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НА КОМУНАЛКУНА КОМУНАЛКУ

×èòàéòå КОМУНАЛКА c. 5

ШКОЛА с. 12-13

Ціни на комуналку зростуть, але 
на скільки — це вже залежатиме 
від укладеного договору з 
обраним управителем. Зміни 
до Закону вступили у дію ще у 
травні. Проте співвласники не 
спішать обирати Управителя чи 
ОСББ. Яка між ними різниця і 
чому це важливо, дізнавалась 
журналістка «RIA плюс»

Жителі Лесі Українки, 19 на чергових зборах 
обговорювали комунальні проблеми
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Ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè îáðàëè 
íîâèé ñêëàä Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Äî 
ïàðëàìåíòó äåâ’ÿòîãî ñêëèêàííÿ 
ïîòðàïèëè 424 êàíäèäàòè – 225  
îáðàíî çà ïàðò³éíèìè ñïèñêà-
ìè, à ùå 199 – â îäíîìàíäàòíèõ 
îêðóãàõ. Çàãàëîì â óêðà¿íñüêîìó 

ïàðëàìåíò³ 450 ì³ñöü, îäíàê 26 
ìàíäàò³â çàëèøèëèñü âàêàíòíèìè 
– ÷åðåç ðîñ³éñüêó îêóïàö³þ íå  
îáðàëè 10 äåïóòàò³â â³ä Àâòîíîì-
íî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, 2 äåïóòàò³â 
â³ä Ñåâàñòîïîëÿ, 9 äåïóòàò³â â³ä 
Äîíå÷÷èíè òà 5 â³ä Ëóãàíùèíè.

ДОВІДКА

ÃÎËÎÂÍÅ

Політика  Верховна Рада України 
9-го скликання вже офіційно 
розпочала свою роботу. Історична 
подія — прийняття рішення за зняття 
депутатської недоторканності. «RIA 
плюс» проаналізувала, як працюватимуть 
народні депутати з Тернопільщини

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097-445-82-67, 
NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM

Øåñòåðî íàðîäíèõ äåïóòàò³â 
ç Òåðíîï³ëüùèíè âæå ïðèéíÿëè 
ïðèñÿãó. Ï’ÿòåðî ç íèõ ïðîéøëè 
äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïî ìàæîðèòàðö³, 
îäíà – çà ñïèñêîì ïàðò³¿ «Ñëóãà 
íàðîäó». ² äî íîâîãî ïàðëàìåíòó 
ïîòðàïëÿº ïðîôåñîð ÒÍÅÓ ²âàí 

Êàëàóð. Öå ñòàëî 
â³äîìî ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ñêëàëè 
ïîâíîâàæåííÿ 
5 íàðîäíèõ 
äåïóòàò³â ç 
ôðàêö³¿ «Ñëó-

ãà íàðîäó», ùî 
óâ³éøëè äî ñêëàäó 

Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â. Òîìó íàñòàëà 
÷åðãà Êàëàóðà, ÿêèé ó âèáîð÷îìó 
ñïèñêó ïàðò³¿ Çåëåíñüêîãî áóâ íà 
132-ìó ì³ñö³.

Ïðîàíàë³çóºìî, ÿê íîâîñïå÷åí³ 
íàðäåïè îö³íþþòü ïî÷àòîê ðîáîòè 
ó Âåðõîâí³é Ðàä³, íàä ÷èì áóäóòü 
ïðàöþâàòè ïåðøî÷åðãîâî ³ ÿê³ ³ç 
àíîíñîâàíèõ îá³öÿíîê óæå ïî÷àëè 
âò³ëþâàòè ó æèòòÿ. Òàêîæ, êîðèñòó-
þ÷èñü íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòà-
ìè, îïóáë³êóºìî, ÿêèìè ïðèâ³ëåÿìè 
âîíè çìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ. 

Çíÿëè äåïóòàòñüêó 
íåäîòîðêàíí³ñòü

Îòæå, äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè 9-ãî 
ñêëèêàííÿ â³ä Òåðíîï³ëüùèíè 
óâ³éøëè: îáðàí³ ïî ìàæîðèòàðíèõ 
îêðóãàõ: ²ãîð Âàñèë³â (164 îêðóã), 
²âàí ×àéê³âñüêèé (165 îêðóã), 
Ìèêîëà Ëþøíÿê (166 îêðóã), Âî-
ëîäèìèð Ãåâêî (167 îêðóã) òà Àí-
äð³é Áîãäàíåöü (163 îêðóã). ªäèíà 
æ³íêà, ÿêà ïðåäñòàâëÿòèìå íàøó 
îáëàñòü ó ïàðëàìåíò³, — Ëþäìèëà 
Ìàð÷åíêî. Âîíà ïðîéøëà ó Ðàäó 
çà ñïèñêîì ïàðò³¿ «Ñëóãà íàðîäó». 
², çðåøòîþ, ÿê óæå éøëîñÿ âèùå, 
ëàâè íàðäåï³â ïîïîâíèòü ²âàí Êà-
ëàóð ³ç Ï³äãàéö³â. 

Çà âèíÿòêîì îñòàííüîãî, âñ³ ³íø³ 
ïðèéíÿëè ïðèñÿãó òà îô³ö³éíî ñòà-
ëè íàðîäíèìè äåïóòàòàìè Óêðà¿íè. 
29 ñåðïíÿ â³äáóëîñÿ ïåðøå çàñ³äàí-
íÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè, à 3-ãî âåðåñíÿ 
– äðóãå. 

Íà ïåðøîìó çàñ³äàíí³ íàðîäí³ 
îáðàíö³ âèçíà÷èëè, ùî ó ïàðëà-
ìåíò³ íîâîãî ñêëèêàííÿ áóäå ï’ÿòü 
ôðàêö³é òà îäíà äåïóòàòñüêà ãðóïà. 
29 ñåðïíÿ îáðàëè ñï³êåðà ÂÐÓ Äìè-
òðà Ðàçóìêîâà òà ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà 
– Îëåêñ³ÿ Ãîí÷àðóêà. 

Êð³ì òîãî, ãîëîñóâàëè ³ çà íî-
âèé ñêëàä óðÿäó. Îäíå ³ç íàéá³ëüø 
ãó÷íèõ ïèòàíü, ÿêå ðîçãëÿäàëè ³ 29 
ñåðïíÿ, ³ 3 âåðåñíÿ, - îáìåæåííÿ 
íåäîòîðêàííîñò³ íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â. Ó ïåðøîìó ÷èòàíí³ çàêîíîïðî-
ºêò ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòò³ 80 
Êîíñòèòóö³¿ óõâàëèëè â í³÷ íà 30 
ñåðïíÿ. Çà öå ïðîãîëîñóâàëè 363 
íàðîäí³ äåïóòàòè. Çàêîíîïðîºêò 
ïðî îáìåæåííÿ äåïóòàòñüêî¿ íå-
äîòîðêàííîñò³ áóâ çàðåºñòðîâàíèé ó 
ïàðëàìåíò³ ïîïåðåäíüîãî ñêëèêàí-
íÿ ùå ï’ÿòèì ïðåçèäåíòîì Ïåòðîì 
Ïîðîøåíêîì.

Â³í ïðîïîíóº âèêëþ÷èòè ç³ ñòàòò³ 
80-¿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïîëîæåí-
íÿ, ÿêå ãàðàíòóº ïàðëàìåíòàðÿì 
äåïóòàòñüêó íåäîòîðêàíí³ñòü ³ íå-
ìîæëèâ³ñòü áóòè ïðèòÿãíóòèìè äî 
êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ áåç 
íàëåæíî¿ çãîäè Âåðõîâíî¿ Ðàäè. 
Êîíñòèòóö³éíèé ñóä Óêðà¿íè ó 
÷åðâí³ 2018 ðîêó âèçíàâ öåé çàêî-
íîïðîºêò êîíñòèòóö³éíèì.

Äî ðîçãëÿäó öüîãî ïèòàííÿ ïî-
âåðíóëèñÿ ³ 3 âåðåñíÿ. Ï³ñëÿ äîâãî¿ 
ïîëåì³êè çà ñêàñóâàííÿ äåïóòàò-
ñüêî¿ íåäîòîðêàííîñò³ ïðîãîëîñó-
âàëè 373 äåïóòàòè. 

Íàø³ ãîëîñóâàëè 
«çà»

Îòæå, ó íîâ³é ðåäàêö³¿ éäåòüñÿ 
ïðî òå, ùî «Íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà-
¿íè íå íåñóòü þðèäè÷íî¿ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ çà ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ 
àáî âèñëîâëþâàííÿ ó ïàðëàìåíò³ òà 
éîãî îðãàíàõ, çà âèíÿòêîì â³äïî-
â³äàëüíîñò³ çà îáðàçó òà íàêëåï».   
Îòæå, ÷àñòèíó ïîë³òè÷íîãî «³ìóí³-
òåòó» íàðäåïè âñå æ òàêè çáåðåãëè. 
Êð³ì òîãî, çàêîí íàáåðå ÷èííîñò³ 
ëèøå ç 1 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó. ×àñòèíà 
íàðäåï³â, çîêðåìà ç Îïîçèö³éíî¿ 
ïëàòôîðìè «Çà æèòòÿ», ââàæàþòü 
äàíå ð³øåííÿ ïîñï³øíèì ³ òàêèì, 
ùî ïðèéíÿòå ³ç ïîðóøåííÿì ïðî-
öåäóðè. Òàê öå ÷è í³ - îö³íêó ìîæå 
äàòè Êîíñòèòóö³éíèé ñóä Óêðà¿íè. 

Óñ³ íàðäåïè ³ç Òåðíîï³ëüùèíè 
ï³äòðèìàëè äàíå ð³øåííÿ. 

ªäèíà æ³íêà ç 
îáëàñò³ Ëþäìè-
ëà Ìàð÷åíêî, 
ÿêà ïðîéøëà 
ó Ðàäó çà 
ñïèñêàìè â³ä 
ïàðò³¿ «Ñëóãà 

íàðîäó», ðîç-
ïîâ³ëà, ùî 3 âå-

ðåñíÿ — ³ñòîðè÷íèé äåíü äëÿ 
Óêðà¿íè. 

— Öå âåëèêà ïåðåìîãà äëÿ óñ³õ 
íàñ, ³ äëÿ æèòåë³â Òåðíîï³ëüùè-
íè, çîêðåìà. Ìè éøëè íà âèáîðè 
ç íàä³ºþ íàðåøò³ çä³éñíèòè âîëþ 
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Ñüîãîäí³ ó 
Âåðõîâí³ Ðàä³ çðîáèëè òå, ùî âñ³ 
ïîë³òèêè íå âèêîíàëè çà äîâã³ ðîêè 
íåçàëåæíîñò³. Òîìó ââàæàþ, ùî öå 
êîëîñàëüíà ïåðåìîãà. ß áåçàïåëÿ-
ö³éíî «çà» ïðèéíÿòå ð³øåííÿ. Ðà-
ä³þ ðàçîì ³ç á³ëüø³ñòþ óêðà¿íö³â, 
— ðîçïîâ³ëà âîíà.

Íàðîäíèé äå-
ïóòàò â³ä 164-ãî 
îêðóãó, â³äîìèé 
áàãàòüîì òåðíî-
ïîëÿíàì àâòî-
ìàéäàí³âåöü 
²ãîð Âàñèë³â 

òàêîæ ï³äòðèìóº 
öþ ³í³ö³àòèâó.

— Íàðîä Óêðà¿íè ÷åêàâ öüîãî 
ð³øåííÿ äåñÿòêè ðîê³â. Äåïóòàòè 
ïîâèíí³ íà ð³âí³ ç óñ³ìà ãðîìàäÿíà-
ìè â³äïîâ³äàòè çà ñâî¿ ä³¿ â³äïîâ³äíî 
äî çàêîí³â. ß äóæå ðàä³â, êîëè çà 
öåé çàêîíîïðîºêò ïðîãîëîñóâàëè 
ó ïåðøîìó ÷èòàíí³, ³ ùå á³ëüøå 
ðàäèé, ùî éîãî ï³äòðèìàëè á³ëüø³-
ñòþ ãîëîñ³â ó äðóãîìó ÷èòàíí³. Ìè 
ïîîá³öÿëè âèáîðöÿì íàâåñòè ëàä ó 
êðà¿í³, òîæ ìè ïîâèíí³ âèêîíàòè 
öå, — ãîâîðèòü â³í.

Çà ñëîâàìè ïàíà ²ãîðÿ, ëþäè 
âòîìèëèñÿ â³ä áàëà÷îê, âîíè õî-
÷óòü ä³é. ² îñü ó íèõ º âñ³ øàíñè 
âèêîíàòè áàæàííÿ íàðîäó. 

Íàðîäíèé äå-
ïóòàò â³ä 167-ãî 
îêðóãó Âîëî-
äèìèð Ãåâêî 
íàãîëîøóº, ùî 
çíÿòòÿ íåäîòîð-
êàííîñò³ – öå 

ñâ³ä÷åííÿ òîãî, 
ùî ïåðåäâèáîð÷³ 

îá³öÿíêè íå áóäóòü ðîçõîäèòèñÿ 
ç ä³ÿìè. 

— Í³êîìó ðàí³øå íå ñòàëî ïîë³-
òè÷íî¿ âîë³ ïðîãîëîñóâàòè çà ñêà-
ñóâàííÿ äåïóòàòñüêî¿ íåäîòîðêàí-
íîñò³. Ìè íå áî¿ìîñÿ òàêèõ çì³í, 
àäæå çíàºìî, ùî ëþäè âèìàãàþòü ¿õ 
â³ä ïîë³òèê³â. Äåïóòàòè, ÿê ³ ðåøòà 
ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ìàþòü áóòè ð³âí³ 
ïåðåä çàêîíîì, - êàæå â³í.

Ùî ïëàíóþòü? 
Ïëàí³â ó íàðîäíèõ äåïóòàò³â ÷è-

ìàëî. Ïðî áàãàòî ç íèõ âîíè âæå 
ãîâîðèëè ï³ä ÷àñ ïîïåðåäí³õ ðîç-
ìîâ ³ç æóðíàë³ñòàìè «RIA ïëþñ». 
Òåïåð ó íèõ º âñ³ øàíñè âò³ëèòè ¿õ. 
Íàðîäí³ îáðàíö³ ç Òåðíîï³ëüùèíè 
ïðàöþâàòèìóòü ó ð³çíèõ êîì³òåòàõ.  

Àíäð³é Áîãäàíåöü, ë³äåð íà 
163-ìó îêðóç³, óâ³éøîâ äî ñêëàäó 
êîì³òåòó ç ïèòàíü àãðàðíî¿ òà çå-
ìåëüíî¿ ïîë³òèêè. Â³äêîëè ÖÂÊ 

îô³ö³éíî îãîëî-
ñèëè ðåçóëüòàòè 
ãîëîñóâàííÿ, 
ïîñï³ëêóâàòè-
ñÿ ç íèì òàê ³ 
íå âäàëîñÿ. Öå 
æ ìîæíà ñêàçà-

òè ³ ïðî Ìèêîëà 

Ëþøíÿêà - ³ç 166-ãî îêðóãó. Ïðà-
öþâàòèìå â³í ó êîì³òåò³ ç ïèòàíü 
áþäæåòó.

²ãîð Âàñèë³â, íàð-
äåï ³ç 164-ãî îêðó-

ãó, ïðàöþâàòèìå 
â êîì³òåò³ ³íô-
ðàñòðóêòóðè é 
òðàíñïîðòó. 

— Ðîçáóäîâà 
òà â³äíîâëåííÿ 

³íôðàñòðóêòóðè – 
ö å íå ëèøå áóä³âíèöòâî 
äîð³ã, à é âàæëèâèõ ñîö³àëüíèõ 
îá’ºêò³â. Ìè ïîâèíí³ âäèõíóòè 
æèòòÿ ó ñåëà òà ì³ñòå÷êà. Ìè ïîðà-
õóâàëè: ñòâîðåííÿ ³íôðàñòðóêòóðè 
äîïîìîæå çá³ëüøèòè ÂÂÏ òà çàïó-
ñòèòè åêîíîì³êó. Íàøå çàâäàííÿ 
– íàâåñòè ïîðÿäîê ó ô³íàíñóâàíí³ 
ïðîåêò³â, — ãîâîðèòü â³í.

Ñêîðî÷åííÿ ÷èñåëüíîñò³ ïàð-
ëàìåíòó, âèêîð³íåííÿ ïîë³òè÷íî¿ 
êîðóïö³¿ òà çàáåçïå÷åííÿ ïîðÿäêó 
íà äîðîãàõ – öå º îäí³ ç êëþ÷î-
âèõ ïèòàíü, ÿê³ âàðòî ðîçãëÿíóòè, 
ïåðåêîíàíèé ²ãîð Âàñèë³â. 

²âàí ×àéê³âñüêèé, ïåðåìîæåöü 
íà 165-ìó îêðóç³, ùå ðàí³øå ðîç-
ïîâ³äàâ, ùî àãðàðíà òåìà áóäå 
äëÿ íüîãî â ïð³îðèòåò³. Â³í ïðà-
öþâàòèìå â àãðàðíîìó êîì³òåò³ 

ÂÐÓ. Öå ïîâ’ÿçàíî ç ïðîäîâîëü-
÷îþ áåçïåêîþ â äåðæàâ³, åêñ-
ïîðòíî-³ìïîðòíèìè îïåðàö³ÿìè 

ñ³ëüãîñïâèðîáíè-
ê³â, â³äêðèòòÿì 
íîâèõ ïîòåí-
ö³éíèõ ðèíê³â 
òà ñòàòóñîì 
óêðà¿íñüêî-
ãî ÷îðíîçåìó. 

Òîìó ïðàâèëà ó 
çåìåëüíèõ âçàºìî-

â³äíîñèíàõ – öå òå, ÷îìó ïðèä³-
ëÿòèìå íàéá³ëüøå ÷àñó. 

Ïîñàäó çàñòóïíèêà ãîëîâè 
áþäæåòíîãî êîì³òåòó îòðèìàâ 
íàðäåï ç Òåðíîï³ëüùèíè Âîëî-
äèìèð Ãåâêî. Íà 167-ìó îêðóç³ 
âæå ïî÷àëè â³äíîâëþâàòè ì³ñò 
ì³æ Áîðùåâîì òà Çàë³ùèêàìè. 
Â³í îáâàëèâñÿ, òîæ ëþäè çìóøåí³ 
îá’¿æäæàòè öþ ä³ëÿíêó áàãàòî ê³-
ëîìåòð³â. Ó Òîâñòîìó, çâ³äêè â³í 
ðîäîì, äàâíî íå  îíîâëþâàëè â³ä-
ä³ëåííÿ âîäîë³êóâàííÿ ó ë³êàðí³. 

— Àêòèâíî ïîòð³áíî áðàòèñÿ 
³ çà äîðîãè. ßêùî ïðî âåëèê³ 
òðàñè õòîñü äáàâ, òî äîðîãè ì³æ 
ì³ñòå÷êàìè ÷è ñåëàìè ïîíèùåí³ 
òà æàõëèâ³. Äàé Áîæå ñèë ³ çäî-
ðîâ’ÿ âò³ëèòè âñ³ çàäóìè, — êàæå 
Âîëîäèìèð Ãåâêî.
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Áåç äåïóòàòñüêî¿ íåäîðêàííî-
ñò³, àëå ç «ïëþøêàìè». Âèâ÷èâøè 
íîðìàòèâí³ äîêóìåíòè, ìè ïðîà-
íàë³çóâàëè, ñê³ëüêè çàðîáëÿòèìóòü 
íîâ³ ïàðëàìåíòàð³. 

Çã³äíî ç çàêîíîì, ïîñàäîâèé 
îêëàä çàëåæèòü â³ä ïîñàäè êîæ-
íîãî çàêîíîäàâöÿ. Æîäåí äåïóòàò 
íå ìîæå áóòè «ïðîñòî» äåïóòàòîì. 
Â³í çàéìàº ó ïàðëàìåíò³ ïåâíó ïî-
ñàäó. Çàðïëàòà ó ñï³êåðà Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè — 12 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â; 
ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ïàðëà-
ìåíòó — 11,5; çàñòóïíèêà ãîëîâè 
ïàðëàìåíòó — 11; ãîëîâè êîì³òåòó 
Ðàäè — 10,5; ïåðøîãî çàñòóïíèêà ³ 
çàñòóïíèêà ãîëîâè êîì³òåòó — 10,3; 
÷ëåíà êîì³òåòó — 10.

À ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì ç 1 ëèï-
íÿ ñòàíîâèòü 1936 ãðèâåíü (à ç 1 

ãðóäíÿ áóäå 2027).
Êð³ì òîãî, äëÿ äåïóòàò³â çàêîíîì 

ïåðåäáà÷åí³ ùå é ³íø³ ïðèâ³ëå¿: 
êîìïåíñàö³ÿ çà ïðî¿çä ïî âñ³é òå-
ðèòîð³¿ Óêðà¿íè, íà æèòëî â ñòî-
ëèö³ (ãîòåëü àáî îðåíäà êâàðòèðè), 
ãðîø³ íà â³äðÿäæåííÿ ïî Óêðà¿í³ 
³ çà êîðäîí. Ïðè öüîìó íà â³äðÿ-
äæåííÿ ïåðåäáà÷åíà ïåâíà ñóìà íà 
âñ³õ äåïóòàò³â. ² ñèëüíî «ðîçêîøó-
âàòè» ¿ì íå äîçâîëåíî. Íàïðèêëàä, 
îïëàòà ïðèâàòíîãî ë³òàêà ñþäè 
íå âõîäèòü. Òàêîæ çà äåðæêîøò 
íàðäåï ìîæå óòðèìóâàòè ñëóæáîâå 
ïðèì³ùåííÿ â îêðóç³, äå ïðîâîäèòü 
ïðèéîì ãðîìàäÿí. Ùå º äîïëàòè 
äî çàðïëàòè çà íàóêîâèé ñòóï³íü 
àáî ïî÷åñíå çâàííÿ. À ùå íàðäå-
ï³â çàáåçïå÷óþòü áåçêîøòîâíèì 
ìåäè÷íèì îáñëóãîâóâàííÿì.



3RIA ïëþñ, 4 âåðåñíÿ 2019

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

Редакція «RIA плюс» та «20 хвилин» 43-00-50
Пожежно-рятувальна служба  101
Поліція   102
Швидка медична допомога 103
Аварійна газу  51-51-26
Аварійна водоканалу  25-26-10

Аварійна тепломереж    25-48-10
Чергова міської ради            1580
Довідкова залізничного вокзалу            1505
Довідкова автовокзалу           1504
Цілодобова стоматологічна служба  52-06-09
Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління захисту прав споживачів 52-16-65
Управління транспорту  52-15-14
Перевірка якості продуктів  52-23-87
Довідка міськвиконкому 23-63-97
Головавтоінспекція  52-47-38
Аварійна електромереж 52-24-66

Сьогодні на сайті

20minut.ua20minut.ua
Íàé÷àñò³øå
÷èòàþòü:
«Говорив із братом, до 
мами не додзвонився»: на 
Тернопільщину везуть тіло 
20-річного військового
«Ти з головою дружиш чи 
нє?»: на Довженка трапився 
конфлікт за участю поліцей-
ського (відео)
Для тернополян змінився 
термін подання показників 
електролічильників: не забудь-
те зробити це вчасно
На Тернопільщині потонув 
9-річний хлопчик: його шука-
ють десятки місцевих і полі-
цейських
«Я на операції, а мені 
кажуть не висловлювати пре-
тензій»: в аварії у Смиківцях 
травмувалася тернополянка
У парку “Топільче” помер 
чоловік
У Тернополі по-новому 
курсуватимуть тролейбуси та 
маршрутка

Íàéá³ëüøå
êîìåíòóþòü:
«Говорив із братом, до 
мами не додзвонився»: на 
Тернопільщину везуть тіло 
20-річного військового
«Ти з головою дружиш чи 
нє?»: на Довженка трапився 
конфлікт за участю поліцей-
ського (відео)
“Кава стала шикарним 
напоєм, а не сиропом”: терно-
полянка відмовилась від цукру 
У Тернополі будуть нові 
тарифи за холодну воду
Для тернополян змінився 
термін подання показників 
електролічильників: не забудь-
те зробити це вчасно
Відкриття відремонтованої 
вулиці за 8 млн: червонолисті 
клени, штучний газон і парков-
ка(відео)
Газ на зиму за літньою ці-
ною: чи зможуть тернополяни 
заощадити на опаленні
У Тернополі по-новому 
курсуватимуть тролейбуси та 
маршрутка 
Прем’єр-міністром України 
став Гончарук

»

С ь о г о д н і  н а  г а р я ч і й  л і н і ї  « 2 0  х в и -
л и н »  ч е р г у є  ж у р н а л і с т  В а д и м  Є п у р . 
Зі своїми запитаннями та інформацією ви можете 
звернутися за телефоном 43-00-50, 43-00-56 або 
надіслати їх нам на електронну адресу 20hvylyn@
gmail.com.

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

Òèì÷àñîâå ê³ëüöå îáëàøòóâà-
ëè 9 ñåðïíÿ. Íà âîäîíàïîâíþþ÷³ 
îáìåæóâà÷³ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó 
âèòðàòèëè 37 òèñ. ãðèâåíü. Íà 
³öéä³ëÿíö³ äîðîãè ÷àñòî âèíèêàëè 
ÄÒÏ, ñïîñòåð³ãàëîñÿ âåëèêå ñêóï-
÷åííÿ ìàøèí, óñêëàäíåíèé ðóõ 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. 

Ï³ä ÷àñ çàïóñêó åêñïåðèìåí-
òàëüíîãî ðóõó âèìêíóëè ñâ³òëî-
ôîðè á³ëÿ îáëàøòîâàíîãî ê³ëü-
öÿ. Ó â³âòîðîê, 3 âåðåñíÿ ê³ëüöå 
ðîçøèðèëè òà íàíåñëè íîâó äî-
ðîæíþ ðîçì³òêó. Ñâ³òëîôîðè á³ëÿ 
ê³ëüöÿ äîñ³ âèìêíóò³. Êîëè âîíè 
çàïðàöþþòü – ïîêè íåâ³äîìî, 
îñê³ëüêè åêñïåðèìåíòàëüíèé ðóõ 
òðàíñïîðòó òðèâàº. Çì³íèëè ³ ðîç-
òàøóâàííÿ ë³í³é åëåêòðîïåðåäà÷, 
áî ê³ëüöå çàâàæàëî ïîâíîö³ííîìó 
ðóõó òðîëåéáóñ³â.  

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Дороги  На вул. Соломії 
Крушельницької – Богдана 
Хмельницького нанесли нову розмітку 
біля тимчасового кільця. Саме ж кільце 
розширили. Що змінилося, та коли 
облаштують повноцінний круговий рух – 
дізнавався журналіст «RIA плюс»

— Äîðîæíþ ðîçì³òêó íà ïðî¿ç-
í³é ÷àñòèí³ ïåðåòèíó âóëèöü Áîã-
äàíà Õìåëüíèöüêîãî – Ñîëîì³¿ 
Êðóøåëüíèöüêî¿, â³äïîâ³äíî äî 
ÿêî¿ ðàä³óñ ê³ëüöÿ çá³ëüøèëè òà 
ðîçìåæîâàëè ñìóãè ðóõó òðàí-
ñïîðòíèõ çàñîá³â, – ïîâ³äîìëÿº  
ïðåñ-ñåêðåòàð ì³ñüêðàäè Ìàð’ÿíà 
Çâàðè÷. – Ï³ñëÿ öüîãî íàíåñóòü 
ñòð³ëêè, ùî ïîçíà÷àòèìóòü íà-
ïðÿìîê ðóõó. 

Çàïëàíîâàíî, ùî çà ñïðèÿòëè-
âèõ ïîãîäí³õ óìîâ, ðîáîòè ç âëàø-
òóâàííÿ ñòàö³îíàðíîãî êðóãîâîãî 
ïåðåõðåñòÿ íà ö³é ä³ëÿíö³ ç îá-
ëàøòóâàííÿì «îñòð³âöÿ», îïîðè, 
áîðäþð³â, ðîçïî÷íóòü çãîäîì, êà-
æóòü ó ì³ñüê³é ðàä³.

Á³ëÿ ê³ëüöÿ ïðàö³âíèêè äî-
ðîæíüî¿ ñëóæáè çàôàðáóâàëè 
ï³øîõîäí³ ïåðåõîäè. 

Âîä³¿ òà ï³øîõîäè ìàþòü áóòè 
îáåðåæíèìè, îñê³ëüêè íîâó ðîç-
ì³òêó ùå íå íàíåñëè.
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ЗБІЛЬШИЛИ КІЛЬЦЕ, НАНЕСЛИ ЗБІЛЬШИЛИ КІЛЬЦЕ, НАНЕСЛИ 
РОЗМІТКУ, А ПРО ПІШОХОДІВ ЗАБУЛИРОЗМІТКУ, А ПРО ПІШОХОДІВ ЗАБУЛИ

Пішохідні переходи зафарбовані сірою фарбою. Їх непомітно водіям

НАТАЛІЯ КОРПАН, 097-144-81-32, 
NATALIAKORPAN18@GMAIL.COM

Íîâó ìåðåæó ìàðøðóò³â ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó çàòâåðäè-
ëè íà çàñ³äàíí³ ì³ñüêâèêîíêîìó 
â ÷åòâåð, 29 ñåðïíÿ. 

Âæå ç 1 âåðåñíÿ ïî-íîâîìó 
êóðñóþòü äâà òðîëåéáóñè ³ îäèí 
àâòîáóñ.

— Ïðîøó çàòâåðäèëè ïðîºêò 
ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ ìàðø-
ðóò³â ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ. Ïðî-
ºêò ð³øåííÿ ïîãîäæåíî, çàóâà-
æåíü íåìàº, — êàæå íà÷àëüíèê 
óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó ²ãîð Ìå-
äèíñüêèé íà ì³ñüêâèêîíêîì³ 29 
ñåðïíÿ.

Ïàí Ìåäèíñüêèé çãàäóâàâ ïðî 

íîâó ìàðøðóòíó ìåðåæó ðîçðî-
áëÿëì êè¿âñüê³ ñïåö³àë³ñòè ïðåä-
ñòàâíèöòâà Dornier Consulting 
International GmbH â Óêðà¿í³. 
² ïðî òå, ùî ï³ñëÿ îáãîâîðåííÿ 
çàòâåðäèëè íàéîïòèìàëüí³øèé 
âàð³àíò. Àëå âñòóïèòü âîíà â 
ñèëó ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
òà ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â ³ç ïåðå-
â³çíèêàìè. 

 — Ð³ê òîìó ïðîâîäèëîñü êîìï-
ëåêñíå äîñë³äæåííÿ, âñòàíîâèëè 
âñ³ íàÿâí³ ïàñàæèðîïîòîêè ³ çðî-
çóì³ëè, ùî ïîòð³áíî ì³íÿòè òðàí-
ñïîðòíó ìåðåæó, — êàæå ì³ñüêèé 
ãîëîâà Ñåðã³é Íàäàë. — Çàðàç ó 
íàñ ðîçïî÷àâñÿ ïðîöåñ ïðèäáàííÿ 
íåîáõ³äíîãî òðàíñïîðòó.

