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ПРИВІТ, СОVID! ІСТОРІЇ

с. 9

БРАЗИЛІЙКА ХОЧЕ 
НА ТЕРНОПІЛЛЯ с. 11

с. 10

 Трагедія Серафима шокує. Хлопчик із множинними 
ранами, синцями та переломом кінцівки потрапив у 
лікарню. Його побив вітчим, і то вже не вперше, каже 
тітка. Чоловіка затримали, але потім відпустили

 Чи в безпеці дитина? Куди дивляться соцслужби та 
поліція? Журналісти «RIA плюс» побували на подвір'ї, 
де проживає родина. Редакція буде і надалі стежити 
за цією історією, щоб допомогти малому с. 6

МИ ПОБУВАЛИ ВДОМА, ДЕ ПОБИЛИ 4-РІЧНУ ДИТИНУ
ЧОМУ КРИВДНИК НА ВОЛІ?
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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

ÍÎÂÈÍÈ

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.

ВИДАВНИЦТВО РІА 

 Êîì³ñ³ÿ ÒÅÁ òà ÍÑ îíîâèëà 
ð³âí³ åï³äåì³÷íî¿ íåáåçïåêè ïî-
øèðåííÿ COVID-19 òà ðîçãëÿ-
íóëà ïèòàííÿ ùîäî îáìåæåíü 
â ðåã³îíàõ ç «÷åðâîíèì» ð³âíåì, 
ïîâ³äîìëÿº «Óðÿäîâèé ïîðòàë». 
Íîâèé ðîçïîä³ë íàáóâ ÷èííîñò³ ç 
00.00 ãîäèíè 9 ëèñòîïàäà 2020 ð.

Çîêðåìà, íà Òåðíîï³ëüùèí³ 
«÷åðâîíèé» ð³âåíü åï³äåì³÷íî¿ 
íåáåçïåêè ïîøèðåííÿ COVID-19 
ç â³äïîâ³äíèìè îáìåæåííÿìè 
âñòàíîâëåíî ó ì. Áåðåæàíàõ, 
Êðåìåíö³, ×îðòêîâ³ òà ó Ãóñÿòèí-

ñüêîìó, Çàë³ùèöüêîìó, Ìîíàñòè-
ðèñüêîìó, Ï³äâîëî÷èñüêîìó, Ï³ä-
ãàºöüêîìó, Òåðåáîâëÿíñüêîìó, 
Òåðíîï³ëüñüêîìó, Øóìñüêîìó 
ðàéîíàõ.

Ó öèõ ì³ñòàõ ³ ðàéîíàõ ä³þòü 
òàê³ îáìåæåííÿ:
 ïðèéìàííÿ â³äâ³äóâà÷³â ñóá’ºê-

òàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ïðîâà-
äÿòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ êóëüòóðè, 
êð³ì â³äâ³äóâà÷³â «àâòîêîíöåðò³â»;
 ïðèéìàííÿ â³äâ³äóâà÷³â â ³í-

øèõ çàêëàäàõ ðîçâàæàëüíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³;
 â³äâ³äóâàííÿ îòðèìóâà÷àìè 

ñîö³àëüíèõ àáî ðåàá³ë³òàö³éíèõ 
ïîñëóã óñòàíîâ ³ çàêëàä³â, ùî 
íàäàþòü ñîö³àëüí³ àáî ðåàá³ë³òà-
ö³éí³ ïîñëóãè ñ³ì’ÿì, îñîáàì, ùî 
ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ 
îáñòàâèíàõ (òèì÷àñîâå, äåííå ïå-
ðåáóâàííÿ), êð³ì óñòàíîâ ³ çàêëà-
ä³â, ÿê³ íàäàþòü ñîö³àëüí³ ïîñëóãè 
åêñòðåíî (êðèçîâî), öåíòð³â îáë³êó 
áåçäîìíèõ îñ³á, ìîá³ëüíèõ áðèãàä 
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìî-
ãè, ñîö³àëüíîãî ïàòðóëþâàííÿ.

Òåðíîï³ëü ïîòðàïèâ äî «ïî-
ìàðàí÷åâîãî» ð³âíÿ åï³äåì³÷íî¿ 
íåáåçïåêè.

Â³äíåñåííÿ äî «ïîìàðàí÷åâîãî» 
ð³âíÿ îçíà÷àº çàáîðîíó ïðîâå-
äåííÿ ìàñîâèõ çàõîä³â íà ïîíàä 
20 îñ³á, ïåðåâåçåííÿ ãðîìàäñüêèì 
òðàíñïîðòîì ïàñàæèð³â ó ê³ëü-
êîñò³ á³ëüøå, í³æ º ïîñàäêîâèõ 
ì³ñöü, çàáîðîíà òîðã³âë³ ç ê³ëüê³-
ñòþ â³äâ³äóâà÷³â á³ëüøå, í³æ îäíà 
ëþäèíà íà 10 êâ. ì. Ðåñòîðàíè òà 
êàôå ìîæóòü ïðàöþâàòè ëèøå 
íà âèí³ñ òà ³ç çàïîâíåí³ñòþ çàë³â 
íå á³ëüøå 50% ïîñàäêîâèõ ì³ñöü, 
çàáîðîíåíî äèñêîòåêè ³ ðîáîòó 
í³÷íèõ êëóá³â, îáìåæåíî ïëàíîâ³ 
ãîñï³òàë³çàö³¿. Òàêîæ çàáîðîíÿ-

ºòüñÿ âè¿çä ä³òåé íà îçäîðîâëåííÿ 
òà â³äïî÷èíîê, à òàêîæ ðîáîòà çà-
êëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

Äî ñëîâà, Òåðíîï³ëü, çà äàíè-
ìè ÌÎÇ, ïåðåáóâàº íà ìåæ³ ç 
«÷åðâîíèì» ð³âíåì åï³äåì³÷íî¿ 
íåáåçïåêè ÿê ³ òàê³ îáëàñí³ öåí-
òðè ÿê Ñºâºðîäîíåöüê, Â³ííèöÿ, 
Êè¿â òà Õåðñîí. Ó ðàç³ çáåðåæåííÿ 
òåíäåíö³¿ ùîäî ïîã³ðøåííÿ åï³-
äåì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ ³ íåäîòðèìàííÿ 
ïðîòèåï³äåì³÷íèõ íîðì çàçíà÷åí³ 
íàñåëåí³ ïóíêòè ìîæóòü ïîòðà-
ïèòè äî «÷åðâîíîãî» ð³âíÿ åï³-
äåì³÷íî¿ íåáåçïåêè.

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 0–95–875–33–60, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Ïîíàä òèæäåíü ð³äí³ ³ ïîë³ö³ÿ 
ðîçøóêóþòü 35-ð³÷íîãî Âîëî-
äèìèðà Õàâàëêà ç Êîç³âñüêîãî 
ðàéîíó.

×îëîâ³ê âèéøîâ ç äîìó ì³æ 21 ³ 
22 ãîäèíàìè 30 æîâòíÿ. Äîíèí³ 
ïðî éîãî ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ í³-
÷îãî íå â³äîìî.

НІБИТО БАЧИЛИ НА ВОКЗАЛІ 
Ïîë³ö³ÿ ³ ðîäè÷³ îáøóêàëè âñ³ 

çàêóòêè ÿê â ñàìîìó ñ. Òåîô³ï³ë-
êà, äå ïðîæèâàº ÷îëîâ³ê, òàê ³ 
ïîáëèçó. Ïîêè ùî æîäíîãî ðå-
çóëüòàòó.

Íàãàäàºìî, â í³÷ ç 30 íà 
31 æîâòíÿ ïðîïàâ áåçâ³ñòè Õà-
âàëêî Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
1985 ðîêó íàðîäæåííÿ, òàêå ïîâ³-
äîìëåííÿ ç’ÿâèëîñü ó Òåðíîï³ëü-
ñüêèõ âàéáåð-ãðóïàõ. Ïðîæèâàº 
â ñ. Òåîô³ï³ëêà Êîç³âñüêîãî ðàéî-
íó Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³.

Âîëîäèìèð ïðîæèâàº ç áàòüêà-
ìè, ñâîº¿ ñ³ì’¿ ó íüîãî íå áóëî. 
Àí³ òîãî âå÷îðà, àí³ íàïåðåäîäí³ 

í³ÿêèõ êîíôë³êò³â ÷è ñâàðîê ì³æ 
ð³äíèìè íå áóëî.

— Âèéøîâ ³ ï³øîâ äåñü, ì³æ 
9 ³ 10 âå÷îðà, ³ äîíèí³ í³õòî ïðî 
íüîãî í³÷îãî íå ÷óâ ³ íå áà÷èâ, — 
ðîçïîâ³â áðàò çíèêëîãî ÷îëîâ³êà 
Âàñèëü. — Ï³øîâ ó ïîâñÿêäåí-
íîìó âáðàíí³, ÿê ùîäíÿ õîäèòü. 
Íà íàñòóïíèé äåíü, çíàºìî, ìàâ 
ïëàíè, ìàâ ¿õàòè äî Òåðíîïîëÿ. 
Äîïîìîæ³òü, áóäü ëàñêà, ìîæå, 
õòî éîãî äåñü áà÷èâ.

Âîëîäèìèð ïðàöþâàâ, àëå íåî-
ô³ö³éíî. Íà ðîáîò³ â³äòîä³ íå ç’ÿâ-
ëÿâñÿ. Ó ïîë³ö³þ ðîäèíà ïðî çíèê-
íåííÿ Âîëîäèìèðà ïîâ³äîìèëà.

— ß âæå ê³ëüêà âå÷îð³â ³ íî-
÷åé ïîñï³ëü ïðîâîäæó íà âîêçàë³ 
ó Òåðíîïîë³ — ê³ëüêà äí³â òîìó 
ïîäçâîíèëà æ³íî÷êà, ÿêà ïðî-
äàº òàì øàóðìó ³ õîò-äîãè, ùî 
í³áèòî ìèíóëî¿ íåä³ë³, î ãîäèí³ 
2–3 íî÷³, áà÷èëà Âîëîäþ ³ â³í 
ó íå¿ êóïóâàâ øàóðìó, — ðîçïîâ³â 
áðàò Âàñèëü. — Á³ëüøå ³íôîðìà-
ö³¿, íà æàëü, íåìàº í³ÿêî¿.

Ðîäè÷³ ðàçîì ç ì³ñöåâèìè îáõî-
äèëè âñå ó ñåë³ òà éîãî îêîëèöÿõ. 
Íà ïîøóêè âèéøëè ÷èìàëî ëþ-

ПРОПАВ 35-РІЧНИЙ ВОЛОДИМИР 
ХАВАЛКО З КОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ
Допоможіть знайти  Брат вже 
кілька ночей поспіль чергує на вокзалі 
у Тернополі — поки ні слуху, ні духу. 
Мобільний і гаманець чоловік залишив 
вдома. Рідні перетелефонували усім, 
хто записаний в контактах чоловіка — 
ніхто його не чув і не бачив

Набули чинності оновлені зони карантину: 
які обмеження діють у Тернополі та районах

äåé. Âæå ð³çí³ äóìêè áóëè, êàæå 
áðàò. Òîìó øóêàëè ³ â ë³ñîñìóãàõ.

— Â³í çàëèøèâ âäîìà ñâ³é 
ìîá³ëüíèé — ìè çà öåé ÷àñ 
îáäçâîíèëè âñ³õ äî ºäèíîãî, õòî 
áóâ â êîíòàêòí³é êíèç³ — í³õòî 
Âîëîäþ íå áà÷èâ îñòàíí³ì ÷à-
ñîì, — êàæå áðàò Âàñèëü. — Øó-
êàëè ó äðóç³â ³ çíàéîìèõ — í³÷îãî.

ПОВЕЧЕРЯВ, ПОДИВИВСЯ 
ТЕЛЕВІЗОР — І ВИЙШОВ З ДОМУ 

Îñòàíí³ ê³ëüêà äí³â ïåðåä 
çíèêíåííÿì Âîëîäèìèð áóâ 
âäîìà — íà ðîáîòó ç ÿêî¿ñü ïðè-
÷èíè íå õîäèâ. Ïðî ïðîáëåìè, 
ÿê³ ìîãëè á âèíèêíóòè ó ÷îëîâ³-
êà, âäîìà íå ãîâîðèâ. Ïîâîäèâñÿ 
ÿê çàâæäè — í³÷îãî äèâíîãî ÷è 
íåçâè÷íîãî. Òîãî äíÿ, ï³ä âå÷³ð, 
ïîâå÷åðÿâ, ïîäèâèâñÿ òåëåâ³çîð. 
Ïîò³ì îäÿãíóâñÿ ³ âèéøîâ ç äîìó.

— Â³í äîðîñëèé ÷îëîâ³ê, áóâà-
ëî ðàí³øå, é âäîìà íå íî÷óâàâ, 
àëå ìàìà çàâæäè çíàëà, äå â³í 
³ ç êèì, — êàæå áðàò Âàñèëü. — 
Í³êîëè íå éøîâ ç äîìó íàäîâãî. 
Ìàìà äóæå ïåðåæèâàº çàðàç — öå 
é íå äèâíî. ² ñòâåðäæóº, ùî â òîé 
äåíü, ÿê çíèê Âàñèëü, íå áóëî í³-
÷îãî ï³äîçð³ëîãî ÷è äèâíîãî.

Áðàò âîñòàííº ãîâîðèâ ç Âîëîäè-
ìèðîì çà ê³ëüêà äí³â äî çíèêíåí-
íÿ. Êàæå, çðàíêó ¿äå íà ðîáîòó, ï³-
çíî ââå÷åð³ ïðè¿æäæàº. Òîìó áðàòè 
çóñòð³÷àëèñü ð³äêî. Êîëè ãîâîðèëè 
âîñòàííº — âñå áóëî, ÿê çàâæäè. 
Ïðî æîäí³ ïðîáëåìè ç áðàòîì 
íå ä³ëèâñÿ, ãîëîñ áóâ ñïîê³éíèì.

— Ç ãðîøèìà â íüîãî ïðîáëåì 
íå áóëî, áî â³í ïðàöþâàâ, — êàæå 
Âàñèëü. — Ùîá íà ãðîø³ ãðàâ ÷è 

â àâòîìàòè — òàêîãî íå áóëî. Ïðè-
íàéìí³ ìè íå ïîì³÷àëè. Öüîãî âå-
÷îðà â³í âèéøîâ, çàëèøèâ ãàìàíåöü 
âäîìà. Ó êèøåíÿõ áóëà ïåâíà ñóìà.

Âæå á³ëüøå òèæíÿ Âîëîäèìè-
ðà øóêàþòü óñ³ì ñâ³òîì. ² áðàò, 
³ ìàìà äóæå ïðîñÿòü ÷îëîâ³êà, 
ÿêùî éîìó íà î÷³ ïîòðàïèòü öÿ 
ñòàòòÿ, àáè ïîâåðíóâñÿ. Ìîæëèâî, 
º ÿê³ñü ïðîáëåìè, ïðî ÿê³ ðîäè÷³ 
íå çíàþòü, îá³öÿþòü ï³äòðèìàòè òà 
äîïîìîãòè. Ëèøå á ïîâåðíóâñÿ…

Çâåðòàþòüñÿ ðîäè÷³ ³ äî âñ³õ 
íåáàéäóæèõ ëþäåé: ïðèäèâ³òüñÿ 
äî ëþäèíè íà ôîòî. Ìîæëèâî, 
âè éîãî äåñü áà÷èëè. Ìîæëèâî, 
âòðàòèâ ïàì’ÿòü ÷è ³íøà ïðè-
êð³ñòü ç íèì ñòàëàñü, à òåëåôîíó 
íåìàº ³ ðîäè÷àì ïðî ñåáå íå ìîæå 

ïîâ³äîìèòè. ßêùî ó âàñ º áóäü-
ÿêà ³íôîðìàö³ÿ — ïåðåäçâîí³òü 
äî áðàòà àáî â ïîë³ö³þ.

×îëîâ³ê áóâ îäÿãíåíèé â ñ³ðó 
ñïîðòèâíó øàïêó, ñèíþ êóðòêó 
³ ÷îðí³ äæèíñè. Ïðèêìåòè çíè-
êëîãî: çð³ñò 177–178 ñì, ñåðåäíüî¿ 
ñòàòóðè.

ДОВІДКА 

Всіх, хто має будь-яку інформацію 
про місце перебування Володимира 
Хавалка, родичі просять повідом-
ляти за номером телефону: 097–
171–00–14 (Василь, брат). Або 
телефонуйте на лінію 102 у будь-
який відділок поліції.

Володимир Хавалко вийшов з дому між 21 і 22 годинами 
30 жовтня. Про його місце перебування нічого не відомо 
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60, 

ІRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Íà íåáåçïå÷í³é ä³ëÿíö³ äîðîãè 
ó Ìîíàñòèðèñüêàõ, íåïîäàë³ê ³í-
ôåêö³éíîãî â³ää³ëåííÿ äóæå ÷àñòî 
òðàïëÿëèñü àâàð³¿. Ôóðè âë³òàëè 
â ïàðêàíè äóæå ÷àñòî — íà ïî-
âîðîò³ âàæêîâàãîâèêè íå çìåí-
øóâàëè øâèäêîñò³ ³ íå ìîãëè 
ïðèãàëüìóâàòè. Îñòàíí³ì ÷àñîì 
çà äâà òèæí³ òðàïèëèñü òðè ÄÒÏ 
çà ó÷àñòþ ôóð. Äåÿê³ çàâèñàëè 
çà ìåòð â³ä áóäèíê³â. Ëþäè áîÿ-
ëèñü çà ñâîº æèòòÿ ³ çà äîïîìî-
ãîþ çâåðíóëèñü äî æóðíàë³ñò³â. 
×èì çàâåðøèëèñÿ ñï³ëüí³ çóñèëëÿ 
ìåøêàíö³â, àêòèâ³ñò³â òà æóðíà-
ë³ñò³â «RIA ïëþñ» — ÷èòàéòå â 
ìàòåð³àë³.

ЗНАКИ ВЖЕ Є 
— «Òåõíîáóäöåíòð», ÿêèé 

îáñëóãîâóº òðàñó äåðæàâíîãî 
çíà÷åííÿ Í-18, âæå ïðîâ³â ðî-
áîòè ç³ âñòàíîâëåííÿ äîðîæí³õ 
çíàê³â — âîíè, íàãàäàºìî, áóëè 
â³äñóòí³ìè íà íåáåçïå÷í³é ä³ëÿíö³ 
âïðîäîâæ ê³ëüêîõ ðîê³â, — ïîâ³-
äîìèëà ì³ñöåâà àêòèâ³ñòêà Ñâ³ò-
ëàíà Áåçä³ëü. — Çíàêè âæå º ÿê 
íà ñïóñêó, òàê ³ íà ï³äéîì³.

Ïðè¿æäæàâ íà ì³ñöå ³ ïðåäñòàâ-
íèê ô³ðìè, ÿêà âèãîòîâëÿòèìå 
íîâ³ áëîêè çàì³ñòü çðóéíîâà-
íèõ áåòîííèõ, âñòàíîâëåíèõ ùå 
ó 60-ò³ ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. 
Àëå é âîíè ï³ä ÷àñ ÄÒÏ íå âö³-
ë³ëè — âàæê³ ôóðè çðóøóâàëè 
êîíñòðóêö³¿ ç ì³ñöü òà ðóéíóâàëè, 
çàëèøàþ÷è ëþäñüê³ ïîìåøêàííÿ 
áåç çàõèñòó. Ïîñàäîâåöü ðîáèâ çà-
ì³ðè òà îö³íþâàâ âñþ ñêëàäí³ñòü 

ä³ëÿíêè.
— Çàðàç ÷åêàºìî áëîêè òà óñó-

íåííÿ íåäîë³ê³â íà òðàñ³ Í-18, 
ÿê³ îá³öÿþòü âèïðàâèòè ðàçîì 
ç³ âñòàíîâëåííÿì íîâèõ äåëü-
òà-áëîê³â, — ðîçïîâ³ëà Ñâ³òëàíà 
Áåçä³ëü. — Òåïåð º çíàêè, ÿê³ 
ïîïåðåäæàþòü ïðî îáìåæåííÿ 
øâèäêîñò³ íà äàí³é ä³ëÿíö³ Í-18, 
ÿêà º íåáåçïå÷íîþ äëÿ âñ³õ ó÷àñ-
íèê³â ðóõó.

ЩО КАЖУТЬ ЖИТЕЛІ 
Â³ðà Ïåòðèøàê — îäíà ç âëàñ-

íèöü ïîìåøêàíü, ÿê³ ïðîæèâà-
þòü íà äàí³é ä³ëÿíö³. Æ³íêà 
äÿêóº ³ àêòèâ³ñòàì, ³ æóðíà-
ë³ñòàì çà íåáàéäóæ³ñòü òà íà-
ïîëåãëèâ³ñòü ó âèð³øåíí³ äàíî¿ 
ïðîáëåìè.

— Íå â³ðèëîñü, àëå ñï³ëüíè-
ìè çóñèëëÿìè äîñÿãíóòî ïåð-
øèõ ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â, — 
êàæå Â³ðà Ïåòðèøàê. — Íàä³º-
ìîñü íà óñï³øíå ïðîäîâæåííÿ. 
Ìè äÿêóºìî âàì, æóðíàë³ñòè, 
çà âàøó âåëèêó äîïîìîãó ó ö³é 
ñïðàâ³. Íå â³ðèëîñü, ùî ïðîáëå-
ìà çðóøèòüñÿ ç ìåðòâî¿ òî÷êè, 
ïî÷àòîê õîðîøèé, íàä³ºìîñü 
íà óñï³øíå ïðîäîâæåííÿ. Â³ä 
³ìåí³ âñ³õ æèòåë³â íåáåçïå÷íî-
ãî ïîâîðîòó ³ â³ä ìåíå îñîáèñòî: 
âåëèêå ñïàñèá³!

Äìèòðî Êâàðöÿíèé ðîçïî-
â³â, ùî ìåøêàíö³ ãîòóþòü òà-
êîæ çâåðíåííÿ äî ì³ñüêî¿ ðàäè. 
Ïîòð³áíî îáîâ'ÿçêîâî íà ö³é 
íåáåçïå÷í³é ä³ëÿíö³ ³ ïîâîðî-
ò³, ïî÷èíàþ÷è â³ä ³íôåêö³éíî¿, 
âñòàíîâèòè çàõèñí³ ïîðó÷í³, ÿê 
á³ëÿ Ìîíàñòèðèñüêî¿ ÇÎØ. Ïî-
ðó÷í³ íåîáõ³äí³ íà ï³øîõ³äí³é 

НАРЕШТІ ВЗЯЛИСЯ ЗА НЕБЕЗПЕЧНУ 
ДОРОГУ В МОНАСТИРИСЬКАХ
Безпека Перший результат спільних 
зусиль мешканців, активістів і журналістів 
«RIA плюс»: на небезпечній ділянці 
дороги у Монастириськах, неподалік 
інфекційного відділення, де дуже часто 
траплялись аварії, встановили нові знаки

Не вірилось, але спільними зусиллями досягнуто перших 
позитивних результатів, знаки вже є, кажуть жителі 

ГАЛИНА, ФІНАНСИСТКА:

— Я підтримую посилення 
карантину — це наше здо-
ров'я та життя. Обмежен-
ня, що діють зараз, також 
повинні бути. Вважаю, що 
це не дуже тяжкі заходи, і 
їх потрібно дотримуватися.

ОЛЬГА, ПЕНСІОНЕРКА:

— Не думаю, що нові по-
силення потрібні. Краще, 
щоб був такий карантин, 
як є зараз. Я нормально 
ставлюсь до обмежень, 
що діють. Але посилюва-
ти карантин не бачу сенсу.

ІГОР, БЕЗРОБІТНИЙ:

— Карантин треба поси-
лити. Люди необереж-
но ставляться до себе та 
оточуючих. Я думаю, що 
це допомагає стримува-
ти хворобу, але частина 
людей ігнорує правила.

ТЕТЯНА, НЯНЯ:

— Негативно ставлюсь 
до можливого посилен-
ня. Все знову призупи-
ниться. Ці обмеження, 
які діють зараз, потріб-
ні, але, можливо, не на-
стільки гостро.

