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ЕКСКЛЮЗИВНИЙ РЕПОРТАЖ ІЗ КОВІДНОГО ВІДДІЛЕННЯ

 У коридорах тиша, яку перериває звук

роботи кисневих концентраторів. Медики
виснажені. Дехто з пацієнтів не в змозі навіть
самостійно поправити маску. Без допомоги
та нагляду санітарок не всі здатні піднятися.
Не всі можуть дійти до вбиральні
 Журналіст «RIA плюс» побував у ковідному

відділенні. Півтора року від початку пандемії.
Що змінилося? Що кажуть пацієнти та чи
є серед них вакциновані? Та чому медики
вважають, що починається ще страшніша та
важча хвиля? Відповідаємо у матеріалі с. 3
РЕКЛАМА

ГОЛОВНЕ
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Ми перевірили  Із 18 жовтня
в Тернопільську міську раду і
підпорядковані їй виконавчі органи
можна пройти тільки за наявності COVIDсертифіката або негативного тесту на
COVID-19. Але як їх перевіряють і чи
можна пройти без сертифіката, з'ясував
журналіст «RIA плюс»
ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758,
FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM

Нагадаємо, 13 жовтня міський
голова Тернополя Сергій Надал
підписав розпорядження, відпо‑
відно до якого, з 18 жовтня, забо‑
роняється робота з відвідувачами
у приміщеннях Тернопільської
міськради та виконавчих органів
(в т. ч. на особистих прийомах гро‑
мадян) за відсутності у відвідувачів:
 документа, що підтверджує
отримання повного курсу
вакцинації або документа,
що підтверджує отримання
однієї дози дводозної вакцини
для регіонів «жовтого» рівня
епіднебезпеки;
 міжнародного, внутрішнього
сертифіката або іноземного
сертифіката, що підтверджує
вакцинацію від COVID‑19;
 одужання від зазначеної хво‑
роби, чинність якого підтвер‑
джена за допомогою Єдиного
державного веб-порталу елек‑
тронних послуг з використан‑
ням мобільного додатка Дія;
 негативного результату тесту‑
вання на COVID‑19 методом
ПЛР або експрес-тесту.
Це один із заходів посиленого
епідконтролю у зв’язку зі збіль‑
шенням хворих на COVID‑19
в Тернопільській ОТГ.

Та чи перевіряють COVID-сер‑
тифікати і як це роблять? З’ясо‑
вуємо. Для перевірки наш журна‑
ліст завантажив QR-код із закладу
швидкого харчування та спробував
пройти повз охорону в різних ви‑
конавчих органах, підпорядкова‑
них міськраді.

Приміщення
міськради

ФОТО ФЕДОРА ВОСІНСЬКОГО:

У МІСЬКУ РАДУ ТЕПЕР НЕ ПРОЙДЕШ?

У ЦНАПі на вулиці Острозького черга, щоб пройти всередину
сканувати? — зазначив охоронець.
Охоронець в міськраді просто
поглянув на сертифікат про вак‑
цинацію і не дивився, що там на‑
писано, не сканував його.

ЦНАП на Острозького

Звідси журналіст і розпочав

У жодному
виконавчому органі
наш «липовий»
сертифікат не
перевіряли на
підробку
перевірку. Запитуємо в охорон‑
ця, чи дійсно з 18 жовтня в місь‑
краду можна пройти тільки з
COVID-сертифікатом.
— Перевіряємо, по любому, сер‑
тифікати. Записуємо, хто до кого
йде, — каже охоронець.
— Я маю такий код, що вакци‑
нований, — каже журналіст.
— Так, він дійсний, — відповідає.
— А ви їх якось скануєте, чи
можна просто показати і все? —
питаємо далі.
— Ні. Яке я маю право щось

Журналіст пробує увійти всере‑
дину, але двері закриті. За кілька
секунд двері відкриває прибираль‑
ниця та запитує, з якою метою він
хоче потрапити всередину.
— Хочу написати заяву, щоб от‑
римати «Карту тернополянина», —
відповідаємо.
— А ви маєте вакцинацію? —
питає жінка.
Журналіст показує QR-код у те‑
лефоні і… проходить всередину.
Більше жодної перевірки на під‑
робку, ніякого сканування.

Відділ квартирного
обліку
Тут ситуація була ідентичною.
Охорони на шляху до кабінетів
немає. Безперешкодно журналіст
потрапив всередину.
У будівлю відділу квартирного
обліку та нерухомості він увійшов
18 жовтня о 13.34, управління тор‑
гівлі, побуту та захисту прав спо‑
живачів — 18 жовтня о 13.44.

Управління ЖКГ

Біля входу на столі листок з но‑
вими правилами входу для відвід‑
увачів. Охорони немає. Журналіст
безперешкодно заходить всереди‑
ну. Одна з працівниць управління
ЖКГ запитує, з якого питання та
до кого прямує журналіст? Пояс‑
нюємо, що перевіряємо нові пра‑
вила входу для відвідувачів у під‑
порядковані міськраді виконавчі
органи.
— Біля входу є розпорядження
з новими правилами прийому, —
пояснює жінка.
— Але в мене ніхто не попро‑

сив сертифікат про вакцинацію, —
каже журналіст.
— А там ніхто на дверях не сто‑
їть. Це написали для свідомих лю‑
дей, — апелює працівниця.
Тобто нові правила ввели, але
в міськраді покладаються тільки
на «свідомих людей»?
Ми запитали в речниці місь‑
кради Мар’яни Зварич, як саме з
18 жовтня у відвідувачів перевіря‑
тимуть сертифікати на підробку та
чи скануватимуть їх?
— Будуть перевіряти наявними
методами, — відповіла пані Зварич.
Проте якими саме — не відповіла!

Чи може міська рада приймати
рішення про такі обмеження?
РОСТИСЛАВ
НЕБЕЛЬСЬКИЙ, ЮРИСТ:

–
 На мій погляд, такі
обмеження встановлювати не можна,
адже людям забороняють доступ до
органів влади тільки на тій підставі,
що в них немає вакцинації. Так, у
нас є чимало інших установ державної влади, і вони не обмежують
доступ. Тобто в міськраді ставлять
здоров'я своїх працівників вище,

аніж будь-кого іншого, хто контактує з громадськістю.
З іншого боку, багато речей зараз
можна робити дистанційно, надсилати заяви, звернення, інформаційні запити. Разом з тим, людям, які
хочуть, наприклад, отримати допомогу чи субсидію, це стало зробити
проблематичніше.
Органи місцевого самоврядування
мають право встановлювати карантинні обмеження, але вони не можуть
обмежити доступ до місцевої влади.

Правила поїздок між регіонами: які документи потрібні
ВИДАВНИЦТВО РІА

Із 21 жовтня набувають чинності
нові правила міжрегіональних пе‑
ревезень на жовтому та червоному
рівнях епіднебезпеки. Стосувати‑
муться вони регулярних та нере‑
гулярних перевезень. Йдеться про
автомобільний транспорт на ав‑
тобусних маршрутах, авіаційний
та залізничний транспорт міжоб‑
ласного сполучення, повідомляє
пресслужба МОЗ України.

Норми не стосуються міських та
внутрішньообласних перевезень.
Для користування міжрегіо‑
нальним транспортом у регіонах
із жовтим та червоним рівнем епід‑
небезпеки потрібно буде мати один
із вказаних документів:
— оформлений на порталі «Дія»
або в однойменному додатку «жов‑
тий» чи «зелений» міжнародний
чи внутрішній COVID-сертифікат
на підставі отримання однієї дози
вакцини або курсу вакцинації;

— іноземний COVID-сертифі‑
кат про щеплення вакцинами, які
включені ВООЗ до переліку доз‑
волених для використання в над‑
звичайних ситуаціях;
— документ про отримання од‑
нієї дози вакцини — форма 063‑О,
яку можна отримати одразу після
процедури у лікаря, який проводив
щеплення;
— міжнародне свідоцтво про
вакцинацію, яке буде чинним рік
від дати останнього щеплення.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»
Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» чергує журналіст Марія Бочан.
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.

Його можна оформити у лікаря,
що проводив щеплення в пункті
щеплення закладу охорони здо‑
ров'я, або в сімейного лікаря;
— негативний результат
ПЛР-тесту або експрес-тесту
на COVID‑19, чинні 72 години від
часу здавання матеріалу на аналіз.
Для пасажирів віком до 18 років
наявність вищевказаних докумен‑
тів, крім проїзного документа та
документа, що підтверджує особу,
не вимагається, повідомляє прес‑

служба Укрзалізниці.
Відповідальність за наявність
у водіїв, членів екіпажу та паса‑
жирів зазначених документів несе
перевізник. Якщо виникли питан‑
ня щодо нових правил перевезень,
телефонуйте до Контактного цен‑
тру Укрзалізниці: 0 800 503 111.
До слова, Укрзалізниця уже
звернулася до більш ніж 20 лабо‑
раторій із пропозицією організу‑
вати тест-пункти на найбільших
вокзалах країни.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Редакція «RIA плюс» та «20 хвилин»
43-00-50
Аварійна газу
104, 51-51-26
Аварійна водоканалу (диспетчер)
51-97-58,
(050) 437-43-53
Аварійна тепломереж
25-48-10
Аварійна електромереж
52-24-66

Гаряча лінія Тернопільської міської ради
у робочі дні, з 9.00 до 18.00
067-009-15-40
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

РЕПОРТАЖ
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МИ ЗАДИХАЄМОСЬ! ЕКСКЛЮЗИВНО
З КОВІДНОГО ВІДДІЛЕННЯ

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

Лікарні в Тернополі майже за‑
повнені, тому відкривають нові
відділення. Ми побували у «Тер‑
нопільському регіональному фти‑
зіопульмонологічному медичному
центрі» та побачили, яка ситуація
насправді.

Як працює лікарня
Ковідне відділення в закладі
працювало і під час першої хви‑
лі. Улітку хворих було мало, тому
заклад не надавав таку допомогу.
Однак нещодавно там відновили
прийом хворих на коронавірус.
— Наш заклад лікує хворих
на коронавірус останні 2,5 міся‑
ця, — каже директор лікарні Вадим
Рудик. — Наразі розгорнули 140 лі‑
жок. Майже всі вони заповнені. Як
і під час минулої хвилі, надаємо
допомогу пацієнтам з середнім та
тяжким ступенями хвороби. Маємо
централізовану подачу кисню та
кисневі концентратори. У нас є
«киснева бочка» на 5 тонн для цен‑
тралізованої подачі кисню. Розхід
кисню дуже великий.
Хворі лежать у трьох відді‑
леннях — є два інфекційних —
по 60 ліжок — та одне перепро‑
фільоване пульмонологічне —
на 20 місць.

«Брудна зона»
Відділення розташовані в окре‑
мому блоці. Вхід стороннім —
заборонений. Двері до відділень
зачинені. Перш, ніж потрапити
до «брудної зони», одягаємо за‑
хисний костюм — спеціальний
комбінезон, респіратор, рукавички,
бахіли. Очі можна захистити спе‑
ціальним щитком або окулярами.
Відкритих частин не має бути…
У коридорах тиша, яку перери‑
ває звук роботи кисневих концен‑
траторів. Медики проводять обхід.
Дехто з пацієнтів не в змозі навіть
самостійно поправити маску. Без
допомоги та нагляду санітарок
не всі здатні самостійно піднятися.
Люди кажуть: «Ми задихаємось,
не всі можуть дійти до вбиральні».
Пацієнти лежать в палатах відпо‑

відно до важкості хвороби. Ті, хто
одужує та готується до виписки —
в окремій палаті, важкі хворі —
в інтенсивній терапії. У палатах є
вбиральні та душові. Харчування —
чотири рази на день. Як кажуть
пацієнти — годують добре та смач‑
но, щоправда через ковід смак та
запах тут відчувають не всі. З їжею
проблем немає. Вона безкоштовна
для всіх пацієнтів, як і лікування.
В окремій кімнаті зберігаються
ліки, розчини для крапельниць та
все необхідне. Медсестри підготу‑
вали для пацієнтів ліки. У кожного
вони різні, залежно від важкості
хвороби та призначення лікаря.

Що кажуть пацієнти
Нам вдалося поспілкуватися з
пацієнтами. Більшість з них лежать
чи сидять на ліжку. Навіть вийти з
палати декому важко — починаєть‑
ся задишка. При розмові бачимо,
як їм важко навіть говорити.
Більшість з них кажуть — ніколи
не думали, що можуть потрапити
в лікарню з цією хворобою. Пере‑
важна частина хворих — пенсіоне‑
ри 60+. Але є і молодші.

ФОТО: ВАДИМА ЄПУРА

Ковід  Журналіст «RIA плюс»
побував у ковідному відділенні
Фтизіопульмонологічного медичного
центру, де лікують пацієнтів з усієї області.
Що відбувається за стінами відділення?
Що кажуть пацієнти та чи є серед них
вакциновані? Та чому медики вважають,
що починається ще страшніша та важча
хвиля – про це у матеріалі

Найважчі пацієнти лежать в палаті інтенсивної терапії. Більшість хворих в лікарні віку 40+,
але є і молодші. Тому бережіть себе і своїх рідних!
стало краще. Вона зараз вдома,
я в лікарні.
І таких історій чимало… Дехто
має серйозні ураження легень, їм
потрібен постійний нагляд медиків.
У багатьох був страх та розпач.
Хтось каже — якби не вчасна до‑
помога лікарів — все могло закін‑
читися плачевно.
— Я у лікарні вже два тижні.
У мене не дуже важка форма, але
була дуже висока температура —
до 40 градусів, — каже пацієнтка
з Бережанщини Катерина Небес‑
на. — Сама вдома я не вилікувалась
би. Коли дізналась, що в мене ко‑
ронавірус — було дуже страшно.
Не щеплювалась, бо в мене алер‑
гії на багато медикаментів, тому
побоялась. Але хочу сказати тим,
хто вагається чи боїться — це дуже
страшно бачити людей, які зади‑
хаються від хвороби.

Відділення майже
повністю заповнене,
Палата інтенсивної
але ніхто з пацієнтів не терапії
Під час першої хвилі в ковідно‑
міг подумати про те,
му відділенні була і реанімація. Як
що опиниться в лікарні розповів директор закладу, під час
з діагнозом COVID-19
нової хвилі вирішили на кожно‑
— У мене піднялась температура,
і я зрозумів, що щось не так, —
розповідає пацієнт Ярослав з Ве‑
ликих Гаїв. — Здав тест і прийшов
позитивний результат. Я вперше
хворію. Це дуже неприємні відчут‑
тя. На третій день хвороби в мене
зник нюх та смак. Не вакцинував‑
ся і, скажу чесно, — жалкую, що
цього не зробив. Чому не щепив‑
ся — не можу сказати. Якось так
вийшло… Але тепер всім близьким
і знайомим, які не вакцинувалися,
раджу це зробити. Ковід — це дуже
неприємно. Моя дружина була
вакцинована і від мене підхопила
хворобу. Але вона легко перенесла,
буквально день були симптоми і

му поверсі виділити палати для
інтенсивної терапії для важчих
пацієнтів. Це трохи зменшило
навантаження на медпрацівників.
Тож у палатах інтенсивної терапії
тепер — найважчі хворі. Картина
не з приємних. Під час нашого
візиту в такій палаті були двоє
чоловіків старшого віку. Вони
під крапельницями та з кисневи‑
ми масками. Самостійно дихати
вони не можуть. Як кажуть лікарі,
кількість кисню, яку споживають
важкі пацієнти, може бути різною.
Якщо ураження легень велике —
підключають до кисневих точок.
Спеціальна станція з киснем сто‑
їть біля відділення. Він надходить
до палат. Є люди, яким на хвилину

потрібно 50–58 літрів кисню. Для
порівняння — доросла здорова лю‑
дина вдихає близько 7 літрів пові‑
тря за хвилину…
Коли пацієнту стає краще —
його підключають до кисневих
концентраторів. Це прилад, який
добуває кисень з повітря. Щоб за‑
безпечити ним для життя важчих
пацієнтів, одного концентратора
часто недостатньо — їх потужності
не вистачає. Працює одразу два.
Поруч — апарат ШВЛ. Він, як
і лікарі, завжди напоготові. Часто
буває так, що пацієнту різко стає
гірше і треба рятувати людину.
Таке може статись у будь-який час,
тому навіть вночі є чергові лікарі,
які стежать за хворими.

