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с. 14

З РИНКУ ЙДУТЬ 
ПІДПРИЄМЦІ с. 2

с. 11

 У день голосування зареєстрували 
107 повідомлень про порушення виборчого 
законодавства. Явка виборців у Тернополі 
склала 39%. Станом на вечір 27 жовтня, 
у ТВК ще продовжували прийом бюлетенів. 
Тож навіть проміжних результатів поки немає

 Журналісти редакції «RIА плюс» провели власне 
післявиборче опитування на дільницях. Його не 
слід ототожнювати з паралельним підрахунком 
голосів. Але ми вже маємо орієнтовні дані. За кого 
голосували тернополяни та коли нарешті озвучать 
офіційний результат?

с. 8-9

ЗА КОГО ГОЛОСУВАВ ТЕРНОПІЛЬ



2 RIA ïëþñ, 28 æîâòíÿ 2020

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

Редакція «RIA плюс» та «20 хвилин» 43-00-50

Пожежно-рятувальна служба  101

Поліція   102

Швидка медична допомога 103

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу       52-51-17, 25-26-10

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія міської ради          067-351-57-10

Довідкова залізничного вокзалу           47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова - 

23-63-56, АС-2 на Білогірській - 52-79-29

Цілодобова стоматологічна служба  52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби - 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ÃÎËÎÂÍÅ

Н»

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст  Вадим Єпур. 

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

жете звернутися за телефоном 43-00-50, 43-00-

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Õî÷à ï³ä ÷àñ «÷åðâîíî¿ çîíè» 
ðèíêè ìîæóòü ïðàöþâàòè, 
à ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò ó ì³-
ñò³ ïðîäîâæóº ðóõ — êîðîíàâ³-
ðóñ íåàáèÿê íàøêîäèâ ì³ñöåâèì 
ï³äïðèºìöÿì, ÿê³ ìàëè ñâî¿ ì³ñöÿ 
íà ðèíêó. Òåðíîïîëÿíè êàæóòü — 
áàãàòî ïðîäàâö³â ïðîñòî çì³íèëè 
ì³ñöå ðîáîòè.

СТЕЛАЖІ ПОРОЖНІ, 
ПРОДАВЦІ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ 

Áàãàòî òåðíîïîëÿí ¿äóòü çà ì'ÿ-
ñîì íà ðèíîê, àäæå òàì º âåëèêèé 
âèá³ð ³ ö³íè íèæ÷³, í³æ â ìàãà-
çèíàõ. Òàì ìàéæå âñ³ ñòåëàæ³ òà 
ê³îñêè ïðàöþþòü. Ïîêóïö³â º 
áàãàòî.

— Ïðî òå, ùî ï³äïðèºìö³ ìàñî-
âî éäóòü ç ðîáîòè â ì'ÿñíîìó ïà-
â³ëüéîí³ — òî öå íåïðàâäà, — êàæå 
îäíà ç ïðîäàâ÷èíü. — ª çíàéîì³, 
ÿê³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê ðèíîê çàêðèëè 
íà êàðàíòèí, çì³íèëè ðîáîòó, àëå 
ìàéæå âñ³ ïîâåðíóëèñÿ. Ó íàøîìó 
â³ää³ë³ âñå äîáðå, à îò íà äðóãîìó 
ïîâåðñ³ äóæå áàãàòî ëþäåé ï³øëè.

Íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ìîæíà 
ïðèäáàòè âñå, ùî çàâãîäíî — â³ä 
ðèáè ³ ì'ÿñà, äî ñâ³æîãî õë³áà. ª 
ïðîäàâö³, ÿê³ òîðãóþòü âëàñíîþ 

ïðîäóêö³ºþ, à º ³ ò³, õòî ïðî-
äàº ôàñîâàí³ òîâàðè. Îäíàê òàì 
ä³éñíî ÷èìàëî ñòåëàæ³â ïóñò³þòü. 
Ïðîäàâö³ êàæóòü — êë³ºíò³â êà-
òàñòðîô³÷íî íå âèñòà÷àº. ²íîä³ 
âèõîäÿòü â ì³íóñ.

