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СКІЛЬКИ ПОТЯГНЕ
ВЕЛИКОДНІЙ КОШИК
Готуватися до свята краще заздалегідь. Маєте запас часу,
аби прицінитися та вибрати те, що необхідно. Великдень
будемо святкувати 2 травня. Цьогоріч знову з карантинними
обмеженнями. Що покласти у кошик? Ми порахували, у
скільки обійдеться основний набір продуктів


Зібраний кошик потягне з кишені тернополян кругленьку
суму. Порівняно з минулим роком, витрати зростуть
орієнтовно на 20-25%. Ви також маєте чудову можливість
виграти цілу корзину м’ясного до великоднього столу від
газети «RIA плюс» та смачного партнера фотоконкурсу


с. 8-9
РЕКЛАМА

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ГАЗЕТУ
ЗА ТЕЛЕФОНОМ 098-477-12-70

1

блок

Газета є членом Всесвітньої Газетної Асоціації
Га

Номер для подання
оголошень

ÍÎÂÈÍÈ

2
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ЯК ВАКЦИНУВАЛИСЯ PFIZER

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

Çðàíêó 19 êâ³òíÿ ó ãåð³àòðè÷íîìó
öåíòð³ â Ïåòðèêîâ³ ïî÷àëàñü âàêöèíàö³ÿ. ¯¿ ÷åêàëè ÿê ïðàö³âíèêè,
òàê ³ ñàì³ ï³äîï³÷í³, îñê³ëüêè êîðîíàâ³ðóñ âàæêî ïåðåíîñÿòü ëþäè
ïîõèëîãî â³êó, òîìó, êàæóòü, âàæëèâî ùåïèòèñÿ.
МАЙЖЕ ВСІ ЗАХОТІЛИ
ЩЕПИТИСЯ
Äèðåêòîð ãåð³àòðè÷íîãî öåíòðó
ðîçïîâ³äàº — ìàéæå âñ³ ï³äîï³÷í³
ïîãîäèëèñü âàêöèíóâàòèñÿ.
— Ó íàñ º 150 ï³äîï³÷íèõ, ³ 148 ç
íèõ çàõîò³ëè âàêöèíóâàòèñÿ òà
ï³äïèñàëè ³íôîðìîâàíó çãîäó, —
êàæå äèðåêòîð Ïåòðèê³âñüêîãî
îáëàñíîãî ãåð³àòðè÷íîãî ïàíñ³îíàòó Ñòåïàí Ãëóøîê. — Îäèí â³äìîâèâñÿ ³ îäèí ìàº ïðîòèïîêàçè
äî âàêöèíàö³¿. Ñåðåä ïðàö³âíèê³â
³ç 93 îñ³á íà âàêöèíàö³þ çàïèñàëèñÿ 46. Ïðîöåäóðà ïðîõîäèòèìå
óïðîäîâæ òðüîõ äí³â.
Æóðíàë³ñòàì «RIA ïëþñ» âäàëîñÿ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ìåøêàíöÿìè
ãåð³àòðè÷íîãî öåíòðó, ÿê³ âæå âàêöèíóâàëèñÿ àáî ùå ÷åêàþòü ñâîº¿
÷åðãè. Âîíè êàæóòü — íå ñóìí³âàëèñü òà íå áîÿëèñÿ. Ñòðàøí³øå äëÿ

íèõ — öå çàõâîð³òè íà êîðîíàâ³ðóñ.
— ß âæå âàêöèíóâàâñÿ, ïî÷óâàþ
ñåáå íîðìàëüíî,— êàæå ï³äîï³÷íèé
ãåð³àòðè÷íîãî öåíòðó ïàí Â³êòîð. —
Ç³ ìíîþ ëþäåé äâàäöÿòü ùåïèëèñü,
âñå äîáðå. ß íå áîÿâñÿ âàêöèíè.
×îãî áîÿòèñü? ×è í³êîëè íå ùåïëþâàâñÿ? Ìåí³ âæå 71 ð³ê, íåìàº
÷îãî áîÿòèñÿ.
×îëîâ³ê ç³çíàºòüñÿ, íå ðîçðàõîâóâàëè ñàìå íà «Ôàéçåð». Àëå ÿêáè
áóëà ³íøà âàêöèíà — òàêîæ ï³øîâ
áè íà ùåïëåííÿ.
² ïåðñîíàë, ³ ï³äîï³÷í³ öåíòðó
ïàì’ÿòàþòü, ÿê òóò áóâ ñïàëàõ
êîðîíàâ³ðóñó ó ñåðïí³ ìèíóëîãî
ðîêó. Íà ùàñòÿ, òîä³ ëåòàëüíèõ
âèïàäê³â âäàëîñü óíèêíóòè. Òîìó
ðèçèêóâàòè çäîðîâ’ÿì òà æèòòÿì
í³õòî íå õî÷å.
Ïàí³ Ãàííà ÷åêàº ÷åðãè íà ùåïëåííÿ. Ðîçïîâ³äàº, ùî ó ñåðïí³
ïåðåõâîð³ëà íà êîâ³ä. Áóëî âàæêî.
Òîìó âèð³øèëà âàêöèíóâàòèñÿ.
— Îáîâ’ÿçêîâî âàêöèíóâàòèìóñü, — êàæå ïàí³ Ãàííà. — ß ïåðåõâîð³ëà íà êîðîíàâ³ðóñ ìèíóëîãî
ðîêó. Òîä³ áóëî âàæêî, ñëàá³ñòü.
ßê ðîçïîâ³äàþòü ³íôåêö³îí³ñòè,
ïîâòîðí³ âèïàäêè çàõâîðþâàííÿ
ìîæóòü ñòàâàòèñÿ. Ó äåêîãî ³ìóí³òåò ìîæå íå âèðîáëÿòèñÿ íàâ³òü
ï³ñëÿ õâîðîáè. Çàçâè÷àé ëþäè ïðè

ïîâòîðíîìó çàõâîðþâàíí³ ìîæóòü
ïåðåíåñòè öå ëåãøå. Îäíàê îñîáè ïîõèëîãî â³êó òà ç ñóïóòí³ìè
çàõâîðþâàííÿìè ìîæóòü ïåðåíîñèòè íåäóãó âàæêî, íàâ³òü ÿêùî
âæå õâîð³ëè.
— Íå äàé Áîæå, ùîá öÿ çàðàçà
äî ìåíå çíîâ â÷åïèëàñü, — æàðòóº ïàí³ Ãàííà. — Àëå ìàþ íàä³þ
íà ùåïëåííÿ. ß äîâ³ðÿþ ë³êàðÿì,
òîìó íå áîþñÿ. ² ìî¿ òîâàðèø³ òà
äðóç³ òàêîæ öå ðîçóì³þòü. Âñ³ õî÷óòü áóòè çäîðîâèìè.
НЕ ВСІ ПРАЦІВНИКИ
ЗГОЛОСИЛИСЯ
ßê íàãîëîøóº äèðåêòîð, ìåøêàíö³ öåíòðó âèÿâèëèñÿ á³ëüø
ñì³ëèâ³ â öüîìó ïëàí³, í³æ ïðàö³âíèêè. Ò³, õòî ïîêè ùî íå âèÿâèâ
áàæàííÿ âàêöèíóâàòèñÿ, ìîæóòü
ïåðåäóìàòè ³ òàêîæ ñòàòè â ÷åðãó.
— ß âæå âàêöèíóâàâñÿ, — êàæå
Ñòåïàí Ãëóøîê. — Ñàì óêîë íå â³ä÷óòíî ìàéæå. Ìèíóëà ãîäèíà —
í³ÿêèõ ïîá³÷íèõ ïðîÿâ³â íåìàº.
Ó íàøèõ ï³äîï³÷íèõ òà ïðàö³âíèê³â
ïîá³÷íèõ ïðîÿâ³â íå áóëî.
Äëÿ âàêöèíàö³¿ âèä³ëèëè îêðåìó
ê³ìíàòó. Ïðåïàðàòè äîñòàâèëè ç
äîòðèìàííÿì òåìïåðàòóðè. Íàãàäàºìî, ñàìà âàêöèíà çáåð³ãàºòüñÿ
ó çàìîðîæåíîìó âèãëÿä³ ïðè òåìïåðàòóð³ â³ä –60 äî –80 ãðàäóñ³â.
Ïåðåä âèêîðèñòàííÿì ¿¿ ðîçìîðîæóþòü äî +2 äî +8 ãðàäóñ³â. Íåðîçâåäåíîþ âîíà ìîæå çáåð³ãàòèñÿ
äî 120 ãîäèí.
ЗАЛИШКІВ НЕ БУДЕ
Äèðåêòîð Ïåòðèê³âñüêîãî ãåð³àòðè÷íîãî ïàíñ³îíàòó ç³çíàºòüñÿ, ÿê
³ â áàãàòüîõ ëþäåé, áóëè ñóìí³âè,
÷è ä³ñòàíåòüñÿ ÿê³ñíà âàêöèíà ëþäÿì ïîõèëîãî â³êó.
— Íåäîâ³ðà áóëà äî òîãî, ùî íàì
äàäóòü ä³éñíî «Ôàéçåð», — êàæå

ФОТО: ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОДА

Щеплення  Імунізація вакциною Pfizer
розпочалась на Тернопільщині з 19 квітня.
У першу чергу щеплюють мешканців
геріатричних будинків та їх працівників.
Як визначили у МОЗ, саме люди
похилого віку в найбільшій групі ризику.
Як проходить вакцинація, що кажуть
підопічні та скільки хочуть щепитися

Після щеплення протягом кількох годин медики
спостерігають за реакцією організму вакцинованих
äèðåêòîð. — Àëå ìè âæå ïîáà÷èëè, ùî íàäàëè ñàìå öþ âàêöèíó.
² íàâ³òü ïðàö³âíèêè, ÿê³ ñïåðøó
âàãàëèñÿ, âñå æ ïåðåäóìàëè, òà
õî÷óòü âàêöèíóâàòèñÿ. Çâè÷àéíî,
ó áàãàòüîõ º ñóìí³âè, áî ÷îìóñü
ó íàñ òàê ñêëàëîñÿ, ùî òå, ùî ïî÷óëè íà áàçàð³ ÷è â ìàðøðóòö³, —
³ñòèíà. À òå, ùî êàæóòü ë³êàð³, óñ³
ñòàâëÿòü ï³ä ñóìí³â.
«Ôàéçåð» âèêîðèñòîâóâàòèìóòü
ëèøå çà ïðÿìèì ïðèçíà÷åííÿì —
äëÿ ï³äîï³÷íèõ áóäèíê³â–³íòåðíàò³â, ãåð³àòðè÷íèõ öåíòð³â òà ¿õ
ïðàö³âíèê³â. Ïóáë³÷íèõ îñ³á çàëèøêàìè âàêöèíóâàòè íå áóäóòü,
êàæóòü ÷èíîâíèêè.
ЧИ Є ПРОТИПОКАЗИ
ДО ВАКЦИНАЦІЇ
ßê ³ áóäü-ÿêà âàêöèíà, «Ôàéçåð»
òåæ ìàº ñâî¿ ïðîòèïîêàçè. Íà îô³-

ö³éíîìó ñàéò³ Öåíòðó êîíòðîëþ ³
ïðîô³ëàêòèêè çàõâîðþâàííÿ ÑØÀ
ìè çíàéøëè ðåêîìåíäàö³¿ äî çàñòîñóâàííÿ âàêöèíè òà ïðîòèïîêàçè.
Òàê, ùåïëåííÿ ïðîâîäèòè ïðîòèïîêàçàíî, ÿêùî ó âàñ áóëà òÿæêà
àëåðã³÷íà ðåàêö³ÿ (àíàô³ëàêñ³ÿ) àáî
ìèòòºâà àëåðã³÷íà ðåàêö³ÿ, íàâ³òü
ÿêùî âîíà íå áóëà òÿæêîþ.
ßêùî ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿ ïî÷àëèñü
êðîïèâíèöÿ, íàáðÿê àáî õðèïè
(ðåñï³ðàòîðíèé äèñòðåñ) — ïîòð³áíî íåãàéíî çâåðíóòèñÿ äî ë³êàðÿ.
Ñåðåä ìîæëèâèõ ïîá³÷íèõ
åôåêò³â º á³ëü, ïî÷åðâîí³ííÿ ÷è
íåâåëèêèé íàáðÿê ó ì³ñö³ óêîëó.
Ìîæå áóòè âòîìà, ãîëîâíèé á³ëü,
á³ëü ó ì’ÿçàõ, îçíîá, ëèõîìàíêà ÷è
íóäîòà. Âîíè ìîæóòü ïðîÿâèòèñÿ
âïðîäîâæ îäíîãî-äâîõ äí³â ï³ñëÿ
âàêöèíàö³¿.
Åôåêòèâí³ñòü âàêöèíè 95%.

Пік коронавірусу минув. Діти повернулися до школи
ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM,
097–161–41–50

 Ïðî â³äíîâëåííÿ î÷íîãî íàâ÷àííÿ â ì³ñüêèõ øêîëàõ Òåðíîïîëÿ ïîâ³äîìèëè ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ì³ñüêîãî øòàáó äëÿ áîðîòüáè ç
êîðîíàâ³ðóñîì 16 êâ³òíÿ. Ê³ëüê³ñòü
õâîðèõ çìåíøèëàñü, òîìó íàâ÷àííÿ
âèð³øèëè ïîñòóïîâî â³äíîâèòè äëÿ
âñ³õ ó÷í³â.
— Ó÷í³ ñòàðøèõ êëàñ³â ïîâåðíóòüñÿ çà øê³ëüí³ ïàðòè ç ïîíåä³ëêà, 19 êâ³òíÿ. Â÷èòèìóòüñÿ âîíè
çà çì³øàíîþ ôîðìîþ íàâ÷àííÿ.
Ó÷í³ 1–4 êëàñ³â ïðîäîâæóþòü õîäèòè äî øêîëè, ÿê ³ ðàí³øå, — ïîâ³äîìèëè ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ øòàáó.

Íà÷àëüíèöÿ óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³
íàóêè Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
Îëüãà Ïîõèëÿê äîäàº, ùî ð³øåííÿ
ïðèéíÿëè íà îñíîâ³ ìîí³òîðèíãó
ñèòóàö³¿ â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.
— Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ ä³òåé, ó÷í³â,
â÷èòåë³â çìåíøèëàñü. Òîìó ìè
âèð³øèëè â³äíîâèòè íàâ÷àííÿ.
Àëå ðîáèòè öå áóäåìî ïîñòóïîâî.
Ó÷í³ 5–11 êëàñ³â íàâ÷àòèìóòüñÿ
çà çì³øàíîþ ôîðìîþ. Ãðóïàìè
äî 20 ëþäåé ÷åðåç äåíü. Äëÿ ä³òåé, ùî íàâ÷àþòüñÿ â ïî÷àòêîâèõ
êëàñàõ, çì³í íå áóäå. Âîíè ³ äàë³
íàâ÷àòèìóòüñÿ î÷íî, — êàæå ïàí³
Ïîõèëÿê.
Òàêîæ î÷íó ôîðìó íàâ÷àííÿ âè-

ð³øèëè â³äíîâèòè äëÿ âèõîâàíö³â
çàêëàä³â ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè; ó÷í³â
(ñòóäåíò³â) çàêëàä³â ïðîôåñ³éíî¿
(ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿) îñâ³òè, Ãàëèöüêîãî êîëåäæó ³ìåí³ Â. ×îðíîâîëà, Òåðíîï³ëüñüêîãî ôàõîâîãî
êîëåäæó ÒÍÏÓ ³ì. ². Ïóëþÿ, éäåòüñÿ â ð³øåíí³ Øòàáó.
ПІК ЗАХВОРЮВАНОСТІ МИНУВ
Âïåðøå çà äîâãèé ÷àñ çàñ³äàííÿ
ðîçïî÷àëè ç ïîçèòèâíèõ íîâèí ïðî
ñèòóàö³þ ç êîðîíàâ³ðóñîì.
— Çâè÷àéíî, ñèòóàö³ÿ äàëåêà
â³ä ³äåàëó, àëå ÿê ³ âñÿ Óêðà¿íà,
Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü ïðîéøëà
ìàêñèìàëüíèé ð³âåíü çàõâîðþâà-

ГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»
Н»
Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» чергує журналіст Вадим Єпур.
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.

íîñò³, ÿêèé ìè ñïîñòåð³ãàëè îñòàíí³ òèæí³. À îòæå ì³ñòî Òåðíîï³ëü
òà îáëàñòü óíèêíóëè «÷åðâîíî¿»
çîíè. ß õî÷ó îñîáëèâî íàãîëîñèòè íà òîìó, ùî ñåðåä ïîêàçíèê³â,
çà ÿêèìè ìè ìîí³òîðèìî ñèòóàö³þ â Òåðíîïîë³, º â³äíîñíå áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ çíà÷íå ïîêðàùåííÿ
ñèòóàö³¿. ßêùî â îáëàñò³ íà êîðîíàâ³ðóñ õâîð³º 6% ä³òåé ó â³ö³ â³ä
0 äî 17 ðîê³â, òî â ì³ñò³ âîíà ñêëàäàº 1,8%. Ùî ìàéæå âòðè÷³ íèæ÷å
â³ä ñåðåäíüîîáëàñíîãî ïîêàçíèêà.
Ìåíøå òàêîæ õâîð³þòü ³ ëþäè, ÿê³
â ãðóï³ ðèçèêó, â³êîì â³ä 60-òè ðîê³â, — çàçíà÷èâ çàñòóïíèê êåð³âíèêà Òåðíîï³ëüñüêîãî îáëàñíîãî

ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó, ë³êàð-åï³äåì³îëîã Âîëîäèìèð Ïàíè÷åâ.
ЯКІ ЩЕ РІШЕННЯ ПРИЙНЯЛИ
Àëå ò³øèòèñü íàðàç³ ðàíî. Áî ñèòóàö³ÿ çàëèøàºòüñÿ íàïðóæåíîþ,
êàæóòü åêñïåðòè. Òîæ ÷ëåíè øòàáó
âèð³øèëè ïðîäîâæèòè äîòðèìàííÿ
óñ³õ ñàí³òàðíî-ïðîòèåï³äåì³÷íèõ
âèìîã, ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì. Çîêðåìà, ï³ä ÷àñ
ôóòáîëüíî ìàò÷ó íà Öåíòðàëüíîìó ì³ñüêîìó ñòàä³îí³ äîçâîëèëè
ïåðåáóâàííÿ ëèøå 25% ãëÿäà÷³â.
Ïðîäàæ êâèòê³â ðåêîìåíäóþòü
çä³éñíèòè îíëàéí, îáãîðîäèòè íåâèêîðèñòàí³ ì³ñöÿ ñòð³÷êîþ.

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
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НА КРОСОВЕРИ СТАРОСТАМ
ВИТРАТИЛИ ПОНАД МІЛЬЙОН

А ВИ ЇХАЛИ Б ВЕЛОСИПЕДОМ?
Ó êåð³âíèöòâ³ æ ÎÒÃ íàïîëÿãàþòü, ùî êîøòè âèòðàòèëè äîö³ëüíî,
àäæå ñ³ëüñüêèì ñòàðîñòàì ïîòð³áíî
âè¿æäæàòè íà ïîä³¿, ùî ïîòðåáóþòü
íåãàéíîãî ðåàãóâàííÿ, íàïðèêëàä,
âèð³øèòè çåìåëüí³ ïèòàííÿ ÷è ïðîáëåìè íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿.
— Ìàøèíè íåäîðîã³, ³ âîíè ä³éñíî ïîòð³áí³. Ó íàøó ÎÒÃ âõîäèòü
15 ñ³ë, öå 200 ê³ëîìåòð³â äîð³ã. ×âàðè ëþäåé çà çåìëþ, ñîö³àëüí³ ïðîáëåìè, íàãàëüí³ ïèòàííÿ — âñå öå
ïîòðåáóº øâèäêèõ âè¿çä³â, — êàæå
íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðîìîö³¿ ³ òóðèçìó Áàéêîâåöüêî¿ ÎÒÃ Ìèõàéëî
Ëèñåâè÷. — À âè ¿õàëè á âåëîñèïåäîì â ³íøå ñåëî, êîëè ïîòð³áíî
âèð³øèòè ïèòàííÿ âæå?
Òàêîæ ïàí Ëèñåâè÷ çàïåâíÿº
ùî àâòîìîá³ëÿìè êîðèñòóâàòèìóòüñÿ íå ò³ëüêè ñ³ëüñüê³ ñòàðîñòè, àëå é ³íø³ â³ää³ëè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè.
— Æîäåí â³ää³ë Áàéêîâåöüêî¿
ÎÒÃ íå ìàº ñëóæáîâîãî àâòî. ²
öå íà 15 ñ³ë. Êð³ì òîãî, àâò³âêàìè êîðèñòóâàòèìóòüñÿ çà ïîòðåáè ³ ë³êàð³, õî÷à â ãðîìàä³ º òðè
ñëóæáîâ³ àâòî íà òðè àìáóëàòîð³¿
ãðîìàäè, — ïðîäîâæóº â³í.

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

Ïðî çàêóï³âëþ ÷îòèðüîõ êðîñîâåð³â ïîâ³äîìèëè íà ñàéò³ Áàéêîâåöüêî¿ ÎÒÃ, à òàêîæ íà ñòîð³íö³
ãðîìàäè ó Facebook. Ïîñò â³äðàçó
âèêëèêàâ îáóðåííÿ ëþäåé.
Íèæ÷å íàâîäèìî êîìåíòàð³:
Ñòåïàí:
— Öåé ìåòàëîëîì íà ïàðó ðîê³â
³ ðîçëåòèòüñÿ. À ïîò³ì çíîâ òåíäåð
³ ïî íîâîìó êðóãó…
²ðèíà:
— Ï'ÿòü ðîê³â ìèíóëî, à â÷èòåëÿì, ÿê³ ¿çäÿòü â÷èòè ä³òîê
ïî ãðîìàä³, áåçêîøòîâíîãî ïðî¿çäó íå çðîáèëè íà àâòîáóñ ãðîìàäè,
à ñòàðîñòàì òàê³ ïðèâ³ëå¿?
Àðòóð:
— Ìîæëèâî, íå òîé ÷àñ, ùîá
êóïëÿòè òàê³ àâòî? Ìîæëèâî, êðàùå çðîáèòè íîðìàëüí³ äîðîãè äëÿ
ãðîìàäè, à íå äëÿ ñòàðîñò?

ДОВІДКА
Придбані автомобілі є кросоверами
CHERY Tiggo 2.
Вартість одного автомобіля, за даними сайту UkrAVTO, стартує від
273 460 гривень.
На сайті компанії CHERY вартість автомобіля 2021 року випуску стартує
від 288 972 гривні.
Усе залежить від комплектації.

ВИТРАТИЛИ ПОНАД МІЛЬЙОН
Íàéìåíóâàíü òà ðîêó âèïóñêó
àâòîìîá³ë³â, ÿê ³ ñóìè, íà ÿêó ¿õ
çàêóïèëè, íà ñàéò³ ãðîìàäè íåìàº.
Îäíàê, ÿê éäåòüñÿ íà Prozorro,

З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

Резонанс  Керівництво Байковецької
громади на початку квітня закупило чотири
кросовери, вартістю понад мільйон гривень.
Це викликало хвилю обурень мешканців
ОТГ, вони вважають, що коштами можна
було розпорядитися доцільніше.
Хто буде користуватися автомобілями?

Вартість одного автомобіля, за даними сайту
UkrAVTO, стартує від 273 460 гривень.
Тепер на машинах їздитимуть старости громади
çàêóï³âëþ ìàøèí çä³éñíèëè øëÿõîì òåíäåðó, ó ÿêîìó áðàëè ó÷àñòü
äâ³ ô³ðìè — ÏÀÒ «Òåðíîï³ëüàâòî»
òà ÒçÎÂ «ÊÐÀÔÒ-ÀÂÒÎ».
Ó ÏÀÒ «Òåðíîï³ëüàâòî» çàïðîïîíóâàëè íèæ÷ó ö³íó çàêóï³âë³ —
1 186 129,28 ãðí çà ÷îòèðè àâòî.
Äàíà êîìïàí³ÿ ³ âèãðàëà òåíäåð.
ßê ïîÿñíèâ ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó áóõîáë³êó òà çâ³òíîñò³ Áàéêîâåöüêî¿ ãðîìàäè Þð³é
Á³ëîóñ, àâòîìîá³ë³ âæå íàä³éøëè
ó âëàñí³ñòü ãðîìàäè, à êîøòè ïåðåðàõóâàëè ó ïîâí³é ñóì³.
— Êîøòè íà ïðèäáàííÿ àâòîìîá³ë³â âèä³ëèëè ç áþäæåòó ãðîìàäè,
öå ð³øåííÿ ï³äòðèìàëè íà çàñ³äàíí³ ñåñ³¿ Áàéêîâåöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿
ðàäè, — çàóâàæèâ ïàí Á³ëîóñ.
ЯКИЙ БЮДЖЕТ ГРОМАДИ
Çà äàíèìè ñàéòó openbudget,
ó 2020 ðîö³ áþäæåò Áàéêîâåöüêî¿
ÎÒÃ ñòàíîâèâ ïîíàä 131 ì³ëüéîí ãðèâåíü. Çà ïåðø³ äâà ì³ñÿö³ 2021 ðîêó áþäæåò íàïîâíèëè
íà 20,42 ì³ëüéîíà ãðèâåíü, ùî

ñòàíîâèòü ëèøå 12,9% â³ä ïðîãíîçîâàíîãî ð³÷íîãî íàïîâíåííÿ
áþäæåòó (157,7 ì³ëüéîíà ãðèâåíü).
Ìàéæå 80% (16,3 ì³ëüéîíà ãðèâåíü) áþäæåòó ñòàíîâëÿòü ïîäàòêîâ³ íàäõîäæåííÿ, ùå 19% (3,9 ì³ëüéîíà) — îô³ö³éí³ òðàíñôåðòè â³ä
îðãàí³â äåðæóïðàâë³ííÿ ³ ëèøå 1%
(0,24 ì³ëüéîíà) ñêëàäàþòü íåïîäàòêîâ³ íàäõîäæåííÿ. À îò âèäàòê³â
çà ñ³÷åíü òà ëþòèé — 20,28 ì³ëüéîíà ãðèâåíü, ùî ñòàíîâèòü 12,2% â³ä
ïðîãíîçîâàíèõ âèäàòê³â âïðîäîâæ
ðîêó (165,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü).
Äâ³ òðåòèíè áþäæåòó ãðîìàäè
âèòðàòèëè íà âèêîíàííÿ çàãàëüíîäåðæàâíèõ ôóíêö³é — 39%
(7,98 ì³ëüéîíà), à òàêîæ íà îñâ³òó — 36% (7,31 ì³ëüéîíà).
Íà ùî ìîæíà áóëî âèòðàòèòè ö³
ãðîø³? Íàïðèêëàä, íà äîøê³ëüíó
îñâ³òó ó ãðîìàä³ òîð³ê âèòðàòèëè
1 780 422,18 ãðí. Òîáòî íà àâòîìîá³ë³ äëÿ ñòàðîñò â³ääàëè á³ëüøå
ïîëîâèíè ñóìè, ÿêî¿ âèñòà÷èëî á
íà çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ
ñàäî÷ê³â ãðîìàäè.

