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 Життя в африканській республіці майже 
за 6000 кілометрів від рідного дому, сім'ї, друзів 
та з іншими кліматичними умовами, природою 
та звичаями. Що робитиме Юрій Кульпа у Конго?

 Військовий — єдиний з Тернополя, хто пройшов 
конкурсний відбір та приєднався до складу 
миротворців ООН. Ексклюзивна розповідь про 
життя на іншому материку   с. 6

МИРОТВОРЦЕМ У КОНГО
ЯК ТЕРНОПОЛЯНИН СТАВ
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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 лінії «20 хвилин» 

чергує  журналіст  Федір Восінський. 

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,  

VADIMEV15@GMAIL.COM 

ßê ðîçïîâ³äàþòü òåðíîïî-
ëÿíè — íå çàâæäè ñ³ìåéí³ ë³êàð³ 
íàïðàâëÿþòü íà ÏËÐ-òåñò ÷è ÊÒ 
ëåãåí³â, íàâ³òü ÿêùî º ñèìïòîìè 
êîðîíàâ³ðóñó.

— Ó ìåíå áóëè ñèìïòîìè, äîâãî 
òðèìàëàñÿ âèñîêà òåìïåðàòóðà, — 
êàæå òåðíîïîëÿíêà Ìàð³ÿ. — Ì³é 
ñ³ìåéíèé ë³êàð ïðèçíà÷àâ ìåí³ àí-
òèá³îòèêè, àëå öå íå äîïîìàãàëî. 
Íà 7 äåíü ìåíå íàïðàâèëè íà ÊÒ 
ëåãåíü. Àëå íàïðàâèëè íà ñëîâàõ — 
í³ÿêî¿ äîâ³äêè ìåí³ íå äàëè, ëèøå 
ñêàçàëè, êóäè éòè äëÿ îáñòåæåííÿ. 
Ïîïåðåäíüî ÿ çàïèñàëàñü ïî òå-
ëåôîíó, çàïëàòèëà 650 ãðèâåíü. 
Âèÿâèëîñü — ó ìåíå äâîñòîðîííÿ 
ïíåâìîí³ÿ. Ï³ñëÿ öüîãî âæå ë³êàð 
íàïðàâèâ ìåíå íà ÏËÐ-òåñò. Ïî-
÷àëè êîëîòè àíòèá³îòèêè. Êîðî-
íàâ³ðóñó ó ìåíå íå âèÿâèëè.

Òàêèõ ³ñòîð³é ÷èìàëî — ë³êà-
ð³ íå äàþòü íàïðàâëåííÿ íà ÊÒ, 
à «íàïðàâëÿþòü» áåç äîâ³äîê.

«КТ МАЄ БУТИ 
БЕЗКОШТОВНА» 

Ïðî òå, ùî ÊÒ òà ðåíòãåí ìàþòü 
ïðîâîäèòè áåçêîøòîâíî ïàö³ºíòàì 
ç ï³äîçðîþ íà êîðîíàâ³ðóñ, çàÿâèâ 
ì³í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ñòåïàíîâ 
ï³ä ÷àñ áðèô³íãó 12 æîâòíÿ.

— Ó íàñ êîìï’þòåðíà òîìîãðàô³ÿ 
òà ðåíòãåí âíåñåíî äî êîâ³äíîãî ïà-
êåòó ÍÑÇÓ, — êàæå ì³í³ñòð. — ßêùî 
º â³äïîâ³äíå íàïðàâëåííÿ ñ³ìåéíîãî 
àáî ë³êóþ÷îãî ë³êàðÿ — öþ ïîñëóãó 
âàì ìàþòü íàäàòè áåçîïëàòíî. Âàì 
çîáîâ’ÿçàí³ íàäàòè öþ äîïîìîãó 
áåçêîøòîâíî.

Òàê³ âèïàäêè, êîëè ç ïàö³ºíò³â 
çà ÊÒ âèìàãàþòü ãðîø³, òðàïëÿ-
þòüñÿ ÷àñòî. Íà ë³í³þ Íàöñëóæáè 
çäîðîâ’ÿ ïîñò³éíî íàäõîäÿòü ñêàðãè 
ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè. Ì³í³ñòð 
êàæå — íå âàðòî ìîâ÷àòè, ÿêùî ç 
âàñ âèìàãàþòü ãðîø³ çà ïðîöåäóðè, 
ÿê³ ïîâèíí³ áóòè áåçêîøòîâíèìè. 
Îäðàçó ïîâ³äîìëÿéòå ïðî öå ÍÑÇÓ.

— ª â³äïîâ³äíèé êîíòàêò-öåíòð 
ÍÑÇÓ çà íîìåðîì 16–77, — êàæå 
ì³í³ñòð. 

ЯК УСЕ НА ПРАКТИЦІ
ßê ïîÿñíþþòü â óïðàâë³íí³ îõî-

ðîíè çäîðîâ’ÿ ÎÄÀ — ÊÒ ä³éñíî 
ïðîâîäÿòü áåçêîøòîâíî, îäíàê öå 
ñòîñóºòüñÿ òèõ çàêëàä³â, ÿê³ óêëàëè 
äîãîâ³ð ç ÍÑÇÓ ³ ìàþòü òîìîãðàô. 
ßêùî òàêîãî äîãîâîðó íåìàº — 
çà ïðîöåäóðó äîâåäåòüñÿ ïëàòèòè.

— ßêùî õâîðèé ëåæèòü ó ñòàö³-
îíàð³, ³ â êîìóíàëüí³é óñòàíîâ³ º 
âëàñíèé òîìîãðàô — òî ö³ õâîð³ 
îáñòåæóþòüñÿ áåçêîøòîâíî, — 
ïîÿñíþº çàñòóïíèöÿ íà÷àëüíèêà 
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ÎÄÀ 

ЧОМУ ТЕРНОПОЛЯНИ НЕ МОЖУТЬ 
БЕЗКОШТОВНО ПРОЙТИ КТ 
Обстеження  Під час чергового 
брифінгу міністр охорони здоров’я Максим 
Степанов повідомив, що пацієнтам з 
підозрою на коронавірус КТ повинні 
проводити безкоштовно. За цю процедуру 
доводиться платити хворим

Ë³ä³ÿ ×àéêîâñüêà. — Ì³í³ñòåðñòâî 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ñï³ëüíî ç ÍÑÇÓ 
õî÷å ïðîâîäèòè äëÿ õâîðèõ íà êî-
ðîíàâ³ðóñ àáî ç ï³äîçðîþ ïîâí³-
ñòþ áåçêîøòîâíî öþ ïðîöåäóðó. 
Öåé ïàêåò áóäå ïðîïëà÷óâàòèñÿ 
ÍÑÇÓ ïðè óêëàäàíí³ óãîä çàêëàäó 
íà ë³êóâàííÿ ³ îáñòåæåííÿ õâîðèõ 
íà êîðîíàâ³ðóñ.

Îäíàê, ùî ðîáèòè, ÿêùî ë³êó-
âàëüíèé çàêëàä íå ìàº êîìï’þòåð-
íîãî òîìîãðàôà? Â îáëàñò³ º âñüîãî 
10 òîìîãðàô³â ³ ëèøå 4 ç íèõ — 
ó êîìóíàëüíèõ çàêëàäàõ:
 ÊÏ Òåðíîï³ëüñüêèé ì³ñüêèé 

ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð 

Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêðàäè, âóë. 
Ðóñüêà, 47;
 Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñíà êîìó-

íàëüíà êë³í³÷íà ïñèõîíåâðîëîã³÷íà 
ë³êàðíÿ, âóëèöÿ Òðîëåéáóñíà, 14;
 Òåðíîï³ëüñüêèé îáëàñíèé êë³-

í³÷íèé îíêîëîã³÷íèé äèñïàíñåð, 
âóëèöÿ Ðîìàíà Êóï÷èíñüêîãî, 8;
 Øóìñüêà ðàéîííà öåíòðàëüíà 

ë³êàðíÿ.
— Íå âñ³ çàêëàäè ìàþòü ÊÒ, — 

êàæå Ë³ä³ÿ ×àéêîâñüêà. — Ë³êó-
âàëüíèé çàêëàä ìîæå óêëàñòè äî-
ãîâ³ð ç ïðèâàòíèì ï³äïðèºìñòâîì 
íà îáñòåæåííÿ õâîðèõ, ÿêå ï³äïè-
ñàëî äîãîâ³ð ç ÍÑÇÓ. Òîä³ äåðæàâà 
áóäå ïåðåðàõîâóâàòè êîøòè çàêëàäó 
çà îáñòåæåííÿ ïàö³ºíò³â. Íàðàç³ áåç-
êîøòîâí³ ÊÒ ïðîâîäÿòü ëèøå, ÿêùî 
çàêëàä ìàº îáëàäíàííÿ.

ЩО ВІДПОВІЛИ В НСЗУ
Íà ãàðÿ÷³é ë³í³¿ Íàö³îíàëüíî¿ 

ñëóæáè çäîðîâ’ÿ ïîÿñíþþòü — 
ÿêùî âàø ñ³ìåéíèé ë³êàð âèïèñàâ 
âàì íàïðàâëåííÿ íà ÊÒ — âè ìîæå-
òå ï³òè äî áóäü-ÿêîãî çàêëàäó, ÿêèé 
óêëàâ óãîäó ç ÍÑÇÓ ³ ìàº òîìîãðàô.

— ßêùî ó âàñ º åëåêòðîííå íà-
ïðàâëåííÿ â³ä ñ³ìåéíîãî àáî ë³êó-
þ÷îãî ë³êàðÿ ïðî ïðîõîäæåííÿ ÊÒ 
ó çâ’ÿçêó ç ï³äîçðîþ íà êîðîíàâ³-
ðóñ — âè ìîæåòå çâåðíóòèñÿ äî ë³-
êóâàëüíîãî çàêëàäó, — ïîÿñíþþòü 
â ÍÑÇÓ. — Ó íàïðàâëåíí³ íå âêà-
çóºòüñÿ êîíêðåòíî¿ àäðåñè, êóäè âè 
ìîæåòå ïðèéòè äëÿ ïðîõîäæåííÿ 
ÊÒ, òàì âêàçàíà íàçâà ïîñëóãè. 
Âè ñàì³ îáèðàºòå çàêëàä, ÿêèé ìàº 
óêëàäåíèé äîãîâ³ð ç ÍÑÇÓ. Âàø ñ³-
ìåéíèé ë³êàð ìîæå ëèøå ïîðàäèòè, 
êóäè ìîæíà çâåðíóòèñÿ òà âêàçàòè 
àäðåñó òàêèõ çàêëàä³â.

ЩО КАЖУТЬ У МЕДЗАКЛАДАХ 
Ìåäèêè ïîÿñíþþòü òà íàãîëî-

øóþòü — ÊÒ ïîâèíí³ ïðèçíà÷àòè 
òèì, õòî ìàº êë³í³÷í³ ïîêàçè.

— Äëÿ ÊÒ ïîâèíí³ áóòè ïîêà-
çè, — ïîÿñíþº çàñòóïíèöÿ äè-
ðåêòîðà «Öåíòðó ïåðâèííî¿ ìå-
äèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè» Íàä³ÿ 
Áîäíàð. — ßêùî ïàö³ºíòè õî÷óòü 
çðîáèòè ÊÒ áåç ìåäïîêàç³â ³ íà-
ïðàâëåííÿ ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ — öå 
áóäå ïëàòíî. Âàðòî ðîçóì³òè, ùî 
äëÿ òàêîãî îáñòåæåííÿ ìàþòü áóòè 
ñåðéîçí³ ïîêàçè, áî ÊÒ íåñå âåëè-
êå ðåíòãåíîëîã³÷íå íàâàíòàæåííÿ 
íà îðãàí³çì ïàö³ºíòà.

Çàçâè÷àé òàêå îáñòåæåííÿ ïðîâî-
äÿòü òèì, õòî ëåæèòü ó ñòàö³îíàð³.

— Òàêå îáñòåæåííÿ çàçâè÷àé ïðî-
âîäÿòü íà âòîðèííîìó ð³âí³, êîëè 
ó ïàö³ºíòà ñåðåäí³é ÷è âàæêèé ïå-
ðåá³ã õâîðîáè, — ïðîäîâæóº Íàä³ÿ 
Áîäíàð. — ßêùî ïàö³ºíò ëåæèòü 
ó ñòàö³îíàð³ ³ ë³êàð ââàæàº, ùî ïà-
ö³ºíòó ïîòð³áíå òàêå äîñë³äæåííÿ, 
òî éîãî ïðîâîäÿòü. ßêùî çàêëàä ìàº 
òîìîãðàô ³ â³äïîâ³äíî óêëàâ äîãîâ³ð 
ç ÍÑÇÓ ïðî íàäàííÿ öèõ ïîñëóã, 
òî ïàö³ºíò í³÷îãî íå ïëàòèòü.

Ó äåÿêèõ ìåäçàêëàäàõ ïðàöþþòü 
ïðèâàòí³ êàá³íåòè, äå ìîæíà ïðî-
âåñòè îáñòåæåííÿ. Îäíàê ³ â êîìó-
íàëüíèõ çàêëàäàõ, ÿê³ ìàþòü ñâ³é 
òîìîãðàô, öÿ ïðîöåäóðà ïëàòíà.

— Ó íàñ âàðò³ñòü ÊÒ ëåãåí³â êîø-
òóº 660 ãðèâåíü, — ïîÿñíþþòü ó ÊÏ 
«Òåðíîï³ëüñüêèé ì³ñüêèé ë³êóâàëü-
íî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð». — Àëå 
ÿêùî ó âàñ ï³äîçðà íà êîðîíàâ³-
ðóñ — öå íå äî íàñ.

² ïîðàäèëè çâåðíóòèñÿ ó ïðèâàò-
íèé ä³àãíîñòè÷íèé êàá³íåò. Âàðò³ñòü 
îáñòåæåííÿ — 950 ãðèâåíü.

— Íå âàæëèâî, ÷è º ó âàñ ï³äîç-
ðà íà êîðîíàâ³ðóñ ÷è íåìàº — ìè 
âñòàíîâëþºìî, ÷è º ïíåâìîí³ÿ, — 
ïîÿñíèëè ó îäíîìó ç ïðèâàòíèõ 
êàá³íåò³â. — ÊÒ ó íàñ ïëàòíå, áî 
ìè ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî.

Íå âñ³ ë³êàðí³ ì³ñòà, äå ë³êóþòüñÿ 
õâîð³ íà êîðîíàâ³ðóñ, ìàþòü òîìî-
ãðàôè. Âèêîðèñòîâóþòü ðåíòãåí.

— Ó íàñ õâîð³ ïîñòóïàþòü ï³ñëÿ 
îáñòåæåííÿ ÊÒ, îñê³ëüêè íàø çà-
êëàä òàêîãî îáëàäíàííÿ íå ìàº, — 
êàæå äèðåêòîð ë³êàðí³ ¹ 3 Þð³é 
Ëàçàð÷óê. — Çà íåîáõ³äíîñò³ ìè 
ìîæåìî ðîáèòè ðåíòãåí õâîðèì 
íà êîðîíàâ³ðóñ.

Комп’ютерна томографія допома-
гає в діагностиці коронавірусу. Як 
пояснюють медики — навіть якщо 
ПЛР-тест показав негативний ре-
зультат, коронавірус можна виявити 
на знімку КТ.
— Часто бувають ситуації, коли лю-
дина має пневмонію, але результат 
лабораторного дослідження на ко-
ронавірус негативний, — пояснює 
академік НАМН України, профе-
сор-інфекціоніст Михайло Андрей-
чин. — Однак пневмонії, викликані 
коронавірусною інфекцією, мають 
на КТ свої особливості. Виявлені 
особливості пневмонії COVID-19 

потрібно враховувати, навіть якщо 
результат ПЛР-тесту від'ємний. Про-
водять комплексне лікування, щоб 
ослабити запальний процес і про-
тидіяти прогресуванню пневмонії й 
захопленню цим процесом нових 
ділянок легеневої тканини. Але є ве-
лика проблема. Ще досі не вдалось 
вивчити ефективний противірусний 
засіб. Дослідженням охоплено по-
над 300 препаратів. Однак наразі 
препарату з високою лікувальною 
дією немає.
Однак, як пояснює інфекціоніст, 
якщо у вас виявили пневмонію — 
не обов’язково, що це наслідок 

COVID-19.
— Існує понад 200 збудників, які ви-
кликають ГРВІ і можуть спричинити 
пневмонію, — зазначає професор. 
— Це парагрип, аденовірусна інфек-
ція, респіраторно-синцитіальна ін-
фекція, різні бактерійні та грибкові 
захворювання і багато інших. Тому 
не варто пов'язувати всі пневмонії з 
коронавірусом, навіть під час пан-
демії COVID-19. Пневмонії різної 
етіології були, є і будуть. Завдання 
лікаря — провести диференційну 
діагностику, а для цього використо-
вуються клінічні, епідеміологічні 
та лабораторні критерії.

Чому важливо проводити КТ легенів?

Комп’ютерні томографи є у приватних та комунальних 
закладах. Їх всього 10 на область 
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×è ìîæëèâî ïðîéòè 
ÊÒ ó Òåðíîïîë³ 
áåçêîøòîâíî, ÿêùî º 
ï³äîçðà íà êîâ³ä? Íå âñå 
òàê ïðîñòî, ÿê çàÿâèâ 
ì³í³ñòð
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135 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü â ÊÏ 
«Òåðíîï³ëüì³ñüêòåïëîêîìó-
íåíåðãî» âèòðàòèëè íà çàì³íó 
òåïëîâèõ ìåðåæ ìèíóëîãî òà 
öüîãî ðîêó.

ЯКИЙ ТАРИФ ВАРТО 
ОЧІКУВАТИ 

Êåð³âíèê êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà ïîÿñíèâ, ùî íàðàç³ 
âîíè çìóøåí³ ïðàöþâàòè çà ñòà-
ðèìè òàðèôàìè, àäæå ñïîæèâà-
÷³ ìàþòü ïðàâî ïðîòÿãîì ï'ÿòè 
ì³ñÿö³â ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ êà-
ðàíòèíó îô³ö³éíî âèáèðàòè âèä 
ïîñëóã, çã³äíî ç ÷èííèì çàêî-
íîäàâñòâîì. Àëå â ï³äïðèºìñòâ³ 
ùîì³ñÿ÷íî ïåðåðàõîâóþòü ¿õ 
â ñòîðîíó çìåíøåííÿ.

— Íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ ìè áóäå-
ìî áà÷èòè âàðò³ñòü âñ³õ åíåðãî-
íîñ³¿â ³ ôîðìóâàòèìåìî òàðèô, 
íà ñüîãîäí³ â³í áóâ áè íèæ÷èé 
íà 16 â³äñîòê³â â³ä ñòàðîãî òà-
ðèôó.

ПІДПРИЄМСТВО МАЄ БОРГ — 
ПОНАД 200 МІЛЬЙОНІВ 

ßê ðîçïîâ³â Àíäð³é ×óìàê, 
êîðèñòóâà÷³ âèíí³ ï³äïðèºìñòâó 
áëèçüêî 65 ì³ëüéîí³â, ñòàíîì 
íà øîñòå æîâòíÿ.

— Áîðã ó ÊÏ «Òåðíîï³ëü-
ì³ñüêòåïëîêîìóíåíåðãî» ïå-
ðåä «Íàôòîãàçîì» — áëèçüêî 
200 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Ïðè-
÷èíè öüîìó òðè: äîâãîòðèâàëà 
íåñïëàòà êîðèñòóâà÷àìè ïëàòè 
çà ïîñëóãè, ìè áàãàòî ðîê³â ïðà-
öþâàëè çà íåîá´ðóíòîâàíèìè òà-
ðèôàìè, à òàêîæ ò³ 65 ì³ëüéîí³â, 
ÿê³ âèíí³ ñïîæèâà÷³, — êàæå â³í.

Öüîãîð³÷ ï³äïðèºìñòâî òàêîæ 
ïðàöþâàëî â ì³íóñ, äîäàâ êå-
ð³âíèê.

Ì²ÑÒÎ

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

 Â³äïîâ³äíî äî ëèñòà óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè ÒÌÐ â³ä 
06.10.2020 ðîêó N 1435/04 «Ïðî 
îðãàí³çàö³þ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó 
ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ì³ñöåâèõ âè-
áîð³â», âíåñåí³ çì³íè â ñòðóêòóðó 
íàâ÷àëüíîãî ðîêó: êàí³êóëè ï³ñëÿ 
ïåðøîãî òðèìåñòðó áóäóòü òðèâà-
òè ç 21 ïî 26 æîâòíÿ.

Íà÷àëüíèöÿ óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 

Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Îëü-
ãà Ïîõèëÿê ðîçïîâ³ëà, ùî ïðèáðà-
òè ïðèì³ùåííÿ øê³ë òà çàáðàòè 
áþëåòåí³ âñòèãíóòü äî ïî÷àòêó 
íàâ÷àííÿ.

— Ãîëîâíå — ïðîäåç³íô³êó-
âàòè ïðèì³ùåííÿ, — êàæå ïàí³ 
Ïîõèëÿê. — Âèáîðè çàê³í÷ó-
þòüñÿ âíî÷³, òîæ áþëåòåí³ çà-
áåðóòü ùå äî ðàíêó. ß ãàäàþ, 
ùî êîæåí äèðåêòîð ï³äïèøå ç 
â³äïîâ³äíèìè ô³ðìàìè óãîäè, 

àáè ò³ îäðàçó ïðîäåç³íô³êóâàëè 
ïðèì³ùåííÿ.

Àëå ÷è ñïðàâä³ öå ðåàëüíî âèêî-
íàòè ëèøåíü çà îäèí äåíü? ² ÷îìó 
òàêà òðèâàë³ñòü êàí³êóë — 6 äí³â?