ßê çàçíà÷èâ ïàí Ìåäèíñüêèé 
ï³ä öþ ìåðåæó âæå ïîáóäîâàí³ 

ë³í³¿. Ð³øåííÿ ÷ëåíè âèêîíêîìó 
ïðèéíÿëè îäíîãîëîñíî. Òîìó âæå 
ç 1 âåðåñíÿ íà ìàðøðóò âèéøëè 
äâà òðîëåéáóñè ¹1, ¹5 òà àâ-
òîáóñ ¹ 1à. Òåïåð òðîëåéáóñè 
ìàþòü òàê³ ìàðøðóòè:

- òðîëåéáóñ ¹1 «Âóë. Âèííè-
÷åíêà –ðèíîê -âóë. Äîâæåíêà»: 
Âèííè÷åíêà, Êàðïåíêà, Ìèðó, 
Äðóæáè, Òàíöîðîâà, Æèâîâà, 
Îñòðîçüêîãî, Ïèðîãîâà, Ãîãîëÿ, 
Ñòåïàíà Áàíäåðè, Ñë³âåíñüêà, 
Ëåñ³ Óêðà¿íêè, Ïðîòàñåâè÷à, 
Äîâæåíêà, Ëåñ³ Óêðà¿íêè, Ñë³-
âåíñüêà, Ñòåïàíà Áàíäåðè, Ðóñü-
êà, Îñòðîçüêîãî, Øåïòèöüêîãî, 
Æèâîâà, Òàíöîðîâà, Ãåòüìàíà ². 
Ìàçåïè, Êðèâîíîñà, Âèííè÷åíêà. 

— òðîëåéáóñ ¹5 «Âóë. Âèí-
íè÷åíêà – âóë. Êè¿âñüêà – âóë. 

Ëåñ³ Óêðà¿íêè»: âóë. Âèííè÷åíêà, 
Êàðïåíêà, Ìèðó, Äðóæáè, Ðóñü-
êà, Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, Ïèðîãî-
âà, Ãîãîëÿ, Á. Õìåëüíèöüêîãî, 
Çáàðàçüêà, Çëóêè, Ãåíåðàëà Òàð-
íàâñüêîãî, Êè¿âñüêà, 15 Êâ³òíÿ, 
Ïðîòàñåâè÷à, Ëåñ³ Óêðà¿íêè, Ñë³-
âåíñüêà, Ñòåïàíà Áàíäåðè, Ðóñü-
êà, Ãåòüìàíà ².Ìàçåïè, Ìàêñèìà 
Êðèâîíîñà, Âèííè÷åíêà. Ç âèêî-
íàííÿì ðåéñ³â äî àâòîðåìîíòíîãî 
çàâîäó. 

— àâòîáóñíèé ìàðøðóò ¹1À 
«Âóë. Âèííè÷åíêà – âóë. Ñë³-
âåíñüêà»: âóë. Âèííè÷åíêà, Êàð-
ïåíêà, Ìèðó, Äðóæáè, Ðóñüêà, 
Ñ.Áàíäåðè, Ñë³âåíñüêà, Ë.Óêðà-
¿íêè, Ïðîòàñåâè÷à, Ñ.Áàíäåðè, 
Ðóñüêà, Ìàçåïè, Ì.Êðèâîíîñà, 
Âèííè÷åíêà.

Нові маршрути тролейбусів та автобусаНові маршрути тролейбусів та автобуса

Нову розмітку нанесли працівники дорожньої служби. Вона є остаточною
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НАТАЛІЯ КОРПАН, 097-144-81-32, 
NATALIAKORPAN18@GMAIL.COM

Çàçíà÷èìî, ç 1 òðàâíÿ 2019 ðîêó 
â ïîâíîìó îáñÿç³ ââåäåíî â ä³þ Çà-
êîí Óêðà¿íè â³ä 9 ëèñòîïàäà 2017 
¹2189-VIII «Ïðî æèòëîâî-êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè».

Çã³äíî ç öèì çàêîíîì çì³íåíî 
ï³äõîäè äî ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà 
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òà íàðàõóâàííÿ 
ïëàòè ñïîæèâà÷àì, çàïðîâàäæåíî 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåíàëåæíå âè-
êîíàííÿ äîãîâîðó ÿê äëÿ âèêîíàâ-
ö³â êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, òàê ³ äëÿ 
ñïîæèâà÷³â öèõ ïîñëóã. 

Æóðíàë³ñòêà çâåðíóëàñÿ ó îäíå ç 
íàéá³ëüøèõ ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ 
«Ñõ³äíèé ìàñèâ», ÿêå íàäàº ïîñëóãè 
ç îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíê³â, ùîá ä³ç-
íàòèñü ÿê ³ ÷îìó çì³íþºòüñÿ òàðèô.

ßê ïîÿñíþº äèðåêòîð ÏÏ «Ñõ³ä-
íèé ìàñèâ» Ìèõàéëî Äåðåâîð³ç, â³ä-
òåïåð ó çàêîíîäàâñòâ³ íåìàº òàêîãî 
âèçíà÷åííÿ ÿê «ìåøêàíö³». Âîíî 
çàì³íåíå íà «ñï³ââëàñíèêè», ùî îç-
íà÷àº ¿õíþ ö³ëêîâèòó â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà áàãàòîêâàðòèðíèé áóäèíîê, 
ó ÿêîìó âîíè ïðîæèâàþòü.

Óòðèìàííÿ 
áàãàòîêâàðòèðíèõ 
áóäèíê³â â³äòåïåð 
ëåæèòü íà 
ñï³ââëàñíèêàõ

Ðîçì³ð ïëàòè çà óïðàâë³ííÿ æèò-
ëîì çàëåæàòèìå â³ä òîãî, ÿê³ ïî-
ñëóãè îáåðóòü ñàì³ ñï³ââëàñíèêè.

— ª ïåðåë³ê îáîâ’ÿçêîâèõ ðî-
á³ò (ïîñëóã), ÿê³ âêëþ÷àþòüñÿ äî 
ñêëàäó âèòðàò íà óòðèìàííÿ áàãà-
òîêâàðòèðíîãî áóäèíêó òà ïðèáó-
äèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, çàòâåðäæåíèé 
íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà  ðåã³îíàëü-
íîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà òà æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà 
Óêðà¿íè 27 ëèïíÿ 2018 ðîêó ¹ 190, 
— çàçíà÷àº Ìèõàéëî Äåðåâîð³ç. — 
Öåé ïåðåë³ê çàáåçïå÷óº íàëåæíèé 
ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèé, ïðîòèïî-
æåæíèé, òåõí³÷íèé ñòàí áóäèíêó 
òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿. Òóäè 
âõîäèòü: òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ 
âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ñèñòåì, òåõ-
í³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â, îáñëó-
ãîâóâàííÿ ñèñòåì äèñïåò÷åðèçàö³¿. 
À òàêîæ äèìîâèõ òà âåíòèëÿö³éíèõ 
êàíàë³â òà ³íø³ ïîñëóãè.

Ñåðåä íîâèõ ïîñëóã – òåõí³÷íå 
îáñëóãîâóâàííÿ ñèñòåìè ãàçîïî-
ñòà÷àííÿ. Ðàí³øå öèì çàéìàëàñÿ 
ãàçîâà ñëóæáà.
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АВажливо  Ціни на комуналку зростуть, 
але на скільки — це вже залежатиме 
від укладеного договору з обраним 
управителем. Яка різниця між Управителем 
та ОСББ, і чому якість їхньої роботи залежить 
від самих співвласників, дізнавалась 
журналістка «RIA плюс»

Îêð³ì îáîâ’ÿçêîâèõ ïîñëóã, æè-
òåë³ íà çàãàëüíèõ çáîðàõ ìàþòü ñàì³ 
âèð³øèòè, ùî ùå âîíè õî÷óòü âäî-
ñêîíàëèòè â áóäèíêó. Ñåðåä òàêèõ 
ïîñëóã ìîæå áóòè áóäü-ÿêà, ÿêó 
çàõî÷óòü ëþäè.

Ïîâèíí³ âèáðàòè 
Óïðàâèòåëÿ àáî 
ñòâîðèòè ÎÑÁÁ

Êîæåí áóäèíîê ïîâèíåí ïðîâå-
ñòè çáîðè òà âèáðàòè Óïðàâèòåëÿ. 
Àëüòåðíàòèâíèé âàð³àíò – ñòâîðåí-
íÿ ÎÑÁÁ.

Îêðåìèé êîøòîðèñ òà äîãîâ³ð ïî 
êîæíîìó áóäèíêó. Òåïåð Óïðàâèòå-
ë³ (ÆÅÊè) íå çìîæóòü ïåðåêèäàòè 
ãðîø³ ç îäíîãî áóäèíêó íà ³íøèé 
äëÿ âèêîíàííÿ ðåìîíòíèõ òà ³íøèõ 
ðîá³ò. Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî æèòëî-
âî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè» âèçíà÷àº, 
ùî Óïðàâèòåëü – þðèäè÷íà îñî-
áà, ÿêà çîáîâ’ÿçàíà ìàòè ó øòàò³ 
ùîíàéìåíøå îäíîãî íàéìàíîãî 
ïðàö³âíèêà, ÿêèé ïðîéøîâ ïðî-
ôåñ³éíó àòåñòàö³þ íà â³äïîâ³äí³ñòü 
êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì ïðîôåñ³¿ 
«ìåíåäæåð (óïðàâèòåëü) æèòëîâî-
ãî áóäèíêó (ãðóïè áóäèíê³â)». Ñàì 
Óïðàâèòåëü – ô³çè÷íà îñîáà – ï³ä-
ïðèºìåöü ìàº ñàìîñò³éíî ïðîéòè 
ïðîôåñ³éíó àòåñòàö³þ ßêùî ñï³â-
âëàñíèêè íå îáðàëè ôîðìó óïðàâ-
ë³ííÿ áàãàòîêâàðòèðíèì áóäèíêîì, 
íå ñòâîðèëè ÎÑÁÁ àáî æ íå îáðàëè 
óïðàâèòåëÿ, òîä³ îðãàí ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ ìàº îãîëîñèòè êîí-
êóðñ ³ çà éîãî ðåçóëüòàòàìè ïðè-
çíà÷èòè óïðàâèòåëÿ äëÿ êîæíîãî 
ç áóäèíê³â ÷è äëÿ ãðóïè áóäèíê³â, 
— êàæå ïàí Äåðåâîð³ç.

Âàðòî çàóâàæèòè, ùî éîãî ïî-
òð³áíî áóëî îáðàòè ùå íàâåñí³, àëå 
òåðíîïîëÿíè ç öèì íå ïîñï³øàþòü. 
Îäí³ âçàãàë³ í³÷îãî íå çíàþòü ïðî 
çì³íè, ³íøèì ïðîñòî áàéäóæå. Ùå 
â îäíèõ áóäèíêàõ ëþäè ïðîñòî íå 
ìîæóòü ä³éòè çãîäè.

²ìîâ³ðíî, âàðò³ñòü êîìóíàëêè ï³ä-
ñêî÷èòü ó 1,5 ðàçè. Âò³ì, äëÿ êîæíî-
ãî áóäèíêó áóäå ³íäèâ³äóàëüíà ö³íà, 
ïðî ÿêó ìåøêàíö³ ç óïðàâèòåëåì 
äîìîâëÿòèìóòüñÿ ïðè óêëàäàíí³ 
óãîäè. Ïëàòó æèòåë³ ïîâèíí³ ïî-
ãîäèòè íà çàãàëüíèõ çáîðàõ. 

Òàêîæ íàãàäàºìî, ùî ç 1 òðàâíÿ 
2019-ãî âåëè ïåíþ çà íåñïëàòó âàð-
òîñò³ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã 
ó âèçíà÷åí³ òåðì³íè. ßê ïîÿñíþþòü 
â óïðàâë³íí³ ÆÊÃ, ïåíÿ ïî÷èíàº 
íàðàõîâóâàòèñü ç ìîìåíòó óêëàäàí-
íÿ äîãîâîðó. ² íå ìîæå áóòè á³ëüøå 
í³æ 0, 01 % â³ä ñóìè. 

ïîáóòîâèõ â³äõîä³â òîùî. À òàêîæ 
ïîñëóãè ç óïðàâë³ííÿ áóäèíêîì, 
ñïîðóäîþ àáî ãðóïîþ áóäèíê³â. 

ßê ïîÿñíþº ïàí Ëóïàê, òåïåð óñå 
ìàº âèð³øóâàòèñü ÷åðåç çàãàëüí³ 
çáîðè.

— Êîëè ñòâîðþºòå ÎÑÁÁ, òî âàø 
áóäèíîê çì³íþºòüñÿ, — êàæå Ñåðã³é 
Ëóïàê. — Çâ³ñíî, ìîæëèâî çà ùîñü 
äîâåäåòüñÿ äîïëàòèòè, àëå çàòå âè 
ðîçóì³ºòå êóäè ò³ êîøòè éäóòü. Áî 
íà çàãàëüíèõ çáîðàõ ãîëîâà ÎÑÁÁ 
ïîÿñíþº òà çâ³òóº æèòåëÿì íà ùî 
âèòðàòèëè ¿õí³ êîøòè. 

ßê çàçíà÷àº ñï³âðîçìîâíèê, ïðè-
âàòí³ ï³äïðèºìñòâà â³äòåïåð íå ìà-
þòü ïðàâî âèð³øóâàòè êóäè ñïðÿìî-
âóâàòè êîøòè áåç çãîäè ìåøêàíö³â, 
àäæå òåïåð âñ³ º «ñï³ââëàñíèêàìè».

Ãîëîâíå, ùîá 
ñï³ââëàñíèêè áóëè 
íåáàéäóæèìè

Òàêîæ ìè çàïèòàëè ãîëîâó ÎÑÁÁ 
íà âóë Äîâæåíêà 6à Îëåñþ ×âàí-
ê³íó, ÷è ëåãêî çãóðòóâàòè ëþäåé äî 
ñï³ëüíèõ ³í³ö³àòèâ. 

— Áàãàòî êîìó çáîêó çäàºòüñÿ, 
ùî ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÎÑÁÁ íåìàº 

ùî ðîáèòè, ïðîñòî îòðèìóº çàðï-
ëàòó òà äåêîëè âèïèñóº äîâ³äêè. 
² çà òàêó ðîáîòó çàðïëàòà çàâåëè-
êà, íàâ³òü ÿêùî âîíà ì³í³ìàëüíà, 
— êàæå ãîëîâà ÎÑÁÁ. — Íàñïðàâä³, 
ãîëîâíå òàê îðãàí³çóâàòè ðîáîòó, 
ùîá âîíà âèäàâàëàñÿ íåïîì³òíîþ, 
à ðåçóëüòàò áóâ î÷åâèäíèì. Ùîá 
áóòè õîðîøèì ãîëîâîþ ïðàâë³í-
íÿ ÎÑÁÁ çîâñ³ì íå îáîâ’ÿçêîâî 
ðîçáèðàòèñÿ ó åëåêòðèö³, ñàíòåõ-
í³ö³, þðèñïðóäåíö³¿. Äîñòàòíüî 
áóòè ìåíåäæåðîì ³ ñï³âïðàöþâàòè 
ç ïðîô³ ó êîæí³é ëàíö³. Ïðîñòî 
ÿêùî ðîáèòè âñå ùèðî ³ ç õîðî-
øèìè íàì³ðàìè, òî âñå ñêëàäàºòüñÿ. 
  Àëå âñ³ ñï³ââëàñíèêè ïîâèíí³ 
óñâ³äîìëþâàòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà 
áóäèíîê, ó ÿêîìó âîíè ïðîæèâàþòü. 
² â÷èòèñÿ â³äíîñèòèñü äî ñï³ëüíîãî 
ìàéíà, ÿê äî âëàñíîãî. Òîä³ ÎÑÁÁ 
áóäå åôåêòèâíèì, à ãîëîâà ïðàâë³í-
íÿ â³ä÷óâàòèìå ï³äòðèìêó. 

1Ó âñ³õ ñôåðàõ âèçíà÷àëüíèì 
çàâæäè º ëþäñüêèé ôàêòîð, — êàæå 
ïàí³ ×âàíê³íà. 

ßêùî æ ñï³ââëàñíèêàì áàéäóæå, 
ó ÿêèõ óìîâàõ âîíè æèâóòü, òî íå 
äîïîìîæå í³ Óïðàâèòåëü, í³ ÎÑÁÁ. 

УПРАВИТЕЛЬ ЧИ ОСББ: ЧОМУ СПІВВЛАСНИКАМ УПРАВИТЕЛЬ ЧИ ОСББ: ЧОМУ СПІВВЛАСНИКАМ 
ВАЖЛИВО ЗРОБИТИ ВИБІР ВАЖЛИВО ЗРОБИТИ ВИБІР 

Âñå ìàº 
âèð³øóâàòèñü ÷åðåç 
çàãàëüí³ çáîðè 

Ãîëîâà ÃÎ «Ðàäà ãîë³â ÎÑÁÁ Òåð-
íîïîëÿ» Ñåðã³é Ëóïàê ïîÿñíþº, ùî 
âñ³ æèòëîâ³ ïîñëóãè ïîä³ëÿþòüñÿ 
çàëåæíî â³ä ôóíêö³îíàëüíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè ïîä³ëÿþòüñÿ íà: êîìóíàëüí³ 
ïîñëóãè òà æèòëîâ³. 

— Äî êîìóíàëüíèõ ïîñëóã íàëå-
æèòü öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà÷àííÿ õî-
ëîäíî¿ âîäè, öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà-
÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, âîäîâ³äâåäåííÿ, 
ãàçîïîñòà÷àííÿ, öåíòðàë³çîâàíå 
îïàëåííÿ, à òàêîæ âèâåçåííÿ ïî-
áóòîâèõ â³äõîä³â òîùî, — êîìåíòóº 
ïàí Ëóïàê. – À æèòëîâ³ ïîñëóãè 
– öå ðîáîòè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â 
³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðè-
òîð³é. Òîáòî, ïðèáèðàííÿ âíó-
òð³øíüîáóäèíêîâèõ ïðèì³ùåíü òà 
ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, ñàí³òàð-
íî-òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ, îáñëó-
ãîâóâàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ 
ìåðåæ, óòðèìàííÿ ë³ôò³â, îñâ³òëåí-
íÿ ì³ñöü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ, ïîòî÷íèé ðåìîíò, âèâåçåííÿ 
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ðîö³, ñòàíîâèòèìå 14 094 580 ãðí. 
Ç ö³º¿ ñóìè 70% êîøò³â ñïðÿìóþòü 
íà âåëèê³ ïðîºêòè, 30% - íà ìàë³ 
ïðîºêòè. Ïðîºêòè-ïåðåìîæö³ âè-
çíà÷àþòüñÿ çà ðåçóëüòàòàìè ãîëî-
ñóâàííÿ, ÿêå òðèâàòèìå ç 25 æîâòíÿ 
ïî 8 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó.

ßê³ âèìîãè 
äî ïðîºêò³â? 

Çàãàëüíîäîñòóïíèé õàðàêòåð, òîá-
òî â³ëüíèé, áåçêîøòîâíèé äîñòóï òà 
â³ëüíå áåçêîøòîâíå êîðèñòóâàííÿ 
âñ³ìà áàæàíèìè ðåçóëüòàòàìè ïðî-
ºêòó. Ïðîºêò ïîâèíåí áóòè ñïðÿìî-
âàíèé íà ïîêðàùåííÿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ãðîìàäè. Ó ðàç³, ÿêùî ïðîºêò 
ïåðåäáà÷àº âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè, ïðèì³ùåííÿ ÷è ³íøîãî 
îá’ºêòà, âîíè ïîâèíí³ íàëåæàòè äî 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè òà 
íå ïåðåáóâàòè ó âëàñíîñò³ ô³çè÷íî¿ 
òà/àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè.  

ßêèì ÷èíîì ïîäàòè 
ïðîºêò? 

Âàì íåîáõ³äíî çàïîâíèòè áëàíê 
ïðîºêòó ç 1 ïî 30 âåðåñíÿ òà ïîäàòè 
éîãî, àáî öå ìîæíà çðîáèòè ÷åðåç 
ïîðòàë https://ternopil-budget.e-dem.
in.ua ñàìîñò³éíî ÷è ó ïàïåðîâîìó 
âèãëÿä³, ïðèí³ñøè ïðîºêò ó Öåíòð 
íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã 
(âóë. Îñòðîçüêîãî,6). Áëàíê äëÿ çà-
ïîâíåííÿ ïðîºêòó âè çíàéäåòå íà 
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Äî ñêëàäó Íîì³íàö³éíîãî êîì³-
òåòó «Ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó 2020» 
òåïåð âõîäèòü òðè ïðåäñòàâíèêè 
ãðîìàäñüêîñò³ Òåðíîïîëÿ. Çã³äíî 
ç ðåçóëüòàòàìè ãîëîñóâàííÿ, ÿêå 
çàâåðøèëîñü 28 ñåðïíÿ, íèìè ñòà-
ëè Ìàð’ÿíà Ãåâêî, Ìàð³ÿ ²ùåíêî, 
Îëåñÿ ×âàíê³íà.  

Íà  çàñ³äàíí³ êîì³òåòó 30 ñåðï-
íÿ îáðàëè ãîëîâó – Ãàëèíó Ãåâêî, 
ÿêà î÷îëþº êîì³ñ³þ ç ïèòàíü æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, 
åêîëîã³¿, íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, 
åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ òà åíåðãîå-
ôåêòèâíîñò³.

Õòî ìîæå ïîäàòè 
ïðîºêòè? 

Ïðîºêò ìîæå ïîäàòè áóäü-ÿêà 
îñîáà â³êîì â³ä 16-òè ðîê³â, îñîáà 
áåç ãðîìàäÿíñòâà àáî ³íîçåìåöü, ÿê³ 
ìàþòü äîçâîëè íà ïîñò³éíå ïðîæè-
âàííÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. Ñê³ëüêè 
ïðîºêò³â ìîæå ïîäàòè îäèí àâòîð? 
Îäèí àâòîð ìîæå ïîäàòè 1 âåëèêèé 
òà 1 ìàëèé ïðîºêò. Íà ÿêó ñóìó 
ìîæíà ïîäàâàòè ïðîºêòè? Ïðîºê-
òè ìîæóòü áóòè àáî ìàëèìè (ñóìà 
â³ä 1 000 ãðí äî 300 000 ãðí) àáî 
æ âåëèêèìè (â³ä 300 000 ãðí äî 1 
450 000 ãðí).

Çàãàëüíà ñóìà, ÿêó âèä³ëÿþòü ç 
ì³ñüêîãî áþäæåòó íà ïðîºêòè ó 2020 

Гроші  З 1 вересня можна подавати 
проєкти на «Громадський бюджет 2020» 
у Тернополі. Прийом триватиме до 30 
вересня. На наступний рік на реалізацію 
проєктів жителів тернопільської громади з 
міського бюджету виділили понад 
14 мільйонів гривень

РОЗПОЧАЛИ ПРИЙОМ ПРОЕКТІВ 
НА «ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ 2020»

ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097-16-141-50, 
OLIATUR9@GMAIL.COM

Íàòàëÿ Ìàêñèì÷óê ³ç Òåðåáîâë³ 
ïðî îíêîëîã³÷íå çàõâîðþâàííÿ 
ä³çíàëàñü òèæäåíü òîìó. Çàðàç 
âîíà ãîòóºòüñÿ äî äîðîãîâàðò³ñ-
íî¿ îïåðàö³¿ â Êèºâ³. Ñ³ì’ÿ æ³íêè 
ïðîñèòü íåáàéäóæèõ ï³äòðèìàòè 
¿õ ó òàêèé âàæêèé ìîìåíò, àäæå 
ç³áðàòè 300 òèñ. ãðí òàê øâèäêî 
âîíè íå ìîæóòü.

— Ïðîñèìî âñ³õ íåáàéäóæèõ 
ëþäåé, ùîá äîïîìîãëè ìîëîä³é 
æ³íö³, ìàòåð³ äâîõ ä³òåé 43-ð³÷í³é 
Íàòàë³¿ Ìàêñèì÷óê ³ç Òåðåáîâë³. 
Ó íå¿ âèÿâèëè ðàê ï³äøëóíêî-
âî¿ çàëîçè. Êîøò³â íà îïåðàö³þ 
ó ñ³ì’¿ íå âèñòà÷àº. Íå áóäüìî 

«Нам сказали, що надії нема, але ми не «Нам сказали, що надії нема, але ми не 
можемо здатись»можемо здатись»

áàéäóæèìè äî ÷óæî¿ á³äè, — òàêå 
ïðîõàííÿ ïðî äîïîìîãó â ñîöìåðå-
æàõ ïîøèðþþòü äðóç³ òà çíàéîì³ 
æ³íêè.

Äî÷êà ïàí³ Íàòàë³¿ Õðèñòèíà 
Ìàêñèì÷óê ðîçïîâ³äàº, ùî ïðî 
á³äó ñ³ì’ÿ ä³çíàëàñü ëèøå ê³ëüêà 
äí³â òîìó. Öå ñòàëî ñïðàâæí³ì 
óäàðîì äëÿ âñ³õ. 

— Ìàìà ïî÷àëà õóäíóòè íà î÷àõ, 
àëå â íå¿ í³÷îãî íå áîë³ëî, — ðîç-
ïîâ³äàº Õðèñòèíà. — Ìè çâåðíó-
ëèñü äî ë³êàð³â. Ó Òåðíîïîë³ íàì 
ñêàçàëè, ùî øàíñ³â íåìàº, àëå ìè 
íå ìîæåìî çäàòèñü. Ìè â³ðèìî, ùî 
ìàìà çìîæå âèë³êóâàòèñü. ²íàêøå 
íå ìîæå áóòè. 

Çàðàç æ³íêà ïåðåáóâàº ó Êèºâ³, 
äå ¿é ìàþòü ïðîâîäèòè îïåðàö³þ, 

âàðò³ñòü ÿêî¿ áëèçüêî òðüîõñîò 
òèñÿ÷ ãðèâåíü. Êîøòè ïîòð³áí³ 
³ íà ðåàá³ë³òàö³þ.

— Ìè äóæå äÿêóºìî âñ³ì, õòî 
äîïîìàãàº íàì, — êàæå Õðèñòè-
íà Ìàêñèì÷óê. — Äÿêóºìî âñ³ì, 
õòî íå â³äâåðíóâñÿ â³ä íàøî¿ ñ³ì’¿ 
â òàêó òÿæêó õâèëèíó. Ïðîñèìî 
ìîëèòâè çà ìàìó ³ â³ðèìî, ùî âñå 
áóäå äîáðå.
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Про онкозахворювання жінка та її рідні дізнались тиждень тому. На 
лікування потрібно 300 тис. гривень

Êîøòè ìîæíà ïååðêàçàòè íà 
ðàõóíîê ÏðèâàòÁàíêó: 4149 
4991 0513 8521 Ìàêñèì÷óê 
Õðèñòèíà Ëþáîìèð³âíà, 
äîíüêà Íàòàë³¿. Òåëåôîí: 067 
350 05 79 (Õðèñòèíà)

ДОВІДКА

âèùåçãàäàíîìó ïîðòàë³ àáî íà ñàéò³ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (ó ðîçä³ë³ Áþäæåò — 
Ãðîìàäñüêèé áþäæåò 2020 — Áëàíê 
äëÿ ïîäà÷³ ïðîºêòó) . 

Äî ïðîºêòó àâòîð³â ïðîñÿòü äî-
äàòè êîøòîðèñ, ãðàô³÷í³ ìàòåð³àëè, 
â³çóàë³çàö³þ òîùî. Ó ðàç³, ÿêùî âè 
ïîäàºòå ïðîºêò ÷åðåç Öåíòð íàäàí-
íÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã ó ïàïå-
ðîâîìó âèãëÿä³, âè ïîâèíí³ íàäàòè 
çàïîâíåíèé áëàíê ïðîºêòó ðàçîì ³ç 
ãðàô³÷íèìè ìàòåð³àëàìè òàêîæ â 
åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ (íàïðèêëàä,  
íà ôëåøö³. Àäì³í³ñòðàòîð ñêîï³þº 
³íôîðìàö³þ òà â³ääàñòü âàø öèô-
ðîâèé íîñ³é).

Ï³ñëÿ ïîäà÷³ ïðîºêòó âïðîäîâæ 
7-ìè äí³â àâòîð ïîâèíåí ï³äòâåðäè-
òè ï³äòðèìêó ïîäàíîãî ïðîºêòó íå 
ìåíøå í³æ 15-òè ãîëîñàìè æèòåë³â 
ãðîìàäè.

ßêèì ÷èíîì öå â³äáóâàºòüñÿ: 
ï³ñëÿ ïîäà÷³ ïðîºêòó (îð³ºíòîâíî 
âïðîäîâæ îäí³º¿ äîáè) âàø ïðî-

ºêò ç’ÿâëÿºòüñÿ íà ïîðòàë³. Ï³ñëÿ 
öüîãî àäì³í³ñòðàòîð ñïåö³àëüíî äëÿ 
âàøîãî ïðîºêòó ñòâîðþº îêðåìå 
ãîëîñóâàííÿ íà ïîðòàë³ «Åëåêòðî-
íí³ êîíñóëüòàö³¿ òà îïèòóâàííÿ» ³ç 
çàïèòàííÿì ïðî ï³äòðèìêó âàøîãî 
ïðîºêòó. Ï³ñëÿ öüîãî â³í íàä³øëå 
âàì ë³íê íà âêàçàíó åëåêòðîííó ïî-
øòó ç ³íôîðìóâàííÿì ïðî òå, ùî 
ðîçïî÷èíàºòüñÿ ãîëîñóâàííÿ íà ï³ä-
òðèìêó âàøîãî ïðîºêòó. Âïðîäîâæ 
òèæíÿ âè çáèðàºòå 15 ãîëîñ³â äðóç³â 
òà çíàéîìèõ íà ï³äòðèìêó âàøîãî 
ïðîºêòó, ï³ñëÿ ÷îãî â³í ïîïàäàº íà 
ðîçãëÿä Íîì³íàö³éíîãî êîì³òåòó íà 
â³äïîâ³äí³ñòü ÷èííîìó çàêîíîäàâ-
ñòâó. ßêùî âàø ïðîºêò íå îòðèìàº 
ãîëîñ³â, òî äî ðîçãëÿäó â³í íå äî-
ïóñêàºòüñÿ.  

Äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó ïðîºê-
òó Íîì³íàö³éíèé êîì³òåò ïîâ³äîì-
ëÿº àâòîðó, ùîá â³í, çà áàæàííÿì, 
ì³ã áóòè ïðèñóòí³ì ïðè éîãî ðîç-
ãëÿä³. Îòðèìàâøè ïîçèòèâíó îö³í-

êó Íîì³íàö³éíîãî êîì³òåòó, ïðîºêò  
äîïóñêàºòüñÿ äî ãîëîñóâàííÿ, ÿêå 
òðèâàòèìå ç 25 æîâòíÿ ïî 8 ëèñòî-
ïàäà ÷åðåç ïîðòàë àáî ÷åðåç ÖÍÀÏ.

Ïåðåìîæö³â ó êîæí³é ç íîì³íà-
ö³é (ñåðåä ìàëèõ òà ñåðåä âåëèêèõ) 
âèçíà÷àòèìóòü ðåéòèíãîâèì ãîëî-
ñóâàííÿì. Òîáòî ò³ ïðîºêòè, ÿê³ 
íàáåðóòü á³ëüøó ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â 
(äî âè÷åðïàííÿ îáñÿãó çàïëàíî-
âàíèõ êîøò³â), áóäóòü ðåàë³çîâàí³ 
ó 2020 ðîö³.Ïðîºêòè, ÿê³ íàáåðóòü 
ìåíøå 300 ãîëîñ³â (äëÿ ìàëèõ) òà 
500 ãîëîñ³â (äëÿ âåëèêèõ) íå áóäóòü 
äîïóùåí³ äî ðåàë³çàö³¿.

Ó ì³ñüê³é ðàä³ òàêîæ íàãîëîøó-
þòü, ùî âïðîäîâæ ì³ñÿöÿ àâòîðè, 
ÿê³ õî÷óòü ïîäàòè ñâî¿ ïðîºêòè, 
çìîæóòü îòðèìàòè êîíñóëüòàö³¿. 

