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ЯКІ «ПІДЗЕМКИ» У ТЕРНОПОЛІ

с. 7

У ЧОМУ СЕКРЕТ 
ЇЇ КОРОВАЇВ с. 11

с. 9

 Про трагедію стало відомо ввечері 22 вересня. 
Тіло мертвої сусідки виявила тернополянка. 
Вона одразу зателефонувала на лінію «102». 
Правоохоронці знайшли жінку зі слідами 
насильницької смерті. Загибла — 
завучка 11-ої школи 

 Колеги не можуть прийти до тями. 
Розповідають, що покійна була світлою 
людиною, не конфліктною. Напередодні до 
школи приходив невідомий, сварився. 
Чи причетний він до злочину та що 
ще вдалося дізнатися «RIA плюс»? с. 6

ВБИЛИ ЗАВУЧКУ ШКОЛИ
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Пожежно-рятувальна служба  101

Поліція   102

Швидка медична допомога 103

Аварійна газу 104, 51-51-26

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

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія міської ради          067-351-57-10

Довідкова залізничного вокзалу           47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова - 

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

Цілодобова стоматологічна служба  52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби - 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ÃÎËÎÂÍÅ

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.

ОЛЬГА ТУРЧАК, ВАДИМ ЄПУР, ФЕДІР 

ВОСІНСЬКИЙ, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

²ç 21 âåðåñíÿ ì³ñòà Òåðíîï³ëü, 
Êðåìåíåöü òà ×îðòê³â, à òàêîæ 
Áåðåæàíñüêèé, Áîðù³âñüêèé, Áó-
÷àöüêèé, Ãóñÿòèíñüêèé, Çáîð³â-
ñüêèé, Êîç³âñüêèé, Êðåìåíåöüêèé, 
Ëàíîâåöüêèé, Ìîíàñòèðèñüêèé, 
Ï³äâîëî÷èñüêèé, Ï³äãàºöüêèé, 
Òåðåáîâëÿíñüêèé, ×îðòê³âñüêèé òà 
Øóìñüêèé ðàéîíè Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
îáëàñò³ — ó «ïîìàðàí÷åâ³é» çîí³. 
Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ïðîàíàë³-
çóâàëè òðàíñïîðòíå ñïîëó÷åííÿ òà 
ðîáîòó çàêëàä³â îñâ³òè ç ïåðåõîäîì 
â ³íøó çîíó. ßê óñå áóäå ïðàöþâà-
òè — ÷èòàéòå â ìàòåð³àë³.

ЯК ПРАЦЮВАТИМУТЬ ШКОЛИ 
Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàáì³-

íó, ó «ïîìàðàí÷åâ³é» çîí³ äîçâîëåíà 
ïîâíîö³ííà ðîáîòà çàêëàä³â îñâ³òè, ç 
äîòðèìàííÿì êàðàíòèííèõ ïðàâèë. 
Òîæ ÷è áóäóòü òåïåð ó÷í³ õîäèòè 
ó øêîëó ùîäíÿ, àáî æ óñå çàëè-
øèòüñÿ áåç çì³í?

— Çâàæàþ÷è íà òå, ùî ó Òåðíî-
ïîë³ äîñèòü âåëèêà ê³ëüê³ñòü õâîðèõ, 
ìè ïðîäîâæóºìî íàâ÷àííÿ ó òîìó 
ðåæèì³, ÿêèé áóâ ó ïîïåðåäí³ äâà 
òèæí³, — ïîÿñíþº êåð³âíèê óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè ì³ñüêî¿ ðàäè Îëüãà Ïî-
õèëÿê. — Ä³òè ³ äàë³ íàâ÷àòèìóòüñÿ 
ïî ï³äãðóïàõ. Îêðåì³ øêîëè ïðîâî-
äÿòü íàâ÷àííÿ ó äâ³ çì³íè.

Ùîäî ðîáîòè äèòÿ÷èõ ñàäê³â, 

òî âîíà òåæ çàëèøàºòüñÿ áåç çì³í. 
ßê ïðîêîìåíòóâàëè íàì ó ïðåñ-
ñëóæá³ ì³ñüêî¿ ðàäè, â³äïîâ³äíî 
äî ïîñòàíîâè, ó ãðóï³ îäíî÷àñíî 
äîçâîëåíî ïåðåáóâàòè ëèøå 20-òè 
ìàëþêàì.

Çà ³íôîðìàö³ºþ óïðàâë³ííÿ îñâ³-
òè, ñòàíîì íà ðàíîê 21 âåðåñíÿ, 
íà êàðàíòèí ó Òåðíîïîë³ çàêðèëè 
ñ³ì êëàñ³â. Òðè ³ç íèõ — ó øêîë³ 
¹ 3.

— Ñòàíîì íà ðàíîê 21 âåðåñíÿ 
ùå íå âñþ ³íôîðìàö³þ ïðî çà-
êðèò³ íà êàðàíòèí êëàñè ïåðåäàëè 
â óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, — êîìåíòóº 
ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó äî-
øê³ëüíî¿, ñåðåäíüî¿ òà ïîçàøê³ëüíî¿ 
îñâ³òè ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ Îëåíà 
Ï'ÿòíî÷êà. — Íàì â³äîìî ïðî ñ³ì 
êëàñ³â ó øêîëàõ, àëå º êëàñè, ÿê³ 
íàâ÷àþòüñÿ ó äðóãó çì³íó, º êëàñè, 
ó ÿêèõ íàâ÷àííÿ ïî ï³äãðóïàõ â³ä-
áóâàºòüñÿ ÷åðåç äåíü.

Òàêîæ ó ïîíåä³ëîê, 21 âåðåñíÿ, 
â³äíîâèëè íàâ÷àííÿ ó øêîë³ ¹ 6 
äëÿ ó÷í³â 1–4 êëàñ³â. Íàãàäàºìî, 
ó çàêëàä³ ïðàêòè÷íî îäðàçó ï³ñëÿ 
ïî÷àòêó íàâ÷àëüíîãî ðîêó çàõâîð³ëè 
ê³ëüêà ïåäàãîã³â. Òîìó òóò ïåðåíåñ-
ëè îñ³íí³ êàí³êóëè íà âåðåñåíü.

Â îáëàñíîìó óïðàâë³íí³ îñâ³òè 
íàãîëîøóþòü: îñê³ëüêè îáëàñòü 
ó «ïîìàðàí÷åâ³é» çîí³ — ä³òè â çà-
êëàäàõ îñâ³òè áóäóòü íàâ÷àòèñÿ, 
â³äïîâ³äíî äî êàðàíòèííèõ âèìîã 
«ïîìàðàí÷åâî¿» çîíè.

— Â îáëàñò³ ó «÷åðâîí³é» çîí³ çà-
ëèøàºòüñÿ ì³ñòî Áåðåæàíè, Òåðíî-

ТЕРНОПІЛЬ — «ПОМАРАНЧЕВИЙ». 
ЧИ БУДУТЬ ЗМІНИ ДЛЯ НАС?
Карантин  Із 21 вересня Тернопіль — 
у «помаранчевій» карантинній зоні. 
Як це вплине на навчання школярів 
та роботу транспорту, дізнавались 
журналісти «RIA плюс» 

ï³ëüñüêèé, Çàë³ùèöüêèé òà Çáàðàçü-
êèé ðàéîíè, — çàçíà÷àº çàñòóïíèê 
íà÷àëüíèêà îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òè Ãàííà Çâàðè÷. — Â³äïîâ³äíî 
äî ïîñòàíîâè Êàáì³íó, ÿêùî íåìàº 
50% õâîðèõ ñåðåä ïðàö³âíèê³â îñâ³-
òè çàêëàäó òà ó÷í³â, òî â³äâ³äóâàí-
íÿ çàêëàä³â îñâ³òè ìîæëèâå íàâ³òü 
ó «÷åðâîí³é» çîí³.

Çàçíà÷èìî, ùî â ð³øåíí³ Äåð-
æàâíî¿ êîì³ñ³¿ ÒÅÁ òà ÍÑ, ÿêà 
âñòàíîâèëà îáìåæåííÿ â ðàéîíàõ 
Òåðíîï³ëüùèíè ç «÷åðâîíèì» ð³â-
íåì åï³äåì³÷íî¿ íåáåçïåêè, âðà-
õîâóþ÷è ïðîïîçèö³¿ ðåã³îíàëüíèõ 
êîì³ñ³é ç 00:00 ãîäèíè 22 âåðåñíÿ, 
ïðî øêîëè ³ äèòñàäêè íå éäåòüñÿ. 
Ïðî ðîáîòó òðàíñïîðòó çàçíà÷åíî, 
ùî ó ì. Áåðåæàíè òà ó Çàë³ùèöüêî-
ìó, Çáàðàçüêîìó, Òåðíîï³ëüñüêîìó 

ðàéîíàõ Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ îá-
ìåæåíî ïîñàäêó ïàñàæèð³â ó òðàí-
ñïîðò ïðèì³ñüêîãî, ì³æì³ñüêîãî, 
âíóòð³øíüîîáëàñíîãî òà ì³æîáëàñ-
íîãî ñïîëó÷åííÿ.

ЯК ПРАЦЮЄ ТРАНСПОРТ 
Ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ Òåð-

íîïîëÿ ïàñàæèð³â ³ äàë³ áåðóòü ëèøå 
íà ñèäÿ÷³ ì³ñöÿ. Íà çóïèíêàõ ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó íåìàº í³ ÷åðã, 
í³ øòîâõàíèíè çà ì³ñöå, ÿê öå áóëî 
ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ «ïîìàðàí÷åâî¿» 
çîíè ìèíóëîãî ðàçó. Òîä³ â òðàí-
ñïîðò ïóñêàëè ëþäåé ëèøå íà ïî-
ëîâèíó ñèäÿ÷èõ ì³ñöü. Òåïåð òàêîãî 
îáìåæåííÿ íåìàº, îñê³ëüêè óðÿä 
çì³íèâ öå êàðàíòèííå îáìåæåííÿ.

Íàðàç³ ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò 
ïðîäîâæóº ¿çäèòè ç òàáëè÷êàìè 
«ñïåö³àëüí³ ïåðåâåçåííÿ». Âîä³¿ êà-
æóòü, ùî âîíè ïðàöþþòü â òîìó æ 
ðåæèì³, ùî ³ ìèíóëîãî òèæíÿ.

— Ïîêè ìè ïðàöþºìî â ðåæè-
ì³ ñïåöòðàíñïîðòó — çàïîâíþºìî 
ò³ëüêè ñèäÿ÷³ ì³ñöÿ, — êàæå âîä³é 
àâòîáóñà ïàí Ñåðã³é. — Ïðî çì³íè 
íàì ùå íå äîíîñèëè ³íôîðìàö³¿.

ßê ïîÿñíèëà ðå÷íèöÿ ì³ñüêðàäè 
Ìàð’ÿíà Çâàðè÷, íàðàç³ òðàíñïîðò 
ïðàöþº ó ðåæèì³ «ñïåö³àëüíèõ 
ïåðåâåçåíü». Öåé ðåæèì âñòàíîâ-
ëåíèé ð³øåííÿì êîì³ñ³¿ ÒÅÁ òà 
ÍÑ. Â³äïîâ³äíî, ïîäàëüøà ðîáîòà 
òðàíñïîðòó áóäå îáãîâîðåíà íà çà-
ñ³äàíí³ ö³º¿ êîì³ñ³¿.

ЩО ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМ 
СПОЛУЧЕННЯМ 

Ó Òåðíîïîë³ äîçâîëèëè ïîñàä-
êó ïàñàæèð³â. Â³äíîâèëè ïðîäàæ 
êâèòê³â äî Ëüâîâà, Êèºâà, Â³ííèö³, 
Óæãîðîäà — çàãàëîì íà 22 ïîòÿãè. 
Àëå äåÿê³ ïðèì³ñüê³ ïîòÿãè áóäóòü 
ðîáèòè ò³ëüêè âèñàäêó ïàñàæèð³â. 
Äåÿê³ íàïðÿìêè ïîêè çàëèøàþòüñÿ 
íåäîñòóïíèìè äëÿ òåðíîïîëÿí.

Ïðî â³äíîâëåííÿ ïðîäàæó êâèòê³â 
âæå ç ïîíåä³ëêà, 21 âåðåñíÿ, ïîâ³-
äîìëÿþòü íà ñàéò³ «Óêðçàë³çíèö³». 
Ñåðåä ì³ñò, â ÿêèõ â³äíîâèëè ïðî-
äàæ, º ³ Òåðíîï³ëü.

Ïî÷èíàþ÷è ç 21 âåðåñíÿ, â³äíîâ-
ëþþòü ñâ³é ðóõ ³ ïðèì³ñüê³ ïî¿ç-
äè: ¹ 6244 Òåðíîï³ëü — Ëàí³âö³; 
¹ 6277 Òåðíîï³ëü — Çàë³ùèêè; 
¹ 6253 Òåðíîï³ëü — Ï³äâèñîêå.

Ïî÷èíàþ÷è ç 22 âåðåñíÿ: 
¹ 6241 Ëàí³âö³ — Òåðíîï³ëü; 

¹ 6270 Çàë³ùèêè — Òåðíîï³ëü; 
¹ 6252 Ï³äâèñîêå — Òåðíîï³ëü.

Ïîðÿä  ³ ç  òèì ,  ïî ¿ çä 
¹ 6244/6241 Òåðíîï³ëü — Ëàí³â-
ö³ — Òåðíîï³ëü çä³éñíþâàòèìå òåõ-
í³÷íó çóïèíêó ëèøå äëÿ âèñàäêè 
ïàñàæèð³â íà ñò. 151 êì, Øëÿõòèí-
ö³, Ëîçîâà, Êóðíèêè, Ñòåãíèê³âö³, 
²âàøê³âö³, Çáàðàæ, Ì. Ãëèáî÷îê, 
Êðàñíîñ³ëüö³, Çàðóäå÷êî.

Ïî¿çä ¹ 6277/6270 Òåðíîï³ëü — 
Çàë³ùèêè — Òåðíîï³ëü çä³éñíþâà-
òèìå ëèøå âèñàäêó ïàñàæèð³â íà ñò. 
Áåðåçîâèöÿ, Ïðîøîâà, Çåëåíèé 
Ãàé, Òîâñòå, Ðîæàí³âêà, Âîðâó-
ëèíö³, Òîðñüêå, Äçâèíÿ÷.

Ïî¿çä ¹ 6253/6252 Òåðíîï³ëü — 
Ï³äâèñîêå — Òåðíîï³ëü ðîáèòèìå 
òåõí³÷íó çóïèíêó äëÿ âèñàäêè ïà-
ñàæèð³â íà ñò. Áåðåçîâèöÿ, Áóöí³â, 
Ñåðåäèíêè, Õîäà÷ê³â.

²íôîðìàö³þ ïðî â³äíîâëåííÿ 
ïðîäàæó êâèòê³â ï³äòâåðäæóþòü ³ 
â äîâ³äêîâ³é çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó 
Òåðíîïîëÿ. Òà ïðèäáàòè êâèòêè ïà-
ñàæèðè ìîæóòü íå íà âñ³ íàïðÿìêè.

— Òàê, âæå â³ä 21 âåðåñíÿ êâèòêè 
çíîâó ìîæíà ïðèäáàòè, — êàæóòü 
ó äîâ³äêîâ³é. — Íà âñ³ íàïðÿìêè, 
êð³ì ì³ñò, ùî ïîòðàïèëè äî «÷åð-
âîíî¿» çîíè. Ñåðåä òàêèõ ì³ñò: 
Í³æèí, ×îï, Êàí³â, Âîëî÷èñüê.

Íà ñàéò³ ç ïðîäàæ³â êâèòê³â 
îíëàéí âæå ìîæíà ïðèäáàòè êâèò-
êè ç Òåðíîïîëÿ. À îò ó Âîëî÷èñüê 
ïðÿìîãî ïîòÿãó ç Òåðíîïîëÿ íåìàº, 
àëå ä³ñòàòèñÿ äî ì³ñòà ìîæíà ç ïåð-
åñàäêàìè.

Â Óêðçàë³çíèö³ òàêîæ ïîâ³äîìëÿ-
þòü, ùî ïàñàæèðñüê³ ïî¿çäè ïðîõî-
äÿòü ïîñèëåíó äåç³íôåêö³þ.
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Відповідно до рішення Кабінету 
Міністрів, з 1 серпня в Україні 
діють нові правила адаптивного 
карантину. Відповідно до рівня 
захворюваності населені пункти 
відносять до «зеленої», «жовтої», 
«помаранчевої» та «червоної» 
зони. «Помаранчева» зона пе-
редбачає наступні обмеження:
 діяльність закладів розміщення 
(хостели, туристичні бази тощо), 
окрім готелів;
  діяльність розважальних за-

кладів, ресторанів у нічний час;
 планові госпіталізації в лікарнях;
 спортзали, фітнес-центри, за-
клади культури;
  прийом нових змін в дитячі 
табори;
 обмеження для масових захо-
дів: 1 людина на 20 квадратних 
метрів та не більше 100 людей.
 відвідування установ соціаль-
ного захисту, в яких перебувають 
люди похилого віку, крім тих, що 
надають послуги кризово;

 перебування у громадських бу-
дівлях в масках або респіраторах;
 кінотеатри із заповненістю на 50%;
 перевезення пасажирів тільки 
в межах сидячих місць.
Відповідно до поправок у поста-
нову уряду, в «помаранчевій», 
«жовтій» та «зеленій» зоні пере-
везення пасажирів у громадсько-
му транспорті дозволено лише 
в межах сидячих місць. У «чер-
воній» зоні робота громадського 
транспорту заборонена.

Що таке «помаранчева» зона 

Ó Òåðíîïîë³ òðè òèæí³ 
ä³òè â³äâ³äóâàëè øêîëè, 
äîòðèìóþ÷èñü óìîâ 
«÷åðâîíî¿» çîíè. Êëàñè 
ïîä³ëèëè íà ï³äãðóïè, 
óðîêè áóëè ÷åðåç äåíü

У школах 
Тернополя діти і 
далі навчатимуться 
по підгрупах. Окремі 
школи проводять 
навчання у дві зміни
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ìîæëèâ³ñòþ áåçêîøòîâíîãî òåñòó-
âàííÿ òà âèìàãàþòü â³ä ñâî¿õ ë³êàð³â 
íàïðàâëÿòè ¿õ íà ÏËÐ-òåñò.

Çàãàëîì â³ä ïî÷àòêó ñïîñòåðåæåí-
íÿ îáëàñíèé ëàáîðàòîðíèé öåíòð 
ïðîâ³â áëèçüêî 65 òèñÿ÷ äîñë³äæåíü.

ЧОМУ ВИНИКАЮТЬ 
ЗАТРИМКИ?

Ó ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³ ñïðîñòî-
âóþòü, ùî áóëè çàòðèìêè ç îáðîá-
êîþ á³îìàòåð³àë³â.

— Ìàêñèìàëüíà çàòðèìêà áóëà 
ùîíàéá³ëüøå 3 äí³, à íå òèæí³, ÿê 
öå çâó÷àëî íà äåÿêèõ çàñ³äàííÿõ 
ì³ñüêîãî îïåðàòèâíîãî øòàáó, — 
êàæå äèðåêòîðêà çàêëàäó. — Íàðàç³ 
çàòðèìîê íåìàº âçàãàë³ ³ ÿêùî ìà-
òåð³àë íàäõîäèòü çðàíêó — òî âïðî-
äîâæ äíÿ ðåçóëüòàòè áóäóòü ãîòîâ³.

Àíàë³çè âèêîíóþòü âïðîäîâæ 
äîáè. Îäíàê ä³éñíî, ðåçóëüòàòè 
ìîæóòü íàäõîäèòè çíà÷íî ï³çí³øå, 
ãîâîðèòü Âîëîäèìèð Ïàíè÷åâ.

— Íàðàç³ çàòðèìîê ç ïîäà÷åþ ðå-
çóëüòàò³â ó ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³ 
íåìàº, — êàæå ïàí Âîëîäèìèð. — 
²íøà ñïðàâà — îêðåì³ çàêëàäè 
äíÿìè íå çàáèðàþòü ðåçóëüòàòè 
òåñò³â, õî÷à òåñòóâàííÿ áóëè ïðî-
âåäåí³ â÷àñíî, ³ ðåçóëüòàòè ãîòîâ³ 
äî âèäà÷³.

Ìè ïåðåâ³ðèëè, ÷è ä³éñíî ðåçóëü-
òàòè ìîæóòü ïî ê³ëüêà äí³â ëåæà-
òè íà ïðîõ³äí³é òà ÷åêàòè, äîêè ¿õ 
çàáåðóòü. Æóðíàë³ñòó «RIA ïëþñ» 
ïîêàçàëè ê³ëüê³ñòü ðåçóëüòàò³â, ÿê³ 
íàêîïè÷óþòüñÿ ùîäíÿ.

ßê ðîçïîâ³â ÷åðãîâèé íà ïðîõ³ä-
í³é ïàí Þð³é, ÿêèé âèäàº ðåçóëü-
òàòè ìåäèêàì, — äåÿê³ ë³êóâàëüí³ 
çàêëàäè ìîæóòü ïî ê³ëüêà äí³â 
íå çàáèðàòè ðåçóëüòàòè.

— Ïðîáëåìè íàé÷àñò³øå ç ðà-
éîííèìè çàêëàäàìè, ¿õ º áàãàòî, ³ 
íå âñ³ â÷àñíî çàáèðàþòü ðåçóëüòà-
òè, — êàæå ïàí Þð³é. — Àëå ùå º 
ñ³ìåéí³ ë³êàð³, ÿê³ òàêîæ çàáèðàþòü 
ðåçóëüòàòè ³ç çàï³çíåííÿìè. Áóâàëè 
íàâ³òü òàê³ âèïàäêè, ùî ñ³ìåéíèé 
ë³êàð â³äïðàâëÿâ ïàö³ºíòà äî íàñ 
ñàìîìó çàáèðàòè ðåçóëüòàòè. Òîä³ 
äîâîäèòüñÿ çâ’ÿçóâàòèñÿ ç ñ³ìåéíè-
ìè ë³êàðÿìè. Ç’ÿñîâóâàòè, õòî öå 
³ âèäàâàòè ëþäèí³ ðåçóëüòàò. Öèì 
ïîâèíí³ çàéìàòèñÿ ó ë³êàðíÿõ, 
à íå ïàö³ºíòè, ÿê³ ìîæóòü áóòè 
õâîð³. Àëå âèõîäèòü òàê, ùî ëþäè 
íå îòðèìóþòü ïî ê³ëüêà äí³â ðå-
çóëüòàòè ÷åðåç ñâî¿õ ë³êàð³â, à âèíí³ 
ìè, õî÷à ðåçóëüòàòè äàâíî ãîòîâ³.

Óñ³ ðåçóëüòàòè ðîçêëàäåí³ ïî êîí-
âåðòàõ äëÿ êîæíîãî ë³êóâàëüíîãî çà-
êëàäó. Çà âèõ³äí³ çáèðàºòüñÿ ÷èìàëî 
òàêèõ êîíâåðò³â â³ä ðàéîííèõ çàêëà-
ä³â òà ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â. ² òèæäåíü 

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Â îáëàñò³ ê³ëüê³ñòü õâîðèõ íà êî-
ðîíàâ³ðóñ êîëèâàºòüñÿ â ìåæàõ 200 
âèïàäê³â çà äîáó. À áóâàëî, ùî òðè 
äí³ ïîñï³ëü ô³êñóâàëè ïî 385 íîâèõ 
âèïàäê³â.