Äëÿ òîãî, àáè íå íàðàæàòè ä³-
òåé íà íåáåçïåêó, ïðèì³ùåííÿ 
øê³ë ïîòð³áíî ïîñò³éíî äåç³íô³-
êóâàòè òà ïðèáèðàòè. Îñîáëèâî 
ï³ñëÿ âèáîð³â, êîëè ïîò³ê ëþäåé 
âïðîäîâæ ö³ëîãî äíÿ áóäå ïî-
ñò³éíèì.

×è áóäóòü òåðíîï³ëüñüê³ øêî-
ëÿð³ â áåçïåö³, ÿêùî âñå õî÷óòü 
çðîáèòè çà äåíü, ìè ïîö³êàâèëèñÿ 
ó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà îáëàñíîãî 
ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó Âîëîäèìè-
ðà Ïàíè÷åâà.

— ß äóìàþ, ùî ç ïðîâ³òðþ-
âàííÿì ïðèì³ùåíü ïðîáëåì 
íå âèíèêíå, — êàæå Âîëîäèìèð 
Ïàíè÷åâ. — Çàãàëüíî âèçíàíî, 
ùî COVID-19 º ïîâ³òðÿíî-êðà-
ïåëüíîþ ³íôåêö³ºþ ³ ó÷àñòü 

çàáðóäíåíèõ ïîâåðõîíü ÷è ðóê 
äîâîë³ ñóìí³âíà. Ïðèáèðàòè òà 
äåç³íô³êóâàòè òðåáà. Àëå áîÿòèñÿ, 
ùî ñòîëè, ï³äëîãà ³ ³íø³ ïîâåðõí³ 
áóäóòü çàáðóäíåí³ â³ðóñîì, ÿêèé 
íåçðîçóì³ëî ÿêèì ÷èíîì ïîòðà-
ïèòü ó äèõàëüí³ øëÿõè ëþäèíè, 
íå âàðòî. Çâè÷àéíîãî ïðèáèðàííÿ 
ç âèêîðèñòàííÿì äåç³íô³êóþ÷èõ 
çàñîá³â, ÿê³ òðàäèö³éíî çàñòîñî-
âóþòü â øêîëàõ, áóäå àáñîëþòíî 
äîñòàòíüî.

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ïðîà-
íàë³çóâàëè òàðèôè çà îïàëåííÿ 
ìèíóëîãî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó 
â Òåðíîïîë³ òà ïîð³âíÿëè ¿õ ç ö³-
íîþ â ³íøèõ îáëàñíèõ öåíòðàõ.

СКІЛЬКИ ЗЕКОНОМИЛИ 
Ìèíóëîãî îïàëþâàëüíîãî 

ñåçîíó ó ÊÏ «Òåðíîï³ëüì³ñüê-
òåïëîêîìóíåíåðãî» òàðèôè 
ïîñò³éíî êîðèãóâàëè ó çâ'ÿçêó 
ç³ çìåíøåííÿì âàðòîñò³ ãàçó. 
Òàê, òåðíîïîëÿíè ñïëà÷óâàëè 
íà 16–37 â³äñîòê³â ìåíøó ö³íó 
â³ä ïëàíîâî¿.

Ïî÷èíàþ÷è â ³ä  æîâòíÿ 
2019 ðîêó, êîëè ïî÷àëè îïàëþ-
âàëüíèé ñåçîí, òàðèô ïîñò³é-
íî çìåíøóâàëè. Íà 22,6 â³äñî-
òêà — ó ïåðøèé ì³ñÿöü (çà òðè 
äí³ çä³éñíåííÿ îïàëåííÿ), 
íà 16,2 â³äñîòêà — ó ëèñòîïàä³ 
³ 22,7 â³äñîòêà — ó ãðóäí³. Òà 
íàéñóòòºâ³øå ó â³äñîòêîâîìó 
ñï³ââ³äíîøåíí³ çìåíøèëè ö³íó 
ó êâ³òí³ — íà 37,68 â³äñîòêà. Ç 
12,68 ãðí/ì êóá. äî 7,84 ãðí/ì 
êóá.

СКІЛЬКИ У ІНШИХ ОБЛАСНИХ 
ЦЕНТРАХ 

Ó ñóñ³äí³õ îáëàñíèõ öåí-
òðàõ — Ëüâîâ³ òà ×åðí³âöÿõ, 
ñèòóàö³ÿ äåùî ³íøà. Òàê, ñàìå 
×åðí³âö³ ñòàëè ºäèíèì îáëàñ-
íèì öåíòðîì ó Çàõ³äí³é Óêðà¿-
í³, â ÿêîìó íå ïåðåðàõîâóâàëè 
ïëàò³æêè çà îïàëåííÿ. Òîæ ÷åð-
í³â÷àíè ïëàòèëè ñòàëó ö³íó — 
27,90 ãðí çà ìåòð êóá³÷íèé âïðî-
äîâæ ñåçîíó.

Ëüâ³â'ÿíàì ïî÷àëè ïåðåðàõî-
âóâàòè ö³íó íà öåíòðàë³çîâàíå 
îïàëåííÿ ëèøå â ãðóäí³. Òîæ 
æèòåë³ öüîãî ì³ñòà ïëàòèëè 
íà 22–45 â³äñîòê³â ìåíøó ö³íó 
çà îïàëåííÿ â 2020 ðîö³ òà ãðóä-
í³ 2019 ðîêó.

Âðàõîâóþ÷è òàðèôè ï³ñëÿ 
ïåðåðàõóíêó ³ ïîð³âíÿâøè ¿õ 
ó òðüîõ îáëàñíèõ öåíòðàõ: Òåð-
íîïîë³, Ëüâîâ³ òà ×åðí³âöÿõ, 
ìîæíà ñêàçàòè, ùî íàéá³ëüøå 
çà òåïëî ó âëàñí³é îñåë³ ñïëà-
÷óþòü ÷åðí³â÷àíè, à íàéìåí-
øå — æèòåë³ Ôàéíîãî ì³ñòà, 
àäæå ó Ëüâîâ³ â ïåðø³ äâà ì³ñÿö³ 
â³ä ïî÷àòêó îïàëþâàííÿ òàðèôè 
íå ïåðåðàõîâóâàëè.

«ГОТОВІ ДО 
ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ» 

Ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç êåð³âíè-
êîì ÊÏ «Òåðíîï³ëüì³ñüêòåïëî-
êîìóíåíåðãî» Àíäð³ºì ×óìàêîì. 
Â³í ðîçïîâ³â, ùî òî÷íî¿ äàòè 
ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó 
íåìàº. Éîãî ðîçïî÷íóòü, êîëè 
ñåðåäíüîäîáîâà òåìïåðàòóðà 
ïðîòÿãîì òðüîõ ä³á áóäå íà ð³â-
í³ âîñüìè ãðàäóñ³â òåïëà. Òàêèõ 
òåìïåðàòóð â ï³äïðèºìñòâ³ î÷³-
êóþòü âæå â äâàäöÿòèõ ÷èñëàõ 
æîâòíÿ.

— Ï³äïðèºìñòâî íà ñòî â³ä-
ñîòê³â ãîòîâå äî íîâîãî îïà-
ëþâàëüíîãî ñåçîíó, — êàæå 
ïàí ×óìàê. — Ïîêè ùî çàãðîç 
í³ÿêèõ íåìàº. Ðîáîòè â êîòåëü-
íÿõ — íà çàâåðøàëüí³é ñòàä³¿. 
Îñòàòî÷íèé ðàõóíîê ùîäî ðå-
ìîíòó êîòåëåíü íàì íàäàäóòü 
ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò, òîìó 
âàðòîñò³ ðîá³ò ÿ ïîêè íàçâàòè 
íå ìîæó.

У школу за день після виборів: канікули у Тернополі 
перенесли на 21 жовтня

CКІЛЬКИ КОШТУВАТИМЕ 
ОПАЛЕННЯ ДЛЯ ТЕРНОПОЛЯН 
Тарифи  Невдовзі розпочнеться 
опалювальний сезон. Чи означає це, що 
в тернополян будуть гарячі батареї, але 
пусті гаманці? Про тарифи, які на нас 
чекають, дізнавалася «RIA плюс»

«ІНДИВІДУАЛКУ» 
ВСТАНОВИЛИ 175 ОСІБ 

Äëÿ âñòàíîâëåííÿ ³íäèâ³äó-
àëüíîãî îïàëåííÿ ó êâàðòèð³ 
ïîòð³áåí ðÿä äîçâîë³â òà óìîâ, 
çà ÿêèõ éîãî ìîæíà âñòàíîâèòè. 
Àëå îêóïàºòüñÿ òàêå ïðèäáàííÿ 
çà ø³ñòü-ñ³ì ðîê³â.

Â ì³æîïàëþâàëüíèé ïåð³îä ³í-
äèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ âñòàíîâèëè 
175 ìåøêàíö³â, ïðî öå ïîâ³äî-

ìèëà çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà äå-
ïàðòàìåíòó àðõ³òåêòóðè, ì³ñòîáó-
äóâàííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî 
ãîñïîäàðñòâà òà åíåðãîçáåðåæåííÿ 
îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñîô³ÿ Áëèç-
íþê íà ñòîð³íö³ Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
ÎÄÀ ó Facebook.

Ó Òåðíîïîë³ º ñïèñîê áàãà-
òîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, ìåøêàíö³ 
ÿêèõ ìîæóòü ï³äêëþ÷èòè ³íäèâ³-
äóàëüíå îáëàäíàííÿ.

Ìè ïîð³âíÿëè òàðèôè 
ó Òåðíîïîë³, Ëüâîâ³ òà 
×åðí³âöÿõ. Íàéá³ëüøå 
çà òåïëî ñïëà÷óþòü 
÷åðí³â÷àíè, íàéìåíøå — 
òåðíîïîëÿíè 

ЗМІНИ ТАРИФУ НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ОПАЛЕННЯ У 
ТЕРНОПОЛІ ДО ТА ПІСЛЯ ПЕРЕРАХУНКУ ВПРОДОВЖ 
ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ У 2019-2020 РОКАХ

ЗМІНИ ТАРИФУ НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ОПАЛЕННЯ 
У ЛЬВОВІ ДО ТА ПІСЛЯ ПЕРЕРАХУНКУ ВПРОДОВЖ 
ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ У 2019-2020 РОКАХ

Жовтень 
2019

Листопад 
2019

Грудень 
2019

Січень 
2020

Лютий 
2020

Березень 
2020

Квітень 
2020

Жовтень 
2019

Листопад 
2019

Грудень 
2019

Січень 
2020

Лютий 
2020

Березень 
2020

Квітень 
2020

До перерахунку Після перерахунку %

До перерахунку Після перерахунку %

3,47

-22,6

-16,2

-22,7

-26
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-37,68
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Ïåòðî Áîéêî, çà íèì — Ìè-
êîëà Ïåòðèøèí, ³ â ï³äñóìêó — 
Àíäð³é Ìèêîëàé÷óê. Ö³ òðîº 
îáëàñíèõ ïðîêóðîð³â âñòèãëè 
ïîêåðóâàòè Òåðíîï³ëüùèíîþ 
çà 10 äí³â ó âåðåñí³. Ïðèçíà÷åí-
íÿ Ìèêîëè Ïåòðèøèíà, ïðèì³-
ðîì, ñóïðîâîäæóâàëèñü ãó÷íèìè 
ñêàíäàëàìè. Ìè âèð³øèëè ä³çíà-
òèñü, äå çàðàç ïðàöþþòü óñ³ òðîº.

Çîêðåìà, íîâîïðèçíà÷åíèé 
18 âåðåñíÿ êåð³âíèê îáëàñíî¿ 
ïðîêóðàòóðè Àíäð³é Ìèêîëàé-
÷óê, íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäíèê³â, 
ùå äîñ³ íå çóñòð³âñÿ ç æóðíàë³ñ-
òàìè. Õî÷à íà ïîñàä³ âæå ìàéæå 
ì³ñÿöü.

ßê çàïåâíèëè ó ïðåññëóæá³ 
â³äîìñòâà, Àíäð³é Ìèêîëàé÷óê 
çíàéîìèòüñÿ ç³ ñïðàâàìè, âèâ÷àº 
ìàòåð³àëè, àáè ïðåäìåòíî ñï³ë-
êóâàòèñü ç ïðåäñòàâíèêàìè ÇÌ². 
² éîãî çóñòð³÷ ç æóðíàë³ñòàìè — 
íå çà ãîðàìè.

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 2019 ðîö³ ïðîæèâàâ ó Êðà-
ìàòîðñüêó. Ó íüîãî º äðóæèíà 
Ìàðãàðèòà ³ äî÷êà Äàðèíà.

Æèòëî — ñëóæáîâå. Àâòî-

ïàðê — â³äñóòí³é. Ãðîøîâ³ êîø-
òè — ëèøå çàðïëàòà, îòðèìàíà 
çà îñíîâíèì ì³ñöåì ðîáîòè òà 
äîâîë³ ñêðîìí³ çàîùàäæåííÿ. 
Çã³äíî ç â³äêðèòèìè äàíèìè, 
ïðèíàéìí³ â³ä 2016 ðîêó, ðî-
áîòà ïîâ’ÿçàíà ç â³éñüêîâîþ 
ïðîêóðàòóðîþ íà Ñõîä³ êðà¿íè 
òà ×åðêàùèí³.

ЩО ЗІ СКАНДАЛЬНИМ 
ПЕТРИШИНИМ?

Éîãî ïîïåðåäíèê Ìèêîëà Ïå-
òðèøèí çíàéøîâ ñîá³ íîâå ì³ñ-

öå äëÿ ñëóæáè. Íàãàäàºìî, ùî 
éîãî æ êîëåãè ðîçïîâ³äàëè æóð-
íàë³ñòàì ïðî ïèÿöòâî íà ðîáî-
÷îìó ì³ñö³, à òàêîæ íåâ³äïîâ³äíå 
ïîâîäæåííÿ. Õî÷à â îô³ö³éíîìó 
äîêóìåíò³ éøëîñü — çâ³ëüíåíèé 
«çà âëàñíèì áàæàííÿì».

Ìèêîëà Ïåòðèøèí ïðèçíà-
÷åíèé çàñòóïíèêîì êåð³âíèêà 
Ñïåö³àë³çîâàíî¿ ïðîêóðàòóðè 
ó â³éñüêîâ³é ³ îáîðîíí³é ñôå-
ð³ Öåíòðàëüíîãî ðåã³îíó. Ïðî 
öå ïîâ³äîìëÿº Öåíòð ïðîòèä³¿ 

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

 ßê ðîçïîâ³ëè áàòüêè õëîïöÿ — 
õâîðîáó âèÿâèëè ðàïòîâî. Ó Âî-
ëîäèìèðà ïî÷àëà áîë³òè ãîëîâà. 
Ë³êàð³ ï³ñëÿ îáñòåæåííÿ âñòàíîâè-
ëè ä³àãíîç — ãë³îáëàñòîìà. Öå ïóõ-
ëèíà ãîëîâíîãî ìîçêó. Îïåðàö³þ 
ïðîâåëè ³çðà¿ëüñüê³ ë³êàð³. Îäíàê 
õâîðîáà ïîâåðíóëàñü — ç’ÿâèëàñü 
íîâà ïóõëèíà â ³íøîìó ì³ñö³.

— Ó ²çðà¿ë³ éîìó ïðîâåëè îïå-
ðàö³þ, àëå ÷åðåç ï³â ðîêó ïîâåð-
íóëàñü õâîðîáà, — êàæå òàòî Âî-
ëîäèìèðà ïàí ²ãîð. — Çàðàç â³í 
ïðîõîäèòü õ³ì³îòåðàï³þ â îáëàñ-

íîìó îíêîëîã³÷íîìó äèñïàíñåð³.
ßê ðîçïîâ³ëà ìàìà Âîëîäèìè-

ðà — ñê³ëüêè ïîòð³áíî ïðîéòè 
êóðñ³â õ³ì³îòåðàï³¿ — íåâ³äîìî. 
Íàðàç³ ë³êàð³ êàæóòü ïðî 5–6 êóð-
ñ³â. Ïåð³îäè÷íî ìåäèêè ïðîâîäÿòü 
îáñòåæåííÿ. Ïåðåðèâàòè êóðñ ë³-
êóâàííÿ íå ìîæíà.

— Îäèí êóðñ êîøòóº 65 òèñ. 
ãðèâåíü, — êàæå ìàìà Âîëîäèìè-
ðà Íàä³ÿ. — Ñê³ëüêè ¿õ ïîòð³áíî 
áóäå çðîáèòè — ìè íå çíàºìî. 
Éîìó ïðîâîäÿòü îáñòåæåííÿ. Ìè 
ñïîä³âàºìîñÿ, ùî âñå áóäå äîáðå. 
Ìèíóëîãî ðàçó íàì äóæå äîïî-
ìîãëè ð³äí³, çíàéîì³ òà ïðîñòî 

íåáàéäóæ³ ëþäè. Ìè äóæå çà öå 
âäÿ÷í³. Òåïåð çíîâó äîâîäèòüñÿ 
çâåðòàòèñÿ çà äîïîìîãîþ.

Äëÿ ðîäèíè ñóìà íà ë³êóâàí-
íÿ íåï³äéîìíà. Óñ³ êîøòè éäóòü 
íà áîðîòüáó ç õâîðîáîþ. Ðîäèíà 
Ñèðíèê³â ñïîä³âàºòüñÿ íà äîïî-
ìîãó íåáàéäóæèõ ëþäåé.

ДОВІДКА 

Допомогти Володимиру можна, 
перерахувавши гроші на карту:
5168 7554 2919 7102 — Сирник 
Володимир Ігорович.

Володимир Сирник потребує 
допомоги небайдужих

Щотижня на хіміотерапію та медикаменти доводиться 
витрачати близько 100 тисяч гривень. Для родини сума 
на лікування непідйомна 
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ДЕ ЗАРАЗ ТРОЄ ПРОКУРОРІВ, ЯКІ 
ВСТИГЛИ ПОКЕРУВАТИ У ВЕРЕСНІ 
Кадри  У вересні обласною 
прокуратурою встигли покерувати аж 
троє очільників. Один із них, нагадаємо, 
не протримався і тижня. Написав заяву «за 
власним бажанням». Що з попередником 
та наступником скандального Миколи 
Петришина?

êîðóïö³¿ ó Facebook. Íà ñàéò³ 
ïðîêóðàòóðè âæå òàêîæ º ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî éîãî ïðèçíà-
÷åííÿ. Çà äàíèìè Öåíòðó ïðî-
òèä³¿ êîðóïö³¿, ï³ñëÿ ñêàíäàëó 
Ïåòðèøèíà ïîïðîñèëè ï³òè, 
àëå íåäàâíî â³í áóâ ïðèçíà-
÷åíèé çàñòóïíèêîì êåð³âíèêà 
ñïåöïðîêóðàòóðè.

Áóëà òàêîæ ³íôîðìàö³ÿ, ùî 
â Òåðíîïîë³ ïðîêóðîð â³äçíà÷èâ 
õë³áíó ïîñàäó áåíêåòîì, íà ÿêî-
ìó çìóøóâàâ ï³äëåãëèõ îá³öÿòè 
«âèêîíóâàòè áóäü-ÿê³ íàêàçè», — 
éäåòüñÿ íà ñòîð³íö³ Öåíòðó ïðî-
òèä³¿ êîðóïö³¿. — À ÿêùî âîíè 
íå áóäóòü ï³äêîðÿòèñü, òî ïîîá³-
öÿâ ¿õ «¿á*òè ÿê òóïèõ ñâèíåé».

Ï³ä öèì ïîâ³äîìëåííÿì ùîäî 

íîâîãî ïðèçíà÷åííÿ Ìèêîëè 
Ïåòðèøèíà — ïîíàä äâ³ ñîòí³ 
êîìåíòàð³â. ² ð³äêî õòî âèñëî-
âèâñÿ íà ï³äòðèìêó ïðîêóðîðà.

«Íó öå âæå ïåðåáîð, ìè ò³ëüêè 
ìîæåìî ÿê ìóðàõè íàáëþäàòè 
çà öèì áåçëàäîì êîðóïö³éíèì, ³ 
íàøà íåäîâ³ðà í³ íàùî íå âïëè-
âàº», — ïèøå Ñåðã³é Ðóäåíêî.

«Ï³ñëÿ òàêîãî ñêàíäàëó âçàãàë³ 
â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðè éîãî âæå 
íå ìàëî áóòè», — ïåðåêîíàíèé 
Îëåêñàíäð Ñîëîìêî.

Ó Öåíòð³ òàêîæ â³äçíà÷àþòü, 
ùî ò³ëüêè çà îñòàíí³ ê³ëüêà ðîê³â 
ó 30-ð³÷íîãî Ïåòðèøèíà ç’ÿâè-
ëîñÿ 2 êâàðòèðè, 200-ìåòðîâèé 
áóäèíîê â Êèºâ³, çåìåëüí³ ä³-
ëÿíêè òà 4 àâòîìîá³ë³.

КУДИ ПЕРЕВЕЛИ ПЕТРА БОЙКА 
Ïåòðî Áîéêî êåðóâàâ ïðîêóðà-

òóðîþ äî Ìèêîëè Ïåòðèøèíà. Â³í 
î÷îëþâàâ ¿¿ â³ä ñ³÷íÿ 2020 ðîêó 
³ çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå, ÿê òîé, 
ùî âçÿâñÿ çà ñïðàâè, ÿê³ ðîêàìè 
ïðîêóðàòóðà ïðîñòî «íå áà÷èëà». 
Ìîâà éäå ïðî äåðèáàí êîìóíàëü-
íîãî ìàéíà — çîêðåìà, Çàë³çíè÷-
íî¿ ë³êàðí³, ÷èìàëî ãó÷íèõ ñïðàâ 
ó ñïèðòîâ³é òà ë³ñîâ³é ãàëóçÿõ, 
çàáóäîâà íàáåðåæíî¿ çîíè.