Загиблому в АТО Віктору Гурняку пропонують
присвоїти звання Героя України

ФОТО ІНТЕРНЕТ

ВИДАВНИЦТВО РІА

Віктор Гурняк загинув
на Луганщині восени
2014 року

 Âåðõîâíà Ðàäà ï³äòðèìàëà ïðîïîçèö³þ ïîñìåðòíî ïðèñâî¿òè
çâàííÿ Ãåðîÿ Óêðà¿íè óêðà¿íñüêîìó ôîòîêîðåñïîíäåíòó Â³êòîðó
Ãóðíÿêó. Â³í çàãèíóâ ó çîí³ ÀÒÎ
ó 2014 ðîö³. Çà öå ð³øåííÿ ïðîãîëîñóâàëè 257 íàðäåï³â, òîæ çãîäîì
éîãî ìàº ðîçãëÿíóòè ïðåçèäåíò,
ïîâ³äîìëÿº zaxid.net.
Â³êòîð Ãóðíÿê íàðîäèâñÿ
íà Òåðíîï³ëüùèí³. Ïðàöþâàâ
ôîòîãðàôîì äëÿ íèçêè óêðà¿íñüêèõ òà ì³æíàðîäíèõ àãåíòñòâ,
çîêðåìà, ÓÍ²ÀÍ òà Reuters. Áóâ
ñï³âçàñíîâíèêîì ëüâ³âñüêîãî ôîòîàãåíòñòâà LUFA. Äîâãèé ÷àñ

æèâ ó Òåðíîïîë³, ïîò³ì ðàçîì ³ç
ñ³ì'ºþ ïðîæèâàâ ó Ëüâîâ³.
Â³ä ïî÷àòêó â³éíè íà Ñõîä³ Óêðà¿íè ÿê âîëîíòåð Â³êòîð Ãóðíÿê
çáèðàâ ãðîø³ á³éöÿì òà êóïóâàâ ¿ì
íåîáõ³äí³ ðå÷³, äîïîìàãàâ ³ç òðàíñïîðòóâàííÿì. Ó ëèïí³ 2014 ðîêó
27-ð³÷íèé Â³êòîð ñòàâ ñï³âçàñíîâíèêîì â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íî¿
îðãàí³çàö³¿ «Óêðà¿íñüêèé ëåã³îí»,
à ó âåðåñí³ ï³øîâ ñëóæèòè äîáðîâîëüöåì äî áàòàëüéîíó «Àéäàð».
Â³êòîð Ãóðíÿê çàãèíóâ 19 æîâòíÿ 2014 â³ä ì³íîìåòíîãî ñíàðÿäó,
êîëè ï³ä îáñòð³ëîì âèâîçèâ ïîðàíåíèõ ó ðàéîí³ 32-ãî áëîêïîñòó
ïîáëèçó ñåëèùà Ñì³ëå Ñëîâ'ÿ-

íîñåðáñüêîãî ðàéîíó Ëóãàíñüêî¿
îáëàñò³. Ïðîùàëèñÿ ç Â³êòîðîì
ó ð³äíîìó Òåðíîïîë³ òà ó Ëüâîâ³.
Éîãî ïîõîâàëè íà Ëè÷àê³âñüêîìó
êëàäîâèù³. Ó Â³êòîðà çàëèøèëèñü
äðóæèíà òà äîíüêà.
Ó 2015 ðîö³ äðóç³ Â³êòîðà Ãóðíÿêà çíÿëè äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì
ïðî éîãî æèòòÿ, à éîãî äîíüö³
ïðåçèäåíò ïðèñâî¿â ñòèïåíä³þ.
Çàçíà÷èìî, ùî çâàííÿ Ãåðîÿ
Óêðà¿íè — öå íàéâèùà äåðæàâíà íàãîðîäà, ÿêó ïðèñâîþþòü
çà âèçíà÷íèé ãåðîéñüêèé â÷èíîê
àáî òðóäîâå äîñÿãíåííÿ. Ê³íöåâå
ð³øåííÿ ïðî ïðèñâîºííÿ çâàííÿ
Ãåðîÿ ïðèéìàº ïðåçèäåíò.

КОРОТКО
23 квітня —
сесія міськради
 23 êâ³òíÿ ó Òåðíîïîë³ â³äáóäåòüñÿ ï'ÿòà ñåñ³ÿ
Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
Ïî÷àòîê î 9.00 ãîä.
Âñüîãî íà ðîçãëÿä äåïóòàò³â
âíåñåíî 268 ïèòàíü. Ñåðåä
íèõ — ïðî çâåðíåííÿ äåïóòàò³â Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
òà Ïðåì'ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè
ùîäî â³äíîâëåííÿ îðãàíàì
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
ïðàâà çä³éñíþâàòè êîíòðîëü
çà äîäåðæàííÿì çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; ïðî ñòâîðåííÿ êîì³ñ³¿, ÿêà ïðîâîäèòèìå ïîïåðåäí³é ðîçãëÿä
ìàòåð³àë³â ïðî íàãîðîäæåííÿ
â³äçíàêàìè Òåðíîï³ëüñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè.
Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ïèòàíü,
ÿê³ ðîçãëÿäàòèìóòü äåïóòàòè — 243 — çåìåëüí³.

Буде толока

 Ó ï'ÿòíèöþ, 23 êâ³òíÿ,
çà ñïðèÿòëèâî¿ ïîãîäè
íà òåðèòîð³¿ Òåðíîï³ëüñüêî¿
ãðîìàäè â³äáóäåòüñÿ åêîëîã³÷íà òîëîêà, ïîâ³äîìëÿº
ïðåññëóæáà ì³ñüêî¿ ðàäè.
Ó çàõîäàõ ³ç âïîðÿäêóâàííÿ
çåëåíèõ çîí, ïðèáóäèíêîâèõ, ïðèëåãëèõ òà çàêð³ïëåíèõ òåðèòîð³é ó÷àñòü
â³çüìóòü âèêîíàâö³ ïîñëóã
ç óïðàâë³ííÿ, óòðèìàííÿ,
îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, ÎÑÁÁ,
ïðåäñòàâíèêè êîìóíàëüíèõ çàêëàä³â òà ï³äðîçä³ë³â
ÒÌÐ, ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ïåäêîëåêòèâè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ òà ìåøêàíö³
ãðîìàäè.

У Тернополі
чистять фонтани
 Ïðàö³âíèêè ÊÏ «Òåðíîï³ëüâîäîêàíàë» óæå ðîçïî÷àëè ðîáîòó íàä î÷èñòêîþ
òà ïîòî÷íèì ðåìîíòîì
ôîíòàí³â ó â³äïî÷èíêîâèõ
çîíàõ ì³ñòà. Íàðàç³ ïðîâîäèòüñÿ î÷èùåííÿ âîäîãðàþ
«Êàñêàä», ùî â ïàðêó ³ì.
Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ïîâ³äîìëÿþòü â ì³ñüê³é ðàä³.
Ðîáîòè ç î÷èùåííÿ âîäîãðà¿â ïðîâîäÿòü ç
8.00 äî 17.00 ãîä. Îäèí âîäîãðàé ïðèáèðàþòü 3–4 äí³,
ñàìà æ î÷èñòêà ïðîõîäèòü
ó äåê³ëüêà åòàï³â.
Äî Âåëèêîäíÿ ó Òåðíîïîë³
çàïëàíîâàíî î÷èñòèòè òà
â³äíîâèòè ðîáîòó âîäîãðà¿â
«Êàñêàä», «Æèòòÿ» ó ïàðêó
³ì. Øåâ÷åíêà òà «Êóëüáàáà», à òàêîæ ï³øîõ³äíèõ
ôîíòàí³â íà «Öèãàíö³» òà
ó ïàðêó Íàöâ³äðîäæåííÿ.
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НА PFIZER ВЖЕ ЧЕКАЮТЬ 1000 ОСІБ.
ЧИ НЕ РОЗІЙДЕТЬСЯ «ПО БЛАТУ»?
Вакцинація  В Україну прибула перша
партія вакцини Pfizer. Уже 19 квітня нею
почали щеплювати на Тернопільщині.
Аналізуємо, як відбуватиметься
вакцинація у нас, чи не буде зловживань
із розподілом препаратів та чим, власне,
відрізняються три вакцини — індійська,
китайська та американська
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Óêðà¿íà îòðèìàëà ïåðøó ïàðò³þ
âàêöèíè Pfizer ïðîòè COVID-19.
117 òèñÿ÷ äîç âàêöèíè êîìïàí³é Pfizer òà BioNTech ó ìåæàõ
ìåõàí³çìó COVAX äîñòàâèëè
ñïåöðåéñîì. Òîðãîâåëüíà íàçâà —
Comirnaty. Öå âæå òðåòÿ âàêöèíà,
ÿêó âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ³ìóí³çàö³¿
íàñåëåííÿ íà Òåðíîï³ëüùèí³.
КОМУ ЯКА ВАКЦИНА
Çà äàíèìè íàóêîâö³â, âàêöèíà
â³ä Pfizer ïîêàçàëà 95% åôåêòèâíîñò³. Íà íå¿ æ ñïåðøó ³ ÷åêàëè
â Óêðà¿í³. Îäíàê ïðèáóâ ³íä³éñüêèé «Êîâ³øåëä».
Â óðÿä³ âèð³øèëè, õòî ÿêó
âàêöèíó îòðèìàº. Âàêöèíó
AstraZeneca â³ä ³íä³éñüêîãî âèðîáíèêà âèêîðèñòîâóþòü äëÿ
âàêöèíàö³¿ ìåäïðàö³âíèê³â, ëàáîðàòîðíèõ öåíòð³â. Çàëèøêàìè
âàêöèíè ùåïëþþòü ë³äåð³â äóìîê
äëÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ âàêöèíàö³¿. Â³äïîâ³äí³ çì³íè âíåñëè äî äîðîæíüî¿
êàðòè âàêöèíàö³¿. Çàëèøêîâ³ äîçè
ââîäÿòü â³äîìèì ëþäÿì, ÿê, íàïðèêëàä, æóðíàë³ñòàì, ïèñüìåííèêàì òîùî.
Êèòàéñüêà âàêöèíà CoronaVac
ïðèçíà÷åíà äëÿ âàêöèíàö³¿ ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ òà
îñ³á, ÿê³ çà íèìè äîãëÿäàþòü,
îñâ³òÿí, ÿê³ áðàòèìóòü ó÷àñòü â
ÇÍÎ. Òàêîæ âàêöèíóâàòèìóòü
îë³ìï³éö³â òà ïàðàë³ìï³éö³â, ÿê³
ïðåäñòàâëÿòèìóòü Óêðà¿íó íà çìàãàííÿõ ó Òîê³î, òà ñï³âðîá³òíèê³â
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿.
Âàêöèíà Pfizer ïðèçíà÷åíà äëÿ
âàêöèíàö³¿ ìåøêàíö³â òà ïåðñîíàëó áóäèíê³â äëÿ ë³òí³õ ëþäåé,
ïðàö³âíèê³â ÄÑÍÑ òà ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè.

ЩЕПЛЕНЬ «ПО БЛАТУ» НЕ БУДЕ?
À ÷è íå ïî÷íóòüñÿ ìàí³ïóëÿö³¿ ç «Ôàéçåðîì»? Áàãàòî ëþäåé
ï³äîçðþþòü, ùî íàéåôåêòèâí³øà
âàêöèíà ä³ñòàíåòüñÿ «îáðàíèì».
Òàêîæ äåõòî ç òåðíîïîëÿí ó ñîöìåðåæàõ îáóðþºòüñÿ, ÷îìó «Ôàéçåð» âèêîðèñòîâóâàòèìóòü íå äëÿ
ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ ÷è
ìåäèê³â, à äëÿ ïðèêîðäîííèê³â,
ðÿòóâàëüíèê³â.
Ó îáëàñíîìó öåíòð³ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ íà ïèòàííÿ ðåäàêö³¿
«RIA ïëþñ» â³äïîâ³äàþòü íàñòóïíå:
«Æîäíèõ ìàí³ïóëÿö³é íå áóäå».
— Ìè ïî÷èíàºìî âàêöèíàö³þ
«Ôàéçåðîì» ç ìåøêàíö³â ãåð³àòðè÷íèõ öåíòð³â òà ¿õ ïðàö³âíèê³â, — ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèöÿ
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÊÍÏ
«Òåðíîï³ëüñüêèé îáëàñíèé öåíòð
ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ» Ìàð³ÿ Ïàâåëüºâà. — Öÿ êàòåãîð³ÿ íàñåëåííÿ
â ïð³îðèòåò³. Ò³ëüêè êîëè ïîâí³ñòþ
çàê³í÷èìî ç ö³ºþ êàòåãîð³ºþ — ïåðåéäåìî äî ïðàö³âíèê³â ÄÑÍÑ.
Îäíàê íàðàç³ íåâ³äîìî, ÷è âèñòà÷èòü âàêöèíè íà ðÿòóâàëüíèê³â, áî ïàðò³ÿ, ùî ïðèáóëà â Óêðà¿íó, íåâåëèêà.
Ó àìïóë³ º 6 äîç âàêöèíè. ²íä³éñüêà âàêöèíà «Êîâ³øåëä» ìàº
10 äîç, òîìó êîëè áóëè çàëèøêè — ¿õ âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ ë³äåð³â äóìîê, òåðì³í ïðèäàòíîñò³ ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ àìïóëè — 6 ãîäèí.
Ç «Ôàéçåðîì» òàêîãî íå âèéäå,
õî÷à çàëèøêè ìîæóòü çàëèøàòèñÿ.
— Âàêöèíàö³ÿ ïðîõîäèòèìå â³äïîâ³äíî äî ñïèñê³â, ³ çàëèøêàìè
âàêöèíóâàòè í³êîãî íå áóäóòü, —
êàæå Ìàð³ÿ Ïàâåëüºâà. — Â³äïîâ³äíî äî ³íñòðóêö³é, âàêöèíà
â çàìîðîæåíîìó âèãëÿä³ ó íåîáõ³äí³é ê³ëüêîñò³ âèäàºòüñÿ ìîá³ëüí³é áðèãàä³. Çàëèøîê ïîâåðòàþòü
íà ñêëàä. Ï³ñëÿ ðîçìîðîçêè ¿¿

Чим щеплюють в інших країнах
Наразі в Україні є три різні вакцини для імунізації населення.
У деяких країнах також практикують різні типи вакцин. Але є і
країни, де застосовують вакцину
лише одного виробника.
До прикладу, у США, Канаді та
більшості країн Європи використовують дві вакцини — Pfizer/
BioNTech та Moderna. У Вели-

кій Британії — Pfizer/BioNTech,
Moderna та Oxford/AstraZeneca.
У Росії використовують власну
вакцину Sputnik V. Китай застосовує Sinopharm та Sinovac.
За даними Мінфіну, станом
на 15 квітня, в Україні одні з найнижчих показників вакцинації
населення у світі. Трохи більше
1% вакциновано першою дозою.

òðåáà âèêîðèñòàòè âïðîäîâæ
120 ãîäèí, òîìó âàêöèíó âèêîðèñòîâóâàòèìóòü íàñòóïíîãî äíÿ
àáî â ³íøîìó çàêëàä³.
ЧИ ЗМОЖУТЬ
ТРАНСПОРТУВАТИ
Àìåðèêàíñüêà âàêöèíà ïîòðåáóº îñîáëèâèõ óìîâ çáåð³ãàííÿ.
ßêùî ³íä³éñüêó ³ êèòàéñüêó âàêöèíó ìîæíà çáåð³ãàòè ³ â çâè÷àéíîìó õîëîäèëüíèêó ïðè òåìïåðàòóð³ +2+8 ãðàäóñ³â, òî àìåðèêàíñüêà — ïðè òåìïåðàòóð³ â³ä
–80 äî –60 ãðàäóñ³â.
— Ìè ïîâí³ñòþ ãîòîâ³ ïðèéìàòè òà äîñòàâëÿòè âàêöèíó,
äëÿ öüîãî âñ³ óìîâè çàáåçïå÷åí³, — êàæå Ìàð³ÿ Ïàâåëüºâà. —
Ñêëàä, äå âîíà çáåð³ãàòèìåòüñÿ,
ðîçòàøîâàíèé ó Çáàðàæ³ íà áàç³
Ñïåöìåäïîñòà÷àííÿ. Òàì º ñïåö³àëüí³ õîëîäèëüí³ óñòàíîâêè äëÿ
ï³äòðèìàííÿ òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìó. Ïðîâîäèòèìóòü ùåïëåííÿ íà ì³ñöÿõ — ó ãåð³àòðè÷íèõ
öåíòðàõ. Ìàºìî äâ³ íàâ÷åí³ ìîá³ëüí³ áðèãàäè, ÿê³ ìàþòü ïðàâî ïðàöþâàòè ç ö³ºþ âàêöèíîþ.
Âîíè ìàþòü õîëîäèëüí³ ñóìêè
äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ, òåìïåðàòóðà âàêöèíè ïåðåä ùåïëåííÿì
ìàº áóòè +2+8 ãðàäóñ³â. Òîáòî ¿¿

ЯКІ ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ВАКЦИНИ
Препарат Comirnaty має свої особливості застосування. Зберігати її потрібно при
низьких температурах, однак перед використанням її розморожують. Ми знайшли
рекомендацію Адміністрації США з питань харчових продуктів та медикаментів (FDA)
з використання та застосування вакцини та переклали її. Які правила використання
вакцини — дивіться на графіці.

Не більше
2 годин при
кімнатній
температурі
(до 25°C)

Інвертувати х 10

Перед розведенням акуратно інвертуйте флакон з
вакциною 10 разів.
• Не трясти
• Огляньте рідину у флаконі перед розведенням.
Рідина являє собою білу суспензію і може містити від
білого до майже білого кольору непрозорі частинки.
• Не використовуйте, якщо рідина знебарвлена або
якщо спостерігаються інші частинки.

• Отримайте стерильний 0,9% хлорид натрію.
Використовуйте лише його як розчинник.
• Використовуючи асептичну техніку, введіть 1,8 мл
розчинника у переносний шприц.
• Очистіть пробку для флакона з вакциною
за допомогою одноразового антисептичного
тампону.
• Додайте 1,8 мл 0,9% хлориду натрію у флакон з
вакциною.

Çàëèøê³â âàêöèíè
Pfizer íå áóäå. ¯¿
âèêîðèñòîâóâàòèìóòü
äëÿ ï³äîï³÷íèõ
ãåð³àòðè÷íèõ öåíòð³â òà
¿õ ïðàö³âíèê³â

• Вирівняйте тиск у флаконі перед видаленням голки

ðîçìîðîæóþòü. Ïåðåâîçèòèìóòü
íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü âàêöèíè
â³äïîâ³äíî äî ñêëàäåíîãî ñïèñêó. Òàêîæ ìè îòðèìóâàòèìåìî
âàêöèíó íåâåëèêèìè ïàðò³ÿìè ç
Êèºâà — 1170 äîç.
ГОТУЮТЬ СПИСКИ З
ГЕРІАТРИЧНИХ ЦЕНТРІВ
Ó äåïàðòàìåíò³ ñîöçàõèñòó íàñåëåííÿ çàçíà÷àþòü, ùî ñïèñêè
ëþäåé, ÿê³ çàõîò³ëè ùåïèòèñÿ,
ôîðìóâàëè äî 16 êâ³òíÿ. 19 êâ³òíÿ
ïî÷àëè âàêöèíàö³þ. Íàðàç³ âèÿâèëè áàæàííÿ ùåïèòèñÿ ïðèáëèçíî
1000 îñ³á — ìåøêàíö³ ãåð³àòðè÷íèõ öåíòð³â òà ¿õ ïðàö³âíèêè.
— Öå ³íòåðíàòí³ çàêëàäè òà ãåð³àòðè÷í³ öåíòðè, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ
äî îáëàñíî¿ ðàäè òà ïåðåáóâàþòü
íà áàëàíñàõ ãðîìàä, — ðîçïîâ³ëà
äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó Íàòàë³ÿ Íàé÷óê. — ²íôîðìàö³þ ïðî
îõî÷èõ ùåïèòèñÿ â³ä çàêëàä³â
íà áàëàíñ³ ãðîìàä ïåðåäàþòü
äèðåêòîðè öèõ çàêëàä³â. ßêùî
ëþäèíà íå ä³ºçäàòíà — ð³øåííÿ
ïðèéìàþòü ðîäè÷³.
Ïåðøèìè âàêöèíóâàëè çàêëàä
ó Ïåòðèêîâ³. Çàãàëîì â îáëàñò³
º 9 òàêèõ çàêëàä³â. Ñê³ëüêè òàì
ìåøêàíö³â ³ ïðàö³âíèê³â? Î÷³êóºìî íà öþ ³íôîðìàö³þ â³ä ÎÄÀ.

Розморозити флакон Pfizer-BioNTech перед
використанням:
• Розморозити до температури від 2 °C до 8 °C.
• Коробка з флаконами може зайняти до 3 годин для
розморожування та розморожування флаконів.
• Після — можна зберігати в холодильнику протягом
п'яти днів (120 годин).
Використовуючи будь-який спосіб розморожування,
флакон повинен досягати кімнатної температури раніше
розведення i повинен бути розведений в межах 2 годин.

з флакона, витягнувши 1,8 мл повітря.

Інвертувати х 10

• Акуратно переверніть флакон, що містить Вакцину
Pfizer-BioNTech COVID-19
• 10 разів перемішати.
• Не трясти.
• Огляньте вакцину у флаконі.
• Вакцина буде майже білого кольору.
• Не застосовувати, якщо вакцина є знебарвленою.

• Запишіть дату та час розведення Pfizer-BioNTech
COVID-19 на етикетці флакона з вакциною.
• Зберігати при температурі від 2 °C до 25 °C
(від 35 ° F до 77 °F).
• Викиньте невикористану вакцину протягом 6 годин
після розведення.