ЧЕКАЮТЬ НА РЕЗУЛЬТАТИ 
ТИЖНЯМИ 

Áàãàòî òåðíîïîëÿí ïîä³ëèëèñÿ 
ñâî¿ì äîñâ³äîì çäàâàííÿ ÏËÐ-òåñòó 
íà ñàéò³ 20minut.ua. Äåÿê³ òåðíîïî-
ëÿíè ñêàðæàòüñÿ, ùî ÷åêàòè äîâî-
äèòüñÿ ïî ê³ëüêà äí³â, à òî ³ òèæí³â.

«Çäàâàëè ÏËÐ-òåñò çíàéîì³ 
äâà òèæí³ òîìó, àëå ðåçóëüòàòó 
íåìàº», — ïèøå òåðíîïîëÿíêà 
Îêñàíà.

Äåõòî æàë³ºòüñÿ, ùî ç ñèìïòîìà-
ìè äîâãèé ÷àñ ÷åêàþòü ðåçóëüòàò³â.

— Ì³é êóì, ³íâàë³ä â³éíè òà ó÷àñ-
íèê áîéîâèõ ä³é äâà òèæí³ ìàâ òåì-
ïåðàòóðó 37–37,2, êàøëÿâ, — êàæå 
òåðíîïîëÿêà Ãàëèíà. — Çâåðíóâñÿ 
äî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. Éîìó çðîáè-
ëè ÏËÐ-òåñò, àëå ðåçóëüòàò ÷åêàëè 
òèæäåíü.

Áóëè ³ âèïàäêè, êîëè ðåçóëüòàòè 
ïðîñòî ãóáèëè.

— Ìî¿é ñåñòð³ ðîáèëè ÏËÐ-òåñò, 
çðîáèëè ìàçîê, àëå ïîò³ì ñ³ìåéíèé 
ë³êàð ñêàçàâ, ùî ðåçóëüòàò çàãóáè-
ëè, — êàæå òåðíîïîëÿíêà Àííà. — 
Ïîðàäèëè ðîáèòè òåñò çà ñâ³é ðàõó-
íîê. Ò³ëüêè ÷åðåç 10 äí³â çíàéøëè 
ðåçóëüòàò.

Õòîñü êàæå, ùî ñ³ìåéí³ ë³êàð³ 
äîâãî â³äìîâëÿþòüñÿ íàïðàâëÿòè 
íà ÏËÐ-òåñò.

— Ë³êàðêà â³äìîâëÿëàñÿ ï³âòîðà 
òèæí³ çàïèñóâàòè íà ÏËÐ, õî÷à áóëè 
âñ³ ñèìïòîìè, — êàæå òåðíîïîëÿíêà 
Â³êòîð³ÿ. — Ñïî÷àòêó ìîòèâóâàëà, 
ùî ùå ðàíî, à ïîò³ì — à ùî âîíî 
äàñòü? Ç³ ñêàíäàëîì íàðåøò³ äàëà 
íàïðàâëåííÿ.

Äåõòî ðîáèòü ÏËÐ-òåñò çà âëàñí³ 
êîøòè. Ðåçóëüòàò ïðèõîäèòü øâèä-
êî, îäíàê öå íåäåøåâî.

— Çäàâàëà òåñò ó ïðèâàòí³é ëà-
áîðàòîð³¿, ÿê ïðè¿õàëà ç Ïîëüù³, — 
êàæå òåðíîïîëÿíêà Ëàðèñà. — Ðå-
çóëüòàò áóâ ãîòîâèé íàñòóïíîãî äíÿ. 
Çàïëàòèëà 1500 ãðèâåíü.

Ó ïðèâàòíèõ ëàáîðàòîð³ÿõ âàð-
ò³ñòü òåñòó ñêëàäàº îð³ºíòîâíî 
1500 ãðèâåíü. Ðåçóëüòàò äîâåäåòü-
ñÿ ÷åêàòè äî òðüîõ äí³â. Îäíàê º ³ 
òåðì³íîâå òåñòóâàííÿ.

«Çäàâàëà ó ïðèâàòí³é ëàáîðàòîð³¿, 

áåç ÷åðãè — ïèøå òåðíîïîëÿíêà 
Ë³ë³ÿ. — Ïðèéøëà íà ïðèçíà÷å-
íó ãîäèíó. Ðåçóëüòàò áóâ ãîòîâèé 
íà íàñòóïíèé äåíü. Àëå ö³íà ïè-
òàííÿ — 2100 ãðèâåíü».

МЕДИКИ ПРАЦЮЮТЬ 
НА ПОВНУ?

Ó ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³ çàïåâ-
íÿþòü — ïðîáëåì ç òåñòóâàííÿìè 
íåìàº. Ùîäíÿ îáðîáëÿþòü âåëè÷åç-
í³ ê³ëüêîñò³ á³îìàòåð³àëó ç îáëàñò³.

— Òåðíîï³ëüñüêèé îáëàñíèé 
ëàáîðàòîðíèé öåíòð çíà÷íî çá³ëü-
øèâ ñâî¿ ïîòóæíîñò³ ³ òåñòóº çíà÷íî 
á³ëüøå îñ³á, í³æ íà ïî÷àòêó ïàí-
äåì³¿, — êàæå äèðåêòîðêà «Òåðíî-
ï³ëüñüêîãî îáëàñíîãî ëàáîðàòîðíîãî 
öåíòðó» Îêñàíà ×àé÷óê. — ßêùî 
ìè ïî÷èíàëè ç òåñòóâàíü 230 îñ³á 
ùîäíÿ, òî íàðàç³ ó íàñ íàéá³ëüøèé 
ðåêîðä — 1326 äîñë³äæåíü çà äîáó. 
Ïîêè ç òàêèìè îá’ºìàìè ñïðàâëÿ-
ºìîñÿ. Ë³êàð³-â³ðóñîëîãè, åï³äåì³î-
ëîãè òà ³íø³ ìåäèêè ïðàöþþòü áåç 
âèõ³äíèõ ³ â íåíîðìîâàíîìó ðîáî-
÷îìó äí³. Äëÿ ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ 
íàøèõ ïðàö³âíèê³â ðîáî÷èé äåíü 
çàê³í÷óºòüñÿ î 23.00–00.00 ãîäèí.

Ðåñóðñ³â ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó 
âèñòà÷àº, çàïåâíèëà Îêñàíà ×àé÷óê.

— ÌÎÇ ðîçãëÿäàº ïèòàííÿ, ÷è 
äîö³ëüíî òåñòóâàòè âñ³ êàòåãîð³¿ íà-
ñåëåííÿ, — êàæå Îêñàíà ×àé÷óê. — 
Éäåòüñÿ ïðî òå, ùî êîíòàêòí³ îñî-
áè, ÿê³ íå ìàþòü ïðîÿâ³â õâîðîáè 
³ ÿê³ éäóòü íà ñàìî³çîëÿö³þ — òåñ-
òóâàòèñÿ íå áóäóòü.

СКІЛЬКИ ТЕСТУЮТЬ І СКІЛЬКИ 
ХВОРИХ

Îäíàê â ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³ 
íàãîëîøóþòü — ùî 1200–1300 äî-
ñë³äæåíü ùîäíÿ — öå çàáàãàòî ³ öå 
âåëèêå íàâàíòàæåííÿ íà ìåäèê³â. Òà 
íàðàç³ çá³ëüøóâàòè øòàò ÷è çàêóïëÿ-
òè íîâå îáëàäíàííÿ ïåðåä ñåçîíîì 
îñ³ííüî-çèìîâèõ ÃÐÂ² íå ïëàíóþòü.

— Íàðàç³ íàø ëàáîðàòîðíèé 
öåíòð ìàº îäí³ ç íàéá³ëüøèõ ïîòóæ-
íîñòåé íà Çàõ³äí³é Óêðà¿í³, — êàæå 
çàñòóïíèê äèðåêòîðà ëàáîðàòîðíî-
ãî öåíòðó, åï³äåì³îëîã Âîëîäèìèð 
Ïàíè÷åâ. 

Îñòàíí³ìè òèæíÿìè íàâàíòà-
æåííÿ íà ëàáîðàòîðíèé öåíòð 
çá³ëüøèëîñü, îäíàê ç öèì îá’ºìîì 
âäàºòüñÿ âïîðàòèñÿ, çàïåâíèâ ïàí  
Ïàíè÷åâ. Çà éîãî ñëîâàìè — æîä-
íî¿ ñêàðãè íà ðîáîòó ëàáîðàòîðíîãî 
öåíòðó âîíè íå îòðèìóâàëè, îäíàê 
º ÷èìàëî ëþäåé, ÿê³ çëîâæèâàþòü 

ЧОМУ ХВОРІ НА КОВІД НЕ ВЧАСНО 
ОТРИМУЮТЬ РЕЗУЛЬТАТИ ПЛР-ТЕСТУ 
Аналіз  Чимало тернополян та жителів 
області скаржаться, що на результат ПЛР-
тесту доводиться чекати не один день. 
А часом бланк не могли знайти, бо, мовляв, 
втратили. Чому результатів доводиться 
чекати довго, чи встигає лабораторія 
опрацьовувати біоматеріал та як вирішують 
проблеми із затримками результатів?

Ùîá ë³êàðí³ 
øâèäøå îòðèìóâàëè 
ðåçóëüòàòè òåñò³â — 
ó ëàáîðàòîðíîìó 
öåíòð³ âïðîâàäæóþòü 
åëåêòðîííó ñèñòåìó 

÷è íàâ³òü äâà òèæí³, ÿê³ ÷åêàþòü 
ëþäè, — íå ìåæà. Íàì ïîêàçàëè 
«àðõ³â» äîâ³äîê, ÿê³ í³õòî íå çàáðàâ 
ç ñåðïíÿ òà íàâ³òü ëèïíÿ. ²ìîâ³ð-
íî, öå ðåçóëüòàòè òèõ, õòî ïðîõîäèâ 
òåñò, â³äïîâ³äíî äî âèìîãè ï³ñëÿ 
ñàìî³çîëÿö³¿.

ЯК ДОСТАВЛЯЮТЬ РЕЗУЛЬТАТИ 
Ó òåðíîï³ëüñüêèõ ìåäçàêëàäàõ, 

ÿê³ ðåãóëÿðíî ïîäàþòü á³îìàòåð³-
àëè äî ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó, ïî-
ÿñíþþòü, ùî ïðîáëåì ç òåñòàìè 
íå âèíèêàº.

— Ùîäåííî ìîá³ëüí³ áðèãàäè 
ïðîâîäÿòü çàá³ð á³îìàòåð³àë³â, — 
êàæå çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà «Öåíòðó 
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïî-
ìîãè» Íàä³ÿ Áîäíàð. — Äî êîãîñü 
ïðè¿æäæàþòü äîäîìó — öå ëþäè, 
ÿê³ ìàþòü âèðàæåí³ ñèìïòîìè õâî-
ðîáè. Ò³, õòî ìàþòü çìîãó ïðèéòè 
äî ïóíêòó çàáîðó ìàòåð³àëó ñàì³ — 
ìîæóòü öå ðîáèòè. Ìîá³ëüí³ ãðóïè 
äîñòàâëÿþòü á³îìàòåð³àë äî ëàáîðà-
òîðíî öåíòðó. ßêùî ¿õ äîñòàâëÿþòü 
ó äðóã³é ïîëîâèí³ äíÿ — òî ðåçóëü-
òàòè º íà íàñòóïíèé äåíü. Â íàñ º 
â³äïîâ³äí³ ïðàö³âíèêè, ÿê³ ùîäíÿ 
çàáèðàþòü ðåçóëüòàòè. Çàçâè÷àé 
öå çðàíêó ³ ï³ñëÿ îá³äó. Ó âèõ³äí³  
òàêîæ ðåçóëüòàòè ìè çàáèðàºìî.

Àíäð³é Àðòèìîâè÷, äèðåêòîðÒåð-
íîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ 
çàçíà÷èâ:

— Ðåçóëüòàòè ÏËÐ-òåñò³â ìè 
çàáèðàºìî ùîäíÿ ïî ì³ð³ ¿õ ïî-
ñòóïëåííÿ. Íàñ ïîâ³äîìëÿþòü, ùî 
ðåçóëüòàòè ãîòîâ³, ³ â³äïîâ³äí³ ïðà-
ö³âíèêè ¿õ çàáèðàþòü. Êîæí³ ê³ëüêà 
ãîäèí ïðàö³âíèêè ä³çíàþòüñÿ ïðî 
íàÿâí³ñòü ðåçóëüòàò³â. Öå ñòàíäàðò-
íà ïðîöåäóðà ó âñ³õ çàêëàäàõ. ²íøå 
ïèòàííÿ — ÷è ìîæå âïîðàòèñÿ ëà-
áîðàòîðíèé öåíòð ç òàêèì îá’ºìîì 
á³îìàòåð³àë³â íà äîñë³äæåííÿ.

— Ìè ùîäíÿ çàáèðàºìî ðåçóëü-
òàòè ÏËÐ-òåñò³â ç ëàáîðàòîðíîãî 
öåíòðó, — êàæå äèðåêòîð ì³ñüêî¿ 
ë³êàðí³ ¹ 3 Þð³é Ëàçàð÷óê. — Â³ä-

ïîâ³äí³ ïðàö³âíèêè âåçóòü á³îìà-
òåð³àë äî ëàáîðàòîðíîãî öåíòð³ òà 
çàáèðàþòü ïîïåðåäí³ ðåçóëüòàòè. 
Êîæíîãî ðàçó ê³ëüê³ñòü äîñë³äæåíü 
ð³çíà, òîìó ùî ìè â³äïðàâëÿºìî 
çðàçêè íà äîñë³äæåííÿ ëèøå òèõ 
ïàö³ºíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó íàñ 
íà ë³êóâàíí³.

À îò äëÿ ìåäçàêëàä³â ç â³ääàëåíèõ 
ðàéîí³â òðåáà çíà÷íî á³ëüøå ÷àñó. 

— Öå ñèñòåìàòè÷íà ïðîáëåìà, 
íå ìîæó âèä³ëèòè êîíêðåòí³ ðà-
éîíí³ çàêëàäè, ÿê³ ñâîº÷àñíî íå çà-
áèðàþòü ðåçóëüòàòè, öÿ ïðîáëåìà 
º âñþäè â îáëàñò³, — êàæå Îêñàíà 
×àé÷óê. — Ó ì³ñò³ òàêîæ ìîæóòü 
âèíèêàòè ïðîáëåìè ç ë³êàðíÿìè. 
Íàðàç³ ìè ïðàöþºìî íàä òèì, ùîá 
ö³º¿ ïðîáëåìè á³ëüøå íå áóëî.

ВПРОВАДЖУЮТЬ ЕЛЕКТРОННУ 
СИСТЕМУ 

ßê ïîÿñíþº äèðåêòîðêà ëàáîðà-
òîðíîãî öåíòðó Îêñàíà ×àé÷óê, ùîá 
ë³êóâàëüí³ çàêëàäè ìîãëè îòðèìàòè 
ðåçóëüòàòè àíàë³ç³â ìàêñèìàëüíî 
øâèäêî ³ óíèêàòè íàãðîìàäæåííÿ 
ðåçóëüòàò³â — ¿õ ïåðåäàâàòèìóòü 
â åëåêòðîíí³é ôîðì³. 

— Ìè ïî÷àëè âïðîâàäæóâàòè 
íîâó åëåêòðîííó ñèñòåìó ç 15 âå-
ðåñíÿ, — êàæå Îêñàíà ×àé÷óê. — 
Ìè çàïëàòèëè áëèçüêî 500 òèñ. 
ãðèâåíü, ùîá ¿¿ âò³ëèòè.

Ëàáîðàòîðíèé öåíòð ìàº êîíòàê-
òè óñ³õ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â îáëàñ-
ò³ ÿê ïåðâèííî¿, òàê ³ âòîðèííî¿ 
ëàíêè, — ïîÿñíþº ïàí³ ×àé÷óê. — 
Êîëè â ëàáîðàòîðíèé öåíòð ïðè-
õîäèòü á³îìàòåð³àë — â³í îòðèìóº 
ñâ³é øòðèõ-êîä. Éîãî ðåºñòðóþòü 
â ñèñòåì³ ³ ï³ñëÿ äîñë³äæåííÿ â ñè-
ñòåìó âíîñèòüñÿ ðåçóëüòàò. Âñ³ ðå-
çóëüòàòè îäðàçó íàäõîäèòèìóòü 
åëåêòðîííîþ ïîøòîþ äî çàêëàä³â. 
Òîä³ î÷³êóâàíü ïàö³ºíò³â íà ñâî¿ 
ðåçóëüòàòè âäàñòüñÿ ïîâí³ñòþ 
óíèêíóòè. Íàðàç³ ñèñòåìó ëèøå 
âïðîâàäæóþòü ³ ðåçóëüòàòè ïðî-
äîâæóþòü âèäàâàòè íà ïàïåð³.

На прохідній лабораторного центру лишаються довідки 
ще серпня та липня
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Ó ð³çíèõ ñåêîíä-õåíäàõ àñîðòè-
ìåíò îíîâëþþòü â ïåâí³ äí³ òèæ-
íÿ. Ó äåíü çàâîçó òîâàðó á³ëÿ ìà-
ãàçèí³â çáèðàºòüñÿ ÷èìàëî ëþäåé.

Á³ëÿ ïðèì³ùåíü øèêóþòüñÿ 
äîâã³ ÷åðãè, áî ëþäè õî÷óòü âõî-
ïèòè íåäîðîã³ òà íîâ³ ðå÷³, ðîç-
ïîâ³ëà òåðíîïîëÿíêà ïàí³ Çîÿ.

— Ëþäè ïðèõîäÿòü çà äâ³, 
çà òðè ãîäèíè äî â³äêðèòòÿ, áî 
âñåðåäèíó ïóñêàþòü ïî ê³ëüêà 
îñ³á — îäèí âèõîäèòü ³íøèé çà-
õîäèòü, — êàæå æ³íêà. — Õòî ïåð-
øèé çàéìå ÷åðãó, òîé êðàù³ ðå÷³ 
çìîæå âèõîïèòè. Äî êàðàíòèíó 
÷åðãè òàêîæ çáèðàëèñÿ, àëå âñ³ 
îäðàçó ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ çàë³òàëè 
³ øòîâõàëèñÿ. Òåïåð âñåðåäèí³ 
ñïîê³éí³øå, àëå ïåðåä âõîäîì 
âñ³ íà êóï³ âîþþòü, õòî ïåðøèé 
çàéìàâ ÷åðãó, áî âïóñêàþòü 
ïî 10–15 ëþäåé.

Â îäíîìó ç ñåêîíä-õåíä³â ìè 
íå ïîáà÷èëè âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ 
ëþäåé, áî ï³ñëÿ îíîâëåííÿ ðå÷åé 
âæå ìèíóëî ê³ëüêà äí³â. Ó ïðèì³-

ùåííÿõ âñ³ â ìàñêàõ, îäíàê äåõòî 
ñïóñêàº ¿õ íà áîðîäè. Çà ñîö³àëüíó 
äèñòàíö³þ òàêîæ âñ³ çàáóâàþòü, 
îäíàê ïðàö³âíèêè ïåð³îäè÷íî 
íàãàäóþòü ïîêóïöÿì ïðî ìàñêè.

À îò òåìïåðàòóðíèé ñêðèí³íã 
ïðîâîäÿòü íå âñþäè, à ëèøå 
ó âåëèêèõ ìàãàçèíàõ. Íà âõîäàõ 
º ³ àíòèñåïòèêè. Íèìè ìîæóòü 
ñêîðèñòàòèñÿ ïîêóïö³. Ó äåÿêèõ 
ìàãàçèíàõ ïðîäàâö³ çàïèñóþòü 
ê³ëüê³ñòü ïîêóïö³â, ÿê³ çíàõî-
äÿòüñÿ â çàë³.

— ß íå áîþñü êóïóâàòè òóò 
ðå÷³, áî ÿ íå õîäæó â ïåðø³ äí³, 
êîëè º íàòîâïè, — êàæå òåðíî-
ïîëÿíêà Í³íà. — Îäÿãàþ ìà-
ñêó, âäîìà ðå÷³ âñ³ îäðàçó ïåðó. 
Äî òîãî æ, íå òàê ÷àñòî áóâàþ 
â òàêèõ ì³ñöÿõ. ß âæå ïåíñ³î-
íåðêà, ãðîøåé ëåäâå íà êîìó-
íàëêó, ¿æó òà ë³êè âèñòà÷àº, 
òîìó îäÿã äîâîäèòüñÿ êóïóâàòè 
íà ñåêîíä-õåíäàõ. Áóâàº ùàñòèòü 
³ çíàõîäæó ìàéæå íîâ³ ðå÷³.

Äîâãèé ÷àñ ñåêîíä-õåíäè ó ì³ñò³ 
áóëè çà÷èíåí³ ÷åðåç æîðñòêèé êà-
ðàíòèí, îäíàê òåïåð òåðíîïîëÿíè 
ìîæóòü ïðèäáàòè òàì ðå÷³.

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

 Ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó ó ë³êàðíÿõ 
Òåðíîïîëÿ ï³ä çàáîðîíîþ îïè-
íèëàñÿ ïëàíîâà ãîñï³òàë³çàö³ÿ 
õâîðèõ. Îñê³ëüêè ñèòóàö³ÿ ïîã³ð-
øèëàñÿ, à ê³ëüê³ñòü õâîðèõ ùîäíÿ 
çðîñòàº, òî â óñ³õ ë³êàðíÿõ ðîç-
ãîðíóëè ë³æêà äëÿ ë³êóâàííÿ õâî-
ðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ. Â³äïîâ³äíî, 
äåÿê³ â³ää³ëåííÿ äîâåëîñÿ ïåðå-
ïðîô³ëþâàòè. À â ë³êàðí³ øâèä-
êî¿ äîïîìîãè, íàïðèêëàä, âçàãàë³ 
ñòâîðèëè ãîñï³òàëü. Íå ïðèéìàëè 
òóò íàâ³òü ó íåâ³äêëàäíèõ ñòàíàõ.

Óðãåíòíèé ñòàí — òàêèé, ùî 
çàãðîæóº æèòòþ ³ ïîòðåáóº ïðîâå-
äåííÿ íåâ³äêëàäíèõ ë³êóâàëüíèõ 
çàõîä³â.

«ХВОРІ НА COVID-19» 
Äèðåêòîð ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ êî-

ìóíàëüíî¿ ë³êàðí³ Àíäð³é Àð-
òèìîâè÷ ðîçïîâ³â, ùî â öüîìó 
ë³êóâàëüíîìó çàêëàä³ óðãåíòíèõ 
õâîðèõ ïðèéìàþòü.

— Õ³ðóðã³¿ ó íàñ íåìàº, óð-

ãåíòí³ âèïàäêè º ³íôåêö³éíèìè, 
òîáòî öå ò³ ëþäè, ÿê³ õâîð³þòü 
íà COVID-19, — êàæå â³í.

Äëÿ òàêèõ ïàö³ºíò³â ó ë³êàðí³ 
âèä³ëèëè 56 ë³æîê.

«ПРИЙМАЄМО, АЛЕ 
НЕ УРГЕНТНИХ» 

Ó ì³ñüê³é êîìóíàëüí³é ë³êàðí³ 
¹ 3 óðãåíòíèõ ïàö³ºíò³â íå ïðè-
éìàþòü. Ïðî öå ðîçïîâ³â äèðåê-
òîð çàêëàäó Þð³é Ëàçàð÷óê.

— Ïîíàä äåñÿòü ðîê³â ìè íå óð-
ãåíòóºìî âçàãàë³, — ïîÿñíþº 
â³í. — Ìè ïðèéìàºìî ëèøå òèõ, 
ÿê³ ïîòðåáóþòü ñòàö³îíàðíîãî ë³-
êóâàííÿ çà ³íøèìè ïàòîëîã³ÿìè, 
îêð³ì COVID-19.

