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МЕДИКИ ПАДАЮТЬ З НІГ
ХВОРИХ БАГАТО, ЧИ БУДЕ КОМУ ЛІКУВАТИ?

Вони щодня впродовж року ведуть боротьбу за
життя тих пацієнтів, у яких ковід протікає у важких
формах. І вони втомилися та потребують заміни.
Про те, що медиків не вистачає, раніше заявили в
управлінні охорони здоров’я


Суттєвих змін в оплаті праці не відбулося,
скаржаться лікарі. Хворих багато, усі нелегкі


У яких закладах і чому саме там найбільше потрібні
працівники? Чи буде кому надавати допомогу, якщо
ви потрапите у лікарню?



Журналісти «RIA плюс» розбиралися в ситуації.
У той же час медики закликають — дотримуйтесь
введених обмежень, адже їхні ресурси обмежені.
Вони змучені та потребують заміни
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Вакцинація  В Україну доставили
партію вакцини від коронавірусу
китайського виробника. Її найближчим
часом розподілять по регіонах. Ми
дізналися, кому дістанеться китайська
вакцина, скільки її отримає Тернопільщина
та чи залишилася ще індійська

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Öå çíà÷íî ñïðîùóº ¿¿ òðàíñïîðòóâàííÿ òà çáåð³ãàííÿ, êàæå ìåäèê.

Â Óêðà¿íó âæå íàä³éøëî 215 òèñÿ÷ äîç CoronaVac. Öå äðóãà âàêöèíà, ÿêó îòðèìàëà êðà¿íà.

ЧИ МОЖНА ВАКЦИНУВАТИСЯ
ЗАЛИШКАМИ
Ó ïåðøó ÷åðãó, êèòàéñüêó âàêöèíó áóäóòü âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ
³ìóí³çàö³¿ ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ òà îñ³á, ÿê³ áóäóòü ïðîâîäèòè ÇÍÎ, êàæå Ìàð³ÿ Ïàâåëüºâà.
— Ñïî÷àòêó ïðîâàêöèíóºìî
ìàëîìîá³ëüíèõ ïàö³ºíò³â, — êàæå
Ìàð³ÿ Ïàâåëüºâà. — Öå ëþäè ç
³íâàë³äí³ñòþ, ÿê³ ñàìîñò³éíî
íå çìîæóòü ïðèéòè äî ïóíêòó
ùåïëåííÿ. Äî íèõ ïðè¿æäæàòèìóòü ìîá³ëüí³ áðèãàäè. Ùåïëþâàòèìóòü ö³ºþ âàêöèíîþ ³ òèõ
ëþäåé, ÿê³ çà íèìè äîãëÿäàþòü.
Òàêîæ â ïð³îðèòåò³ â÷èòåë³, ÿê³
ïðîâîäèòèìóòü ÇÍÎ.
À îò ðîçðàõîâóâàòè íà çàëèøêè
âàêöèíè íå âàðòî.
— Â îäí³é àìïóë³ — îäíà äîçà
âàêöèíè, òîìó òóò çàëèøê³â
íå áóäå, — ïîÿñíþº Ìàð³ÿ Ïàâåëüºâà. — Òîæ çìîæåìî ïîñòóïîâî
âàêöèíóâàòè 600 ëþäåé, îñê³ëüêè
òðåáà ïðîâîäèòè ðåâàêöèíàö³þ
÷åðåç 28 äí³â.

КОЛИ БУДЕ У ТЕРНОПОЛІ
Ì³í³ñòð Ìàêñèì Ñòåïàíîâ
çàÿâèâ, ùî çàâåðøèëè âñ³ ëàáîðàòîðí³ äîñë³äæåííÿ. Âàêöèíó
ïî÷íóòü äîñòàâëÿòè ó ðåã³îíè.
Ïðî öå â³í íàïèñàâ ó Ôåéñáóö³.
Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà, îòðèìàþòü
âàêöèíó ïîë³öåéñüê³, ìàëîìîá³ëüí³ ãðóïè íàñåëåííÿ òà ëþäè, ÿê³
çà íèìè äîãëÿäàþòü, îë³ìï³éö³ òà
ïàðàë³ìï³éö³, â÷èòåë³, ÿê³ áðàòèìóòü ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³ ÇÍÎ.
Ïîêè ùî êèòàéñüêîãî ïðåïàðàòó íåìàº ó Òåðíîïîë³.
— Ìè î÷³êóºìî, ùî êèòàéñüêà
âàêöèíà ïðèáóäå äî Òåðíîïîëÿ
äî ê³íöÿ òèæíÿ, àëå òî÷íî¿ äàòè
íàì íå ïîâ³äîìëÿëè, — êàæå
çàñòóïíèöÿ ãåíäèðåêòîðà Òåðíîï³ëüñüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó
ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ Ìàð³ÿ
Ïàâåëüºâà. — Îáëàñòü îòðèìàº
1200 äîç âàêöèíè CoronaVac.
Ïðåïàðàò ìàº òàê³ æ óìîâè çáåð³ãàííÿ, ÿê ³ AstraZeneca ³íä³éñüêîãî âèðîáíèêà. Éîãî ìîæíà
çáåð³ãàòè ó õîëîäèëüíèêó ïðè
òåìïåðàòóð³ â³ä +2 äî +8 ãðàäóñ³â.

НАСКІЛЬКИ ЕФЕКТИВНА
Äî êèòàéñüêî¿ âàêöèíè º ïèòàííÿ, îñê³ëüêè ïåðø³ äîñë³äæåííÿ
ïîêàçóâàëè, ùî âîíà ìàº åôåê-

òèâí³ñòü ëèøå 50%.
ßê ïîâ³äîìëÿº BBC NEWS,
ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü âàêöèíè
íà ïåðøîìó òà äðóãîìó åòàï³ îïóáë³êóâàëè â íàóêîâîìó æóðíàë³
«Ëàíöåò». Â³äïîâ³äíî äî ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ, âàêöèíà ï³äõîäèòü äëÿ åêñòðåíîãî çàñòîñóâàííÿ.
Íà òðåòüîìó åòàï³ åôåêòèâí³ñòü
âàêöèíè ïåðåâ³ðèëè â Òóðå÷÷èí³
òà ²íäîíåç³¿. Òàì âîíà ïîêàçàëà
åôåêòèâí³ñòü 91,25% òà 65,3%
â³äïîâ³äíî.
Äàíó âàêöèíó, îêð³ì Êèòàþ,
âèêîðèñòîâóþòü ó Òóðå÷÷èí³,
Òà¿ëàíä³, Ñ³íãàïóð³, Ô³ë³ïï³íàõ,
²íäîíåç³¿, Áðàçèë³¿, Áîë³â³¿, ×èë³.
Ñåðåä êðà¿í ªâðîïè îõî÷èõ íåáàãàòî. Îêð³ì Óêðà¿íè, çàêóïëÿòü
400 òèñÿ÷ äîç êèòàéñüêî¿ âàêöèíè
ó Ìîëäîâ³.
Äëÿ âàêöèíîâàíèõ êèòàéñüêîþ
âàêöèíîþ âëàäà Êèòàþ ç 15 áå-

«Ìè î÷³êóºìî, ùî
êèòàéñüêà âàêöèíà
ïðèáóäå äî Òåðíîïîëÿ
äî ê³íöÿ òèæíÿ. Îáëàñòü
îòðèìàº 1200 äîç
âàêöèíè CoronaVac»
ðåçíÿ ñïðîñòèëà ïðàâèëà â'¿çäó
íà ñâîþ òåðèòîð³þ äëÿ ³íîçåìö³â,
ÿê³ ùåïèëèñÿ êèòàéñüêîþ âàêöèíîþ â³ä êîðîíàâ³ðóñó. Ïðî öå
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ íà ñàéò³ îô³ñó óïîâíîâàæåíîãî ÌÇÑ
Êèòàþ ó Ãîíêîíç³. Ïîñëàáëåííÿ
ñòîñóþòüñÿ ëèøå òèõ, õòî îòðèìàâ äâ³ äîçè âàêöèíè, âèðîáëåíî¿
â Êèòà¿, àáî îäíó äîçó, àëå íå ï³çí³øå, í³æ çà 14 äí³â äî ïîäàííÿ
çàÿâè, à òàêîæ ìàº ñåðòèô³êàò ïðî
âàêöèíàö³þ. Òàêèì ëþäÿì íå òðåáà áóäå íàäàâàòè íåãàòèâíèé òåñò
íà COVID-19 ïðè â'¿çä³ äî Êèòàþ.

З ковідом нам ще доведеться жити довго
ВАСИЛЬ КОПЧА, ПРОФЕСОР–
ІНФЕКЦІОНІСТ, ДОКТОР
МЕДИЧНИХ НАУК:

— Вакцина, на жаль,
не гарантує того, що ніхто
не захворіє. Вона дозволяє
перенести хворобу легше.
Це дуже важливо з точки зору пацієнта.
Але з точки зору епідеміології, це не має
значення, бо людина може лишатись джерелом збудника. Саме цим вакцина від
коронавірусу відрізняється від усіх інших.
Якщо я вакцинувався від кору — не захворію на кір, і в такий спосіб можна погасити

епідемію. Але не вийде погасити епідемію
коронавірусу тільки шляхом вакцинації.
Це можна зробити тільки в поєднанні з
карантинними заходами. І це стосується
всіх вакцин від коронавірусу, які зараз існують. В Ізраїлі вже понад 90% населення щепились, і значна частина населення
щепилась вдруге. Там хворих буде значно менше, і летальних випадків там буде
значно менше. Вони великі молодці. Але
епідемія від цього не припиниться. Тому
навіть якщо ви щепились — не забувайте про дотримання карантинних норм. З
ковідом нам ще доведеться жити довго.

В одній ампулі — одна доза вакцини, тому залишків
не буде. А тому охочих, кажуть, щеплювати не будуть
ЯК СТАВЛЯТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ
ÂÎÎÇ çàÿâèëà, ùî Sinovac òà
Sinopharm â³äïîâ³äàþòü íåîáõ³äíèì êðèòåð³ÿì, ð³âåíü åôåêòèâíîñò³ òî÷íî ïåðåâèùóº 50%. Àëå
äî êèòàéñüêèõ âàêöèí ó áàãàòüîõ
ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ º ïèòàííÿ.
ßê ïîâ³äîìëÿº àìåðèêàíñüêå âèäàííÿ Foreign Policy, óðÿä Êèòàþ
ðîáèòü ñòàâêó íà ïðîäàæ ñâî¿õ
âàêöèí çà êîðäîí. Ó öüîìó âáà÷àþòü ³ ïîë³òè÷í³ ìîòèâè.
«Ïåê³í îäðàçó çðîáèâ ñâî¿ì
ïð³îðèòåòîì ïðîäàæ ñèðîâàòîê
çà êîðäîí. Íà äóìêó åêñïåðò³â,
òàêèé êðîê ïîòð³áåí äëÿ òîãî,
ùîá ïîêàçàòè, íàñê³ëüêè Êèòàé
º â³ðíèì äðóãîì òà ñîþçíèêîì,
êîëè éäåòüñÿ ïðî êðà¿íè, ùî âõîäÿòü â éîãî îðá³òó âïëèâó.
Îäíàê íàéá³ëüøå çàíåïîêîºííÿ âèêëèêàº òå, ùî êðà¿íè, ÿê³
îäðàçó ðîáèëè ñòàâêó íà Sinovac

òà Sinopharm — Àðàáñüê³ Åì³ðàòè
òà ×èë³ — äåìîíñòðóþòü âèñîêó
øâèäê³ñòü âàêöèíàö³¿ íàñåëåííÿ, àëå ïîïðè öå, ïîêàçíèêè
çàõâîðþâàíîñò³ òà ñìåðòíîñò³
çàëèøèëèñü íà ð³âí³ äî ïî÷àòêó
ùåïëåíü», — ïèøå âèäàííÿ.
СКІЛЬКИ ЗАЛИШИЛОСЬ
ІНДІЙСЬКОЇ ВАКЦИНИ
ßê ä³çíàëèñÿ æóðíàë³ñòè «RIA
ïëþñ», íà Òåðíîï³ëüùèí³ çàê³í÷óºòüñÿ ³íä³éñüêà âàêöèíà â³ä êîðîíàâ³ðóñó. Ñòàíîì íà 12 êâ³òíÿ,
â îáëàñò³ âàêöèíóâàëè 15 768 îñ³á.
Çàëèøèëîñü ïîíàä äâ³ òèñÿ÷³ äîç.
— Ìè îòðèìàëè äîäàòêîâî äâ³
òèñÿ÷³ äîç âàêöèíè ç³ Ëüâîâà, áóâ
ïåðåðîçïîä³ë ì³í³ñòåðñòâà, — êàæå
Ìàð³ÿ Ïàâåëüºâà. — Äîâàêöèíîâóºìî ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â.
Êîëè áóäå äðóãà ïàðò³ÿ ³íä³éñüêî¿ âàêöèíè — íàðàç³ íåâ³äîìî.

5–10% населення має дефекти імунної системи
МИХАЙЛО АНДРЕЙЧИН,
АКАДЕМІК НАМН УКРАЇНИ,
ПРОФЕСОР-ІНФЕКЦІОНІСТ:

—Населення з недовірою
ставиться до китайської
вакцини. У Бразилії вона показала ефективність всього
на 50%, але в Туреччині показала себе краще. Її ефективність там — орієнтовно 70%.
Ніколи не можна досягнути 100% ефективності вакцинації. Приблизно 5–10% населення має дефекти імунної системи, імунну
слабкість. Навіть якщо щепити їх найкращою
вакциною — імунітет не виробиться, або він

ГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»
ИН»
Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин»
чергує журналіст Федір Восінський.
Зі своїми запитаннями та інформацією ви можете звернутися за телефоном 43-00-50, 43-0056 або надіслати їх нам на електронну адресу
20hvylyn@gmail.com.

ФОТО: З ІНТЕРНЕТУ

КОГО БУДУТЬ ЩЕПЛЮВАТИ УЖЕ
КИТАЙСЬКОЮ ВАКЦИНОЮ

буде дуже слабкий. Вакцинація допоможе, і
її необхідно проводити. Передові країни це
розуміють і заздалегідь подбали про те, щоб
закупити вакцини найбільш авторитетних
фірм. Водночас, існує так званий антивакцинальний рух. На жаль, він є скрізь. Він був
раніше і є зараз. Його представники широко
використовують соціальні мережі, розсилають різні повідомлення, фільми з відвертою брехнею про щеплення. І це стосується
не лише щеплень проти коронавірусу. Вони
розповідають, що з вакциною людей будуть
чіпувати, що люди стануть залежними та інші
дурниці. Вірити в мракобісся не варто.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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

ÌÈ ÏÅÐÅÂ²ÐÈËÈ
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ЧИ ПУСТЯТЬ У РЕСТОРАН ПОЇСТИ?
ЕКСПЕРИМЕНТ ВІД «RIA ПЛЮС»

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ,
ВАДИМ ЄПУР, 096–46–81–758,
FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» â³äâ³äàëè äåê³ëüêà çàêëàä³â õàð÷óâàííÿ
òà ïîö³êàâèëèñÿ, ÷è ìîæíà áóòè
â³äâ³äóâà÷àì âñåðåäèí³, ÿê òàì äîòðèìóþòüñÿ ìàñêîâîãî ðåæèìó òà
äèñòàíö³¿.
КАФЕ «ПИРІЖКОВА»
Êàôå ó öåíòð³ ì³ñòà. Â³äâ³äóâà÷³â â ñåðåäèíó íå ïóñêàþòü,
à ïðèñ³ñòè ìîæíà ëèøå çà ñòîëèêàìè íà âóëèö³. Ùîá çðîáèòè
çàìîâëåííÿ, íåîáõ³äíî óâ³éòè
â ïðèì³ùåííÿ, äå á³ëÿ âõîäó
îäðàçó º ìåíþ, à îô³ö³àíòêà
ïðèéìàº çàìîâëåííÿ. Òàì æå º
³ àíòèñåïòèê.
Ïðàö³âíèö³ áóëè â ìàñêàõ,
àëå áåç ðóêàâè÷îê, òà ðîçïîâ³ëè, ùî â³ä 12 êâ³òíÿ â³äâ³äóâà÷³â
ïðèéìàþòü ëèøå çà ñòîëèêàìè
ççîâí³. Àëå êð³ì öèõ íîâîââåäåíü,
ó ðåæèì³ ðîáîòè çàêëàäó í³÷îãî
íå çì³íèëîñÿ.
¯æó ç ñîáîþ â êàôå òàêîæ ãîòóþòü, à îò äîñòàâêè íåìàº.
Âðàíö³ íà äâîð³ áóëî ëèøå äâà
ñòîëèêè, äå â³äâ³äóâà÷³ ìîãëè á
ïî¿ñòè, îô³ö³àíòêè ïîÿñíèëè, ùî
íàéáëèæ÷èìè äíÿìè á³ëÿ êàôå
îáëàøòóþòü ïîâíîö³ííèé ë³òí³é
ìàéäàí÷èê.

КАВ’ЯРНЯ «ФРАНСУА»
Ó êàâ’ÿðí³ â³äâ³äóâà÷³ ç ïîíåä³ëêà, 12 êâ³òíÿ, ìîæóòü âèïèòè
êàâè ò³ëüêè íà âóëèö³. Çàìîâèòè
íàï³é ìîæíà ³ ç ñîáîþ. Òàêîæ
ó êàâ’ÿðí³ ïðàöþº ñëóæáà äîñòàâêè.
Âñåðåäèí³ íåâåëèêîãî ïðèì³ùåííÿ ñòîëèêè â³äñòàâèëè äî ñò³íè òà îáìåæèëè ïðîõ³ä äî íèõ
ñòð³÷êîþ. Ó ïðèì³ùåíí³ á³ëÿ
âõîäó º àíòèñåïòèê.
Íà ï³äëîç³ º ñòð³÷êà, íà ÿêó
íå âñ³ â³äâ³äóâà÷³ çâåðòàþòü óâàãó.
Ïðàö³âíèö³ â çàêëàä³ ïðàöþâàëè â ìàñêàõ ³ ðóêàâè÷êàõ.
MR. KEBAB
Òóò ïåðñîíàë ïðàöþº â ìàñêàõ.
Â³äâ³äóâà÷³â áåç ìàñîê íå îáñëóãîâóþòü. ßê ³ â ïîïåðåäíüîìó çàêëàä³, ïî¿ñòè ìîæíà ëèøå çà ñòîëèêàìè íà âóëèö³, çàìîâèòè ¿æó ç
ñîáîþ àáî ÷åðåç ñëóæáó äîñòàâêè.
Âñåðåäèí³ ïðèì³ùåííÿ ñòîëèêè
â³äñòàâèëè äî ñò³íè òà îáãîðîäèëè
ñòð³÷êîþ. ª àíòèñåïòèê.
«КЛУБ ФАЙНОГО МІСТА»
Â³äâ³äóâà÷³ ìîæóòü ïðèñ³ñòè
ëèøå íà ë³òíüîìó ìàéäàí÷èêó.
Ó çâ’ÿçêó ç íîâèìè êàðàíòèííèìè âèìîãàìè, ïî¿ñòè âñåðåäèí³
çàêëàäó ïîêè íå âäàñòüñÿ, êàæóòü
ó çàêëàä³.
Îô³ö³àíòè ïðàöþþòü â ìàñêàõ

³ ðóêàâè÷êàõ. Íà ë³òíüîìó ìàéäàí÷èêó ìàéæå âñ³ ñòîëèêè âäåíü
áóëè çàéíÿò³. Òà êîìïàí³é, ÿê³
ñèäÿòü çà ñòîëèêîì ïîíàä ÷îòèðè
îñîáè, ìè íå ïîì³òèëè.
Âñåðåäèí³ çàêëàäó âõ³ä äî ñòîëèê³â îáìåæèëè ñòð³÷êîþ, à îäðàçó á³ëÿ âõîäó º àíòèñåïòèê.
КАВ’ЯРНЯ-МАГАЗИН
«ЛЬВІВСЬКА МАЙСТЕРНЯ
ШОКОЛАДУ»
Ó ïðèì³ùåíí³ êàâ’ÿðí³ ìîæíà
ò³ëüêè çàìîâèòè íàïî¿ ÷è ¿æó.
Ñïîæèâàòè ¿õ ìîæíà ëèøå íà ë³òíüîìó ìàéäàí÷èêó.
Îô³ö³àíòè îáñëóãîâóþòü â ìàñêàõ. Ë³òí³é ìàéäàí÷èê íåâåëèêèé, òàì º ëèøå òðè ñòîëèêè.
Îñê³ëüêè ëþäåé â çàêëàä³ âäåíü
áóëî íåáàãàòî, òî ³ ÷åðã ìè íå ïîì³òèëè.

Çàêëàäè Òåðíîïîëÿ
ç 12 êâ³òíÿ ìîæóòü
ïðàöþâàòè ëèøå íà
âèí³ñ ³ äîñòàâêó, ãîñòåé
ïðèéìàòè ëèøå íà
ë³òí³õ ìàéäàí÷èêàõ

ФОТО ВАДИМА ЄПУРА, ФЕДОРА ВОСІНСЬКОГО

Карантин  Закладам громадського
харчування від 12 квітня заборонено
приймати відвідувачів у приміщеннях.
Так вирішив міський штаб для боротьби з
коронавірусом. Кафе та ресторани можуть
працювати лише на виніс чи доставку,
а також приймати відвідувачів тільки
на літніх майданчиках. Ми перевірили,
чи дійсно в закладах дослухалися до всіх
карантинних вимог та як працюють зараз

Ïðîõ³ä âñåðåäèí³ ïðèì³ùåííÿ
äî ñòîëèê³â îáãîðîäèëè.

Як ми переконалися, у закладах бояться перевірок, тому
дозволяють перебувати лише на літніх майданчиках

ПАБ «ФАЙНЕ МІСТО»
Ó ïàá³ òàêîæ ìîæíà ïåðåêóñèòè
÷è âèïèòè êàâó ò³ëüêè íà ë³òíüîìó ìàéäàí÷èêó. Îô³ö³àíòè ïðàöþþòü â ìàñêàõ ³ ðóêàâè÷êàõ.
Ó ïðèì³ùåíí³ çàêëàäó â³äâ³äóâà÷³â íåìàº, àëå á³ëÿ âõîäó º
àíòèñåïòèê. À îò íà ë³òíüîìó
ìàéäàí÷èêó äîñèòü áàãàòî ëþäåé
â îá³äí³é ÷àñ.
Ó öüîìó çàêëàä³ âè òàêîæ ìîæåòå çàìîâèòè ¿æó ç ñîáîþ ÷è
äîñòàâêó.

ìîæíà çàìîâèòè ç ñîáîþ, àáî æ
ïîñìàêóâàòè íåþ çà ñòîëèêàìè
íà âóëèö³. Ïåðñîíàë çàêëàäó ïðàöþâàâ ó ìàñêàõ.

КАВ’ЯРНЯ «АРОМА КАВА»
Ó êàâ’ÿðí³ ïðîõ³ä äî ñòîëèê³â
ïåðåêðèëè ³íøèìè ñòîëàìè. Á³ëÿ
âõîäó º àíòèñåïòèê.
Áàðèñòà ðîçïîâ³â, ùî êàâó

ЗАКЛАД ШВИДКОГО
ХАРЧУВАННЯ «ДОБРА ПІЦА»
Ó «Äîáð³é ï³ö³» ç îõî÷èõ ñêóøòóâàòè ñòðàâè â îá³äí³é ÷àñ
âèøèêóâàëàñÿ ÷åðãà. Òà âñ³ â³ä-

У приміщеннях закладів столики обгородили обмежувальними стрічками

КАВ’ЯРНЯ LVIV CROISSANTS
Òóò ïåðåêóñèòè òà âèïèòè êàâè
ìîæíà ò³ëüêè íà âóëèö³. Àáî æ
âè ìîæåòå çàìîâèòè ¿æó ç ñîáîþ.
Ïåðñîíàë ïðàöþâàâ ó ìàñêàõ.
Çàìîâëåííÿ ìîæíà çðîáèòè á³ëÿ
âõîäó äî çàêëàäó, òàì æå º ³ àíòèñåïòèê.

â³äóâà÷³ áóëè â ìàñêàõ ³ äîòðèìóâàëèñÿ äèñòàíö³¿.
Çàìîâëåííÿ íåîáõ³äíî ðîáèòè
â çàêëàä³, òàì òàêîæ º àíòèñåïòèê, îò õàð÷óâàòèñÿ çà ñòîëèêàìè
íà âóëèö³.
Ïðàö³âíèêè «Äîáðî¿ ï³öè» ïðàöþþòü â ìàñêàõ.
РЕСТОРАН «СТАРИЙ МЛИН»
Âñåðåäèí³ çàêëàäó â³äâ³äóâà÷³â
íåìàº, àäæå îõî÷èõ â³äâ³äàòè öåé
ðåñòîðàí çàïðîøóþòü ïðèñ³ñòè
íà ë³òíüîìó ìàéäàí÷èêó. Àíòèñåïòèêè òàêîæ º ó ïðèì³ùåíí³
çàêëàäó.
Îô³ö³àíòêè ïðàöþþòü â ìàñêàõ
³ ðóêàâè÷êàõ. Â³äâ³äóâà÷³â áóëî
íåáàãàòî.