• За допомогою асептичної техніки очистіть пробку
для флакона.
• Кожна доза повинна містити 0,3 мл вакцини.
• Якщо кількість вакцини, що залишилася
в флаконі не може забезпечити повну дозу
0,3 мл, викиньте флакон та будь-який інший
надлишковий обсяг.
• Негайно ввести.
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ЗБИРАЄМО РЕЧІ В ПОЛОГОВИЙ
Гаманець  Народження дитини —
найвідповідальніший і найтрепетніший
момент для кожного з батьків. Перед
тим, як їхати в пологовий будинок,
потрібно зібрати речі за списком,
який переважно видають у жіночих
консультаціях. Що потрібно взяти, яку
суму це потягне — читайте в матеріалі
ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758,
FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM

Ãîòóâàòèñÿ äî ïåðåáóâàííÿ â ïîëîãîâîìó áóäèíêó ïîòð³áíî çàçäàëåã³äü, òîìó ó áàãàòüîõ ìàéáóòí³õ
áàòüê³â âèíèêàº ïèòàííÿ: êîëè
ïîòð³áíî çáèðàòè ñóìêó äî ïîëîãîâîãî áóäèíêó? Êîíêðåòíî¿ öèôðè
íåìàº. Ðåêîìåíäóºòüñÿ áóòè ãîòîâèì âæå íà 32-é òèæäåíü, êîëè
âæå º éìîâ³ðí³ñòü, ùî äèòèíà ìîæå
ç'ÿâèòèñÿ. Òîä³ é ïî÷èíàºòüñÿ îñíîâíà ï³äãîòîâêà äî ïîëîãîâîãî áóäèíêó. Õî÷à ³ ç äðóãîãî òðèìåñòðó
ï³äãîòîâêó òåæ ìîæíà ïî÷èíàòè.
Ç³áðàòè âàë³çó ç óñ³ì íåîáõ³äíèì —
ñïðàâà â³äïîâ³äàëüíà, òîìó êðàùå
¿¿ ç³áðàòè çàâ÷àñíî.
Ñïèñîê íåîáõ³äíèõ ðå÷åé ìîæå
â³äð³çíÿòèñÿ. Ïîö³êàâòåñÿ ïðî
öå ó ñâîãî àêóøåðà-ã³íåêîëîãà.
Àáî æ âè ìîæåòå ïîïðîñèòè ñâî¿õ
çíàéîìèõ ïîä³ëèòèñÿ äîñâ³äîì.
ЩО ПОТРІБНО ЗІБРАТИ
Ñåðåä íàéíåîáõ³äí³øèõ ðå÷åé,
ÿê³ âè ìóñèòå âçÿòè ç ñîáîþ, º
äîêóìåíòè: ïàñïîðò, îáì³ííà
êàðòà, ðåçóëüòàòè àíàë³ç³â, ÓÇÄ.
Íà êîíñóëüòàö³ÿõ ë³êàð ïîâèíåí
âàñ ïîïåðåäèòè, ùî íà îñòàíí³õ
òèæíÿõ ïåðåä ïåðåäáà÷óâàíèì
òåðì³íîì ïîëîã³â ïîòð³áíî, ùîá
äîêóìåíòè áóëè ó âàñ çàâæäè ç
ñîáîþ, òîìó ùî ïîëîãè ïî÷èíàþòüñÿ ÷àñòî íåñïîä³âàíî, íàïðèêëàä, ó ìàãàçèí³.
Îáì³ííà êàðòà ïîòð³áíà äëÿ
òîãî, ùîá ë³êàð³ ïîëîãîâîãî áóäèíêó çíàëè âñþ ³íôîðìàö³þ ïðî
ïåðåá³ã âàã³òíîñò³ ³ ïðî ñòàí çäîðîâ’ÿ æ³íêè. Íàé÷àñò³øå áóâàº,
ùî æ³íêà, ÿêà ïîòðàïëÿº â ïîëîãîâèé áóäèíîê ³ íå ìàº ïðè
ñîá³ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñòàí çäîðîâ’ÿ, ìîæå áóòè ãîñï³òàë³çîâàíà
äî â³ää³ëåííÿ ïîëîãîâèõ áóäèíê³â
äëÿ ³íô³êîâàíèõ àáî äëÿ æ³íîê,
ó ìàéáóòí³õ ä³òåé ÿêèõ âèÿâëåíî
ïàòîëîã³¿. Òàê ùî êðàùå ñåáå ï³äñòðàõóâàòè, àäæå îáì³ííà êàðòà
íå òàêà âæå âàæêà ³ ïîì³ñòèòüñÿ
â áóäü-ÿê³é ñóìî÷ö³.
Òàêîæ äåÿê³ ðå÷³ âè ìîæåòå âçÿòè ç äîìó: êðóæêó, ëîæêó, òàð³ëêó,
ñï³äíþ á³ëèçíó, ïðåäìåòè ã³ã³ºíè,
òóàëåòíèé ïàï³ð. Òîìó ¿õ âàðò³ñòü
ìè íå âðàõîâóâàëè ïðè ï³äðàõóíêó
çàãàëüíî¿ âàðòîñò³.
СКІЛЬКИ ЦЕ БУДЕ КОШТУВАТИ
Ñþäè â³äíîñÿòüñÿ âñ³ ðå÷³, ÿê³
çíàäîáëÿòüñÿ æ³íêàì ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ â ë³êàðí³, äî ïîëîã³â
³ ï³ñëÿ:

 Ïîñò³ëü;
 Äîêóìåíòè;
 Õàëàò ³ îäÿã äëÿ ñíó (âèáèðàéòå íà çàñò³áö³, ùîá áóëî çðó÷íî ãîäóâàòè ìàëþêà);
 Ðóøíèê;
 Êàïö³;
 Îäÿã áåçïîñåðåäíüî äëÿ ïîëîã³â;
 Áþñòãàëüòåð äëÿ ãîäóâàííÿ;
 Çàñîáè ã³ã³ºíè: ìèëî, ëîñüéîí, çóáíà ù³òêà ³ ïàñòà òîùî.
 Óðîëîã³÷í³ ïðîêëàäêè é ïåëþøêè äëÿ ïîëîã³â;
 Òàð³ëêà, ÷àøêà, ëîæêà.
Íå íàáèðàéòå çàéâîãî, íàâðÿä
÷è ó âàñ áóäå ÷àñ ÷èòàòè êíèãó.
Ò³ëüêè íàéíåîáõ³äí³øå. Ùå ïîäóìàéòå ïðî îäÿã äëÿ âèïèñêè,
âèáèðàéòå ùîñü â³ëüíå ç îäÿãó,
òà âçóòòÿ íà íèçüêîìó õîäó áóäå
ìàêñèìàëüíî çðó÷íèì. Ó öåé äåíü
òî÷íî áóäå ôîòî íà ïàì'ÿòü, òîìó
³ ïðî êðàñó íå çàáóâàéòå.

Íå íàáèðàéòå çàéâîãî,
íàâðÿä ÷è ó âàñ áóäå
÷àñ ÷èòàòè êíèãó.
Ò³ëüêè íàéíåîáõ³äí³øå.
Ùå ïîäóìàéòå ïðî
îäÿã äëÿ âèïèñêè
Îêðåìî âàðòî ñêàçàòè ïðî ðå÷³
äëÿ äèòèíè. Õî÷à çàïðîïîíîâàíèé
ñïèñîê ðå÷åé äàëåêî íå îñòàòî÷íèé, áàãàòî çàëåæèòü ³ â³ä ïîëîãîâîãî áóäèíêó. Çàðàç º ïðèâàòí³
ë³êàðí³, äå ïîðîä³ëëþ çàáåçïå÷óþòü âñ³ì íåîáõ³äíèì, òîìó ïðî
ïåëþøêè òà ïîñóä òóðáóâàòèñÿ
íå äîâåäåòüñÿ, ÿê ³ ïðî ïîñò³ëüíó á³ëèçíó. Òóò íàéíåîáõ³äí³øå,
ùî ìîæå çíàäîáèòèñÿ íåìîâëÿò³
â ïåðø³ äí³ æèòòÿ:
 Ïà÷êà ï³äãóçîê;
 Ïåëþøêè (îäíîðàçîâ³ é òêàíèíí³);
 Îäÿã äëÿ íîâîíàðîäæåíèõ:
áîä³, íîñî÷êè, øàïî÷êè;
 Ðóøíèê ìàëåíüêèé äëÿ ãîäóâàííÿ ³ òðîõè á³ëüøèé äëÿ ìàëþêà;
 Äèòÿ÷å ìèëî ³ êðåì;
 Âåëèêà ïà÷êà âîëîãèõ äèòÿ÷èõ ñåðâåòîê;
 Êîíâåðò, ó ÿêîìó áóäóòü çàáèðàòè ìàëþêà.
Ùîá óíèêíóòè íåïîðîçóì³íü,
çàâæäè óòî÷íþéòå ó ë³êàð³â, ùî
ñàìå âàæëèâî âçÿòè ç ñîáîþ.
Çàóâàæèìî, ùî äî öüîãî ñïèñêó
âàðòî ùå äîäàòè äåñÿòü îäíîðàçîâèõ ìàñîê, àäæå â ïåð³îä ïîøèðåííÿ êîâ³äó öå äîäàòêîâà áåçïåêà
äëÿ âàñ.

ЩО ПОТРІБНО ПРИДБАТИ В ПОЛОГОВИЙ
Весь набір речей обійдеться від 3 738 гривень
РЕЧІ, ЯКІ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ МАТУСІ

ХАЛАТ
Обирайте комфортний та зручний для
вас халат
Ціна: 160–600 гривень

ШКАРПЕТКИ (2–3 ПАРИ)
Обирайте бавовняні шкарпетки
Ціна: від 70 гривень (за дві пари)

РУШНИК ДЛЯ ТІЛА ТА ОБЛИЧЧЯ
Обирайте м'які рушники, щоб не подразнити шкіру
Ціна:
 Рушник для тіла — від 200 гривень
 Рушник для обличчя — від 50 гривень

ПІСЛЯПОЛОГОВІ ПРОКЛАДКИ
(2 УПАКОВКИ)
Вони не тільки вбирають вологу, але й
захищають від інфекцій та не викликають
подразнення.
Ціна: від 90 гривень (2 упаковки)

ГУМОВІ КАПЦІ
Обирайте капці, які було б зручно мити
Ціна: від 120 гривень

ТРУСИ БАВОВНЯНІ АБО ОДНОРАЗОВІ ТРУСИКИ (3–5 ПАР)
Одноразові трусики-сітка, легко фіксують прокладку. Завдяки
повітропроникності вони сприяють швидкому загоєнню
післяопераційних швів, не викликають подразнення і алергії.
Ціна:
 Труси бавовняні — від 500 гривень (5 пар)
 Одноразові трусики — від 470 гривень (5 пар)

ОДНОРАЗОВІ ПЕЛЮШКИ
Їх зручно підкладати в ліжко, щоб
не забруднити білизну.
Ціна: від 96 гривень (набір)

БЮСТГАЛЬТЕР
Він допоможе не тільки зберегти форму
грудей, але і послужить профілактиці
маститу, зменшивши застій молока.
Ціна: від 190 гривень

ЩО ПОТРІБНО МАЛЮКОВІ І СКІЛЬКИ ЦЕ КОШТУЄ
ОДЯГ ДЛЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ
 2 сорочки-розпашонки —
від 244 гривень
 2 повзунки — від 200 гривень
 1 боді — від 100 гривень
 2 шапочки — від 70 гривень
 3 пари шкарпеток — від 75 гривень
 2 бавовняні пелюшки —
від 280 гривень
 2 фланелеві пелюшки —
від 100 гривень

РЕЧІ ДЛЯ ДОГЛЯДУ
 Комплект підгузників —
від 150 гривень
 Дитячий крем —
від 100 гривень
 Вологі серветки —
від 73 гривень
НОВОНАРОДЖЕНОМУ
 Ковдра — від 200 гривень
 Конверт — від 200 гривень
*Ціни з відкритих джерел
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ПРОФОГЛЯДИ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ
СПРОЩЕНІ. ЩО ТРЕБА ЗНАТИ?
Актуально  Профогляди для майбутніх
першокласників і далі відбуватимуться
за спрощеною процедурою. Батькам
такі зміни до вподоби, адже
це значно економить час

ЯК ЦЕ БУЛО НА ПРАКТИЦІ
Ë³êàð-ïåä³àòð òðåòüîãî ïåä³àòðè÷íîãî â³ää³ëåííÿ ²ðèíà Ìåíäèê ðîçïîâ³äàº, ÿê ðàí³øå ïðàöþâàëè ç ä³òüìè òà ¿õ áàòüêàìè.
— Ïîïåðåäíüî äîâ³äêè 086 ä³òÿì
âèäàâàëè ï³ñëÿ ìåäîãëÿäó âóçüêèõ
ñïåö³àë³ñò³â — îôòàëüìîëîãà, îðòîïåäà, ñòîìàòîëîãà òà õ³ðóðãà. Ðîáèëè öå ä³ëüíè÷í³ ïåä³àòðè, âîíè æ
ìàëè çàô³êñóâàòè àíòðîïîìåòðè÷í³
äàí³ äèòèíè (â³ê, çð³ñò, âàãà òîùî).
Òàêîæ ìè ïåðåâ³ðÿëè âèòðèâàë³ñòü
ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè ä³òåé
ïðè ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåííÿõ ç
äîïîìîãîþ «ïðîáè Ðóô'º». Âîíà
âèçíà÷àºòüñÿ íå ò³ëüêè ó ñïîðòèâíèõ, àëå é ó çâè÷àéíèõ øêîëàõ.
Öåé ìåòîä äîçâîëÿº êîíòðîëþâàòè
ôóíêö³îíàëüíî-ðåçåðâí³ ìîæëèâîñò³ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè
äèòèíè. Ðåçóëüòàòè «ïðîáè Ðóô'º»
çàíîñÿòüñÿ â àìáóëàòîðíó êàðòêó,
a òàêîæ âèäàºòüñÿ äîâ³äêà, ùî
äîçâîëÿº â³äâ³äóâàòè íàâ÷àëüíèé
çàêëàä ç âèçíà÷åííÿì ãðóïè äëÿ çàíÿòü íà óðîêàõ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè.
Íàãàäàºìî, ùî â ëèïí³
2009 ðîêó áóâ âèäàíèé ñï³ëüíèé
íàêàç ¹ 518/674 Ì³í³ñòåðñòâà
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè, à òàêîæ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè
Óêðà¿íè ùîäî ìåäèêî-ïåäàãîã³÷íîãî êîíòðîëþ çà ô³çè÷íèì âèõîâàííÿì ä³òåé ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Íà ï³äñòàâ³
íàêàçó êîæíîìó øêîëÿðåâ³ íàëåæèòü îòðèìàòè äîâ³äêó ³ç çàçíà-

НАТАЛІЯ СУМСЬКА

Ìàéáóòí³ ïåðøîêëàñíèêè, ÿê
³ ³íø³ ó÷í³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â,
ìàþòü ïðîõîäèòè îáîâ'ÿçêîâèé
ìåäè÷íèé îãëÿä. Éîãî çä³éñíþþòü ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ ó íèõ
çàõâîðþâàíü, ¿õ ñïîñòåðåæåííÿ,
ïîäàëüøîãî ë³êóâàííÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ ³ äëÿ çàïîá³ãàííÿ ìàñîâèì
³íôåêö³ÿì ó äèòÿ÷îìó êîëåêòèâ³.
Ðàí³øå ñ³ìåéíèé ë³êàð, â³äïîâ³äíî äî íàêàçó ÌÎÇ Óêðà¿íè,
â³ä 16.08.2010 ðîêó ¹ 682 «Ïðî
óäîñêîíàëåííÿ ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â» (ç³
çì³íàìè), âèäàâàâ íàïðàâëåííÿ
íà îãëÿä âóçüêèìè ñïåö³àë³ñòàìè, êóäè âõîäÿòü â îáîâ'ÿçêîâîìó
ïîðÿäêó: îêóë³ñò, õ³ðóðã, îðòîïåä,
ñòîìàòîëîã, íåâðîëîã. Ï³ñëÿ ÷îãî
ó÷åíü îòðèìóâàâ äîâ³äêó ôîðìè
¹ 086–1/î «Äîâ³äêà ó÷íÿ çàãàëüíîîñâ³òíüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
ïðî ðåçóëüòàòè îáîâ'ÿçêîâîãî ìåäè÷íîãî ïðîô³ëàêòè÷íîãî îãëÿäó». Òàêîæ øêîëÿð³ ïîâèíí³ ìàòè
äîâ³äêó ôîðìè ¹ 063/î «Êàðòà
ïðîô³ëàêòè÷íèõ ùåïëåíü». Âîíà
ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ ïðî ïðîâåäåííÿ âàêöèíàö³¿ ÷è ðåâàêöèíàö³¿, à òàêîæ çä³éñíåííÿ òóáåðêóë³íîâèõ ïðîá. Äàí³ ç ö³º¿ äîâ³äêè
äîçâîëÿòü ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêàì
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â îçíàéîìèòèñü ç íàÿâí³ñòþ ÷è â³äñóòí³ñòþ
ùåïëåíü ó êîíêðåòíî¿ äèòèíè.

÷åííÿì ô³çêóëüòóðíî¿ ãðóïè, ÿêó
äîçâîëåíî â³äâ³äóâàòè, âðàõîâóþ÷è éîãî ñòàí çäîðîâ'ÿ.
ПАНДЕМІЯ ВНЕСЛА
КОРЕКТИВИ
Ðàí³øå ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ
ïî 15 æîâòíÿ ìàéáóòí³ ïåðøà÷êè
ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïðîéòè ïðîôîãëÿä òà íàäàòè âñ³ äîâ³äêè ó çàêëàä, äå ïëàíóþòü çäîáóâàòè îñâ³òó. Ó 2020-ìó ñèòóàö³ÿ óñêëàäíèëàñÿ ÷åðåç åï³äåì³þ êîðîíàâ³ðóñó.
Íå çìîãëè òàêîæ â÷àñíî ïðîéòè
îãëÿä ó ñïåö³àë³ñò³â ó÷í³ 5-õ êëàñ³â, â³êîì 14–15 ðîê³â, ä³â÷àòà —
ó 16 ðîê³â, õëîïö³ — ó 17 ðîê³â.
Ñàìå òîìó ïðîöåäóðó ìåäîãëÿäó
ïåðåä øêîëîþ ñïðîñòèëè.

Ä³ëüíè÷í³ ïåä³àòðè
ìàþòü ïðàâî
ñàìîñò³éíî
ïðîâîäèòè ìåäîãëÿä
áåç íàïðàâëåííÿ
äî âóçüêèõ ñïåö³àë³ñò³â
— Ä³ëüíè÷í³ ïåä³àòðè ìàþòü
ïðàâî ñàìîñò³éíî ïðîâîäèòè ìåäîãëÿä áåç íàïðàâëåííÿ
äî âóçüêèõ ñïåö³àë³ñò³â. ßêùî
º ïîòðåáà, ë³êàð ìîæå ñêåðóâàòè øêîëÿðà äî ïðîô³ëüíèõ ôàõ³âö³â — îêóë³ñòà, êàðä³îëîãà,
ñòîìàòîëîãà òîùî. Òàêèé ìåòîä
ö³ëêîì ïðèéíÿòíèé. Àäæå ìè ìîæåìî óíèêíóòè ñêóï÷åííÿ ëþäåé
ó ïîë³êë³í³êàõ. Áàòüêè áóëè äóæå
çàäîâîëåí³ ïðèéíÿòèì ð³øåííÿì, — íàãîëîøóº ²ðèíà Ìåíäèê.
Çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó ä³ëüíè÷íèìè ïåä³àòðàìè, äèòèíà îòðèìóâàëà äîâ³äêó ôîðìè ¹ 086–1/î.
Â³äïîâ³äíî äî íàêàçó ¹ 682 «Ïðî
óäîñêîíàëåííÿ ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ

Цьогоріч процес
отримання довідок
відбувається
максимально
оперативно

íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â» (ç³ çì³íàìè),
âèçíà÷åí³ êàòåãîð³¿ òèõ îñ³á, ÿê³
ìàþòü ïðîéòè ñïåö³àë³ñò³â çà ïåâíèìè êðèòåð³ÿìè — îðòîïåäà,
îôòàëüìîëîãà, åíäîêðèíîëîãà,
äèòÿ÷îãî ã³íåêîëîãà, ïñèõîëîãà — çà ïîêàçàííÿìè.
ЩО З ЩЕПЛЕННЯМИ
Öüîãîð³÷ ïðîöåñ îòðèìàííÿ
äîâ³äîê â³äáóâàºòüñÿ ìàêñèìàëüíî îïåðàòèâíî. Íàïðèêëàä,
óñ³ ìàéáóòí³ ïåðøîêëàñíèêè, ç
ÿêèìè óêëàäåí³ äåêëàðàö³¿ ó ïàí³
Ìåíäèê, óæå îòðèìàëè íåîáõ³äí³
äîêóìåíòè â øêîëó.
À ÿê ùîäî ùåïëåíü? Äîâ³äêà
ôîðìè ¹ 063/î «Êàðòà ïðîô³ëàêòè÷íèõ ùåïëåíü» òàêîæ º îáîâ’ÿç-

êîâîþ. Íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ Âåðõîâíèé ñóä Óêðà¿íè âèð³øèâ, ùî
â³äñòîðîíåííÿ â³ä çàíÿòü ó øêîë³
íåùåïëåíî¿ çà â³êîì äèòèíè çàêîííå òà çàáåçïå÷óº áåçïåêó äëÿ
âñ³õ ó÷í³â.
Á³ëüøà ÷àñòèíà ä³òåé îòðèìóþòü ùåïëåííÿ â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà, íàãîëîøóº ïåä³àòð ²ðèíà
Ìåíäèê. ßêùî º òèì÷àñîâ³ ïðîòèïîêàçàííÿ çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ,
äèòèíó ñêåðîâóþòü ó ïîë³êë³í³êó
íà Ôåäüêîâè÷à. Òàì ë³êàðñüêà êîì³ñ³ÿ äàº âèñíîâîê ïðî â³äòåðì³íóâàííÿ.
— Ó âèïàäêó êàòåãîðè÷íî¿ â³äìîâè ïðîâîäèìî áåñ³äó ç áàòüêàìè. Íà îñíîâ³ ÷îãî ïðèéìàºìî
ð³øåííÿ, — ãîâîðèòü ìåäèê.

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО
РОБОТУ ЛІКАРНІ,
ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.

Палати дитячої лікарні будуть дезінфікувати озоном

АРХІВ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ
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Інфекційне відділення
дитячої лікарні — місце, де
використання озону буде
найбільш доцільним

 Ó ì³ñüê³é äèòÿ÷³é ë³êàðí³ äáàþòü íå ò³ëüêè ïðî áåçïå÷íå ë³êóâàííÿ ìàëåíüêèõ ïàö³ºíò³â, à é
¿õ êîìôîðò. Íà æàëü, ñèòóàö³ÿ
³ç êîðîíàâ³ðóñîì çàëèøàºòüñÿ
íåñòàá³ëüíîþ â íàøîìó ðåã³îí³.
Àëå, íåçâàæàþ÷è íà âèêëèêè ïàíäåì³¿, ó çàêëàä³ ùîäíÿ äîêëàäàþòü
çóñèëëÿ, ùîá éòè ó íîãó ç âèìîãàìè ÷àñó òà âäîñêîíàëþâàòè ð³âåíü
íàäàííÿ ïîñëóã ïàö³ºíòàì.
Ñàìå òîìó ïàëàòè ÊÍÏ «Òåðíîï³ëüñüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à êîìóíàëüíà ë³êàðíÿ» áóäóòü äåç³íô³êóâàòè îçîíîì. Öå — ñó÷àñíèé
³ áåçïå÷íèé ìåòîä, ðîçðîáëåíèé
çà íîðìàìè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. Àâòîìàòè÷íà ñèñòåìà äåç³íôåêö³¿ PROCAD (Preventing
COVID-19 with Automated
Disinfection Planning) äîçâîëèòü

çàáåçïå÷èòè êîìôîðòí³ óìîâè
ïåðåáóâàííÿ ä³òîê ó çàêëàä³ òà
¿õ øâèäøå îäóæàííÿ.
Îçîí — öå ãàç, ìîäèô³êàö³ÿ
êèñíþ. Ó ïðèðîä³ îçîí óòâîðþºòüñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê êð³çü ïîâ³òðÿ
ïðîõîäèòü åëåêòðè÷íèé ðîçðÿä
(áëèñêàâêà). Â³í äîñèòü åôåêòèâíèé ùîäî çíèùåííÿ áàêòåð³é, â³ðóñ³â, öâ³ë³, ãðèáêà. Ïðîöåäóðà îçîíóâàííÿ ñïðÿìîâàíà
íà çàãàëüíó ãëèáîêó äåç³íôåêö³þ
ïðèì³ùåííÿ.
Ï³ñëÿ îçîíóâàííÿ ïîâ³òðÿ
â ïðèì³ùåíí³ ìàéæå ñòåðèëüíå.
Âîíî ÷èñòå, òîæ óñ³ì, õòî ïåðåáóâàº òàì, ëåãêî äèõàºòüñÿ. Ïðîöåäóðà îçîíóâàííÿ ïðîõîäèòü
øâèäêî. Öå ïðåêðàñíèé ñïîñ³á
ïðîäåç³íô³êóâàòè ïðèì³ùåííÿ
áåç òðàäèö³éíî¿ àãðåñèâíî¿ õ³ì³¿
(õëîð, ñïèðò, êèñëîòè ³ ò. ä.).

Îñê³ëüêè ñèòóàö³ÿ ³ç çàõâîðþâàí³ñòþ íà êîâ³ä ³ äàë³ çàëèøàºòüñÿ
íåñòàá³ëüíîþ, ó äèòÿ÷³é ë³êàðí³
âèð³øèëè, ùî õâîð³ ä³òè çàñëóãîâóþòü íà îñîáëèâó òóðáîòó.
Òîìó â ³íôåêö³éíîìó â³ää³ëåíí³ ³ ïðàöþâàòèìå íîâà ñó÷àñíà
ñèñòåìà äåç³íôåêö³¿ PROCAD. ¯¿
â Óêðà¿í³ ïðåçåíòóâàëà ïîëüñüêà
îðãàí³çàö³ÿ «²íñåêòóì2».
— PROCAD — íîâèé ñó÷àñíèé
³ áåçïå÷íèé ìåòîä, ðîçðîáëåíèé
çà íîðìàìè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. Òåðíîï³ëüñüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à
ë³êàðíÿ º îäíèì ³ç íåáàãàòüîõ ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â â êðà¿í³, ÿêà
ãîòîâà âò³ëþâàòè íàïðàöüîâàíèé
äîñâ³ä ïîëüñüêèõ êîëåã, — ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð çàêëàäó Àíäð³é
Àðòèìîâè÷.
Íà ôîí³ ðîçïîâñþäæåííÿ êîâ³ä-³íôåêö³¿ ñï³âïðàöÿ ç ºâðî-

ïåéñüêèìè êîëåãàìè â öüîìó
íàïðÿìêó º äóæå àêòóàëüíîþ.
Òîæ ò³øèòü, ùî òåðíîï³ëüñüêèé
çàêëàä çàïðîâàäæóâàòèìå ó ñâî¿é
ä³ÿëüíîñò³ ñó÷àñí³ ìåòîäè, ³í³ö³éîâàí³ ºâðîïåéñüêîþ ñï³ëüíîòîþ.
— Ïðîºêò PROCAD çîñåðåäæåíèé íà àäàïòàö³¿ ñó÷àñíèõ ìåòîä³â ïëàíóâàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ
ïëàí³â äåç³íôåêö³é â³äïîâ³äíî
äî ïîòðåá Óêðà¿íè. Íàãîëîøóþ
íà ñëîâ³ — ñó÷àñíèõ. Îçîíóâàííÿ,
áåçóìîâíî, º íàéêðàùèì ìåòîäîì
äåç³íôåêö³¿, — ðîçïîâ³äàº ãîëîâà ô³ðìè «²íñåêòóì2» Õðèñòèíà
ßí÷óêîâè÷.
Ó ë³êàðí³ ñïîä³âàþòüñÿ, ùî
åòàï çàïðîâàäæåííÿ ó ðîáîòó
íîâèõ òåõíîëîã³é áóäå óñï³øíèì
òà çàêëàäå ôóíäàìåíò ñï³âïðàö³
ç ïîëüñüêîþ ñòîðîíîþ â ³íøèõ
ïðîºêòàõ.
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êè — íå íàéêðàùå ì³ñöå, äå õî÷åòüñÿ ïðîâîäèòè ÷àñ ç ìàëþêîì.
×è ñïðàâä³ ó ïîë³êë³í³êàõ ì³ñòà
ä³º òàêå íåãëàñíå ïðàâèëî — â³äïðàâëÿòè âñ³õ íà òåñòóâàííÿ, çàïèòóþòü òåðíîïîëÿíêè.
Ìè âèð³øèëè ïåðåâ³ðèòè,
÷è òàê³ âèïàäêè íåïîîäèíîê³.
Òîæ æóðíàë³ñòêà «RIA ïëþñ»
13 êâ³òíÿ ï³øëà ó ì³ñüêó ïîë³êë³í³êó íà Ôåäüêîâè÷à. Îá 11-³é
ðàíêó ó äâîð³ áóëî íåáàãàòîëþäíî. Íà äâåðÿõ îãîëîøåííÿ:
«ÏËÐ-òåñòè ïðèéìàºìî ç 09.00».
Ó êàá³íåò³, ó ÿêîìó áåðóòü çàá³ð
àíàë³ç³â íà êîðîíàâ³ðóñ, äâîº
æ³íîê. Ñàìå ðîáèëè øâèäêèé
òåñò äëÿ 5-ð³÷íîãî Âîëîä³.
Øâèäêèé òåñò ó íüîãî âèÿâèâñÿ íåãàòèâíèì.

