, à äåÿê³ 
æèòåë³ ³ íàäàë³ çàëèøàþòüñÿ áåç 
ãàðÿ÷î¿ âîäè.

— Öå ä³éñíî ïðîáëåìà, — êàæå 
äèðåêòîð. — Âóëèö³ çàëèøàþòüñÿ 
áåç ãàðÿ÷î¿ âîäè âíàñë³äîê êîðåêòèâ, 
ÿê³ âí³ñ êàðàíòèí. Ãðàô³ê ðîá³ò, ÿê³ 
ïðîâîäÿòü íà â³äïîâ³äíèõ âóëèöÿõ, 
ìè ìàëè á âèêîíàòè ùå íà ïî÷àò-
êó ë³òà, àëå ÷åðåç êîðîíàâ³ðóñ ³, ÿê 
íàñë³äîê, êàðàíòèí, ïëàí çì³íèâñÿ.

Ç ïåðøîãî âåðåñíÿ ðîáîòè 
ðîçïî÷àëè ùå íà âóëèö³ ²âàíà 
Ôðàíêà. ¯õ îá³öÿþòü çàâåðøèòè 
äî ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó.

ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ
Ціна до перера-
хунку, грн/м куб.

Ціна після перера-
хунку, грн/м куб.

Мінус, 
грн/м куб.

Відсотки 

Жовтень 2019 98,85 80,58 -18,27 -18,5% 

Листопад 2019 98,85 86,52 -12,33 -12,5% 

Грудень 2019 98,85 80,47 -18,38 -18,6% 

КП «Тернопільміськ-
теплокомуненерго»

ЛМКП «Львівтепло-
енерго»

ТОВ «Рівнетепло-
енерго»
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Зміни ціни на централізоване 
постачання гарячої води 

за умови підключення рушникосушильників до 
системи гарячого водопостачання, в різних обласних 

центрах України. Ціна за 1 м куб.

Підвищили 
мінімальну 
зарплату 
 Ïàðëàìåíò äîçâîëèâ 
ï³äíÿòè ì³í³ìàëêó äî 5 
òèñÿ÷ ãðèâåíü ç 1 âåðåñíÿ.
Âåðõîâíà Ðàäà óõâàëèëà çà-
êîíîïðîºêò, ÿêèé ïåðåäáà-
÷àº çá³ëüøåííÿ ì³í³ìàëüíî¿ 
çàðïëàòè â Óêðà¿í³ äî 5 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü ç 1 âåðåñíÿ. 
Çã³äíî ç ïîÿñíþâàëüíîþ 
çàïèñêîþ äî çàêîíîïðî-
åêòó, Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè 
Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé 
³í³ö³þâàâ ïîåòàïíå çá³ëü-
øåííÿ ðîçì³ðó ì³í³ìàëüíî¿ 
çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ç ìåòîþ 
ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ æèò-
òÿ ãðîìàäÿí çà ðàõóíîê 
ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ äîõîä³â 
ïðàöþþ÷îãî íàñåëåííÿ.
Ì³í³ìàëüíà çàðïëà-
òà â Óêðà¿í³ ç 1 ñ³÷íÿ 
2020 ðîêó çðîñëà íà 550 ãðí 
³ ñòàíîâèòü 4 òèñ. 723 ãðí 
íà ì³ñÿöü, àáî 28,31 ãðí 
çà ãîäèíó.

Пенсію 
призначають 
автоматично
 Ç 1 ëèïíÿ ïåíñ³ÿ çà â³êîì 
ïðèçíà÷àºòüñÿ àâòîìàòè÷íî. 
Äîäàòêîâî çâåðòàòèñü òà 
îñîáèñòî â³äâ³äóâàòè îðãàíè 
Ïåíñ³éíîãî ôîíäó íå ïî-
òð³áíî. Òðåáà:
 àâòîðèçóâàòèñÿ íà âåá-
ïîðòàë³ Ôîíäó çà äîïîìî-
ãîþ ÊÅÏ;
 çàïîâíèòè àíêåòó;
 äîäàòè ñêàíîâàí³ êîï³¿ 
äîêóìåíò³â;
 ï³äïèñàòè àíêåòó-çàÿâó òà 
íàä³ñëàòè ¿¿ äî Ôîíäó.
Êðèñòóâà÷ îòðèìàº ³íôîð-
ìàö³þ ïðî àâòîìàòè÷íå 
ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³¿, äàòó 
ïðèçíà÷åííÿ òà ðîçì³ð ïåí-
ñ³¿ çà äîïîìîãîþ ÑÌÑ.

КОРОТКОКОРОТКО
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 Ó ðàéîí³ Öåíòðàëüíîãî ðèí-
êó º îäðàçó 4 ñóïåðìàðêåòè ð³ç-
íèõ ìåðåæ. ÀÒÁ ðîçòàøîâàíèé 
íà òåðèòîð³¿ Öåíòðàëüíîãî ðèíêó. 
Ñ³ëüïî — íà âóëèö³ Àíàòîë³ÿ Æè-
âîâà â ïðèì³ùåíí³ ÒÖ «Îðíàâà». 
NOVUS — íàâïðîòè öåíòðàëü-
íîãî àâòîâîêçàëó. Ðóêàâè÷êà — 
íåïîäàë³ê, íà âóë. Îñòðîçüêîãî.

Äëÿ íàøî¿ ïåðåâ³ðêè ìè îáðàëè 

îñíîâí³ òîâàðè. Êðóïè — ãðå÷êó, 
ðèñ, ãîðîõ. Ìîëî÷í³ ïðîäóêòè — 
ìîëîêî, ñìåòàíà, êåô³ð òà ìàñëî. 
Ç îâî÷³â — êàðòîïëþ, êàïóñòó, 
ìîðêâó, öèáóëþ òà áóðÿê. Òàêîæ 
äî íàøîãî êîøèêà ïîòðàïèëà 
îë³ÿ, öóêîð, ÷àé, ÿéöÿ, ìàêàðîíè 
òà õë³á. Ç ì'ÿñíîãî — ïîð³âíþâàëè 
ö³íè íà êóðÿ÷å ô³ëå.

Êðóïè, öóêîð òà îâî÷³ â ñóïåð-
ìàðêåòàõ ìè îáèðàëè íà âàãó. Âîíè 
äåøåâø³, í³æ ôàñîâàí³. ßêùî, 

äî ïðèêëàäó, ãîðîõ íà âàãó ó ñó-
ïåðìàðêåòàõ êîøòóâàâ áëèçüêî 
12 ãðèâåíü, òî ôàñîâàíèé — 15–16.

Ôàñîâàí³ òîâàðè — òàê³ ÿê ÷àé, 
ìîëîêî, êåô³ð òîùî — îáèðàëè 
â³ä îäíîãî ³ òîãî æ âèðîáíèêà, 
ùîá ïîð³âíÿòè ð³çíèöþ íà îäèí 
³ òîé ñàìèé òîâàð ó ð³çíèõ ñó-
ïåðìàðêåòàõ.

Îòæå, ìè ñêëàëè ïîð³âíÿëüíó 
òàáëèöþ ö³í íà òîâàðè ó ð³çíèõ 
ñóïåðìàðêåòàõ.

Òàêîæ ó ñóïåðìàðêåòàõ ìîæóòü 
áóòè íàéäåøåâø³ êðóïè, îäíàê 
ö³íè íà îâî÷³ — âèñîê³. ßêùî âè 
êóïóºòå ïðîäóêòè «³ç çàïàñîì» ³ 
äëÿ âåëèêî¿ ñ³ì’¿ — êðàùå îá³éòè 
ê³ëüêà òî÷îê. Òàê ìîæíà çàîùàäè-
òè çíà÷íó ñóìó. Äî òîãî æ, ìîæíà 
ñòåæèòè çà àêö³éíèìè ïðîïîçè-
ö³ÿìè íà íåîáõ³äí³ òîâàðè. Íàø 
âèñíîâîê: ö³íè íà äåÿê³ òîâàðè 
ó ð³çíèõ ñóïåðìàðêåòàõ ìàéæå 
íå â³äð³çíÿþòüñÿ.

À îò ç ôàñîâàíèìè òîâàðàìè 
ñèòóàö³ÿ ³íøà. Äî ïðèêëàäó, ö³íè 
íà ìîëî÷í³ ïðîäóêòè â³ä îäíîãî 
âèðîáíèêà â ð³çíèõ ìàãàçèíàõ â³ä-
ð³çíÿþòüñÿ íà 2–4 ãðèâí³. Îäíàê 
íàéá³ëüøà ð³çíèöÿ ö³í â íàøîìó 
ñïèñêó — íà ÷àé.