У багатьох закладах міста прохід всередину закритий.
Їжу та напої продають на виніс
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ЧИ БУДЕ ЧИСТИЛІВСЬКЕ
ПЕРЕХРЕСТЯ БЕЗПЕЧНІШИМ
Проєкт за мільйон  Які жахливі
ДТП сталися на перехресті, яке
нарекли «смертельним», які справи
дійшли до суду, а в яких винуватців
вже покарали? І чи буде тут зрештою
безпечно, чого так давно просять люди?
Відповіді шукали журналісти «RIA плюс»
ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44,
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

Ðåêîíñòðóêö³þ àâòîìîá³ëüíî¿ äîðîãè äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ
Ð-39 Áðîäè-Òåðíîï³ëü, ÿêà ðîçâ'ÿæå ïðîáëåìó ç ïåðå¿çäîì ïåðåõðåñòÿ Á³ëà–×èñòèë³â êîìïëåêñíî, ïëàíóº âèð³øèòè Óêðàâòîäîð ó ðàìêàõ
ïðîãðàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
«Âåëèêå áóä³âíèöòâî».
ЩО ХОЧУТЬ ЗРОБИТИ
Çîêðåìà, ïåðåäáà÷åíî âëàøòóâàííÿ íà öüîìó ì³ñö³ äâîð³âíåâî¿
òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè, êîòðà çàáåçïå÷óâàòèìå ç’¿çä òàêîæ íà ïðîºêòîâàíó II ÷åðãó îáõîäó ì. Òåðíîï³ëü. Ïðî öå «RIA ïëþñ» ïîâ³äîìèâ
â. î. íà÷àëüíèêà Ñëóæáè àâòîäîð³ã
â îáëàñò³ Ìèêîëà Äîâãîøèÿ.
Âæå ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü äàíå
ïåðåõðåñòÿ º ì³ñöåì êîíöåíòðàö³¿
ÄÒÏ, à òåðíîïîëÿíè íàðåêëè éîãî
«ñìåðòåëüíèì». Ëþäè ñêàðæàòüñÿ, ùî ïðî¿çä íåáåçïå÷íèé ³ äàâíî
ïîòðåáóº îáëàøòóâàííÿ òàì ê³ëüöÿ. Öå, íà äóìêó âîä³¿â, çìîãëî á
çðîáèòè ïåðåõðåñòÿ áåçïå÷í³øèì.
Íàéá³ëüøå àâàð³é, â òîìó ÷èñë³ ³ ñìåðòåëüíèõ, òóò òðàïèëîñü
ó 2019-ìó. Â³äòîä³ ôàõ³âö³ ð³çíèõ
ãàëóçåé ìóäðóâàëè, ÿê çðîáèòè éîãî
áåçïå÷í³øèì. Âðåøò³ ç³éøëèñü:
òàì òàêè ïîòð³áíå ê³ëüöå. Ñïðàâà
íàðåøò³ çðóøèëà ç ìåðòâî¿ òî÷êè.
— 22 áåðåçíÿ 2021 ðîêó çà ðåçóëüòàòàìè òåíäåðó Ñëóæáà àâòîäîð³ã ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ óêëàëà
äîãîâ³ð ³ç ÒÎÂ Åêñïåðò Ïðîºêò
Ïëþñ íà ðîçðîáêó ïðîºêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ðåêîíñòðóêö³þ àâòîìîá³ëüíî¿ äîðîãè äåðæàâíîãî

çíà÷åííÿ Ð-39 Áðîäè-Òåðíîï³ëü êì
69+200 — êì 72 + 353,— ïîâ³äîìèâ
Ìèêîëà Äîâãîøèÿ. — Äî 30 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ïðîºêòàíò ïîâèíåí
ðîçðîáèòè ïðîºêò ðåêîíñòðóêö³¿
3,1 êì àâòîøëÿõó Ð-39.
Ï³äðÿäíèêó òàêîæ äàëè çàâäàííÿ
ðîçðîáèòè âàð³àíòè âëàøòóâàííÿ
òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè â ð³çíèõ
ð³âíÿõ íà ïåðåòèí³ àâòîìîá³ëüíèõ
äîð³ã çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ Ð-39 Áðîäè-Òåðíîï³ëü òà Ð-41 îáõ³ä ì. Òåðíîï³ëü.
Ïîêè âèãîòîâëÿþòü ïðîºêò ³ ùå
íå âèä³ëåí³ óðÿäîì êîøòè íà ðåêîíñòðóêö³þ, ó Ñëóæá³ àâòîäîð³ã
çàïåâíÿþòü, ùî ðîáëÿòü âñå, àáè
ïîêðàùèòè áåçïåêó ðóõó íà ïåðå-

Íàéá³ëüøå àâàð³é
íà öüîìó ïåðåõðåñò³
òðàïèëîñÿ ó 2019-ìó.
Âðåøò³ ôàõ³âö³
âèð³øèëè, ùî òàì âñåòàêè ïîòð³áíå ê³ëüöå
õðåñò³ Á³ëà–×èñòèë³â — ó ðàìêàõ
åêñïëóàòàö³éíîãî óòðèìàííÿ.
Ùî âæå ìàþòü çðîáèòè ï³äðÿäíèêè: íà àâòîìîá³ëüí³é äîðîç³
Ð-39 íà ï³äõîäàõ äî ïåðåõðåñòÿ ç
àâòîìîá³ëüíîþ äîðîãîþ Ð-41 äîðîæí³ çíàêè 2.4 «Ê³íåöü ãîëîâíî¿
äîðîãè» íà îäí³é ñò³éö³ ç äîðîæí³ìè çíàêàìè 2.2 «Ïðî¿çä áåç çóïèíêè çàáîðîíåíî» òà çíàê³â 5.16
«Íàïðÿìêè ðóõó ïî ñìóãàõ».
Íà àâòîìîá³ëüí³é äîðîç³
Ð-41 íà ï³äõîäàõ äî ïåðåõðåñòÿ ç
àâòîìîá³ëüíîþ äîðîãîþ Ð-39 äîðîæí³õ çíàê³â 5.16 «Íàïðÿìêè ðóõó

Уже кілька років поспіль Чистилівське перехрестя є місцем концентрації ДТП,
а тернополяни нарекли його «смертельним»
ïî ñìóãàõ» (4 øò.) òà 1.22 «Ïåðåõðåùåííÿ ç äðóãîðÿäíîþ äîðîãîþ»
(2 øò.); 1.39 «²íøà íåáåçïåêà»
(3 øò.); 3.29 «Îáìåæåííÿ ìàêñèìàëüíî¿ øâèäêîñò³ 70» (2 øò.)
Íàíåñòè äîðîæíþ ðîçì³òêó 1.12
(ñòîï ë³í³ÿ) òà 1.21 (íàïèñ «STOP»)
³ ïîíîâèòè äîðîæíþ ðîçì³òêó â ö³ëîìó â ìåæàõ ïåðåõðåñòÿ.
Ó ïåð³îä â³ä 1 ñ³÷íÿ 2017 ð
äî 31 áåðåçíÿ 2021 íà ïåðåõðåñò³
íà äîðîç³ Ð-41 "Îáõ³ä ì. Òåðíîï³ëü"
â³äáóëîñü 12 ÄÒÏ, â ÿêèõ òðîº îñ³á
çàãèíóëè òà 11 òðàâìîâàí³. Òàê³
äàí³ íàäàëè ó ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
Íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³.
Çà ³íôîðìàö³ºþ «RIA ïëþñ», ³
çàãèáëèõ, ³ òðàâìîâàíèõ îñ³á íà ö³é
ä³ëÿíö³ äîðîãè áóëî á³ëüøå. Ëèøåíü ó 2019 ð. ìè íàðàõóâàëè ï’ÿòüîõ çàãèáëèõ. Ùå äâîº âòðàòèëè
æèòòÿ ó ÄÒÏ âàíòàæ³âîê — íåïîäàë³ê ñìåðòåëüíîãî ïåðåõðåñòÿ. Ïðèãàäàºìî íàéðåçîíàíñí³ø³ àâàð³¿.
ЗАГИНУЛА ОДНА ЖІНКА, ЩЕ
ОДНА ПОМЕРЛА В ЛІКАРНІ
Íàãàäàºìî, 11 ãðóäíÿ 2019 ð.
íà àâòîäîðîç³ «Îáõ³ä ì. Òåðíîïîëÿ» âîä³é àâòîìîá³ëÿ Dacia Logan
âè¿õàâ íà ñìóãó çóñòð³÷íîãî ðóõó
òà âð³çàâñÿ â ðåéñîâèé àâòîáóñ.
Âíàñë³äîê ç³òêíåííÿ 65-ð³÷íà Îëüãà Êðèâà, ÿêà ñèä³ëà ïîðó÷ ç âîä³-

ºì, âèëåò³ëà ÷åðåç ïåðåäíº ñêëî,
à ï³ñëÿ öüîãî ïîòðàïèëà ùå é ï³ä
éîãî ïåðåäíº êîëåñî. Ïàñàæèðêà
çàãèíóëà íà ì³ñö³ ÄÒÏ. 4 ñ³÷íÿ ó ë³êàðí³ ïîìåðëà 58-ð³÷íà ßðîñëàâà
Öóïåð — äðóãà ïàñàæèðêà, ÿêà â³ä
óäàðó âèëåò³ëà ç àâòîáóñà. Æ³íêà
ñèä³ëà ïîðó÷ ç Îëüãîþ — á³ëÿ âîä³ÿ. Ñ³ìîõ îñ³á òîä³ ãîñï³òàë³çóâàëè.
Ïîòðàïèâ äî ë³êàðí³ òîä³ ³ Àðñåí
Áóä³é — âîä³é ëåãêîâèêà.
Âñ³ åêñïåðòèçè ïðîâåäåí³. Îäíà
ç íèõ ïîêàçàëà, ùî Àðñåí Áóä³é,
ÿêîãî çâèíóâà÷óþòü ó ñìåðòåëüí³é
ÄÒÏ, áóâ ï’ÿíèì.
Ï³äîçðó ïðî ñêîºííÿ çëî÷èíó
âðó÷åíî ðîäè÷àì ïàíà Áóä³ÿ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ³ ôàêòè÷íîãî ïðîæèâàííÿ. Òåðì³í ñòðîêó äàâíîñò³
ïðèòÿãíåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³
ùîíàéìåíøå 15 ðîê³â, ïîÿñíèëè
ó ïîë³ö³¿. Òîìó éîãî øóêàòèìóòü,
äîêè íå çíàéäóòü. Äî ðîçøóêó
ïðèºäíàëèñÿ ïîë³öåéñüê³ ³íøèõ
êðà¿í. Ñë³äñòâî íàðàç³ çóïèíåíî —
äî âñòàíîâëåííÿ ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî.
ЗА СМЕРТЬ ЧОЛОВІКА І ЙОГО
ТЕЩІ — УМОВНО
Ïîçáàâèëè âîë³ íà 5 ðîê³â ³
íà òðè ðîêè ïîçáàâèëè ïðàâà êåðóâàòè òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè
âîä³ÿ, ÿêèé íà ïåðåõðåñò³ ×èñòè-

ë³â-Á³ëà ñêî¿â ñìåðòåëüíó ÄÒÏ.
Ó í³é çàãèíóëè ë³òíÿ æ³íêà òà ¿¿
çÿòü. Àëå ñóä, â³äïîâ³äíî äî ñò.
75 ÊÊÓ, çâ³ëüíèâ âîä³ÿ Skoda â³ä
â³äáóâàííÿ îñíîâíîãî ïîêàðàííÿ ç
âèïðîáóâàííÿì, âñòàíîâèâøè éîìó
3 ðîêè ³ñïèòîâîãî ñòðîêó.
Àâàð³ÿ, ùî â³ä³áðàëà æèòòÿ äâîõ
ëþäåé, ñòàëàñü 15 òðàâíÿ 2019 ð.
íà ïåðåõðåñò³ ïîáëèçó ñ. Á³ëà. Ç³òêíóëèñü ÂÀÇ ³ Skoda. Â æàõëèâ³é
ÄÒÏ çàãèíóëè 57-ð³÷íèé Áîãäàí
Ãàðìàò³é òà éîãî 72-ð³÷íà òåùà
Ìàð³ÿ Îë³éíèê, ÿê³ ¿õàëè ó ÂÀÇ
ãîëîâíîþ äîðîãîþ — â³ä «Ïîäîëÿí» â íàïðÿìêó Ëüâ³âñüêî¿ îá’¿çíî¿. Âîíè ñàìå âèðóøèëè äî ñâàò³â — áàòüê³â Áîãäàíà, ÿê ÿêî¿ñü
ìèò³ íà äîðîãó âèëåò³ëà Skoda.
Ãàëèíà, äðóæèíà Áîãäàíà, ôàêòè÷íî çàëèøèëàñü ç ÷îòèðìà ä³òüìè
íà ðóêàõ — ñèíàìè-áëèçíþ÷êàìè,
ñòàðøîþ äîíüêîþ òà ìàëåíüêîþ
âíó÷êîþ. Ñóä òàêîæ ÷àñòêîâî çàäîâîëüíèâ öèâ³ëüíèé ïîçîâ äðóæèíè, ÿêà ïîçèâàëàñÿ â ³íòåðåñàõ
ìàëîë³òí³õ ä³òåé. Êîøòè ñòÿãíóòü
ç ÄÏ «Êðåìåíåöüêå óïðàâë³ííÿ
ç ïîñòà÷àííÿ òà ðåàë³çàö³¿ ãàçó».
Àäæå ñàìå òàì âîä³é Skoda ïðàöþâàâ ³ â ìîìåíò àâàð³¿ ïåðåáóâàâ
íà ðîáîò³.
Äåòàëüí³øå ïðî òåíäåð äèâ³òüñÿ
çà ïîñèëàííÿì bit.ly/3sivRwR

Місто забуло, що є цвинтар у Довжанці?
ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM,
097–161–41–50

 Ïðèáèðàòè ìîãèëè ð³äíèõ
ïåðåä Âåëèêîäíåì çáèðàþòüñÿ
÷èìàëî ëþäåé. Ïðîòå òèõ, êîìó
äîâåäåòüñÿ ¿õàòè íà Äîâæàíñüêèé
öâèíòàð, ÷åêàº ïåðåïîíà ÷åðåç
â³äñóòí³ñòü òðàíñïîðòó.
×èì äî¿õàòè äî ì³ñüêîãî êëàäîâèùà, ÿêùî àâòîáóñ êóðñóº ëèøå
ïî ñóáîòàõ, çàïèòóþòü òåðíîïîëÿíè. Ùî â³äïîâ³ëè ó ì³ñüêðàä³?
— Ìèíóëîãî òèæíÿ ÿ âèð³øèëà íàâåñòè ëàä íà ìîãèëàõ ó ð³ä-

íèõ, ÿê³ ñïî÷èâàþòü íà êëàäîâèù³, ÿêå íà îêðà¿í³ Òåðíîïîëÿ
á³ëÿ ñ. Äîâæàíêà. Àëå âèÿâèëîñü,
ùî äî¿õàòè òóäè ïðîñòî íåìàº
÷èì, — ðîçïîâ³äàº òåðíîïîëÿíêà
ïàí³ Íàòàë³ÿ.
Â îäíó ñòîðîíó æ³íö³ äîâåëîñü
¿õàòè ðåéñîâèì àâòîáóñîì Òåðíîï³ëü-Çáîð³â. Íàçàä ëîâèëà «ïîïóòêè», àäæå íå âñ³ âîä³¿ àâòîáóñ³â
õî÷óòü ï³äáèðàòè ïàñàæèð³â.
— Ðàí ³ ø å ò ó äè ïî ñ ò ³éí î
êóðñóâàëà ìàðøðóòêà ¹ 32.
Ñòîðîæ êëàäîâèùà ðîçïîâ³â,

ùî òåïåð âîíà ¿äå ëèøå äâ³÷³
íà äåíü, ó ñóáîòó. Àëå â öüîìó
íàïðÿìêó º ³ áàãàòî äà÷, ëþäè
íà âèõ³äí³ ¿äóòü ïîðàòèñü òàì.
Ðåéñ ïåðåãðóæåíèé, — ãîâîðèòü
òåðíîïîëÿíêà.
Æ³íêà îáóðþþòüñÿ: íåâæå ì³ñòî
çá³äí³º, ÿêùî ëþäè ìàòèìóòü ÷èì
äî¿õàòè äî ìîãèë ð³äíèõ.
— Çäàºòüñÿ, Òåðíîï³ëü çàáóâ,
ùî º öâèíòàð. Òàì äóæå áàãàòî
ïîõîâàíü, à ÿê òóäè äî¿õàòè — í³õòî íå çíàº. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ì³ñòî íå çá³äí³º, ÿêùî ìàðøðóòêà

õîäèòèìå òóäè áîäàé äâà ðàçè
ó äåíü, — êàæå òåðíîïîëÿíêà.
Ïðî òå, ÷è º ìîæëèâ³ñòü íàëàãîäèòè ðåéñîâå ñïîëó÷åííÿ ç
ì³ñüêèì êëàäîâèùåì, çàïèòóºìî ó ïðåññëóæá³ Òåðíîï³ëüñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè.
— Ìàðøðóò 32 ¿çäèòü â ñóáîòó
íà íåä³ëþ ç 10.30 äî 15.05. Ïåðåä ñâÿòàìè, òðàäèö³éíî, ê³ëüê³ñòü ðåéñ³â áóäå çá³ëüøåíî, ÿê
³ çá³ëüøèòüñÿ ê³ëüê³ñòü äí³â,
ó ÿê³ êóðñóº äàíèé ìàðøðóò.
Òàê³ ìàðøðóòè äîäàþòü ïåðåä

Âåëèêîäíåì, Çåëåíèìè ñâÿòàìè,
Ïîìèíàëüíèìè äíÿìè, ùîá æèòåë³ ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïðèáðàòè
íà öâèíòàð³ òà ïðîâ³äàòè ìîãèëè, — â³äïîâ³ëè íà íàøå çâåðíåííÿ â ïðåññëóæá³.
Îêð³ì òîãî, â ì³ñüêðàä³ çàçíà÷àþòü, ùî öâèíòàð ó Äîâæàíö³ ðîçòàøîâàíèé îäðàçó ïîðó÷ Ëüâ³âñüêî¿ òðàñè, à ó öüîìó íàïðÿìêó
êóðñóþòü óñ³ ìàðøðóòè, ùî ¿çäÿòü
ó íàïðÿìêó Îçåðíî¿, Çáîðîâà, Çîëî÷åâà, Ëüâîâà, ÿêèìè ìîæóòü
ñêîðèñòàòèñÿ óñ³ áàæàþ÷³.
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Медицина  Вони щодня впродовж року
ведуть боротьбу за життя тих пацієнтів,
у яких ковід протікає у важких формах.
І вони... втомилися та потребують заміни.
Про те, що медиків не вистачає, раніше
заявили в управлінні охорони здоров`я.
У яких закладах і чому саме там найбільше
потрібні медики, читайте в матеріалі
ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM,
097-161-41-50

— Ìåäèêè ïðàöþþòü ó íàäçâè÷àéíî íàïðóæåíîìó ðåæèì³,— êàæå
íà÷àëüíèöÿ óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
çäîðîâ`ÿ Îëüãà ßðìîëåíêî.— Ïîêè
ùî ë³êóâàëüí³ çàêëàäè ñïðàâëÿþòüñÿ ñâî¿ìè ñèëàìè ç íàïëèâîì ïàö³ºíò³â, ÿêèé áà÷èìî. Àëå ò³ ìåäèêè,
ÿê³ ïðàöþþòü ó áðèãàäàõ, õî÷óòü,
ùîá ¿õ çàì³íèëè. Òîìó çàðàç ñòâîðþºìî íîâ³ áðèãàäè «íà çàì³íó»,
ïðèíàéìí³, òèì÷àñîâî. Öå ïîâèíí³
áóòè ëþäè ç äîñâ³äîì, ç ïåâíèìè
ìåäè÷íèìè êàòåãîð³ÿìè.
Íàéá³ëüøå, çà ñëîâàìè Îëüãè
ßðìîëåíêî, ìåäèê³â ïîòðåáóþòü
â Òåðíîï³ëüñüê³é ì³ñüê³é ë³êàðí³
øâèäêî¿ äîïîìîãè.
— Àëå ³ â ðàéîíàõ º íåîáõ³äí³ñòü
ó çàì³í³ ë³êàð³â. Ïîêè ùî íàéá³ëüøå çâåðíåíü ç òàêîþ ïðîáëåìîþ
º ëèøå â³ä ë³êàðí³ øâèäêî¿ äîïîìîãè. Ìè çá³ëüøóºìî ê³ëüê³ñòü
ë³æîê ó áàãàòüîõ çàêëàäàõ, îòæå,
ïîòð³áí³ äîäàòêîâ³ áðèãàäè, áî
çá³ëüøóºòüñÿ íàâàíòàæåííÿ íà ò³,
ÿê³ ïðàöþâàëè äî òîãî. Ñòâîðþþ÷è íîâ³ áðèãàäè, ìè õî÷åìî, ùîá
öå áóëè ëþäè «ñâ³æ³», àäæå ò³, ÿê³
ïîíàä ð³ê ïðàöþþòü ó «êîâ³äíèõ»
â³ää³ëåííÿõ, ³ ñàì³ õâîð³þòü. Êð³ì
òîãî, ìàþòü ïðàâî íà â³äïóñòêè.
Âîíè ïîòðåáóþòü â³äïî÷èíêó, —

ñêàçàëà ïàí³ ßðìîëåíêî.
ВІДПОЧИВАТИ НІКОЛИ…
Ïðî ðåàë³¿ ðîáîòè ë³êàð³â ³íôåêö³éíîãî â³ää³ëåííÿ Òåðíîï³ëüñüêî¿
ë³êàðí³ øâèäêî¿ äîïîìîãè ãîâîðèìî ç ë³êàðåì-³íôåêö³îí³ñòîì,
åêñïåðòêîþ ç ³íôåêö³éíèõ õâîðîá
ïðè óïðàâë³íí³ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêðàäè Ñâ³òëàíîþ Ñí³öàðåíêî.
— Ìè ïðàöþºìî ç ïåðåíàâàíòàæåííÿì. ßêùî ï³ñëÿ ðîáîòè
çàëèøàºìîñü íà 2–3 ãîäèíè,
à íå íà äîâøå — öå âæå ùàñòÿ.
Çà ð³ê, çâ³ñíî, âòîìà â³ä÷óâàºòüñÿ.
Ìè äîâàíòàæåí³ ³ ÷åðãóâàííÿìè
âíî÷³, ³íêîëè — íà âèõ³äí³, — ðîçïîâ³äàº ë³êàðêà.
Âàæêî íå ëèøå ô³çè÷íî, âàæêî
åìîö³éíî. ßêùî ðîçïî÷èíàºø îáõ³ä áëèçüêî 10-¿ ðàíêó, òî âèõîäèø
î 14-³é. Äàë³ — ïðèéîì õâîðèõ,
ÿê³ ïîñòóïèëè. ×èìàëî ÷àñó çàáèðàº âåäåííÿ äîêóìåíòàö³¿. Çàðàç
ç`ÿâèëèñü íîâ³ åëåêòðîíí³ ïîäà÷³
äàíèõ. ² ÿ íå îäíà ó òàêèõ äóìêàõ.
Âòîìèëèñÿ âñ³… Ôàêòè÷íî ó íàñ
ï³âòîðàçì³ííèé ðîáî÷èé äåíü.
З ПАЦІЄНТАМИ ЩОДНЯ
Á³ëüø³ñòü «êîâ³äíèõ» â³ää³ëåíü
ïðàöþþòü çà áðèãàäíèì ìåòîäîì
ðîáîòè. Òîáòî îäíó äîáó ë³êàð
ïðàöþº — îäíó àáî äâ³ â³äïî÷è-

âàº. Ó ë³êàðí³ øâèäêî¿ äîïîìîãè
ë³êàð³ ïðàöþþòü ïîçì³ííî: çðàíêó
íà ðîáîòó, óâå÷åð³ — äîäîìó. Êîëè
âèïàäàº ÷åðãóâàííÿ âíî÷³ — ïðàöþþòü ï³âòîðè äîáè.
— Òàê ìè ïðàöþºìî â³ä ïî÷àòêó
ïàíäåì³¿. Àäæå òàê ë³êàð ìîæå ïîñò³éíî âåñòè ñâî¿õ ïàö³ºíò³â. Õâîð³ íå º ñòàá³ëüíèìè: òîáòî çàðàç
ìîæå ëþäèíà ïî÷óâàòèñÿ äîáðå,
à äî âå÷îðà ïîòðåáóâàòè ðåàí³ìàö³éíèõ çàõîä³â. Òîìó, ÿêùî ë³êàð
ñïîñòåð³ãàº õâîðîãî ³ áà÷èòü äèíàì³êó — ë³êóâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ
åôåêòèâí³øå, àäæå íå äîâîäèòüñÿ
ùîäíÿ äåòàëüíî ïåðåäàâàòè óñþ
³íôîðìàö³þ êîëåãàì,— ââàæàº ïàí³
Ñí³öàðåíêî. — Õî÷à äëÿ ë³êàð³â òà-

ФОТО ВАДИМА ЄПУРА

ХВОРИХ БАГАТО,МЕДИКИ
ВИСНАЖЕНІ. ЇМ ПОТРІБНА ЗАМІНА

«Çì³í â îïëàò³ ïðàö³
ë³êàð³â íå ñòàëîñÿ.
Ìè ÿê îòðèìóâàëè
îêëàä, òàê ³ îòðèìóºìî.
Тернопільська лікарня швидкої допомоги.
Çàðïëàòà ë³êàðÿ â³ä 7
Саме тут потребують найбільше медиків
äî 9 òèñÿ÷ ãðèâåíü»
êèé ðåæèì ðîáîòè ùå âàæ÷èé. Áî
çà òàêèé êîðîòêèé ÷àñ â³äïî÷èíêó
ðåàá³ë³òóâàòèñü íå âäàºòüñÿ. Òèì
á³ëüøå ³ êîëåãè õâîð³þòü.
ЗРОБИЛИ ДОДАТКОВІ ЛІЖКА
Çà ð³øåííÿì ì³ñüêîãî øòàáó äëÿ
áîðîòüáè ç êîðîíàâ³ðóñîì íà áàç³
ë³êàðí³ øâèäêî¿ äîïîìîãè ñòâîðèëè ïîâíîö³ííèé ãîñï³òàëü äëÿ
íàäàííÿ äîïîìîãè ïàö³ºíòàì ç
COVID, âêëþ÷àþ÷è ãîñòðó õ³ðóðã³÷íó òà òðàâìàòîëîã³÷íó äîïîìîãó.
— Çà ðîçðàõóíêàìè ç ÍÑÇÓ,
ìàêñèìàëüíî ìîæåìî îáñëóæèòè
160 õâîðèõ. Ìè ïåðåãðóïóâàëèñü
òà íàäàºìî äîïîìîãó íà 160-òè
ë³æêàõ âëàñíèìè ðåñóðñàìè, àëå
öå ñïðàâä³ âêðàé âàæêî. Áî íàâ³òü
íà ñüîãîäí³ ìè ÷àñòèíó ïåðñîíàëó
ïåðåâåëè â ³íôåêö³éíå â³ää³ëåííÿ.
À ç òèõ ëþäåé, ÿê³ çàëèøèëèñü,

äóæå íåáàãàòî ãîòîâ³ ïðàöþâàòè
ç «êîâ³äíèìè» õâîðèìè, — ñêàçàâ
ßðîñëàâ ×àéê³âñüêèé.