Чи є вакциновані?
Завідувачка відділення каже —
серед усіх пацієнтів, яких госпіталі‑
зовували з ковідом, вакцинованих
можна перелічити на пальцях од‑
нієї руки. Такі пацієнти перено‑
сять хворобу значно легше. Серед
вакцинованих ще жоден не помер.
Ми зустріли шкільного психоло‑
га з Бережанської загальноосвітньої
школи № 1 Богдану Машко. Вона
мала два щеплення і вакцинува‑
тися хотіла сама, однак захворіла.
Хвороба протікає легше, хоча через
супутні хвороби довелось госпіталі‑
зуватися. Каже — безмежно вдячна
лікарям, які дбають про них.
Медики та лікарі наголошу‑
ють — вакциновані теж можуть
захворіти, адже вакцинація не за‑
хищає від самої інфекції, однак
щеплені переносять ковід у лег‑
кій формі. Імунізація захищає від
ускладнень та смерті.
У департаменті охорони здо‑
ров’я ТОДА повідомляють, що
приблизно 3% серед усіх хворих
мали щеплення, однак більшість
лікувалися амбулаторно.

Ковід агресивніший

Завідувачка першого інфекцій‑
ного відділення Любов Кицай
каже — пацієнти стали важчі.
— Ковід став набагато склад‑
ніший, — розповідає завідувач‑
ка. — Хворі поступають важчі — з
високою температурою та низь‑
кою сатурацією крові. Складних
випадків побільшало.
Вірус дає ураження на нервову
систему. Часто пацієнти мають
психічне збудження або навпа‑
ки — депресивні. Бувало і таке,
що пацієнти хотіли покинути відді‑
лення, зривали з себе маски, не хо‑
тіли приймати ліки. Це наслідки
впливу вірусу на нервову систему.
— Раніше, під час першої хви‑
лі ковіду, таких випадків у нас
не було, — каже пані Кицай. —
Вже є дослідження ВООЗ, що
коронавірус, крім клітин легень,
любить вражати клітини голов‑
ного мозку. Це дуже утруднює
лікування.
А от те, що хвороба тепер вражає
лише молодих — спростовують.
— Зазвичай, це люди середнього
віку, від 40 років, — каже Любов
Кицай. — Багато людей пенсійно‑
го віку. Були і молодші, але вони
мали супутні хвороби — серцеві,
легеневі. Найбільш проблемні па‑
цієнти, які мають цукровий діабет,
серцеві хвороби. Це хворі, які мали
онкологію або з імунодефіцитами.
Лікарі втомлені. Важко не лише
фізично, а і психологічно, каже за‑
відувачка. А найважче може бути
попереду — лікарі помічають, що
кількість хворих постійно збільшу‑
ється, пацієнти важчі. Не виклю‑
чають того, що ця хвиля буде ще
важчою, ніж навесні.
Тому медики радять берегти себе
та не ігнорувати правил карантину.
Адже від хвороби не застрахований
ніхто, щодня ковід забирає життя…
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ДОПОМОЖЕМО ДІТЯМ РАЗОМ
ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM,
097– 161‑41‑50

Улітку ми розповідали про те,
як живуть діти в Тернопільсько‑
му обласному спеціалізованому
будинку дитини, у народі цей
заклад знають, як «Малятко».
Історії вихованців зворушують.
— У нашому закладі 36 вихован‑
ців і завдяки підтримці благодій‑
ників ми маємо змогу зробити так,
щоб вони отримували усе необ‑
хідне та жили в хороших умовах, —
розповідає директорка закладу Інга
Кубей. — Волонтерів у нас багато.
Допомагають з‑за кордону, допо‑
магають з Тернополя та з інших
міст. Ми щиро дякуємо кожному,
хто відкрив своє серце та знайшов,
як підтримати крихіток.
Крім того, Будинку дитини мож‑
на допомогти, якщо ви принесете
деякі предмети догляду: підгузки,
гелі, мило, одяг та іграшки.
Щодо найменших вихованців,
за словами керівниці закладу, їм
можна приносити фруктові та ово‑
чеві пюре, призначені для дітей з
6‑ти місяців. У цей час починають
вводити прикорм.
Загалом, якщо ви бажаєте до‑

помогти дітям, краще узгодити
попередньо потребу дитячого
будинку в тих чи інших речах чи
продуктах: бо бувають випадки,
коли є надлишок чогось одного, і
потреба іншого.
Якщо йдеться про фрукти, їх
малюки можуть не встигнути з'їсти.
Осінь — час, аби зміцнити свій
імунітет та підготуватися до зими.
Чи не у кожній сім'ї діткам в цей
час стараються дати якнайбільше
свіжих сезонних фруктів та овочів,
щоб малюки збагатились вітамі‑
нами на весь рік. Тому редакція
«RIA плюс», «20 хвилин» відкрила
збір коштів на вітаміни для дітей.
Стартувала акція 6 жовтня і три‑
ватиме до кінця листопада.

Зворушливий
дзвінок з‑за кордону
Лише за кілька днів від початку
благодійної акції для допомоги ви‑
хованцям дитячого будинку на неї
відгукнулись уже десятки людей.
За кілька днів після того, як ми
розпочали акцію, до журналістки
зателефонували з невідомого но‑
мера із закордонним кодом. Жінка
представилась Олесею.
— Вітаю, я хотіла б допомогти

Список необхідного для дітей
Безмолочна каша, масло,
дитяча суміш «Малютка»,
цибуля, харчова сода, паперові рушники, серветки, засіб
для чищення труб, для миття
унітазу, підлоги, кухні, плямовивідник, рідке господар-

ське мило, пакети для сміття,
рідкий пральний порошок,
енергозберігаючі лампочки,
папір ксероксний, батарейки
пальчикові для іграшок, кулькові ручки, зошит-книжка А4,
файли.

ГРАФІКА ОКСАНИ НАГОРНОЇ

Допомога  Редакція «RIA плюс» та «20
хвилин» оголосила збір коштів на вітаміни
для вихованців Тернопільського обласного
спеціалізованого будинку дитини, що на
вул. Сахарова

Переказати кошти для допомоги дітям можна, перейшовши за QR-кодом
дітям. Зараз живу в Італії і часто
читаю новини України та Тер‑
нопільщини, адже сама родом із
Бережанщини. Дуже зворушили
історії дітей, про яких ви написали
і я хочу їм допомогти, — каже вона.

За зібрані кошти
ми закупимо
продукти та засоби
гігієни для закладу.
Про всі кошти
прозвітуємо
100 євро пані Олеся передала
своїй подрузі, тернополянці пані
Людмилі. А 12 жовтня наша жур‑
налістка разом із нею відправи‑
лась до «Малятка», аби віддати їх
на потреби будинку.
Благодійниця попросила пере‑
дати гроші на те, справді потрібне
дітям. Тож для нас це відповідальна
справа. Порадившись із керівни‑
цею закладу Інгою Кубей, за них
вирішили закупити рибу до столу
малюкам. Для цього уклали дого‑

вір із приватним підприємцем, аби
він міг підвозити свіжий продукт
щотижня на зазначену суму. Саме
так у заклад доставляють і інші
продукти.
Копію договору ми опублікуємо
у звіті про благодійну акцію зго‑
дом. Наразі маємо у редакції акт
про передачу благодійних коштів.

Долучаються
тернополяни і люди
з інших міст

Приємно, що нашу акцію під‑
тримали і відомі тернополяни.
На рахунок, який ми відкрили
для допомоги дітям, вже надійш‑
ло кілька тисяч гривень, а дописи
в соцмережах про акцію поширили
відомі тернополяни.
Серед них і депутат Тернопіль‑
ської районної ради Андрій Шку‑
ла. Він закликав приєднуватись
до акції.
А ще нам допомагають волонте‑
ри благодійної організації з Волині
«Дарунок». Вони мають відправити
для дітей деякі товари зі списку
вже згодом.

Кошти можна перерахувати
на благодійний рахунок редакції,
перейшовши за посиланням, зчи‑
тавши QR-код з довідки. Суму, яку
читачі перераховуватимуть, буде
видно у вікні «Допомога» у пра‑
вому верхньому куті екрану.
За усі зібрані кошти ми домо‑
вимося про купівлю необхідних
продуктів для Тернопільського
обласного спеціалізованого бу‑
динку дитини «Малятко». Звіт
опублікуємо.
Окрім того, якщо ви бажаєте
допомогти продуктами, одягом
або потрібними дітям речами, ви
можете приносити їх у редакцію,
попередньо сконтактувавши з на‑
шою журналісткою за телефоном:
097–161–41–50 Ольга Турчак.

Як допомогти
Допомогу можна приносити
за адресою: м. Тернопіль, вул.
Академіка Андрія Сахарова, 2.
Щоб узгодити, що саме потрібно
дітям, можна зателефонувати у
заклад. Номер: 0352-261-932.

Як в тернопільському дитсадку осінній ярмарок
провели. Раділи батьки та малюки
Яскраві декорації, зроблені влас‑
норуч вихователями та батьками
вихованців Тернопільського дит‑
садка № 21, прикрасили подвір'я
закладу. Так у садочку підготува‑
лись до «Осіннього ярмарку», аби
перетворити жовтень для малюків
на справжню казку.
Із самого ранку 13 жовтня до‑
шкільнята у садочок № 21 при‑
йшли із святковим настроєм. Пе‑
ред тим, як зайти у групи — усі
фотографувались біля локацій, які
розмістили у дворі. Тут і «Пан Гар‑
буз з родиною», і справжні овочі,

ФОТО: СТУДІЯ «КАРМЕН»

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

На подвір’ї дитсадка розмістили креативні фотозони. Їх
стоворили вихователі разом з батьками

вирощені бабусями та дідусями
у селах та привезені спеціально
до ярмарку, і різнобарв'я осінніх
квітів. Усе продумано в народному
стилі.
— Осінь — неймовірна пора, ми
вирішили провести таке свято, аби
привернути увагу дітей до краси,
яка є навколо нас. Також свят‑
кову програму наповнили укра‑
їнськими традиціями. І серед них
важливі: гостинність, щедрість
та щирість, — каже завідувачка
дитсадка № 21 Людмила Бла‑
женко. — Наше свято принесло
всім хороший настрій, об’єдна‑
ло вихователів, батьків та діток.
Хочу щиро подякувати усім, хто

не пошкодував часу та долучився
до створення такої краси.
«Осінній ярмарок» став осо‑
бливим святом. Проте цього року
адміністрація вирішила провести
його лише для малюків, зважаючи
на карантинні обмеження. Все ж
батьки долучилися до підготовки,
адже фотолокації вони створювали
кілька днів разом із вихователями.
— Мій синочок із садка повер‑
нувся в неймовірному настрої, вра‑
жень від свята дуже багато. Хочу
подякувати завідувачці садочка та
вихователям за те, що вони ство‑
рюють казкову атмосферу для на‑
ших дітей, — каже мама одного із
вихованців пані Олександра.

ПРОБЛЕМИ
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РОЗЧИСТИВ ХАЩІ БІЛЯ БУДИНКУ,
А ЙОГО ПОТЯГЛИ ДО СУДУ

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067– 747‑28‑44, IRYNA.
BELYAKOVA@GMAIL.COM

Ця історія настільки абсурдна,
що просто не може бути правдою,
або жінка, яка звернулась до ре‑
дакції, щось недоговорює. Такою
була перша реакція журналістів
«RIA плюс», коли почули крик
душі та благання про допомогу
пані Олександри.
Ми почали розбиратись у ситуа‑
ції і виявилось — ні, все правильно.
Пенсіонер власноруч розчистив
хащі за будинком. Як кажуть меш‑
канці, кущі толком не підрізали
і не впорядковували, відколи іс‑
нує будинок — а це вже 38 років.
Замість подяки чоловік отримав
протокол від екоінспекції і суд.

Напрацювався гірко,
ще й оштрафували
Люди звернулись до юристів.
Також Олександра Ільчишин звер‑
нулась до журналістів.
— Три роки нас мордують — ли‑
сти і гроші, гроші і листи. Куди
ми вже тільки не звертались за до‑
помогою. В ту ж міськраду — і
за захистом, і за матеріальною
допомогою, аби оплатити той
штраф і забути це все. Проте нам
відмовили, мовляв, нема коштів в
бюджеті,— поділилась пані Олек‑
сандра. — З мого чоловіка зробили
мало не злочинця. А в чому він ви‑
нен? Що просто хотів, аби до Дня
міста в нас біля будинку був поря‑
док, а не зарості, які перетворились
на сміттярку та туалет?

Шкода кущам
і збитки державі?
Герою публікації Івану Ільчиши‑
ну, про якого піде мова, 67 років.
Він пенсіонер та інвалід. Проживає
з 70‑річною дружиною Олексан‑
дрою. Проживає подружжя у ба‑
гатоповерхівці на бульв. Петлюри,
10. Кущі, про які йде мова, — саме
за будинком, попри алею.
Кущі спіреї заросли бур’яном, і
самі розрослись не на жарт. Висота
сягала понад середній людський
зріст. Літній чоловік вирішив все
довести до пуття напередодні Дня
Тернополя. Події відбувались на‑
прикінці серпня 2018 року.
Зараз кущі знову виросли вищи‑
ми за п. Івана, якого звинуватили

у тому, що він їх знищив.
— Кущі були старі, занедба‑
ні. Він як то все впорядковував,
дуже наробився. За це еконоін‑
спеція в області його оштрафува‑
ла на 1474 грн, — розповіла пані
Олександра журналістці. — Мотив:
що без дозволу міської влади,
не в пору року підстригав і заба‑
гато підстриг, чим завдав шкоди
кущам і збитків державі.
Як написали в протоколі — зали‑
шилось 50 см. Пенсіонери перемі‑
ряли — 76 см вже зрізаних кущів.
Коли пенсіонер почав давати
раду хащам, знайшлись і невдо‑
волені. Сусіди однієї з квартир
великого будинку подзвонили
до екоінспекції. Інспектор приїхав,
застав чоловіка за роботою і склав
протокол про порушення.
Мешканці здебільшого підтри‑
мали пана Івана і намагались його
захистити. На документі, який но‑
сили пенсіонери в екоінспекцію, —
понад 30 підписів. Стільки ж було,
й коли звертались до міськради.
Натомість на домашню адресу
пенсіонерів почали надходити ли‑
сти з вимогою оплатити штраф.
Погрожували судом.

«Оштрафувати мали
б комунальників — за
невиконання робіт
з благоустрою. А
не пенсіонера, який
виконав їхню роботу»
— Ми ж нічого не нашкодили!
А ще була вимога від виконавчої
служби оплатити штраф 888 грн
за адмінпорушення — його вже оп‑
латили. Це за те, як ми розуміємо,
що не сплачуємо штраф за прото‑
колом екоінспектора, якого чо‑
ловік тоді відмовився підписати.

Є порядок дій
Справу про стягнення штрафу
екоінспекція передала до суду.
Пенсіонер порушив порядок до‑
гляду за зеленими насадженнями
в населених пунктах, пояснив
начальник екологічної інспекції
в області Роман Нитка. Є чітко
визначений порядок і такі дії ма‑
ють вчиняти певні особи, які зна‑
ють, як і коли це потрібно робити.