ТЕТЯНА, СОЦПРАЦІВНИЦЯ:

— Потрібно посилити 
карантин, бо це — наше 
життя. Ця проблема не є 
лише в Україні, потерпає 
весь світ. Але підприємцям 
ці обмеження шкодять і 
«б'ють по кишеням».

АНДРІЙ, ПЕРУКАР:

— Важко сказати, чи 
потрібно посилювати 
карантин. Люди по-
винні працювати, тому 
я більше негативно 
ставлюсь до таких об-
межень.

ІГОР, ЕНЕРГЕТИК:

— Не потрібно посилень. 
Це тільки знищить еконо-
міку і нічим не допоможе. 
Потрібно і на роботу якось 
добиратися, і працювати. 
Хворих буде більше, бо 
йде похолодання.

МИ ЗАПИТАЛИ ТЕРНОПОЛЯН Чи потрібен нам жорсткий карантин?

÷àñòèí³, äå ôóðè çàçâè÷àé çíî-
ñèëè ñòîâïè. Ì³ñöåâ³ ä³òè éäóòü 
ñàìå ö³ºþ äîðîãîþ äî øêîëè.

— Òàê, çíàêè âñòàíîâèëè ³ 
âæå çàìîâèëè â ïîñòà÷àëüíèêà 
òàê çâàí³ «íüþäæåðñ³» — îãîðî-
æ³, ÿêèìè çàì³íÿòü áåòîíí³ áëî-
êè, — ïîâ³äîìèâ äèðåêòîð ÒÎÂ 
«Òåõíîáóäöåíòð» Ïåòðî Òåñåëü-
ñüêèé. — Ìè âè¿æäæàëè íà ì³ñöå 
ðàçîì ç ïîñòà÷àëüíèêîì òà çà-
ìîâíèêîì — ñëóæáîþ àâòîäîð³ã 
â îáëàñò³. Âðàõîâóâàëè ðàçîì 
ñïåöèô³êó: º ð³çí³ âèðîáè. Óñå 
ïîðàõóâàëè, çàìîâèëè, íåâäîâ-
ç³ ïîñòà÷àëüíèêè ìàþòü äî íàñ 
ïðèâåçòè ³ âñòàíîâèòè.

ЩО ГОВОРЯТЬ У СЛУЖБІ 
АВТОДОРІГ 

Â³ä ñòàðèõ áåòîííèõ áëîê³â, ÿê³ 
îáãîðîäæóâàëè äàíó àâàð³éíó ä³-
ëÿíêó, íîâ³ êîíñòðóêö³¿ â³äð³çíÿ-

òèìóòüñÿ ïðóæí³ñòþ òà ³íøèìè 
ïîêàçíèêàìè — âñå äëÿ òîãî, àáè 
çìåíøèòè àâàð³éí³ñòü ä³ëÿíêè.

Ó ñê³ëüêè îá³éäóòüñÿ íîâ³ áëî-
êè — ï³äðÿäíèêè íå ãîòîâ³ ñêàçà-
òè. Ïðîòå, çàïåâíÿþòü, âñÿ ñóìà 
áóäå â³äîáðàæåíà â àêò³ âèêîíà-
íèõ ðîá³ò ï³ñëÿ òîãî, ÿê áëîêè 
âñòàíîâëÿòü. Íàðàç³ º ïîïåðåäíüî 
ïîãîäæåíà ñóìà ³ óçãîäæåíî ùîäî 
ÿêîñò³ ìàòåð³àëó.

Ùîäî ñëèçüêîñò³ äîðîãè, ï³-
äðÿäíèêè îá³öÿþòü ñòåæèòè 
çà öèì. ² â ðàç³ ïîã³ðøåííÿ ïî-
ãîäíèõ óìîâ àêòèâíî ïîñèïàòè-
ìóòü ä³ëÿíêó.

— Ùîäíÿ ìîí³òîðèìî ñèòóà-
ö³þ — ³ ïîë³ö³ÿ, ³ çàìîâíèê, ³ 
ï³äðÿäíèê êîíòàêòóºìî ì³æ ñî-
áîþ òà êîîðäèíóºìî ä³¿, êîëè 
â³äáóâàºòüñÿ çì³íà ïîãîäè, — çà-
ïåâíèâ ïàí Ïåòðî.

Ó ñê³ëüêè îá³éäóòüñÿ 
íîâ³ çíàêè — 
ï³äðÿäíèêè íå ãîòîâ³ 
ñêàçàòè. Ñóìà áóäå 
â³äîáðàæåíà â àêò³ 
âèêîíàíèõ ðîá³ò

Фури влітали в паркани дуже часто — на повороті 
важковаговики не зменшували швидкості і не могли 
пригальмувати
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ХТО ПРОЙШОВ В ОБЛАСНУ РАДУ: ІМЕНА 
Місцеві вибори 2020  6 листопада 
Тернопільська обласна територіальна 
виборча комісія офіційно оголосила 
результат виборів до Тернопільської 
обласної ради

«СЛУГА НАРОДУ»:
Округ № 1 
  Милий Денис Юрійович 1979 р. н., поміч-

ник-консультант народного депутата (за тру-
довим договором) в Управлінні справами 
апарату Верховної Ради.

Округ № 2 
  Семерез Володимир Петрович 1975 р. н., 

директор ФОП Семерез В. П. ортопед-трав-
матолог.

Округ № 4 
  Гевко Ольга Борисівна 1978 р. н., фізична 

особа-підприємець.
Округ № 5 
  Яремчук Юрій Володимирович 1982 р. н., 

ФОП Яремчук Ю. В., директор ТОВ «Стейбл».
Округ № 6 
  Сопель Ігор Михайлович 1974 р. н., тимчасо-

во не працює.

«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»:
Округ № 1 
  Риндюк Микола Васильович 1978 р. н., 

головний лікар в КНП Шумської райради 
«Великодедеркальська районна комунальна 
лікарня».

Округ № 2 
  Чоботарь Валерій Георгійович 1976 р. н., 

заступник директора в ПП «Водтербуд»;
  Кривоніс Вікторія Борисівна 1970 р. н., голова 

громадської організації «Школа борщівської 
народної сорочки»;

  Кобель Василь Миколайович 1984 р. н., 
керівник відділення в АТ «ПриватБанк».

Округ № 3 
  Шумада Ірина Василівна 1979 р. н., началь-

ник відділу Тернопільської обласної ради;
  Валов Олег Володимирович 1978 р. н., тим-

часово не працює.

  Юрик Тарас Зиновійович 1980 р. н., голова 
громадської спілки «Федерація футболу 
Тернопільська обл.».

Округ № 4 
  Юрик Юрій Зиновійович 1977 р. н., тимчасо-

во не працює;
  Ништа Юрій Михайлович 1972 р. н., фізична 

особа-підприємець.
Округ № 5 
  Градовий Василь Степанович 1964 р. н., 

директор приватного агропромислового 
підприємства «Дзвін».

  Леськів Ігор Юрійович 1970 р. н., директор 
бучацького фахового коледжу Подільського 
державного аграрно-технічного університету;

  Вислоцький Василь Михайлович 1967 р. н., 
директор приватного сільськогосподарського 
підприємства «Ягільниця-В».

Округ № 6 
  Буринюк Петро Павлович 1965 р. н., гене-

ральний директор (головний лікар) КНП 
«Заліщицький дитячий центр медичної реабі-
літації» Тернопільської обласної ради;

  Батіг Віталій Степанович 1979 р. н., фізична 
особа-підприємець.

ВО «СВОБОДА»:
Округ № 1 
  Головко Назарій Йосипович 1986 р. н., дирек-

тор ФГ Агро Груп.
Округ № 2 
  Бутковський Богдан Леонідович 1986 р. н., 

директор Тернопільського обласного моло-
діжного методичного центру;

  Чашка Василь Геннадійович 1995 р. н., в. о. 
директора КТ «ТОІТ Туристичний центр»;

  Заставна Ольга Петрівна 1963 р. н., завіду-
вачка юридичного відділення в Галицькому 
коледжі ім. В. Чорновола;

  Мурин Іван Михайлович 1984 р. н., в. о. 
керівника в ДП «Тернопільське державне 
авіаційне підприємство „Універсал-Авіа“.

Округ № 3 
  Мисик Володимир Святославович 1986 р. н., 

заступник директора в Тернопільському 
обласному комунальному інституті післяди-
пломної педагогічної освіти.

Округ № 4 
  Дячун Тарас Васильович 1989 р. н., заступник 

директора з розвитку інформаструктури в КП 
«Об’єднання парків культури і відпочинку м. 
Тернополя».

Округ № 5 
  Сиротюк Олег Мирославович 1978 р. н., 

голова обласної організації ПП ВО «Свобода».
Округ № 6 
  Турецька Наталія Іванівна 1978 р. н., ди-

ректорка Тернопільського обласного центру 
комплексної реабілітації.

«ЗА МАЙБУТНЄ»:
Округ № 1 
  Хомінець Василь Петрович 1973 р. н., началь-

ник головного управління в Держпродспо-
живслужбі у Тернопільській області.

Округ № 2 
  Лебонтов Святослав Володимирович 

1979 р. н., директор товариства з обмеженою 
відповідальністю «Престижбуд Тернопіль».

Округ № 3 
  Гач Володимир Олегович 1984 р. н., директор 

товариства з обмеженою відповідальністю 
«ВВЮО-ТРЕЙД»;

  Дрюченко Ярослав Олександрович 1982 р. н., 
директор транспортного підрозділу «Укрпо-
шти» в Тернопільській області;

  Крупа Любомир Левкович 1975 р. н., заступ-
ник голови Тернопільської обласної ради.

Округ № 4 
  Стечишин Алла Василівна 1982 р. н., голова 

в Завадівській сільській раді.
Округ № 5 
  Карачка Іван Володимирович 1970 р. н., 

директор приватного агропромислового 
підприємства «Агропродсервіс».

Округ № 6 
  Твердохліб Віктор Васильович 1965 р. н., 

доцент Тернопільського національного ме-
дичного університету І. Я. Горбачевського.

ВО «БАТЬКІВЩИНА»:
Округ №3 
  Пінь Михайло Миколайович 1960 р. н., 

заступник начальника відділу комунального 
майна виконавчого апарату Тернопільської 
обласної ради.

Округ №4 
  Осінчук Уляна Степанівна 1963 р. н. завіду-

вачка пологового відділення в КНП «Підволо-
чиська центральна районна лікарня».

Округ №5 
  Ференц Василь Володимирович 1960 р. 

н., завідувач хірургічного відділення в КНП 
«Монастириська центральна районна 
лікарня».

Округ №6 
  Мороз Роман Мирославович 1988 р. н., сто-

матолог КНП «Борщівська районна лікарня».

«ДОВІРА»: 
Округ №5 
  Гадз Петро Іванович 1960 р. н., голова нагля-

дової ради в ТзОВ «Бучачагрохлібпром».
Округ №6 
  Гайдук Ігор Володимирович 1974 р. н., 

заступник голови Тернопільської облдержад-
міністрації.

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 380–96–46–81–

758, FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ îãîëîñèëà 
ïðî ê³ëüê³ñòü îòðèìàíèõ ãîëîñ³â 
çà êîæíó ïîë³òè÷íó ïàðò³þ, à òà-
êîæ îïðèëþäíèëà ³ìåíà äåïóòàò³â 
Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëðàäè íà íàé-
áëèæ÷³ ï'ÿòü ðîê³â.

64 äåïóòàòè îòðèìàëè äå-
ïóòàòñüêèé ìàíäàò â îáëàñíó 
ðàäó. Â îáëàñíó ðàäó ïðîéøëè 
ø³ñòü ïàðò³é: öå «ªâðîïåéñüêà 
ñîë³äàðí³ñòü», ÂÎ «Ñâîáîäà», 

«Çà ìàéáóòíº», «Ñëóãà íàðîäó», 
ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» òà «Äîâ³ðà». 
Íàéá³ëüøå ì³ñöü ó ðàä³ îòðè-
ìàëà «ªâðîïåéñüêà ñîë³äàð-
í³ñòü» — 17 òà ÂÎ «Ñâîáîäà» — 
13. 12 ì³ñöü â ðàä³ îòðèìàëè 
ïðåäñòàâíèêè «Çà ìàéáóòíº». 
Ïî 8 ìàíäàò³â âèáîðîëè ïðåä-
ñòàâíèêè «Ñëóãà íàðîäó» òà 
ÂÎ «Áàòüê³âùèíà». Íàéìåíøå 
äåïóòàòñüêèõ ìàíäàò³â — ó ïðåä-
ñòàâíèê³â ïàðò³¿ «Äîâ³ðà» — 6.

À îò ñ³ì ïàðò³é íå ïîäîëàëè 
ïðîõ³äíîãî áàð’ºðà. 

ТЕРНОПІЛЬЩИНУ РОЗПОДІЛИЛИ 
НА ШІСТЬ ВИБОРЧИХ ОКРУГІВ 

 Округ № 1. Орієнтовна кількість ви-
борців 107614. У його межі входять: Кре-
менецький район (Борсуківська сільська 
громада, Великодедеркальська сільська 
громада, Вишнівецька селищна громада, 
Кременецька міська громада, Лановецька 
міська громада, Лопушненська сільська 
громада, Почаївська міська громада, Шум-
ська міська громада).

 Округ № 2. Орієнтовна кількість 
виборців 178965. У його межі входять: 
Тернопільська міська громада.

 Округ № 3. Орієнтовна кількість вибор-
ців 130732. В його межі входять: частина 
Тернопільського району (Бережанська 
міська громада, Великоберезовицька 
селищна громада, Великогаївська сільська 
громада, Залозецька селищна громада, 
Зборівська міська громада, Козівська 
селищна громада, Козлівська селищна 
громада, Купчинецька сільська громада, 
Нараївська сільська громада, Озернянська 
сільська громада, Підгаєцька міська гро-
мада, Підгороднянська сільська громада, 
Саранчуківська сільська громада).

 Округ № 4. Орієнтовна кількість вибор-
ців 128259. У його межі входять: частина 
Тернопільського району (Байковецька 
сільська громада, Білецька сільська гро-
мада, Великобірківська селищна громада, 
Збаразька міська громада, Золотниківська 
сільська громада, Іванівська сільська 
громада, Микулинецька селищна громада, 
Підволочиська селищна громада, Скалат-
ська міська громада, Скориківська сільська 
громада, Теребовлянська міська громада).

 Округ № 5. Орієнтовна кількість вибор-
ців 130351. У його межі входять: частина 
Чортківського району (Білобожницька 
сільська громада, Бучацька міська громада, 
Заводська селищна громада, Золотопотіць-
ка селищна громада, Коропецька селищна 
громада, Монастириська міська громада, 
Нагірянська сільська громада, Товстенська 
селищна громада, Трибухівська сільська 
громада, Чортківська міська громада).

 Округ № 6. Орієнтовна кількість 
виборців 125870. У його межі входять: 
частина Чортківського району (Більче-Зо-
лотецька сільська громада, Борщівська 
міська громада, Васильковецька сільська 
громада, Гримайлівська селищна громада, 
Гусятинська селищна громада, Заліщиць-
ка міська громада, Іване-Пустенська 
сільська громада, Колиндянська сільська 
громада, Копичинецька міська громада, 
Мельнице-Подільська селищна громада, 
Скала-Подільська селищна громада, Хоро-
стківська міська громада).

ДАНІ ПРО ОТРИМАНІ ДЕПУТАТСЬКІ МАНДАТИ ЗА КОЖНИМ З ОКРУГІВ

ХТО ПРОЙШОВ ЗА ВИБОРЧИМИ СПИСКАМИ
«СВОБОДА»
  Головко Михайло Йосипович 1983 р. н., ди-

ректор, ТОВ Фінансова національна група;
  Козорог Віктор Віталійович 1990 р. н., за-

ступник директора,Тернопільський обласний 
центр комплексної реабілітації;

  Чашка Марія Теодорівна 1975 р. н., ди-
ректорка, Тернопільське ВПУ ресторанного 
бізнесу і торгівлі;

  Любінський Олег Євгенович 1965 р. н., 
директор КУТОР ТОШВСМ.

«СЛУГА НАРОДУ»
  Труш Володимир Любомирович 1980 р. н., го-

лова, Тернопільська обласна держадміністрація;
  Жмінка Ігор Васильович 1968 р. н., адвокат;
Хаєцька Юлія Володимирівна 1982 р. н., дирек-
торка відділення АТ КБ «ПриватБанк».

«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
  Барна Степан Степанович 1979 р. н., заступ-

ник директора ТОВ «ПРОТЕКШН-ГРУП»;
  Білик Любомир Степанович 1953 р. н., ди-

ректор, Чортківський державний медичний 
коледж;

  Поляк Ольга Михайлівна 1970 р. 
н., директорка, Потуторський НВК 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад» 
Бережанської райради.

«ЗА МАЙБУТНЄ»
  Чайківський Іван Адамович 1972 р. н., 

народний депутат України, Верховна Рада 
України;

  Болєщук Володимир Михайлович 1974 р. н., 
фізична особа-підприємець;

  Онишків Наталія Мирославівна 1983 р. н., завід-
увачка відділення КНП Бережанська центральна 
районна лікарня Бережанської районної ради;

  Вермінський Володимир Євгенович 1966 р. 
н., тимчасово не працює.

«БАТЬКІВЩИНА»
  Деревляний Василь Тимофійович 1962 р. 

н., перший заступник голови Тернопільської 
обласної ради;

  Бугай Іван Тарасович 1962 р. н., начальник 
Тернопільського зонального відділу Військо-
вої служби правопорядку;

  Бочан Любов Олегівна 1985 р. н., головна 
експертка з неврології Тернопільської області, 
завідувачка другого відділення неврології, 
Тернопільська обласна клінічна психоневро-
логічна лікарня.

  Марків Наталія Василівна 1977 р. н., 
генеральна директорка, Тернопільське 
обласне виробничо-торгове аптечне 
об’єднання;

«ДОВІРА»
  Люшняк Микола Володимирович 1974 р. н., 

народний депутат України, Верховна Рада 
України;

  Шафранський Віталій Богданович 1975 р. 
н., помічник-консультант народного депутата 
України, Верховна Рада України;

  Ярмоленко Ольга Маркіянівна 1958 
р. н., начальниця управління охорони 
здоров’я, Тернопільська обласна державна 
адміністрація;

  Насалик Ольга Миколаївна 1985 р. н., 
тимчасово не працює.

Виборча квота, тобто кількість 
голосів за політичну партію, 

необхідна для отримання 
одного депутатського 

мандата — 4630.

КІЛЬКІСТЬ ОТРИМАНИХ ДЕПУТАТСЬКИХ 
МАНДАТІВ В ОБЛАСНУ РАДУ 
ЗА ПОЛІТИЧНИМИ ПАРТІЯМИ

«Європейська Солідарність»

ВО «Свобода»

«За майбутнє»

«Слуга народу»

ВО «Батьківщина»

«Довіра»

«Голос»

«Українська Галицька партія»

«Радикальна партія Олега Ляшка»

«Сила людей»

Наш край»

«Опозиційна 
платформа — За життя»

«Порядок. Відповідальність. 
Справедливість»

22,55% 

                                                                        16,45% 

                                                                  14,99% 

                                            10,10% 

                                          9,71% 

                            6,50% 

                    4,72% 

                  4,39% 

                3,96% 

              3,46% 

     1,49% 

   1,11% 

0,5% 

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ 

У ВІДСОТКОВОМУ 

СПІВВІДНОШЕННІ



6 RIA ïëþñ, 11 ëèñòîïàäà 2020

МИХАЙЛО КОЗЮК, 

ЮРИДИЧНИЙ 

ПСИХОЛОГ 

— Причин насиль-
ства в сім'ях може 
бути чимало: не-
блаполуччя сі-
мейних стосунків 

у дорослих, може бути насліду-
вання агресивної поведінки, яке 
людина сама скопіювала у когось 
з батьків, коли була дитиною. 
Також така агресія може стати 
наслідком алкогольної, нарко-
логічної залежності, залежності 
від азартних ігор та інше. Внаслі-
док нереалізації потреб батьків, 
внаслідок того, що люди не здатні 
налагоджувати соціальні зв'язки 

між собою виникає насильство 
над слабшим.
Важливим фактором насильства 
є нехтування дорослими дитячих 
проблем, навіть елементарних. 
Люди не реагують на проблеми, 
запити дітей. Особливо на пер-
винні потреби: їжа, сон, можли-
вість відпочинку, потреба в одязі, 
у навчанні. Якщо дорослі нехту-
ють цими потребами — це вже 
насильство над дитиною.
Насильство у сім'ях часто ігнору-
ють. Мовляв, це справа сім'ї, але 
я, як психолог, з цим категорично 
не згоден. Реагування на будь-
які прояви, які, на вашу думку, 
є насильством, має відбуватись 
обов'язково різними способами. 

Як? Найперше — це звернення 
в поліцію. Друге — це привер-
нення уваги до насильства інших 
осіб: сусідів, знайомих, людей, 
які поряд. Крім того, якщо вам 
відомо про такі сім'ї, де вчиня-
ється насильство — ви маєте ре-
комендувати людям звертатися 
за допомогою.
Важливим фактором є навчання 
дітей, як поводити себе в разі, 
якщо над ними вчиняють насиль-
ство. Діти мають знати, куди їм 
звертатись та як діяти, звісно, це 
стосується дітей шкільного віку, 
адже малюки зовсім беззахисні.
Насильство може стати підста-
вою для позбавлення батьків-
ських прав.

«Насильство над слабшим виникає внаслідок нереалізованості людини» 

ÏÐÎÁËÅÌÈ

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–141–50, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Æóðíàë³ñòêà «RIA ïëþñ» ïîáó-
âàëà ó ì³ñò³, äå ïðîæèâàº ðîäèíà. 
ßêà äîëÿ äèòèíè òà ÷îìó êðèâäíèê 
íà âîë³, ìè ³ íàìàãàëèñÿ ç'ÿñóâàòè.

Íàì âäàëîñÿ çóñòð³òèñÿ ç ò³òêîþ 
õëîï÷èêà, ÿêà ïîãîäèëàñÿ ðîç-
ïîâ³ñòè ïðî ñèòóàö³þ. Îñíîâíå 
çàâäàííÿ, ÿêå ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ 
ðåäàêö³ÿ â ö³é ³ñòîð³¿ — äîïîìîãòè 
äèòèí³. Àäæå íåìà æîäíî¿ ãàðàí-
ò³¿, ùî íàñèëüñòâî ó ñ³ì'¿ íå ïîâ-
òîðèòüñÿ. Õëîï÷èêà âæå âèïèñàëè 
ç ë³êàðí³, à â³ò÷èìà â³äïóñòèëè ï³ä 
äîìàøí³é àðåøò, ³ ïðîæèâàòè â³í 
ìàº ó ñóñ³äí³é õàò³.

— Ñåðàôèì — ì³é ïëåì³ííèê. 
Éîãî ìàìà — ìîÿ äâîþð³äíà ñå-
ñòðà, — ðîçïîâ³äàº Ìàð³ÿ ²ëü÷óê. — 
2 ëèñòîïàäà äî ìåíå ïîäçâîíèëà 
ð³äíà ñåñòðà òà ñêàçàëà, ùî â³ò÷èì 
Þðà (ïð³çâèùå â³äîìå ðåä.) äóæå 
ïîáèâ Ñåðàôèìà. ß ïî¿õàëà äî íèõ. 
Ìàìà áóëà â ñóñ³äêè, ó ïîäðóãè ñâî-
º¿. Çâ³äòè ÿ âèêëèêàëà øâèäêó òà 
ïîë³ö³þ. Õî÷ äèòèíà áóëà âæå ï³â 
äíÿ ç ïîëàìàíîþ í³æêîþ, äâîþ-
ð³äíà ñåñòðà äî ìåäèê³â çà äîïîìî-
ãîþ íå çâåðòàëàñÿ. Ïîò³ì ÿ ëåæàëà 
ç íèì ó ë³êàðí³. Ó äèòèíè âèÿâèëè 
ñòðóñ ìîçêó, ïåðåëîì íîãè. Òå, ùî 
ÿ ïîáà÷èëà, øîêóâàëî. Äèòèíà áóëà 
óñÿ â ñèíöÿõ. Íà øè¿ â íüîãî áóëè 
ñë³äè. Óæå òð³øêè ï³çí³øå Ñåðàôè-
ì÷èê ðîçïîâ³äàâ ìåí³, ùî â³ò÷èì 
äóøèâ éîãî íèòêîþ â³ä õðåñòèêà. 
Íå äóìàþ, ùî ìàëèé âèãàäàâ…

ХЛОПЧИКА ЗАБРАЛА ТІТКА 
Æ³íêà çàïåâíÿº, ùî öå íå ïåð-

øèé âèïàäîê ïîáèòòÿ. Æóðíàë³ñòè 

«RIA ïëþñ» òàêîæ çíàéøëè ³íôîð-
ìàö³þ ïðî òå, ùî âîñåíè 2019-ãî 
õëîï÷èê íàï³âãîëèé òà ïîáèòèé 
ò³êàâ ÷åðåç âñå ñåëî äî ñâîº¿ ò³òêè.