— Ç ðàíêó äî îá³äó â ìåíå 
íå áóëî ùå æîäíîãî ïîêóïöÿ, 
ìîæåòå ñîá³ óÿâèòè? — êàæå 
ïðîäàâ÷èíÿ ïàí³ Íàòàëÿ. — Äóæå 
áàãàòî ëþäåé ï³ñëÿ êàðàíòèíó 
ïðîñòî ï³øëè, áî íåìà ïîêóïö³â. 

À çà ì³ñöå òðåáà çàïëàòèòè, âè-
ñòîÿòè óâåñü äåíü. Áàãàòî ñòåëàæ³â 
ïóñò³, à äî êàðàíòèíó ôàêòè÷íî 
âñ³ êîæíîãî äíÿ áóëè çàïîâíåí³ ³ 
áóëè ïîñò³éí³ ïðîäàâö³. Çàðàç — 
ïóñòî.

Çà÷èíåí³ ³ äåÿê³ ê³îñêè. ²íø³ 
ïðîäàâö³ êàæóòü — êîëåãè çà÷è-
íèëèñü, áî ïðàöþâàëè ó çáèòîê.

Ðèáíèé â³ää³ë ïîðîæí³é âçàãàë³. 
Ïðîäàâö³ ïîÿñíþþòü — ïðè÷è-
íîþ öüîãî ñòàâ íå ëèøå êàðàí-

ПОРОЖНІ СТЕЛАЖІ ТА ЗАКРИТІ 
ВІДДІЛИ: З РИНКУ ЙДУТЬ ПРОДАВЦІ 
Бізнес  Як розповідають тернополяни — 
на ринку значно поменшало 
продавців. Через карантин та ризики 
з коронавірусом багатьом довелося 
змінити місце роботи. До того ж, 
значно поменшало і самих покупців

òèí — çëàìàëàñü õîëîäèëüíà ñè-
ñòåìà, à ãðîøåé íà ðåìîíò íåìàº. 
Ñâ³æà ðèáà ëèøèëàñü âñüîãî 
ó ê³ëüêîõ ïðîäàâö³â.

— Ï³äïðèºìö³â íåìàº, áî õî-
ëîäèëüíèêè çëàìàëèñÿ, òîìó 
ðèáíèé â³ää³ë ïóñòóº, — êàæå 
îäíà ç ïðîäàâ÷èíü. — Ðåìîíòó-
âàòè àáî êóïóâàòè íîâ³ çà ñâ³é 
ðàõóíîê í³õòî íå ìîæå, áî öå 
áëèçüêî 100 òèñ. ãðèâåíü íà îä-
íîãî ï³äïðèºìöÿ. ß òåæ ïðàöþ-
âàëà òàì, àëå ïåðåáðàëàñü â ³í-
øèé â³ää³ë, äå ïðàöþº õîëîäèëü-
íèê. Ç ïîêóïöÿìè äóæå âàæêî, 
ìàëî ëþäåé.

Á³ëüø³ñòü ïîðîæí³õ ñòåëàæ³â ³ 
íà âóëèö³. Òàì ëþäè ïðîäàþòü 
çàçâè÷àé äîìàøíþ ïðîäóêö³þ. Öå 
ïåðåâàæíî ïåíñ³îíåðè òà äð³áí³ 
ôåðìåðè. Õòîñü ïðîäàº ìîëî÷êó, 
õòîñü — ìåä, õòîñü — áèò³ ãîð³õè, 
íàñ³ííÿ òà äîìàøíþ îë³þ. Ñêàð-

æàòüñÿ — ëþäåé ïîìåíøàëî, òîìó 
ëèøèëîñü ìàëî ïðîäàâö³â.

— Çà îäèí äåíü ìè ìàºìî çà-
ïëàòèòè çà ì³ñöå 40 ãðèâåíü, — 
êàæå ïðîäàâåöü ìåäó ïàí Ñòå-
ïàí. — ß æèâó â Ïåòðèêàõ, 
ïðîäàþ âëàñíèé ìåä, ïðîïîë³ñ, 
ïèëîê. Äóæå áàãàòî ïðîäàâö³â 
ïðîñòî êèíóëè öå ä³ëî, áî ïî-
êóïö³â íåìàº. Öå æ íå ëèøå ãðîø³ 
çà ì³ñöå òðåáà çàïëàòèòè. Ïîòð³á-
íî äî¿õàòè, äîâåçòè òîâàð, â³äñòî-
ÿòè äåíü ³ ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó.