Ïðî äàòó, ì³ñöå òà ÷àñ çóñòð³÷³ 
³íôîðìóâàòèìóòü íà ñàéò³ Òåðíî-
ï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ó ðîçä³ë³ 
«Íîâèíè» òà íà ñòîð³íö³ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ó Facebook

«Безпечне материнство» - один із великих проєктів, які перемогли у «Громадському бюджеті 2019». Проєкт 
вартістю 1 млн 093 тис. гривень вже реалізували: комунальна міська лікарня №2 отримала апарат штучної 
вентиляції легень
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ВБИРАЛЬНІ В ПАРКУ НАЦВІДРОДЖЕННЯ 
ЗА ПІВ МІЛЬЙОНА: ЩО ЗМІНИЛОСЯ
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ВАДИМ ЄПУР, 068-066-80-96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM

Êàï³òàëüíèé ðåìîíò äâîõ òó-
àëåò³â (÷îëîâ³÷îãî òà æ³íî÷îãî) 
ó ïàðêó Íàö³îíàëüíîãî â³äðî-
äæåííÿ îá³éøîâñÿ ì³ñòó â 500 000 
ãðèâåíü. ßê ðîçïîâ³â äèðåêòîð 
ÊÏ «Îá’ºäíàííÿ ïàðê³â êóëüòó-
ðè ³ â³äïî÷èíêó» Òåðíîïîëÿ Ìè-
êîëà Ëåñ³â, êàï³òàëüíèé ðåìîíò 
áóâ ïîòð³áåí ÷åðåç òå, ùî ïðèì³-
ùåííÿ âáèðàëåíü çíàõîäÿòüñÿ - ó 
ï³äçåìíèõ ïðèì³ùåííÿõ. ×åðåç 
ïîòðàïëÿííÿ âîäè ³ íàäì³ðíî¿ âî-
ëîãè òàì ïî÷àëà â³äâàëþâàòèñÿ 
ïëèòêà, à ñò³íè ïîñò³éíî ïîêðè-
âàëèñü öâ³ëëþ.

Äëÿ òîãî, ùîá óíèêíóòè öèõ 
ïðîáëåì, çðîáèëè ñïåö³àëüíó 
³çîëÿö³þ. Öèì çàéìàëèñÿ ñïåö³-
àë³ñòè, ÿêèõ çàïðîñèëè ç³ Ëüâîâà. 
Íàïåðåäîäí³ Äíÿ ì³ñòà âáèðàëüí³ 
çàïðàöþâàëè.

Ó íîâèõ âáèðàëüíÿõ, îêð³ì 
³çîëÿö³¿, âñòàíîâèëè íîâó ïëèò-
êó. Îäíàê ïîâíîö³íí³ êàá³íêè ç 

Благоустрій  Громадські вбиральні в 
парку Нацвідродження після капітального 
ремонту вже запрацювали.Що змінилося 
та як тепер виглядають вбиральні – 
дізнавався журналіст «RIA плюс»

äâåðèìà, ÿê ó ïàðêó Øåâ÷åíêà 
òà «Òîï³ëü÷å», íå îáëàøòóâàëè. 
Òóàëåòíîãî ïàïåðó, ÿê ³ ìèëà, ó 
âáèðàëüí³ íåìàº. ª äâà ðóêîìèé-
íèêè. 

Á³îòóàëåòè, ÿê³ ñòîÿëè íåïîäà-
ë³ê ï³äçåìíèõ âáèðàëåíü, ïðèáðà-
ëè. Äî ï³äçåìíèõ òóàëåò³â âåäå 
ñòåæêà ç áðóê³âêè. Ðàí³øå òåðíî-
ïîëÿíè ñêàðæèëèñÿ íà â³äñóòí³ñòü 
íîðìàëüíîãî ï³äõîäó. Àëå ùå íå 
âñ³ çàëèøêè áðóê³âêè âñòèãëè 
âèâåçòè.

×è äîïîìîæå ³çîëÿö³ÿ çàïîá³ãà-
òè íàäì³ðí³é âîëîãîñò³ òà ãðèáêó ó 
âáèðàëüíÿõ – ä³çíàºìîñü çãîäîì.

З кранів тече лише холодна вода, як і в інших громадських вбиральнях у парках Тернополя

МАР’ЯНА ДОХВАТ, 097-783-53-39, 
MARJANA.DOKHVAT@GMAI.COM

Ëàáîðàòîð³ÿ êîíòàêòíî¿ êîðåê-
ö³¿ çîðó — ºäèíà ó Çàõ³äíîìó ðå-
ã³îí³. Äîíåäàâíà âîíà ïðàöþâàëà 
ó «Òåðíîï³ëüñüê³é óí³âåðñèòåò-
ñüê³é ë³êàðí³». Àëå ¿¿ âèð³øèëè 
ë³êâ³äóâàòè. 

Ñàìå òóò ïàö³ºíòè, ÿê³ ìàþòü 
ïðîáëåìè ³ç çîðîì, ìîæóòü îòðè-
ìàòè âèãîòîâëåí³ ³íäèâ³äóàëüíî 
ï³ä íèõ æîðñòê³ ë³íçè. Ï³ñëÿ çà-
êðèòòÿ ÷èìàëî ïàö³ºíò³â ìîæóòü 
ñòàòè ³íâàë³äàìè ïî çîðó. 

Ùîá âðÿòóâàòè ëàáîðàòîð³þ, 
ïðàö³âíèêè íàïèñàëè ïåòèö³þ, 
ÿêà íàçáèðàëà íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü 
ãîëîñ³â. Äåïóòàòè îáëàñíî¿ ðàäè 

ï³äòðèìàëè ¿¿ íà ñåñ³¿ 29 ñåðïíÿ.
Íàãàäàºìî, ïðî ïðîáëåìó «RIA 

ïëþñ» ðîçïîâ³â îäèí ³ç ïàö³ºíò³â 
ëàáîðàòîð³¿ ïàí Ñåðã³é. Êåð³âíèê 
óí³âåðñèòåòñüêî¿ ë³êàðí³ ðàí³øå 
êîìåíòóâàâ, ùî ð³øåííÿ ïðî 
ë³êâ³äàö³þ óñòàíîâè âèìóøåíå, 
à ñàì³é ëàáîðàòîð³¿ íå ì³ñöå íà 
áàç³ ë³êàðí³. 

Ïðîòå àí³ ïðàö³âíèêè, àí³ ïà-
ö³ºíòè ç öèì íå çã³äí³ ³ âèð³øè-
ëè áîðîòèñü çà ºäèíó íà Çàõîä³ 
Óêðà¿íè ëàáîðàòîð³þ, äå ìîæíà 
âèãîòîâèòè æîðñòê³ ë³íçè. 

Íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Òåðíî-
ï³ëüñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè áóëî 
ñòâîðåíî åëåêòðîííó ïåòèö³þ: 
«Ïðîñèìî çáåðåãòè ëàáîðàòîð³þ 
êîíòàêòíî¿ êîðåêö³¿ çîðó ó ñêëà-

ä³ êîìóíàëüíîãî íåêîìåðö³éíî-
ãî ï³äïðèºìñòâà «Òåðíîï³ëüñüêà 
óí³âåðñèòåòñüêà ë³êàðíÿ» Òåðíî-
ï³ëüñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè òà â³ä-
ñòîÿòè ïðàâî òèñÿ÷ íàøèõ êðàÿí 
íà ïîâíîö³ííèé ç³ð!». Ñòàíîì íà 
19 ñåðïíÿ ïåòèö³ÿ íàáðàëà 512 
ç íåîáõ³äíèõ 500 ãîëîñ³â. Òîìó ¿¿ 
ðîçãëÿíóëè.

À íà ñåñ³¿ îáëàñíî¿ ðàäè 29 
ñåðïíÿ äåïóòàòè ¿¿ ï³äòðèìàëè. 
ßê ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà ðàäè, 
ðîçãëÿäàþ÷è ïåòèö³þ, âèñëóõàâ-
øè àâòîðà ïåòèö³¿, äåïóòàò³â, ÷ëå-
í³â ïðîô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿, êåð³âíè-
ê³â ïðîô³ëüíîãî óïðàâë³ííÿ ÎÄÀ 
òà óí³âåðñèòåòñüêî¿ ë³êàðí³, ïà-
ö³ºíò³â, äåïóòàòè âèð³øèëè ï³ä-
òðèìàòè ïåòèö³þ â ÷àñòèí³ çáå-

ðåæåííÿ ïîñëóãè. 
Òàêîæ äîðó÷èëè êîì³ñ³¿ ñï³ëü-

íî ç ïðîô³ëüíèì óïðàâë³ííÿì 
íàïðàöþâàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî 
âèð³øåííÿ äàíîãî ïèòàííÿ ó ì³-
ñÿ÷íèé òåðì³í òà çâåðíóòèñÿ äî 
Òåðíîï³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè 
òà Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ùîäî íàäàííÿ ïðèì³ùåííÿ äëÿ  
ëàáîðàòîð³¿ êîíòàêòíî¿ êîðåêö³¿ 
çîðó â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çà-
êîíîäàâñòâà.

ßê ðîçïîâ³ëà «RIA ïëþñ» 
ïðåäñòàâíèê ö³º¿ ëàáîðàòîð³¿, 
ë³êàð-îôòàëüìîëîã âèùî¿ êàòå-
ãîð³¿ Òåòÿíà Òàáàëþê, ÿêà áóëà 
ïðèñóòíÿ íà ñåñ³¿ îáëàñíî¿ ðàäè, 
êîíêðåòèêè áóëî äóæå ìàëî. ² 
ÿêèì ÷èíîì âèð³øóâàòèìóòü 

ïðîáëåìó — íåâ³äîìî. 
— Âîíè ïðîãîëîñóâàëè çà çáå-

ðåæåííÿ ïîñëóãè, àëå ÿêèì ÷èíîì 
— íåâ³äîìî, — êàæå ïàí³ Òåòÿíà. 
— Äî ì³ñÿöÿ ÷àñó ìàþòü íàïðà-
öþâàòè ð³øåííÿ.Âîíè ñïåðøó 
ãîâîðèëè ïðî òå, ùîá ëàáîðà-
òîð³þ ïåðåíåñòè â ïðèì³ùåííÿ 
ó Âåëèêèõ Á³ðêàõ ÷è Äåäåðêàëàõ. 
Ïðî îðåíäó ïðèì³ùåííÿ òàêîæ 
éøëîñÿ. Àëå í³÷îãî êîíêðåòíîãî. 
Ïðîºêòó ð³øåííÿ íå áóëî. 

Ïðîòå, öå ïåðøèé êðîê äî âè-
ð³øåííÿ ïðîáëåìè, êàæóòü ìå-
äèêè, ³ ïðàö³âíèêè ëàáîðàòîð³¿ 
òà òèñÿ÷³ ïàö³ºíò³â ñïîä³âàþòüñÿ, 
ùî ó Òåðíîïîë³  òàêè çíàéäåòüñÿ 
ì³ñöå äëÿ ëàáîðàòîð³¿ êîíòàêòíî¿ 
êîðåêö³¿ çîðó.

Лабораторію контактної корекції зору обіцяють зберегтиЛабораторію контактної корекції зору обіцяють зберегти

У вбирадбнях встановили 
ізоляцію та нову плит-
ку. Повноцінні кабінки 
з дверима, як в інших 
парках, не облаштували. 
Туалетного паперу, як і 
мила, немає. Є лише два 
рукомийники

Кабінки у вбиральнях не мають дверей. Вони мають лише перегородки. У приміщенні погане освітлення, є лише кілька лампочок
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Äâà ïîïåðåäí³õ ñóäîâèõ çàñ³äàí-
íÿ ó ñïðàâ³ âáèâñòâà Â³òàë³ÿ Ãíàòè-
øèíà ïåðåíîñèëè, áî íå ïðèéøîâ 
îäèí ³ç àäâîêàò³â îáâèíóâà÷åíîãî 
Ñåðã³ÿ Òåðåíäåõà ïàí Äåìêîâè÷. 
Îáâèíóâà÷åíèé äâ³÷³ êàçàâ, ùî íå 
õî÷å, ùîá ñïðàâó ðîçãëÿäàëè áåç 
íüîãî. Ìàìà çàãèáëîãî Â³òàë³ÿ ïàí³ 
Ãàëèíà íà îäíîìó ³ç öèõ çàñ³äàíü, 
30 ñåðïíÿ, åìîö³éíî â³äðåàãóâàëà 
íà òàêå êëîïîòàííÿ: «Òåðåíäåõ, òè 
ñÿäåø ïî ïîâí³é». Òîé â³äïîâ³â, ùî 
³ òàê âæå ñèäèòü. ²íøèé çàõèñíèê 
Òåðåíäåõà Âîëîäèìèð Òâåðäîõë³á 
òîä³ êîìåíòóâàâ, ùî îñîáà, çã³äíî 
³ç ñó÷àñíèì ÊÏÊ, ìîæå ìàòè äî 
ï’ÿòè àäâîêàò³â. ² ÿêùî îäèí ³ç íèõ 
íå ç’ÿâëÿºòüñÿ, à ï³äñóäíèé ïðîñèòü 
áåç íüîãî íå ðîçãëÿäàòè ñïðàâó, òî 
ñóä ìàº çàäîâîëüíèòè òàêå êëîïî-
òàííÿ. Áî, ÿê ïîÿñíþº çàõèñíèê, â 
³íøîìó âèïàäêó — öå ïîðóøåííÿ 
ïðàâà íà çàõèñò. Òîä³ æ æóðíàë³ñò-
êà çàïèòàëà ó çàõèñíèêà ³ ïðî ñòàí 
çäîðîâ’ÿ éîãî ï³äçàõèñíîãî Ñåðã³ÿ 
Òåðåíäåõà. Àäæå éîãî ó÷àñòü ó çà-
ñ³äàííÿõ ÷åðåç ðàç çä³éñíþºòüñÿ çà 
äîïîìîãîþ â³äåîçâ’ÿçîêó ³ç Ñ²ÇÎ, 
à ñóä îòðèìóº äîâ³äêè ïðî òå, ùî 
òîé õâîðèé. Àäâîêàò â³äïîâ³â, ùî 
îáâèíóâà÷åíèé ö³ëêîì ìàº ïðàâî 
íå âè¿æäæàòè ç³ ñë³ä÷îãî ³çîëÿòî-
ðà ³ ïðèéìàòè ó÷àñòü ó çàñ³äàííÿõ 
÷åðåç â³äåîêîíôåðåíö³þ. À ùîäî 
ñòàíó çäîðîâ’ÿ, òî â³äïîâ³â, ùî íå 
ìîæå êîìåíòóâàòè. Àëå ÿêùî éîìó 
âèäàþòü äîâ³äêè, òî çíà÷èòü íà öå 
º ïðè÷èíè. ² äîäàº, ùî íå ïîãî-
äæóºòüñÿ ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì. 

Ñóìí³âàþòüñÿ ó 
âèñíîâêó åêñïåðòà

Íà çàñ³äàíí³ 2 âåðåñíÿ àäâîêàò 
óæå áóâ. Ïðîòå çàÿâèâ, ùî ç íèì íå 
óçãîäèëè äàòó ïîïåðåäíüîãî çàñ³äàí-
íÿ. Àëå öå íå òàê, àäæå âñ³ ïðèñóòí³ 
â ñóäîâ³é çàë³ 8 ñåðïíÿ ÷óëè, ùî 
Âîëîäèìèð Òâåðäîõë³á òåëåôîíóâàâ 
ïàíó Äåìêîâè÷ó òà ïîâ³äîìëÿâ ïðî 
äàòó òà ãîäèíó íàñòóïíîãî çàñ³äàí-
íÿ. Íà öüîìó çàñ³äàíí³ âæå ðîçãëÿ-
äàëè êëîïîòàííÿ Äåìêîâè÷à ïðî 
ïðèçíà÷åííÿ êîì³ñ³éíî¿ åêñïåðòèçè. 
Ó íüîìó éäåòüñÿ ïðî ñóìí³âè ùîäî 
ïðàâèëüíîñò³ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè çàãèáëîìó. 

— Ïî÷íåìî ç òîãî, ùî «øâèäêà» 

Суд  Захисник обвинуваченого Терендеха 
сумнівається у висновку експерта щодо 
причин смерті Віталія Гнатишина та й 
загалом щодо надання медичної допомоги, 
тому хотів нової експертизи. Батьки 
загиблого хлопця кажуть, що це маніпуляції, 
а їхній син помер від ударів і експерт це 
встановив. 2 вересня вже мали допитувати 
обвинувачених, але його перенесли

ЩО НОВОГО У СПРАВІ ВБИВСТВА ВІТАЛІЯ 
ГНАТИШИНА

íå ðîáèëà ñàíàö³þ ðîòîâî¿ ïîðîæ-
íèíè, — êàæå ïàí Äåìêîâè÷. — ² 
âçàãàë³ çàâåçëè çàãèáëîãî ó â³ää³ëåí-
íÿ, ÿêå íå ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà òàêèõ 
óøêîäæåííÿõ, ÿê³ â³í îòðèìàâ ï³ä 
÷àñ á³éêè. Ï³ä ÷àñ äîïèòó îäíîãî 
ç ë³êàð³â, íà çàïèòàííÿ ïðî òå, ÷è 
ìîæëèâî, ùîá ëþäèíà âèæèëà ç 
òàêèìè ò³ëåñíèìè óøêîäæåííÿìè, 
â³í ñêàçàâ, ùî ìîæëèâî. 

Ùå çàõèñíèê çâåðòàº óâàãó íà òå, 
ùî, çã³äíî ç åêñïåðòèçîþ, òðàâìà 
íà ñïèí³ çàãèáëîãî, íàé³ìîâ³ðí³øå, 
â³ä ïàä³ííÿ ç âèñîòè âëàñíîãî ðîñòó. 

— Òîä³ ÷îìó åêñïåðò òàê ïèøå, 
àëå âèêëþ÷àº, ùî ÷åðåç ïàä³ííÿ ç 
âèñîòè âëàñíîãî ðîñòó òàê³ óøêî-
äæåííÿ ìîãëè óòâîðèòèñÿ ³ â îáëàñò³ 
ãîëîâíîãî ìîçêó, — êàæå ïàí Äåì-
êîâè÷. — Ó ì³ñö³ íàíåñåííÿ óäàð³â 
ãåìàòîì íåìàº, âîíè óòâîðèëèñÿ â 
çîâñ³ì ³íøîìó ì³ñö³. Åêñïåðò ïîâè-
íåí ó âèñíîâêó íàïèñàòè âñå òàê, 
ùîá âèêëþ÷èòè áóäü-ÿê³ ñóìí³âè. 

Òàêîæ ïàí Äåìêîâè÷ ïîÿñíèâ, 
÷îìó õî÷å ç’ÿñóâàòè ìîìåíò ³ç ð³â-
íåì àëêîãîëþ ó êðîâ³ çàãèáëîãî. 
Ðàí³øå â³í óæå ãîâîðèâ ïðî òå, ùî 
äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè ïðîêóðàòóðà 
íå äîëó÷èëà åêñïåðòèçó ïðî ð³âåíü 
àëêîãîëþ ó êðîâ³ çàãèáëîãî. 

— Ñóä ïîâèíåí ç’ÿñóâàòè âñ³ îá-
ñòàâèíè, ÿê³ ïîì’ÿêøóþòü òà îá-
òÿæóþòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü, — êàæå 
ïàí Äåìêîâè÷. — Òàêîæ âñòàíîâèòè 
ïîâåä³íêó âñ³õ ó÷àñíèê³â êîíôë³êòó. 
Ùå íàì öå ïîòð³áíî, ùîá çðîçóì³-
òè, ÷è ìîãëî àëêîãîëüíå ñï’ÿí³ííÿ 
âïëèíóòè íà ñòàí ïîòåðï³ëîãî. ×è 
ì³ã â³í âèêëèêàòè àíåâðèçìó. Ó êðî-
â³ áóëî 2,34 ïðîì³ëå — öå òÿæêà 
ñòóï³íü. Òîìó ìè õî÷åìî âñòàíîâèòè 
³ñòèíó. 

Îáâèíóâà÷åíèé Òåðåíäåõ ïîïðî-
ñèâ çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ éîãî 
çàõèñíèêà. 

— Õî÷ó, ùîá ðîç³áðàëèñÿ òà 
âñòàíîâèëè ³ñòèíó, ùîá áóëà ÿêàñü 
ïðàâäà, — êàæå Ñåðã³é Òåðåíäåõ. — 
Áî ÿ áà÷ó, ùî òóò õî÷óòü ÿêîìîãà  
øâèäøå çàêðèòè ñïðàâó.

«Ñìåðòü áóëà â³ä 
óäàð³â» 

Ó â³äïîâ³äü íà äîâîäè ïàíà Äåì-
êîâè÷à ìàìà çàãèáëîãî ïàí³ Ãàëèíà 
íàãàäàëà, ùî ï³ä ÷àñ äîïèòó ôåëüä-
øåð ³ç «øâèäêî¿» ñêàçàâ, ùî ðîáèâ 
ñàíàö³þ. 

— Áëþâîòíèõ ìàñ, ïðî ÿê³ ïàí 

ÔÅÌ²ÄÀ

Äåìêîâè÷ ïèøå ó êëîïîòàíí³, íå 
áóëî, — êàæå ïàí³ Ãàëèíà. — Ïðî 
íèõ ñêàçàëà ëèøå îäíà ë³êàðêà. 
ßêùî ðîç³áðàòèñÿ ç ìåäè÷íèìè 
òåðì³íàìè, òî âîíè ìîãëè ç’ÿâèòèñÿ 
çãîäîì. Àëå íà ì³ñö³ ïîä³¿ ¿õ íå áóëî. 
Ìè ìàºìî ôóòáîëêó ñâîº¿ äèòèíè, 
âîíà íå âèïðàíà. ¯¿ í³õòî íå áðàâ 
íà åêñïåðòèçó. Ìè ¿¿ çáåðåãëè, ³ íà 
í³é íåìàº áëþâîòíèõ ìàñ ³ ñë³ä³â 
â³ä òðàâè. 

Æ³íêà òàêîæ ðîçïîâ³ëà, ùî ï³ä 
÷àñ çàòðèìàííÿ Òåðåíäåõà, â³í 
ï³äïèñàâ äîêóìåíò ïðî òå, ùî 
íå ÷èíèâ îïîðó ïðàâîîõîðîííèì 
îðãàíàì, îñê³ëüêè í³÷îãî ïðîòè-
ïðàâíîãî íå ðîáèâ. Àäâîêàòè ñ³ì’¿ 
Ãíàòèøèíèõ òåæ çàïåðå÷óâàëè 
êëîïîòàííÿ Äåìêîâè÷à. 

Ïàâëî Âàðîäà ïîÿñíèâ, ùî ó 
âèñíîâêó åêñïåðòà ÷³òêî ïèøå, 
ùî ì³æ çàêðèòîþ ÷åðåïíî-ìîçêî-
âîþ òðàâìîþ òà íàñòàííÿì ñìåðò³ 
º ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèé çâ’ÿçîê. 
Òàêîæ äîäàâ, ÿêùî ó çàõèñíèê³â 
îáâèíóâà÷åíîãî º ñóìí³âè ùîäî 
ä³é ìåäèê³â, ÿê³ íàäàâàëè äîïî-
ìîãó çàãèáëîìó, òî âîíè ìîæóòü 
çâåðíóòèñÿ ç îêðåìîþ çàÿâîþ äî 
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. ²íøèé 
àäâîêàò ïîòåðï³ëèõ Îëåêñ³é Ñêà-
êóí äîäàâ, ùî ïîãîäæóºòüñÿ ç àä-
âîêàòîì Òåðåíäåõà Òâåðäîõë³áîì 

ó òîìó, ùî ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ 
íåïðàâèëüíî êâàë³ô³êóâàëè ä³¿ îá-
âèíóâà÷óâàíîãî.

— Òàì òðåáà ñòàòòþ 115, ÷àñòè-
íó ïåðøó — óìèñíå âáèâñòâî, à íå 
÷àñòèíó äðóãó ñòàòò³ 121 — óìèñíå 
òÿæêå ò³ëåñíå óøêîäæåííÿ, ùî 
ñïðè÷èíèëî ñìåðòü, — êàæå ïàí 
Ñêàêóí. — Áî â³í âáèâ ëþäèíó 30 
÷åðâíÿ. ß ñâîº çàïåðå÷åííÿ ïîäàâ. 
Åêñïåðò ñâ³é âèñíîâîê ï³äòâåðäèâ. 
×³òêî çðîçóì³ëî íàïèñàíî, ùî 
ñìåðòü íàñòóïèëà â³ä óäàð³â ó ãî-
ëîâó. ª â³äåîçàïèñ íà ÿêîìó âèäíî, 
ùî ñòî¿òü Â³òàë³é, ÿê ñòâåðäæóº ñòî-
ðîíà çàõèñòó ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî 
ñï’ÿí³ííÿ, àëå â³í ³ éøîâ, ³ ñòîÿâ 
íîðìàëüíî. Âèéøîâ ³ç-çà êóù³â 
Òåðåíäåõ ³ íàí³ñ óäàðè â ãîëîâó. 

² äîäàâ, ùî êîì³ñ³éíó åêñïåðòèçó 
ïðî ÿêó êëîïîòàâ ïàí Äåìêîâè÷, 
ïðèçíà÷àþòü ó âèïàäêó, ÿêùî º 
äâà âèñíîâêè, ÿê³ ñóïåðå÷àòü îäíå 
îäíîìó. Ó ö³é ñïðàâ³ òàêèõ íåìàº.  
Ñóä êëîïîòàííÿ íå çàäîâîëüíèâ. 

Ïî÷åðêîçíàâ÷à 
åêñïåðòèçà

Íà çàñ³äàíí³ 30 ñåðïíÿ çàõèñíèê 
³íøîãî îáâèíóâà÷åíîãî Âîëîäè-
ìèðà Á³ëÿøåâè÷à Ìàêñèì Ìàéêà 
ïîäàâ êëîïîòàííÿ ïðî âèçíàííÿ 
äîêàç³â íåäîïóñòèìèìè òà ïðèçíà-

÷åííÿ ðÿäó äîäàòêîâèõ åêñïåðòèç. 
Çîêðåìà, éäåòüñÿ ïðî ïî÷åðêîçíàâ-
÷ó åêñïåðòèçó çàÿâè àäì³í³ñòðàòîðà 
í³÷íîãî êëóáó Allure ùîäî íàäàííÿ 
çãîäè íà îãëÿä ïðèì³ùåííÿ çàêëàäó, 
äå çíàéøëè âîãíåïàëüíó çáðîþ, íî-
ñ³ííÿ ÿêî¿ ³íêðèì³íîâàíî Á³ëÿøå-
âè÷ó. Çàõèñíèê Ìàéêà àðãóìåíòóº 
êëîïîòàííÿ òèì, ùî ï³ä ÷àñ äîïèòó 
â ñóä³ àäì³í³ñòðàòîð çàçíà÷èëà, ùî 
òàêî¿ çàÿâè âîíà íå ï³äïèñóâàëà. 
Êëîïîòàííÿ ðîçãëÿäàëè íà çàñ³äàíí³ 
3 âåðåñíÿ. Îäèí ³ç çàõèñíèê³â Ãíà-
òèøèíèõ Ïàâëî Âàðîäà çàçíà÷èâ, 
ùî êëîïîòàííÿ ñë³ä â³äõèëèòè, àäæå 
àäì³í³ñòðàòîð çàêëàäó, ÿêó äîïèòó-
âàëè ÿê ñâ³äêà ó ñïðàâ³, áóëà ïðè-
ñóòíÿ â çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ï³ä 
÷àñ äîïèòó ³íøèõ ñâ³äê³â. Â³äòàê ¿¿ 
ïîêàçè º íåäîïóñòèìèìè. Ñóä ³ öå 
êëîïîòàííÿ â³äõèëèâ. 

Òàêîæ ïàí Ìàéêà çàçíà÷àâ, ùî 
â³í, ÿê çàõèñíèê, íàïîëÿãàº íà 
íàéøâèäøîìó ðîçãëÿä³ ðåçóëüòàò³â 
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ³ àá-
ñîëþòíî íåçàö³êàâëåíèé â³äêëàäàòè 
ñóäîâå çàñ³äàííÿ.

— Ùîäî ìîãî ï³äçàõèñíîãî çàñòî-
ñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ 
ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó, 
— ïðîäîâæóº ïàí Ìàéêà. — Òîìó 
ó âèïàäêó, ÿêùî ñóä, ³ìîâ³ðíî, 
ïðèéìå ïîçèòèâíå ð³øåííÿ ³ áóäå 
âèïðàâäóâàëüíèé âèðîê, òîä³ ìè 
çàö³êàâëåí³, ùîá â³í áóâ ÿêîìîãà 
øâèäøå. ßêùî æ áóäå îáâèíóâàëü-
íèé âèðîê, òî ñòðîê, ïîêè ðîçãëÿ-
äàºòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, 
éîìó íå çàðàõîâóºòüñÿ ó ïåð³îä â³ä-
áóâàííÿ ïîêàðàíü.

Äîïèò 
îáâèíóâà÷åíèõ 

Îñê³ëüêè ñóä â³äìîâèâ ó çàäîâî-
ëåíí³ êëîïîòàíü, òî íà çàñ³äàíí³ 
2 âåðåñíÿ ìàëè á äîïèòóâàòè îáâè-
íóâà÷åíèõ. Îñê³ëüêè ïàí Äåìêîâè÷ 
ùå îòðèìàâ ïðàâî äîñòóïó äî âèñ-
íîâêó ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè 
ùîäî ð³âíÿ àëêîãîëþ ó êðîâ³ çà-
ãèáëîãî. ² ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñòîðîíà 
çàõèñòó îòðèìàº éîãî ó ïðîêóðîðà, 
òî ìàº ïðàâî ïîäàòè äî ñóäó ³ òîé 
ìàº éîãî äîñë³äèòè. Òîìó äîïèò 
îáâèíóâà÷åíèõ ïåðåíåñëè íà ñó-
äîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 19 
âåðåñíÿ.

Обвинувачений 
у вбивстві 

Сергій Терендех 
просив суд 

задовольнити 
клопотання його 

адвоката про 
призначення 

експертизи.
— Хочу, щоб 
розібралися 

та встановили 
істину, щоб була 

якась правда, 
— каже Сергій 

Терендех. — Бо 
я бачу, що тут 

хочуть якомога 
швидше 

закрити справу

Обох обвинувачених мають допитувати на засіданні 19 вересня 
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Благоустрій  Відкриття вулиці ім. 
В.Чорновола, на якій провели капітальний 
ремонт, відбулось 28 серпня на День 
міста. На реконструкцію витратили 
близько восьми мільйонів гривень

ВУЛИЦЯ ЗА 8 МЛН: ЧЕРВОНОЛИСТІ КЛЕНИ, ВУЛИЦЯ ЗА 8 МЛН: ЧЕРВОНОЛИСТІ КЛЕНИ, 
РУЛОННИЙ ГАЗОН І ПАРКОВКАРУЛОННИЙ ГАЗОН І ПАРКОВКА

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097-16-141-50, 
OLIATUR9@GMAIL.COM

Îñòàíí³ «øòðèõè» ðåìîíòó, çà 
ñëîâàìè íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ 
ÆÊÃ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
Îëåãà Ñîêîëîâñüêîãî, ðîáèëè 
âíî÷³ ïåðåä ñàìèì â³äêðèòòÿì. 

Íà âóëèö³ ïðîâåëè çàì³íó êà-
íàë³çàö³éíèõ òà âîäîïðîâ³äíèõ 
ìåðåæ, âëàøòóâàëè äîùîâó êà-
íàë³çàö³þ, çàì³íèëè äîðîæíº 
ïîêðèòòÿ ïðî¿çäó òà ï³øîõ³äíî¿ 
ä³ëÿíêè, ïðîêëàëè âåëîäîð³æêó, à 
òàêîæ âèñàäèëè åêçîòè÷í³ ÷åðâî-
íîëèñò³ êëåíè òà îíîâèëè âóëè÷íå 
îñâ³òëåííÿ.