З РІЗНИМИ ПАТОЛОГІЯМИ 
Îäí³ºþ ç ë³êàðåíü, äå ïðèéìà-

þòü óðãåíòíèõ õâîðèõ, º êîìó-
íàëüíà ì³ñüêà ë³êàðíÿ ¹ 2.

— Ñåðåä ïàö³ºíò³â º ³ õâîð³ 
íà COVID-19, — êàæóòü ó ïðè-
éìàëüí³é.

Ó â³ää³ëåíí³ íåâ³äêëàäíî¿ äî-

ïîìîãè ë³êàðí³ ðîçïîâ³ëè, ùî 
â³ä ïî÷àòêó êàðàíòèíó ê³ëüê³ñòü 
óðãåíòíèõ õâîðèõ ìàéæå íå çì³-
íèëàñÿ.

— Ìè ïðèéìàºìî òàêèõ ïàö³-
ºíò³â â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà. ¯õ 
ê³ëüê³ñòü òàêîæ áóâàº ð³çíîþ, 
àëå â³ä ïî÷àòêó êàðàíòèíó ìàéæå 
íåçì³ííà. Òàêîæ ïàö³ºíòè äî íàñ 
ïîñòóïàþòü â³äïîâ³äíî äî ïàòî-
ëîã³é, àäæå âîíè º ð³çíèìè, — 
êàæóòü ó â³ää³ëåí³.

ВІДНОВИЛИ УРГЕНТНУ СЛУЖБУ 
Òåðíîï³ëüñüêà ì³ñüêà êîìó-

íàëüíà ë³êàðíÿ øâèäêî¿ äîïî-
ìîãè â³äíîâèëà óðãåíòíó ñëóæáó. 
Ïîñò ç â³äïîâ³äíèì ïîâ³äîìëåí-
íÿì îïóáë³êóâàëè íà ñòîð³íö³ 
ë³êóâàëüíîãî çàêëàäó ó Facebook. 
À ñàìå — äî çâè÷íî¿ ðîáîòè ïî-
âåðíóâñÿ òðàâìïóíêò. Â³í ïðàöþ-
âàòèìå ö³ëîäîáîâî. Íà ïîâíó ñèëó 
çàïðàöþâàëè ³ â³ää³ëåííÿ õ³ðóðã³¿ 
òà òðàâìàòîëîã³¿.

Â³äïîâ³äíó ³íôîðìàö³þ ï³äòâåð-
äæóþòü ³ â àäì³í³ñòðàö³¿ çàêëàäó.

Чи заборонені у Тернополі госпіталізація та 
проведення операцій хворим з COVID-19 та без

ВОЮЮТЬ УЖЕ НА ВХОДІ! ЧЕРГ 
ДО СЕКОНДІВ НЕ ПОМЕНШАЛО 
Покупки  У місті працює чимало секонд-
хендів, де купують речі тернополяни. 
Чи дотримуються там карантинних 
норм та чи безпечно там купувати —  
дізнавався журналіст «RIA плюс» 

Лікарня швидкої допомоги відновила ургентну службу. До 
звичної роботи повернувся травмпункт

Під час «червоної» зони секонд-хенди 
можуть працювати

У деяких секонд-хендах перевіряють 
температуру на вході, однак у більшість 
можна пройти без цього

Люди у пошуках кращих речей забувають 
за карантинні норми
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— Âîíà äóæå ðàííÿ ïòàøêà ³ 
çàâæäè ïðèõîäèòü äî øêîëè ÷è 
íå íàéïåðøîþ, — â÷èòåëü ³ñòî-
ð³¿ ²ííà ×åðíåöüêà äîñ³ íå ìîæå 
ãîâîðèòè ïðî êîëåãó â ìèíóëî-
ìó ÷àñ³. — Âñ³ çíàþòü, ùî âñòàº 
íå ï³çí³øå 6 ðàíêó ³, äîêè âñ³ 
ç³éäóòüñÿ íà ðîáîòó, âæå âñòèãàº 
ïîëèòè óñ³ âàçîíè. Â íå¿ ³ âäî-
ìà, íà «Ñõ³äíîìó», âåëè÷åçíèé 
êâ³òíèê — âîíà ëþáèòü, àáè áóëî 
êðàñèâî.

Çðàíêó 22 âåðåñíÿ â÷èòåë³ 
äî ó÷èòåëüñüêî¿ — òàì çàêðèòî. 
Çäèâóâàëèñü, äå öå ¿õíÿ Àíæå-
ëà Âîëîäèìèð³âíà? Àëå íà ïî-
÷àòêó ïåðøîãî óðîêó êëàñíà 
êåð³âíè÷êà 6-Á, äå çàâó÷ ìàëà 

ïðîâîäèòè óðîê, çàõâèëþâàëàñü 
íå íà æàðò — ä³òè ñàì³, à Àíæå-
ëè — íåìàº.

«ДУЖЕ ЯСКРАВА 
ОСОБИСТІСТЬ» 

— Âîíà — äóæå ÿñêðàâà îñî-
áèñò³ñòü — áàãàòîãðàííà, äîáðà, 
ùèðà, ïðàâäîëþáêà ³, ÿêùî áðà-
ëàñü çà ÿêóñü ðîáîòó — âèêî-
íóâàëà ¿¿ íàéêðàùå, — ïðèãàäóº 
²ííà ×åðíåöüêà. — Êîëèñü áóëà 
äèðåêòîðîì ë³öåþ ¹ 13, âæå 
áàãàòî ðîê³â, ÿê ïðèéøëà äî íàñ 
çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà — âèêëà-
äàëà çàðóá³æíó ë³òåðàòóðó ³ ìèñ-
òåöòâî. Îáîæíþâàëà âñå êðàñè-
âå, ëþáèëà òåàòð, ìîãëà ó âèõ³äí³ 
ç³ðâàòèñü ç êîìïàí³ºþ ³ ïî¿õàòè 
â îïåðó äî Ëüâîâà. Öå òà ëþäè-

ÍÎÂÈÍÈ

ІРИНА БЕЛЯКОВА, ВАДИМ ЄПУР, 068–

066–80–96, VADIMEV15@GMAIL.COM 

— Âîíà äóæå ðàííÿ ïòàøêà ³ 
çàâæäè ïðèõîäèòü äî øêîëè ÷è 
íå íàéïåðøîþ, — â÷èòåëü ³ñòî-
ð³¿ ²ííà ×åðíåöüêà äîñ³ íå ìîæå 
ãîâîðèòè ïðî êîëåãó â ìèíóëîìó 
÷àñ³. — ßê ìè òåïåð áóäåìî áåç íå¿?

Íà ì³ñöå òðàãåä³¿ 22 âåðåñíÿ 
âè¿õàëà ñë³ä÷î-îïåðàòèâíà ãðóïà. 
Çàéøîâøè ó êâàðòèðó, ïðàâîîõî-
ðîíö³ çíàéøëè æ³íêó, 1967 ðîêó 
íàðîäæåííÿ, ç³ ñë³äàìè íàñèëü-
íèöüêî¿ ñìåðò³. Ó ïîòåðï³ëî¿ 
åêñïåðò âèÿâèâ òðàâìè ãîëîâè òà 
øè¿ — ïîâ³äîìèëè â Ãîëîâíîìó 
óïðàâë³íí³ íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³.

Ïðàâîîõîðîíö³ âñòàíîâëþþòü 
îáñòàâèíè ñìåðò³ òà ïðè÷åòíèõ 
äî öüîãî ëþäåé.

ßê âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ æóðíàë³ñ-
òàì «20 õâèëèí» ç âëàñíèõ äæåðåë, 
çàãèáëà — çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà 
11-¿ øêîëè. Æ³íêà íåîäðóæåíà, 
ä³òåé íå ìàëà, ïðîæèâàëà ñàìà. 
21 âåðåñíÿ ùå áóëà â øêîë³. Ñüî-
ãîäí³ íå ïðèéøëà íà ðîáîòó — 
êîëåãè çàõâèëþâàëèñÿ, ïî÷àëè 
äçâîíèòè. Âîíà ñëóõàâêè íå áðà-
ëà. Òîä³ ï³øëè äî íå¿ äîäîìó — 
òàì í³õòî íå â³ä÷èíÿâ.

Êîëåãè çâåðíóëèñü äî ïîë³ö³¿. 
Êîëè â³ä÷èíèëè äâåð³ — ïîáà÷è-
ëè íåðóõîìå ò³ëî. Ñóäìåäåêñïåðò, 

ïðè ïîïåðåäíüîìó îãëÿä³, âèçíà-
÷èâ, ùî ñìåðòü — íàñèëüíèöüêà. 
Òîáòî, æ³íêà íå ñàìà âïàëà ³ ðîç-
áèëà ãîëîâó. Ó êâàðòèð³ âñå ÷èñòî 
³ îõàéíî, ïðèíàéìí³, â³çóàëüíèõ 
îçíàê ïîãðàáóâàííÿ íåìàº. Íàðàç³ 
÷åêàþòü ïðè¿çäó ðîäè÷³â, àáè ïî-
äèâèëèñü, ÷è í³÷îãî íå ïðîïàëî.

ЩО КАЖУТЬ У ШКОЛІ 
Äèðåêòîð 11-î¿ øêîëè øêîëè 

Ïàâëî Ë³òèíñüêèé ï³äòâåðäèâ ³í-
ôîðìàö³þ, ùî çàãèáëà — Àíæåëà 
Âîëîäèìèð³âíà Ìàêàðåíêî. Äëÿ 
óñ³º¿ øêîëè öå ñòàëî âåëèêèì 
ïîòðÿñ³ííÿì. Ïåäàãîãè â ðîçïà÷³.

Êîëåãè, ³ìåí íå íàçèâàºìî, ðîç-
ïîâ³äàþòü, ùî 21 âåðåñíÿ ó øêî-
ë³ òðàïèâñÿ ³íöèäåíò: ÿêèéñü 
÷îëîâ³ê íàìàãàâñÿ ïðîðâàòèñü 
äî øêîëè.

— Êðè÷àâ, ùî ç íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó çðîáèëè Áîã çíà ùî ³ òåïåð 
ñþäè íå ïðîïóñêàþòü. Ñàìå Àí-
æåëà Âîëîäèìèð³âíà íàìàãàëàñü 
éîãî çàñïîêî¿òè — ðîçìîâëÿëà 
ç ÷îëîâ³êîì. ×è ïðè÷åòíèé â³í 
äî âáèâñòâà — ïîêè íå çðîçóì³-
ëî, — êàæóòü â÷èòåë³.

Êîëåãè íå ìîæóòü ïðèéòè 
äî òÿìè â³ä æàõëèâî¿ çâ³ñòêè. Äîñ³ 
ïåðåáèðàþòü âñ³ ïîä³¿ òà íàìàãà-
þòüñÿ îòÿìèòèñü. Ñòâåðäæóþòü 
â îäèí ãîëîñ: âîðîã³â ¿õíÿ Àíæåëà 
òî÷íî íå ìàëà. ² ïðèíàéìí³ â÷îðà 
áóëà â ãàðíîìó íàñòðî¿.

ВБИВСТВО ЗАВУЧКИ 
11-ОЇ ШКОЛИ 
Кримінал  Тіло мертвої сусідки вранці 
22 вересня, близько 11.30 виявила 
тернополянка. Вона одразу 
зателефонувала на лінію «102». Як 
вдалося нам дізнатись, життя відібрали 
у 53-річної завучки 11-ої школи

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 0–95–875–33–60, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

 Â³ä 18 âåðåñíÿ Òåðíîï³ëüùèíà 
ìàº íîâîãî êåð³âíèêà îáëàñíî¿ 
ïðîêóðàòóðè. Íèì ñòàâ Àíäð³é 
Ìèêîëàé÷óê.

Çà 10 äí³â Òåðíîï³ëüùèíà âñòà-
íîâèëà âëàñíèé ðåêîðä — îáëàñ-
íîþ ïðîêóðàòóðîþ âñòèãëè ïîêå-
ðóâàòè òðîº ïðîêóðîð³â.

Ïåòðî Áîéêî î÷îëþâàâ ïðî-
êóðàòóðó îáëàñò³ â³ä ñ³÷íÿ 
2020 ðîêó ³ çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå, 
ÿê òîé, ùî âçÿâñÿ çà ñïðàâè, 
ÿê³ ðîêàìè ïðîêóðàòóðà ïðîñòî 
«íå áà÷èëà». Ìîâà éäå ïðî äåðè-
áàí êîìóíàëüíîãî ìàéíà, çîêðå-
ìà, çàë³çíè÷íî¿ ë³êàðí³, ÷èìàëî 
ãó÷íèõ ñïðàâ ó ñïèðòîâ³é òà ë³ñî-
â³é ãàëóçÿõ, çàáóäîâà íàáåðåæíî¿ 
çîíè. Éîãî çâ³ëüíèëè ç ïîñàäè 
³ ïîäàëüøà äîëÿ — íåâ³äîìà. 

Äæåðåëà â îáëàñí³é ïðîêóðàòóð³ 
ïðèïóñêàëè, ùî â³í çàëèøèòüñÿ 
ïðàöþâàòè íà Òåðíîï³ëüùèí³. 
Îô³ö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïîêè íåìàº.

10 âåðåñíÿ, ÿê ãð³ì ñåðåä ÿñ-
íîãî íåáà — íà Òåðíîï³ëüùèí³ 
íîâèé îáëàñíèé ïðîêóðîð. Íèì 
ñòàâ Ìèêîëà Ïåòðèøèí. 14 âå-
ðåñíÿ éîãî ïðåäñòàâèâ íà ïîñàä³ 
çàñòóïíèê Ãåíåðàëüíîãî ïðîêó-
ðîðà ²ãîð Ìóñòåöà. ² âæå òîãî æ 
äíÿ â ñîöìåðåæàõ ïîøèðþâàëè 
ïîâ³äîìëåííÿ, ùî í³áèòî íîâèé 
ïðîêóðîð íàñò³ëüêè ãó÷íî â³ä-
çíà÷àâ ñâîº ïðèçíà÷åííÿ, ùî 
äî íüîãî âèêëèêàëè ïîë³ö³þ òà 
îñâ³äóâàëè íà ñòàí àëêîãîëüíî-
ãî ñï’ÿí³ííÿ. Ëþäè ïðèïóñêàëè, 
ùî öå âñå — ñïðàâà ðóê îäíîãî ç 
êîëèøí³õ çàñòóïíèê³â ïðîêóðîðà 
îáëàñò³ — Á. 17 âåðåñíÿ, ÿê íàì 
ñòàëî â³äîìî, ç’ÿâèâñÿ ï³äïèñàíèé 

íàêàç ïðî çâ³ëüíåííÿ çà âëàñíèì 
áàæàííÿì. Ïîäåéêóþòü, ùî íî-
âîãî, âæå åêñïðîêóðîðà Òåðíî-
ï³ëüùèíè, «ï³øëè» ç ðîáîòè ñàìå 
ï³ñëÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî «ãó÷íå â³ä-
çíà÷åííÿ ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñà-
ä³», ÿêå øèðèëîñü ñîöìåðåæàìè, 
ÿê ñí³ãîâà ëàâèíà. Íà áðèô³íãó, 
ÿêèé ïðîêóðîð ç³áðàâ íàñòóïíîãî 
äíÿ ï³ñëÿ ñêàíäàëó, â³í ñòâåðäæó-
âàâ: ñâÿòêóâàííÿ íå áóëî, àëêî-
ãîëþ íå âæèâàâ, ñòîðîíí³õ îñ³á 
â ðîáî÷îìó êàá³íåò³ ³ â ðîáî÷èé 
÷àñ íå áóëî.

— Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè 
áóëî âñòàíîâëåíî «â³äñóòí³ñòü 
áóäü-ÿêèõ ôàêòè÷íèõ äàíèõ, ÿê³ 
âêàçóâàëè á íà ðîçïèâàííÿ àëêî-
ãîëüíèõ òà ³íøèõ íàïî¿â, áóäü-
ÿêèõ ñâÿòêóâàíü òà ïåðåáóâàííÿ 
ñòîðîíí³õ îñ³á ó ìîºìó êàá³íåò³, — 
çàÿâèâ òîä³ ïðîêóðîð.

Íà ñòàí àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³í-
íÿ, êàçàâ ïðîêóðîð, éîãî íå îñâ³-
äóâàëè, áî ³ ñàìîãî ñâÿòêóâàííÿ, 
ìîâëÿâ, íå áóëî.

Äîêè æóðíàë³ñòè ñï³ëêóâàëèñü 
ç Ìèêîëîþ Ïåòðèøèíèì, ï³ä 
ñò³íàìè îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè 
â³äáóâàâñÿ ì³òèíã.

Óæå â³ä 18 âåðåñíÿ Òåðíîï³ëü-
ñüêó îáëàñíó ïðîêóðàòóðó î÷îëèâ 
Àíäð³é Ìèêîëàé÷óê — êîëåãà 
Ìèêîëè Ïåòðèøèíà çà ðîáîòîþ 
ó â³éñüêîâ³é ïðîêóðàòóð³. Çã³äíî ç 
äåêëàðàö³ºþ Àíäð³ÿ Ìèêîëàé÷óêà 
çà 2019 ð³ê, â³í áóâ çàñòóïíèêîì 
íà÷àëüíèêà â³ää³ëó â³éñüêîâî¿ 
ïðîêóðàòóðè îá'ºäíàíèõ ñèë 
íà Äîíå÷÷èí³. Çàðåºñòðîâàíèé 
ó ×åðêàñàõ. Ó íüîãî º äðóæèíà 
Ìàðãàðèòà ³ äî÷êà Äàðèíà.

Æèòëî — ñëóæáîâå. Àâòî-
ïàðê — â³äñóòí³é.

За 10 днів встигли покерувати троє прокурорів

íà, ÿêó íå ïîáà÷èø îäèí äåíü 
ó øêîë³ — ³ íàñòð³é âæå íå òîé.

Äîáðà ëþäèíà, êëàñíèé ñïåö³à-
ë³ñò — òàê çà Àíæåëó ãîâîðÿòü âñ³, 
õòî ¿¿ çíàâ. Êàæóòü, ùî öÿ âòðàòà 
íàñò³ëüêè âåëè÷åçíà — ñëîâàìè 
íå îïèñàòè.

— Ìè ïî÷àëè âñå îáãîâîðþâà-
òè — íå ìîæåìî äîñ³ óñâ³äîìèòè 
³ ïîâ³ðèòè, í³áè íå ç íàìè öå âñå 
ñòàëîñü, — êàæóòü êîëåãè. — Â íå¿ 
ïðîñòî íå ìîãëî áóòè âîðîã³â — 
âîíà áóëà íàäçâè÷àéíî äîáðîþ ³ 
âì³ëà éòè íà êîìïðîì³ñè. Ùåäðà 
³ âåëèêîäóøíà. Îò ÿê ìè çàðàç 
áåç íå¿?..

Ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ äîäàº: 
«Çâ³ñòêà ïðî òðàãåä³þ áëèñêàâ-
êîþ âðàçèëà ñåðöÿ óñ³õ ïðàö³â-
íèê³â øêîëè. Çàâæäè åíåðã³éíà, 
æèòòºðàä³ñíà, õàðèçìàòè÷íà, 
âèøóêàíà, âèìîãëèâà, ñïîâíåíà 
³äåé òà çàäóì³â… Òàêîþ âîíà çà-
ëèøèòüñÿ â ïàì’ÿò³ êîëåã òà áà-
ãàòüîõ ïîêîë³íü âäÿ÷íèõ ó÷í³â. 

Ñóìóºìî, íå ìîæåìî çáàãíóòè, 
ùî òàê ðàíî, íà 54-îìó ïîâîðîò³, 
çàñòèãëà òàêà ùå ïîâíîâîäíà ð³êà 
Âàøîãî æèòòÿ, íåçàáóòíÿ êîëåãî. 
Öàðñòâî Íåáåñíå ³ Â³÷íèé Ñïîê³é 
Âàø³é Ñâ³òë³é Äóø³».

«RIA ïëþñ» òàêîæ ñòàëî â³äîìî, 
ùî òåëåôîí æ³íêè çíàéøëè á³ëÿ 
îäíîãî ³ç çàêëàä³â íà âóë. Ëåïêî-
ãî. ×îìó òàì îïèíèâñÿ — ìàþòü 
âñòàíîâèòè ïðàâîîõîðîíö³.

Â óïðàâë³íí³ îñâ³òè ì³ñüêðàäè 
ïðî öåé ïðèêðèé âèïàäîê â³äî-
ìî. Òàì âèñëîâëþþòü ãëèáîê³ 
ñï³â÷óòòÿ ðîäè÷àì òà êîëåãàì 
çàãèáëî¿.

— Íàì ïðèêðî òà áîëÿ÷å, — 
êàæå íà÷àëüíèöÿ ì³ñüêîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè Îëüãà Ïîõèëÿê. — 
²íôîðìàö³þ ïðî çàãèáëó ìè ðîç-
ãîëîøóâàòè íå ìîæåìî. Ìè ñàì³ 
ä³çíàëèñÿ ïðî öþ ñóìíó.

Äàíèé ôàêò âíåñåíèé â ªÐÄÐ 
çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 115 ÷àñòèíà 
1 ÊÊÓ. Á³ëüøå çãîäîì íà ñàéò³.

ДОВІДКА 

АНДРІЙ БОРИСОВИЧ 
МИКОЛАЙЧУК 
Народився: 14 листопада 1978 року 
у м. Коростень Житомирської області.
Освіта: вища, у 2001 році закінчив 
Національний університет «Юри-
дична академія України імені Ярос-
лава Мудрого» за спеціальністю 
«Правознавство».
В органах прокуратури — з лютого 
2002 року.
З цього часу працював на різних 
посадах, у тому числі і на керівних, 
у військових прокуратурах Цен-
трального та Південного регіонів 
України, сил антитерористичної 
операції та об’єднаних сил.
З 18 вересня 2020 року — керівник 
Тернопільської обласної прокуратури.

Редакція «RIA плюс» висловлює щирі співчуття 
родичам та колегам загиблої
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«Â íå¿ ïðîñòî íå ìîãëî 
áóòè âîðîã³â — âîíà 
áóëà íàäçâè÷àéíî 
äîáðîþ ³ âì³ëà éòè 
íà êîìïðîì³ñè. Ùåäðà 
³ âåëèêîäóøíà» 
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ВОЛОДИМИР 

ПАНИЧЕВ, 

ЕПІДЕМІОЛОГ:

— Для того, щоб 
різні чинники не 
вплинули на точ-
ність результату — 
варто правильно 

підготуватися і самому пацієнту. 
Мазок беруть з ротової та носо-
вої порожнини. Тому до того часу 
бажано не чистити зуби і тим паче 
не полоскати горло, промивати 

ніс і проводити інші процедури. 
Не їсти та не пити, бо це вплине 
на наявність вірусу на слизових 
оболонках ротової порожнини. 
Але це ніяким чином не позна-
читься на результаті дослідження 
мазка з носа. Однак все ж бажано 
брати забори зранку до того, як 
ми почистиди зуби, відхаркали 
мокротиння і висякали носа. 
Якщо це зробили до аналізу, 
то звичайно, це може вплинути 
на результат.