— Ìèíóëîãî ðîêó ï³ñëÿ âèïàäêó 
ïîáèòòÿ Ñåðàôèì÷èê áóâ ó ðåàá³-
ë³òàö³éíîìó öåíòð³, — ðîçïîâ³äàº 
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ìàìà çà äâà ì³-
ñÿö³ áóëà â íüîãî ëèøå ðàç, ³ ÿ ïðè-
ãàäóþ ³ñòîð³þ, êîëè âîíà çàéøëà 
â ïàëàòó, à òàì áóëà òàêà íåâåëèêà 
òóìáî÷êà, òî õëîï÷èê õîò³â ñõîâà-
òèñü ó í³é â³ä ìàìè, óÿâëÿºòå, â³ä 
ð³äíî¿ íåí³. Íàâ³òü çà ö³ºþ ðåàêö³ºþ 
äèòèíè âæå ìîæíà ñêàçàòè áàãàòî. 
Àëå õòîñü ìîæå âàñ ïåðåêîíóâàòè, 
ùî éîãî ñëîâà í³÷îãî íå îçíà÷àþòü, 
áî â³í ùå äóæå ìàëèé.

Öüîãî ðàçó, êîëè ë³êàð³ äîçâîëèëè 
çàáðàòè äèòèíó, ò³òêà âèð³øèëà çà-
áðàòè ìàëîãî äî ñâîãî äîìó, ùîá â³í 
íå çàëèøàâñÿ ïîðó÷ ç íåáåçïåêîþ 
òà íå îïèíèâñÿ â ³íòåðíàò³.

— Óæå 6-ãî ëèñòîïàäà ñîöñëóæáè 
ïîâ³äîìèëè ìåí³, ùî äèòèíó õî÷óòü 
çàáðàòè â ïàòðîíàòíó ñ³ì’þ íà òèì-
÷àñîâå ïåðåáóâàííÿ. ß êàòåãîðè÷íî 
ïðîòè. Öÿ äèòèíà ìåí³, ÿê ð³äíà. 
Â³í ìåíå äóæå ëþáèòü, çàâæäè ãîð-
íåòüñÿ äî ìåíå. Êîëè Ç³íà, éîãî 
ìàìà áóëà íèì âàã³òíà, âîíè æèëè 
â ìåíå, ÿ áóëà ç íåþ â ïîëîãîâîìó, 
äîïîìàãàëà ¿é, êîëè â³í áóâ çîâñ³ì 
êðèõ³òíèé, ÿ íå çìîæó ñïîê³éíî 
ñïàòè, çíàþ÷è, ùî äèòèíà â ÷ó-
æèõ ëþäåé.

«ЦЕ БУЛО НЕ ЄДИНЕ ПОБИТТЯ» 
Ìàð³ÿ ²ëü÷óê çàïåâíÿº, ùî ñèíö³ 

íà ò³ë³ äèòèíè ïîì³÷àëà ÷àñòî. Ïåð-
ø³ ðàçè äóìàëà, ùî äèòèíà ïðîñòî, 
ãðàþ÷èñü, äåñü âäàðèëàñü, àëå ïîò³ì 
õëîï÷èê ïî÷àâ ðîçïîâ³äàòè, ùî éîãî 

ЧОМУ КРИВДНИК НА ВОЛІ?
Дитяча доля  Побиття 4-річної дитини 
з Кременця шокувало Тернопільщину. 
Хлопчик із множинними ранами, синцями 
та переломом кінцівки потрапив у лікарню. 
Його побив вітчим, і то вже не вперше, 
каже тітка. Чоловіка спочатку затримали, 
але потім рішенням суду відправили 
під домашній арешт. Що з малим?

á’º â³ò÷èì.
— Äèòèíà ìåí³ êàçàëà, ùî éîãî 

á’º Þðà. Â³í ãîâîðèâ, ùî òàê â³ò÷èì 
êàðàº éîãî çà òå, ùî â³í íå ñëó-
õàºòüñÿ. Îäíîãî ðàçó Ñåðàôèì÷èê 
ðîçïîâ³äàâ, ùî â³ò÷èì áðàâ éîãî 
çà ãîëîâó òà òðèìàâ ¿¿ ï³ä êðàíîì ç 
âîäîþ. Äèòèíà êàçàëà: «Þðà òàêî 
âçÿâ ìåíå çà êîôòó, ïîâ³â ó êóõíþ, 
â³äêðèâ êðàíà, ³ ÿ êàæó: «Þðà, âè-
áà÷». À òîé â³äïîâ³â: «ß íå âèáà÷ó» 
³ ñòàâèâ ìîþ ãîëîâó ï³ä êðàí».

Æ³íêà êàæå, ùî ¿¿ ñåñòðà íà ïî-
áèòòÿ í³êîëè íå ñêàðæèëàñü. Íå ïî-
ì³÷àëà âîíà íàñèëüñòâà ³ íàä ìîëîä-
øèì áðàòèêîì Ñåðàôèìà, Âëàäèñ-
ëàâîì. Éîìó íàâ³òü ðîêó ùå íåìàº.

ЧИ В БЕЗПЕЦІ ХЛОПЧИК?
Ó ò³òêè Ìàð³¿ ñâîÿ ñ³ì’ÿ: ÷îëîâ³ê 

òà 13-ð³÷íèé ñèí, àëå ïðî òå, çà-
áèðàòè ÷è íå çàáèðàòè Ñåðàôèìà 
ï³ñëÿ òàêîãî ñòðàøíîãî âèïàäêó, 
æ³íêà íå ðîçäóìóâàëà. Îäðàçó âè-
ð³øèëà, ùî Ñåðàôèì÷èê áóäå æèòè 
ç íèìè, ÷îãî á öå ¿ì íå âàðòóâàëî.

— ß äóæå áîþñü, ùî ÿêùî õëîï-
÷èêà çàáåðóòü â òó ïàòðîíàòíó 
ñ³ì’þ, òî çà ì³ñÿöü-äâà éîãî çíî-
âó ïîâåðíóòü ó öå ïåêëî. Ïåðøèé 
÷àñ â³í íå ì³ã ñïàòè, êðè÷àâ âíî÷³. 
Ïðîñèâ: «Ìàð³éêà, äàâàé çàêðèºìî 
äâåð³, ùîá äî íàñ âæå í³õòî íå ïðè-
éøîâ». Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîë³ö³ÿ ïðè-
¿æäæàëà ìèíóëîãî ðîêó, ³ äèòèíà 
áóëà ñèëüíî ïîáèòà, ÿê â³äîìî ìåí³, 
â³ò÷èì íàâ³òü íå çàïëàòèâ øòðàôó, 
íå áóëî æîäíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. 
Çàðàç â³í ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì, 
³ ÿ äóæå ñóìí³âàþñü, ùî â³í ïîíåñå 
ïîêàðàííÿ. Òî ÿê äèòèíó ìîæíà 
ïîâåðíóòè òàêèì áàòüêàì? ß ïðîøó 
ñâîþ ñåñòðó: «Õàé äèòèíà ïîáóäå 
â ìåíå». ß ãîòîâà âçÿòè îï³êó íàä 
Ñåðàôèì÷èêîì áåç ïîçáàâëåííÿ 
ìàìè áàòüê³âñüêèõ ïðàâ íàðàç³. Àëå 
ñîöñëóæáè ïðîòè. Ìåí³ êàçàëè, ùî 

ÿ óòðèìóþ äèòèíó íåçàêîííî, õî÷à 
ìàìà ïîãîäèëàñü, ùî Ñåðàôèìó 
ïîêè êðàùå ïîáóòè â ìåíå.

Æ³íêà çàïåâíÿº, ùî ó íå¿ âäîìà 
õëîï÷èê ó áåçïåö³, ãðàºòüñÿ ç òðîþ-
ð³äíèì áðàòîì, çàðàç ó íüîãî í³æêà 
â ã³ïñ³, ïîòð³áåí ïîñèëåíèé äîãëÿä.

— Äèòèíà âæå â³äõîäèòü ïîòðî-
õè, àëå, çâ³ñíî, öå âåëèêèé ñòðåñ, — 
êàæå Ìàð³ÿ. 

НІ МАМИ, НІ ВІТЧИМА НЕ БУЛО 
Ðàçîì ³ç ò³òêîþ õëîï÷èêà ìè 

ïîáóâàëè íà ïîäâ³ð’¿, äå ïðîæèâàº 
Ñåðàôèì ç áàòüêàìè.

Äâåð³ áóäèíêó áóëè çà÷èíåí³, 
à ³ç õàòè æàë³áíî íÿâêàâ ê³ò. Ìàìè 
õëîï÷èêà âäîìà ìè íå çàñòàëè. Ç 
äîïîìîãîþ ðîäè÷êè ìè çàòåëå-
ôîíóâàëè äî íå¿. Âîíà â³äïîâ³ëà, 
ùî â³ä’¿õàëà ó ñïðàâàõ â ì³ñòî, áî 
ó ¿¿ ÷îëîâ³êà, â³ò÷èìà Ñåðàôèìà, 
ïîìåðëà áàáóñÿ. Ç æóðíàë³ñòêîþ 
ñï³ëêóâàòèñÿ æ³íêà â³äìîâèëàñü.

— ß íå õî÷ó ñï³ëêóâàòèñü. Íå äàþ 
äîçâ³ë çí³ìàòè, — ñêàçàëà â òåëå-
ôîíí³é ðîçìîâ³ ïàí³ Ç³íà.

Îðåíäîâàíèé áóäèíîê, äå æèâå 
ñ³ì’ÿ, ðîçòàøîâàíèé ïðàêòè÷-
íî íà îäíîìó ïîäâ³ð’¿ ç áóäèí-
êîì ìàìè ïàíà Þð³ÿ. Äîìàøí³é 
àðåøò ÷îëîâ³ê â³äáóâàº ñàìå òàì. 
Ìè ñïðîáóâàëè ïîñï³ëêóâàòèñü ç 
íèì, àëå íà ïîäâ³ð’¿ ëèøå çóñòð³-
ëè ä³â÷èíó, ÿêà ïðåäñòàâèëàñü éîãî 
ñåñòðîþ. Âîíà ñêàçàëà, ùî Þð³ÿ 
íåìàº âäîìà.

×è ïîêèíóâ ÷îëîâ³ê ì³ñöå, äå â³ä-
áóâàº äîìàøí³é àðåøò, àáî ïðîñòî 
íå çàõîò³â ãîâîðèòè ç æóðíàë³ñòàìè, 
íåâ³äîìî. Ñïðîáóºìî ç’ÿñóâàòè öå 
ó ïðàâîîõîðîíö³â. ßêùî â³ò÷èì ãî-
òîâèé ñï³ëêóâàòèñÿ ç æóðíàë³ñòàìè 
òà âèñëîâèòè ñâîþ ïîçèö³þ, ïðî-
ñèìî éîãî çâåðòàòèñÿ ó ðåäàêö³þ. 
Ìè ãîòîâ³ îïóáë³êóâàòè éîãî äóìêè.

СОЦСЛУЖБИ ВІД КОМЕНТАРІВ 
ВІДМОВИЛИСЯ 

Ó Ñëóæá³ â ñïðàâàõ ä³òåé, äå 
íà îáë³êó ïåðåáóâàº ñ³ì’ÿ, â³ä êî-
ìåíòàð³â òàêîæ â³äìîâëÿþòüñÿ.

— Ìè íå ìîæåìî êîìåíòóâàòè 
öþ ñèòóàö³þ, àäæå çàðàç òðèâàº 
ñë³äñòâî, — ñêàçàâ â. î. êåð³âíèêà 
ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé Êðåìåíåöü-
êî¿ ì³ñüêðàäè Âëàäèñëàâ Íàóìîâè÷.

Ïðîòå ³ç ïàí³ Ìàð³ºþ â ñëóæá³ 
òàêè ïîãîâîðèëè, êîëè âîíà ïðè-
éøëà òóäè ç æóðíàë³ñòêîþ «RIA 
ïëþñ». Ùîïðàâäà, ðîçìîâà â³ä-
áóëàñÿ áåç íàøî¿ ïðèñóòíîñò³. ßê 
ðîçïîâ³ëà çãîäîì æ³íêà, ¿é ñêàçàëè, 
ùî íàðàç³ äèòèíà ìîæå ïåðåáóâàòè 
â íå¿. ßêùî êîì³ñ³ÿ ó ñïðàâàõ ä³òåé 
äàñòü äîçâ³ë, âîíà ìîæå îôîðìèòè 
òèì÷àñîâå îï³êóíñòâî. 

Òàêîæ ï³ä îñîáèñòèé êîíòðîëü 
ñïðàâó ïîîá³öÿëî âçÿòè êåð³âíèöòâî 
Êðåìåíåöüêî¿ ì³ñüêðàäè.

— Ìè çíàºìî ïðî öþ ñèòóàö³þ, 
êîìåíòàð³â íå íàäàºìî, àëå ìîæó 
ñêàçàòè, ùî áóäåìî ä³ÿòè âèíÿòêîâî 
â ³íòåðåñàõ äèòèíè òà êåðóþ÷èñü 
çàêîíîäàâñòâîì, — ñêàçàâ çàñòóï-
íèê êðåìåíåöüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Ìèêîëà Ìàòâ³þê.

ЩО КАЖУТЬ У ПОЛІЦІЇ 
Çà êîìåíòàðåì ùîäî ñèòóàö³¿ 

ìè çâåðíóëèñü ³ ó Êðåìåíåöüêå 
â³ää³ëåííÿ ÃÓÍÏ â Òåðíîï³ëü-
ñüê³é îáëàñò³. Íà ïðîõ³äí³é â³ä-
ä³ëó ïîë³ö³¿ íàì ïîâ³äîìèëè, ùî 
ç êåð³âíèêîì ìè ñï³ëêóâàòèñÿ 
íå ìîæåìî, àäæå ó íüîãî âàæëèâà 
íàðàäà. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íàðàäè 
ç íàøîþ æóðíàë³ñòêîþ çâ’ÿçàâñÿ 
êåð³âíèê. Â³í ïîîá³öÿâ, ùî ñêî-
îðäèíóº íàñ ç³ ñë³ä÷èì, ÿêèé âåäå 
ñïðàâó. Òàêîæ êåð³âíèê ïîîá³öÿâ, 
ùî ïîñï³ëêóºòüñÿ ç ò³òêîþ õëîï÷è-
êà ïðî òå, ÿê ïðîõîäèòü ñë³äñòâî.
Æóðíàë³ñòàì êîìåíòóâàòè ñèòóà-
ö³þ íàäàë³ â³äìîâèëèñÿ.

Â³äêðèòèìè çàëèøàþòüñÿ ïèòàí-
íÿ — ÿêå ïîêàðàííÿ ïîí³ñ â³ò÷èì 
õëîï÷èêà òîð³ê, êîëè éîãî òàêîæ 
ï³äîçðþâàëè ó ïîáèòò³? ×è ìîæå â³í 
çàðàç, ïåðåáóâàþ÷è ï³ä äîìàøí³ì 
àðåøòîì, êîíòàêòóâàòè ç Ñåðàôè-
ìîì òà ùî ðîáëÿòü ïðàâîîõîðîíö³, 
àáè çàõèñòèòè íåâèííå äèòÿ? Ìè 
ïîñòàðàºìîñü çíàéòè â³äïîâ³ä³.

Зараз 4-річний Серафимчик живе у тітки Марії Ільчук. 
Вона хоче оформити офіційне опікунство над дитиною

«Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîë³ö³ÿ 
ïðè¿æäæàëà ìèíóëîãî 
ðîêó, ³ äèòèíà áóëà 
ñèëüíî ïîáèòà, ÿê ìåí³ 
â³äîìî, â³ò÷èì íàâ³òü 
íå çàïëàòèâ øòðàô» 
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ОЛЬГА ТУРЧАК, ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 

380–96–46–81–758, FEDIR.VOSINSKYI@

GMAIL.COM 

Íà Òåðíîï³ëüùèí³ «÷åðâîíèé» 
ð³âåíü åï³äåì³÷íî¿ íåáåçïåêè 
ïîøèðåííÿ COVID-19 âñòàíî-
âèëè ó ì. Áåðåæàíàõ, Êðåìåíö³, 
×îðòêîâ³ òà ó Ãóñÿòèíñüêîìó, Çà-
ë³ùèöüêîìó, Ìîíàñòèðèñüêîìó, 
Ï³äâîëî÷èñüêîìó, Ï³äãàºöüêîìó, 
Òåðåáîâëÿíñüêîìó, Òåðíîï³ëü-

ñüêîìó, Øóìñüêîìó ðàéîíàõ.
ßê ïîâ³äîìèëè ó äèñïåò÷åðñüê³é 

Òåðíîï³ëüñüêî¿ ïðèì³ñüêî¿ àâòî-
ñòàíö³¿, óñ³ ðåéñè êóðñóþòü ó çâè÷-
íîìó ðåæèì³. ×åðåç êàðàíòèí 
íå â³äì³íèëè æîäíîãî ³ç ðåéñ³â.

— Íàðàç³ ìè ïðàöþºìî áåç 
çì³í, àâòîáóñè êóðñóþòü â çâè÷-
íîìó ðåæèì³. ª äåÿê³ øòàòí³ ñè-
òóàö³¿, ÷åðåç ùî â³äì³íèëè ïåâí³ 
ðåéñè, àëå öå çâè÷íà ñïðàâà, òàê 
áóâàº ùîäíÿ, — êàæå äèñïåò÷åð.

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

 Ïåíñ³îíåðêà æèâå ðàçîì ³ç ñè-
íîì íà ì³í³ìàëüíó ïåíñ³þ. Ñèí 
çàéìàºòüñÿ ï³äðîá³òêàìè.

×åðåç ä³àáåò æ³íêà ó 2016 ðîö³ 
îïèíèëàñÿ â ë³êàðí³. Â íå¿ âè-
ÿâèëè «ä³àáåòè÷íó ñòîïó» — ä³-
àáåòè÷íå óñêëàäíåííÿ. Íà íîç³ 
ëåäü íå ïî÷àëàñÿ ãàíãðåíà.

— Ìîº çäîðîâ'ÿ ïîã³ðøóºòü-
ñÿ, — êàæå âîíà. — Âæå ÷îòèðè 
ðîêè ùîðàíêó ìåíå íóäèòü. Ë³êàð³ 
íå ìîæóòü çíàéòè ïðè÷èíó öüîìó. 
Îäíîãî ðàçó ìåí³ áóëî íàñò³ëü-
êè çëå, ùî äîâåëîñÿ âèêëèêàòè 
øâèäêó.

Õîäèòè äî ë³êàð³â æ³íêà 
íå ìîæå, ¿¿ âîçÿòü ñîö³àëüíèì òàê-
ñ³. Ðàç íà ï³â ðîêó ïàí³ Ñ³ðåíêî 
ïðîõîäèòü êóðñ áîë³ñíèõ óêîë³â 
ó î÷³, ÿê³ ñïîâ³ëüíþþòü âòðàòó 
çîðó, àëå íå çóïèíÿþòü ¿¿.

— Íà ë³âîìó îö³ ìåí³ ðîáèëè 
îïåðàö³¿. Òåïåð íà öüîìó æ îö³, ÿê 
ïîÿñíèâ ë³êàð, ç'ÿâèëàñÿ ïë³âêà, 
ñõîæà íà ïàâóòèíó, — ïîÿñíþº 
ïåíñ³îíåðêà. — Öå ÿâíà îçíàêà 
íàáëèæåííÿ êàòàðàêòè. Òåïåð 
ìåí³ êîëþòü óêîëè, ùîá âîíà 
çíèêëà.

Æ³íêà ïîãàíî áà÷èòü íà ïðàâå 
îêî, ìàéæå íå áà÷èòü íà ë³âå. Ë³-
êàð³ ðàäÿòü ¿é òåðì³íîâî çðîáèòè 
îïåðàö³þ ç ïåðåñàäêè êðèøòàëè-
ê³â, áî óêîëè âæå íå äîïîìàãàþòü.

Òà ïåðåä ïåðåñàäêîþ Îêñàíà 
Ìèõàéë³âíà ìàº ïðîéòè êóðñ 
³í'ºêö³é êîøòîâíèìè ë³êàìè 
«Àéë³ÿ». Ëèøå îäíà àìïóëà òàêèõ 
ë³ê³â êîøòóº 24–28 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Òàêó àìïóëó ìîæíà ðîçä³ëèòè 
íà ÷îòèðè ³í'ºêö³¿. Íà êîæíå îêî 
ïîòð³áíî çðîáèòè ïî ï'ÿòü óêîë³â 
³ ëèøå ï³ñëÿ öüîãî ìîæíà ðîáèòè 
îïåðàö³þ ç ïåðåñàäêè êðèøòàëè-

êà, ÿêà òàêîæ âàðòóº íåäåøåâî — 
12 òèñÿ÷ ãðèâåíü, â ö³íó âõîäèòü 
âàðò³ñòü êðèøòàëèêà (äåâ'ÿòü òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü).

Ëàçåðíà îïåðàö³ÿ òåðíîïîëÿíö³ 
íå äîïîìîæå, àäæå ï³ñëÿ ïåðå-
íåñåíèõ îïåðàö³é íà îö³, ë³êàð³ 
íå áåðóòüñÿ ¿¿ ïðîâîäèòè, áî î÷³ 
íàäòî ïîøêîäæåí³.

— Êîæíà êîï³éêà äëÿ ìåíå äî-
ðîãà, ÿ ðàäà áóäü-ÿê³é äîïîìîç³. 
Áîþñÿ, ùî îäíîãî äíÿ ïðîêèíóñÿ 
³ íå ïîáà÷ó í³÷îãî, — êàæå âîíà.

Íå áóäüìî áàéäóæ³ äî òèõ, õòî 
íå ìîæå ñàìîñò³éíî âïîðàòèñÿ ç 
á³äîþ. Äîïîìîæ³òü æ³íö³ áà÷èòè.

ДОПОМОГТИ ОКСАНІ СІРЕНКО 
МОЖНА ЗА РЕКВІЗИТАМИ:
4731 2191 1890 3685 
(ПриватБанк) 
Сіренко Михайло Анатолійович 
(син).