ºòüñÿ, ùî çàðàç çàðïëàòà ë³êàðÿ ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 9 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Ó òîé æå ÷àñ ñåðåäí³é ìåäè÷íèé
ïåðñîíàë îòðèìóº â ìåæàõ 7 òèñ.
ãðí, ìîëîäøèé — 5 òèñ. ãðí.
— Çì³í â îïëàò³ ïðàö³ ë³êàð³â
íå ñòàëîñÿ. Ìè ÿê îòðèìóâàëè
òàðèôíèé îêëàä, òàê ³ îòðèìóºìî.
Â³í íå çì³íèâñÿ. Ñåðåäíÿ çàðïëàòà
ë³êàðÿ â³ä 7 äî 9 òèñÿ÷ ãðèâåíü, —
êàæå ïàí ×àéê³âñüêèé.
Çàçíà÷èìî, ùî ë³êàðÿì, ÿê³
ïðàöþþòü â êîâ³äíèõ â³ää³ëåííÿõ,
ïåðåäáà÷åí³ íàäáàâêè. ßê ðîçïîâ³äàþòü â ïðåññëóæá³ ÍÑÇÓ, ñëóæáà
îïëà÷óº íàäàí³ ìåäïîñëóãè ïàö³ºíòàì ç êîâ³äîì, ó òàðèô âõîäÿòü
³ äîïëàòè ìåäèêàì — äî 300%.
Ðîçì³ð äîïëàò òà õòî ¿õ îòðèìóº,
âèçíà÷àº ãîëîâíèé ë³êàð â³äïîâ³äíî
äî çàêîíîäàâñòâà òà êîëåêòèâíîãî
äîãîâîðó. Ñóìà äîïëàò ð³çíà, çàçíà÷åíî ó ïîñòàíîâ³ Êàáì³íó.

НАВАНТАЖЕННЯ ВЕЛИКЕ
— Ó ë³êàðí³ ïîòð³áåí ë³êàð-ðåàá³ë³òîëîã, ë³êàð-åï³äåì³îëîã òà
ê³ëüêà ³íøèõ ñïåö³àë³ñò³â. ² çàðàç
ìè âæå çíàéøëè öèõ ïðàö³âíèê³â
÷åðåç «á³ðæó ïðàö³», — êàæå ïàí
×àéê³âñüêèé.
Ïðàöþâàòè ñòàëî âàæ÷å, êàæå
êåð³âíèê ë³êàðí³.
— Íàâàíòàæåííÿ çá³ëüøóºòüñÿ
íå ëèøå ÷åðåç òå, ùî ïàö³ºíò³â
á³ëüøå, à é ÷åðåç òå, ùî âîíè ñòàëè
«âàæ÷³». Àëå êàòàñòðîô³÷íî¿ ñèòóàö³¿ ³ç çàáåçïå÷åííÿì ìåäïåðñîíàëó
íåìàº. Ìè ñïðàâëÿºìîñü, — êàæå
êåð³âíèê.
ЯКА ЗАРПЛАТА В ЛІКАРІВ
Íà ñàéò³ ÌÎÇ Óêðà¿íè çàçíà÷à-

ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM,
097–161–41–50

 Ñòóäåíòö³ Òåðíîï³ëüñüêîãî
ìåäóí³âåðñèòåòó, 21-ð³÷í³é Ìàð³¿ Ãåí÷åâñüê³é, íåãàéíî ïîòð³áíà
îïåðàö³ÿ ç ïåðåñàäêè ê³ñòêîâîãî
ìîçêó.
Â Óêðà¿í³ òàê³ îïåðàö³¿ íå ïðîâîäÿòü. À ëèøå äëÿ ïîøóêó äîíîðà íåîáõ³äíî 3 òèñ. äîëàð³â.
— Ë³êóâàòè ëþäåé ÿ õîò³ëà
çìàëêó. Öå áóëà ìîÿ ìð³ÿ. ß ðîäîì ç Îäåùèíè. Â ²çìà¿ëüñüêîìó
ìåäè÷íîìó ó÷èëèù³ îòðèìàëà ñåðåäíþ ñïåö³àëüíó îñâ³òó çà íàïðÿìêîì «Àêóøåðñüêà ñïðàâà».
Ïîò³ì ï³âòîðà ðîêó ïðàöþâàëà
â ð³äíîìó ²çìà¿ë³ àêóøåðêîþ ï³ñëÿïîëîãîâîãî òà ïðèéìàëüíîãî
â³ää³ëåíü, — ðîçïîâ³äàº ä³â÷èíà.

Ìàð³ÿ âèð³øèëà íå çóïèíÿòèñü
íà äîñÿãíóòîìó òà ïðîäîâæèòè
íàâ÷àííÿ. Äëÿ öüîãî îáðàëà Òåðíîï³ëüñüêèé ìåäóí³âåðñèòåò ³ ñïåö³àëüí³ñòü «Ìåäèöèíà».
— Ó ìåíå çíîâó òðàïèâñÿ ðåöèäèâ, — êàæå ä³â÷èíà. — Çàðàç
ìè çáèðàºìî òðè òèñÿ÷³ äîëàð³â
íà ïîøóê äîíîðà ê³ñòêîâîãî ìîçêó.
ß ïîäàëà äîêóìåíòè â Ì³í³ñòåðñòâî
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íà áåçêîøòîâíó
îïåðàö³þ ç ïåðåñàäêè. Âîíà êîøòóº 125 òèñÿ÷ äîëàð³â. Ç ïîøóêîì
äîíîðà çâîë³êàòè íå ìîæíà.
Ä³â÷èíà õâîð³º âæå ÷îòèðè
ðîêè. ¯é ä³àãíîñòóâàëè ³ä³îïàòè÷íó àíåì³þ âàæêîãî ñòóïåíþ.
ßê ðîçïîâ³äàº Ìàð³ÿ, ÷åðåç öå
çàõâîðþâàííÿ, ê³ñòêîâèé ìîçîê
âèñíàæåíèé ³ íå ìîæå âèðîáëÿ-

òè äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü êë³òèí äëÿ
íîðìàëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ îðãàí³çìó.
— Ìåí³ ïîòð³áíî ïîñò³éíî ðîáèòè ïåðåëèâàííÿ êðîâ³. Àëå çàðàç
³ âîíè íå äîïîìàãàþòü. Âðÿòóâàòè ìîæå ëèøå ïåðåñàäêà, — êàæå
ä³â÷èíà. — Â Îäåñüê³é ë³êàðí³
â 2017 ðîö³ ÿ ïðîõîäèëà ë³êóâàííÿ, äâà ðîêè ïðèéìàëà òàáëåòêè,
ÿê³ ïðèãí³÷óþòü ³ìóí³òåò. Ïîò³ì
ð³ê ÿ æèëà íîðìàëüíî. À ó ñ³÷í³
öüîãî ðîêó â ìåíå ñòàâñÿ ðåöèäèâ.
ß çäàëà êðîâ ³ àíàë³çè áóëè ïîãàí³… Ë³êàð³ êàæóòü, ùî ë³êóâàòèñÿ
ïåðåëèâàííÿì âæå íå âèéäå.
Ïåðåñàäêó ê³ñòêîâîãî ìîçêó
ìîæíà çðîáèòè ó Òóðå÷÷èí³. Àëå
ïåðåä òèì ä³â÷èíó ÷åêàº íåïðîñòèé ïîøóê äîíîðà.

×åðåç õâîðîáó Ìàð³ÿ Ãåí÷åâñüêà âçÿëà àêàäåìâ³äïóñòêó. Ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ íàðàç³ õâîðîáà
íå äîçâîëÿº.
— Çàðàç ìîÿ íàéá³ëüøà ìð³ÿ —
öå îäóæàòè ³ æèòè òàê, ÿê ÿ æèëà
äî õâîðîáè. Õî÷ó ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ. Õî÷ó, ùîá áóòè íà êîðèñòü
ëþäÿì, — êàæå ä³â÷èíà.

ДОВІДКА
Усі необхідні документи, які підтверджують діагнози дівчини, є в
редакції.
Карта ПриватБанк
5168752011157198
Отримувач: ГЕНЧЕВСКАЯ МАРИЯ
ИВАНОВНА

ФОТО ОСОБИСТИЙ АРХІВ МАРІЇ ГЕНЧЕВСЬКОЇ

Допоможіть студентці зібрати кошти на пересадку

Марія Генчевська мріє
одужати і стати лікарем
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У КОГО ЗАМОВЛЯЛИ ПОДАРУНКИ
НА СОТНІ ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
Закупівлі  Лише за три місяці цього
року міська рада придбала чимало
цікавих товарів на сотні тисяч гривень
з бюджету громади. Ми проаналізували
закупівлі, які провели від початку
цього року. Цікаво, а які подарунки
та в кого замовляли чиновники
за наші з вами податки?
ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM,
097–161–41–50

²íôîðìàö³þ çíàõîäèìî â ºäèí³é ñèñòåì³ Äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü.
Ó ïîøóêó îáèðàºìî çàìîâíèêà —
Òåðíîï³ëüñüêà ì³ñüêà ðàäà.
«ЗОЛОТІ» КВІТИ
Îäèí ç íàéíîâ³øèõ òåíäåð³â,
ÿêèé çíàõîäèìî â ñèñòåì³ — «Ïàêåòè ïîäàðóíêîâ³». ¯õ ó ì³ñüê³é ðàä³
ïëàíóþòü çàêóïèòè çà î÷³êóâàíó
âàðò³ñòü 23 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
Ó òåíäåðí³é äîêóìåíòàö³¿ éäåòüñÿ, ùî ïàêåòè ïëàíóþòü çàêóïèòè äâîõ âèä³â ó ê³ëüêîñò³ 795 òà
720 øòóê. Ó ñåðåäíüîìó îäèí ïàêåò
êîøòóº 15 ãðèâåíü.
Ðàí³øå ì³ñüêà ðàäà âæå çàâåðøèëà òåíäåð íà çàêóï³âëþ êâ³ò³â
íà ñóìó 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Äîãîâ³ð
îïóáë³êóâàëè 3 áåðåçíÿ, òîæ, éìîâ³ðíî, ùî öå áóëî ç íàãîäè Ì³æíàðîäíîãî æ³íî÷îãî äíÿ.
Ïåðåìîæöåì òåíäåðó ñòàëî ÑÏÄ
ÔÎ «Áîëºùóê Îêñàíà ßðîñëàâ³âíà». ² òóò áåç ïîë³òèêè íå îá³éøëîñÿ. Ó äîãîâîð³ ïðî çàêóï³âëþ,
ÿêèé âæå óêëàëè, éäåòüñÿ ïðî òå,
ùî ì³ñüêðàäà çàêóïèëà 48 áóêåò³â,
ÿê³ êîøòóþòü ïî 350, 430, 800 òà
900 ãðèâåíü. Äîñòîéí³ òàê³ áóêåòè!
Äâ³ ïàíÿíêè ç-ïîì³æ óñ³õ îòðèìàëè
íàéäîðîæ÷³ ïðåçåíòè. Ö³êàâî, êîìó
âîíè ä³ñòàëèñÿ?!
Ö³êàâî òàêîæ, ùî ï³äïðèºìíèöÿ
Îêñàíà Áîëºùóê, ÿêà âèãðàëà òåíäåð, — âëàñíèöÿ ìåðåæ³ êâ³òêîâèõ
ìàãàçèí³â «Ôëîð³ÿ». Âîíà æ º äðóæèíîþ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè
òà êåð³âíèêà îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿
ïîë³òè÷íî¿ ñèëè «Çà Ìàéáóòíº»
Âîëîäèìèðà Áîëºùóêà. Çá³ã?
ПРИДБАЛИ ГОРНЯТКА
ТА ТЕРМОСИ
Ó ïðîöåñ³ ïîäàííÿ ïðîïîçèö³é —
³ òåíäåð íà çàêóï³âëþ ãîðíÿòîê.
Íà 110 ÷àøîê ç ëîãîòèïîì «Òåðíîï³ëü» ó ì³ñüêðàä³ îãîëîñèëè î÷³êóâàíó ñóìó — 33 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
Îòîæ, îäíà òàêà ÷àøêà ìàº êîøòóâàòè, îð³ºíòîâíî, 300 ãðèâåíü.
Òåíäåð çàâåðøèâñÿ 9 êâ³òíÿ. ²
â ê³íöåâ³é ö³íîâ³é ïðîïîçèö³¿ ñóìó
òàêè çíèçèëè. Çà ÷àøêè çàïëàòèëè
17 òèñÿ÷ ãðèâåíü, àáî 155 ãðèâåíü
çà îäíó. Ïåðåìîæöåì òåíäåðó ñòàëî ï³äïðèºìñòâî «Ñ³ëâåð Ïëàíò».

Çà ³íôîðìàö³ºþ ç ñàéòó çàêóï³âåëü,
çàðåºñòðîâàíå âîíî ó Ëüâîâ³.
Çàêóïèëè ó ì³ñüêðàä³ ³ òåðìîñè.
Ïðîöåñ çàêóï³âë³ âæå çàâåðøåíî.
Çà 36 815 ãðèâåíü ì³ñüêà ðàäà ïëàíóº çàêóïèòè 185 òåðìîñ³â ç íàíåñåííÿì. Îäèí òåðìîñ, â³äïîâ³äíî
äî äîêóìåíòàö³¿, ìàº êîøòóâàòè
199 ãðèâåíü.
Çà ³íôîðìàö³ºþ ç ñèñòåìè äåðæçàêóï³âåëü, ïåðåìîæöÿ òåíäåðó
âæå âèçíà÷èëè, à äîãîâ³ð ï³äïèñàëè. Òåðìîñè â ì³ñüêðàäó ïîñòà÷àòèìå ÔÎÏ «Ïàëÿíèöÿ Â³êòîð
Àíàòîë³éîâè÷». Çà ³íôîðìàö³ºþ ç
â³äêðèòèõ äæåðåë, â³äîìî, ùî ïàí
Ïàëÿíèöÿ — äîöåíò êàôåäðè, êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, äîöåíò
Òåðíîï³ëüñüêîãî Íàö³îíàëüíîãî
òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó.
Ó ñèñòåì³ Zàêóï³âë³ º ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî ó 2020-ìó ñàìå
Òåðíîï³ëüñüêà ì³ñüêà ðàäà ñòàëà
íàéá³ëüøèì ïëàòíèêîì ó ô³ðì³. Òà
çàêóïèëà òîâàðó íà ñóìó 0,2 ìëí
ãðí.
ЗАКУПИЛИ ПАРАСОЛІ, ПЛЕДИ,
ФУТБОЛКИ ТА СУМКИ
Çàâåðøèâñÿ ïåð³îä ïîäàííÿ
ïðîïîçèö³é ³ íà òåíäåð íà çàêóï³âë³ ì³ñüêðàäîþ «Ïàðàñîëüîê ç
íàíåñåííÿì».
195 ïàðàñîëü ïëàíóâàëè çàêóïèòè
íà ñóìó 39 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Îòæå,
îäíà êîøòóº 200 ãðèâåíü.
Ïåðåìîæöåì òåíäåðó ñòàâ ÔÎÏ
«Áîíäàðåíêî Äìèòðî Àíàòîë³éîâè÷». Çàÿâêà íà âèãîòîâëåííÿ ïðîäóêö³¿ áóëà ºäèíîþ. Òîæ ïàðàñîëüêè ðîáèòèìóòü àæ ó Â³ííèöüê³é
îáëàñò³.
Ïëåäè ç íàíåñåííÿì ó ì³ñüêðàä³
çàêóïèëè íà ñóìó 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü
ó ê³ëüêîñò³ 90 øòóê. Îäèí êîøòóº
ïîíàä 333 ãðèâí³. Ïåðåìîæöåì
â òåíäåð³ ñòàëà ÔÎÏ Çóáîâà Â³òàë³íà Â³êòîð³âíà.
Ïëåäè äëÿ òåðíîïîëÿí ðîáèòèìóòü àæ Õàðêîâ³, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü
³íôîðìàö³ÿ ç ñèñòåìè Prozorro.
Ñåðåä áðåíäîâàíèõ òîâàð³â, ÿê³
çàêóïèëè â ì³ñüêðàä³, º ³ ôóòáîëêè. Íà íèõ âèòðàòèëè 21800 ãðí.
200 øòóê ïî 109 ãðèâåíü êîæíà.
Óæå â³äîìèé ³ ïåðåìîæåöü òåíäåðó íà çàêóï³âë³. ² ôóòáîëêè äëÿ
ì³ñüêðàäè ðîáèòèìóòü ó ì. Êîâåëü, ùî íà Âîëèí³. Ïðèíàéìí³,
òàì þðèäè÷íà àäðåñà ï³äïðèºìñòâà-ïåðåìîæöÿ.

Êð³ì òîãî, íà ïîðòàë³ º ³íôîðìàö³ÿ ïðî çàêóï³âëþ ñóìîê íà ñóìó
26 950 ãðèâåíü. ¯õ çàêóïèëè 110,
âàðò³ñòþ 245 ãðèâåíü çà îäíó.
Ïåðåìîæåöü ó òåíäåð³ ÔÎÏ
«Êàòêîâà Íàòàëÿ Àíàòîë³¿âíà». ²
ñóìêè ïðèâåçóòü àæ ³ç Õàðêîâà.
Íàðó÷í³ ãîäèííèêè ç íàïèñîì
«Â³ä ì³ñüêîãî ãîëîâè» çàêóïèëè
íà ñóìó 97 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Âîíè
äâîõ âèä³â: ÷îëîâ³÷³ òà æ³íî÷³.
Òåíäåð âèãðàëî ï³äïðèºìñòâî
ÒÎÂ «ÏÅÐØÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ
ÃÎÄÈÍÍÈÊÎÂÈÉ ÇÀÂÎÄ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ ÐÓÑÜ».
ПОДАРУНКИ ЗА ПІВ МІЛЬЙОНА.
КОМУ ДІСТАНУТЬСЯ?
Êîìó æ äàðóâàòèìóòü ö³ ðå÷³ ³
õòî íèìè êîðèñòóâàòèìåòüñÿ, ìè
çàïèòàëè â ì³ñüê³é ðàä³, íàä³ñëàâøè
³íôîðìàö³éíèé çàïèò.
Â³äïîâ³äü îòðèìàëè 9 êâ³òíÿ.
Ó äîêóìåíò³ éäåòüñÿ, ùî ïîäàðóíêè
ïðèäáàëè â³äïîâ³äíî äî Ïðîãðàìè
ï³äòðèìêè êíèãîâèäàííÿ ì³ñöåâèõ
àâòîð³â òà çàáåçïå÷åííÿ ñâÿòêîâèõ ³ îô³ö³éíèõ çàõîä³â íà 2019–
2021 ðîêè â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.11.2018
¹ 7/30/17.
— Òàêîæ ïîäàðóíêîâà ïðîäóêö³ÿ
âðó÷àºòüñÿ âèùèì êåð³âíèöòâîì
ì³ñüêî¿ ðàäè ïðè íàãîðîäæåíí³
ïîäÿêîþ, àáî ãðàìîòîþ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, — éäåòüñÿ
â ïîâ³äîìëåíí³.

Áåç ïîë³òèêè òà
îñîáèñòèõ çâ'ÿçê³â
³ òóò íå îá³éøëîñÿ.
ª â òåíäåðàõ ³ìåíà
ðîäè÷³â ì³ñöåâèõ
ïîë³òèê³â
Êð³ì òîãî, ó ì³ñüêðàä³ ïîâ³äîìèëè, ùî íà òàê³ ö³ë³ ç áþäæåòó
òà ö³ëüîâîãî ôîíäó â 2021-ìó ðîö³
âèä³ëèëè 470 òèñ. ãðí òà îð³ºíòîâíî180 òèñ. ãðí â³äïîâ³äíî.
«Ïëàíóâàííÿ çàêóï³âåëü çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ïîòðåáè ó çàêóï³âë³ òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã. Çàïëàíîâàí³ çàêóï³âë³ âêëþ÷àþòüñÿ äî ð³÷íîãî ïëàíó çàêóï³âåëü.
Ô³íàíñóâàííÿ çàçíà÷åíî¿ âèùå
Ïðîãðàìè â³äáóâàºòüñÿ íà ï³äñòàâ³
ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.12.2020
¹ 8/2/17 «Ïðî áþäæåò Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè íà 2021 ð³ê», à ñàìå â äîäàòêó
7 ð³øåííÿ ïî Ïðîãðàì³ ï³äòðèìêè
êíèãîâèäàííÿ ì³ñöåâèõ àâòîð³â òà
çàáåçïå÷åííÿ ñâÿòêîâèõ ³ îô³ö³éíèõ çàõîä³â íà 2019–2021 ðîêè
âèä³ëåíî 470 òèñ. ãðí, òà çã³äíî
ð³øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó â³ä
02.02.2021 ¹ 45, ¹ 49 «Ïðî âèä³ëåííÿ êîøò³â», âèä³ëåíî 179,6 òèñ.
ãðí. çà ðàõóíîê êîøò³â ö³ëüîâèõ
ôîíä³â», — ïèøóòü â ì³ñüêðàä³.
Òîð³ê ç áþäæåòó çàêóïèëè ïîäàðóíêîâî¿ ïðîäóêö³¿ íà
640214,38 ãðí, êâ³ò³â íà 30000 ãðí.

СКІЛЬКИ ГРОШЕЙ ВИТРАТИЛА
ЛА
МІСЬКА РАДА НА ПОДАРУНКИ
КИ
ВІД ПОЧАТКУ ЦЬОГО РОКУ

Пакети подарункові

Квіти

23 тис. грн

30 тис. грн

Горнятка

Пледи

17 тис. грн

30 тис. грн

Термоси

Годинники

36,815 тис. грн

97 тис. грн

Парасолі

Футболки

39 тис. грн

21, 8 тис. грн
РАЗОМ

321,565
тис. грн

Сумки

26, 95 тис. грн

За інформацією сайту єдиної системи
Державних закупівель

ÊÐÈÌ²ÍÀË
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ВДАРИВ НОЖЕМ У ЖИВІТ. ЧОМУ
ЖІНКА ВСЕ ПРОБАЧИЛА У СУДІ
Насильство  Словесний конфлікт
переріс у бійку: чоловік вдарив дружину
ножем у живіт. Вона потрапила у лікарню,
а її благовірний — на лаву підсудних
ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44,
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

Ñ³ìåéíèé êîíôë³êò ïðèçâ³â äî á³äè. Ïîä³¿ â³äáóâàëèñü
ó ñ³÷í³ 2021 ð. íà Áîðù³âùèí³.
Áóêâàëüíî çà òèæäåíü äî òîãî
ïîä³áíà òðàãåä³ÿ ñòàëàñü ³ â Ïëîòè÷³, ùî â Êîç³âñüêìó ðàéîí³ — òàì ÷îëîâ³ê «âèõîâóâàâ»
49-ð³÷íó ²ðèíó êóëàêàìè. Ïðîòå
âðÿòóâàòè æèòòÿ ôåëüäøåðö³ ë³êàð³ íå çìîãëè.
Ùå îäíà ²ðèíà, 41-ð³÷íà òåðíîïîëÿíêà, ïîìåðëà ó ë³êàðí³
íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ, ï³ñëÿ «âèõîâàííÿ» êóëàêàìè â³ä ÷îëîâ³êà.
Ãåðî¿í³ íàøî¿ ³ñòîð³¿, 64-ð³÷í³é
ïåíñ³îíåðö³ îäíîãî ³ç ñ³ë Áîðù³âñüêîãî ðàéîíó, ïîùàñòèëî
á³ëüøå — âîíà âèæèëà, õî÷à ¿¿
çäîðîâ’ÿ ñóòòºâî ïîõèòíóëîñü.
Æ³íêà íàâ³òü áóëà ïðèñóòíüîþ
ó ñóä³, äå íà ëàâ³ íàâïðîòè áóâ
¿¿ êðèâäíèê, à çà ïàñïîðòîì, —
çàêîííèé ÷îëîâ³ê.
ПІШЛА ДО ЦЕРКВИ І
НАВІДАЛА МАМУ: ПРИЙШЛА
ПІЗНО
Îëüãà (äàí³ æ³íêè çì³íåí³ ç
åòè÷íèõ ì³ðêóâàíü — ïðèì. àâò.)
ïðîæèâàëà ç ÷îëîâ³êîì íà îäíîìó ïîäâ³ð’¿, àëå â ð³çíèõ áóäèíêàõ. 17 ñ³÷íÿ çðàíêó æ³íêà
ï³øëà äî öåðêâè. Ï³ñëÿ öüîãî
çàéøëà ïðîâ³äàòè ë³òíþ ìàò³ð.
Äîäîìó íå ïîñï³øàëà, òîìó ïîâåðíóëàñÿ áëèçüêî 23.00. Äâåð³
äî ¿¿ áóäèíêó áóëè çà÷èíåíèìè,
³ âîíà çðîçóì³ëà, ùî ¿õ çàêðèâ
÷îëîâ³ê. Ï³øëà äî éîãî áóäèíêó òà ïðîñèëà ïîâåðíóòè êëþ÷³.
Ïîäðóææÿ ÷åðåç öå ïîñâàðèëîñü.