Як правильно підготуватися до забору 

ОКСАНА ЧАЙЧУК, 

ДИРЕКТОРКА ДУ 

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 

ОЛЦ МОЗ 

УКРАЇНИ»:

—  Р е з у л ьт а т и 
ПЛР-тестувань 
ми зазвичай від-

даємо через добу після того, як 
отримали біоматеріали від ме-
дичних закладів. Були випадки, 
коли нам привозили біоматеріал 
на другу добу, наприклад, тоді, 
відповідно, і результат був уже 

на третю-четверту добу. Але ця 
затримка — не з нашої провини. 
На кожному бланку є зафіксова-
ний час, коли ми отримали ма-
теріали. Була проблема і з тим, 
що деякі заклади, як у місті, так 
і області, не забирають вчасно 
результати досліджень своїх па-
цієнтів.Ми вже запустили елек-
тронну систему видачі резуль-
татів. Думаємо, що за тиждень 
зможемо у всі заклади області 
надсилати результати одразу, 
як тільки-но його будемо знати.

«Затримки з результатами немає» 

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, ЮРІЙ ШТОПКО, 

097–445–82–67, 

NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

Äî ðåäàêö³¿ «20 õâèëèí» çâåðòà-
ëèñÿ ÷èòà÷³, ÿê³ ðîçïîâ³äàëè, ùî, 
ïðîéøîâøè äîñë³äæåííÿ ó ð³ç-
íèõ ëàáîðàòîð³ÿõ — äåðæàâí³é ³ 
ïðèâàòí³é — îòðèìóâàëè â³äì³íí³ 
ðåçóëüòàòè: îäèí — ïîçèòèâíèé, 
³íøèé — íåãàòèâíèé. ×è ñïðàâä³ 
ðåçóëüòàòè ìîæóòü «íàêðó÷óâàòè» 
äëÿ ñòàòèñòèêè? Ùîá çíàéòè â³ä-
ïîâ³ä³ íà ö³ çàïèòàííÿ, ðåäàêö³ÿ 
«RIA ïëþñ» âèð³øèëà ïðîâåñòè 
åêñïåðèìåíò.

ВИРІШИЛИ ПЕРЕВІРИТИ 
НА СОБІ 

Íàø êîëåãà Þð³é Øòîïêî 
íà ñîá³ ïåðåâ³ðèâ, ÷è ìîæíà 
äîâ³ðÿòè ðåçóëüòàòàì ÏËÐ-òåñ-
òóâàííÿ, ïðîéøîâøè äîñë³äæåí-
íÿ ó òðüîõ ð³çíèõ ëàáîðàòîð³ÿõ 
Òåðíîïîëÿ.

Åêñïåðèìåíò ñòàðòóâàâ ó ï’ÿò-
íèöþ, 18 âåðåñíÿ. Äëÿ ïîð³âíÿí-
íÿ ðåçóëüòàò³â ìè ïîïåðåäíüî 
çàïëàíóâàëè ïðîéòè ÏËÐ-òåñò 
ó äåðæàâí³é òà äâîõ ïðèâàòíèõ 
ëàáîðàòîð³ÿõ. Äîñë³äæåííÿ ïðî-
âîäèëè çà íàø³ êîøòè. Ñèìïòî-
ì³â çàõâîðþâàííÿ íå áóëî, òîìó 
íàïðàâëåííÿ â³ä ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ 
íà áåçêîøòîâíå òåñòóâàííÿ íå îò-
ðèìàëè á.

ЯК ПРОХОДИЛИ ТЕСТУВАННЯ 
Îòæå, âèðóøàºìî. Íà ãîäèí-

íèêó 9.30. Ïåðåä íàìè — äâåð³ 
â³ðóñîëîã³÷íî¿ ëàáîðàòîð³¿ ÄÓ 
«Òåðíîï³ëüñüêèé ÎËÖ ÌÎÇ 
Óêðà¿íè». Òóò ìîæíà ïðîéòè 
ÏËÐ-òåñòóâàííÿ çà âëàñíèé êîøò. 
Ëàáîðàòîðíèé öåíòð òàêîæ âèêî-
íóº äîñë³äæåííÿ ³ äëÿ ìåäè÷íèõ 
çàêëàä³â, ÿê³ ñêåðîâóþòü ïàö³ºíò³â 
íà áåçêîøòîâíèé ÏËÐ-òåñò.

Ïîïåðåäó â ÷åðç³ — 13 ëþäåé. 
Î 10.44, òîáòî çà ãîäèíó, ïàíà 
Þð³ÿ ðîçðàõóâàëè ó êàñ³. Âàð-
ò³ñòü òåñòóâàííÿ — 912 ãðí ïëþñ 
20,24 ãðí — êîì³ñ³ÿ. Îïëà÷óâà-
òè ïîñëóãó ïîòð³áíî íà ðàõóíîê, 
ÿêèé òóò âèäàþòü. Öå ìîæíà 
çðîáèòè â áàíêó, àáî æ íà ì³ñö³ 
çä³éñíèòè áåçãîò³âêîâèé ïåðå-
ðàõóíîê êîøò³â, ÿêùî âè ìàºòå 
áàíê³âñüêó êàðòêó.

— Ñàìà ïðîöåäóðà òðèâàëà 
õâèëèíè äâ³, — ä³ëèòüñÿ Þð³é 
Øòîïêî. — Âçÿëè ìàçîê ç íîñà 

òà ðîòîâî¿ ïîðîæíèíè. Øâèäêî. 
Íå ñêàæó, ùî â³ä÷óòòÿ ïðèºìí³. 
Â³ä÷óâàºòüñÿ äèñêîìôîðò. Àëå ³ 
áîëþ ñèëüíîãî íåìàº.

Ðåçóëüòàò îá³öÿëè ïîâ³äîìèòè 
÷åðåç äîáó. Çàáðàòè ïèñüìîâó 
â³äïîâ³äü ìîæíà ïðè âõîä³ íà 
òåðèòîð³þ. 

— Ïðî òå, ÿê ÿ ãîòóâàâñÿ 
äî çäà÷³ òåñòó, ìåíå í³õòî íå ïè-
òàâ. Ëèøå îõîðîíåöü íà âõîä³, 
êîëè ÿ âèð³øèâ çàïàëèòè öèãàðêó, 
çàóâàæèâ, ùî êóðèòè íå ìîæíà, 
ùîá íå áóëî ïîõèáêè. Íåçðó÷-
íî, ùî çà ïèñüìîâèì ðåçóëüòà-
òîì ïîòð³áíî éòè ùå ðàç. Ïðè-
âàòí³ ëàáîðàòîð³¿ â öüîìó ïëàí³ 
âèïåðåäæàþòü — óñå ïðèõîäèòü 
íà åëåêòðîííó ñêðèíüêó, — íàãî-
ëîøóº òåðíîïîëÿíèí.

Éäåìî äàë³. Íà âóëèö³ Îñòðîç-
üêîãî çàâ³òàëè ó ëàáîðàòîð³þ «Ñ³-
íåâî». Àëå òàì ïîâ³äîìèëè, ùî 
ÏËÐ-òåñòóâàííÿ íå ïðîâîäÿòü. 
Ó «Ïàíàêå¿», ùî íà Ïèðîãîâà, 
8, â³äïîâ³ëè, ùî ïîòð³áíî ¿õàòè 
ó ¿õíþ ëàáîðàòîð³þ äî îáëàñíî¿ 
ë³êàðí³ — âóë. Êë³í³÷íà, 12. Ëî-
êàö³ÿ — íå áëèçüêà, òîìó ëèøà-
ºìî ¿¿ íà ê³íåöü åêñïåðèìåíòó. 
Òèì ÷àñîì, ïàí Þð³é ïîáóâàâ ùå 
ó «ÌåäËàá³», ùî íà âóë. Øïè-
òàëüí³é, 6/81.

ЧЕРГИ НЕ БУЛО.
— Çàáîðó ìàòåð³àë³â òóò íå ïðî-

âîäÿòü. Ñêàçàëè éòè ó äåííèé 
ñòàö³îíàð ÊÏ «Òåðíîï³ëüñüêèé 
ì³ñüêèé ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷-
íèé öåíòð», ÿêèé ðîçòàøîâàíèé 
íà âóë. Øïèòàëüíà, 2. Ïðèéøîâ-
øè òóäè, ïîÿñíèâ, ùî ç «ÌåäËà-
áó». Ó ìåíå íå ñïèòàëè í³ ïð³ç-
âèùà, í³ ³ìåí³. Ïðîâåëè çàá³ð òà 
â³ääàëè ìàòåð³àëè, àáè â³äíåñòè 
íàçàä ó ëàáîðàòîð³þ. Â³äí³ñ. Ðîç-
ðàõóâàâñÿ — 1520 ãðí òà íàçâàâ 
ñâî¿ äàí³. Ðåçóëüòàò, ñêàçàëè, 
ïðèéäå íà åëåêòðîííó ïîøòó, — 
ðîçïîâ³äàº Þð³é Øòîïêî.

Òðåòÿ ëàáîðàòîð³ÿ, äå ïðîéøëè 
äîñë³äæåííÿ, — ëàáîðàòîð³ÿ «Ïà-
íàêåÿ» íà âóë. Êë³í³÷íà. Òóò óòî÷-
íèëè: ìàþòü ïîïåðåäí³é çàïèñ, 
àëå ãîòîâ³ ïðèéíÿòè, ÿêùî «íå 
¿ëè, íå ïèëè, í³÷îãî íå æóâàëè 
ïðîòÿãîì äâîõ ãîäèí».

— ß ñïåö³àëüíî äî äîñë³äæåí-
íÿ íå ãîòóâàâñÿ. Íå ¿â, âîäó ïèâ 
ùå çà ê³ëüêà ãîäèí äî òåñòóâàí-
íÿ. Òîìó çàá³ð ìàòåð³àëó ïðî-
âåëè. Çà äîñë³äæåííÿ çàïëàòèâ 

ЧИ «НАКРУЧУЮТЬ» РЕЗУЛЬТАТИ 
ПЛР-ТЕСТУВАНЬ У ТЕРНОПОЛІ 
Ми перевірили  Щодня бачимо 
сумну статистику щодо кількості нових 
випадків захворювання на коронавірус 
і смертності за добу. У той же час, багато 
тернополян переконані — результати 
штучно накручують, бо це комусь 
вигідно. Мовляв, діагноз «приписують» 
і здоровим. Так це чи ні — ми перевірили 

òóò 1300 ãðí. Ðåçóëüòàò îá³öÿëè 
ïîâ³äîìèòè çà 2–3 ðîáî÷³ äí³, — 
ðîçïîâ³äàº ñï³âðîçìîâíèê.

Â «Åñêóëàá³», íàïðèêëàä, ó ÷î-
ëîâ³êà â³äìîâèëèñÿ áðàòè ìàòå-
ð³àëè, òîìó ùî â³í íå ïðîõîäèâ 
ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè.

— ßê ìåí³ ïîÿñíèëè, ó äåíü çà-
áîðó íå ìîæíà í³ ïèòè, í³ ¿ñòè, 
í³ íàâ³òü ÷èñòèòè çóáè. Áî öå âñå 
ìîæå âïëèíóòè íà ðåçóëüòàò, — 
ãîâîðèòü ïàí Þð³é.

А ЩО Ж З РЕЗУЛЬТАТАМИ?
Íàãàäàºìî, ùî, ãîòóþ÷è öåé 

åêñïåðèìåíò, ìè ìàëè íà ìåò³ 
ïîêàçàòè — äîñòîâ³ðí³ñòü ðåçóëü-
òàòó, òîìó ïðîéøëè òåñòóâàííÿ 
â îäèí äåíü çà òèõ ñàìèõ óìîâ 
ï³äãîòîâêè îäðàçó â òðüîõ ëàáî-
ðàòîð³ÿõ ì³ñòà. Äðóãå — íàì áóëî 
ö³êàâî, ÿê øâèäêî ìè îòðèìàºìî 
â³äïîâ³äü òà ùî âàæëèâî çíàòè 
êîæíîìó òåðíîïîëÿíèíó, ÿêèé 
ìàº ìîæëèâ³ñòü òà ìîæå ïðîéòè 
ÏËÐ-òåñò. Àäæå íå ò³ëüêè ò³, õòî 
â³ä÷óâàþòü ïåâí³ ñèìïòîìè çàõâî-
ðþâàííÿ, ïðîõîäÿòü äîñë³äæåííÿ. 
Õòîñü ¿äå íà â³äïî÷èíîê çà êîð-
äîí, õòîñü — íà ðîáîòó, äåõòî — 
ïîâåðíóâñÿ â³ä ðîäè÷³â ç ³íøèõ 
êðà¿í, ìîæëèâî, õòîñü ïðîñòî ìàº 
ñòðàõ, áî êîíòàêòóâàâ ç õâîðèìè. 

À ùî æ ç ðåçóëüòàòàìè? Ïðîãíîçè 
ó íàñ áóëè ð³çí³. ßê âèÿâèëîñÿ, 
³ç ä³àãíîñòèêîþ ïðîáëåì íåìàº.

— Ïåðøèé â³ä'ºìíèé ðåçóëüòàò 
îòðèìàâ â³ä ëàáîðàòîð³¿ «ÌåäËàá» 
ó ñóáîòó, î 16.39. Çðó÷íî — ùî 
íà ïîøòó. ×åñíî êàæó÷è, õâèëþ-
âàâñÿ. Áî áàãàòî ëþäåé ïåðåíîñÿòü 
íåäóãó áåç ñèìïòîì³â. Ïðèáëèçíî 
î 17.00 äî ìåíå ïåðåäçâîíèëè ç 
îáëàñíîãî ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó ³ 
òàêîæ ïðèâ³òàëè — êîðîíàâ³ðóñó 
íå âèÿâèëè. Òðåò³é ðåçóëüòàò — 
â³ä «Ïàíàêå¿» íàä³éøîâ ó ïîíå-
ä³ëîê, 21 âåðåñíÿ, 0 16.35.

Ó âñ³õ òðüîõ — ðåçóëüòàò â³ä’ºì-
íèé. Ç öüîãî ìîæíà çðîáèòè âè-
ñíîâîê, ùî âñ³ ëàáîðàòîð³¿ — ÿê 
äåðæàâíà, òàê ³ ïðèâàòí³ ïðàöþ-
þòü ÷åñíî.

— ß ïîáà÷èâ, ùî í³ â êîãî íåìà 
óìèñëó «ïðèïèñóâàòè» êîìóñü 
ä³àãíîçè. Óñâ³äîìèâ — ìè âñ³ 
íå õî÷åìî â³ðèòè â òå, ùî â³ðóñ 
³ñíóº, íå õî÷åìî ìèðèòèñÿ ç òèì, 
ùî â³í îáìåæóº íàøó ñâîáîäó, 
çàêðèâàº âäîìà, âïëèâàº íà íàø 
ñïîñ³á æèòòÿ. Àëå ðàçîì ç òèì, ìè 
ïîïðè îöå «íàáðèäëî», «íå â³ðþ», 
«êîìóñü öå âèã³äíî», òðåáà òðèìà-
òè çäîðîâèé ãëóçä — íå âïàäàòè 
ó ïàí³êó, à äîòðèìóâàòèñÿ ðåêî-
ìàíäàö³é òà áåðåãòè ñâî¿õ ð³äíèõ. 

Юрій Штопко 
пройшов ПЛР-
тест у трьох 
лабораторіях міста. 
Результати отримав 
за 1–3 дні

«Ïîïðè îöå 
«íàáðèäëî», «íå 
â³ðþ», òðåáà òðèìàòè 
çäîðîâèé ãëóçä — 
íå âïàäàòè ó ïàí³êó , 
à áåðåãòè ñåáå»

МИХАЙЛО 

АНДРЕЙЧИН, 

АКАДЕМІК 

НАМН УКРАЇНИ, 

ПРОФЕСОР-

ІНФЕКЦІОНІСТ:

— Антитіла ви-
робляються не 

одразу. У перші дні чи навіть 
у перший тиждень хвороби 
досліджувати кров недоціль-
но. Реакція буде від’ємна, адже 
в організмі ще не з’явилося до-

статньої кількості антитіл. Імунна 
система потребує певного часу, 
щоб налаштувати вироблення 
антитіл та їх продукцію. Але 
буває і таке, коли забір біома-
теріалу для ПЛР-тесту роблять 
запізно. Людина ще має деякі 
клінічні ознаки хвороби, але 
вірус уже не виявляють.
Окрім того, на точність резуль-
тату може вплинути і людський 
фактор, і якість самого реактиву, 
і правильність забору матеріалу. 

Пневмонія є, результат ПЛР-негативний. Чому?
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Визначимо розмір субсидії 
на прикладі родини, в якій є 
чоловік, що працює, дружина 
в декреті, дворічна дитина та 
один пенсіонер. Вони мешкають 
у двокімнатній квартирі і за та-
рифами мали б віддавати за ко-
мунальні платежі 3000 гривень. 
Зарплата чоловіка 8000 гривень, 
щомісячна допомога для жінки 
на дитину 1000 гривень, а пенсія 
пенсіонера 2000 гривень.
 Перш за все необхідно визна-
чити сукупний дохід родини:
2000 грн + 8000 грн+1000 грн 
= 11 000 грн.
  Далі необхідно визначити 
середній дохід на одного члена 
родини. Сукупний дохід ділимо 
на чотири, адже саме стільки лю-
дей є у родині.
11 000 грн/4 = 2 750 грн.
 Середній дохід на одного чле-
на родини необхідно поділити на 
прожитковий мінімум та ще раз 
поділити на два і помножити на 15.
2 750/2 027/2 х 15 = 10,17 — 
обов'язковий відсоток платежу.
 Відсоток, який вийшов, необ-

хідно помножити на сукупний 
дохід родини:
10,17% х 11 000 = 1 119 — 
сума, яку родина має обов'яз-
ково сплачувати щомісяця за ко-
мунальні послуги.
Якщо за квитанціями родині необ-
хідно сплачувати більше, аніж сума 
обов'язкової сплати, то ви можете 
розраховувати на субсидію.
У вищезгаданому випадку кому-
нальні платежі для родини скла-
дають 3 000 гривень. Це означає, 
що родина може розраховувати 
на щомісячну субсидію у розмірі 
1 933 гривні.
Оскільки:
1 881 грн = 3 000 грн — 1119 грн.
Субсидія для відшкодування ви-
трат на оплату житлово-кому-
нальних послуг призначається 
з місяця звернення за ї ї при-
значенням до дати закінчення 
опалювального сезону і розра-
ховується:
 на неопалювальний сезон — з 
1 травня по 30 вересня;
 на опалювальний сезон — з 
1 жовтня по 30 квітня.

Як визначити розмір допомоги 

ÃÐÎØ²

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

 Ùîá ïðàâèëüíî âåñòè ñ³ìåéíèé 
áþäæåò, ïîòð³áíî çàâæäè àíàë³çó-
âàòè âèòðàòè, ³íêîëè åêîíîìèòè òà 
ïðàâèëüíî ðîçïîä³ëÿòè êîøòè.

Äå âàðòî çáåð³ãàòè çàîùàäæåí-
íÿ òà ÿê çðîáèòè òàê, ùîá ëåãêî ¿õ 
â³äêëàäàòè, ìè çàïèòàëè â äîöåíòà 
êàôåäðè ïîäàòê³â òà ô³ñêàëüíî¿ ïî-
ë³òèêè Çàõ³äíîóêðà¿íñüêîãî íàö³î-
íàëüíîãî óí³âåðñèòåòó Âîëîäèìèðà 
Äìèòð³âà.

Îêð³ì òîãî, äîñâ³äîì âåäåííÿ 
áþäæåòó ïîä³ëèëèñü òåðíîïîëÿíêè.

«ПОНАД 10 РОКІВ — 
ДЕТАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ» 

Ïðî òå, ÿê âàðòî âåñòè áþäæåò 
âäîìà, ìè çàïèòàëè æ³íîê â ñï³ëü-
íîò³ «Òåðíîï³ëüñüê³ ìàìóñ³».

— Ïîíàä 10 ðîê³â ñêëàäàºìî 
áþäæåò òà âåäåìî äåòàëüíèé îá-

ë³ê âèòðàò. Áóäóºìî ö³êàâ³ ãðàô³-
êè, ä³àãðàìè. Òðîõè âòîìëþº, àëå 
äóæå äèñöèïë³íóº. ßê öå âèãëÿäàº 
ïðàêòè÷íî — çáèðàþòüñÿ âñ³ ÷åêè, 
à âèòðàòè áåç ÷åê³â òóò æå çàïè-
ñóþòüñÿ/âíîñÿòüñÿ â åêñåë³âñüêèé 
ôàéë. Ïîò³ì âñ³ âèòðàòè ãðóïóþòüñÿ 
çà êàòåãîð³ÿìè, ñòàòòÿìè. Â ðåçóëü-
òàò³ — º áàãàòî ö³êàâî¿ ³íôîðìàö³¿ 
äëÿ àíàë³çó òà îïòèì³çàö³¿ âèòðàò 
ó ìàéáóòíüîìó, — ä³ëèòüñÿ äîñâ³äîì 
òåðíîïîëÿíêà Îëüãà Äóíåöü.

×èìàëî ëþäåé áåðóòüñÿ çà ï³äðà-
õóíîê êîøò³â. Ïðîòå, ðîçïîâ³äàþòü, 
ùî íà öå áðàêóº ÷àñó òà ñèë.

— Ðàí³øå âåëè áþäæåò, âñå ðà-
õóâàëè, âñå áóëî ïîãðóïîâàíî, àëå 
çàêèíóëè ç ÷îëîâ³êîì öå, áî ë³íüêè 
áóëî ïðîäîâæóâàòè òà é ÷àñó íå âè-
ñòà÷àëî, — êàæå Ìàð³÷êà Ñòàäí³ê.

Òåðíîïîëÿíêè êàæóòü, ùî ÷àñ, 
ÿêèé õòîñü âèòðà÷àº íà ï³äðàõóíîê 
ãðîøåé, ìàáóòü, êðàùå âèòðà÷àòè 

íà â³äïî÷èíîê ç ä³òüìè.
— Òðåáà ìàòè áàãàòî ÷àñó, ùîá 

âñå æèòòÿ îáë³êîâóâàòè. Çâè÷àéíî 
ïëàíóâàòè ïîòð³áíî, àëå âèòðà÷àòè 
÷àñ íà «çàïèøè-âèïèøè» íå âàð-
òî. Æèâ³òü! Êðàùå á³ëüøå ç ä³òüìè 
ñï³ëêóéòåñÿ ³ ÷èòàéòå, — êîìåíòóº 
Þë³ÿ Ãîëîâêî.

ХТО В СІМ'Ї КЕРУЄ 
БЮДЖЕТОМ?

Òàêîæ ó ñîöìåðåæàõ ìè çàïèòàëè 
æ³íîê, õòî ó ¿õ ñ³ì'¿ êåðóº áþäæå-
òîì. Â³äïîâ³ä³ áóëè ð³çíèìè, äåÿ-
ê³ — æàðò³âëèâèìè.

«Áþäæåò ó íàñ ñï³ëüíèé. ×îëîâ³ê 
íå êîíòðîëþº í³÷îãî. Âñ³ âèòðàòè 
êîíòðîëþþ ÿ. ² óñ³ìà ïëàòåæàìè 
çàéìàþñÿ òàêîæ ÿ», — ïèøå Îëåíà 
Îëåùóê.

— Ìàéæå âñ³ ðîçðàõóíêè âåäåìî 
áåçãîò³âêîâî. Êë³ºíò-áàíê ïîêàçóº 
³ íàäõîäæåííÿ, ³ âèòðàòè, ìîæíà 

ñôîðìóâàòè ãðàô³êè çà êàòåãîð³ÿ-
ìè âèòðàò. Ãðîø³ â êîæíîãî ç íàñ 
íà êàðòêàõ, â ÷îëîâ³êà ³ â ìåíå. ª 
ðîçïîä³ë âèòðàò — õòîñü, íàïðè-
êëàä, çàâæäè ïëàòèòü êîìóíàëüí³, 
õòîñü êóïóº ïðîäóêòè òîùî, — ä³-
ëèòüñÿ Áîãäàíà Ïðóñüêà.