АХІВ ІВАНА ІЛЬЧИШИНА

Суди  Фактично чоловік зробив роботу
за комунальників, натомість отримав
штраф, еквівалентний його місячній
пенсії, та зневіру у всіх і вся. А що кажуть
у міськраді, куди родина за допомогою
зверталась неодноразово, але щораз
отримувала відмови — читайте у матеріалі

Івану Ільчишину 67 років. Він пенсіонер та інвалід. Проживає з дружиною пані Олександрою
(на фото) на бульварі Петлюри, 10. Кущі, про які йдеться, саме за будинком, попри алею
Звернення від мешканців було, що
кущі зрізають, — і екоінспектори
змушені були відреагувати.

За що протокол
Василь Дуда, держінспектор з
охорони навколишнього середо‑
вища Держекінспекції в області
був тоді на місці подій. Обрізані
кущі побачив, того, хто обрізав,
на місці не застав.
— 27 серпня 2018 р. я повтор‑
но виїхав на місце, бо люди по‑
відомили, що є на місці той, хто
нищить насадження, — розповів
Василь Дуда. — Застав громадяни‑
на, який здійснював пошкоджен‑
ня зелених насаджень до ступеня
неприпинення росту. На землях
загального користування місь‑
кради. Оформив протокол за ст.
153 КУпАП. На його підставі ви‑
несено постанову про накладання
адмінстягнення.
За порушення пенсіонер мав би
сплатити штраф, близько 170 грн.
Але ж є ще шкода державі.
— За пошкодження нарахована
майнова шкода у сумі 1474 грн, —
повідомив Василь Дуда. — Там
вказано, що насадження знищені
не до ступеня припинення росту.
Тобто, кущ спіреї буде рости, але
не з тою силою. Проведенням ро‑
біт і обрізки мають займатись лише
особи, які володіють спеціальними
знаннями.
Тоді журналісти поцікавились,
а якою є відповідальність самого
балансоутримувача, який забув про
хащі за будинком.
— Є комісія, яка займається
обстеженням зелених насаджень,
до складу якої входять в тому
числі і працівники міськради, і
наші спеціалісти, — пояснив Ва‑
силь Дуда. — Ця комісія виїжджає
на місце і фіксує, що зелені наса‑
дження потребують догляду.

За що штраф?
Примусити ЖЕК прибрати та
нарешті навести лад, каже інспек‑

тор, вони не можуть, бо це не їхні
повноваження. Однак підприєм‑
ство, яке утримує дану ділянку,
зобов’язане косити траву, та до‑
глядати за рослинами. Для цього
потрібно звертатись до міськради,
адже саме вона є балансоутриму‑
вачем, запевнив екоінспектор.
А вони вже дають вказівку вико‑
нати роботи тим, хто і без нагаду‑
вання має це зробити.
— Оскільки порушення було
зафіксовано, була заявлена ви‑
мога про оплату штрафу, — пояс‑
нив екоінспектор. — Коли я був
на місці, повідомив чоловіка, що
складаю протокол. Він відмовився
підписати його. Тоді ми направили
повідомлення про розгляд спра‑
ви в Держекоінспекцію. Але він
не з’явився.
Тому постанову винесли без його
участі, про що також було його по‑
відомлено за домашньою адресою.
— Порушнику на місці пропону‑
вали припинити роботи, — ствер‑
джує Василь Дуда. — Пенсіонер з
дружиною приходили до міськра‑
ди, аби їм заднім числом видали
дозволи. Приходили й до нас.
На зауваження журналістки, що
кущі відновились, інспектор пого‑
дився і додав: «Це закономірно».
— Вони й надалі потребують
догляду, але робити це має лю‑
дина чи організація, яка знає, як
це робити. Це його (пана Івана —
прим. авт.) думка, що він все ро‑
бив правильно. Він може у себе
в садку керувати. Ми пропонували
добровільно оплатити штраф. Коли
цього не відбулось, передали все
юристам, — каже інспектор.

То хто ж порушник?
Якщо пана Івана вважають по‑
рушником, то як тоді назвати тих,
хто роками не доглядав за кущами?
— На об’єктах благоустрою дер‑
жавної чи комунальної власності
відповідальними є балансоутри‑
мувачі цих об’єктів — спеціально
уповноважені на конкурсних за‑

садах державними чи місцевими
органами влади підприємства, ор‑
ганізації, які відповідають за утри‑
мання та збереження зелених на‑
саджень на підпорядкованих те‑
риторіях зеленого господарства, —
пояснила юристка Марія Бочан.
Порушення тягнуть накладення
штрафу на громадян 340—1360 грн
і на посадових осіб, громадян —
суб'єктів підприємницької діяль‑
ності — 850—1700 грн.
— Тобто, на посадових осіб Де‑
партаменту ЖКГ міськради розпо‑
всюджується адмінвідповідальність
за неналежний догляд і відсутність
такого догляду за зеленими насад‑
женнями, — підсумувала Марія
Бочан.
За коментарем ми звернулись і
до міськради.
— Якщо розглядати випадок з
чоловіком, якого оштрафували,
то він здійснював обрізку на при‑
будинковій території,— повідомила
речниця міськради Мар’яна Зва‑
рич. — Якщо йдеться про зелені
насадження в межах «червоних
ліній», то технічним завданням
передбачаються території для про‑
ведення догляду в межах виділених
коштів.
Тобто, якщо йдеться про прибу‑
динкову територію — треба з пре‑
тензіями звертатись до колишніх
жеків, а тепер приватних підпри‑
ємств. Мовляв, міськрада до них
не має стосунку.
Якщо мова йде не про прибудин‑
кову територію житлового будинку,
треба встановити балансоутримува‑
ча. І це зробить муніципальна ін‑
спекція вже після письмової скарги
мешканців, запевнили у міськраді.
І наостанок про кущі, які обрізав
пенсіонер. Спірея квітне у травні.
Обрізка — тільки санітарна, і фор‑
муюча після цвітіння, за бажанням.
То якщо кущ відцвітає в травні,
а пенсіонер обрізав його у серпні,
то невже так сильно понищив кущі
і завдав аж таких збитків? Ми й
надалі стежитимемо за ситуацією.
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ЯК ВРЯТУВАТИ ДИТИНУ ВІД ГРИПУ
НАТАЛІЯ СУМСЬКА

Грип — це не звичайне ГРВІ,
як багато хто думає! Це захворю‑
вання, яке важко переноситься і
може спричинити ускладнення:
пневмонії, отити, синусити, ме‑
нінгіти. Ситуація з коронавірус‑
ною інфекцією теж залишається
складною, і ризик нашарування
двох інфекцій все ще існує.
Чому у 2021 році важливо
вакцинуватися від грипу всією
сім’єю, адже у 2020 ця хвороба,
судячи з даних, дещо здала свої
позиції?
Дійсно, у 2020 році статисти‑
ка захворюваності на грип була
нижчою за попередні роки. Але
не варто забувати, що такий
ефект дали суворі карантинні
обмеження. Зараз ми поверну‑
лися до майже звичного режиму:
діти ходять до школи та садочків,
працює громадський транспорт,
торговельні центри та розважаль‑
ні заклади, організовують бага‑
толюдні заходи.
До того ж, багато хто вже
«звик» до коронавірусу і почали
нехтувати носінням масок та до‑
триманням соціальної дистанції.
Це все дає грипу шанс по‑
вернути втрачені позиції. Тому
захист важливий! І не тільки
для дорослих, а й малечі. Про
це наголошують медики КНП
«Тернопільська міська дитяча
комунальна лікарня».

Хворих стало більше
Від початку вересня лікарі спо‑
стерігають зростання кількості
хворих на ГРВІ. Як і по всій
Україні, у Тернополі також по‑
мітна тенденція до зростання
нових випадків захворювання
на ковід серед дитячого насе‑
лення.
— Щорічна вакцинація — най‑

дієвіший засіб для профілактики
грипу. Вакцина не впливає нега‑
тивно на імунітет дитини, а зміц‑
нює його і змушує працювати
більш активно і продуктивно, —
розповідає лікар–педіатр педіа‑
тричного відділення № 1 Оксана
Бугера. — Зараз вакцинація від
грипу є вкрай актуальною, адже
запобігає нашаруванню кількох
небезпечних вірусних інфекцій.
Вакцинація дозволена дітям
від 6–місячного віку.
Якщо її проводять вперше жит‑
ті, то потрібно два щеплення з
інтервалом в один місяць. Надалі
імунізацію проводять однократ‑
но.
— Переважно щеплюються
цілими сім’ями. Коли і батьки
вакциновані, стараються щепити
і діток. Батьки радяться, ми ог‑
лядаємо дитинку, і тоді вже вак‑
цинуємо, — пояснює пані Бугера.
Якщо провести паралелі,
то охочих вакцинуватися від гри‑
пу стало більше. Це досить ра‑
ціональне рішення, адже справ‑
ді знижує ймовірність важкого
перебігу хвороби та ускладнень.

Коли треба
вакцинуватися
Вакцинуватися проти грипу
можна протягом всього епідсезо‑
ну — з осені до весни. Найкраще
це зробити до початку циркуляції
вірусів, вже у жовтні, наголошує
медичний директор з поліклініч‑
ної роботи Володимир Кучма.
— Сезон грипу починається
десь у грудні–січні. Вакцинувати‑
ся можна аж до середини весни.
Але чим раніше це зробити, тим
краще, тому що імунітет починає
вироблятися орієнтовно за два
тижні, — пояснює лікар.
Оскільки вірус мутує, тому
вакцинуватися проти грипу треба
щороку.

ФОТО: АРХІВ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ

Сезон  Ситуація з коронавірусною
інфекцією складна. Щоб не було ризику
нашарування двох інфекцій, потрібно
вакцинуватися від грипу. Препарати для
щеплень вже у Тернополі

Зробити щеплення лікарі радять вже восени, аби до зими дитячий організм був
захищеним
За інформацією МОЗ, у 2021–
2022 роках очікується аналогіч‑
ний епідемічний сезон грипу,
як і минулого року. Очікується
циркуляція штамів B/Washington,
H1N1 та H3N2. Він не відрізня‑
тиметься появою нових штамів
або прогнозами щодо важчого пе‑

Вакцина не впливає
негативно на
імунітет дитини,
а зміцнює його і
змушує працювати
активно
ребігу хвороби. Про це розповів
Ігор Кузін, заступник міністра
охорони здоров’я — головний
державний санітарний лікар
України.

Які вакцини є
в Тернополі
Цього епідемічного сезону

Як пройти вакцинацію?

Які є протипокази?

• Зверніться до педіатра для медогляду.
• Лікар огляне вас і, якщо немає протипоказань до
щеплення, порадить придбати вакцину.
• Придбайте препарат в аптеці вашого міста.
• Важливо: зберегти чек для визначення точної дати
й часу придбання вакцини.
• Вакцинацію здійснюють у кабінетах щеплень. Доставити вакцину до кабінету щеплень важливо без
порушень холодового ланцюга. Інакше вакцина може
втратити свої якості.
• У пригоді стане спеціальна сумка з холодовим елементом, яку можна придбати або ж отримати під
заставу в аптеці (близько 200 грн). Також деякі аптеки
надають послугу безкоштовної доставки вакцини.
• Отримайте щеплення.

• Діти молодші 6 місяців.
• Гостре інфекційне захворювання, що
супроводжується температурою вище
38–38,5°С.
• Тяжка алергічна реакція (анафілактична)
на попередню дозу вакцини чи відома
тяжка алергічна реакція на один із компонентів вакцини (наприклад, курячий
білок) – трапляється вкрай рідко.
• При наявності захворювань та станів, що
вимагають особливого лікування, і тоді
імунітет проти грипу не сформується. Наприклад, хіміотерапія у онкохворих, при
вживанні ліків, що пригнічують імунітет;
при окремих вроджених імунодефіцитах.

в Україні є три вакцини різних
виробників: корейського —
«Джісі флю», французького —
«Ваксігрип» та нідерландсько‑
го — «Інфлувак».
— Перша і друга вакцини
вже є в аптечній мережі міста.
Вакцинація від грипу не вхо‑
дить до переліку обов’язкових
щеплень. Тому кожен може
придбати в аптеці вакцину та з
дотриманням холодового ланцю‑
га принести її до свого сімей‑
ного лікаря чи лікаря–педіатра.
Місцевий орган самоврядування
виділив нам 40 тисяч гривень
на закупівлю вакцини для со‑
ціально незахищених категорій
(сиріт, із багатодітних сімей
тощо). Ми подали пропозицію
на тендер, однак немає охочих
підприємств, які готові були б
продати нам ці препарати, — го‑
ворить Володимир Кучма.
Володимир Кучма додає, що
ефективність вакцини залежить
від багатьох чинників. Зокре‑
ма від того, коли була введена,
яким був стан пацієнта й інших
медичних факторів.
— Але захворіти на грип піс‑
ля введення вакцини нереально.
Оскільки це інактивований збуд‑
ник вірусу, тому спровокувати
захворювання він не може, —
акцентує спеціаліст. — Однак
пам’ятайте: вакцинація проти
грипу не захищає від захворю‑
вань на інші респіраторні віру‑
си. Зокрема, і від коронавірусу.
Так само як щеплення проти

COVID–19 не захищає від грипу.

Щеплюють і батьків
Якщо в попередні роки від
грипу вакцинувалося приблизно
20–30 дітей, то минулого року
їх було аж 400, відзначає Воло‑
димир Кучма.
Перш ніж зробити щеплення,
лікар вивчить картку дитини,
виміряє їй температуру і прове‑
де загальний огляд. Лікар також
надасть вам форму інформованої
згоди і оцінки стану дитини для
проведення вакцинації. Форма
заповнюється одним із батьків
або опікунів дитини. Запо‑
внений документ залишається
у медичному закладі, у якому
проводиться вакцинація.
Якщо батьки виявили бажан‑
ня щепитися від грипу разом із
дітьми, у поліклінічних відділен‑
нях міської лікарні, їм у цьому
не відмовляють.
— Дорослі дають довідку від
сімейного лікаря про те, що
він здоровий, підписують ін‑
формаційну згоду та надають
амбулаторну картку пацієнта.
Після проведення вакцинації
наші спеціалісти вносять відпо‑
відні дані у картку. Після чого
в інформаційну систему НСЗУ
заносять дане щеплення, — роз‑
повідає лікар.
Якщо діти з 12 років отрима‑
ли щеплення від ковіду, через
14 днів їм можна робити вакци‑
націю від грипу.

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО РОБОТУ
МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ,
ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.

ЗДОРОВ'Я
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Е-ЛІКАРНЯНИЙ: ЧИ ПРАЦЮЄ ЦЕ
У ТЕРНОПОЛІ? РАДИМО, ЯК ДІЯТИ
МАРІЯ БОЧАН, 096– 286‑68‑23, MARIIA.
BOCHAN@GMAIL.COM

Уже всі заклади охорони здо‑
ров’я України формують медичні
висновки замість видачі паперових
лікарняних. Станом на 1 жовтня
2021 року, у Тернопільській об‑
ласті видали 2100 електронних
лікарняних.
— Маю підписані декларації з
педіатром та з сімейним. Захворіла
дитина, я не вийшла на роботу,
однак нам з педіатром не вдалося
відкрити мені електронний лі‑
карняний. Перевірили інформа‑
цію в деклараціях і з педіатром,
і з сімейним — все правильно,
але лікарняний не відкривається.
Вибиває причину: «непрацездатна
особа незареєстрована». Не знаю,
що робити, а гаряча лінія МОЗу
перевантажена, — ділиться своєю
проблемою тернополянка Лілія.