Îäíå ³ òå æ ïàêóâàííÿ ÷îðíî-
ãî ñåðåäíüîëèñòîâîãî ÷àþ, âà-
ãîþ ó 100 ãðàì³â, ó ñóïåðìàðêå-
òàõ êîøòóº â³ä 37 äî 54 ãðèâåíü. 
Ð³çíèöÿ ÷èìàëà — ó 17 ãðèâåíü.

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Äëÿ ðîçðàõóíêó âçÿëè çâè÷àé-
íèé êëàñè÷íèé ðåöåïò, ÿêèé îáè-
ðàþòü òåðíîïîëÿíè. Çíàäîáèòüñÿ 
ï³â ê³ëîãðàìà áóðÿêà, êàðòîïë³, 
400 ãðàì³â ñâèíèíè, 200 ãðàì³â 
ìîðêâè, 300 ãðàì³â êàïóñòè, 
200 ãðàì³â öèáóë³, 90 ãðàì³â òî-
ìàòíî¿ ïàñòè, ñîíÿøíèêîâà îë³ÿ.

Îäíàê ³ñíóº ÷èìàëî ð³çíèõ ðå-
öåïò³â áîðùó. Ó êîæí³é ðîäèí³ 
ìîæóòü áóòè ñâî¿ îñîáëèâîñò³. 
Õòîñü, çàì³ñòü òîìàòíî¿ ïàñòè, 
äîäàº ñâ³æ³ ïîì³äîðè, àáî ãîòóº 
òîìàòíèé ñîóñ ñàì. Äåõòî íàäàº 
ïåðåâàãó ñâèíèí³, õòîñü îáèðàº 
ÿëîâè÷èíó àáî êóðÿòèíó.

— Çàçâè÷àé ÿ ãîòóþ áîðù 
çà çâè÷àéíèì êëàñè÷íèì ðåöåï-
òîì, — êàæå òåðíîïîëÿíêà Ëþ-
áîâ. — Àëå ÷àñòî ðîáèìî áîðù 
ç ê³ëüêîþ. Ó ï³ñò ìîæíà ðîáèòè 
áîðù áåç ì’ÿñà. Íà 2 ë³òðè ïî-
òð³áíà áàíêà êîíñåðâè, àëå ïî-
òð³áíî îáèðàòè õîðîøó, ùîá áîðù 
áóâ ñìà÷íèé. Àëå ìîæíà ðîáèòè 
áîðù ³ ç ì’ÿñîì, ³ ç ê³ëüêîþ. Öå 
ñïðàâà ñìàêó. Ùå äî çâè÷àéíîãî 
áîðùó äîäàþ ñàëàòíèé ïåðåöü òà 
äîìàøíþ çåëåíü. Áîðù — öå òàêà 

ñòðàâà, äå îäíîãî-ºäèíîãî ðåöåï-
òó íåìàº. Õòî ÿê õî÷å, òàê ³ ãîòóº.

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ 
ПРОДУКТИ 

Ö³íè íà îâî÷³ ó ñóïåðìàðêåòàõ 
ì³ñòà íàðàç³ ôàêòè÷íî íå â³äð³ç-
íÿþòüñÿ â³ä ö³í íà ðèíêó. Íàïðè-
ê³íö³ ë³òà òà âîñåíè ö³íè íà áà-
ãàòî îâî÷³â çíèæóþòüñÿ.

Áóðÿê ó ñóïåðìàðêåòàõ êîøòóº 
â ñåðåäíüîìó 4,2 ãðí çà ê³ëîãðàì. 
Íà ðèíêó — 5 ãðèâåíü. Á³ëà 
êàðòîïëÿ — 8 ãðèâåíü. Êàïóñòà 
â ìàãàçèíàõ â ñåðåäíüîìó âàðòóº 
5 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì. Íà ðèíêó 
ìîæíà çíàéòè ³ çà 4 ãðèâí³.

Íàéá³ëüøà ð³çíèöÿ â ö³í³ — 
íà ì’ÿñî. Ó áîðù ìîæíà êëàñòè 
ð³çíå ì’ÿñî — êóðÿòèíó, ÿëîâè-
÷èíó, àëå íàé÷àñò³øå îáèðàþòü 
ñâèíèíó, àäæå âîíà äåøåâøà 
çà ÿëîâè÷èíó, àëå á³ëüø æèðíà, 
í³æ êóðÿòèíà. Áîðù âèõîäèòü íà-
âàðèñòèé òà ñìà÷íèé. Ó ñóïåð-
ìàðêåòàõ ñâèíÿ÷³ ðåáðà êîøòóþòü 
97 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì, ëîïàòêà 
áåç ê³ñòî÷êè — 114 ãðèâåíü, ëî-
ïàòêà ç ê³ñòî÷êîþ — 91 ãðèâíÿ, 
îøèéîê — 130. Íà ðèíêó ó ì’ÿñ-
íîìó ïàâ³ëüéîí³ ö³íè çàëåæàòü 
â³ä ïðîäàâöÿ òà ñàìîãî ì’ÿñà. 

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 
БОРЩ: МИ ПОРАХУВАЛИ
Кухня  Борщ — традиційна проста та 
недорога страва, яку готують чи не в кожній 
родині. Ми порахували, скільки коштує 
приготувати борщ за місцевим рецептом 
та де дешевше купувати продукти — 
у супермаркетах чи на ринку

Õòîñü ïðîäàº äåøåâøå, õòîñü — 
äîðîæ÷å. Ëîïàòêà ç ê³ñòî÷êîþ 
òðîõè äîðîæ÷à, í³æ â ñóïåðìàð-
êåò³ — ïî 95 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì. 
Ïðîäàâö³ êàæóòü, ùî â íèõ êóïó-
þòü íå ëèøå, ÷åðåç òå, ùî â íèõ 
ìîæíà çíàéòè ì’ÿñî äåøåâøå, à ³ 
÷åðåç òå, ùî ì’ÿñî òàì çàâæäè 
ñâ³æå.

Òîìàòíó ïàñòó ìîæíà êóïèòè 
ÿê ó íåâåëèêèõ òþáèêàõ ïî 70–
90 ãðàì³â, òàê ³ â ï³âë³òðîâèõ áàí-
êàõ íà ê³ëüêà ðàç³â.

Ìè ïîð³âíÿëè âàðò³ñòü ïðèãî-
òóâàííÿ 5 ë áîðùó, ÿêùî âñ³ ïðî-
äóêòè êóïóâàòè ëèøå íà ðèíêó, 

àáî ëèøå â ñóïåðìàðêåò³. Ôàê-
òè÷íî — ö³íè íå â³äð³çíÿþòüñÿ, 
òîìó êóïóâàòè ïðîäóêòè íà áîðù 
íà ðèíêó ÷è â ñóïåðìàðêåò³ — 
ñïðàâà çâè÷êè.

Òàêîæ äî ö³º¿ ñòðàâè áàãàòî 
ëþäåé äîäàþòü êâàñîëþ. Óæå 
ãîòîâó êîíñåðâîâàíó êâàñîëþ 
â ñóïåðìàðêåò³ ìîæíà ïðèäáàòè 
çà 18–25 ãðí çà ï³âë³òðîâó áàíêó. 
Íà ðèíêó ìîæíà çíàéòè çâè÷àé-
íó êâàñîëÿ, ÿêó òðåáà â³äâàðèòè. 
Ê³ëîãðàì — ïî 25–30 ãðèâåíü.

Äî áîðùó òàêîæ äîäàþòü ñìåòà-
íó. 400 ãðàì³â ñìåòàíè 20% æèð-
íîñò³ êîøòóº â ìàãàçèíàõ áëèçüêî 
29 ãðèâåíü.