— Ïåòðî Áîéêî ïðèçíà÷åíèé 
â îäèí ç â³ää³ë³â Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè, — ïîâ³äî-
ìèëà ðå÷íèöÿ îáëàñíî¿ ïðîêóðà-
òóðè Ëåñÿ Ãóðåöüêà. — Ó äàíèé 
÷àñ â³í ïåðåáóâàº ó â³äïóñòö³.

Á³ëüøå íå ãîâîðÿòü.

Ñêàíäàëüíèé ïðîêóðîð 
Ìèêîëà Ïåòðèøèí 
áóâ ïðèçíà÷åíèé 
çàñòóïíèêîì êåð³âíèêà 
Ñïåö³àë³çîâàíî¿ 
ïðîêóðàòóðè 

Петро Бойко очолював 
прокуратуру від січня 
2020 року і зарекомендував 
себе, як той, що взявся 
за справи, які роками 
прокуратура просто 
«не бачила»

Була інформація, що 
прокурор Петришин 
відзначив хлібну посаду 
бенкетом, на якому 
змушував підлеглих 
обіцяти «виконувати будь-
які накази»

Андрій Миколайчук був 
заступником начальника 
відділу військової 
прокуратури об'єднаних 
сил на Донеччині. Тепер 
працює у Тернополі
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Ãîìè çíàõîäèòüñÿ âñüîãî çà 1 êì 
â³ä êîðäîíó ç Ðåñïóáë³êîþ Ðóàíäà 
³ çà 3,5 êì â³ä öåíòðó Ã³ñåíü¿.

— Íàì äîáðå âèäíî îäèí ç íåáà-
ãàòüîõ ä³þ÷èõ âóëêàí³â. Óíî÷³ â³í 
ñâ³òèòüñÿ, êðàñà íåéìîâ³ðíà! Âóëêà-
í³÷íèé ïèë ðîçíîñèòüñÿ ïî íàâêî-
ëèøí³é òåðèòîð³¿, — êàæå ÷îëîâ³ê.

Ïðîæèâàþòü óêðà¿íñüê³ â³éñüêîâ³ 
ó «êåðåìåêàõ», âîíè ñõîæ³ íà âàãî-
í÷èêè, ÿê³ îáëàäíàí³ ï³ä ê³ìíàòè. 
Ïî äåê³ëüêà îñ³á ó êîæí³é. Ìåáë³, 
õîëîäèëüíèêè ïåðåäàþòü ç ðîòàö³¿ 
â ðîòàö³þ. ª ñàíâóçëè, äóøîâ³ êàá³-
íè, ïðîáëåì ³ç ïîáóòîâèìè óìîâàìè 
íåìàº. Â³éñüêîâå ì³ñòå÷êî ìàº âëàñ-
íó îõîðîíó, âèñòàâëåí³ ïîñòè, äå 
íåñóòü ÷åðãóâàííÿ íàø³ â³éñüêîâîñ-

ëóæáîâö³. ×àñ ïåðåáóâàííÿ ðîòàö³¿ 
â ì³ñ³¿ — íå ìåíøå, ÿê ï³â ðîêó.

— Ùå ç ìèíóëî¿ îñåí³ ðîçïî÷à-
ëàñÿ ï³äãîòîâêà òà â³äá³ð êàíäèäà-
ò³â äî ñêëàäó íàö³îíàëüíîãî êîí-
òèíãåíòó Ì³ñ³¿ ÎÎÍ ç³ ñòàá³ë³çàö³¿ 
â Äåìîêðàòè÷í³é Ðåñïóáë³ö³ Êîíãî. 
Ìîÿ ñ³ì'ÿ ãîòóâàëàñÿ äî òîãî, ùî 
ÿ áóäó äåÿêèé ÷àñ â ³íø³é êðà¿í³. ª 
íàãîäà ïîáà÷èòè, ÿê íåñóòü ñëóæáó 
â³éñüêîâèêè ³íøèõ êîíòèíãåíò³â.

ПЕРШІ ВРАЖЕННЯ ВІД АФРИКИ 
Ïåðåáóâàþ÷è íà îáñåðâàö³¿, Þð³é 

Êóëüïà ùå íå ìàâ íàãîäè ïîáà÷è-
òè êðà¿íó òà ¿¿ æèòåë³â. Àëå ïåðø³ 
âðàæåííÿ óæå ñêëàëèñÿ.

— Ìè ïîòðàïèëè íà ñåçîí äîù³â, 
ÿêèé òðèâàòèìå òóò ê³ëüêà ì³ñÿö³â. 
Àëå ´ðóíò òóò äóæå øâèäêî ñîõíå. 
Çàðàç òåìïåðàòóðà — ó ñåðåäíüîìó 
23–25 ãðàäóñ³â òåïëà, — ðîçïîâ³äàº 
â³í. — Óíî÷³ äî 20 ãðàäóñ³â. Ó ñ³÷-
í³, êàæóòü, ñë³ä î÷³êóâàòè ñïåêó ç 
òðîï³÷íîþ ïîãîäîþ ³ òåìïåðàòóðîþ 
+33 ãðàäóñè. Äîâêîëà ïàëüìè. ª 

«Ç îäíîãî áîêó ì³ñòà 
æèâóòü á³äí³.., º é òàê³, 
ùî íî÷óþòü íà âóëèö³. 
Íà ³íøîìó áîö³ — 
çâè÷àéí³ áóäèíêè, º é 
âåëèê³ õîðîìè» 

ÅÊÑÊËÞÇÈÂ

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097–445–82–67, 

NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

Æèòòÿ â àôðèêàíñüê³é ðåñïóáë³ö³ 
ìàéæå çà 6000 ê³ëîìåòð³â â³ä ð³äíî-
ãî äîìó, ñ³ì'¿, äðóç³â òà ç ³íøèìè 
êë³ìàòè÷íèìè óìîâàìè, ïðèðîäîþ 
òà çâè÷àÿìè. Ùî æ ðîáèòèìóòü 
íàø³ â³éñüêîâ³ ó Êîíãî, ÿê³ ïåðø³ 
âðàæåííÿ â³ä àôðèêàíñüêî¿ êðà¿-
íè ó òåðíîïîëÿíèíà, åêñêëþçèâíà 
ðîçïîâ³äü Þð³ÿ Êóëüïè ó ìàòåð³àë³ 
«RIA ïëþñ».

Ìè çàïî÷àòêîâóºìî ñåð³þ ïóáë³-
êàö³é ï³ä íàçâîþ «Çàïèñêè òåðíîïî-
ëÿíèíà ç Äåìîêðàòè÷íî¿ Ðåñïóáë³êè 
Êîíãî». Ö³ ðîçïîâ³ä³ â³äêðèþòü ïå-
ðåä âàìè çîâñ³ì ³íøèé ñâ³ò.

ЯК МІСІЮ ВИКОНУВАТИМУТЬ?
Â³éñüêîâ³ çàðàç ïåðåáóâàþòü 

íà ñàìî³çîëÿö³¿ ó áàçîâîìó òàáîð³ 
â ì. Ãîìà. Âîíè âæå çàâåðøóþòü 
îáñåðâàö³þ, ïî÷èíàºòüñÿ ïðîöåñ 
ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ïîñàäè êîìàí-
äèðà íàö³îíàëüíîãî êîíòèíãåíòó 
òà ðîçïî÷íåòüñÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü 
çà ïðèçíà÷åííÿì.

Êîìàíäóâàòèìå ÷åðãîâîþ ðîòà-
ö³ºþ íàö³îíàëüíîãî êîíòèíãåíòó 
ïîëêîâíèê Ñåðã³é Âàùåíêî — îô³-

öåð, ó ÿêîãî çà ïëå÷èìà äåê³ëüêà 
ðîòàö³é äî ì³æíàðîäíèõ îïåðàö³é ç 
ï³äòðèìàííÿ ìèðó òà áåçïåêè â ð³ç-
íèõ êðà¿íàõ ñâ³òó.

Ñòàðøèé ëåéòåíàíò Þð³é Êóëü-
ïà — ïîì³÷íèê êîìàíäèðà 18 îâç 
ç³ çâ'ÿçê³â ç³ ÇÌ². Â³í çàáåçïå÷óº 
³íôîðìàö³éíèé ñóïðîâ³ä, êîìó-
í³êàö³þ ç æóðíàë³ñòàìè ç ð³çíèõ 
âèäàíü çà âèçíà÷åíèì íàïðÿìêîì 
êîìàíäèðà 18 îâç òà Êîìàíäóâàííÿ 
îá’ºäíàíèõ ñèë ÇÑ Óêðà¿íè.

Ïîòðàïèòè äî ñêëàäó íàö³îíàëü-
íîãî êîíòèíãåíòó íå ïðîñòî. Óñ³, 
õòî íèí³ ïåðåáóâàº ó ñêëàä³ ì³ñ³¿ 
ÎÎÍ, ïðîõîäèëè â³äá³ð òà ï³äãîòîâ-
êó. Ìàéæå ð³ê Þð³é Êóëüïà ÷åêàâ 
íà öåé âàæëèâèé åòàï ó æèòò³.

У «КЕРЕМЕКАХ» НЕПОДАЛІК 
ВУЛКАНУ 

Ì. Ãîìà (ôð. Goma) — êîíãî-
ëåçüêå ì³ñòî íà êîðäîí³ ç Ðåñïó-
áë³êîþ Ðóàíäîþ, àäì³í³ñòðàòèâíèé 
öåíòð ïðîâ³íö³¿ Ï³âí³÷íå Ê³âó. Òàì 
íàðàç³ ³ ïåðåáóâàº íàø çåìëÿê. 
Ðîçòàøîâàíå ì³ñòî íà áåðåç³ îçåðà 
Ê³âó, íà âèñîò³ 1499 ì íàä ð³âíåì 
ìîðÿ. Ïðèáëèçíî çà 15 êì íà ï³â-
í³÷ ðîçòàøîâàíèé ä³þ÷èé âóëêàí 
Íü¿ðàãîíãî. ª àåðîïîðò. Öåíòð 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
СТАВ МИРОТВОРЦЕМ У КОНГО 
По світу  Знаний у Тернополі 
військовослужбовець, прес-офіцер 
Тернопільської військової частини Юрій 
Кульпа приєднався до складу національної 
Місії ООН зі стабілізації у Демократичній 
Республіці Конго. Ексклюзивні 
подробиці розповів «RIA плюс»

ДОВІДКА

Наразі ООН проводить 14 міжна-
родних операцій з підтримання миру 
і безпеки. 18 окремий вертолітний 
загін є складовою частиною Місії 
Організації Об'єднаних Націй зі ста-
білізації у Демократичній Республіці 

Конго (далі — МООНСДРК), який 
призначений для підтримки діяль-
ності Організації Об'єднаних Націй 
у Демократичній Республіці Конго 
(далі — ООН) згідно з відповідним 
мандатом Ради Безпеки ООН.

ДОВІДКА

ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА КОНГО 
Столиця: Кіншаса 
Населення: 85,026 млн 
Площа: 2 345,4 тис. км2 
Різниця в часі з Україною —1 год 
Мова: Французька (статус національної 

також мають лінгала, кіконго, суахілі) 
Релігія: Християнство 
Грошова одиниця: Конголезький 
франк 
Телефонний код країни: +243 

àôðèêàíñüê³ ÿëèíêè, ãîëî÷êè äð³á-
íåíüê³. Ðîñòóòü àâîêàäî, áàíàíè, 
ìàíãî. Äåíü òóò äîð³âíþº íî÷³. 
Î 6-é ãîäèí³ ðàíêó ñâ³òë³º, à î 18-é 
óæå òåìðÿâà. Ö³ëèé ð³ê — ë³òî.

Ìîæëèâîñò³ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç 
ì³ñöåâèìè ùå íå áóëî. 

— Äèâíî, ùî â îäí³é ç íàéáà-
ãàòøèõ êðà¿í, äå º çîëîòî, ðóäà, 
ì³íåðàëè, çðåøòîþ êîëòàí, áåç 
ÿêîãî íåìîæëèâå âèðîáíèöòâî 
ñìàðòôîí³â, íîóòáóê³â, DVD-ïëå-
ºð³â æèâóòü â íàéá³äí³øèõ óìîâàõ 
ëþäè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó çëèäåííèõ 
óìîâàõ, º é òàê³ ùî íå ìàþòü æèò-
ëà, à íî÷óþòü íà âóëèö³. Íåïîäàë³ê 
íà ³íøîìó áîö³ ì³ñòà — ïðèâàòí³ 
áóäèíêè, º é âåëèê³ õîðîìè (ìàºò-
êè) ç âèøêàìè ³ îõîðîíîþ.

Ä³òè, çàì³ñòü ì’ÿ÷à, ãðàþòü 
ó ôóòáîë çãîðòêîì ãàí÷³ð'ÿ. Áàâ-
ëÿòüñÿ íà öâèíòàð³, ÿê ó çâè÷àé-
íîìó äâîðèêó. Òóò âçàãàë³ ìàëþ-
ê³â íå ðåºñòðóþòü äî 5 ðîê³â, áî 
äèòÿ÷à ñìåðòí³ñòü º äóæå âèñî-
êîþ. À ïîõîâàòè áëèçüêèõ ç óñ³ìà 
ðèòóàëàìè ìîæóòü äàëåêî íå âñ³. 
Á³äí³ ñàì³ ðèþòü ÿìó, îáêëàäàþòü 

— Íåïîäàë³ê ïðîõîäèòü ñâî-
ºð³äíèé êîðäîí ç ³íøîþ àôðè-
êàíñüêîþ äåðæàâîþ Ðåñïóáë³êîþ 
Ðóàíäà. Î÷åâèäíî, ç äîð³ã òà áó-
äèíê³â, ÿê³ âèäí³þòüñÿ ó ïðîñòîð³, 
ëþäè òàì æèâóòü êðàùå, — êàæå 
Þð³é Êóëüïà.

Öå ëèøå ÷àñòèíêà âðàæåíü â³ä 
ïåðåáóâàííÿ ó Àôðèö³. Ïðîäîâ-
æåííÿ — ó íàñòóïíèõ âèïóñêàõ.

Місцеві у Конго живуть дуже бідно. Діти часом граються на кладовищах, 
або просто блукають вулицями. Життя в Україні, за словами тернополянина, значно краще

Приблизно за 15 км на північ від військової бази 
розташований діючий вулкан Ньїрагонго, який вночі світиться
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У Конго Юрій Кульпа пробуде щонайменше пів року. Свій 
день народження — 15 жовтня святкуватиме далеко від дому
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 Âèðîê âîä³ºâ³ ðåéñîâîãî àâ-
òîáóñà, ç ÿêîãî âèïàëà 15-ð³÷íà 
Íàòàë³ÿ Öàð ³ íåâäîâç³ ïîìåðëà 
ó ë³êàðí³, îãîëîñèâ ñóä.

Ñë³äñòâî ùîäî äîðîæíèê³â, ÷åðåç 
ÿìè ³ âèáî¿íè íà ä³ëÿíö³ äîðîãè, äå 
òðàïèëàñü ÄÒÏ, ùå òðèâàº. Ïðî öå 
ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê â³ää³ëó ðîç-
ñë³äóâàííÿ çëî÷èí³â ó ñôåð³ òðàí-
ñïîðòó ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íà-
öïîë³ö³¿ â îáëàñò³ Áîãäàí Øóëÿð.

ВДАРИЛАСЯ ГОЛОВОЮ 
Íàãàäàºìî, àâàð³ÿ òðàïèëàñü 

ïî îá³ä³ 18 æîâòíÿ 2019 ð. Àâòî-
áóñ âñêî÷èâ ó ÿìó, 15-ð³÷íà Íà-
òàëÿ âèïàëà ³ âäàðèëàñü ãîëîâîþ. 
Âîíà ïîìåðëà ó ë³êàðí³. Ó íåä³ëþ, 
20 æîâòíÿ, ä³â÷èíêó ïîõîâàëè.

Ó ðàìêàõ ðîçñë³äóâàííÿ äàíî-
ãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 
äîñë³äæóâàëîñü òàêîæ ïèòàííÿ, 
ÿêå ïîñòàâèëè ðîäè÷³ çàãèáëî¿ 
ä³â÷èíêè: öå íåíàëåæíå âèêî-

íàííÿ ìåäè÷íèìè ïðàö³âíèêà-
ìè îáîâ’ÿçê³â ùîäî ë³êóâàííÿ ³ 
ðÿòóâàííÿ íåïîâíîë³òíüî¿.

Ç öüîãî ïðèâîäó âæå ïðîâî-
äèëè ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ, 
ïîâ³äîìëÿâ Îëåêñàíäð Áîãîìîë, 
íà÷àëüíèê ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
Íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³. ßê âäàëîñü 
íàì ä³çíàòèñü, çà ðåçóëüòàòàìè 
ïåðåâ³ðêè âñòàíîâèëè, ùî ìåäèêè 
íå ïðè÷åòí³ äî ñìåðò³ ä³â÷èíè. ² 
ùî âíàñë³äîê ÄÒÏ âîíà îòðèìàëà 
òðàâìè, íåñóì³ñí³ ç æèòòÿì.

Ïîòåðï³ë³ ìàëè äîñòóï äî ìàòå-
ð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåí-
íÿ. Òîìó âîíè êîíòðîëþâàëè, ÿê 
ïðîõîäèòü ñë³äñòâî.

ЩО З ВОДІЄМ?
Âîä³ÿ àâòîáóñà, ç ÿêîãî âèïàëà 

Íàòàëÿ, îáâèíóâàòèëè çà ÷. 2 ñò. 
286 ÊÊ Óêðà¿íè — çà ïîðóøåííÿ 
ïðàâèë áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó 
àáî åêñïëóàòàö³¿ òðàíñïîðòó îñî-
áàìè, ÿê³ êåðóþòü òðàíñïîðòíèìè 
çàñîáàìè, ÿêùî âîíè ñïðè÷èíèëè 

ñìåðòü ïîòåðï³ëîãî àáî çàïîä³ÿëè 
òÿæêå ò³ëåñíå óøêîäæåííÿ. Ñàíê-
ö³ÿ ñòàòò³ ïåðåäáà÷àº ïîçáàâëåííÿ 
âîë³ íà ñòðîê â³ä 3 äî 8 ðîê³â ç çà-
áîðîíîþ êåðóâàííÿ àáî áåç òàêîãî.

Âîä³é ó ñóä³ âèíó âèçíàâ ïîâí³-
ñòþ. Ðîçïîâ³â, ùî «ñòîÿ÷èõ» ïà-
ñàæèð³â âçÿâ íà ¿õíº ïðîõàííÿ. 
Çà ê³ëüêà ñåêóíä äî ÄÒÏ íà¿õàâ 
íà âèáî¿íó, âíàñë³äîê ÷îãî ìåõà-
í³çì àâàð³éíèõ äâåðåé â³ä³ìêíóâñÿ 
³ ç íüîãî âèïàëà ä³â÷èíêà, ÿêà 

ñòîÿëà á³ëÿ çàäí³õ äâåðåé. Âîä³é 
ùèðî ðîçêàÿâñÿ, ïðîñèâ éîãî ñó-
âîðî íå êàðàòè ³ íå ïîçáàâëÿòè 
ïðàâ êåðóâàííÿ, àäæå öå º ºäèíèì 
äæåðåëîì äîõîäó éîãî ñ³ì’¿.

Áàòüêè ä³çíàëèñÿ, ùî Íàòàëÿ 
ïîìåðëà â êàðåò³ øâèäêî¿ äîðî-
ãîþ äî ë³êàðí³.

Âîíè ïîâ³äîìèëè ñóä, ùî ïðå-
òåíç³é äî âîä³ÿ íåìàº ³ ïðîñèëè 
çàñòîñóâàòè ì³ðó, ÿêà íå ïîâ’ÿçàíà 
³ç ïîçáàâëåííÿì âîë³.

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

8-ð³÷íèé Þð÷èê ×îðíèé çíîâó 
â ë³êàðí³ — òóò â³í ïðîâ³â îñòàí-
í³ òðè òèæí³. Ìàëèé ïðîõîäèòü 
ðåàá³ë³òàö³þ. Ñê³ëüêè ùå ïîòð³á-
íî áóäå ðàç³â ëÿãòè äî ë³êàðí³ — 
ïîêè í³õòî ïðîãíîçóâàòè íå áå-
ðåòüñÿ. ßê ³ òå, êîëè õëîï÷èê 
ïîâí³ñòþ îäóæàº — ³ ÷è îäóæàº 
âçàãàë³.

— Â³í âæå ïîìàëó ñòàº íà îäíó 
í³æêó, íà ³íøó ïîêè í³, — ðîç-
ïîâ³ëà ìàìà õëîï÷èêà, Íàòàëÿ 
×îðíà. — Ìè òóò, â ë³êàðí³, âæå 
òðè òèæí³. Ó Þð÷èêà ãåìàòîìà 
â³ä óäàðó íà ãîëîâ³ áóëà — òàì 
íàáèðàëàñü ð³äèíà ³ çàðàç óòâî-
ðèëàñü ê³ñòà. Ìàëèé ÷àñ â³ä 
÷àñó âòðà÷àº ñâ³äîì³ñòü. Ï’ºìî 
ë³êè, ïðîõîäèìî âñ³ ïðîöåäóðè, 
ïðîéøëè îáñòåæåííÿ. À êóäè 
ä³âàòèñü — íåìàº â íàñ ³íøîãî 
âèõîäó. ² ñê³ëüêè ùå öå òðèâà-
òèìå — íåâ³äîìî.