Які помилки
виникають?
Тим часом люди у Фейсбук роз‑
повідають про типові помилки при
роботі з е‑лікарняними:
«Помилка обробки з боку ЕРЛН!
Не знайдено страхувальника».
Виникає тоді, коли роботодавець
не уклав договір на страхування
пацієнтів або інші помилки з боку
роботодавця, наприклад, він не по‑
дав звіт і не сплатив податок.
«Непрацездатна особа незареє‑
стрована». Виникає тоді, коли ро‑
ботодавець не подав інформацію
про працівника Пенсійному фонду.
Некоректна робота системи при
відкритті е‑лікарняного може та‑
кож бути пов’язана із неправиль‑
ним ідентифікаційний кодом або ж
зайвими пробілами у тексті.
Е‑лікарняний не відкриють і
тоді, коли ви змінили дані паспор‑
та (прізвище). У цьому випадку
потрібно додатково заповнювати
паперову анкету, щоб оновити дані
і ще чекати після цього 15 днів.
Плутанина у мовах: недопу‑
стимий апостроф англійською
Додаткові проблеми виникають і
у працівників МВС.

Що кажуть медики
Директор Центру первинної ме‑
дико-санітарної допомоги Мико‑
ла Медвідь каже, що проблеми і
неполадки у відкритті електронних
лікарняних дійсно є, але не зі сто‑
рони медиків чи медустанов.
Є проблеми з ідентифікаційними

кодами, із реєстрацією працюючої
особи у Пенсійному фонді тощо.
Такі казуси трапляються, але це
поодинокі випадки, а не масова
проблема, — запевняє директор, —
Станом на 1 жовтня, 41% зі всіх
сформованих в області е‑лікарня‑
них, створені у нашому закладі.
А це більше, ніж 900 е‑листків.

Відповіді
на поширені питання
про е‑лікарняний

Журналістам «RIA плюс» пояс‑
нили у Фонді соцстраху, що дійсно
бувають випадки, коли е‑лікарня‑
ні не формуються через помилки
в персональних даних пацієнтів
в медичних висновках, невідповід‑
ність чи відсутність даних в Реєстрі
застрахованих осіб щодо працев‑
лаштування тощо. Усі ці випадки
вирішуються індивідуально — лікар
має можливість виправити помил‑
ки в медвисновку, або видати па‑
перовий лікарняний, якщо строк
для виправлення вийшов.
Розглянемо також типові випад‑
ки, про які тернополяни розпові‑
дають у соцмережах. «RIA плюс»
консультує Валентина Лучин, на‑
чальник відділу страхових виплат і

Тернополяни вже
діляться своїм
досвідом відкриття
е-лікарняних у
соцмережах: у декого
виникають негаразди
матеріального забезпечення управ‑
ління ВД ФССУ в Тернопільській
області.
Е-лікарняний створюється одра‑
зу зі статусом «закритий» та містить
дату відкриття (початок непрацез‑
датності) і дату закриття (плано‑
ва дата одужання або наступного
огляду).
Якщо ви одужаєте раніше, ніж
зазначено в е‑лікарняному, це має
засвідчити лікар — під час візиту
підтвердити працездатність і ство‑
рить новий медичний висновок,
який скоротить дію лікарняного.

Якщо ви довго
хворієте
Якщо ви не одужаєте у визначе‑
ний в первинному е‑лікарняному
термін, лікар створить наступний
медичний висновок — на його
підставі сформується окремий

ФОТО: ДЕПОЗИТФОТО

Важливо  З початку повноцінного
переходу на електронні лікарняні
минуло менше двох тижнів. Тож в усіх
учасників процесу ще виникають питання і
складнощі в роботі з е-лікарняними

Бувають випадки, коли е-лікарняні не формуються через
помилки в персональних даних пацієнтів в медвисновках
е‑лікарняний, який продовжить
тимчасову непрацездатність. Про
це потрібно повідомити робото‑
давця.
Таких е-лікарняних може бути
декілька в межах одного страхо‑
вого випадку (усі вони матимуть
тотожну першу частину номера
е‑лікарняного до знаку дефісу).
За кожним із них матеріальне за‑
безпечення призначається окре‑
мо — це дозволяє пришвидшити
отримання допомоги, адже для ви‑
плат не потрібно чекати одужання.
Також новий медвисновок
(а отже наступний продовжений
е‑лікарняний) створять у разі
госпіталізації або направлення
на відновне лікування до реабілі‑
таційного відділення санаторно-ку‑
рортного закладу.
Якщо ви лікувались від важ‑
ких захворювань або травм, ма‑
єте ускладнення і показання для
продовження лікування в реа‑
білітаційному відділенні, лікар‑
сько-консультативна комісія за‑
кладу охорони здоров’я скерує вас
на таке лікування до санаторно-ку‑
рортного закладу прямо зі стаці‑
онару. Курс реабілітації працюю‑
чих оплачується за кошти Фонду
соціального страхування України
у повному обсязі. Окремо за час
відновного лікування Фондом
оплачується продовжений на цей
період е‑лікарняний.

Якщо не прийшло
повідомлення
Щось пішло не так. Варто спро‑
бувати з’ясувати, що сталось, аби
виправити помилку. Повідомлення
про створення медичного висновку
можете не отримати, якщо ваші
персональні дані, наявні в лікаря,
неактуальні. Разом перевірте пра‑
вильність введеної інформації —
можливо, ви змінили прізвище,
у вас оновився номер телефону

або інше.
Важливо завжди повідомляти
лікаря і роботодавця про зміни
ваших персональних даних! Якщо
інформація була неактуальна, після
її оновлення, ви отримаєте пові‑
домлення. Переглянути свій ме‑
дичний висновок можна на Єди‑
ному порталі державних послуг Дія
(для цього у спеціальному розділі
потрібно ввести номер запису
сформованого медичного висновку
з SMS). Поставити запитання щодо
створення медичних висновків
можна інформаційно-довідковій
службі НСЗУ: 16–77.
Причин, чому не надійшло SMS
про відкриття е‑лікарняного мо‑
жуть бути дві: у вашому кабінеті
на веб-порталі Пенсійного фон‑
ду не вказано або вказано неак‑
туальний номер телефону, або
е‑лікарняний не було створено.
У першу чергу запитайте в лікаря,
чи було ним отримано відповідь
від Електронного реєстру листків
непрацездатності і яку саме. Е‑лі‑
карняний може не сформуватись,
якщо система не знайде вас у Ре‑
єстрі застрахованих осіб — тобто
не зможе підтвердити ваше пра‑
цевлаштування.
Якщо ви працевлаштовані, звер‑
ніться до роботодавця або на га‑
рячу лінію Пенсійного фонду для
з’ясування причин: 0800–503–753.
Також е‑лікарняний міг сформу‑
ватись, але повідомлення не надій‑
ти. Ви можете самостійно переві‑
рити, чи відкрився лікарняний —
для цього потрібно авторизуватись
у вашому кабінету на веб- порталі
Пенсійного фонду за допомогою
ЕЦП або пройти верифікацію
за допомогою BankID.

Як дізнатись дату,
коли виплатять гроші
 Перші п’ять днів страхово‑
го випадку оплачуються ро‑

ботодавцем, а решта днів аж
до одужання фінансується
Фондом соціального страху‑
вання України незалежно від
кількості е‑лікарняних, якими
оформлено випадок. Винятком
є допомоги по вагітності та по‑
логах, по догляду за хворими
дітьми тощо, які оплачуються
за кошти ФССУ з першого дня.
 Дата фінансування допомоги
від Фонду працівнику прямо
залежить від дати подання ро‑
ботодавцем заяви-розрахунку.
 Ми радимо не втрачати зв’я‑
зок із роботодавцем, цікавитись
станом оформлення заяви-роз‑
рахунку і знати точну дату її
подання.
 Знаючи точну дату подання
заяви-розрахунку за своїм
е‑лікарняним, ви можете слід‑
кувати за станом фінансуван‑
ня онлайн у телеграм-каналі
Фонду: https://t.me/socialfund.
 Інформація щодо профінансо‑
ваних дат, у які роботодавцями
було подано заяви-розрахунки,
оновлюється у телеграм-каналі
за тегом #фінансування_опе‑
ративно. Зазвичай проходить
декілька банківських днів, доки
після здійснення фінансуван‑
ня кошти надійдуть на рахунки
роботодавців для виплати до‑
помог працівникам.
 Однак аби працівники могли
точно дізнатись, чи кошти вже
перераховано їх роботодавцю,
ми ввели у телеграм-каналі
додаткову звітність за тегом
#фінансування_страхувальни‑
ків — інформація оновлюється
у розрізі регіонів і означає, що
кошти за заявами-розрахунка‑
ми, поданими по наведену дату,
вже знаходяться на рахунку ро‑
ботодавця.
 Після того, як кошти надійдуть
на рахунок, роботодавець має
виплатити допомогу праців‑
нику у найближчий після дня
призначення допомоги строк,
установлений для виплати за‑
робітної плати, або одразу після
отримання коштів від ФССУ.
 Отримати консультацію щодо
оплати е‑лікарняних можна
за номером гарячої лінії ФССУ:
0800–50–18–92, або в управ‑
лінні виконавчої дирекції Фон‑
ду, де зареєстровано вашого
роботодавця
Валентина Лучин каже, аби
працівники могли слідкувати за
станом фінансування онлайн,
щоденно у телеграм-каналі Фонду
https://t.me/socialfund публікуються
дані про суми і напрями виплат
за тегом #фінансування_опера‑
тивно.
Після проведення фінансування
проходить декілька днів банків‑
ських операцій, доки кошти на‑
дійдуть на рахунок роботодавця.

8

ХОБІ

RIA плюс, 20 жовтня 2021

ПЕРЕТВОРИЛА ГОРОД У ЧАРІВНИЙ
САД ІЗ ХРИЗАНТЕМ І АЙСТР
Захоплення  Кольоровою плямою
посеред похмурої осені називають
квітник Галини Явної із села Боричівка,
що неподалік Теребовлі. Навіть у жовтнілистопаді її клумба дивує різнобарв`ям.
Любов’ю до квітів та секретами догляду за
ними жінка ділиться з читачами

Ще з ранньої весни терито‑
рія біля будинку Галини Явної
розквітає у прямому сенсі цього
слова. Найпершими із зимової
сплячки прокидаються підсніж‑
ники, гіацинти, нарциси, тюль‑
пани, мускарі… Далі естафету
квітування підхоплюють піони,
іриси, троянди, лілійні, аквіле‑
гія, ромашки, флокси та багато
інших красивих квітів. А вже з
вересня можна побачити кольо‑
рові барви хризантем, жоржин,
гортензій, гладіолусів та осінніх
багаторічних айстр. Саме їх жінка
любить найбільше.
— Квіти у мене всюди: і на по‑
двір'ї, і біля паркана, і на городі.
Засадила ними усе, що могла, —
розповідає жінка.
Є у жінки і різноманітні де‑
коративно-листяні рослини, які
вона розмножує насінням. Тут
своє місце зайняли і квіти, які
не бояться морозів, і цвітуть, ви‑
граючи всіма барвами аж до хо‑
лодів. Серед них: різні сорти хри‑
зантем, гортензії, злаки, вереск і
вічнозелені кущі та дерева.

Почала садити
квіти в декретній
відпустці

Таку красу біля дому молода
квіткарка створила лише за три
роки.
— Квіткове захоплення до мене
прийшло якось спонтанно. Си‑
діла у декретній відпустці, стало
сумно, тому почала шукати щось
цікаве для себе. Взимку вишивала
стрічками, а коли приходила вес‑
на, то купувала в інтернеті квіти
і садила всюди, де тільки можна
було, — розповідає жінка. — Спо‑
чатку садила усе підряд, а тепер
уже з’явилися й улюбленці, тому
збираю їх у колекцію. У мене
дуже багато сортів різних квітів:
тюльпанів, лілій, троянд, гладіо‑
лусів, хризантем та багаторічних
айстр. Крім цього, є дуже багато
й інших квітів та декоративних
рослин, сію й однорічні, які ви‑
користовую у букетах та компо‑
зиціях.
Спочатку рослини прикрасили
територію біля будинку, але вже

невдовзі там їм місця забракло.
Галина Явна тоді попросила чо‑
ловіка зорати під квітник терито‑
рію поряд з будинком, яка стояла
пусткою.
— Там приблизно вісім сотих,
це наша власність, але чомусь
нею не користувались. Я кажу
до чоловіка: «Ти мусиш допомог‑
ти мені зробити цю землю при‑
датною для квітів». Ну і в нього
не було вибору, так територія
моїх квітів збільшилась, — по‑
сміхається співрозмовниця.

Догляд за квітами
забирає весь
вільний час

На запитання, чи багато часу
займає догляд за садом, пані Галя
з посмішкою відповідає: «Увесь
час». Але додає, що без любові
не змогла б цього робити.
— Догляд за квітами — безпе‑
рервний. Починаючи з лютого,
йде посівна на розсаду. Навесні
все треба поприбирати, підго‑
тувати місце під cадіння і пере‑
саджування багаторічних рослин.
Впродовж усього сезону потрібно
разів п’ять-шість сапати та поло‑
ти бур’яни, періодично піджив‑
лювати рослини. Після перших
морозів доводиться прибирати
однорічники та ті квіти, які об‑
мерзли.

«У мене дуже багато
сортів різних квітів:
тюльпанів, лілій,
троянд, гладіолусів,
хризантем та
багаторічних айстр»
Жінка каже, що на місцевому
ринку в Теребовлі скупила вже всі
сорти айстр, але колекцію і далі
поповнює. Нові замовляє в ме‑
режі. Коли сподобається та чи
інша квітка, то вже збирає з неї
насіння, перебирає його і сушить,
а залишки продає.

Різних видів та
сортів
Хризантем у жінки найбільше,
бо саме вони прикрашають осінь
яскравими фарбами. За словами

Лише 180 видів хризантем росте біля її будинку, а крім них, — жоржини, айстри,
гладіолуси, і це лише восени
співрозмовниці, у неї вони трьох
видів: низькі кулькові, або «муль‑
тифлора», дещо вищі та стійкіші
до морозів — корейські, третій і
найвищий вид — індійські. Вони
до погодних умов вибагливіші:
на зиму їх потрібно викопувати.
— Мультифлора має кулепо‑
дібну форму. При правильному
догляді дуже добре зимують у від‑
критому ґрунті. Верхню частину
зрізати не потрібно. Вона захищає
кущ від холодів. А от навколо ко‑
реня потрібно нагорнути трохи
землі, щоб був невеликий гор‑
бик. Він не дасть стояти талій
воді навколо кореня, відповідно,
хризантема не вимокне. Навес‑
ні викопую весь кущ, ділю його
на черенки з корінням і роз‑
саджую на нові місця. До осені
наростуть гарні круглі кущі, які
пишно цвістимуть, — ділиться
досвідом жінка.
Корейські хризантеми є най‑
більш зимостійкими та невибаг‑
ливими серед усіх видів. У них
можна обрізати гілля. Для розмно‑
ження навесні теж треба викопати
всі кущі, поділити та розсадити.
— Для того, щоб кущі були гар‑
ними, невисокими та пишними,
то потрібно два-три рази за сезон
прищипувати верхівки гілочок.
А ті череночки, що відщипнула
чи обрізала, то не викидаю, а за‑
пихаю в грунт десь у затінку. Че‑
рез два-три тижні вони наростять
корінці. Тоді їх можна посадити
на постійне місце і восени будуть
нові квітучі кущики, — продовжує
пані Явна. — Ще одним видом
хризантем, які ростуть у мене, є
індійські хризантеми. Їх назива‑
ють ще гілковимм, зрізочними,
букетними. Цей вид є найбільш
вибагливим за всі. Він потребує
особливої уваги. А саме: зимує
тільки у підвальному приміщен‑
ні чи теплиці. Навесні дістаємо
маточні кущі з підвалу, поливає‑

ФОТО ОСОБИСТИЙ АРХІВ ГАЛИНИ ЯВНОЇ

ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM,
0971614150

Із квітів, які вирощує сама, Галина Явна навчилась робити
букети. Зараз їх продає і каже, що покупців не бракує
мо та ставимо на сонячне місце.
Коли відростуть нові зелені паро‑
стки, то ми їх обрізаємо та стави‑
мо на вкорінення. Вкорінювати
найкраще в суміші ґрунту з піс‑
ком. Коли паростки підуть в ріст,
то означає, що вже вкорінилися
і пора висаджувати на постійне
місце. Індійські хризантеми слід
висаджувати на сітку з великими
квадратиками (огірочну). Вона
не дозволить ламатися гілкам.
Залежно від сорту та величини
квітки, яку ми хочемо отримати,
то проводять пасинкування. Для
того, щоб вона була великою,
то залишають один центральний
бутон, всі інші обривають. А якщо
хочемо, щоб квіти були дрібни‑
ми та мали акуратний букетний
вигляд, то обриваємо тільки цен‑
тральний бутон. Індійські хризан‑
теми потребують затінення, щоб
пришвидшити їх цвітіння. Цей
вид хризантем є найбільш пра‑
цезатратним.
Для того, щоб хризантеми

порадували пишним цвітінням,
потрібно вчасно розсадити, поли‑
ти, розрихлити землю, позбутися
бур'янів, підживити та доглядати
за ними.