Ñâàðêà òðèâàëà ç ï³â ãîäèíè.
Ç íåðâ³â æ³íêà íàâ³òü ïîäðÿïàëà áëàãîâ³ðíîãî. Íîæà òà ÿê â³í
îïèíèâñÿ â ðóêàõ ÷îëîâ³êà, êàæå,
íå áà÷èëà. Àëå ÿêî¿ñü ìèò³ ÷îëîâ³ê ï³äá³ã äî íå¿.
— Óäàðó òà áîëþ íå â³ä÷óëà, àëå ïî æèâîò³ ïîòåêëà òåïëà ð³äèíà, ³ ÿ çðîçóì³ëà, ùî
òî êðîâ, — ðîçïîâ³äàëà ó ñóä³
ïàí³ Îëüãà. — Ïîá³ãëà äî ñóñ³äêè, äå ìåí³ íàäàâàëè ïåðøó
äîïîìîãó…
Çãîäîì åêñïåðòè âèÿâèëè
ó æ³íêè ïðîíèêàþ÷å ïîðàíåííÿ ÷åðåâíî¿ ñò³íêè ñïðàâà ç ïîøêîäæåííÿì ñåðîçíî¿ îáîëîíêè
òîâñòî¿ êèøêè òà î÷åðåâèíè,
ÿêå çà îçíàêîþ íåáåçïåêè äëÿ
æèòòÿ íà ìîìåíò çàïîä³ÿííÿ
íàëåæèòü äî òÿæêîãî ò³ëåñíîãî
óøêîäæåííÿ.
Ó ÷îëîâ³êà, ä³¿ ÿêîãî ñë³äñòâî
êâàë³ô³êóâàëî ÿê óìèñíå òÿæêå
ò³ëåñíå óøêîäæåííÿ, íåáåçïå÷íå
äëÿ æèòòÿ â ìîìåíò çàïîä³ÿííÿ, — ñâîÿ âåðñ³ÿ. Õî÷à â ñóä³ â³í
ïðîâèíó ñâîþ âèçíàâ ³ ïîãîäèâñÿ
ç óñ³ìà äîêàçàìè, ç³áðàíèìè ï³ä
÷àñ ñë³äñòâà. Â³í ïðèãàäàâ, ÿê
ï³çíî ââå÷åð³ äî éîãî áóäèíêó
ïðèéøëà äðóæèíà. Âîíè ñâàðèëèñü ÷åðåç êëþ÷³, ³ òîä³ äðóæèíà
éîãî ïîäðÿïàëà.
ВОНА ЙОГО… ПРОБАЧИЛА
Ïåðåêîíóâàâ ñóä, ùî í³æ áóâ
á³ëÿ íüîãî, ³ â õîä³ êîíôë³êòó
â³í ì³ã íàíåñòè óäàð äðóæèí³,
îäíàê âñ³õ îáñòàâèí íå ïàì`ÿòàº.
Äðóæèíà, ïðèãàäóâàâ, âèéøëà,
à â³í ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ íå çíàéøîâ ¿¿ â áóäèíêó ³ òîìó ïîäçâîíèâ äî ñåñòðè, ùîá òà âèêëèêàëà

Понад дві тисячі заяв про насилля — за три місяці
За січень-березень до територіальних підрозділів поліції області надійшло понад дві тисячі
повідомлень про домашнє насильство. Найбільше зверталися
за допомогою жінки.
— За результатами проведених
перевірок, поліцейські склали
1546 адмінпротоколів на сімейних дебоширів та розпочали
42 кримінальних провадження, —
розповідає старший інспектор
відділу дільничних офіцерів
управління превентивної діяльності поліції Тернопільщини Дмитро Адамович. Виїхавши на місце
події, правоохоронці оцінюють
ситуацію, опитують свідків, очевидців та з урахуванням результатів оцінки ризиків приймають

рішення щодо винесення термінових заборонних приписів
кривднику. За три місяці винесено 792 таких приписи.
Найбільше повідомлень про насилля в родинах поліцейські фіксують в обласному центрі. Вже
понад рік тут працює мобільна
група з протидії домашньому
насильству. За три місяці цього
року її працівники здійснили
533 виїзди на такі повідомлення, в кожному третьому випадку
факти насильства підтвердилися.
Поліцейські склали 198 адмінпротоколів за ст. 173–2 КУпАП та
40 протоколів за ст. 183 КУпАП,
відомості за дев’ятьма фактами
внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

øâèäêó òà ïîë³ö³þ. ßê íàíîñèâ
íîæîâ³ ïîðàíåííÿ òà ÿê í³æ îïèíèâñÿ â éîãî ðóêàõ, òåæ, ñòâåðäæóâàâ, — íå ïàì'ÿòàº. Æîäíèõ
ðàí íà ïîòåðï³ë³é íå áà÷èâ.
Ó ñóä³, äî ðå÷³, äðóæèíà… ïðîñèëà íå ïîçáàâëÿòè îáâèíóâà÷åíîãî âîë³. ² ñóä âðàõóâàâ ¿¿ äóìêó.
À ùå òå, ùî ïåíñ³îíåð òÿæêî
õâîð³º, äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðèòÿãóºòüñÿ âïåðøå
³ ïîçèòèâíî õàðàêòåðèçóºòüñÿ.
— Âèçíàòè âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò.
121 ÊÊ Óêðà¿íè ³ ïðèçíà÷èòè
ïîêàðàííÿ ï'ÿòü ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³, — òàêèì áóâ âèðîê
Áîðù³âñüêîãî ðàéñóäó. — Íà ï³äñòàâ³ ñò. 75 ÊÊ Óêðà¿íè çàñóäæåíîãî çâ³ëüíèòè â³ä â³äáóâàííÿ
ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ
âîë³ ç âèïðîáóâàííÿì, âèçíà÷èâøè ³ñïèòîâèé ñòðîê òðè ðîêè.

ßê íàíîñèâ íîæîâ³
ïîðàíåííÿ òà ÿê í³æ
îïèíèâñÿ â éîãî ðóêàõ,
÷îëîâ³ê ñòâåðäæóâàâ, —
íå ïàì'ÿòàº. Æîäíèõ
ðàí íà äðóæèí³ íå áà÷èâ
Àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà âèðîê
ìîæå áóòè ïîäàíà äî Òåðíîï³ëüñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó ÷åðåç
Áîðù³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ïðîòÿãîì òðèäöÿòè äí³â ç äíÿ éîãî
ïðîãîëîøåííÿ.
Äî ñëîâà, æóðíàë³ñòè «RIA
ïëþñ» ïåðåãëÿíóëè ïîíàä ï³â
ñîòí³ âèðîê³â ó ªäèíîìó ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü, ùî ñòîñóþòüñÿ ïîêàðàíü çà äîìàøíº
íàñèëüñòâî. ×àñòèíà ñ³ìåéíèõ
òèðàí³â â³äáóâàºòüñÿ óìîâíèìè
òåðì³íàìè ïîêàðàííÿ àáî ñîòíåþ-äðóãîþ ãîäèí ãðîìàäñüêèõ
ðîá³ò. Ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ ñòîðîíè êîíôë³êòó âçàãàë³ éøëè
íà ïðèìèðåííÿ…

ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ
 1546 адмінпротоколів за три місяці склали поліцейські
на сімейних дебоширів та розпочали 42 кримінальних
провадження.
 За три місяці винесено 792 заборонних приписи кривднику.
 Найбільше повідомлень про насилля в родинах поліцейські
фіксують в Тернополі.
 Вже понад рік в обласному центрі працює мобільна група з
протидії домашньому насильству. За три місяці цього року її
працівники здійснили 533 виїзди на такі повідомлення.
 У кожному третьому випадку факти насильства підтвердилися.
 Поліцейські склали 198 адмінпротоколів за ст. 173–2 КУпАП
та 40 протоколів за ст. 183 КУпАП, відомості за дев’ятьма
фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
За інформацією відділу комунікації поліції Тернопільської області

ДОВІДКА
ДЕ ШУКАТИ ДОПОМОГИ
Якщо ви стали жертвою домашнього насилля, можете звернутись за такими контактами: Центр безоплатної правової допомоги — гаряча лінія
0 800 213 103.
Гаряча лінія з боротьби з домашнім насильством ГО «Ла Страда» —
0 800 500 335 або 116 123.
Гаряча лінія з попередження домашнього насильства 1547.
Поліція: 102.

Що робити, якщо ви стали жертвою домашнього насилля
— Найперше, що хочеться порадити жінкам в такій ситуації —
не бійтесь звертатись за допомогою. Не терпіть, якщо страждаєте
від домашнього насилля, — коментує юрист Тернопільського
місцевого центру «Безоплатна
правова допомога» Оксана Тимчишин. — Обов’язково реагуйте
на перші ознаки домашнього
насильства. Не чекайте, що це
пройде. Тому, що дуже часто,
якщо, наприклад, чоловік б’є
один раз — це може повторитись.
При вчиненні над вами насилля — викликайте поліцію та
вимагайте складення адміністративного протоколу. Також
поліцейські можуть виносити
заборонні приписи. За яки-

ми насильнику забороняється
знаходитися з жертвою та потерпілими в одному приміщенні.
Таким припис може видаватися на термін до 10 днів. Також
через суд ви можете вимагати
обмежувальних приписів. Це заборона наближатися до місць,
де перебуває жертва, та заборона спілкування.
— Для того, щоб суд міг винести
такий припис, у вас має бути достатньо доказів, що ви справді
потерпіли, — продовжує юрист. —
Тому максимально фіксуйте усю
завдану вам шкоду. Якщо це
фізичне насилля — зверніться
до лікаря та задокументуйте ці
всі тілесні пошкодження. Якщо
насильство психічне — запишіть

свій стан на відео або диктофон.
Це саме стосується погроз. Якщо
буде запис такої розмови, це
може допомогти вам.
Також важливо розуміти, що у випадку примирення варто все-таки
залишити вашу заяву в правоохоронців. Тому що, якщо насилля
вчиняється постійно — міра покарання теж зростає.
Також для боротьби з домашнім
насильством в управлінні соціальної політики створили спеціальний підрозділ під назвою «Поліна». Вони тримають на обліку
усі сім’ї, у яких вже вчинялось
домашнє насильство. Психологи цього підрозділу працюють і
з жертвами насилля та з кривдниками.

8

ÐÅÒÐÎ

RIA ïëþñ, 14 êâ³òíÿ 2021

На зорі Незалежності їдальня на другому поверсі будівлі занепала, а нове кафе «Нептун» одразу привернуло увагу тернополян, які хотіли відпочити

ЯК ПРИВАБЛЮВАЛО І ВІДЛЯКУВАЛО
КУЛЬТОВЕ КАФЕ «НЕПТУН»
Історія  Чи пам’ятаєте ви кафе
«Нептун», що навпроти школи № 6?
Воно стало лише частиною великої
історії будівлі, яка бере витоки з
60-их років та триває й досі. Тут був
і ресторан, і їдальня. Люди відпочивали
сім’ями та влаштовували весілля

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758,
FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM

Ìè ïðîäîâæóºìî ñåð³þ ïóáë³êàö³é ïðî «êóëüòîâ³» çàêëàäè
Òåðíîïîëÿ. ² â öüîìó ìàòåð³àë³
ðîçïîâ³ìî âàì ïðî âåëèêó ³ñòîð³þ íåâåëèêî¿ áóä³âë³ íà âóëèö³
Ðóñüêà, 5.
Êîëè ñàìå ïîáóäóâàëè áóä³âëþ,
ó â³ëüíèõ äæåðåëàõ ³íôîðìàö³¿
íàì çíàéòè íå âäàëîñÿ.
Êðàºçíàâåöü Îëåêñàíäð Ñòîëÿðîâ ðîçïîâ³äàâ, ùî ãàñòðîíîì
ìàéæå âåñü ÷àñ áóâ ó ïðèì³ùåíí³ ³
ðîçì³ùóâàâñÿ íà ïåðøîìó ïîâåð-

ñ³. À íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ñïî÷àòêó
ôóíêö³îíóâàëà ¿äàëüíÿ, ï³çí³øå —
êàôå. Õî÷à öåé çàêëàä ëþäè ðàäøå ñïðèéìàëè ÿê ðåñòîðàí.
— Ó 60-èõ â Òåðíîïîë³ áóëè
ëèøå òðè çàêëàäè íàéâèùîãî ð³âíÿ: ðåñòîðàíè «Óêðà¿íà» òà «Òåðíîï³ëü», à òàêîæ öå êàôå. Âîíî
òàê ³ íàçèâàëîñÿ «Êàôå», — çãàäóº
ïðî çàêëàä ïàí Ñòîëÿðîâ. — Òàì
â³äçíà÷àëè âåñ³ëëÿ. Ââàæàëîñÿ,
ùî â ðåñòîðàí³ çàíàäòî äîðîãî,
à â «Êàôå» ìîæíà ñïðàâëÿòè.
Òîìó ñàìå òàì áóëî íàéá³ëüøå
ñâÿòêóâàíü.
Ï³çí³øå â Òåðíîïîë³ ç’ÿâèëèñÿ

é ³íø³ çàêëàäè — êàôå «Ìîðîçèâî» òà «Çàòèøîê». Âõ³ä äî «Êàôå»
çíàõîäèâñÿ ñïðàâà, ³ ñõîäàìè â³â
íà äðóãèé ïîâåðõ.
Çà ñòàòóñîì «Óêðà¿íà» òà «Òåðíîï³ëü» áóëè âèù³, àëå ö³íè áóëè
äîñòóïí³ø³ â «Êàôå.
Ó 80-èõ íà äðóãîìó ïîâåðñ³ âæå
ôóíêö³îíóâàëà ¿äàëüíÿ «Þí³ñòü».
ßê çãàäóº ³ñòîðèê Âîëîäèìèð
Îêàðèíñüêèé, òàì îá³äàëè ïåðåâàæíî ó÷í³ øêîëè ¹ 6, ùî
ðîçòàøîâàíà íàâïðîòè.
Ö³íè «íå êóñàëèñÿ», à âèá³ð
ñòðàâ áóâ âåëèêèì, òîìó ¿äàëüíÿ
³ ñòàëà äîñèòü ïîïóëÿðíîþ.
Òà íà çîð³ Íåçàëåæíîñò³ ¿äàëüíÿ
çàíåïàëà, ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ âëàñíèêè ïðèì³ùåííÿ, à ðàçîì ç íèìè
³ íîâå êàôå «Íåïòóí», ùî îäðàçó ïðèâåðíóëî óâàãó òåðíîïîëÿí,
ÿê³ õîò³ëè â³äïî÷èòè ñ³ì’ºþ. ßê ³
çàêëàäè, ùî áóëè ðàí³øå, ôóíêö³îíóâàëî âîíî íà äðóãîìó ïîâåðñ³.
ßê ïðèãàäóº ³ñòîðèê Âîëîäèìèð
Õàíàñ, ùå íà ïî÷àòêó íóëüîâèõ
ðîê³â çàêëàä ïðàöþâàâ ñïðàâíî,
ï³çí³øå áóëè íàâ³òü ÷óòêè, ùî
éîãî â³äðåìîíòóþòü òà îíîâëÿòü.

У 1961 році про гастроном на першому поверсі писали у газеті
«Вільне життя». Тернопіль — 1961 р. з газети «Вільне Життя»
²íôîðìàö³¿, êîëè ñàìå çàêðèëè çàêëàä, çíàéòè íå âäàëîñÿ.
Òà íàâ³òü íà çí³ìêàõ ´ó´ë-êàðò
2015 ðîêó âèäíî, ùî ïðèì³ùåííÿ
äàâíî íå îíîâëþâàëè, à çàñòàð³ëèé íàïèñ «êàôå «Íåïòóí» ðàäøå
â³äëÿêóâàâ îõî÷èõ éîãî â³äâ³äàòè.
Ó 2019 ðîö³ íà çàñ³äàíí³ ì³ñüêî¿
РЕКЛАМА

У 2019 році власники «Нептуна» представили проєкт оновленої будівлі

ðàäè Òåðíîïîëÿ äîçâ³ë íà çåìëþ
âëàñíèêó «Íåïòóíà» íå äàëè, òîìó
àìá³òíèé ïðîºêò ç ðåêîíñòðóêö³¿
áóä³âë³ òàê ³ íå ðåàë³çóâàëè.
Ìèíóëîãî ðîêó áóä³âëþ ïî÷àëè
îíîâëþâàòè òà ðåìîíòóâàòè. ßêèì
áóäå çàêëàä, ùî ôóíêö³îíóâàòèìå
â í³é, ïîêàæå ÷àñ.

ÏÎÄÎÐÎÆ²
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ЗАГУБЛЕНІ В ЛІСІ. ЧОМУ ВАРТО
ПОБАЧИТИ РУСИЛІВСЬКІ ВОДОСПАДИ
НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097–445–82–67,
NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM

Õî÷åòå â³äïî÷èòè äóøåþ â³ä
áóäåííèõ ïðîáëåì òà íåãàòèâó?
Îòðèìàòè ñâ³æ³ âðàæåííÿ òà íàðîáèòè ÷óäîâèõ ñâ³òëèí äëÿ ñîöìåðåæ ³ íå ò³ëüêè? Â³äêðèºìî
äëÿ âàñ ñêðîìíå äèâî ïðèðîäè,
ÿêå áàãàòüîì íàãàäóº Ïë³òâ³öüê³
îçåðà â Õîðâàò³¿, ùîïðàâäà, ðîçìàõ ó íüîãî çíà÷íî ñêðîìí³øèé.
Êàñêàä âîäîñïàä³â, ÿêèé çàõîâàâñÿ ó òðèê³ëîìåòðîâîìó
êàíüéîí³, òóðèñòè÷íà ðîäçèíêà
Òåðíîï³ëüùèíè — Ðóñèë³âñüê³
âîäîñïàäè. Ñåðåä ãóñòîãî ë³ñó,
ó ãëèáîê³é óùåëèí³ âàì âäàñòüñÿ
ïîáà÷èòè äî äâîõ äåñÿòê³â ñòð³ìêèõ ³ íå äóæå ïîòîê³â ì³íåðàëüíî¿
âîäè. ßê ïåðåêîíóþòü ð³çí³ äæåðåëà, âîäà òóò íå ëèøå êðèøòàëåâî ÷èñòîãî, ñìàðàãäîâîãî êîëüîðó,
à ùå é ìàº êîðèñí³ âëàñòèâîñò³.
ЯК ДОЇХАТИ?
ßê óæå çàçíà÷àëè âèùå, ç îáëàñíîãî öåíòðó äî Ðóñèëîâà, ùî
íà Áó÷à÷÷èí³ (òåïåð ×îðòê³âñüêèé
ðàéîí) — 85 êì.
Íàéêðàùå ìàíäðóâàòè ñþäè
íà âëàñíîìó àâòî, õî÷à äîðîãà
(îñîáëèâî îñòàíí³ ê³ëîìåòðè),
÷åñíî êàæó÷è, æàõëèâà. Ðóõàéòåñÿ ç Òåðíîïîëÿ ÷åðåç Òåðåáîâëþ ³ äî Áó÷à÷à. Çâ³äòè — âæå
äî Ðóñèëîâà, ê³ëüêà ê³ëîìåòð³â
â³ä ñåëà Ñîêîë³â ïîòð³áíî áóòè
îáåðåæíèì. Ñ³ëüñüêà äîðîãà ùåäðî âñèïàíà êàì³ííÿì. ª êðóò³
ï³äéîìè. Ìîæíà öþ ä³ëÿíêó
îá’¿õàòè ïîëåì, ÿê ðàäÿòü ì³ñöå-

â³, àëå â äîùîâó ïîãîäó êðàùå
íå ðèçèêóâàòè.
Äîáðàòèñÿ ñþäè ãðîìàäñüêèì
òðàíñïîðòîì íåðåàëüíî. Õî÷à
íà â’¿çä³ â Ðóñèë³â º çóïèíêà,
îäíàê âîíà øâèäøå ñëóãóº îð³ºíòèðîì äëÿ òóðèñò³â.
Í³ÿêèõ âêàç³âîê íà òå, äå ñàìå
êàíüéîí, ó ñåë³ íåìàº. Ëþäè äîðîãîþ ï³äêàçóþòü — çóïèíèòèñÿ
ïîòð³áíî íàâïðîòè ïðîäóêòîâîãî
ìàãàçèíó á³ëÿ õðåñòà. Ñïðàâà â³ä
íüîãî ³ áóäå ñòåæêà äî âîäîñïàä³â.
СПУСКИ НЕЛЕГКІ
×åðåç ïîëå, ÷óæèé ãîðîä ³ âóçåíüê³ ë³ñîâ³ äîð³æêè çà õâèëèí
äåñÿòü ìîæíà ä³ñòàòèñÿ äî ïåðøèõ íåâåëè÷êèõ âîäîñïàä³â.
Êàíüéîí ð³÷êè Ñòðèïà êðóòèé ³
îáð³ñ äåðåâàìè. Âîäà òå÷å áóðõëèâèì ïîòîêîì ó ãëèáîê³é óùåëèí³, ñïàäàþ÷è ç êàì’ÿíèõ áðèë.
Çíèçó âèäíî êàì³íö³. Ñïóñòèòèñÿ
áëèæ÷å äî âîäîñïàä³â íå òàê âæå
é ïðîñòî. Ïîòð³áíî ïðîáèðàòèñÿ
÷åðåç êóù³ òà ã³ëëÿ äåðåâ. ßêùî
âè ïî¿äåòå â äîù, çðîáèòè öå áóäå
ïðîáëåìàòè÷íî.
Ì³ñöÿ íåéìîâ³ðíî êðàñèâ³ ³ òàºìíè÷³ âîäíî÷àñ. Â³ä÷óâàºòüñÿ,
ùî äî íèõ ìàëî òîðêàëàñÿ ëþäñüêà ðóêà. Ìîæëèâî, ÷åðåç òå, ùî
âîäîñïàäè ñõîâàí³ â³ä ëþäñüêèõ
î÷åé ãëèáîêî ó ë³ñ³, à ä³ñòàòèñÿ
ñþäè íå òàê âæå ³ ëåãêî, âîíè
âæå áàãàòî ðîê³â çáåð³ãàþòü ñâîþ
÷àð³âí³ñòü.
20 ЧИ 200?
Ê³ëüê³ñòü âîäîñïàä³â, ÿê³ ìîæíà òóò ïîáà÷èòè, — äî äâîõ äå-

Дорога від Соколова до Русилова ось така,
всипана камінням та підйомами

ñÿòê³â. Íó, ïðèíàéìí³, íàì öå
âäàëîñÿ. Õî÷à ì³ñöåâ³ ïåðåêîíóþòü, ùî ¿õ çíà÷íî á³ëüøå —
äî äâîõ ñîòåíü. Ìàáóòü, ìàº
çíà÷åííÿ, ÿê ñàìå çä³éñíþþòü
ï³äðàõóíêè. ßêùî ðàõóâàòè êîæåí ïîò³ê âîäè, òî ¿õ ³ ñïðàâä³
â ï³äñóìêó áóäå á³ëüøå.
Ùî ñïîäîáàëîñÿ? Ïðîáèðàþ÷èñü ë³ñîâîþ ñòåæêîþ, òàê ³
ìàíèòü ïîáà÷èòè íîâèé êàñêàä
âîäè. ª òàêå âíóòð³øíº â³ä÷óòòÿ,
ùî çàðàç áóäå ùîñü íåéìîâ³ðíå.
² êîæåí âîäîñïàä ð³çíèé — îäèí
øèðîêèé, ³íøèé ãó÷íèé, òðåò³é — âèñîêèé… Çàãàëüíà äîâæèíà ïîòîêó ñòàíîâèòü ïîíàä òðè
ê³ëîìåòðè. Øèðèíà êîëèâàºòüñÿ
â³ä 10 äî 15 ìåòð³â, à âèñîòà íàéá³ëüøîãî — 12 ìåòð³â.