«Боюся прокинутися і вже не побачити нічого»: 
допоможіть тернополянці врятувати зір

Пенсіонерка живе разом із сином на мінімальну пенсію. 
Тому просити допомоги більше нема в кого 
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СКІЛЬКИ КОШТУЄ ДОЇХАТИ 
АВТОБУСОМ У РАЙЦЕНТРИ ОБЛАСТІ
Мандрівки  З 9 листопада розпочало 
діяти нове карантинне зонування. Чи 
відмінили з цієї причини автобусні 
маршрути, дізнавалася «RIA плюс». Вартість 
поїздок автобусами в усі райцентри 
області дивіться також у матеріалі 

ЦІНА ВІДСТАНЬ

Бережани 81,60 грн 48,86 км 

Збараж 27,90 грн 17,23 км 

Зборів 40,30 грн 34,99 км 

Козова 45,60 грн 35,25 км 

Підволочиськ 39,40 грн 39,02 км 

Теребовля 29,40 грн 46,82 км 

Борщів 125 грн 86,15 км 

Бучач 75,90 грн 56,68 км 

ЦІНА ВІДСТАНЬ

Гусятин 76,80 грн 68,02 км 

Заліщики 118,50 грн 100 км 

Кременець 55,30 грн 63,46 км 

Ланівці 73,20 грн 49,85 км 

Монастириська 79,40 грн 61,63 км 

Підгайці 57,70 грн 46,82 км 

Чортків 68,20 грн 63,22 км 

Шумськ 97,30 грн 73,06 км 

ЯКА ВАРТІСТЬ ПОЇЗДОК У РАЙЦЕНТРИ
Ціна квитків може коригуватись на різних маршрутах залежно 
від населених пунктів, через які проїжджає автобус

СКАЛАТСЬКИЙ ЗАМОК 
(ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ПIДВОЛОЧИСЬКИЙ 
Р-Н, М. СКАЛАТ, ВУЛ. ТЕРНОПІЛЬСЬКА, 3) 
Замок заснований у 1630 році.
Екскурсії:
Вхідна плата для дорослих — 30,00 грн; для 
дітей та студентів — 15,00 грн.
Для проведення екскурсій для індивідуальних 
відвідувачів до 10-ти осіб — 100,00 грн.
Фотографування на території Замку та в експо-
зиційних залах — 70 грн.
Фотографування весільної церемонії — 500 грн.

ЗБАРАЗЬКИЙ ЗАМОК 
(М. ЗБАРАЖ, ВУЛ. МОРОЗЕНКА, 28) 
Замок заснували у 1626–1631 рр.
Екскурсії:
Вхідна плата для дорослих — 80,00 грн. Вхідна 
плата для студентів та для дітей шкільного віку — 
30,00 грн. Для проведення екскурсій для індиві-
дуальних відвідувачів до 10 осіб — 150,00 грн.
Фотографування відвідувачами на території 
Замку — 70 грн та в експозиційних залах — 
100,00 грн. Фотографування весільної церемо-
нії — 500,00 грн. Стрільба з лука — 5,00 грн; з 
арбалета — 6,00 грн.

КРИШТАЛЕВА ПЕЧЕРА 
(ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., БОРЩІВСЬКИЙ 
РАЙОН, С. КРИВЧЕ) 
Екскурсії: на 1 дитину — 25 грн, на 1 доросло-
го — 30 грн.
Максимальна кількість осіб у групі — 15.
Мінімальна вартість екскурсії — 300 грн.
Останній захід екскурсійної групи у печеру 
проводиться за 45 х в. до закінчення робочого 
часу екскурсоводів.
Тривалість екскурсії — до 1 год. 10 хв.

ВИШНІВЕЦЬКИЙ ПАЛАЦ 
(ВИШНІВЕЦЬ, ВУЛ. ЗАМКОВА, 5) 
Заснований у XVI ст.
Екскурсії у Вишневецький палацово-парковий 
комплекс, у тому числі в Дзеркальну залу:
Вхідна плата для дорослих — 80,00 грн; для сту-
дентів та для дітей шкільного віку — 30,00 грн.
Для проведення екскурсій для індивідуальних 
відвідувачів до 10-ти осіб — 150,00 грн.
Фотографування відвідувачами на території 
замку — 70 грн та в експозиційних залах — 
100 грн. Фотографування весільної церемонії — 
500,00 грн. Стрільба з лука — 5,00 грн.

ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ ЗАМОК 
(М. ТЕРЕБОВЛЯ, ВУЛ. ПІДЗАМЧЕ) 
Початок будівництва 1630-ті рр.
Екскурсії:
Вхідна плата для дорослих — 20,00 грн, для 
дітей та студентів — 10,00 грн.
Для проведення екскурсій для 
індивідуальних відвідувачів до 10-ти осіб — 
100,00 грн

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ ЗАМОК 
(М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. ЗАМКОВА) 
Початок будівництва — XIII століття, XIV 
століття 
Завершення будівництва — XVI століття.
Екскурсії:
Дорослий квиток — 10 грн, студентський — 
8 грн, дитячий — 5 грн.
Екскурсія «Місто легенд» (тривалість 2 год.) 
До 20 осіб — для дорослих 120 грн, для дітей 
100 грн.
До 30 осіб — для дорослих 140 грн, для дітей 
120 грн.

ЗАМКИ ТА МІСЦЯ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ, ЯКІ ВАРТО ВІДВІДАТИ
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ІГОР ЯРОСЕВИЧ, 

ПРЕДСТАВНИК 

ПРОГРАМИ 

ХАРЧУВАННЯ 

«ГЕМОКОД» 

В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ:

— Особливос-
ті харчування молодих людей 
полягають в тому, що організм 
росте, формується, завершується 
статеве дозрівання. Відповідно, 
у раціоні має бути калорійна їжа, 
кількість білків на одиницю маси 
тіла більша, ніж у дорослих, на-
лежна кількість природних віта-
мінів і мікроелементів, особливо 

йоду, цинку, кальцію, фосфору та 
інших. Студенти звикли до швид-
кого харчування. Проте потрібно 
завжди намагатися знайти час 
для мінімально доступного обі-
ду. Це може бути: салат з капусти 
на олії, скибка чорного хліба, 
проста перша страва чи каша 
гречана або пшоняна, по можли-
вості — шматочок м'яса. Можна 
пройтися по їдальнях, прора-
хувати вартість простого обіду, 
порівняйте із вартістю кількох 
прийомів іншої некорисної їжі, 
яка не наситить, а лише прибли-
зить до виникнення небезпечних 
хронічних захворювань.

«Швидку» їжу споживає молодь. Чим це загрожує?

Ì²ÑÒÎ

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ó ì³ñò³ º ÷èìàëî ê³îñê³â, äå ïðî-
äàþòü ð³çíó ¿æó. Ãîòóþòü ¿¿ çàçâè-
÷àé ïðÿìî âñåðåäèí³ ê³îñê³â ï³ñëÿ 
çàìîâëåííÿ. Íà öå éäå 10–15 õâè-
ëèí. Á³ëÿ áàãàòüîõ ÌÀÔ³â ÷àñòî 
çáèðàþòüñÿ ÷åðãè ç ïåðåõîæèõ, ÿê³ 
õî÷óòü ïåðåêóñèòè.

Ìè çíàéøëè ê³îñê ç ãðóçèíñüêîþ 
âèï³÷êîþ. Òàì º õà÷àïóð³ ç ñèðîì, 
áðèíçîþ, ì'ÿñîì, øèíêîþ, êóðêîþ 
òà áðèíçîþ ç ÿéöåì. Âàðò³ñòü — 
â³ä 20 äî 25 ãðèâåíü. Íàéäîðîæ-
÷à âèï³÷êà — ç ì'ÿñîì, øèíêîþ 
òà êóðêîþ — ïî 25. Çà 20 ãðèâåíü 
ïðîäàþòü õà÷àïóð³ ç ñèðîì.

Íà àâòîâîêçàë³ â ðÿä ñòîÿòü îäðà-
çó ê³ëüêà ê³îñê³â, äå ìîæíà ïðèäáà-
òè ¿æó òà ãàðÿ÷³ íàïî¿. Õîò-äîãè, 

ïàí³í³, ñåíäâ³÷³, øàóðìó, áóðãåðè, 
ï³öó. Á³ëÿ ê³îñê³â áàãàòî âîä³¿â òà 
ïàñàæèð³â, ÿê³ çðîáèëè çóïèíêó 
ó Òåðíîïîë³. Âàðò³ñòü ¿æ³ â ð³ç-
íèõ ê³îñêàõ ïðèáëèçíî îäíàêîâà. 
Ïàí³í³, ñåíäâ³÷³ òà ãàìáóðãåðè — 
ïî 30 ãðèâåíü. Ñîñèñêà â ò³ñò³ — 
14 ãðèâåíü. Õîò-äîãè — ïî 25–
30 ãðèâåíü. Øàóðìà ç êîï÷åíîþ 
êóðêîþ — 50 ãðèâåíü.

ª ³ âèï³÷êà ç ð³çíèìè íà÷èí-
êàìè — â³ä àáðèêîñîâîãî äæå-
ìó äî ì'ÿñà. Ö³íà 13–15 ãðèâåíü 
çà 100 ãðàì³â.

Êàâà ó ê³îñêàõ íà àâòîâîêçàë³ 
íåäîðîãà — ïî 10–13 ãðèâåíü.

Íà ðèíêó ö³íè — òàê³ æ, ÿê ³ 
íà àâòîâîêçàë³. Íåïîäàë³ê ðèí-
êó ïðîäàþòü ïå÷åí³ òà ñìàæåí³ 
ó ôðèòþð³ ïèð³æêè. Ïèð³æêè ç 
êàïóñòîþ, êàðòîïëåþ, ãîðîõîì — 

ВУЛИЧНА ЇЖА — ЩО І ЗА СКІЛЬКИ 
Обід  На вулицях міста можна побачити 
чимало різних МАФів, де продають їжу. 
Знайти можна все на будь-який смак та 
гаманець. Але чи корисні такі перекуси та 
чим їх можна замінити, радять медики

ПРЕССЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ 
IT-АКАДЕМИІЇ

Áàæàºòå ðîç-
âèâàòè òâîð÷³ñòü 

âàøèõ ä³òåé? Øêî-
ëà Õàêåð³â Â³ííèöüêî¿ 

²Ò-Àêàäåì³¿ ïðîïîíóº ðîçâèâàòè 
ö³ çä³áíîñò³ â ²Ò-ñôåð³. Àäæå öå 
ñó÷àñíî ³ äóóóóóæå çàõîïëèâî!

Õòî òàêèé âåá-äèçàéíåð? Õà-
ðàêòåðèñòèêà ðîáîòè web-äèçà-
éíåðà: òâîð÷à ðîçðîáêà åñê³ç³â 
îôîðìëåííÿ ñàéò³â, ç óðàõóâàí-
íÿì òåíäåíö³é ìîäè ³ îïðàöþ-
âàííÿ â ìàòåð³àë³ îäèíè÷íèõ 
âèðîá³â: áàíåð³â, âåêòîðíèõ ³ 
ðàñòðîâèõ çîáðàæåíü, åëåìåí-
ò³â íàâ³ãàö³¿, øðèôòîâèõ êîì-
ïîçèö³é. Ï³äá³ð îáðàçîòâîð÷îãî 
ìàòåð³àëó äëÿ ñòâîðåííÿ âèðîáó. 
Ñàìîñò³éíà îáðîáêà êîìïîçè-
ö³éíèõ ³ òåõíîëîã³÷íèõ ð³øåíü. 
Âåá-äèçàéíåð äîïîìàãàº ëþäÿì 
ïîáà÷èòè êðàñó â çâè÷àéíèõ, 
çäàâàëîñÿ á, ðå÷àõ. Îäíèì ñëî-

âîì, âñå òå, ùî òàê ÷è ³íàêøå 
ñòîñóºòüñÿ ãðàô³÷íîãî â³äîáðà-
æåííÿ íà ñòîð³íêàõ ²íòåðíåòó.

×è ïîòð³áíî ãîâîðèòè ïðî òå, 
ùî íà äàíèé ìîìåíò ïðîôåñ³ÿ 
âåá-äèçàéíåðà º îäí³ºþ ç íàé-
á³ëüø çàòðåáóâàíèõ ³ äîáðå îïëà-
÷óâàíèõ â Óêðà¿í³ ³ çà êîðäîíîì.

Êóðñ «Âåá-äèçàéí äëÿ òâîð÷èõ 
ä³òåé» äëÿ òèõ, õòî ö³êàâèòüñÿ 
òåíäåíö³ÿìè äèçàéíó, ëþáèòü 
ôàíòàçóâàòè ³ ïðàãíå ñïðîáó-
âàòè ðåàë³çóâàòè ñâî¿ çä³áíî-
ñò³ â ²Ò. Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäå-
ì³ÿ óæå ïîíàä 10 ðîê³â ãîòóº 
²Ò-ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³ ãàðàíòîâà-

íî ïðàöåâëàøòîâóþòüñÿ. Ñàìå 
òóò çàñíîâàíà Øêîëà Õàêåð³â, 
â ÿê³é ä³òè âèâ÷àþòü óñ³ íàïðÿì-
êè ²Ò-ñôåðè. Âåá-äèçàéí äëÿ 
òâîð÷èõ ä³òåé, öå òîé íàïðÿìîê, 
ùî ÿâëÿº ñîáîþ ì³êñ òåõí³÷íèõ 
çíàíü ç ÷àñòêîþ òâîð÷îñò³.

Ùî âèâ÷àþòü â êóðñ³ Âåá-äè-
çàéí äëÿ òâîð÷èõ ä³òåé? Â ïðî-
ãðàì³ âèâ÷åííÿ ôóíêö³îíàëó 
íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèõ ãðàô³÷íèõ 
ðåäàêòîð³â, òàêèõ ÿê Photoshop, 
Illustrator, CorelDRAW, Adobe 
Fireworks, ïðîãðàìàìè 3D-ìîäå-
ëþâàííÿ. Òàêîæ ä³òè ðîçáèðàþòü 
òðåíäè web-äèçàéíó ³ UX/UI, 
ïîíÿòòÿ âåêòîðíî¿ òà ðàñòðîâî¿ 
ãðàô³êè ³ íå ëèøå. Ï³ä ÷àñ íàâ-
÷àííÿ ä³òè îòðèìóþòü íàâè÷êè 
ïîáóäîâè ³íòåðôåéñ³â òà ñòâî-
ðåííÿ àäàïòèâíîãî äèçàéíó. Öå 
òåðèòîð³ÿ, äå øêîëÿð³ ïîðèíà-
þòü ó ñâ³ò íîâ³òí³õ òåíäåíö³é òà 
ñòâîðþþòü âëàñí³ íîâèíêè, ÿê³ 
áóäóòü ÷óäîâèì ïîðòôîë³î.

×îìó Øêîëà Õàêåð³â? Ìè çíà-
ºìî, ÿê çðîáèòè íàâ÷àííÿ øêî-
ëÿð³â ö³êàâèì òà ðåçóëüòàòèâíèì. 
Ó Øêîë³ Õàêåð³â ïðàöþþòü âè-
íÿòêîâî ïðàêòèêè, ÿê³ äîïîìà-
ãàþòü ä³òÿì îñÿãíóòè ñêëàäíèé 
ìàòåð³àë ëåãêî, àäæå ïîÿñíþþòü 
äîñòóïíîþ äëÿ êîæíîãî ìîâîþ. 
Êîæíå çàíÿòòÿ íàïðàâëåíå íà äî-
ñÿãíåííÿ ðåçóëüòàò³â — êîæíà 
äèòèíà îäðàçó áà÷èòü ðåçóëüòàò 
ñâîº¿ ðîáîòè. Ìè ìîòèâóºìî ä³òåé 
áóòè êðàùèìè ó äðóæí³é àòìîñ-
ôåð³, ÿêà ïàíóº ï³ä ÷àñ çàíÿòü.

ßêùî âè ïðàãíåòå ðîçâèâàòè 
òâîð÷³ çä³áíîñò³ âàøî¿ äèòèíè ³ 
ðåàë³çóâàòè ¿õ â ²Ò, ðåºñòðóéòåñü 
â íîâ³ ãðóïè êóðñó «Âåá-äèçàéí 
äëÿ òâîð÷èõ ä³òåé».

Ìè âèðîùóºìî òàëàíòè!

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
òåë. 067–431–19–21, 073–209–
97–43
hack.intita.com/#web-design

Веб-дизайн для творчих дітей
БЛОГ

РЕКЛАМА

ïî 7 ãðèâåíü. Ç ñîñèñêîþ — 11. ×å-
áóðåêè òà á³ëÿø³ — ïî 16 ãðèâåíü.

Á³ëÿ Óêðà¿íñüêîãî äîìó «Ïåðå-
ìîãà» òàêîæ º ê³îñê ç ïèð³æêàìè. 
Àñîðòèìåíò òàì á³ëüøèé. ª ïèð³æ-
êè ç ìàêîì, àáðèêîñàìè, âèøíåþ, 
ãðèáàìè. Ìîæíà êóïèòè ÿê ïå÷å-
í³, òàê ³ ñìàæåí³. Âîíè êîøòóþòü 
äîðîæ÷å. Ö³íè ïî÷èíàþòüñÿ â³ä 
11 ãðèâåíü çàëåæíî â³ä íà÷èíêè.

Íà Òåàòðàëüíîìó ìàéäàí³ º ê³ëüêà 
ÌÀÔ³â, äå ìîæíà ïðèäáàòè ¿æó òà 
íàïî¿. Ö³íè íà õîò-äîãè ñòàðòóþòü 
â³ä 27 ãðèâåíü. Ôðàíöóçüêèé ç 
ñèðîì, ç ñîñèñêîþ ç êóðÿòèíè — 
ïî 29 ãðèâåíü. Íàéäîðîæ÷èé õîò-
äîã — «Ìþíõåí» — 42 ãðèâí³.

Íàéäåøåâøå ïàí³í³ — ñòóäåíò-
ñüêå çà 27 ãðèâåíü. Íàéäîðîæ÷³ — ç 
õàìîíîì àáî òóíöåì — ïî 41 ãðèâ-
í³. Ìîæíà êóïèòè ³ áàãåò — «Ïàïå-
ðîí³», «Ãðå÷àíèé» àáî «Öåçàð» — 
âîíè ïî 39 ãðèâåíü. Êðóàñàíè ç 
ð³çíèìè íà÷èíêàìè — îâî÷àìè, 
ñèðîì, çåëåííþ, ì'ÿñîì â ñåðåäíüî-
ìó ïî 33 ãðèâí³. Çâè÷àéíà øàóðìà 
êîøòóº 45 ãðèâåíü, îäíàê ìîæíà 
äîäàâàòè ð³çí³ íà÷èíêè òà ñîóñè. 
Òàê, øàóðìà ç ì'ÿñîì îáõîäèòüñÿ 
â 60–70 ãðèâåíü. Áàãàòî ëþäåé êó-
ïóº áåëüã³éñüê³ âàôë³ çà 30 ãðèâåíü. 

S (240 МЛ) M (360 МЛ) L (480 МЛ) 

Американо 15–16 грн 21 грн -

Американо з 
молоком

17–18 грн 23 грн - 

Допіо 19 грн - - 

Флет-вайт 22 грн - -

Капучино 19–23 грн 26 грн 31 грн 

Лате 22–23 грн 26 грн 31 грн 

Лате з маршмелоу 30 грн - -

S (240 МЛ) M (360 МЛ) L (480 МЛ) 

Лате «Орео» 35 грн - -

Амстердам 23 грн 26 грн 31 грн 

Мокачино 23 грн 26 грн 31 грн 

Какао 22 грн 25 грн 30 грн 

Гарячий 
шоколад

30 грн - -

Чай 10–13 грн - -

Чай вітамінний 23 грн - -

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ НАПОЇ 
Багато купують і гарячі напої — каву, капучино, чай. Ціни на них у різних МАФах майже не відрізняються. Ми порівняли ціни на різні напої

В
А

Д
И

М
 Є

П
У

Р

У місті є чимало кіосків, де продають різну їжу. Готують її 
зазвичай прямо всередині кіосків після замовлення
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— Ким хотіли стати в дитинстві?
— Військовим льотчиком.
— Скільки років у шлюбі?
— 26.
— Яка марка вашого авто?
— Зараз не маю, службова «Тойота».
— Водите самі чи маєте водія?
— Водій.
— Хобі?
— Риболовля.
— Улюблена страва.
— Смажена картопля.
— Ваш розмір взуття.
— 42.
— Якби у вас була супер-сила, 
то яка?

— Ніколи не помилятися.
— Скільки коштує ваш годин-
ник?
— Не готовий сказати, але менша 
сума, ніж підлягає декларуванню.
— Якого бренду ваш одяг?
— Різного. Один з — Massimo Duttі.
— Скільки годин на добу спите?
— 5–6.
— О котрій прокидаєтесь?
— 5.45.
— Скільки коштує буханець 
хліба?
— 16 грн.
— Скільки заробляєте на мі-
сяць?

— 35–40 тисяч, як який місяць.
— Що б змінили в собі?
— Більше терпіння.
— Чи вірите в гороскопи?
— Не скажу, що вірю, але люблю 
читати.
— Яку книгу останнім часом 
прочитали?
— Сідні Шелдон «Якщо наступить 
завтра».
— Улюблений фільм.
— «Червоний».
— Як звати найкращого друга?
— Степан.
— Найголовніша заповідь з 10.
— Усі важливі.

Бліцопитування

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097–445–82–67, 

NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

Öåé ìàòåð³àë íå çàëèøèòü âàñ 
áàéäóæèì. Àäæå âè çìîæå ñêëàñ-
òè óÿâëåííÿ ïðî Ñåðã³ÿ Íàäàëà 
íå ò³ëüêè ÿê ïðî ì³ñüêîãî ãîëîâó, 
ÿêèé íàéäîâøå çàéìàº öþ ïîñàäó, 
à é ïðî îñîáèñò³ñòü ç ¿¿ âïîäîáàí-
íÿìè, ñìàêàìè òà ìð³ÿìè.

Âè òàêîæ çìîæåòå ïåðåãëÿíó-
òè ïîâíèé â³äåîçàïèñ ðîçìîâè 
íà ñàéò³ «20 õâèëèí» ó ñåðåäó, 
11 ëèñòîïàäà, î 20.00.

— Â³òàþ! Öå âæå áóäå òðåòÿ êà-
äåíö³ÿ íà ïîñàä³ ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Òåðíîïîëÿ. Íà ÿê³ ñåðéîçí³ çì³íè 
âàðòî ÷åêàòè òåðíîïîëÿíàì?

— Òåðíîï³ëü ïðîäîâæèòü ðå-
àë³çîâóâàòè âåëèê³ òà ìàë³ ³íô-
ðàñòðóêòóðí³ ïðîºêòè. Ñòîñîâíî 
êîíêðåòíèõ ïëàí³â, óñ³ âîíè â³-
äîáðàæåí³ ó ïåðåäâèáîð÷³é ïðî-
ãðàì³. Êîëè ñï³ëêóâàâñÿ ç ëþäüìè 
ó äâîðàõ ÷è íà ï³äïðèºìñòâàõ, ÿ ¿¿ 
îçâó÷óâàâ. ßêùî òåçèñíî: ïðîäîâ-
æåííÿ ðåìîíò³â äâîð³â, ïðèáó-
äèíêîâèõ òåðèòîð³é, ñïîðòèâíèõ 
³ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, òðîòóàð³â. 
Ïðîäîâæåííÿ óòåïëåííÿ ôàñàä³â 
íå ëèøå æèòëîâèõ áóäèíê³â, à ³ 
øê³ë, ñàäî÷ê³â. Ðîçâèòîê ñèñòåìè 
â³äåîìîí³òîðèíãó ì³ñòà. Òàêîæ — 
ì³í³ì³çàö³ÿ çàòîð³â ó ì³ñò³. Ìàºìî 
ïåðø³ 68 îá'ºêò³â, ÿê³ ïðîïîíóºìî 
çì³íèòè äëÿ ïîêðàùåííÿ ðóõó ÿê 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, òàê ³ 
ïðèâàòíîãî. Ïðîäîâæåííÿ ìîäåð-
í³çàö³¿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, 
ïîåòàïíà çàì³íà ñòàðèõ ìàðøðó-
ò³â íà íîâ³ òà ñó÷àñí³. Ïðèäáàííÿ 
íîâîãî ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ. 
Òàêîæ áóä³âíèöòâî ñòàíö³¿ çíå-
çàë³çíåííÿ âîäè. Îáëàøòóâàííÿ 

íîâèõ ñêâåð³â, ïàðê³â, ìåðåæ³ 
áþâåò³â ïî âñüîìó ì³ñòó. Áóä³â-
íèöòâî íîâèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â, îñîáëèâî ó ì³êðîðàéîíàõ, ÿê³ 
ðîçáóäîâóþòüñÿ òîùî.

— ßêáè íå ì³ñüêèé ãîëîâà, 
òî õòî? Ùî ðîáèëè á ó âèïàäêó 
ïðîãðàøó íà âèáîðàõ?