Äåõòî æàðòóº: ÷îëîâ³êà çàðïëàòà 
ñï³ëüíà, à ìîÿ — öå ìîÿ.

«Ìîÿ çàðïëàòà — öå ìî¿ ãðîø³. 
À ÷îëîâ³êîâà çàðïëàòà — öå íàø³ 
ãðîø³. Òàê íàéêðàùå», — ïèøå 
Þë³ÿ Ðóáöîâà.

ЧИ ВАРТО ВЕСТИ ПІДРАХУНОК 
ВИТРАТ І ДОХОДІВ?

Ïðî òå, ÿê âåñòè ñ³ìåéíèé áþ-
äæåò, ïîÿñíþº åêîíîì³ñò, äîöåíò 
êàôåäðè ïîäàòê³â òà ô³ñêàëüíî¿ ïî-
ë³òèêè Çàõ³äíîóêðà¿íñüêîãî íàö³î-
íàëüíîãî óí³âåðñèòåòó Âîëîäèìèð 
Äìèòð³â.

— Äóìàþ, çàðàç ìàëî õòî âåäå 

áþäæåò ç òàêèìè òî÷íèìè ï³äðà-
õóíêàìè, — êàæå åêñïåðò. — Â ³äåà-
ë³, öå ïðàâèëüíî, àëå ÿ äóìàþ, ó íàñ 
á³ëüø³ñòü ñ³ìåé íå âåäå òàêèõ ï³ä-
ðàõóíê³â. Òóò éäåòüñÿ, ìàáóòü, çà-
ãàëîì, ïðî ô³íàíñîâó ãðàìîòí³ñòü.

Âîëîäèìèð Äìèòð³â êàæå, ùî 
ïëàíóâàííÿ áþäæåòó óñêëàäíþº 
é òå, ùî ÷àñòî äîõîäè ìîæóòü 
áóòè ìåíøèìè, í³æ âèòðàòè. ² öå 
íàé÷àñò³øå òðàïëÿºòüñÿ òîìó, ùî 
÷èìàëî ëþäåé îòðèìóþòü, îêð³ì 
îñíîâíèõ äîõîä³â, ùå é ³íø³ — 
íåñòàá³ëüí³ òà íåîáë³êîâàí³ äîõîäè.

— Âåñòè ï³äðàõóíêè ïîòð³áíî, 
ùîá âèâåñòè áàëàíñ. Äëÿ òîãî, ùîá 
êîëîñàëüíî âèäàòêè íå ïåðåâèùó-
âàëè äîõîäè, — êàæå ïàí Äìèòð³â.

Äëÿ çðó÷íîñò³ ³ òåðíîïîëÿíè, 
ÿêèõ ìè îïèòóâàëè, ³ åêñïåðò ç 
åêîíîì³êè, ðàäÿòü âèêîðèñòîâóâàòè 
îíëàéí-áàíê³íã ïðè áåçãîò³âêîâîìó 
ðàõóíêó.

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Ñòàíîì íà âåðåñåíü 2020 ðîêó, 
ó Òåðíîïîë³ íàë³÷óºòüñÿ 11 500 ä³-
þ÷èõ çàðåºñòðîâàíèõ äîìîãîñïî-
äàðñòâ, ïîâ³äîìëÿº çàñòóïíèöÿ 
íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ç ïðèéíÿòòÿ 
ð³øåíü ùîäî íàäàííÿ æèòëîâèõ 
ñóáñèä³é óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêðàäè 
Îêñàíà Ïîä³ëüñüêà.

ХТО МАЄ ПРАВО НА СУБСИДІЮ 
Ïðàâî íà îòðèìàííÿ æèòëîâèõ 

ñóáñèä³é ìàþòü ñ³ì'¿, ó ÿêèõ ïëà-
òà çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè á³ëüøå âèçíà÷åíîãî äëÿ íèõ 
îáîâ’ÿçêîâîãî ïëàòåæó, éäåòüñÿ 
íà ñàéò³ Ì³íñîöïîë³òèêè Óêðà¿íè.

Îáîâ'ÿçêîâèé ïëàò³æ ìîæíà 
âèðàõóâàòè ñàìîìó çà ôîðìóëîþ, 
ÿêó ðîçðîáèëè ùå â 1995 ðîö³. Âàì 
íåîáõ³äíî ïîäàòè â³äïîâ³äíèé ïåðå-
ë³ê äîêóìåíò³â äî óïðàâë³ííÿ ïðàö³ 
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ 
çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿. Äî ïåðåë³êó 

äîêóìåíò³â âõîäèòü:
 Çàÿâà äëÿ ïðèçíà÷åííÿ æèò-

ëîâî¿ ñóáñèä³¿;
 Äåêëàðàö³ÿ ïðî äîõîäè ³ âèòðà-

òè îñ³á, ÿê³ çâåðíóëèñÿ çà ïðèçíà-
÷åííÿì æèòëîâî¿ ñóáñèä³¿;
 Äîãîâ³ð íàéìó æèòëà (çà íà-

ÿâíîñò³) 
 Äîâ³äêè ïðî äîõîäè.
Çàÿâó ìîæíà íàä³ñëàòè ïîøòîþ, 

àáî â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³.

ДОКУМЕНТИ 
У ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ 

Ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó ïðîöåäóðà 
îôîðìëåííÿ ñóáñèä³¿ º ñïðîùå-
íîþ, êàæå Îêñàíà Ïîä³ëüñüêà. 
Äîêóìåíòè ïîäàþòü ðàç íà ð³ê ³ 
¿õ ïîíîâëþþòü àâòîìàòè÷íî, êð³ì 
âèïàäê³â, êîëè ó ñêëàä³ äîìîãîñïî-
äàðñòâà â³äáóëàñÿ çì³íà ñêëàäó ñ³ì'¿, 
íàïðèêëàä, íàðîäèëàñÿ äèòèíà. Àáè 
ïîäàòè äîêóìåíòè îíëàéí, íåîáõ³ä-
íî ìàòè åëåêòðîííèé êëþ÷.

— Çäåá³ëüøîãî â åëåêòðîííîìó 
âàð³àíò³ ïîäàº äîêóìåíòè ìîëîäü, 
à ñòàðøå ïîêîë³ííÿ çâèêëî äî ïà-

ïåð³â, — êàæå ïàí³ Îêñàíà Ïî-
ä³ëüñüêà. — Ðîçì³ð ñóáñèä³¿ âèçíà-
÷àºòüñÿ êîìï'þòåðîì çà ââåäåíîþ 
ôîðìóëîþ.

Â óïðàâë³íí³ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òè-
êè º ïåðåë³ê âèçíà÷åíèõ áàíê³â, 
íà ðàõóíêè ÿêèõ áóäå íàäõîäèòè 
ñóáñèä³ÿ, ³ ÿêùî âè êîðèñòóºòåñÿ 
ïîñëóãàìè îäíîãî ç íèõ, òî âàì 
ïîòð³áíî âêàçàòè éîãî ðàõóíîê.

ЯК ОФОРМИТИ СУБСИДІЮ 
СТУДЕНТУ 

Ìåøêàíö³ ãóðòîæèòêó òàêîæ ìî-
æóòü ïðåòåíäóâàòè íà ñóáñèä³þ. Äëÿ 
öüîãî ïîòð³áíî çâåðíóòèñÿ â óïðàâ-
ë³ííÿ ñîöçàõèñòó òà íàäàòè äîâ³äêó 
â³äïîâ³äíîãî çðàçêà, ÿêèìè ïîñëó-
ãàìè êîðèñòóºòåñÿ.

— Çðîáèòè öå ìîæíà â³ä ïåðøî-
ãî ðîêó íàâ÷àííÿ, — äîäàº Îêñàíà 
Ïîä³ëüñüêà. — Âàæëèâî, ùîá òåðì³í 
äîãîâîðó îòðèìàííÿ ñóáñèä³¿ íå áóâ 
ìåíøèì çà òåðì³í, íà ÿêèé íàäà-
þòü ñóáñèä³þ. Ìè äàºìî ñóáñèä³þ ç 
âåðåñíÿ ïî êâ³òåíü ³ òåðì³í ä³¿ äîãî-
âîðó íå ïîâèíåí áóòè êîðîòøèì.

Хто і як повинен планувати сімейний бюджет

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН-2020: 
ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ СУБСИДІЮ 
Гаманець  
Чим ближче 
опалювальний 
сезон, тим більше 
хочеться зекономити 
на комунальних 
платіжках. Як це 
зробити, та хто може 
претендувати на 
субсидію, цікавилися 
«RIA плюс»

ЯКІ ДОХОДИ ВРАХОВУЮТЬ 
Під час призначення субсидії вра-
ховують такі доходи:
 пенсія;
 стипендія;
 зарплата після сплати ПДФО;
 соціальні виплати, які признача-
ються структурним підрозділом з пи-
тань соціального захисту населення;
 допомога з безробіття, інші стра-

хові виплати, які призначаються 
фондами соціального страхування;
 грошові перекази, отримані з-за 
кордону;
 інші доходи.
Аліменти, отримані на дітей, допомога 
на поховання, допомога громадських 
та благодійних організацій, тощо, 
не враховується до сукупного доходу, 
відповідно до чинного законодавства.

ДОВІДКА

Розраховувати на субсидію цього року зможуть 
менше тернополян. Як порахувати можливий розмір 
допомоги — читайте в тексті
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, FEDIR.

VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Îäèí ç ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â ì³ñòà ðîç-
òàøîâàíèé á³ëÿ ÏÀÒ «Âàòðà», ³íøèé — 
ïîáëèçó ÏÀÒ «Òåðíîï³ëüñüêèé ðàä³îçàâîä 
«Îð³îí».

ЧИСТИЙ, АЛЕ МАЛО ОСВІТЛЕНИЙ 
«Ï³äçåìêà» ïîáëèçó ÏÀÒ «Âàòðà» âè-

ãëÿäàº ÷èñòîþ, àëå âèäíî, ùî íàâ³òü 
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò òóò äàâíî íå ðîáèëè. 
Íà ñõîäàõ âæå íàâ³òü ïî÷èíàþòü ïðîðî-
ñòàòè äåðåâöÿ òà ³íø³ ðîñëèíè.

Ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä îñâ³òëþºòüñÿ ò³ëüêè 
äâîìà äæåðåëàìè ñâ³òëà ç îáîõ ñòîð³í ïðè 
âõîä³. Âèäíî, ùî ðàí³øå ëàìï îñâ³òëåííÿ 
áóëî á³ëüøå ³ ðîçì³ùóâàëèñÿ âîíè âçäîâæ 
âñ³º¿ ï³äçåìíî¿ ÷àñòèíè ïåðåõîäó.

Ùå îäíà îñîáëèâ³ñòü «ï³äçåìêè» á³ëÿ 
«Âàòðè» — «íàðîäíà òâîð÷³ñòü» íà ñò³íàõ 
ó âèãëÿä³ ãðàô³ò³.

Òàêîæ â³äçíà÷èìî ³íòåíñèâíèé ðóõ ìà-
øèí. Ïîò³ê òðàíñïîðòó º ìàéæå áåçïåðåðâ-
íèì, òîìó ïåðåéòè äîðîãó â öüîìó ì³ñö³, 
íå ñêîðèñòàâøèñü ï³äçåìíèì ïåðåõîäîì, 
º äîâîë³ íåáåçïå÷íî.

— ¯æäæó ùîðàíêó òà ùîâå÷îðà ÷åðåç 

«Âàòðó» íà ðîáîòó, — êàæå òåðíîïîëÿíèí 
Ìèõàéëî. — Ðóõ òóò ïîñò³éíèé. Äóìàþ, 
ÿêáè ï³äçåìíîãî ïåðåõîäó íå áóëî, çàòîðè 
áóëè á ÿê â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà.

БІЛЯ «ОРІОНУ» БЕЗПЕЧНО, АЛЕ 
НЕ ЧИСТО 

Ùå îäíà «ï³äçåìêà» — ïîáëèçó ÏÀÒ 
«Òåðíîï³ëüñüêèé ðàä³îçàâîä «Îð³îí». Ó ñà-
ìîìó ïåðåõîä³ º íàâ³òü ìàãàçèíè. Íà ñõîäàõ 
òàêîæ º ñì³òòÿ òà ðîñëèíí³ñòü.

Â³äçíà÷èìî, òóò º ³ ïàíäóñ äëÿ ëþäåé ç 
îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè.

Ãðàô³ò³ íå òàê áàãàòî, àëå ñàì³ ñò³íè 
îáøàðïàí³, à ïîäåêóäè â ïàâóòèíí³.

Ëþäåé òóò çàâæäè áàãàòî, àäæå ïîáëè-
çó çíàõîäèòüñÿ ðèíîê. Òàêîæ â³äçíà÷èìî 
äîðîãó íàä ï³äçåìíèì ïåðåõîäîì. Íåþ 
òåæ ðóõàºòüñÿ ìàéæå áåçïåðåðâíèé ïîò³ê 
ìàøèí, à òîìó ñàìå «ï³äçåìêà» º íàéáåç-
ïå÷í³øèì ì³ñöåì, àáè ïåðåéòè íà ³íøó 
ñòîðîíó.

Òàêîæ â ì³ñò³ áóäóþòü ùå îäèí ïåðå-
õ³ä, á³ëÿ Çáàðàçüêîãî ê³ëüöÿ, öüîãî ðàçó 
íàäçåìíèé.

Ïåðåõ³ä îáëàøòóþòü ë³ôòàìè. Éîãî ïðî-
òÿæí³ñòü ñêëàäàòèìå áëèçüêî 60 ìåòð³â. 
Âíî÷³ öåé îá'ºêò ìàº îñâ³òëþâàòèñÿ.

РЕКЛАМА

НА СХОДАХ — ТРАВА ТА НАВІТЬ 
ДЕРЕВА: «ПІДЗЕМКИ» ТЕРНОПОЛЯ 
Ми перевірили  Попри велику кількість 
населення, Тернопіль може похвалитися тільки двома 
підземними переходами. Ще один є в Березовиці. 
Який вони мають вигляд зараз, перевірили «RIA плюс» 

Зараз на місці, де мали б бути 
лампи освітлення, стирчать 
проводиОдразу біля переходу розміщується 

крита зупинка, це дуже зручно, 
особливо в дощову погоду, адже 
людям не доводиться мокнути

Викинути сміття ви можете 
в звичайні картонні ящики, що 
виконують функцію контейнерів. 
Їх в підземці є декілька

Перехід мав би освітлюватися, але 
лампочки в патроні не виявилося

«Підземка» потребує, принаймні, 
косметичного ремонту

Станом на 16 вересня виглядав 
новий перехід ось так

На сходах переходу біля ПАТ «Ватра» вже починають рости молоді дерева
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ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Íà ïóáë³êàö³þ æ³íêó íàøòîâõíó-
ëà ³ñòîð³ÿ, ùî ñêîëèõíóëà Óêðà¿íó. 
Àíàñòàñ³þ Ëóãîâó ó ïîòÿç³ ñèëüíî 
ïîáèëè òà ìàëî íå ç´âàëòóâàëè 
íà î÷àõ ó ñèíà. Ïð³çâèùå òà ³ì'ÿ 
àâòîðêè ïóáë³êàö³¿ ðåäàêö³ÿ íå âêà-
çóº ç åòè÷íèõ ì³ðêóâàíü.

«Óñ³ ÷óëè ³ñòîð³þ æ³íêè, ÿêó 
ëåäü íå ç´âàëòóâàëè â êóïå íà î÷àõ 
ó ìàëåíüêîãî ñèíà. ×îìó òàê? ×îìó 
í³õòî íå â³äðåàãóâàâ íà ¿¿ êðèêè? Öÿ 
áàéäóæ³ñòü íàñ çíèùóº… Íå ìîæíà 
òàê, — ïèøå áëîãåðêà ç Òåðíîïî-
ëÿ. — Â ìîºìó æèòò³ áóëè ïîä³áí³ 
ñèòóàö³¿. Íà æàëü. ² ÿ ìîâ÷àëà, áî 
ìåí³ áóëî ñîðîìíî, áî õòîñü ñêà-
çàâ «ñàìà âèííà»! ß í³êîëè ïðî öå 
íå ãîâîðèëà! Íå çíàº ìîÿ ìàìà, 
íå çíàþòü äðóç³! ß é ñàìà íàìàãà-
ëàñÿ öå óñå çàáóòè ³ á³ëüøå í³êîëè 
íå çãàäóâàòè…» 

«МЕНІ БУЛО 17 …» 
— Ìåí³ áóëî 17. Âå÷³ðêà â ãóð-

òîæèòêó â Ïîëüù³. Õëîïö³ ç³ ñòàð-
øîãî êóðñó äóæå àêòèâíî ìåí³ íà-
ëèâàëè… ïîò³ì ïðîñòî ôëåøáåêè, — 
çãàäóº æ³íêà. — Ïàì’ÿòàþ ê³ìíàòó, 
¿õ äâîº ÷è òðîº. ß íå ìàëà ñèë ïðó-
÷àòèñÿ, ïðîñòî ïëàêàëà… Íà ðàíîê 
áîë³ëî âñå ò³ëî. ² ÿ íå îäíà òàêà. 
Ç íàìè òàê íå ìîæíà! ×óºòå?! 
Íå ìîæíà!.

Æ³íêà êàæå: ¿é ïîùàñòèëî. Ï³ñ-
ëÿ ïåðåæèòîãî âîíà íå áî¿òüñÿ ÷î-
ëîâ³ê³â, àëå æ º æ³íêè, ÿêèì òàê³ 
âèïàäêè ïîëàìàëè æèòòÿ…

— Íå áóäüòå áàéäóæèìè. Ðåàãó-
éòå íà êðèêè, íå ìîâ÷³òü, ïðîñ³òü 
ï³äòðèìêè ³ áåðåæ³òü ñåáå, — çâåð-
òàºòüñÿ äî æ³íîê àâòîðêà. — Îäíà 
òè ìîæåø áóòè áåçñèëîþ, àëå íàñ 
ñîòí³, òèñÿ÷³, ì³ëüéîíè… á³ëüøå 
íå ìîæíà ìîâ÷àòè!

ЧОМУ ЖІНКИ МОВЧАТЬ 
Çà ³íôîðìàö³ºþ ïðåññëóæáè 

óïðàâë³ííÿ ÃÓÍÏ â Òåðíîï³ëüñüê³é 
îáëàñò³, â³ä ïî÷àòêó öüîãî ðîêó çà-
ðåºñòðîâàíî 9 çâåðíåíü ùîäî ç´âàë-
òóâàíü òà çàìàõ³â íà ç´âàëòóâàííÿ. 
Ïðàâîîõîðîíö³ êàæóòü, ùî ÷èìàëî 
âèïàäê³â ñåêñóàëüíîãî íàñèëüñòâà 
òðàïëÿºòüñÿ â ñ³ì'ÿõ. Àëå íàñïðàâä³ 
òàê³ çëî÷èíè ÷àñòî º ëàòåíòíèìè, 
òîáòî òàêèìè, ïðî ÿê³ ïðàâîîõî-
ðîíöÿì íåâ³äîìî í³÷îãî.

×îìó æ³íêè áîÿòüñÿ çâåðòàòèñü 
äî ïðàâîîõîðîíö³â òà ÿê ïîïåðåäèòè 
òàê³ çëî÷èíè, ðîçïîâ³äàº þðèäè÷-
íèé ïñèõîëîã, åêñïåðò «RIA ïëþñ» 
Ìèõàéëî Êîçþê.

— Çëî÷èíè, ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ ç ñåê-
ñóàëüíîþ ñôåðîþ, ñïðàâä³ ìàþòü 
âèñîêó ëàòåíòí³ñòü. Ñàìå ÷åðåç òå, 
ùî ëþäèíà áî¿òüñÿ ðîçãîëîñó ³í-
òèìíèõ ïîäðîáèöü, áî¿òüñÿ îñóäó 
ñóñï³ëüñòâà ³ ÷àñòî âèð³øóº ïåðåæè-
âàòè öå ñàìà. Òàê ëþäè íàìàãàþòüñÿ 

«ЇХ БУЛО ДВОЄ»: БЛОГЕРКА ПРО 
ЗҐВАЛТУВАННЯ. ЯК ВБЕРЕГТИСЯ?
Історія  Історію про жорстоке 
насильство, яка боліла впродовж багатьох 
років, розповіла у своєму профілі відома 
блогерка з Тернополя. Куди звертатись 
жінкам за допомогою та як попередити 
жахливі випадки, читайте у матеріалі

â³äãîðîäèòè ñåáå â³ä ïðîáëåìè, ùî 
òðàïèëàñü, — êàæå ïñèõîëîã. — Àëå, 
íàñïðàâä³, ïîìèëêîâî äóìàòè, ùî 
öåé ñòðåñîâèé ñòàí ìîæå ïðî-
éòè ñàì ïî ñîá³. Ñâ³äîì³ñòü ñàìà 
íå ìîæå çàáóòè ïðî òàê³ ïîä³¿.

«ВПЛИВАЄ ВІДСУТНІСТЬ 
СЕКСУАЛЬНОЇ ОСВІТИ» 

Ìèõàéëî Êîçþê êàæå, ùî íà áî-
ÿçíü æ³íîê çâåðíóòèñü çà äîïîìî-
ãîþ ÷àñòî âïëèâàº â³äñóòí³ñòü ñåê-
ñóàëüíî¿ îñâ³òè.

— Ó ñóñï³ëüñòâ³ äîñ³ íå ïðèéíÿòî 
ãîâîðèòè íà ö³ «çàáîðîíåí³» òåìè. ª 
ñòåðåîòèïè, ÷åðåç ÿê³ æ³íêàì âàæ-
êî ïåðåñòóïèòè. Íàïðèêëàä, ä³òåé, 
íàðîäæåíèõ ó 80–90-èõ, íàâðÿä ÷è 
íàâ÷àëè òîãî, ÿê ¿ì ä³ÿòè â ðàç³ òà-
êèõ âèïàäê³â. Ïðî öå ïî÷èíàþòü ãî-
âîðèòè ëèøå òåïåð, — êàæå åêñïåðò.

Ïðè÷èí íåáàæàííÿ çàÿâëÿòè ïðî 
çëî÷èí ó îñîáè, ÿêà ñòàëà æåðòâîþ, 
ìîæå áóòè ÷èìàëî. Çîêðåìà, ëþäè-
íà ï³ñëÿ â÷èíåíîãî íàñèëëÿ áî¿òüñÿ 
éîãî ïîâòîðåííÿ àáî æ áî¿òüñÿ, ùî 
áëèçüêå îòî÷åííÿ â³äâåðíåòüñÿ.

Ïñèõîëîã çâåðòàºòüñÿ äî áàòü-
ê³â ä³òåé òà ï³äë³òê³â ç ïðîõàííÿì 
íàâàæèòèñü ïî÷àòè ðîçìîâó ïðî 
ìîæëèâ³ ðèçèêè, à òàêîæ ïîñò³éíî 
ðîçïîâ³äàòè, ÿê ä³ÿòè, ÿêùî âîíè 
ïîòðàïèëè â òàêó ñèòóàö³þ.

Ïñèõîëîã êàæå, ùî æåðòâàìè 
ñåêñóàëüíî íàñèëëÿ ìîæóòü ñòàòè ³ 
÷îëîâ³êè. Ó ïðàêòèö³ åêñïåðòà áóëè 
âèïàäêè çâåðíåíü ÷îëîâ³ê³â, ÿêèõ 
ç´âàëòóâàëè. Ïðîòå â òàêèõ âèïàäêàõ 
ëàòåíòí³ñòü çëî÷èí³â ùå âèùà.