Ùîäî ãàçîí³â, òî ¿õ ïðèâåçëè 
ó ðóëîíàõ. Çàðàç ¿õ ëåãêî ìîæíà 
ï³äíÿòè îäí³ºþ ðóêîþ. ×è ïðè-
æèâóòüñÿ âîíè, ïîáà÷èìî çãîäîì. 

— Ñóòòºâî çá³ëüøèëàñü ê³ëü-
ê³ñòü çåëåíèõ íàñàäæåíü, — êàæå 
Îëåã Ñîêîëîâñüêèé. — Òàêîæ òóò 
ïîñòåëèëè íîâó òðàâó. Çàðàç âñå 
âèãëÿäàº äóæå íåïîãàíî. ßêùî 
ñêàçàòè â³äâåðòî, òàêî¿ ê³ëüêîñò³ 
÷åðâîíîëèñòèõ êëåí³â, ÿê³ ïîñàä-
æåí³ âðÿä, íåìàº â æîäíîìó ì³ñò³. 

Çà ñëîâàìè Îëåãà Ñîêîëîâ-
ñüêîãî, ÷åðâîíîëèñò³ êëåíè ìà-
þòü ñòàòè ùå îäíèì ñèìâîëîì 
Òåðíîïîëÿ. ̄ õ âèñàäèëè 36, ùî íà 
10 á³ëüøå, í³æ íà ä³ëÿíö³ äîðîãè, 
ÿêó ðåìîíòóâàëè ìèíóëîãî ðîêó. 

— Òóò ìè ñòâîðèëè «÷åðâîíó 
àëåþ» äëÿ ãîñòåé íàøîãî ì³ñòà, 
— êàæå Îëåã Ñîêîëîâñüêèé. — ² 
õî÷à çàðàç ïåð³îä íåñïðèÿòëèâèé, 
ìè ñïîä³âàºìîñü, ùî âñå áóäå äî-

áðå òà ïðîñèìî òåðíîïîëÿí áóòè 
îáåðåæíèìè äî äåðåâ. Êëåíè ìè 
çàìîâëÿëè â ñïåö³àëüíèõ êîíòåé-
íåðàõ, â ÿêèõ ¿õ âèðîùóþòü, òîìó 
âèñàäêà íå º ïðîáëåìîþ. Õî÷à 
ñòðåñîâ³ ìîìåíòè äëÿ äåðåâ òàêè 
º, òîìó ìè íàäàºìî ¿ì ñïåö³àëüíó 
ï³äæèâêó. 

Íà â³äêðèòò³ ãîñòåé çóñòð³÷àëè 
êëàñè÷íîþ ìóçèêîþ ó âèêîíàíí³ 
îðêåñòðó. 

Çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè Ñåð-
ã³ÿ Íàäàëà, íà ðåìîíò âèòðàòèëè 
áëèçüêî âîñüìè ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. 

— Öå íîâà ñó÷àñíà âóëèöÿ. 
Â³äêðèòèé ïðîñò³ð â³ä âîêçàëó 
äî öåíòðó ì³ñòà, — êàæå ì³ñüêèé 
ãîëîâà. — Âçäîâæ íàïðÿìêó ðóõó 
çàïëàíîâàíî 23-24 ïàðêóâàëüíèõ 
ì³ñöÿ äëÿ àâòîìàøèí ³ âóëèöÿ ç 
ïðî¿çíîþ ÷àñòèíîþ äî çà¿çäó íà 
Áóëüâàð Øåâ÷åíêà. 

Ó ñêâåð³ ³ì. ×îðíîâîëà çàðàç 
ïðîâîäèòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ ôîí-
òàíó «Êóëüáàáà». ¯¿, íà æàëü, äî 
ñâÿòà íå âñòèãëè äîðîáèòè.

— Ìè ïëàíóºìî çàê³í÷èòè ðå-
êîíñòðóêö³þ ñêâåðó ×îðíîâîëà 
äî ê³íöÿ âåðåñíÿ, — êàæå Ñåð-
ã³é Íàäàë. — Ôîíòàí ðîáëÿòü ó 
òàêîìó æ ñòèë³, ÿê «Êóëüáàáà», 
áî äëÿ òåðíîïîëÿí öå âæå ñòàëî 
îñîáëèâèì ì³ñöåì. Ïðîòå, ôîíòàí 
áóäå ñó÷àñíèì, ç íîâ³òí³ìè òåõíî-
ëîã³ÿìè, ç ï³äñâ³òêîþ. Îêð³ì òîãî, 
òóò áóäå ðîçòàøîâàíî ãðîìàäñüêó 
âáèðàëüíþ. 

Íàãàäàºìî, ìèíóëîãî ðîêó 
â³äêðèëè ïåðøó ÷àñòèíó âóëèö³ 
×îðíîâîëà.

 Ëþäìèëà:

— Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ ðåìîíò òóò, - êàæå 
æ³íêà. -Çðîáèëè äóæå øâèäêî. Ìåíå 
äâà ì³ñÿö³ íå áóëî, òî íàâ³òü íå çðî-
çóì³ëà, êîëè ¿¿ çðîáèëè.

Ми запитали перехожих чи подобається їм оновлена вул. Чорновола
ОпитуванняОпитування

 ²ðèíà:

— Íàøå ì³ñòî ñòî¿òü íà ïðàâèëüíîìó 
øëÿõó äî ðîçâèòêó. ß ââàæàþ, ùî ñàìå 
òàê³ ðå÷³ ïðåêðàñíî öå äîâîäÿòü. Ïðàöþ-
âàòè º íàä ÷èì. Õî÷åòüñÿ, ùîá â ì³ñò³ áóëî 
á³ëüøå âåëîäîð³æîê. Äóæå ïðèºìíî, ùî 
íà ×îðíîâîëà ¿¿ òàêè âñòàíîâèëè. 

 Îëåêñàíäð:

— ß ³ç Äí³ïðà  ó Òåðíîïîë³ ïðî¿çäîì. 
Ëèøå âèéøîâ ç âîêçàëó ³ çàðàç çíîâó 
íà âîêçàë. Íå çíàâ, ùî òóò òàêå ñâÿòî. 
Äóæå ïîäîáàºòüñÿ öÿ âóëèöÿ. ß áóâ 
òóò ê³ëüêà ðîê³â òîìó. Çàðàç òàê âñå 
çì³íèëîñü.

 ²ðèíà:

— Äóæå ãàðíî, ÿ ïðàöþþ òóò íåäàëåêî.  
Âèð³øèëà ïðèñ³ñòè ³ â³äïî÷èòè. Äîñèòü 
êîìôîðòíî. Ïðèºìíî, ùî ó ì³ñò³ ðî-
áèòüñÿ ùîñü íîâå. Ãàðí³ óçá³÷÷ÿ ïîðî-
áèëè, ëàâî÷êè, òðàâè÷êó íîâó ïîñàäèëè. 

На вулиці провели заміну каналізаційних та водопровідних мереж, влаштували дощову каналізацію, 
замінили дорожнє покриття проїзду та пішохідної ділянки, проклали велодоріжку

На новій вулиці збільшили кількість зелених 
насаджень та постелили газон

Так виглядають зони відпочинку на відремонтованій 
вулиці Чорновола.  

О
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Ь
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НАТАЛІЯ КОРПАН, 097-144-81-32, 
NATALIAKORPAN18@GMAIL.COM

Ùîá òîðô’ÿíà êîòåëüíÿ ïðà-
öþâàëà – ìåøêàíö³ ïðèëåãëèõ 
áóäèíê³â âèñòóïàþòü ïðîòè. Ëþäè 
áîÿòüñÿ çà ñâîº çäîðîâ’ÿ, ä³òåé òà 
îíóê³â. 

— Âëàäà Òåðíîïîëÿ âç’ÿëàñü çà 
òàê çâàíó ðåêîíñòðóêö³þ ãàçîâèõ 
êîòåëåíü íà òîðô’ÿí³, — êàæå ìåø-
êàíåöü Áîðèñ. — Âîíè âèð³øèëè 
çàðîáèòè íà çäîðîâ’¿ òåðíîïîëÿí. 
ßêáè ðåêîíñòðóêö³ÿ â³äáóâàëàñü áè 
öèâ³ë³çîâàíî, íå øêîäÿ÷è çäîðîâ’þ 
òåðíîïîëÿí, òî ëþäè á íå ïðîòå-
ñòóâàëè. Ìåøêàíö³ ïðèëåãëèõ äî 
êîòåëüí³ áóäèíê³â äåñÿòèë³òòÿìè 
óñï³øíî ñï³âïðàöþâàëè ³ç äàíîþ 
êîòåëüíåþ, êîëè âîíà ïðàöþâàëà íà 
ãàç³. Àëå áëèçüêî ðîêó òîìó, êîëè 

Н
А

ТА
Л

ІЯ
 К

О
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А
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âêëþ÷èëè òîðô’ÿíó êîòåëüíþ, òî 
ð³âåíü øóìó â êâàðòèðàõ ñÿãíóâ 60-
90 äåöèáåë, ùî çíà÷íî ïåðåâèùóº 
íîðìó.

 Ìåøêàíö³ êàæóòü, ùî âñ³ ïî-
äâ³ð’ÿ ó ñàæ³, êîëè êîòåëüíÿ àêòèâ-
íî ïðàöþº.Òàêîæ áóâ â³ä÷óòíèé 
ñìîð³ä. 

Òàêîæ òåðíîïîëÿíè ñêàðæàòüñÿ, 
ùî íà ñòàä³îíàõ, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ 
ïîðó÷ — íåìîæëèâî â³äïî÷èâàòè 
òà çàéìàòèñü ñïîðòîì.  

— ß êîëè õîäèâ ³ç ä³òüìè òóäè 
ïîãðàòè ôóòáîë, òî ïîò³ì â³ä÷ó-
âàâ ïîäðàçíåííÿ ó ãîðë³, — êàæå 
÷îëîâ³ê. — À ï³ä ÷àñ ïëàíîâîãî 
ïðîìèâàííÿ ìåðåæ êîòåëüíÿ íå 
ïðàöþâàëà, òà òåïåð âîíà ïðàöþº 
ö³ëîäîáîâî. 

Äåïóòàò îêðóãó ¹5 Â³êòîð Ãåí-
ñåðóê çàçíà÷èâ, ùî ç³ ñâîº¿ ñòîðîíè 
â³í óæå íàïèñàâ çâåðíåííÿ ³ î÷³êóº 
â³äïîâ³ä³.  

— Òèæäåíü òîìó äî ìåíå çâåðíóâ-
ñÿ ìåøêàíåöü áóäèíêó çà àäðåñîþ 
áóëüâàð Ïðîñâ³òè ¹ 15, — ðîçïî-
â³äàº äåïóòàò. — ß â³äðàçó íàïè-
ñàâ ïèñüìîâå çâåðíåííÿ íà ³ì’ÿ 

äèðåêòîðà ÊÏ «Òåðíîï³ëüì³ñüêòå-
ïëîêîìóíåíåðãî» Àíäð³ÿ ×óìàêà. 
Ó çâåðíåí³ ÿ ïîÿñíèâ, ùî êîòåëü-
íÿ ïðàöþº âíî÷³ ³ ïîïðîñèâ, ùîá 
áóâ çíèæåíèé ð³âåíü øóìó âäåíü. 
À ÿêùî öå ìîæëèâî, òî ÿ ùå ïî-
ïðîñèâ â³äêëþ÷èòè ðîáîòó êîòåëüí³ 
âíî÷³ çîâñ³ì.

Íà öåé ìîìåíò ïàí Ãåíñåðóê 
â³äïîâ³ä³ ùå íå îòðèìàâ. Àëå, ÿê 
ðîçïîâ³äàº â îñîáèñò³é ðîçìîâ³ ³ç 
ïàíîì ×óìàêîì, òàêîæ ïîâ³äîìëÿâ 
éîìó öþ ïðî ñèòóàö³þ. 

— Êîëè áóëè ñëóõàííÿ ïî êî-
òåëüíÿõ, òî ÿ îñîáèñòî ïðîñèâ 
ìåøêàíö³â ïðèéòè íà íèõ, àëå, íà 
æàëü, í³õòî íå ïðèéøîâ, — êàæå 

Конфлікт  Жителі бульвару Просвіти, що 
на «Дружбі», незадоволені цілодобовим 
шумом у їхніх квартирах від роботи котельні. 
Кажуть, що не можуть влітку відкрити вікна 
через гул, який порушує всі норми, сморід, 
попіл. У понеділок, 2 вересня, о 18 годині 
мешканці Бульвару Просвіти провели збори 
щодо негативного впливу на їхнє здоров’я 
торф’яної котельні на Бульварі Просвіти

ÔÅÌ²ÄÀ

ïàí Ãåíñåðóê. — Çàðàç ìåøêàíö³ 
ñòàëè àêòèâí³ø³, íå òàê³ áàéäóæ³, 
òî íàä³þñü âèð³øèìî öå ïèòàííÿ. 

Ìåøêàíåöü áóäèíêó çà àäðåñîþ 
áóëüâàð Ïðîñâ³òè ¹15 Ïåòðî Êà-
÷å÷êà êàæå, ùî íàéá³ëüøà ïðîáëåìà 
— öå ãóë. 

 — Ìî¿ â³êíà âèõîäÿòü íà êîòåëü-
íþ ³ ïðàêòè÷íî íå ìîæëèâî ñïàòè 
âíî÷³, - êàæå òåðíîïîëÿíèí. — Ìè 
ðàçîì ³ç ìåøêàíöÿìè ïîäàâàëè 
çàÿâó ó â³äïîâ³äí³ ñëóæáè, äå ìè 
âèìàãàëè âæèòè íåãàéíèõ çàõîä³â. 

Æèòåë³ áóëüâàðó Ïðîñâ³òè òàêîæ 
îáóðåí³ òèì, ùî òîðô’ÿíà êîòåëüíÿ  
çíà÷íî ã³ðøå ãð³º âîäó, í³æ ãàçîì. 
Òà íàâ³òü ïîäàº ¿¿ ó äîì³âêè áðóä-

íîþ. Íà ìèðíîìó ïðîòåñò³ 2 âåðåñ-
íÿ ìåøêàíö³ íàïèñàëè çâåðíåííÿ 
äî ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Âîëîäèìèðà 
Çåëåíñüêîãî, ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðà-
òóðè òà âñ³õ ïðàâîîõîðîííèõ îðãà-
í³â, ä³þ÷îãî íàðäåïà â³ä Òåðíîïîëÿ 
Àíäð³ÿ Áîãäàíöÿ òà â ³íø³ ³íñòàíö³¿ 
ç ïðîõàííÿì òåðì³íîâî âèð³øèòè 
¿õíþ ïðîáëåìó. Êàæóòü, ùî íå äî-
ïîìîæå, òî áóäóòü âèìóøåí³ ïåðå-
êðèâàòè äîðîãè.

Çâ’ÿçàòèñü ç äèðåêòîðîì ÊÏ 
«Òåðíîï³ëüì³ñüêòåïëîêîìóíåíåð-
ãî» æóðíàë³ñòö³ íå âäàëîñü. Íàðàç³ 
î÷³êóºìî êîìåíòàð. Òîìó ñòåæòå çà 
ïðîäîâæåííÿì ö³º¿ òåìè íà ñàéò³ 
«20 õâèëèí».

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

Çàçâè÷àé óñ³ ãóðòîæèòêè çàáåçïå-
÷óþòü ñâî¿õ ñòóäåíò³â íåîáõ³äíèì 
íàáîðîì ìåáë³â, ìàòðàöîì, ïîäóø-
êîþ, êîâäðàìè òîùî. Àëå íå çàâæäè 
ö³ ðå÷³ ìîæóòü áóòè â íàëåæíîìó 
ñòàí³, òîìó ÷àñòî ñòóäåíòè êóïóþòü 
íåîáõ³äí³ ðå÷³ ñàìîñò³éíî.

Ïîáóòîâà òåõí³êà, çîêðåìà õîëî-
äèëüíèêè, ÷àéíèêè, ì³êðîõâèëüîâ-
êè òîùî â äåÿêèõ ãóðòîæèòêàõ çàáî-
ðîíåíà, àáî æ º ïåâíå îáìåæåííÿ 
– ÿêùî â ê³ìíàò³ º õîëîäèëüíèê ³ 
÷àéíèê, òî ³íøó òåõí³êó âèêîðèñòî-
âóâàòè íå ìîæíà. 

Õîëîäèëüíèêè çàçâè÷àé ñòó-
äåíòè êóïóþòü ò³, ÿê³ âæå áóëè â 
êîðèñòóâàíí³. Àëå ç íèìè ìîæóòü 
áóòè ïðîáëåìè. Òàê, â ãóðòîæè-
òîê íå ìîæíà ïðîíåñòè õîëîäèëü-
íèê áåç äîâ³äêè, ùî â³í ïðàöþº 
ñïðàâíî ³ ïðîéøîâ òåõí³÷íèé 

Що треба для побуту в гуртожиткуЩо треба для побуту в гуртожитку
îãëÿä ñïåö³àë³ñòà-åëåêòðèêà. Ñòó-
äåíòè êóïóþòü õîëîäèëüíèêè ó 
ïîïåðåäíèê³â, â êîì³ñ³éíèõ ìàãà-
çèíàõ àáî ïî ð³çíèõ îãîëîøåííÿõ 
â ³íòåðíåò³.

Ðåìîíò â ê³ìíàò³ òàêîæ ÷àñòî äî-
âîäèòüñÿ ðîáèòè âëàñíèìè ñèëàìè. 
Çàçâè÷àé ó ê³ìíàòàõ äîñòàòíüî ïî-
ôàðáóâàòè ñò³íè âîäîåìóëüñ³éíîþ 
ôàðáîþ. Äëÿ îäí³º¿ ê³ìíàòè ìîæå 
çíàäîáèòèñÿ 5 – 7 ë³òð³â òàêî¿ ôàð-
áè. Öå êîøòóâàòèìå â ñåðåäíüîìó 
250 ãðèâåíü. 

Â³äòàê äëÿ çâè÷àéíîãî îíîâëåííÿ 
ñò³í çíàäîáèòüñÿ: âîäîåìóëüñ³éíà 
ôàðáà (7 êã) – 250 ãðí, áàðâíèê 
– 40 ãðí, âàëèê – 100 ãðí, ëîòêè 
äëÿ âàëèêà – 60 ãðí, ãðóíòîâêà (1 
ë) – 90 ãðí. Òàê âàì ïîòð³áíî âè-
òðàòèòè áëèçüêî 540 ãðèâåíü ëèøå 
íà ôàðáóâàííÿ ñò³í.

Âñå íåîáõ³äíå äëÿ ñíó îá³éäåòüñÿ 
ñòóäåíòó äîðîæ÷å, õî÷à íå çàâæäè 
äîâîäèòüñÿ êóïóâàòè âñå íîâå. 

Ùîñü ìîæíà âçÿòè ç äîìó, à ùîñü 
– â ãóðòîæèòêó. 

Âàòíèé ìàòðàö – 400 ãðí, êîâäðà 
– 400 ãðí, ïîñò³ëü (2 êîìïëåêòè) 
– 500 ãðí, ïîäóøêà – 200 ãðí, ïî-
êðèâàëî  íà ë³æêî – 250 ãðí, ðóø-
íèê (2 øò) – 200 ãðí. Òàê äëÿ òîãî, 
ùîá ñïàòè ç êîìôîðòîì ïîòð³áíî 
ñêóïèòèñÿ íà 1750 ãðèâåíü. 

Òåõí³êà áóäå êîøòóâàòè íàéá³ëü-
øå. Îäíàê, âàðò³ñòü ðå÷åé çàãàëüíî-
ãî êîðèñòóâàííÿ ìîæíà ðîçä³ëèòè 
íà âñ³õ ñòóäåíò³â â ê³ìíàò³. 

Õîëîäèëüíèê – 2000 ãðí, ì³êðî-
õâèëüîâà ï³÷ – 900 ãðí, åëåêòðî÷àé-
íèê – 300 ãðí, ïðàñêà – 200 ãðí, 
îá³ãð³âà÷ – 200 ãðí.Òàê íà òåõí³êó 
äîâåäåòüñÿ âèòðàòèòè áëèçüêî 3600 
ãðèâåíü.

Çàãàëîì, ïðè ïîñåëåíí³ â ãóð-
òîæèòîê ïîòð³áíî áóäå âèòðàòèòè 
áëèçüêî 6000 ãðèâåíü, íå âðàõîâó-
þ÷è âàðò³ñòü ñàìîãî ïðîæèâàííÿ 
â ãóðòîæèòêó òà ñòðàõîâèõ çáîð³â.

Люди налаштовані рішуче боротися за свої права. Кажуть, що можливо й будуть перекривати дороги

«Будь героєм – врятуй життя»«Будь героєм – врятуй життя»
ОЛЬГА ТУРЧАК, 097-16-141-50, 
OLIATUR9@GMAIL.COM

Ç 1 ïî 30 âåðåñíÿ ó Òåðíîïîë³  
òðèâàòèìå àêö³ÿ «Äîíîð – öå òè». 

Ùîá ðîçïîâ³ñòè ïðî êóëüòóðó 
äîíîðñòâà â Óêðà¿í³ òà âðÿòóâàòè 
ëþäñüê³ æèòòÿ îðãàí³çàòîðè àêö³¿ 
«Äîíîð – öå òè» âèð³øèëè çà-
ïóñòèòè ÷åëåíäæ ó ñîöìåðåæàõ. 

— Ìè âèð³øèëè îðãàí³çóâàòè 
àêö³þ, áî çà ë³òî çàïàñè êðîâ³ 
ïðàêòè÷íî âè÷åðïàëèñü, — êàæå 
îðãàí³çàòîð àêö³¿ Îëåã Ãðóøèöü-
êèé. — Ïðîºêò ìàº íà ìåò³ çàïó-
ñòèòè ìàðàôîí áëàãîä³éíî¿ çäà÷³ 
êðîâ³ äëÿ ëþäåé òà ö³ëèõ êîì-
ïàí³é ÷è îðãàí³çàö³é. Íàøà íå-
áàéäóæ³ñòü º çàïîðóêîþ òîãî, ùî 
ñâ³ò òðèìàº äîáðî òà ìèëîñåðäÿ. 
Ïàì’ÿòàéòå, ùî êîæåí äîíîð ï³ä 
÷àñ äîíàö³¿ ðÿòóº äî òðüîõ æèòò³â.

Ñòàòè ãåðîºì äóæå ïðîñòî, 
êàæóòü îðãàí³çàòîðè. Äîñòàòíüî 

ëèøå ïîä³ëèòèñü êðàïëèíîþ 
âëàñíî¿ êðîâ³.

Äëÿ òîãî, ùîá ñòàòè ó÷àñíèêîì 
ìàðàôîíó, âàì ïîòð³áíî ñòàòè äî-
íîðîì òà óïðîäîâæ ì³ñÿöÿ ïóáë³-
êóâàòè â ñîöìåðåæàõ ñâî¿ ôîòî-
ãðàô³¿ ³ç õåøòåãîì #äîíîð_öå_òè 
#ÿ_Äîíîð #çäàé_êðîâ #âðÿòóé_
æèòòÿ #äîíîð #äîíîðñòâî³. ³

- Ìè õî÷åìî ðîçïîâ³ñòè ìîëîä³ 
ïðî òå, ùî çäàâàòè êðîâ – ïî-
òð³áíî, — êàæå Îëåã Ãðóøèöü-
êèé. – Çàðàç ìè ïîøèðþºìî 
³íôîðìàö³þ ïðî àêö³þ ó âèùèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, øêîëàõ, íà 
ï³äïðèºìñòâàõ. Çàïðîøóºìî ñòà-
òè ó÷àñíèêàìè ÿê îêðåìèõ ëþäåé 
òàê ö³ë³ êîìïàí³¿. Ìè çàðàç ìàºìî 
ðîçóì³òè íàñê³ëüêè öå âàæëèâî 
äëÿ õâîðèõ ëþäåé.

Òåðíîï³ëüñüêèé îáëàñíèé öåíòð 
ñëóæáè êðîâ³: ì. Òåðíîï³ëü âóë. 
Êë³í³÷íà 8. Ïí-ïò, 8:00-12:30. 
Òåë.: 0352 252 614.

Жителі бульв. Просвіти 
обурені тим, що торф’яна 
котельня значно гірше 
гріє воду, ніж газом. Та 
навіть подає її брудною

«У НАС ПІД ВІКНАМИ ПОСТІЙНИЙ ГУЛ, 
СМОРІД ТА ПОПІЛ»



11RIA ïëþñ, 4 âåðåñíÿ 2019

А
РХ

ІВ
 Р

ЕД
А

К
Ц

ІЇ
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— Ìè æèâåìî íà 9 ïîâåðñ³. ×å-
ðåç ñóñ³äà çâåðõó íàì íåìà ñïîêîþ, 
— ðîçïîâ³äàº òåðíîïîëÿíêà ïàí³ 
Ëþäìèëà (ïð³çâèùå â³äîìî ðåä, 
àëå æ³íêà ïðîñèëà íå âêàçóâàòè — 
ïðèì.ðåä.). — Â³í âåäå àñîö³àëüíèé 
ñïîñ³á æèòòÿ. Çàâæäè ï’ÿíèé. Ç éîãî 
êâàðòèðè éäå æàõëèâèé çàïàõ. Êð³ì 
òîãî, ó íüîãî â³äêëþ÷èëè ñâ³òëî ³ â³í 
çàïàëþº ñâ³÷êè âäîìà. Ìè áî¿ìî-
ñÿ, ùî îäíîãî ðàçó áóäèíîê ïðîñòî 
çëåòèòü ó ïîâ³òðÿ. Îñîáëèâî ï³ñëÿ 
âèïàäêó, ÿêèé ñòàâñÿ 30 ñåðïíÿ.

Çà ñëîâàìè ïàí³ Ëþäìèëè, ó áó-
äèíêó â òîé äåíü òðàïèëàñü ïîæåæà.

— Ó ìåíå äâîº ä³òåé, ìè ñàìå 
ëÿãëè ñïàòè íà îá³ä, — ðîçïîâ³äàº 
æ³íêà. — Ïðîêèíóëèñü â³ä òîãî, ùî 
ó äâåð³ ïîäçâîíèëà ñóñ³äêà. Â ìî¿é 
êâàðòèð³ áóëî ïîâíî äèìó. ß á³ãîì 
âçÿëà ä³òåé, âèá³ãëà íà âóëèö³ ³ ïî-
äçâîíèëà ïîæåæíèêàì. Âèÿâèëîñü, 
ùî ëþäè íàï³äïèòêó, ÿê³ ïðèõîäÿòü 
ó êâàðòèðó, íå âèìêíóëè âîãîíü íà 
ïëèò³. 

Â óïðàë³íí³ ÄÑÍÑ â Òåðíîï³ëü-
ñüê³é îáëàñò³ âèêëèê ï³äòâåðäæó-
þòü.

— Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîæåæó íà 
âóëèö³ Êàðïåíêà 15-À íàä³éøëî 
30 ñåðïíÿ, — ïîâ³äîìëÿº ðå÷íè-
öÿ óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ â Òåðíîïîë³ 
²ðèíà Êðóïà.— Ïðîòå, êîëè ðÿòó-
âàëüíèêè ïðè¿õàëè íà ì³ñöå ïîä³¿, 
âèÿâèëîñü, ùî ñèëüíå çàäèìëåííÿ 
ñòàëîñü âíàñë³äîê òîãî, ùî õòîñü 
íå çàáðàâ ³ç ïëèòè ïîñóä, íà ÿêîìó 
ðîç³ãð³âàëè ¿æó. 

Íåîäíîðàçîâî ñóñ³äè çâåðòàëèñü 
³ äî ä³ëüíè÷îãî ³íñïåêòîðà. À ï³ñ-
ëÿ îñòàííüîãî ³íöèäåíòó íàâ³òü 
âèêèêàëè ïîë³ö³þ. Ó ïðåñ-ñëóæá³ 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â Òåðíîï³ëüñüê³é 
îáëàñò³ âèêëèê ï³äòâåðäèëè. 

«Âëàñíèê êâàðòèðè 
ñïàâ ï³ä äâåðèìà» 

Æóðíàë³ñòêà «RIA ïëþñ» 30 

ñåðïíÿ ñïðîáóâàëà ïîñï³ëêóâà-
òèñÿ ç âëàñíèêîì êâàðòèðè. Ðàçîì 
ç³ ïàíîì Ñòåïàíîì, ÷îëîâ³êîì 
ïàí³ Ëþäìèëè, ï³äí³ìàºìîñü íà 
10-èé ïîâåðõ áóäèíêó.Ùîéíî 
â³ä÷èíèëèñÿ äâåð³ ë³ôòà, à â êî-
ðèäîð³ âæå ÷óºòüñÿ íåñòåðïíèé 
ñìîð³ä. Âëàñíèê êâàðòèðè ñïèòü 

á³ëÿ äâåðåé ñâîãî ïîìåøêàííÿ. 
Íà çàïèòàííÿ, ÷îìó â³í íå çàõîäèòü, 
êàæå, ùî íåìàº êëþ÷³â ³ ÷åêàº íà 
ñèíà. Â³í áóäü-ÿêî¿ äîïîìîãè â³ä-
ìîâëÿºòüñÿ òåæ.

— Äî ìåíå ñèí ìàº ïðè¿õàòè, — 
êàæå ÷îëîâ³ê. — ß íå ìàþ êëþ÷³â, 
ùîá çàéòè â ä³ì. Ùî âè âñ³ â³ä 

Сусіди  Пожежа 
в одній із квартир 
у будинку №15 на 
вулиці Карпенка в 
Тернополі сталась 
30 серпня. Сусіди 
«погорільця» кажуть, 
що через це  ледь не 
задихнулись. 
І випадок такий не 
перший. Раніше їх 
підтоплювали та не 
давали спокійно 
спати

«МИ МОГЛИ ЗАДИХНУТИСЯ»: НА КАРПЕНКА 
ЧЕРЕЗ СУСІДА СТРАЖДАЄ ВЕСЬ БУДИНОК

ìåíå õî÷åòå? 
Ñèí ó òîé äåíü äî ÷îëîâ³êà íå 

ïðèéøîâ. Íå ïðèéøîâ â³í ³ íàñòóï-
íîãî äíÿ. Ñóñ³äè ðîçïîâ³äàþòü, ùî 
ïðî âñå, ùî â³äáóâàºòüñÿ ç áàòüêîì, 
éîãî ïîâ³äîìëÿþòü. 

Ðåäàêö³¿ «RIA ïëþñ» â³äîìî, ùî 
ïàí Áîãäàí — áëèçüêèé ðîäè÷ åê-
ñíàðäåïà ç Òåðíîï³ëüùèíè. Àëå ç 
åòè÷íèõ ì³ðêóâàíü ïð³çâèùå ìè íå 
âêàçóºìî. Æóðíàë³ñòêà íàìàãàëàñÿ 
çâ’ÿçàòèñü ç ð³äíèìè ÷îëîâ³êà. Íà 
òåëåôîíí³ äçâ³íêè âîíè íå â³äïî-
â³äàþòü.

«Æèâå â íîðìàëüíèõ 
óìîâàõ»

Ùîá äîïîìîãòè ïàíó Áîãäàíó, ìè 
çâåðíóëèñü äî íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ë³ííÿ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Òåðíî-
ï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Âîëîäèìèðà 
Ñóëèìè. Æóðíàë³ñòêà çàëèøèëà 
éîìó àäðåñó ³ äàí³ ÷îëîâ³êà òà ïî-
â³äîìèëà ïðî ñèòóàö³þ, ÿêó áà÷èëà 
íà âëàñí³ î÷³. 