АТБ, Сільпо, Рукавичка чи NOVUS: де дешевше

РУКАВИЧКА СІЛЬПО АТБ NOVUS

Гречка 33,9 грн 33 грн 33,9 грн 32,5 грн

Цукор 13,1 грн 11,5 грн 13,8 грн 11,2 грн

Рис 20,9 грн 21 грн 16,7 грн 17,7 грн

Горох 12,5 грн 10 грн 11,4 грн 12,3 грн

Макарони 14,1 грн 11,5 грн 14,9 грн 17 грн

Чай чорний 100 г 45,9 грн 39,6 грн 37,1 грн 54 грн

Куряче філе 81,9 грн 95 грн 86,3 грн 98 грн

Масло 72,5% 45,9 грн 34 грн 37,2 грн 34,5 грн

РУКАВИЧКА СІЛЬПО АТБ NOVUS

Олія 0,85 л 22,9 грн 24,8 грн 22,3 грн 30 грн

Молоко 
900 мл 2,5%

21,9 грн 22,4 грн 20,4 грн 23,5 грн

Сметана 
400 г 20%

28,9 грн 29,5 грн 27,9 грн 28,2 грн

Кефір 
400 г 2,5%

13,8 грн 12,2 грн 11,6 грн 13,3 грн

Яйця 1с 10 шт. 14,5 грн 14,4 грн 14,1 грн 15,3 грн

Картопля 12 грн 8,9 грн 8,3 грн 10,2 грн

РУКАВИЧКА СІЛЬПО АТБ NOVUS

Цибуля ріпчаста 5,3 грн 4,8 грн 4,8 грн 4,6 грн

Буряк 5,5 грн 5 грн 5 грн 5,5 грн

Капуста 5 грн 5 грн 5,6 грн 9 грн

Морква 11,9 грн 9,7 грн 9,7 грн 12 грн

Помідори 29,9 грн 25,4 грн 19,5 грн 34,6 грн

Огірки 26,9 грн 29 грн 26,9 грн 27,6 грн

Хліб 14,3 грн 13 грн 12,9 грн 14,9 грн

ЗАГАЛОМ: 494,7 грн 459 грн 440,3 грн 505,9 грн

 Найдорожчі інгредієнти — м’ясо й томатна паста. 
Овочі для борщу дешеві, оскільки настав сезон 

Íàé÷àñò³øå îáèðàþòü 
ñâèíèíó, àäæå 
âîíà äåøåâøà 
çà ÿëîâè÷èíó. Òà ùå é 
íåïîãàíèé íàâàð äàº. À 
öå âïëèâàº íà ñìàê «ВАРТІСТЬ ПРОДУКТІВ ДЛЯ БОРЩУ 

НА РИНКУ ТА В СУПЕРМАРКЕТАХ»  
РИНОК СУПЕРМАРКЕТ

Буряк 500 г 2,5 грн 2,1 грн

Картопля 500 г 4 грн 4 грн

Свиняча лопатка 

з кісточкою 400 г
38 грн 36,4 грн

Капуста 300 г 1,2 грн 1,5 грн

Морква 200 г 1,1 грн 1,3 грн

Цибуля 200 г 0,7 грн 0,8 грн

Томатна паста 90 г 6 грн 5,5 грн

ЗАГАЛОМ: 53,5 грн 51,6 грн
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ЦІНИ НА ОСНОВНІ ГРУПИ ТОВАРІВ У РІЗНИХ СУПЕРМАРКЕТАХ
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СЕРЕДА, 9 вересня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.15 Шо? Як?
06.35 М/с «Книга джунглiв» 
07.00, 08.00, 09.00, 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 Телевiзiйний серiал 
«Росселла»
10.30 Смаки Європи 
11.00 Дивовижнi сади. Кiнта да 
Регалейра — Португалiя 
11.25 Телепродаж (на комерцiй-
них умовах) 
13.00, 15.00, 18.00 Новини (iз 
сурдоперекладом) 
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA: 
Спорт 
15.20 Реалiтi-шоу «Грандiознi 
проекти: вулиця» 
16.30 Телевiзiйний серiал 
«Полдарк»
17.30 #ВУКРАЇНI
18.55 Д/с «Дика прогулянка» 
19.55 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 
21.40 #@) []?$0 з Майклом 
Щуром
22.15 Прем'єра. Телевiзiйний 
серiал «Модус»
00.00 Спiльно 
03.30 Д/ф «Перехрестя Балу»
04.25 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю»

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї», с.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.40 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.20, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.15 «Мiняю жiнку»
17.10 Х/ф «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали 
2020»
20.45, 21.45 К/к «Свати» 
22.45, 23.55 «Свiт навиворiт 
11: Китай»
01.05 «Свiт навиворiт»

IНТЕР
05.10 «Телемагазин»
05.40, 22.10 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з IНТЕРом» 
10.00 «Корисна програма»
11.00, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i 
ї ї доньки» 
13.20 «Добре здоров'я»
14.25, 15.25 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый случай. 
Эхо войны»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Особый случай. 
Концы в воду» 
00.00 Т/с «Спокуса»
03.15 Х/ф «Захар Беркут» 

ICTV
04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей 
04.25 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 
11.10, 13.15 Х/ф «Анаконда-2: По-
лювання за проклятою орхiдеєю»
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35, 16.25 Т/с «Пес»
16.40 Х/ф «Грошовий поїзд»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.30 Т/с «Пес-5»
22.40, 02.15 Т/с «Менталiст»
00.45 Х/ф «Живим чи мертвим»

СТБ
05.20, 23.40 Т/с «Доктор Хаус»
07.05 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.05 «МастерШеф — 8»

12.55, 14.50 Т/с «Я все тобi 
доведу»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
18.00 «СуперМама»
19.05 «Про що мовчать жiнки»
20.15, 22.45 Т/с «Спiймати 
Кайдаша» 
01.30 «Мiстичнi iсторiї-7 з 
Павлом Костiциним»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбутнього» 
07.20 Варьяти
09.00 Т/с «Шлях чарiвника»
10.40 Х/ф «Проста послуга»
13.00 Хто проти блондинок?
15.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Бандитки» 
22.50 Х/ф «Справа 39»
01.00 Т/с «Пiдступнi покоївки»
02.45 Служба розшуку дiтей 
02.50 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
19.15 Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 13.45, 18.15 Танька i 
Володька 
09.15, 14.45, 01.00 Країна У 
09.45, 15.45, 00.00 Одного разу 
в Одесi 
10.15, 17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
11.15, 16.15 4 весiлля 
12.15, 02.00 Панянка-селянка 
21.15 Х/ф «Особлива думка» 
03.00 Щоденники Темного
04.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.45 «Джедаи»
07.10 Т/с «Паршивые овцы»
09.10 «Месть природы»
09.35, 17.15 «Затерянный мир»
13.45 Х/ф «Человек прези-
дента»
15.40 Х/ф «Человек прези-
дента-2»
19.20 Т/с «Опер по вызову»
20.15, 21.20 Т/с «Звонарь-2»
22.25, 00.00 Т/с «Кости»
01.40 Т/с «Встречная полоса»
02.25 «Облом.UA.»

ЧЕТВЕР, 10 вересня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.15 Шо? Як?
06.35 М/с «Книга джунглiв» 
07.00, 08.00, 09.00, 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 Телевiзiйний серiал 
«Росселла»
10.30 Смаки Європи 
11.00 Дивовижнi сади. Палац 
Маркiза де Фронтейра — Пор-
тугалiя 
11.25 Телепродаж (на комерцiй-
них умовах) 
13.00, 15.00, 18.00 Новини (iз 
сурдоперекладом) 
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA: 
Спорт 
15.20 Реалiтi-шоу «Грандiознi 
проекти: вулиця» 
16.30 Телевiзiйний серiал 
«Полдарк»
17.30 #@) []?$0 з Майклом 
Щуром
18.55 Д/с «Дика прогулянка» 
19.55 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 
21.40 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
22.15 Телевiзiйний серiал 
«Модус»
00.00 #ВУКРАЇНI
03.30 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю»
04.25 Д/ф «Одесити на Дон-
басi»

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї», с.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.35 ТСН 

09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.20, 12.20, 13.15, 14.15, 
15.10 «Одруження наослiп»
17.10 Х/ф «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 К/к «Свати» 
21.45 «Право на владу 2020» 
00.45 Енн Гетевей i Мерiл Стрiп 
у блискучiй комедiї «Диявол 
носить Прада» 
02.55 «Свiт навиворiт»

IНТЕР
05.10 «Телемагазин»
05.40, 22.10 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з IНТЕРом» 
10.00 «Корисна програма»
11.00, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i 
ї ї доньки» 
13.20 «Добре здоров'я»
14.25, 15.20 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый случай. 
Эхо войны»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Особый случай. 
Концы в воду» 
00.00 Т/с «Спокуса»
03.15 Х/ф «Бiлий птах iз чорною 
мiткою» 

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 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 
10.00 Секретний фронт 
11.00, 13.15 Х/ф «Грошовий 
поїзд»
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50, 16.10 Т/с «Пес»
16.25 Х/ф «Iграшковi солда-
тики»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi 
21.30 Т/с «Пес-5»
22.45, 02.50 Т/с «Менталiст»
00.50 Х/ф «Слiпа лють»