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

Òåðíîïîëÿíêà Îêñàíà (³ì'ÿ â³äîìå ðåäàêö³¿ — ïðèì. ðåä.) ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòàì «RIA ïëþñ»,
ùî ïåä³àòð íå çàõîò³ëà â³äêðèòè
ë³êàðíÿíèé ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ, ïîêè äîíüêà íå ïðîéäå
ÏËÐ-òåñò ó ïîë³êë³í³ö³.
ЧИ ДАДУТЬ ЛІКАРНЯНИЙ
БЕЗ ТЕСТУ?
— Ó ìîº¿ äîíüêè ïî÷àâñÿ
íåæèòü, ï³äâèùèëàñÿ òåìïåðàòóðà ò³ëà äî 37 ãðàäóñ³â. Òîìó
â ñàäîê ìè âèð³øèëè ê³ëüêà äí³â
íå éòè. Çâåðíóëèñÿ äî ïåä³àòðà.
Ï³ñëÿ îãëÿäó ë³êàðêà ñêàçàëà,
ùî ïîêè äèòèíà íå çäàñòü ÏËÐòåñò íà Ãîãîëÿ, ë³êàðíÿíèé ìåí³
íå äàäóòü. Ìîâëÿâ, òàêó âêàç³âêó
îòðèìàëè â³ä çàâ³äóâà÷êè ïîë³êë³í³êè. ß çäèâóâàëàñÿ, áî äèòèíà íå êîíòàêòóâàëà ç õâîðèìè
íà êîâ³ä, ³ âäîìà âñ³ ³íø³ çäîðîâ³. Íåâæå, ÿêùî íå êîðîíàâ³ðóñ,
òî ³íøèõ õâîðîá, ÷åðåç ÿê³ ä³òè
ìàþòü ïðàâî çàëèøàòèñÿ âäîìà,
íåìàº? — êàæå æ³íêà. — Öå áóëî
â ïîë³êë³í³ö³ íà Áàì³.
Ó ïîäðóãè ïàí³ Îêñàíè ñèòóàö³ÿ ñõîæà. Äèòèíà çàõâîð³ëà, à ë³êàðíÿíèé íå äàâàëè áåç
ÏËÐ-òåñòó. Æ³íêè ö³êàâëÿòüñÿ:
÷è îáîâ'ÿçêîâèé òåñò äëÿ òîãî,
àáè îòðèìàòè ëèñòîê òèì÷àñîâî¿
íåïðàöåçäàòíîñò³. Àäæå ïîë³êë³í³-

ХВОРИХ ДІТЕЙ ПОМЕНШАЛО,
А КІЛЬКІСТЬ ТЕСТІВ — ЗРОСЛА
Êîãî ë³êàð³ ìàþòü íàïðàâëÿòè
íà òåñòè, ðîçïîâ³äàº ìåääèðåêòîð ç ïîë³êë³í³÷íî¿ ðîáîòè ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ Âîëîäèìèð
Êó÷ìà.
— Ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì
ì³ñÿöåì, ê³ëüê³ñòü ÏËÐ-òåñòóâàíü ó ïîë³êë³í³ö³ çá³ëüøèëàñü
ïðèáëèçíî óäâ³÷³. Ïðèáëèçíî
òàê ñàìî, ÿê ³ ê³ëüê³ñòü øâèäêèõ
òåñò³â, — êàæå ïàí Êó÷ìà. — Çàðàç òåñòóºìî ùå ³ ä³òåé, ÿê³ áóëè
â êîíòàêò³ ç õâîðèìè, à ùå òèõ,
ÿê³ éäóòü íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ â ìåäçàêëàäè. Çà öèôðàìè âè-

õîäèòü á³ëüøå. Çàãàëîì ê³ëüê³ñòü
õâîðèõ çìåíøèëàñÿ.
Ñòàíîì íà 13 êâ³òíÿ, íà ñàìî³çîëÿö³¿ ïåðåáóâàëè 227 ä³òåé.
Ó 41 äèòèíè êîðîíàâ³ðóñ ï³äòâåðäèëè. Òèæäåíü òîìó, 6 êâ³òíÿ, íà ³çîëÿö³¿ áóëî 273 äèòèíè,
53 ç íèõ õâîð³.
СПОЧАТКУ ШВИДКИЙ ТЕСТ.
ЯКЩО Є ПИТАННЯ — НА ПЛР
— ×è º ïîòðåáà â òåñò³ íà êîðîíàâ³ðóñ, — âèð³øóº ë³êàð. Ìàëþêó
ìîæóòü çðîáèòè «øâèäêèé» òåñò.
ßêùî ðåçóëüòàò ïîçèòèâíèé, ³ º
êë³í³êà — äàë³ ïðîâîäÿòü ë³êóâàííÿ. ßêùî äèòèíà êîíòàêòíà,
êë³í³êè íåìàº, çðîáèëè øâèäêèé
òåñò, à â³í ïîçèòèâíèé, íàñòóïíîãî äíÿ ¿¿ íàïðàâëÿþòü íà ÏËÐòåñò, ùîá ïåðåêîíàòèñÿ â ïðàâèëüíîñò³ ðåçóëüòàòó, — çàçíà÷àº

ФОТО: ОЛЬГИ ТУРЧАК

Медицина  Якщо хворіють діти, а вам
залишити їх ні з ким, бо ви на роботі, — маєте
відкрити лікарняний. Тернопільські батьки
скаржаться: навіть якщо ніхто з домашніх
не хворіє на ковід, а дитина не була
у контакті з хворими, лікарі наполягають
пройти тестування на коронавірус

Центральне відділення міської дитячої поліклініки. Тут щодня

«Ïåä³àòð íå çàõîò³ëà
роблять десятки ПЛР-тестів та швидких тестів на коронавірус
â³äêðèòè ë³êàðíÿíèé
КОЛИ БАТЬКАМ ДАЮТЬ
â îðãàí³çîâàíîìó êîëåêòèâ³ àáî
ïî äîãëÿäó
ЛІКАРНЯНІ
³íø³ ï³äîçðè — òîä³ íàïðàâëÿþòü
Äëÿ äîãëÿäó çà õâîðîþ äèòè- íà òåñò. ßêùî òàêèõ ï³äîçð íåìàº,
çà äèòèíîþ, ïîêè
ëèñòîê íåïðàöåçäàòíîñò³ íåìàº êîíòàêò³â, åï³äåì³îëîã³÷íî¿
äîíüêà íå ïðîéäå ÏËÐ- íîþ
âèäàº ë³êóþ÷èé ë³êàð îäíîìó ³ç çàãðîçè — íà ÏËÐ-òåñò íàïðàâòåñò ó ïîë³êë³í³ö³»
ïðàöþþ÷èõ ÷ëåí³â ñ³ì’¿ àáî ³íø³é ëÿòè íå ïîâèíí³.
ïàí Êó÷ìà.
ª ùå îäèí âàð³àíò: øâèäêèé
òåñò íåãàòèâíèé, àëå áàòüêè õî÷óòü ïåðåêîíàòèñÿ, ùî äèòèíà
âñå æ çäîðîâà, âîíè ìàþòü ïðàâî
çâåðíóòèñÿ ç ïðîõàííÿì íàïðàâèòè íà ÏËÐ.
— Òåñòè âèêîíóºìî áåç îáìåæåíü. Êîæåí òåñò îáõîäèòüñÿ
äåðæàâ³ â 900 ãðèâåíü. Òîìó çëîâæèâàòè öèì íå ïîòð³áíî. Ë³êàð³
çíàþòü, ùî áåç ïîòðåáè ëþäèíó
íà òåñò í³õòî íå íàïðàâèòü, — çàïåâíÿº Âîëîäèìèð Êó÷ìà.
Çà ëþòèé â ïîë³êë³í³÷íîìó â³ää³ëåí³ çðîáèëè 122 ÏËÐ-òåñòè òà
65 øâèäêèõ òåñò³â. Ó áåðåçí³ —
358 ÏËÐ-òåñò³â òà 164 øâèäêèõ.
Çà 13 äí³â êâ³òíÿ — 172 òåñòè.

ïðàöþþ÷³é îñîá³, ÿêà çä³éñíþº
äîãëÿä (ï. 3.1 ²íñòðóêö³¿ ¹ 455).
ßê ðîçïîâ³äàº çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ç åêñïåðòèçè
Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿
ë³êàðí³ Âàëåíòèíà Øí³öàð, ëèñòîê íåïðàöåçäàòíîñò³ ïî äîãëÿäó
çà õâîðîþ äèòèíîþ, â³äïîâ³äíî
äî ²íñòðóêö³¿, âèäàºòüñÿ ï³ñëÿ îãëÿäó ë³êóþ÷îãî ë³êàðÿ. Â³í ìàº
äàòè îáãðóíòóâàííÿ âèäà÷³ ëèñòêà
íåïðàöåçäàòíîñò³.
— Öå îçíà÷àº, ùî ë³êàð íà ïðèéîì³ çáèðàº àíàìíåç, ñêàðãè,
çã³äíî ç ²íñòðóêö³ºþ. ßêùî º
ï³äîçðè ç àíàìíåçîì — ïðîâîäèòüñÿ øâèäêèé òåñò àáî ÏËÐòåñò íà êîâ³ä, — ãîâîðèòü ïàí³
Øí³öàð. — ßêùî º êîíòàêò ç
õâîðèìè ðîäè÷àìè, êîíòàêò

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ,
ЯКЩО Є ПРЕТЕНЗІЇ
ßêùî êàòàðàëüíèõ ÿâèù, ÿê³
ïåðåäáà÷àþòü ìîæëèâ³ñòü çàõâîðþâàííÿ íà êîðîíàâ³ðóñ, íåìàº,
à äèòèíó â³äïðàâëÿþòü íà òåñò —
ö³ ä³¿ íåïðàâîì³ðí³, êàæå Âàëåíòèíà Øí³öàð.
— Âêàç³âêè, ùî êîæåí ëèñòîê
íåïðàöåçäàòíîñò³ ìàº âèäàâàòèñü
ï³ñëÿ ÏËÐ-òåñòó, íåìàº, — ïåðåêîíóº ïàí³ Øí³öàð. — ßêùî âè
ñóìí³âàºòåñü â êîìïåòåíòíîñò³
ä³é ïåä³àòðà — ìîæåòå çâåðòàòèñü
äî çàâ³äóâà÷à â³ää³ëåííÿ. ßêùî ³
â³í íàïîëÿãàº, ùîá áåçï³äñòàâíî
ïðîõîäèòè òåñòóâàííÿ, ìîæíà çâåðòàòèñÿ ç³ ñêàðãîþ äî öåíòðàëüíîãî
â³ää³ëåííÿ íà âóëèö³ Ôåäüêîâè÷à.

Допоможи Арсенчику одужати — виграй смартфон
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

ФОТО: ВАДИМА ЄПУРА

 Ìàëåíüêèé Àðñåí÷èê áîðåòüñÿ
ç ð³äê³ñíèì ãåíåòè÷íèì çàõâîðþâàííÿì — ñïèííîþ ì’ÿçîâîþ
àòðîô³ºþ. Ùîá ïîáîðîòè çàõâîðþâàííÿ — òðåáà ïðîâåñòè ë³êóâàííÿ
çà êîðäîíîì. Ââåäåííÿ íåîáõ³äíîãî
ïðåïàðàòó êîøòóº 2,3 ìëí äîëàð³â.
²ñòîð³ÿ Àðñåí÷èêà íå çàëèøèëà
áàéäóæèì í³êîãî ñåðåä çíàéîìèõ
ðîäèíè Áîðèñ. Ñïåðøó íîâèíà
îáëåò³ëà ì³ñòî Ñêàëàò. Êîøòè

Препарат Арсенчику будуть
вводити за кордоном

íà ïðåïàðàò ïî÷àëè çáèðàòè óñ³ºþ êðà¿íîþ.
Áàòüêè äèòèíè òà áëèçüê³ äðóç³
çäàâàòèñü íå çáèðàþòüñÿ. ßê ðîçïîâ³ëà áëèçüêèé äðóã ðîäèíè òà
âîëîíòåðêà Þë³ÿ Ñìîëÿê, ùîá ç³áðàòè öþ ñóìó, âîëîíòåðè îðãàí³çîâóþòü ð³çí³ àêö³¿. Äî Âåëèêîäíÿ
îðãàí³çóâàëè íîâó àêö³þ ç ïðèçàìè.
Êîøòè íà ë³êóâàííÿ õëîï÷èêà
ìîæíà ïåðåêàçàòè íà ðàõóíêè
áàòüê³â. Òàêîæ ìîæíà âçÿòè ó÷àñòü
ó ðîç³ãðàø³ òà ç³áðàòè â³ðòóàëüíèé

«âåëèêîäí³é êîøèê».
— Ìè çàïóñòèëè öþ àêö³þ
2 êâ³òíÿ, — ðîçïîâ³äàº Þë³ÿ
Ñìîëÿê. — Âîíà òðèâàòèìå äî çàê³í÷åííÿ Âåëèêîäí³õ ñâÿò. Ï³ñëÿ
öüîãî ìè îðãàí³çóºìî ðîç³ãðàø
ïîäàðóíê³â.
Ùîá âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³,
íåîáõ³äíî â³äñêàíóâàòè QR-êîä
òà ïåðåéòè çà ïîñèëàííÿì. Òàì
º íàá³ð ïðîäóêò³â òà ¿õ ö³íè. ¯õ
ìîæíà ïîêëàñòè äî â³ðòóàëüíîãî
êîøèêà. Ïîæåðòâà ìîæå áóòè â³ä

10 äî 360 ãðèâåíü. Òèñíåìî «Ïîæåðòâóâàòè» ³ ïðîâîäèìî ïåðåêàç
÷åðåç «Ïðèâàò24». Ùîá âçÿòè
ó÷àñòü ó ðîç³ãðàø³ ïðèç³â, íåîáõ³äíî òàêîæ ïåðåäàòè åñòàôåòó
òðüîì äðóçÿì. Êîæíîìó ïåðåêàçó ïðèñâîþºòüñÿ íîìåð. Ï³ñëÿ
Âåëèêîäíÿ â³äáóäåòüñÿ ðîç³ãðàø
çà äîïîìîãîþ ãåíåðàòîðà âèïàäêîâèõ ÷èñåë. Ïåðåìîæö³ îòðèìàþòü
ïîäàðóíêè, ÿê³ íàäàëè ìåöåíàòè:
iPhone 11; ñìàðòôîí ZTE Blade V
2020; 10 ³ãðàøîê ðó÷íî¿ ðîáîòè.

ДОВІДКА
Щоб допомогти малюку одужати — можна перерахувати кошти
ПРИВАТБАНК:
MONOBANK:
5168 7451 0437 7749 Борис Н. П. (мама)
4441 1144 2440 5288 Борис Н. П. (мама)
UA803052990000026206897933370
4441 1144 2440 5445 Борис Ю. І. (тато)
5168 7451 0437 7756 Борис Ю. І. (тато)
ОЩАДБАНК:
UA063052990000026209897934503
5167 8032 1842 1886 Борис Ю. І. (тато)

Щоб
відправити
допомогу —
відскануйте
QR-код за
допомогою
смартфону
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У СКІЛЬКИ ОБІЙДЕТЬСЯ ЗІБРАТИ
ВЕЛИКОДНІЙ КОШИК
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Êîæíà ðîäèíà ìàº ñâî¿ òðàäèö³¿ ñâÿòêóâàííÿ. Â³äð³çíÿþòüñÿ ³
äåêîðóâàííÿ âåëèêîäí³õ êîøèê³â.
— Âåëèêäåíü çàçâè÷àé ìè
ñâÿòêóºìî ó ðîäèííîìó êîë³, —
ðîçïîâ³äàº òåðíîïîëÿíêà Í³íà. —
Äî âåëèêîäíüîãî êîøèêà êëàäåìî
ïàñêó, ÿéöÿ, äîìàøíþ êîâáàñó,
øìàòî÷îê ìàñëà. Ùå îñâÿ÷óºìî
õð³í òà ñ³ëü.
Êëàñòè äî êîøèêà íà îñâÿ÷åííÿ
àëêîãîëü ñâÿùåííèêè íå ðàäÿòü.
Âçàãàë³ â öå ñâÿòî íå âàðòî çëîâæèâàòè ñïèðòíèì. Íàâ³òü êàãîð
âèêîðèñòîâóþòü çäåá³ëüøîãî äëÿ
ïðè÷àñòÿ, à íå çàñò³ëëÿ.
СКІЛЬКИ КОШТУЄ ПАСКА
Ãîòîâó âåëèêîäíþ ïàñêó
ó Òåðíîïîë³ ìîæíà ïðèäáàòè
÷è íå â êîæíîìó ìàãàçèí³ òà
ñóïåðìàðêåò³. Ö³íè íà íèõ çàëåæàòü â³ä âèðîáíèêà, âèäó òà
âàãè. Êëàñè÷íà íåäîðîãà ïàñêà,
âàãîþ 500 ãðàì³â, êîøòóº â ìåæàõ
60–70 ãðèâåíü. Àëå º ³ íåçâè÷í³,
çíà÷íî äîðîæ÷³.
Ó ñóïåðìàðêåòàõ íà ïîëèöÿõ
ç óñ³ì íåîáõ³äíèì äî ñâÿòà ìè
ïîáà÷èëè ïàíåòîíè òà êåêñè ç
²òàë³¿, ÿê³ òàêîæ êóïóþòü íà Âåëèêäåíü. Îäíàê âîíè äîðîã³.
Êîøòóþòü â³ä 220 äî 250 ãðèâåíü
çà 400–450 ãðàì³â. Îäíàê òàêèé
õë³á ìîæå çáåð³ãàòèñÿ òðèâàëèé
÷àñ òà â³í íå ÷åðñòâ³º.
Ìîæíà òàêîæ ñïåêòè ïàñêó ³
ñàìîìó. Ó ìàãàçèíàõ âæå ïðîäàþòü ñïåö³àëüí³ íàáîðè ç óñ³ì
íåîáõ³äíèì äëÿ òîãî, ùîá çðîáèòè
äîìàøíþ ïàñêó.
Ñóì³ø äëÿ ïàñêè ç ðîäçèíêàìè êîøòóº 48,5 ãðèâí³ â îäíîìó
ç ì³ñöåâèõ ñóïåðìàðêåò³â. Ç ö³º¿

ñóì³ø³ ìîæíà çðîáèòè 5 ïàñîê
ïî 150 ãðàì³â. Ïðèíàéìí³, òàê
çàÿâëåíî íà óïàêîâö³. Öå äåøåâøå, í³æ êóïóâàòè ãîòîâèé âèð³á.
Òàêîæ ìè ïîáà÷èëè íàá³ð äëÿ
ïðèãîòóâàííÿ ñèðíî¿ ïàñêè, âàãîþ
165 ãðàì³â çà 66 ãðèâåíü. Ó íüîãî
ùå ³ âõîäèòü ñïåö³àëüíà ïëàñòèêîâà ôîðìà. Îäíàê äëÿ ïðèãîòóâàííÿ òðåáà äîêóïèòè äîäàòêîâ³
³íãðåä³ºíòè — ñèð, ñìåòàíó, ÿº÷íèé æîâòîê òà âåðøêîâå ìàñëî.
Äëÿ ïðèãîòóâàííÿ äîìàøíüî¿
ïàñêè âàì òàêîæ çíàäîáëÿòüñÿ
ñïåö³àëüí³ ôîðìè.
Îäíîðàçîâ³ ïàïåðîâ³ êîøòóþòü
3–6 ãðèâåíü çà øòóêó. Áàãàòîðàçîâ³ ìåòàëåâ³ — 16–25 ãðèâåíü.

Êëàñè÷íà ïàñêà,
âàãîþ 500 ãðàì³â,
êîøòóº â ìåæàõ
60–70 ãðèâåíü. Àëå
º ³ íåçâè÷í³, çíà÷íî
äîðîæ÷³
ЯКА ВАРТІСТЬ ІНШИХ
ПРОДУКТІВ
Äî âåëèêîäíüîãî êîøèêà, îêð³ì
ïàñêè, êëàäóòü òàêîæ ³íø³ ïðîäóêòè. Ö³íà íà ÿéöÿ â ñóïåðìàðêåòàõ ìàéæå îäíàêîâà. Â «ÀÒÁ»
òà NOVUS — 3,05 çà øòóêó.
Ó «Ñ³ëüïî» òðîõè äåøåâøå —
3 ãðí çà øòóêó. Äåøåâøå ìîæíà çíàéòè íà ðèíêó. Òàì ÿéöÿ
º ïî 2,75 çà øòóêó. Ìèíóëîð³÷
çà ÿéöå ïðîñèëè 1,50–2 ãðí, ìîæíà çíàéòè ³ ïî 3,50–4 çà äîìàøíº.
Òàêîæ äî íèõ äîäàìî âàðò³ñòü âåëèêîäí³õ íàë³ïîê. Öå — 7–10 ãðèâåíü çà êîìïëåêò. Òàêà æ ö³íà ³
íà øòó÷í³ áàðâíèêè.
Ì’ÿñî äî êîøèêà ìîæíà ïîêëàñòè ð³çíå. 100 ãðàì³â øèíêè êîøòóº

У супермаркетах можна купити набори
для приготування паски. Там є необхідна
суміш та інгредієнти

ФОТО: ВАДИМА ЄПУРА

Гроші  Цього року Великдень
святкують 2 травня. Уже вдруге свято
відбуватиметься в умовах карантину.
Ми порахували, у скільки обійдеться
скласти великодній кошик

Зібрати великодній кошик, за нашими підрахунками, обійдеться в понад 800 гривень
22–27 ãðèâåíü. Ñâèíÿ÷à ãðóäèíêà — 21–25 ãðèâåíü çà 100 ãðàì³â. Êîâáàñà, âàãîþ 400 ãðàì³â,
îá³éäåòüñÿ â ñåðåäíüîìó â 110–
170 ãðèâåíü (230–305 ãðí çà 1 êã)
Âñå çàëåæèòü â³ä âèäó.
Ìàñëî êîøòóº 42–46 ãðèâåíü
çà 200 ãðàì³â. Ó 2020 ðîö³ éîãî
âàðò³ñòü áóëà 35 ãðí. Ñèð — â³ä
25 ãðèâåíü çà 100 ãðàì³â.
Ùå ñàëî — 0,5 êã îá³éäåòüñÿ
â 50 ãðí, ç ðîçðàõóíêó 90–132 ãðí
çà 1 êã.
Ó ðàç³ íàïîâíåííÿ âåëèêîäíüîãî êîøèêà ³íøèìè, íåîñíîâíèìè
ñêëàäîâèìè: ïîì³äîðè, îã³ðêè,
ÿáëóêà, ÷åðâîíå âèíî, — éîãî
âàðò³ñòü çðîñòå.
Äåòàëüí³øå äèâ³òüñÿ íà ãðàô³ö³.
ЯКА ЦІНА НА КОШИК
Òàêîæ íå çàáóäåìî ïðî ñàì êîøèê ç ëîçè. Âîíè ïðîäàþòüñÿ ³
â ñóïåðìàðêåòàõ, ³ íà ðèíêó. Ö³íè
â³äð³çíÿþòüñÿ.
Ó ñóïåðìàðêåòàõ êîøèê ñåðåäíüîãî ðîçì³ðó êîøòóº â ñåðåäíüîìó 220–300 ãðèâåíü. Âñå çàëåæèòü
â³ä îôîðìëåííÿ. ª ³ äåøåâø³ êîøèêè çà 130–170 ãðèâåíü, îäíàê
âîíè ç òîíøî¿ ëîçè.
Íà ðèíêó ñåðåäíÿ ö³íà íà êîøèê — 250 ãðèâåíü. Òàì âèá³ð
çíà÷íî á³ëüøèé.

Кошик можна купити на ринку.
Їх продають за 150–500 гривень

ЩО ПОКЛАСТИ У КОШИК
І СКІЛЬКИ ЦЕ КОШТУЄ
ТОВАР

ВАРТІСТЬ

ТОВАР

ВАРТІСТЬ

Кошик середній

250 грн

Сало, 500 г

50 грн

Рушничок для кошика

100 грн

Сир твердий, 300 г

68 грн

Паска, 500 г

70 грн

Масло, 200 г

44 грн

Яйця, 10 шт. + наліпки на них

37 грн

Хрін, 250 г

11 грн

ЗАГАЛОМ:

818

Ковбаса, 400 г

100 грн

Шинка, 400 г

88 грн

грн

*Враховані середні ціни в магазинах і на ринках Тернополя.
Вартість може відрізнятися від вмісту, який обираєте.