Ìîæëèâî, ÷åðåç
òå, ùî âîäîñïàäè
ñõîâàí³ ãëèáîêî ó ë³ñ³,
à ä³ñòàòèñÿ ñþäè
íå òàê âæå ³ ëåãêî, âîíè
çáåð³ãàþòü ÷àð³âí³ñòü
Ðóñèë³âñüê³ âîäîñïàäè îòî÷óº
íå ò³ëüêè ë³ñ, à ³ øàðè ã³ðñüêèõ
ïîð³ä, áëàêèòíî-çåëåíîãî òà âèøíåâî-÷åðâîíîãî êîëüîðó. Íà äîëèí³ òàêîæ º âàïíÿêîâ³ òóôè.
Äî ðå÷³, «Ðóñèë³âñüê³ âîäîñïàäè»
º ã³äðîëîã³÷íîþ ïàì'ÿòêîþ ïðèðîäè ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ. Âîíè
âõîäÿòü äî ñêëàäó Íàö³îíàëüíîãî
ïðèðîäíîãî ïàðêó «Äí³ñòðîâñüêèé
êàíüéîí».
ОБИРАЙТЕ ЛИШЕ ЗРУЧНЕ
ВЗУТТЯ
Ï³äõîäè äî óðâèù º íåáåçïå÷íèìè. Òîìó òðåáà áóòè ìàêñèìàëüíî îáåðåæíèìè, îñîáëèâî,
ÿêùî ïîäîðîæóºòå ç ä³òüìè.
Äî äåÿêèõ âîäîñïàä³â äîáðàòèñÿ
íå âäàñòüñÿ, çàíàäòî ïðèñê³ïëèâî
¿õ ñõîâàëà ïðèðîäà.
À îò äî íàéâèùîãî êàñêàäó ðÿòóâàëüíèêè îáëàøòóâàëè ñòåæêè

Водоспади заховалися в густому лісі,
кожен із них має свій характер

ФОТО НАТАЛІЇ БУРЛАКУ

Вікенд  Шукаєте ідеальну локацію для
відпочинку із сім’єю чи друзями? Навіть
недалеко від дому можна знайти місця
загадкові та привабливі. Розповідаємо
корисне про Русилівські водоспади, які
розташовані за 85 км від Тернополя

Найвищий каскад сягає 12 метрів.
Місце ідеально пасує для світлин. Вода смарагдового кольору
òà çðîáèëè áåçïå÷íèé ñïóñê ç
ïîðó÷íÿìè. Áåçïå÷íèé — öå çîâñ³ì íå òå, ùî âè ïîäóìàºòå. Ñïóñêàòèñÿ äîâåäåòüñÿ êðóòîþ äåðåâ’ÿíîþ äðàáèíîþ, çà ïîðó÷í³
òðèìàòèñÿ ïîòð³áíî äîáðå, ùîá
íå ïîëåò³òè äîíèçó. Ï³äí³ìàòèñÿ,
÷åñíî, ëåãøå. Àëå õî÷åòüñÿ â³ääàòè íàëåæíå ðÿòóâàëüíèêàì —
äîáðå, ùî º õî÷ òàêèé ñïóñê,
áî ñïóñòèòèñÿ ç óðâèùà ³íøèì
øëÿõîì âêðàé íåáåçïå÷íî.
Ïîïëàâàòè, íàâ³òü óë³òêó, òóò
òî÷íî íå âèéäå. Àëå ìîæíà
ïîìèëóâàòèñÿ ôàíòàñòè÷íèìè
êðàºâèäàìè, à ùå ïîáëóêàòè
ìàëüîâíè÷èì ë³ñîì. Ì³ñöÿ äëÿ
ðîìàíòèê³â ³ åêñòðåìàë³â âîäíî÷àñ. Äàë³ â³ä ãàëàñëèâîãî ì³ñòà,

òðàíñïîðòó òà öèâ³ë³çàö³¿.
Ïåðåêóñè êðàùå áðàòè ³ç ñîáîþ.
Íà ëîí³ ïðèðîäè ñìàêóâàòèìåòå
íèìè ç íàñîëîäîþ.
Âàæëèâî! Ùîá çáåðåãòè öå äèâî
ïðèðîäè êðàñèâèì, íå çàáóäüòå
çàáèðàòè çà ñîáîþ ñì³òòÿ. Áóäüìî
ëþäüìè!

ДОВІДКА
Відстань від Тернополя до Русилова — 85 км.
Чим добратися — автобусом до Бучача, або Язловця чи Губина, а звідти — пішки чи попутним транспортом. Краще ж — на власному авто.
Час у дорозі (на авто) — 1 год. 45 хв.

До деяких потоків води дістатися
не вдасться через урвище
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МЕНІ 87, І Я НЕ ПОБОЯЛАСЯ
ВАКЦИНУВАТИСЯ ВІД COVID
Щеплення  В Україні триває друга
хвиля вакцинації від коронавірусу, куди
увійшли і люди старшого віку, яким понад
80 років. Тернополянки Раїса та Зиновія
розповіли, як пройшла їх процедура, чому
погодилися на неї та як почуваються зараз
ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758,
FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL

Æ³íêàì 87 òà 80 ðîê³â. Âîíè âàêöèíóâàëèñÿ ùå íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ. Ùîá ðîçïîâ³ñòè, ùî ùåïëåííÿ
íå òàêå ñòðàøíå, ÿê ïðî íüîãî êàæóòü, âîíè ïðèéøëè â äðóãó ì³ñüêó
êîìóíàëüíó ë³êàðíþ íà çóñòð³÷ ³ç
æóðíàë³ñòîì «RIA ïëþñ».
ДІТИ НАПОЛЯГАЛИ
НА ТАКОМУ РІШЕННІ
Ïàí³ Ðà¿ñ³ 87 ðîê³â. Âàêöèíóâàëàñÿ â³ä COVID-19 30 áåðåçíÿ.
— Êîëè ñ³ìåéíà ë³êàðêà ïîäçâîíèëà ³ ñêàçàëà, ùî âæå ï³ä³éøëà ìîÿ ÷åðãà âàêöèíóâàòèñÿ,
ÿ íå âàãàëàñÿ. Ðîçóì³ëà, ùî öå
ïîòð³áíî íå ò³ëüêè çàðàäè ñåáå,
àëå é çàðàäè ä³òåé òà îíóê³â, —
êàæå ñï³âðîçìîâíèöÿ.
Æ³íêà æèâå ñàìà, àëå â Òåðíîïîë³ ïðîæèâàº ¿¿ ñèí. Â³í ³ ïðèâ³ç
¿¿ â ì³ñüêó ë³êàðíþ ¹ 2.
Âàêöèíóâàëàñÿ âðàíö³, ëþäåé
â êàá³íåò çàïðîøóâàëè ïî îäíîìó,
ðåøòà ÷åêàëè ó êîðèäîð³ â ìàñêàõ
òà ç äîòðèìàííÿì äèñòàíö³¿, çàïåâíÿº òåðíîïîëÿíêà.

— Ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿ ïî÷óâàëà
ñåáå äîáðå. Òåìïåðàòóðè íå áóëî,
àëå íà äðóãèé òà òðåò³é äí³ áóëà
äåùî âòîìëåíà, á³ëüøå â³äïî÷èâàëà, — êàæå æ³íêà. — Âæå íàïðèê³íö³ òðåòüîãî äíÿ ñàìîïî÷óòòÿ
ïîêðàùèëîñÿ.
Êîëè Ðà¿ñà Äðîçä ðîçïîâ³ëà
ñâî¿ì çíàéîìèì, ùî âàêöèíóâàëàñÿ, äåõòî íàâ³òü çì³íèâ ùîäî
öüîãî äóìêó.
— ß ¿ì ðàäèëà ³ äîñ³ ðàäæó âàêöèíóâàòèñÿ, ÿêùî âîíè õî÷óòü
âáåðåãòè çäîðîâ’ÿ ñâî¿õ ä³òåé,
âíóê³â òà é ñâîº. À ïî-³íøîìó
êîðîíàâ³ðóñ íå ïîäîëàòè. Ëåäü
íå ùîäíÿ ÷óþ, ùî â³ä êîâ³äó ïîìåðëà ÿêàñü ç³ðêà, â³äîìà îñîáà,
à ñê³ëüêè ïðîñòèõ ëþäåé ïîìèðàº
ùîäíÿ. Â³ä öüîãî í³õòî íå çàñòðàõîâàíèé, — íàãîëîøóº ïàí³ Ðà¿ñà.
Íå ñóìí³âàëàñÿ, ÷è âàðòî âàêöèíóâàòèñÿ
À îò 80-ð³÷íà Çèíîâ³ÿ Ñêîðáà÷
í³ ñåêóíäè íå âàãàëàñÿ, ÷è âàðòî
âàêöèíóâàòèñÿ. Äëÿ ñåáå âèð³øèëà îäðàçó, ÿêùî áóäå ìîæëèâ³ñòü,
çðîáèòü ùåïëåííÿ â³ä COVID-19.
— Âàêöèíóâàëàñÿ 25 áåðåçíÿ.
Ïåðåä òèì äî ìåíå ïîäçâîíèëà

ñ³ìåéíà ë³êàðêà, ñêàçàëà, ùî ðîçïî÷àëàñÿ äðóãà õâèëÿ âàêöèíàö³¿,
êóäè âõîäÿòü ³ ñòàðø³ ëþäè â³ä
80 ðîê³â, — êàæå ïàí³ Çèíîâ³ÿ. —
Öåé äçâ³íîê ñòàâ äîëåíîñíèì,
àäæå ìåí³ ë³êàðêà ñêàçàëà, ùî
ÿ ìîæó ïðèéòè. Íå ïðèõîâóþ,
áóëà äóæå çàäîâîëåíà òà ùàñëèâà.
Òåðíîïîëÿíêà ðîçïîâ³ëà, ùî
ïîñò³éíî ö³êàâèòüñÿ íîâèíàìè,
à â³äêîëè ðîçïî÷àëàñÿ ïàíäåì³ÿ,
÷èòàº ¿õ ç ö³êàâ³ñòþ òà îñòðàõîì.
Æ³íêà æèâå ñàìà ³ áî¿òüñÿ çàõâîð³òè íà êîðîíàâ³ðóñ, àäæå ä³òÿì äîâåäåòüñÿ äîãëÿäàòè çà íåþ ùîäíÿ,
³ âîíà íå õî÷å çàðàçèòè ùå é ¿õ.

Êîëè Ðà¿ñà Äðîçä
ðîçïîâ³ëà ñâî¿ì
çíàéîìèì, ùî
âàêöèíóâàëàñÿ, äåõòî
íàâ³òü çì³íèâ ùîäî
öüîãî äóìêó
— Ó íàñ ùîäíÿ ïîìèðàþòü
ëþäè. Ìè ìàºìî äâ³ â³éíè:
íà Ñõîä³, äå ãèíå êâ³ò íàö³¿,
³ â³éíà ç êîðîíàâ³ðóñîì, òóò
â íåáåçïåö³ ñòàðø³ ëþäè. Ó íàøèõ ðóêàõ — ïîêëàñòè êðàé îáîì
â³éíàì. Òîìó ÿ íå ñóìí³âàëàñÿ,
÷è ïîòð³áíà âàêöèíàö³ÿ.
Ï³ñëÿ ùåïëåííÿ ñàìîïî÷óòòÿ
â æ³íêè íå ïîã³ðøèëîñÿ, áà á³ëüøå,
âîíà ñòàëà ñåáå ë³ïøå ïî÷óâàòè.
— Ïèòàëà â ìåäñåñòåð: «À ìåíå
òî÷íî âàêöèíóâàëè»? Íå â³ðèëà,
ùî ùåïëåííÿ áóäå òàêèì íåïîì³òíèì. Ïî÷óâàëàñÿ ÷óäîâî, ÿê ³
çàðàç, — ðîçïîâ³äàº ïåíñ³îíåðêà.

— Спочатку вагалася, бо
знайомі говорили: «Не роби
дурниць, у твоєму віці це
небезпечно», — розповідає
тернополянка Раїса Дрозд
Çèíîâ³ÿ Ñêîðáà÷ ç³çíàºòüñÿ, ùî
õâèëþºòüñÿ õ³áà çà òå, ÿê ïðîéäå
äðóãå ùåïëåííÿ, àäæå íå õîò³ëà á
çì³íþâàòè âàêöèíó. Çíàéîì³ æ³íêè òàêîæ ïëàíóþòü çàïèñàòèñÿ
íà âàêöèíàö³þ.
ЗАСПОКОЮЄМО ТА
ПЕРЕКОНУЄМО СТАРШИХ
ЛЮДЕЙ
ßê ïðîõîäèòü ïðîöåäóðà ùåïëåííÿ ñòàðøèõ ëþäåé, ìè çàïèòàëè ³ ó ìåäèê³â.
— Îõî÷èõ âàêöèíóâàòèñÿ á³ëüøå, àí³æ íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ,
îñê³ëüêè ëþäè âæå çíàþòü áàãàòî
÷îãî íàâ³òü íà ïðèêëàä³ ñâî¿õ çíà-

Зиновія Скорбач
вакцинувалася 25 березня.
Рішення прийняла без вагань
éîìèõ, — ðîçïîâ³äàº çàâ³äóâà÷êà
àìáóëàòîð³¿ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè —
ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ êîìóíàëüíî¿ ë³êàðí³
¹ 2 Îëüãà Ñêîâðîíñüêà. — Ñòàðø³
ëþäè ñòàâëÿòüñÿ ç íàñòîðîæåí³ñòþ
äî ùåïëåííÿ. Ó òåëåôîííîìó ðåæèì³ ìè ¿õ çàñïîêîþºìî òà ïåðåêîíóºìî, ùî öå áåçïå÷íî ³ âêðàé
âàæëèâî äëÿ íèõ.
ª ïåâí³ ãîäèíè, íà ÿê³ ìè ¿õ
çàïðîøóºìî ïðèéòè, àáè ùåïèòèñÿ. Ó êàá³íåò çàõîäÿòü ïî îäíîìó, âàêöèíóºìî, à ïîò³ì ùå
30 õâèëèí ñïîñòåð³ãàºìî çà ¿õ
ñàìîïî÷óòòÿì. ßêùî âñå äîáðå,
â³äïðàâëÿºìî äîäîìó.

Як діяти, коли вкусив кліщ і чого робити не варто
ВИДАВНИЦТВО РІА

Ùîðîêó íàâåñí³ ³ç íàñòàííÿì
òåïëà ³ ïðîáóäæåííÿì ðîñëèí
àêòèâ³çóþòüñÿ ³êñîäîâ³ êë³ù³. Ö³
íåáåçïå÷í³ äëÿ ëþäåé ³ òâàðèí
³ñòîòè íàéá³ëüø àêòèâí³ ó êâ³òí³–÷åðâí³ òà ñåðïí³–æîâòí³.
Ï³äõîïèòè êë³ùà ìîæíà íå ò³ëüêè â ë³ñ³, ïàðêó ÷è ñêâåð³, à é
íà áóäü-ÿêîìó ãàçîí³. Íàé÷àñò³øå âîíè ñèäÿòü ó òðàâ³, íà âèñîò³
20–60 ñì, ³ ëèøå çð³äêà ïîòðàïëÿþòü íà íåâèñîê³ êóùîâ³ ðîñëèíè.
Êë³ù³ ìîæóòü ïåðåíîñèòè çáóäíèê³â íåáåçïå÷íèõ çàõâîðþâàíü,
çîêðåìà, êë³ùîâîãî åíöåôàë³òó,
áîðåë³îçó (õâîðîáà Ëàéìà), à òàêîæ õâîðîáè Ì³ÿìîòî. Çáóäíèêè
ïîòðàïëÿþòü ó íàø îðãàí³çì ï³ä
÷àñ ïðèñìîêòóâàííÿ êë³ùà.
ЯК УБЕРЕГТИСЯ ВІД КЛІЩІВ
Ïîäáàéòå ïðî â³äïîâ³äíå âáðàííÿ ïåðåä ïðîãóëÿíêîþ. Îáèðàéòå
çàêðèòå âçóòòÿ é îäÿã: íàéá³ëüø
áåçïå÷íèì áóäå îäÿã ³ç äîâãèìè
ðóêàâàìè, ñâ³òëîãî êîëüîðó, áàæàíî âäÿãíóòè øòàíè é çàïðàâèòè ¿õ

ó øêàðïåòêè. Îäÿãí³òü êåïêó, ïàíàìêó ÷è êîñèíêó, çàêðèéòå øèþ.
Ïåðåä ïðîãóëÿíêîþ äëÿ çàõèñòó ñêîðèñòàéòåñÿ ðåïåëåíòîì —
ñïåö³àëüíèì çàñîáîì, ùî â³äëÿêóº
êë³ù³â.
Íà ïðîãóëÿíö³ òðèìàéòåñÿ áëèæ÷å äî öåíòðó ñòåæêè, íå éä³òü â òðàâó îáàá³÷: òàì êë³ù³â íàéá³ëüøå.
Çâ³ëüí³òü ì³ñöå äëÿ ïðèâàë³â â³ä
õìèçó, ã³ëîê â ðàä³óñ³ 20–25 ì.
Çâåðí³òü óâàãó, ùî êîëè êë³ù
÷³ïëÿºòüñÿ äî âàøîãî îäÿãó, òî çàëèøàºòüñÿ íåðóõîìèì, àæ äîêè âè
ïðèïèíèòå àêòèâíî ðóõàòèñü, ñÿäåòå ÷è ëÿæåòå. Ñàìå òîä³ íàïàäíèê
ïî÷èíàº øóêàòè ì³ñöå ïðèêð³ïëåííÿ äî ò³ëà — ïîâ³ëüíî ïåðåì³ùóºòüñÿ çíèçó âãîðó. Öåé ïðîöåñ
ìîæå òðèâàòè â³ä 30 õâ äî òðüîõ ³
á³ëüøå ãîäèí, áà íàâ³òü ê³ëüêà äí³â.
Îãëÿäàéòå ñåáå òà ñâî¿õ áëèçüêèõ
ùîäâ³ãîäèíè ïðîãóëÿíêè. Â³ä÷óòè óêóñ êë³ùà ìàéæå íåìîæëèâî:
êîìàõà âèä³ëÿº ðå÷îâèíó, ùî çíåáîëþº óêóñ. Ïîòð³áåí ðåòåëüíèé
îãëÿä, îñê³ëüêè âêóñèòè ìîæå é
òàê çâàíà í³ìôà — ìîëîäèé äóæå

ìàëåíüêèé êë³ù.
Îäðàçó ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ äîäîìó
ùå ðàç îãëÿíüòå áëèçüêèõ, ä³òåé ³
ñåáå: íàéêðàùå öå çðîáèòè â á³ë³é âàíí³ ç äîáðèì îñâ³òëåííÿì.
Ðåòåëüíî îáñòåæòå ñâîº ò³ëî, îñîáëèâî ä³ëÿíêè, ïîêðèò³ âîëîññÿì.
Óäîìà âèïåð³òü ³ ïîïðàñóéòå
îäÿã. Íàé÷àñò³øå êë³ù³ ÷³ïëÿþòüñÿ äî îäÿãó ëþäèíè, òîìó ìîæóòü
ïðèñìîêòóâàòèñü íå ëèøå ï³ä ÷àñ
ïåðåáóâàííÿ íà ïðèðîä³, à ³ çãîäîì,
ïåðåêî÷óâàâøè ç îäÿãó. Íå âàðòî
çàëèøàòè öåé îäÿã á³ëÿ ë³æêà ÷è
ñïàòè â íüîìó. Ïðîñòå âèòðóøóâàííÿ íå äîïîìîæå ïîçáóòèñÿ êë³ùà.
Ïåðåâ³ðòå ðå÷³, ÿê³ ïðèíåñëè
ç ïðîãóëÿíêè. ßêùî íà ïðèðîäó
áðàëè äîìàøíüîãî óëþáëåíöÿ —
éîãî òåæ ñë³ä îãëÿíóòè íà íàÿâí³ñòü êë³ù³â.
Êë³ù ìîæå òðèìàòèñÿ íà ò³ë³
ëþäèíè àáî òâàðèíè äî 12 ä³á.
Äîðîñëèõ êë³ù³â, ùî ïðèñìîêòàëèñÿ, íàé÷àñò³øå ïîì³÷àþòü ÷åðåç
2–3 äí³: íà ì³ñö³ óêóñó ç’ÿâëÿþòüñÿ
ïðèïóõë³ñòü, ñâåðá³æ, ïî÷åðâîí³ííÿ, à ñàì êë³ù çá³ëüøóºòüñÿ.

ЯКЩО ВИЯВИЛИ КЛІЩА
Îäðàçó çâåðí³òüñÿ äî ë³êàðÿ.
Ó òðàâìïóíêò³ âàì äîïîìîæóòü
âèòÿãíóòè êë³ùà ³ ïðîêîíñóëüòóþòü ùîäî ïîäàëüøèõ ä³é.
ßêùî ïîáëèçó íåìàº ë³êàðÿ,
âèäàë³òü êë³ùà ñàìîñò³éíî. Äëÿ
öüîãî ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ñïåö³àëüíèé ïðèñòð³é äëÿ âèäàëåííÿ
êë³ù³â, ùî ïðîäàºòüñÿ ó âåòåðèíàðíèõ àïòåêàõ («êë³ùîñìèê»).
Òðåáà ïðèòèñíóòè éîãî äî øê³ðè,
ï³äñóíóòè ï³ä êë³ùà, àêóðàòíî ðîçõèòàòè «êðîâîïèâöþ» ç áîêó â á³ê
(àäæå õîáîòîê íàä³éíî «çàöåìåíòîâàíî» â ðàíö³ ñëèíîþ òâàðèíè),
à òîä³ ïîâ³ëüíî âèêðóòèòè íàïàäíèêà (êðóòèòè ìîæíà â áóäü-ÿêèé
çðó÷íèé äëÿ âàñ á³ê).
ßêùî ïðèñòðîþ íåìàº, çðîá³òü
öå ïàëüöÿìè, îáãîðíóòèìè ìàðëåâîþ ñåðâåòêîþ, àáî ï³íöåòîì ÷è
ïåòëåþ ç íèòêè. Âèòÿãàéòå ïîâîë³!
Âàæëèâî âèäàëèòè êë³ùà ðàçîì
³ç õîáîòêîì. ßêùî æ â³í â³ä³ðâàâñÿ, âèäàë³òü ðåøòêè ñòåðèëüíîþ
ãîëêîþ. Ï³ñëÿ âèäàëåííÿ êë³ùà
ðàíêó ïîòð³áíî çìàñòèòè àíòèñåï-

òèêîì, à ðóêè âèìèòè ç ìèëîì.
ЩО РОБИТИ ДАЛІ
Âèäàëåíîãî êë³ùà íåîáõ³äíî ïîì³ñòèòè ó ôëàêîí, ïðîá³ðêó, ³íøó
÷èñòó ïîñóäèíó, ïîêëàñòè òóäè æ
ìàëåíüêèé øìàòî÷îê òðàâèíè òà
ù³ëüíî çàêðèòè êðèøêó. Çà íàïðàâëåííÿì ë³êàðÿ-³íôåêö³îí³ñòà
â ëàáîðàòîðí³é ìåðåæ³ çä³éñíþþòü
äîñë³äæåííÿ êë³ù³â íà íàÿâí³ñòü
çáóäíèê³â.
Ïðîòÿãîì òðüîõ òèæí³â ñïîñòåð³ãàéòå çà ñâî¿ì ñòàíîì: âèì³ðþéòå òåìïåðàòóðó, à â ðàç³ ¿¿ ï³äâèùåííÿ ÷è ïî÷åðâîí³ííÿ íà øê³ð³,
ÿêå ïðîäîâæóº çá³ëüøóâàòèñÿ, —
íåãàéíî çâåðí³òüñÿ äî ë³êàðÿ.
ЯКЩО КЛІЩ ВКУСИВ
Íå òèñíóòè; íå âèðèâàòè; íå çàëèâàòè îë³ºþ àáî ñïèðòîì; àêóðàòíî âèêðóòèòè îáåðòàëüíèìè ðóõàìè ï³íöåòîì àáî ÷åðåç ìàðëþ; ïðîäåç³íô³êóâàòè ì³ñöå óêóñó; â³äíåñòè
êë³ùà â ëàáîðàòîð³þ; çäàòè êðîâ
íà àíòèò³ëà; çà ïîòðåáè ïðîéòè
³ìóíîòåðàï³þ.
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— Í³êîëè á íå ïîâ³ðèëà, ùî
áóäó ïðàöþâàòè ó ö³é ñôåð³, àëå
æèòòÿ âíîñèòü ñâî¿ êîðåêòèâè ³
òåïåð íå óÿâëÿþ ñåáå áåç óëþáëåíî¿ ñïðàâè, — êàæå Ãàëèíà Ïðóò.
Çàðàç Ãàëèí³ 28. Âîíà ùàñëèâà äðóæèíà, ëþáëÿ÷à äîíüêà òà
ìàìà 4-ð³÷íîãî íåïîñèäè-Ìàðêà. Ïðî ñâîþ ðîáîòó ðîçïîâ³äàº
ç ëþáîâ'þ ³ ïåðåêîíóº: ÿêùî
ðîáèòè òå, ùî òè ëþáèø — òè
íå ïðàöþâàòèìåø æîäíîãî äíÿ.
НІКОЛИ НЕ КАЖИ НІКОЛИ!
Óñå ðîçïî÷àëîñü ùå â ñòóäåíòñüê³ ðîêè, êîëè Ãàëèíà âèð³øèëà
ï³äçàðîáèòè òà âëàøòóâàëàñü àäì³í³ñòðàòîðîì ó îäíó ç òóðèñòè÷íèõ
êîìïàí³é ì³ñòà.
— ßêðàç òîä³ çàê³í÷óâàëà óí³âåðñèòåò, ³ ÿêùî ÷åñíî, ãîâîðèëà, ùî í³êîëè íå áóäó ïðàöþâàòè
â òóðèçì³, àëå, ÿê êàæóòü, í³êîëè
íå ãîâîðè í³êîëè.., — êàæå âîíà.
Çãîäîì ä³â÷èíà ñàìà ïî÷àëà áàãàòî ïîäîðîæóâàòè, à òóðèñòè÷íà
ñôåðà «çàòÿãíóëà».