СТБ
05.25, 23.45 Т/с «Доктор Хаус»
07.05 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.05 «МастерШеф — 8»
12.55, 14.50 Т/с «Я все тобi 
доведу»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
18.05 «СуперМама»
19.05 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «Спiймати 
Кайдаша» 
01.55 «Мiстичнi iсторiї-7 з 
Павлом Костiциним»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20, 12.50, 02.10 Варьяти
09.00 Т/с «Шлях чарiвника»
10.50 Х/ф «Норбiт»
14.50, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Конан — варвар»
23.10 Х/ф «Нiчка жахiв»
01.30 Т/с «Пiдступнi покоївки»
02.45 Служба розшуку дiтей 
02.50 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
19.15 Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 13.45, 18.15 Танька i 
Володька 
09.15, 14.45, 00.30 Країна У 
09.45, 15.45, 23.30 Одного разу 
в Одесi 
10.15, 17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
11.15, 16.15 4 весiлля 
12.15, 01.30 Панянка-селянка 
21.15 Х/ф «Мексиканець» 
02.30 Щоденники Темного
04.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.45 «Джедаи»
07.10 Х/ф «Участок лейтенанта Ка-
чуры. Фильм 4. Черная паутина»
09.10 «Месть природы»
09.35, 17.20 «Затерянный мир»
14.25 Х/ф «Кинжалы-близнецы»
16.10, 01.45 Х/ф «Пятое путеше-
ствие Синбада»
19.20 Т/с «Опер по вызову»
20.15, 21.20 Т/с «Звонарь-2»
22.30 Т/с «Кости-2»
00.05 Т/с «Кости»
02.50 «Облом.UA.»

П`ЯТНИЦЯ, 11 вересня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.15 Шо? Як?
06.35 М/с «Книга джунглiв» 
07.00, 08.00, 08.55, 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 
у Свято-Михайлiвському 
Золотоверхому соборi у день 
вшанування Усiкновення глави 
пророка, предтечi i хрестителя 
Господнього Iоана 
11.25 Телепродаж (на комерцiй-
них умовах) 
13.00, 15.00, 18.00 Новини (iз 
сурдоперекладом) 
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA: 
Спорт 
15.20 Реалiтi-шоу «Грандiознi 
проекти: Нова Зеландiя» 
16.30 Телевiзiйний серiал 
«Полдарк»
17.25 VoxCheсk 
17.30 Перша шпальта 
18.55 Д/с «Дика прогулянка» 
19.55 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 
21.40 Д/ф «Олександр Довжен-
ко: Одеський свiтанок» 
22.15 Телевiзiйний серiал «Модус»
00.00 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
03.30 Д/ф «Одесити на Донбасi»
04.25 Д/ф «Висота 307.5»

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї», с.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 03.50 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.20, 12.20, 13.15, 14.15, 
15.10 «Одруження наослiп»
17.10 Х/ф «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали 
2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 Прем'єра «Лiга смiху 
2020» 
22.05 «Вечiрнiй квартал 2020»
00.05 Х/ф «Бiля моря»
02.30 «Життя вiдомих людей»
04.50 «Свiтське життя. 2020»

IНТЕР
05.10 «Телемагазин»
05.40, 22.00 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з IНТЕРом» 
10.00 «Корисна програма»
11.00, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i 
ї ї доньки» 
13.20 «Добре здоров'я»
14.25, 15.25, 23.50 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый случай. 
Эхо войны»
18.00, 01.45 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного» 
20.00 «Подробицi тижня»
03.15 «Жди меня. Україна»
04.40 «Україна вражає»

ICTV
04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей 
04.25, 01.10 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, 13.50 Т/с «Вижити 
за будь-яку цiну-2» 
12.45, 15.45 Факти. День 
16.15 Скетч-шоу «На трьох»
17.15, 20.10 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечiр 
23.00 Скетч-шоу «На трьох-8»
01.40 Х/ф «Засiдка»

СТБ
04.05 Х/ф «Краще не буває»
06.55 «Наречена для тата 3»
08.55 «Врятуйте нашу сiм'ю — 5»
10.50, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.00, 22.45 Т/с «Слiд» 
23.25 «Таємницi ДНК»
00.35 Х/ф «Спенглiш — 
iспанська англiйська» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбутнього» 
07.20 Варьяти
09.00 Аферисти в мережах
13.00 Хто зверху?
15.10 Х/ф «Дiамантовий полi-
цейський»
17.10 Х/ф «Золота дитина» 
19.00 Х/ф «Код Да Вiнчi»
22.00 Х/ф «Ангели i демони»
00.50 Варьяти
02.50 Служба розшуку дiтей 
02.55 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
19.15 Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 13.45, 18.15 Танька i 
Володька 
09.15, 14.45, 00.55 Країна У 
09.45, 15.45, 23.55 Одного разу 
в Одесi 
10.15, 17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
11.15, 16.15 4 весiлля 
12.15, 01.55 Панянка-селянка 
21.15 Х/ф «Той, що вижив»
02.45 Теорiя зради 
03.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35 «Джедаи»
07.10 Х/ф «Участок лейтенанта Ка-
чуры. Фильм 4. Черная паутина»
09.10 «Месть природы»
09.55, 17.20 «Затерянный мир»
13.45 Х/ф «Посылка»
15.25 Х/ф «Неуправляемый» 
18.55 2 тур ЧУ по футболу 
«Динамо» — «Десна» 
21.00 Х/ф «Первое убийство»
22.55 Х/ф «Петля времени»
01.00 Х/ф «Кон экспресс»
02.35 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017»

СУБОТА, 12 вересня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.15 Додолики 
06.25, 06.35, 06.45, 08.15, 
08.20 Веселi саморобки 
06.30, 06.40, 08.20 Книга-ман-
дрiвка 
06.50, 08.25 Уроки тiтоньки 
Сови. Географiя-малятко 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.00, 
02.40, 03.55, 05.35 Новини 
07.15, 08.30 М/с «Кмiтливий 
Сяодзi» 
08.50, 02.30 Погода 
09.05 Енеїда 
10.10 Х/ф «Римська iмперiя: 
Нерон» 2 с. † 
12.00, 00.20 Плiч-о-плiч 
12.30 Д/ф «Олександр Довжен-
ко: Одеський свiтанок» 
13.05, 23.20 Пишемо iсторiю. 
Олександр Довженко 
13.30 Секрети Сонячної 
системи 
14.25 Телепродаж (на комерцiй-
них умовах) 
15.00 UA Фольк. Спогади 
15.55 Прем'єра. Телевiзiйний 
серiал «Таємний код вiри»
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ) 

19.30 Велика вечiрня (УГКЦ) 
20.30 Д/с «Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 
21.20 Неймовiрнi винаходи 
22.00 Д/ф «Гiдра»
23.35 Пишемо iсторiю. Учнi 
Довженка 
00.35 Святi та грiшнi 
01.35, 04.45 #ВУКРАЇНI
03.00 Бюджетники 
04.15 Перша шпальта 
05.10 Схеми. Корупцiя в деталях 

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
15.30 «Танцi з зiрками 2020»
19.30, 05.20 ТСН 
20.15 «Чистоnews 2020»
20.25 «Вечiрнiй квартал 2020»
22.00 «25 рокi в. Ти не один» 
23.50, 00.50 «Свiтське життя. 
2020»
01.50 «Лiга смiху 2020»
03.10 Х/ф «Бiля моря»

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30 «М/ф»
06.30 «Слово Предстоятеля»
06.40 Х/ф «Стежки-дорiжки» 
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Три плюс два» 
13.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора Ватсона. 
Знайомство» 
15.50 Т/с «По рiзних берегах»
20.00, 03.20 «Подробицi»
20.30 Концерт «Iнтер. Лайма. 
Рандеву» 
23.10 Х/ф «В Париж!»
01.55 Х/ф «Казка про жiнку та 
чоловiка» 
03.50 «Орел i Решка. Шопiнг» 

ICTV
04.25 Скарб нацiї 
04.35 Еврика!
04.45 Факти 
05.10 Т/с «Копи на роботi»
06.00 Скетч-шоу «На трьох»
07.05 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-2» 
10.10, 13.00 Т/с «Таємнi дверi»
12.45 Факти. День 
13.45 Т/с «Пес-5»
17.00 Х/ф «Нацiональна 
безпека»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Механiк-2: Во-
скресiння»
21.05 Х/ф «Перевiзник-3»
23.05 Х/ф «Найманець»
01.10 Х/ф «Сiкарiо»