— Áóâ ö³ëèé êîìïëåêñ ðîá³ò, 
ÿê³ çàïëàíîâàí³ êîìàíäîþ Ñåðã³ÿ 
Íàäàëà. Íå ò³ëüêè ìíîþ îäíèì, 
à ³ âñ³ìà ëþäüìè, ÿê³ ç³ ìíîþ ïðà-
öþâàëè. Ìè ïðîäîâæèëè á ðîçïî-
÷àòå. ² íàìàãàëèñÿ á çðîáèòè âñå, 
ùîá ò³, õòî ì³ã ïðèéòè ó ì³ñüêó 
ðàäó ÷è âèêîíàâ÷èé êîì³òåò, ï³ä-
òðèìàëè íàø³ ³í³ö³àòèâè.

— ×è ðîçðàõîâóâàëè ñàìå íà òà-
êèé â³äñîòîê ãîëîñ³â — 74,59%?

— Ìè ðîçðàõîâóâàëè, ùî òåð-
íîïîëÿíè ï³äòðèìàþòü ò³ ïîçè-
òèâí³ çì³íè, ÿê³ â³äáóëèñÿ â íà-
øîìó ì³ñò³ âïðîäîâæ îñòàíí³õ 
ðîê³â. Ñï³ëêóþ÷èñü ³ç ëþäüìè, 
ÿ ÷óâ, ùî ïîäîáàºòüñÿ, ùî âàðòî 
çì³íèòè. Ðîçóì³â, ùî ï³äòðèìêà º, 
òîìó ãîòóâàâñÿ íà ÷åðãîâèé òåð-
ì³í ì³ñüêîãî ãîëîâè. Íà ðàõóíîê 
öèôð, áóëî á íåïðàâèëüíî ùîñü 
ïðîãíîçóâàòè. Îñê³ëüêè âèáîðè 
â³äáóëèñÿ ï³ä ÷àñ ïàíäåì³¿ êîðî-
íàâ³ðóñó, ³ ìè ðîçóì³ëè, ùî ëþäè 
áóäóòü áîÿòèñÿ éòè íà ä³ëüíèö³. 
Çâè÷àéíî, õîò³ëîñÿ ìàòè ÿêîìîãà 
á³ëüøå ãîëîñ³â.

— Ó ÷îìó ñàìå âàøà ïåðåâàãà?
— Ïåðøå — ëþäè äàëè îö³í-

êó òîìó, ùî â³äáóâàºòüñÿ ó ì³ñò³. 
Äðóãå — ÷àñ ïîïóë³ñò³â ìèíóâ. 
Òðåòº — òåðíîïîëÿíè õî÷óòü áà-
÷èòè, ùî êîíêðåòíî áóäå â³äáóâà-
òèñÿ íàäàë³. Ó ìåíå º ÷³òêèé ïëàí 
ä³é íà íàñòóïíèé òåðì³í ðîáîòè.

— Íàçâ³òü òðè íàéá³ëüø³ ñâî¿ äî-

НЕЗРУЧНІ ПИТАННЯ ДО СЕРГІЯ 
НАДАЛА: ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю 
Особистість  Втретє на посаді міського 
голови. Сергій Надал дав відверте 
інтерв’ю виданню «RIA плюс». Про зміни, 
які нас чекають, про карантин і можливий 
локдаун, про земельні скандали 
та особисте — читайте у тексті 

ñÿãíåííÿ, ÿêèìè ïèøàºòåñü, ³ òðè 
ïîìèëêè, ÿêèõ ñîðîìèòåñü.

— Òåðíîï³ëü âèçíàíèé êðàùèì 
åíåðãîåôåêòèâíèì ì³ñòîì — öå 
äîñÿãíåííÿ. Çäîáóòòÿ ñòàòóñó 
ìîëîä³æíî¿ ñòîëèö³ Óêðà¿íè. 
Âèçíàííÿ ì³ñòà çà ïðîçîð³ñòþ 
³ â³äêðèò³ñòþ âëàäè. Ó íàñ êðà-
ùà òðàíñïîðòíà ìîäåëü. Æîäíà 
ç öèõ ðå÷åé ëåãêî íå âäàâàëèñÿ. 
Ïðîãðàìó åíåðãîåôåêòèâíîñò³ ìè 
ïî÷èíàëè ùå ó 2011 ðîö³, ³ ò³ëüêè 
çàðàç ìàºìî ðåçóëüòàò. À ñê³ëüêè 
áóëî íåïîðîçóì³íü òà êðèòèêè 
ùîäî «Êàðòêè òåðíîïîëÿíèíà». 
Òåïåð óñ³ ðîçóì³þòü, ùî öå íåîá-
õ³äí³ñòü. ª ðå÷³, ÿê³ ìîæåìî ðî-
áèòè ïëàíîâî, à º òå, ùî âàæêî 
ñïðîãíîçóâàòè — ïîë³òè÷í³ çì³íè, 
ïàíäåì³ÿ, êë³ìàòè÷í³ óìîâè òîùî.

— Ïðî íåâäà÷³ âè òàê ³ íå â³äïî-
â³ëè, ìîæëèâî, ñêàæåòå, ùî ç òîãî, 
ùî ìàëè ðåàë³çóâàòè, íå âäàëîñÿ?

— Õî÷ó, ùîá Òåðíîï³ëü áóâ 
íàéêîìôîðòí³øèì ì³ñòîì äëÿ 
æèòòÿ â Óêðà¿í³. Íà æàëü, öüîãî 
ùå íå âäàëîñÿ ðåàë³çóâàòè.

— ×è çàäóìóâàëèñÿ êîëèñü ïðî 
çì³íó êðà¿íè ïðîæèâàííÿ?

— ß æèâó òóò, íåìà çì³ñòó í³-
÷îãî ì³íÿòè.

— Ó Òåðíîïîë³ îäí³ ç íàéâèùèõ 
òàðèô³â íà âîäó, âàðò³ñòü ïðî¿çäó, 
ïðè òîìó äàëåêî íå íàéêðàùèé ð³-
âåíü çàðîá³òíî¿ ïëàòè. ×è âàðòî 
÷åêàòè íà çíèæåííÿ ö³íè?

— Ó Òåðíîïîë³ ç «Êàðòêîþ 
òåðíîïîëÿíèíà» — 5 ãðí ó òðî-
ëåéáóñ³ òà 6 — çà ãîò³âêó, ²âà-
íî-Ôðàíê³âñüê — ³äåíòè÷íî, 
×åðí³âö³ — 5 ãðí, Ëüâ³â — 6 ãðí. 
ªäèíå ì³ñòî, ÿêå äàº ìîæëèâ³ñòü 
ï³ëüãîâîãî íåîáìåæåíîãî ïðî¿çäó 
ó êîìóíàëüíîìó òðàíñïîðò³ óñ³ì, 
âêëþ÷àþ÷è ó÷í³â òà ñòóäåíò³â, — 
öå Òåðíîï³ëü. Íàïðèêëàä, Â³ííè-
öÿ äàº ìîæëèâ³ñòü ï³ëüãîâîãî 
ïðî¿çäó ëèøå â êîìóíàëüíîìó 
òðàíñïîðò³, à ó ïðèâàòíîìó — í³; 
Ð³âíå — íåîáìåæåíî ëèøå ó òðî-
ëåéáóñàõ, à â àâòîáóñàõ — äâ³ îñî-
áè. Ëüâ³â — ëèøå ç 11.00 äî 16.00. 
Òî õ³áà â íàñ öå íå º çìåíøåííÿ 
íàâàíòàæåííÿ íà ñ³ì'þ?

— Àëå íå âàðòî çàáóâàòè, ùî äâà 
ðîêè òîìó, êîëè áóâ òðàíñïîðòíèé 

ìàéäàí, ñóñ³äè áóëè äàëåê³ â³ä çà-
ïðîïîíîâàíî¿ ïîçíà÷êè — 8–9 ãðí.

— Õòîñü ìóñèâ çðîáèòè ïåðøèé 
êðîê ó öüîìó íàïðÿìêó. Àëå âàæ-
ëèâå âì³ííÿ ïî÷óòè äóìêó ëþäåé 
³ âíåñòè êîðèãóâàííÿ, ùî, çðåø-
òîþ, ìè ³ çðîáèëè.

— Òàðèôè íà ïðî¿çä çàëèøàòüñÿ 
íà öüîìó æ ð³âí³, ÷è ö³íà çðîñòå?

— Äåÿê³ ì³ñòà âèòðà÷àþòü 
íà îáñëóãîâóâàííÿ òðàíñïîðò-
íî¿ ìåðåæ³ â³ä 150 äî 200 ì³ëü-
éîí³â íà ð³ê. Ðàí³øå Òåðíîï³ëü 
âèòðà÷àâ íà äîäàòêîâå óòðèìàí-
íÿ òðàíñïîðòó äî 80 ì³ëüéîí³â. 
Öüîãîð³÷ — çíà÷íî á³ëüøå, òîìó 
ùî ÷åðåç ïàíäåì³þ òàðèô íà ïðî-
¿çä âçàãàë³ íåðåíòàáåëüíèé. Â³í 
çíà÷íî âèùèé, í³æ ìè îòðèìóº-
ìî â³ä ñïîæèâà÷à. Ðîçóì³þ÷è, ùî 
â êðà¿í³ á³äà, ìè íå ï³äí³ìàºìî 
òàðèô³â, êîìïåíñóþ÷è ç ì³ñüêî-
ãî áþäæåòó. Àëå òóò òàêîæ òðåáà 
ðàäèòèñÿ ç ãðîìàäîþ, ùî âèã³ä-
í³øå — ùîá êîøòè ç áþäæåòó 
ï³øëè íà çäåøåâëåííÿ ïðî¿çäó 
³ íå âèêîíóâàëè ÿê³ñü ðåìîíòí³ 
ðîáîòè? ×è âñå-òàêè ñêåðóâàòè 
¿õ íà îíîâëåííÿ ì³ñòà?

— À ÿê ùîäî òàðèôó íà âîäó — 
ó Òåðíîïîë³ êóá âàðòóº 27,34 ãðí, 
òîä³ ÿê ó Ëüâîâ³, ïðèì³ðîì, — 
20,85 ãðí. Âèñëîâ³òü ñâîþ ïîçèö³þ.

— Ö³íó çàòâåðäæóþòü ó Êèºâ³ 
Íàöêîì³ñ³ºþ. Òàì íå ïîãîäÿòü 
æîäíîãî òàðèôó, ÿêèé íå ìàº 
åêîíîì³÷íîãî îá´ðóíòóâàííÿ. 
Îäíå ì³ñòî äîáóâàº âîäó ç ð³÷êè, 
³íøå òÿãíå ç³ ñâåðäëîâèí. Íà ñüî-
ãîäí³ íàø òàðèô äàëåêî íå º 
íàéâèùèì, ìè çíàõîäèìî äåñü 
ïîñåðåäèí³ ³íøèõ ì³ñò. Ó íàø 
òàðèô çàêëàäåíà ³íâåñòèö³éíà 
ñêëàäîâà — öå êîøòè, ÿê³ âæå 
âêëàäàþòüñÿ íàìè ó çàì³íó ìå-

ðåæ. Ìè ïî÷àëè áóäóâàòè ñòàíö³þ 
çíåçàë³çíåííÿ âîäè, ùî äîçâîëèòü 
çìåíøèòè íàð³êàííÿ òåðíîïîëÿí 
ùîäî ÿêîñò³ âîäè.

— Ëóíàëî ÷èìàëî êðèòèêè çà çà-
áóäîâó ïàðê³â òà çåëåíèõ çîí, íåî-
äíîðàçîâî â³äáóâàëèñÿ àêö³¿ ïðî-
òåñòó. ßê³ ó âàñ êîíêðåòí³ ïëàíè 
ùîäî îáëàøòóâàííÿ íîâèõ ñêâåð³â, 
çåëåíèõ çîí â³äïî÷èíêó?

— Ó Òåðíîïîë³ ïåðåäáà÷åíî 
ñòâîðåííÿ 11 íîâèõ òåðèòîð³é 
çåëåíèõ íàñàäæåíü. Çàãàëüíà 
ïëîùà îçåëåíåííÿ ì³ñòà ñòà-
íîâèòèìå ìàéæå 59 ãåêòàð³â, 
çàãàëüíà ïëîùà çåëåíèõ íàñà-
äæåíü — ïðèáëèçíî 40% â³ä óñ³º¿ 
òåðèòîð³¿ ì³ñòà. Êîíêðåòíî ïðî 
íîâ³ îá'ºêòè: öå âóëèö³ Òåêñòèëü-
íà, Ñïîðòèâíà, ïðîñïåêò Çëóêè, 
âóëèö³ Êîíîâàëüöÿ, Ñòàäíèêîâî¿, 
á³ëÿ ïàì’ÿòíîãî çíàêà ßðîñëàâó 
Ñòåöüêó, âóëèöÿõ Þíîñò³, Áóäíî-
ãî. À â ì³êðîðàéîí³ «Ïðîíÿòèí» 
òà íà ïåðåòèí³ âóëèöü Êè¿âñüêà 
³ Òàðíîâñüêîãî ìè ïëàíóºìî îá-
ëàøòóâàòè íîâ³ ïàðêè. 

— Ùî áóäå ç Ïàðêîì Íàöâ³äðî-
äæåííÿ? ×è âèðîñòóòü òàì áóäîâè?

— Ìè ºäèí³, õòî âèçíà÷èëè ðå-
àëüí³ ìåæ³ ïàðêó, àäæå ¿õ äî öüîãî 
íå ³ñíóâàëî. Æîäåí îá’ºêò ó âè-
çíà÷åí³é çîí³ ïàðêó íå áóäóâàâñÿ! 
Òîìó, íåçâàæàþ÷è íà ò³ ä³¿, ÿê³ 
ðîáèëè òàê çâàí³ àêòèâ³ñòè, ÷î-
ìóñü æîäíà ³ç ñïðàâ íå âèãðàíà 
òà íå ñêàñîâàíà â ñóä³.

Ïðî ãó÷í³ áóä³âíèöòâà, òîðô'ÿí³ 
êîòåëüí³, ÿê çáèðàþòüñÿ ðÿòóâà-
òè Òåðíîï³ëüñüêèé ñòàâ, ÿê³ êàäðî-
â³ çì³íè ÷åêàþòü íà ì³ñüêó ðàäó ³ 
çà ÿêèõ óìîâ òåðíîïîëÿíàì âàðòî 
÷åêàòè íà ëîêäàóí ÷åðåç ñèòóàö³þ 
ç Covid-19, ÷èòàéòå ó íàñòóïíîìó 
âèïóñêó. 

Сергій Надал розповів про те, які зміни планують 
втілити під час третьої каденції, а також відповів 
на ряд питань від редакції 
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ОКСАНА ЧАЙЧУК, ГОЛОВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Ïðî ñâ³é ïîçèòèâíèé òåñò íà êîðîíàâ³ðóñ 
Îêñàíà ×àé÷óê ïîâ³äîìèëà ó ñîöìåðåæàõ. 
Çàðàç ïàí³ Îêñàíà íà ñàìî³çîëÿö³¿.

— Çà öåé ïåð³îä ïàíäåì³¿ ãðîìàäñüê³ñòü 
çíàº ìåíå, ÿê ëþäèíó, ÿêà íå ç òèõ, õòî 
çäàºòüñÿ. Çâè÷àéíî, â³ä÷óòòÿ íå çîâñ³ì 
ïðèºìí³, àëå â³ðèìî â êðàùå. ß çàéìàþñü 
ñïîðòîì, âåäó àêòèâíèé ñïîñ³á æèòòÿ ³ 
ïåðåá³ã õâîðîáè ó ìåíå â³äíîñíî ëåãêèé. 
Çàðàç º íåâåëèêà òåìïåðàòóðà, íåçíà÷íà 
çàêëàäåí³ñòü íîñà.

Âñå, ùî ìîæó ïîðàäèòè — öå ïðèéìàòè 
ìåäèêàìåíòè, ÿê³ ïðèçíà÷àþòü ë³êàð³. Êî-
ðîíàâ³ðóñ — öå ï³äñòóïíèé â³ðóñ. Ñüîãîäí³ 
ìîæå áóòè îäíà êë³í³êà, à çàâòðà âñå ìîæå 
ðîçâèâàòèñü äóæå øâèäêî. ß ïîâí³ñòþ âè-
êîíóþ óñ³ ðåêîìåíäàö³¿, ÿê³ ÿ äàâàëà ó ñâ³é 
÷àñ, âèêîíóþ âêàç³âêè ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ.

Ïåðø çà âñå, ñòàðàþñü íå ëåæàòè. Áàãàòî 
õîäæó, âèêîíóþ äèõàëüí³ âïðàâè, äëÿ òîãî, 
ùîá íå ðîçâèâàëàñü ïíåâìîí³ÿ. Îäíà ³ç 
òàêèõ âïðàâ — öå ï³äíÿòè ðóêè ââåðõ, çðî-
áèòè ãëèáîêèé âäèõ òà ïîâ³ëüíî îïóñêàòè 
ðóêè òà âèäèõàòè. ß æèâó â ïðèâàòíîìó 
áóäèíêó, òîìó âèõîäæó íà âëàñíå ïîäâ³ð'ÿ 
òà äèõàþ ñâ³æèì ïîâ³òðÿì.

Ñèìïòîìè çàõâîðþâàííÿ íå â³ä÷óëà. 
Âïðîäîâæ îñòàííüîãî òèæíÿ ÿ áóëà â ðî-
áî÷èõ ïî¿çäêàõ ó Îäåñ³, Êèºâ³, áóëà íà òå-
ðèòîð³¿ îáëàñò³, çàõâîðþâàííÿ ï³äòâåðäèëè 
ó ÷ëåí³â ìîãî êîëåêòèâó íà ðîáîò³. Òîìó, 

çíàþ÷è, ùî áóëà â àêòèâíîìó êîíòàêò³, 
ïðîéøëà òåñòóâàííÿ. ß ïðîõîäèëà òåñ-
òè â ïîïåðåäíþ íåä³ëþ, ðîáèëà éîãî ³ 
â ñåðåäó, 25 æîâòíÿ. ² ðîáèëà â îñòàíí³é 
äåíü òèæíÿ, êîëè ïîâåðòàëàñü äî ñ³ì'¿. ² 
îñòàíí³é òåñò, 1 ëèñòîïàäà, âèÿâèâñÿ ïî-
çèòèâíèì. Ï³ñëÿ òîãî çðîçóì³ëà, ùî ó ìåíå 
ï³äí³ìàºòüñÿ íåçíà÷íà òåìïåðàòóðà. ßê 
ôàõ³âåöü, ñòàðàëàñü ïðîðàõóâàòè òåðì³íè, 
ó ÿê³ ì³é òåñò òåîðåòè÷íî ì³ã áè áóòè ïî-
çèòèâíèì.

Çàðàç ì³é òåëåôîí íå çàìîâêàº, ÿ ïðà-
öþþ äèñòàíö³éíî. Òîìó ïðî â³äïî÷èíîê 
íàðàç³ íå éäåòüñÿ. Óñ³ì áàæàþ çäîðîâ'ÿ.

ПРИВІТ, COVID! ІСТОРІЇ 
ТЕРНОПОЛЯН, ЯКІ ЗАХВОРІЛИ 
Досвід  Кількість хворих на коронавіруc, на жаль, не зменшується. 
Але справа не в цифрах. Це історії людей, які побороли чи борються 
з хворобою. Як це їм вдається, дізналася «RIA плюс»

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Ðåäàêö³ÿ îòðèìàëà ê³ëüêà â³äâåðòèõ ³ñòîð³é 
ïðî áîðîòüáó ç êîðîíàâ³ðóñîì. Ðîçïîâ³ä³ òåð-
íîïîëÿí ìè ïîäàºìî ó âèãëÿä³ êîìåíòàð³â.

ТЕТЯНА, 26 РОКІВ 

— ß æèâó â Ïîëüù³, ó Âàðøàâ³, àëå ðî-
äîì ç Òåðíîïîëÿ. Ì³ñÿöü òîìó ïåðåõâîð³ëà 
íà COVID-19. Ñïî÷àòêó ïî÷àëà â³ä÷óâà-
òè âòîìó, ãîëîâíèé á³ëü. Íà òðåò³é äåíü 
ïî¿õàëà â ë³êàðíþ òà çäàëà òåñò. Â³í áóâ 
ïîçèòèâíèì. Ï³øëà íà êàðàíòèí.

Â³ä÷óòòÿ äóæå íåïðèºìí³. Ïîñò³éíî õî-
ò³ëîñÿ ñïàòè. Íà ÷åòâåðòèé äåíü ïî÷àâñÿ 
êàøåëü òà çàäèøêà. Òåìïåðàòóðà áóëà 37,2, 
37,5. Ë³êàð ïðèçíà÷èâ â³òàì³íè, ñêàçàâ 
ïèòè áàãàòî âîäè òà íå çáèâàòè òåìïåðà-
òóðó. ² áàãàòî â³äïî÷èâàòè.

Ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ ÷è â ãðîìàäñüêèõ 
ì³ñöÿõ, ÷è íà ðîáîò³ ÿ ïîñò³éíî âèêîðèñòî-
âóþ ìàñêè. Öå âáåðåãëî ìî¿õ êîëåã â³ä 
òîãî, ùî ÿ ¿õ íå çàðàçèëà, êîëè ùå íå áóëî 
ï³äòâåðäæåíîãî ä³àãíîçó.

Òàêîæ äóæå âàæêî áóëî ïåðåíåñòè âòðàòó 
íþõó òà ñìàêó. Öå ñòàëîñü íà ÷åòâåðòèé 
äåíü. Â³äíîâèâñÿ ñìàê àæ ï³ñëÿ äâîõ ç ïî-
ëîâèíîþ òèæí³â. Òè âçàãàë³ íå â³ä÷óâàºø 
òîãî, ùî òè ¿ñè. Çíèêàº àïåòèò. ß í³êîëè 
íå ïàëèëà ³ íå ïåðåíîøó çàïàõó öèãàðêî-

âîãî äèìó. Àëå â öåé ïåð³îä ÿ âèõîäèëà 
â ì³ñöÿ äëÿ êóð³ííÿ, ùîá ïîäèâèòèñü, ÷è 
íå ïîâåðíóâñÿ íþõ.

Ï³ñëÿ ï³âòîðà òèæíÿ âæå ïî÷àëî ñòàâàòè 
ëåãøå. Íàéãîëîâí³øå — öå ïîâåðíåííÿ 
ñìàêó òà çàïàõó. Òè ùå, ìàáóòü, í³êîëè 
òàê íå ö³íóâàâ òîé ñìàê ¿æ³.

ЗОРЯНА, 35 РОКІВ 

Ïðî ñâîþ õâîðîáó òåðíîï³ëüñüêà æóð-
íàë³ñòêà Çîðÿíà Áèíäàñ ðîçïîâ³ëà ó ñî-
öìåðåæ³ Facebook.

— Ïðèâ³ò, êîâ³ä. ßêùî á ÿ íå ï³äõîïè-
ëà öþ çàðàçó, òî, ìàáóòü, òðåáà áóëî á 
ï³òè ³ ïåðåâ³ðèòè, ÷è ÿ âçàãàë³ ëþäèíà. 
Áî æ íå õâîð³ëà 11 ðîê³â. Òîä³ â ìåíå áóâ 
«ñâèíÿ÷èé» ãðèï ç çàïàëåííÿì ³ âèñî-
êîþ òåìïåðàòóðîþ. Ç òîãî ÷àñó õ³áà ùîñü 
íåçíà÷íå íà äåíü-äâà. Êîëè òðåò³é  äåíü 
ïîñï³ëü òðèìàëàñü òåìïåðàòóðà, ÿ çðîçó-
ì³ëà, ùî öå âîíî. Òåñò ëèøå ï³äòâåðäèâ.

ßê³ ñèìïòîìè?
Í³ÿêèõ. Ïåðåä î÷èìà íå ïî÷èíàëè òàí-

öþâàòè âîãíèêè, íå áóëî ãèêàâêè, çàïîðó 
÷è çàêëàäåíèõ âóõ. ² íþõ íå ïðîïàäàâ, àãà. 
Òåïåð æèâ³òü ç öèì.