— Çàõîò³ëîñü â³äêðèâàòè ùîñü
íîâå äëÿ ëþäåé, äîïîìîãòè ¿ì
çðîçóì³òè, ùî æèòòÿ âèì³ðþºòüñÿ íå â ãðîøàõ ÷è ðå÷àõ,
à â òîìó, äå òè ïîáóâàâ, ùî áà÷èâ, ÿê³ åìîö³¿ ïåðåæèâ! Íó ³,
çâè÷àéíî, äëÿ öüîãî íå ïîòð³áí³ âåëèê³ ñóìè. Òàê ³ ç'ÿâèëàñü
êîìïàí³ÿ.
ІЗ РОБОТИ В ПОЛОГОВИЙ
×îòèðè ðîêè òîìó Ãàëèíà
ñòàëà ìàìîþ. Ñèíî÷êà íàçâàëè
Ìàð÷èêîì.
— Êîëè â íàñ íàðîäèâñÿ ñèíî÷îê, ïîºäíóâàòè ðîáîòó ³ ä³ì
ñòàëî âàæ÷å, àëå ìåí³ äîïîìàãàâ ÷îëîâ³ê ³ áàòüêè. ß ¿ì çà öå
äóæå âäÿ÷íà, áî ùî ìè âàðò³
áåç ï³äòðèìêè ð³äíèõ? — ïèòàº
æ³íêà. — Íàéãîëîâí³øå — öå
ïðàâèëüíî ñïëàíóâàòè ÷àñ. Ç
ïîÿâîþ äèòèíè í³áè â³äêðèëîñü äðóãå äèõàííÿ, çàõîò³ëîñü
ùå á³ëüøå ïðàöþâàòè!
Ñëîâîñïîëó÷åííÿ «äåêðåòíà
â³äïóñòêà» òåðíîïîëÿíêà íå çíàº.
Ç ïîñì³øêîþ ïðèãàäóº, ùî â ïîëîãîâèé ¿õàëà «ç ðîáîòè», à ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ äèòèíè âèð³øèëà

íå â³äñèäæóâàòè âåñü äåêðåò âäîìà, à ïîâåðòàòèñÿ äî ñïðàâ.
НА ПЕРШОМУ МІСЦІ СІМ'Я
ТА ЗДОРОВ'Я
— ßêùî ðîçñòàâëÿòè ïð³îðèòåòè — ÿ çàâæäè îáèðàþ çäîðîâ'ÿ òà
ñ³ì'þ. Àäæå ñê³ëüêè âñüîãî ó âàñ
áè íå áóëî — öå âñå áåç çäîðîâ'ÿ
í³÷îãî íå âàðòå. Äóìàþ, ìè óñ³ öå
çðîçóì³ëè â íåïðîñòèé ÷àñ ïàíäåì³¿. Òà é êîëè âàñ õòîñü ÷åêàº
âäîìà, íàáàãàòî ïðèºìí³øå òóäè
ïîâåðòàòèñü! Áàòüêè çàâæäè â÷èëè, ùî ãðîø³ — öå ä³ëî íàáóòå,
ç Áîæîþ ïîì³÷÷þ âñå áóäå, ùî
ïîòð³áíî, — êàæå ïàí³ Ãàëèíà.

«Çàõîò³ëîñü â³äêðèâàòè
ùîñü íîâå äëÿ
ëþäåé, äîïîìîãòè
¿ì çðîçóì³òè, ùî
æèòòÿ âèì³ðþºòüñÿ
íå â ãðîøàõ ÷è ðå÷àõ»
Çàðàç êîìïàí³ÿ, ÿêó î÷îëþº
ïàí³ Ãàëèíà, âõîäèòü ó 100 êðàùèõ àãåíòñòâ Óêðà¿íè çà îáñÿãîì
ïðîäàæó. Òóò ìîæóòü îðãàí³çóâàòè äëÿ âàñ ïî¿çäêó â áóäü-ÿêó
êðà¿íó ñâ³òó. ², çâ³ñíî, çà öèì
âñ³ì ñòî¿òü íåëåãêà ðîáîòà.
— Ó ïðèíöèï³ âñòèãàþ, õî÷à,
ç³çíàþñü, ³íêîëè öå ïðîñòî íåðåàëüíî… àëå æ âèõ³ä º çàâæäè, òàê
ìîÿ áàáóñÿ ãîâîðèëà. Çà ïåð³îä
ä³ÿëüíîñò³ ó íàñ ñôîðìóâàâñÿ
äðóæí³é êîëåêòèâ, çíàéøëà òóò
ëþäåé, íà ÿêèõ ìîæíà ïîêëàñòèñÿ
â áóäü-ÿêèé ìîìåíò. ² äóæå öèì
ïèøàþñü, — êàæå ï³äïðèºìíèöÿ.

ФОТО: ОСОБИСТИЙ АРХІВ ГАЛИНИ ПРУТ

Проєкт  Галина Прут — успішна бізнеследі. Їй 28. Жінка розповіла, що ніколи
не могла подумати, що працюватиме
саме в цій сфері, а згодом зрозуміла,
що лише в подорожах люди пізнають
життя. Тому зараз вона власниця однієї
з найбільших туристичних агенцій міста

— У мене на першому місці — здоров’я та сім’я. А інше
буде, — каже Галина Прут

«Укрпошта» розпочинає приймати передплату
ВИДАВНИЦТВО РІА

 ²ç 7 êâ³òíÿ óëþáëåíå âèäàííÿ
ìîæíà ïåðåäïëàòèòè çà åëåêòðîííîþ âåðñ³ºþ êàòàëîã³â òà äðóêîâàíèìè êàòàëîãàìè ì³ñöåâèõ
âèäàíü íà ²² ï³âð³÷÷ÿ 2021 ðîêó.
À ç 15 êâ³òíÿ — çà äðóêîâàíèìè êàòàëîãàìè âèäàíü Óêðà¿íè
«Ïðåñà ïîøòîþ» íà ²² ï³âð³÷÷ÿ
2021 ðîêó.
Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ïðåññëóæáà

ÀÒ «Óêðïîøòà».
Ïåðåäïëàòèòè âèäàííÿ ìîæíà
çà íàñòóïíèìè êàòàëîãàìè:
 «Êàòàëîã âèäàíü Óêðà¿íè
„Ïðåñà ïîøòîþ“ íà ²² ï³âð³÷÷ÿ
2021 ðîêó»;
 «Êàòàëîã âèäàíü Óêðà¿íè
„Ïðåñà ïîøòîþ“ äëÿ Äîíåöüêî¿
òà Ëóãàíñüêî¿ îáëàñòåé íà ²² ï³âð³÷÷ÿ 2021 ðîêó»;
 «Êàòàëîã ì³ñöåâèõ âèäàíü

â³äïîâ³äíî¿ ô³ë³¿ ÀÒ „Óêðïîøòà“
íà ²² ï³âð³÷÷ÿ 2021 ðîêó»;
 «Êàòàëîã âèäàíü çàðóá³æíèõ
êðà¿í íà ²² ï³âð³÷÷ÿ 2021 ðîêó».
Ïðèéìàþòü ïåðåäïëàòó ÷åðåç
ñåðâ³ñ «Îíëàéí-ïåðåäïëàòà»; ó
â³ää³ëåííÿõ ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó; ëèñòîíîø³ íà äîñòàâíèõ ä³ëüíèöÿõ.
Ïåðåäïëàòíà êàìïàí³ÿ ïðîâîäèòüñÿ ó íàñòóïí³ òåðì³íè:
 íà âèäàííÿ çàãàëüíîäåðæàâРЕКЛАМА

íî¿ ñôåðè ðîçïîâñþäæåííÿ —
äî 16 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó;
 íà ì³ñöåâ³ âèäàííÿ (îáëàñí³, ì³ñüê³, ðàéîíí³) — ó ñòðîêè,
âèçíà÷åí³ çã³äíî ç óêëàäåíèìè ç
âèäàâíèöòâàìè (ðåäàêö³ÿìè) äîãîâîðàìè;
 íà çàðóá³æí³ âèäàííÿ —
äî 4 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó.
Ïåðåäïëàòíèê³â òàêîæ çàïðîøóþòü äî ó÷àñò³ â àêö³¿ «ß ëþ-

áëþ ïåðåäïëàòó». Ïåðåäïëàòèâøè
óëþáëåí³ âèäàííÿ, âè ìîæåòå âèãðàòè ïîáóòîâó òåõí³êó, à òàêîæ
îòðèìàòè ñóïåðïîäàðóíîê â³ä
Óêðïîøòè — åëåêòðîâåëîñèïåä.
Ç óìîâàìè ó÷àñò³ â àêö³¿ ìîæíà
îçíàéîìèòèñÿ íà ñàéò³ ÀÒ «Óêðïîøòà» ó ðîçä³ë³ «Àêö³¿» àáî ó ïîøòîâèõ â³ää³ëåííÿõ.
Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ ãàçåòè «RIA
ïëþñ» 22196.
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Догляд  Пухкі звабливі губи та обличчя
без зайвих зморщок. Про це мріє чи
не кожна жінка. Ін'єкційні процедури краси
набирають все більшої популярності. Для
когось, це спосіб підкоригувати недоліки,
для когось — удосконалити зовнішність.
Скільки це коштує та чи безпечно?
ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM,
097–161–41–50

ßêùî ùå ê³ëüêà ðîê³â òîìó òåðíîïîëÿíêàì äîâîäèëîñü øóêàòè
ïëàñòè÷íèõ õ³ðóðã³â ÷è ìàéñòð³â
äëÿ êîíòóðíî¿ ïëàñòèêè îáëè÷÷ÿ
çà êîðäîíîì ÷è â ñòîëèö³, òî çàðàç
ïîçáàâèòèñü çìîðùîê íà îáëè÷÷³,
çàáðàòè øðàìè ÷è ðóáö³ àáî çá³ëüøèòè ãóáè ïðîïîíóþòü ó áàãàòüîõ
ì³ñöåâèõ ñàëîíàõ.
СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ
ПРОЦЕДУРИ ІН'ЄКЦІЙНОЇ
ПЛАСТИКИ?
²íôîðìàö³þ ïðî âàðò³ñòü ïðîöåäóð çíàõîäèìî íà ñòîð³íêàõ
ì³ñüêèõ ñàëîí³â êðàñè òà êîñìåòè÷íèõ öåíòð³â. Äî ïðèêëàäó,
çá³ëüøèòè ãóáè â Òåðíîïîë³
ìîæíà çà ñóìó â³ä 2 äî 6 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Çàëåæíî â³ä ìàòåð³àë³â òà
ñïîñîá³â âèêîíàííÿ. Òàêîæ âàðò³ñòü ìîæå çàëåæàòè â³ä ê³ëüêîñò³ ³ ÿêîñò³ ïðåïàðàòó òà âàðòîñò³
ðîáîòè ìàéñòðà.
Ó òåðíîï³ëüñüêèõ ñàëîíàõ ïðîïîíóþòü ³í’ºêö³¿ áîòîêñó òà ã³àëóðîíîâî¿ êèñëîòè äëÿ ð³çíèõ
ä³ëÿíîê îáëè÷÷ÿ òà øè¿. Ä³ÿ öèõ
ïðåïàðàò³â º äåùî â³äì³ííîþ
îäíà â³ä îäíî¿: áîòîêñ ïðàöþº
äëÿ ðîçñëàáëåííÿ ì’ÿç³â îáëè÷÷ÿ,
òàêèì ÷èíîì íàâ³òü ïðè àêòèâí³é ì³ì³ö³ îáëè÷÷ÿ, âæå íàÿâí³
ì³ì³÷í³ çìîðøêè îáëè÷÷ÿ ñòàþòü
ìåíø ïîì³òíèìè, à òî é âçàãàë³
íå ïðîÿâëÿþòüñÿ. Ïîðó÷ ç öèì
ã³àëóðîíîâà êèñëîòà âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê «òàê çâàíèé» íàïîâíþâà÷
çìîðùîê, ùî äàº åôåêò ï³äòÿæêè
øê³ðè, êîðåêö³¿ ñêëàäîê ³ çìîðùîê. Ö³íè íà ïðîöåäóðè ïîð³âíÿòè äîñèòü âàæêî. Çäåá³ëüøîãî
âñå çàëåæèòü â³ä ìàðêè ïðåïàðàòó
òà ê³ëüêîñò³ ä³ëÿíîê, ÿê³ ïàö³ºíò
õî÷å â³äêîðèãóâàòè. Â îáîõ âèïàäêàõ âîíè çàëåæàòü â³ä ä³ëÿíêè
êîðåêö³¿: ÷èì á³ëüøå çîí âèìàãàº
âòðó÷àííÿ, òèì á³ëüøå áóäå ïîòð³áíî ïðåïàðàòó ³ òèì âèùîþ
áóäå âàðò³ñòü.
Äîñòóïí³ ö³íè ïðîïîíóº ìåäè÷íèé öåíòð «Îêñôîðä Ìåä³-

êàë». Îäíà ä³ëÿíêà äëÿ ³í'ºêö³¿ áîòóëîòîêñèíîì êîøòóº â³ä
2000 ãðí, à ö³íà íà êîíòóðíó
ïëàñòèêó ïðåïàðàòàìè íà îñíîâ³ ã³àëóðîíîâî¿ êèñëîòè — â³ä
3600 ãðí. Âàðò³ñòü êîíòóðíî¿
ïëàñòèêè äîñòóïíà êîæíîìó,
òîìó ùî ë³êàð ï³äáèðàº ïðåïàðàò ³íäèâ³äóàëüíî, â³äïîâ³äíî
äî âàøèõ ïîáàæàíü òà ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé.
ЯКІ ПРОЦЕДУРИ ПОПУЛЯРНІ
У ТЕРНОПОЛЯНОК
Ïðî òå, íàñê³ëüêè ïîïóëÿðí³
òàê³ ïðîöåäóðè â Òåðíîïîë³, ãîâîðèìî ç ìàéñòðîì, âëàñíèöåþ
ñàëîíó êðàñè «ÌÌ Studio» òà
ñåðòèô³êîâàíèì êîñìåòîëîãîì
Ìàð³ºþ Ìàêàð÷óê.
— Òåðíîïîëÿíêè âì³þòü ñòåæèòè çà ñîáîþ. ² òàê³ ïðîöåäóðè
êðàñè — íå ð³äê³ñòü. Çà îñòàíí³
äâà ðîêè â Òåðíîïîë³ òà ó ñâ³ò³
çì³íèëîñü áà÷åííÿ êðàñè, âçàãàë³
³äåàëè æ³íêè òà ÷îëîâ³êà. Æ³íêè
çàðàç ñàìîäîñòàòí³, âîíè õîäÿòü
íà ðîáîòó, çàðîáëÿþòü ãðîø³, ³íêîëè íàâ³òü á³ëüøå çà ÷îëîâ³êà, ³
âîíè õî÷óòü ìàòè ãàðíèé âèãëÿä.
Ïî÷àëè á³ëüøå ñåáå ö³íóâàòè, —
êàæå ïàí³ Ìàð³ÿ. — Ñåðåä ïðîöåäóð â ÒÎÏàõ — çá³ëüøåííÿ ãóá,
³í'ºêö³¿ áîòîêñó, ÿê³ äîïîìàãàþòü
ïîçáóòèñü çìîðùîê. Òàê³ ïðîöåäóðè ìîæíà ðîáèòè íà ð³çíèõ ä³ëÿíêàõ îáëè÷÷ÿ: î÷³, çîíà íàâêîëî
áð³â, ëîá, ê³ñåòí³ çìîðøêè, íîñîãóáí³ ñêëàäêè. Òàêîæ âñå ïîïóëÿðí³øîþ ñòàº ìåçîòåðàï³ÿ — öå
ïðîöåäóðà, ÿêà íàïîâíþº øê³ðó
â³òàì³íàìè.
Êð³ì òîãî, òàê³ ïðîöåäóðè ïðîïîíóþòü ðîáèòè ó äåÿêèõ ìåäè÷íèõ öåíòðàõ. ßê ïåðåêîíóº ìàéñòåð ë³êàð-êîñìåòîëîã ìåäè÷íîãî
öåíòðó «Îêñôîðä Ìåä³êàë» Àííà
Ï³í÷óê, ñåðåä ïðîöåäóð, íàö³ëåíèõ íà åñòåòè÷íó êîðåêö³þ ä³ëÿíîê ò³ëà, íàéá³ëüøîþ ïîïóëÿðí³ñòþ êîðèñòóºòüñÿ çá³ëüøåííÿ ãóá,
óñóíåííÿ íîñîãóáíèõ ñêëàäîê,
ñêëàäîê â êóòî÷êàõ ðîòà, êîðåêö³ÿ îâàëó îáëè÷÷ÿ, ï³äêðåñëåííÿ
ôîðìè ãóá.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ В ТЕРНОПОЛІ ПЛАСТИКА ГУБ ТА ОБЛИЧЧЯ?
Контурна пластика обличчя

від 2800 грн до 6 000 грн

Збільшення губ

від 2800 до 6000 грн
За інформацією тернопільських салонів краси

А ЦЕ БЕЗПЕЧНО?
Ë³êàð-êîñìåòîëîã «Îêñôîðä
Ìåä³êàë» êàæå, ùî çà äîïîìîãîþ êîðåêö³¿ ãóá ìîæíà íå ëèøå
çì³íèòè ôîðìó, à é ïîçáóòèñÿ
ô³çè÷íèõ íåäîë³ê³â, ÿêùî òàê³
³ñíóþòü. Òàê³ ïðîöåäóðè ìîæóòü
ðîáèòè ò³, õòî ìàº àñèìåòð³þ ãóá,
íåäîñòàòí³é îá’ºì, íåâèðàçíèé
êîíòóð, îïóùåí³ êóòèêè ðîòà,
íàÿâí³ çìîðøêè, íåð³âí³ñòü
íà ãóáàõ.
— Ïðèðîäíèé êîìïîíåíò, ðîçï³çíàºòüñÿ îðãàí³çìîì ëþäèíè,
ïðîíèêàº â ì³æêë³òèíí³ ïðîñòîðè
³ îïòèì³çóº âñ³ æèòòºâî âàæëèâ³
ïðîöåñè âñåðåäèí³ òêàíèí. Ó ðåçóëüòàò³, ãóáè ñòàþòü ãëàäêèìè,
çäîðîâèìè, ïîâíèìè åíåðã³¿ òà
îáñÿãó. ßê³ñíèé ë³ôòèíã ãóá çàáåçïå÷åíèé íà ïåð³îä â³ä ðîêó
÷àñó ì³í³ìóì. Òðèâàë³ñòü ä³¿ çàëåæèòü â³ä ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé îðãàí³çìó, òèïó ââåäåíîãî
ïðåïàðàòó, ð³âíÿ êîíöåíòðàö³¿
ó òêàíèíàõ ôåðìåíòó, ùî âïëèâàº íà êèñëîòó, — ãîâîðèòü Àííà
Ï³í÷óê.

«Æ³íêè çàðàç
ñàìîäîñòàòí³, âîíè
çàðîáëÿþòü ãðîø³,
³íêîëè íàâ³òü á³ëüøå
çà ÷îëîâ³êà, ³ õî÷óòü
ìàòè ãàðíèé âèãëÿä»
Ìàð³ÿ Ìàêàð÷óê êàæå, ùî áîòîêñ ðîçñëàáëÿº ì'ÿçè, çìåíøóº
¿õ ÷óòëèâ³ñòü òà ðóõîì³ñòü. ßêùî
ìàéñòåð âì³ëî âèêîíóº ñâîþ ðîáîòó, öå áóäå ïðàêòè÷íî íåïîì³òíî.
— Òàêîæ áîòîêñîì ë³êóþòü
íàäì³ðíå ïîòîâèä³ëåííÿ â çîí³
ïàõâ, äîëîíü, ï'ÿòîê. Ùå ç éîãî
äîïîìîãîþ ìîæíà ïîçáàâèòèñü
ì³ãðåí³. Ãîëîâíå — âì³òè ïðàâèëüíî éîãî âêîëîòè. Ó ìåíå áóâ
âèïàäîê, êîëè ïðèéøëà êë³ºíòêà,
ÿêà êîëîëà áîòîêñ â ÿêîìóñü ç
öåíòð³â êðàñè, ³ ¿é çàíàäòî ðîçñëàáèëè ì'ÿçè øè¿. Âîíà ï³äí³ìàëàñÿ ç ë³æêà, ³ ó íå¿ çàïàäàëà
øèÿ. Çâ³ñíî, öå âñå âèïðàâëÿºòüñÿ
ç äîïîìîãîþ ìàñàæó.
Êð³ì òîãî, óñ³ ³í'ºêö³¿ ìîæíà
«ðîçêîëîòè». Åêñïåðòè êàæóòü,
ùî º ïðåïàðàò, ç äîïîìîãîþ ÿêîãî
ìîæíà «âèâåñòè» ðå÷îâèíó.
ЯК ВИБРАТИ МАЙСТРА
— Äëÿ òîãî, àáè ïåðåêîíàòèñü,
ùî âè â áåçïåö³ — ðàäæó âèáðàòè ìàéñòðà, ÿêèé íå ïðîñòî ìàº
ìåäè÷íó îñâ³òó, à é äîñâ³ä ðîáîòè â ìåäè÷í³é ñôåð³, — êàæå
åêñïåðòêà Ìàð³ÿ Ìàêàð÷óê. — Ïåðåä òèì, ÿê çâàæèòèñü íà ïðîöåäóðó, ïîö³êàâòåñü, ÷è º òàêèé
äîñâ³ä â ìàéñòðà. Òàêîæ êîæí³
ï'ÿòü ðîê³â êîñìåòîëîã ìàº ïðîéòè ñåðòèô³êàö³þ. Áåç ìåäè÷íî¿
îñâ³òè, çâ³ñíî, òàêèé ñåðòèô³êàò
ìàéñòðó íå âèäàäóòü.

ФОТО: ОСОБИСТИЙ АРХІВ АННИ ПІНЧУК

ЗРОБИТИ ГУБИ ТА РОЗГЛАДИТИ
ЗМОРШКИ: ЧИ БЕЗПЕЧНО

Лікар-косметолог медичного центру «Оксфорд Медікал»
Анна Пінчук радить ін’єкційні процедури краси
проводити в майстрів, які мають медичну освіту
Îêð³ì òîãî, ÿê ðîçïîâ³äàº ë³êàð-êîñìåòîëîã ìåäè÷íîãî öåíòðó
«Îêñôîðä Ìåä³êàë» Àííà Ï³í÷óê,
âè ìîæåòå çàïèòàòè ó ìàéñòðà
ñåðòèô³êàò ÿêîñò³ íà ïðåïàðàòè, ÿê³ âè çáèðàºòåñü âêîëîòè òà
ñåðòèô³êàòè, ÿê³ âîíè îòðèìàëè
íà íàâ÷àííÿõ ç ³í'ºêö³éíèõ ìåòîäèê.
— Ëèøå ñïåö³àë³ñòè ç âèùîþ
ìåäè÷íîþ îñâ³òîþ ìîæóòü çàéìàòèñü ³í‘ºêö³éíèìè ìåòîäèêàìè,
àäæå ë³êàð ìîæå îö³íèòè ñòàí
çäîðîâ‘ÿ ïàö³ºíòà, îö³íèòè âñ³
ïîêàçè ³ ïðîòèïîêàçè, äîö³ëüí³ñòü ïðîöåäóðè ³ äîïîìîãòè
ïàö³ºíòîâ³ ó ðàç³ íåâ³äêëàäíîãî ñòàíó. Äóìàþ, í³õòî íå õîò³â
áè ïîòðàïèòè äî ïåðóêàðÿ ç³
øïðèöîì. Òàêîæ ÿ á ðàäèëà ïðàâèëüíî îáðàòè íå ëèøå ë³êàðÿ,
à é ì³ñöå ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè. Âàæëèâî, àáè âîíî áóëî ñòåðèëüíèì. Ïðîöåäóðè ïðîâîäèòè
â ì³ñö³, äå ÷åðåç ìåòð ïèëÿþòü
í³ãò³, íå äóæå ã³ã³ºí³÷íî. Áåçáîë³ñí³ ³í'ºêö³¿ êðàñè â çàãàëüíîìó
ïåðåë³êó êîñìåòè÷íèõ ïðîöåäóð
òà ³íòèìíî¿ ïëàñòèêè âèêîíóþòü íà áàç³ ìåäè÷íîãî öåíòðó
«Îêñôîðä Ìåä³êàë» â Òåðíîïîë³.
Êîíòóðíà ïëàñòèêà òóò íå ò³ëüêè
ÿê³ñíà, àëå ³ çà ðîçóìíèìè ö³íàìè. Öåé ôàêò àðãóìåíòóº ïîì³òíå
çðîñòàííÿ àóäèòîð³¿ êë³ºíò³â, ÿê³
âäàþòüñÿ äî ïîñëóã ì³ñöåâèõ ôàõ³âö³â. À ùå êîíñóëüòàö³ÿ ùîäî
çá³ëüøåííÿ àáî êîðåêö³¿ ãóá º
áåçêîøòîâíîþ, — ãîâîðèòü Àííà
Ï³í÷óê.