СТБ
05.15, 10.50 Т/с «Спiймати 
Кайдаша» 
09.30 «Неймовiрна правда про 
зiрки»
17.00, 22.50 «Звана вечеря»
19.00 «МастерШеф — 10»
00.50 Х/ф «Побачення наослiп» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20, 02.00 Варьяти
08.40 У кого бiльше?
10.40 Хто зверху?
12.40 Х/ф «Ангели i демони»
15.10 Х/ф «Код Да Вiнчi»
18.20 Х/ф «Скарби нацiй» 
21.00 Х/ф «Скарби нацiй: Книга 
таємниць»
23.40 Х/ф «Мама!»
02.50 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
11.15 Х/ф «Тiм Талер або Про-
даний смiх» 
13.00 Х/ф «Чоботар»
14.45 Х/ф «Леон — кiлер»
16.45 Х/ф «П'ятий елемент»
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, 00.00 Одного разу в Одесi 
23.30 Країна У 
00.30 Панянка-селянка 

01.30 Теорiя зради 
03.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
08.30 «Джедаи 2020»
09.30, 01.00 «Затерянный мир»
14.30 Х/ф «Война дронов»
15.55 Х/ф «Трансформеры: 
Эпоха истребления»
19.00 Х/ф «Бамблби» 
21.00 Х/ф «Хищники»
23.00 Х/ф «Враг мой»
02.45 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017»

НЕДIЛЯ, 13 вересня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.15 Додолики 
06.25, 06.35, 06.40, 08.15, 08.20, 
08.20 Веселi саморобки 
06.30, 06.35 Книга-мандрiвка 
06.45, 08.25 Уроки тiтоньки 
Сови. Географiя-малятко 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.00, 
02.40, 03.55, 05.35 Новини 
07.15, 08.30 М/с «Кмiтливий 
Сяодзi» 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя Україн-
ської Греко-Католицької Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви 
в Українi 
13.30, 00.35 Телевiзiйний серiал 
«Таємний код вiри»
14.25 Телепродаж (на комерцiй-
них умовах) 
15.00, 01.35 Країна пiсень 
16.00 Телевiзiйний серiал 
«Мiстер Селфрiдж»
18.00 Документальний цикл 
«Iсторiї вулканiв» 
18.30 Документальний цикл 
«Всi на море. Чилi» 
19.30 Д/с «Планета iнновацiй. 
Енергiя вiтру» 
19.55 Д/ф «Острови. Багамськi 
острови: Таємничi печери i 
затонулi кораблi» 
21.20 #@) []?$0 з Майклом 
Щуром
22.00 Х/ф «Сквот 32»
00.20 Плiч-о-плiч 
02.30 Погода 
03.00 Бюджетники 
04.15 #ВУКРАЇНI
04.40 Святi та грiшнi 

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.25, 02.20 «Свiт навиворiт»
14.00 К/к «Свати» 
18.15 «Українськi сенсацiї 2020»
19.30, 05.00 ТСН: «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Танцi з зiрками 2020»
00.40 К/к «Королева бензоко-
лонки» 

IНТЕР
05.05 «Україна вражає»
05.50 Х/ф «Борсалiно» 
08.00 «Удачный проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Iнше життя»
12.00 Х/ф «Чудова п'ятiрка: 
У пошуках пiратських скарбiв»

13.45 Т/с «По рiзних берегах»
17.50 Х/ф «Агата Крiстi. Кривий 
будиночок»
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Пострiл в безодню»
23.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора Ватсона. 
Знайомство» 
01.55 «Вещдок»

ICTV
04.50 Скарб нацiї 
05.00 Еврика!
05.10 Факти 
05.35, 09.20 Секретний фронт 
06.25, 08.30 Анти-зомбi 
07.25, 10.20 Громадянська 
оборона 
11.20, 13.00 Т/с «Вiддiл 44»
12.45 Факти. День 
14.45 Х/ф «Перевiзник-3»
16.45 Х/ф «Механiк-2: 
Воскресiння»
18.45 Факти тижня 
20.55 Х/ф «Хiтмен: Агент 47»
22.50 Х/ф «Хiтмен»
00.40 Х/ф «Каратель»
02.45 Х/ф «Слiпа лють»

СТБ
05.20 Х/ф «Двоє в новому 
будинку» 
07.00 Х/ф «Два береги» 
09.00 «МастерШеф — 10»
12.45 «СуперМама»
17.00 «Хата на тата»
19.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси»
20.00 «Один за всiх»
23.10 «Я соромлюсь свого тiла»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20, 01.50 Варьяти
08.40 М/ф «Ми — монстри!» 
10.40 М/ф «Геркулес» 
12.30 Х/ф «Конан — варвар»
14.50 Х/ф «Скарби нацiй» 
17.10 Х/ф «Скарби нацiй: Книга 
таємниць»
20.00 Х/ф «Останнiй мисливець 
на вiдьом»
22.00 Х/ф «Мисливцi за вiдь-
мами»
23.50 Х/ф «Тихе мiсце»
02.50 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
11.15 Х/ф «Той, що вижив»
14.05 Х/ф «Мексиканець» 
16.20 Х/ф «Особлива думка» 
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, 00.00 Одного разу в Одесi 
23.30 Країна У 
00.30 Панянка-селянка 
01.30 Щоденники Темного
03.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
09.10 «Джедаи 2020»
10.10, 00.15 «Затерянный мир»
13.00 Х/ф «Петля времени»
15.10 Х/ф «Первое убийство»
17.00 Х/ф «Расправа»
18.55 Х/ф «Осада»
21.00 Х/ф «Коммандо»
22.45 Х/ф «Отмороженные»
02.15 «Облом.UA.»
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Äëÿ òîãî, ùîá çíèçèòè ðèçè-
êè ïîøèðåííÿ êîðîíàâ³ðóñíî¿ 
³íôåêö³¿ — çàá³ð ìàòåð³àë³â äëÿ 
ïðîâåäåííÿ ÏËÐ-òåñòó ïðîâî-
äÿòü ñïåö³àëüí³ ìîá³ëüí³ áðèãàäè. 
Ìåäèêè ñàì³ ïðè¿çäÿòü äîäîìó 
äî ïàö³ºíòà, çä³éñíþþòü çàá³ð 
ìàòåð³àëó òà äîñòàâëÿþòü éîãî 
äî ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó.

ДО КОГО ПРИЇЖДЖАЮТЬ 
МОБІЛЬНІ ГРУПИ?

Ìîá³ëüí³ ãðóïè ñêëàäàþòüñÿ 
ç òðüîõ ëþäåé — âîä³é òà äâîº 
ìåäèê³â, ÿê³ çä³éñíþþòü çàá³ð.

— Ó ì³ñò³ ïðàöþº 8 ìîá³ëüíèõ 
áðèãàä, ÿê³ ïðîâîäÿòü ìàçêè äëÿ 
çàáîðó á³îìàòåð³àëó äëÿ ïîäàëü-
øîãî ïðîâåäåííÿ ÏËÐ-òåñòó, — 
ðîçïîâ³äàº çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà 
êîìóíàëüíîãî íåêîìåðö³éíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Öåíòð ïåðâèííî¿ 
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè» 
Íàä³ÿ Áîäíàð. — Öþ ïðîöåäóðó 
âèêîíóþòü òèì ïàö³ºíòàì, ÿê³ 
ìàþòü ï³äîçðó íà çàõâîðþâàííÿ, 
àáî ÿê³ ïåðåáóâàëè â êîíòàêò³ ç 
õâîðèìè. ßêùî º êë³í³÷í³ ïðîÿâè 
õâîðîáè, ñ³ìåéíèé ë³êàð ïîâ³äîì-
ëÿº ïðî öå ìîá³ëüíó áðèãàäó. Àáî 
ñêåðîâóº ïàö³ºíòà äî íå¿. Â³äïî-
â³äíî, áðèãàäà ðîáèòü çàá³ð ìà-
òåð³àëó, ó òîìó ÷èñë³, ³ â òèõ, ÿê³ 
âæå ìàþòü ï³äòâåðäæåíèé ä³àãíîç. 
Ïðè÷èíè áóâàþòü ð³çí³.

Óñ³ çðàçêè äîïðàâëÿþòü äî ëà-
áîðàòîðíîãî öåíòðó. Öå îáñòå-

æåííÿ º áåçêîøòîâíèì. Îäíàê 
éîãî ìîæíà çðîáèòè ³ çà âëàñíèì 
áàæàííÿì íà ïëàòí³é îñíîâ³. ÏËÐ 
òà ²ÔÀ-òåñòóâàííÿ ïðîâîäÿòü 
íå ëèøå ó ïðèâàòíèõ êë³í³êàõ, 
à ³ â ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³.