ЯК ПОВОДИТИСЯ, ЩОБ 
НЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ 

— Ïîòð³áíî ðîçóì³òè, ó ÿê³ ñîö³-
àëüí³ ñåðåäîâèùà âè ïîòðàïëÿºòå, 
³ â ÿêèé ïåð³îä äîáè, — êàæå ïàí 
Êîçþê. — ßêùî ìè ïðîâîäèìî äî-
çâ³ëëÿ â ì³ñöÿõ, äå ëþäè ìîæóòü 
çëîâæèâàòè àëêîãîëåì, ³ ïðè òîìó 
çàëèøàºìîñü áåç äðóç³â òà çíàéî-
ìèõ — âàðòî áóòè îáà÷íèìè. Ï³ä 
ä³ºþ àëêîãîëþ âàø åìîö³éíèé êîí-
òðîëü íàä ñèòóàö³ºþ òåæ çíèæóºòü-
ñÿ. ×àñòî òàê³ ðå÷³ òðàïëÿþòüñÿ ³ 
÷åðåç íåâì³ííÿ ëþäèíè ðîçñòàâ-
ëÿòè ïñèõîëîã³÷í³ êîðäîíè. Àäæå 
öå ïðîâîêóº ëþäèíó íà àãðåñ³þ.

Âàæëèâî íå âòðà÷àòè ïèëüí³ñòü 
ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ó ìàëîëþäíèõ 
ì³ñöÿõ, íåçíàéîìèõ àâòî, íåïåðåâ³-
ðåíèõ ñåðâ³ñàõ. Îñîáëèâî â ï³çíþ 
ïîðó äîáè, ãóëÿþ÷è íàîäèíö³.

— Îäíîçíà÷íî æåðòâó çâèíóâà-
÷óâàòè ó òîìó, ùî ñòàëîñü, íå ìîæ-
íà, — ãîâîðèòü ïñèõîëîã. — Ïîòð³á-
íî àíàë³çóâàòè ñèòóàö³þ, â ÿê³é âè 
ïåðåáóâàºòå.

 Тягніть час якомога довше: спіл-
куйтесь, тягніть час, не проявляй-
те фізичної агресії. Чим більше 
часу — тим більше можливостей 
на порятунок.
  Постарайтесь змінити місце 
вашого перебування (шляхом 
домовленостей). Можливо, в ін-

шому місці у вас буде можливість 
покликати на допомогу.
 Якщо бачимо прямий, фізич-
ний контакт з особою — потрібно 
максимально опиратися: кусатися, 
кричати, привертати до себе увагу. 
Старайтесь не втрачати пильність. 
Та оберіть ступінь агресії.

Як діяти, якщо ви опинились в небезпечній ситуації 

— Якщо проти вас вчинялись дії 
насильницького характеру, варто 
розуміти, що притягнення до від-
повідальності агресора можливе, 
лише якщо буде ваше звернення 
до правоохоронних органів або 
за іншою сторонньою допомогою, — 
каже Михайло Козюк. — Потрібно 
звернутись до центру реабілітації, 
екстреної допомоги, психологічної 
підтримки.
Будь-яке зґвалтування, за словами 
психолога — психологічна травма 
і стрес. А такі речі ніколи не про-
ходять безслідно для особистості 
людини. Тому психологічна корек-

ція в цьому випадку — обов'язкова. 
Якщо вам відомо про те, що знайо-
мі стали жертвами — обов'язково 
вмовте їх звернутися до психологів.
Неопрацювання стресового стану 
призводить до психосоматичного 
розладу: депресивні ознаки, по-
рушення сну і навіть суїцидальні 
нахили.
Психологи допоможуть позбутись 
наслідків стресових розладів, які 
можуть бути перешкодою у побу-
дові нормальних взаємин з особа-
ми протилежної статі та перерости 
у проблеми в інтимному житті. Це 
допоможе пережити насилля.

Що робити, якщо проти вас вчинили насилля 

— При Тернопільській міській раді 
створена мобільна бригада, в тому 
числі з працівниками Управління 
патрульної поліції, яка відвідує усі 
факти домашнього насилля, в тому 
числі і сексуального. Працівники 
спецпідрозділу проходили курси 
навчання щодо надання допо-
моги у таких випадках і зможуть 
оперативно надати вам необхідну 
допомогу, — розповідає старший ін-
спектор УПД ГУНП в Тернопільській 
області майор поліції Дмитро Ада-

мович. — При будь-яких проявах 
насильства щодо вас — телефонуй-
те на лінію «102».
Якщо ви стали жертвою насилля і 
ви потребуєте допомоги мораль-
ної або вам немає де залишитись 
жити — існує чимало кризових 
центрів (переліки див. в довід-
ці — прим. ред.).
Звернутись до мобільної брига-
ди ви можете через гарячу лінію 
«102», вказавши, що ви жертва 
насильства.

У Тернополі діє мобільна бригада

«Ïàì’ÿòàþ ê³ìíàòó, 
¿õ äâîº ÷è òðîº. 
ß íå ìàëà ñèë 
ïðó÷àòèñÿ, ïðîñòî 
ïëàêàëà… Íà ðàíîê 
áîë³ëî âñå ò³ëî»

Від початку року в ГУНП в Тернопільській області 
зареєстровано 9 звернень щодо зґвалтування. Проте часто 
жертви бояться виносити «на люди» цю проблему

Телефони гарячих ліній для жі-
нок, які стали жертвами насиль-
ства: 
 Гаряча лінія Національної Полі-
ції — 102 
 Державний кол-центр з питань 
запобігання домашньому насиль-
ству — 1547 
 Національна гаряча лінія з питань 
запобігання насильству в сім’ї, тор-
гівлі людьми та гендерної дискримі-
нації, телефонуйте на номери:
116 123 (безкоштовно з мобіль-
них телефонів) або 0 800 500 335 
(безкоштовно зі стаціонарних та 
мобільних телефонів).
 У разі необхідності також нада-
ється правова допомога, звертатись 
на гарячу лінію координаційного 
центру з питань безкоштовної пра-
вової допомоги — 0–800 213–103.
 Тернопільський обласний центр 
соціально-психологічної допомоги 
«Родина»: м. Тернопіль, вул. Коно-
вальця, 18, (0352) 28 79 29 
Куди звернутись, якщо ви потра-
пили в складну життєву ситуацію 
 Тернопільський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді. Адреса: м. Тернопіль. Вул. 
Медова, 3 
Тел./факс (0352) 23–55–92, 
 Тернопільський обласний центр 
соціально-психологічної допомоги 
«Родина». Адреса: вул. Коновальця, 
18. м. Тернопіль 
Електронна адреса: TOCSPD-
roduna@ukr.net 
Телефон: 0 (352) 28–79–29 
 «Дім захисту життя» центр матері і 
дитини» (для матерів з дітьми до 3 ро-
ків) Адреса: с. Тисарівка, Волочиський 
район, Хмельницька область.
Телефони: 097–79–96–081, 067–
30–83–382, 068–64–77–448.
 «Дім життя» — монастир фран-
цисканок, притулок для жінок, які 
опинились в складних обставинах.
Адреса: с. Драганівка, Тернопіль-
ський район.
Телефони: 097–30–71–296, 096–
82–84–713.
 БО «Відкрите серце» — для батьків 
з дітьми, які перебувають в складних 
життєвих обставинах.
Адреса: смт Озерна, Зборівський 
район.
Телефон: 096–84–79–21.

ДОВІДКА
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ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Ïàí³ Ë³ëÿ ðîçïîâ³äàº, ùî êî-
ëèñü êîðîâà¿ âèï³êàëà ùå ¿¿ ìàìà, 
ñàìà æ âîíà ðîçïî÷èíàëà ç âè-
ï³÷êè âåñ³ëüíèõ òîðò³â.

— ß êîðîâà¿ ïî÷àëà ïåêòè, áî 
ëþäè çìóñèëè, — ïîñì³õàºòüñÿ Ë³-
ë³ÿ Ñàãàíîâñüêà. — ß ïåêëà òîðòè 
íà âåñ³ëëÿ, à òóò ïðè¿õàëè ñòàðî-
ñòè ³ êàæóòü: «ïå÷åø ñîëîäêå — 
òî òðåáà ùå êîðîâàé». Ìîÿ ìàìà 
ïåêëà êîëèñü òàê³, ïðîñò³ø³ êîðî-
âà¿. Îäíîïîâåðõîâ³. Âîíà ïî÷àëà 
öþ ñïðàâó, áî äóæå áàãàòî ðàç³â 
òàòî ì³é áóâ çà ñòàðîñòó. À çà òðà-
äèö³ºþ, ñàìå ñòàðîñòà íåñå íà âå-
ñ³ëëÿ êîðîâàé. Îò âîíà çàìîâ-
ëÿëà-çàìîâëÿëà, à ïîò³ì íå áóëî 
äå — ³ ïî÷àëà ïåêòè ñàìà. Êîëè 
ïî÷èíàëà ÿ — ìàìà ï³äêàçóâàëà, 
äîïîìàãàëà ìåí³. ß ñïðîáóâàëà — 
ìåí³ ñïîäîáàëîñü, òîæ ïî÷àëà 
ðîçâèâàòè ³ òåõí³êó âèï³êàííÿ, ³ 
ïðèêðàñè.

Æ³íêà êàæå, ùî ç ìîìåíòó, 
êîëè ñïåêëà ñâ³é ïåðøèé êî-
ðîâàé, ìèíóëî âæå ïîíàä äâàä-
öÿòü ðîê³â. Ñê³ëüêè âèðîá³â 
ñòâîðèëà — ïîðàõóâàòè âàæêî. 
Àëå ê³ëüêà ñîòåíü íàçáèðàºòüñÿ 
òî÷íî.

Êîðîâàé — öå ñîëîäêà çäîáíà 
áóëêà, ç ðîäçèíêàìè, ç äîäàâàí-
íÿì áàãàòüîõ ÿºöü. ×èìîñü â³í 
íàãàäóº ïàñêó. Àëå ç éîãî âèï³÷-
êîþ ïîâ'ÿçàíî ÷èìàëî òðàäèö³é, 
ðîçïîâ³äàº ìàéñòðèíÿ.

ПРИКРАШАЄ ТІСТОМ АБО 
ЦУКРОВОЮ ПУДРОЮ 

— Ñïî÷àòêó ïåêëà ïðîñòåíüê³, 
îäíîïîâåðõîâ³ êîðîâà¿. Îõ, ÿê 
öå äàâíî âæå áóëî, — ïðîäîâæóº 
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ïî÷èíàëà ³ç 
ïðèêðàøåíèõ ò³ñòîì. ² çàðàç òåæ 
º äóæå áàãàòî ëþäåé, ÿê³ õî÷óòü, 
ùîá êîðîâàé ìàâ ïðèêðàñó ëèøå 
ç ò³ñòà. ß æ ëþáëþ ïðèêðàøàòè 
ïóäðîâîþ ìàñòèêîþ. Òîä³ ö³ ïðè-
êðàñè ³ ç'¿ñòè ìîæíà, ³ âèãëÿäàþòü 
âîíè ñâÿòêîâî.

Æ³íêà êàæå, ùî ìð³º çðîáèòè 
÷èñòî-á³ëèé êîðîâàé, äå á óñ³ 
ïðèêðàñè áóëè á³ëèìè. Àëå ïîêè 
òàêîãî âàð³àíòó ñòàðîñòè íå çà-
ìîâëÿëè.

Íà îçäîáëåííÿ ó æ³íêè éäå 
íàéá³ëüøå ÷àñó. Âèãîòîâëåííÿ 
ïðèêðàñ æ³íêà ïî÷èíàº çà òðè 
äí³ äî òîãî, ÿê â³ääàòè êîðî-
âàé. Ùîá ç³áðàòè âñ³ ÷àñòèíè — 
ï³â äíÿ.

— ×àñòî ðîáëþ óñå íî÷àìè, — 
ä³ëèòüñÿ ïàí³ Ë³ë³ÿ. — Ðàí³øå 
ïðàöþâàëà â ñàäî÷êó, òî âçàãà-
ë³ ò³ëüêè âíî÷³ é ïåêëà, à çàðàç 
âæå çäîðîâ'ÿ òð³øêè íå òå, òîìó 
çàìîâëåíü áåðó ìåíøå, àëå í³÷-
íà ðîáîòà í³êóäè íå ä³ëàñü. ßê 
³ ä³òêàì, ÿê³ â ñàäî÷êó áóëè ìî¿ 
âèïóñêíèêè, ÿ â³ääàâàëà ÷àñòèí-
êó ñåáå, òàê ³ â êîæíîìó ç öèõ 
õë³á³â — ìîÿ äóøà. ß çàâæäè ïå-
ðåæèâàþ, ùîá âñå âèéøëî äîáðå, 
çàâæäè ç òàêèì òðåïåòîì ñòàâ-
ëþñü äî ðîáîòè, ñê³ëüêè êîðîâà¿â 
ÿ íå ñïåêëà á.

ЖІНКА З ТЕРЕБОВЛЯНЩИНИ ПОНАД 
20 РОКІВ ПЕЧЕ ВЕСІЛЬНІ КОРОВАЇ 
Улюблена справа  Лілія Сагановська 
з Теребовлянщини вже два десятки років 
створює символ українського весілля — 
коровай. У кожну з робіт вкладає частинку 
своєї душі. Про традиції короваїв, смаки 
та прикраси з пекаркою розмовляла 
журналістка «RIA плюс»

«ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 
МОЛЮСЯ» 

Äëÿ âèï³÷êè êîðîâàþ âàæëèâà 
àòìîñôåðà. Òîìó ï³ä ÷àñ ðîáîòè 
âäîìà ó Ë³ë³¿ Ñàãàíîâñüêî¿ í³õòî 
íàâ³òü íå ãîâîðèòü ãîëîñíî.

— Ñê³ëüêè ðîê³â âæå ïå÷ó 
êîðîâà¿, à êîæíîãî ðàçó ïåðåä 
ïî÷àòêîì ðîáîòè äóæå ïåðåæè-
âàþ, — êàæå ïàí³ Ë³ë³ÿ. — ß çàâæ-
äè ïðèáèðàþ â õàò³, ùîá áóëî ÷è-
ñòåíüêî, ïðîøó ð³äíèõ, ùîá í³õòî 
ìåí³ íå çàâàæàâ. Ó õàò³ ìàº áóòè 
ñïîê³éíî ³ ÷èñòî. Òàêîæ çàâæäè 
ñòàþ íà êîë³íà ³ ìîëþñÿ. Ò³ñòî 
äóæå ïðèìõëèâå ³ ìîæå «ñ³ñòè», 
ÿêùî íåïðàâèëüíî ç íèì ïîâî-
äèòèñü. Âîíî âñå â³ä÷óâàº.

Æ³íêà êàæå, ùî ³íêîëè áóâàº 
âàæêî ïðàöþâàòè — óñå ïàäàº ç 
ðóê ³ âàæêî ç³áðàòèñü. Òîä³ âîíà 
ñòàº íà êîë³íà, ìîëèòüñÿ, ïîò³ì 
ïðîäîâæóº âèï³÷êó. ² ï³ñëÿ ìî-
ëèòâè óñå éäå, ÿê ïî ìàñëó.

— Öþ ðîáîòó òðåáà ëþáèòè, 
êîæåí êîðîâàé çàáèðàº ÷àñòèíêó 
ìåíå, — ïðîäîâæóº âîíà. — Äâîõ 
êîðîâà¿â îäíàêîâèõ ãîä³ çíàéòè. 
²íêîëè º, ùî äâîº ñòàðîñò³â çà-
ìîâëÿþòü äâà îäíàêîâ³ êîðîâà¿ 
äëÿ îäíîãî âåñ³ëëÿ. Òîä³ òàê, ñòà-
ðàþñü âñå ðîáèòè ³äåíòè÷íî, àëå 
³íøå çàìîâëåííÿ âæå òàêèì ñàìèì 

òî÷íî íå ðîáëþ, äåñü ³íøó êâ³òêó 
äîäàì, äåñü — ëèñòî÷îê. Çàâæäè 
ñòàðàþñü âäîñêîíàëþâàòè ðîáîòè.

ЗАМОВЛЕННЯ — У ВСІ 
КУТОЧКИ УКРАЇНИ 

— Ìî¿ êîðîâà¿ ¿õàëè ³ â Îäåñó, ³ 
â Ìèêîëà¿â, ó Ëüâ³â, Ôðàíê³âñüê ³ 
íàâ³òü ëåò³ëè â Êàíàäó, — ïðîäîâ-
æóº ïåêàðêà. — Òîìó òðåáà, ùîá 
âñ³ äåòàë³ ì³öíî òðèìàëèñü, ùîá 
äî¿õàâ ö³ëèì ³ êðàñèâèì. Çàìîâ-
ëåííÿ áóâàþòü äóæå ð³çí³: õòîñü 
õî÷å ïðîñòåíüêèé, îäíîïîâåðõîâèé, 
ïðèêðàøåíèé ò³ñòîì, õòîñü õî÷å — ç 
îáðó÷êàìè, õòîñü ç ô³ãóðêàìè íà-
ðå÷åíèõ. Áóëî é òàêå, ùî ïðîñèëè 
çðîáèòè ç ïðàïîðîì Óêðà¿íè.

Ãîòîâà ðîáîòà — öå ö³ëà êîì-
ïîçèö³ÿ. Íàéá³ëüøå æ³íêà ëþáèòü 
ðîáèòè êâ³òè. Âîíà çìàëêó çàõî-
ïëþºòüñÿ ìàëþâàííÿì, òîæ ñâ³é 
òàëàíò âò³ëèëà ó âåñ³ëüí³é âèï³÷ö³.

Âàæàòü êîðîâà¿ áëèçüêî ï'ÿòè 
ê³ëîãðàì³â. Æ³íêà ñì³ºòüñÿ, ùî 
³íêîëè ñòàðîñòè ïðîñÿòü çðîáè-
òè ï³äâ³ñêó íà øèþ äëÿ êîðîâàþ, 
àäæå ¿ì äîâîäèòüñÿ íîñèòè éîãî 
íà ðóêàõ ÷è íå âñå âåñ³ëëÿ.

ПРО ТРАДИЦІЇ КОРОВАЙНИЦЬ 
Òîãî, çâ³äêè æ³íêà ä³çíàëàñü 

ïðî ö³ òðàäèö³¿, âîíà ïðèãàäàòè 

íå ìîæå. Êàæå, ùîñü ðîçïîâ³ëè 
â ñåë³, äå æèâå, ùîñü êàæóòü ñàì³ 
çàìîâíèêè.

— Áóâàëî òàêå, ùî ïðè¿æäæà-
þòü ëþäè ³ êàæóòü òàêå: «Ïèòàëà 
áàáöÿ, ÷è êîðîâàé çàðóì'ÿíèâñÿ. 
Áî ÿêùî òàê, òî ìîëîäà âàã³ò-
íà», — ãîâîðèòü êîðîâàéíèöÿ.

Ùå êàæóòü, ùî êðèõòè â³ä öüîãî 
õë³áà ³ çàëèøêè ò³ñòà íå ìîæíà äà-
âàòè ïñàì, êîòàì ³ ñâèíÿì. Ìîæíà 
äàâàòè ëèøå ïòèö³. Íàâ³òü ÿêùî 
â ìåíå çàëèøàºòüñÿ òð³øêè ò³ñòà — 
í³êîëè íå âèêèäàþ éîãî, à â³ääàþ 
éîãî ÷è êóð÷àòàì, ÷è ãîðîáöÿì.

— Ùå áóëè ëþäè, ÿê³ ïðîñè-
ëè, íàâ³òü, ÿêùî êîðîâàé òð³øêè 
ï³äãîð³â — íå ç³øêðÿáóâàòè éîãî 
çíèçó, íå çàáèðàòè í³÷îãî ç êðà¿â, 
íå ï³äð³çàòè, — êàæå ìèñòêèíÿ. — 
Â³í ìàº áóòè ö³ëèì, ùîá æèòòÿ 
ìîëîäèõ áóëî â äîñòàòêó.

Òàêîæ ïàí³ Ë³ëÿ ãîâîðèòü, ùî 
êîðîâàé ìàº âèéòè ç ïåðøîãî ðàçó. 
² â ¿¿ äîñâ³ä³ ëèøå ðàç áóëî òàêå, 
ùî ðîáîòó äîâîäèëîñü ïî÷èíàòè 
ç ïî÷àòêó. ² â öüîìó âèïàäêó ñ³-
ìåéíå æèòòÿ ìîëîäÿò íå ñêëàëîñÿ.

Çàçâè÷àé êîðîâàé íà âåñ³ëëÿ 
çàìîâëÿþòü ñòàðîñòè, íà Òåðíî-
ï³ëüùèí³ — öå íàéïîøèðåí³øà 
òðàäèö³ÿ, àëå º ðàéîíè, äå êîðîâà¿ 
ìàþòü ç ñîáîþ ïðèíåñòè õðåñí³ 
áàòüêè íàðå÷åíèõ.

Ï³ñëÿ âåñ³ëëÿ êîðîâàé ä³ëÿòü òà 
ðîçäàþòü ãîñòÿì ç ñîáîþ. Çà îäí³-
ºþ ç ì³ñöåâèõ òðàäèö³é íà Òåðíî-
ï³ëüùèí³, íåçàì³æí³ ä³â÷àòà âäîìà 
ìàþòü îáîâ'ÿçêîâî ç'¿ñòè êâ³òêó, 
ÿêîþ ïðèêðàøåíèé êîðîâàé.

«ЗА 20 РОКІВ КОРОВАЇ 
ЗМІНИЛИСЯ» 

Êîëè ìàéñòðèíÿ ïî÷èíàëà 
âèï³êàòè êîðîâà¿ — îçäîáà áóëà 
ïðîñò³øîþ. Ðàí³øå ëþäè ÷àñò³-

øå çàìîâëÿëè êîðîâà¿, ïðèêðà-
øåí³ ò³ñòîì. Çàðàç çíîâó «ìîäà» 
³äå äî ì³í³ìàëüíîãî îçäîáëåííÿ, 
àëå íàé÷àñò³øå çàìîâëÿþòü êîðî-
âà¿ ç ïðèêðàñàìè «ìàñòèêîþ». ¯¿ 
ìàéñòðèíÿ ðîáèòü àáî ç öóêðîâî¿ 
ïóäðè, àáî ç æóâàëüíîãî çåô³ðó, 
ÿêèé çàì³øóº ó ò³ñòî.

— Êîëè ÿ ïî÷èíàëà, òî îçäî-
áëþâàëà êîðîâà¿ çåô³ðíèì êðå-
ìîì, ÿêèé ïîò³ì âèñèõàâ íà âè-
ï³÷ö³, — êàæå æ³íêà. — Çàðàç 
äèâëþñü íà ôîòîãðàô³¿ ïåðøèõ 
ðîá³ò — òî áà÷ó, íàñê³ëüêè çì³íè-
ëàñü ðîáîòà. Ç öüîãî «çåô³ðíîãî» 
êðåìó ïåðåéøëà íà îçäîáó ìàñòè-
êîþ. Ðàí³øå ëþäÿì ïîäîáàëîñü, 
êîëè º áàãàòî êîëüîð³â. Òåïåð 
÷àñòî ïðîñÿòü çðîáèòè ï³ä òîí, 
ó ÿêîìó ðîáëÿòü âåñ³ëëÿ.