АВАРІЮ НІХТО НЕ ЗГАДУЄ…
Äèòèíà ïîìàëó îãîâòóºòüñÿ 

â³ä ïåðåæèòîãî ³ ðîáèòü ïåðø³ 
êðîêè íà ìèëèöÿõ. Ìàìà çàâæäè 

ïîðó÷ — ÿê ³ ï³ñëÿ íàðîäæåí-
íÿ, â÷èòü õîäèòè, ï³äòðèìóþ÷è 
çà ñïèíó. Çà àâàð³þ ïðè Þð÷èêó 
ñòàðàþòüñÿ íå ãîâîðèòè — ìàëèé 
äîñ³ äóæå áîë³ñíî íà öå ðåàãóº. ² 
÷è çìèðèòüñÿ êîëèñü — íåâ³äîìî.

— Êîëè áóëè âäîìà, ïåðåâåëè 
Þð÷èêà íà ³íäèâ³äóàëüíå íàâ÷àí-
íÿ, äî íüîãî ïðèõîäÿòü â÷èòåë³, — 
ðîçïîâ³ëà ìàìà. — Òà é äðóç³â 
÷èìàëî çàá³ãàº — óñå ïîâåí ä³ì 
ä³òåé. Öå äîáðå, áî â òàê³ ìîìåí-
òè â³í õî÷ òðîõè â³äâîë³êàºòüñÿ…

Ç êðèâäíèêîì ìàëèé â³ä äíÿ 
àâàð³¿ íå áà÷èâñÿ. À îò ìàì³ õëîï-
öÿ äîâåëîñü — ç Âîëîäèìèðîì 
âîíè çóñòð³ëèñü ó ñóä³.

— Çà öåé ÷àñ äî íàñ í³õòî ç 
éîãî ðîäè÷³â íå çâåðòàâñÿ — 
ÿ ñàìà ó ñóä³ ñêàçàëà, ùîá îïëà-
òèâ ë³êóâàííÿ ñèíîâ³, ÿêîãî â³í 
ïîêàë³÷èâ, — ðîçïîâ³ëà ïàí³ Íà-
òàëÿ. ² äàë³ æ³íêà ìàëî íå ïëà÷å, 
êîëè çãàäóº, ùî â³ä Âîëîäèìè-
ðà ïî÷óëà ó â³äïîâ³äü: «ß êðàùå 
áóäó ñèä³òè, í³æ ïëàòèòèìó âàì». 
Îòæå, â³í âîë³º áóòè çà ´ðàòàìè, 
àí³æ ï³òè íà óãîäó ç ïîòåðï³ëîþ 
ñòîðîíîþ, îïëàòèòè ë³êóâàííÿ 
ïîêàë³÷åíîìó ñèíó ³ õî÷à á ïî-
ïðîñèòè âèáà÷åííÿ?

8-РІЧНИЙ ЮРЧИК, ЯКОГО ЗБИВ 
П'ЯНИЙ ВОДІЙ, ВЧИТЬСЯ ХОДИТИ 
Аварія  «Я краще буду сидіти, ніж 
платитиму вам», — мама Юрчика ледь 
не плакала, коли згадувала, як почула від 
Володимира ці слова в суді. А мова була 
про оплату лікування покаліченого малого

ЗАСТАВА — ПОНАД 168 ТИС. ГРН 
Âîëîäèìèðà, ÿêèé íàï³äïèòêó 

çáèâ ìàëîãî, óòðèìóþòü ï³ä âàð-
òîþ. Ïðèíàéìí³, 3 âåðåñíÿ ñóääÿ 
Òåðíîï³ëüñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî 
ñóäó âèí³ñ óõâàëó, ÿêîþ ïðîäî-
âæèâ ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ 
äî 15 æîâòíÿ, ç ïðàâîì âíåñåííÿ 
çàñòàâè 168 òèñ. 160 ãðí.

Â³í íåâäîâç³ òàêîæ ñòàíå áàòü-
êîì — äðóæèíà Âîëîäèìèðà âà-
ã³òíà, êàæå ïàí³ Íàòàëÿ.

Ï³äãîòîâ÷å çàñ³äàííÿ â³äáóëîñü 
7 æîâòíÿ. Âæå ó ëèñòîïàä³ ðîç-

ïî÷íåòüñÿ ðîçãëÿä ñïðàâè ùîäî 
ï’ÿíî¿ ÄÒÏ, â ÿê³é ïîñòðàæäàëà 
äèòèíà.

Íàãàäàºìî, àâàð³ÿ òðàïèëàñü 
ââå÷åð³ 8 ëèïíÿ ó ñ. Ïðîøîâà 
Òåðíîï³ëüñüêîãî ðàéîíó.

Äèòèíó ó âàæêîìó ñòàí³ îäðàçó 
äîïðàâèëè äî ðåàí³ìàö³¿ îáëàñíî¿ 
äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³.

Ï'ÿíèé âîä³é íà øàëåí³é øâèä-
êîñò³ çáèâ õëîï÷èêà. Ïîòåðï³ëèé 
ñòîÿâ íà óçá³÷÷³ ç âåëîñèïåäîì, 
êîëè éîãî çáèâ âîä³é àâòîìîá³-
ëÿ Volkswagen. Çà ïîïåðåäí³ìè 
äàíèìè, íà ìîìåíò àâòîïðèãîäè 
âîä³é ïåðåáóâàâ ó ñòàí³ ñèëüíîãî 
àëêîãîëüíîãî ñï'ÿí³ííÿ. Àëêî-

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

В'ЇХАВ НА ШАЛЕНІЙ 
ШВИДКОСТІ 

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Òåð-
íîï³ëüñüêîãî â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ 
Âîëîäèìèðà Ãàðàñèì³âà, ïî-
ðóøíèê — æèòåëü ñåëà Ñìî-
ëÿíêà Òåðíîï³ëüñüêîãî ðàéîíó, 
1982 ðîêó íàðîäæåííÿ. Â³í âòðà-
òèâ êîíòðîëü íàä êåðóâàííÿì àâ-
òîìîá³ëåì, âè¿õàâ íà óçá³÷÷ÿ òà 
çáèâ äèòèíó. Ïîðó÷ ç õëîï÷èêîì 
ñòîÿëà éîãî ñòàðøà ñåñòðà, àëå ä³-
â÷èíêà âñòèãëà â³äñêî÷èòè ³ óíèê-

íóòè óäàðó. Î÷åâèäö³ êàæóòü, ùî 
àâò³âêà ¿õàëà íà øàëåí³é øâèä-
êîñò³, áî ï³ñëÿ óäàðó â³ä³ðâàëîñÿ 
êîëåñî âåëîñèïåäà, à ñàì äâîêî-
ë³ñíèê â³äêèíóëî íà 15 ìåòð³â.

Âîä³é, êîëè çðîçóì³â, ùî íà-
êî¿â, — ò³êàâ. Éîãî íàçäîãíàëè 
ì³ñöåâ³ ³ áèëè. Â³ä ðîçëþ÷åíîãî 
íàòîâïó ÷îëîâ³êà âðÿòóâàëà ïî-
ë³ö³ÿ.

Âîëîäèìèðó — 37 (ìè óìèñíå 
íå íàçèâàºìî éîãî ïð³çâèùà, âîíî 
â³äîìå ðåäàêö³¿ — ïðèì. àâò.). Â³í 
÷àñòî ¿çäèòü íà çàðîá³òêè â Ïîëü-
ùó, àëå, êîëè ïî÷àâñÿ êàðàíòèí, 
ïîâåðíóâñÿ â ð³äíå ñåëî.

Оголосили вирок водію автобуса, 
з якого випала 15-річна Наталя Цар

Наталії Цар було 
лишень 15. Вона поверталася 
автобусом додому 

ДОВІДКА 

ЯК ПОКАРАЛИ ВОДІЯ 
— Визнати винним у вчиненні кримі-
нального правопорушення, перед-
баченого ч. 2 ст. 286 КК України, і 
призначити йому покарання у виді 
5 років позбавлення волі, — таким 
був вирок Підволочиського райсу-
ду. — Відповідно до ст. 75 КК України, 
звільнити обвинуваченого від відбу-
вання призначеного судом основного 

покарання з випробуванням, встано-
вивши йому 2 роки іспитового строку.
Водій рейсового автобуса заплатить 
понад 6 тисяч грн за проведення 
експертиз у справі.
На вирок може бути подано апеля-
цію до Тернопільського апеляцій-
ного суду через Підволочиський 
районний суд протягом 30-ти днів 
з моменту його проголошення.
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П'яний водій на шаленій швидкості збив хлопчика. 
Потерпілий стояв на узбіччі з велосипедом

«Çà öåé ÷àñ äî íàñ 
í³õòî ç éîãî ðîäè÷³â 
íå çâåðòàâñÿ — ÿ ñàìà 
ó ñóä³ ñêàçàëà, ùîá 
îïëàòèâ ë³êóâàííÿ 
ñèíîâ³, ÿêîãî ïîêàë³÷èâ» 
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РЕКЛАМА

ÃÐÎØ²

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ó Òåðíîïîë³ áàãàòî ëþäåé ñêó-
ïîâóþòü òîâàðè, ÿê³ ïî÷àëè äî-
ðîæ÷àòè. Ïîëèö³ ç îë³ºþ ó äåÿêèõ 
êðàìíèöÿõ íàï³âïîðîæí³. Ëþäè 
ñêóïèëè íàéäåøåâøó îë³þ òà 
îë³þ çà çíèæêàìè.

— Íå ëèøå îë³ÿ òà öóêîð ï³äíÿ-
ëèñü â ö³í³, — êàæå òåðíîïîëÿíèí 
Âîëîäèìèð. — ßéöÿ, ì’ÿñî, êðóïè 

ñòàëè äîðîæ÷³. Çì³òàòè ç ïîëèöü 
ÿ âñå íå áóäó, àëå ïëàòèòè òåïåð 
äîâåäåòüñÿ á³ëüøå.

ЯК ЗМІНЮЮТЬСЯ ЦІНИ?
Ó ìàãàçèíàõ çì³íèëèñÿ ö³íè 

íà ö³ëèé ðÿä ïðîäóêò³â õàð÷óâàí-
íÿ. Êóðÿ÷³ ÿéöÿ ïîäîðîæ÷àëè — 
íà 35–45 êîï³éîê çà øòóêó. Òàêîæ 
ïîäîðîæ÷àâ õë³á — â ñåðåäíüîìó 
íà 2–3 ãðèâí³. À îò ö³íà íà áî-
ðîøíî â äåÿêèõ ìàãàçèíàõ íå çì³-

ЯКІ ЦІНИ НА ПРОДУКТИ В МАГАЗИНАХ 

АТБ СІЛЬПО NOVUS 

Рис довгозернистий 23,9 грн 20 грн 17,7 грн 

Сіль 5,9 грн 6,7 грн 6,4 грн 

Горох 11,3 грн 12 грн - 

Крупа ячмінна 10,8 грн 10,3 грн - 

Вівсяні пластівці 15,2 грн 16,2 грн 18 грн 

Крупа кукурудзяна 11,6 грн 10 грн 12,6 грн 

Сметана 15% 400 г 23,6 грн 23,9 грн 25,5 грн 

Кефір 2,5% 900 г 23 грн - 25,5 грн 

Філе куряче 101 грн 97 грн 93 грн 

Картопля 8 грн 8 грн 10 грн 

ПОДОРОЖЧАЛИ НЕ ТІЛЬКИ ЦУКОР, 
ОЛІЯ, А І М'ЯСО, ХЛІБ ТА ЯЙЦЯ 
Ціни  У місті переполох через 
подорожчання товарів. Найбільше 
паніки навколо цукру та олії. Через 
поганий врожай вартість цукру піднялась 
в середньому на 5 гривень за кілограм. 
Однак перелік товарів, які почали 
дорожчати, значно більший 

íèëàñü, à â äåÿêèõ — çíèçèëàñü. 
Òå æ ñòîñóºòüñÿ ³ ìàêàðîí³â — 
äåñü âîíè ïîäîðîæ÷àëè, à äåñü 
ñòàëè äåøåâø³.

Çðîñëî â ö³í³ ³ ì’ÿñî. ßêùî 
êóðÿ÷à òóøêà êîøòóâàëà 43–
51 ãðèâíþ, òî òåïåð ö³íà ñêëàäàº 
52–57 ãðèâåíü.

Îäíàê äåÿê³ òîâàðè âñå æ çäå-
øåâøàëè — öå ïåðåâàæíî ìîëî÷-
í³ ïðîäóêòè — êåô³ð, ñìåòàíà, 
ìîëîêî. Ìàñëî òðîõè çäîðîæ÷àëî.

Íàéá³ëüøå ö³íà ï³äñêî÷èëà 
íà öóêîð — íà 4–6 ãðèâåíü.

Ìè ä³çíàëèñÿ àêòóàëüí³ ö³íè 
íà 10 ñîö³àëüíî çíà÷óùèõ ïðîäóê-
ò³â õàð÷óâàííÿ, ÿê³ âèçíà÷èâ óðÿä, 
ó òðüîõ ìåðåæàõ ñóïåðìàðêåò³â 
ì³ñòà: ÀÒÁ, Ñ³ëüïî òà NOVUS. 
Ìè òàêîæ ïîð³âíÿëè âàðò³ñòü öèõ 
ïðîäóêò³â ñòàíîì íà òðàâåíü òà 
æîâòåíü.

Ìè ä³çíàëèñÿ àêòóàëüí³ ö³íè ³ 
íà äåÿê³ ³íø³ òîâàðè ó ñóïåðìà-
êåòàõ ì³ñòà.
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ЯК ЗМІНИЛИСЬ ЦІНИ НА СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩІ ПРОДУКТИ 
АТБАТБ  Сільпо Сільпо NOVUSNOVUS

Було:Було: Стало:Стало: Було:Було: Стало:Стало: Було:Було: Стало:Стало:

Гречка (1 кг) 35,5 грн 33,9 грн 38,5 грн 33 грн 33 грн 34,5 грн 

Цукор (1 кг) 13,9 грн 18,8 грн 13,2 грн 17,3 грн 12 грн 18,3 грн 

Пшеничне борошно 
вищого сорту (1 кг)

10,5 грн 10,5 грн 8,7 грн 8,5 грн 13 грн 9,6 грн 

Макаронні вироби 
(1 кг)

14,3 грн 13,5 грн 12,4 грн 10,9 грн 15 грн 17 грн 

Молоко в плівці 2,5% 
(0,9 л)

20,4 грн 20,4 грн 25 грн 22,4 грн 24 грн 23,5 грн 

Житньо-пшеничний 
хліб

14 грн 16 грн 16 грн 17 грн 15 грн 17 грн 

Яйця категорії С1 
(10 шт)

17 грн 20,5 грн 16 грн 20,5 грн 18 грн 21,8 грн 

Тушка куряча (1 кг) 50 грн 54 грн 43 грн 52 грн 50,9 грн 57 грн 

Мінеральна вода без 
газу (1 л)

8 грн 8 грн 7 грн 7 грн 7 грн 7 грн 

Вершкове масло 
72,5% (200 г)

41,9 грн 40,6 грн 37 грн 38 грн 41,5 грн 42 грн 

Ціни на гречку знизились, а цукор став значно дорожчий
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НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

ßê³ñòü íàäàííÿ ìåäè÷íèõ ïî-
ñëóã ïàö³ºíòàì ùîðîêó ìàº çðî-
ñòàòè. Òàêèé ïðèíöèï äåêëàðóº 
ÍÑÇÓ. Òàê, óæå íà 2021-èé ð³ê 
ìàþòü óäîñêîíàëèòè òà äåòàë³çó-
âàòè ïàêåòè ïîñëóã ç óðàõóâàí-
íÿì íàãàëüíèõ ïîòðåá ÿê ïàö³ºí-
ò³â, òàê ³ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â, 
à òàêîæ ç óðàõóâàííÿì äîñâ³äó 
êîíòðàêòóâàííÿ òà âïðîâàäæåííÿ 
¿õ ó 2020-ìó ðîö³. Öå ïîòð³áíî, 
àáè çä³éñíèòè çàêóï³âëþ áåçïå÷-
íèõ òà ÿê³ñíèõ ìåäè÷íèõ ïîñëóã, 
íåîáõ³äíèõ ïàö³ºíòó, â³äïîâ³äíî 
äî ìîæëèâîñòåé ë³êóâàëüíèõ çà-
êëàä³â.

ЯК ФОРМУЮТЬ РОБОЧІ ГРУПИ 
Íàñïðàâä³ æ çà ïàêåòîì ìåä-

ïîñëóã — áàãàòî îáãîâîðåíü, 
ïðîïîçèö³é, ðîáî÷èõ âàð³àíò³â. 
Àæ ïîêè â ÍÑÇÓ íå ïðèéäóòü 
äî ñï³ëüíîãî ð³øåííÿ.

Ðîáî÷³ ãðóïè ôîðìóþòü ç ìå-
òîþ íàäàííÿ ìåòîäè÷íî¿, àíà-
ë³òè÷íî¿, íàóêîâî¿, êîíñóëüòà-
òèâíî-äîðàä÷î¿ äîïîìîãè. Ñêëàä 
ãðóï ç ïèòàíü ðîçðîáêè ïðîºêò³â 
óìîâ çàêóï³âë³ ìåäè÷íèõ ïîñëóã 
òà ¿õ ñïåöèô³êàö³é â ðàìêàõ ïðî-
ãðàìè ìåäè÷íèõ ãàðàíò³é çà â³ä-
ïîâ³äíèìè íàïðÿìàìè çàòâåðäæå-
íèé íàêàçîì íàö³îíàëüíî¿ ñëóæ-
áè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè ¹ 234 â³ä 
16 âåðåñíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó.

Äî ñêëàäó ðîáî÷èõ ãðóï åêñ-
ïåðò³â-ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³ íå º 
ñï³âðîá³òíèêàìè ÍÑÇÓ ³ ÿê³ 
â³äïîâ³äàþòü ïåâíèì âèìîãàì, 

çà ïîãîäæåííÿì, óâ³éøëè ïðà-
ö³âíèêè ÊÍÏ «Òåðíîï³ëüñüêà 
ì³ñüêà äèòÿ÷à êîìóíàëüíà ë³-
êàðíÿ» — ìåäè÷íèé äèðåêòîð 
ç ë³êóâàëüíî¿ ðîáîòè, ê. ìåä. í. 
Òåòÿíà Òîìàø³âñüêà òà ë³êàð-ïå-
ä³àòð ì³ñüêèé Ìàéÿ Ãîëÿê.

Ë³êàð³ ïîä³ëèëèñÿ ç «RIA 
ïëþñ» âðàæåííÿìè ïðî ðîáîòó 
ó ñêëàä³  ãðóï.

— 22 âåðåñíÿ 2020 ð. â³äáó-
ëàñü ïåðøà çàãàëüíà âñòóïíà 
çóñòð³÷ åêñïåðò³â, äå ïðåäñòàâ-
íèêè ÍÑÇÓ îçíàéîìèëè åêñ-
ïåðò³â-ñïåö³àë³ñò³â ðîáî÷èõ 
ãðóï ç³ çì³íàìè, ùî çàïëàíîâàí³ 
ó Ïðîãðàì³ ìåäè÷íèõ ãàðàíò³é. 

Âèçíà÷èëè ïîäàëüø³ êðîêè ðî-
áîòè åêñïåðò³â ÍÑÇÓ, à òàêîæ 
íàäàëè â³äïîâ³ä³ íà âñ³ çàïèòàí-
íÿ çà äàíîþ òåìîþ. Íàñòóïíîãî 
äíÿ ðîçïî÷àëàñÿ ðîáîòà ðîáî÷èõ 
ãðóï åêñïåðò³â ç ïèòàíü ðîçðîáêè 
ïðîºêò³â óìîâ çàêóï³âë³ ìåäè÷-
íèõ ïîñëóã òà ¿õ ñïåöèô³êàö³é 
â ðàìêàõ Ïðîãðàìè ìåäè÷íèõ 
ãàðàíò³é-2021 çà â³äïîâ³äíèìè 
íàïðÿìàìè. Çàâäàííÿì ðîáî-
÷èõ ãðóï åêñïåðò³â áóëî îö³íèòè 
â³äïîâ³äí³ñòü ïðîºêòó Ïðîãðàìè 
ìåäè÷íèõ ãàðàíò³é íà 2021 ð³ê 

ЛІКАРІ З ТЕРНОПОЛЯ ПРАЦЮЮТЬ 
У РОБОЧИХ ГРУПАХ НСЗУ 
Досвід  Двоє спеціалістів міської дитячої 
лікарні працюють у складі робочих 
груп НСЗУ. Обмін досвідом, можливість 
надати пропозиції з місцевого рівня 
та покращення якості надання послуг 
пацієнтам — Тетяна Томашівська і Майя 
Голяк — розповіли, як співпрацюють з НСЗУ

÷èííèì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì 
àêòàì, íàÿâíèì ë³êóâàëüíî-ä³à-
ãíîñòè÷íèì òåõíîëîã³ÿì ç äîâå-
äåíîþ åôåêòèâí³ñòþ, ñó÷àñíèì 
ìåäè÷íèì ïðàêòèêàì, — ïîÿñíþº 
ïàí³ Òîìàø³âñüêà.

ßêùî æ ãîâîðèòè ïðîñò³øå — 
òî äâà åêñïåðòè ç Òåðíîïîëÿ, 
çà ïëå÷èìà ó ÿêèõ — êîëîñàëüíèé 
äîñâ³ä òà çíàííÿ ó ìåäè÷í³ ñôåð³, 
äîëó÷èëèñü äî ðîçðîáêè ïàêåòó 
ìåäïîñëóã íà 2021-èé. ² ¿õí³ ïðî-
ïîçèö³¿ ìîæóòü áóòè âðàõîâàí³. 