Ìàð³ÿ Ìàêàð÷óê òàêîæ äîäàº,
ùî 80% êë³ºíò³â ñàì³ íå ö³êàâëÿòüñÿ ïðåïàðàòàìè, ÿê³ äîçâîëÿþòü ñîá³ êîëîòè.
— ª áàãàòî ëþäåé, ÿê³ ïðèõîäÿòü ç ïðîöåäóðàìè, ³ ÿ ¿õ çàïèòóþ: ùî âè ðîáèëè ³ äå? Íà ïåðøå ïèòàííÿ âîíè â³äïîâ³äàþòü,
íà äðóãå — íå çíàþòü. Ìîâëÿâ,
ìè íå çàïèòóâàëè, âîíè íå ðîçïîâ³äàëè.
ЩО ЗАБОРОНЕНО ПІСЛЯ
ПРОЦЕДУРИ
Åêñïåðòè çàçíà÷àþòü, ùî ï³ñëÿ
ïðîöåäóðè âïðîäîâæ äâîõ òèæí³â
çàáîðîíåí³ ô³çè÷í³ íàâàíòàæåííÿ,
âæèâàííÿ àëêîãîëþ, â³äâ³äóâàííÿ
ñîëÿð³¿â òà ñàóí, ìàñàæ³ îáëè÷÷ÿ.
— Ïðîòèïîêàçîì º ñèñòåìí³ çàõâîðþâàííÿ, ï³äâèùåííÿ
òåìïåðàòóðè, çàïàëüí³ åëåìåíòè
â ä³ëÿíêàõ ïðîâåäåííÿ ³í'ºêö³é,
ãåðïåñ, âàã³òí³ñòü òà ãîäóâàííÿ
ãðóääþ, îíêîëîã³ÿ, — ãîâîðèòü
Àííà Ï³í÷óê.
Òàêîæ âàæëèâî çíàòè, ÷è íåìàº
ó âàñ àëåðã³¿ íà çàñîáè, ÿê³ âàì
çáèðàþòüñÿ ââîäèòè.
— Ïåðåä ïðîöåäóðîþ ìè çàïèòóºìî êë³ºíòà, ÿê³ àëåðã³÷í³ ðåàêö³¿ º, ÿê³ õâîðîáè. Ãîëîâíå —
ùîá íå áóëî öóêðîâîãî ä³àáåòó,
âàã³òíîñò³, ãåìîô³ë³ÿ (ïîðóøåííÿ
çãîðòàííÿ êðîâ³), çàïàëüí³ ïðîöåñè â çîí³ ïëàíîâàíî¿ ³í'ºêö³¿
(àêíå, ãåðïåñ), ï³äâèùåíà ÷óòëèâ³ñòü äî ã³àëóðîíîâî¿ êèñëîòè,
âèêîðèñòîâóâàíî¿ ïðè çá³ëüøåíí³
ãóá, — äîäàº Ìàð³ÿ Ìàêàð÷óê.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
СЕРЕДА, 14 квiтня
UA: перший
06.00, 06.05, 02.40, 03.15 Енеїда
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна
студiя. Головне
09.30 Х/ф «Пророк Iєремiя.
Викривач царiв»
11.05 Солодка дача. Чiзкейк
11.30 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 Спорт
15.20 UA: Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Гордiсть»
17.25 Нашi грошi
18.55 Д/п «Король-Слон»
19.55 Д/ц «Дикi тварини»
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. Аспект
22.00 Д/ц «Епоха великих котiв»
23.00 Розважальна програма з
Майклом Щуром
00.25, 02.35, 03.10, 05.05 Погода
00.30 Д/ц «Свiт дикої природи»
01.00 Т/с «Вiра»
04.10 Д/ф «Док на прийомi»

1+1
05.35, 09.25 «Життя вiдомих
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 04.10 ТСН
10.20 «Життя вiдомих людей
2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наослiп»
15.50 «Мисливцi за нерухомiстю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
20.45, 21.50 Т/с «Свати»
22.55, 00.00 Т/с «Кухня»
01.00 Х/ф «Краще не дивись»
02.35 Х/ф «Моя бабуся Фанi
Каплан»

IНТЕР
05.25, 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»
11.00 «Позаочi»
12.25 Х/ф «Батьки дружини»
Прем'єра
14.10, 15.05, 15.50 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час»
23.50 Т/с «За справу береться
Шекспiр 3»
01.30 Т/с «Гречанка»
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30 Факти
04.50 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
з Костянтином Стогнiєм
10.10 Т/с «Смертельна зброя»
11.55, 13.15 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин
покаже»
16.45 Х/ф «Експат»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Секретний фронт Прем'єра
21.25 Т/с «Пес-6» 16+ Прем'єра
01.25 Х/ф «Iнтереси держави»
03.00 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
07.00 Т/с «Комiсар Рекс»
10.35 «Слiдство ведуть екстрасенси»
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.45 Т/с «Слiд»
18.05 «СуперМама»
19.05 «Один за всiх»

20.15, 22.45 Т/с «Папаньки»
23.00 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика»
00.50 «Невiдома версiя.
Операцiя И»

00.45 Х/ф «Прибульцi 2: Коридори часу»
03.05 Х/ф «Моя бабуся Фанi
Каплан»

НОВИЙ КАНАЛ

05.25, 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»
11.00 «Позаочi»
12.25 Х/ф «Кохання з ризиком
для життя»
14.10, 15.05, 15.50 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час»
23.50 Т/с «За справу береться
Шекспiр 3»
01.30 Т/с «Гречанка»
04.55 «Телемагазин»

06.00, 07.30 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.35 Орел i Решка
08.30 Т/с «Надприродне»
11.10 Х/ф «Тунель. Небезпечно
для життя»
13.10 Кохання на виживання
15.10 Хто зверху?
19.00, 20.00 Варьяти
21.00 Х/ф «Погоня за ураганом»
23.00 Х/ф «Бої без правил»
01.20 Т/с «Хронiки Шаннари»
02.50 Служба розшуку дiтей
02.55 Зона ночi
05.00 Абзац

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу
пiд Полтавою
08.45, 00.35 Одного разу в Одесi
09.15 Танька i Володька
09.45, 10.45, 19.15, 23.35 Країна У
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
12.15, 16.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
17.15 СуперЖiнка 2
21.15 Х/ф «Лара Крофт:
Розкрадачка гробниць 2 —
Колиска життя»
01.05 Казки У Кiно
01.50 Рятiвники
02.50 Т/с «Хамелеон»
04.20 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00, 03.35 «Джедаи 2019»
06.35 Т/с «Рекс»
08.30 Х/ф «Воспоминание»
10.20 Т/с «Перевозчик-2»
13.10 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные
материалы»
18.15, 01.50 «Спецкор»
18.50, 02.20 «Джедаи»
19.25 Т/с «Карпатский рейнджер»
20.20 Т/с «Опер по вызову-5»
22.25, 00.00 Т/с «Кости-12»
02.50 Т/с «Ласко»
04.10 «Бандерлоги 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

ЧЕТВЕР, 15 квiтня
UA: перший
06.00, 06.05, 02.40, 03.15 Енеїда
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна
студiя. Головне
09.30 Х/ф «Свята сiм'я» 1 с. …
11.30 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 Спорт
15.20 UA: Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Гордiсть»
17.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром
18.55, 22.00 Д/ц «Епоха великих
котiв»
19.55 Д/ц «Дикi тварини»
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. Аспект
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях
00.25, 02.35, 03.10, 05.05 Погода
00.30 Д/ц «Свiт дикої природи»
01.00 Т/с «Вiра»
04.10 Д/ф «Тi, що вiрнi»

1+1
05.00, 15.50 «Мисливцi за нерухомiстю»
05.30 «Життя
вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наослiп»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
20.35 «Чистоnews 2021»
20.40 Т/с «Свати»
21.45 «Право на владу 2021»

IНТЕР

ICTV
04.15 Скарб нацiї
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
з Костянтином Стогнiєм
10.10 Т/с «Смертельна зброя»
11.55, 13.15 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин
покаже»
17.00, 01.20 Х/ф «За подих вiд
тебе»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Анти-зомбi Прем'єра
21.25 Т/с «Пес-6» 16+ Прем'єра
03.30 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
07.00 Т/с «Комiсар Рекс»
10.35 «Слiдство ведуть екстрасенси»
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.45 Т/с «Слiд»
18.05 «СуперМама»
19.05 «Як вийти замiж»
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки»
23.00 Х/ф «Дiвчата»
00.55 «Невiдома версiя. Дiвчата»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.35 Орел i Решка
08.30 Т/с «Надприродне»
11.10 Х/ф «2:22»
13.10 Кохання на виживання
15.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Фантом»
22.40 Х/ф «Пiк Данте»
00.50 Т/с «Шлях чарiвника»
01.40 Варьяти
02.55 Служба розшуку дiтей
03.00 Зона ночi
05.00 Абзац

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу
пiд Полтавою
08.45, 00.35 Одного разу в Одесi
09.15 Танька i Володька
09.45, 10.45, 19.15, 23.35 Країна У
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
12.15, 16.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
17.15 СуперЖiнка 2
21.15 Х/ф «Двiйник»
01.05 Казки У Кiно
01.50 Рятiвники
02.50 Т/с «Хамелеон»
04.20 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00, 03.35 «Джедаи 2019»
06.15 Т/с «Рекс-2»
08.05 Х/ф «Беглецы»
10.00 Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз»
12.05 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
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18.15, 01.50 «Спецкор»
18.50, 02.20 «Джедаи»
19.25 Т/с «Карпатский рейнджер»
20.20 Т/с «Опер по вызову-5»
22.25, 00.00 Т/с «Кости-12»
02.50 Т/с «Ласко»
04.10 «Бандерлоги 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

П`ЯТНИЦЯ, 16 квiтня
UA: перший
06.00, 06.05, 04.40 Енеїда
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 02.05,
05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна
студiя. Головне
09.30 Х/ф «Свята сiм'я» 2 с. …
11.10 Солодка дача
11.30 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.35, 00.10, 02.40,
05.45 Спорт
15.20 UA: Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Гордiсть»
17.25, 01.00 Перша шпальта
18.55, 22.00 Д/ц «Епоха великих
котiв»
19.55 Д/ц «Дикi тварини»
21.55, 00.20, 02.50, 05.55 Спорт.
Аспект
23.00 Д/ц «Боротьба за виживання»
00.25, 02.00, 02.50 Погода
00.30 #ВУКРАЇНI
01.30 Схеми. Корупцiя в деталях
02.55 Суспiльно-полiтичне токшоу «Зворотний вiдлiк»

1+1
06.00 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 04.05 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наослiп»
15.50 «Мисливцi за нерухомiстю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 «Лiга смiху 2021»
22.30 «Лiпсiнк батл»
00.15 Х/ф «Щасливий день
смертi»
02.10 Х/ф «Прибульцi 2: Коридори часу»
04.50 «Свiтське життя. 2021»

IНТЕР
05.25, 22.40 «Слiдство вели… з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
12.25 Х/ф «Кохання на кiнчиках
пальцiв»
14.35, 15.35, 00.25 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «У полонi стихiї»
02.10 «Чекай на мене. Україна»
03.20 М/ф
04.05 «Орел i решка. Дива свiту»
04.50 «Телемагазин»

ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30, 00.50 Факти
04.50 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
з Костянтином Стогнiєм
10.10 Дизель-шоу
11.25, 01.25 Т/с «Вижити за будьяку цiну-3»
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 23.50 Скетч-шоу «На
трьох»
14.50, 16.15 Х/ф «Прокляття
фараона Тута»

18.45 Факти. Вечiр
20.05 Дизель-шоу 12+ Прем'єра
22.50 Скетч-шоу «На трьох-9»
16+ Прем'єра
02.30 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.00 Х/ф «Близнюки»
08.05, 19.00, 22.45 «Холостяк»
12.00 «Як вийти замiж»
13.10, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
00.00 «Детектор брехнi»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.35 Орел i Решка
09.30 Т/с «Надприродне»
11.20 Вiд пацанки
до панянки
14.00, 01.40 Варьяти
16.00 Де логiка?
17.00 Х/ф «На гребенi хвилi»
19.00 Х/ф «Некерований»
21.00 Х/ф «Смерч»
23.10 Х/ф «Еверест»
02.20 Служба розшуку дiтей
02.25 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу
пiд Полтавою
08.45, 02.00 Одного
разу в Одесi
09.15 Танька i Володька
09.45, 10.45, 19.15, 00.45 Країна У
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
12.15, 16.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
17.15 СуперЖiнка 2
21.15 Х/ф «Хоробре серце»
02.30 Казки У Кiно
03.00 Рятiвники
04.00 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00, 02.35 «Джедаи 2019»
06.10 Т/с «Рекс-2»
08.00 Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз-2»
10.00 Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз-3»
12.00 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные
материалы»
18.15, 01.35 «Спецкор»
18.50, 02.05 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Шанхайский
полдень»
21.45 Х/ф «Смокинг»
23.40 Х/ф «Макс Пейн»
03.45 «Совершенно секретно-2017»
04.10 «Бандерлоги 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

СУБОТА, 17 квiтня
UA: перший
06.00, 06.05, 03.55 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.00,
02.05, 03.30, 05.35 Новини
07.10 М/ф
08.05, 09.35, 02.30 #ВУКРАЇНI
08.35 Д/ц «Дикуни. Дикi забави
в зоопарку Сан-Дiєго»
09.05 Вiдтiнки України
10.05 Д/ц «Епоха великих котiв»
12.00 Х/ф «Березневi iди»
13.55 Д/ц «Боротьба за виживання»
14.25, 05.30 Погода
14.30 Телепродаж
15.00 UA: Фольк. Спогади
16.05 Концерт. Дмитро та Назарiй Яремчуки
17.30 Х/ф «Самсон i Далiла»
1,2 с. …
21.25 Д/ц «Дикi тварини»
22.00 Х/ф «Будь-якою цiною»
00.25 Д/ф «Северин Наливайко.
Остання битва!»
03.00, 05.00 Бюджетники

1+1
05.15, 07.00 «Життя вiдомих
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
13.45, 14.55, 16.00, 17.05 Т/с
«Свати»

18.20 «Свiт навиворiт — 12.
Пакистан»
19.30, 04.35 ТСН
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 «Вечiрнiй квартал 2021»
22.15 «Лiпсiнк батл. Фiнал»
00.05 «Свiтське життя. 2021 дайджест»
01.05 «Лiга смiху»

IНТЕР
05.20 «Орел i решка. Дива свiту»
06.10 Д/п «Планета Земля 2:
Хронiки»
07.10 «Слово Предстоятеля»
07.20 Х/ф «Трезор»
09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Ласкаво просимо, або
Стороннiм вхiд заборонений»
12.30, 03.15 Х/ф «На Вас чекає
громадянка Никанорова»
14.05, 04.35 Х/ф «Суєта суєт»
15.45 Т/с «Слiдчий Горчакова»
(12+) Заключна с.
20.00 «Подробицi»
20.30 «Мiсце зустрiчi»
22.05 Т/с «Птаха у клiтцi»
01.40 Х/ф «Двоє пiд дощем»

ICTV
05.25 Скарб нацiї
05.35 Еврика!
05.45 Факти
06.10 Секретний фронт
07.05 Громадянська оборона
08.00 Х/ф «Прокляття фараона
Тута»
11.15, 13.00 Х/ф «Геракл: Народження легенди»
12.45 Факти. День
13.10 Т/с «Пес»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Люди Iкс-5: Перший
клас»
21.40 Х/ф «Люди Iкс-6: Днi
минулого майбутнього»
00.00 Х/ф «Вуличний боєць»
01.50 Т/с «Розтин покаже»
03.25 Я зняв!

СТБ
04.45 «Невiдома версiя. Дiвчата»
05.40 Х/ф «Дiвчата»
07.25, 10.50 Х/ф «Дiамантова
рука»
08.00 «Неймовiрна правда про
зiрок»
12.05 Т/с «Папаньки»
17.00, 00.45 «Хата на тата»
19.00 «МастерШеф Професiонали»
22.40 «Звана вечеря»

НОВИЙ КАНАЛ
05.30, 00.50 Варьяти
08.15, 10.00 Kids» Time
08.20 Х/ф «Стюарт Лiттл»
10.05 Орел i Решка. Дива свiту
12.10 У кого бiльше?
14.10 Х/ф «Водiй для копа»
16.00 Х/ф «Погоня з
а ураганом»
18.00 Х/ф «День незалежностi»
20.50 Х/ф «День незалежностi:
Вiдродження»
23.20 Х/ф «Фантом»
02.20 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.05 М/ф «Бiлал»
11.10 Х/ф «Макс 2: Герой Бiлого
Дому»
12.45 Х/ф «Двiйник»
15.05 Х/ф «Клони»
16.50 Х/ф «Змiнюючи реальнiсть»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного
разу пiд Полтавою
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Країна У
23.00 Iгри Приколiв
00.00 Одного разу в Одесi
00.30 Панянка-селянка
02.30 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2019»
08.00 «Джедаи 2020»
09.25 «Затерянный мир»
12.10 Х/ф «Команда А»
14.25 Х/ф «Акт мести»
16.15 Х/ф «Подстава»
18.00 Х/ф «Саботаж»

20.00 Х/ф «В тылу врага»
22.00 Х/ф «В тылу врага:
ось зла»
23.55 Х/ф «В тылу врага:
Колумбия»
01.45 Т/с «Ласко»
02.30 «Он, она и телевизор»
03.15 «Совершенно секретно-2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

НЕДIЛЯ, 18 квiтня
UA: перший
06.00, 06.00, 03.55 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.00,
02.05, 03.30, 05.35 Новини
07.10 М/ф
08.15, 05.30 Погода
08.20 Д/ц «Дикi тварини»
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 Д/ц «Дикуни. Дикi забави
в зоопарку Сан-Дiєго»
14.30 Телепродаж
15.00 Країна пiсень
16.05 Х/ф «Будь-якою цiною»
18.10 Галапагос: Королiвство
гiгантських акул
19.20 Д/ц «Епоха великих котiв»
20.20 Д/ц «Боротьба за виживання»
21.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.00 Х/ф «Березневi iди»
00.25 Д/ф «Гiдра»
01.35, 02.30 #ВУКРАЇНI
03.00 Бюджетники

1+1
05.00 ТСН: «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Свiт навиворiт — 12.
Пакистан»
10.55, 03.40 «Свiт навиворiт»
18.15 «Українськi сенсацiї 2021»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 11»
01.00 «Свiтське життя. 2021 дайджест»
02.00 «Лiга смiху»

IНТЕР
06.00 Х/ф «Шукачi пригод»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя»
12.50 «Речдок. Випереджаючи
час»
17.10 Т/с «Проект «Синя книга»
2» (12+) Прем'єра
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «Мiмiно»
23.50 Х/ф «Осiннiй марафон»
01.40 «Речдок»

ICTV
04.10 Я зняв!
05.05 Скарб нацiї
05.15 Еврика!
05.25 Факти
05.50 Анти-зомбi
06.45 Секретний фронт
07.40 Громадянська
оборона
08.35 Х/ф «Люди Iкс-5: Перший
клас»

11.00, 13.00 Х/ф «Люди Iкс-6: Днi
минулого майбутнього»
12.45 Факти. День
13.40 Т/с «Пес»
15.50 Х/ф «Трансформери-5:
Останнiй лицар»
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «Люди Iкс: Темний
Фенiкс»
23.40 Х/ф «Росомаха»
01.55 Т/с «Розтин покаже»

СТБ
04.40 «Невiдома версiя.
Найчарiвнiша та найпривабливiша»
05.30 «Невiдома версiя.
Операцiя И»
06.15 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика»
08.05 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю»
09.55 «МастерШеф Професiонали»
13.20 «Хата на тата»
15.15 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
23.10 «Таємницi ДНК»

НОВИЙ КАНАЛ
05.30, 00.40 Варьяти
07.20, 09.20 Kids» Time
07.25 Х/ф «Пригоди Паддiнгтона
2»
09.25 Х/ф «План гри»
11.40 Х/ф «Некерований»
13.40 Х/ф «День незалежностi»
16.20 Х/ф «День незалежностi:
Вiдродження»
18.50 Х/ф «Розлом Сан-Андреас»
21.00 Х/ф «Земне ядро»
23.40 Improv Live Show

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Супергерой»
11.00 Х/ф «Кравчиня: Помста
от-кутюр»
13.20 Х/ф «Хоробре серце»
16.40 Х/ф «Лара Крофт:
Розкрадачка гробниць 2 —
Колиска життя»
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
пiд Полтавою
19.30, 20.30, 22.00 Країна У
23.00 Х/ф «Забути Сару
Маршал»
01.10 Панянка-селянка
03.15 Т/с «Хамелеон»
04.00 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00, 03.40 «Джедаи 2019»
08.00 «Джедаи 2020»
09.25 «Затерянный мир»
13.25 Т/с «Перевозчик-2»
16.20 Х/ф «Широко шагая»
18.00 Х/ф «Широко шагая-2:
Расплата»
19.50 Х/ф «Птичка
на проводе»
22.00 Х/ф «Узник»
23.50 Х/ф «Защитник»
01.35 Х/ф «Мега-акула против
Колоса»
02.55 «Он, она и телевизор»
04.00 «Лучшее»
04.10 «Бандерлоги 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины
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СКІЛЬКИ КОШТУЄ ВІДПОЧИТИ
ЗА КОРДОНОМ І ЯКІ Є РИЗИКИ
Море  Як не втратити гроші, сплачені
за тур, що покриває страховка від невиїзду
і кому її вигідно придбати. До яких країн
можна літати без тесту ПЛР, а де вимагають і
перед вильотом, і після прильоту — читайте
ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44,
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

×åðåç COVID ç³ðâàëàñÿ ïî¿çäêà
äî Äîì³í³êàíè ó òåðíîïîëÿíêè
Îëåñ³ Êðàñíîâñüêî¿ òà ¿¿ ðîäèíè.
Í³ òóðàãåíò, í³ àãåíö³ÿ, ÷åðåç ÿêèõ
ìàëè ëåò³òè íà â³äïî÷èíîê, íå ïîãîäèëèñÿ ïåðåíåñòè òóð íà ì³ñÿöü
ïîòîìó. ×åðåç öå òåðíîïîëÿíè
âòðàòèëè ÷èìàëó ñóìó, à òàêîæ, ÿê
êàæå æ³íêà, çðîáèëè ñâî¿ âèñíîâêè.
Òåðíîïîëÿíêà Â³êòîð³ÿ Óøàêîâà
ïîâåðíóëàñÿ ç ªãèïòó íàñòóïíîãî
äíÿ ï³ñëÿ çàïðîâàäæåííÿ â Óêðà¿í³ îáîâ’ÿçêîâî¿ ñàìî³çîëÿö³¿ àáî
ÏËÐ. Æ³íêà ðîçïîâ³ëà âñ³ ïëþñè ³
ì³íóñè â³äïî÷èíêó â ªãèïò³ òà ðîçêðèëà ñõåìó îáîâ’ÿçêîâîñò³ ÏËÐ
«äëÿ ãàëî÷êè».
Ìè ïîö³êàâèëèñü ó òåðíîï³ëüñüêèõ òóðîïåðàòîð³â, êóäè íà â³äïî÷èíîê ëåòÿòü òåðíîïîëÿíè,
ó ñê³ëüêè îá³éäåòüñÿ òóð äëÿ ðîäèíè, äî ÿêèõ êðà¿í íå ïóñòÿòü áåç
íåãàòèâíîãî ÏËÐ, à äå éîãî âçàãàë³
íå çàïèòóþòü. Òà ÷è âðÿòóº ñòðàõîâêà â³ä íåâè¿çäó âèòðàòè, ÿêáè
ïåðåä âèëüîòîì çàõâîð³ëè íà êîâ³ä.
СТРАХОВКА ВІД НЕВИЇЗДУ
ПРАЦЮЄ НЕ ВСЮДИ
— Ìè, òðîº äîðîñëèõ ³ äèòèíà
äâà ðî÷êè, ïëàíóâàëè ëåò³òè ó Äîì³í³êàíó ó ëþòîìó, — ðîçïîâ³ëà
òåðíîïîëÿíêà Îëåñÿ Êðàñíîâñüêà. — Àëå çà òèæäåíü ÿ ïîãàíî ïî÷óâàëàñü ³ âèð³øèëà çäàòè
ÏËÐ. Â³í âèÿâèâñÿ ïîçèòèâíèì.
Çäàâ ì³é ÷îëîâ³ê ³ âñ³, õòî ìàëè
ëåò³òè — ó âñ³õ ïëþñ. Âðåøò³ ³
íà â³äïî÷èíîê íå ïîëåò³ëè, ³ ãðîø³
÷èìàë³ âòðàòèëè.
Ïåðåë³ò ç Êèºâà ïðèáëèçíî
12 ãîä., îêð³ì òîãî, ìàëåíüêà
äèòèíà, òîìó ðîäèíà âèð³øèëà
çàìîâèòè á³çíåñ-êëàñ. Ùå é ðîçðàõîâóâàëè, ùî ñàìå òàê³ êâèòêè
áåç ïðîáëåì çàâæäè ì³íÿëè ÷è
ïåðåíîñèëè íà ³íøó äàòó. Îäíàê
öå, ÿê âèÿâèëîñü, íå ñòîñóâàëîñÿ
÷àðòåðíèõ ðåéñ³â.
— Ìè ïîÿñíþâàëè ³ òóðîïåðàòîðó, ³ òóðàãåíòó, ùî íå õî÷åìî
â³äì³íÿòè òóð, ïðîñòî ïðîñèëè
ïåðåíåñòè íà ì³ñÿöü. Íàì â³äïîâ³ëè — í³, öå íåìîæëèâî, — êàæå
ïàí³ Îëåñÿ. — Ç ãîòåëåì ùå ìîæíà áóëî äîìîâèòèñü, à ç ïåðåëüîòîì — í³. Ùå é çàïëàòèëè çà òå,

ДОВІДКА
Мапа тимчасового в’їзду до країн
світу bit.ly/3s2ZEtE

ùî íå ïî¿õàëè, ìàéæå òðåòèíó ñóìè
ÿê øòðàô.
Çàðàç ðîäèíà òåæ ïëàíóº â³äïî÷èíîê, àëå, âðàõîâóþ÷è ëþòíåâ³
ïîä³¿ òà ÷èìàë³ âòðà÷åí³ êîøòè,
çðîçóì³ëè îäíå: êóäè á íå ëåò³ëè —
âàðòî áóòè ãîòîâèìè äî áóäü-ÿêèõ
ñèòóàö³é. Òîìó çàìîâëÿòèìóòü òóð
áåçïîñåðåäíüî ïåðåä âèëüîòîì. Òàêîæ ðåòåëüí³øå âèâ÷àòèìóòü äîãîâ³ð: çà ùî ïëàòÿòü ãðîø³, êîìó ³ õòî
íåñòèìå â³äïîâ³äàëüí³ñòü.
— Ñòðàõîâêà â³ä íåâè¿çäó íàì
íå ï³äõîäèëà: ìè ïîðàõóâàëè,
ñóìà òóðó ÷èìàëà, â ðàç³ íåâèëüîòó ïîâåðíåííÿ íå ïîêðèâàëî
íàâ³òü òðåòèíè, — ðîçïîâ³ëà Îëåñÿ Êðàñíîâñüêà. — Òîìó çðîáèëè
âèñíîâêè: âîíà ñïðàöüîâóº ïðè
ïîäîðîæàõ äî ªãèïòó, Òóðå÷÷èíè.
Òîä³ ¿¿ ñïðàâä³ âàðòî áðàòè. Äàëüí³
íàïðÿìêè — í³.
ТО ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ
«ДІЇ» ЧИ ФІКЦІЯ?
Â³êòîð³ÿ Óøàêîâà íåùîäàâíî
ïîâåðíóëàñÿ ç ªãèïòó. Â³äïî÷èâàëà òàì ç ðîäèíîþ ³ ïîâåðòàëàñÿ
äî Óêðà¿íè ÷åðåç äåíü ï³ñëÿ çàïðîâàäæåííÿ îáîâ’ÿçêîâî¿ ñàìî³çîëÿö³¿
÷è òåñòó ÏËÐ ³ ïðè ïîâåðíåíí³.