Ó êîæí³é ðîáîò³ æ³íêà íàìà-
ãàºòüñÿ âò³ëèòè óñ³ ïîáàæàííÿ 
çàìîâíèê³â, îêð³ì òîãî, êîæåí 
ç êîðîâà¿â ïå÷å ç íàéêðàùèìè 
äóìêàìè òà ïîáàæàííÿìè.

— Òîé õë³á — â³í íå º ïðîñòèé. 
Òî õë³á ç äóøåþ. Óñ³, õòî ïðè-
õîäèòü ïî êîðîâàé, ñòàâëÿòüñÿ 
äî íüîãî ç âåëèêîþ ïîâàãîþ, ç 
ëþáîâ'þ, ÿêó ÷åðåç õë³á ïåðåäàþòü 
ìîëîä³é ñ³ì'¿, — çàâåðøóº ðîçìîâó 
ìàéñòðèíÿ.

Â³ä àâòîðêè ³íòåðâ'þ: Ïàí³ Ë³ëþ 
çíàþ ùå çìàëêó. Ó ¿¿ äîì³ çàâæäè 
ðàä³ ãîñòÿì. Çàâæäè ïàõíå äîìàø-
í³ì ïå÷èâîì ³ çàïàøíèì ÷àºì. 
Ïðèâ³òíà ³ ùèðà â ðîçìîâ³, öÿ 
æ³íêà ïðîñòî âèïðîì³íþº ñâ³ò-
ëî. Ó ñåë³, çâ³äêè ÿ ðîäîì, æîäíå 
âåñ³ëëÿ íå îáõîäèòüñÿ ñàìå áåç ¿¿ 
êîðîâà¿â. Êóøòóâàëà öþ âèï³÷êó 
³ ÿ: çàïàøíèé, ïóõêåíüêèé òà ñî-
ëîäêèé. Âïåâíåíà, öå ëèøå ÷åðåç 
òå, ùî äî ñâîº¿ ðîáîòè æ³íêà ñòà-
âèòüñÿ ç òàêîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
òà ëþáîâ'þ.

«ß çàâæäè ïåðåæèâàþ, 
ùîá âñå âèéøëî 
äîáðå, çàâæäè ç òàêèì 
òðåïåòîì ñòàâëþñü 
äî ðîáîòè, ñê³ëüêè 
êîðîâà¿â ÿ íå ñïåêëà á»

За 20 років роботи Лілія Сагановська спекла сотні 
короваїв, каже, усіх виробів не злічити

Спочатку жінка прикрашала короваї лише тістом, 
згодом навчилась робити оздобу з пудри та мастики
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Çà îáðàíîþ «ëåãåíäîþ», îäèí 
³ç æóðíàë³ñò³â âäàâàâ ëþäèíó, ÿêó 
îá³êðàëè íà âîêçàë³, òîìó òåïåð 
éîìó äîâîäèòüñÿ ïðîñèòè ãðîø³ 
íà êâèòîê äîäîìó.

ВІДЧУВАЛИ ПОГЛЯДИ 
ПЕРЕХОЖИХ 

Íàâ³òü íàëàøòóâàòèñÿ íà öåé 
åêñïåðèìåíò áóëî äîâîë³ âàæêî. 
Ïåðø çà âñå ïñèõîëîã³÷íî.

Æóðíàë³ñòó â ðîë³ æåáðàêà áóëî 
âàæêî íå ò³ëüêè ïîïðîñèòè ãðîø³ 
ó êîãîñü, à íàâ³òü õîäèòè â òîìó 
îäÿç³, ÿêèé â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä çâè-
÷àéíîãî âáðàííÿ ïåðåõîæèõ. Â³í 
âèä³ëÿâñÿ ç íàòîâïó, â³ä÷óâàâ ïî-

ãëÿäè ïåðåõîæèõ íà ñîá³.
Îäÿã — ìàêñèìàëüíî çíîøå-

íèé ³ íå ÿñêðàâèé: ñ³ðà øàïêà, 
òüìÿíà êóðòêà, çíîøåí³ øòàíè 
³ ìàñêà, àáè ïðèõîâàòè òå, ùî 
çîâí³øíüî æóðíàë³ñò íå íàäòî 
ñõîæèé íà ëþäèíó, êîòð³é ä³éñíî 
ïîòð³áíà äîïîìîãà.

Ì³ñöåì åêñïåðèìåíòó îáðàëè 
Öåíòð ì³ñòà, òà ùå é á³ëÿ Êàòå-
äðè. ×àñòî ñàìå òóò ìîæíà çó-
ñòð³òè ëþäåé, ÿê³ ïðîñÿòü ãðîø³. 
Ïîò³ê ëþäåé òóò äóæå âåëèêèé.

КІЛЬКА РАЗІВ ЗМІНЮВАЛИ 
ТАКТИКУ ТА ЛОКАЦІЮ 

Ñïî÷àòêó æóðíàë³ñò ñèä³â 
íà ëàâö³ òà óñï³õó öå íå ìàëî. 
Íà òå, ùî ïîòð³áíà äîïîìîãà, 
âêàçóâàëà ëèøå êàðòîííà òàá-

ЯК ЦЕ — БУТИ ЖЕБРАКОМ: 
СКІЛЬКИ МОЖНА ЗАРОБИТИ? 
Ми перевірили  На вулицях Тернополя 
часто є люди, які жебракують. Комусь 
потрібні гроші на ліки, іншим — на їжу, 
а декому для хворих батьків чи дітей. От і 
думай, кому вірити, а кому — ні. Журналісти 
«RIA плюс» самі перевірили, чи вдасться 
жебракуванням заробити бодай щось, та чи 
повірять їм звичайні перехожі 

ВРАЖЕННЯ ВІД ЕКСПЕРИМЕНТУ

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, ЖУРНАЛІСТ 

«20 ХВИЛИН»:

— Я — не та особа, котра любить 
привертати увагу незнайомих лю-
дей. Особливо таким способом. 
Вдалося назбирати невелику суму. 
Очікував, що приблизно стільки 
коштів мені й дадуть. Гадаю, що 
справжні жебраки за півтори годи-
ни назбирали б в рази більше. Дуже 

важко було дивитися на людей, 
котрі кидають гроші, адже знав, 
що обманюю їх. Йдучи вулицею, 
я швидше за все кину гроші людині, 
яка про це попросить. Звичайно, 
ситуації бувають різні, але мені хо-
четься довіряти людям і тому даю 
гроші, в надії, що жебраку вони 
допоможуть, і він купить на них ті 
самі ліки чи їжу.

ВАДИМ ЄПУР, ЖУРНАЛІСТ «20 ХВИЛИН»:

— Я рідко даю гроші жебракам на ву-
лицях. У мене немає довіри до них. 
Сам бачив, як до людей, які година-
ми сидять біля ринку на інвалідних 
візках, підходить чоловік, забирає 
гроші та йде. 
Але я часто допомагаю людям, які 
просять допомогу через благодійні 
фонди. Вони справді можуть до-

вести, що ці гроші не підуть в ки-
шеню незрозумілим людям або 
на випивку. Але люди все одно 
продовжать кидати гроші шахра-
ям на вулицях. Це справа кожного. 
Але коли ви бачите явно підозрілих 
людей, які залучають до жебрацтва 
дітей — краще не проходити повз, 
ніби нічого не відбувається, а ви-
кликати поліцію.

НАЗАР, ПЕРЕХОЖИЙ:

— Я часто даю гроші людям і на-
віть не задумуюсь, хто вони і чи 
справді вони потрапили в скрутне 
становище. 
Звичайно, є багато шахраїв, але є 
і справді ті, кому потрібна допо-
мога. До того ж, багато людей, які 
дають гроші жебракам, так «під-
правляють собі карму».

— Ñïî÷àòêó æóðíàë³ñò 
ñèä³â íà ëàâö³ òà óñï³õó 
öå íå ìàëî. Íà òå, ùî 
ïîòð³áíà äîïîìîãà, 
âêàçóâàëà ëèøå 
êàðòîííà òàáëè÷êà 

ëè÷êà. Òîìó ìè çì³íèëè ï³äõ³ä ³ 
ïðèñ³ëè íà áðóê³âêó. Òåïåð á³ëüøå 
ëþäåé îçèðàëèñÿ íà æóðíàë³ñòà, 
âäàëîñÿ «çàðîáèòè» äåê³ëüêà ãðè-
âåíü.

Òàêòèêó äîâåëîñÿ çíîâó çì³íè-
òè, àäæå ëþäè ïðîõîäèëè ïîâç 
íàøîãî «ïðîõà÷à» ³ íå ïîì³÷àëè. 
Àáî âäàâàëè âèãëÿä, ùî íå ïî-
ì³÷àþòü.

Æóðíàë³ñò ó ðîë³ æåáðàêà ïî÷àâ 
ñàì ï³äõîäèòè äî ëþäåé ³ ïðîñèòè 
â íèõ ãðîø³. Öåé ñïîñ³á âèÿâèâñÿ 

ä³ºâ³øèì. Òà çà äåÿêèé ÷àñ ëþäè 
ïðîñòî ïî÷àëè îáõîäèòè íàøîãî 
æóðíàë³ñòà. Â³í ñòàðàâñÿ ï³äõî-
äèòè â îñíîâíîìó äî æ³íîê òà 
ñòàðøèõ ëþäåé, ñïîä³âàþ÷èñü 
íà ¿õíº ñï³âïåðåæèâàííÿ.

Òîä³ æóðíàë³ñòè çì³íèëè ëîêà-
ö³þ çíîâó. Öüîãî ðàçó ïðîñèëè 
ãðîø³ á³ëÿ òðèñòîðîííüîãî ãîäèí-
íèêà. Òóò á³ëüøå ëþäåé ïî÷àëè 
çâåðòàòè óâàãó íà «ïðîõà÷à», äåõòî 
êèäàâ ãðîø³.

За "легендою" експерименту, один із журналістів вдавав 
людину, якій доводиться просити гроші на дорогу додому

Наш «жебрак» виділявся з натовпу, відчував 
погляди перехожих на собі

Загалом журналістам вдалося зібрати 27 гривень. 
Експеримент тривав приблизно півтори години

Учасники експерименту неодноразово 
змінювали тактику, аби з'ясувати, яка ж краща 
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СЕРЕДА, 23 вересня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.15 Шо? Як?
06.35 М/с «Чорний пiрат» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 01.15, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 00.25, 02.00 Суспiльна 
студiя 
09.30 Т/с «Росселла»
10.30 Свiтова медицина. 
Китай — медична справа 
монахiв-воїнiв 
11.00 Дивовижнi сади. Велика 
Британiя 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 
05.45 UA: Спорт 
15.20 Реалiтi-шоу «Грандiознi 
проекти: Нова Зеландiя» 
16.30 Т/с «Полдарк»
17.30 #ВУКРАЇНI
18.55 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 
22.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
22.30 Т/с «Модус»
03.10 Д/ф «Перехрестя Балу»
04.05 Д/ф «Вiйна на нульовому 
кiлометрi»
05.00 Погода 

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок 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»
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 
15.00 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали 
2020»
20.45, 21.45 Т/с «Свати» 
22.45, 23.50 «Свiт навиворiт 
11: Китай»
00.55 Х/ф «Герой мого часу»
02.20 Х/ф «Ми купили 
зоопарк» 

IНТЕР
05.25, 22.10 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з IНТЕРом» 
10.00 «Корисна програма»
11.05, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i 
ї ї доньки» 
13.20 «Добре здоров'я»
14.25, 15.25 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Вещдок. Личное 
дело»
23.55 Т/с «Мереживо долi»
03.20 Х/ф «Довге падiння»
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей 
04.25 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35, 10.05 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
11.05, 13.10 Х/ф «Iнкасатор»
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15 Т/с «Пес»
15.35, 16.20 Х/ф «Лють»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
Прем'єра 
21.30 Т/с «Пес-5» 16+ Прем'єра 
22.50, 01.40 Т/с «Менталiст»
23.50 Х/ф «Адреналiн-2: 
Висока напруга»

СТБ
05.20, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»
07.05, 01.05 Т/с «Комiсар Рекс» 
09.05 «МастерШеф — 8»
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.35 Т/с «Слiд»
18.00 «СуперМама»
19.05 «Про що мовчать жiнки»
20.15, 22.45 Т/с «I будуть 
люди»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20 Варьяти
09.00 Т/с «Мерлiн» 
10.50 Х/ф «Дуже поганi 
матусi 2»
12.50 Хто проти блондинок?
15.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Мачо i Ботан»
23.10 Х/ф «Все або нiчого»
01.40 Т/с «Пiдступнi покоївки»
02.35 Служба розшуку дiтей 
02.40 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.45, 18.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
09.15, 10.45, 19.15, 00.00 Кра-
їна У 
11.15, 23.00 Одного разу 
в Одесi 
12.15 4 весiлля 
14.15, 01.00 Панянка-селянка 
16.15 Богиня шопiнгу 
21.15 Х/ф «Джон Вiк»
02.15 Щоденники Темного
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 Х/ф «Рейд в пустыню-2»
08.50, 17.15 «Затерянный мир»
11.25 Х/ф «Инферно»
13.15 Х/ф «Вне закона»
15.15 Т/с «Рекс» 
19.25 Т/с «Опер по вызову»
20.20, 21.25 Т/с «Булатов»
22.30, 00.05 Т/с «Кости-2»
01.50 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

ЧЕТВЕР, 24 вересня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.15 Шо? Як?
06.35 М/с «Чорний пiрат» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 01.15, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 00.25, 02.00 Суспiльна 
студiя 
09.30 Т/с «Росселла»
10.30 Свiтова медицина. Ки-
тай — медицина сотнi трав 
11.00 Дивовижнi сади. Iрландiя 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 
05.45 UA: Спорт 
15.20 Реалiтi-шоу «Грандiознi 
проекти: Австралiя» 
16.30 Т/с «Полдарк»
17.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
18.55 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 
19.55 Д/ц «Вижити в дикiй 
природi» 
22.00 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
22.30 Т/с «Модус»
03.10 Д/ф «Вiйна на нульовому 
кiлометрi»
04.05 Д/ф «Одесити на Дон-
басi»
05.00 Погода 

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.30 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.20, 12.20, 13.15, 14.15, 
15.10 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали 
2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 Т/с «Свати» 

21.45 «Право на владу 2020» 
00.45 Х/ф «Холодне лiто 
53-го» 
02.50 «Свiт навиворiт»

IНТЕР
05.25, 22.10 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з IНТЕРом» 
10.00 «Корисна програма»
11.05, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i 
ї ї доньки» 
13.20 «Добре здоров'я»
14.25, 15.25 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Вещдок. Личное 
дело»
23.55 Т/с «Мереживо долi»
02.35 Х/ф «Пропала грамота» 
03.45 Х/ф «Москаль-чарiвник» 

ICTV
04.15 Скарб нацiї 
04.25 Еврика!
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.05 Секретний фронт 
11.00, 13.15 Х/ф «Лють»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.10, 16.10 Т/с «Пес»
17.00 Х/ф «Подарунок 
на Рiздво» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi Прем'єра 
21.30 Т/с «Пес-5» 16+ Прем'єра 
22.50, 01.45 Т/с «Менталiст»
23.50 Х/ф «Iдеальна втеча»

СТБ
05.15, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»
07.00 Т/с «Комiсар Рекс» 
09.05 «МастерШеф — 8»
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.35 Т/с «Слiд»
18.00 «СуперМама»
19.05 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «I будуть 
люди»
01.05 Х/ф «Побачення 
наослiп» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20, 13.00, 01.50 Варьяти
09.00 Т/с «Мерлiн» 
10.50 Х/ф «Все або нiчого»
15.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Мачо i Ботан 2»
23.10 Х/ф «Зразковий самець»
01.00 Т/с «Пiдступнi покоївки»
02.45 Служба розшуку дiтей 
02.50 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.45, 18.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
09.15, 10.45, 19.15, 01.00 Кра-
їна У 
11.15, 00.00 Одного разу 
в Одесi 
12.15 4 весiлля 
14.15, 02.15 Панянка-селянка 
16.15 Богиня шопiнгу 
21.15 Х/ф «Iзгой» 
03.05 Щоденники Темного
04.35 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 Х/ф «Рейд в пустыню-2»
08.50 «Месть природы»
09.05, 17.15 «Затерянный мир»
11.05 Х/ф «Вулкан»
13.40 Х/ф «Входящий»
15.15 Т/с «Рекс» 
19.25 Т/с «Опер по вызову»
20.25, 21.30 Т/с «Булатов»
22.30, 00.05 Т/с «Кости-2»

01.50 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

П`ЯТНИЦЯ, 25 вересня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.15 Шо? Як?
06.35 М/с «Чорний пiрат» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 01.15, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 00.25, 02.00 Суспiльна 
студiя 
09.30 Т/с «Росселла»
10.30 Свiтова медицина. Кам-
боджа — клiнiка Тонлесап 
11.00 Дивовижнi сади. Японiя 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 
05.45 UA: Спорт 
15.20 Реалiтi-шоу «Грандiознi 
проекти: Австралiя» 
16.30 Т/с «Полдарк»
17.25 VoxCheсk 
17.30 Перша шпальта 
18.55 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 
19.55 Д/ц «Вижити в дикiй 
природi» 
22.00 Д/с «Свiт майбутнього. 
Планета Земля 2050» 
22.30 Т/с «Модус»
03.10 Д/ф «Одесити на Дон-
басi»
04.05 Д/ф «Висота 307.5»
05.00 Погода 

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.00 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.20, 12.20, 13.15, 14.15, 
15.10 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали 
2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 «Лiга смiху 2020»
22.05 «Вечiрнiй квартал 2020»
23.30 Х/ф «Тiльки для зако-
ханих»
01.40 «Життя вiдомих людей»
05.00 «Свiтське життя. 2020»

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 23.00 «Слiдство вели… 
з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з IНТЕРом» 
10.00 «Корисна програма»
11.05, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i 
ї ї доньки» 
13.20 «Добре здоров'я»
14.25, 15.20, 00.50 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00, 01.45 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного» 
20.00 «Подробицi тижня»
21.00 Ток-шоу «Мир i вiйна» 
03.15 «Жди меня. Україна»
04.40 «Україна вражає»

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 01.25 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 но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Анти-зомбi 
11.10, 13.15 Т/с «Вижити 
за будь-яку цiну-2» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50, 16.20 Т/с «Вижити 
за будь-яку цiну-2» Прем'єра 
16.35, 01.55 Скетч-шоу «На 
трьох»
17.10, 20.10 Дизель-шоу 12+ 
Прем'єра 
18.45 Факти. Вечiр 
23.00 Скетч-шоу «На трьох-8» 
16+ Прем'єра 

СТБ
05.35 Х/ф «Недiлi в Тiффанi»
07.20 «Врятуйте нашу сiм'ю — 
3»
11.25, 14.50, 18.00 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
19.00, 22.50 Т/с «Кохання з 
ароматом кави» 
22.45 «Iсторiї успiху»
23.50 «Таємницi ДНК»
01.00 Х/ф «Тiльки ти» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20, 01.30 Варьяти
08.40 У кого бiльше?
10.40 Кохання на виживання
12.40 Аферисти в мережах
14.40 Х/ф «Мачо i Ботан»
17.00 Х/ф «Мачо i Ботан 2»
19.00 Х/ф «Телепорт»
21.00 Х/ф «Зоряний десант» 
23.30 Х/ф «Зразковий самець 
2»
02.45 Служба розшуку дiтей 
02.50 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.45, 18.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
09.15, 10.45, 19.15, 01.45 Кра-
їна У 
11.15, 00.30 Одного разу 
в Одесi 
12.15 4 весiлля 
14.15, 02.45 Панянка-селянка 
16.15 Богиня шопiнгу 
21.15 Х/ф «Хоробре серце» 
03.45 Теорiя зради 
04.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 Х/ф «Входящий»
09.00, 17.20 «Затерянный мир»
11.55 Х/ф «Мегапровал»
13.45 Х/ф «Теневые волки»
15.25 Т/с «Рекс» 
19.25 Х/ф «ХХХ»
21.55 Х/ф «Сломанная стрела»
00.00 Х/ф «Посыльный»
01.45 «Облом.UA.»
02.50 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

СУБОТА, 26 вересня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.15 Додолики 
06.25, 06.30, 06.35, 06.40, 
06.40, 06.45, 06.50, 08.15, 08.20, 
08.20 Веселi саморобки 
06.55, 08.25 Уроки тiтоньки 
Сови. Географiя-малятко 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.00, 
02.35, 03.50, 05.35 Новини 
07.15, 08.30 М/с «Кмiтливий 
Сяодзi» 
08.50, 02.25 Погода 
09.05 Енеїда 
10.10 Х/ф «Чарiвник країни 
мрiй» 1 с. …
12.00, 01.15 Плiч-о-плiч 
12.30 Школа майбутнього. 
Iнновацiї у всьому свiтi 
13.35 ХАЙ-ТЕК (iнновацiйна) 
археологiя 
14.00 Зеленi мiста 
14.25 Телепродаж 
15.00 UA Фольк. Спогади 
15.55 Вiдсутнiсть доказi в. 
Смерть Мерлiн Монро 
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ) 
19.30 Т/с «Таємний код вiри»
20.30 Д/с «Свiт майбутнього. 
Планета Земля 2050» 
21.25 Д/с «Неймовiрнi винаходи» 
22.00 Х/ф «Стрiмголов»
00.25 Святi та грiшнi 
01.30, 04.40 #ВУКРАЇНI
03.00 Бюджетники 
04.15 Перша шпальта 
05.05 Схеми. Корупцiя 
в деталях 

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей»

08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
11.15 Т/с «Свати» 
15.30 «Танцi з зiрками 2020»
19.30, 05.15 ТСН 
20.15 «Чистоnews 2020»
20.20 «Маскарад»
22.00 «Жiночий квартал 2020»
23.20, 00.20 «Свiтське життя. 
2020»
01.20 «Лiга смiху 2020»
02.40 Х/ф «Тiльки для зако-
ханих»

IНТЕР
05.20 «Телемагазин»
06.00 «Слово Предстоятеля»
06.05 Х/ф «Розлучення з 
хвостом»
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Покровськi ворота» 
14.00 Х/ф «Солодка жiнка» 
15.50 Т/с «По рiзних берегах»
20.00, 02.05 «Подробицi»
20.30 Концерт «Iнтер. Лайма. 
Рандеву» 
22.15 Т/с «Любовь не дiлиться 
на два» 
02.35 «Орел i Решка. Шопiнг» 
04.15 «Великий бокс. Сергiй 
ДеревТянченко — Джермалл 
Чарло» 

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.30 Факти 
04.55 Т/с «Копи на роботi»
05.45 Скетч-шоу «На трьох»
06.50 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-2» 
09.40 Т/с «Таємнi дверi»
12.35, 13.00 Т/с «Пес-5»
12.45 Факти. День 
16.05 Х/ф «Форсаж-5: Шалена 
п'ятiрка»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Форсаж-6»
21.45 Х/ф «Форсаж-7»
00.30 Х/ф «Арсенал»
02.10 Х/ф «Вiлсон»