Захоплюється
вишивкою та букетами
Зі своїх власно вирощених рос‑
лин робить оригінальні квіткові
композиції чи яскраві букети
до різних урочистих подій і днів
народжень. Люди у захваті, тому
і замовників не бракує.
А взимку, коли сад накриває
біла ковдра снігу, пані Галина
сама творить диво‑квіти на…
полотні з допомогою стрічок.
— Я їх вишиваю атласними
стрічками на картинах, рушнич‑
ках та одязі, — розповідає квітни‑
карка Галина Явна. — Квіти стали
невід’ємною частиною мого жит‑
тя і моїх рідних, які мені у цьо‑
му допомагають та підтримують,
особливо чотирирічний синочок
Тимурчик.
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ХОЧУТЬ СТАТИ «МІС УКРАЇНА»
Краса  Аж дві тернополянки — Софія Старжинська Я маю усе, щоб перемогти, і навіть більше
Марта Резніченко, 20 років. №13 на кон‑
— У мене є своя благодійна івент-орга‑
та Марта Резніченко — мають шанс отримати звання курсі «Міс Україна». Тривалий час навча‑ нізація під назвою «Про Тебе», і ми займа‑
лась та жила у Канаді. Має титул «Панна ємось збором коштів на постійній основі.
«Міс Україна-2021» за підсумками фіналу. Ми
Тернополя», захоплюється спортом та Початковою ціллю було створення жіно‑
поспілкувалися з дівчатами та розповідаємо, як ви
подорожами. Працює у сфері маркетингу.
чого ком'юніті, яке б об’єднало жі‑
Про підготовку до фіналу
нок, які можуть обмінюватись
можете підтримати їх
— Підготовка у нас насичена вже
досвідом, вчитись чомусь но‑
ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM ,
0971614150

Про те що Марта Резніченко поїде
на кастинги «Міс Україна 2021» було ві‑
домо вже після того, як вона здобула титул
«Міс Тернопіль 2021». А от про те, що ді‑
вчина не сама представлятиме Тернопіль
на конкурсі, ми дізнались дещо згодом.
Відбір пройшла також Софія Старжинська.

Нагадаємо, на участь у конкурсі «Міс
Україна» заявки подали 20 тисяч українок.
Фінал конкурсу відбудеться 21 жовтня у Па‑
лаці «Україна» і його транслюватимуть все‑
українські канали.
Із тернопільськими красунями ми поспіл‑
кувались за кілька днів до того, як вони,
разом з конкурентками, відправляться
у підготовчий табір на 10 днів напередо‑
дні фіналу.

Для мене це велика відповідальність
Софія Старжинська, 20 років, №10
на конкурсі «Міс Україна», сту‑
дентка ТНТУ ім. Пулюя фа‑
культет маркетингу. У вільний
від навчання час бере участь у
фотозйомках, Понад десять
років займається танцями та
акробатикою.
П
 ро атмосферу підготовки
до фіналу
— Для мене усе це
дещо незвично, це
шалений ритм жит‑
тя, безліч подій та
знайомств, — каже
дівчина. — Підго‑
товка у повному
розпалі і я вже
з нетерпінням
очікую нашого
заїзду до мо‑
дельного табору,
де ми проведемо
10 днів перед фі‑
налом.
Софія розповідає,
що у програмі підго‑
товки: відпрацювання
дефіле, знайомство із
партнерами конкурсу,
чимало майстер-класів,
лекцій, тренування. І ко‑
жен день у моделей буде
розписаний по годинах.
— Вже зараз у нас відбу‑
лось багато цікавого: ми бра‑
ли участь у кулінарному кон‑
курсі, який організував комітет
«Міс Україна 2021», окрім того,
вже відбулась масштабна зйомка
фото для буклетів. А також парт‑
нери конкурсу організували для нас
майстер-класи, на яких розповідали
про догляд за собою, — зазначає красуня.
Благодійний проєкт для допомоги тваринам
Софія Старжинська на фіналі предста‑
вить проєкт, який створила для допомоги
потребуючим тваринам.
— Разом із ГО «Вірні друзі» 26 вересня у
ТРЦ «Подоляни» ми влаштували благодій‑
ний розпродаж, а виручені кошти передали
на потреби безпритульних тварин, — каже
фіналістка конкурсу «Міс Україна 2021».
— Змалку я дуже люблю тварин і завжди
стараюсь допомогти притулкам, але цього
разу вирішила, що потрібно зробити дещо
масштабне. Загалом, в Україні непроста

ситуація з безпритульними тваринами і
ми входимо у ТОП-10 країн світу, де
живе найбільше бездомних тварин.
Я вважаю, що до цієї проблеми ми
не маємо права бути байдужими.
Про конкуренцію між конкурсантками
Дівчина каже, що наразі
стосунки між фіналістками
досить дружні.
— Я вважаю, що це той
випадок, коли кожна з нас
знає, що вона унікальна, —
каже тернополянка. — Звіс‑
но, ми усі, насамперед, зма‑
гаємось за головний титул,
але атмосфера дружня, і
наразі я не відчуваю не‑
приязні або підступності.
Я вважаю, що і в домі,
де ми проведемо остан‑
ні 10 днів перед фіна‑
лом, нас очікує така
ж атмосфера, адже
усі ми маємо спільні
інтереси та доводимо,
що краса врятує світ.
Чому переможницею має
стати саме Софія Старжинська?
Від фіналу дівчина очікує
грандіозного шоу та того, що
зможе себе показати на усі
100%.
— Я прикладу максимум
зусиль для того, аби отрима‑
ти якнайкращі результати, —
говорить дівчина. — У мене є
чимало амбіцій і я відчуваю в
собі великий потенціал. А крім
того, ця перемога могла б стати
для мене гарним інструментом
для того, аби мати змогу втілити в
життя ті зміни у нашій країні, яких прагне
дуже багато людей.
Софія каже, що зараз відчуває підтрим‑
ку від рідних, друзів та навіть незнайомих
людей.
— Зараз я отримую шалений фідбек від
людей, мені пишуть знайомі, друзі і інколи
навіть зовсім чужі люди, які вірять у мене.
Так, це дуже приємно, але разом з тим
це велика відповідальність, — продовжує
співрозмовниця.
Софія Старжинська, 20 років, №10 на
конкурсі «Міс Україна», студентка ТНТУ
імені Пулюя факультет маркетингу

кілька тижнів. Усі з нетерпінням че‑
кають на фінал. Наприкінці вересня
була презентація 25-ти фіналісток
у Києві, наступного дня були «ку‑
лінарні бої». Під час цього заходу
нас розділили на три команди,
кожна з яких готувала страви з
української кухні, — розпо‑
відає Марта. — Також у
нас вже відбулось кіль‑
ка зйомок, до яких
було залучено чимало
партнерів та відомих
людей, серед них ві‑
дома фотографиня,
членкиня журі про‑
єкту ТОП модель
по-Українськи Соня
Плакитюк.
Марта каже, що
від фіналу очікує
позитивних емоцій
та успішного висту‑
пу.
— Я здобула титул
«Міс Тернопіль 2021»,
про який я мріяла.
Сама участь у фіналі
«Міс Україна 2021» для
мене вже вагоме досяг‑
нення, адже я розумію, що
фіналісток обрали з десят‑
ків тисяч дівчат. Я очікую
на один із трьох основних
титулів «Міс Україна », «Міс
Земля», або «Міс Україна
Інтернешнл», — продовжує
дівчина.
Тернополянка каже, що вже
незабаром усі конкурсантки
відправляться на 10 днів у модний дім,
де готуватимуться у посиленому режимі
до фіналу.
— Перед тим я вирішила взяти кілька
днів відпочинку, аби налаштуватись мо‑
рально. Їх я провела в Тернополі. 10 жовт‑
ня знову повернулась у Київ, — продовжує
фіналістка. — Нам обіцяють насичений
графік: підйом о 06.30, спортивні трену‑
вання, заняття з хореографом, різні май‑
стер-класи. Щодня ми будемо знайомитися
з відомими людьми України та світу, які
мають чим поділитись. Тож перш за все я
очікую крутих знайомств, які можуть дати
гарний заряд позитивної енергії на фінал.
Про благодійний проєкт
Кожна з учасниць на фіналі має пред‑
ставити свій благодійний проєкт чи акцію.
Марта Резніченко каже, що її проєкт від‑
різняється від інших, адже роботу над ним
дівчина розпочала ще влітку. І він діє на
постійній основі.

вому, а під час таких заходів
збирати кошти для діток,
які цього потребують, —
говорить дівчина.
Наприкінці липня
Марта організувала та‑
кий благодійний захід,
метою якого був збір
коштів для маленького
тернополянина Мак‑
симка Антонишина,
у якого діагноз СМА.
Про конкуренцію
серед фіналісток
— З учасниця‑
ми ми бачились
лише кілька разів
перед тим, як
заїхати в наш
жіночий табір.
Можу сказати,
що досить таки
здружились. На‑
разі за цей час не
можу сказати, що
відчуваю таку сильну
конкуренцію. Можли‑
во, це й через те, що
я впевнена у собі та
знаю свої переваги.
Я спокійна за себе та
знаю, що я можу до‑
сягнути того, чого хочу,
— розповідає дівчина. —
Можливо, це зміниться,
коли ми будемо жити в
одному домі 10 днів, адже
усі ми знаємо, як буває в
дівчачих колективах.
Чому переможницею має
стати саме Марта Резніченко?
Запитуємо у красуні про її плани на
фінал.
— Я знаю, що маю усі зовнішні дані для
того, аби отримати перемогу, але крім того,
з кожним роком ерудованість, начитаність
та знання іноземних мов все більше по‑
трібні, — переконана красуня. — Я віль‑
но володію чотирма мовами, маю хорошу
освіту, досвід роботи у кількох сферах,
маю свій благодійний проєкт та грандіозні
цілі на його майбутнє. Цей конкурс для
мене не лише можливість заявити про себе,
але і насамперед це можливість досягти
глобальніших цілей, а «Міс Україна 2021»
мені в цьому допоможе. Я вважаю, що у
мене є усі критерії і навіть більше, аби
це отримати.
Марта Резніченко, 20 років, №13 на конкурсі «Міс Україна». Тривалий час навчалась та жила у Канаді. Має титул «Панна
Тернополя», та «Міс Тернопіль»

Як підтримати конкурсанток з Тернополя
Допомогти тернополянкам виграти одну
з найголовніших номінацій конкурсу ви
можете вже зараз. Напередодні конкурсу
розпочалось голосування за звання «Міс
online 2021».Надсилати sms-повідомлення
на номер 2101 ви можете до 21 жовтня.
У тексті повідомлення ви маєте вказати

номер учасниці:
Софія Старжинська № 10
Марта Резніченко № 13.
Вартість повідомлення 16 гривень і ці кошти підуть на благодійність.Та конкурсантка,
яка переможе, отримає грошову нагороду
в сумі 50 тисяч гривень.

10

ЩО КОМЕНТУЮТЬ

RIA плюс, 20 жовтня 2021

НОВІ ПРАВИЛА ДЛЯ ПАСАЖИРІВ

ФОТО ІНТЕРНЕТ

вих правил: вакцинованих паса‑
жирів, які можуть поширювати
інфекцію, але хворіти в легкій
формі? Чи не вакцинованих, які
в найбільшій зоні ризику — від
тих же вакцинованих пасажирів,
які можуть бути поширювачами
вірусу?
В коментарях читачі особли‑
во не вибирали слова. Більшість
висловлює обурення рішенням
уряду.

Нові правила перевезення пасажирів у час карантину
починають діяти від 21 жовтня
Стаття про нові карантинні
обмеження в транспорті зібрала
44 коментарі на сайті 20minut.ua.
Нагадаємо, нові правила пере‑
везення пасажирів у час каран‑
тину, за якими їздитимемо від 21
жовтня, затвердив Кабмін. Тепер
у автобус, потяг чи літак без сер‑
тифіката про щеплення чи нега‑
тивного ПЛР-тесту не пустять.
Нові правила стосуються як
регулярних, так і нерегулярних
перевезень пасажирів. Йдеться
про автомобільний транспорт на
автобусних маршрутах, авіацій‑
ний та залізничний транспорт мі‑

жобласного сполучення. Правила
не стосуватимуться міських та
внутрішньообласних перевезень.
Журналісти «RIA плюс» розі‑
брались, як діятимуть нововве‑
дення, хто перевірятиме серти‑
фікати і ПЛР-тести при вході
в потяг чи автобус. Що робити
дітям, яких не щеплюють і, від‑
повідно, вони не мають серти‑
фікатів. І яким чином людина,
якій терміново треба дістатись,
скажімо, у сусідню область, але
яка не має сертифікату про вак‑
цинацію, зможе це зробити. І хто
й кого захищає за допомогою но‑

Краще може добратися до
Києва або Львів, Івано-Фран‑
ківська, БАБЛАКАРОМ і
скоріше і дешевше і ніхто не
будуть питати якогось серти‑
фікату, як наша держава зму‑
шує людей вакцинуватись, і
нашій депутати хочуть заро‑
бляти на ПЛР-тестах, а сер‑
тифікат коштує від 600 грн і
дорожче, вони довжни роби‑
ти ПЛР-тест безкоштовно, а
нашій чиновники тільки аби
когось обдурити
Петро Копильців
Щось це все нагадує як
фільмі Эквилибриум з Киа‑
ну Рівзом подивіться люди, а
Моз, Воз включіть мозги чи
їх немає лишився один нав.з
Українці не будьте стадом,
скільки можна, відкривайте
очі. Розводять не тільки Укра‑
їну, а весь світ.
Lebediev Ihor

Вакцинована людина може
бути хвора і заразити інших,
навіть не підозрюючи.
Свєта Таванець
Якщо вакциновані люди
все одно можуть заразитися,
хворіти і бути переносником
вірусу, то чого вчепилися до
тої обов'язкової вакцинації?
Ирина
Такий дебілізм може бути
тільки в Україні
Lybosh Slo
Lybosh Slo повірте мені - не
тільки в Україні. Це ж саме
зараз коїться по всьому світу,
зокрема в Польщі - та ж ситу‑
ація. Правда, до транспорту ще
не дійшло. Тут Україна перша!
Lyudmila Bespalko
Lybosh Slo таке є у всьому
світі
Надія Брайчук Зозулька
От тих під*рів з верховної
ради пересадити з їхніх мерсів
на маршрутки, і хай їздять як
всі, може тоді головою дума‑
тимуть, а не ж*опою
Nazim Panechko
Порушення прав людини,
дурка повна
Ігор Мотрук