«Íå âåä³òüñÿ
íà çàìàíëèâ³
ïðîïîçèö³¿
ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ
ùîäî êóï³âë³ äåøåâèõ
òóð³â»
— Ìè ïîòðàïèëè äî ãîòåëþ
«àíòèêîâ³äíîãî»: ïðîæèâàëè
â îêðåìèõ áóíãàëî, âåñü ïåðñîíàë
â ðóêàâè÷êàõ ³ ìàñêàõ. Ç ³íøèìè
òóðèñòàìè ïðàêòè÷íî íå ïåðåñ³êàëèñü, õ³áà íà âå÷åð³, — ïîä³ëèëàñü
Â³êòîð³ÿ Óøàêîâà.
ßêùî âèõîäèø çà ìåæ³ ãîòåëþ, ð³äêî õòî õîäèòü ó ìàñêàõ.
À îò êîëè ñ³äàºø â ìàðøðóòêó —
ïðîñÿòü ¿¿ îäÿãíóòè. Òåìïåðàòóðíèé ñêðèí³íã òóðèñòàì ïðîâîäèëè ÿê äâ³÷³ íà äåíü ó ãîòåë³, òàê ³
â àåðîïîðòó. À â³äïî÷èâàëüíèê³â
ìåíøå â ðàçè.
Êîëè âîíè ïðèëåò³ëè 25 áåðåçíÿ
â àåðîïîðò Ëüâîâà, ïðèêîðäîííèêè
ïîÿñíþâàëè, ùî ïîòð³áíî âñòàíîâèòè äîäàòîê «Ä³ÿ». ² ùî ïîòð³áíî
ïðîâåñòè 14 äí³â íà ñàìî³çîëÿö³¿,
àáî ïðîòÿãîì äîáè çðîáèòè ÏËÐ.
ТЕСТ В ЄГИПТІ НЕ 30, А $60
— ² ÿ, ³ ìàìà âñòàíîâèëè äîäàòîê
³ ðîáèëè òåñòè, — êàæå Â³êòîð³ÿ.

À îò çíàéîì³ ç ¿õíüîãî ðåéñó, ÿê³
õî÷ ³ çàëèøàëè ñâî¿ íîìåðè òåëåôîí³â ïðèêîðäîííèêàì, àëå äîäàòîê íå âñòàíîâëþâàëè, îá³éøëèñü
³ áåç ³çîëÿö³¿, ³ áåç ÏËÐ — ¿õ í³õòî
íå êîíòðîëþâàâ ³ íå ö³êàâèâñÿ, äå
âîíè ³ ÷è çäîðîâ³.
— Ïðè âè¿çä³ ç³ Ëüâ³âñüêîãî àåðîïîðòó º òàêîæ ëàáîðàòîð³ÿ íà êîëåñàõ, ÿêà ðîáèòü òåñòè, îäíàê ÿ ¿¿
ë³öåíç³¿ íå áà÷èëà, òîìó íå ìîæó
ãîâîðèòè ïðî ïðàâäèâ³ñòü ðåçóëüòàò³â, — ïîä³ëèëàñü Â³êòîð³ÿ.
Òåñò ìîæíà çðîáèòè ³ â ªãèïò³.
Êîøòóº òàêèé 30 äîëàð³â ÑØÀ. Öå
îô³ö³éíî. Àëå îá³éäåòüñÿ â³í óäâ³÷³ äîðîæ÷å, áî ùå 30 äîâåäåòüñÿ
çàïëàòèòè çà òðàíñôåð: çà òå, ùî
ë³êàð ïðè¿äå äî òåáå, â³çüìå á³îìàòåð³àë ³ äîïðàâèòü éîãî äî ëàáîðàòîð³¿. Â ñóì³ âèéäå 60 äîëàð³â.
КУДИ ЇДУТЬ ТЕРНОПОЛЯНИ
Õî÷à çíà÷íà ÷àñòèíà êðà¿í çàðàç
çàêðèò³ äëÿ òóðèñò³â, º äîñòàòíüî
âàð³àíò³â äëÿ ö³êàâèõ ïîäîðîæåé,
êàæå ìåíåäæåð òóðèñòè÷íî¿ àãåíö³¿
BEST TRAVELS Õðèñòèíà Øêóëà.
— Íàéïîïóëÿðí³øèì íàïðÿìêîì äëÿ â³äïî÷èíêó íàðàç³ º
ªãèïåò. Óêðà¿íö³ ìîæóòü ëåò³òè
òóäè ³ç íåãàòèâíèì ðåçóëüòàòîì
ÏËÐ-òåñòó, çðîáëåíèì íå á³ëüøå,
í³æ çà 72 ãîä. äî ïîäîðîæ³, — ïîÿñíèëà ìåíåäæåð. — Äëÿ òóðèñò³â
çàïóñòèëè ïðÿìèé ÷àðòåð ç³ Ëüâîâà
â Ìàðñà Àëàì.
Ùå îäíèì ìàñîâèì íàïðÿìêîì,
ÿêèé áóäå àêòóàëüíèì íà òðàâíåâ³
ñâÿòà, º â³äïî÷èíîê ó Òóðå÷÷èí³.
— Â³ä 1 êâ³òíÿ äëÿ òóðèñò³â â³äêðèâàºòüñÿ Ê³ïð, — êàæå Õðèñòèíà
Øêóëà. — Óìîâîþ â'¿çäó º íàÿâí³ñòü íåãàòèâíîãî ÏËÐ-òåñòó, à òàêîæ ï³ñëÿ ïðèëüîòó ïîòð³áíî çäàòè
éîãî ùå ðàç — âæå íà Ê³ïð³.
У СКІЛЬКИ ОБІЙДЕТЬСЯ МОРЕ
Ìè ïîðàõóâàëè, ñê³ëüêè âåñíîþ

2021 ð. êîøòóâàòèìå â³äïî÷èíîê
íà çàêîðäîííîìó ìîð³. Ðàõóâàëè
çà îäíîãî òóðèñòà â äâîì³ñíîìó
íîìåð³, ÷îòèðèç³ðêîâèé ãîòåëü,
íà 7 äí³â, àâ³àïåðåë³ò, ñòðàõîâêà,
òðàíñôåð. ×èì âèùà ç³ðêîâ³ñòü òà
êðàù³ óìîâè ïðîæèâàííÿ ³ õàð÷óâàííÿ, òèì á³ëüøîþ áóäå ö³íà.
Ö³íè, çà äàíèìè àãåíö³¿ EDEM
tour, çàçíà÷åí³ ñòàíîì íà 30 áåðåçíÿ. Ö³íè äèíàì³÷í³ ³ ùîãîäèíè
çì³íþþòüñÿ.
НЕ КУПУЙТЕ ДЕШЕВІ ТУРИ
І ПІДРОБКИ ПЛР!
Íå âåä³òüñÿ íà çàìàíëèâ³ ïðîïîçèö³¿ ó ñîöìåðåæàõ ùîäî êóï³âë³ äåøåâèõ òóð³â. Ìàéòå ñïðàâó
ëèøå ç ïåðåâ³ðåíèìè àãåíö³ÿìè ÷è
îïåðàòîðàìè òà çâàæàéòå íà ¿õí³é
äîñâ³ä íà ðèíêó òóðèçìó, êàæå
âëàñíèöÿ òóðàãåíñòâà EDEM tour
Àë³íà Íàçàðèê.
— Íàì â³äîìî ïðî âèïàäêè,
êîëè ëþäåé îøóêóâàëè ³ «êèäàëè»
íà çíà÷í³ ñóìè, — ðîçïîâ³ëà Àë³íà
Íàçàðèê. — Ïðèì³ðîì, õòîñü ó ñîöìåðåæàõ âèêèäàº ïðîïîçèö³þ «ãàðÿ÷èé òóð» çà ñì³øíó ö³íó ³ îäðàçó
ïðîñèòü ïåðåðàõóâàòè ÷àñòèíó êîøò³â íà êàðòêó. À ïîò³ì — í³ òóðó,
í³ ãðîøåé, í³ òàê çâàíîãî òóðàãåíòà. Öå øàõðàéñüê³ ñõåìè — áóäüòå
óâàæí³ ³ íå äîâ³ðÿéòå òàêèì.
Ñâ³äîìèì òóðèñòàì âàðòî ïðèéòè
â àãåíö³þ, óêëàñòè äîãîâ³ð, ÿêèé
ñòàíå ãàðàíò³ºþ. Íàâ³òü ÿêùî º
â³äìîâí³ ÷è äåøåâø³ òóðè — êóïóéòå ¿õ ëèøå â ïåðåâ³ðåíèõ òî÷êàõ
ïðîäàæó, ðàäèòü òóðàãåíò.
— Íå êóïóéòå ï³äðîáêè äîêóìåíò³â ïðî ÏËÐ-òåñòè — íàì â³äîì³
òàê³ âèïàäêè, çà öå ùå é ³ñíóº
êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, —
íàãîëîøóº Àë³íà Íàçàðèê. — Ïåðåäóñ³ì, âè íàðàæàºòå íà íåáåçïåêó
âñ³õ, õòî ïîðó÷ ç âàìè — ÷è ó ë³òàêó, ÷è ï³ä ÷àñ òðàíñôåðó, àáî âæå
íà â³äïî÷èíêó.

ПЕРЕВІРТЕ, ЧИ ПРАЦЮЄ ГОТЕЛЬ
Åë³íà ×åêàíîâà, çàñíîâíèöÿ òóðàãåíö³¿ Travel Wey, êàæå, ùî áþäæåòí³ åêñêóðñ³éí³ òóðè, ÿê³ áóëè
íàéïîïóëÿðí³øèìè â öåé ñåçîí,
íå àêòóàëüí³, áî ªâðîïà çàêðèòà.
— Äîñòóïí³øèìè ñòàëè ö³íè
íà åêçîòèêó, — êàæå Åë³íà ×åêàíîâà. — Äîì³í³êàíó òà Ìàëüä³âè.
ßêùî ðàí³øå â Äîì³í³êàíó ÷àðòåðíà ïðîãðàìà çàê³í÷óâàëàñü ó êâ³òí³,
çàðàç ¿¿ ïðîäîâæèëè äî ê³íöÿ òðàâíÿ. À íà Ìàëüä³âè òåïåð ëåòÿòü ³
âë³òêó, õî÷à ðàí³øå òàêîãî íå áóëî.
Ö³íè äî Ìàëüä³â çàðàç â³ä 25 òèñ.
ãðí — öå äîñèòü äåøåâî äëÿ â³äïî÷èíêó äëÿ òàêî¿ êðà¿íè, àäæå
òàêó æ ñóìó äîâåäåòüñÿ âèêëàñòè
³ çà äåÿê³ ãîòåë³ ªãèïòó.
— Çâåðí³òü óâàãó — ÷èìàëî ãîòåë³â ªãèïòó òàê ³ íå â³äêðèëèñü ï³ñëÿ ëîêäàóíó, õî÷à ïðîäàæ íà òóðè
â íèõ º â ïðîïîçèö³ÿõ, — ðàäèòü
Åë³íà ×åêàíîâà. — Òîìó âàðòî ðåòåëüíî ïåðåâ³ðÿòè ïðè ï³äáîð³ òóðó,
÷è ãîòåëü ïðàöþº ³ ïðèéìàº òóðèñò³â. Êðàùå çâåðíóòèñü äî òóðàãåíòà,
àáè â³í âñå ïåðåâ³ðèâ çà âàñ.
ЧИ ВАРТО ЕКОНОМИТИ
НА СТРАХОВЦІ
— Çà æîäíèõ îáñòàâèí íå åêîíîìòå íà ñòðàõîâö³, ÿê íà ìåäè÷í³é,
îáîâ’ÿçêîâ³é, òàê ³ íà ñòðàõîâö³
â³ä íåâè¿çäó, â òîìó ÷èñë³ ³ ÷åðåç
COVID, — ðàäèòü ïàí³ Åë³íà. — ª
áàçîâà ñòðàõîâêà, ÿêà âõîäèòü ó ïàêåò ³ ïîêðèâàº êîìïåíñàö³þ ÷åðåç
íåùàñí³ âèïàäêè ÷è çàõâîðþâàííÿìè. ª é ñòðàõîâêà â³ä íåâè¿çäó,
êîëè âè ðàïòîì çàõâîð³ëè íà êîðîíàâ³ðóñ ïåðåä â³ä’¿çäîì.
Äðóãà ñòðàõîâêà íå º îáîâ’ÿçêîâîþ, àëå òóðàãåíö³¿ ðàäÿòü òóðèñòàì ¿¿ ïðèäáàòè. ßêùî âè çàõâîð³ëè íà êîâ³ä ïåðåä â³ä’¿çäîì, âàì
ïîâåðíóòü ñóìó, âèòðà÷åíó íà òóð,
çà ì³íóñîì ôðàíøèçè 10–30%. Öå
ºäèíèé âàð³àíò, ÿê óñå íå âòðàòè.

ÐÎÇÂÀÃÈ

Як встановили вчені,
голодування допомагає
не тільки нормалізувати вагу,
але і виплатити іпотеку.

***

Судячи з татуювання
на пальцях, фрезерувальник
Коля тепер Оля.

***

Любити людину
за зовнішність, те ж саме, що
любити цукерку за фантик…

***

— Дівчино! Боюся
помилитися — але мені
здається, ви неприступна
фортеця!

— Це залежить від того,
знаряддям якого калібру ви
збираєтеся її штурмувати…

***

Наша зарплата теж стає
гібридною: половина йде
на бензин, половина —
на електрику.

***

Незнайома дівчина
помиляється номером і
потрапляє п'ять разів поспіль
на мій мобільник, на шостий
раз вона сказала:
— Ти мене вже дістав, козел!

***

— Алло, це пожежна
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частина?
— Так, це пожежна частина,
що горить?
— Та нічого не горить, просто
тут мент з лікарем б'ються,
а я не знаю, куди дзвонити!

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №13

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №14

***

Офіціант обслужив даму
в тілі. Він ледве встиг
ухилитися від тарілки з
салатом після слів:
— Відмінний салатик, їжте
на здоров'я, поправляйтесь…

***

Для кого — всього лише
водійське посвідчення, а для
інспектора — хлібна картка.

ÒÈÆÍÅÂÈÊ «RIA ÏËÞÑ»
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РЕКЛАМА

Провідні медичні центри
та клініки Тернополя

ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ
ЦЕНТР «РУМЕД-Т»
ЦЕНТР СУЧАСНОЇ ПРОКТОЛОГІЇ «PROTON CLINIC»

Фінансовий
гороскоп
ОВЕН Гороскоп фінансів
Овна на квітень 2021 року
передбачає безнапасний місяць для бізнесу та торгівлі. Особи, які
займаються літературною діяльністю
та образотворчим мистецтвом, будуть
перевершувати свою діяльність.
ТЕЛЕЦЬ Гороскоп для Тельця
передбачає дуже прибутковий час для ділових людей
та тих, хто займається торговельною
діяльністю. Стосунки з товаришами
будуть чудовими, і це допоможе
покращити ваші ділові перспективи.
БЛИЗНЮКИ Стосунки з колегами будуть сповнені розбрату,
і це буде мати вплив на фінансові результати. Місяць не сприятливий
для відкриття нового бізнесу. Вам слід
відкласти свої рішення щодо початку
нових проєктів та інвестицій.
РАК Фінансові прогнози
дуже сприятливі для бізнесу
та перспектив торгівлі. Люди,
які займаються образотворчим
мистецтвом та творчими предметами, можуть розраховувати отримати
добрі фінансові прибутки.
ЛЕВ Квітень 2021 року передбачає вкрай погані перспективи для бізнесменів і торговців.
Доходи не будуть відповідати вашим
зусиллям. Навіть ті, хто займається
творчою діяльністю, не зможуть заробити достатньо грошей.
ДІВА У квітні доходи
зменшаться, і, можливо, вам
доведеться використати свої
заощадження, щоб вийти з фінансового безладу. Час не є сприятливим для
започаткування нових бізнес-проєктів.
ТЕРЕЗИ Гороскоп фінансів
Терезів на квітень 2021 року
не дуже сприятливий для
ділових людей. Навіть торговці та
експортери бачитимуть, що їхній бізнес зростає дуже повільно, а доходи
будуть статичними.
СКОРПІОН Витрати
перевищать ваш дохід, і
вам, можливо, доведеться
витратити свої заощадження, щоб
збалансувати бюджет. Місяць також
не є сприятливим для започаткування нових бізнес-проєктів.
СТРІЛЕЦЬ Зважаючи
на несприятливе становище
планет, місяць не сприятливий для нових ділових починань. Інвестиції навряд чи будуть вигідними.
КОЗЕРІГ Ви будете працювати дуже наполегливо, але
результатів очікувати не варто. Доходу навряд чи буде достатньо,
щоб подбати про усі витрати.
ВОДОЛІЙ Ви зможете
розширити своє душевне
щастя завдяки благодійності.
На додаток до звичайного доходу, очікуються гроші з несподіваних джерел.
РИБИ Гороскоп фінансів
Риб на квітень 2021 року
передбачає дуже вдалий
місяць. Будуть чудові перспективи
для заробітку грошей на підприємницькій та торговій діяльності.

Погода у Тернополі
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Сучасний медичний центр, обладнаний найкращою діагностичною та
лікувальною апаратурою. Для пацієнтів з проктологічними захворюваннями тут доступний весь існуючий
спектр сучасних малоінвазивних,
безопераційних втручань, що дозволяють позбутися геморою 1–4 ступеня, його ускладнень, поліпів,
тріщин за кілька хвилин, без болю
та у повному комфорті. «ПРОТОН
КЛІНІК» — єдиний в Україні центр,
що надає гарантію на видалення
внутрішнього геморою 10 років.
Адреса: м. Тернопіль, проспект
Степана Бандери, 45 А. Запис
за тел.: 097–667–01–77. Сайт:
www.protonclinic.com.ua

САНАТОРІЙ «БАРВІНОК»
ТОВ «Санаторій «Барвінок»,
офтальмологічний санаторій» —
єдиний в Україні офтальмологічний санаторій, який повністю
оснащений апаратурою для
діагностичного обстеження та
проведення на сучасному рівні
не тільки консервативного, але й
хірургічного лікування хворих із
патологією зору. Проводиться лікування захворювань органів дихання, кістково-м’язової системи та
периферичної нервової системи.
Потужність санаторію — 300 місць
для дорослих та дітей.
Адреса: Тернопільська обл, Зборівський р-н., с. Манюки.
Тел. для довідки: (03540)
3–12–17, 3–16–06.

Ми пропонуємо вам: здачу аналізів
в наших пунктах забору крові, УЗД (в нас
лише високотехнологічні УЗД апарати
експертного класу), УЗД для дітей, ЕКГ,
цитологічне дослідження, генетичні
дослідження, біохімічні аналізи, пренатальна діагностика, гінекологічний мазок, гормональні аналізи, онкомаркери,
кардіомаркери, гінекологію з використанням сучасного комфортного гінекологічного крісла з надточною оптичною
системою відеокольпоскопу, консультації
ендокринолога, терапевта, невролога,
кардіолога, гінеколога та уролога.
Адреси: вул. Купчинського, 14 (ТМКЛ
№ 2), вул. Шашкевича, 3, вул. Замкова
5/23, вул. Миру 3 А. Центральна лабораторія, м. Тернопіль, вул. Купчинського,
14 (ТМКЛ № 2). Тел.: (0352) 40–11–
17, 098–055–43–68, 095–830–29–
84, е-mail: info@rumed-t.com
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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ЦЕНТР ЛІКУВАННЯ ГРИЖ
ЖИВОТА
Тернопільський міський центр
хірургічного лікування гриж живота працює на базі хірургічного
відділення Тернопільської міської
лікарні № 2. Оперуємо з використанням сучасних технологій: пахові
грижі; стегнові грижі; спортивні
грижі; пупкові грижі; грижі білої
лінії живота; діастаз прямих м'язів
живота; післяопераційні вентральні грижі; грижі стравохідного
отвору діафрагми.
Виконуємо відкриті і лапароскопічні оперативні втручання, високопрофесійні послуги з корекції
тіла.
Моб. тел.: 067–736–19–37.

ЦЕНТР ЗДОРОВ'Я «МЕДЕЯ»
У нашому закладі працюють:
окуліст з оптикою, масажист,
косметолог, хірург, ЛОР, гінеколог,
УЗД, дерматолог, стоматолог,
терапевт-ендокринолог. Всі види
аналізів.
Працюємо згідно з графіком, попереднього запису, а також у вихідні
та святкові дні (при індивідуальній
домовленості з лікарем).
Адреса: м. Бучач, вул. Лисенка, 4,
ФОП. Кулик О. В.
Тел.: (068) 922 16 03,
(096)131 28 00
Графік роботи: з 9.00 до 18.00.
Вихідний — неділя.

ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ КАБІНЕТ
«ОКСІМЕД»
Гінекологічний кабінет Oximed
надає наступні послуги: відеокольпоскопія; діагностика та ведення
вагітності; лікування молочниці;
лікування ерозії шийки матки; лікування інфекційних захворювань;
лікування бактеріального вагінозу;
лікування кольпіту; лікування порушень менструального циклу; лікування та профілактика запальних
захворювань. Первинний огляд
лікаря 250 грн.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Львівська, 12.
Тел..: 097–718–62–21.

АНЕКДОТИ
Дружина розгадує кросворд:
— Супутник Марса?
Чоловік:
— Енгельс.

***

Баба Яга постала голою перед
Кощеєм:
—?!
— Я ж в костюмі Єви!
— Ти б його хоч погладила…

***

Старість починається, коли ти
не встигаєш одужати від одного
захворювання, а вже потрібно
одужувати від іншого.

***

Коли мій дідусь приходить додому вночі, від нього пахне не тільки горілкою, але і бабусями.

***

Моя старша дитина прийшла
1 вересня додому зі школи.
Я питаю: «Синуля, що нового
в школі?» Відповідь була

приголомшливою: «Булки
в їдальні подорожчали!»

***

Ми завжди тримаємося
за руки. Якщо я її відпущу, вона
обов'язково щось купить…

***

Твоє життя — твій коктейль. Що
намішано, те і будеш пити.

***

— Піти на роботу або поспати?
— Поспати або піти на роботу?
— Піду на роботу і посплю!

***

Пацієнтка з ожирінням запитує
у професора:
— Скажіть, лікарю, які вправи
корисні для схуднення?
— Я рекомендую вам повертати
голову справа наліво і зліва
направо.
— Як часто?
— Кожного разу, коли вас
пригощають!

ЦЕНТР АПАРАТНОЇ ТА
ЕСТЕТИЧНОЇ КОСМЕТОЛОГІЇ
«ВІТАМІН»
Центр краси «Вітамін» пропонує
широкий спектр послуг естетичної
й лікарської косметології. Перелік
наших послуг: косметологія, корекція фігури, ін’єкції краси, лазерна епіляція, манікюр та педикюр,
масаж, послуги подолога.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Богдана
Хмельницького, 23.
Графік роботи: Пн-Сб з
10.00 до 19.00.
Тел.: 096–022–99–22.

«КАБІНЕТ УЗД САВКИ ОКСАНИ
ВОЛОДИМИРІВНИ»
УЗД всіх органів та систем. Пропонуємо пройти обстеження: шлунково-кишкового тракту; внутрішніх
органів (печінка, жовчний міхур,
підшлункова залоза, селезінка) сечостатевої та сечовидільної системи;
серцево-судинної системи молочної
залози; щитоподібної залози; зв’язок,
м’яких тканин.
Адреса: м. Тернопіль,
бульвар Куліша, 1.
Тел.: 067–261–72–72, 050–171–
86–73.

ДЕТАЛЬНИЙ ОГЛЯД
ПРОПОЗИЦІЙ
КОМПАНІЙ,
СЕРТИФІКАТИ,
ЛІЦЕНЗІЇ. СКАНУЙ
QR-КОД.
ПОЧАТОК У
ПОПЕРЕДНЬОМУ
НОМЕРІ