— Ö³íà íà êîøèê çàëåæèòü
íå â³ä ðîçì³ðó, à â³ä ïëåò³ííÿ, —
êàæóòü ïðîäàâö³. — Ìîæíà êóïèòè
âåëèêèé çà 200 ãðèâåíü ³ çíà÷íî
ìåíøèé çà 350. Äîðîæ÷³ — ïåðåâàæíî ãàðí³ø³ òà ì³öí³ø³.
Ìàëåíüêèé êîøèê íà îäíó ïàñêó º ³ çà 50 ãðèâåíü. Ñåðåäíüîãî
ðîçì³ðó — â³ä 150 ãðèâåíü. ª ð³çí³
ö³íè, íà áóäü-ÿêèé ãàìàíåöü.
Ïðîñòèé ðóøíè÷îê, ùîá íàêðèòè êîøèê, êîøòóº â³ä 100 ãðèâåíü. Âîíè òàêîæ º íà ð³çíèé

ñìàê — ç âèøèâêîþ, ìåðåæèâîì
÷è ïðèíòîì. Ðóøíèêè ðó÷íî¿ ðîáîòè çíà÷íî äîðîæ÷³.
Ó äåÿêèõ çàêëàäàõ õàð÷óâàííÿ ³
òîðãîâèõ ìåðåæàõ Òåðíîïîëÿ òàêîæ ìîæíà ïðèäáàòè óæå ç³áðàí³ âàð³àíòè âåëèêîäí³õ êîøèê³â.
Ïîêè ùî ³íôîðìàö³¿ ïðî öüîãîð³÷í³ ïðîïîçèö³¿ ìè íå çíàéøëè.
ßêùî ïîð³âíþâàòè âàðò³ñòü ìèíóëîð³÷íîãî êîøèêà ³ ö³íè 2021
ðîêó, òî âîíè íà äåÿê³ ïðîäóêòè
çðîñëè îð³ºíòîâíî íà 20–25%.

До святкового столу варто підібрати і ковбасу.
Можна купити в магазині, або ж приготувати домашню
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РЕЦЕПТИ ПАСОК ВІД ТЕРНОПОЛЯН
Свята  Напередодні Великодня кожна господиня обирає собі особливий рецепт пасочок. Той,
який прикрасить святковий стіл та здивує рідних. Ми зібрали для вас нові та перевірені рецепти від
тернопільських господинь. Більше читайте на сайті 20minut.ua у середу, 21 квітня о 19.00

Рецепт крафінів
від Людмили Дідук
Çíàäîáèòüñÿ: áîðîøíî — 750 ã (+-),
ìîëîêî — 250 ìë, äð³æäæ³ ñóõ³ — 12 ã,
ÿéöÿ âåëèê³ — 2 øò., æîâòêè — 3 øò.,
öóêîð — 120 ã, äð³áêà ñîë³, öóêîð âàí³ëüíèé — 2 ïà÷êè, öåäðà ëèìîíà+àïåëüñèíà
(çà áàæàííÿì), ìàñëî âåðøêîâå òîïëåíå —
80 ã, ìàñëî äëÿ ðîçøàðóâàííÿ.
Íà÷èíêà (ðîäçèíêè, â'ÿëåíà âèøíÿ,
æóðàâëèíà, ð³çàíà êóðàãà ³ ò. ä.) ~250 ã.
ßê ãîòóâàòè: ïðèãîòóâàëà îïàðó. ßéöÿ
ç æîâòêàìè ³ öóêðîì çáèâàëà õâèëèí ñ³ì.
Ó áîðîøíî âèëèëà ÿéöÿ, îïàðó ³ ìàñëî
òîïëåíå. Ïåðåì³ñèëà ðóêîþ. Ò³ñòî ð³äêóâàòå, ëèïíå, òîæ âàæëèâî ïðèïóäðþâàòè
ðîáî÷ó ïîâåðõíþ, àáè íå çàáèòè ò³ñòî,
³ âèì³øóâàòè õâèëèí 10–12. Ïîñòàâèòè
ò³ñòî ï³äõîäèòè íà 1–1,5 ãîä. Ò³ñòî çíîâó
âèì’ÿòè, ïîä³ëèòè íà äâ³-òðè ÷àñòèíè.
Êîæíó òîíåíüêî ðîçêàòàëà ³ íàìàñòèëà
ðóêîþ ðîçòàëèì ìàñëîì (íå òîïèòè!!!), ïîñèïàëà íà÷èíêîþ ³ ñêàòàëà â òóãèé ðóëåò.
Êîæåí ðóëåò ðîçð³çàòè âçäîâæ, ëèøèòè
ö³ëèì ê³í÷èê. Çàãîðíóòè ðàâëèêîì, ï³äí³ìàþ÷è ñòð³÷êó, ðîçð³çîì íàçîâí³. Äàòè
ó ôîðìàõ ï³ä³éòè 40 õ â. ³ — â äóõîâêó.

Рецепт сирної паски
від кондитерки Ірини
Ясінської
Âèõîäèòü äâ³ ïàñêè ä³àìåòðîì 16 ñì
Çíàäîáèòüñÿ: 800 ã áîðîøíà, 450 ã êèñëîìîëî÷íîãî ñèðó, 100 ã ìàñëà, 200 ã öóêðó,
140 ìë ìîëîêà, 3 ÿéöÿ, 3 æîâòêè, 0,5 ÷. ë.
ñîë³, äð³æäæ³ ñóõ³ 1 ïà÷êà (12 ã) àáî 35 ã
æèâèõ, ðîäçèíêè 200 ã, âàí³ë³í 1 ïà÷êà.
Ïðèãîòóâàííÿ: ñïî÷àòêó çðîáèòè îïàðó.
Ðîçì³øàòè äð³æäæ³ ç òåïëèì ìîëîêîì +
1 ñò. ë. öóêðó +4–5 ñò. ë. áîðîøíà â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³. Âñå íàêðèòè ïë³âêîþ òà
çàëèøèòè íà 15–20 õâ â òåïë³. Ìàº çá³ëüøèòèñü ó 2,5 ðàçè. Ñèð çàáëåíäåðóâàòè.
Ïîò³ì ÿéöÿ, æîâòêè, öóêîð, ñ³ëü, âàí³ëü,
ñèð, ìàñëî çáèòè ì³êñåðîì. Äîäàòè îïàðó
òà çàì³ñèòè. Ò³ñòî ïîñòàâèòè â õîëîäèëüíèê íà 8–12 ãîäèí. Ï³ñëÿ òîãî äàòè ò³ñòó
ç³ãð³òèñÿ. Ðîäçèíêè çàìî÷èòè â êîíüÿêó òà
â³äö³äèòè. Äîäàòè 1 ëîæêó áîðîøíà, ùîá
íå áóëè ìîêð³. Äàë³ ç ò³ñòà ñôîðìóâàòè
êóëüêó ³ âèêëàñòè â ôîðìó (1/2 ôîðìè).
Çàëèøèòè ï³äõîäèòè â òåïë³. Çìàñòèòè çáèòèì ÿéöåì. Ïåêòè ïðè 180 °. Ãîòîâí³ñòü
ïåðåâ³ðèòè çóáî÷èñòêîþ.

Виграйте кошик
м'ясного від ТМ «Юник»
ВИДАВНИЦТВО РІА

 Âåëèêäåíü — îäíå ç íàéãîëîâí³øèõ ðåë³ã³éíèõ ñâÿò â ðîö³ òà íàéî÷³êóâàí³øèé
ñâ³òëèé äåíü äëÿ êîæíîãî òåðíîïîëÿíèíà.
À âì³ñò Âåëèêîäíüîãî êîøèêà ïîòðåáóº
íàéÿê³ñí³øèõ òà íàéñìà÷í³øèõ ïðîäóêò³â,
ÿêèìè áóäå ëàñóâàòè óñÿ ðîäèíà.
Ùîòèæíåâèê «RIA ïëþñ» òà ñàéò
20minut.ua îãîëîøóþòü ïðî ñòàðò ôîòîêîíêóðñó «Âåëèêîäí³é êîøèê».
Â³çüì³òü ó÷àñòü ó ôîòîêîíêóðñ³ òà îòðèìàéòå øàíñ âèãðàòè ö³ëó êîðçèíó ì’ÿñíîãî
äî Âåëèêîäíüîãî ñòîëó â³ä ñìà÷íîãî ïàðòíåðà êîíêóðñó ÒÌ «Þíèê»!
УМОВИ КОНКУРСУ:
 Çàâàíòàæòå ôîòî ç Âåëèêîäí³ì êîøèêîì ÷è áóäü-ÿêèì ³íøèì àòðèáóòîì öüîãî
ñâ³òëîãî ñâÿòà, ïåðåéøîâøè íà ñòîð³íêó
ôîòîêîíêóðñó çà QR-êîäîì.
 Ó÷àñíèêàìè ìàþòü áóòè æèòåë³ Òåðíîïîëÿ.
 Â³ê ó÷àñíèê³â íåîáìåæåíèé. Ïðèéîì
çàÿâîê íà ó÷àñòü â êîíêóðñ³ òðèâàòèìå
äî 23 êâ³òíÿ (âêëþ÷íî).
ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ:
Äëÿ òîãî, ùîá çàâàíòàæèòè ôîòî, ïîòð³á-

íî ïðîñòî íàòèñíóòè ñèíþ êíîïêó «Âçÿòè
ó÷àñòü», ðîçòàøîâàíó ñïðàâà. Äàë³ â³äêðèºòüñÿ ôîðìà, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ìîæíà çàâàíòàæèòè ôîòîãðàô³þ, òåêñò òà ñâî¿ äàí³.
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ:
Ôîòî ïîòðàïëÿº íà êîíêóðñ íå îäðàçó,
à ï³ñëÿ ìîäåðàö³¿ (ïåðåâ³ðêè â³äïîâ³äíîñò³
çì³ñòó ôîòî äî êîíêóðñó) àäì³í³ñòðàòîðîì
ñàéòó.
Ãîëîñóâàííÿ çà íàéêðàùå ôîòî ðîçïî÷íåòüñÿ 24 êâ³òíÿ. Òà òðèâàòèìå äî 30 êâ³òíÿ, 12.00.
ßê ïðîãîëîñóâàòè: Íàéêðàùó ñâ³òëèíó îáèðàòèìóòü êîðèñòóâà÷³ ñàéòó! Ùîá
ïðîãîëîñóâàòè çà ôîòîãðàô³þ, ÿêà ñïîäîáàëîñÿ íàéá³ëüøå, íåîáõ³äíî îáðàòè
ñâîãî ôàâîðèòà òà íàòèñíóòè íà êíîïêó
«Ïðîãîëîñóâàòè».

ЩОБ ВЗЯТИ
УЧАСТЬ
У ФОТОКОНКУРСІ,
СКАНУЙ QR-КОД
ТА ЗАВАНТАЖУЙ
ФОТО

Корисна паска від
Аліни Страшко

Чоловіча паска від
Олександра Хоми

Ðåöåïò íà äâ³ ïàñêè ä³àìåòðîì 7 ñì.
Äëÿ ïàñêè: êèñëîìîëî÷íèé ñèð — 180 ã,
ìîëîêî — 80 ã, ìåä — 1 ÷. ë. (ç ã³ðêîþ),
áîðîøíî ðèñîâå — 100 ã, áîðîøíî â³âñÿíå — 60 ã, ÿéöÿ — 2 øò., ñîäà — 0,5 ÷. ë.,
ðîçïóøóâà÷ — 1 ÷. ë., îëèâêîâà îë³ÿ —
1 ñò. ë., öåäðà àïåëüñèíà — 0,5 ÷. ë., âàí³ëü — íà ê³í÷èêó íîæà, ðîäçèíêè — 30 ã.
Äëÿ ãëàçóð³: á³ëîê — 1 øò, ìåä — 0,5 ÷. ë.,
êóðàãà — 15 ã.
Ïðèãîòóâàííÿ: ïðîäóêòè ìàþòü áóòè ê³ìíàòíî¿ òåìïåðàòóðè. Êèñëîìîëî÷íèé ñèð +
ìîëîêî + ÿéöÿ + îë³þ äîáðå çáèòè áëåíäåðîì äî îäíîð³äíî¿ ìàñè 3 õ â. Çì³øàòè âñ³
ñóõ³ ³íãðåä³ºíòè: áîðîøíî + âàí³ëü + ñîäó +
ðîçïóøóâà÷ òà äîäàòè â ñèðíó ñóì³ø. Äîáðå
ïåðåì³øàòè. Äî ò³ñòà äîäàòè öåäðó àïåëüñèíà
òà ðîäçèíêè. Âèì³øàòè. Ò³ñòî ìàº áóòè ãóñòèì, àëå íå çàáèòèì (ëèïêèì, òîìó âèì³øóéòå ëîæêîþ), ì’ÿêèì, äîáðå òðèìàòè ôîðìó.
Ôîðìè äëÿ ïàñîê çìàñòèòè îëèâêîâîþ îë³ºþ.
Íàêëàäàòè ò³ñòî â ôîðìè íå ïîâí³ñòþ, ïàñêè ï³ä³éäóòü. Âèï³êàòè â ðîç³ãð³ò³é äóõîâö³
äî 170 ãðàäóñ³â 30–40 õ â. (ìîæëèâî äîâøå).
Äëÿ ãëàçóð³ çáèòè á³ëîê ç ìåäîì òà çìàñòèòè ãàðÿ÷ó ïàñêó, çâåðõó ïîð³çàòè êóðàãó.

Ðåöåïò íà 4 ïàñêè.
Ïðîäóêòè: ìîëîêî — 0,5 ë; äð³æäæ³ —
100 ã; öóêîð — 3 ñò. ë; áîðîøíî — 8 ñò. ë.,
æîâòêè — 10 øò.; ñìåòàíà (äîìàøíÿ) —
100 ã; ñìàëåöü — 50 ã; ìàñëî — 150 ã;
îë³ÿ — 50 ìë; ñ³ëü — 0,5 ÷. ë; öóêîð — 300 ã;
âàí³ëüíèé öóêîð — 1 ï. àáî 16 ã; áîðîøíî
ïðîñ³ÿíå — 1450 ã; ëèì. öåäðà — ç 1 ëèìîíà; ãîð³ëêà — 1 ñò. ë; ñóõîôðóêòè — 400 ã.
Ïðèãîòóâàííÿ: ó ìèñêó íàëèòè ìîëîêî,
äîäàòè 3 ñò. ë. öóêðó, ïåðåì³øóºìî; ðîçêðèøèòè äð³æäæ³; äîäàòè 8 ñò. ë. áîðîøíà,
ïåðåì³øóºìî äî óòâîðåííÿ ð³äêîãî ò³ñòà;
íàêðèòè ïë³âêîþ òà çàëèøèòè â òåïë³
íà 30 õâ. Ó ³íø³é ìèñö³ çì³øàòè ñìåòàíó,
ñìàëåöü òà ìàñëî; äîñèïàòè öóêîð, ñ³ëü
òà âàí³ëüíèé öóêîð; äîäàòè 10 æîâòê³â
òà ïåðåì³øàòè ì³êñåðîì äî îäíîð³äíî¿
ìàñè. Çì³øàòè çäîáó ç îïàðîþ, äîñèïàòè
áîðîøíî (áàæàíî ó òðè çàõîäè) òà çàì³ñèòè ò³ñòî; âèì³øàòè 15–20 õâ., äîëèâàþ÷è
îë³þ; íàêðèòè ïë³âêîþ òà çàëèøèòè ó òåïë³
íà 1,5 ãîä.; ùå ðàç âèì³ñèòè 5 õâ.; äîäàòè öåäðó, ñóõîôðóêòè; çàëèøèòè ó òåïë³
íà 1 ãîä.; íàïîâíèòè ôîðìè íà 1/3; çàëèøèòè ï³äõîäèòè; ïåêòè ïðè 160° ãîäèíó.
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ЧИ ДОРОГО ЛІКУВАТИСЯ ВДОМА
COVID-19  Боротьба з пандемією
коронавірусу триває. Більшість мають
легкий перебіг хвороби, тому лікуються
вдома. Ми дізналися, що можуть
призначити сімейні лікарі та у скільки
обійдуться препарати. Також аналізуємо,
що з призначеного буде помічним, а на що
не варто витрачати гроші. Як реагувати,
коли лікар нічого не призначив?
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

ßêùî ïàö³ºíò ç êîâ³äîì ïîòðàïëÿº íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ —
éîãî ë³êóâàòè áóäóòü áåçêîøòîâíî.
Îäíàê ÿêùî íåîáõ³äí³ ïðåïàðàòè
äëÿ áîðîòüáè ç ñóïóòí³ìè õâîðîáàìè, ¿õ ïàö³ºíòó äîâåäåòüñÿ êóïóâàòè
çà âëàñíèé ðàõóíîê.
Ïðè àìáóëàòîðíîìó ë³êóâàíí³
çà âñ³ ìåäèêàìåíòè ïëàòèòü ïàö³ºíò. ¯õ ïðèçíà÷àº ñ³ìåéíèé ë³êàð.
ЩО Є У ПРОТОКОЛАХ?
ßê ë³êóâàòè ïàö³ºíò³â ç êîðîíàâ³ðóñîì, îïèñàíî ó ïðîòîêîë³,
ÿêèé çàòâåðäèëè â ÌÎÇ. Ë³êóâàòèñÿ âäîìà ìîæóòü ïàö³ºíòè íå ëèøå
ç ëåãêîþ, à ³ ç ñåðåäíüîþ âàæê³ñòþ õâîðîáè, ÿêùî íåìàº ïîòðåáè
ó êèñíåâ³é ï³äòðèìö³. Îäíàê ïðè
òàêîìó ë³êóâàíí³ ðåêîìåíäîâàíî
ïðèçíà÷àòè ëèøå æàðîçíèæóþ÷³
ë³êè — ïàðàöåòàìîë, ³áóïðîôåí
òîùî, ÿêùî º âèñîêà òåìïåðàòóðà.
Òàêîæ íåîáõ³äíî ðîáèòè äèõàëüí³ âïðàâè — éäåòüñÿ ó ìåäè÷íîìó
ïðîòîêîë³.
ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
Äëÿ áàãàòüîõ ë³êóâàííÿ êîâ³äó
«âë³òàº â êîï³º÷êó», îñîáëèâî,
ÿêùî º ñóïóòí³ çàõâîðþâàííÿ.
Òåðíîïîëÿíêà Íàä³ÿ ïîä³ëèëàñü
ñâîºþ ³ñòîð³ºþ. ×åðåç ñóïóòí³ çàõâîðþâàííÿ äîâåëîñÿ êóïóâàòè
÷èìàëî ïðåïàðàò³â.
— Ë³êóþñü â³ä êîðîíàâ³ðóñó
âäîìà, öå äóæå äîðîãî, — êàæå
òåðíîïîëÿíêà. — Ìîÿ ë³êàðêà
ïðèçíà÷èëà áàãàòî ïðåïàðàò³â:
àíòèá³îòèêè, ïðîòè êàøëþ, â³òàì³íè. Ïîðàäèëè òàêîæ ïðåïàðàòè
äëÿ âèâåäåííÿ òîêñèí³â. Öå òèñÿ÷³
ãðèâåíü. Ñê³ëüêè, íàâ³òü íå ðàõóâà-

ëà, áî ùå ë³êóþñü. Âæå íå ãîâîðþ
ïðî êîìï’þòåðíó òîìîãðàô³þ òà
³íø³ îáñòåæåííÿ. Ëèøå òåñò áóâ
áåçêîøòîâíèé.
Òåðíîïîëÿêà ²ííà òåæ ï³äõîïèëà êîâ³ä. Ë³êóâàííÿ ¿é îá³éøëîñü
äåøåâøå. Õâîðîáà áóëà ó ëåãê³é
ôîðì³.
— Ì³é ë³êàð ïðèçíà÷èâ êóðñ
â³òàì³í³â — Ñ, D, òàêîæ öèíê, —
êàæå ²ííà. — Êàðä³îìàãí³ë äëÿ
ñåðöÿ âèïèñàëè. Ùå ïðèçíà÷èëè
ïðîòèâ³ðóñí³ â êðàïëÿõ. Êîëè òðèìàëàñü âèñîêà òåìïåðàòóðà — ïðèéìàëà ïàðàöåòàìîë. Çàãàëîì ë³ê³â
êóïèëà äåñü íà òèñÿ÷ó ãðèâåíü.
Äåõòî âèòðàòèâ ïîíàä 10 òèñÿ÷
ãðèâåíü, ë³êóþ÷èñü âäîìà.
«Ë³êóâàëè âäîìà áàòüêà, ï³ä íàãëÿäîì ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, — ïèøå
òåðíîïîëÿíêà ²ðèíà. — Áóëî óðàæåíî 75% ëåãåíü. Ë³êàð â³äðàçó
ïðèçíà÷èëà ë³êóâàííÿ ãåïàöåôîì
êîìá³, äåêñàìåòàçîí, ôëåíîêñ.
Ïðåïàðàòè â³ä êàøëþ. Íàéíÿëè
ìåäñåñòðó äëÿ ³í’ºêö³é. Çàãàëîì
ïðîòÿãîì 4 òèæí³â âèíåñëî ïðèáëèçíî 12 òèñÿ÷ ãðèâåíü òà âèòðàòè
íà çäà÷ó àíàë³ç³â â ê³íö³ ë³êóâàííÿ.
Àëå ãîëîâíå, ùî áàòüêî îäóæàâ».
Ë³êóâàííÿ ìîæå òðèâàòè äîâãî.
Ï³ñëÿ õâîðîáè äîâîäèòüñÿ áîðîòèñÿ ç íàñë³äêàìè.
— Äóæå áàãàòî éäå. Çàõâîð³ëà ì³ñÿöü òîìó, ùå ë³êóþñÿ, — ðîçïîâ³äàº òåðíîïîëÿíêà Îëüãà. — Êîëþ
âæå òðè òèæí³ äâ³÷³ íà äåíü êëåêñàí. Óêîë — 160 ãðí. Âæå ï³øëî,
îð³ºíòîâíî, 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ë³êàðêà ñêàçàëà, ùî ë³êóâàííÿ ìîæå
çàòÿãíóòèñÿ äî òðüîõ ì³ñÿö³â. Ìåäèêàìåíòè äîðîã³. Îäíà òàáëåòêà
êðîâîðîçð³äæóþ÷à — 60 ãðèâåíü.
Äåõòî æ ïðèéìàâ ëèøå â³òàì³íè,
àëå ³ âîíè ïîòÿãíóëè íà «êðóãëåíüêó ñóìó».

«Ë³êóâàëèñÿ âäîìà, áóëà ëåãêà
ôîðìà, — ïèøå òåðíîïîëÿíêà
Ëåñÿ. — Ïðèéìàëè öèíê, D3 ³ â³òàì³í Ñ. Ç ë³ê³â ò³ëüêè ñèðîï â³ä
êàøëþ ³ äëÿ íîñà ñóäèííî çâóæóþ÷èé ñïðåé. Ïðèáëèçíî çà äâà òèæí³
ë³êóâàííÿ ï³øëî 1500 ãðí».
² òàêèõ ³ñòîð³é áåçë³÷.
ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ЛІКУВАННЯ
Ë³êàð ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè Ìèõàéëî Äàíèëü÷óê ðîçïîâ³äàº — âàðò³ñòü ë³êóâàííÿ ìîæå áóòè ð³çíîþ.
Âñå çàëåæèòü â³ä ñóïóòí³õ õâîðîá
ïàö³ºíòà òà éîãî ñòàíó. Äåÿê³ ë³êè
ä³éñíî íåîáõ³äí³ ïðè íàÿâíîñò³ ñóïóòí³õ çàõâîðþâàíü. Îäíàê áàãàòî
ìåäèê³â ïðèçíà÷àþòü ïðåïàðàòè,
ÿê³ í³÷èì íå äîïîìîæóòü. ¯õ âèïèñóþòü àáî ùîá çàñïîêî¿òè ïàö³ºíòà,
àáî ùîá ï³äñòðàõóâàòè ñåáå.
— Ïàö³ºíòó ñïîê³éí³øå, êîëè
â³í ïðèéìàº ÿê³ñü ë³êè, — êàæå
ë³êàð. — Àëå ó ïðîòîêîë³ ïðè àìáóëàòîðíîìó ë³êóâàíí³ êîðîíàâ³ðóñó
º ëèøå æàðîçíèæóþ÷³. Âñå ðåøòà
ïðèçíà÷àºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî.