ВИМОГИ ЩОРАЗУ 
ПОСИЛЮЮТЬ 

— Áàãàòî ðîê³â ìè ç Ìàéºþ 
Âîëîäèìèð³âíîþ ïðàöþºìî 
ó ñôåð³ îðãàí³çàö³¿ íàäàííÿ ìå-
äè÷íî¿ äîïîìîãè, ìàºìî äîñâ³ä 
â³äïîâ³äíî¿ ðîáîòè, òîìó ìîæå-
ìî áóòè êîðèñíèìè ïðè ó÷àñò³ 
â ðîáî÷èõ ãðóïàõ. Íà äàíèé ÷àñ 
áóäóòü óäîñêîíàëþâàòèñü âèìî-
ãè äî ïàêåò³â ìåäè÷íèõ ïîñëóã, 
ùî ñïðÿìîâàí³ íà ïîêðàùåííÿ 
ÿêîñò³ íàäàííÿ äîïîìîãè ïàö³-
ºíòàì, — ïðîäîâæóº ìåäè÷íèé 
äèðåêòîð. — Ïîì³òèëà, ùî âæå 
äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü ÍÑÇÓ ïîñè-
ëþº âèìîãè ùîäî ñïåöèô³êàö³¿ 
òà óìîâ çàêóï³âë³, ðîçøèðþº 
ïåðåë³ê îáëàäíàííÿ, íåîáõ³äíèõ 
ä³àãíîñòè÷íî-ëàáîðàòîðíèõ ïî-
ñëóã, ÿê³ ïîâèíåí íàäàâàòè ë³-
êóâàëüíèé çàêëàä.

МОЖЛИВІСТЬ НАБУТТЯ 
ДОСВІДУ 

Òåòÿíà Òîìàø³âñüêà òà Ìàéÿ 
Ãîëÿê º åêñïåðòàìè ó ð³çíèõ 

ðîáî÷èõ ãðóïàõ. Ïàí³ Òåòÿíà 
íàäàº ïðîïîçèö³¿ ùîäî âòîðèí-
íîãî ð³âíÿ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè — ó ñòàö³îíàð³, ïàí³ 
Ìàéÿ — ç àìáóëàòîðíî-ïîë³êë³-
í³÷íî¿ ðîáîòè.

Ñòàíîì íà 5 æîâòíÿ, ï³ñëÿ 
îïðàöþâàííÿ íàäàíîãî ìàòå-
ð³àëó, òåðíîï³ëüñüê³ åêñïåðòè 
íàäàëè ðÿä âèñíîâê³â. Òåòÿíà 
Òîìàø³âñüêà — âèñíîâîê åêñ-
ïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó 
ïðîºêòó ñïåöèô³êàö³é òà óìîâ 
çàêóï³âë³ çà Ïðîãðàìîþ «Ñòà-
ö³îíàðíà äîïîìîãà äîðîñëèì òà 
ä³òÿì áåç ïðîâåäåííÿ õ³ðóðã³÷-
íèõ îïåðàö³é» òà âèñíîâîê åêñ-
ïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó 
ïðîºêòó ñïåöèô³êàö³é òà óìîâ 
çàêóï³âë³ çà Ïðîãðàìîþ «Ãîòîâ-
í³ñòü äî ðåàãóâàííÿ íà ³íôåê-
ö³éí³ çàõâîðþâàííÿ òà åï³äå-
ì³¿». Ìàéÿ Ãîëÿê — âèñíîâîê 
åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ðîç-
ãëÿäó ïðîºêòó ñïåöèô³êàö³é òà 
óìîâ çàêóï³âë³ çà Ïðîãðàìîþ 
«Ïðîô³ëàêòèêà, ä³àãíîñòèêà, 
ñïîñòåðåæåííÿ, ë³êóâàííÿ òà 
ðåàá³ë³òàö³ÿ ïàö³ºíò³â â àìáó-
ëàòîðíèõ óìîâàõ» òà âèñíîâîê 
åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ðîç-
ãëÿäó ïðîºêòó ñïåöèô³êàö³é òà 
óìîâ çàêóï³âë³ çà Ïðîãðàìîþ 
«Ñòîìàòîëîã³÷íà äîïîìîãà äî-
ðîñëèì òà ä³òÿì».

— Äëÿ ìåíå îñîáèñòî — öå 
ìîæëèâ³ñòü íàáóòòÿ äîñâ³äó, ñòè-
ìóë äëÿ ñàìîâäîñêîíàëåííÿ, — 
êàæå ïàí³ Òîìàø³âñüêà.

РОБОТИ БАГАТО, ПОТРІБНО 
ВЧИТИСЯ 

Âèìîã äëÿ òîãî, ùîá ë³êàðí³ 
îòðèìóâàëè ô³íàíñóâàííÿ â ðàì-
êàõ ìåäè÷íèõ ãàðàíò³é, äóæå áà-
ãàòî. Âîíè çì³íþþòüñÿ. Ïðàöþ-
þ÷è ç ÍÑÇÓ, òåðíîïîëÿíè îòðè-
ìàëè çìîãó ïîä³ëèòèñü âëàñíèì 
äîñâ³äîì òà âíåñòè ïðîïîçèö³¿ 
ì³ñöåâîãî ð³âíÿ, ïðîäîâæóº ë³-
êàð — ì³ñüêèé ïåä³àòð Ìàéÿ 
Ãîëÿê.

Ðîáîòè áàãàòî, ïîòð³áíî áàãàòî 
âèâ÷àòè, àíàë³çóâàòè, ïîäàâàòè 
ïðîïîçèö³¿, âðàõîâóþ÷è äîñâ³ä ³ 
çíàííÿ. Àëå ³ ïîçèòèâó â³ä òîãî 
áàãàòî.

— Ïðèºìíî, ùî ³ ìè ìîæåìî 
ïîä³ëèòèñÿ ñâî¿ìè íàïðàöþâàí-
íÿìè. Àäæå ðîáîòà ÍÑÇÓ ñïðÿ-
ìîâàíà íà òå, ùîá ïîêðàùèòè 
ÿê³ñòü íàäàííÿ ïîñëóã ïàö³ºíòàì 
òà âäîñêîíàëèòè ð³âåíü ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè ó çàêëàäàõ, — çàóâàæóº 
Ìàéÿ Ãîëÿê.

Ïðîºêòè ð³çí³, êîæåí åêñïåðò 
ïðàöþº ó ñâîºìó íàïðÿìêó. Òîæ 
³ îáì³í äîñâ³äîì — öå ùå îäèí 
âàæëèâèé àñïåêò, ÿêèé ïðèºìíî 
ðàäóº íàøèõ ñï³âðîçìîâíèöü.

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО 

РОБОТУ ЛІКАРНІ, 

ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.

«Ïðèºìíî, ùî 
³ ìè ìîæåìî 
ïîä³ëèòèñÿ ñâî¿ìè 
íàïðàöþâàííÿìè. 
Óñå — àáè ïîêðàùèòè 
ÿê³ñòü íàäàííÿ ïîñëóã»

Колектив дитячої лікарні працює задля найціннішого — 
збереження здоров'я діток. Тому працівники постійно 
вчаться і розвиваються

Тетяна Томашівська — медичний директор 
дитячої лікарні, надає пропозиції щодо 
покращення послуг у стаціонарі

Майя Голяк — лікар — міський педіатр, 
аналізує пакети медпослуг щодо надання 
допомоги в поліклініках 
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ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Êàí³êóëè ó øêîëàõ ïðîïîíó-
þòü âñòàíîâèòè íà äâà òèæí³ — ç 
15 ïî 30 æîâòíÿ, óí³âåðñèòåòàì 
ðåêîìåíäóþòü ïåðåéòè íà äèñ-
òàíö³éíå íàâ÷àííÿ. Àëå ó Òåðíî-
ïîë³ ìàþòü ñâ³é ïîãëÿä íà ïîòðåáó 
ó â³äïî÷èíêó.

ОБЛАСТЬ І МІСТО: СВОЇ ЗАКОНИ 
Îáëàñíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè â³ä-

ðåàãóâàëî íà ðåêîìåíäàö³¿ ÌÎÇ. 
Íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ÎÄÀ îïó-
áë³êóâàëè êîìåíòàð íà÷àëüíèö³ 
óïðàâë³ííÿ Îëüãè Õîìè.

— Ìè ùîäíÿ ô³êñóºìî âåëè-
êó ê³ëüê³ñòü ó÷í³â òà ïåäàãîã³÷-
íèõ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ çàõâîð³ëè 
íà êîðîíàâ³ðóñ. Çà âèõ³äí³ â îá-
ëàñò³ çàõâîð³ëè ìàéæå 30 ó÷í³â òà 
22 ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè, — êàæå 
Îëüãà Õîìà. — ß ââàæàþ, ùî òàê³ 
çàõîäè, ÿê³ ïðîïîíóº ÌÎÍ, äîçâî-
ëÿòü çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü çàõâîðþ-
âàíîñò³ ñåðåä ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî 

ïðîöåñó, íå ëèøå íà Òåðíîï³ëü-
ùèíè, à é â Óêðà¿í³ çàãàëîì.

ßê äîäàëà íà÷àëüíèöÿ óïðàâë³í-
íÿ, ð³øåííÿ ïðî ïî÷àòîê îñ³íí³õ 
êàí³êóë ïðèéìàòèìå ïåäàãîã³÷íà 
ðàäà êîæíî¿ øêîëè. Ùî ñòîñóºòü-
ñÿ ÂÍÇ, òî ìàéæå óñ³ âîíè óæå 
ïåðåéøëè íà äèñòàíö³éíó ôîðìó 
íàâ÷àííÿ.

13 æîâòíÿ â óïðàâë³íí³ îñâ³òè 
³ íàóêè Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïîâ³äîìèëè, ùî êàí³êóëè 
ó òåðíîï³ëüñüêèõ øêîëÿð³â, ÿê 
³ ïëàíóâàëè ðàí³øå, áóäóòü ç 
21 ïî 26 æîâòíÿ.

— Ó Òåðíîïîë³ â÷àòüñÿ çà ºâðî-
ïåéñüêîþ ñèñòåìîþ òðèìåñòð³â, — 
êàæå íà÷àëüíèöÿ óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òè Îëüãà Ïîõèëÿê. — Ó íàñ 
êàí³êóëè áóäóòü â æîâòí³, ïîò³ì — 
ó ëèñòîïàä³. Àëå, çðåøòîþ, óñå 
çàëåæèòü â³ä ñèòóàö³¿ ç çàõâîðþ-
âàí³ñòþ íà êîðîíàâ³ðóñ.

ЧИ ВИСЕЛЯТИМУТЬ СТУДЕНТІВ?
Çàêëàäàì ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷-

íî¿, ôàõîâî¿ ïåðåäâèùî¿ òà âèùî¿ 

ТЕТЯНА ШПІКУЛА, 098–804–80–03, 

TANYA.SHPIKULA@GMAIL.COM 

 Äåñÿòêè ä³òîê ðàçîì ç³ ñâî¿ìè 
íàñòàâíèêàìè ðîçìàëüîâóâàëè 
ïå÷èâî äëÿ íàøèõ çàõèñíèê³â.

Ó ï'ÿòíèöþ, 9 æîâòíÿ, óñ³ âè-
õîâàíö³ ñàäî÷êà ¹ 3 ðàçîì ç âè-
õîâàòåëÿìè áðàëè àêòèâíó ó÷àñòü 
ó âèãîòîâëåíí³ ñìà÷íèõ ãîñòèíö³â 
äëÿ íàøèõ á³éö³â.

Ó òàêèé ñïîñ³á ìàëÿòà âèð³-
øèëè ï³äáàäüîðèòè òà ïðèâ³òàòè 
âî¿í³â ç Äíåì çàõèñíèêà Óêðà¿íè.

Ïàòð³îòè÷íå ïå÷èâî, ó âèãëÿä³ 
óêðà¿íñüêîãî ïðàïîðà, çðîáëåíå 
ç äèòÿ÷îþ ëþáîâ'þ òà ùèð³ñòþ 
êåð³âíèöòâî ñàäî÷êà ïåðåäàñòü 
âîëîíòåðó, ÿêèé îñîáèñòî â³äâå-

çå ãîñòèíö³ íà Ñõ³ä òà ïåðåäàñòü 
óêðà¿íñüêèì çàõèñíèêàì.

— Öå òàê ìèëî, êîëè ä³òè 
âæå ç ìàëåíüêèõ ðîê³â ïëåêà-
þòü ó ñîá³ ïàòð³îòèçì ³ ïîâàãó 
äî òèõ, õòî áåðåæå ¿õ ñïîê³é. 
Äÿêóþ âèõîâàòåëÿì çà òå, ùî 
âèõîâóþòü ó íàøèõ äîíüêàõ 
³ ñèíàõ öå â³ä÷óòòÿ. Ñüîãîäí³ 
â êðà¿í³ ³ äàë³ òðèâàº â³éíà. Äóæå 
õî÷åòüñÿ, àáè âæå ïðèéøîâ ìèð 
íà íàøó çåìëþ. Âïåâíåíà, íàø³ 
ìàëþêè íàìàëþâàëè á ùå ñîòí³ 
â³òàëüíèõ ëèñò³âîê òà ïåðåäàëè 
¿õ çàõèñíèêàì, — ãîâîðèòü ìàìà 
Òåòÿíà.

Òàê³ æ çàõîäè ïðîâîäÿòü ³ â ³í-
øèõ äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ ì³ñòà.

Вихованці ДНЗ №3 власноруч підготували 
гостинці для захисників України

ХТО РАНІШЕ ПІДЕ НА КАНІКУЛИ 
Зміни  Міністерство освіти 
12 жовтня оприлюднило рекомендації 
щодо переведення закладів освіти 
на дистанційне навчання. На це вже 
відреагувало обласне управління освіти 
та адміністрації університетів міста. 
Тож як працюватимуть заклади освіти?

îñâ³òè ðåêîìåíäîâàíî ïåðåéòè 
íà äèñòàíö³éíó ôîðìó íàâ÷àííÿ 
íà ïåð³îä ç 15 æîâòíÿ äî 15 ëè-
ñòîïàäà.

12 æîâòíÿ íà ñàéò³ ÎÄÀ áóëî 
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî ñòóäåí-
ò³â âèñåëÿòèìóòü ç ãóðòîæèòê³â.

Ñòóäåíòñòâî çàïàí³êóâàëî.
— Öå ïðàâäà, ùî ç 15 æîâòíÿ 

ìè íå çìîæåìî æèòè â ãóðòîæèò-
êó? — çàïèòóº ñòóäåíò ÒÍÒÓ Ôå-
ä³ð. — ª ³íôîðìàö³ÿ, ùî âèñåëÿ-
òèìóòü óñ³õ.

Ó ïðåññëóæá³ îáëàñíî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çãîäîì æóðíà-
ë³ñòàì «20 õâèëèí» ïîâ³äîìèëè, 
ùî òàêå çâåðíåííÿ îïóáë³êóâàëè 

ïîìèëêîâî, à ³ç ãóðòîæèòê³â ïðè-
ìóñîâî í³õòî íå âèñåëÿòèìå.

Íàãàäàºìî, ùî óí³âåðñèòåòè 
ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ áåçïîñåðåä-
íüî ÌÎÍ. Îòæå, ì³ñöåâ³ ð³øåí-
íÿ — ÎÄÀ ÷è ì³ñüêðàäè íîñÿòü 
ëèøå ðåêîìåíäàö³éíèé õàðàêòåð. 
Òîìó ïîâ³äîìëåííÿ, îïóáë³êîâàíå 
íà ñàéò³ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, âè-
êëèêàº ïîäèâ — ÿê ðåêîìåíäà-
ö³¿ ìîãëè âèäàòè çà «îáîâ'ÿçêîâå 
äî âèêîíàííÿ»?!

Òèì á³ëüøå íà ñàéò³ ÌÎÍ éäåòü-

ñÿ ïðî òå, ùî âè¿çä ³ç ãóðòîæèòê³â 
íå ìîæå áóòè ïðèìóñîâèì.

ЩО КАЖУТЬ 
В УНІВЕРСИТЕТАХ?

Ïðàêòè÷íî íà óñ³õ îô³ö³éíèõ 
ñàéòàõ òåðíîï³ëüñüêèõ âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â º ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî ðåæèì ðîáîòè â äèñòàíö³éíî-
ìó ðåæèì³ ç 14–15 æîâòíÿ. Äåÿê³ 
óí³âåðñèòåòè ³ íå ïî÷èíàëè íàâ-
÷àííÿ â àóäèòîð³ÿõ ç 1 âåðåñíÿ.

Ó ïðåññëóæáàõ ïîâ³äîìèëè, 
ùî â ãóðòîæèòêàõ óí³âåðñèòåòó 
äî 24 æîâòíÿ 2020 ðîêó áóäóòü 
ïðîäîâæóâàòè äîòðèìóâàòèñÿ ðà-
í³øå îãîëîøåíèõ ïðîòèåï³äåì³÷-
íèõ çàõîä³â ³ ïðàâèë ïîâåä³íêè. 
Àëå ñòóäåíò³â ïðèìóñîâî íå âè-
ñåëÿòèìóòü.

— Ñòóäåíòè, ÿê³ ìàþòü ïðàâî 
íà ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ, 
íèì êîðèñòóþòüñÿ. Óñ³ ì³ñöÿ ïðî-
æèâàííÿ çà íèìè çáåð³ãàþòüñÿ. 
Ïðîòå ïîñèëåíî ðåæèì êîíòðîëþ, 
³ í³õòî ñòîðîíí³é íå ìàº ïðàâà çà-
õîäèòè â ãóðòîæèòîê. Ò³ ñòóäåíòè, 
ÿê³ âèÿâèëè áàæàííÿ íàâ÷àòèñÿ 
çà ì³ñöåì ñâîãî ïðîæèâàííÿ, öå 
óñï³øíî ðîáëÿòü. Ò³, ÿê³ áàæàþòü 

íàâ÷àòèñÿ, ïåðåáóâàþ÷è ó ãóð-
òîæèòêàõ, íàâ÷àþòüñÿ äèñòàíö³é-
íî ó ãóðòîæèòêàõ, — êîìåíòóþòü 
ó ïðåññëóæá³ Íàö³îíàëüíîãî ìå-
äè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. ². Ãîð-
áà÷åâñüêîãî. — Ó íàñ íà òåðèòîð³¿ 
ñòóäì³ñòå÷êà º ñâ³é ìåäïóíêò, òîæ 
ñòóäåíòàì íåìà ïîòðåáè çâåðòà-
òèñÿ â ïîë³êë³í³êè, âîíè çàâæäè 
â÷àñíî îòðèìóþòü êîíñóëüòàö³þ. 
Çà ïîòðåáè ¿õ ñêåðóþòü â ë³êàðíþ, 
ÿêùî âèíèêíå òàêà íåîáõ³äí³ñòü. 
Ó êîæíîìó ãóðòîæèòêó º ³çîëÿö³-
éíà ê³ìíàòà íà âèïàäîê ï³äîçðè 
íà ³íôåêö³éíå çàõâîðþâàííÿ.

Âèñåëÿòè ñòóäåíò³â ç ãóðòîæèò-
ê³â â ÷àñ êàðàíòèíó ñòðîãî çà-
áîðîíåíî çàêîíîì. Öå º ïîðó-
øåííÿì ïðàâ ñòóäåíò³â, éäåòüñÿ 
â ïîâ³äîìëåíí³ ïðåññëóæáè.

Íà ïåð³îä êàðàíòèíó íåïðè-
ïóñòèìî ïðèìóñîâî âèñåëÿòè 
çäîáóâà÷³â îñâ³òè ç ãóðòîæèòê³â 
àáî äàâàòè ¿ì ðåêîìåíäàö³¿ çàëè-
øèòè ãóðòîæèòêè. Ïðî öå éäåòü-
ñÿ â ëèñò³ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ 
íàóêè êåð³âíèêàì çàêëàä³â ïðî-
ôåñ³éíî¿, ôàõîâî¿ ïåðåäâèùî¿ òà 
âèùî¿ îñâ³òè â³ä 18 áåðåçíÿ 2020 
¹ 1/9–165.

Менше, ніж півтора місяці школярі провели за партами 
в закладах освіти. Дехто — навчався через день 

Ì³íîñâ³òè ïðîïîíóº 
â³äïðàâèòè øêîëè 
íà äâîòèæíåâ³ 
êàí³êóëè, à ÂÍÇ — 
íà äèñòàíö³éíå 
íàâ÷àííÿ

Повідомлення про «примусове виселення» опублікували на сайті ОДА. Кажуть, помилково
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Смачні пряники від маленьких тернополян 
поїдуть до захисників України

Діти залюбки креативили 
та робили цікаві візерунки
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Ö³ ³ãðàøêè í³êîãî íå ìîæóòü 
çàëèøèòè áàéäóæèìè: êîëüîðîâ³ 
òâàðèíêè, ç äîïîìîãîþ òåõí³êè 
«â'ÿçêà ãà÷êîì» ñòâîðþº Ìàð³ÿ 
Çàãðåáåëüíà ç ñåëà Êðèâêè, ùî 
íà Òåðåáîâëÿíùèí³. Æóðíàë³ñòêà 
«RIA ïëþñ» ïîñï³ëêóâàëàñü ç ä³-
â÷èíîþ, ³ âèÿâèëîñü, ùî ó íå¿ ùå 
é ñåñòðà — òâîð÷à òà êðåàòèâíà.