Це все правильно, країна
йде до Європи, женемося за
Європою, але в людей є про‑
типокази, є люди з дуже слаб‑
ким імунітетом, їм не можна
вакцинуватися, то що, їх гнати
в шию з автобуса, в Україні
вже робиться повний бардак...
Це вже повний хаос і безладдя,
заженіть як тих корів в стайню
і поголовно вакцинуйте....І буде
вам гарний результат....
Лілія Тивонюк
То нехай весь транспорт
зупиняють на перевірку
Ігор Мотрук
Дурня страшенна.
Світлана Кошляцька
Сертифікат тільки підтвер‑
джує, що ви прищепили собі
ковід, але не підтверджує
безпечність людини для ото‑
чуючих! Свіжоаакцинована
людина не повинна бігати, як
корова з бірочкою по тій при‑
чині, що протягом якогось пе‑
ріоду вона може бути прямою
причиною зараження других
людей! Період від 2 тиж.до мі‑
сяця її має спостерігати лікар!
Лариса Цимарная
Повний текст
та усі коментарі
ви можете прочитати за QR-кодом

ФФОТО КП «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ»

Фото дня: на «Східному» відремонтували бювет

Бювет на «Східному» відремонтували 13 жовтня

Стаття зібрала майже 20 комен‑
тарів на сайті 20minut.ua.
Про те, що бювет на «Східно‑
му» відремонтували, водоканал
повідомив 13 жовтня.
— Відремонтували бювет
на бульварі Данила Галицького.
Довелося замінити фільтри та
полагодити електричну систе‑
му, — повідомила пресслужба
підприємства. — З огляду на те,
що бювети в місті часто вихо‑
дять з ладу, варто нагадати, що
все ж їх встановлюють з метою
доступності питної води. Набира‑
ючи по кількадесят літрів на одну
особу, «ощадливі» тернополяни
завчасно знищують бювети, бо
до такого інтенсивного викори‑
стання вони не пристосовані.
У коментарях люди обурю‑
ються, що пропрацював бювет
недовго.
Публікуємо найцікавіші ко‑
ментарі, зберігаючи орфографію
дописувачів.
Жах...Встидно за Вас, хто
це все придумує… Вже й воду
забороняєте??? Ще повітря
перекрийте....
Nadiia Vovk Vovk

Галина Кіндрат колись в
дворах стояли звичайні пом‑
пи, не в кожному дворі, але
можна було води набрати.
Я ще дитиною ці помпи
пам’ятаю.Зараз зробили бювет
для питної води — щоб люди
набирали пити.
Nataliya Diduch
Ніхто воду з бюветів для
технічних потреб не набирає.
Не вигадуйте дурниць. Вода в
квартири поступає не якісна.
Тому люди і набирають для
пиття воду з бюветів.
Ольга Макар
Галина Кіндрат тоді це про‑
сто на марно витрачені гроші
платників податків.
Nataliya Diduch
Клоуни
Ліда Плющ
Півроку не працює бювет
на Куліша... І що далі? Буде
як пам*ятник недолугій місь‑
краді,чи голові? Гроші вбуха‑
ли і не працює. Хтось має за
це відповідати? Чи проектан‑
ти, чи хтось ще?
Tatyana Kisel

Декому не вигідно, щоб бю‑
вети працювали. Адже автома‑
ти з водою тоді простоюють.
Ольга Макар
Це розраховане на те, щоб
кожний прийшов з стаканчи‑
ком напитися
Галина Кіндрат
Якби з крана текла питна
вода, а не технічна, то ніхто б
не набирав і не таскав додому.
Ольга Харьковая
Oksana Havura люди наби‑
рають воду додому для пиття
і для приготування їжі. Бо з
крана воду неможливо не те,
що сиру пити, а навіть кип'я‑
чена противна на смак.
Ольга Харьковая
Вже у 16.00 не працював
сьогодні (16 жовтня – прим.
ред.)
Олександр Лисий
Повний текст
та усі коментарі
ви можете прочитати за QR-кодом
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Лікар до 30  Високий тиск може
стати «першим дзвіночком» до інфаркту,
а виключення деяких продуктів зі
щоденного раціону може допомогти
цього уникнути. Як берегти серце, коли
треба йти на огляд та чому інфаркти
та інсульти почастішали в молодих,
розповідає лікар-кардіолог В'ячеслав
Вівчар
ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM,
097– 161‑41‑50

Лікарем-кардіологом у двох мед‑
закладах працює 29‑річний В'ячес‑
лав Вівчар. Щодня він проводить
діагностику захворювань серця,
а ще виконує малоінвазивні опе‑
рації на серці зі стентування. Про
найпоширеніші хвороби серця та
як їх уникнути, про складні опе‑
рації читайте в інтерв’ю.
— Як давно ви працюєте кардіологом?
— У мене дві роботи: в Універ‑
ситетській лікарні я проводжу ма‑
лоінвазивні операції на серці, які
називаються коронарографія. Дру‑
га робота — в медичному центрі
«Оксфорд Медікал», де проводжу
прийом пацієнтів, які скаржаться
на проблеми, пов’язані з роботою
серця. Роблю також обстеження,
призначаю терапію та контролюю
стан пацієнтів.
— Від чого в людей найбільше
болить серце?
— Більшість звертаються із під‑
вищеним артеріальним тиском.
Дуже часто — з аритміями, також
з болем чи дискомфортом в ділян‑
ці серця. Варто сказати, що при
серцево‑судинних захворюваннях
звертають увагу на підвищений
тиск. Є така думка, що в певно‑
му віці тиск може бути вищим,
ніж 140 на 90 і це нормально. Ні.
Це ненормально. У всіх людей, чи
то у 18 років, чи в 90 тиск має бути
нижчим. Тільки в такому випадку
серцево‑судинна система не пере‑
вантажена, правильно функціонує.
Часто пацієнти не контролюють
тиск, або не лікують гіпертоніч‑
ну хворобу, а це може призвести
до інфаркту та інсульту.

Як берегти серце
— Що може допомогти підтримувати здоров’я серця?
— Насамперед, варто звернути
увагу на те, що більшість серце‑
во‑судинних хвороб є хронічними
та спадковими. І якщо, до прикла‑
ду, у батьків є підвищений артері‑
альний тиск, то висока ймовірність
того, що у здорової молодої лю‑
дини теж з часом може проявитись

гіпертонічна хвороба.
— Проблеми з тиском стали вже
звичними для багатьох. На що потрібно звертати особливу увагу?
— Артеріальний тиск потрібно
постійно контролювати. А ще тут
важливим є спосіб життя люди‑
ни. Корисно ходити пішки, ре‑
комендовано, аби молоді люди
за день в середньому проходили
не менше семи кілометрів. Важ‑
ливо контролювати власну вагу,
а ще — здорове харчування. Ста‑
ратись вживати менше жирної їжі,
обмежити вживання солі, робити
акцент на фрукти та овочі. Це за‑
гальні рекомендації. Якщо хочете
уникнути проблем із тиском та сер‑
цем — не паліть, а ще уникайте
стресів наскільки можливо.

Що краще не їсти
— Чи є продукти, які корисні для
серцево‑судинної системи? І як щодо
кави: бо є чимало дискусій навколо
цього напою. Хтось каже, що для
серця вона шкідлива, а хтось — що
корисно пити, коли тиск низький.
— Тут радше варто говорити про
ті продукти, вживання яких тре‑
ба уникати. Як я вже сказав, це
мінімум солі, обмежене вживан‑
ня жирної їжі, старатися звертати
увагу на склад продуктів, зокрема
виключити з раціону продукти,
у яких є пальмова олія. Щодо кави,
то так, частково вона допомагає,
але в молодому віці потреби штуч‑

«Є така думка, що в
певному віці тиск може
бути вищим, ніж 140
на 90 і це нормально.
Ні. Це ненормально...
Тиск має бути нижчим»
но підвищувати тиск немає, орга‑
нізм сам чудово регулює тиск, який
комфортний для нього. Ще хочу
зауважити, що у вживанні кави,
єдине, що може нашкодити — це
вживання кави натщесерце зранку,
бо тоді вона дає гіпертонус орга‑
нізму на весь день, а це може бути
шкідливо. Краще спочатку з’їсти
щось, а потім вже кава.

ФОТО: ОСОБИСТИЙ АРХІВ В’ЯЧЕСЛАВА ВІВЧАРА

ЩО КОРИСНО ДЛЯ ЗДОРОВ’Я
СЕРЦЯ, РОЗПОВІДАЄ КАРДІОЛОГ

Кардіолог В’ячеслав Вівчар наголошує, що артеріальний тиск потрібно постійно
контролювати. А ще тут важливим є спосіб життя, який веде людина
— Чи потрібні огляди кардіолога
молодим людям? І взагалі, чи мають
бути профілактичні огляди?
— У сучасному ритмі життя хво‑
роби, про які говоримо, можуть
розвинутись досить рано. Почасті‑
шали випадки гіпертонічної хворо‑
би в чоловіків від 30–35‑ти років.
На що варто звертати увагу? Пер‑
ші симптоми — часті головні болі:
на піку емоційного напруження,
у кінці робочого дня. При цьому
варто виміряти артеріальний тиск.
І якщо він навіть доходить до нор‑
ми 140 на 90 або перевищує цей
показник — ідіть до кардіолога, або
хоча б до сімейного лікаря. Впро‑
довж тижня-двох поміряти тиск, і
якщо це підвищення закономірне,
то з лікарем обговорити терапію,
яка потрібна.
У людей старшого віку «три‑
вожним дзвінком» може бути біль
в ділянці серця, який супроводжу‑
ється задишкою при фізичних на‑
вантаженнях. Загалом вже від 35‑ти
років у чоловіків та від 45‑ти ро‑
ків жінкам рекомендую хоча б раз
на рік здавати аналізи, проходити
профогляди в кардіолога.

Інфаркти
почастішали
у молодих

— Коли потрібне стентування?
— Ми проводимо обстеження
судин, тобто коронарографію,
щоб виявити, чи немає в судинах
звужень, холестеринових бляшок.
Адже вони можуть призводити
до повного закриття артерії, яке
несе за собою відмирання сер‑
цевого м’яза. Тобто інфаркту.
Якщо під час цього обстеження
знаходимо звужену чи закупоре‑

ну судину — можемо її відкрити,
імплантувавши металічну пру‑
жинку, яка називається стент. Як
це відбувається? Жодних розрізів
не робимо, пацієнт знаходить‑
ся при свідомості. Через катетер
в артерії на руці вводимо тоненьку
трубочку через судини аж до су‑
дин серця, обстежуємо їх, і якщо
там є непрохідність — через цю ж
трубочку вводимо стент, який роз‑
тискає бляшку зсередини і не дає
їй знову звужуватись. Так віднов‑
люється кровотік.
— Звучить складно, і тут йдеться
про людські життя. Чи доводилось
вам втрачати пацієнтів? Вибачте,
це непросте питання…
— Так, ці операції справді ря‑
тують людські життя. Пацієнти
відмічають покращення буквально
за хвилину після того, як судина
відкривається. Звісно, не завжди
все так просто. Та й серцево‑су‑
динні захворювання є найпоши‑
ренішими серед усіх. І також слід
не забувати, що смертність від них
є найвищою серед усіх інших. Ін‑
коли пацієнти поступають вже
не в перші години після інфарк‑
ту, а значно пізніше. Не завжди
вдається ефективно допомогти.
На жаль, було й таке, що доводи‑
лось повідомляти рідним пацієнта
страшну новину…
— Якого наймолодшого пацієнта з інфарктом вам доводилось
лікувати?
— Наймолодшому пацієнту з
інфарктом було 32 роки. Чоловіку
стало погано після занять спор‑
том. І чим молодшй пацієнт, тим
важче він переносить інфаркт. Бо
молодий організм не призвичає‑
ний до раптової втрати кровопо‑

стачання. Але у цього пацієнта,
на щастя, все склалось добре.
Якщо говорити про інфаркти,
раніше казали, що це хвороби
60–70‑річних, то зараз і в 35–
40 років, особливо в чоловіків,
може розвинутись інфаркт.
— Із початком пандемії змінились хвороби серця? Чи зустрічали
ускладнення постковідні?
— Доводилось оперувати паці‑
єнтів, які перенесли коронавірус.
Він впливає на розвиток інфарк‑
ту, і ми це бачили. Під час панде‑
мії збільшилась кількість гострих
інфарктів, особливо в молодих
людей. Також були випадки,
коли після коронавірусу в паці‑
єнтів розвивалась гіпертонічна
хвороба. А ще одна особливість,
якої не було до пандемії, у моло‑
дих жінок часто після нездужання
розвивалась тахікардія.
— Чи не шкодували про вибір
професії?
— Змалку в мене не було чітко‑
го усвідомлення того, ким я бачу
себе. Всі в дитинстві хотіли бути
космонавтами чи футболістами.
Але коли був період вибору —
я зрозумів, що хочу допомагати
людям. У мене батьки медики.
Мені захотілось продовжити їх
справу. Можливо, звучатиме па‑
фосно, але натхнення до роботи
у мене від них. Хоча, якщо чесно,
часто бачив і втому, бо робота з
людьми — це завжди непросто,
а робота з людьми, у яких пробле‑
ми зі здоров’ям — це ще важче.
Я ніколи не жалів про свій ви‑
бір. Бо коли пацієнт повертається
до тебе і каже, що у мене значно
покращилось здоров’я завдяки
вам — це найкраща винагорода.
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ХТО ЗМОЖЕ ОТРИМАТИ ІННОВАЦІЙНІ
ЛІКИ ВІД КОРОНАВІРУСУ

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

Як повідомили в Міністерстві
охорони здоров’я України, за‑
галом держава отримала 20 ти‑
сяч флаконів Бамланівімабу
(Bamlanivimab) та 40 тисяч фла‑
конів Етесевімабу (Etesevimab).
Ще 21 вересня у міністерстві
повідомляли, що ліки доставили
до регіонів, однак, як з’ясували
журналісти «RIA плюс», насправді
їх ще не було на Тернопільщині.
Лише 11 жовтня у департаменті
охорони здоров’я ТОДА повідо‑
мили — ліки нарешті отримали
медзаклади.

Де вже є ліки і для
кого вони
Наразі препарати вже отри‑
мала Чортківська, Збаразька та
Заліщицька районна лікарня.
Загалом в області 11 лікарень
отримали препарати. Загалом
390 флаконів Бамланівімабу
(Bamlanivimab) та 780 флаконів
Етесевімабу (Etesevimab).
— Дані ліки впливають без‑
посередньо на вірус, — розпо‑
відає директорка департаменту
охорони здоров'я ТОДА Ольга
Ярмоленко. — Вони створені
за принципом моноклональних
антитіл, є замінником імунної
відповіді. Препарати зв’язуються
зі спайковими білками вірусу, за‑
побігаючи проникненню у кліти‑
ну та подальшому розмноженню,
прискорюють одужання хворих з
коронавірусною хворобою.
Ліки виробництва амери‑
канських компаній AbCellera
Biologics та Eli Lilly and Company
надала американська благодійна
організація Direct Relief.
Ці медикаменти дозволили ви‑
користовувати Управління з про‑
довольства і медикаментів США
(FDA) ще 9 лютого 2021 року.
Вони пройшли клінічні дослі‑
дження. Як йдеться у повідом‑
ленні FDA, їх можна застосову‑
вати для лікування пацієнтів з
легкою та середньою важкістю
протікання хвороби у дорослих
та дітей, віком від 12 років та ма‑
сою тіла не менше 40 кілограмів.
Препарати показані тим, у кого
є ризики розвитку важкої форми

протікання COVID‑19.
Під час клінічних досліджень
пацієнтів з високими ризи‑
ками прогресування хвороби
однократне введення цих двох
препаратів одночасно показало
значне зниження госпіталізації
та смертності впродовж 29 днів
спостережень. Було проведено
дослідження ефективності пре‑
паратів. У експерименті взяли
участь 1035 дорослих з ризиком
ускладнень від ковіду. 518 отри‑
мали введення комбінації цих
двох препаратів. Решта 517 — от‑
римали плацебо (препарат, який
не має лікувальних властивос‑
тей, який використовують при

«Чим раніше їх почати
застосовувати, тим
краще. Оскільки
препарати сприяють
запобіганню розвитку
хвороби»
дослідженнях, щоб виключити
психотерапевтичний ефект).
Госпіталізація або смерть серед
пацієнтів, які отримали плацебо,
була 7%. Серед тих, хто отрима‑
ли медичні препарати — рівень
госпіталізації та смертності склав
2%. Тому застосування цих пре‑
паратів знижує ризики усклад‑
нень у пацієнтів.
— В червні робоча група при‑
йняла рішення щодо готовності
включити до протоколу ліку‑
вання препарати Бамланівімаб
та Етесевімаб у разі їх наявно‑
сті в Україні. Сьогодні ліки вже
в регіонах — відповідно онов‑
лений протокол регулюватиме
їхнє застосування. Ми вдячні
американським партнерам та
логістам з благодійного фонду
за передачу та розвезення пре‑
паратів, — заявив перший заступ‑
ник міністра охорони здоров’я
Олександр Комаріда.