×èìàëî òåðíîïîëÿí
âæå ïåðåõâîð³ëè
íà êîðîíàâ³ðóñ. Äëÿ
áàãàòüîõ öå «âë³òàº
â êîï³º÷êó», îñîáëèâî,
ÿêùî º ñóïóòí³ õâîðîáè
ßê êàæå ë³êàð — íàé÷àñò³øå õâîðèì ïðèçíà÷àþòü â³òàì³íè. Âîíè
íå íàøêîäÿòü, àëå ³ íå äîïîìîæóòü
øâèäøå îäóæàòè. Äåÿê³ ïàö³ºíòè
íàâ³òü ñàì³ ïðîñÿòü ïðèçíà÷èòè
ÿê³ñü â³òàì³íè. Íå äîïîìîæóòü
øâèäøå îäóæàòè ³ ïðîòèâ³ðóñí³.
Âîíè íå åôåêòèâí³ íå ëèøå ïðîòè êîðîíàâ³ðóñó, à é ³íøèõ ðåñï³ðàòîðíèõ õâîðîá, õî÷à ¿õ ÷àñòî
ïðèçíà÷àþòü äåÿê³ ë³êàð³, à ïàö³ºíòè ï’þòü äëÿ ïðîô³ëàêòèêè.
— Ùå ë³êàð³ ÷àñòî áåç ïîòðåáè
ïðèçíà÷àþòü àíòèá³îòèêè, — êàæå
Ìèõàéëî Äàíèëü÷óê. — Öå òàêîæ
íå ìàº ñåíñó. Âîíè ïîòð³áí³ ò³ëüêè â òîìó âèïàäêó, ÿêùî íà ôîí³
êîðîíàâ³ðóñó ðîçâèâàºòüñÿ áàêòåð³àëüíà ïíåâìîí³ÿ ÷è ³íøà áàêòåð³àëüíà ³íôåêö³ÿ. Ïèòè ¿õ «ïðî
âñÿêèé âèïàäîê» íå ìîæíà. Öå
òå æ ñàìå, ùî íàâìàííÿ ñòð³ëÿòè
ç ðóøíèö³ â ïîë³, ç íàä³ºþ, ùî
ðàïòîì âëó÷èìî â çàéöÿ.
Íå ðàäèòü ðîçðàõîâóâàòè íà ðîç-

Чи можна компенсувати витрати
Для багатьох людей суми лікування коронавірусу вдома непідйомні.
А держава платить лише за лікування хворих на стаціонарі.
Ще у листопаді 2020 з посиланням
на МОЗ поширювали інформацію,
буцімто витрати на лікування ковіду можна компенсувати. Для цього
потрібно мати результат ПЛР–тесту, медичну виписку, зберігати
всі чеки та з відповідною заявою
звернутися в управління соціальної політики. Тоді журналісти «RIA
плюс» зверталися у місцеві органи

влади, однак там лише розводили
руками — жодних розпоряджень
не надходило. Зараз в управлінні соцполітики міськради знову
кажуть — з того часу ніяких змін
не було. Розмови про відшкодування так і залишилися розмовами.
— Відшкодування витрат на лікування коронавірусної інфекції немає, — розповів начальник
управління Володимир Сулима. —
Отримати компенсацію від держави
не вдасться. Однак малозабезпечені можуть звернутися за допомогою

Дехто на амбулаторне лікування витрачає
десятки тисяч гривень

до місцевих органів влади. Якщо
людина потребує допомоги — з
міського бюджет виділять кошти.
Також Володимир Сулима пояснює — малозабезпечені громадяни можуть попросити допомогу
не лише у зв’язку з захворюванням
на ковід, а і при інших хворобах,
операції тощо. Торік допомогу отримали близько 4200 тернополян.
Ще один спосіб отримати компенсацію за лікування — мати страховий
поліс, де передбачено компенсації
при захворюванні на коронавірус.

Середня вартість деяких препаратів,
які призначають лікарі при ковіді
ðåêëàìîâàí³ ïðîòèâ³ðóñí³ ³ â³äîìèé
òåðíîï³ëüñüêèé ³íôåêö³îí³ñò, ïðîôåñîð Âàñèëü Êîï÷à.
— Â³ä ÃÐÂ² íåìàº æîäíîãî ïðåïàðàòó, ÿêèé áè áóâ ñïðÿìîâàíèé
ïðîòè çáóäíèêà ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿ ³íôåêö³¿, — çàçíà÷àº Âàñèëü
Êîï÷à. — Íàâ³òü, ÿêùî âè çíàºòå,
ÿêà öå ³íôåêö³ÿ, íàïðèêëàä, àäåíîâ³ðóñíà. Â íàñ íåìàº ïðåïàðàò³â, ÿê³ áóëè á çäàòí³ çàãàëüìóâàòè
ðåïë³êàö³þ àäåíîâ³ðóñó. Íå ò³ëüêè
â íàñ, ó ñâ³ò³ íåìà òàêîãî ïðåïàðàòó. Çáóäíèê³â ÃÐÂ² äóæå áàãàòî. Äî ðå÷³, êîðîíàâ³ðóñè — îäí³
ç íàé÷àñò³øèõ çáóäíèê³â ÃÐÂ², ³
òèõ êîðîíàâ³ðóñ³â º ñèëà-ñèëåííà.
КОЛИ ПОТРІБНІ СЕРЙОЗНІ
ПРЕПАРАТИ
Îäíàê º õâîð³, ÿêèì ïîòð³áíî
ïðèéìàòè ë³êè, ùîá óíèêíóòè ðîçâèòêó óñêëàäíåíü. Öå ñòîñóºòüñÿ
ëþäåé ç õðîí³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè, ïðîáëåìè ç ñåðöåâî-ñóäèííîþ, äèõàëüíîþ ñèñòåìîþ òîùî.
— Ó ìåíå º ïàö³ºíòè, ÿê³ ìàþòü
ëåãêó ôîðìó õâîðîáè. ª ñèìïòîìè, àëå í³ÿêèõ ë³ê³â, â³òàì³í³â òîùî
íå ïðèéìàþòü, áî âîíè ³ íå ïîòð³áí³. Òà ³ ñàì³ ïàö³ºíòè öå ïðåêðàñíî
ðîçóì³þòü, — ïîÿñíþº ë³êàð. — Àëå
º ëþäè, ÿêèì ïåâí³ ïðåïàðàòè
ïîòð³áíî ïðèéìàòè, ùîá íå áóëî

óñêëàäíåíü. Äî ïðèêëàäó, ìàþ ïàö³ºíòêó ç êîâ³äîì, ÿêà ìàº ñóïóòí³
õâîðîáè. Õî÷à â íå¿ òðèìàºòüñÿ âèñîêà ñàòóðàö³ÿ (íàñè÷åí³ñòü êðîâ³
êèñíåì), ³ ãîñï³òàë³çàö³ÿ ¿é íå ïîòð³áíà, º ðèçèêè òðîìáîçó. Ó òàêèõ
âèïàäêàõ ë³êàð îö³íþº âñ³ ðèçèêè.
ßêùî º íåîáõ³äí³ñòü — ïðèçíà÷àþòü «ðîçð³äæóþ÷³». Ðèâàðîêñàáàí
äëÿ ðîçð³äæåííÿ êðîâ³ äîðîãèé.
10 òàáëåòîê êîøòóº 600–700 ãðèâåíü. Äëÿ êóðñó ë³êóâàííÿ ò³ëüêè
íà öåé ïðåïàðàò ìîæå çíàäîáèòèñü
ê³ëüêà òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Ó ïðîòîêîë³ ë³êóâàííÿ êîðîíàâ³ðóñó âêàçàíî, ùî ïðè ëåãê³é òà
ñåðåäí³é òÿæêîñò³ õâîðîáè íà àìáóëàòîðíîìó ë³êóâàíí³ ïðîòèì³êðîáí³ çàñîáè ïðîòèïîêàçàí³ òà
ïðèçíà÷àþòüñÿ âèíÿòêîâî çà íàÿâíîñò³ ëàáîðàòîðíî ï³äòâåðäæåíî¿
ñóïóòíüî¿ áàêòåð³àëüíî¿ ³íôåêö³¿ ÷è
ïðè îá´ðóíòîâàí³é ï³äîçð³ íà íå¿.
ЯКІ ЦІНИ В АПТЕКАХ
Ìè ñêëàëè ñïèñîê ïðåïàðàò³â çà
ðîçïîâ³äÿìè òåðíîïîëÿí ³ ä³çíàëèñÿ àêòóàëüí³ ö³íè íà íèõ â àïòåêàõ.
Òàêîæ äëÿ ë³êóâàííÿ âäîìà âàì
çíàäîáëÿòüñÿ ìàñêè.
Ùå âàì ìîæå çíàäîáèòèñÿ ïóëüñîêñèìåòð. Êîøòóþòü â àïòåêàõ
400—1200 ãðèâåíü, çàëåæíî â³ä
âèðîáíèêà.

ÊÎÍÊÓÐÑ
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МІС ТЕРНОПІЛЬ-2021: ХТО
З МОДЕЛЕЙ ПРОЙШОВ КАСТИНГ
Краса  Після півторарічної перерви через
карантин, тернополянки знову мають шанс
поборотися за корону «Міс Тернопіль»
та взяти участь у конкурсі «Міс Україна».
Про закулісся кастингу найкрасивішого
проєкту Тернополя розповідає виконавча
директорка конкурсу Юлія Мосейко

ñîö³àëüíèõ êàìïàí³é. Îñê³ëüêè
êîæíà êîíêóðñàíòêà, ÿêà âæå áóäå
áðàòè ó÷àñòü â «Ì³ñ Óêðà¿íà», ìàº
ïðåäñòàâèòè âëàñíèé ñîö³àëüíèé
ïðîºêò, — êàæå Þë³ÿ.

êî, àäæå êîæíà ç êîíêóðñàíòîê
îñîáëèâà. Ó æóð³ êîíêóðñó âåäó÷à Íàòà Áåí÷, ä³â÷àòà, ÿê³ â ïîïåðåäí³ ðîêè îòðèìàëè çâàííÿ
«Ì³ñ Òåðíîï³ëü» Àë³íà Âîäÿíà
òà Â³êòîð³ÿ Òåøíåð. Êîíêóðñàíòîê äëÿ ô³íàëó îáèðàâ çàñíîâíèê
êîíêóðñó «Ì³ñ Òåðíîï³ëü» Âîëîäèìèð Çàâåðóõà. Óìîâè íåçì³íí³:
çàÿâêè ìîãëè ïîäàâàòè ä³â÷àòà
â³êîì 17–24 ðîêè, ç êðàñèâèìè
çîâí³øí³ìè äàíèìè, ìîäåëüíèìè ïàðàìåòðàìè òà ðîçóìîâèìè
çä³áíîñòÿìè.
— Ä³â÷àòà äóæå êðàñèâ³. Ìè
âæå â³äì³òèëè ïîòåíö³éíèõ ïåðåìîæíèöü, àëå çâ³ñíî, îñíîâíå
ð³øåííÿ áóäåìî ïðèéìàòè
íà ô³íàë³ êîíêóðñó. Ñåðåä ó÷àñ-

«²äó íå çà
ïåðåìîãîþ, ³äó
çà ö³êàâèì
äîñâ³äîì»:
Â³êòîð³ÿ
Êàð÷åâñüêà
— Çàÿâêó íà
êîíêóðñ ïîäàâàëà ùå ìèíóëîãî ðîêó. Àëå, íà æàëü, êîíêóðñ
íå â³äáóâñÿ ÷åðåç êàðàíòèí. ß âèð³øèëà ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè
çíîâó. ×è áóëî ñêëàäíî? Í³.
ß íå áîþñü ïóáë³êè, íå áîþñü
íîâîãî äîñâ³äó òà íîâèõ ëþäåé.
Ó Òåðíîïîë³ äóæå áàãàòî êðàñèâèõ ä³â÷àò. ² âîíè áóäóòü äîñòîéíèìè êîíêóðåíòêàìè. Áîðîòüáà
çà êîðîíó áóäå ö³êàâîþ, — êàæå
ä³â÷èíà.
Â³êòîð³ÿ íàâ÷àºòüñÿ íà þðèäè÷íîìó ôàêóëüòåò³ ÒÍÅÓ. Êð³ì
òîãî, ä³â÷èíà ìàº âëàñíó àêàäåì³þ
äëÿ ðîçâèòêó ä³òåé òà ï³äë³òê³â.
Àêòèâíî ðîçâèâàº îñîáèñòèé áëîã
â ñîöìåðåæàõ. Ä³â÷èíà íàâ÷àëàñü
ó ìîäåëüí³é øêîë³.

Ãîëîâíèé êàñòèíã êîíêóðñó
êðàñè â³äáóâñÿ 10 êâ³òíÿ. Æóð³
îáðàëî êðàñóíü, ÿê³ âèñòóïàòèìóòü ó ô³íàë³. À ïîäàëè çàÿâêè
ï³âñîòí³ ïðåòåíäåíòîê. Õòîñü
ïðèéøîâ íà êàñòèíã âïåðøå, äëÿ
êîãîñü çàíÿòòÿ ìîäåë³íãîì âæå
ïðîôåñ³éíà ñïðàâà.
— Êîíêóðñ «Ì³ñ Òåðíîï³ëü»
â³äáóâàºòüñÿ ùîðîêó. Ó 2021-ìó
ìàâ áóòè 12-èé êàñòèíã, àëå,
íà æàëü, ìèíóëîãî ðîêó ÷åðåç
ïàíäåì³þ éîãî ïåðåíåñëè, —
ðîçïîâ³äàº âèêîíàâ÷à äèðåêòîðêà Þë³ÿ Ìîñåéêî. — Ï³ñëÿ
ðîêó çàòèøøÿ óñ³ âæå ñêó÷èëè çà ö³ºþ àòìîñôåðîþ. Òîìó
äî îðãàí³çàö³¿ ìè ï³ä³éøëè äóæå
â³äïîâ³äàëüíî.
Ñàìà Þë³ÿ ç³çíàºòüñÿ, íîâå
àìïëóà âèêîíàâ÷î¿ äèðåêòîðêè
êîíêóðñó êðàñè ¿é äî äóø³.
— ß çà÷àðîâàíà êîíêóðñàìè
êðàñè ùå ç äèòèíñòâà. Ñ³äàþ÷è
íàâïðîòè òåëåâ³çîðà, ïðîñòî ïîðèíàëà ó àòìîñôåðó êîíêóðñó.
Çàõîïëþâàëàñü ä³â÷àòàìè, ¿õíüîþ
õîäîþ, âðîäîþ, ïîñì³øêîþ. Âîíè
áóëè äëÿ ìåíå ïðèêëàäîì. Äîðîñë³øîþ çðîçóì³ëà, ùî êîíêóðñ
êðàñè — öå íå ëèøå ïðî êðàñèâó
êàðòèíêó, ÿêó ìè áà÷èìî ççîâí³,
à ùîñü çíà÷íî á³ëüøå, ç ãëèáîêèì
ñåíñîì. Óîñîáëåííÿ äîáðà, âïåâíåíîñò³, ðîçóìó, íàïîëåãëèâîñò³,
ö³ëåñïðÿìîâàíîñò³, êðàñè âíóòð³øíüî¿ ³ çîâí³øíüî¿ òà áåçë³÷³
³íøèõ ôàêòîð³â ó îäí³é ëþäèí³.
ОБИРАЛИ З-ПОМІЖ
50 ТЕРНОПОЛЯНОК
Þë³ÿ êàæå, ùî êàñòèíã ìèíóâ
äóæå äîáðå. Îáèðàòè áóëî íåëåã-

Çà êîðîíó
çìàãàòèìóòüñÿ
18 òåðíîïîëÿíîê.
Ìàþòü ïðîéòè
êóðñè åòèêåòó,
ôîòîïîçóâàííÿ
íèöü îáåðåìî òó, ÿêà ïðåäñòàâëÿòèìå Òåðíîï³ëü ó êîíêóðñ³
«Ì³ñ Óêðà¿íà», — êàæå ñï³âîðãàí³çàòîðêà.
Íà ô³íàëüíîìó øîó çà êîðîíó
çìàãàòèìóòüñÿ 18 òåðíîïîëÿíîê.
Ïåðåä ô³íàëîì âîíè ìàþòü ïðîéòè êóðñè åòèêåòó, ôîòîïîçóâàííÿ, îðãàí³çàòîðè îá³öÿþòü
ê³ëüêà çéîìîê òà ìîæëèâ³ñòü
ïðåäñòàâèòè âëàñí³ ñîö³àëüí³
ïîçèö³¿.
— Ó ÷àñ ï³äãîòîâêè ìîäåë³ áóäóòü âåñòè òà ïðåçåíòóâàòè ùîäåííèêè êîíêóðñó. Öå áóäóòü ðåïîðòàæ³ ç ðåïåòèö³é, à òàêîæ ìè
áóäåìî çàëó÷àòè ä³â÷àò äî ð³çíèõ

ЦЕ МОЖЛИВІСТЬ
ПОКАЗАТИ СЕБЕ
Ï³ñëÿ êàñòèíãó æóðíàë³ñòêà
«RIA ïëþñ» ïîñï³ëêóâàëàñü ç êîíêóðñàíòêàìè ïðî ¿õí³ âðàæåííÿ
òà î÷³êóâàííÿ.

«Âèð³øèëà
ñïðîáóâàòè ñâî¿
ñèëè»: ßíà
Êîï³í
— ß âèð³øèëà
ñïðîáóâàòè ñâî¿
ñèëè ó ÷îìóñü
íîâîìó. Äëÿ ìåíå ìîäåëüíà ñôåðà çàâæäè áóëà ö³êàâîþ, — êàæå
ßíà. — Êàñòèíã ïðîéøîâ óñï³øíî, ³ ÿ ïðîéøëà ó ô³íàë. Â³ä êîíêóðñó î÷³êóþ, çâ³ñíî, ïåðåìîãè.
ßíà Êîï³í — ñòóäåíòêà-ïåðøîêóðñíèöÿ ÇÍÓ. Äîñâ³ä ó êîíêóðñ³ êðàñè äëÿ ä³â÷èíè ïåðøèé.
Ðàí³øå âîíà íå íàâàæóâàëàñü
íà ïîä³áíèé äîñâ³ä. Âîíà êàæå,
ùî íàâ³òü ïåðøèé êàñòèíã ïðèí³ñ
ìîðå ïîçèòèâíèõ åìîö³é.
РЕКЛАМА

АРХІВ ОРГАНІЗАТОРІВ КОНКУРСУ

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

Головний кастинг
конкурсу «Міс
Тернопіль»
відбувся 10 квітня.
У фінал пройшли
18 конкурсанток

«Î÷³êóþ
ïåðåìîãè»:
Ìàðòà
Ðåçí³÷åíêî
— Ïðî êàñòèíã
ä³çíàëàñÿ ç ñîöìåðåæ. Ñïî÷àòêó íå ïëàíóâàëà éòè. Õî÷à
êîíêóðñè êðàñè ó ìåíå çàâæäè
âèêëèêàëè ö³êàâ³ñòü. ß ðîçïîâ³ëà ïðî öå â ñâîºìó áëîç³, ³ ìåí³
ïîðåêîìåíäóâàëè ñåáå ñïðîáóâàòè.
Äëÿ ìåíå öå íîâèé äîñâ³ä. Àäæå
ñàìå çàðàç ó ìåíå ç'ÿâèâñÿ ÷àñ,
äëÿ òîãî ùîá â³äêðèòè äëÿ ñåáå
íîâå çàíÿòòÿ. Êàñòèíãîì äóæå çàäîâîëåíà. Ï³ä ÷àñ ìîãî âèñòóïó
â³ä æóð³ áóëî ö³êàâå ïèòàííÿ ïðî
ïðèíöèïè. Ìåíå çàïèòàëè ïðî òå,
÷è ãîòîâà ÿ íà çì³íè â çîâí³øíîñò³ çàðàäè ïåðåìîãè (äî ïðèêëàäó,
çì³íèòè êîë³ð âîëîññÿ ÷è çðîáèòè

³íøó ñòðèæêó), ÿ â³äïîâ³ëà, ùî
ãîòîâà. Ââàæàþ, ùî ÿêùî ó òåáå º
ìåòà — òè ìàºø çàðàäè íå¿ ðîáèòè
âñå, — ãîâîðèòü êîíêóðñàíòêà. —
Çâ³ñíî, â³ä êîíêóðñó î÷³êóþ ïåðåìîãè, àëå ³äó òóäè òàêîæ çà íîâèìè çíàéîìñòâàìè òà ãàðíèìè
åìîö³ÿìè.
Çà îñâ³òîþ Ìàðòà — ìàðêåòîëîã. Íàâ÷àëàñÿ ó Êàíàä³. Òàêîæ
ä³â÷èíà ïðàöþâàëà â àãðîêîìïàí³¿, à çàðàç ïðîáóº ñåáå ó íîâ³é
ìîäåëüí³é ñôåð³.
Íàéêðàñèâ³øó ä³â÷èíó Òåðíîïîëÿ öüîãîð³÷ îáèðàòèìóòü
21-ãî òðàâíÿ. Äî òîãî ÷àñó ÷èòà÷³
«RIA ïëþñ», ñàéò³â 20minut.ua òà
moemisto.ua ìàòèìóòü çìîãó îáðàòè ñâîþ ôàâîðèòêó â îíëàéí-ãîëîñóâàíí³ íà ñàéò³.
À ïðî æèòòÿ òåðíîï³ëüñüêèõ
ìîäåëåé ÷èòàéòå çãîäîì.
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БУЛА «М’ЯСОРУБКА»: ЯК ЗВІЛЬНЯЛИ
ТЕРНОПІЛЬ ВІД НАЦИСТІВ
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè òà Òåðíîï³ëüùèíè º ÷èìàëî æàõëèâèõ ïîä³é.
Îäíà ç íèõ — Äðóãà ñâ³òîâà â³éíà. ×åðåç â³éñüêîâ³ ä³¿ áóëè âáèò³
ì³ëüéîíè ñîëäàò³â òà ìèðíîãî íàñåëåííÿ. Çíèùåí³ ì³ñòà òà âèïàëåí³ ñåëà. Òåðíîï³ëü ñòàâ ì³ñòîì,
ÿêå ìàéæå ïîâí³ñòþ áóëî çðóéíîâàíå â õîä³ âèçâîëüíî¿ îïåðàö³¿ â³ä
íàöèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â.
ВІДСТУП РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬК,
РОЗСТРІЛИ В’ЯЗНІВ
Íàöèñòè çàõîïèëè Òåðíîï³ëü
2 ëèïíÿ 1941 ðîêó. ßê âêàçàíî
ó ³ñòîðè÷í³é ë³òåðàòóð³, çà ñâ³ä÷åííÿìè î÷åâèäö³â, ì³ñòî òîä³
íå ïîñòðàæäàëî â³ä áî¿â. Áóëî
ò³ëüêè ê³ëüêà ðîçáèòèõ òàíê³â
ó ïåðåäì³ñòÿõ. Óïðîäîâæ îñòàíí³õ äí³â ÷åðâíÿ é ïî÷àòêó ëèïíÿ
1941 ðîêó í³ìåöüê³ â³éñüêà îêóïóâàëè âñþ òåðèòîð³þ Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³.
Àëå íåçàäîâãî äî òîãî, ÿê ñþäè
óâ³éøëè í³ìåöüê³ â³éñüêà, â³äáóëèñÿ ðîçñòð³ëè óâ’ÿçíåíèõ, ÿê³
áóëè â Òåðíîïîë³.
Çàâ³äóâà÷êà â³ää³ëó íîâî¿ òà
íîâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ îáëàñíîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ Ëþáîâ Êàòåðèíþê ðîçïîâ³äàº, ùî òàêèé ôàêò
ä³éñíî áóâ.
— Êîëè í³ìö³ óâ³éøëè â Òåðíîï³ëü íà ïî÷àòêó ëèïíÿ, âîíè
â òþðì³ âèÿâèëè áàãàòî çàìîðäîâàíèõ òðóï³â, — êàæå Ëþáîâ
Êàòåðèíþê. — ª ð³çí³ öèôðè,
ñê³ëüêè áóëî âáèòî â’ÿçí³â. Öå
800–1000 îñ³á. Ïîëÿêè, óêðà¿í-

ö³, ºâðå¿. Óâ’ÿçíåíèõ ïðè â³äñòóï³
÷åðâîíî¿ àðì³¿ ïðîñòî ðîçñòð³ëÿëè. Âèïóñòèòè ¿õ íå ìîæíà áóëî.
Öå íàáðàëî ñèëüíîãî ðîçãîëîñó.
¯õ ïîõîðîíèëè íà Ìèêóëèíåöüêîìó êëàäîâèù³.
МІСТО В ОКУПАЦІЇ
Ïåðåáóâàëî ì³ñòî ï³ä îêóïàö³ºþ Í³ìå÷÷èíè ó ñêëàä³ äèñòðèêòó
Ãàëè÷èíà. ßê ðîçïîâ³äàþòü ³ñòîðèêè, êîëè ì³ñòî çàõîïèëè — ïî÷àëèñü ðåïðåñ³¿ òà âáèâñòâà ºâðåéñüêîãî íàñåëåííÿ. Ñòðàæäàëè
ëþäè çà ðàñîâîþ ïðèíàëåæí³ñòþ.
Óêðà¿íö³â åøàëîíàìè âåçëè â Í³ìå÷÷èíó.
— Êîëè í³ìö³ çàõîïèëè Òåðíîï³ëü — ïî÷àëèñü ðîçñòð³ëè ºâðå¿â, — ðîçïîâ³äàþòü â êðàºçíàâ÷îìó ìóçå¿. — Öå ðîáèëè â ë³ñîâèõ
çîíàõ. Ç îñåí³ 41-ãî ïî÷àëè âèâîçèòè íà ðîáîòè äî Í³ìå÷÷èíè íàñåëåííÿ êðàþ. Ç Òåðíîï³ëüùèíè
çà ïåð³îä îêóïàö³¿ âèâåçëè ïîíàä
40 òèñÿ÷ îñ³á. Â îðãàíàõ óïðàâë³ííÿ ïðàöþâàëè ³ ïðåäñòàâíèêè
ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ, ÿê³ íàìàãàëèñÿ çðîáèòè æèòòÿ ëþäåé êðàùèì. Ïðàöþâàëà ã³ìíàç³ÿ.
Í³ìåöüêà àðì³ÿ âñòóïèëà
äî Òåðíîïîëÿ 2 ëèïíÿ 1941 ð. Âæå
4 ëèïíÿ í³ìö³ ïî÷àëè ïîãðîì,
ÿêèé ïðîäîâæóâàâñÿ òèæäåíü, ³
ï³ä ÷àñ ÿêîãî çàãèíóëè 5 òèñÿ÷
ºâðå¿â.
29–31 ñåðïíÿ ê³ëüêà òèñÿ÷ ºâðå¿â ñêëèêàëè íà ïëîù³ Ñ³÷èíñüêîãî. ×àñòèíó ç íèõ âèñëàëè
â òðóäîâ³ òàáîðè. Ïðèáëèçíî
òðè-÷îòèðè òèñÿ÷³ ëþäåé çàâàíòàæèëè ó çàë³çíè÷í³ âàãîíè,
äî ÿêèõ ïðèêð³ïèëè ìàøèíè ç ºâ-
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ðåÿìè ³íøèõ ì³ñò ¿õ êîìïàêòíîãî
ïðîæèâàííÿ: Çáàðàæà, Ñòðóñîâà,
Ìèêóëèíö³â (ó äàíèõ ì³ñòàõ òàêîæ áóëà àêö³ÿ). ×åðåç äâà äí³
ïîòÿã ïðèáóâ íà ñòàíö³þ Òåðíîï³ëü, çâ³äêè â³äïðàâèâñÿ äî òàáîðó
ñìåðò³ Áåëæåöü. Ï³ä ÷àñ ñïðîá
âòå÷³ áóëî áàãàòî çàãèáëèõ.
25 áåðåçíÿ 1942 ð. í³ìö³ ðîçñòð³ëÿëè òèñÿ÷ó ºâðå¿â. Ó ê³íö³
ñåðïíÿ 1942 ð. ÷îòèðè òèñÿ÷³ òåðíîï³ëüñüêèõ ºâðå¿â, ³ 30 âåðåñíÿ
ùå òèñÿ÷ó ºâðå¿â áóëè â³äïðàâëåí³
â Áåëæåöü.
Çà ïåð³îä îêóïàö³¿ çíèùèëè
òèñÿ÷³ ºâðå¿â.
ЯК ЗВІЛЬНЯЛИ ТЕРНОПІЛЬ
— ×åðâîíà àðì³ÿ ïî÷àëà çâ³ëüíåííÿ òåðèòîð³¿ êðàþ ç ï³âí³÷íîãî ñõîäó, — ðîçïîâ³äàº Ëþáîâ
Êàòåðèíþê. — Òåðíîïîëÿ âîíè
äîñÿãëè â ïåðøèõ ÷èñëàõ áåðåçíÿ
1944 ðîêó. Íàñòóï çä³éñíþâàëè
â³éñüêà Ïåðøîãî Óêðà¿íñüêîãî
ôðîíòó. Êîìàíäóâàâ ôðîíòîì
òîä³ Æóêîâ. ² óâåñü öåé ïåð³îä,
ç ïî÷àòêó áåðåçíÿ äî ñåðåäèíè
êâ³òíÿ, ìîæíà ðîçä³ëèòè íà òðè
åòàïè. 7–9 áåðåçíÿ íàñòóïàëüí³
ä³¿ ×åðâîíî¿ àðì³¿ áóëè íåâäàë³.
Òàíêîâ³ ãðóïè óâ³ðâàëèñÿ â ì³ñòî
ç ï³âíî÷³. Í³ìåöüêèé ãàðí³çîí,