Îëÿ Çàãðåáåëüíà ñòâîðþº âåëèê³ 
êàðòèíè çà äîïîìîãîþ òåõí³êè 
«àëìàçíà âèøèâêà». Öå êðîï³ò-
êà ðîáîòà, ó ðåçóëüòàò³ ÿêî¿ ç'ÿâ-
ëÿþòüñÿ ñïðàâæí³ ³ ñÿþ÷³ òâîðè 
ìèñòåöòâà.

Îáîì ä³â÷àòàì ùå â äèòèíñòâ³ 
ä³àãíîñòóâàëè öåðåáðàëüíèé ïà-
ðàë³÷, îáîº ïåðåíåñëè ïî ê³ëüêà 
îïåðàö³é. Çàâäÿêè äîïîìîç³ ë³êà-
ð³â Ìàð³÷êà òåïåð ìîæå õîäèòè, 
à Îëÿ, ÷åðåç õâîðîáó, çàëèøàºòüñÿ 
ó ³íâàë³äíîìó â³çêó. Àëå ä³â÷àò-
êà íå âòðà÷àþòü â³ðè ó êðàùå òà 
ïðàãíóòü ðåàë³çîâóâàòèñü ó âëàñ-
íèõ çàõîïëåííÿõ.

ІГРАШКИ, ЯКІ ПРИНОСЯТЬ 
РАДІСТЬ 

Ðîáèòè ³ãðàøêè 20-ð³÷íà Ìàð³ÿ 
ïî÷àëà áëèçüêî äâîõ ðîê³â òîìó. 
Óñå â÷èëàñü ðîáèòè ñàìà.

— Ïåðøó ³ãðàøêó íàâ÷èëàñü 
â'ÿçàòè ç ïåðåãëÿäó â³äåîóðîê³â. 
Öå áóëî ïåðåä Íîâèì ðîêîì, òîìó 
ÿ â÷èëàñü â'ÿçàòè ñâèíêó, — ðîç-
ïîâ³äàº Ìàð³ÿ Çàãðåáåëüíà. — 
Ó ìåíå áàãàòî ùî íå âèõîäèëî, 
íàä ïåðøîþ ³ãðàøêîþ ñèä³ëà 
äóæå äîâãî, àëå ðåçóëüòàò íå çà-

ëèøèâ áàéäóæèì: âñ³ ð³äí³ áóëè 
â çàõâàò³.

Ä³â÷èíà êàæå, ùî âæå çðîáè-
ëè óñ³ ìîæëèâ³ òâàðèíêè: ãóñ³íü, 
âåäìåäèêà, êà÷åíÿ òà ³íøèõ. Àëå 
íàéá³ëüøå ëþäÿì äî âïîäîáè çà-
é÷åíÿòà ç äîâãèìè âóõàìè.

— Ñõåìè øóêàþ â æóðíàëàõ, 
áàãàòî ¿õ º â ³íòåðíåò³, — ä³ëèòüñÿ 
ä³â÷èíà. — Íà îäíó ³ãðàøêó, çà-
ëåæíî â³ä ¿¿ ðîçì³ðó òà ñêëàäíîñò³ 
ðîáîòè, ³äå 2–3 äí³. ß ëþáëþ ñàì 
ïðîöåñ ³ ëþáëþ òó ðåàêö³þ ëþ-
äåé, ÿê³ îòðèìóþòü ðîáîòó. Ìî¿ 
³ãðàøêè ïðèíîñÿòü ðàä³ñòü.

УСЕ — З НАТУРАЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ 

Äëÿ ñâî¿õ âèðîá³â Ìàð³ÿ âèêî-
ðèñòîâóº ìàòåð³àëè, ùî çàìîâëÿº 
â ìåðåæ³. Çâ³ðÿò ðîáèòü ³ç äèòÿ÷î¿ 
ãðóøåâî¿ íèòêè, íàïîâíþâà÷ òåæ 
îáèðàº íàòóðàëüíèé, àáè áàòüêè 
íå áîÿëèñü äàðóâàòè ³ãðàøêè íà-
â³òü íàéìåíøèì ìàëþêàì.

— Ó ðîáîò³ çàáóâàþ çà ñâîþ 
õâîðîáó, — êàæå ä³â÷èíà. — 
À ùå òàê ÿ ìîæó ðåàë³çóâàòè 
ñåáå ³ ïðèíåñòè êîìóñü ðàä³ñòü. 
Áà÷èòè, ÿê õòîñü ðàä³º òâî¿é 
òâîð÷îñò³ — öå äóæå ïðèºìíî. 
ß îòðèìóâàëà äóæå áàãàòî ôî-
òîâ³äãóê³â ïðî ñâîþ ðîáîòó. ² öå 
íàéïðèºìí³øå.

Îêð³ì ³ãðàøîê, ä³â÷èíà íå â'ÿ-
æå á³ëüøå í³÷îãî. Êàæå, ùî îáðà-
ëà ³ãðàøêè, òî ðîçâèâàòèñü áóäå 
ñàìå ó öüîìó íàïðÿìêó.

Ìàð³ÿ ðîçïîâ³äàº, ùî ¿¿ ³ãðàø-
êè ðîçëåò³ëèñü â ð³çí³ ÷àñòèíè 
Óêðà¿íè, à äåÿê³ íàâ³òü «æèâóòü» 
çà êîðäîíîì.

CЕСТРИ СТВОРЮЮТЬ НЕЙМОВІРНІ 
КАРТИНИ ТА ІГРАШКИ 
Хобі  Сестри Оля та Марія Загребельні 
з Теребовлянщини від народження 
хворіють на ДЦП, проте це ніяк не заважає 
дівчатам реалізовувати себе у творчості

«ГОДИНАМИ ТВОРИТЬ 
КАРТИНИ» 

Ñâîº çàõîïëåííÿ âæå ðîêà-
ìè ðîçâèâàº Îëÿ Çàãðåáåëüíà. 
«Àëìàçíà âèøèâêà» ñòàëà çàõî-
ïëåííÿì âñüîãî ¿¿ æèòòÿ. Ä³â÷è-
íà íå ìîæå õîäèòè ÷åðåç ÄÖÏ. 
Íà æàëü, îïåðàö³¿, ÿê³ ¿é ïðîâåëè 
â äèòèíñòâ³, íå äàëè ðåçóëüòàòó. 
Àëå îïòèì³çìó ä³â÷èíà íå âòðà÷àº. 
Ðîçïîâ³äàº, ùî ðîáîòà ¿¿ çàñïîêî-
þº òà äàº ñèë.

— Öå äóæå êðîï³òêà ðîáîòà, 
êîæíó äåòàëü ïîòð³áíî ïîñòà-
âèòè íà ñâîº ì³ñöå ó êàðòèí³, ç 
äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíî¿ ðó÷êè, — 
ðîçïîâ³äàº Îëÿ. — Ñïî÷àòêó áóëî 

âàæêî, ðóêè íå ñëóõàëèñü, àëå ç 
÷àñîì öå íàñò³ëüêè çàõîïèëî, ùî 
ÿ ïðîñòî íå ìîæó çóïèíèòèñü.

Çà ð³ê Îëÿ ñòâîðèëà ïîíàä äå-
ñÿòîê êàðòèí ³ ãîòîâà âæå ðîáèòè 
íîâ³, àëå âäîìà âîíè âæå íå ïî-
ì³ùàþòüñÿ.

Òîæ ä³â÷èíà õî÷å ÿêíàéøâèä-
øå ïðîäàòè ñâî¿ ðîáîòè, ëèøå, 
ùîá ìàòè çìîãó êóïèòè ìàòåð³àë 
íà íîâ³ êàðòèíè.

— Ó ìåíå âæå íàçáèðàëîñü 
áëèçüêî ï'ÿòè ãîòîâèõ ðîá³ò, — 
êàæå ä³â÷èíà. — Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ 
ïðîöåñ, ÿ òàê â³äïî÷èâàþ, à ðî-
áèòè íîâ³ ïîêè ùî íåìàº çìî-
ãè, áî çàãîòîâêè äîñèòü äîðîã³, 
òî ÿ âèð³øèëà ïðîäàâàòè ãîòîâ³ 
êàðòèíè. Ìîæëèâî, êîìóñü âîíè 
ñòàíóòü îêðàñîþ äîìó.

Çàìîâèòè ðîáîòè ä³â÷àò òà ï³ä-
òðèìàòè ¿õ ìîæíà, çâ'ÿçàâøèñü ç 
íèìè çà íîìåðîì: 050–55–05–715.

Обом дівчатам ще в дитинстві діагностували 
церебральний параліч, обоє перенесли по кілька 
операцій. Завдяки допомозі лікарів Марічка тепер може 
ходити, а Оля, через хворобу, залишається у інвалідному візку

Ìàð³ÿ ñòâîðþº 
íåéìîâ³ðí³ â'ÿçàí³ 
³ãðàøêè, à ¿¿ ñåñòðà — 
óí³êàëüí³ àëìàçí³ 
êàðòèíè. Ö³ çàíÿòòÿ 
ñòàëè â³ääóøèíîþ

Оля Загребельна створює великі картини за допомогою 
техніки «алмазна вишивка» 

Марічка Загребельна вже встигла виплести усіх можливих тваринок: гусеницю, 
ведмедика, каченя та інших. Але найбільше людям до вподоби зайченята із довгими вухами
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ùîðîêó âàêöèíè â³ä ãðèïó ç'ÿâ-
ëÿþòüñÿ â àïòåêàõ çàçâè÷àé ó æîâò-
í³. Öüîãî ðîêó ìåäèêè î÷³êóþòü 
á³ëüøå îõî÷èõ ùåïèòèñü â³ä ãðèïó 
ó çâ'ÿçêó ç ìîæëèâèì ñïàëàõîì çà-
õâîðþâàíîñò³ íà êîðîíàâ³ðóñ. 

Êðàùå çðîáèòè ùåïëåííÿ çàðàç, 
ùå äî ïî÷àòêó öèðêóëÿö³¿ â³ðóñ³â 
ãðèïó, ùîá âèðîáèâñÿ ³ìóí³òåò. 
Îäíàê ùåïëåííÿ ìîæíà ðîáèòè ³ 
ï³çí³øå.

ЧИ Є ВАКЦИНИ В АПТЕКАХ
Íà ïî÷àòêó æîâòíÿ ó Öåíòð³ ãðî-

ìàäñüêîãî çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè ïîâ³äî-
ìèëè, ùî ïåðøà ïàðò³ÿ (30 360 äîç) 
òðèâàëåíòíî¿ âàêöèíè «Äæ³ñ³ Ôëþ» 
(Ï³âäåííà Êîðåÿ) âæå äîñòóïíà 
ó ïðîäàæó. Îäíàê ó Òåðíîïîë³ íàì 
çíàéòè âàêöèíó íå âäàëîñÿ.

— Íàðàç³ ìè î÷³êóºìî âàêöèíè, 
àëå ¿õ ùå íåìàº, — êàæóòü â àïòåö³ 
DS. — Âîíà ìàëà á áóòè ó æîâò³. 
Ðîçðàõîâóºìî, ùî ÷åðåç 1–2 òèæ-
í³ âæå áóäå. Âàêöèíà áóäå òðèâà-
ëåíòíà. Îð³ºíòîâíî êîøòóâàòèìå 
äî 400 ãðèâåíü.

Ó àïòåö³ «Ïîäîðîæíèê» òàêîæ 
î÷³êóþòü âàêöèíó.

— Ó ïîñòà÷àëüíèê³â âàêöèíè ùå 
íåìàº, — ïîÿñíþº ôàðìàöåâò. — 
Íå ìîæåìî ñêàçàòè, ÿêà ñàìå âàê-
öèíà áóäå ³ ñê³ëüêè êîøòóâàòèìå.

×åêàþòü âàêöèíó ³ â «Ïåðø³é ñî-
ö³àëüí³é àïòåö³» òà àïòåö³ «Áàæàºìî 
çäîðîâ’ÿ». À îò â äåÿêèõ àïòåêàõ 
âàêöèíè âçàãàë³ íå áóäå, îñê³ëüêè 
íåìàº õîëîäèëüíèê³â äëÿ ¿õ çáåð³-
ãàííÿ. Îð³ºíòîâíî âàðò³ñòü âàêöèíè 
ñêëàäàòèìå 350–400 ãðèâåíü.

100 ТИСЯЧ НА ВАКЦИНИ 
Âàêöèíàö³ÿ â³ä ãðèïó íå âõîäèòü 

â ïåðåë³ê îáîâ'ÿçêîâèõ ùåïëåíü. 
Îäíàê îá'ºäíàí³ òåðèòîðàëüí³ 
ãðîìàäè ìîæóòü âèä³ëÿòè êîøòè 
äëÿ òîãî, ùîá çàêóïèòè âàêöèíó ³ 
ïðîâåñòè áåçêîøòîâó âàêöèíàö³þ 
ïåâíèì êàòåãîð³ÿì íàñåëåííÿ. Öå 
ïåðåâàæíî ò³, õòî âõîäÿòü äî ãðó-
ïè ðèçèêó, ìàþòü ïðîáëåìè ç³ çäî-
ðîâ'ÿì àáî ìàþòü êîíòàêòóâàòè ç 
áàãàòüìà ëþäüìè.

ßê ðîçïîâ³ëè ó ì³ñüê³é ðàä³, 
íà ïðèäáàííÿ âàêöèí â³ä ãðèïó 

çàêëàëè 100 òèñ. ãðèâåíü.
— Çàïëàíîâàí³ êîøòè äëÿ ïðè-

äáàííÿ âàêöèíè â³ä ãðèïó ó ñóì³ 
100 000 ãðí äëÿ ìåäè÷íèõ óñòàíîâ 
ïåðâèííî¿ ëàíêè, — ïîÿñíþº ðå÷-
íèöÿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ìàð'ÿíà Çâà-
ðè÷. — Áåçêîøòîâíà âàêöèíàö³ÿ 
áóäå ïðîâîäèòèñÿ äëÿ ãðîìàäÿí ãðó-
ïè ðèçèêó — ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â, 
âîä³¿â ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.

Ñê³ëüêè ñàìå áåçêîøòîâíèõ âàê-
öèí âäàñòüñÿ ïðèäáàòè íà ö³ êîøòè  
— çàëåæàòèìå â³ä ö³íè.

КОЛИ ЧЕКАТИ ВАКЦИНУ
Çàãàëîì â Óêðà¿íó ìàþòü äîñòà-

âèòè 665 òèñ. äîç âàêöèí â³ä ãðèïó. 
Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó Öåíòð³ ãðî-
ìàäñüêîãî çäîðîâ'ÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè.
Äî åï³äñåçîíó 2020–2021 ðîêó 
â Óêðà¿íó ïîñòàâëÿòü:
 500 000 äîç âàêöèíè «Âàêñ³-

ãðèï Òåòðà» (âèðîáíèê — «Ñàíîô³ 
Ïàñòåð», Ôðàíö³ÿ, ÷îòèðüîõâà-
ëåíòíà);
 45 000 äîç âàêöèíè «²íôëóâàê 

(«Àááîòò Á³îëîäæ³êàëç Á. Â.», Í³-
äåðëàíäè, òðüîõâàëåíòíà);
 100 000 äîç âàêöèíè «Äæ³ñ³ 

Ôëþ» («Ãð³í Êðîññ Êîðïîðåéøí», 
Ï³âäåííà Êîðåÿ, òðüîõâàëåíòíà);
 20 000 äîç âàêöèíè «Äæ³ñ³ Ôëþ» 

(«Ãð³í Êðîññ Êîðïîðåéøí», Ï³â-
äåííà Êîðåÿ, ÷îòèðüîõâàëåíòíà).

Öüîãîð³÷ âàêöèíè áóëè ðîçðîáëå-
í³ ç óðàõóâàííÿì ïðîãíîçó ÂÎÎÇ 
ùîäî öèðêóëÿö³¿ òàêèõ øòàì³â:
 â³ðóñ, ïîä³áíèé A/Guangdong-

Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)
pdm09;
  â³ðóñ, ïîä³áíèé A/Hong 

Kong/2671/2019 (H3N2);
  â ³ ð ó ñ ,  ï î ä ³ á í è é 

Â/Washington/02/2019 (ë³í³ÿ 
B/Victoria);
 â³ðóñ, ïîä³áíèé B/Phuket/

3073/2013 (ë³í³ÿ B/Yamagata).
Ó Òåðíîïîë³ âàêöèíè î÷³êóþòü 

â ñåðåäèí³ æîâòíÿ. Áëèæ÷å äî ê³íöÿ 
ì³ñÿöÿ ïî÷íóòüñÿ âàêöèíàö³¿.

— Ïîñòà÷àëüíèêè îá³öÿþòü, ùî 
âàêöèíà áóäå â Óêðà¿í³ îð³ºíòîâ-
íî â ñåðåäèí³ æîâòíÿ, — ïîÿñíþº 
çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà êîìóíàëü-
íîãî íåêîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàð-
íî¿ äîïîìîãè» Íàä³ÿ Áîäíàð. — 
Áóäå äâ³ âàêöèíè — «Âàêñ³ãðèï» 

КОМУ ВАРТО РОБИТИ ЩЕПЛЕННЯ 
ВІД ГРИПУ ТА ЯКІ РИЗИКИ 
Медицина  Тернополяни шукають 
в аптеках міста вакцини від грипу, щоб 
захистити себе від хвороби в осінньо-
зимовий період. Цього року додався ще й 
COVID-19, тому лікарі радять підготувати 
свій імунітет та зробити щеплення 
від грипу, який має схожі симптоми з 
коронавірусом. Чи є вже вакцини в аптеках 
міста, кому варто вакцинуватися та хто 
зможе зробити щеплення безкоштовно?

òà «Äæ³ñ³ Ôëþ». Öüîãî ðîêó ç ì³ñ-
öåâîãî áþäæåòó òàêîæ âèä³ëèëè 
êîøòè íà çàêóï³âëþ âàêöèíè äëÿ 
ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é. Öå, â ïåðøó 
÷åðãó, ìåäèêè, îñâ³òÿíè ³ ò³, õòî ÷å-
ðåç ñâîþ ðîáîòó ìàº êîíòàêòóâàòè 
ç ëþäüìè, òîìó º â ãðóï³ ðèçèêó.

ЯК ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕДУРА?
Ïåðåä òèì, ÿê êóïóâàòè âàêöè-

íó, äîìîâòåñÿ ç³ ñâî¿ì ñ³ìåéíèì 
ë³êàðåì.

— Ñïåðøó ìè ðàäèìî ïðîéòè 
îãëÿä ó ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, ùîá ä³ç-
íàòèñÿ, ÷è íåìàº ïðîòèïîêàçàíü, — 
ïîÿñíþº Íàä³ÿ Áîäíàð. — ßêùî 
íåìàº — ìîæíà éòè äî àïòåêè òà 
êóïóâàòè âàêöèíó. Òîä³ ñ³ìåéíèé 
ë³êàð íàïðàâëÿº âàñ äî êàá³íåòó 
ùåïëåíü, äå âèêîíóþòü ïðîöåäóðó.

ßêùî êóïóºòå âàêöèíó â àïòåö³ — 
¿¿ ïîòð³áíî ïðàâèëüíî äîñòàâèòè.

— Ïåðåâîçèòè âàêöèíó âàðòî 
ó òåðìîñóìö³, — ïîÿñíþº Íàä³ÿ 
Áîäíàð. — ¯¿ ìîæå ìàòè ñ³ìåéíèé 
ë³êàð, àáî ¿¿ ìîæóòü íàäàòè â êàá³-
íåò³ ùåïëåííÿ — ïðî öå âàðòî äî-
ìîâèòèñÿ çàâ÷àñíî. Öå òðåáà îáãî-
âîðèòè ç âàøèì ñ³ìåéíèì ë³êàðåì.

Äåÿê³ àïòåêè ìîæóòü íàäàòè òåð-
ìîñóìêó äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ ï³ä 
çàñòàâó, îäíàê íå âñ³ àïòåêè ìàþòü 
òàê³ ³ íàäàþòü öþ ïîñëóãó.

КОМУ ВАРТО ВАКЦИНУВАТИСЯ?
Ó Öåíòð³ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ 

ïîâ³äîìëÿþòü, ùî â³ä óñêëàäíåíü 
ãðèïó ïðîòÿãîì ìèíóëîãî åï³äñå-
çîíó ïîìåðëà 71 ëþäèíà. Íà ãðèï 
òà ÃÐÂ² ó 2019–2020 ïåðåõâîð³ëè 
4,9 ìëí ëþäåé (12,9% íàñåëåííÿ), 
63% ç ÿêèõ — ä³òè â³êîì äî 17 ðîê³â.

Íà Òåðíîï³ëüùèí³, çà äàíèìè 
îáëàñíîãî ëàáîðàòîðíîãî öåí-
òðó, ìèíóëîãî åï³äñåçîíó 8,5% 
â³ä âñüîãî íàñåëåííÿ ïåðåõâîð³ëî 
íà ãðèï òà ÃÐÂ². Ó 2019–2020 ðîêàõ 
(30.09.19 ð.–15.03.20 ð.) â îáëàñò³ 
ïåðåõâîð³ëî 88 363 îñ³á. 8 ëþäåé 
â îáëàñò³ ïîìåðëî â³ä ãðèïó.

Ìèíóëîãî åï³äñåçîíó â Óêðà¿íó 
íàä³éøëè 500 000 äîç âàêöèí â³ä 
ãðèïó, àëå âàêöèíóâàëèñÿ ëèøå 
238 079 ëþäåé (0,6% íàñåëåííÿ), 
÷àñòêà ä³òåé ñåðåä ùåïëåíèõ — 
10,5%. Öüîãî ðîêó ñèòóàö³ÿ ìîæå 
çì³íèòèñÿ, ³ ê³ëüê³ñòü îõî÷èõ çðîáè-
òè ùåïëåííÿ â³ä ãðèïó çá³ëüøèòüñÿ 
ó çâ’ÿçêó ç ïàíäåì³ºþ êîðîíàâ³ðóñó.