ЧИ ПРАЦЮЄ РЕЧОВИЙ РИНОК
Íà ðå÷îâîìó ðèíêó, äå ïðîäà-

þòü îäÿã, âçóòòÿ, ïîñóä, ³ãðàø-
êè, òîùî — ìàéæå âñ³ ê³îñêè 
ïðàöþþòü. Îäíàê ³ òàì ïîêóïö³â 
ïîìåíøàëî. ßêùî íà îäÿã ïîïèò 
º âåëèêèé, òî íà ïîáóòîâ³ òîâàðè 
ëþäè çâåðòàþòü óâàãè ìåíøå.

— Çàðàç îñ³íü, ëþäè ïî÷à-

Íà ðèíêó ïîì³òíî 
á³ëüøå çà÷èíåíèõ 
ê³îñê³â òà ïóñòèõ 
ñòåëàæ³â. À äî 
êàðàíòèíó áóëà æâàâà 
òîðã³âëÿ. Çàðàç — ïóñòî

Рибний відділ «Центрального ринку» 
порожній — холодильники зламані 

ëè êóïóâàòè òåïë³ ðå÷³, âçóòòÿ, 
àëå ëþäåé ìàëî, — êàæå îäíà 
ç ïðîäàâ÷èíü. — Ëþäÿì âàæêî 
äîáèðàòèñÿ äî ðèíêó, íå âñ³ 
õî÷óòü ñ³äàòè â òðîëåéáóñ ÷è 
ìàðøðóòêó ÷åðåç êàðàíòèí. Òà 
³ ï³ñëÿ êàðàíòèíó, ñàì³ ðîçóì³º-
òå, ô³íàíñîâå ñòàíîâèùå ëþäåé 
íå ïîêðàùèëîñÿ.

Ïîêóïö³ íà ðèíêó º. Íàéá³ëüøå 
¿õ ó â³ää³ëàõ ç îäÿãîì òà âçóòòÿì. 
Òàì, äå ïðîäàþòü äèòÿ÷³ ³ãðàø-
êè — íåìàº í³êîãî.

ЧИ ЗМІНИЛИСЯ ЦІНИ
Ìè çàïèòàëè ó ïðîäàâö³â ³ òå, 

÷è çì³íèëèñü ö³íè íà ¿õ òîâàðè? 
ßê êàæóòü ëþäè — íà á³ëüø³ñòü 
òîâàð³â ö³íè ëèøèëèñü òàê³ æ, ÿê ³ 
äî êàðàíòèíó. Ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî 
ðèíîê áóâ íà êàðàíòèí³ ³ ïîêóïö³â 
ñòàëî ìåíøå, ö³íè íå ï³äí³ìàëè. 
Îäíàê íà äåÿê³ òîâàðè ö³íè âñå æ 
çðîñëè. Öå îë³ÿ, öóêîð, áîðîøíî, 
êðóïè.

— Íà ðèíêó ÿ ñòàâ êóïóâàòè 
çíà÷íî ð³äøå, — êàæå ïåíñ³îíåð 
Âîëîäèìèð. — Ìåí³ ïîòð³áíî äî-
¿õàòè â òðîëåéáóñ³ äî íüîãî â³ä 
«øîñòîãî». Íå õî÷åòüñÿ çàéâèé 
ðàç ðèçèêóâàòè ³ êîíòàêòóâàòè ç 
ëþäüìè â òðàíñïîðò³. Çàçâè÷àé 
ÿ âñå êóïóþ â ìàãàçèíàõ á³ëÿ 
äîìó. Íà ðèíîê ³ â ñóïåðìàðêå-
òè ¿äó çíà÷íî ð³äøå ³ ñêóïîâóþñü 
íà òèæäåíü-äâà íàïåðåä.

Íà ðå÷îâîìó ðèíêó ïðîäàâö³ 
çàïåâíèëè — âàðò³ñòü îäÿãó òà 
âçóòòÿ íå çì³íèëàñü. Ö³íè ñòàðà-
þòüñÿ íå ï³äí³ìàòè ³ íà ïðîäóêòè, 
ùîá íå âòðàòèòè ïîêóïö³â, ÿêèõ 
³ òàê ìàëî.