— Ó òàêèõ âèïàäêàõ ñòâîðþºòüñÿ 
êîì³ñ³ÿ, — êàæå ïàí Ñóëèìà. —Ìè 
ïî÷óëè âàøå çâåðíåííÿ òà íàïðà-
âèìî êîì³ñ³þ çà ö³ºþ àäðåñîþ, ùîá 
âèâ÷èòè â ÿêèõ óìîâàõ ïðîæèâàº 
ëþäèíà òà ÿêà ó íå¿ ñèòóàö³ÿ. Ëèøå 
ï³ñëÿ òîãî áóäåìî âèð³øóâàòè, ÿê 
ìîæíà äîïîìîãòè. Òîáòî àáî çà 
ëþäèíîþ ïðèçíà÷àþòü îï³êóíà, 
àáî äîïîìàãàþòü âëàäíàòè ñïðàâè 
ç àíòèñàí³òàð³ºþ, àáî â³äïðàâëÿþòü 
â ãåð³àòðè÷íèé öåíòð ÷è íà ë³êó-
âàííÿ. 

Ïðè ì³ñüê³é ðàä³ ä³º óñòàíîâà 
«ÒÅÐ-Öåíòð». ßêùî âè ñòàëè ñâ³ä-
êîì òàêî¿ ñèòóàö³¿ — â óïðàâë³íí³ 
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ðàäÿòü çâåð-
òàòèñü òóäè. 

ßê ñòàëî â³äîìî çãîäîì, ïðàö³â-
íèêè ñîöñëóæáè òàêè íàâ³äàëèñü ó 
ïîìåøêàííÿ ïàíà Áîãäàíà. 

— Ïåðåä òèì ÿê ñòâîðèòè êî-
ì³ñ³þ, ìè ìàëè âèâ÷èòè óìîâè, â 
ÿêèõ æèâå ÷îëîâ³ê, — êàæå äèðåê-
òîð Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó Â³òàë³é 
Õîðêàâèé.— Â³í íå ïåíñ³éíîãî â³êó, 
æèòëîâ³ óìîâè ó íüîãî çàäîâ³ëüí³ 
àáî, ìîæíà ñêàçàòè, íàâ³òü äîâîë³ 
õîðîø³. Íåàäåêâàòíà ïîâåä³íêà, ìà-
áóòü, çóìîâëåíà òèì, ùî â³í âæèâàº 
àëêîãîëü. Ó öüîìó âèïàäêó ÷èìîñü 
äîïîìîãòè áåç éîãî çãîäè ìè íå 
ìîæåìî. ßêùî â³í âèêëèêàº äèñ-
êîìôîðò ó æèòåë³â öüîãî áóäèíêó, 
òî éìîâ³ðíî, ¿ì ïîòð³áíî çâåðòàòèñü 
ó ïîë³ö³þ. 

ÏÐÎÁËÅÌÈ

Äî ÒÅÐ-öåíòðó âè ìîæåòå çâåð-
íóòèñü, ÿêùî ïîáà÷èëè ëþäåé, ÿê³ 
ïîòðàïèëè ó ñêëàäí³ æèòòºâ³ óìî-
âè, îäèíîêèõ ÷è ïåíñ³îíåð³â, ùî 
ïîòðåáóþòü äîïîìîãè. Êîíòàêòíèé 
íîìåð - 22-06-00.

ßêùî ñóñ³äè ï’þòü
Ùî ðîáèòè, ÿêùî ñóñ³äè äåáîøè-

ðÿòü òà âåñü ÷àñ ï’þòü, ìè çàïèòàëè 
ó ïðàâîîõîðîíö³â. 

Îäèí ³ç íàéïîøèðåí³øèõ âèä³â 
ïîðóøåíü ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó — 
ðîçïèâàííÿ àëêîãîëþ ó çàáîðîíå-
íèõ çàêîíîì ì³ñöÿõ àáî ïîÿâà â ãðî-
ìàäñüêèõ ì³ñöÿõ ó ï’ÿíîìó âèãëÿä³, 
— ðîçïîâ³äàº ðå÷íèöÿ óïðàâë³ííÿ 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â Òåðíîï³ëüñüê³é 
îáëàñò³ Êàòåðèíà Áàñàëèãà.

Çã³äíî ³ç ñò.178 «Ðîçïèâàííÿ 
ïèâà, àëêîãîëüíèõ, ñëàáîàëêîãîëü-
íèõ íàïî¿â ó çàáîðîíåíèõ çàêîíîì 
ì³ñöÿõ àáî ïîÿâà â ãðîìàäñüêèõ 
ì³ñöÿõ ó ï’ÿíîìó âèãëÿä³» Êîäåê-
ñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ 
ïðàâîïîðóøåííÿ, òàê³ ä³¿ òÿãíóòü 
çà ñîáîþ àäì³í³ñòðàòèâíó â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü òà ïåðåäáà÷àþòü îäíå ç 
òàêèõ ñòÿãíåíü — ïîïåðåäæåííÿ, 
øòðàô â³ä 17 äî 136 ãðèâåíü, ãðî-
ìàäñüê³ àáî âèïðàâí³ ðîáîòè, à òà-
êîæ àäì³í³ñòðàòèâíèé àðåøò. Çã³äíî 
³ç Çàêîíîì çàáîðîíåíî ñïîæèâàòè 
ïèâî (êð³ì áåçàëêîãîëüíîãî), àë-
êîãîëüí³ òà ñëàáîàëêîãîëüí³ íà-
ïî¿, ñòîëîâ³ âèíà. ßêùî æ ëþäèíà 
âæèâàº àëêîãîëü âäîìà – çàðàäèòè 
öüîìó âè íå çìîæåòå. Íà ïðèâàòí³é 
òåðèòîð³¿ ëþäè ìîæóòü ðîáèòè âñå, 
ùî ¿ì çàìàíåòüñÿ.

Ïðîòå, ó ïàòðóëüí³é ïîë³ö³¿ íàãà-
äóþòü, ùî íà òåðèòîð³ÿõ æèòëîâèõ 
áóäèíê³â, ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³-
ÿõ, à òàêîæ ó ïàðêàõ, ñêâåðàõ, çîíàõ 
â³äïî÷èíêó, ðîçòàøîâàíèõ íà òåðè-
òîð³¿ ì³êðîðàéîí³â òà ãðóï æèëèõ 
áóäèíê³â, çàáîðîíÿºòüñÿ ãó÷íèé 
ñï³â, âèêðèêè, êîðèñòóâàííÿ çâó-
êîâ³äòâîðþâàëüíîþ àïàðàòóðîþ òà 
áóäü-ÿêå ñòâîðþâàííÿ øóìó ç 22:00 
äî 8:00 ãîäèíè; ïðîâîäèòè ðåìîíòí³ 
òà áóä³âåëüí³ ðîáîòè ç 21:00 ãîäèíè 
äî 09:00 ãîäèíè ó áóäí³ äí³, à ó ñâÿò-
êîâ³ òà íåðîáî÷³ äí³ — âïðîäîâæ 
äîáè; âñòàíîâëþâàòè íà â³äêðèòèõ 
áàëêîíàõ, ëîäæ³ÿõ, â³êíàõ òà ñõîäàõ 
áóäèíê³â, áóä³âåëü ³ ñïîðóä òà ³íøèõ 
ì³ñöÿõ ðàä³îàïàðàòóðó ³ âêëþ÷àòè ¿¿.

×è çìîãëè ñîö³àëüí³ ñëóæáè äî-
ïîìîãòè ÷îëîâ³êîâ³, ÷èòàéòå çãîäîì. 
Ìè áóäåìî ñòåæèòè çà ñèòóàö³ºþ.

Соціальні служби визначили, що умови в яких проживає чоловік 
— задовільні, а оскільки сам він не хоче, щоб йому допомагали — 
зробити нічого не можливо 

Сусіди пана Богдана викликали пожежників через страшний дим, 
який йшов з його квартири. Виявилось, що хтось із гостей забув 
забрати посуд із плити

Мешканці будинку розповідають, що неодноразово викликали 
пожежників та поліцію через недобросовісного сусіда
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Свято  У 2019-му за парти тернопільських 
шкіл сіли 3200 першокласників. В одних 
школах свято «Першого дзвоника» 
відзначали у неділю, 1 вересня, в інших 
урочисту лінійку організували 2 вересня. Як 
це було — у нашому репортажі

ПЕРШИЙ ДЗВОНИК У ТЕРНОПІЛЬСЬКИХПЕРШИЙ ДЗВОНИК У ТЕРНОПІЛЬСЬКИХ

ВИДАВНИЦТВО RIA

Учні 5-Б класу кажуть, що за школою не сумували, а от одне за одним — дуже. Бо клас у них дружний.
 — Не дуже сумувала за школою, але я готувалась. Завантажила собі на телефон додаток, щоб краще вчитись, - 
каже учениця Соломія Довбенко (по центру).
Її подруга Аня Бойко (праворуч) каже, що за школою сумувала, їй подобається вчитись.

Батьки першокласників у школі №5 благословляли дітей і передали класним керівникам перших класів короваї.  У 
цій школі цього року 60 першокласників

Урочисту лінійку у школі №4 провели у неділю, 1 вересня. На неї зібрали 
лише першокласників та 11-класників. За сценарієм свято розпочали 
мультиплікаційні герої, які спілкувались з першачками. 
У перший клас свого сина відправляє тернополянка пані Христина.
— Сьогодні дуже хвилюючий момент, — каже вона. — Звісно, страшно 
трохи, але я і безмежно щаслива, що синочок — вже школяр

В Українській гімназії імені Франка урочистості вирішили не переносити і лінійку провели у 
неділю, 1 вересня. Під час урочистої імпрези учні взяли участь у флешмобі

У школі №7 у 1 клас пішли 80 дітей. На урочистій лінійці першокласники танцювали з 
надувними кульками
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ШКОЛАХ: ЯК ЦЕ БУЛОШКОЛАХ: ЯК ЦЕ БУЛО

РЕКЛАМА

У 29-й школі продзвонили у дзвоник першокласниця Валерія Рубас та 11-класник Володимир 
Петрик. Цього року тут у чотирьох класах навчається 140 першокласників

Першачків у школі-ліцеї №9 вирішили не втомлювати довгими лінійками під пекучим сонцем. 
Уся урочиста церемонія зайняла близько 20-ти хвилин

Учениці 2-А класу початкової школи з поглибленим вивченням основ економіки Марія 
Осадчук (ліворуч) та Оля Груба на свято «Першого дзвоника» прийшли у вишиванках. А після 
урочистостей разом із класом пішли на прогулянку в парк

Цього року до школи пані Марія з чоловіком проводжають в 29-ту школу 11-класницю 
Христину та 6-класницю Соломію. А невдовзі до школи піде і найменша Злата. Жінка каже, що 
у них є традиція — фотографувати дітей на свято «Першого дзвоника» біля куща калини перед 
школою
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ВАДИМ ЄПУР, 068-066-80-96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM

Àëüòåðíàòèâè öóêåðêàì ³ñíóº 
áàãàòî. Öå ð³çí³ ñóõîôðóêòè, 
öóêàòè òà ãîð³øêè. ¯õ ïðîäàþòü 
â ìàãàçèíàõ, íà ðèíêó òà â ÌÀ-
Ôàõ. Ùîñü äåøåâøå êóïóâàòè 
â ìàãàçèíàõ, à ùîñü – íà ðèíêó. 
Îäíàê, äåÿê³ ñóõîôðóêòè ïðîäà-
þòü ëèøå â ìàãàçèíàõ àáî ëèøå 
íà ðèíêó.

ßêà àëüòåðíàòèâà 
öóêåðêàì

Ð³çíîâèä ñóõîôðóêò³â â ìàãàçè-
íàõ òà íà ðèíêó âåëèêèé. Ìîæíà 
ïðèäáàòè öóêàòè ç àíàíàñ³â, ïà-
ïà¿, ê³â³, ïîìåëî òà ìàíãî. Âîíè 
ñîëîäê³ ³ ìîæóòü çàì³íèòè öó-
êåðêè, ãîëîâíå – çíàòè ì³ðó. ª 
³ á³ëüø ïîæèâí³: ô³í³êè, â’ÿëåí³ 
áàíàíè òà ³íæèð, õî÷à íå âñ³ì 
âîíè ïîäîáàþòüñÿ íà ñìàê. Àðàõ³ñ 
ìîæíà ïðèäáàòè ó ð³çíîìó âèãëÿä³ 
– ñîëåíèé, ÷èùåíèé, íåîáðîáëå-
íèé, ñìàæåíèé. Ö³íè íà íüîãî 

â³äð³çíÿþòüñÿ íà ê³ëüêà ãðèâåíü.
ßê ðîçïîâ³äàº òåðíîïîëÿíêà 

Íàä³ÿ, ä³òè íàéá³ëüøå ëþáëÿòü 
öóêàòè òà áàíàíîâ³ ÷èïñè.

— Ìàþ äâîõ ä³òåé ³ ñòàðàþñü 
êóïóâàòè ð³çí³ ñóõîôðóêòè, à íå 
öóêåðêè, – ðîçïîâ³äàº ïàí³ Íàä³ÿ. 
– Öóêàòè ç àíàíàñ³â ³ áàíàíîâ³ 
÷èïñè íåäîðîã³, à êîðèñò³ â³ä íèõ 
á³ëüøå. Àëå öóêàòè äóæå ñîëîäê³ 
³ òðåáà çíàòè ì³ðó. Ä³òÿì êóïóþ 
³ çâè÷àéí³ öóêåðêè. Øîêîëàä öå 
òàêîæ êîðèñíî, àëå ÿêùî íîð-
ìóâàòè.

Õî÷à ÿáëóêà íàéäåøåâø³ ñåðåä 
óñ³õ ôðóêò³â íà ðèíêó òà â ìà-
ãàçèíàõ, ñóøåí³ ÿáëó÷í³ ñëàéñè 
âèÿâèëèñÿ íàéäîðîæ÷èìè. Ñòî 
ãðàì³â íåôàñîâàíèõ ñëàéñ³â êîø-
òóº 40 ãðí. Â óïàêîâêàõ ÿáëó÷í³ 
ñëàéñè êîøòóþòü çíà÷íî äîðîæ÷å 

Дітям корисні горіхи і 
сухофрукти радять їсти 
окремо. Дієтологи не 
рекомендують змішу-
вати жири і вуглеводи, 
тому що це є своєрідною 
«енергетичною бомбою»

ÇÄÎÐÎÂ’ß

Споживач  Багато батьків намагаються 
замінити шоколад та льодяники на 
сухофрукти. У магазинах та на ринку 
можна придбати різні солодощі, які 
можуть стати хорошою альтернативою 
цукеркам та тістечкам. Скільки коштує 
альтернатива цукеркам та як не 
переборщити з солодким — дізнавався 
журналіст «RIA плюс»

ЦУКАТИ, СУХОФРУКТИ ТА ГОРІХИ: ЯКА ЦУКАТИ, СУХОФРУКТИ ТА ГОРІХИ: ЯКА 
АЛЬТЕРНАТИВА ЗВИЧАЙНИМ ЦУКЕРКАМАЛЬТЕРНАТИВА ЗВИЧАЙНИМ ЦУКЕРКАМ
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– áëèçüêî 70 ãðí çà 100 ãðàì³â.
ßê ïîì³òèâ æóðíàë³ñò «RIA 

ïëþñ», ó áàãàòüîõ ÌÀÔàõ ñîëîäî-
ù³ íå íàêðèò³. Íà íèõ çë³òàþòüñÿ 
ìóõè, îñè òà ³íø³ êîìàõè. Íà öå 
ïîòð³áíî çâåðòàòè óâàãó. 

Ùî ðàäèòü ä³ºòîëîã
ßê ðîçïîâ³äàº ä³ºòîëîã Ë³ë³ÿ 

Ôåëü÷óê, îñíîâíà íåáåçïåêà 
öóêåðîê – íàäì³ðíà ê³ëüê³ñòü 
öóêðó, áàðâíèê³â, ñòàá³ë³çàòîð³â, 
åìóëüãàòîð³â òà ³íøèõ øê³äëèâèõ 

ðå÷îâèí.
— Ïîòð³áíî øóêàòè àëüòåðíàòèâó 

ïðîäóêòàì, ÿê³ ìàþòü øê³äëèâ³ äî-
ì³øêè, à öå — íàòóðàëüí³ ôðóêòè 
³ ñóõîôðóêòè, – ðîçïîâ³äàº Ë³ë³ÿ 
Ôåëü÷óê. – Àëå ïîòð³áíî ðîçóì³òè, 
ùî êîðèñíèé öóêîð â ñóõîôðóêòàõ 
ìàº âèñîêó êîíöåíòðàö³þ. Òîìó 
ÿêùî çàì³íÿòè öóêåðêè ñóõîôðóê-
òàìè, òî òðåáà çíàòè ì³ðó. ßêùî 
â äåíü ìè ìîæåìî ç’¿ñòè 100 ãðà-
ì³â ñâ³æèõ ôðóêò³â, òî ñóõîôðóêò³â 
ìîæíà ç’¿ñòè âñüîãî 20 ãðàì³â, òîáòî 
ïîòð³áíî ä³ëèòè âàãó íà 4-5, ùîá íå 
ïåðåáîðùèòè ç öóêðîì.

Ãîð³õè, ÿê êàæå ïàí³ Ë³ë³ÿ, äóæå 
êîðèñí³ äëÿ ä³òåé, àëå ¿õ êðàùå íå 
âæèâàòè ðàçîì ç ñóõîôðóêòàìè.

— Äèòÿ÷èé îðãàí³çì âàæ÷å çà-
ñâîþº æèðè ³ âóãëåâîäè ðàçîì,  
– ðîçïîâ³äàº ïàí³ Ë³ë³ÿ. – Ãîð³-
õè äóæå êîðèñí³ äëÿ ìîçêó, òîìó 
¿õ ïîòð³áíî äàâàòè ä³òÿì, àëå íå 
çì³øóâàòè ç ³íøèìè ïðîäóêòàìè. 
Ä³ºòîëîãè íå ðåêîìåíäóþòü çì³-
øóâàòè æèðè ³ âóãëåâîäè, òîìó ùî 
öå º ñâîºð³äíîþ «åíåðãåòè÷íîþ 
áîìáîþ». ßêùî ¿ñòè ¿õ ðàçîì, òî 
ïðîöåñè òðàâëåííÿ ñïîâ³ëüíþ-
þòüñÿ, à êîðèñí³ ðå÷îâèíè äîâøå 
çàñâîþþòüñÿ.

Àëüòåðíàòèâè çâè÷àéíèì öó-
êåðêàì º âäîñòàëü. Ãîëîâíå – 
çíàòè ì³ðó, ùîá íå íàøêîäèòè 
ñâîºìó îðãàí³çìó.

Корисний цукор у су-
хофруктах має високу 
концентраіцю. Якщо 
заміняти цукерки на 
сухофрукти, треба знати 
міру. 100 г фруктів екві-
валентні 20 г сухофруктів
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Òåðíîïîëÿíêà ðîçïîâ³äàº, ùî 
Âîëîäèìèð òà ßðîñëàâ õîò³ëè á 
ìàòè áëèçíþê³â. 

— Êîëè ó íàñ íàðîäèëàñü Ä³-
àíêà, ÿêà äóæå ïëàêàëà ïåðøèõ 
ê³ëüêà ì³ñÿö³â, òî ÷îëîâ³êè âæå 
êàçàëè, ùî äîáðå, ùî öå íå áëèç-
íþêè, — ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâ-
íèöÿ. 

Êîëè õòîñü ³ç ñåñòåð-áëèçíþ-
÷îê íà Ñõîä³, òî ³íøà äîãëÿäàº 
çà ä³òêàìè. 

— Âîíè äëÿ ìåíå ÿê ð³äí³, ó íàñ 
òàê âèéøëî — îäíà ìàìà çàì³íþº 
³íøó, — êàæå Íàä³ÿ. — Îñü êîëè 
ÿ áóëà íà Ñõîä³, ó ìî¿õ ñèíî÷ê³â 
áóëè Äí³ íàðîäæåííÿ, òî ñåñòðà 
ïåêëà äëÿ íèõ òîðòèêè òà ãîòóâàëà 
âñå äëÿ ñâÿòêóâàííÿ. Ìè ðàçîì 
â÷èìî äîìàøíº çàâäàííÿ, áî ä³òè 
ïðàêòè÷íî îäíîë³òêè.

Áóâàº ³ òàê, ùî îáèäâ³ ñåñòðè 
îäíî÷àñíî â ð³çíèõ ì³ñöÿõ íà ÷åð-
ãóâàííÿõ. Òîä³ ³í³ö³àòèâó áåðóòü 
òàòè-áëèçíþêè.

Ïî ÷åðç³ ¿çäÿòü íà 
Ñõ³ä

Ñåñòðè-áëèçíþ÷êè Íàä³ÿ ³ Ëþáîâ 
ïðàöþâàëè ó ðàéîíí³é ïîë³êë³í³-
ö³. Ç ïî÷àòêó â³éíè íà Ñõîä³ íàøî¿ 
êðà¿íè æ³íêè ï³äïèñàëè êîíòðàêò ç 
íîâîñòâîðåíîþ â³éñüêîâîþ ÷àñòè-
íîþ ó Òåðíîïîë³ òà ïî÷àëè ñëóæèòè 
ìåäèêàìè. ¯õí³ ÷îëîâ³êè — ó÷àñ-
íèêè ÀÒÎ.

Êîëè ïî÷àëàñÿ â³éíà íà Ñõîä³, 
â÷îòèðüîõ âèðóøèëè íà ïåðåäîâó. 
×îëîâ³êè çàðàç ïðîõîäÿòü ñëóæáó 
â ñêëàä³ áàòàëüéîíó «Òåðíîï³ëü».

Ëþáà çàðàç íà Ñõîä³, ó çîí³ ÎÎÑ, 
à Íàäÿ ëèøå ïîâåðíóëàñÿ çâ³äòè. 
Ñåñòðà êàæå, ùî âîíè ÷åêàþòü íà 
ïîâåðíåííÿ Ëþáè ³ òîä³ ñâÿòêóâà-
òèìóòü äåñÿòó ð³÷íèöþ âåñ³ëëÿ. 

Çãàäóþòü âåñ³ëëÿ ç 
óñì³øêîþ 

29 ñåðïíÿ ïàðè ñâÿòêóþòü 10-òó 
ð³÷íèöþ âåñ³ëëÿ. 

— Îñòàíí³é ð³ê ìè íå ãóëÿºìî 

НАТАЛІЯ КОРПАН, 097-144-81-32, 
NATALIAKORPAN18@GMAIL.COM

Ð³âíî äåñÿòü ðîê³â òîìó, â 2009 
ðîö³, áðàòè-áëèçíþêè Âîëîäè-
ìèð òà ßðîñëàâ îäðóæèëèñÿ ç 
ñåñòðàìè-áëèçíþ÷êàìè Ëþáîþ 
³ Íàä³ºþ â ñóáîòó, 29 ñåðïíÿ, ó 
öåðêâ³ Ð³çäâà Õðèñòîâîãî, ùî íà 
âóëèö³ Ðóñüê³é. ×îëîâ³êè — óðî-
äæåíö³ ñåëà Ðîçòîêè, Êðåìåíåöü-
êîãî ðàéîíó, ïîºäíàëè ñâî¿ äîë³ 
ç òåðíîïîëÿíêàìè. 

Ïîçíàéîìèëèñü ïî 
òåëåôîíó

— Ç Âîëîäåþ òà ßðîñëàâîì ìè 
ïîçíàéîìèëèñÿ àáñîëþòíî âèïàä-
êîâî, – ç³çíàºòüñÿ Íàäÿ. — Öå òåïåð 
çãàäóþ ïîä³¿ òèõ äí³â ³ ðîçóì³þ, ùî 
öå áóëà äîëÿ. ßêîñü ÿ ïîìèëèëàñÿ 
íîìåðîì ³ âèïàäêîâî çàòåëåôîíó-
âàëà äî ßðîñëàâà. Ñïî÷àòêó ÿ ëèøå 
â³òàëà Ñëàâ³êà ç³ ñâÿòàìè, à ïîò³ì 
çà äåÿêèé ÷àñ âèð³øèëè çóñòð³òèñü. 
Â³í ðîçïîâ³â ìåí³, ùî ó íüîãî º 
áðàò-áëèçíþê, òîìó ìè âèð³øèëè 
çóñòð³òèñÿ â÷îòèðüîõ. 

Ïåðø³ äí³ ñï³ëêóâàííÿ ïàí³ Íà-
ä³ÿ ðîçïîâ³äàº, ùî âîíè òð³øêè 
ïëóòàëè îäèí îäíîãî. Àëå, êàæå, 
çà ì³ì³êîþ ÷è ðîçìîâîþ â³äðàçó 
ðîçóì³ëè, õòî º õòî. 

— Ìè âñ³ â³äð³çíÿºìîñü, — êàæå 
Íàä³ÿ Ñ³ì÷óê. — Ó êîæíîãî ð³çíèé 
õàðàêòåð. 

Ëþáà ñïîê³éíà, Íàäÿ — æè-

â÷èê, ÿêèé íàâêîëî ñâîº¿ îñ³ 125 
ðàç³â ïðîá³æèòü. Ñåñòðè ç³çíàþòü-
ñÿ, ùî ì³æ íèìè º â³äì³ííîñò³, 
ì³í³ìàëüí³, àëå º. Íàäÿ ñòàðøà çà 
Ëþáó íà 30 õâèëèí, à Ëþáà âèùà 
çà Íàäþ íà 1 ñàíòèìåòð.

Ñï³ëüíèé áóäèíîê ³ 
ïî äâîº ä³òåé

Çà 10 ðîê³â â ðîäèíàõ â³äáóëè-
ñÿ âåëèê³ çì³íè: â êîæíî¿ ïàðè 
ï³äðîñòàº äâ³éêî ä³òåé. 

— Ìè æèâåìî âñ³ ðàçîì â îäíî-
ìó áóäèíêó, — êàæå Íàä³ÿ. — Âñ³ 
ñâÿòêóâàííÿ ïðîâîäèìî ðàçîì. ² 
í³õòî í³êîãî íå ïëóòàº, ä³òè çíà-
þòü, õòî º õòî. 

— Подивитися на пари 
близнюків у день нашого 
весілля прийшов чи не 
весь Тернопіль, — прига-
дує Надія

ðàçîì, ïîñò³éíî õòîñü çàéíÿòèé. 
À êîëèñü, ÿê ãóëÿëè ïî ì³ñòó âñ³ 
ðàçîì, òî ëþäè ïîñò³éíî çâåðòà-
ëè íà íàñ óâàãó, — ç óñì³øêîþ 
ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — À ïîäèâè-
òèñÿ íà ïàðè áëèçíþê³â ó äåíü 
íàøîãî âåñ³ëëÿ ïðèéøîâ ÷è íå 
âåñü Òåðíîï³ëü. 

Äî ðå÷³, ó äåíü âåñ³ëëÿ ïàðè 
âäÿãíóëè îäíàêîâ³ êîñòþìè ³ 
ñóêí³, ùî çðîáèëî ¿õ ùå á³ëüøå 
ñõîæèìè ÿê äâ³ êðàïë³ âîäè.

СПІЛЬНИЙ БУДИНОК І ПО ДВОЄ ДІТЕЙ: ІСТОРІЯ СПІЛЬНИЙ БУДИНОК І ПО ДВОЄ ДІТЕЙ: ІСТОРІЯ 
КОХАННЯ ЧОТИРЬОХ БЛИЗНЮКІВКОХАННЯ ЧОТИРЬОХ БЛИЗНЮКІВ
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Весілля сестер-близнючок та братів-близнюків було 10 років тому в один день. Вони навіть одягнулися 
однаково, щоб ще більше бути схожими

Сім’я  У сестер-близнючок Надії та 
Люби Сімчук міцні сім’ї, кохані чоловіки, 
які теж близнюки. Вони разом в одному 
будинку виховують чудових діток — у 
Надії два синочки, а в Люби син і донька. 
Про романтичну історію кохання чотирьох 
близнюків дізнавалась журналістка «RIA 
плюс». 

— Останній рік ми не 
гуляємо разом, постійно 
хтось зайнятий. А ко-
лись, як гуляли по місту 
разом,  люди постійно 
звертали на нас увагу

Сестри зізнаються, що між ними є відмінності, мінімальні, але є. Надя старша за Любу на 30 хвилин, а Люба 
вища за Надю на 1 сантиметр

За 10 років в родинах відбулися великі зміни: в кожної пари підростає 
двійко дітей
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ОЛЬГА ТУРЧАК, 097-161-14-50, 
OLIATUR9@GMAIL.COM

Ðîçïî÷àëè åêñêóðñ³þ á³ëÿ Òåð-
íîï³ëüñüêîãî òóðèñòè÷íî-³íôîð-
ìàö³éíîãî öåíòðó, ùî íà âóë. Ëè-
ñòîïàäîâà. Ïîêè ãîñò³ î÷³êóâàëè 
ïî÷àòêó ä³éñòâà, á³ëÿ øêîëè ¹3 

õòîñü ïîáà÷èâ áàãàòî äèìó òà ïî÷óâ 
êðèêè «Øêîëà ãîðèòü». Òà ëþäè íå 
âñòèãëè çàïàí³êóâàòè. Àäæå âèÿâè-
ëîñü, ùî öå ³ áóâ ïî÷àòîê åêñêóðñ³¿. 

— Äîñâ³äó ãðè â òåàòðàë³çîâà-
í³é åêñêóðñ³¿ â ìåíå íå áóëî, — 
êàæå çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè 
ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü Ëåîí³ä 
Áèöþðà. — Àëå öå äóæå ö³êàâî, 
çàïàì’ÿòîâóºòüñÿ. ß çàâæäè çíàâ, 
ùî ðîëü àêòîðà — íåïðîñòà, ùî 
òðåáà ìàòè  áàãàòî ñèë. Àëå òåêñò 
ÿ çàïàì’ÿòàâ äóæå øâèäêî, áî â³í 
áëèçüêèé. 

Íà çàõ³ä ïðèõîäèëè ñ³ì’ÿìè. Ó 
çàõâàò³ â³ä ä³éñòâà áóëè ³ íàéìåí-
ø³ òåðíîïîëÿíè.

— Í³êîëè íå áóëà íà ïîä³áíîìó 
çàõîä³, — êàæå òåðíîïîëÿíêà Îëüãà 
Íàâðîöüêà. — Ìè ïðèéøëè ñþäè ç 
÷îëîâ³êîì òà ñèíîì, áî öå íàéêðà-
ùèé âàð³àíò ïðîâåäåííÿ Äíÿ ì³ñòà. 
Õî÷ó, ùîá ì³é ñèíî÷îê çíàâ ³ñòîð³þ 
ì³ñòà, äå æèâå, áî öå íàéêðàùå, ùî 
º. Äóæå äîáðå âèäíî çà ðåàêö³ºþ 
ëþäåé, ùî âîíè ïðîñòî â çàõîïëåí-
í³. Íàì òåæ âñå äóæå ïîäîáàºòüñÿ. 

Íàãàäàºìî, öå âæå äðóãà òåàòðà-
ë³çîâàíà åêñêóðñ³ÿ â Òåðíîïîë³. 
Ïåðøó, ï³ä íàçâîþ «Êðèì³íàëüíå 
ì³ñòî», ïðîâåëè ó òðàâí³.