— ßêùî ïàö³ºíòè êîíòàêòí³, ³ 
ìèíóëî 14 äí³â ï³ñëÿ ñàìî³çîëÿö³¿, 
â³äïîâ³äíî äî íàêàçó ÌÎÇ, âîíè 
ìàþòü ïðîéòè îáñòåæåííÿ, — 
êàæå Íàä³ÿ Áîäíàð. — Çâè÷àéíî, 
ÿêùî ëþäè ìàþòü çìîãó ïðèéòè 
íà çäà÷ó òåñòó ñàìîñò³éíî — àáî 
âîíè íåäàëåêî æèâóòü, àáî âîíè 
ìàþòü âëàñíèé òðàíñïîðò. Ò³, 
õòî ìàþòü âèðàæåí³ êë³í³÷í³ îç-
íàêè — ñëàáê³ñòü, òåìïåðàòóðó 
êàøåëü, äî íèõ óæå ïðè¿æäæàþòü 
ìîá³ëüí³ áðèãàäè.

×³òêîãî ãðàô³êà òà íîðìè ó ìå-
äèê³â íåìàº. ßê ðîçïîâ³äàº Íàä³ÿ 
Áîäíàð, óñå çàëåæèòü â³ä ñèòóàö³¿. 
Áóâàþòü äí³, êîëè áðèãàäè Öåí-
òðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ 
äîïîìîãè ðîáèëè ïî 15–20 ìàç-
ê³â, à áóâàëè ³ äí³, êîëè áóëî 
ïîíàä 100 çàáîð³â.

ЯК ПРАЦЮЮТЬ МЕДИКИ 
Íà áàç³ «Öåíòðó ïåðâèííî¿ ìå-

äèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè» º äâ³ 
ìîá³ëüí³ áðèãàäè. Æóðíàë³ñò «RIA 
ïëþñ» ïîñï³ëêóâàâñÿ ç ïðàö³âíè-
êàìè. Âîíè êàæóòü — ê³ëüê³ñòü 
âè¿çä³â çá³ëüøèëàñÿ.

— Ó íàøîìó çàêëàä³ ôóíêö³î-
íóº äâ³ ìîá³ëüí³ áðèãàäè, — êàæå 
ìåäè÷íèé äèðåêòîð ç êîíòðîëþ 
ÿêîñò³ çà íàäàííÿì ïåðâèííî¿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè «Öåíòðó ïåð-

РЕКЛАМА

ЯК ПРАЦЮЮТЬ МОБІЛЬНІ БРИГАДИ 
МЕДИКІВ І ДО КОГО ЇДУТЬ? 

âèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïî-
ìîãè» ì³ñòà Òåðíîï³ëü Ñâ³òëàíà 
Îëåêñèøèí. — Ìåäèêè ïðàöþþòü 
ó ìîá³ëüíèõ áðèãàäàõ â³äïîâ³äíî 
äî çàòâåðäæåíèõ êåð³âíèêîì çà-
êëàäó ãðàô³ê³â. 

Âîíè îáñëóãîâóþòü óñþ òå-
ðèòîð³àëüíó ãðîìàäó. Ìåäèêè 
çä³éñíþþòü âè¿çäè ³ â ñåëà, ÿê³ 
íàëåæàòü äî Òåðíîï³ëüñüêî¿ ÎÒÃ.

— Ìè ðîáèìî ìàçêè ç ðîòîâî¿ 
òà íîñîâî¿ ïîðîæíèíè ó ïàö³ºí-
ò³â, — êàæå ñòàðøà ìåäè÷íà ñåñòðà 
Îëåíà Ëóêàø. — Ìàºìî ñïåö³-
àëüí³ ïðîá³ðêè ç òðàíñïîðòíèì 
ñåðåäîâèùåì. Ï³ñëÿ çàáîðó ìàòå-
ð³àëó ¿õ ãåðìåòè÷íî çàêðèâàºìî, 
ï³äïèñóºìî òà çáåð³ãàºìî ó ñïåö³-
àëüíèõ õîëîäèëüíèõ ñóìêàõ. 

ЧИ В БЕЗПЕЦІ ЛІКАРІ ТА 
ПАЦІЄНТИ?

Ùîá çàõèñòèòè ñåáå òà ïàö³ºí-
ò³â, ìåäèêè, ÿê³ çä³éñíþþòü çà-
áîðè ìàòåð³àë³â, ìàþòü çàõèñí³ 
êîñòþìè.

— Ìè ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷åí³ çà-
ñîáàìè çàõèñòó, ç öèì ïðîáëåì, 
íà ùàñòÿ, íåìàº, — êàæå ñòàðøà 
ìåäè÷íà ñåñòðà Îëåíà Ëóêàø. — 
Ìàºìî çàõèñí³ êîñòþìè, ðóêàâè-
÷êè, ìåäè÷í³ ìàñêè, çàõèñí³ ùèòêè. 
Çàõèñíèé îäÿã ì³íÿºìî êîæíîãî 
äíÿ. Éîãî ï³ñëÿ âèêîðèñòàííÿ äëÿ 
äåç³íôåêö³¿ çàìî÷óºìî ó äåçðîç÷èí³. 
Ðóêàâè÷êè ì³íÿºìî ï³ñëÿ êîæíîãî 
çàáîðó ìàòåð³àëó. Ç ñîáîþ âîçèìî 
ñïåö³àëüíèé êîíòåéíåð äëÿ âèêî-
ðèñòàíèõ ðóêàâè÷îê. ̄ õ òàêîæ óòè-
ë³çóºìî ï³ñëÿ âèêîðèñòàííÿ.

Ìåäèêè, ÿê³ ïðàöþþòü ó ñêëà-
ä³ ìîá³ëüíèõ áðèãàä, çàéìàþòüñÿ 
ëèøå öèì. Âîíè íå ïðàöþþòü ç 
³íøèìè ïàö³ºíòàìè. Âîíè ìàþòü 

ç ñîáîþ àíòèñåïòèêè äëÿ îáðîá-
êè ï³ñëÿ êîíòàêòó ç ïàö³ºíòàìè. 
Òàê³ çàõîäè íåîáõ³äí³ íå ëèøå 
äëÿ òîãî, ùîá çàõèñòèòè ë³êàð³â, 
à ³ äëÿ òîãî, àáè óíåìîæëèâèòè 
ðèçèê çàðàæåííÿ êîðîíàâ³ðóñíîþ 
³íôåêö³þ ïàö³ºíòà, ÿêèé ìàº 
ñèìïòîìè ÃÐÂ², îäíàê íå õâîð³º 
íà COVID-19.

ЧИ ВПОРАЄТЬСЯ 
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР

Îêð³ì ìåäèê³â, ÿê³ çä³éñíþþòü 
çàá³ð ìàòåð³àë³â, º ùå ³ ³íøèé àñ-
ïåêò — ÷è ìîæå îáëàñíèé ëàáî-
ðàòîðíèé öåíòð îïðàöþâàòè âñ³ 
àíàë³çè, ÿê³ ¿ì íàäõîäÿòü? Îäíàê 
òàì çàñïîêîþþòü — çàâàëó íåìàº.

ßê ïîÿñíþº çàñòóïíèê äèðåêòî-
ðà ÄÓ «Òåðíîï³ëüñüêèé îáëàñíèé 
ëàáîðàòîðíèé öåíòð ÌÎÇ Óêðà¿-
íè» Âîëîäèìèð Ïàíè÷åâ, íàâàí-
òàæåííÿ íà ëàáîðàòîðíèé öåíòð 
ä³éñíî çá³ëüøèëîñü ïðîòÿãîì 
îñòàííüîãî ÷àñó, îäíàê ñèòóàö³ÿ 
íå êðèòè÷íà ³ ðåçóëüòàòè àíàë³ç³â 

ïîäàþòü â÷àñíî.
— Ä³éñíî, ê³ëüê³ñòü íàäõîäæåíü 

äî íàñ çá³ëüøèëàñü, — êàæå ïàí 
Âîëîäèìèð. — ßêùî ìè íà ïî-
÷àòêó ñïîñòåðåæåííÿ îòðèìóâàëè 
â äåíü áëèçüêî 300 çðàçê³â íà äî-
ñë³äæåííÿ, òî òåïåð ùîäíÿ ìè 
îòðèìóºìî ïîíàä 1000 çðàçê³â ç 
óñ³º¿ îáëàñò³. Àëå ìè ìàºìî âñå 
íåîáõ³äíå, ùîá â÷àñíî ïðîâîäèòè 
äîñë³äæåííÿ. Àëå ÿêùî, äî ïðè-
êëàäó, á³îìàòåð³àë íàì íàäõîäèòü 
ó äðóã³é ïîëîâèí³ äíÿ, éîãî äî-
ñë³äæóþòü âæå íàñòóïíîãî äíÿ.