Продавці кажуть — через карантин часто доводиться працювати в збиток

Продавці витрачають гроші не лише за місце на ринку, 
а і на те, щоб доїхати та довезти товар
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

— Ïîâ³ðòå, íàì äóæå ñòðàø-
íî! — ó ãîëîñ³ Â³ðè Ïåòðèøàê 
ç Ìîíàñòèðèñüîê â³ä÷àé. — Íàì 
ñòðàøíî ïåðåáóâàòè ó âëàñíèõ áó-
äèíêàõ. Íàì, ìî¿é ñ³ì’¿ òà ñóñ³äàì 
ñòðàøíî áóòè íà ïîäâ³ð’¿ ÷è éòè 
íàøîþ âóëèöåþ. Áî íåâ³äîìî, 
ó ÿêó õàòó çà¿äå ôóðà íàñòóïíîãî 
ðàçó, ÷è ÿêèé ïàðêàí ç³á’º. Ìè 
ñòîìèëèñÿ æèòè â ñóö³ëüíîìó 
ñòðàõó çà íàø³ æèòòÿ, êóäè ò³ëü-
êè íå çâåðòàëèñü — í³êîìó é ä³ëà 
äî íàñ íåìàº.

Àâàð³¿ íà àâòîäîðîç³ Í-18 ñòà-
þòüñÿ ïîñò³éíî, — íà ä³ëÿíö³ 
ó Ìîíàñòèðèñüêàõ, äå ïðîæèâà-
þòü ëþäè, ùî çâåðíóëèñü çà äî-
ïîìîãîþ äî ðåäàêö³¿. Ëèøåíü 
çà îñòàíí³ äâà òèæí³ òðè÷³ ôóðè 
«âë³òàëè» â ¿õí³ ïàðêàíè, çì³òà-
þ÷è íà ñâîºìó øëÿõó âåëè÷åçí³ 
áåòîíí³ áëîêè. Ïåðåâàæíî — ï³ñ-
ëÿ äîùó. ² ïî÷àëîñü âñå áëèçüêî 
òðüîõ ðîê³â òîìó, â³äêîëè â³äðå-
ìîíòóâàëè äîðîãó.

МОЖУТЬ БУТИ «ГОСТІ» 
— Ïîâ³ðòå, öå íå ïåðåá³ëü-

øåííÿ, — ìè ò³êàºìî â³ä äîðîãè, 
àëå é íåìàº ñïîêîþ íà âëàñíèõ 
ïîäâ³ð’ÿõ, áî ìîæóòü áóòè «ãîñ-
ò³» — ÿê íå ëåãêîâå àâòî â’¿äå, 
òî ôóðà, — êàæóòü ëþäè. — Ïî-
÷àñò³øàëè òàê³ âèïàäêè, â³äêîëè 
çðîáèëè íîâó äîðîãó. Ò³ëüêè äî-
ùèê — ôóðè ñïèíÿþòüñÿ íà íà-
øèõ ìóðàõ.

Ùå â ðàäÿíñüê³ ÷àñè íà ö³é ä³-
ëÿíö³ äîðîãè òðàïëÿëèñü àâàð³¿. 
Îäíàê, ëþäñüê³ äîì³âêè çàõèùàëè 
áåòîíí³ áëîêè. Ç êîæíîþ íàñòóï-

íîþ ÄÒÏ ö³ áëîêè ðîçâåðòàëî, 
ëàìàëî ÷è â³äñóâàëî ç ì³ñöÿ. ² 
í³õòî ¿õ íå â³äíîâëþº. Òîáòî, äëÿ 
âåëè÷åçíî¿ ìàøèíè òåïåð íåìàº 
æîäíèõ ïåðåïîí äîðîãîþ äî ëþä-
ñüêèõ ïîìåøêàíü.

— Òåðïåöü óâ³ðâàâñÿ 16 æîâò-
íÿ — âåëè÷åçíà ôóðà â’¿õàëà íàì 
â ïàðêàí — îäèí ç áåòîííèõ ìóð³â 
âïàâ, ùå äâà ïîñóíóëèñü, — ðîçïî-
â³ëà ïàí³ Â³ðà. — Ìóðè ïîâàëèëî — 
çàõèñòó â íàø³é õàò³ íåìàº. Íå äàé 
Áîã ëåãåíüêèé äîùèê ÷è ñí³æîê — 
íàñòóïíà ôóðà áóäå â õàò³.