Ïðîñòî ï³äâèùåíà òåìïåðàòóðà ³ ïåðøèõ 
äâà äí³ ëîìîòà â ò³ë³.

Öå òàêå, ÿê çâè÷àé íèé  ãðèï?
Íå çíàþ. Í³ çâè÷àé íèì, í³ íåçâè÷àé íèì 

ãðèïîì ÿ íå õâîð³ëà, õ³áà ùå â øêîë³, òîìó 
íå â êóðñ³, ÿê âîíî.

ßê ë³êóâàòè?
Áîã é îãî çíàº. ß ïèëà ïåðø³ äâà äí³ 

àì³öèòðîí, â³í òðîõè çíèæóâàâ òåìïåðà-
òóðó ³ çàáðàâ ëîìîòó â ò³ë³. Ñòàðàþñü ¿ ñòè 
íîðìàëüíó ¿ æó, îòðèìóâàòè ç íå¿  ìàêñèìóì 
â³òàì³í³â òà ì³íåðàë³â. ̄  ì òå, ùî äîïîìàãàº 
áîðîòèñü ç ³íôåêö³ºþ òà ¿ ¿  íàñë³äêàìè.

ßê ïî÷óâàºøñÿ?
ßê ëþäèíà, çàêðèòà â ÷îòèðüîõ ñò³íàõ. 

Á³ãàòè õî÷ó, îò! Ñàìîïî÷óòòÿ àáñîëþòíî 
íîðì, ïîïðè òå, ùî òåìïåðàòóðà âæå òèæ-
äåíü. Â ïîð³âíÿíí³: ï³ñëÿ äåÿêèõ çìàãàíü 
(àáî íàâ³òü òðåíóâàíü) â ìåíå áóëà òàêà 
êðåïàòóðà, ùî âàæêî áóëî äèõàòè, çàðàç 
íàâ³òü áëèçüêî í³÷îãî òàêîãî).

Í³ñ òðîõè çàêëàëî íà òðåò³é  äåíü.
Íàé ö³êàâ³øèì âèÿâèâñÿ ÷åòâåðòèé  äåíü, 

êîëè òåìïåðàòóðà ïîë³çëà äî 38,5.
Ãîðëî íàáðÿêëî ³ ïî÷åðâîí³ëî íà ï’ÿòèé  

äåíü. Ïî÷àëà ïðèé ìàòè àíòèá³îòèêè, òîìó 
öå â³äðàçó æ ìèíóëî, íàáðÿêó íèí³, íà ñüî-
ìèé  äåíü, íåìà, ïî÷åðâîí³ííÿ íåçíà÷íå.

Òåìïåðàòóðà êîëèâàºòüñÿ íà ð³âí³ 37–
37,7.

Ùî áóäå äàë³ — íåìîæëèâî íàâ³òü çäî-
ãàäóâàòèñü. Öå äèâíà øòóêà. Êîìóñü ñòàº 
êðàùå íà ñüîìèé  äåíü, à êîìóñü ã³ðøå 
íà 14-é .

¯ ì ëèìîíè ê³ëîãðàìàìè, ãðàþ ëàïàíêè 
ç êîòàìè, â ïåðåðâàõ òðîõè ïðàöþþ. Íó ³ 
÷åêàþ.

Çãîäîì Çîðÿíà ïîâ³äîìèëà, ùî ¿¿ ñàìî-
ïî÷óòòÿ ïîêðàùèëîñü. ² âîíà âæå íàâ³òü 
ïîâåðíóëàñü äî òðåíóâàíü.

СОЛОМІЯ, 28 РОКІВ 

— ß çàõâîð³ëà íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ. Öå 
áóâ ñèëüíèé á³ëü â ê³ñòêàõ ³ íåçíà÷íå ï³ä-
âèùåííÿ òåìïåðàòóðè, äåñü 37,5. Òàêîæ 
äóæå áîë³ëà ãîëîâà. Â³ä÷óâàëà çàãàëüíó 
ñëàáê³ñòü, ÿê ïðè çàñòóä³. Íàéïåðøå, ùî 
ÿ çðîáèëà — ïîñï³ëêóâàëàñü ç ñ³ìåéíèì 
ë³êàðåì. Âîíà ñêàçàëà, ùî ïîòð³áíî çäàòè 
òåñò. Ðåçóëüòàò ÿ îòðèìàëà çà äîáó. Ïîçè-
òèâíèé. Â³äòîä³ ïîñò³éíî áóëà ï³ä íàãëÿäîì 
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, çà ùî äóæå âäÿ÷íà ¿é.

Æèâó ç ÷îëîâ³êîì. Òî â ïåðø³ äí³ éîãî 
â³äïðàâèëà äî ìàìè. Àëå âæå ÷åðåç äâà äí³ 
ó íüîãî ç'ÿâèëèñü ñèìïòîìè, òîæ ìè ë³êó-
âàëèñÿ âäâîõ. ×îëîâ³ê ïåðåõâîð³â äîñèòü 
ëåãêî. Ó íüîãî ê³ëüêà äí³â ïðîòðèìàëàñü 
òåìïåðàòóðà — 37, 5, êàøëþ íå áóëî, íþõ 
òà ñìàê íå çíèêàëè. Ó ìåíå ñèìïòîìè 
òðèâàëè áëèçüêî ï³âòîðà òèæíÿ. Äîäàëàñü 
âàæê³ñòü äèõàííÿ, ÿêà íå ïðîéøëà äîñ³. 
Âæå ïîíàä òðè ì³ñÿö³ â ìåíå º ëåãêèé 
êàøåëü, ÿê çàëèøêîâå ÿâèùå â³ä êîðî-
íàâ³ðóñó.

Âäîìà º ê³øêà, ÿêà ëþáèòü ïîñïàòè 
íà ìåí³. Êîëè ë³êàð çàïèòóâàâ ïðî â³ä÷óòòÿ, 
ïîÿñíþâàëà, ùî öå íà÷å íà ãðóäÿõ ñèäèòü 
ê³ò. ²íêîëè áóëî ìîòîðîøíî, êîëè â ê³ì-
íàò³ ñòàâàëî òåïë³øå, àáî êîëè íà âóëèö³ 

ïàäàº äîù — òîá³ ñòàº ùå âàæ÷å äèõàòè.
ß áóëà ãîòîâà äî ö³º¿ õâîðîáè. ² ðîçóì³ëà, 

ùî öå ìèíå ñüîãîäí³ ÷è çàâòðà. Âåñü ÷àñ 
ðîçóì³ëà, ùî º ñ³ìåéíèé ë³êàð, ÿêèé ïî-
ñò³éíî íà çâ'ÿçêó. Ðîçóì³ëà, ùî º øâèäêà 
íà âèïàäîê, ÿêùî ñòàíå ã³ðøå.

ªäèíå, ùî õî÷ó ñêàçàòè ëþäÿì, ÿê³ â³ä-
÷óâàþòü ñèìïòîìè, — íå áîÿòèñü ³ îäðàçó 
çâåðòàòèñü äî ë³êàðÿ.

«Роблю дихальні вправи 
та працюю дистанційно»

«Втратити смак та нюх — це страшно» 

«Ніби кіт сидить на грудях» 

«Відчуття — ніби після змагань з бігу» 
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ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Ìàéñòðèíÿ ç Áðàçèë³¿ ñòâîðþº 
íåéìîâ³ðí³ ðå÷³, ôîòîãðàô³¿, ÿê³ 
âîíà íàä³ñëàëà íàø³é æóðíàë³ñò-
ö³, çàâîðîæóþòü. À òàêîæ æ³íêà 
ìàº ìð³þ...

— ß íàðîäèëàñü ó Áðàçèë³¿, 
àëå ìî¿ ïðàä³äóñ³ òà ïðàáàáóñ³ 
ïî áàòüêîâ³ ç Óêðà¿íè, — ðîçïî-
â³äàº Âàíåññà Äæåðáà. — Ó íàø³é 
ðîäèí³ øàíóâàëè ïîõîäæåííÿ, 
òîìó ëþáîâ äî óêðà¿íñüêèõ ðå÷åé 
òà òðàäèö³é â ìåíå çìàëêó.

НАВЧИЛАСЬ ВИШИВАТИ З 
МАМОЮ-ІТАЛІЙКОЮ 

Âèøèâàòè Âàíåññà íàâ÷èëàñü, 
ùå êîëè áóëà çîâñ³ì ìàëåíüêîþ.

— Âèøèâàòè íàâ÷èëàñü ç ìà-
ìîþ, ÿêà ïîõîäèòü ç ³òàë³éñüêî¿ 
ðîäèíè, — ïðîäîâæóº Âàíåñ-
ñà. — Êîëè ÿ áóëà ï³äë³òêîì, 
îïàíóâàëà íàðîäí³ òàíö³ â óêðà-
¿íñüêîìó êîëåêòèâ³. ² â òîé ÷àñ 
ÿ íàâ÷èëàñü ðîáèòè óêðà¿íñüê³ 
ïèñàíêè.

Çà îñâ³òîþ æ³íêà — â÷èòåëüêà 
á³îëîã³¿. Ðîçïîâ³äàº, ùî íà ê³ëü-
êà ðîê³â çàëèøèëà çàíÿòòÿ íà-
ðîäíîþ òâîð÷³ñòþ ÷åðåç áðàê 
÷àñó, à òðè ðîêè òîìó çíîâó 
âçÿëàñü çà ïèñàíêè òà ãîëêó. Ð³ê 
òîìó â³äêðèëà äëÿ ñåáå  ëÿëü-
êè-ìîòàíêè.

— Ïèñàíêè â÷èëàñü ðîáèòè 
³ç äðóçÿìè ç òàíöþâàëüíîãî êî-
ëåêòèâó, à òåõí³êè ìîòàíîê âè-
â÷àëà, ïåðåãëÿäàþ÷è â³äåîóðîêè 
íà YouTube òà ç³ ñëîâíèêîì äî-
ñë³äæóâàëà êíèãè ïðî óêðà¿íñüêå 
ìèñòåöòâî.

«ВВАЖАЮТЬ МОЇ МОТАНКИ 
ГОСТИННИМИ» 

Íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Instagram 
vanessajerba æ³íêà ïóáë³êóº ôîòî 
ðîá³ò. ¯õ âîíà ïðîäàº, à êîøòè 
çáèðàº íà ïî¿çäêó â Óêðà¿íó.

«Ëÿëüêà-ìîòàíêà, çðîáëåíà ç 
âåëèêîþ òóðáîòîþ òà ëþáîâ'þ. 
Âñ³ ïðèêðàñè ëÿëüêè âèøèò³ âðó÷-
íó õðåñòèêîì ³ âèãîòîâëåí³, â³ä-
ïîâ³äíî äî ñëîâ'ÿíñüêèõ òðàäèö³é. 
Ó ðóêàõ âîíà íåñå êîøèê êâ³ò³â, 
äàâí³é ñèìâîë ëþáîâ³ òà äðóæáè 
³ ã³ëî÷êó ïøåíèö³, ùî ñèìâîë³çóº 
äîñòàòîê òà ãàðíèé âðîæàé. ̄ ¿ îá-
ëè÷÷ÿ ÷èñòå, áåç æîäíèõ åìîö³é, 
áî, ÿê êàæóòü ñëîâ'ÿíñüê³ òðàäè-
ö³¿, íà íüîìó ìàþòü áóòè ò³ åìîö³¿, 
ÿê³ â³ä÷óâàº òîé, õòî ñïîãëÿäàº 
íà íå¿», — ï³äïèñàëà îäíå ç ôîòî 
íà âëàñí³é ñòîð³íö³.

Ëÿëüêè, ÿê³ ñòâîðþº áðàçèë³é-
êà, íåâåëèê³ çà ðîçì³ðîì òà ëåãêî 
ïîì³ùàþòüñÿ ó äîëîíþ. Êîæíà 
îñîáëèâà, ç ð³çíèìè ïðèêðàñàìè 
òà ñèìâîë³êîþ. Öå äóæå êëîï³òêà 
ðîáîòà, êîæíà ³ç íèõ ïðèêðàøå-
íà âèøèâêîþ, îäÿãíåíà â íà-
ö³îíàëüíå ì³í³àòþðíå âáðàííÿ, 
à äåÿê³ ìàþòü îáåðåãè â ðóêàõ.

— Áðàçèëüö³ ç âåëèêèì çàõî-
ïëåííÿì ðåàãóþòü íà ìî¿ ìîòàí-
êè. Âîíè íàçèâàþòü ¿õ ãîñòèí-
íèìè òà äåë³êàòíèìè, — ä³ëèòüñÿ 
àâòîðêà.

«ЯКЩО ВПІЗНАЮТЬ РОДИЧІ — 
БУДУ ЩАСЛИВА» 

— ß íå áóëà çíàéîìà ç³ ñâî¿ì 
ïðàä³äóñåì. Àëå çíàþ, ùî â³í 
ðîäîì ³ç Çàë³ùèê³â, ó Áðàçèë³þ 
ïðè¿õàâ íà ïî÷àòêó 20-ãî ñòîë³ò-
òÿ. ß çàâæäè çíàëà, ùî ðîäèíà 

БРАЗИЛІЙКА ШУКАЄ РОДИНУ ІЗ 
ЗАЛІЩИКІВ ТА СТВОРЮЄ ПИСАНКИ 
Лайф  Ванесса Джерба від народження 
живе у Бразилії. Проте на Тернопільщині 
у місті Заліщики народився її прадідусь. 
Своє коріння жінка пам'ятає, а історії 
про Україну передає донечці

áàòüêà áóëà óêðà¿íñüêîþ, â³í áóâ 
äóæå áëèçüêèì ç³ ñâî¿ìè ä³äóñÿ-
ìè ³ áàáóñÿìè. ×àñòî ðîçïîâ³äàâ 
ìåí³ ³ñòîð³¿ ïðî ñâîº äèòèíñòâî.

Æ³íêà êàæå, ùî íå çíàº, ÷è çà-
ëèøèëèñü ó Çàë³ùèêàõ ¿¿ ðîäè÷³, 
àëå áóëà á äóæå ùàñëèâà, ÿêùî 
õòîñü ¿¿ âï³çíàº.

— Ïð³çâèùå ìîãî ä³äóñÿ — 
Â³ëüõîâåöüêèé, ó Áðàçèë³¿ éîãî 
àäàïòóâàëè äî Ë³õîâåöüêîãî, ùîá 
ïîëåãøèòè âèìîâó ïîðòóãàëü-
ñüêîþ. Áàòüêî í³êîëè íå ðîçêà-
çóâàâ ïðî òå, ÷è çàëèøèëèñü ó íàñ 
ðîäè÷³ â Çàë³ùèêàõ, àëå ÿêùî 
âîíè ìåíå âï³çíàþòü òà çâ'ÿæóòüñÿ 
ç³ ìíîþ — áóäó ùàñëèâà.

Íàñòóïíîãî ðîêó æ³íêà ïëàíóº 
ïîäîðîæ â Óêðà¿íó, ùîá ïîáà÷èòè 
ì³ñöÿ, äå æèëè ¿¿ ïðàùóðè.

— ß çàâæäè â³ä÷óâàëà çâ'ÿçîê 
ç Óêðà¿íîþ òà ìð³þ ïîáóâàòè 
òàì, äå æèëè ìî¿ ïðàä³äóñü òà 
ïðàáàáóñÿ. ß íàðîäèëàñü ó ì³ñò³ 
Ïîíòà-Ãðîññà, â ãëèáèí³ øòàòó 
Ïàðàíà, äå ïðèéíÿëè íàéá³ëüøå 
ñëîâ'ÿíñüêèõ ³ìì³ãðàíò³â, ïå-
ðåâàæíî óêðà¿íö³â. Çàðàç æèâó 
â øòàò³ Ìàòó-Ãðîñó-äó-Ñóë. Ðà-
çîì ç óêðà¿íñüêîþ ä³àñïîðîþ ìè 
ïëàíóºìî çä³éñíèòè ïàì'ÿòíó ïî-
¿çäêó â ÷åñòü 130-ð³÷÷ÿ óêðà¿í-
ñüêî¿ ³ìì³ãðàö³¿ äî Áðàçèë³¿. Äóæå 
õî÷ó ïîáà÷èòè ì³ñöÿ, çâ³äêè ÿ ïî-
õîäæó, — êàæå Âàíåññà Äæåðáà.

НОВІ ПОДРОБИЦІ: 
ЗНАЙШЛИСЯ РОДИЧІ?

Ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ ìàòåð³àëó íà 
ñàéò³ 20minut.ua Âàíåññà ïîäÿ-
êóâàëà çà ³íòåðâ'þ òà ðîçïîâ³ëà, 
ùî çíàéøëà éìîâ³ðíèõ ðîäè÷³â.

— ß ñï³ëêóâàëàñÿ ³ç áàãàòüìà 

«Áðàçèëüö³ ç âåëèêèì 
çàõîïëåííÿì ðåàãóþòü 
íà ìî¿ ìîòàíêè. Âîíè 
íàçèâàþòü ¿õ ãîñòèííèìè 
òà äåë³êàòíèìè», —
ä³ëèòüñÿ àâòîðêà

ëþäüìè ç Òåðíîïîëÿ. Ç³ ìíîþ 
íàâ³òü çâ'ÿçàâñÿ ãåíåîëîã òà çà-
ïðîïîíóâàâ ñòâîðèòè éìîâ³ðíå 
ãåíåîëîã³÷íå äåðåâî ìîº¿ ðîäèíè, 
— êàæå æ³íêà.

Òàêîæ âîíà çàâåëà ê³ëüêîõ äðó-
ç³â â ñîöìåðåæàõ ç Òåðíîïîëÿ. 

À îäíà æ³íêà, çà ñëîâàìè áðà-
çèë³éêè, íàâ³òü ìîæå áóòè ¿¿ ïî-
òåíö³éíîþ ðîäè÷êîþ. Çàðàç âîíà 

ïåðåáóâàº çà ìåæàìè Óêðà¿íè.
Îêð³ì òîãî Âàíåññ³ íàâ³òü íà-

ä³ñëàëè ôîòî öåðêâè, ó ÿê³é áóâ 
õðåùåíèé ïðàä³ä Âàíåññè. 

Æ³íêà äÿêóº óñ³ì, õòî â³äãóê-
íóâñÿ íà ¿¿ ïðîõàííÿ òà çàêëèêàº 
óñ³õ â³ðèòè â íåìîæëèâå.

ßêùî âè çíàºòå ð³äíèõ Âàíåñ-
ñè — íàïèø³òü ó íàøó ðåäàêö³þ 
àáî ó Instagram æ³íêè vanessajerba.

Ванесса розповідає, що завжди відчувала зв'язок з Україною 
та мріє побувати там, де жили її прадідусь та прабабуся

Ляльки-мотанки жінка навчилась 
робити близько року тому. 
Розповідає, що робила це із словником, 
адже українську знає доволі погано

Писанки стали любов’ю життя 
Ванесси ще у підлітковому віці

РЕКЛАМА



12 RIA ïëþñ, 11 ëèñòîïàäà 2020ÇÄÎÐÎÂ’ß

Хоча пульсоксиметр корисний 
пристрій, який може доволі точно 
показати рівень сатурації крові — 
не всі лікарі радять скуповувати 
їх для власного користування. Як 
пояснює сімейний лікар Михайло 
Данильчук — далеко не всім потрі-
бен пульсоксиметр.
— Багато лікарів радять купувати 
пульсоксиметри, — каже пан Ми-
хайло. — Особисто я цього своїм 
пацієнтам робити не раджу. Звичай-
но, він дає оперативну інформацію 
про рівень кисню в крові. Це зручно. 
Але, для того щоб оцінити ситуацію 

правильно — потрібно враховувати 
багато інших факторів та показів.
Як пояснює лікар — людина може 
неправильно трактувати покази і 
оцінити свій стан.
— Дехто має свої особливості паль-
ців, хтось має фарбовані нігті, а це 
також може вплинути на результат, — 
каже лікар. — Грань між нормаль-
ними показами насиченості крові 
киснем і низьким дуже мала. Через 
специфічний колір нігтів пульсокси-
метр може показати, що вам вже 
потрібно бути в реанімації. Таких 
дрібниць багато.

Тому навіть якщо ви придбали до-
рогий і високоточний пристрій — 
не варто розраховувати, що пока-
зи будуть точні. Також лікарі нага-
дують — самодіагностика — така ж 
шкідлива як і самолікування.
Якщо ж ви хворієте на коронавірус, 
або у вас запалення легень і ви 
лікуєтесь амбулаторно — можна 
порадитися зі своїм сімейним лі-
карем і придбати такий пристрій, 
для того щоб стежити за своїм 
станом. 
Однак скуповувати пульсоксиме-
три без потреби не варто.

Чи варто купувати: думка сімейного лікаря

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ïóëüñîêñèìåòð — öå ïðèñòð³é, 
ÿêèé äîçâîëÿº âèì³ðÿòè ð³âåíü íà-
ñè÷åíîñò³ êðîâ³ êèñíåì òà ïóëüñ. 
Ðàí³øå öå ìîæíà áóëî çðîáèòè 
ëèøå â ëàáîðàòîðíèõ óìîâàõ, îäíàê 
òåïåð º ïóëüñîêñèìåòðè, ÿê³ íàäÿ-
ãàþòü íà ïàëåöü, ³ âîíè ïîêàçóþòü 
âàø³ ïîêàçíèêè çà ê³ëüêà ñåêóíä. 
Ñàìå òàê³ ïîðòàòèâí³ ïðèñòðî¿ ïî-
ðàäèëà êóïèòè ²ðèíà Ìèêè÷àê.

— Ìè ïðîñèìî íå ïàí³êóâà-
òè, — çàÿâèëà çàñòóïíèöÿ ì³í³ñòðà 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. — Íå âèì³òàòè 
àïòåêè, íå âèêóïëÿòè âñ³ ò³ ïðå-
ïàðàòè, ÿê³ íå íåñóòü í³ÿêî¿ ë³êó-
âàëüíî¿ ä³¿. ßêùî ó âàñ º äîäàòêîâà 
êîï³éêà.., òî êðàùå êóïèòè äëÿ ñåáå 
ïóëüñîêñèìåòð, ÿêèé áóâ áè íà ð³âí³ 
ç àïàðàòîì äëÿ âèì³ðþâàííÿ òèñ-
êó ÷è òåðìîìåòðîì â ñ³ì'¿. Öèì âè 
ï³äòðèìàºòå ³ ïîëåãøèòå ðîáîòó 
ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â, êîíòðîëþþ÷è 
îñîáèñòî ñâîº çäîðîâ'ÿ.

ЧИ Є ПУЛЬСОКСИМЕТРИ 
В АПТЕКАХ 

Æóðíàë³ñò «RIA ïëþñ» ñïðîáóâàâ 
çíàéòè ïðèñòð³é â àïòåêàõ ì³ñòà. 
Îäíàê ïóëüñîêñèìåòðè ó çâè÷àéíèõ 
àïòåêàõ íå òàê ïðîñòî íàòðàïèòè.

Ó «Àïòåö³ Íèçüêèõ Ö³í» íàì ðîç-
ïîâ³ëè, ùî íàðàç³ ïóëüñîêñèìåòð³â 
íåìàº, îäíàê ¿õ çàìîâèëè. ßêîþ 
áóäå ö³íà, íàðàç³ ñêàçàòè íå ìîæóòü. 

À â îäí³é ç àïòåê íàì ïîùàñòè-
ëî — íà ïðèëàâêó ïîðó÷ ç ð³çíîþ 
ìåäòåõí³êîþ º ³ ïóëüñîêñèìåòð.

— Ò³ëüêè â÷îðà íàì íàä³éø-
ëè ïðèëàäè, — ðîçïîâ³ëè ó àïòåö³ 

«D. S.». — Ïóëüñîêñèìåòð ïðàöþº 
â³ä äâîõ áàòàðåéîê. Éîãî ïîõèáêà 
ñêëàäàº 2%. Êîøòóº 975 ãðèâåíü.