ßê çàïåâíèëè ó ëàáîðàòîðíîìó 
öåíòð³, õî÷ ñèòóàö³ÿ íàïðóæåíà, 
îäíàê ñâî¿ îáîâ’ÿçêè òàì âèêî-
íóþòü. Íå áðàêóº ³ òåñò-ñèñòåì 
äëÿ àíàë³ç³â.

Îäíàê òåðíîïîëÿí çàêëèêà-
þòü íå íåõòóâàòè êàðàíòèííèìè 
íîðìàìè. Àäæå ÷åðåç ëåãêîâàæíå 
ñòàâëåííÿ ëþäåé ìè çíîâó îïè-
íèëèñÿ â «÷åðâîí³é çîí³», à ãî-
ëîâíå — öå íåáåçïå÷íî äëÿ çäî-
ðîâ’ÿ òà æèòòÿ ëþäåé.

Медицина  У Тернополі діє 8 мобільних 
бригад, які займаються забором 
біоматеріалу у пацієнтів з підозрою 
на коронавірус для ПЛР-тестування. Хто 
має право на безкоштовне тестування, 
як працюють медики, чи в безпеці вони 
та пацієнти — у нашому матеріалі 

У міському управлінні охорони здоров’я 
наголошують — медики працюють в над-
звичайно важких умовах як фізично, так 
і психологічно, адже є високі ризики за-
раження.
— Наразі у Тернополі працює 8 мобільних 
бригад, які проводять забір біоматеріа-
лів, — пояснює заступниця начальника 
відділу охорони здоров’я та медичного 
забезпечення Ольга Ярмоленко. — Відділ 
охорони здоров’я також хотів відкрити ще 
додаткові мобільні бригади, однак для 
цього потрібен дозвіл, який може надати 
МОЗ. Його ми ще не отримали.
Кажуть, не варто панікувати, якщо сі-
мейний лікар не назначає вам ПЛР-тест. 
Лікар може одразу назначити лікування. 
Варто розуміти, що якщо сімейні лікарі 
будуть призначати тести для всіх людей, 

які мають навіть легкі симптоми — ні мед-
працівники, ні лабораторний центр про-
сто не зможе опрацювати таку кількість 
матеріалу. 
До того ж, є чіткі рекомендації МОЗ, від-
повідно до яких і працюють лікарі.
— На жаль, є багато пацієнтів, які вимага-
ють, щоб їм зробили ПЛР-дослідження, — 
каже пані Ольга. — Не варто забувати, що 
ГРВІ також нікуди не поділися. Сімейний 
лікар спершу має поспілкуватися з паці-
єнтом, оцінити його стан. 
Як пояснює Ольга Ярмоленко, мобільні 
бригади працюють щоденно. 
— У Тернополі проводять велику кількість 
ПЛР-досліджень. Якщо норма для одні-
єї мобільної бригади — 150 досліджень 
щомісяця, то наші бригади проводять 
по 600 досліджень.

Не всім потрібен ПЛР-тест

Медики працюють у захисних костюмах. 
Їх замінюють кожного дня 

ßêùî ñ³ìåéíèé ë³êàð 
íå áà÷èòü íåîáõ³äíîñò³ 
â ïðîâåäåíí³ 
òåñòóâàííÿ — éîãî 
ìîæóòü íå ðîáèòè. 
Ïàí³êóâàòè íå ïîòð³áíî
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ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №35

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¿. 
Áóêâîñïîëó÷åííÿ RIA, ÐÈÀ, Ð²À (à òàêîæ ó ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè òà âèñëîâàìè), 
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10 копійок буду винна», — цією 
фразою продавець Олена зароби-
ла свій перший мільйон.

***
Священник в пустелі зустрівся з 
левом. Почав молитись з переляку:
— О, Боже! Молю тебе, внуши цьо-
му леву християнські почуття!
Лев сідає на задні лапи, схиляє 
голову і вимовляє:
— Благослови, Господи, їжу, яку 
я зараз прийму.

***
Статус в соціальній мережі:
«Не буду писати, що чоловік поїхав 
у відрядження! А то ще маніяки 
прийдуть на вул. Пушкіна, б.15, 

кв.103 (3-ій під’їзд)!»

***
— Чи є у тебе мрія?
— Є.
— Яка?
— Хочу кинути пити.
— Так кинь.
— А як потім, жити без мрії?

***
Дружина чоловікові:
— Я не можу жити з таким скнарою, 
як ти! На, забери свою каблучку!
— А де коробочка?

***
— Купив нову «Мазду», хочу тепер 
наворочений тюнінг і кілька оригі-
нальних написів на ній. Не знаєш, 

де можна дешевше зробити?
— Постав машину на ніч впоперек 
в’їзду у двір. Буде дешево і сердито.

***
Занадто чиста совість теж спати 
не дає. Постійно працює, як антиві-
рус в режимі глобального скану-
вання — гріхи вишукує.

***
Він їсть — ти готуєш.
Він носить — ти переш.
Він смітить — ти прибираєш.
І що б ти без нього робила?!

***
Двоє худеньких студентів дивлять-
ся прогноз погоди на завтра: «… 
вітер північно-західний…»

— О-о-о, Вась, завтра по ходу знов 
на лекцію не потрапимо…

***
Серед моїх друзів немає ледарів, 
заходжу в «Фейсбук» — всі на ро-
бочих місцях…

***
Чоловік зробив замовлення в рес-
торані. Сидить, годину чекає, дру-
гу. Нарешті, приходить офіціант.
— Ось ваша кава. Бразильська.
— Аа-аа… Тепер зрозуміло, де ви 
були.

***
У мою кімнату залетів комар. 
Назвав його Білом. Тепер граю 
у «Вбити Біла».

ÐÎÇÂÀÃÈ
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ОВЕН Сфери діяльності: наука, 
політика, мистецтво, медици-
на, військова справа, авіація, 

педагогіка, сфера обслуговування, сіль-
ське господарство, юриспруденція. Яка 
робота підходить: динаміка, боротьба, 
конкуренція і можливості для розвит-
ку — ось що приваблює Овна. 

ТЕЛЕЦЬ Сфери діяльності: 
прикладна наука, мистецтво, 
ремесла, журналістика. Яка ро-

бота підходить: комфортність і затишок 
робочого місця грають важливу роль. 
У цих умовах будь-які завдання Телець 
буде виконувати ґрунтовно і терпляче, 
не скаржачись на рутину. Його коник — 
вміння відрізняти справжню якість. 

БЛИЗНЮКИ Сфери діяльно-
сті: наука, техніка, мистецтво, 
філологія. Яка робота підходить: 

близнюків приваблюють інформація, 
активна мозкова діяльність. Близнюкам 
бракує терпіння і серйозності, зате вони 
здатні налагодити стосунки з величезною 
кількістю людей, бути в курсі всіх подій. 

РАК Сфери діяльності: техніка, 
бізнес, медицина, мистецтво, 
кулінарія. Яка робота підходить: 

це дуже емоційний знак, уважний 
до чужих почуттів. Він навіть на роботі 
прагне до стосунків, заснованих на тур-
боті й довірі, як у сім’ї. Раки здатні дов-
го чекати, аналізувати і розраховувати. 

ЛЕВ Сфери діяльності: промис-
ловість, медицина, торгівля, 
військова справа, мистецтво, ре-

клама, філологія, педагогіка, психологія. 
Яка робота підходить: гарні начальники 
і організатори. Лев — публічна особа. 
Чим більше глядачів, тим краще. 

ДІВА Сфери діяльності: 
торгівля, банківська справа, 
природознавство, медицина, 

будівництво. Яка робота підходить: 
інтелектуальний знак. Взявшись 
за будь-який проект, здатні прорахува-
ти все заздалегідь, знайти оптимальні 
варіанти. Жоден знак не має такої 
працездатності, як Діва. 

ТЕРЕЗИ Сфери діяльності: мис-
тецтво, педагогіка, економіка, 
наука, обчислювальна техніка, 

юриспруденція. Яка робота підходить: 
цей знак завжди знаходиться у пошу-
ках гармонії. З них виходять відмінні 
фахівці в області внутрішнього аудиту 
або незалежні експерти. 

СКОРПІОН Сфери діяльності: 
філософія, філологія, фізика, 
хімія, сільське господарство, 

мистецтво, банківська справа. Яка 
робота підходить: Скорпіон володіє 
проникливим розумом. Зі Скорпіона 
вийде відмінний касир, внутрішній 
аудитор, кризовий керуючий, а також 
слідчий, криміналіст або хірург.