Òàê, âîä³¿ ïîðóøóþòü øâèä-
ê³ñíèé ðåæèì. Àëå é çíàê³â ïðî 
òå, ùî òóò íåáåçïå÷íà ä³ëÿíêà ÷è 
êðóòèé ïîâîðîò, ñòâåðäæóº ìåø-
êàíêà Ìîíàñòèðèùèíè, — íåìàº. 
Ïîä³áíà äîðîãà, êàæå ïàí³ Â³ðà, º 
íà ×îðòê³âùèí³ — ïîáëèçó ßã³ëü-
íèö³. Òàê òàì ìàëî íå ùîï³âìåòðà 
âåëè÷åçí³ çíàêè ³ ïîïåðåäæåííÿ, 
ùî ïîïåðåäó íåáåçïå÷íèé ïîâî-
ðîò. Òóò ç áîêó Ôðàíê³âñüêà, â³ä 
çíàêó Ìîíàñòèðèñüêà — æîäíîãî.

ДОРОГА СЛИЗЬКА І ФУРИ 
ЗАНОСИТЬ 

— Ìàøèíè ¿äóòü, äîðîãà 
íîâà, äîçâîëÿº ãåðîÿì ðîçâè-
íóòè øâèäê³ñòü, — êàæå ïàí³ 
Â³ðà. — Íà íàøó äóìêó, êîëè 
ðîáèëè öþ äîðîãó, — ùîñü ï³øëî 
íå çà ïëàíîì ³ âèñòóïèëè ïëÿìè 
ñìîëè. Äîðîãà ñëèçüêà, öå âèäíî ³ 
íà ôîòî. Êîëè çãîðè ¿äå ìàøèíà, 
òðîõè çá³ëüøóº øâèäê³ñòü, ïî÷è-
íàº ãàëüìóâàòè áëèæ÷å äî íàøî¿ 
õàòè — ö³ 40–50 ò âîä³¿ âæå íå ìî-
æóòü çóïèíèòè.

Ëàôåòè, òÿãà÷³, ÿê³ çàáèðàþòü 
ç ì³ñöÿ ïîáèò³ àâòî — öå âæå 
çâè÷íå ÿâèùå äëÿ ì³ñöåâèõ. Çà-

ТРИ ДТП ЗА ДВА ТИЖНІ. ЛЮДИ 
БОЯТЬСЯ, ЩО ФУРА ЗАЇДЕ В ХАТУ 
Скарги  Люди живуть в постійному 
страху за свої життя, бо аваріям вже й 
ліку немає. У поліції називають єдину 
причину усіх ДТП: водії елементарно 
не дотримуються правил і швидкісного 
режиму в населеному пункті. Чим 
зарадять дорожники після дзвінків 
на гарячі лінії та офіційні листи — читайте 

íåïîêîºíà íå ëèøå Â³ðà — ó ñóñ³-
ä³â íèæ÷å ê³ëüêà ðîê³â òîìó ôóðà 
âëåò³ëà â ãîðîä.

— Ñòðàøíî æèòè, ñïàòè â ò³é 
õàò³ — íå çíàºìî, ïðîêèíåìîñü, 
÷è í³, — êàæå ïàí³ Â³ðà. — Âæå 
³ç ñóñ³äàìè çâåðíóëèñü äî Ñëóæ-
áè àâòîäîð³ã òà Ìîíàñòèðèñüêî¿ 
ì³ñüêðàäè, àáè â³äíîâèëè áåòîíí³ 
áëîêè, ùî çàõèùàòèìóòü íàø³ áó-
äèíêè. Äçâîíèëè íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ 
Óêðàâòîäîðó. Íàñ õòîñü ïî÷óº?

Òåòÿíà Ñåíäç³ê æèâå ÷åðåç õàòó 
â³ä ðîäèíè ïàí³ Â³ðè. Ê³ëüêà ðî-
ê³â òîìó ôóðà â’¿õàëà â ïë³ò ³ ïå-
ðåãîðîäèëà ö³ëó äîðîãó, — íàâèñëà 
ç îäíîãî áîêó, à â äðóãó äîì³âêó 
«âïåðëàñü». Ï³ñëÿ òîãî âèïàäêó 
áóëà ùå íå îäíà àâàð³ÿ. ² êîæ-
íà ç íèõ äîäàº ñòðàõó íå îäí³º¿ 
ðîäèíè.