ЧИ Є В МАГАЗИНАХ 
ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ 

Ìè ñïðîáóâàëè çíàéòè òàê³ ïðè-
ñòðî¿ â ð³çíèõ ìàãàçèíàõ ïîáóòîâî¿ 
òåõí³êè òà ìîá³ëüíèõ àêñåñóàð³â. 
ªäèíå, ùî íàì çàïðîïîíóâàëè — 
ô³òíåñ-áðàñëåòè, ÿê³ ëèøå âèì³ðþ-
þòü ïóëüñ. Ïóëüñîêñèìåòð³â íå âè-
ÿâèëîñü â ìàãàçèíàõ «Åëüäîðàäî», 
«Ôîêñòðîò», òà «Åëüìàðò». ×è ç'ÿâ-
ëÿòüñÿ âîíè â ïðîäàæó — íåâ³äîìî.

Íà ðèíêó ¿õ òåæ íå âäàëîñü çíàé-
òè, îäíàê äåÿê³ ïðîäàâö³ êàæóòü, 
ùî íåâäîâç³ ïóëüñîêñèìåòðè ç'ÿâ-
ëÿòüñÿ. Êîøòóâàòèìóòü îð³ºíòîâíî 
600–700 ãðèâåíü.

ДЕ МОЖНА ПРИДБАТИ?
Ó ìàãàçèíàõ ìåäòåõí³êè ïóëü-

ñîêñèìåòðè º, êîøòóþòü â³ä 
820 äî 1050 ãðèâåíü.

— Ïóëüñîêñèìåòðè íàä³éí³, öå 
íå êèòàéñüêà ³ãðàøêà, ÿêà ïîêàçó-
âàòèìå âèïàäêîâ³ ÷èñëà, — ïîÿñ-
íèëà ïðîäàâ÷èíÿ Îëüãà â îäíîìó 
ç ìàãàçèí³â ìåäòåõí³êè. — Ìè âæå 
10 ïðîäàëè, ëþäè íå ñêàðæèëèñü.

Ó ð³çíèõ ìàãàçèíàõ ìè çíàéø-
ëè ð³çí³ ìîäåë³ ïðèñòðî¿â. Ïðî-
äàâö³ êàæóòü — õî÷ ö³íè âèñîê³, 
àëå ïðèñòðî¿ òî÷í³. À îò äîâ³ðÿòè 
íåäîðîãèì ïðèëàäàì çà ê³ëüêàñîò 
ãðèâåíü íå ðàäÿòü. Âîíè ìîæóòü 
ìàòè âåëèêó ïîõèáêó.

Ó ìàãàçèí³ ìåäòåõí³êè íà âóë. Ñ³-
÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 17 ïóëüñîêñèìåòðè 
êîøòóþòü 820 ãðèâåíü. Íåïîäàë³ê 
º ùå îäèí ìàãàçèí ç ìåäòåõí³êîþ 

ДОПОМОЖЕ, ЧИ ГРОШІ НА ВІТЕР? 
КОМУ ПОТРІБНІ ПУЛЬСОКСИМЕТРИ 
Важливо  Заступниця міністра охорони 
здоров’я Ірина Микичак порадила 
не скуповувати в аптеках медикаменти, 
а краще заощадити та придбати собі 
пульсоксиметр. Скільки коштує такий 
пристрій, чи можна його знайти 
у Тернополі, чи потрібен він, або ж це 
спосіб «спихнути» товар?

íà Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 3. Òàì òðî-
õè äîðîæ÷å — 975 ãðèâåíü. Ìî-
äåëü ïóëüñîêñèìåòðà ³íøà. Íà âóë. 
Ìåäîâ³é, 6 ó ìàãàçèí³ ìåäòåõí³êè 
ïðèñòð³é êîøòóº 1050 ãðèâåíü.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ В ІНТЕРНЕТІ?
Ìè çíàéøëè ð³çí³ ïðîïîçèö³¿ 

â ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ. Ïóëüñîêñè-
ìåòð ìîæíà êóïèòè çà 600-1500 ãðè-
âåíü. ª õîðîø³ â³äãóêè â³ä ïîêóïö³â. 
Íàéäåøåâø³ ïðîïîçèö³¿, ÿê³ âäàëîñü 
çàéòè — áëèçüêî 300 ãðèâåíü. 

Îäíàê ÿêùî âè âèð³øèëè êóïó-
âàòè ïðèñòð³é â ³íòåðíåò³ — êðàùå 
ïîøóêàòè íà ð³çíèõ ïëàòôîðìàõ. 
Ö³íà íà îäíó ³ òó ñàìó ìîäåëü ìîæå 
â³äð³çíÿòèñÿ íà 150–300 ãðèâåíü.

НАВІЩО ВИМІРЮВАТИ РІВЕНЬ 
КИСНЮ В КРОВІ?

Ë³êàð³ âèêîðèñòîâóþòü ïóëü-
ñîêñèìåòðè äëÿ òîãî, ùîá ñòåæèòè 
çà ñàòóðàö³ºþ (íàñè÷åííÿì) êðîâ³ 

êèñíåì. Ó ëþäåé, ÿê³ ìàþòü çàïà-
ëåííÿ ëåãåí³â, êîíöåíòðàö³ÿ êèñíþ 
ó êðîâ³ çíèæóºòüñÿ. À öå íåáåçïå÷íî 
äëÿ âñüîãî îðãàí³çìó.

ßê ïîÿñíþº ïðîôåñîð óí³âåðñè-
òåòó Ì³ññ³ñ³ï³ Ãåîðã³é Ï³í÷óê — íà-
ñè÷åí³ñòü êðîâ³ êèñíåì ôàêòè÷íî 
íå çàëåæèòü â³ä òîãî, ñê³ëüêè êèñíþ 
â ïîâ³òð³ íàâêîëî íàñ.

— Ïî-ïåðøå, êîëè âè ÷èòàºòå, 
ùî «ð³âåíü êèñíþ» ó õâîðîãî âïàâ 
ç 96% äî 89%, öå â æîäíîìó ðàç³ 
íå îçíà÷àº, ùî â ïîâ³òð³, ÿêèì 
õâîðèé äèõàº, àáî â ïîâ³òð³, ÿêå 
ïîòðàïëÿº ï³ä ÷àñ äèõàííÿ â ëåãå-
í³ öüîãî õâîðîãî, çíèçèëàñÿ ê³ëü-
ê³ñòü êèñíþ, — ïîÿñíþº Ãåîðã³é 
Ï³í÷óê. — Í³. Â òîìó ïîâ³òð³, ùî 
ìè éîãî âäèõàºìî, ê³ëüê³ñòü êèñíþ 
ïðàêòè÷íî çàâæäè ìàéæå îäíà ³ òà 
ñàìà — 18% (ðåøòà — öå ãîëîâíèì 
÷èíîì àçîò). ßêùî ïîâ³òðÿ â ê³ìíàò³ 
«ñïåðòå,» ê³ëüê³ñòü êèñíþ ïðàêòè÷-

íî íå ì³íÿºòüñÿ — ìè â³ä÷óâàºìî 
äèñêîìôîðò òîìó, ùî â ê³ìíàò³ íà-
êîïè÷óþòüñÿ ³íø³ ãàçè, íàïðèêëàä, 
äâîîêèñ âóãëåöþ (çàâäÿêè äèõàííþ 
ëþäåé, îñîáëèâî êîëè â ê³ìíàò³ 
ç çà÷èíåíèìè äâåðèìà é â³êíàìè 
çíàõîäèòüñÿ áàãàòî ëþäåé), ñ³ðêî-
âîäåíü òà ³íø³. Íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³ 
öèõ ³íøèõ ãàç³â ìåíøå, òîìó ìè 
ïî÷óâàºìî ñåáå êðàùå, àëå ê³ëüê³ñòü 
êèñíþ â íüîìó — ò³ ñàì³ 18%.

Ë³êàð³â ö³êàâèòü íå ê³ëüê³ñòü êèñ-
íþ ÿê òàêà, à ñòàí ìîëåêóë ãåìîã-
ëîá³íó âñåðåäèí³ âàøèõ åðèòðîöèò³â 
(÷åðâîíèõ êë³òèí êðîâ³), ïîÿñíþº 
ïðîôåñîð. Ãåìîãëîá³í — ðå÷îâè-
íà, ÿêà ñëóæèòü ÿê øâèäê³ñíèé 
ïîòÿã äëÿ òðàíñïîðòó êèñíþ, ìàº 
óí³êàëüíó âëàñòèâ³ñòü: êîëè åðè-
òðîöèòè çíàõîäÿòüñÿ â ëåãåíÿõ, 
â³í (ãåìîãëîá³í) ïðèºäíóº äî ñåáå 
ìîëåêóëè êèñíþ, ùî ïðèõîäÿòü 
äî ëåãåí³â ï³ä ÷àñ âäèõó, à êîëè åðè-
òðîöèòè ç ïëèíîì êðîâ³ äîõîäÿòü 
äî íàøèõ ïàëüö³â, øê³ðè, ïå÷³íêè, 
ìîçêó òîùî — ãåìîãëîá³í â³ääàº ö³ 
ìîëåêóëè êèñíþ, ³ âîíè âèêîðèñòî-
âóþòüñÿ íàøèìè êë³òèíàìè äëÿ ¿õ 
æèòòºä³ÿëüíîñò³.

Áëèçüêî 94–95% ãåìîãëîá³íó 
â êðîâ³ íàñè÷óºòüñÿ êèñíåì ïðè 
íîðìàëüíîìó ñòàí³ îðãàí³çìó, — 
êàæå Ï³í÷óê. Ðåøòà ìîëåêóë íå ðî-
áèòü öüîãî ÷åðåç òå, ùî êë³òèíè 
ñòàð³ àáî ïîøêîäæåí³. Ï³ä ÷àñ 
õâîðîáè íàñè÷åí³ñòü êèñíþ ïàäàº.

— Öåé ïîêàçíèê çìåíøóºòüñÿ, 
êîëè â ëåãåíÿõ ðîçâèâàºòüñÿ çàïà-
ëåííÿ, — êàæå ïðîôåñîð. — ²äåàëü-
íà ñàòóðàö³ÿ ìîæëèâà òîä³, êîëè 
ëîêàëüíà òåìïåðàòóðà â ëåãåíÿõ 
çíàõîäèòüñÿ íà ð³âí³ 36–36,6 ãðà-
äóñà Öåëüñ³ÿ (òðîõè íèæ÷à, í³æ ï³ä 
ïàõâîþ àáî â ðîò³), ³ ñåðåäîâèùå 
òðîõè ëóæíå (ÿê êàæóòü õ³ì³êè, pH 

çíàõîäèòüñÿ íà ð³âí³ 7,5–7,6, òðîõè 
âèùå, í³æ ó ð³äê³é ÷àñòèí³ êðîâ³ àáî 
â ñëèí³). Çàïàëåííÿ, ÿê ïðàâèëî, 
çì³íþº ö³ ïàðàìåòðè: òåìïåðà-
òóðà çðîñòàº, à ñåðåäîâèùå ñòàº 
á³ëüø êèñëèì (pH 6,8–6,9). Çà öèõ 
óìîâ, «æàä³áí³ñòü» (àô³íí³ñòü) ìî-
ëåêóë ãåìîãëîá³íó äî êèñíþ ïàäàº, 
³ ïîêàçíèê ñàòóðàö³¿ ñòàº 90–80% 
³ íàâ³òü ìåíøå. Öå íåáåçïå÷íî, áî 
êë³òèíè îðãàí³çìó òîä³ íå îòðèìó-
þòü äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü êèñíþ ³ 
ñòðàæäàþòü. Â òàêèõ ñèòóàö³ÿõ äî-
ïîìàãàº êèñíåâà ìàñêà — çá³ëüøåí-
íÿ ê³ëüêîñò³ êèñíþ â³ä 18% äî 100% 
íà ÿêèéñü ÷àñ êîìïåíñóº íèçüêó 
àô³íí³ñòü ìîëåêóë ãåìîãëîá³íó; 
àëå öå, çâè÷àéíî, íå ë³êóâàííÿ 
ïðè÷èíè çíèæåííÿ ö³º¿ àô³ííîñò³. 
Òðåáà ë³êóâàòè çàïàëåííÿ.

Ùîá ä³çíàòèñÿ ð³âåíü ñàòóðàö³¿ 
êðîâ³, ë³êàð³ ³ âèêîðèñòîâóþòü 
ïóëüñîêñèìåòðè.

— Ñàòóðàö³ÿ â³äîáðàæàºòüñÿ 
íà êîëüîð³ òêàíèí, — êàæå ïðîôå-
ñîð. — «×èñòèé» ãåìîãëîá³í ìàº ñ³-
ðóâàòèé àáî áëÿêëî-ðîæåâèé êîë³ð. 
Êîëè â³í çâ’ÿçóºòüñÿ ç äâîîêèñîì 
âóãëåöþ, ñòàº ïóðïóðîâî-ñèí³ì (öå 
âèäíî, êîëè äèâèòèñÿ íà âåíè). 
À êîëè â³í çâ’ÿçóºòüñÿ ç êèñíåì, 
ñòàº ÿñêðàâî-÷åðâîíèì. ª äóæå 
÷óòëèâ³ ïðèëàäè, ñïåêòðîôîòî-
ìåòðè, ÿê³ âèì³ðþþòü, ñêàæ³ìî 
òàê, «ñòóï³íü ÷åðâîíîñò³.» Ïðè 
öüîìó âîíè «äèâëÿòüñÿ» âãëèá, ï³ä 
øê³ðó, ³ ³ãíîðóþòü ³íø³ êîëüîðè. 
Òàêèé ñïåêòðîôîòîìåòð ë³êàð³ ç'ºä-
íóþòü ç ìàëåíüêèì çàæèì÷èêîì, 
ÿêèé îäÿãàþòü õâîðîìó íà ïàëüöÿ. 
Ñïåêòðîôîòîìåòð ìîæíà êàë³áðó-
âàòè ó â³äñîòêàõ ñàòóðàö³¿, çðîáèòè 
òàê, ùî êîëè «ñòóï³íü ÷åðâîíîñò³» 
(óìîâíî) — 1, ïðèëàä ïîêàçóº 
100%; 0,99–99% òîùî.

Â ³íòåðíåò³ ö³íà íà 
îäíó é òó ñàìó ìîäåëü 
ïóëüñîêñèìåòðà ó 
ð³çíèõ ïðîäàâö³â ìîæå 
â³äð³çíÿòèñÿ íà 150–
300 ãðèâåíü

Лікарі використовують пульсоксиметри для того, щоб 
стежити за сатурацією (насиченням) крові киснем. 
У людей, які мають запалення легенів, концентрація кисню 
у крові знижується. А це небезпечно для всього організму 
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СЕРЕДА, 
11 листопада 

UA: перший
06.00, 06.00, 03.20 Енеїда 
06.30 М/с «Листи вiд Фелiкса» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 01.25, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 02.15 Суспiльна студiя 
09.30, 16.25 Т/с «Величнi 
Медичi»
10.35 Стильнi подорожi 
11.00 Дивовижнi сади. Лотос-
ленд — США 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 02.00, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
17.30 Нашi грошi 
18.55 Д/ц «Вижити в дикiй 
природi» 
20.00 Д/ц «Супер — чуття. 
Особливий загiн» 
22.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
22.30 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
00.25 Т/с «Полдарк»
04.10 Д/ф «Вiйна на нульовому 
кiлометрi»

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, 14.15 «Мiняю 
жiнку»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали 
2020»
20.45 Т/с «Свати» 
21.45 Т/с «СидорЕнки-СидО-
ренки 2»
22.45, 23.55 «Свiт навиворiт 
11: Китай»
01.05 «Свiт навиворiт»

IНТЕР
05.20, 22.05 «Слiдство вели… 
з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i ї ї 
доньки» 
14.20, 15.20 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий 
випадок. Сiмейна хронiка»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа. Артюх»
00.00 Т/с «Нi кроку назад 
2. На лiнiї фронту» (12+) 
Заключна с.
02.00 Х/ф «Жiночi радощi та 
печалi» 
04.50 «Телемагазин»

ICTV
04.10 Скарб нацiй 
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35, 10.10, 00.35 Громадян-
ська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15 Х/ф «Повстання»
15.10, 16.15 Т/с «Пес»
16.50 Т/с «Коп з минулого»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
Прем'єра 
21.25 Т/с «Коп з минулого» 16+ 
Прем'єра 
22.30 Х/ф «Назад у майбут-
нє-2» 
01.30 Анти-зомбi 

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.30, 23.10 Т/с «Доктор Хаус»

07.10 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.15 «МастерШеф Професiо-
нали 2»
13.00, 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 «Два полюси 
любовi»
01.00 «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» 
11.10 Х/ф «Розлучення по-аме-
риканськi»
13.10 Хто проти блондинок
15.20 Хто зверху?
17.20, 19.00 Дiти проти зiрок 
20.40 Х/ф «Ворог держави»
23.30 Х/ф «Погана компанiя»
01.50 Т/с «Сирена»
02.40 Служба розшуку дiтей 
02.45 Зона ночi 
05.00 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу 
пiд Полтавою 
10.15, 00.00 Країна У 
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить» 
12.15, 17.15 4 весiлля 
14.15, 01.00 Панянка-селянка 
16.15 СуперЖiнка 2 
21.15 Х/ф «Євротур»
23.00 Сiмейка У 
02.00 Щоденники Темного
02.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 Т/с «Команда А-2» 
07.55 Х/ф «Столкновение»
09.50, 17.15 «Затерянный мир»
12.55 Х/ф «Хрустальные 
черепа»
14.30 Х/ф «Экспедиция «Ноев 
ковчег»
18.15, 01.45 «Спецкор»
18.50, 02.15 «ДжеДАИ»
19.25 Т/с «Опер по вызову-3»
20.25, 21.25 Т/с «Ангелы»
22.25, 00.00 Т/с «Кости-5»
02.45 «Облом.UA.»
04.15 «102. Полиция»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 

ЧЕТВЕР, 
12 листопада 

UA: перший
06.00, 06.00, 03.20 Енеїда 
06.30 Книга-мандрiвка 
06.35 М/с «Попелюшка» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 01.25, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 02.15 Суспiльна студiя 
09.30, 16.25 Т/с «Величнi 
Медичi»
10.35 Стильнi подорожi 
11.00 Дивовижнi сади. Сад 
«Майстер сiток» — Китай 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 02.00, 
05.45 Спорт 
15.20 UA: Фольк. Спогади 
17.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
18.55 Д/ц «Вижити в дикiй 
природi» 
20.00 Д/ц «Супер — чуття. 
Особливий загiн» 
22.00 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
22.30 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
00.25 Т/с «Полдарк»
04.10 Д/ф «Перехрестя Балу»

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, 14.15 «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 «Кiнцева зупинка — 
весiлля» 
02.35 «Життя 
вiдомих людей»

IНТЕР
05.20, 22.05 «Слiдство вели… 
з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i ї ї 
доньки» 
14.20, 15.20 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий 
випадок. Сiмейна хронiка»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа. Артюх»
00.00 Х/ф «Дот» 
01.50 Х/ф «Доля людини» 
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.15 Скарб нацiй 
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, 19.20 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 00.50 Секретний фронт 
12.35, 13.15 Х/ф «Пiк Данте» 
12.45, 15.45 Факти. День 
15.10, 16.15 Т/с «Пес»
16.45 Т/с «Коп з минулого»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi Прем'єра 
21.25 Т/с «Коп з минулого» 16+ 
Прем'єра 
22.35 Х/ф «Назад у майбут-
нє-3» 
01.45 Анти-зомбi 

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.30, 23.10 Т/с «Доктор Хаус»
07.10 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.15 «МастерШеф Професiо-
нали 2»
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.35 Т/с «Слiд»
18.00 «СуперМама»
19.00 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «Два полюси 
любовi»
01.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20, 13.00, 02.00 Варьяти
09.00 Т/с «Мерлiн» 
10.10 Х/ф «Дежа вю»
15.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Мiсiя неможлива: 
Фолаут»
00.00 Х/ф «Поїздочка 2: 
Смерть попереду»
02.55 Служба розшуку дiтей 
03.00 Зона ночi 
05.00 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу 
пiд Полтавою 
10.15, 00.00 Країна У 
11.15, 19.15 Т/с «Батько 
рулить» 
12.15, 17.15 4 весiлля 
14.15, 01.00 Панянка-селянка 
16.15 СуперЖiнка 2 
21.15 Х/ф «Жага мандрiв»
23.00 Сiмейка У 
02.00 Щоденники Темного
02.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 Т/с «Команда А-2» 
07.55 Х/ф «Меч дракона»
09.55, 17.15 «Затерянный мир»
13.55 Х/ф «Самоволка-72»
15.25 Х/ф «Отдаленный склон»
18.15, 01.45 «Спецкор»
18.50, 02.15 «ДжеДАИ»
19.25 Т/с «Опер по вызову-3»
20.25, 21.25 Т/с «Ангелы»
22.25, 00.00 Т/с «Кости-5»
02.45 «Облом.UA.»
04.15 «102. Полиция»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 

П`ЯТНИЦЯ,
13 листопада 

UA: перший
06.00, 06.00 Енеїда 
06.30 Книга-мандрiвка 
06.35 М/с «Попелюшка» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 01.25, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 02.15 Суспiльна студiя 
09.30, 16.25 Т/с «Величнi 
Медичi»
10.35 Стильнi подорожi 
11.00 Дивовижнi сади. Сад 
Лi-Юань — Китай 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 02.00, 
05.45 Спорт 
15.20 UA: Фольк. Спогади 
17.25 VoxCheсk 
17.30 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Вижити в дикiй 
природi» 
20.00 Д/ц «Супер — чуття. 
Особливий загiн» 
22.00 Д/ц «Супер-чуття» 
22.30 Ендрю Марр. Мiй 
мозок i я 
00.25 Т/с «Полдарк»
03.20 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 

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, 03.35 ТСН 
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
14.20 «Життя вiдомих людей 
2020»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали 
2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 «Лiга смiху 2020»
22.45 «Вечiрнiй квартал»
00.00 «Жiночий квартал 2020»
01.25 Х/ф «Кiнцева зупинка — 
весiлля» 
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»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i ї ї 
доньки» 
14.25, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 
випадок. Сiмейна хронiка»
18.00, 02.10 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного» 
20.00 «Подробицi тижня»
21.00 «Мир i вiйна» 
00.50 Х/ф «Екiпаж машини 
бойової» 
03.40 «Чекай на мене. Україна» 

ICTV
04.10 Скарб нацiй 
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 01.20 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Анти-зомбi 
11.10 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-3» 
12.45, 15.45 Факти. День 

13.15 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-3» Прем'єра 
15.40, 16.15, 00.20, 01.50 Скетч-
шоу «На трьох»
17.15, 20.10 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечiр 
23.05 Скетч-шоу «На трьох-8» 
16+ Прем'єра 

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
06.05, 19.00, 22.45 «Холостяч-
ка»
10.05, 23.50 «Як вийти замiж»
11.10, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини»
00.55 «Про що 
мовчать жiнки»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20, 01.30 Варьяти
09.10 Суперiнтуїцiя
11.10 Кохання на виживання
13.10 Х/ф «Мiсiя неможлива: 
Фолаут»
16.10 Х/ф «Ворог держави»
19.00 Х/ф «Вiкiнги»
21.00 Х/ф «Тор»
23.30 Х/ф «Секретнi материа-
ли: Хочу вiрити»
02.20 Служба розшуку дiтей 
02.25 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу 
пiд Полтавою 
10.15, 00.30 Країна У 
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить» 
12.15, 17.15 4 весiлля 
14.15, 01.30 Панянка-селянка 
16.15 СуперЖiнка 2 
21.15 Х/ф «Чак i Ларрi — тепер 
одруженнi»
23.30 Сiмейка У 
02.30 Теорiя зради 
04.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 Т/с «Команда А-2» 
07.55, 17.15 «Затерянный мир»
13.55 Х/ф «Шторм на 500 миль 
в час»
15.25 Х/ф «Самолет против 
вулкана»
18.15, 01.00 «Спецкор»
18.50, 01.35 «ДжеДАИ»
19.25 Х/ф «Кикбоксер»
21.20 Х/ф «Кикбоксер-2»
23.10 Х/ф «Кикбоксер-3»
02.10 «Облом.UA.»
03.50 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.15 «102. Полиция»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 