Екскурсія  Незвичайне дійство відбулось 
у Тернополі 28 серпня з нагоди Дня міста. 
На відкриту театралізовану екскурсію 
«Тарнополь: вже або ніколи...» прийшли 
сотні людей. Це була захоплива подорож 
містом разом з історичними персонажами, 
ролі яких зіграли відомі тернополяни

Ì²ÑÒÎ

У ЦЕНТРІ МІСТА «ГОРІЛА» ШКОЛА, БУЛО ЧУТНО У ЦЕНТРІ МІСТА «ГОРІЛА» ШКОЛА, БУЛО ЧУТНО 
ПОСТРІЛИ ТА ЗІБРАЛИСЬ СОТНІ ТЕРНОПОЛЯНПОСТРІЛИ ТА ЗІБРАЛИСЬ СОТНІ ТЕРНОПОЛЯН

У ролі Кияка на театралізованій екскурсії до Дня міста був керівник туристично-інформаційного центру Тарас 
Ковальчук. Фото він поділився у соцмережах
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Розпочалась екскурсія зі знайомства з образом Єлени Синявської, 
колишньої господині Тарнополя, яка і розповідала про Тернопіль у старі 
часи

На екскурсію зареєструвались понад  400 людей, на самому заході було значно більше. Люди долучались до 
натовпу і посеред дійства

На Театральному майдані «вбили» чоловіка.  Одного з 
героїв постановки пронесли підруки майже через весь 
Театральний майдан. Глядачі були в захваті

Ролі у незвичайній екскурсії виконали професійні актори і відомі тернополяни.
— Досвіду гри в театралізованій екскурсії у мене не було, — каже заступник міського голови 
Лернід Бицюра (на фото — в центрі). — Але це було цікаво, запам’ятовується. 
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ï³ëüùèí³, êóäè ìîæíà ïî¿õàòè 
âîñåíè. Ìàéæå â óñ³õ öåíòðàõ 
äîçâ³ëëÿ º ³ äîñòóï äî ²íòåðíåòó, 
³ ãàðÿ÷à âîäà, ³ ìîæëèâ³ñòü ñà-
ìîñò³éíî ãîòóâàòè ¿æó, ³ âñ³ëÿê³ 
ðîçâàãè. Ìîæíà çíàéòè êàòàííÿ 
íà êâàäðîöèêëàõ, âåëîñèïåäí³ 
ïðîãóëÿíêè, ñïëàâ Äí³ñòðîì, 
åêñêóðñ³¿ äî ³ñòîðè÷íèõ ñâÿòèíü, 
ðèáîëîâëþ òîùî. Òîæ ñþäè ìîæ-
íà ñïîê³éíî ¿õàòè ðàçîì ç ä³òüìè. 
Ö³íà íîìåð³â âàð³þºòüñÿ â³ä ð³âíÿ 
êîìôîðòó.

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097-445-82-67, 
NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM

Ùîá ö³êàâî òà íàñè÷åíî ïðî-
âåñòè âèõ³äí³ ÷è â³äïóñòêó ðàçîì 
ç ð³äíèìè, íå îáîâ’ÿçêîâî âèðó-
øàòè çà òðèäåâ’ÿòü çåìåëü. Òèì 
ïà÷å, ÿêùî âàø ñ³ìåéíèé áþäæåò 
íå äîçâîëÿº ñåðéîçíèõ âèòðàò.

«RIA ïëþñ» ç³áðàëà íàéá³ëüø 
ïîïóëÿðí³ (çà ³íôîðìàö³ºþ óïðàâ-
ë³íí³ òóðèçìó îáëäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿) áàçè â³äïî÷èíêó íà Òåðíî-

ДЕ ВОСЕНИ ВІДПОЧИТИ НЕ ЗА ВСІ ГРОШІДЕ ВОСЕНИ ВІДПОЧИТИ НЕ ЗА ВСІ ГРОШІ
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Приватна база відпочинку «Бабина стодола» (с. Рудка, Кременецький район)

Садиба за 12 км від Почаївської лаври. Господарі пропонують чудовий краєвид, ставок, ліс, пляж та різні розваги. 
Прокат катамарана обійдеться у 100 грн/год, лежаків – 60 грн/день, пострибати на батуті - 20 грн/10 хв. Дрова 
для мангала - 40 грн. На території бази є три будиночки, кожен – на два номери. Є Інтернет, телевізор, гаряча 
та холодна вода постійно. Вартість одного номера – 350-400 грн, одного будинку – 800 грн за добу. Домашня 
кухня. Харчування за домовленістю. Альтанки коштують від 300 грн до 400 грн. Є місце для паркування під 
відеоспостереженням. При бажанні відвідувачів організовують екскурсії в Почаївську Лавру, на озеро Святої Анни 
та замкову гору Бонну (замовляти треба заздалегідь). Любителі лазні можуть добряче попітніти. За 2 години тут 
треба віддати 400 грн, дають чай з медом. Вартість чану – 400/год., чай з медом. Навіть є таке задоволення як 
бджолотерапія (2 будинки по 2 чоловіки) – 80 грн/год.  На території бази відпочинку є басейн, бесідки, мангали та 
дитячий майданчик. Для тих, хто подорожує Тернопільщиною вперше, організовують зустрічі на автостанціях у 
Дубно, Тернополі та Кременці (за попередньою домовленістю). Подробиці та замовлення за тел.: 0-97-868-16-07, 
0-97-858-73-28.

Релакс  Хто не встиг відпочити влітку, 
в оксамитовий сезон також можна 
знайти чудові місця для відпочинку 
з сім’єю неподалік від Тернополя. Є 
варіанти як для любителів екстриму, так і 
поціновувачів тихого усамітнення на лоні 
природи. Про вартість оренди житла та 
інші витрати – читайте

База відпочинку «Над стрипою» (Скоморохи, Тернопільська обл.)

Розташована на території Національного природного парку «Дністровський каньйон», неподалік від села 
Скоморохи Бучацького району на території близько 4 га. Тут можуть організувати відпочинок дитячих груп, 
забезпечують екскурсії, розваги, програми на території; є можливість для корпоративного туризму – як 
ділового, так і розважального, на протязі всього осіннього періоду. В оксамитовий сезон «Над Стрипою» можна 
відправитися у сплав по Дністру, на Джип-ралі, оздоровчі трекінги по Водоспадам Сили та різним мальовничим 
куточкам «Української Швейцарії»; також можна поїхати в різноманітні екскурсії по храмах, монастирях, 
печерах та замках Тернопольщини; є і триденні міні-тури вихідного дня з розвагами та відпочинком. На базі є три 
двоповерхові будинки, з дво-, три- та чотиримісними номерами, окрема садиба в етностилі «Гостинний двір» та 
два автотрейлери. Вартість проживання у номерах блочного типу зі спільним санвузлом від 450 до 800 грн.
Харчування в їдальні: комплексний сніданок – 100 грн, обід – 150 грн, вечеря – 100 грн. Тел. 0-96-382-27-57.

Відпочинковий комплекс «Вірля» (с. Кімната, Кременецький район)

В Клубі родинного відпочинку та риболовлі Virlya Rest & Fishing Club 
можна відпочити у комфортабельних котеджах серед лісу на березі 
озера та мати захоплюючу риболовлю. Власна свердловина, супутникове 
ТБ, Wi-Fi інтернет-мережа, кондиціонери в кожній кімнаті, пральна 
машина, мангал, дитячий і спортивний майданчики, лазня на березі 
озера. Максимальне розміщення до 10 людей. Вартість проживання 
2400 грн за добу. Додаткове спальне місце коштує 200 грн. Мінімальна 
оренда складає дві доби. Для постійних гостей знижки до 10%. Риболовля 
оплачується окремо. Детальнішу інформацію можна отримати за 
номером: 0-67-509-03-97, Ольга Смазалова.

Приватний зоопарк «Крайня хата» (село Торське 
Заліщицького району)

У приватному зоопарку в просторих вольєрах 
живуть леви, ведмеді, верблюди, лама, 
парнокопитні, мавпи, птахи, страуси, бобри, нутрії, 
кози та свині різних порід. Виставка тварин працює 
щодня з 9.00 до 20.00. Вхід для однієї особи — 30 
грн. Неподалік від Торського є урочище Червоне, 
там можна організувати пікнік для всієї родини, 
сходити на водоспад та насолодитись чудовими 
краєвидами. Додаткова інформація за тел. 0-97-
148-38-88.

Туристично-відпочинковий комплекс «МішиН-СіТі» 
(Заліщицький р-н)

У комплексі є 11 двомісних «люксів», 3 двомісні номери vip-класу 
з кондиціонером, холодильником, супутниковим телебаченням, 
телефоном, міні-баром, безкоштовним Wi-Fi. Вартість 
проживання 650-1600 грн за добу. Додаткове місце —200 грн з 
особи. На березі озера з лебедями розміщені чотири котеджі. Біля 
кожного будинку — дворик з садовими меблями та мангалом. 
На території закладу є басейн з водними гірками — 100 грн/год, 
для проживаючих – 150 грн/день. Серед розваг — катання на 
квадроциклах, катамарані, оренда велосипеда, футбольний та 
волейбольний майданчики. Довідки за тел.: +38 (03554) 4-34-31.

Центр вільного часу «Панорама» (м. Кременець)

Готель має два корпуси з номерами різних категорій. 
Вартість номера за добу від 450 до 700 грн. Додаткове 
місце в номері — 50 грн. У готелі є більярд, кегельбан, 
тренажерний зал, масажний кабінет, столи для 
настільного тенісу та настільного футболу, піцерія. Біля 
готелю розташований літній майданчик та озеро, де 
можна порибалити. Також — дитячий майданчик (дитячі 
атракціони, гірки, батути), відкритий басейн та фінська 
сауна. На літньому майданчику є кафе «Зимовий сад», 
«Винний зал», фаст-фуд та безкоштовні мангали. Довідки 
за тел.: 0-96-585-45-34, 0-97-951-11-11.
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16 âåðåñíÿ òåàòðàëüíèé ñëåøåð, 
êîìåä³éíèé äåòåêòèâ «Óêðàäåíà 
êðàñà» çàïðîïîíóº äî óâàãè ãëÿäà-
÷³â Êè¿âñüêà àêàäåì³÷íà ìàéñòåðíÿ 
òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà «Ñóç³ð’ÿ». 
Öå ðîáîòà ìîëîäîãî äðàìàòóðãà, 
ðåæèñåðà ³ ñöåíîãðàôà Áîãäàíà 
Ãíàòþêà. Íà ìèíóëîð³÷íîìó ôåñ-
òèâàë³ ó Òåðíîïîë³ â³í ïðåäñòàâëÿâ 
âèñòàâó «Êàôå «Ðåñïóáë³êà». 

– «Óêðàäåíà êðàñà» ³ «Ïàòð³ñ» – 
öå ï’ºñè ïðî íàñ ñüîãîäí³øí³õ, – 
äîäàº Îëåã Ìîñ³é÷óê.

Íà ôåñòèâàëü çàâ³òàþòü ñòîëè÷í³ 
ç³ðêè òåàòðó – Àíàòîë³é ³ Áîãäàí 
Ãíàòþêè, Îëåêñ³é Ïàëàìàðåíêî, 
áðàòè Â’ÿ÷åñëàâ ³ Îëåêñàíäð Æèëà. 

Áîëþ÷³ é ïîïóëÿðí³ 
âèñòàâè

Íàö³îíàëüíèé òåàòð ³ì. Ì. Çàíü-
êîâåöüêî¿ 17 âåðåñíÿ ïîêàæå êî-
ìåä³þ Ñëàâîìèðà Ìðîæåêà «Åì³-
ãðàíòè». 

– Öå äóæå ãëèáîêà ³ ö³êàâà ï’ºñà, 
â í³é º ìîæëèâ³ñòü àâòîðàì ñåáå 
ïîêàçàòè, – êàæå ðåæèñåð.

Íàñòóïíîãî äíÿ – 18 âåðåñíÿ 
×åðêàñüêèé óêðà¿íñüêèé ìóçè÷-
íî-äðàìàòè÷íèé òåàòð ³ì. Ò. Øåâ-
÷åíêà, ÿêèé î÷îëþº íàø çåìëÿê 
Ïåòðî Ëàñò³âêà, ïðèâåçå êîìåä³þ 
«Îáåðåæíî – æ³íêè». 

– Öå ñèìïàòè÷íà êîìåä³ÿ â ïî-
ñòàíîâö³ Ëþäìèëè Êîëîñîâè÷, – 
äîäàº ïàí Ìîñ³é÷óê. 

19 âåðåñíÿ êîìåä³þ Ô. Âåáåðà 
«Âå÷åðÿ ç äèâàêîì» ïðåçåíòóº 

Ôåñòèâàëü ïîòðåáóº 
ìåöåíàò³â

Íàãàäàºìî, ùî ïîê³éíèé õó-
äîæí³é êåð³âíèê Òåðíîï³ëüñüêî-
ãî äðàìòåàòðó Ìèõàéëî Ôîðãåëü 
ïåðåä÷àñíî ï³øîâ ³ç æèòòÿ, áî íå 
çì³ã ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ô³íàíñóâàííÿ 
ïðîâåñòè ôåñòèâàëü «Òåðíîï³ëüñüê³ 
òåàòðàëüí³ âå÷îðè. Äåáþò». 

– Ìè ïîîá³öÿëè ñîá³ íà ñâ³òëó 
ïàì’ÿòü ïðî Ìèõàéëà ßêóáîâè÷à 
ïðîâîäèòè ôåñòèâàëü ùîðîêó, – 
êàæå äèðåêòîð ³ õóäîæí³é êåð³â-
íèê Òåðíîï³ëüñüêîãî äðàìòåàòðó 
çàñëóæåíèé àðòèñò Óêðà¿íè Áîðèñ 
Ðåïêà. – Íà äîñòîéíó îðãàí³çàö³þ 
ïîòð³áíî ì³í³ìóì 300 òèñ. ãðí. 
×àñòèíó êîøò³â âèä³ëèëè íàì ç 
îáëàñíîãî òà ì³ñüêîãî áþäæåò³â, 
äîïîìîãëè ³ ãåíåðàëüí³ ïàðòíåðè 
«Àãðîïðîäñåðâ³ñ», «Ìð³ÿ», Ìèõàéëî 
Ðàòóøíÿê. Âåëèêà ïîäÿêà ³ «Ã³ëüä³¿ 
ðåñòîðàòîð³â Òåðíîï³ëëÿ».

Ïàí Ðåïêà âèñëîâèâ ñïîä³âàííÿ, 
ùî ó 2020 ðîö³ â ðàìêàõ þâ³ëåéíîãî 
ðîêó äðàìòåàòðó, âäàñòüñÿ îòðèìàòè 
á³ëüøå ô³íàíñóâàííÿ.

ÀÐÒ–ÊÀÔÅ

ЛЕСЯ ЗАМОРСЬКА, 097– 504-25-48, 
LESIA. ZAMORSKA@GMAIL. COM

Ãîëîâíà òåàòðàëüíà ïîä³ÿ ðîêó 
– XVII Âñåóêðà¿íñüêèé ôåñòèâàëü 
«Òåðíîï³ëüñüê³ òåàòðàëüí³ âå÷îðè. 
Äåáþò» â³äáóäåòüñÿ ç 15 ïî 22 âå-
ðåñíÿ ó Òåðíîï³ëüñüêîìó äðàìòåàòð³ 
³ì. Ò. Øåâ÷åíêà.

Öüîãîð³÷ øàíóâàëüíèêè Ìåëüïî-
ìåíè ïîáà÷àòü ÷îòèðè êîìåä³¿, ì³ñ-
òåð³þ, òåàòðàëüíèé ñëåøåð, îñ³ííþ 
³ñòîð³þ òà ïàòð³îòè÷íó òðàã³êîìåä³þ. 
Ñâî¿ ðîáîòè ïðåäñòàâëÿòü òðè ñòî-
ëè÷í³ òåàòðè, Íàö³îíàëüíèé òåàòð 
³ì. Ì. Çàíüêîâåöüêî¿ (ì. Ëüâ³â), à 
òàêîæ êîëåêòèâè ç ×åðêàñ, Ð³âíîãî, 
Õìåëüíèöüêîãî òà Ëóöüêà.

Âèñòàâè â³äáóâàòèìóòüñÿ î 19.00 
íà âåëèê³é ñöåí³ äðàìòåàòðó. Âàð-
ò³ñòü êâèòê³â – 50-100 ãðí. Áðî-
íþâàííÿ çà òåë.: 096-724-17-26, 
096- 189-79-67, 095-167-16-47. 
Åëåêòðîííèé ïðîäàæ (9, 12 ðÿä) 
– TicketClub.com.ua.

Çàâ³òàþòü ñòîëè÷í³ 
ç³ðêè òåàòðó

– «Òåðíîï³ëüñüê³ òåàòðàëüí³ âå-
÷îðè. Äåáþò» â³äêðèº 15 âåðåñíÿ 
Êè¿âñüêèé òåàòð óêðà¿íñüêîãî ôîëü-
êëîðó «Áåðåãèíÿ», – êàæå ãîëîâíèé 
ðåæèñåð Òåðíîï³ëüñüêîãî äðàìòåà-
òðó, íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè Îëåã 
Ìîñ³é÷óê. – Ãëÿäà÷àì áóäå ö³êàâî, 
ÿê âîíè ïðåäñòàâëÿòü ãåí³àëüíèé 
òâ³ð Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî «Ò³í³ 
çàáóòèõ ïðåäê³â». 

Фестиваль  Про цікавинки й особливості 
XVII Всеукраїнського фестивалю 
«Тернопільські театральні вечори. Дебют» 
розповіли керівники Тернопільського 
драмтеатру ім. Т. Шевченка

Ð³âíåíñüêèé óêðà¿íñüêèé ìó-
çè÷íî-äðàìàòè÷íèé òåàòð. Ðå-
æèñåð-ïîñòàíîâíèê Îëåêñàíäð 
Îëåêñþê çàëó÷èâ ìîëîäèõ àêòî-
ð³â, ÿê³ íåùîäàâíî ïîïîâíèëè 
òðóïó. 

Êëàñè÷íà é âèñîêà 
äðàìàòóðã³ÿ

Êîìåä³þ Â. Øåêñï³ðà «Ïðèáîð-
êàííÿ íîðîâëèâî¿» ïðèâåçå íà ôåñ-
òèâàëü Õìåëüíèöüêèé óêðà¿íñüêèé 
ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íèé òåàòð ³ì. 
Ì. Ñòàðèöüêîãî. Ðåæèñåð-ïîñòà-
íîâíèê ö³º¿ âèñòàâè Äìèòðî Ãóñà-
êîâ íåùîäàâíî î÷îëèâ öåé êîëåê-
òèâ ÿê ãîëîâíèé ðåæèñåð.

Âèñîêó âñåñâ³òíþ äðàìàòóðã³þ 
– îñ³ííþ ³ñòîð³þ «Ïîâåðíåííÿ â 
Ñîðåíòî» Àëüäî Í³êîëà¿ ïðåäñòàâ-
ëÿòü 21 âåðåñíÿ àêòîðè Âîëèíñüêîãî 
óêðà¿íñüêîãî òåàòðó ³ì. Ò. Øåâ÷åí-
êà. 

– Âèñòàâà ãëèáîêà ³ áîëþ÷à, 
– ñòâåðäæóº Îëåã Ìîñ³é÷óê. – 
Ìè äîâãî äóìàëè ÷è âêëþ÷àòè 
¿¿ â àô³øó ôåñòèâàëþ, ïðîòå ÿ 
ïåðåêîíàíèé, ùî öå áóäå ö³êàâî. 

Ïðî ñó÷àñí³ ñóñï³ëüí³ 
ïîäðàçíèêè

Çàêðèâàòèìå ôåñòèâàëü 22 âåðåñ-
íÿ Êè¿âñüêèé òåàòð «Àêòîð» ïàòð³-
îòè÷íîþ òðàã³êîìåä³ºþ «Ïàòð³ñ». 

 – Òåàòð «Àêòîð» î÷îëþº ñèí ðå-
æèñåðà íàøîãî òåàòðó Â’ÿ÷åñëàâà 
Æèëè – Â’ÿ÷åñëàâ Æèëà (ìîëîä-
øèé), òàêîæ â öüîìó òåàòð³ ïðàöþº 
³ éîãî áðàò Îëåêñàíäð. 

Ðåæèñåð Òåðíîï³ëüñüêîãî äðàì-
òåàòðó çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ 
Óêðà¿íè Â’ÿ÷åñëàâ Æèëà äîäàâ, 
ùî ïîïðè ñòðîêàò³ñòü öüîãîð³÷íî¿ 
ôåñòèâàëüíî¿ àô³ø³, â ÿê³é ïðåä-
ñòàâëåí³ âèñòàâè â³ä êëàñèêè äî 
ñó÷àñíî¿ äðàìàòóðã³¿, «Òåðíîï³ëü-
ñüê³ òåàòðàëüí³ âå÷îðè. Äåáþò» – 
íàéãðàíä³îçí³øà ìèñòåöüêà ïîä³ÿ 
Òåðíîï³ëëÿ. 

– Ï’ºñó «Ïàòð³ñ», íàïèñàíó â 
Á³ëîðóñ³, âïåðøå ïîñòàâèëè ñàìå 
â Êèºâ³ â òåàòð³ «Àêòîð», – êàæå 
ïàí Æèëà. – Öå ìîëîä³æíà ñó÷àñíà 
âèñòàâà. Òàì º áàãàòî äîêóìåíòàëü-
íèõ ðå÷åé. Âîíà àêòóàëüíà, ñì³øíà, 
ùåìëèâà ³ òðàã³÷íà âîäíî÷àñ.
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Закриє театральний фестиваль Київський академічний театр «Актор» виставою «Патріс» про двох молодих 
журналістів, що шукають на столичному вокзалі свою власну внутрішню батьківщину. До речі, в цьому 
театрі працюють обидва сини тернопільського режисера В’ячеслава Жили

«Òåïë³ ³ñòîð³¿ äî 
êàâè» Íàä³éêà 
Ãåðá³ø 
Êîëè ÿê íå 
âîñåíè ïèòè 
çàïàøíó êàâó ³ 
øîêîëàä? À äî 
íèõ íåîäì³ííî 
ï³ä³éäóòü òå-
ïë³ ³ñòîð³¿ â³ä 
òåðíîï³ëüñüêî¿ 

ïèñüìåííèö³. Öå ³ñòîð³¿ ïðî ïî-
÷óòòÿ é íàñòðî¿, ñóìí³âè é ð³øåí-
íÿ, äàëåêó äîðîãó é çàòèøíèé ä³ì, 
÷óæ³ ì³ñòà é áëèçüêèõ ëþäåé, ñî-
ëîäêèé øîêîëàä ³ òåðïêóâàòî-ã³ð-
êó êàâó. Ó íèõ íåìàº îäíîçíà÷íèõ 
âèñíîâê³â ³ íåçì³ííèõ ðåöåïò³â, à 
º ïîøóêè òà â³ðà â ³ìïðîâ³çàö³þ. 
ª ëþáîâ ³ ñì³ëèâ³ñòü, êðèõòà ñóìó 
é áàãàòî ðàäîñò³, ìð³¿ ³ ñïîãàäè.

Що прочитати восени: ТОП-5 затишних книг
« Î æ è í î â å 
âèíî», Äæîàí 
Ãàðð³ñ
 «Îæèíîâå 
âèíî» – öå 
êîâòîê ñïåêîò-
íîãî ë³òà ³ç çà-
ïàõîì ôðóêò³â, 
ôðàíöóçüêîãî 
ñèðó, ð³÷êè, 
ïèëó, çàë³çíèö³ 

é ñïîãàä³â – òåðïêèõ ùàñëèâèõ 
ñïîãàä³â, çàêîðêîâàíèõ ó ø³ñòü 
ïëÿøîê «Îñîáëèâîãî, 1975». 
Âèíî âì³º ïðîìîâëÿòè, ³ â íüîãî 
ì³ëüéîíè ãîëîñ³â – â³ä í³æíîãî 
øåïîòó, âåñåëîãî ñì³õó äî ïðè-
ñòðàñíèõ ðîçìîâ. Âè íå çíàéäåòå 
ó ðîìàí³ äèíàì³êè, çàêðó÷åíîãî 
ñþæåòó, íåìàº òàì ³ ñïðàâæíüîãî 
÷è íåðîçä³ëåíîãî êîõàííÿ.

«Ðåêâ³ºì äëÿ 
ë è ñ ò î ï à ä ó » , 
Äçâ³íêà Ìàò³ÿø
Ùå îäèí òâ³ð 
ç íåçâè÷íîþ 
êîìïîçèö³ºþ. 
Ó áàãàòî÷è-
ñåëüíèõ â³äãó-
êàõ öþ êíèæêó 
îõàðàêòåðèçó-
âàëè ÿê: «òâ³ð, 

ÿêèé íåîáîâ’ÿçêîâî ÷èòàòè ñïî-
÷àòêó» ³ «öÿ êíèæêà – ðîçëîãà ìå-
äèòàö³ÿ, ïîò³ê äóìîê òà ³íòèìíèõ  
³ñòîð³é, ÿê³ ïåðåïë³òàþòüñÿ ì³æ 
ñîáîþ». Âîíà äîïîìîæå âàì â³-
ä³éòè â³ä áóäåííîñòâ Ðåêîìåíäó-
ºòüñÿ ÷èòà÷àì, ÿê³ øóêàþòü ñâîº 
ì³ñöå ï³ä ñîíöåì. Äëÿ çàòèøíîãî 
îñ³ííüîãî âå÷îðà çà ÷àøêîþ ÷àþ, 
öÿ êíèãà ï³ä³éäå ³äåàëüíî.

«Áîã çàâæäè 
ïîäîðîæóº ³í-
êîãí³òî» Ëîðàí 
Ãóíåëü.
Çàõîïëþþ÷èé 
ïñèõîëî ã ³ ÷ -
íèé ðîìàí, 
ÿêèé âèäàëè â 
Óêðà¿í³ ìèíó-
ëî¿ îñåí³. Ðî-
ìàí ïðî ñòðàõè 

òà êîìïëåêñè ñó÷àñíî¿ ëþäèíè. 
Ãåðîé ðîìàíó ãîòîâèé ïîê³í÷èòè 
æèòòÿ ñàìîãóáñòâîì, àëå íà ìîñòó 
çóñòð³÷àº çàãàäêîâó ëþäèíó, ÿêà 
ñòàº ñåíñîì éîãî æèòòÿ. Çà ñëî-
âàìè àâòîðà òîíàëüí³ñòü êíèæêè 
äóæå àêòóàëüíà, àäæå “íà ì³ñö³ 
ãîëîâíîãî ãåðîÿ ìîæå îïèíèòèñÿ 
êîæåí ç íàñ”. Âàì áóäå ïðî ùî 
ïîäóìàòè. 

«Ïðîâèíà ç³ðîê» 
Äæîí Ãð³í
Ùî ö³êàâîãî 
÷åêàº ø³ñòíàä-
öÿòèð³÷íó Ãåé-
çåë Ãðåéñ íà íå 
íàäòî âåñåëèõ 
ç³áðàííÿõ ãðó-
ïè ï³äòðèìêè 
äëÿ õâîðèõ íà 
ðàê ä³òåé? Òà 
âèÿâëÿºòüñÿ, 

ñàìå òàì ìîæíà çóñòð³òè êîõàííÿ 
ñâîãî æèòòÿ — êóìåäíîãî ³ âèíà-
õ³äëèâîãî Îãàñòàñà Âîòåðñà, ÿêèé, 
íà÷å ñïðàâæí³é äæèí, çäàòåí âèêî-
íàòè òâîº íàéçàïîâ³òí³øå áàæàííÿ... 
Ñïîâíåíèé ã³ðêî¿ ðàäîñò³ ðîìàí 
Äæîíà ¥ð³íà ïðî æèòòÿ, ñìåðòü ³ 
ñïðàâæíþ ëþáîâ çàâîþâàâ ñåðöÿ 
÷èòà÷³â ó âñüîìó ñâ³ò³.
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АНДРІЙ ТИХИЙ, 097– 636-12-34
ANDRIY.TUKHYI@GMAIL.COM

Óâåñü êîìïëåêò íàãîðîä ç³-
áðàëè áîêñåðè òåðíîï³ëüñüêîãî 
ñïîðòêëóáó «Øê³ðÿíà Ðóêàâè÷êà» 
íà â³äêðèòîìó Ðåã³îíàëüíîìó òà 
Ì³æíàðîäíîìó òóðí³ð³ ç áîêñó.

Çìàãàííÿ, ïðèñâÿ÷åí³ 4-é 
ð³÷íèö³ çàñíóâàííÿ áîêñ-êëóáó 
«Ðîì-ñïîðò», â³äáóëèñÿ ìèíóëîãî 
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâî íà Çàêàðïàòò³.

×åìï³îíîì òóðí³ðó ó âàç³ 32 
êã ñòàâ òåðíîïîëÿíèí Çàõàð 
Ô³ðìàí. Äðóãå ì³ñöå ó âàç³ 52 êã 
ïîñ³â Íàçàð Êîðäóïåëü. À áðîí-
çîâó íàãîðîäó – Àðòåì Ñîðî÷àí, 
ÿêèé çìàãàâñÿ ñåðåä ñïîðòñìåí³â 
âàãîâî¿ êàòåãîð³¿ 36 êã.

Äîäàìî, ùî Çàõàðà Ô³ðìàíà 

Тернопільські боксери здобули три медалі Тернопільські боксери здобули три медалі 
на Закарпатському турніріна Закарпатському турнірі

îðãàí³çàòîðè âèçíàëè êðàùèì 
áîêñåðîì òóðí³ðó òà íàãîðîäèëè 
ïàì’ÿòíîþ ñòàòóåòêîþ.

Çàãàëîì çà ìåäàë³ çìàãàëèñÿ 
116 áîêñåð³â ³ç ÷îòèðüîõ îáëàñòåé 
Óêðà¿íè òà çàêîðäîíí³ êîìàíäè ç 
Óãîðùèíè òà Ñëîâà÷÷èíè.

Òåðíîï³ëüñê³ áîêñåðè ïðåäñòàâ-
ëÿþòü ñïîðòèâí³ øêîëè ØÂÑÌ 
òà ÒÎÄÞÑØ ç ë³òí³õ âèä³â ñïîð-
òó. Òðåíóþòüñÿ ï³ä êåð³âíèöòâîì 
Ðóñëàíà Ô³ðìàíà òà Àíàòîë³ÿ 
Ô³ðìàíà .

Ñïîðòñìåíè ³ òðåíåðè âèñëîâ-
ëþþòü ïîäÿêó ïðåçèäåíòó áîêñåð-
ñüêîãî êëóáó «Øê³ðÿíà Ðóêàâè-
÷êà» ²ãîðþ Ìàðö³íêîâñüêîìó òà 
ìåöåíàòó ²ãîðþ Ñîðî÷àíó çà äî-
ïîìîãó ó ïî¿çäö³ íà Ì³æíàðîäí³ 
çìàãàííÿ.
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АНДРІЙ ТИХИЙ, 097-636-12-34,
 ANDRIY.TUKHYI@GMAIL.COM

Äðóãà äîìàøíÿ ãðà ó íîâîìó 
ñåçîí³ ÷åìï³îíàòó Äðóãî¿ ë³ãè ç 
ôóòáîëó çàâåðøèëàñÿ äëÿ òåðíî-
ï³ëüñüêî¿ «Íèâè» áîéîâîþ í³÷èºþ 
2:2 ç õìåëüíèöüêèì «Ïîä³ëëÿì».

Ìàò÷ â³äáóâñÿ íà Òåðíîï³ëü-
ñüêîìó ì³ñüêîìó ñòàä³îí³ 31 ñåðï-
íÿ òà ç³áðàâ íàéá³ëüøó ãëÿäàöüêó 
àóäèòîð³þ ó òóð³. Çã³äíî ç îô³ö³é-
íèì ïðîòîêîëîì ìàò÷ â³äâ³äàëè 
4000 ãëÿäà÷³â.

Òåðíîïîëÿíè ó ñâî¿é íîâ³ò-
í³é ³ñòîð³¿ ùå æîäíîãî ðàçó íå 
ïîñòóïàëèñÿ öüîìó ñóïåðíèêó â 
îô³ö³éíèõ ìàò÷àõ. Çà âèéíÿòêîì 
òåõí³÷íî¿ ïåðåìîãè, ÿêó çàðàõóâà-
ëè «Ïîä³ëëþ» â ìèíóëîìó ðîö³. 