— Íàáëèæàºòüñÿ ñåçîí ãîñòðèõ 
ðåñï³ðàòîðíèõ â³ðóñíèõ ³íôåêö³é, 
ãðèïó, — ïîÿñíþº àêàäåì³ê ÍÀÌÍ 
Óêðà¿íè, ïðîôåñîð-³íôåêö³îí³ñò 
Ìèõàéëî Àíäðåé÷èí. — Òîìó ç 
÷àñîì ìîæå ìàòè ì³ñöå ïîºäíàí-
íÿ COVID-19 ç öèìè õâîðîáàìè. 
ß íå ìîæó ñêàçàòè, ÿê öå áóäå 

â³äáóâàòèñÿ, áî òàêîãî äîñâ³äó íà-
óêîâö³ òà ë³êàð³ ùå íå ìàëè, êîëè 
íîâå çàõâîðþâàííÿ íàáóâàëî ïàí-
äåì³÷íîãî õàðàêòåðó ïîøèðåííÿ. 
Àëå ç áàãàòîð³÷íîãî äîñâ³äó ìîæó 
ñêàçàòè, ùî ö³ ïîºäíàí³ ³íôåêö³¿ 
÷àñò³øå ïåðåá³ãàþòü ó âàæ÷ó ôîðìó, 
ïðîò³êàþòü âîíè äîâøå òà ÷àñò³øå 
äàþòü óñêëàäíåííÿ. ß íå äóìàþ, ùî 
ó ðàç³ ïîºäíàííÿ êîðîíàâ³ðóñó òà 
³íøèõ ãîñòðèõ ðåñï³ðàòîðíèõ ³í-
ôåêö³é áóäå ïîçèòèâíà òåíäåíö³ÿ.

Âàðòî ï³äãîòóâàòèñÿ äî ñåçîíó 
ãðèïó òà ÃÐÂ² çàâ÷àñíî. ßêùî 
õî÷à á ó æîâòí³ çðîáèòè ùåïëåí-
íÿ â³ä ãðèïó — öå âæå äàñòü ñâî¿ 
ðåçóëüòàòè.

ПОКАЗИ ТА ПРОТИПОКАЗИ
ßê ïîÿñíþþòü ë³êàð³ — áîÿòèñÿ 

ùåïëåííÿ â³ä ãðèïó íå âàðòî, àäæå 
ñàìà âàêöèíà — ³íàêòèâîâàíà, òîáòî 
â³ðóñ ìåðòâèé. Ùåïëåííÿ íå ìîæå 
ñòàòè ïðè÷èíîþ õâîðîáè. Ñåðåä ïî-
á³÷íèõ åôåêò³â ìîæå áóòè íåçíà÷íå 
ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè.

Âàðòî ïðîéòè îãëÿä ó ñ³ìåéíîãî 
ë³êàðÿ, àäæå º ³ ïåâí³ çàñòåðåæåííÿ.

— Ùåïëåííÿ â³ä ãðèïó ìàº á³ëü-
øå ïîêàç³â, àí³æ ïðîòèïîêàç³â, — 
ïîÿñíþº ë³êàð ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè 
Ìèõàéëî Äàíèëü÷óê. — Íàâ³òü ÿêùî 
ëþäèíà ïåðåõâîð³ëà êîðîíàâ³ðó-
ñîì — âàðòî çðîáèòè ùåïëåííÿ, 
ùîá çàõèñòèòè ñåáå â³ä ãðèïó. 

Ñåðåä ïðîòèïîêàç³â äî ùåïëåí-
íÿ º:
  ã³ïåð÷óòëèâ³ñòü äî áóäü-

ÿêî¿ ñêëàäîâî¿ âàêöèíè, à òàêîæ 
äî êîìïîíåíò³â êóðÿ÷îãî ì’ÿñà ÷è 
êóðÿ÷îãî ÿéöÿ (âàêöèíó îòðèìó-
þòü øëÿõîì âèðîùóâàííÿ â³ðóñ³â 
ãðèïó â êóðÿ÷îìó ÿéö³);
 ïàö³ºíòè ç ëèõîìàíêîþ àáî 

íåäîñòàòíüîþ âàãîþ ò³ëà;
 ïàö³ºíòè ç ãîñòðèì, ñåðéîçíèì 

÷è àêòèâíèì çàõâîðþâàííÿì ñåðöÿ, 
ñóäèí, íèðîê àáî ïå÷³íêè;

 ãîñòðå ðåñï³ðàòîðíå çàõâîðþ-
âàííÿ àáî ³íøå àêòèâíå ³íôåêö³éíå  
çàõâîðþâàííÿ;
 ïàö³ºíòè ó ïåð³îä îäóæàííÿ;
 ïàö³ºíòè, ó ÿêèõ ä³àãíîñòîâàíî 

³ìóíîäåô³öèòíå çàõâîðþâàííÿ.
— ª òàêå ïîíÿòòÿ, ÿê ïåðåõðåñ-

íèé ³ìóí³òåò, — ïîÿñíþº ë³êàð. — 
Ï³ñëÿ ùåïëåííÿ íàø îðãàí³çì 
âèðîáëÿº àíòèãåíè â³ä ïåâíîãî 
çáóäíèêà. Äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü, 
ùî ö³ àíòèãåíè ìàþòü ñòðóêòóðó, 
ÿêà çàõèùàº ³ â³ä äåÿêèõ ïîä³áíèõ 
â³ðóñ³â, ÿê³ ñõîæ³ íà òîé, â³ä ÿêîãî 
çðîáèëè ùåïëåííÿ. Òîìó êîëè ìè 
ðîáèìî ùåïëåííÿ, ìîæåìî îòðè-
ìàòè ³ìóí³òåò ³ â³ä ñõîæèõ õâîðîá. 
Öå ïîçèòèâíèé «ïîá³÷íèé åôåêò».

Îäíàê ùåïëåííÿ íå ãàðàíòóº, ùî 
âè òî÷íî íå çàõâîð³ºòå. ßê ïîÿñíþ-
þòü ó Öåíòð³ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ, 
ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü ñâ³ä÷àòü ïðî 
òå, ùî ó ëþäèíè ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿ 
íà 60% çìåíøóºòüñÿ ïåðåá³ã õâî-
ðîáè òà óñêëàäíåíü, éìîâ³ðí³ñòü 
ïîìåðòè ÷åðåç õâîðîáó — íà 80%, 
à ÷àñòîòà ãîñï³òàë³çàö³¿ — ïðèáëèç-
íî íà 50%.

ЧИ МОЖНА ВАГІТНИМ
— ª ãðóïè ëþäåé, ÿê³ ìàþòü 

áóòè â ïð³îðèòåò³, — êàæå Ìèõàéëî 
Äàíèëü÷óê. — Ñåðåä íèõ — âàã³ò-
í³. Íàñïðàâä³ çàõâîð³òè âàã³òí³é 
íà ãðèï º ñïðàâæí³ì ðèçèêîì. 
Ãðèï — öå â³ðóñ, ÿêèé ïðîíèêàº 
òðàíñïëàöåíòàðíî ³ õâîðîáà ìîæå 
íåãàòèâíî âïëèíóòè íà ðîçâèòîê 
ïëîäó. Öå âåëèêèé ðèçèê, âàðòî çà-
õèñòèòè ñåáå ³ äèòèíó. Çàõâîð³òè, 
áî ââåëè âàêöèíó — íåìîæëèâî. 
Öå ùåïëåííÿ ïðîõîäèòü äóæå ëåãêî. 
Áîÿòèñÿ âàêöèíàö³¿ íå âàðòî.

ÌÎÇ òàêîæ ðàäèòü ïðîâîäèòè 
ùåïëåííÿ â³ä ãðèïó ëþäÿì ïîõè-
ëîãî â³êó, ä³òÿì, ïàö³ºíòàì ç õðî-
í³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè, àäæå 
¿õ ³ìóí³òåò ïîòðåáóº çàõèñòó.

Лікарі заспокоюють — щеплення від грипу повністю безпечне
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Âàðòî ï³äãîòóâàòèñÿ äî 
ñåçîíó ãðèïó òà ÃÐÂІ 
çàâ÷àñíî. ßêùî õî÷à á 
ó æîâòí³ âàêöèíóâàòèñÿ 
— öå äàñòü ñâî¿ 
ðåçóëüòàòè
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СЕРЕДА, 14 жовтня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 03.05 Енеїда 
06.30, 08.25 Уроки тiтоньки 
Сови. Географiя-малятко 
06.35 М/с «Чорний пiрат» 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.20, 
01.15, 02.35, 05.10 Новини 
07.15, 08.25, 08.30 М/с «Кмiтли-
вий Сяодзi» 
08.10 Уроки тiтоньки Сови. 
Ранкова зарядка 
08.20 Веселi саморобки 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.30 Д/ф «Похiд динозаврiв» 
13.15, 04.00 Д/ф «Вибiр» 
14.25 Телепродаж 
15.00 Вони присягнули на мир i 
волю. Спецпроєкт до Дня 
захисника України 
18.10 Добровольцi 
19.05 Спецназ. Повернутись 
живим 
20.00, 00.20 Життя пiслязавтра 
21.25 Концерт Океану Ельзи 
«ОЕ-20. Live in Kyiv» 
23.45 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
01.05, 03.00 Погода 
01.40 UA: Фольк. Спогади 
05.35 Бюджетники 

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, 19.30, 
04.35 ТСН 
09.35 Х/ф «Найгiрша подруга»
17.30 Х/ф «Скажене весiлля»
20.15 Х/ф «Скажене весiлля 2»
22.15 Х/ф «Черкаси»
00.10 Х/ф «Чорний ворон»
02.25 Х/ф «Крути 1918»

IНТЕР
05.25, 22.15 «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»
11.10, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i 
ї ї доньки» 
14.10, 15.10 «Речдок»
16.10 «Речдок. Особливий ви-
падок. По ту сторону фронту» 
18.00, 19.00, 03.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 02.20 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
00.10 Т/с «Згадати молодiсть 
2»
03.50 «Подорожi в часi» 
04.15 Т/с «Мереживо долi»
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.00, 13.00 Т/с «Кiборги»
12.45 Факти. День 
13.15, 19.10 Т/с «Доброволець»
18.45 Факти. Вечiр 
20.00 Х/ф «Червоний»
22.35 Х/ф «Нашi Котики» 16+ 
Прем'єра 
01.10 Х/ф «Правило бою»
02.30 Анти-зомбi 

СТБ
05.15, 23.35 Т/с «Доктор Хаус»
07.00 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.05 «МастерШеф — 8»
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.35 Т/с «Слiд»
18.05 «СуперМама 2»
19.10 «Про що 
мовчать жiнки»
20.15, 22.45 Т/с «Нiщо не тра-
пляється двiчi. Продовження»
01.20 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20 Варьяти
09.00 Т/с «Мерлiн» 
11.00 Х/ф «Дiм великої матусi 
3: Який батько, такий син»
13.10 Хто проти блондинок
15.10 Хто зверху?
17.10 Дiти проти зiрок 
19.00 Дiти проти зiрок 
(прем'єра) 
20.50 Х/ф «Бiлi цiпоньки»
23.00 Х/ф «Дедпул»
01.20 Т/с «Новенька»
02.20 Служба розшуку дiтей 
02.25 Зона ночi 
05.00 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 18.15, 
19.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
08.45, 09.45, 18.45, 19.45 Тань-
ка i Володька 
11.15, 00.30 Країна У 
12.15, 17.15 4 весiлля 
14.15, 01.45 Панянка-селянка 
16.15 СуперЖiнка 
21.15 Х/ф «Трансформери: Час 
вимирання»
02.45 Щоденники Темного
04.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Спецкор»
06.35 «Джедаи»
07.10 «Джедаи 2020»
07.20 «Затерянный мир»
12.45 Х/ф «Морской пехоти-
нец-3»
14.20 Х/ф «Морской пехоти-
нец-4»
16.05 Х/ф «Перевозчик»
17.55 Х/ф «Перевозчик-2» 
19.25 Т/с «Опер по вызову-2»
20.25, 21.25 Т/с «Булатов»
22.30, 00.05 Т/с «Кости-4»
01.55 «Облом.UA.»
03.40 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

ЧЕТВЕР, 15 жовтня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 03.10 Енеїда 
06.30 Уроки тiтоньки Сови. 
Географiя-малятко 
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 «Таємницi Борго 
Ларiчi»
10.30 Свiтова медицина. 
Iспанiя — госпiталь у вiдкри-
тих водах 
11.00 Дивовижнi сади. Сади 
Жоржа Деласелле — Францiя 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA: Фольк. Спогади 
16.30 Т/с «Полдарк»
17.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
18.55 Д/ц «Вижити в дикiй 
природi» 
19.55 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 
22.00 Вибори у США: фактор 
«справи Burisma» 
22.30 Д/ц «Дикi тварини» 
04.05 Д/ф «Одесити на Донбасi»
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, 04.20 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.25, 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 «Черкаси»
02.40 «Свiт навиворiт»

IНТЕР
05.25, 22.15 «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»
11.10, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i 
ї ї доньки» 
14.10, 15.10 «Речдок»
16.10 «Речдок. Особливий ви-
падок. По ту сторону фронту» 
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного» 
20.00, 02.20 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
00.10 Т/с «Згадати молодiсть 
2»
03.05 Х/ф «Лев»
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 Факти 
04.45 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 
10.15 Секретний фронт 
11.05, 13.15 Х/ф «Розплата»
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30, 21.35 Т/с «Пес»
15.00, 16.15 Х/ф «Червоний 
горобець»
18.45, 21.15 Факти. Вечiр 
20.30 Анти-зомбi Прем'єра 
23.00 Х/ф «Шибайголови»
01.25 Х/ф «Призначення»
02.55 Анти-зомбi 

СТБ
05.20, 23.35 Т/с «Доктор Хаус»
06.55 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.00 «МастерШеф — 8»
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.35 Т/с «Слiд»
18.05 «СуперМама 2»
19.05 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «Нiщо не тра-
пляється двiчi. Продовження»
01.20 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20, 13.00 Варьяти
09.00 Т/с «Мерлiн» 
10.50 Х/ф «Бiлi цiпоньки»
15.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Тварина» 
22.50 Х/ф «Дедпул 2»
01.00 Т/с «Новенька»
02.00 Служба розшуку дiтей 
02.05 Зона ночi 
05.00 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 18.15, 
19.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
08.45, 09.45, 18.45, 19.45 Тань-
ка i Володька 
11.15, 23.30 Країна У 
12.15, 17.15 4 весiлля 
14.15, 00.30 Панянка-селянка 
16.15 СуперЖiнка 
21.15 Х/ф «Бамблбi» 
01.45 Щоденники Темного
03.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2020»
06.30 Х/ф «Морской пехо-
тинец»
08.15 Х/ф «Морской пехоти-
нец-2»
10.10, 17.15 «Затерянный мир»
14.25 Т/с «Перевозчик»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»

19.25 Т/с «Опер по вызову-2»
20.25, 21.25 Т/с «Булатов»
22.25, 00.00 Т/с «Кости-4»
01.50 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

П`ЯТНИЦЯ, 16 жовтня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 03.10 Енеїда 
06.30 Уроки тiтоньки Сови. 
Географiя-малятко 
06.35 М/с «Чорний пiрат» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 01.15, 
04.55 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 00.25, 02.00 Суспiльна 
студiя 
09.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi»
10.30 Свiтова медицина. Уган-
да — життя пiд рукою 
11.00 Дивовижнi сади. Сад 
Кердало — Францiя 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 01.50 Спорт 
15.20 UA: Фольк. Спогади 
16.30 Т/с «Полдарк»
17.25 VoxCheсk 
17.30 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Вижити в дикiй 
природi» 
19.55 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 
22.00 Д/ц «Супер-Чуття» 
22.30 Д/ф «Ататюрк — батько 
сучасної Туреччини»
04.00 Д/ф «Висота 307.5»
05.30 Вiдтiнки України 

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, 04.10 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.25, 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»
23.25 Х/ф «Скажене весiлля 2»
01.25 Х/ф «Скажене весiлля»
02.55 «Життя вiдомих людей»
05.10 «Свiтське життя. 2020»

IНТЕР
05.25, 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»
11.10, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i 
ї ї доньки» 
14.10, 15.10 «Речдок»
16.10 «Речдок. Особливий ви-
падок. По ту сторону фронту» 
18.00, 01.00 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного» 
20.00 «Подробицi тижня»
21.00 Ток-шоу «Мир i вiйна» 
02.40 «Чекай на мене. Україна» 
04.05 М/ф «Пригоди Буратiно» 

ICTV
04.05 Скарб нацiї 
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей 
04.25, 01.55 Факти 
04.45 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 
10.15 Анти-зомбi 
11.15, 13.15 Т/с «Вижити 
за будь-яку цiну-2» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-2» Прем'єра 
15.10, 16.15, 02.25 Скетч-шоу 
«На трьох»
17.00, 20.15 Дизель-шоу 12+ 
Прем'єра 
18.45 Факти. Вечiр 
23.40 Скетч-шоу «На трьох-8» 
16+ Прем'єра 

СТБ
05.40 «Врятуйте нашу сiм'ю — 
2»
11.10, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
20.15, 22.45 Т/с «Мiй коханий 
ворог» 
01.25 «Таємницi ДНК»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20, 01.50 Варьяти
08.40 У кого бiльше
10.40 Кохання на виживання
12.50 Аферисти в мережах
15.00 Х/ф «Титаник» 
19.00 Топ-модель по-укра-
їнськи
21.40 Х/ф «Покоївка з Ман-
хеттену» 
23.50 Х/ф «Весiльний пере-
полох» 
02.15 Служба розшуку дiтей 
02.20 Зона ночi 
05.10 Стендап шоу

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 18.15, 
19.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
08.45, 09.45, 18.45, 19.45 Тань-
ка i Володька 
11.15, 23.45 Країна У 
12.15, 17.15 4 весiлля 
14.15, 00.45 Панянка-селянка 
16.15 СуперЖiнка 
21.15 Х/ф «Король Артур» 
02.00 Теорiя зради 
03.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 «Джедаи 2020»
07.55 Х/ф «Морской пехоти-
нец-3»
09.40 Х/ф «Морской пехоти-
нец-4»
11.15, 17.15, 01.00 «Затерянный 
мир»
14.25 Т/с «Перевозчик»
19.25 Х/ф «Защитник»
21.15 Х/ф «Узник»
23.05 Х/ф «Урок 
выживания»
02.00 «Облом.UA.»
02.50 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

СУБОТА, 17 жовтня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.10 Додолики 
06.20 Шо? Як?
06.40, 08.10 Уроки тiтоньки 
Сови. Ранкова зарядка 
06.50, 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, 08.25, 08.30 М/с «Кмiтли-
вий Сяодзi» 
08.20 Веселi саморобки 
08.50, 02.25 Погода 
09.05, 03.00 Енеїда 
10.10 Х/ф «Марiя Терезiя» 2 с. † 
12.00 Д/ф «Ататюрк — батько 
сучасної Туреччини»
12.55 Д/ц «Iсторiї вулканiв» 
13.30 Д/ц «Секрети Сонячної 
системи» 
14.25 Телепродаж 
15.00 UA Фольк. Спогади 
16.00 Суспiльна студiя. Свiто-
вий конгрес українцiв 
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ) 
19.30 Т/с «Таємний код вiри»
20.30 Д/ц «Супер-Чуття» 
21.25 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи» 
22.00 Х/ф «Вас не було 
на мiсцi»
00.25 Суспiльно-
полiтичне ток-шоу 
«Зворотний вiдлiк» 
01.35, 04.40 #ВУКРАЇНI
04.15 Перша шпальта 
05.05 Вибори у США: фактор 
«справи Burisma» 

1+1
06.00, 07.00, 03.50 «Життя 
вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
11.15 Т/с «Свати» 
15.50 «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 «Вечiрнiй квартал»

IНТЕР
05.10 «Телемагазин»
05.40 «Слово Предстоятеля»
05.50 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
07.50 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.05 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Баламут» 
13.10 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю» 
15.25 Т/с «Два серця»
20.00, 03.00 «Подробицi»
20.30 «Крутiше за всiх» 
22.35 Т/с «Мама буде проти»
03.30 «Орел i Решка. Шопiнг» 
04.50 «Подорожi в часi» 

ICTV
04.40 Скарб нацiї 
04.50 Еврика!
04.55 Факти 
05.20 Т/с «Копи на роботi»
06.20 Скетч-шоу «На трьох»
07.10 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну» 
07.55 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-2» 
09.35, 13.00 Т/с «Пес-5»
12.45 Факти. День 
13.50 Т/с «Пес»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Джон Вiк-2»
21.55 Х/ф «Джон Вiк-2» 16+ 
Прем'єра 
00.50 Х/ф «Дiвчина з тату 
дракона»
03.35 Х/ф «Червоний»

СТБ
04.50, 10.50 Т/с «Нiщо не тра-
пляється двiчi. Продовження»
07.50 «Неймовiрна правда про 
зiрки»
17.00 «Хата на тата»
19.00 «МастерШеф — 10»
22.40 «Звана вечеря»
00.40 «Я соромлюсь свого 
тiла 7»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20, 12.10, 01.50 Варьяти
07.50, 10.00 Орел i Решка 
12.50 Хто зверху?
15.00 Х/ф «Дiм великої матусi» 
17.00 Х/ф «Дiм великої матусi 
2»
19.00 Х/ф «Люди Iкс»
21.00 Х/ф «Люди Iкс 2»
23.40 Х/ф «Дедпул»
02.20 Зона ночi 
05.10 Стендап шоу