СУБОТА, 
14 листопада 

UA: перший
06.00, 06.00, 01.30, 03.00 Ене-
їда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.00, 
02.35, 03.55, 05.35 Новини 
07.10 М/с «Чорний пiрат» 
08.05, 19.30 Д/ц «Тваринна 
зброя» 
09.05 Вiдтiнки України 
09.35 Iдемо в музей 
10.10 Х/ф «Ромео i Джульє-
та», 1 с.
12.00 Ендрю Марр. Мiй 
мозок i я 
13.00 Д/ц «Iсторiї вулканiв» 
13.30 Д/ц «Секрети Сонячної 
системи» 
14.25 Телепродаж 
15.00 UA Фольк. Спогади 
15.55 Вiдсутнiсть доказi в. 
Дiзнатися правду про Снiгову 
людину 
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ) 
20.30 Д/ц «Супер-чуття» 
21.25 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи» 
22.00 Х/ф «Проти всiх ворогiв: 
iсторiя Джин Сiберг»
00.25 Д/ф «Клiтка для двох» 
02.00, 04.20 #ВУКРАЇНI
02.25 Погода 
04.45 Бюджетники 

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей 2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
15.00 Т/с «Свати» 
19.30, 05.20 ТСН 
20.15 «Чистоnews 2020»
20.20 «Вечiрнiй 
квартал 2020»
22.20, 03.15 «Вечiрнiй квартал»
23.15, 00.15 «Свiтське життя. 
2020»
01.15 «Лiга смiху 2020»

IНТЕР
05.05 «Телемагазин»
05.35 «Україна вражає»
06.00 «Слово Предстоятеля»
06.05 Х/ф «Жандарм одру-
жується» 
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Карнавальна нiч» 
12.50 Х/ф «Дiвчина з гiтарою» 
14.35 Х/ф «Кохана жiнка 
механiка Гаврилова» 
16.10 Т/с «Побачити океан»
20.00, 02.40 «Подробицi»
20.30 «Мiсце зустрiчi»
22.30 «Легенда. Людмила 
Гурченко»
00.10 Х/ф «Небеснi ластiвки» 
03.10 «Орел i Решка. 
Шопiнг» 
04.25 Х/ф «Iдеальний чоловiк» 

ICTV
05.10 Скарб нацiй 
05.20 Еврика!
05.25 Факти 
05.50 Т/с «Копи на роботi»
06.55 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну» 
08.35 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-3» 
10.35, 13.00 Т/с «Коп з мину-
лого»
12.45 Факти. День 
16.35 Х/ф «Смерч»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Таксi»
20.55 Х/ф «Таксi-2»
22.40 Х/ф «Таксi-3»
00.25 Х/ф «Еддi «Орел»
02.25 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.25, 10.50 Т/с «Життя 
прекрасне»
07.50 «Неймовiрна правда про 
зiрок»
12.55 Т/с «Вiдпустка у сосно-
вому лiсi»
16.55, 22.25 «Хата на тата»
19.00 «МастерШеф»
00.25 «Я соромлюсь свого 
тiла»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20, 01.40 Варьяти
07.50, 10.00 Орел i Решка 
12.10 Le Маршрутка 
13.10 Хто зверху?
15.20 М/ф «Iван Царевич та 
Сiрий вовк»
17.10 М/ф «Iван Царевич i 
Сiрий вовк 2»
18.50 Х/ф «Тор 2: Царство 
темряви»
21.00 Х/ф «Тор 3: Раґнарок»
23.40 Х/ф «100 футiв»
02.20 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
11.10 М/ф «Маленький вели-
кий герой» 
12.40 Х/ф «Iнструкцiї не до-
даються»
14.55 Х/ф «Кохання та iншi 
негаразди»
16.45 Х/ф «Як позбутися 
хлопця за 10 днiв»
19.00 Одного разу пiд Пол-
тавою 
00.00 Сiмейка У 
01.00 Панянка-селянка 
02.00 Теорiя зради 
02.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «ДжеДАИ 2019»
08.25 «ДжеДАИ 2020»
09.25 «Затерянный мир»
13.20 Х/ф «Макс Пейн»
15.15 Х/ф «Терминатор: 
Генезис»
17.45 Х/ф «Водный мир» 
20.10 Х/ф «Побег из Лос-А-
нджелеса»
22.10 Х/ф «Дум» Красн.круг 
00.10 Х/ф «Водитель автобуса»
01.45 «Облом.UA.»
03.15 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 

НЕДIЛЯ, 
15 листопада 

UA: перший
06.00, 06.00, 03.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.45, 
02.35, 03.55, 05.35 Новини 
07.10 М/с «Чорний пiрат» 
08.05 Д/ц «Супер — чуття. 
Особливий загiн» 
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 Вiльна енергiя 
Тесли 
14.25 Телепродаж 
15.00, 01.05 Країна пiсень 
16.00 Т/с «Модус»
18.00 Д/ц «Iсторiї вулканiв» 
18.40 Д/ц «Всi на море. Коста-
Рiка» 
19.35 Д/с «Дикая планета» 
20.00 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
21.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
22.00 Х/ф «Старий добрий 
день подяки» 
00.10, 02.25, 04.20, 05.25 По-
года 
02.00 #ВУКРАЇНI
04.25 Д/ф «Норильське 
повстання»

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей 2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.25, 12.45, 01.55 «Свiт 
навиворiт»
09.45, 10.45 «Великi випуски з 
Антоном Птушкiним 2»
11.45 «Свiт навиворiт 11: 
Китай»
18.15 «Українськi сенсацiї 2020»
19.30, 05.00 ТСН: «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Танцi з зiрками 2020»
23.50 Х/ф «Вiктор Франкен-
штейн»

IНТЕР
05.55 Х/ф «Жандарм на вiд-
починку» 
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Iнше життя»
12.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа. Артюх»
16.50, 20.30 Т/с «Детектив 
Ренуар»
20.00 «Подробицi»

21.50 Х/ф «Максим Перепелиця» 
23.50 «Речдок»

ICTV
04.55 Скарб нацiй 
05.05 Еврика!
05.10 Факти 
05.35, 09.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Теорiя змови 
07.25 Анти-зомбi 
08.25 Секретний фронт 
10.15, 13.00 Т/с «Пес»
12.45 Факти. День 
13.45 Х/ф «Таксi»
15.30 Х/ф «Таксi-2»
17.00 Х/ф «Таксi-3»
18.45 Факти тижня 
21.20 Х/ф «Таксi-4» 
23.05 Х/ф «Таксi-5»
01.00 Х/ф «Каратель»
02.35 Я зняв!

СТБ
04.40 «Карнавальна нiч: 
невiдома версiя»
05.40 Х/ф «Раз на раз не ви-
падає» 
07.10 Х/ф «Сiм няньок» 
08.35 «МастерШеф»
12.00 «Хата на тата»
14.55 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси»
20.00 «Один за всiх»
21.10 «Я соромлюсь свого 
тiла»
23.10 «Детектор брехнi»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.45 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.50 М/ф «Тролi» 
09.20 Дiти проти зiрок 
11.10 Х/ф «Тор»
13.20 Х/ф «Тор 2: Царство 
темряви»
15.50 Х/ф «Тор 3: Раґнарок»
18.20 Х/ф «Капiтан Марвел»
21.00 Х/ф «Чорна пантера»
23.50 Х/ф «Детройт»
02.40 Варьяти

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.35 М/ф «Космiчна мiсiя» 
11.05 Х/ф «Паперовi мiста»
13.15 Х/ф «Легенда про 
русалку» 
15.00 Х/ф «Жага мандрiв»
16.45 Х/ф «Чак i Ларрi — тепер 
одруженнi»
19.00 Одного разу пiд Пол-
тавою 
23.00 Х/ф «Євротур»
00.50 Панянка-селянка 
01.50 Щоденники Темного
02.35 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «ДжеДАИ 2019»
08.30, 00.10 «Затерянный мир»
13.20 Х/ф «Кикбоксер-2»
15.10 Х/ф «Кикбоксер-3»
17.00 Х/ф «Черный орел»
18.50 Х/ф «Невероятный Халк»
21.00 Х/ф «Люси»
22.45 Х/ф «Самоволка-72»
02.10 «Облом.UA.»
03.25 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.15 «102. Полиция»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 
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ВАДИМ ЄПУР, ОЛЬГА ТУРЧАК, 068–066–

80–96, VADIMEV15@GMAIL.COM 

Äåõòî áî¿òüñÿ òàêèõ ì³ñöü, õòîñü 
ïðèõîäèòü ñþäè, ùîá çãàäàòè ð³ä-
íèõ, à äëÿ êîãîñü öâèíòàð — öå 
ì³ñöå ïîñò³éíî¿ ðîáîòè.

Íà Ìèêóëèíåöüêîìó êëàäîâè-
ù³, çà ñëîâàìè ÷îëîâ³êà, ÿêèé òóò 
ïðàöþº, ïîõîâàíî áëèçüêî 300 òè-
ñÿ÷ ëþäåé. Öâèíòàð ïîä³ëåíèé 
íà ñåêòîðè. Ó ïåðø³é ÷àñòèí³ íà-
øîãî ðåïîðòàæó ìè ïóáë³êóºìî 
ôîòî, ÿê³ çðîáèëè ó «íîâèõ» ñåê-
òîðàõ Ìèêóëèíåöüêîãî öâèíòàðÿ.

ВАРТІСТЬ — 
ДО 60 ТИС. ДОЛАРІВ 

Àòìîñôåðà, íàïðàâäó, äåùî ìî-
òîðîøíà, äåÿê³ ìîìåíòè íàãàäó-
þòü êàäðè ³ç ô³ëüìó æàõ³â. Ñîòí³ 
âîðîí, ÿê³ ñèäÿòü íà äåðåâàõ òà 
õðåñòàõ, ïîõìóðå íåáî ³ ñèëüíèé 
â³òåð. Íà áàãàòüîõ ìîãèëàõ ñâ³òÿòü-
ñÿ ñâ³÷êè, ÿê³ ïðèíîñÿòü ëþäè.

×èìàëî ïàì'ÿòíèê³â âèð³çíÿ-
þòüñÿ ç-ïîì³æ ³íøèõ ôîðìàìè, 
ðîçì³ðàìè ÷è ìàòåð³àëîì. Íàéäå-
øåâø³ — êàì'ÿí³. Ãðàí³òí³- äåùî 
äîðîæ÷³. Íàéá³ëüøå êîøòóþòü 
ïàì'ÿòíèêè ç ÷åðâîíîãî ãðàí³òó.

РЕКЛАМА

НА КЛАДОВИЩІ Є ПАМ'ЯТНИКИ 
ЗА ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ ДОЛАРІВ 
Пам’ять  «Часто людину починають 
цінувати тоді, коли її більше нема», писав 
класик Ремарк. Для когось Микулинецьке 
кладовище стало назавжди останнім 
домом. Про найдорожчі та незвичні 
пам'ятники з найбільшого у Тернополі 
цвинтаря — у фоторепортажі 

Ñåðåäíÿ âàðò³ñòü ãðàí³òíî¿ ìî-
ãèëè â³ä 30-òè òèñÿ÷ ãðèâåíü, àëå 
íà Ìèêóëèíåöüêîìó öâèíòàð³ º 
³ âàðò³ñòþ äî 60 òèñÿ÷ äîëàð³â. 
Ö³ ðîáîòè, âèêîíàí³ âðó÷íó ìàé-
ñòðàìè ç ³íøèõ îáëàñòåé Óêðà¿-
íè. Òàê³ ìîæóòü êîøòóâàòè òèñÿ÷³ 
äîëàð³â.

Äåÿê³ ïàì'ÿòíèêè ó âèãëÿä³ 
ïîñòàò³ àáî ïîãðóääÿ ïîê³éíîãî. 
Òàêèõ íå òàê âæå ³ áàãàòî.

ЗА КОЖНИМ — ЧИЄСЬ ЖИТТЯ 
ª íà öâèíòàð³ ìîãèëè ³ç çàêëåº-

íèìè ÷îðíîþ ïë³âêîþ íàïèñàìè. 
Ëþäè, â ÿêèõ ïîìåð õòîñü ³ç ð³ä-
íèõ, îäðàçó âñòàíîâèëè ñï³ëüíèé 
ïàì'ÿòíèê, íà ÿêîìó âæå º ôîòî 
æèâî¿ ëþäèíè. Íåìàº ëèøå äàòè 
ñìåðò³. Êîëè ëþäèíà ïîìèðàº — 
¿¿ õîâàþòü ïîðó÷ ³ âêàçóþòü äàòó 
ñìåðò³. ª ³ ïàì'ÿòíèêè, äå ïðî-
ñòî ëèøàþòü ì³ñöå, ùîá çðîáèòè 
ïîðòðåò òà íàïèñè. Òàêèõ íà êëà-
äîâèù³ º áàãàòî.

Çà êîæíèì ïàì'ÿòíèêîì òà 
íàïèñîì — ÷èºñü æèòòÿ. Êîæåí 
ïàì'ÿòíèê ïî-ñâîºìó óí³êàëüíèé.

Як розповів працівник кладовища, 
найдорожчий пам'ятник має місцевий суддя

Є зовсім недорогі пам'ятники, 
або просто доглянуті могили

Є на кладовищі і скульптури покійного 
у повний зріст. Виглядають вони ось так

Є чимало сімейних гробівців, куди ховають 
померлих членів сім’ї вже кілька поколінь 
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З наведенням ладу у нас все 
в порядку. Ось з усуненням 
бардака — повний бардак.

***
Я проти жінок не маю нічого, але 
хотілося б звернути увагу, що кров 
п'ють тільки самки комарів, а самці 
живляться соком рослин.

***
Мені потрібна шестимісячна 
відпустка. Двічі на рік.

***
Я зрозумів, що пора припиняти 
підготовку до іспиту, коли, 
чекаючи подругу біля під'їзду, 
я розрахував довжину її коридору 
з урахуванням часу, що пройшов 

з моменту проголошення фрази: 
«Уже виходжу».

***
Я з того покоління, коли дітей 
у дворах було більше, ніж зараз 
машин.

***
У мене холодильник набирає 
більше переглядів за ніч, ніж будь-
яке відео на YouTube за весь час.

***
У наш час жінки можуть бути 
такими невдячними. Я приготував 
одній сніданок у ліжко і замість 
«спасибі» вона мені сказала: «Хто 
ти такий і що ти робиш в моєму 
домі»?

***
Тактовна людина прекрасно 
відчуває, коли з гостей треба піти, 
а дуже тактовна — коли прийти…

***
Це раніше було вирити іншому 
яму, а тепер — це називається 
продати житло на стадії котловану.

***
Здоров'я — єдине, що не можна 
подарувати грошима.

***
Добре там, де нас немає. Якщо 
не вірите, можемо прийти.

***
Лікар прописав мені попити 
вітаміни, подивився в аптеці, 

скільки вони коштують, і вирішив 
на базарі купити на ці гроші відро 
винограду…

***
Людина може все, поки 
не починає щось робити.

***
У зв'язку з розширенням 
матеріальних можливостей 
відкривається вакансія на посаду 
дружини.
Вимоги:
— Відсутність досвіду роботи.

***
Це раніше молоді після весілля 
хотіли першої шлюбної ночі. Тепер 
просто хочуть швидше лягти спати.

ÐÎÇÂÀÃÈ
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ОВЕН Овну для успіху слід ак-
тивно виражати себе в творчості 
або бізнесі, для реалізації своїх 

планів потрібно скласти бізнес-план. 
Головним критерієм процвітання 
в листопаді для Овна стане вміння 
розпоряджатися фінансами. Програму 
дій краще приховувати. 

ТЕЛЕЦЬ У сімейному житті 
у Тельця може бути не все 
гладко, вірогідні конфлікти, але 

читання книг і поради мудрих людей 
допоможуть йому. Стосунки краще 
складуться з інтелектуалами, ніж з 
обивателями і матеріалістами. В цілому 
період хороший для інвестування. 

БЛИЗНЮКИ У професійному 
плані нелегко доведеться ме-
неджерам, народженим у 2 де-

каді. Близнюки третьої декади зможуть 
заробити за допомогою торгівлі або 
літературного дару. Венера прихильна 
до 2–3 декади Близнюків. Їх чекає 
романтика, але тільки у форматі ста-
більних стосунків. Партнер буде ніжний 
і подарує море емоцій. В цілому життя 
Близнюків буде гладким і буденним. 

РАК Тема того, як врівноважити 
всі свої суперечливі стосунки, 
актуальна для Раків. У представ-

ників 2–3 декади близькі любовні сто-
сунки можуть перерости в шлюбні узи. 
Також знак води схильний до ведення 
бізнесу зі своїм коханим. У професії Рак 
знайде своє покликання в листопаді, 
якщо займеться викладанням, вихован-
ням дітей, психологією, літературою.

ЛЕВ Бажання роботи в орга-
нізаціях ослабне у Лева, адже 
оцінка ззовні втратить для нього 

сенс. В листопаді для нього найваж-
ливіше особистий комфорт. Він може 
працювати на простій посаді, йому 
важливо, щоб робота була легкою і 
давала можливість відпочинку. У чо-
ловіків цього знаку буде романтичний 
настрій.

ДІВА Успішна Діва за профе-
сією письменник, сценарист, 
режисер, оператор, фотограф. 

Фінансову підтримку може отримати 
Діва 3 декади від Скорпіона, Козеро-
га або Стрільця. Діти і організація їх 
дозвілля — важлива сфера життя Діви, 
тож ймовірно бездітним представни-
кам знаку захочеться мати дітей. 

ТЕРЕЗИ Для сімейних Терезів 
домашній затишок означатиме 
дуже багато, своєю енергетикою 

жінки створять привабливу атмосферу 
в домі. Всі романтичні стосунки Терезів 
будуть плавно просуватися до прожи-
вання на загальній території. У профе-
сійному плані Терезам краще дається 
фріланс і продаж нерухомості. 

СКОРПІОН Скорпіон стане 
головним спокусником зодіаку, 
причому він виявить, що для 

цього йому не потрібно нічого робити. 
Знаку води сподобається викликати 
пристрасть і почуття, і якщо він відчує, 
що навіть його пасивність діє чарівно й 
обранець «на гачку», то Скорпіон нічого 
в особистому житті робити не буде. 

СТРІЛЕЦЬ Для більшості 
Стрільців еротична складова 
життя не втратить актуальності. 

Любовні пригоди очікуються з друзями 
протилежної статі, також Стрілець в ли-
стопаді схильний до зрад. Можливо, 
Стрільці-чоловіки полюблять активні 
види спорту, а Стрільці-жінки отрима-
ють увагу чоловіків знаку Овен.

КОЗЕРІГ Зустрічі з друзями 
стануть настільки приємні, що 
Козеріг не захоче сперечатися, як 

він це робить зазвичай. Він може випро-
бувати справді приємні почуття безумов-
ної любові і прихильності. Для Козерога 
це цінний досвід етичного розвитку. Слід 
демонструвати свій позитивний імідж, 
щоб увага була позитивною. 

ВОДОЛІЙ Любителям подоро-
жей буде цікавий короткостроко-
вий виїзд в якесь покинуте місце. 

Листопад — сприятливий період для 
художників і письменників, які мріють по-
дорожувати в пошуках натхнення. У Водо-
ліїв 2–3 декади можуть вдало скластися 
стосунки зі знаком Терези, особливо якщо 
той однокурсник або іноземець. 

РИБИ Риби проявлять інтереси 
у сфері навчання, соціальної 
діяльності. Читання книг можуть 

стати цінним ресурсом для них. Проте 
самотність не дуже позитивна для Риб, 
їм варто уникати відлюдництва і заря-
джатися увагою оточуючих. Прекрасно 
складуться стосунки у Риб 1–2 декади з 
Тільцем, Терезами, Дівою, Близнюками, 
а у Риб 3 декади — зі Стрільцем, Раком, 
Козерогом за умови взаємної щедрості. 

Гороскоп про роботу і стосунки 

АНЕКДОТИ
Люди, які стежать за фігурою, 
ви, що, їй не довіряєте?

**
Заповіт: «Я був при повному 
розумі й тверезій пам'яті, всі 
свої гроші розтратив сам».

**
Сталося, те, що усі передбача-
ли, але ніхто не очікував.

**
Не намагайся топити свої про-
блеми в алкоголі — вони легше 
спирту і добре плавають.

**
Дорогий Дідусю Морозе! 
Я була хорошою весь рік. 
Ну, майже весь рік. Ну, іноді. 
Ну пару разів точно була… Ой, 
ну добре, куплю все сама.

**
— Порадь що-небудь подиви-
тися.
— Подивися, на що перетвори-
лося твоє життя…

**
Онлайн сервісами банків не ко-
ристуються тільки пенсіонери, 
які взагалі не розуміють, як 
це працює, і комп'ютерщики, 
які дуже добре знають, як це 
працює.

**
Коли дивишся на щасливі 
сім'ї — не заздри. Вони прохо-
дили через те ж лайно, що і ви, 
тільки не зламалися.

**
— Моя теща — найзразковіша 
у світі!
— В якому сенсі?
— Так просто немає жодного 
анекдоту про тещу, який би 
до неї не підійшов.

**
Хочу такий відпочинок, щоб 
не було часу для Інтернету.

**
Бісить, коли після серпня 
не червень.

**
— Привіт, красуне, а молодий 
чоловік є?
— Так, є!
— Добре. А немолодий?

**
У вас зовсім немає вільно-

го часу? Завал на роботі? 
Звертайтеся — за символічну 
плату з'їжджу за вас у відпустку 
на будь-який курорт світу!

**
— Зараз все коштує дуже 
дорого: народження, освіта, 
лікування, похорон. Цікаво, для 
чого ми тоді живемо?
— Як для чого?! Щоб платити…

**
Як показали останні події — пе-
редостанні були кращими.

**
Такого ледаря ще пошукати 
треба. Але я ж розумниця, 
я знайшла!

**
Останнім часом дуже хочеться 
сказати одну річ: якщо вже ви 
любите експерименти над жи-
вими істотами, то вам потрібно 
було йти вчитися на ветерина-
ра, а не лізти в політику!

**
Пішов в армію, щоб було 
в чому ходити на риболовлю.

**
Сьогодні бачив хлопця років 
18-ти, який у дворі довбав лід. 
А на спині у нього роздруківка: 
«Я не двірник. Мене просто 
задовбало тут падати».

**
— Чому у тебе черевики різні?
— Тому що продавці взуття ду-
мають, що якщо вони вистави-
ли тільки один черевик, то його 
не вкрадуть.

**
Чисто одеські вирази:
— Ой, не треба мене вмовляти, 
я і так погоджуся!
— Ви йдете — слава Богу, або 
залишаєтеся — не дай Боже?
— Так шо ви вже таке знаєте, 
чого я вам ще не розповів?

**
Гроші, немов діти, якими б 
вони не були великими, вони 
завжди здаються нам малень-
кими.

**
Записка чоловікові: «Саша, 
забери дитину з садка! Не хви-
люйся, він сам тебе впізнає».

ÑÅÐÅÄÀ,
11 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

+3°Ñ     +7°Ñ +2°Ñ     +7°Ñ

×ÅÒÂÅÐ,
12 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

+1°Ñ     +7°Ñ +1°Ñ     +6°Ñ

Ï’ßÒÍÈÖß,
13 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

+3°Ñ     +5°Ñ +3°Ñ     +5°Ñ

ÑÓÁÎÒÀ,
14 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

+3°Ñ     +5°Ñ +2°Ñ     +5°Ñ

ÍÅÄІËß,
15 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

+2°Ñ     +5°Ñ +2°Ñ     +5°Ñ

ÏÎÍÅÄІËÎÊ,
16 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

-1°Ñ     +5°Ñ +1°Ñ     +4°Ñ

ÂІÂÒÎÐÎÊ,
17 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

-3°Ñ     +3°Ñ 0°Ñ     +3°Ñ

Погода у Тернополі

ÑÈÍÎÏÒÈÊÃІÑÌÅÒÅÎ

РЕКЛАМА