Це багатообіцяючі
препарати
Тернопільський лікар–інфек‑
ціоніст, професор Василь Коп‑
ча, який з перших днів пандемії
лікує хворих на ковід, каже, що
на ці препарати покладають ве‑

ФОТО: ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТОДА

Covid-19  Препарати від коронавірусу,
які прибули до України як гуманітарна
допомога ще 4 вересня, нарешті отримала
і Тернопільщина. Хто з хворих зможе їх
отримати, що це за медикаменти та чому
медики покладають на них великі надії –
читайте у матеріалі

Нові ліки отримуватимуть ті пацієнти, які мають ризики ускладнень на ранньому етапі
хвороби
ликі надії.
— Наразі їх ми ще не засто‑
совували. Але нам відомо про
них. Ці лікарські засоби мають
моноклональні антитіла. Це дуже
багатообіцяючі препарати, але
наскільки вони виявляться ефек‑
тивними — будемо бачити. Їх
застосовують на ранніх стадіях
перебігу хвороби, — розповідає
професор.
Моноклональні антитіла за‑
стосовують у лікуванні різних
захворювань — онкологічних,
ревматологічних, пульмоноло‑
гічних та неврологічних. Є досвід
застосування моноклональних
антитіл при інфекційних захво‑
рюваннях.
Як розповідає професор, чим
раніше їх почати застосовувати,
тим краще. Оскільки препарати
блокують прикріплення вірусу
до мембран клітин, а це сприяє
запобіганню розвитку хворо‑
би, вводити препарат потрібно
одразу, після виявлення хвороби
тим пацієнтам, які мають ризики
важкого перебігу.
— На жаль, є багато пацієнтів,
які затягують з тим, щоб звер‑
нутися до лікаря. Однак наголо‑
шую: чим раніше ми починаємо
лікування, тим краще. Але є па‑
цієнти, які звертаються і через
два тижні після інфікування, —
продовжує пан Копча.
Саме тому в оновлених про‑

токолах лікування коронавірусу
МОЗ дало чіткі роз’яснення,
кому та в який термін їх при‑
значатимуть.

Коли
застосовуватимуть
У медичному протоколі «На‑
дання медичної допомоги для лі‑
кування коронавірусної хвороби
COVID‑19», МОЗ внесли зміни
20 вересня.
Як йдеться у протоколі, тера‑
пію проводитимуть в амбулатор‑
ному режимі в умовах закладів
охорони здоров’я, які надають
стаціонарну допомогу хворим
на коронавірус. Тобто пацієнт,
який лікується вдома, приходи‑
тиме до лікувального закладу,
де йому вводитимуть препарат.
Введення препаратів можна буде
отримати за направленням лікаря
загальної практики, сімейного
лікаря чи терапевта. Їх призна‑
чатимуть пацієнтам від 18 років
з легким або середнім ступенем
захворювання, але які мають ри‑
зики прогресування до тяжкого
захворювання.
Комбінацію препаратів по‑
винні вводити таким пацієнтам
якомога швидше — до 5 днів від
початку симптомів. Якщо паці‑
єнти потребують госпіталізації
або знаходяться на стаціонарно‑
му лікуванні — моноклональні
антитіла їм не призначатимуть.

До факторів підвищеного ри‑
зику прогресування до тяжчого
COVID‑19 належать наступні:
 старший вік (вік ≥ 65 років);
 надмірна вага (дорослі з
ІМТ>25 кг/м2);
 вагітність;
 хронічна хвороба нирок;
 цукровий діабет;
 вторинний імунодефіцит
уточнений (імуносупресивна
терапія);
 первинні імунодефіцити;
 серцево‑судинні захворюван‑
ня (включаючи вроджені вади
серця) або гіпертонія;
 хронічні захворювання легень
(наприклад, хронічна обструк‑
тивна хвороба легень, астма
(від помірної до тяжкої), ін‑
терстиціальна хвороба легень,
муковісцидоз та легенева гі‑
пертензія);
 серповидноклітинна анемія;
 стани, обумовлені порушен‑
ням розвитку нервової систе‑
ми (наприклад, церебральний
параліч) або інші стани, що
вважаються складними (на‑
приклад, генетичні або ме‑
таболічні синдроми та тяжкі
вроджені аномалії);
 наявність медичної техноло‑
гічної залежності (наприклад,
трахеостомія, гастростомія
або вентиляція з позитив‑
ним тиском (не пов'язана з
COVID‑19).

ПРОГРАМА ТБ
СЕРЕДА, 20 жовтня
UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 03.00 Геолокацiя:
ВОЛИНЬ
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 02.10,
05.10 Новини
07.05 Земля, наближена
до неба
07.20 Роздивись
07.50, 16.30 Буковинськi
загадки
08.05 Т/с «Курорт»
09.05, 05.05 Д/с «Дикi
тварини»
09.15 Телепродаж
09.50 Т/с «Серцебиття» …
11.35, 18.20 Соцiальне ток-шоу
«По-людськи»
12.35 Д/с «Дикуни»
13.10, 01.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA: Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Квартет
Гетьман
16.35 Д/с «Боротьба за виживання»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с «Особливий загiн.
Супер — чуття»
20.00, 22.00 Д/ц «Дика природа Iндонезiї»
23.00 Перша шпальта
00.25 Т/с «Бальтазар»
03.30 Х/ф «Страченi свiтанки»

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 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день.
Прем'єра нового денного шоу
на „1+1“
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45 К/к «Моя улюблена
Страшко»
21.30, 22.35, 23.55 К/к «Свати»
23.45 ТСН: 10 Вражаючих
подiй дня
01.00 К/к «Ейс Вентура: Коли
природа кличе»
02.50 К/к «Ейс вентура: Розшук домашнiх тварин»

IНТЕР
05.05 «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, 11.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Французький
поцiлунок»
14.40, 15.35 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.40 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Велика справа»
23.50 Х/ф «У полонi стихiї»
01.40 Т/с «Прозрiння» …
03.10 Х/ф «Зозуля з дипломом»

ICTV
04.05 Еврика!
04.10 Служба розшуку дiтей
04.15 Факти
04.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Скетч-шоу «На трьох»
11.40, 13.30 Х/ф «Таксi‑4»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Т/с «Розтин покаже‑2»
15.00, 16.15, 22.25 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ‑2»
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.20, 01.45 Секретний фронт
21.30 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ‑2» 16+ Прем'єра
23.50 Х/ф «300 спартанцiв‑2:
Вiдродження iмперiї»

02.45 Я зняв!
03.55 Скарб нацiї

СТБ
05.20 Т/с «Комiсар Рекс»
09.40 «МастерШеф» …
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа» …
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.40, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05 «СуперМама» …
20.15, 22.50 Т/с «Некероване
кохання»
23.05 Т/с «Крiпосна»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.50 «Kids time»
06.05 М/ф «Звiрополюс»
07.55 «Орел i решка»
10.00 Т/с «Надприродне»
12.45 «Кохання на виживання»
14.20 Х/ф «Джон Картер: Мiж
двох свiтiв»
17.00 «Хто зверху?» …
19.00 «Дiти проти зiрок»
20.40 Х/ф «Втеча з Преторiї»
22.45 Х/ф «Метелик»
01.35 «Вар'яти» …
02.40 «Служба розшуку дiтей»
02.45 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець»
10.30 Х/ф «Клони»
12.15 4 весiлля
13.10, 03.50 Панянка-селянка
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00 Богиня шопiнгу
18.00 СуперЖiнка 2
19.00 Одного разу пiд
Полтавою
23.00 Одного разу в Одесi
23.30, 02.15, 03.15 Країна У
00.00 Т/с «Нове життя Василини Павлiвни»
01.00 Танька i Володька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
08.20 Т/с «Охотники за древностями»
09.20 Х/ф «Тюряга»
11.30 Т/с «Звонарь‑2»
15.55, 16.55, 19.30 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
20.20, 21.25 Т/с «Козырное
место»
22.25, 00.00 Т/с «CSI: Место
преступления»
01.50 «Видеобимба‑2»
04.30 «Злоумышленники»
05.30 Телемагазины

ЧЕТВЕР, 21 жовтня
UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 03.00 Геолокацiя:
ВОЛИНЬ
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 02.10,
05.10 Новини
07.05 Земля, наближена
до неба
07.20 Роздивись
07.50 Буковинськi загадки
08.05 Т/с «Вiктор Гюго: ворог
держави»
09.05 Д/с «Дикi тварини»
09.15 Телепродаж
09.50 Т/с «Серцебиття» …
11.35, 18.20 Соцiальне ток-шоу
«По-людськи»
12.35 Д/с «Дикуни»
13.10, 01.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA: Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Д/ф «Бовсунiвськi
бабусi» …
16.30 Д/с «Боротьба за виживання»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с «Особливий загiн.
Супер — чуття»
20.00, 22.00 Д/ц «Дика природа Iндонезiї»
23.00 Схеми. Корупцiя
в деталях
00.25 Т/с «Бальтазар»
03.30 Х/ф «Бiлий птах з
чорною ознакою»

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 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день.
Прем'єра нового денного шоу
на „1+1“
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
20.36 «Проспорт»
20.38 «Чистоnews 2021»
20.45 К/к «Моя улюблена
Страшко»
21.45 «Право на владу 2021»
00.45 ТСН: 10 Вражаючих
подiй дня
00.55 Х/ф «Тринадцять»
02.55 К/к «Ейс Вентура: Коли
природа кличе»

IНТЕР
05.00, 04.45 «Телемагазин»
05.30 «Слiдство вели… з Леонiдом Каневським», 256 с.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Iнтером»
10.00, 11.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Зустрiнемось
онлайн»
14.45, 15.40 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.45 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Велика справа»
22.05 «Слiдство вели… з
Леонiдом Каневським»
23.50 Х/ф «Наслiдки»
01.35 Т/с «Прозрiння» Закл.
Серiя. …
04.35 «М/ф»

ICTV
04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.20 Факти
04.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Скетч-шоу «На трьох»
11.20, 13.30 Х/ф «Таксi‑5»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Т/с «Розтин покаже‑2»
15.00, 16.15 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ‑2»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20, 01.40 Анти-зомбi
21.30 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ‑2» 16+ Прем'єра
23.35 Х/ф «Ескобар»
02.35 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.50 Т/с «Комiсар Рекс»
08.55 «МастерШеф» …
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа» …
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.40, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05 «СуперМама» …
20.15, 22.50 Т/с «Некероване
кохання»
23.05 Т/с «Крiпосна»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.25 «Kids time»
06.05 «М/ф»
06.15 М/с «Том i Джеррi»
07.25 «Орел i решка»
09.30 Т/с «Надприродне»
12.10 «Кохання на виживання»
14.10 Х/ф «Метелик»
16.55, 19.00 «Хто зверху?» …
21.00 Х/ф «Повiтряна
в'язниця»
23.25 Х/ф «Транзит»
01.05 Х/ф «Пiд Сiльвер-Лейк»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець»
10.30 Х/ф «Трансформери:
Помста полеглих»
13.15, 03.50 Панянка-селянка
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00 Богиня шопiнгу
18.00 СуперЖiнка 2
19.00 Одного разу пiд
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Полтавою
23.00 Одного разу в Одесi
23.30, 02.15, 03.15 Країна У
00.00 Т/с «Нове життя Василини Павлiвни»
01.00 Танька i Володька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
08.50 Т/с «Охотники за древностями»
09.50 Х/ф «Игра на выживание»
11.25 Т/с «Звонарь‑2»
15.50, 16.55 «Затерянный мир»
17.55, 01.50 «Секретные
материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 «Секретные материалы
2021» (дайджест)
20.25, 21.25 Т/с «Козырное
место»
22.25, 00.00 Т/с «CSI: Место
преступления»
02.05 «Видеобимба‑2»
04.30 «Злоумышленники»
05.30 Телемагазины

П`ЯТНИЦЯ, 22 жовтня
UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 03.05 Геолокацiя:
ВОЛИНЬ
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 02.10,
05.10 Новини
07.05 Земля, наближена
до неба
07.20 Роздивись
07.50 Буковинськi загадки
08.05 Т/с «Вiктор Гюго: ворог
держави»
09.05, 03.00, 04.35, 05.05 Д/с
«Дикi тварини»
09.15 Телепродаж
09.50 Т/с «Серцебиття» …
11.35, 18.20 Соцiальне ток-шоу
«По-людськи»
12.35 Д/с «Дикуни»
13.10, 01.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA: Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Арсен Мiрзоян
16.30, 23.00 Д/с «Боротьба
за виживання»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с «Особливий загiн.
Супер — чуття»
20.00, 22.00 Д/ц «Дика природа Iндонезiї»
00.25 Т/с «Бальтазар»
03.30 Д/ф «Бовсунiвськi
бабусi» …

1+1
06.00 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день.
Прем'єра нового денного шоу
на „1+1“
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 Прем'єра на «1+1». «Лiга
смiху 2021»
22.35 «Маскарад»
00.20 К/к «Дядько Бак»
02.20 Х/ф «Тринадцять»
04.30 «Жiночий квартал»

IНТЕР
05.15, 23.10 «Слiдство вели… з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Iнтером»
10.00, 11.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Осiнь у Нью-Йорку»
14.35, 15.35, 00.55 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Джентльмени»

03.45 М/ф «Таємниця третьої
планети»
04.45 «Телемагазин»

ICTV
04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей
04.20, 01.20 Факти
04.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
10.10, 20.10 Дизель-шоу …
11.45, 13.30, 23.00,
01.45 Скетч-шоу «На трьох»
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Т/с «Розтин покаже‑2»
14.55, 16.15 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ‑2»
18.45 Факти. Вечiр
03.30 Я зняв!