СТРІЛЕЦЬ Сфери діяльності: 
мистецтво, правознавство, 
медицина, філологія, авіація, 

геологія. Яка робота підходить: бізнес 
для Стрільця — це захоплююча пригода. 
Стрілець володіє відмінними оратор-
ськими здібностями. Тому Стрільці 
часто працюють у сфері вищої освіти. 

КОЗЕРІГ Сфери діяльності: 
наука, торгівля, промисловість, 
дипломатія, будівництво, 

архітектура, гірнича справа, філософія, 
теологія, мистецтво. Яка робота підхо-
дить: Козерогам потрібна робота, що 
дозволяє досягти стабільності. Здатність 
концентруватися, терпіння, працьови-
тість роблять його незамінним.

ВОДОЛІЙ Сфери діяльності: 
наука, техніка, мистецтво, фі-
лософія, педагогіка. Яка робота 

підходить: Водоліям потрібна робота, 
яка дозволить вести незалежний спосіб 
життя, вільний від рутини і жорстоких 
правил. Зацікавить Водолія все неорди-
нарне, ексцентричне.

РИБИ Сфери діяльності: наука, 
література, музика, балет, кіно, 
техніка, медицина, банківська 

справа, педагогіка, спорт. Яка робота 
підходить: Риби — творча натура, тому ро-
бота повинна надихати і викликати емоції. 
У Риб відмінна інтуїція, талант переконан-
ня, вміння лавірувати між обставинами. 

Професійний гороскоп 

АНЕКДОТИ

Найбільш неприємні моменти 
в своєму житті людина переживає 
завдяки власній неуважності. 
Наприклад, відсутність паперу 
в туалеті вона помічає, не коли 
заходить, а коли збирається 
виходити.

***
— А чого ви з ним розійшлись?
— Та він мені 2 місяці скиглив: «Ти 
мене не любиш».
— І що?
— Переконав!

***
Розмовляють дві подруги:
— А мені мій вчорa каже: «Шо ти 
тaкa худa? Іди-но, торта з’їж».
— А твій… це хто?!
— Ну… Внутрішній голос.

***
У сільській хаті вночі стукають 
у вікно.
— Дрова потрібні?
— Ні.
Вранці прокидаються — дров немає.

***
Батько шле синові телеграму:
«Як пройшов іспит? Доповідай 
негайно».
«Іспит пройшов блискуче, профе-
сори в захваті, просять повторити 
восени».

***
Син до батьків:
— Все! Ви мене дістали! Я йду з 
дому! Мене чекає вільне життя, 
гулянки з друзями та сотні гарних 
дівчат! І не смійте мене зупиняти!
Батько:
— Сину, стій!
— Я ж сказав! Не смійте мене 
зупиняти!
— Та ні, підожди лише хвилинку! 
Я йду з тобою!

***
Мама:
— Іване! Іване! Синку, та скільки 
можна? Я тебе кличу, кличу, а ти 
вдаєш, що не чуєш мене. І що 

тільки з тебе буде?
Тато:
— Офіціант!

***
Українці — унікальний народ. 
Тільки у нас дзвонять у домофон і 
на питання:
«Хто там?» — Відповідають: «Це 
я», і їм відкривають!

***
Хороший асфальт на дорозі 
не валяється!

***
У ліфті, на останньому поверсі:
— Вниз?
— НІ, блін, вбік!

***
49% нещасних випадків відбу-
вається після слів: «Дивись, як 
я можу». Решта 51%: «Фігня… 
дивись, як треба».

***
На уроці. Вчителька:
— Мені це набридло! Хто там 
постійно крутиться?!
— Земля.
— Хто це сказав?!
— Галілео Галілей

***
Скоро пологи. Моторошно. Руки 
трясуться. Спина від поту мокра. 
Ноги як ватні.
А дружина сидить спокійно 
в телефоні грає…

***
Дзвонить телефон.
Трубку піднімає батько трьох 
дочок.
— Привіт! Це ти, моя рибка?
— Ні, блін, це господар акваріума.

***
— Яка у тебе самооцінка?
— Так собі. Ми, царі, народ 
простий.

***
— Петрику, ти уроки зробив?
— Ні.
— А чому тоді вже ліг спати?
— Менше знаєш — краще спиш!
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Погода у Тернополі

ÑÈÍÎÏÒÈÊÃІÑÌÅÒÅÎ

Фотолокації на Тернопільщині

СЕЛО МОНАСТИРОК НА БОРЩІВЩИНІ. 
КАНЬЙОН РІЧКИ СЕРЕТ
Довгий час село називалося не Монастирок, а Мі-
жгір'я. Воно і справді лежить між високих берегів 
Серету недалеко від Касперівського водосховища 
- там Серет впадає у Дністер.

ПЛЕБАНІВСЬКИЙ ВІАДУК 
НА ТЕРЕБОВЛЯНЩИНІ
Унікальний міст знаходиться за 3 км від Теребовлі 
у с. Плебанівка.
Побудований міст австро-угорцями у 1896 році і є 
видатною пам’яткою архітектури нашого краю.

РУСИЛІВСЬКІ ВОДОСПАДИ. БУЧАЦЬКИЙ РАЙОН
Каскад із 15 водоспадів простягається в трикіло-
метровому каньйоні, що неподалік від невеликого 
села Русилів. 
Каньйон, затишно сховався в лісовому гаю, — 
пам'ятка місцевого значення. Тут ви зустрінете 
і зовсім невисокі півтораметрові водоспади, і 
спадаючі з висоти 12-ти метрів.

УРОЧИЩЕ КРИВЕ
Розташоване на околиці села Добрівляни Залі-
щицького району.
В урочищі річка Серет впадає в річку Дністер та 
утворює мальовничу долину з високим лівим і 
майже пологим правим берегами.
Переїхавши міст і звернувши праворуч, потра-
пляємо в села Виноградне і Зозулинці. Між ними 
на вершині дністровського схилу збереглася ву-
зенька смуга степової рослинності. Ця місцевість — 
унікальна знахідка мальовничої природи краю.

ЯЗЛІВЕЦЬ БУЧАЦЬКОГО РАЙОНУ
Помилуватися неймовірними краєвидами та 
чудово відпочити на природі можна у Язловці 
Бучацького району. Туди варто їхати на декілька 
днів, адже побачивши Язловець, вам просто 
не захочеться їхати додому! Нічліг можна 
знайти у Язловецькому монастирі, двері якого 
завжди відкриті для туристів та паломників. 
Територія Язловецького монастиря – надзви-
чайно умиротворене місце з чудовим парком, 
який є пам’яткою садово-паркового мистецтва 
місцевого значення. Територія парку чиста та 
облагороджена, тут росте багато дерев, кущів 
та квітів, всюди є лавочки.

ПІЩАНИЙ КАР'ЄР В СЕЛІ КАПУСТИНЦІ 
ПОБЛИЗУ ЗБАРАЖА
Сюди часто з’їжджаються туристи, щоб просто 
зробити фото. Однак місцеві кажуть, що це місце 
небезпечне, а тому ні купатися, і відпочивати тут 
не рекомендують. Став кар'єру — з аквамарино-
вим кольором води. Кар'єр у Капустинцях розта-
шований за 40 кілометрів від Тернополя.

ВОДОСПАД «ДІВОЧІ СЛЬОЗИ»
Розташований недалеко від села Петрів у Бучаць-
кому районі
На сьогодні «Дівочі сльози» — одне з найпопуляр-
ніших місць серед туристів. Відвідати його можна 
безкоштовно, оскільки територія довкола відкрита 
для всіх охочих. До того ж, тут облаштовані місця 
для відпочинку, а в річці — для любителів поплава-
ти. З Тернополя до водоспаду напряму добратися 
неможливо. Спочатку автобусом варто дістатися 
Бучача, а вже звідти — до села Петрів. 

ДЖУРИНСЬКИЙ ВОДОСПАД
Розташований біля села Нирків Заліщицького ра-
йону. Джуринський водоспад – найбільший рів-
нинний водоспад в Україні. Своєю назвою водний 
красень зобов`язаний однойменній річці Джурин. 
Протяжність Джуринського водоспаду - 16 метрів. 
Тиск води настільки великий, що, перебуваючи 
поруч зі спадаючою водою, складно розчути інші 
звуки. Чудовим доповненням до стрімкого водо-
спаду є красивий лісовий ландшафт. Розташова-
ний водоспад в урочищі Червоному та входить 
до складу Національного природного парку 
"Дністровський каньйон". Спершу варто їхати до 
села Нирків, а звідти за вказівниками.