Öüîãî ðàçó íàø³ ôóòáîë³ñòè 
áóëè ÿê í³êîëè áëèçüêèìè, ùîá 
ïðîäîâæèòè ñâîþ ïåðåìîæíó ñå-
ð³þ ó ìàò÷àõ ç õìåëüíè÷àíàìè. 
Îäíàê, ôàòàëüíèìè äëÿ ãîñïîäà-
ð³â ñòàëè ï’ÿòü õâèëèí ó äðóãîìó 
òàéì³, ïðîòÿãîì ÿêèõ ñóïåðíèêó 
âäàëîñÿ â³ä³ãðàòè äâà ì’ÿ÷³.

Ùîäî ïåðøîãî òàéìó, òî 
«Íèâà» ïîâí³ñòþ ïåðåãðàâàëà 
ñâîãî îïîíåíòà ³, ÿê íàñë³äîê, 
íà ïåðåðâó òåðíîïîëÿíè ï³øëè  
ç äâîìà çàáèòè ì’ÿ÷àìè. Ðàõóíîê 
ó ñåðåäèí³ òàéìó â³äêðèâ ï³âçà-
õèñíèê Ðîìàí Âîëîõàòèé, ÿêèé 
âäàëî ï³äêëþ÷èâñÿ äî àòàêè òà 
â äîòèê ðîçñòð³ëÿâ âîðîòà «Ïî-

ä³ëëÿ». Íåçàäîâãî äî ñâèñòêà íà 
ïåðåðâó ïîäâî¿â ïåðåâàãó ²ãîð 
Êîõìàí, ÿêèé óäàðîì ãîëîâîþ 
çàìêíóâ ïîäà÷ó ç êóòîâîãî.

— Ó ö³é ãð³ íàì çàáðàêëî ³ãðî-
âîãî äîñâ³äó, — êàæå ãîëîâíèé 
òðåíåð «Íèâè» Âàñèëü Ìàëèê. – 
Âåäó÷è ó ðàõóíêó 2:0, ìè, çàì³ñòü 
òîãî, ùîá âçÿòè ãðó ï³ä êîíòðîëü, 
äîçâîëèëè ñóïåðíèêó â³ä³ãðàòèñÿ. 
Íàìàãàëèñÿ îñâ³æèòè ãðó çàì³-
íàìè, àëå âîíè íå ñïðàöþâàëè. 
Ìîæëèâî, ìè äåñü çàðàíî çàñïî-
êî¿ëèñÿ. Îêðåìî õî÷ó â³äçíà÷è-
òè âêðàé æàõëèâå ñóää³âñòâî ó 
äðóãîìó íàøîìó ìàò÷³ ïîñï³ëü. 
Ïðèêðî, ùî äîëÿ êîìàíäè ÷à-
ñòî çàëåæèòü â³ä ñâèñòêà îäí³º¿ 
ëþäèíè.

Äîäàìî, ùî çà 15 õâèëèí äî 
ô³íàëüíîãî ñâèñòêà õìåëüíè÷à-
íèí Àðòåì Ãàéäàø îäèí ì’ÿ÷ 
â³ä³ãðàâ. À çà ï’ÿòü õâèëèí ïî 
òîìó Îëåêñàíäð Ìóçè÷óê ïðèí³ñ 
ñâî¿é êîìàíä³ í³÷èþ. Äî öüîãî 
÷àñó «Íèâà» âæå çàëèøèëàñÿ ó 
ìåíøîñò³. Àðá³òð Ðîìàí Ãàë³öèí 
ç Êèºâà âèäàëèâ ç ïîëÿ çà äðóãó 
æîâòó êàðòêó íàïàäíèêà Àíäð³ÿ 
Ð³çíèêà. Ôóòáîë³ñò óâ³éøîâ äî 
øòðàôíîãî ìàéäàí÷èêà ñóïåð-
íèêà, äå éîãî íå çà ïðàâèëàìè 
çóñòð³â çàõèñíèê. Ïðîòå àðá³òð 
óãëåä³â ó öüîìó åï³çîä³ ñèìóëÿö³þ 
çáîêó òåðíîïîëÿíèíà ³ áåç âàãàíü 
âèëó÷èâ éîãî ç ïîëÿ. 

— Ïðîâåëè äâà ð³çí³ òàéìè, — 

Друга ліга  Чотири голи та вилучення 
– свідками цікавого матчу стали 
вболівальники у Тернополі. «Нива» вперше у 
сезоні не виграла у чемпіонаті В
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êîíñòàòóº ãîëîâíèé òðåíåð «Ïî-
ä³ëëÿ» Â³òàë³é Êîñòèøèí. – Äî 
ïåðåðâè òåðíîïîëÿíè í³÷îãî íå 
äîçâîëèëè íàì ñòâîðèòè ïîïåðå-
äó. ß âäÿ÷íèé ñâî¿ì ôóòáîë³ñòàì 
çà äðóãèé òàéì. Âèéøëè ç áàæàí-
íÿì â³ä³ãðàòèñÿ ³ öå íàì âäàëîñÿ. 
Ñòâîðèëè áàãàòî ìîìåíò³â ïîáëè-
çó ÷óæèõ âîð³ò ³, ââàæàþ, ðàõóíîê 
çð³âíÿëè çàñëóæåíî.

«Íèâà» âïåðøå ó ñåçîí³ íå çó-
ì³ëà çäîáóòè ïåðåìîãó ó ÷åìï³î-
íàò³, àëå çàëèøèëàñÿ íà ïåðøîìó 
ì³ñö³ ó òóðí³ðí³é òàáëèö³. Ïðîòå, 
òåðíîïîëÿí çà î÷êàìè íàçäîãíàëè 
îäðàçó äâ³ êîìàíäè – ð³âíåíñüêèé 
«Âåðåñ» òà «Ïîë³ññÿ» ç Æèòîìèðà.

Âëàñíå ïðîòè ð³âíÿí «Íèâà» 
ç³ãðàº ó íàéáëèæ÷èé ÷åòâåð, 5 
âåðåñíÿ. Ìàò÷ â³äáóäåòüñÿ ó Ìëè-
íîâ³, ùî íà Ð³âíåíùèí³. Ïî÷àòîê 
çóñòð³÷³ î 17:00. Äîäàìî, ùî íå-
ùîäàâíî ö³ êîìàíäè çóñòð³÷àëèñÿ 
ì³æ ñîáîþ ó ðàìêàõ ïåðøîãî ïî-
ïåðåäíüîãî åòàïó Êóáêà Óêðà¿íè. 
Òîä³ ïåðåìîãó 2:1 çäîáóëè ãðàâö³ 
«Âåðåñà».

À 9 âåðåñíÿ íà Òåðíîï³ëüñüêó 
«Íèâó» î÷³êóº äîìàøíº ïðîòè-
ñòîÿííÿ ç «×àéêîþ» ç Ïåòðîïàâ-
ë³âñüêî¿ Áîðùàã³âêè. Öåé ìàò÷ 
â³äáóäåòüñÿ íà Òåðíîï³ëüñüêîìó 
ì³ñüêîìó ñòàä³îí³. Ïî÷àòîê òàêîæ 
î 17:00.

Тренер Анатолій Фірман та його вихованці – призери Міжнародних 
змагань

ÑÏÎÐÒ

ÍÎÂÈÍÈ
С П О Р Т И В Н І

Ïåðåìîãëè íà 
äîìàøíüîìó òóðí³ð³

• Äâ³ êîìàíäè òåðíîï³ëüñüêî¿ 
äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ ñïîðòøêîëè ç 
ôóòáîëó ñòàëè ïðèçåðàìè Ì³æíà-
ðîäíîãî òóðí³ðó ñåðåä þíàê³â 2003 
ðîêó íàðîäæåííÿ ³ òóðí³ðó ìîëîä-
øèõ, ùî 29 ñåðïíÿ çàâåðøèâñÿ ó 
Òåðíîïîë³.

Ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â çà ïåðø³ñòü 
çìàãàëèñÿ ø³ñòü êîìàíä. Ô³íàëüíèé 
ïîºäèíîê â³äáóâñÿ íà Òåðíîï³ëü-
ñüêîìó ì³ñüêîìó ñòàä³îí³. Êîìàíäà 
ÄÞÑØ Òåðíîï³ëü ç ðàõóíêîì 1:0 
îá³ãðàëà ñóïåðíèê³â ç Ëèòâè ³ çà-
âîþâàëà çîëîò³ íàãîðîäè. Äî ñëîâà, 
ïåðåìîæö³ áóëè íà ð³ê ìîëîäøèìè 
çà âñ³õ ñâî¿õ ñóïåðíèê³â.

Òðåòº ì³ñöå ïîñ³ëè âèõîâàíö³ 
ÄÞÑØ Òåðíîï³ëü 2003 ðîêó íà-
ðîäæåííÿ.

Ñòàëà ÷åìï³îíêîþ 
ñâ³òó

• Òðè ìåäàë³ ï³ä ÷àñ ÷åìï³îíàòó 
ñâ³òó ç ïàóåðë³ôòèíãó ñåðåä þí³îð³â, 
þí³îðîê, þíàê³â òà ä³â÷àò âèáîðîëà 
Ìàð³ÿ Ïîëÿíñüêà.

Ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 47 êã ä³â÷è-
íà ñòàëà ÷åìï³îíêîþ ñâ³òó, ïîäî-
ëàâøè ó ñóì³ òðèáîðñòâà ïîçíà÷êó 
ó 362,5 êã. Öå äîçâîëèëî Ìàð³¿ âè-
êîíàòè íîðìàòèâ Ìàéñòðà ñïîðòó 
Ì³æíàðîäíîãî êëàñó.

Ïðè öüîìó àòëåòêà âñòàíîâèëà 
ðåêîðä Óêðà¿íè ó ïðèñ³äàíí³ (145 
êã) òà ðåêîðä ªâðîïè ó ñòàíîâ³é 
òÿç³ (147,5 êã).

Ìàð³ÿ Ïîëÿíñüêà òðåíóºòüñÿ ó 
Òåðíîïîë³ ï³ä êåð³âíèöòâîì ²ãîðÿ 
Ëèñîãî òà Â³êòîðà Ïîãðåá³íñüêîãî.

Äîäàìî, ùî ÷åìï³îíàò ñâ³òó ç 
ïàóåðë³ôòèíãó â³äáóâàâñÿ ó Êàíàä³.

Çàâîþâàëè 15 
ìåäàëåé

• Ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ Êóáîê 
Áåñêèä³â ç³ ñòðèáê³â òà ëèæàõ ç 
òðàìïë³íó òà ëèæíîãî äâîáîðñòâà 
â³äáóëèñÿ ìèíóëîãî òèæíÿ ó ïîëü-
ñüêîìó Çàãóø³. Ó÷àñòü ó íèõ âçÿëè 
âèõîâàíö³ Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñíî¿ 
ÄÞÑØ ³ç çèìîâèõ âèä³â ñïîðòó. 

Óâåñü êîìïëåêò íàãîðîä ó 
çìàãàííÿõ ñåðåä þíàê³â çäîáóâ 
òåðíîïîëÿíèí Äåíèñ Ïèëèï-
÷óê. Ñåðåä ä³â÷àò ó ñòðèáêàõ ç 
òðàìïë³íó Äàðèíà ²ëü÷óê îòðè-
ìàëà ñð³áíó òà çîëîòó ìåäàë³, à 
Îêñàíà Ãðóøèöüêà – çîëîòó òà 
áðîíçîâó. Â³äçíà÷èëèñü ä³â÷àòà ³ ó 
ëèæíèõ ãîíêàõ íà äèñòàíö³¿ 1500 
ì. Îêñàíà ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå, à 
Äàðèíà – òðåòº.

Ó çìàãàííÿõ ñåðåä þíàê³â 2006-
2007 ðîê³â íàðîäæåííÿ ïåðøå ì³ñ-
öå îòðèìàâ Âëàäèñëàâ Äâîðåöüêèé, 
äðóãå – Ïàâëî ßùóð, à òðåòº – Áîã-
äàí Ãåòüìàí. Ó ãîíö³ íà äèñòàíö³¿ 
1500 ì ñåðåä þíàê³â Îëåêñàíäð 
Øîâêîïëÿñ, Áîãäàí Ãåòüìàí òà 
Íàçàð ×åðíóõ, çäîáóëè, â³äïîâ³äíî, 
ïåðøå, äðóãå ³ òðåòº ì³ñöÿ.

У домашній грі з хмельничанами «Нива» провела два різні тайми



20 RIA ïëþñ, 4 âåðåñíÿ 2019ÀÔ²ØÀ

ALLURE CLUB
просп. Злуки, 45, 
тел. 098-757-57-57

«Ретротека» в Allure
Щонеділі нічний клуб Allure 
запрошує на «Ретротеку» 
з  DMC Falya відриватися 
під кращі хіти від  90-х до 
сьогодні. 
Вхід до 00.00 — безкоштов-
ний. Після 00.00: дівчата – 50 
грн., хлопці – 80 грн.

«Де ти поділась, Бернадетт?»
Драма, комедія, 5-10 верес-
ня

«Світло мого життя»
Драма, 5-10 вересня

«Мій янгол»
Драма, трилер, 4-10 верес-
ня, поч. – 13.30, 17.30

«Тачка на мільйон»
Біографічний, драма, коме-
дія, кримінал, 4-10 вересня, 
поч. – 16.35

«ВОНО»
Жахи, 4-10 вересня, поч. 
– 21.00

«Once Upon a Time ... in 
Hollywood»
Драма, комедія, 4-10 верес-
ня, поч. – 19.00

«Розплата»
Драма, трилер, екшн, 4-10 
вересня, поч. – 15.25, 19.30

«Плюс один»
Драма, комедія, романтика, 
4-10 вересня, поч. – 16.40

«Синя безодня 2»
Драма, пригоди, трилер, 
жахи, 4-10 вересня, поч. 
–  22.05, 23.55

«Іловайськ 2014. Батальйон 
«Донбас»
Військовий, драма, 4-10 
вересня, поч. –  14.15, 
18.40

ê³íîòåàòð 

 Сінема Сіті
КІНО

«Халепа»
Комедія, сімейний, анімація, 
5-10 вересня

тел. 47-77-37, квитки — 70-110 грн

КЛУБИ The Subbotage Party
Щосуботи клуб запрошує по-
тусуватися під найкращу за ос-
танні 30 років музику. 
До 23.00 – вхід безкоштовний, 
після 23.00 дівчатам – 40 грн, 
хлопцям – 80 грн.

Discohouse Friday Night
Щоп’ятниці для тернополян –
вечори хаусу та лотерея для пер-
ших 99 відвідувачів із призами. 
До 23.00 – вхід безкош товний, 
після 23.00 – дівчатам – 30 грн, 
хлопцям – 60.

БУНКЕРМУЗ
бульвар ім. Т. Шевченка, 1, 
тел. 067-350-22-10
Щосуботи запальні сети готують 

діджеї з різних куточків Украї ни. 
Потужні біти та яскраві емоції че-
кають усіх на вечірці. Щосереди 
у закладі заточують підбори під 
запальні ритми латино. 
Для тернополян – сальса, бачата 
і меренге. 
Початок розваг – о 20.00.
Приходьте з друзями та 
заряджайтеся позитивом. 
Вхід – вільний.

Diamond CLUB
вул. А. Живова, 7
тел. 063-382-30-11
Початок запальних вечірок о 
22.00
Вхід до 00.00 – безкоштовний. 
Після 00.00 – для дівчат – 50 грн, 
для хлопців – 80 грн.

NIGHT CLUB PULSE
вулиця Братів Гжицьких, 3-А
Щосереди запальна вечірка 
BARTENDER. 
Початок о 22.00.
Вхід до 00.00 – безкоштов-
ний. Вхід після 00.00: дівчата 
— 50 грн, хлопці — 80 грн. 

«Заборонений»
Біографічний, драма, 5-10 
вересня ФІЛАРМОНІЯ

Відкриття концертного 
сезону
Концерт академічного сим-
фонічного оркестру (головний 
диригент України — Мирослав 
Кріль) з нагоди відкриття 81-го 
концертного сезону облас-
ної філармонії відбудеться 5 
вересня о 18.30. Солістка – 
заслужена артистка України 
Оксана Рапіта (фортепіано).

ВИСТАВКИ
«Розширення ландшафту»
Мультидисциплінарна вистав-
ка проєктів резидентів Другої 
міжнародної програми NVAIR 
Мистецької резиденції ім. 
Назарія Войтовича, галерея 
«Бункермуз»

«Акварель»
Виставка творів Миколи Мель-
ника, художній музей

«Метр журналістики»
Виставка фондових матеріалів 
до 80-річчя від дня народження 
заслуженого журналіста України 
Володимира Сушкевича, краєз-
навчий музей

«Малярство – то світ подарований 
Богом»
Виставка фондових матеріалів 
до 115-річчя від дня народження 
художника Михайла Мороза, 
краєзнавчий музей

«Скрябін» з оркестром у 
Тернополі
Великий концерт гурту 
«Скрябін» у супроводі 
симфонічного оркестру 
відбудеться 24 вересня 
о 19.00 у Тернопільсько-
му драмтеатрі. Солістом 
виступить Юрій Юрчен-
ко – легенда вітчизняної 
музики 90-х, вокаліст гурту 
Yourcash, фіналіст ТВ-шоу 
«Х-Фактор», заслужений 
артист України. Вартість 
квитків 290-590 грн.

Концерт «Україна пам’ятає»
Концерт «Україна пам’ятає» пам’я-
ті Василя Сліпака відбудеться 
10 вересня о 18.30 у філармонії. 
Учасники: Н. Лемішка, О. Малець-
ка, В. Шагай, А. Оленин, Н. Присіч 
та камерний оркестр філармонії. 
Квитки: 50, 60, 80 грн. 

Сольний концерт Андрія Оленина 
Сольний концерт лауреата 
престижних конкурсів Андрія 
Оленина за участю Наталії Леміш-
ки та академічного симфонічного 
оркестру обласної філармонії від-
будеться 19 вересня о 18.30 в залі 
філармонії. Квитки: 50, 60, 80 грн. 

Світлана Тарабарова у Тернополі
Неповторна Світлана Тараба-
рова завітає у Тернопіль в рам-
ках Всеукраїнського туру з про-
грамою #FOLLOWERS ONLY 
TOUR 25 вересня. Концерт від-
будеться о 19.00 в «Березолі». 
Квитки : 300-350 грн.

Концерт «Курган & Агрегат»
Концерт тріо «Курган & Агрегат» 
відбудеться в арт-барі «Коза» 28 
вересня о 19.00. Їх стиль – се-
лянський реп. Хлопці виконують 
пісні, власного авторства. Гурт 
без комплексів, а тому пісні без 
цензури. Квитки: від 150 грн.

Концерт «Лісапетний батальйон»
Гурт «Лісапетний батальйон» на 
чолі з Наталею Фаліон вирушає у 
тур на підтримку нового альбому. 
У Тернополі концерт відбудеться 
6 жовтня о 19.00 у ПК «Березіль». 
Звучатимуть і вже відомі пісні, і 
новинки. Квитки: 80-250 грн.

Концерт оркестру Lords of the 
Sound
Ювілейний концерт від Lords of 
the Sound відбудеться 11 жовтня 
о 19.00 в драмтеатрі. Прозвучать 
найтоповіші саундтреки. Квитки: 
220-460 грн.

ТЕАТР

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА
(бульв. Т. Шевченка, 6). 

Тел. 52-40-66,

квитки 30-70 грн, поч. — 19.00

XVII Всеукраїнський фестиваль 
«Тернопільські театральні вечо-
ри. Дебют»
«Тіні забутих предків»
Містерія, М. Коцюбинський, Київ-
ський академічний театр україн-
ського фольклору «Берегиня», 
поч. 19.00 – 15 вересня
«Украдена краса»
Театральний слешер, коме-
дійний детектив, Б. Гнатюк, 
Київська академічна майстерня 
театрального мистецтва «Су-
зір’я», поч. 19.00 – 16 вересня
«Емігранти»
Комедія, С. Мрожек, Національ-
ний академічний український 

драматичний театр ім. М. 
Заньковецької, поч. 19.00 – 17 
вересня

«Обережно – жінки»
Комедія, А. Курейчик, Черкась-
кий академічний обласний укра-
їнський музично-драматичний 
театр ім. Т. Шевченка, поч. 19.00 
– 18 вересня

«Вечеря з диваком»
Комедія, Ф. Вебер, Рівненський 
академічний український му-
зично-драматичний театр, поч. 
19.00 – 19 вересня

«Приборкання норовливої»
Комедія, В. Шекспір, Хмель-
ницький академічний обласний 
український музично-драматич-
ний театр ім. М. Старицького, 
поч. 19.00 – 20 вересня

«Повернення в Соренто»
Осіння історія, А. Ніколаї, Во-
линський обласний український 
театр ім. Т. Шевченка, поч. 19.00 
– 21 вересня
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РЕКЛАМА

Äâ³ ñòàðîâèíí³ ³êîíè – 100 000 ãðí
ßê ïèøå àâòîð îãîëîøåííÿ, ³êîíè âèãîòîâëåí³ â 20-õ ðîêàõ ìè-

íóëîãî ñòîë³òòÿ. ßêà ¿õ ³ñòîðè÷íà ö³íí³ñòü òà ÷îìó âîíè òàê³ äîðîã³ 
íå çðîçóì³ëî.

Релігія  У багатьох тернополян вдома 
є непотрібні речі, які можуть коштувати 
великих грошей. Цього разу ми зробили 
підбірку речей з Інтернету, які пов’язані 
з містикою, релігією та окультизмом. У 
фільтрах пошуку ми встановили наш регіон. 
Деякі автори оголошень навіть приписують 
своїм товарам містичні сили. Звичайно, 
підтвердити це ніхто не може

×óäîòâîðíà ³êîíà – 
1 537 000 ãðí

Àâòîð îãîëîøåííÿ ïðîäàº ³êîíó 
«Âìèðàþ÷èé Ãîñïîäà ²ñóñà», íàïè-
ñàíó áëèçüêî 1890 ðîêó. Ïîñèëàþ-
÷èñü íà ïåðåêàçè, ïðîäàâåöü âêàçóº, 
ùî îðèã³íàë ³êîíè áóâ ïðèâåçåíèé ç 
Ðèìó áëèçüêî 1700 ðîêó â Ìèëÿòèí 
(á³ëÿ Ëüâîâó). Ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ 
âèçíàëà ³êîíó ÷óäîòâîðíîþ 10 ëèï-
íÿ 1747 ðîö³. ßê ïèøå ïðîäàâåöü, 
çáåðåãëîñÿ á³ëüøå òèñÿ÷³ çàïèñ³â 
ïðî çö³ëåííÿ á³ëÿ ÷óäîòâîðíîãî îá-
ðàçó ó êîñòåë³ ñåëà Íîâèé Ìèëÿòèí.

²ÍÒÅÐÍÅÒ

Íîâèé Çàâ³ò 1904 
ðîêó – 50 000 ãðí

Àâòîð îãîëîøåííÿ âêàçóº, ùî 
êíèãà áóëà âèïóùåíà â 1904 ðîö³ 
Ñèíîäàëüíîþ òèïîãðàô³ºþ. Êíè-
ãà áåðåãëàñü â õîðîøîìó ñòàí³. Âñ³ 
ñòîð³íêè ïðèñóòí³, õî÷à äåÿê³ òðî-
õè ïîøêîäæåí³. Íàïèñàíî Íîâèé 
Çàâ³ò ñòàðîñëîâ’ÿíñüêîþ ìîâîþ.

Êíèãà «Ïðàêòè÷íà 
ìàã³ÿ» – 14 000 ãðí

Ïîñ³áíèê ïî ÷îðí³é ìàã³¿ âèïó-
ùåíî 1912 ðîêó. ßê âêàçàâ àâòîð, 
êíèãó çàðÿäæåíî åíåðã³ºþ ñèëüíî-
ãî ÷îðíîãî ìàãà ³ âîíà äàº âåëèê³ 
ïåðåâàãè âëàñíèêó. Çâè÷àéíî, ï³ä-
òâåðäèòè íàÿâí³ñòü ïîòîéá³÷íèõ ³ 
ì³ñòè÷íèõ ñèë êíèãè àâòîð íå ìîæå.

×îðíà Á³áë³ÿ – 5000 ãðí

Àâòîð îãîëîøåííÿ ïðîïîíóº ïðèäáà-
òè êîëåêö³îíåðàì ³ îêóëüòèñòàì ×îðíó 
Á³áë³þ, àáî, ÿê ¿¿ ùå íàçèâàþòü, Á³áë³þ 
Ñàòàíè. 

Ùî ìîæíà ðîáèòè ç ö³ºþ êíèãîþ – 
íåâ³äîìî. ×îìó æ âîíà òàê äîðîãî êîø-
òóº àâòîð îãîëîøåííÿ òàêîæ íå âêàçóº..

БІБЛІЯ САТАНИ ТА ЧУДОТВОРНА ІКОНА ЗА БІБЛІЯ САТАНИ ТА ЧУДОТВОРНА ІКОНА ЗА 
1 500 000 ГРН1 500 000 ГРН

ВАДИМ ЄПУР, 068-066-80-96, VADIMEV15@GMAIL.COM
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 ÑÅÐÅÄÀ, 4 âåðåñíÿ

 UA:перший
06.00 М/с «Врумiз»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 , 23.10 , 02.00 , 05.15 
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно!
09.30 ,  11.10 Т/с  «Га лерея 
Вельвет»
10.50, 14.15 Телепродаж
12.35 Д /ц «Аромати Грецi ї»
13.10 Енеїда
14.30 Д /ц «Аромати Iспанi ї»
15.15 Країна на смак
16.15 Д /ц «Морська кухня»
17.15, 04.45 Своя земля
17.30 Нашi грошi
18.25, 02.35 Тема дня
19.30, 04.20 Спiльно
19.55 Д /с «Шамварi: територiя 
диких тварин»
21.25, 23.40, 02.25, 05.40 
UA:Спорт
21.45 Розважальна програма 
з Майклом Щуром
22.15 Д/с «Африка. Небезпечна 
реальнiсть» 12+
00.00 Телепродаж Тюсо
03.30 Перша шпальта
03.55 Схеми. Корупц iя в де-
талях

 1+1
06.30 , 07.10 , 08.10 , 09.10 
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 05.20 ТСН
09.30 «Життя великих людей»
10.30 «Одруження наослiп»
12.20 «Мiняю ж iнку»
14.00 «Сiмейнi мелодрами»
15.00 Т/с «Величне стол iття. 
Роксолана»
17.10 Х /ф «Наречена зi Стам-
була» (12+)
20.45, 21.45 К /к «Свати»
22.45 «Св iт навивор iт - 10: 
Бразилiя»
23.50 Х /ф «Втеча з Шоушен-
ка» (16+)
02.20 Т/с «Центральна лiкар-
ня» (16+)

 IНТЕР
05.25, 22.00 «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським»
07.00 , 08.00 , 09.00 , 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Т/с «Не ж iноча робота» 
(12+)
12.00 «Новини»
12.25 Х /ф «007: Шпигун, який 
любив мене»
15.00 Т/с «Дiєвi лiки» (12+)
15.50, 16.45, 00.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00, 03.45 «Подробицi»
21.00 Т/с «Сл iдчий Горчако-
ва-2» (12+)
23.50 Т/с «Iлюзiя щастя» (16+)
02.30 «Орел i Решка. Шопiнг»
04.30 «Школа  док тора  Ко -
маровсько го .  Нев iдк ла дна 
допомога»
04.55 «Top Shop»

 ICTV
04.05 Скарб нацi ї
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44» 16+
05.35 , 10.10 Громадянська 
оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм
11.05, 23.25 Скетч-шоу «На 
трьох» 16+
11.30, 13.15, 21.25 Т/с «Па-
паньки» 12+
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Х /ф «Брати ерiмм» 16+
16.25 Х /ф «В iм’я короля»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Секретний фронт

01.00 Т/с «Володимирська , 
15» 12+
02.45 Стоп-10

 СТБ
06.30 ,  11.00 Т/с  «Коли  ми 
вдома»
09.00, 21.00 Т/с «Кр iпосна» 
16+
13.00 МастерШеф 12+
15.30 Хата на тата 12+
17.30, 23.00 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстра-
сенси 16+
23.45 Зваженi та щасливi 12+

 НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночi
04.10 Абзац
06.00, 07.15 Kids Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.20 Т/с «Друзi»
08.50 Т/с «Бiблiотекарi» 16+
10.40 Т/с «Абсолютно секрет-
но» 16+
12.20 Х /ф «Явище» 16+
14.20, 22.00 Т/с «Медфак» 16+
16.00, 21.00 Improv Live Show 
12+
17.00, 19.00 Хто зверху? 12+
00.10 Х /ф «Знаки» 16+
02.20 Т/с «Спецзагiн «Кобра» 
16+

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х /ф «Бiла змiя»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00, 20.00 Одного разу пiд 
Полтавою
14.00, 19.00 СуперЖiнка
15.00 4 весiлля
17.00, 02.00 Панянка-селянка
21.00 Танька i Володька
23.00 Т/с «Хамелеон» 16+
00.00 Сiмейка У
01.00 Т/с «Домашнiй арешт»
03.00 Теорiя зради
03.50 БарДак
04.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Ответный удар-2 
« (16+)
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00 ,  17.25 «Затерянный 
мир»
13.00 «Месть природы»
13.40 Х /ф  «Самоволка -72» 
(16+)
15.20 Х /ф «Страховщик» (16+)
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 
войны. Харьков-2» (16+)
21.35, 23.10 Т/с «Касл-6» (16+)
00.55 «Облом.UA.»
0 4 .15 ЛЕ  Плей - офф  «За -
ря»-»Эспаньол»

 ×ÅÒÂÅÐ, 5 âåðåñíÿ

 UA:перший
06.00 М/с «Врумiз»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 , 23.10 , 02.00 , 05.15 
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с  «Таємниц i  Борго 
Ларiчi»
11.10, 14.15 Телепродаж
11.30 Д /ц «Кухня По»
12.00, 15.15 Енеїда
13.10 UA:Фольк. Спогади
14.30 Д /ц «Аромати Iспанi ї»
16.15 Д /ц «Морська кухня»
17.15 Своя земля
17.30, 03.55 #ВУКРАЇНI
18.25, 02.35 Тема дня
19.30 Перший на селi
19.55 Д /с «Шамварi: територiя 
диких тварин»
21.25, 23.40, 02.25, 05.40 
UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупц iя в де-
талях
22.15 Д/с «Африка. Небезпечна 
реальнiсть» 12+
00.00 Телепродаж Тюсо
03.30 Разом
04.20 Спiльно
04.45 52 вiкенди

 1+1
06.30 , 07.10 , 08.10 , 09.10 
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 05.20 ТСН
09.30 «Життя великих людей»
10.30 «Одруження наослiп»
12.20 «Мiняю ж iнку»
14.00 «Сiмейнi мелодрами»
15.00 Т/с «Величне стол iття. 
Роксолана»
17.10 Х /ф «Наречена зi Стам-
була» (12+)
20.40, 21.40 К /к «Свати»
22.30 «Право на владу 2019»
00.55 Х /ф жаху Ст iвена К iнґа 
«Iмла» (18+)
03.40 Т/с «Центральна лiкар-
ня» (16+)

 IНТЕР
05.25, 22.00 «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським»
07.00 , 08.00 , 09.00 , 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Т/с «Не ж iноча робота» 
(12+)
12.00 «Новини»
12.25 Х /ф «007: Мiсячний гон-
щик» (16+)
15.00 Т/с «Дiєвi лiки» (12+)
15.50, 16.45, 00.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.40 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00, 03.45 «Подробицi»
21.00 Т/с «Сл iдчий Горчако-
ва-2» (12+) Заключна с.
23.50 Т/с «Iлюзiя щастя» (16+) 
Заключна с.
02.25 «Орел i Решка. Шопiнг»
04.30 «Школа  док тора  Ко -
маровсько го .  Нев iдк ла дна 
допомога»
04.55 «Top Shop»