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
12.45 М/ф «Воруши ластами 2: 
Утеча з раю» 
14.15 Х/ф «Король Артур» 
16.45 Х/ф «Бамблбi» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Танька i Володька 
00.30 Панянка-селянка 
01.45 Теорiя зради 
02.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
07.45 «Джедаи 2020»
08.45 «Затерянный мир»
12.50 Х/ф «Вооруженный 
ответ»
14.40 Х/ф «Воспоминание»
16.15 Х/ф «Против крови»

18.00 Х/ф «Орлиный глаз»
20.10 Х/ф «Стрелок»
22.45 Х/ф «Нападение 
на Уолл-стрит»
00.45 Х/ф «Эта старая 
машина»
02.15 «Облом.UA.»
02.50 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

НЕДIЛЯ, 18 жовтня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.10 Додолики 
06.20 Шо? Як?
06.40, 08.10 Уроки тiтоньки 
Сови. Ранкова зарядка 
06.50, 08.25 Уроки тiтоньки 
Сови. Географiя-малятко 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.45, 
02.35, 03.50, 05.35 Новини 
07.15, 08.25, 08.30 М/с «Кмiтли-
вий Сяодзi» 
08.20 Веселi саморобки 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви 
в Українi 
13.30, 00.15 Т/с «Таємний код 
вiри»
14.25 Телепродаж 
15.00, 01.10 Країна пiсень 
16.00 Т/с «Модус»
18.00 Д/ц «Iсторiї 
вулканiв» 
18.40 Д/ц «Всi на море. 
Камбоджа» 
19.35 Д/с «Дикая планета» 
20.00 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
21.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
22.00 Д/ф «Українськi 
шерифи»
00.10, 02.25 Погода 
02.00, 04.15 #ВУКРАЇНI
03.00 Енеїда 
04.40 Святi та грiшнi 

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.25, 02.15 «Свiт навиворiт»
16.10 «Маскарад»
18.15 «Українськi сенсацiї 
2020»
19.30, 05.00 ТСН: «ТСН-Тиж-
день» 
21.00 «Танцi з зiрками 2020»
00.20 Х/ф «Закону тут 
не мiсце»

IНТЕР
05.15 Х/ф «Маяк на краю 
землi»
07.50 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.05 «Iнше життя»
12.15 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
17.45, 20.30 Т/с «Детектив 
Ренуар» 
20.00 «Подробицi»
23.05 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю» 
01.05 «Речдок»

03.30 Д/п «Легендарнi замки 
України» 
04.10 Т/с «Мереживо долi»
04.55 «Телемагазин»

ICTV
05.25 Скарб нацiї 
05.35 Еврика!
05.45 Факти 
06.10 Анти-зомбi 
07.10 Секретний фронт 
08.20 Громадянська 
оборона 
09.25 Т/с «Вiддiл 44»
12.45 Факти. День 
13.00 Х/ф «Джон Вiк-2»
15.40 Х/ф «Джон Вiк-3»
18.45 Факти тижня 
21.30 Х/ф «Паркер»
00.10 Х/ф «Без компромiсiв»
02.15 Х/ф «Розплата»

СТБ
05.15 Х/ф «Осiннiй марафон» 
06.55 Х/ф «Вас чекає грома-
дянка Нiканорова» 
08.45 «МастерШеф — 10»
12.20 «Хата на тата»
14.55 «СуперМама 2»
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
21.10 «Я соромлюсь свого 
тiла 7»
23.10 «Детектор брехнi»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20, 02.00 Варьяти
09.10 Дiти проти зiрок 
11.00 М/ф «Мегамозок» 
12.50 Х/ф «Тварина» 
14.20 Х/ф «Люди Iкс»
16.20 Х/ф «Люди Iкс 2»
19.00 Х/ф «Люди Iкс: Остання 
битва»
21.00 Х/ф «Люди Iкс: Перший 
клас»
23.40 Х/ф «Дедпул 2»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.00 Х/ф «Трансформери» 
12.50 Х/ф «Трансформери 3»
15.50 Х/ф «Трансформери: Час 
вимирання»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одно-
го разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
22.30 Х/ф «Дiвчина моїх 
кошмарiв»
00.40 Панянка-селянка 
01.40 Щоденники Темного
03.25 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
09.10, 01.00 «Затерянный мир»
12.55 Х/ф «Солдатики» 
15.00 Х/ф «Полицейский 
из Беверли-Хиллз» 
17.00 Х/ф «Полицейский 
из Беверли-Хиллз-2» 
19.00 Х/ф «Полицейский 
из Беверли-Хиллз-3» 
21.00 Х/ф «Убрать 
Картера»
23.00 Х/ф «Урок 
выживания»
02.40 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»
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БАСЕЙНИ В ТЕРНОПОЛІ: ЦІНИ, 
УМОВИ ТА ДЕ ПОТРІБНА ДОВІДКА 
Оздоровлення  Хоч пора відпочинку на морі в Україні вже і закінчилася, та набратися сил можна і навіть 
потрібно. Ми підготували для вас підбірку басейнів у Тернополі. Актуальні ціни, локації та правила відвідування

Ó öüîìó ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îìó êîìï-
ëåêñ³ ïðîïîíóþòü òàêîæ ³ çàíÿòòÿ àêâà-
àåðîá³êîþ.

Ó áàñåéí³ º ï'ÿòü äîð³æîê, äîâæèíîþ 
25 ìåòð³â. Ãëèáèíà — 1,3–1,8 ìåòðà.

Äëÿ òîãî, ùîá îòðèìàòè äîñòóï äî çà-
íÿòü â ñïîðòêîìïëåêñ³, íåîáõ³äíî ìàòè 
â íàÿâíîñò³:
 Äîâ³äêó â³ä òåðàïåâòà òà äåðìàòîëîãà 
 Ôîòîêàðòêó, ðîçì³ðîì 3õ4 
 Âëàñí³ ðå÷³ (ãóìîâå âçóòòÿ, øàïî÷êà 

äëÿ ïëàâàííÿ, ìî÷àëêà, ôåí äëÿ âîëîññÿ, 
çâè÷àéíå ìèëî) 

Ö³íà äëÿ äîðîñëèõ òà ä³òåé, â³êîì 
äî 16 ðîê³â, ñêëàäàº 60 ãðèâåíü çà 45 õâèëèí.

Äëÿ ïðàö³âíèê³â ÒÍÒÓ òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³-
ìåé — 50 ãðèâåíü çà 45 õâèëèí.

Äëÿ ñòóäåíò³â äåííî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ 
ÒÍÒÓ, òåõí³÷íîãî êîëåäæó òà òåõí³÷íîãî 

ë³öåþ ÍÎÊ «Ñâ³òèëî» òà ä³òåé ïðàö³âíèê³â 
ÒÍÒÓ äî 16 ðîê³â — òàêîæ 50 ãðèâåíü 
çà 45 õâèëèí.

Ãðàô³ê ðîáîòè: ïîíåä³ëîê-ñåðåäà ç 
9 äî 17 ãîäèíè.

Áàñåéí ñïîðòêîìïëåêñó «Ïîë³òåõí³ê» 
ïðàöþº çà àäðåñîþ: âóë. Á³ëîã³ðñüêà, 10. 
Êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó: 52–30–95.

Ó áàñåéí³ º òðè äîð³æêè äîâæèíîþ 
13 ìåòð³â. Ìàêñèìàëüíà ãëèáèíà — 
1,55 ìåòðà.

Ó öüîìó êîìïëåêñ³ ìîæóòü çàéìàòèñÿ 
ä³òè â³êîì â³ä 8 äî 13 ðîê³â. Äèòÿ÷èé àáî-
íåìåíò íà â³ñ³ì çàíÿòü â ì³ñÿöü êîøòóº 
240 ãðèâåíü.

Äëÿ çàïèñó ó ãðóïè ïîòð³áíà äîâ³äêà ç 
ìåäîãëÿäîì ó òåðàïåâòà òà äåðìàòîëîãà.

Êîìïëåêñ çíàõîäèòüñÿ íà âóëèö³ Áîé-
÷óê³â, 4. Êîíòàêòíèé òåëåôîí –52–65–92 

Ìàêñèìàëüíà ãëèáèíà áàñåéíó — 1,5 ìå-
òðà. Òðè äîð³æêè ïî 25 ìåòð³â.

— Ïðàöþºìî ç 10 äî 22 ãîäèíè, à â ïîíå-
ä³ëîê ç 12, — êàæóòü â àêâàïàðêó «Àë³ãàòîð».

Àáîíåìåíòè â öåé áàñåéí º äåê³ëüêîõ 
òèï³â ³ êîøòóþòü â³ä 450 ãðèâåíü.

Ìåäè÷íà äîâ³äêà â öåé áàñåéí íå ïîòð³áíà.
Àêâàïàðê «Àë³ãàòîð» çíàõîäèòüñÿ 

çà àäðåñîþ: âóë. Ãàéîâà, 29. Êîíòàêòíèé 
òåëåôîí — (067) 353–30–83.

Ìàêñèìàëüíà ãëèáèíà áàñåéíó — 2,8 ìå-
òðà.

— Ìè ïðàöþºìî â áóäí³ äí³ ç 7 äî 23 ãî-
äèíè, à ó âèõ³äí³ äí³ — ç 10 äî 23 ãîäèíè, — 
êàæóòü â áàñåéí³ îçäîðîâ÷îãî êîìïëåêñó 
íà òåðèòîð³¿ 3-¿ ë³êàðí³.

Îïëàòà çàíÿòü ³äå ïîãîäèííî ³ ñêëàäàº 
65 ãðèâåíü äëÿ äîðîñëèõ äî 17 ãîäèíè, 
à ï³ñëÿ 17–75 ãðèâåíü. Ä³òè äî òðüîõ ðîê³â 
ìîæóòü ïëàâàòè ó áàñåéí³ áåçêîøòîâíî.

Ìåäè÷íî¿ äîâ³äêè ó áàñåéí íå ïîòð³áíî.
Áàñåéí îçäîðîâ÷îãî êîìïëåêñó ïðàöþº 

çà àäðåñîþ: âóë. Âîëèíñüêà, 40 (ïðèì³-
ùåííÿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ ¹ 3). Êîíòàêòí³ 
òåëåôîíè: 53–51–12 òà 097–000–66–12.

Ì³ñòèòü ø³ñòü äîð³æîê, äîâæèíîþ 
ïî 25 ìåòð³â. Ãëèáèíà áàñåéíó 1–1,6 ìåòðà. 
Êîíòàêòíèé òåëåôîí — 52–30–95 

Àáîíåìåíò íà ì³ñÿöü âêëþ÷àº â³ñ³ì çà-
íÿòü. Äîðîñëèé âàðòóº 400 ãðèâåíü, à äè-
òÿ÷èé — 320 ãðèâåíü.

Òàêîæ ïîòð³áíà äîâ³äêà â³ä òåðàïåâòà 
òà äåðìàòîëîãà 

Ãðàô³ê ðîáîòè: ïîíåä³ëîê-ñóáîòà ç 
7 äî 22 ãîäèíè.

ÄÞÑØ ¹ 2 ïðàöþº çà àäðåñîþ: âóë. 
Êí. Îñòðîçüêîãî, 16. Êîíòàêòíèé òåëå-
ôîí — 25–47–24.

ª äâà áàñåéíè: ìàëèé — äëÿ ó÷í³â ìî-
ëîäøèõ êëàñ³â òà âåëèêèé — ç ÷îòèðìà 
äîð³æêàìè ïî 25 ìåòð³â òà ãëèáèíîþ 
1–1,6 ìåòðà.

Äèòÿ÷èé àáîíåìåíò êîøòóº 300 ãðèâåíü.
Íàá³ð â ãðóïè ä³òåé â³ä 6 ðîê³â, 8 çàíÿòü 

íà ì³ñÿöü, òðåíóâàííÿ ç 13.30 äî 20.00.
Íåîáõ³äíî ìàòè òàê³ äîêóìåíòè:
 Ìåäè÷íà äîâ³äêà 
 Îäíå ôîòî ðîçì³ðîì 3õ4 
 Êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ (äëÿ 

ä³òåé ïåðøîãî êëàñó) 
 Çàÿâà â³ä áàòüê³â 
Ãðàô³ê ðîáîòè: ïîíåä³ëîê-ï'ÿòíèöÿ ç 

9 äî 18.

ÄÞÑØ ¹ 1 ïðàöþº çà àäðåñîþ: 
áóëüâ. Ä. Âèøíåâåöüêîãî, 8 à. Êîíòàêòíèé 
òåëåôîí ìåòîäêàá³íåòó — 28–14–40.

Басейн спорткомплексу «Політехнік» Басейн фізкультурно-оздоровчого комплексу 

Басейн в аквапарку «Алігатор» 

Басейн оздоровчого 
комплексу на території 
3-ї лікарні 

Басейн ДЮСШ № 2 

Басейни ДЮСШ № 1 

Ãëèáèíà áàñåéíó 0,9–1,9 ìåòðà.
Îïëàòà çàíÿòü ³äå çà ï³âãîäèíè ÷è ãî-

äèíó ïëàâàííÿ. Ï³âãîäèíè — 40 ãðèâåíü, 
ãîäèíà — 75 ãðèâåíü. Ä³òåé â áàñåéí äî-
ïóñêàþòü ç äåñÿòè ðîê³â.

Â öåé çàêëàä ìåäè÷íà äîâ³äêà íå ïî-
òð³áíà.

Ïðàöþº áàñåéí ç 9.00 äî 15.00, çà àäðå-
ñîþ: âóë. Òðîëåéáóñíà, 14. Êîíòàêòíèé 
íîìåð — 51–32–86.

Басейн у водолікарні на території 
психоневрологічного диспансеру 
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— Тьотю, а ти що, сама їсти не вмі-
єш?
— Чому ти так вирішив, Вовочко?
— А тато напередодні твого приїзду 
сказав: «Знову твою тітку цілий тиж-
день годувати!»

***
Повторення — дочка склерозу…

***
Не дарма обручку одягають на той 
палець, з якого все життя беруть 
кров.

***
Пішла діставати бокали — подруж-
ки на каву прийшли.
Ми не п'ємо. Ми дезінфікуємо 
душевні рани.

***
Я його не ревную… Розумний 
від мене не піде, а дурня я не три-
маю.

***
Мені подобається моя зарплата, 
мені подобається моя робота, 
мені подобається мій чоловік, мені 
подобається моя країна…
Для тих, хто не зрозумів — це 
медитація.

***
І чому усі запрошують мене 
в ресторан або в сауну? Вони, що, 
думають, що я голодна і брудна!

***
Чоловіка красивого, розумно-

го, щедрого, доброго, ніжного, 
непитущого, не гулящого… хочеться 
хоча б просто побачити.

***
Ніщо не бадьорить так з ранку, як 
усвідомлення того, що ти проспав.

***
Завдання дружини — витрачати 
стільки, щоб чоловіку не вистачало 
на коханку!

***
Жінки ніколи не старіють — це у чо-
ловіків зір псується!

***
Не переживай ти через всяку хрінь, 
всяка хрінь через тебе не пережи-
ває.

***
Учитель ловить рибу, витягує 
маленького карасика, знімає його з 
гачка, кидає назад у воду і каже:
— Марш додому і без батьків 
не приходь!

***
— Як ви ставитеся до здорового 
способу життя?
— Ходжу курити в сквер. Там пові-
тря чистіше.

***
— Любий, ти міг би зрадити мені з 
іншою жінкою?
— Напевно міг би, якби захотів.
— Здорово, що ти не хочеш!
— Так я б захотів, якби зміг.

ÐÎÇÂÀÃÈ
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ОВЕН Події розвиватимуться 
в пришвидшеному темпі. Тому й 
рішення доведеться ухвалювати 

швидко — без тривалих роздумів. Кри-
тичне мислення допоможе прийняти 
зміни й підлаштуватися під них. 

ТЕЛЕЦЬ Настав час отримувати 
насолоду від життя у всіх її про-
явах. Смачна їжа, гарний одяг, 

принади побуту — все тішитиме, якщо 
зосереджуватися на цікавих деталях і 
приємних дрібницях. 

БЛИЗНЮКИ Радісна звістка для 
тих, хто переживав останнім 
часом не дуже прості часи: сіра 

смуга в жовтні добігає кінця. Близнюки, 
які створюють нові або реанімують старі 
проєкти, отримають змогу насолодити-
ся результатами своєї праці. 

РАК Гороскоп рекомендує спо-
вільнитися, нікуди не поспішати 
й не ухвалювати ніяких важли-

вих рішень цього місяця. Краще бути 
уважним до близьких родичів і дітей. 
Підтримка рідних допоможе впоратися 
із чим завгодно. 

ЛЕВ Багато хто з Левів зможе 
відчути приплив сил та енергії, 
бажання негайно діяти. Але 

гороскоп застерігає від одноособо-
вих рішень і надіятися в роботі тільки 
на власні сили. Мудра порада, кон-
структивна критика або рука допомоги 
в жовтні виявляться дуже доречними.

ДІВА Час перемкнути увагу 
з матеріальних завдань 
на духовні. Варто прислухатися 

до інтуїції — і побачити підтвердження 
її підказок у житті. У жовтні добре ви-
вчати літературу з психології. Будь-яке 
занурення в нову інформацію принесе 
свої інсайти й відкриття.

ТЕРЕЗИ Середина осені про-
вокуватиме на рішучі кроки: 
гороскоп рекомендує обстоюва-

ти своє й розраховувати на власні сили. 
Наприкінці місяця деяким представни-
кам знаку випаде нагода проявити себе.

СКОРПІОН Доля надасть чудові 
можливості провести «роботу 
над помилками»: відновити 

втрачені контакти, досягти компромісу 
в суперечках, завершити відкладені 
справи, віддати борги, позбутися усьо-
го зайвого. А ось нові починання варто 
відкласти на наступний місяць.

СТРІЛЕЦЬ Перебіг справ зале-
жатиме від того, якими видалися 
попередні кілька місяців. Пози-

тивні тенденції, які вже почали прояв-
лятися, дістануть ще більшого розмаху. 
Але й проблеми можуть підсилитися.

КОЗЕРІГ Місяць буде сповне-
ний романтичних переживань 
і приємних емоцій. Можливі 

бурхливі й пристрасні романи, що 
мають усі шанси перерости в серйозні 
стосунки.

ВОДОЛІЙ Надмірне занурення 
в глобальні політичні умови 
відвертатиме Водоліїв як від 

вирішення побутових питань, так і від ро-
бочої рутини. Щоб зберегти продуктив-
ність, гороскоп рекомендує більше часу 
надавати зустрічам з партнерами, щоб 
відчувати реальну користь для соціуму.

РИБИ До кінця місяця можливі 
абсолютно несподівані, але дуже 
цікаві знайомства. Вони можуть 

здатися багатонадійними, але особливо 
тішитися не варто: переговори й парт-
нерства, що почалися в жовтні, можуть 
не принести результату відповідно 
до початкових планів та очікувань.

Гороскоп місяця 

АНЕКДОТИ

Щоразу, коли в моєму житті тра-
пляється триндець, я думаю, що 
він повний і остаточний, але вияв-
ляється, він тільки проміжний.

***
— Чому у тебе чоботи різні?
— Тому що продавці в магази-
нах вважають, що якщо вони 
виставлять один чобіт, то його 
не вкрадуть.

***
— Мамо, а що робить людина з 
автомобілем, який вже ні на що 
не придатний?
— Продає його нашому татові…

***
Таксі бізнес-класу — це звичай-
не таксі, але у водія реально 
свій бізнес.

***
— Інтернет у вас швидкий?
— Дуже швидкий, не встигаю 
за нього платити…

***
Зараз йшов з тарілкою супу 
з кухні в кімнату. Спіткнувся, 
пролив все на килим, вдарився 
головою об світильник і розбив 
носа. Написав про це в інтер-
неті. Десять чоловік поставили: 
«Мені подобається». Звірі!

***
Запропонувала знайомому 
писати один одному романтичні 
листи, але не через інтернет, 
а як за старих часів — паперові, 
в конвертах. Він довго мовчав, 
а потім запитав:
— Люба, признайся чесно: ти 
в тюрмі?

***
З'явився новий комп'ютерний 
вірус «Бомж». Програми не чі-

пає, але риється в «Кошику».

***
— Алло, це техпідтримка? 
У мене собака вночі, поки 
я сплю, виходить в інтернет! Ви 
можете це перевірити?
— Перевірили, ми не бачимо, 
що ваш комп'ютер вночі вихо-
дить в мережу. Мабуть, ваша 
собака уклала договір з іншим 
провайдером.

***
— Сьогодні кішка розбудила 
за старим часом. І як їй в голові 
годинник перевести?
— Тапком.

***
Ми шкодуємо собак, бо вони ж 
як люди, і не шкодуємо людей, 
тому що вони ж як собаки.

***
Хочеш, щоб тебе поважали — 
будь розумним, щоб любили — 
стань нерозумним. Хочеш, щоб 
тебе любили та поважали — за-
веди собаку!

***
— Мамо, познайомся, це Льоша.
— Ти ж собаку хотіла!

***
Я люблю тварин за їх природну 
чистоту і щирість. Вони не за-
суджують тебе, не розміркову-
ють, вони просто хочуть бути 
твоїми друзями, або, принайм-
ні, не приховують своїх намірів.

***
— Завжди було цікаво, чому 
у кішок, наприклад, лапи, 
а у коней уже ноги?
— Кішка не скаче.
— Це ти не був о п'ятій ранку 
в моєму домі…

ÑÅÐÅÄÀ,
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