СТБ
05.20 Х/ф «Iнтуїцiя»
07.30, 19.00, 22.50 «Холостячка
Злата Огнєвiч» …
11.30, 00.10 «Як вийти замiж»
12.20, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
…
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
01.05 «Битва екстрасенсiв»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 «М/ф»
07.15 «Орел i решка»
09.25 «Пекельна кухня»
11.35 «Екси»
13.30 «Дiти проти зiрок»
15.05 Х/ф «Три секунди»
17.20 Х/ф «Механiк»
19.05 Х/ф «Шалена карта»
21.00 Х/ф «Скеля»
23.55 Х/ф «Опiвнiчний
експрес»
01.55 «Служба розшуку дiтей»
02.00 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець»
10.30 М/ф «Бебi-бос»
12.15 4 весiлля
13.10, 03.50 Панянка-селянка
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00 Богиня шопiнгу
18.00 СуперЖiнка 2
19.00 Одного разу пiд
Полтавою
23.00 Одного разу в Одесi
23.30, 02.15, 03.15 Країна У
00.00 Т/с «Нове життя Василини Павлiвни»
01.00 Танька i Володька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
08.55 Х/ф «Терминатор‑2»
11.30 Т/с «Звонарь‑2»
15.55 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15, 01.50 «Спецкор»
18.50, 02.25 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 Х/ф «Книга Илая»
21.50 Х/ф «Вспомнить все»
00.00 Х/ф «Обратный отсчет»
03.00 «Совершенно секретно‑2017»
03.30 «Видеобимба‑2»
05.30 Телемагазины

СУБОТА, 23 жовтня
UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 01.10, 05.10 Новини
07.05 Земля, наближена
до неба
07.20 Роздивись
07.50 Буковинськi загадки
08.05 Т/с «Вiктор Гюго: ворог
держави»
09.10 Телепродаж
09.40 Х/ф «Цар Соломон. Наймудрiший з‑помiж мудрих»
13.10 Прозоро: про актуальне
14.00 UA: Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 01.45, 05.45 Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/с «Боротьба за ви-

живання»
17.00 Прозоро: про головне
18.20 Соцiальне ток-шоу
«По-людськи»
19.10 Д/с «Особливий загiн.
Супер — чуття»
20.00 Д/с «Тваринна зброя»
22.00 Х/ф «Бiлявка Мерилiн»
02.00 Д/с «Дикi тварини»
03.30 ВУКРАЇНI
04.00 Невiдомi Карпати
04.10 Енеїда

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
18.30 Прем'єра на «1+1». «Свiт
навиворiт — 12. Пакистан»
19.30, 04.55 ТСН
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 Прем'єра на «1+1».
«Маскарад»
22.00 Прем'єра на «1+1».
«Жiночий квартал 2021»
23.40 «Свiтське життя. 2021»
00.40 К/к «Дитина Брiджит
Джонс»
03.00 К/к «Дядько Бак»

IНТЕР
05.15 «Орел i решка. Перезавантаження»
07.00 «Слово Предстоятеля»
07.10 М/ф «Сiмейка Крудс»
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня»
10.00 «Все для тебе»
11.00 «Позаочi»
12.00 Х/ф «За двома зайцями»
13.30 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi»
15.30 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
15.40 Х/ф «Самогонники»
16.00, 23.00 Х/ф «Iван Васильович змiнює професiю»
18.00 Х/ф «Дiамантова рука»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Мiсце зустрiчi. Iнтер»
01.00 Х/ф «Бебi-бум»
02.55 «М/ф»
03.15 Х/ф «Шельменко-денщик»

ICTV
05.15 Скарб нацiї
05.25 Еврика!
05.30 Факти
05.55 Анти-зомбi
06.55, 02.25 Громадянська
оборона
07.50 Прихована небезпека
08.50 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ‑2»
10.45, 13.00 Х/ф «Поганi
хлопцi»
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Поганi хлопцi‑2»
16.10 Х/ф «Поганi хлопцi
назавжди»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Стрiлець»
21.45 Х/ф «Американський
снайпер»
00.25 Х/ф «Ескобар» …
03.10 Я зняв!

СТБ
05.25, 10.55 Т/с «Некероване
кохання»
07.50 «Неймовiрна правда
про зiрок»
16.40 «Хата на тата» …
19.00 «Україна має талант»
22.00 «МастерШеф» …

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Хто проти блондинок?» …
08.00, 10.00 «Kids time»
08.05 М/ф «Робiнзон Крузо:
Дуже заселений острiв»
10.05 «Орел i Решка. Земляни»
11.00 «Орел i Решка. Чудеса
свiтУ»
12.10 «Орел i решка»
13.05 «Хто зверху?» …
15.05 М/ф «Секрети домашнiх
тварин»
16.55 М/ф «Зоотрополiс»
19.00 Х/ф «Тор»
21.30 Х/ф «Тор 2. Царство
темряви»
23.45 Х/ф «Геллфест»
01.35 «Вар'яти» …
02.25 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок

10.00 Х/ф «Принц наступник»
11.30 Х/ф «Дiвчинка з
сiрниками»
12.30, 14.00, 15.30, 23.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30, 15.00, 02.15 Танька i
Володька
16.30 Х/ф «Рiздво з невдахами»
18.20 Х/ф «Двiйник»
20.30 Х/ф «Команда А»
00.00, 01.00 Одного разу
в Одесi
00.30, 01.45, 02.50 Країна У
03.50 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
09.00 «Випы и топы»
10.50 «Затерянный мир»
11.50 Х/ф «Большой переполох
в Малом Китае»
13.50 Х/ф «12 раундов»
16.00 Х/ф «12 раундов 2:
Перезагрузка»
17.55 Х/ф «День Независимости»
20.45 Х/ф «День Независимости: Возрождение»
23.00 Х/ф «Подстава»
00.45 Х/ф «Ромео + Джульетта»
03.05 «Совершенно секретно‑2017»
05.30 Телемагазины

НЕДIЛЯ, 24 жовтня
UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00,
00.05, 05.35 Новини
07.10 М/ф
08.15, 08.15 Д/с «Дикi тварини»
09.00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя
Української Греко-Католицької
Церкви
12.30 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви
в Українi
13.30 «Сильна»
14.35 Телепродаж
15.10 UA: Фольк. Спогади
16.25, 00.30 Х/ф «Бiлявка
Мерилiн»
19.55 Продам роботу. Дорого
21.25, 03.50 Х/ф «За будь-яку
цiну»
23.25 Розважальна програма
з Майклом Щуром
03.25 Геолокацiя: ВОЛИНЬ

1+1
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт — 12.
Пакистан»
11.00, 02.45 «Свiт навиворiт»
18.30 Прем'єра на «1+1».
«Свiтське життя. 2021»
19.30, 04.35 «ТСН-Тиждень»
21.00 Прем'єра на «1+1». «Танцi
з зiрками 2021»
00.20 «Лiга смiху 2021»

IНТЕР
05.10 Х/ф «За двома зайцями»
06.35 Х/ф «Людина з Рiо»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше
життя»

12.50 «Речдок. Велика справа»
17.30 Х/ф «Страх над мiстом»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «Дiамантова рука»
00.00 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi»
01.55 «Речдок»

ICTV
05.15 Скарб нацiї
05.25 Еврика!
05.30 Факти
05.55 Не дай себе обдурити
06.55 Прихована небезпека
07.50, 01.35 Анти-зомбi
08.50 Секретний фронт
09.50 Громадянська оборона
10.50, 13.00 Х/ф «Я — робот»
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Хенкок»
15.00 Т/с «Пес»
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «Солт»
23.10 Х/ф «Атомна блондинка»
02.30 Я зняв!

СТБ
04.45 Т/с «Рецепт кохання»
09.00 «МастерШеф» …
13.45 «СуперМама» …
18.40 «Битва екстрасенсiв»
21.00 «Один за всiх»
22.10 «Таємницi ДНК»
23.20 «Україна має талант»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 00.00 «Вар'яти» …
06.45, 08.35 «Kids time»
06.50 М/с «Том i Джеррi»
07.25 М/ф «Том i Джеррi:
Чарiвна каблучка»
08.40 М/ф «Хоп»
10.35 М/ф «Секрети домашнiх
тварин»
12.20 М/ф «Зоотрополiс»
14.25 Х/ф «Тор»
16.45 Х/ф «Тор 2. Царство
темряви»
19.00 Х/ф «Тор 3. Раґнарок» …
21.45 Х/ф «Неймовiрний Халк»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф «Ретчет i Кланк:
Галактичнi рейнджери»
11.30 Х/ф «Нове вбрання
короля»
12.30, 14.00, 15.30, 23.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30, 15.00, 16.30 Танька i
Володька
17.00 Х/ф «Форсаж»
19.00 Х/ф «Подвiйний форсаж»
21.00 Х/ф «Потрiйний форсаж:
Токiйський дрiфт»
00.00, 01.00, 02.15 Одного разу
в Одесi
00.30, 01.45, 02.45 Країна У
03.50 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
09.10, 23.55 «Затерянный мир»
12.10 Х/ф «Леди Ястреб»
14.45 Х/ф «Капитан Гром»
16.55 12 тур ЧУ по футболу
«Динамо» — «Днепр‑1»
19.00 Х/ф «Царство
небесное»
21.50 Х/ф «Робин Гуд»
01.55 «Видеобимба‑2»
04.25 «Лучшее»
04.30 «Злоумышленники»
05.30 Телемагазины
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РОЗВАГИ

— Цікаво, чому коли я приходжу
додому, мої голодні коти кидаються мені під ноги?
— Все просто. Вони хочуть, щоб ти
спіткнувся, впав, вбився, а потім
вони тебе з'їдять.
***
Організм, який перетворює каву і
бутерброди в програмне забезпечення, називається програмістом.
***
Сьомо, слухай маму! Якщо ти не
будеш слухати маму — ти все життя
будеш таки слухати цей заводський гудок о сьомій годині ранку!

***
— Сьомочко, у тебе такий пом'ятий
вигляд, ти погано спав, що тобі
снилося?
— Сарочко, ти не уявляєш, мене
всю ніч мучив кошмар, що я даю
комусь у борг...
***
Подивився ролик про те, скільки
заробляють блогери на YоuТubе,
і зрозумів, що займаюся взагалі
не тим. Мені працювати треба, а я
ролики дивлюся.
***
— Ну давай вже, Віро! Ну не можу я
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без цього будувати стосунки, зрозуміти, чи підходить мені дівчина!
Ну до чого ці забобони й ці твої
тупі правила?!
— Ні! Я тобі відразу сказала — пройде 14 днів з першого побачення,
тоді й зніму маску...
***
— Ви хто за національністю?
— А можна я відповім питанням на
питання?
***
Виявляється, щоб не обгоріти під
сонцем, недостатньо просто купити сонцезахисний крем, його ще
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треба не забувати на себе намазувати! Не очікувала такого підступу.
***
Заходить мужик в магазин, товари
розглядає, дивується, продавцеві
зауважує:
— Якась дивна у вас комбінація
товарів: тільки саксофони й револьвери... Як вони один з одним
поєднуються?
Продавець повчально:
— Зовсім не дивна, ув'язується все
прекрасно: як тільки хтось купує
саксофон, незабаром приходить
сусід і купує револьвер!
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РЕКЛАМА

facebook.com/te20minut/

Погода у Тернополі

Гороскоп
ОВНИ Для Овнів настає
сприятливий час, щоб
зайнятися саморозвитком. У
представників знака буде досить
для цього і сил, і часу. Кінець
жовтня обіцяє додатковий
прибуток.
ТЕЛЬЦІ Зараз доволі
суперечливий час для
Тельців. З одного боку,
купа нових можливостей. З
іншого — чимало перепон на
вашому шляху. Порада зірок
— не забувати про те, що ваш
успіх повністю залежить від вас.
Тож не втрачайте віри в себе за
жодних обставин.
БЛИЗНЮКИ Місяць
радує Близнюків новими
перспективами у сфері кар’єри.
Ті проєкти, про які раніше ви
тільки мріяли, стануть реальністю. А ось у побутовій сфері
можливі труднощі.
РАКИ Емоційна нестійкість і втома можуть
спровокувати проблеми
у стосунках з рідними людьми.
Зірки радять Ракам частіше
радувати себе. Особливо, якщо
ця радість буде у бажанні побути
наодинці з собою.
ЛЕВИ Левів чекає
приплив сил і натхнення,
що дасть представникам
знака змогу стати справжніми
«генераторами ідей». До того ж,
зірки обіцяють вдале втілення їх
у реальність.

instagram.com/20.hvylyn/

ГІСМЕТЕО

СИНОПТИК

СЕРЕДА,
20 ЖОВТНЯ
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ЧЕТВЕР,
21 ЖОВТНЯ

П’ЯТНИЦЯ,
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СУБОТА,
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СКОРПІОНИ Не варто
поспішати з висновками
про події, які відбуваються у
вашому житті. Те, що, на перший
погляд, здається прикрим збігом
обставин, може виявитися вдалим шансом.
СТРІЛЬЦІ Фортуна
буде прихильною до
Стрільців. Те, про що так довго
мріяли представники знака,
може втілитися в реальність.
Єдиною перешкодою на шляху
можуть стати тільки ваші сумніви
і песимізм.
КОЗЕРОГИ У цей період
Козероги можуть досягти
великих успіхів у справах, пов’язаних з інтелектуальною працею.
Продуктивність представників
знака буде на максимумі. Що
стосується сімейної сфери, то тут
зірки радять бути тактовнішими у
стосунках із рідними.
ВОДОЛІЇ Осінь обіцяє
Водоліям нові можливості. Щоб ними скористатися,
представникам знака, найімовірніше, доведеться взятися за ті
справи, яких вони бояться. Але
зірки радять ризикнути.
РИБИ Рибам зараз не
варто розраховувати на
легкі перемоги. Домогтися бажаного успіху у представників знака
навряд чи вийде з першого разу.
Проте зірки радять не відступати
перед труднощами.

Як змінилася
набережна Ставу
МОРСЬКА ШКОЛА

НЕДІЛЯ,
24 ЖОВТНЯ

ПОНЕДІЛОК,
25 ЖОВТНЯ

ВІВТОРОК,
26 ЖОВТНЯ

-1°Ñ

+10°Ñ

+5°Ñ

+13°Ñ

ДІВИ Цілеспрямованість
і працьовитість Дів принесуть свої плоди. Найімовірніше, ви зумієте досягти тих висот,
до яких давно йшли. У сфері
взаємин з близькими назріває
серйозна розмова. Намагайтеся
не відкладати її — рідні потребуватимуть вашої підтримки.
ТЕРЕЗИ Середина
осені не віщує Терезам
великих перемог і неймовірних
досягнень. Зате з’явиться прекрасна можливість розібратися
в собі, розклавши всі думки по
поличках. Наприкінці місяця
зірки обіцяють вам перспективні
знайомства.

З одного ракурсу

БУЛО:
Раніше на водоймі працювала
морська школа. Це фото 70–х років

СТАЛО:
Тепер тут працює нічний клуб.
На жаль, морської школи більше
немає

ПЛЯЖ

Цього тижня
іменини
святкують
20 жовтня:
Дем'ян, Йосип, Леонтій,
Марк, Микола, Сергій,
Юліан, Пелагея.

21 жовтня:
Василь, Віктор,
Володимир, Вольдемар,
Дмитро, Іван, Микола,
Павло, Петро, Серафим,
Ян, Єлизавета, Марія,
Надія, Пелагея, Таїсія,
Тетяна.

БУЛО:
Біля замку раніше був пляж, де
відпочивали місцеві. Вздовж берега
стояли скульптури

22 жовтня:
Ібрагім, Костянтин,
Максим, Петро,
Севастьян, Степан, Яків.

23 жовтня:
Андрій, Антон, Василь,
Юхим, Іларіон, Інокентій,
Кирило, Кузьма, Павло,
Сава, Сергій, Симон,
Степан, Фома, Яків.

24 жовтня:
Олександр, Іларіон, Лев,
Макар, Філіп, Зінаїда.

25 жовтня:
Олександр, Богдан,
Денис, Іван, Кузьма,
Лаврентій, Макар,
Максиміліан, Мартин,
Микола, Остап, Тарас, Ян,
Домініка.

26 жовтня:
Антон, Веніамін,
Інокентій, Микита,
Микола, Трохим, Яків,
Злата.

АНЕКДОТИ

СТАЛО:
Тепер на цьому місці пішохідні
алеї та велодоріжки. Пам’ятників
більше немає

РИБАЦЬКІ МІСЦЯ

Дівчина навіть нe зaмислюєтьcя, чогo їй нe вистачає, пoки
пoдpугa нe пoхвaлитьcя.

***

Мені так сподобався парубочий вечір, що я вирішив
відкласти весілля.

***

— Дівчино, а ви не підкажете,
котра година?
— Ой, ви знаєте, я годинник
вдома забула, підемо до мене,
подивимося!

***

У перукарні.
— Голову мити будемо?
— Та чого вже там, купайте
всього!

***

БУЛО:
Раніше тернополяни ловили не лише
рибу, а й раків. На фото дітлахи
наловили їх у бідончики для молока

СТАЛО:
Раків, на жаль, тепер немає, але
чимало рибалок приходять до
Ставу у будь–яку пору року