«ª ð³çí³ äàí³ ïðî
çàãèáëèõ. Çíàõîäèìî
³íôîðìàö³þ ïðî
10 òèñÿ÷ æåðòâ â³éíè.
Äîâ³ðÿòè öèôðàì,
çâè÷àéíî, íå ìîæíà»
õî÷ ³ íå áóâ ãîòîâèé äî öüîãî,
àëå âîíè øâèäêî çîð³ºíòóâàëèñÿ.
Òîìó ðàäÿíñüêà àðì³ÿ íå çìîãëà
äîñÿãòè óñï³õó, áî áîéîâ³ ä³¿ â³äáóâàëèñÿ õàîòè÷íî, íå áóëî çëàãîäæåíî¿ ðîáîòè, íå âèñòà÷àëî
ï³õîòè òà ïàëüíîãî. Âæå 9 áåðåçíÿ
ðàäÿíñüê³ â³éñüêà çìóøåí³ áóëè
â³äñòóïèòè.
Áèòâà çà Òåðíîï³ëü áóëà íàäçâè÷àéíî çàïåêëîþ òà êðèâàâîþ.
²ñòîðèêè ïîð³âíþþòü çâ³ëüíåííÿ
Òåðíîïîëÿ ç³ Ñòàë³íãðàäñüêîþ
áèòâîþ, ó ïåðøó ÷åðãó, ÷åðåç
âóëè÷í³ áî¿. ßê ïîÿñíþº Ëþáîâ
Êàòåðèíþê, âóëè÷íèõ áî¿â ï³ä ÷àñ
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ íàìàãàëèñÿ óíèêàòè, àäæå âîþâàòè â ì³ñò³ âàæêî.
Äî òîãî æ, âóëè÷êè Òåðíîïîëÿ
áóëè âóçüê³, öå ñòâîðþâàëî ïðîáëåìè äëÿ ïðî¿çäó òåõí³êè.
— Êîëè ðàäÿíñüê³ â³éñüêà â³äñòóïèëè — í³ìåöüêèé ãàðí³çîí
ïî÷àâ â³äíîâëþâàòè ñèëè òà îòðèìóâàòè ï³äêð³ïëåííÿ. Âîíè íàìàãàëèñü çîñåðåäèòè ñâî¿ ñèëè,
áî Òåðíîï³ëü óâ³éøîâ ó 29 ì³ñò
Óêðà¿íè, ÿê³ Ã³òëåð ñâîºþ ïîñòàíîâîþ â³ä 4 áåðåçíÿ 1944 ðîêó
â³äí³ñ äî ì³ñò-ôîðòåöü.
Òåðíîï³ëü Ã³òëåð íàçèâàâ «âîðîòàìè äî Ðåéõó», àäæå òóò ïðîõîäèëè êîìóí³êàö³¿ òà çàë³çíèöÿ,

ФОТО: ІСТОРИЧНІ ФОРУМИ

Спогади  15 квітня — не тільки день,
коли була зафіксована перша згадка про
Тернопіль, а і коли його звільнили від
нацистських загарбників. Ми запитали
у істориків та краєзнавців, як саме жили
місцеві під час окупації та що було після неї
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³ ÷åðåç Òåðíîï³ëü éøëè åøåëîíè.
— ×åðåç Òåðíîï³ëü çä³éñíþâàëè áàãàòî ïåðåâåçåíü äî Í³ìå÷÷èíè, à â ³íøèõ ðåã³îíàõ öå
áóëî âàæ÷å ÷åðåç ïàðòèçàíñüêèé
ðóõ, òîìó Òåðíîï³ëü ìàâ âàæëèâå
ñòðàòåã³÷íå çíà÷åííÿ, — ïîÿñíþº
çàâ³äóâà÷êà â³ää³ëó êðàºçíàâ÷îãî
ìóçåþ. — Ç 10 äî 20 áåðåçíÿ áîéîâ³ ä³¿ áóëè ç ïåðåì³ííèì óñï³õîì. ×åðâîíà àðì³ÿ íàìàãàëàñü
ïîñò³éíî îòî÷èòè ì³ñòî. Àëå í³ìö³ ¿õ ñòðèìóâàëè. Òîìó áîðîòüáà
áóëà íàïðóæåíà òà âèñíàæëèâà.
Áî¿ áóëè äóæå êðèâàâ³, ³ òîä³ í³
ðàäÿíñüê³, í³ í³ìåöüê³ â³éñüêà
íå çäîáóëè óñï³õó.
Ç 20–ãî áåðåçíÿ ðàäÿíñüê³
â³éñüêà îòðèìàëè ï³äêð³ïëåííÿ,
íîâ³ òàíêè, çáðîþ. Çðîáèëè ³ âèñíîâêè ç ïîïåðåäí³õ íåâäàëèõ íàñòóï³â. Òîä³ í³ìåöüêèì îêóïàíòàì
ïî÷àëè äàâàòè â³äñ³÷.
— Äî 25 áåðåçíÿ ì³ñòî âçÿëè
â ê³ëüöå, í³ìåöüêèé ãàðí³çîí ç
4,5 òèñÿ÷³ îñ³á îòî÷èëè. ¯ì òðåáà
áóëî îáîðîíÿòèñÿ, — ïðîäîâæóº
ïàí³ Ëþáîâ. — Íà äîïîìîãó í³ìöÿì éøëà òàíêîâà ãðóïà, àëå âîíà
íå çìîãëà ïðîáèòèñÿ äî ì³ñòà òà
éîãî ðîçáëîêóâàòè.
Ðàäÿíñüêà àðì³ÿ îðãàí³çóâàëà
øòóðìîâ³ ãðóïè, ÿê³ óñï³øíî ïðîñóâàëèñÿ ì³ñòîì ³ çâ³ëüíÿëè áóäèíîê çà áóäèíêîì, ï³äâàë çà ï³äâàëîì. Êîæíà óö³ë³ëà ñïîðóäà
ñòàâàëà «îáîðîííîþ ôîðòåöåþ»
äëÿ í³ìåöüêèõ ñîëäàò³â. 15 êâ³òíÿ
ì³ñòî çâ³ëüíèëè.
Ï³ä ÷àñ çâ³ëüíåííÿ Òåðíîï³ëü
áîìáèëè ë³òàêè. ßê³ áóëè âòðàòè
ñåðåä ìèðíîãî íàñåëåííÿ — äîñòîâ³ðíèõ äàíèõ íå çáåðåãëîñÿ.
ßê ðîçïîâ³äàº Ëþáîâ Êàòåðèíþê,
äî òîãî ÷àñó ÷àñòèíó íàñåëåííÿ
åâàêóþâàëè, à ÷àñòèíà ëþäåé, ÿê³
çàëèøèëèñü, õîâàëèñü ó ï³äâàëàõ,

òàê ³ âðÿòóâàëèñÿ. Òîìó âòðàòè
ñåðåä íàñåëåííÿ ìîãëè áóòè íåâåëèê³. Àëå çíà÷íî ïîñòðàæäàëî ì³ñòî. Áëèçüêî 90% áóä³âåëü áóëè
çíèùåí³.
²ñòîðèê Âîëîäèìèð Îêàðèíñüêèé ïîð³âíþº ö³ ïîä³¿ ç «ì’ÿñîðóáêîþ».
— Ö³íà, ÿêó ìè çàïëàòèëè, áóëà
íàäòî âèñîêîþ. Öå áóëà «ì’ÿñîðóáêà». Âèçâîëåííÿ ì³ñòà äàëîñÿ
íàì äóæå äîðîãîþ ö³íîþ. Òåðíîï³ëü áóâ çðóéíîâàíèé âùåíò. Âèð³øàëüíèì ìîìåíòîì â ö³é îïåðàö³¿
áóâ àâ³àö³éíèé íàë³ò íà ðàòóøó,
ÿêó ðîçáîìáèëè. Òàì ïåðåáóâàâ
í³ìåöüêèé â³éñüêîâèé êîìåíäàíò.
Ï³ñëÿ öüîãî í³ìö³ çäàëèñÿ.
ЩО ВІДБУВАЛОСЯ ПІСЛЯ
ЗВІЛЬНЕННЯ
Îäíàê êîëè ì³ñòî çâ³ëüíèëè
â³ä çàãàðáíèê³â, ïî÷àëèñÿ ðåïðåñ³¿ ïðîòè òèõ, õòî ÷èíèâ îï³ð
ðàäÿíñüê³é âëàä³.
Ç 4,5 òèñÿ÷³ í³ìåöüêèõ ñîëäàò³â äî ñâî¿õ ïîçèö³é æèâèìè
ä³ñòàëèñü 55. ßê³ áóëè âòðàòè ç
ðàäÿíñüêî¿ ñòîðîíè — äîñòåìåííî
íåâ³äîìî.
— ª ð³çí³ äàí³ ïðî çàãèáëèõ.
Îö³íþþòü â³ä 10 òèñÿ÷ çàãèáëèõ, — êàæå Ëþáîâ Êàòåðèíþê. — Ñòàòèñòèêà â³éíè çàâæäè
íå òî÷íà ³ äîâ³ðÿòè êîíêðåòíèì
öèôðàì, çâè÷àéíî, íå ìîæíà. Áàãàòüîì â³éñüêîâèì ôîðìóâàííÿì
áóëî ïðèñâîºíå çâàííÿ «Òåðíîï³ëüñüêà». Áóëè òàêîæ ãåðî¿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Öå ³ Æèâîâ, ³
Òàíöîðîâ, ³ Êàðïåíêî.
Âæå ï³ñëÿ â³éíè ïî÷àëàñÿ â³äáóäîâà ì³ñòà. Òåðíîï³ëü ïðàêòè÷íî
ïî÷àëè â³äíîâëþâàòè «ç íóëÿ».
Ëèøå äåÿê³ ³ñòîðè÷í³ ñïîðóäè
÷óäîì âö³ë³ëè àáî íå çàçíàëè
çíà÷íèõ óøêîäæåíü.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
СЕРЕДА, 21 квiтня
UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
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 «Iосиф Прекрасний.
Намiсник фараона», 1 с.
11.05 Солодка дача
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 #ВУКРАЇНI
18.55, 22.00 Д/ц «Робота в дикiй
природi»
19.55 Д/ц «Боротьба за виживання»
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. Аспект
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»
04.05 Д/ф «Клiтка для двох»

1+1
05.35 «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, 04.15 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»
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН»
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
22.45, 23.45 Т/с «Кухня»
00.45 Х/ф «Щось»
02.50 Х/ф «Виття: Переродження»

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 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 «Синок» 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 Д/п «Речдок. Випереджаючи час»
23.50 Т/с «Любов за законом»
01.25 Т/с «За справу береться
Шекспiр 3»
02.15 Т/с «Гречанка»

ICTV
04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Факти
04.45 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
13.45, 22.45 Т/с «Розтин покаже»
15.05, 16.15 Х/ф «Трансформери-5: Останнiй лицар»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт Прем'єра
21.25 Т/с «Пес-6» 16+ Прем'єра
01.30 Х/ф «Ешер»
03.10 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.50 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
06.50 Т/с «Комiсар Рекс»
10.40 «Слiдство ведуть екстрасенси»
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-

вини»
15.45 Т/с «Слiд»
18.05 «СуперМама»
19.05 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки»
23.00 Т/с «Торгашi»
00.50 Т/с «Абонент тимчасово
недоступний»

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»
10.30 Х/ф «Еверест»
13.00 Екси
15.20 Хто зверху?
19.00, 20.00 Варьяти
21.00 Х/ф «Морськi паразити»
23.00 Х/ф «Вiрус»
00.40 Т/с «Шлях чарiвника»
02.20 Служба розшуку дiтей
02.25 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 10.15, 18.15, 20.15 Одного
разу пiд Полтавою
08.45, 00.00 Одного разу в Одесi
09.15 Танька i Володька
09.45, 10.45, 23.00 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець»
12.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд
16.15 Богиня шопiнгу
21.15 Х/ф «Фантастична
четвiрка 2: Вторгнення Срiбного
Серфера»
00.30 Казки У Кiно
01.00 Рятiвники
02.15 Щоденники Темного
03.00 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.35 Т/с «Рекс-2»
08.20 Х/ф «Широко шагая-2:
Расплата»
10.10 Т/с «Перевозчик-2»
13.05 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15, 01.55 «Спецкор»
18.50, 02.25 «Джедаи»
19.25 Т/с «Опер по вызову»
20.20 Т/с «Опер по вызову-5»
22.25 Т/с «CSI: Место преступления»
00.05 Т/с «Кости-12»
02.55 Т/с «Уличный боец»
03.40 «Видеобомба-2»
04.10 «Бандерлоги 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

ЧЕТВЕР, 22 квiтня
UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
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 «Iосиф Прекрасний.
Намiсник фараона», 2 с.
11.05 Солодка дача
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 «Робота в дикiй
природi»
19.55 Д/ц «Боротьба за виживання»
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. Аспект
23.00 Схеми.
Корупцiя в деталях
00.25, 02.35, 03.10 Погода
00.30 Д/ц «Свiт дикої природи»
01.00 Т/с «Вiра»
04.10 Д/ф «Веронськi скарби»

1+1
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, 04.10 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»
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН»
20.40 «Чистоnews 2021»
20.45 Т/с «Свати»
21.45 «Право на владу 2021»
00.45 Х/ф «Людина-вовк»
02.45 Х/ф «Виття: Переродження»

IНТЕР
05.00, 04.55 «Телемагазин»
05.30, 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 «Патрiк»
14.10, 15.10, 15.50 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Д/п «Речдок. Випереджаючи час»
23.50 Т/с «Любов
за законом»
01.25 Т/с «За справу береться
Шекспiр 3»
02.15 Т/с «Гречанка»

ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.25 Факти
04.45 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
13.40, 22.45 Т/с «Розтин покаже»
15.35, 16.15 Х/ф «Острiв»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Анти-зомбi Прем'єра
21.25 Т/с «Пес-6» 16+ Прем'єра
01.30 Х/ф «Вуличний боєць»
03.00 Я зняв!

СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома»
05.40 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
06.40 Т/с «Комiсар Рекс»
10.25 «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 Т/с «Торгашi»
00.50 Т/с «Абонент тимчасово
недоступний»

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»
11.30 Х/ф «Повстання»
13.10 Екси
15.20, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Близькi контакти»
23.30 Х/ф «Перший контакт»
01.10 Варьяти
02.40 Служба розшуку дiтей
02.45 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 10.15, 18.15, 20.15 Одного
разу пiд Полтавою
08.45, 01.15 Одного разу в Одесi
09.15 Танька i Володька
09.45, 10.45, 00.15 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець»
12.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд
16.15 Богиня шопiнгу
21.15 Х/ф «Аватар»
02.00 Рятiвники
03.00 Щоденники Темного
03.45 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки
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06.00 «Джедаи 2019»
06.40 Т/с «Рекс-2»
08.30 Х/ф «Акт мести»
10.20 Х/ф «Подстава»
12.05 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные
материалы»
18.15, 01.55 «Спецкор»
18.50, 02.25 «Джедаи»
19.25 Т/с «Опер по вызову»
20.20 Т/с «Опер по вызову-5»
22.25, 00.05 Т/с «CSI: Место
преступления»
02.55 «Видеобомба-2»
04.10 «Бандерлоги 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

П`ЯТНИЦЯ, 23 квiтня
UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
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 «Книга Буття. Створення свiту»
11.10 Солодка дача
11.30 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
13.40, 22.00 Д/ц «Робота в дикiй
природi»
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
19.55, 23.00 Д/ц «Боротьба
за виживання»
21.55, 00.20, 02.50, 05.55 Спорт.
Аспект
00.25, 02.00 Погода
00.30 #ВУКРАЇНI
01.30 Схеми. Корупцiя в деталях
02.55 Суспiльно-полiтичне токшоу «Зворотний вiдлiк»

1+1
05.20 «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, 03.30 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»
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН»
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 «Лiга смiху 2021»
22.30 «Лiпсiнк батл»
00.15 Х/ф «Вiджа: Смертельна
гра»
02.00 Х/ф «Людина-вовк»
04.10 «Свiтське життя. 2021 дайджест»

IНТЕР
05.25, 22.35 «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 «Вболiвальницi зi
стажем» Прем'єра
14.10, 15.05, 00.20 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Смертельна стежка»
02.05 «Чекай на мене. Україна»
03.15 «Орел i решка. Дива свiту»
04.00 Д/п «Блакитна планета 2»
04.50 «Телемагазин»

ICTV
04.05 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25, 00.55 Факти
04.45 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
11.35, 13.15, 23.55 Скетч-шоу
«На трьох»
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.25 Х/ф «Центурiон»
16.55 Х/ф «Геракл: Народження
легенди»
18.45 Факти. Вечiр
20.05 Дизель-шоу 12+ Прем'єра
22.50 Скетч-шоу «На трьох-9»
16+ Прем'єра
01.30 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну-3»
02.30 Я зняв!

СТБ
05.25 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 Х/ф «Наречений напрокат»
08.00, 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»
23.55 «Детектор брехнi»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.35 Орел i Решка
09.40 Т/с «Надприродне»
12.00 Вiд пацанки до панянки
14.00, 01.00 Варьяти
16.00 Де логiка?
17.00 Х/ф «Еволюцiя»
19.00 Х/ф «Моя суперколишня»
21.00 Х/ф «Мисливцi на привидiв»
23.00 Х/ф «Гребберси»
02.40 Служба розшуку дiтей
02.45 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 10.15, 18.15, 20.15 Одного
разу пiд Полтавою
08.45, 00.45 Одного разу в Одесi
09.15 Танька i Володька
09.45, 10.45, 23.45 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець»
12.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд
16.15 Богиня шопiнгу
21.15 Х/ф «До зiрок»
01.15 Рятiвники
02.30 Теорiя зради
03.15 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.10 Т/с «Рекс-2»
08.00 Х/ф «Узник»
09.50 Х/ф «Птичка на проводе»
12.00 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15, 01.00 «Спецкор»
18.50, 01.35 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Кикбоксер»
21.20 Х/ф «Кикбоксер-2»
23.10 Х/ф «Кикбоксер-3»
02.10 «Видеобомба-2»
03.45 «Люстратор. Проклятие
системы 2017»
04.10 «Бандерлоги 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

СУБОТА, 24 квiтня
UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.05,
02.05, 03.30, 05.35 Новини
07.10 М/ф
08.05, 09.40, 23.30, 01.35 #ВУКРАЇНI
08.35 Д/ц «Дикуни. Дикi забави
в зоопарку Сан-Дiєго»
09.05 Вiдтiнки України
10.10 Документальна передача
«Найменшi тваринки»
11.05 Д/ц «Робота в дикiй
природi»
12.00 Х/ф «Трiстан та Iзольда»
14.25, 03.25, 03.55, 05.30 Погода
14.30 Телепродаж
15.00 UA: Фольк. Спогади
16.05 Концерт. Пiснi про кохання
17.20 Х/ф «Авраам: охоронець
вiри» 1,2 с
21.25 Д/ц «Дикi тварини»
22.00 Д/ф «Чорнобиль. Чотири
квiтневi днi»

00.30 Д/ф «Три Iвани»
02.30 Розсекречена iсторiя
05.00 Бюджетники

1+1
05.05, 19.30 ТСН
06.00, 07.00 «Життя вiдомих
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
14.00 Т/с «Свати»
18.20 «Свiт навиворiт — 12.
Пакистан»
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 «Вечiрнiй квартал 2021»
22.15 «Жiночий квартал»
23.20 «Свiтське життя. 2021»
00.20 «Свiтське життя. 2021 дайджест»
01.20 «Лiга смiху»
04.35 «#Гуднайтклаб»

IНТЕР
05.20 Д/п «Блакитна планета 2»
06.20 «Слово Предстоятеля»
06.25 Х/ф «Залiзна маска»
09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
12.00, 04.20 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi»
13.50 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi»
15.40 Т/с «Прозрiння» (12+)
1–4 сс. Заключна
20.00 «Подробицi»
20.30 «Мiсце зустрiчi»
22.00 Т/с «Жереб долi»
01.30 Х/ф «Навiщо ти пiшов»
03.05 Х/ф «Звинувачується
весiлля»

ICTV
04.50 Скарб нацiї
05.00 Еврика!
05.10 Факти
05.35 Бiльше нiж правда
06.25 Анти-зомбi
07.25 Секретний фронт
08.20 Громадянська оборона
09.10 Х/ф «Колонiя»
11.00 Х/ф «Початковий код»
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Пес»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Люди Iкс-7: Апокалiпсис»
22.00 Х/ф «Дедпул»
23.55 Х/ф «Дедпул-2»
02.10 Т/с «Розтин покаже»
03.40 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.30, 10.50 Т/с «Папаньки»
08.00 «Неймовiрна правда про
зiрок»
17.00, 00.45 «Хата на тата»
19.00 «МастерШеф Професiонали»
22.35 «Звана вечеря»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 02.00 Варьяти
08.40, 10.00 Kids» Time
08.45 Х/ф «Стюарт Лiттл 2»
10.05 Орел i Решка. Ювiлейний
сезон 1
11.00 Орел i Решка. Ювiлейний
сезон 2
12.10 У кого бiльше?
14.10 М/ф «Аладдiн»
16.00 Х/ф «Розлам Сан-Андреас»
18.10 Х/ф «Трансформери»
21.00 Х/ф «Трансформери: Час
вимирання»
00.20 Х/ф «Офiсний розковбас»
02.40 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.50 М/ф «Врятувати Санту»
12.20 Х/ф «Хоробрий кравчик»
13.30 Х/ф «До зiрок»
16.00 Х/ф «Аватар»
19.00 Одного разу пiд Полтавою
23.00 Iгри Приколiв
00.00 Одного разу в Одесi
00.30 Панянка-селянка
02.30 Теорiя зради
03.15 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2019»

08.05 «Джедаи 2020»
09.05 «Затерянный мир»
13.05 Х/ф «Андроид-полицейский»
14.50 Х/ф «Атлантический
рубеж»
16.35 Х/ф «Атлантический
рубеж: Воскрешение»
18.10 Х/ф «Ликвидаторы»
20.00 Х/ф «Убрать Картера»
22.00 Х/ф «Дум»
00.00 Х/ф «Возвращение
титанов»
01.50 Х/ф «Герой»
03.15 «Люстратор. Проклятие
системы 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

НЕДIЛЯ, 25 квiтня
UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 03.55 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.20,
02.05, 03.30, 05.35 Новини
07.10 М/ф
08.15, 05.30 Погода
08.20, 20.25 Д/ц «Боротьба
за виживання»
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 «Дикi Дива. Дикi тварини в зоопарку Сан-Дiєго»
14.30 Телепродаж
15.00 Країна пiсень
16.05 Д/ф «Розщепленi на атоми» 1,2 с. …
18.55 Д/ф «Чорнобиль. Чотири
квiтневi днi»
21.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.00 Х/ф «Трiстан та Iзольда»
00.45 Пекельне вiдрядження
01.15 Розсекречена iсторiя
02.30 Пишемо iсторiю. Чорнобиль
02.45 #ВУКРАЇНI
03.10 Чорнобиль. Моя змiна

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, 03.25 «Свiт навиворiт»
18.15 «Українськi
сенсацiї 2021»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 11. Фiнал»
00.40 Д/ф «Розщепленi
на атоми»

IНТЕР
05.50 Х/ф «Чорний тюльпан»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «Iнше
життя»
13.50 Д/п «Речдок. Випереджаючи час»
18.10 Х/ф «Виклик
iнспектора»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi»
23.50 Х/ф «Погана хороша
людина»
01.45 «Речдок»