 ICTV
04.10 Скарб нацi ї
04.20 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44» 16+
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм
10.05 Секретний фронт
11.05, 23.20 Скетч-шоу «На 
трьох» 16+
11.30, 13.15, 21.25 Т/с «Па-
паньки» 12+
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.25 Х /ф «В iм’я ко-
роля»
16.45 Х /ф «Копи на пiдхват i» 
16+
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Антизомбi. Дайджест
01.05 Т/с «Володимирська , 
15» 12+
02.45 Стоп-10

 СТБ
07.00 ,  10.55 Т/с  «Коли  ми 
вдома»
09.00, 21.00 Т/с «Кр iпосна» 
16+
11.35 МастерШеф 12+
14.10 Хата на тата 12+
17.30, 23.00 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстра-
сенси 16+
19.00 Зваженi та щасливi 12+
23.45 Я соромлюсь свого тiла 
16+

 НОВИЙ КАНАЛ
03.15, 02.40 Служба розшуку 
дiтей
03.20, 02.45 Зона ночi
05.10 Абзац
06.00, 07.25 Kids Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.30 Т/с «Друзi»
08.50 Т/с «Бiблiотекарi» 16+
10.40 Т/с «Абсолютно секрет-
но» 16+
12.20 Х /ф «Морган» 16+
14.20, 22.00 Т/с «Медфак» 16+
16.00 Improv Live Show 12+
17.00, 19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Божевiльна зiрка 12+

23.40 Х /ф «Похмур i небеса» 
16+
01.40 Т/с «Спецзаг iн «Кобра» 
16+

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.05 Х /ф «Красуня»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00, 20.00 Одного разу пiд 
Полтавою
14.00, 19.00 СуперЖiнка
15.00 4 весiлля
17.00, 01.00 Панянка-селянка
21.00 Танька i Володька
23.00 Т/с «Хамелеон» 16+
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Ответный удар-2 
« (16+)
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00 «Затерянный мир»
13.55 Х /ф «Синдбад и война 
фурий» (16+)
15.30 Х /ф «Семь приключений 
Синдбада» (16+)
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 
войны. Харьков-2» (16+)
21.35, 23.10 Т/с «Касл-6» (16+)
00.55 «Облом.UA.»
04.15 6 т ур  ЧУ  по  футболу 
«Днепр-1» - «Колос»

 Ï`ßÒÍÈÖß, 6 âåðåñíÿ

 UA:перший
06.00 М/с «Врумiз»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.40, 05.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с  «Таємниц i  Борго 
Ларiчi» 16+
11.15, 14.15 Телепродаж
11.30 Д /ц «Тайська кухня»
11.55 Енеїда
13.10 Д /ц «Браво, шеф!»
14.30 Д /ц «Аромати Iспанi ї»
15.15 UA:Фольк. Спогади
16.15 Д /ц «Морська кухня»
17.15, 03.45 Своя земля
17.25 Схеми. Корупц iя в де-
талях
17.55 VoxCheсk
18.25, 02.25 Тема дня
19.30 Розсекречена iсторiя
20.30 Д /с «Шамварi: територiя 
диких тварин»
21.25, 02.00, 05.25 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.30 Як дивитися кiно
22.55 Х /ф «Дiм, який побуду-
вав Джек» 18+
03.20 #ВУКРАЇНI
03.55 Разом
04.25 Спiльно
05.50 Погода

 1+1
06.30 , 07.10 , 08.10 , 09.10 
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 04.50 ТСН
09.30 «Життя великих людей»
10.30 «Одруження наослiп»
12.20 «Мiняю ж iнку»
14.00 «Сiмейнi мелодрами»
15.00 Т/с «Величне стол iття. 
Роксолана»
17.10 Х /ф «Наречена зi Стам-
була» (12+)
20.25, 22.35 «Лiга смiху»
01.35 «Київ Вечiрнiй»
04.10 «Iгри приколiв»

 IНТЕР
05.25, 22.00 «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським»
07.00 , 08.00 , 09.00 , 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Т/с «Не ж iноча робота» 
(12+)
12.00 «Новини»
12.25 Х /ф «007: Т iльки для 

твоїх очей» (16+)
15.00 Т/с «Дiєвi лiки» (12+)
15.50, 16.45, 23.50 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
02.20 «Стосується кожного»
03.50 «Орел i Решка. Шопiнг»
05.05 «Top Shop»

 ICTV
04.00 Скарб нацi ї
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Студiя Вашингтон
04.30, 02.05 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44» 16+
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Антизомбi. Дайджест
11.05, 16.50, 22.55 Скетч-шоу 
«На трьох» 16+
12.00, 13.20, 16.20 Т/с «Па-
паньки» 12+
12.45, 15.45 Факти. День
18.45 Факти. Вечiр
20.10 Дизель шоу 12+
02.30 Стоп-10

 СТБ
07.10 Т/с «Коли ми вдома»
13.30 Т/с «Час кохати»
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстра-
сенси 16+
19.00, 22.45 МастерШеф 12+
23.25 Т/с «Джованнi»

 НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночi
04.00 Абзац
04.45, 05.45 Kids Time
04.50 М/с «Том i Джеррi»
05.50 Т/с «Медфак» 16+
14.10 Х /ф  «Диявол  носить 
Прада»
16.20, 19.00 Топ-модель по-у-
країнськи 16+
21.40 Х /ф «Рятiвники Малiбу» 
16+
00.00 Х/ф «Тiло Дженiфер» 18+
02.10 Х /ф «Кокнi проти зомбi» 
18+

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х /ф «Кудлатий спецназ»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00, 20.00 Одного разу пiд 
Полтавою
14.00, 19.00 СуперЖiнка
15.00 4 весiлля
16.00 М /ф  «Льодовиковий 
перiод 5: Курс на зiткнення»
18.00, 01.00 Панянка-селянка
21.00 Х /ф «Сам удома»
23.00 Х /ф «Обдарована»
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Ответный удар-2 
« (16+)
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный мир»
12.55 «Месть природы»
13.25 Х /ф «Подземелье дра-
конов»
15.25 Х /ф «Орден дракона» 
(16+)
19.25 Х /ф «Стальной рассвет» 
(16+)
21.25 Х /ф «Мир будущего» 
(16+)
23.10 Х /ф «Убийство - не сказ-
ка» (16+)
01.00 «Облом.UA.»
02.35 6 т ур ЧУ по футболу 
«Десна» - «Карпаты»
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017»

 ÑÓÁÎÒÀ, 7 âåðåñíÿ

 UA:перший
06.00 М/с «Тачки проти»
06.30 , 07.10 , 08.10 , 09.10 
Доброго ранку, Країно!

07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.30, 02.50, 05.00 Новини
09.30 Енеїда
10.35 Хто в домi хазяїн
11.05 В iдкривай  Укра їну  з 
Суспiльним
11.35, 14.50 Телепродаж
11.50 М/с «Марин та його дру-
зi. Пiдводнi iсторi ї
13.05 Х/ф «Король Дроздовик»
15.05 Д /ц «Браво, шеф!»
16.05 Разом
16.35 Спiльно
17.05 #ВУКРАЇНI
17.40 Д/ф «Iндiя. Нацiональний 
парк Канха»
18.35 Д /ц «Мегаполiси»
19.05 Д /ц «Супер-Чуття»
20.05 Д/ц «Таємницi людського 
мозку» 12+
21.25 Д/ц «Свiт дикої природи»
22.25 Т/с «Монро» 12+
23.55 Погода
00.00, 04.05, 05.25 Розсекре-
чена iсторiя
00.55 «Хрон iка Української 
повс тансько ї  Арм i ї .  1942-
1954»
03.10 «Волинянин»

 1+1
06.00 «Свiтське життя»
06.45 «Грошi 2019»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Їмо за 100»
10.30, 11.30, 12.40, 13.40, 
14.40, 15.35 «Свiт навиворiт 
- 4»
16.30, 21.30 Прем’єра»Жiно-
чий квартал 2019»
18.30 «Розсмiши комiка»
19.30 ТСН
20.15 «Укра їнськ i  сенсац i ї 
2019»
23.30 «Свiтське життя. 2019 
дайджест»
00.30 Френсiс Мак-Дорманд i 
Вудi Гаррельсон в оскароноснiй 
драмi «Три бiлборди за межами 
Еббiнга, Мiссурi» (18+)
02.30 Х /ф жаху Ст iвена К iнґа 
«Iмла» (18+)
05.15 М/ф

 IНТЕР
05.35 «Чекай на мене. Україна»
07.15 «Слово Предстоятеля»
07.25 Х /ф «Невиправний бре-
хун»
09.00 «Шiсть соток»
10.00 «Гот уємо  разом .  Ви -
пiчка»
11.00 Х /ф «Тегеран-43»
14.00 Х /ф «У зон i особливої 
уваги»
16.00 Х /ф «Хiд у вiдповiдь»
17.40 Т/с «Сл iдчий Горчако-
ва-2» (12+)
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Сл iдчий Горчако-
ва-2» (12+) Заключна с.
22.40 Х/ф «Iдеальне вбивство» 
(16+)
00.35 Х /ф «Д iдька лисого» 
(16+)
02.25 Подробицi
02.55 «Школа  док тора  Ко -
маровсько го .  Нев iдк ла дна 
допомога»
03.15 «Орел i Решка. Шопiнг»
04.30 «Орел i решка. Переза-
вантаження. 3 сезон»
05.15 Д /п «Життя»

 ICTV
05. 20 Скарб  нац i ї
05.30 Еврик а !
05.35 Фак ти
0 6 .0 0 ,  11. 50 Особливос т i 
нац iона льно ї  роботи
07.45 Я  зняв !
0 9 . 3 0  С к е т ч - ш о у  « Н а 
т рьох» 16 +
12 .45 Фак ти .  День
13 .0 0 Дизель  шоу  12+
16.00 Х /ф  «Царство  небес -
не» 16 +
18 .45 Фак ти .  Веч iр
19 .10  Х /ф  «Б о г и  Є г и п т у » 
12+
2 1 . 3 0  Х /ф  « В i й н а  б о г i в . 
Бе зсмер т н i »  16 +
23 .30 Х /ф  «Пов i т ря» 18 +
01.15 Т /с  «Патруль  «Само -
оборона»

 СТБ
06.20 Наречено для тата 12+
08.10 Зваженi та щасливi 12+
11.10 Т/с «Крiпосна» 16+
19.00 Т/с «Список бажань» 16+
23.05 МастерШеф 12+
03.50 Х /ф «Два капiтани»

 НОВИЙ КАНАЛ
03.45 Служба розшуку дiтей
03.50, 02.50 Зона ночi
05.50 М/с «Лунтик»
06.45, 07.45 Kids Time
06.50 М/с «Том i Джеррi»
07.50 Подiум
09.50 Т/с «Бiблiотекарi» 16+
13.20 Хто зверху? 12+
17.10 М/ф «Мадагаскар 2»
19.00 Х /ф «Година пiк» 16+
21.00 Х /ф «Година пiк 2» 16+
22.50 Х /ф «Антиганг» 16+
00.50 Х /ф «Прощавай, Крiсто-
фер Робiн» 12+

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.05 М/ф «Нiко 2: маленький 
братик - великi неприємностi»
12.25 Х /ф «Кудлатий спецназ»
14.00, 23.30 Панянка-селянка
17.00 Х /ф «Сам удома»
19.00, 20.00, 21.00 Одного 
разу пiд Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька
22.00 Сiмейка У
02.30 Щоденники Темного
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 М/ф
0 8 . 0 0  « Д ж е Д А И .  Д а й -
джест-2018»
09.00 «Затерянный мир»
13.00 Х /ф «Подземелье дра-
конов»
15.00 Х /ф «Звездные врата : 
Начало» (16+)
17.05 Х /ф «Летающие мечи у 
врат Дракона» (16+)
19.25 Х/ф «День Независимос-
ти» (16+)
22.15 Х /ф «Смертельное паде-
ние» (18+)
00.00 Х /ф «Зубастый торнадо: 
Четвертое пробуждение»
01.35 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017»

 ÍÅÄIËß, 8 âåðåñíÿ

 UA:перший
06.00 , 10.15 , 17.25 , 22.25 
Розсекречена iсторiя
06.30, 07.05 «Волинянин»
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.30 Новини
07.35, 08.05 «Хрон iка Укра-
ї нсько ї  повстансько ї  Арм i ї . 
1942-1954»
08.50, 19.20 Погода
09.05, 18.25 Документальний 
фiльм
11.20 , 12.00 , 12.00 , 21.25 
Тема дня
12.20 UEFA Чемпiонат Європи 
з футзалу U19 2019. Україна - 
Нiдерланди
14.20 Д /ц «Мегаполiси»
14.55 UEFA Чемпiонат Європи 
з футзалу U19 2019. Хорватiя 
- Iспанiя
16.55 Перший на селi
19.30 Д /ц «Супер-Чуття»
20.00 Д/ц «Таємницi людського 
мозку» 12+
23.55 Телепродаж Тюсо
02.00 ПРОФIЛАКТИКА

 1+1
06.00, 05.00 ТСН
06.35 М/ф Дитячий кiнозал. «
06.45 «Укра їнськ i  сенсац i ї 
2019»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.45 «Св iт навивор iт - 10: 
Бразилiя»
11.00 «Свiт навиворiт - 4»
11.50 Х /ф «Геркулес» (16+
13.45 Х /ф «Втеча з Шоушен-
ка» (16+)
16.40 Х /ф Рiдлi Скотта «Мар-
сiанин» (16+)

19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танцi з зiрками 2019»
00.10 Л iл iя  Яценко  в  драм i 
А х тема  Се i т аблаєва  «Чужа 
молитва» (16+)
02.00 «Лiга смiху»

 IНТЕР
06.05 Х /ф «Мiський романс»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел  i  решка .  Дива 
свiту»
11.00 «Орел i решка. Морський 
сезон 3»
12.00 Т/с «Тягар iстини 2» (12+)
13.50 Т/с «Не ж iноча робота» 
(12+) Заключна с.
17.50 Х /ф «007: Завтра не по-
мре нiколи» (16+)
20.00 «Подробицi»
20.30 Х /ф «007: I цiлого свiту 
замало»
23.10 Х /ф «Багровi рiки» (16+)
01.10 «Речдок»

 ICTV
04.40 Скарб нацi ї
04.50 Еврика!
04.55 Факти
05.20 Секретний фронт
06.05 Громадянська оборона
07.00 Антизомбi. Дайджест
08.00 Т/с «Володимирська , 
15» 16+
11.35 , 13.00 Х /ф «Царство 
небесне» 16+
12.45 Факти. День
14.30 Х /ф «В iйна бог iв. Без-
смертнi» 16+
16.30 Х /ф «Боги Єгипту» 12+
18.45 Факти тижня
20.35 Х /ф «Битва титанiв» 16+
22.45 Х /ф «Гнiв титанiв» 16+
00.35 Т/с «Патруль «Самоо-
борона»

 СТБ
12.55, 00.35 Слiдство ведуть 
екстрасенси 16+
20.00 Один за всiх 16+
21.00 Я соромлюсь свого тiла 
16+
02.00 Профiлактика

 НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 01.50 Зона ночi
05.50 Х /ф «Перлини дракона: 
Еволюцiя»
07.10 Х /ф «Похмур i небеса» 
16+
09.10 Х /ф «Явище» 16+
11.10 Х /ф «Антиганг» 16+
13.00, 00.00 Х /ф «Кiкбоксер: 
Помста» 16+
14.50 Х/ф «Кiкбоксер: Реванш» 
16+
17.10 Х /ф «Солт» 16+
19.10 Х /ф «Скеля»
22.00 Х /ф «24 години на жит-
тя» 18+
02.00 Профiлактика

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
12.00 Х /ф «Прогулянки з ди-
нозаврами»
13.30 М/ф «Гнiздо дракона»
15.00 Х /ф «Обдарована»
17.00 Х /ф «Час» 16+
19.00 М/ф «Епiк»
21.00 Х /ф «Свiтанок планети 
мавп» 16+
23.30 Панянка-селянка
00.30 Т/с «Домашнiй арешт»
01.30 Теорiя зради
02.20 БарДак
03.10 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 М/ф
0 8 . 0 0  « Д ж е Д А И .  Д а й -
джест-2018»
11.00 Т/с «Опер по вызову-4» 
(16+)
13.00 Х/ф «Катастрофа на авиа-
линии» (16+)
14.45 Х /ф «Стальной рассвет» 
(16+)
16.45 Х/ф « Петля времени» (16+)
19.00 Х/ф «Заложник» (16+)
21.05 Х/ф «Клин клином» (16+)
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
00.20 «Облом.UA.»
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— Ìèëèé, ÿ òåáå êîõàþ ³ çàâæäè áóäó 
ç òîáîþ!
— Òè ìåí³ òóò íå ïîãðîæóé!

***
ßêùî ëþäèíà, ùî íàçèâàº ñåáå ïîë³òîëî-
ãîì, ãîâîðèòü ïðî ùîñü: «ß íå ìîæó öüî-
ãî ïîÿñíèòè», — æåí³òü éîãî ó øèþ. Öå 
íå ñïðàâæí³é ïîë³òîëîã, à ñàìîçâàíåöü.

***
Õëîï÷èê, âèõîâàíèé ñîö³àëüíèìè ìåðå-
æàìè, ó òâîð³ íà òåìó «ßê ÿ ïðîâ³â ë³òî» 
íàïèñàâ: «Íîðì, ÿê âè?»

***
Íåíàâèäæó, êîëè ëþäè ïðîñÿòü ïîäè-
âèòèñÿ çà ¿õí³ìè ðå÷àìè. À ÿêùî õòîñü 
ñïðîáóº ¿õ âêðàñòè?

ß ïîâèíåí ç íèìè áèòèñÿ?! ß íå ãîòîâèé.
***

— Ñîôî÷êî, ðàä³ñòü ìîÿ, áóäü ëàñêà, 
ãîâîðè òèõ³øå! Òè òàê êðè÷èø, ùî ÿ âæå 
ï³â ãîäèíè íå ìîæó çðîçóì³òè, ó ÷îìó òè 
àáñîëþòíî ïðàâà

.***
Ïðèõîäèòü ÷îëîâ³ê ó á³áë³îòåêó ³ ãîâî-
ðèòü:
— ß ó âàñ âçÿâ êíèãó «ßê çàðîáèòè ì³ëü-
éîí», à òóò ïîëîâèíà ñòîð³íîê âèðâàíà!
Á³áë³îòåêàð:
— І ùî? Ï³â ì³ëüéîíà — òåæ íåïîãàíî.

***
— Òè ùî, çîâñ³ì áåç öàðÿ â ãîëîâ³?

— Íåïðàâäà. Òàì êîíñòèòóö³éíà ìîíàðõ³ÿ.
— ßê öå ðîçóì³òè?
— Öàð íà÷åáòî º, àëå ðåàëüíà âëàäà ó 
òàðãàí³â.*

**
Í³êîëè íå êóïóþ øàóðìó â ê³îñêàõ, à ðîáëþ 
âäîìà. Âèõîäèòü ÿê ñïðàâæíÿ, íàâ³òü ïàðó 
ðàç îòðó¿âñÿ.

***
Äðóæèíà êàæå ÷îëîâ³êîâ³:
— Іäè ïîïðàñóé ñâîþ ñîðî÷êó, à òî 
ëþäè ïîäóìàþòü, ùî ÿ äëÿ òåáå í³÷îãî 
íå ðîáëþ!

***
Ñì³õ ïðîäîâæóº æèòòÿ, à ñì³õ íà ñóä³ 

— òåðì³í.*
**

—×îëîâ³ê øóêàº â ñåêðåòåð³ ñâ³äîöòâî 
ïðî øëþá.
– Ëþñÿ, äå öåé ïàï³ðåöü ïðî òþðåìíå 
óâ’ÿçíåííÿ?
– Í³ âæå, ìèëèé, ñêîð³øå öå òâ³é äîâ³÷-
íèé àáîíåìåíò íà òðèðàçîâå õàð÷óâàííÿ.

***
— Äîáðèé äåíü, êóìå, ùî ï’ºòå?
— Óêðà¿íñüêå ìîõ³òî.
— Ðîì òà ì’ÿòà?
— Òà í³, ãîð³ëêà òà ïåòðóøêà.

***
— Ñîôî÷êà, ³ ùî ïîêàçàëî ÓÇÄ?
— Âîíî ïîêàçàëî, ùî òàêè áóäå âåñ³ëëÿ!

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ
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Гороскоп
ÎÂÅÍ Òèæäåíü áóäå âêðàé 
íåñïðèÿòëèâèì äëÿ ñï³ëêóâàííÿ 

Âiðîãiäíi ñêëàäíi ïðîöåñè ðåîðãàíiçàöi¿ 
ñïðàâè.
  

ÒÅËÅÖÜ Òiëüöi ìîæóòü çðîáèòè 
äóæå âèãiäíi ïîêóïêè àáî îäåð-

æàòè ïîäàðóíîê. Öåé òèæäåíü ïðèíåñå 
çàäîâîëåííÿ âiä çðîáëåíî¿ ðîáîòè. 
 

ÁËÈÇÍÞÊÈ Òèæäåíü âiäïî-
÷èíêó òà äîòðèìàííÿ òðàäè-

ö³é. Áëèçíþêàì âäàñòüñÿ çàâåðøèòè 
ñïðàâè àáî ç`ÿñóâàòè âñi ïèòàííÿ, ùî 
ìó÷èëè ¿õ. 

ÐÀÊ Òèæäåíü ïîâ`ÿçàíèé ç ïåðå-
ìîãîþ íàä ñîáîþ. Ñàìîëþáíiñòü 

i ãiäíiñòü áóäóòü âèïðîáîâóâàòèñÿ.

ËÅÂ. Íàìàãàéòåñÿ óíèêàòè íåîáå-
ðåæíèõ âèñëîâiâ i çëîâæèâàííÿ 

àëêîãîëåì. Ìîæëèâ³ êîíôë³êòè ç äðó-
çÿìè òà êîëåãàìè.

Ä²ÂÀ Íåñïðèÿòëèâå ïîºäíàííÿ 
ïëàíåò ìîæå ïðèçâåñòè äî ðiç-

íèõ íåïðèºìíîñòåé. Áóäüòå ãîòîâ³ äî 
ïîäîëàííÿ òðóäíîù³â.

ÒÅÐÅÇÈ Éìîâiðíî, ùî âè çiòê-
íåòåñÿ ç ãðóáiñòþ, íåðîçóìiííÿì. 

Íåñïðèÿòëèâèé òèæäåíü äëÿ àêòèâíî¿ 
äiÿëüíîñòi â ïðîôåñiéíié ñôåði 

ÑÊÎÐÏ²ÎÍ Öüîãî òèæíÿ ìîæ-
ëèâ³ ëþáîâí³ ðîç÷àðóâàííÿ. , à 

òàêîæ ëåãê³ ñâàðêè áåç âàãîìèõ ïðè÷èí 

ÑÒÐ²ËÅÖÜ Òèæäåíü õàðàêòåðèçó-
ºòüñÿ íåñòiéêiñòþ, ñóïåðå÷íiñòþ i 

ìiíëèâiñòþ. Íåçíà÷íå âåç³ííÿ âèÿâèòüñÿ 
îìàíëèâèì, òîìó áóäüòå îáà÷íèìè

ÊÎÇÅÐ²Ã Çiðêè ñïðèÿþòü äî-
ñÿãíåííþ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè, âè-

â÷åííþ íàóê, òâîð÷îñòi àáî çáàãíåííþ 
ñâîãî êîðiííÿ. 

ÂÎÄÎË²É Ìîæëèâi ñïîêóñè 
ëåãêîãî i áåçòóðáîòíîãî æèòòÿ. 

Öåé òèæäåíü ïðèïóñêàº ðîçêðèòòÿ 
âíóòðiøíüî¿ ñóòi ëþäèíè.
 

ÐÈÁÈ Òèæäåíü êîíöåíòðàöi¿ 
æèòòºâèõ ñèë, áîðîòüáè i çàõè-

ñòó ñâî¿õ ïîãëÿäiâ. 

Погода у Тернополі

ÑÅÐÅÄÀ,
4 ÂÅÐÅÑÍß

×ÅÒÂÅÐ,
5 ÂÅÐÅÑÍß

Ï’ßÒÍÈÖß,
6 ÂÅÐÅÑÍß

ÍÅÄ²Ëß,
8 ÂÅÐÅÑÍß

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ,
9 ÂÅÐÅÑÍß

Â²ÂÒÎÐÎÊ,
10 ÂÅÐÅÑÍß

ÑÓÁÎÒÀ,
7 ÂÅÐÅÑÍß

АНЕКДОТИ

+120Ñ
+200Ñ

Ã²ÑÌÅÒÅÎ ÑÈÍÎÏÒÈÊ

+110Ñ
+230Ñ

+120Ñ
+210Ñ

+130Ñ
+230Ñ

+130Ñ
+230Ñ

+100Ñ
+250Ñ

+120Ñ
+230Ñ

+120Ñ
+180Ñ

+160Ñ
+180Ñ

+140Ñ
+190Ñ

+120Ñ
+170Ñ

+130Ñ
+210Ñ

+100Ñ
+190Ñ

+110Ñ
+200Ñ

***
— Іâàíå. â÷îðà ó òåàòð³ ÿ áà÷èâ âàøó äðóæèíó. Âîíà òàê 
êàøëÿëà, ùî âñ³ îçèðàëèñÿ. Ó íå¿ ãðèï?
— Í³, ó íå¿ íîâå ïëàòòÿ!

***
— Õòî ó âàñ â äîì³ õàçÿ¿í: òè ÷è äðóæèíà?
— Çâ³ñíî, ÿ!
— À ÷îãî æ òè, êîëè âèï’ºø, ñïèø ï³ä äâåðèìà?
— Áî — õàçÿ¿í: äå õî÷ó, òàì ³ ñïëþ!

***
Âñå õîðîøå êîëè-íåáóäü çàê³í÷óºòüñÿ — öå ïðî òå, ùî 
äåñÿòà áóëêà âæå íå âëàçèòü, à òðåáà, òîìó ùî çàâòðà 
íà ä³ºòó, çàâòðà íîâå æèòòÿ, òîìó áóëêó òðåáà äî¿ñòè 
ñüîãîäí³!

***

Êîðåñïîíäåíò ö³êàâèòüñÿ ó ñïîðòñìåíà-âåëîñèïåäèñòà:
– Âè, íà æàëü, íå âèãðàëè ãîíêó. Àëå ñêàæ³òü, âàì ñïî-
äîáàëàñÿ ñàìà ãîíêà?
– Ñàìîãîíêà íàì ñïîäîáàëàñÿ, òîìó é íå ïåðåìîãëè.
.

***
Ïåñèì³ñò – çàâæäè ñïèòü ç íîæåì ï³ä ïîäóøêîþ.
Îïòèì³ñò – òåæ: ðàïòîì õòîñü ç òîðòèêîì ïðèéäå.
.

***
– Ïðèéäåø äî ìåíå íà âåñ³ëëÿ?
– Òà ÷îìó á ³ í³.
– Â³äì³ííî. Çíà÷èòü, ç íàðå÷åíèì ïèòàííÿ âèð³øåíå!

***
×îëîâ³ê êóïèâ íîâèé òåëåâ³çîð.

facebook.com/te20minut/ instagram.com/20.hvylyn/

Äðóæèíà:
– Îé, à ÷îìó öå íà êîðîáö³ êåëèõ íàìàëüîâàíèé?
×îëîâ³ê:
– Öå îçíà÷àº, ùî ïîêóïêó òðåáà îáìèòè �

***
Ó÷åíü çàïèòóº äîñâ³ä÷åíîãî âèíîðîáà:
– ßêèì ïîâèíåí áóòè ëüîõ, ùîá âèíî â íüîìó äîáðå 
äîçð³ëî?
– Ì³öíî çàìêíåíèì, – â³äïîâ³â òîé.

***
Íåìàº í³÷îãî á³ëüø êîðèñíîãî â ãîñïîäàðñòâ³, í³æ âèíó-
âàòèé ÷îëîâ³ê.

***
ßêùî ÿ âèð³øèâ í³÷îãî íå ðîáèòè – ìåíå âæå íå çó-
ïèíèòè �

***
– Ìàìî, à ÷îìó íà ïëèò³ òàê áðóäíî?
– Òàòî ÿº÷íþ ïîñìàæèâ.
– Áåç ñêîâîð³äêè?

***
Çà¿æäæàþ â íîâó êâàðòèðó.
Äóìàþ: «Ö³êàâî, òóò õîðîøà ÷óòí³ñòü?»
– Äóæå, – â³äïîâ³â ñóñ³ä ÷åðåç ñò³íêó.

***
Â÷îðà âñ³ºþ ô³ðìîþ ä³çíàëèñÿ, ùî õâèëèíà ñì³õó íàä 
íà÷àëüíèêîì çàì³íþº ì³ñÿ÷íó ïðåì³þ.

***
– Ñüîãîäí³, íàðåøò³, òè íå áóäåø äîð³êàòè, ùî ÿ ïîãàíî 
ãîòóþ!
– Ïðàâäà? À ùî ó íàñ íà âå÷åðþ?
– Í³÷îãî!

***
– Äîðîãèé, òè êóïèâ ìåí³ íà 8 áåðåçíÿ ïîäàðóíîê?
– Çâè÷àéíî Ëþáà.
– À â³í ìåí³ ñïîäîáàºòüñÿ?
– ßêùî íå ñïîäîáàºòüñÿ, â³ääàñè ìåí³, ÿ ïðî òàêèé 

ñï³í³íã äàâíî ìð³ÿâ.
***

— Âàø³ íåäîë³êè?
— Íåãîâ³ðêèé.
— Âàø³ ïåðåâàãè?
— Íå áàëàêó÷èé.

***
ßêùî âàø ÷îëîâ³ê: 1. Íå ãðóáèòü. 2. Íå ï’º. 3. Íå äðàòóº. 
4. Íå ñèäèòü çà êîìïîì. 5. Íå õîäèòü ç äðóçÿìè â ëàç-
íþ. Ïîøòóðõàéòå â íüîãî ïàëèöåþ... Çäàºòüñÿ â³í ïîìåð.

***
— Ëþáèé, òîá³ ïîäîáàºòüñÿ ìîÿ íîâà ñóêíÿ?
— Òàê.
— Àëå òè íàâ³òü íå ãëÿíóâ íà íå¿!
— Àëå ÿ æ ñêàçàâ ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü!.

***

Êîìï’þòåð — öå ñïðàâæíº çëî! Àëå ÿêùî éîãî âèìêíóòè, 
òóò æå àêòèâóþòüñÿ äâà íîâèõ çëà — õîëîäèëüíèê ³ 
òåëåâ³çîð.

***
Âèéøëà íà ðîáîòó ï³ñëÿ â³äïóñòêè, â³ä÷óâàþ ñåáå, ÿê ä³òè 
ó ñàäî÷êó - õî÷åòüñÿ ïëàêàòè ³ äîäîìó!

***
— Ó íå¿ â î÷àõ ÿêàñü ³ñêîðêà º!
— Ïî-ìîºìó, ¿¿ òàðãàíè â ãîëîâ³ ÿêåñü ñâÿòî âëàøòîâóþòü, 
³ öå ñàëþò...

***
– Ñê³ëüêè ìåí³ ðîê³â? Âãàäàéòå.
– Íàâ³òü ³ óÿâèòè íå ìîæó.
– Ìîÿ äî÷êà õîäèòü ó äèòÿ÷èé ñàäîê.
– Âîíà òàì çàâ³äóþ÷à?

***
– Äîðîãèé, ÿ ùîñü íå ìîæó çàñíóòè.
– Öå íîðìàëüíî � çëî í³êîëè íå äð³ìàº!

***