СТБ
04.40 Т/с «Життя прекрасне»
09.30 «Неймовiрна правда 
про зiрок»
10.55 Т/с «I будуть люди»
16.55, 23.10 «Звана вечеря»
19.00 «МастерШеф — 10»
01.10 Х/ф «Тутсi» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20, 01.40 Варьяти
10.00 Орел i решка 
12.10 Хто зверху?
14.20 Х/ф «Телепорт»
16.10 Х/ф «Тiнь»
18.20 Х/ф «Мумiя»
21.00 Х/ф «Мумiя поверта-
ється»
23.50 Х/ф «Пiрамiда»
02.40 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.35 М/ф «Тваринний загiн. 
Код Марко Поло» 
11.15 Х/ф «Iзгой» 
14.00 Х/ф «Хоробре серце» 
17.15 Х/ф «Джон Вiк»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.00 Країна У 
00.30 Панянка-селянка 
01.45 Теорiя зради 
02.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
07.25 «Джедаи 2020»
08.25 «Затерянный мир»
13.30 Х/ф «Юрские игры»
15.10 Х/ф «Врата воинов»
17.10 Х/ф «Легенды: Гробница 
дракона»
19.00 Х/ф «Обет молчания»
20.45 Х/ф «Подстава»
22.30 Х/ф «Фар Край»
00.10 Х/ф «Рейд в пустыню-2»

01.45 «Облом.UA.»
02.50 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

НЕДIЛЯ, 27 вересня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.15 Додолики 
06.25, 06.30, 06.35, 06.40, 
06.40, 06.45, 06.50, 08.15, 08.20, 
08.20 Веселi саморобки 
06.55, 08.25 Уроки тiтоньки 
Сови. Мудрi казки тiтоньки 
Сови 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.45, 
02.35, 03.50, 05.35 Новини 
07.15, 08.30 М/с «Кмiтливий 
Сяодзi» 
09.00 Божественна 
Лiтургiя Православної 
Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви 
в Українi 
13.30, 00.15 Т/с «Таємний код 
вiри»
14.25 Телепродаж 
15.00, 01.25 Країна пiсень 
16.00 Т/с «Модус»
18.00 Д/ц «Iсторiї вулканiв» 
18.30 Д/ц «Всi на море. 
Мозамбiкi» 
19.30 Д/с «Планета iннова-
цiй. У пошуках майбутнього 
комунiкацiй» 
19.55 Д/ф «Острови: Азорськi 
острови. Люди, фауна, спосiб 
життя» 
21.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
22.00 Х/ф «Створення ледi»
00.10, 02.25 Погода 
01.15 Плiч-о-плiч 
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 «Лото-забава»
09.25 «Свiт навиворiт 11: 
Китай»
10.30 «Свiт навиворiт»
18.15 «Українськi сенсацiї 
2020»
19.30, 05.00 ТСН: «ТСН-Тиж-
день» 
21.00 «Танцi з зiрками 2020»
00.40 Х/ф «Стiв Джобс»
03.00 Х/ф «Холодне лiто 
53-го» 

IНТЕР
08.00 «Удачный проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Iнше життя»
12.00 Х/ф «Пiдкидьок» 
13.30 Т/с «Вещдок. Личное 
дело»
18.10 Х/ф «Наслiдки» 
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «К-19» 
23.15 Х/ф «П'ять хвилин 
страху» 
01.05 «Вещдок»
03.30 Д/п «Пережити Голокост. 
Вiйна Фреддi Ноллер» 

ICTV
04.50 Скарб нацiї 
05.00 Еврика!
05.10 Факти 
05.35, 07.25 Анти-зомбi 
06.30, 09.25 Громадянська 
оборона 
08.25 Секретний фронт 
10.20, 13.00 Т/с «Вiддiл 44»
12.45 Факти. День 
13.30 Х/ф «Форсаж-6»
16.00 Х/ф «Форсаж-7»
18.45 Факти тижня 
20.35 Х/ф «Форсаж-8»
23.30 Х/ф «Перевiзник: 
Спадщина»
01.25 Х/ф «Звiт 
з «Європи»

СТБ
05.15 «За двома зайцями: 
невiдома версiя»
05.50 Х/ф «Вiдпустка за свiй 
рахунок» 
08.40 «МастерШеф — 10»
12.45 «СуперМама»
16.55 «Хата на тата»
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
21.10 «Я соромлюсь свого 
тiла»
23.10 «Детектор брехнi»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 01.10 Варьяти
07.25, 09.15 Kids» Time 
07.30 М/ф «Гноми вдома» 
09.20 Х/ф «Флаббер» 
11.10 Х/ф «Зоряний десант» 
13.50 Х/ф «Мумiя»
16.10 Х/ф «Мумiя поверта-
ється»
19.00 Х/ф «Мумiя: Гробниця Iм-
ператора Драконiв»
21.00 Х/ф «Цар скорпiонiв» 
23.00 Х/ф «Омен»
02.30 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.10 М/ф «Жаб'яче королiв-
ство: Таємниця кришталевої 
жаби» 
10.40 Х/ф «Золотоволоска» 
12.15 Х/ф «Маленька чорна 
книжка»
14.00 Х/ф «Мiсiя неможлива: 
протокол Фантом»
16.30 Х/ф «Мiсiя неможлива: 
нацiя iзгоїв»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Одно-
го разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 22.00, 23.30, 
00.00 Країна У 
00.30 Панянка-селянка 
01.45 Щоденники Темного
03.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
09.00 «Затерянный мир»
13.00 Х/ф «Летающие мечи 
у врат Дракона»
15.20 Х/ф «Бог войны»
18.00 Х/ф «ХХХ»
20.15 Х/ф «ХХХ: Новый 
уровень»
22.10 Х/ф «Мегапровал»
00.00 Х/ф «Рейд 
в пустыню-2»
01.35 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»
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Êîëè âñ³ êàðòèíè áóäóòü ãîòî-
â³ — âîíè ïî¿äóòü â ò³ ì³ñòà, ÿê³ 
íà íèõ íàìàëüîâàí³. Íà êàðòèíè 
íàíåñóòü àâòîãðàôè â³äîì³ æèòåë³ 
öèõ ì³ñò. Ï³ñëÿ âèñòàâîê êàðòèíè 
ïîâåðíóòü äî Òåðíîïîëÿ. ̄ õ ïðî-
äàäóòü íà àóêö³îí³, ùîá ï³äòðèìà-
òè áëàãîä³éíèé ïðîºêò «Æîâòèé 
ôàðòóõ».

Öåé ïðîºêò óæå ïðàöþº ó Òåð-
íîïîë³. Ùîíåä³ë³ âîëîíòåðè ðîç-

äàþòü ãàðÿ÷³ îá³äè äëÿ áåçõàò-
÷åíê³â òà ëþäåé, ÿê³ ïîòðàïèëè 
ó ñêðóòí³ æèòòºâ³ îáñòàâèíè. 
Ï³ñëÿ ïðîäàæó êàðòèí îðãàí³çà-
òîðè àðò-ïðîºêòó ñïîä³âàþòüñÿ 
ïðèäáàòè ðåñòîðàí íà êîëåñàõ, 
ùîá âîëîíòåðè ìîãëè ãîòóâàòè 
òà äîñòàâëÿòè ¿æó ó ð³çí³ ðàéîíè 
ì³ñòà.

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ

РЕКЛАМА

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Õóäîæíèöÿ Îêñàíà Áàíäàê 
êàæå, ùî ñåðöåì öüîãî ïðîºêòó 
áóäå êàðòèíà, äå çîáðàæåíî ìîíó-
ìåíò «Ìîëåêóëÿðí³ ëþäè», ÿêèé 
çíàõîäèòüñÿ ó Áåðë³í³. Îá'ºêò 
ñêëàäàºòüñÿ ç ñèëóåò³â òðüîõ ëþ-
äåé òà âàæèòü áëèçüêî 45 òîíí.

— «Ìîëåêóëÿðí³ ëþäè» ñèì-
âîë³çóþòü ö³ë³ñí³ñòü òðàäèö³é 
òà ëþäåé, — ðîçïîâ³äàº Îêñàíà 
Áàíäàê. — ß äóìàþ, ùî öÿ êàðòè-
íà ñòàíå ñâîºð³äíîþ ðîäçèíêîþ 
ïðîºêòó, àäæå íà ³íøèõ ïîëîòíàõ 
çîáðàæåí³ ïàì'ÿòêè àðõ³òåêòóðè 

ì³ñò ªâðîïè.
Òóò º: Ðèì, Àìñòåðäàì, Áåðë³í, 

Ëîíäîí, Ë³ñàáîí, Áàðñåëîíà. ²íø³ 
ì³ñòà ïîêè ùî õóäîæíèöÿ òðèìàº 
â ñåêðåò³. Íàðàç³ âîíà ùå ïðàöþº 
íàä ñòâîðåííÿì êàðòèí. Äåÿê³ ðî-
áîòè ëèøå íà åòàï³ ñòâîðåííÿ.

— ß â æîäíîìó ì³ñò³, ÿê³ çîáðà-
çèëà, íå áóëà, àëå ñïîä³âàþñü, ùî 
âñå æ ÿ òàì ïîáóâàþ, îñîáëèâî 
õî÷ó ïîòðàïèòè äî Ôðàíö³¿, — 
êàæå õóäîæíèöÿ. — Íàäèõàëàñü 
çà äîïîìîãîþ ôîòî. Ïðîòÿãîì 
ì³ñÿöÿ íàïèñàëà ÷îòèðè êàðòèíè, 
îäíàê âîíè ùå íå äî ê³íöÿ çàâåð-
øåí³, òîìó ÿ òðîõè õâèëþâàëàñü 
ïîêàçóâàòè ¿õ.

«8 ЧУДЕС ЄВРОПИ» У ТЕРНОПОЛІ: 
ПОТРІБЕН РЕСТОРАН НА КОЛЕСАХ 
Благодійність  У Тернополі стартував 
волонтерський арт-проєкт «8 чудес 
Європи». Полотна тернопільської художниці 
побувають у різних містах Європи. Згодом 
їх продадуть на аукціоні, щоб придбати 
ресторан на колесах для волонтерів, які 
готують благодійні обіди для безхатьків

«Íàäèõàëàñü 
çà äîïîìîãîþ ôîòî. 
Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ 
íàïèñàëà ÷îòèðè 
êàðòèíè, îäíàê âîíè 
ùå íå çàâåðøåí³»

Тернопільська художниця Оксана Бандак каже, що ще не 
була в жодному місті, яке зобразила на своїх картинах

Картини встановлять на головних площах міст, 
які на них зображені. Місцеві зможуть оцінити 
роботу художниці з Тернополя

Картини поїдуть в різні міста Європи уже 
на початку жовтня Деякі картини лише в процесі створення
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Я сьогодні як сорока: дров наруба-
ти, піч розтопити, води наносити, 
кашу зварити, дитя нагодувати. 
Шкода що дати нікому…

***
Коефіцієнт байдужості до чоловіка 
збільшується пропорційно кількості 
невиконаних обіцянок.

***
Мами з дітьми гуляють на дитячому 
майданчику. Мами кричать:
— Мілана, не чіпай Моніку!
— Платоша, не смикай Ясміну 
за кіски!
— Мірана, не кидайся піском 
в Роберта!
Тут лунає скромне:

— Марічко, підемо додому.
Всі мами обернулися, притихли… і 
питають:
— Шановна, а як доньці живеться з 
таким рідкісним ім'ям?

***
— Алло, донечко, як справи?
— Мамо, погано тебе чую, діти 
кричать, у мене болить голова.
— Я питаю — як справи?
— Нічого не встигаю, безлад у хаті, 
їсти нічого, діти на голові стоять, 
молодший всю ніч плакав!
— Зараз приїду, все приберу, 
виперу, зварю вечерю для дітей та 
Андрія, а ти ляжеш, відпочинеш!
— Якого Андрія?

— Твого чоловіка!
— Мого чоловіка звуть Іван!
— Ой, вибачте, я, мабуть, номером 
помилилася.
— Так, я не зрозуміла, ви що — 
не приїдете?!

***
Спека. Їде автобус, набитий людьми.
У ньому старенька — згорблена, 
така миловидна, ну, знаєте, класич-
на бабця. А поруч дівчина. Плаття 
коротке, пів спини видно, татую-
вання одне на іншому.
Бабуся вдивляється в чорнильну 
в'язь малюнків.
— Чого дивитесь? Дуже цікаво? 
Не було у вашій молодості татушок, 

так? — грубіянить дівчина.
— Та ні, дочко. Були. Все було. Тільки 
я 20 років китайську в університеті 
викладала і ніяк зрозуміти не можу.
— Що зрозуміти не можете? — смі-
ється та.
— Чому у тебе на шиї написано 
"повторно не заморожувати"?

***
Найкращий спосіб відв'язатися від 
колектора — дзвонити йому щодня 
о п'ятій ранку і бажати доброго 
ранку і гарного дня.

***
У людини дві проблеми: допра-
цювати до п'ятниці й не померти 
до понеділка.

ÐÎÇÂÀÃÈ
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ОВЕН Не всі ваші справи будуть 
йти гладко, так, як вам того 
хотілося б. Але не поспішайте 

звинувачувати злий рок, адже часто 
наші плани зриваються, щоб привести 
нас у краще місце. Тому довіряйте долі, 
контролюйте емоції та передчасно 
не засмучуйтеся.

ТЕЛЕЦЬ Тельці, здається, ви-
рішили закохатися в життя цієї 
осені. І хоча може здаватися, 

що у цього знака не відбувається нічого 
надприродного, він буде отримувати 
задоволення від усіх дрібниць у його 
оточенні та діяльності. А на таку насоло-
ду приходить і успіх, і любов, і нові 
можливості.

БЛИЗНЮКИ Розпочаті цим зна-
ком справи будуть розвиватися, 
рости, приносити дохід і успіх. 

Осінь для Близнюків стане часом реа-
лізації їх талантів і творчості, які вони 
будуть вкладати в усе, чим займаються. 
Головне, не зважати на думку натовпу і 
творити те, що близьке серцю.

РАК Осінь цього знака не буде 
стабільною, вона буде нагадувати 
рух хвилі зі злетами і падіннями 

різних масштабів. Для того, щоб осідлати 
цю хвилю, потрібно буде навчитися 
гнучкості, а часом навіть хитрості, які 
допоможуть вийти з будь-яких ситуацій.

ЛЕВ Левів чекає велика кількість 
нового досвіду, який був неви-
димим і недоступним їм раніше. 

Колись далекі цілі та мрії втілюватимуть-
ся в життя, якщо цей знак не побоїться 
зробити перший крок їм назустріч. 

ДІВА Нові, місцями зухвалі й 
точно несподівані ідеї поллють-
ся потоком у свідомість Дів, 

яких чекатиме нелегка справа: зрозумі-
ти, що з цього всього гідне їх уваги. Але 
як тільки цей знак зрозуміє, куди варто 
вкласти свої сили, енергію та креатив-
ність, його чекає великий успіх.

ТЕРЕЗИ Для того, щоб втілити 
мрії в реальність, цьому знаку 
треба зробити генеральне 

прибирання в справах і думках. Цієї 
осені Терезам варто очистити свій про-
стір від неактуальних проєктів, старих 
незавершених справ, а свої думки — від 
переживань про минуле. 

СКОРПІОН Скорпіони щось 
задумали, але поки що ревно 
бережуть усе в таємниці. 

Глибокий всебічний аналіз, аналітичні 
відомості та посилена робота інтелекту 
дадуть цьому знаку всі карти в руки для 
їх намірів. Але не варто бути такими 
скритними, адже чужа думка часом 
буває дуже корисною.

СТРІЛЕЦЬ Ця осінь буде пов’я-
зана з новинами, пропозиціями 
та навчанням для більшості 

представників цього знака. Стрільців 
може очікувати перекваліфікація, нова 
професія або якісно новий рівень у своїй 
сфері діяльності. Сприймайте всі життєві 
події, як уроки, які вам потрібно пройти 
зараз, щоб не наламати дров пізніше.

КОЗЕРІГ Працьовитих Козе-
рогів чекає сезон гедонізму. Ві-
дірвіться нарешті від роботи та 

дозвольте собі насолоджуватися їжею, 
прогулянками, шопінгом, масажем і 
всім, чого бажає ваша душа. Тільки 
тоді, коли ви навчитеся отримувати 
задоволення від життя, воно подарує 
вам бажане.

ВОДОЛІЙ Для цього знака 
осінь буде чистим аркушем, з 
якого варто почати все заново. 

Забудьте старі справи, образи та невда-
чі, викиньте стару картину та приступіть 
до творення нової, ідеальної та барви-
стої. Відтепер усе у ваших руках і тільки 
від вас залежить, якими фарбами 
заграє ваше життя в цей сезон.

РИБИ Осінь може видатися 
досить емоційною для Риб, 
яким в жодному разі не варто 

придушувати свої почуття. Події будуть 
накривати представників цього знака 
й для того, щоб у них не потонути, по-
трібно знаходити вихід емоціям різного 
спектру і не забувати про ментальний 
відпочинок.

Гороскоп на осінь

АНЕКДОТИ

— А ти знаєш, що помідори — це 
ягоди?
— Та ну! Так що ж це виходить, 
кетчуп — це варення?

***
Чому кожну нову зубну пасту 
завжди рекомендують тільки 
дев'ять з десяти стоматологів? 
Хто цей десятий, якому постійно 
все не подобається?

***
— Мила, наскільки міцною 
зробити тобі каву?
— Настільки, наскільки міцна 
твоя любов до мене!
— Тобто, води взагалі не дода-
вати, зерна пожуєш?

***
— Як відрізнити порядну люди-
ну від порядної сволоти?
— Винятково експерименталь-
ним шляхом.
— Це як?
— Дай мені 100 баксів.
— Не дам!
— Експеримент закінчено.

***
— Чуєш, а Ілон Маск, це хто?
— Це інженер.
— Прямо як наш Васька?
— Нє, Васька — старший інженер!

***
Літо вже скінчилося, а у тебе 
так і немає фото, де ти сидиш 
на пляжі з винцем?

***
— Мамо, а ти любиш ходити 
босоніж?
— Так, люблю.
— Тоді я пішла у твоїх туфлях.

***
— Дивись, на весільній машині 
ляльку страшну прикріпили!
— Тихо ти, це наречена з люка 
дивиться…

***
— Купила китайський чай для 
схуднення.
— А він смачний?

— З тортиком — офігенно!

***
— Мадам, ви спалили й полама-
ли всі мости. Що тепер хочете?
— Човняра. На той берег зганяти 
треба.

***
Не треба на пачках сигарет 
друкувати всяку ахінею.
Достатньо написати: «Виручені 
кошти підуть до фонду допомо-
ги депутатам Верховної Ради» — 
і пів країни кине палити.

***
Для збереження гарної фігури 
жінці потрібно лише три речі: тре-
нажер, масажер і залицяльник.

***
Я не завжди знаю, про що гово-
рю, але знаю, що правий.

***
Старість починається тоді, коли 
більше грошей витрачається 
на підтримку здоров'я, ніж 
на його руйнування.

***
— Кажуть, вівсянка жахливо 
подорожчає, треба бігти й 
закуповуватися!
— І я теж побіжу закуповуватися, 
як запаси гречки доїм…

***
— А якщо у мене парашут 
не розкриється?
— Укладальник парашутів не от-
римає премію.

***
В ремонті найголовніше — 
не розлучитися.

***
Якщо жаба після весілля стає 
красунею — це диво. А ось 
якщо красуня після весілля стає 
жабою — це побут.

***
Бути жінкою дуже складно. Бути 
жінкою — це бути як мужик, 
тільки у тебе на шиї мужик, 
який як баба.
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Погода у Тернополі
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Автодилери Тернополя 

КОМПАНІЯ BESTCARS TERNOPIL 
Надаємо повний спектр послуг щодо придбан-
ня та доставки авто з США. Повний супровід 
до реєстрації в сервісному центрі МВС. Пошук 
автомобіля на торгових майданчиках США та 
Канади. Покупка вибраного вами авто. Тран-
спортування авто зі США в європейський порт. 
Доставка з порту до вас. Розмитнення автомобі-
ля. Допомога у відновленні авто. Сертифікація. 
Реєстрація в сервісному центрі МРЕО.
Адреса: c. Підгородне, вул. Стрийська, 17 
(неподалік від регіонального сервісного 
центру МВС в Тернопільській області). Тел. 
096–622–11–11. Сайт: http://bestcars.te.ua/
Email: bestcarsteua@gmail.com. Instagram: best.
cars.tenopil 
Час роботи: з 09.00 до 18.00, субота з 
09.00 до 16.00. Неділя — вихідний.

КОМПАНІЯ «ТЕРНОКАР» 
Компанія «ТерноКар» доставляє якісні авто-
мобілі з перевіреними пробігами за найниж-
чими цінами зі Швейцарії, Європи, Канади. 
«ТерноКар» пропонує: доставка і розмитнення 
авто зі Швейцарії; 100% оригінальні пробіги; 
понад 80 авто в наявності; найнижчі ціни; 
автострахування; купівля авто онлайн. Тож, 
якщо ви хочете придбати якісне європейське 
авто відомої марки, або ж застрахувати влас-
ний автомобіль — звертайтеся в автосалон 
«ТерноКар».
Наша адреса: м. Тернопіль, вул. Збаразьке 
Кільце, 3.
Тел.: 098–175–15–00, 068–077–56–27, 
0352–42–02–02. Детальна інформація на на-
шому сайті ternocar.com.ua
Наш Youtube канал Instagram Telegram 

КОМПАНІЯ ONLINEAUTO 
Компанія OnlineAuto — це сервіс, який дозволяє 
вигідно придбати на світових автомобільних 
аукціонах — у страхової або лізингової компа-
ній, або у офіційних дилерів. Це значить, що 
авто буде дешевше, ніж за ринковою ціною, з 
прозорою історією та справжнім пробігом. Чому 
ми? Бо з нами надійно та безпечно! З допомо-
гою менеджера ви можете визначитись щодо 
марки, моделі, року випуску та інших бажаних 
параметрів, які ви хочете бачити у вашому 
автомобілі. Ми зробимо детальний аналіз і оці-
нимо стан авто за допомогою спеціалізованих 
сервісів, підготуємо всі необхідні документи 
для експорту зі США, максимально швидко та 
безпечно доставимо вантаж до вашої домівки. 
Допоможемо з розмитненням за оптимально 
короткий час та мінімальні витрати. А всі пла-
тежі за ваше авто будуть здійснюватися лише 
безготівковим способом — через банк. Про це 
та інше ви можете більше прочитати на нашому 
сайті — http://onlineauto.te.ua.
Тел.: 098–089–80–09, 066–089–80–09, 
093–089–80–09.
Адреси в м. Тернопіль: вул. П. Морозенка, 2 а, 
вул. Текстильна, 28ч, ТРЦ «Подоляни», цен-
тральне фойє біля ескалатора. 
Сайт: onlineauto.te.ua
Соц. мережі: facebook.com/OnlineAuto.ua, 
instagram.com/onlineauto.ua
Приєднуйся у Viber до OnlineAuto.ua 

КОМПАНІЯ AUTOHOUSE.TE 
Компанія Autohouse.te — це зручність 
та надійність. Ми надаємо послуги 
доставки автомобіля з найбільших 
аукціонів Європи під замовлення. Маючи 
3-річний досвід роботи у даній сфері 
та висококваліфікованих спеціалістів, 
гарантуємо кожному нашому клієнту 
оперативність та якість виконання 
замовлення. Працюючи з нами, ви 
економите свій час і гроші, оскільки ми 
відповідально та професійно підходимо 
до кожного етапу роботи — від покупки 
до розмитнення. З нами працювати 
вигідно: купуємо авто на аукціонах Європи, 
привозимо ваше авто в Україну, допомагаємо 
в розмитнені, ставимо на реєстрацію, готуємо 
супроводжуючі документи, привозимо 
автомобілі з Англії під «розборку» і 
на розмитнення, оформляємо авто в кредит. 
Ми пропонуємо найвигідніші умови 
співпраці й цінуємо кожного клієнта!
Адреса: м. Тернопіль, вул. Руська, 23. 
Графік роботи з 9.00 до 19.00. 
Тел. 067–815–51–55 (Viber) 