ICTV
04.10 Секретний фронт
05.00 Скарб нацiї
05.10 Еврика!
05.20 Факти
05.45 Анти-зомбi
06.35 Громадянська
оборона
07.30 Х/ф «Острiв»
10.05, 13.00 Х/ф «Люди Iкс-7:
Апокалiпсис»
12.45 Факти. День
13.05 Т/с «Пес»
16.35 Х/ф «Код доступу
«Кейптаун»
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «Мiстер
i мiсiс Смiт»
23.40 Х/ф «Той, хто бiжить
по лезу — 2049»
02.35 Т/с «Розтин покаже»

СТБ
04.15 Х/ф «Оксамитовi ручки»
06.05 Х/ф «Приборкування
перекiрливого»
07.55 Х/ф «Закоханий до безтями»
09.55 «МастерШеф Професiонали»
13.25 «Хата на тата»
15.10 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
23.15 «Таємницi ДНК»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Варьяти
06.10, 08.00 Kids» Time
06.15 М/ф «Губка Боб. Життя
на сушi»
08.05 М/ф «Аладдiн»
10.00 Х/ф «Земне ядро»
12.40 Х/ф «Трансформери»
15.20 Х/ф «Трансформери: Час
вимирання»
18.50 Х/ф «Бамблбi»
21.00 Х/ф «Пiкселi»
23.00 Х/ф «Близькi контакти»
01.20 Х/ф «Лялька»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Пташиний ульот»
12.45 Х/ф «Фантастична
четвiрка»
14.45 Х/ф «Фантастична
четвiрка 2: Вторгнення Срiбного
Серфера»
16.30 Х/ф «Ван Гелсiнг»
19.00 Одного разу
пiд Полтавою
23.30 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2019»
08.00 «Джедаи 2020»
09.15 «Затерянный мир»
13.10 Х/ф «Храм черепов»
15.05 Х/ф «Хрустальные
черепа»
16.55 23 тур ЧУ по футболу
«Динамо» — «Ингулец»
19.00 Х/ф «Черный ястреб»
21.45 Х/ф «Наследие»
23.45 Х/ф «Отдача»
01.40 Х/ф «Катастрофа на авиалинии»
03.00 «Месть природы»
04.45 «Лучшее»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины
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Стартап  Власними руками збудували
теплицю та вже висадили тисячу
саджанців лаванди 16-річна Марта Гречак
та 19-річний Іван Басів з Чортківщини.
Обоє навчаються на агрономів.
І розповідають, що мріють вже за кілька
років невелику ділянку землі в рідному
селі перетворити на казку

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

Íîâèíà ïðî òå, ùî íà Òåðíîï³ëüùèí³ íåçàáàðîì ç'ÿâèòüñÿ ùå
îäíå ëàâàíäîâå ïîëå, ìèòòþ îáëåò³ëà ñîöìåðåæ³. Àäæå ëþäè äîñ³
â çàõâàò³ â³ä ðîäçèíêè ìèíóëîãî
ë³òà — êâ³òêîâîãî ïîëÿ â Çàðóáèíöÿõ, ùî íà Çáàðàæ÷èí³.
Íàðàç³ òàêå ïîëå äëÿ æèòåë³â
×îðòê³âùèíè Ìàðòè òà ²âàíà
ëèøå ìð³ÿ. Àëå äëÿ òîãî, ùîá
âîíà ñòàëà ðåàëüí³ñòþ, âîíè
âèð³øèëè ä³ÿòè. Äî ðîáîòè ï³äêëþ÷èëè ³ ð³äíîãî áðàòà ä³â÷èíè
Áîãäàíà.
— Íàðàç³ ìè ëèøå ðîçïî÷àëè
ðîáîòó ³ äàëåêî çàãàäóâàòè íàïåðåä
ÿ íàâ³òü äåùî áîþñü. Ï³ñëÿ òîãî
ÿê ïðî íàñ ä³çíàëèñü â ÇÌ², äåõòî
íàïåâíî äóìàº, ùî òóò âæå º ñîòí³
êâ³ò³â. Àëå íàñïðàâä³ öå íå òàê.
Ìè ëèøå êóïèëè ÷åðåíêè, àáî
ÿêùî ïðîñò³øå ñêàçàòè, ðîçñàäó
³ ÿ íàâ³òü áîþñü, ùî âîíà íå ïðèéìåòüñÿ. Àëå, çâ³ñíî, â³ðþ â êðàùå, — ðîçïîâ³äàº Ìàðòà Ãðå÷àê.
ОБ'ЄДНАЛА МАЙБУТНЯ
ПРОФЕСІЯ
Çàðàç ðàçîì ç áðàòîì Áîãäàíîì 16-ð³÷íà Ìàðòà íàâ÷àºòüñÿ
ó Ëüâîâ³. ¯õ ìàéáóòíÿ ïðîôåñ³ÿ
àãðîíîìè. Ó õëîïöÿ Ìàðòè ²âàíà
òåæ òàêà ñïåö³àëüí³ñòü. Â³í — ñòóäåíò óí³âåðñèòåòó â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó.
— Ìè âèð³øèëè, ùî õî÷åìî

ìàòè âëàñíó ñïðàâó, àáè ðîçâèâàòè ¿¿ òà â ìàéáóòíüîìó çàðîáëÿòè
öèì ñîá³ íà æèòòÿ. ß âæå äàâíî
ö³êàâëþñü òåìîþ ñàä³âíèöòâà
òà ðîñëèííèöòâà. Ó ñîöìåðåæàõ
ñòåæó çà áàãàòüìà ëþäüìè, ÿê³
çóì³ëè â³äêðèòè âëàñíó ñïðàâó
â öüîìó íàïðÿìêó. Ìè ïî÷àëè
ïðî öå ãîâîðèòè ç õëîïöåì. Ïîò³ì
ðîçïîâ³ëè áðàòîâ³. Òà âèð³øèëè,
ùî áóäåìî ïðàöþâàòè ðàçîì, —
êàæå Ìàðòà.
Çàðàç ä³â÷èíà — äðóãîêóðñíèöÿ.
Ç ²âàíîì âîíà çóñòð³÷àºòüñÿ âæå
òðè ðîêè ³ ðîçïîâ³äàº, ùî ñï³ëüíà
ðîáîòà òà çàõîïëåííÿ äóæå çáëèæóþòü.
— Çìàëêó â ìåíå áóëà ìð³ÿ ñòàòè
àãðîíîìîì. ß æèâó íåïîäàë³ê â³ä
ë³ñó ³ ïðèðîäà ìåíå çàâæäè ö³êàâèëà. Ç³çíàþñü, íå óñ³ ðîçóì³ëè,
÷îìó ÿ îáðàëà òàêó ïðîôåñ³þ, àëå,
íàñïðàâä³, ÿ âèð³øèëà ðîáèòè òå,
ùî ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ, — êàæå âîíà.
ВЛАСНИМИ РУКАМИ
ЗБУДУВАЛИ ТЕПЛИЦЮ
Â³ä ïëàí³â ìîëîä³ ëþäè ïåðåéøëè äî ä³é. ²âàí òà Áîãäàí çðîáèëè êðåñëåííÿ òåïëèö³, çíàéøëè
ìàòåð³àëè òà âçÿëèñÿ äî ðîáîòè.
«Áóä³âíèöòâî òåïëèö³ çàéíÿëî ó íàñ òðè äí³: ïåðøèé äåíü
ïî÷àâñÿ ç êóï³âë³ áóäìàòåð³àë³â,
îï³ñëÿ òîãî çáóäóâàëè êàðêàñ.
Äðóãèé äåíü — ìè âäîñêîíàëþâàëè íàø êàðêàñ òà îáøèëè éîãî
ïë³âêîþ. ² íà òðåò³é äåíü — çàâåðøèëè áóä³âíèöòâî òåïëèö³

³ çðîáèëè ñòîëèê äëÿ êðàùîãî
ðîçì³ùåííÿ ëàâàíäè», — ïèøóòü
ìîëîä³ àãðîíîìè íà ñâî¿é ñòîð³íö³
â ñîöìåðåæàõ.
Ìàðòà îäðàçó æ çíàéøëà ñàäæàíö³ ëàâàíäè. Òèñÿ÷ó ÷åðåíê³â
ïðèâåçëè òà âæå âèñàäèëè â òåïëèö³. Òåïåð ÷åêàþòü, êîëè âîíà
ïðîðîñòå ó òåïëèö³. Ïîò³ì ¿õ âèñàäæóâàòèìóòü â çåìëþ. Àëå öå
áóäå àæ âîñåíè. Öâ³ñòèìå ëàâàíäà
àæ íàñòóïíîãî ðîêó.
— Âæå äóæå áàãàòî ëþäåé ïèøóòü òà ö³êàâëÿòüñÿ íàøîþ ³í³ö³àòèâîþ. ² ÿ íàâ³òü íå çíàþ, ùî ¿ì
â³äïîâ³ñòè, áî ìè ëèøå ïî÷èíàºìî
öþ ñïðàâó. Ó íàñ íåâåëèêà òåðèòîð³ÿ, 15 ñîòèõ ãåêòàðà. Öå íåáàãàòî. Àëå öå äóæå ïðèºìíî, ùî
ìè îòðèìàëè ñò³ëüêè ï³äòðèìêè.

«Òèñÿ÷ó ÷åðåíê³â óæå
âèñàäèëè â òåïëèö³.
Ïîò³ì ¿õ áóäóòü
âèñàäæóâàòè â çåìëþ.
Öâ³ñòèìå ëàâàíäà àæ
íàñòóïíîãî ðîêó»
ІЗ КІСТОЧКИ ВИРОСТИЛА
КІЛЬКА ДЕСЯТКІВ АВОКАДО
Çàõîïëåííÿ ðîñëèííèöòâîì
â ä³â÷èíè ïðîÿâëÿºòüñÿ ³ â ùîäåííîìó æèòò³. Çàðàç ó íå¿ âäîìà ðîñòå ìàéæå 30 ñàäæàíö³â
àâîêàäî, ÿê³ âîíà âèðîñòèëà ç
ê³ñòî÷îê.
— Íàéá³ëüøà ç ðîñëèí çàââèøêè áëèçüêî ìåòðà. ¯é âæå
ð³ê. ß ïîñàäèëà ê³ñòî÷êó, äóìàþ
áàãàòî õòî òàê ðîáèòü. Ê³ñòî÷êè
ç öèòðóñîâèõ ÷è ³íøèõ ôðóêò³â,
çàïèõàþòü ó îäíîðàçîâ³ ñòàêàí÷èêè. Ñòàâëÿòü äâ³ çóáî÷èñòêè,
à ê³í÷èê â³ä ê³ñòî÷êè ìîêàþòü
ó âîäó. ×åñíî, áóëà çäèâîâàíà,
êîëè âîíà ïðîðîñëà. Ï³çí³øå
â ñîöìåðåæàõ çíàéøëà ³íîçåìíó
áëîãåðêó, â ÿêî¿ áëèçüêî òèñÿ÷³
àâîêàäî ³ ïî÷àëà ó íå¿ â÷èòèñü,
ÿê ïðàâèëüíî ¿õ âèðîùóâàòè, —
ðîçïîâ³äàº Ìàðòà.

ОСОБИСТИЙ АРХІВ МАРТИ ГРЕЧАК

ЗАКОХАНІ СТУДЕНТИ МРІЮТЬ
ПРО ПОЛЕ ЛАВАНДИ, ЯК У КАЗЦІ

Марта та Іван разом вже три роки.
Обоє навчаються на агрономів
Öå çàíÿòòÿ ñàä³âíèöÿ íàçèâàº
â³ääóøèíîþ. Ðîçïîâ³äàº, ùî ñïîñòåð³ãàòè çà òèì, ÿê ³ç ìàëåíüêî¿
ê³ñòî÷êè ç’ÿâëÿºòüñÿ âåëè÷åçíà
ðîñëèíà — ñïðàâæíº çàäîâîëåííÿ.
ЯК ВИРОСТИТИ ЛАВАНДУ
ВДОМА
ßê âèðîùóâàòè ëàâàíäó ä³â÷èíà
òåæ ä³çíàëàñÿ ç ñîöìåðåæ. Êàæå,
ùî ó êâ³òíèêó âæå º ê³ëüêà êóù³â,
àëå âæå äàâíî âîíà ìð³º ïðî ö³ëó
ïëàíòàö³þ.
— Â³ä äîðîñëèõ êóù³â ïîòð³áíî
â³äð³çàòè ïàã³íåöü. Äàë³ ¿õ çàïèõàþòü â çåìëþ, àáè ïðîðîñëè.
Ìè ó ãîðùèêàõ ïîñàäèëè òàêèõ
òèñÿ÷ó. Äàë³ âîíè ìàþòü ïóñòèòè
êîð³ííÿ. Âîñåíè ¿õ ìîæíà âèñàäæóâàòè ó çåìëþ, àáè çà çèìó âîíè
ïðèæèëèñü. Ïåðø³ êâ³òè ìàþòü
ç'ÿâèòèñÿ âæå íàñòóïíî¿ âåñíè.
Çâ³ñíî, îäðàçó êóù³ áóäóòü íåâåëè÷ê³. Àëå í³÷îãî íå áóâàº îäðàРЕКЛАМА

Теплицю будували три дні. Лаванда вже проростає там

çó, — ä³ëèòüñÿ Ìàðòà.
Êîæíà êâ³òêà ïîòðåáóº ëþáîâ³.
Òîìó âæå çàðàç ä³â÷èíà ó òåïëèö³
ïðîâîäèòü áàãàòî ÷àñó. Ìèëóºòüñÿ
ïàã³íöÿìè ³ íàâ³òü ðîçìîâëÿº ç
íèìè. Áî âîíè æ æèâ³. Ðîñòóòü…
Ó âëàñí³é ñïðàâ³ ²âàíà, Ìàðòó
òà Áîãäàíà ï³äòðèìàëè áàòüêè.
— Ìè äóæå âäÿ÷í³ íàøèì áàòüêàì çà ï³äòðèìêó òà ìîæëèâ³ñòü,
ÿêó âîíè íàì äàëè! Áàòüêè äîïîìàãàþòü íàì â ö³é ñïðàâ³. Òàêîæ
ðàä³þòü íàøèìè äîñÿãíåííÿìè,
õî÷ âîíè ùå äóæå ìàëåíüê³, àëå
âñå æ òàêè º! ßêáè íå âîíè,
â íàñ áè íå áóëî òîãî, ÷èì çàðàç
òàê ò³øèìîñü. Ö³íóéòå áàòüê³â ³
ð³äíèõ òà êîæíó õâèëèíó ç íèìè,
âîíè ó âàñ îäí³, — êàæå ä³â÷èíà.
Ðåäàêö³ÿ «RIA ïëþñ» áàæàº óñï³õó Ìàðò³ òà ²âàíó. Ñïîä³âàºìîñÿ,
ùî âæå ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â çìîæåìî
îïóáë³êóâàòè ôîòî ç ¿õíüîãî ëàâàíäîâîãî ïîëÿ.

ÐÎÇÂÀÃÈ

— Пане Рабиновичу, ви такий
багатий і успішний. Давайте
напишемо книгу «Як я заробив
перший мільйон».
— Ви шо, таки пропонуєте мені
явку з повинною?

***

Дуже подобається єврейська
народна мудрість: «Якщо ти такий
розумний, чому до цього часу
працюєш?»

***

— Ти що такий сумний?
— Так ось, зайшов
на європейський сайт знайомств.
Дивлюся, оголошення: «Джулія,
27 років, 90–60–90, блондинка,

без матеріальних проблем,
Лондон, Великобританія». Я їй
написав, і вона відповіла. Ми
поспілкувалися, я їй сподобався і
вона приїхала!
— Ну так класно ж, тобі-то, що
не сподобалося?
— Хто ж знав, що вона обсяги
в дюймах вкаже?!

***

— Я гаманця знайшов.
— Свого?
— З грошима!

***

Маленький хлопчик не міг
заснути… в голові крутилося одне
питання… Тоді він встав, пішов
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в спальню до батьків, без стуку
відчинив двері й відразу отримав
відповідь на те, про що хотів
запитати.

***

— Васю, ти б хотів куди потрапити
після смерті, в пекло чи в рай?
— Звичайно, в пекло, там усі мої
друзі.

***

— Ми відповідаємо за тих, кого
приручили!
— Вам легко — у вас папуга,
а у мене голодний чоловік, діти.

***

Швейцар Інституту краси
прославився серед своїх колег

ÒÈÆÍÅÂÈÊ «RIA ÏËÞÑ»

Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ «RIA ïëþñ» ¹507-107 ÏÐ, ñåð³ÿ
ÒÐ, âèäàíå 10.08.2011 ð. Äåðæàâíèì êîì³òåòîì òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè. Çàñíîâíèê ÒÎÂ «Ð²À
Õîëäèíã». Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó — ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî «Ð²À»; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à
Ãàçåòà º ÷ëåíîì «Óêðà¿íñüêî¿ Ìåðåæ³
Îãîëîøåíü».

Ãàçåòà º ÷ëåíîì àñîö³àö³¿ âèäàâö³â ïåð³îäè÷íî¿
ïðåñè Óêðà¿íè.

Ãàçåòà º ÷ëåíîì Âñåñâ³òíüî¿ Ãàçåòíî¿ Àñîö³àö³¿

Òèæíåâèê «RIA ïëþñ» äîñòàâëÿþòü çà ïåðåäïëàòîþ
ï³äïðèºìñòâàì Òåðíîï³ëüùèíè òà ïðîâ³äíèì ï³äïðèº
ìñòâàì Óêðà¿íè.

Áåçêîøòîâíå ðîçïîâñþäæåííÿ äðóêîâàíîãî ÇÌ² îïëà÷åíî ðåêëàìîäàâöåì.
Ðåêëàìà ïîçíà÷àºòüñÿ ðåºñòðàö³éíèì íîìåðîì òà äðóêóºòüñÿ â³äì³ííèì â³ä îñíîâíîãî øðèôòîì. Ìàòåð³àëè ó
ðóáðèêàõ «Çðîáëåíî â Òåðíîïîë³», «Íîâèíè êîìïàí³é», «Øîï³íã», «Ïîë³òè÷íà ïîçèö³ÿ» òà «Ïðåñ-ñëóæáè» ïóáë³êóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà òåêñòè
ðåêëàìè é îãîëîøåíü. Ïåðåäðóê ìàòåð³àë³â — ò³ëüêè ç äîçâîëó ðåäàêö³¿.
Áóêâîñïîëó÷åííÿ RIA, ÐÈÀ, Ð²À (à òàêîæ ó ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè òà âèñëîâàìè),
ãðàô³÷í³ çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äëÿ êîï³þâàííÿ çã³äíî ç àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.

великими чайовими.
— Як тобі це вдається? — запитав
у нього приятель.
— Дуже просто. Коли клієнтки
приходять, я зустрічаю їх словами:
«Будь ласка, мадам!», а коли
йдуть, я їм кажу: «До побачення,
мадемуазель!»

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №15

***

— Батюшко, а якщо
я за гороскопом Овен, то мені для
зцілення до якої ікони краще?
— Якщо ви Овен, то для зцілення
вам краще до ветеринара!

***

Чоловік, який прожив з однією і
тією ж жінкою 30 років — егоїст!

ÀÄÐÅÑÀ ÐÅÄÀÊÖ²¯
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Гороскоп здоров'я
ОВЕН Овни повинні піклуватися про своє здоров'я, регулярно займаючись фітнесом.
Своєчасна медична допомога зможе
полегшити незначні проблеми
зі здоров'ям. Правильні методи
розслаблення зменшать проблеми,
пов'язані зі стресом.
ТЕЛЕЦЬ Релаксація допоможе вам зберегти своє
здоров'я. Це можна зробити
завдяки правильному використанню
свого часу та уникненню зайвих
стресів. Здоров'я також можна підтримувати регулярними фізичними
вправами та дієтою.
БЛИЗНЮКИ У Близнюків
усі хронічні захворювання,
як правило, загострюються
і вимагатимуть постійної медичної
допомоги. Будь-які надмірності
призведуть до розладів здоров'я.
За цих умов важливо зосередитися
на повноцінному харчуванні та регулярному виконанні фізичних вправ.
РАК Серйозних проблем зі
здоров'ям у Раків не буде,
а наявні хронічні захворювання будуть під контролем. Усі незначні
проблеми зі здоров'ям слід усувати
за допомогою оперативної медичної
допомоги. Гарні харчові звички та регулярні фітнес-програми допоможуть
вам залишатися у формі.
ЛЕВ Цього місяця планети
відіграють обмежену роль
у підтримці вашого добробуту, а отже, вам слід вжити належних
заходів обережності, щоб залишатися
у хорошій фізичній формі. Регулярні
спортивні вправи та здорова їжа
допоможуть вам зберегти здоров'я.
ДІВА Дівам потрібно
підтримувати своє здоров'я,
дотримуючись суворого режиму фізичних вправ і чіткого плану
дієти. Слід уникати всіх видів стресів.
Медитація також допоможе залишатися розслабленою та веселою.
ТЕРЕЗИ Для здоров'я Терезів
зараз час випробувань. Ви
можете зменшити негативний вплив планет, вдавшись до хороших харчових звичок та техніки
розслаблення. Хронічні нездужання
з'являться знову і вимагатимуть
постійної медичної допомоги.
СКОРПІОН Зараз час
хороших перспектив для
здоров'я. Ви зможете підтримувати свій рівень фізичної форми
завдяки регулярним фізичним вправам та здоровим дієтам. За допомогою техніки розслаблення рівень
стресу повинен бути мінімальним.
СТРІЛЕЦЬ Проблеми зі здоров'ям навряд чи виникнуть,
але у будь-якому випадку з
ними можна буде впоратися за допомогою оперативної медичної допомоги. Міцне здоров'я зробить вас
позитивними та життєрадісними.
КОЗЕРІГ Серйозні проблеми
зі здоров'ям у Козерогів
не є ймовірними, і будь-які
проблеми, які можуть з'явитися,
можна вилікувати негайною медичною допомогою. Завдяки чудовому
здоров'ю ваш настрій також буде хорошим. Регулярний фітнес та дієтичні
звички покращать ваше здоров'я.
ВОДОЛІЙ Всі хронічні
захворювання у Водоліїв, як
правило, з'являються знову
і створюють проблеми. Потрібна
додаткова медична допомога, і
погане самопочуття зробить вас
дратівливим.
РИБИ Усі важкі хвороби
у Риб будуть під контролем,
а загальний стан здоров'я
буде чудовим. Це значно покращить
ваш настрій. Усі незначні проблеми зі здоров'ям потребуватимуть
негайної меддопомоги. Ви можете
покращити своє самопочуття завдяки хорошому фітнес-плану та дієті.

facebook.com/te20minut/

instagram.com/20.hvylyn/

Погода у Тернополі
ÃІÑÌÅÒÅÎ

Як змінилися місцеві святині
ЦЕРКВА РІЗДВА ХРИСТОВОГО
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БУЛО:
Будували церкву впродовж 1602–
1608 років. Храм освячений у день
Різдва Христового 1609 р.
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СТАЛО:
Біля церкви тепер немає зелених
насаджень. Зник і сквер, який був
посеред Руської

ÏÎÍÅÄІËÎÊ,
26 ÊÂІÒÍß

ÂІÂÒÎÐÎÊ,
27 ÊÂІÒÍß

АНЕКДОТИ
— Що таке невезіння?
— Це коли купуєш дорогий
костюм з двома парами штанів
і в перший же день пропалюєш
сигаретою піджак.

***

Зустрічаються дві єврейки.
Одна іншій каже:
— Я вчора була у Яші в гостях.
— Так, і що ви там робили?
— Я цілий вечір грала
на піаніно.
— Так, я теж не люблю цю сім'ю!

***

Хлопець каже дівчині:
— Ти — як троянда: красива,
принадна, але колюча.
— Неправда, я кожен день
голюся!

***

Впав обличчям в багнюку?
Переконай всіх, що вона
лікувальна.

***

Якою ж страшною була бабця
у Червоної Шапочки, якщо
вона не змогла відрізнити від
неї Сірого Вовка?

***

Років з дев'яти діти перестають
вірити, що Дід Мороз принесе
їм подарунки, а років з сорока
п'яти, що держава їм заплатить
пенсії по старості.

***

Недосвідчені грибники часто
вечеряють, але рідко снідають.

***

Вовочка спізнився на урок.
Учитель запитує:
— Чому спізнився?

— На мене напав озброєний
бандит!
— І що він у тебе відібрав?
— Домашнє завдання, звичайно!

***

— Молодий чоловіче,
а вас не вчили в дитинстві
поступатися місцем
у транспорті літнім людям?
— Бабцю, але це все ж моя
машина!

***

Візьму гроші на реалізацію.

***

БУЛО:
Біля Катедри був пам'ятник маршалу
Пілсудському, однак його знищили

СТАЛО:
Тепер біля храму пам’ятник Данилу
Галицькому, теж на коні

ЦЕРКВА УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

Чому, якщо у тебе багато дітей,
то виплачують допомогу,
а якщо у тебе багато коханок —
ніякої матеріальної підтримки
від держави.

***

Будильник програміста завжди
перед тим, як задзвонити,
ставить питання:
— А ви впевнені у тому, що
хочете прокинутися?

***

— Мамо, яку сорочку я сьогодні
одягаю?
— З коротким рукавом, а що?
— Щоб знати, до куди руки
мити!

***

Раніше забезпечені батьки
дарували своїм дітям іграшкові
залізниці, тепер дарують —
справжні.

***

— Я ось уже трьох дружин змінив і тепер знаю, чого їм треба.
— І чого?
— Мужика хорошого.

БУЛО:
Спершу храм був дерев’яний. 1962
року храм знищили більшовики.

СТАЛО:
Відбудували святиню на початку
90–х років. Тепер вона кам’яна