Ñóñ³äè íàïèñàëè îô³ö³éíå çâåð-
íåííÿ äî Ñëóæáè àâòîìîá³ëüíèõ 
äîð³ã â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³, 
êîï³þ íàä³ñëàëè äî Ìîíàñòèðè-
ñüêî¿ ì³ñüêðàäè.

«Ìè, æèòåë³ âóëèö³ Øåâ÷åíêà 
ì. Ìîíàñòèðèñüêà Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
îáëàñò³, çâåðòàºìîñü äî Âàñ ç 
ïðèâîäó êðèòè÷íîãî ñòàíó ïðè-
äîðîæí³õ áåòîííèõ îáìåæóâà-
÷³â, — éäåòüñÿ ó ëèñò³. — Íàø³ 
áóäèíêîâîëîä³ííÿ çíàõîäÿòüñÿ 
íà äóæå íåáåçïå÷íîìó ïîâîðîò³, 

ó ì³ñö³ ïîñò³éíî¿ êîíöåíòðàö³¿ 
ÄÒÏ. Íà äàí³é ä³ëÿíö³ äîðîãè 
íåìàº æîäíîãî ïîïåðåäæåííÿ 
ïðî àâàð³éíó ä³ëÿíêó, æîäíîãî 
çíàêó ïðî îáìåæåííÿ øâèäêîñò³».

ВИМАГАЮТЬ ВІДНОВЛЕННЯ 
БЛОКІВ 

Îñòàíí³ì ÷àñîì âèïàäêè ÄÒÏ 
ïî÷àñò³øàëè, ïèøóòü ÷èíîâíèêàì 
ëþäè. Òðàíñïîðòí³ çàñîáè çíåñ-
ëè áåòîíí³ îáìåæóâà÷³ òà âèéøëè 
çà ìåæ³ äîðîãè.

«Çàðàç ñèòóàö³ÿ, çà ÿêî¿ ïðè 
íàñòóïí³é éìîâ³ðí³é àâàð³¿ òðàí-
ñïîðòíèé çàñ³á ìîæå çðóéíóâà-
òè áóäü-ÿêèé ç íàøèõ áóäèíê³â, 
îñê³ëüêè áåòîííîãî çàõèñòó âæå 

ïðàêòè÷íî íåìàº, — ïèøóòü 
ó çâåðíåíí³ ìåøêàíö³ âóë. Øåâ-
÷åíêà. — Â³äíîâëåííÿ áåòîííèõ 
îáìåæóâà÷³â ï³ñëÿ æîäíî¿ ÄÒÏ 
íå ïðîâîäèëîñü. Òàêèì ÷èíîì 
³ñíóº çàãðîçà íàøîìó æèòòþ òà 
çäîðîâ’þ, ç ÷èì ìè çìèðèòèñü 
íå ìîæåìî».

Íà äóìêó æèòåë³â, îäí³ºþ ç 
ïðè÷èí çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ÄÒÏ 
íà ¿õí³é âóëèö³ º íåÿê³ñíå ïðîâå-
äåííÿ ðåìîíòó ïîêðèòòÿ, âíàñ-
ë³äîê ÷îãî íà ïîâåðõí³ ì³ñöÿìè 
íà ñõèë³ âèéøëà ñëèçüêà á³òóìíà 
ìàñà, ùî ïîã³ðøóº ç÷åïëåííÿ øèí 
³ç äîðîæí³ì ïîêðèòòÿì. À òàêîæ 
ïðèçâîäèòü äî çàíîñó òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â, ÿê³ ðóõàþòüñÿ âíèç — 
ó á³ê öåíòðà Ìîíàñòèðèñüêî¿, 
îñîáëèâî ï³ñëÿ äîù³â.

Ëþäè âèìàãàþòü òåðì³íîâî 
ïðîâåñòè ìîíòàæ áåòîííèõ îá-
ìåæóâà÷³â íà ïðîáëåìí³é ä³ëÿíö³ 

àâòîäîðîãè Í-18 ç³ çá³ëüøåííÿì 
¿õ âèñîòè, à òàêîæ ïðèâåñòè ñòàí 
äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ ó â³äïîâ³ä-
í³ñòü äî âñòàíîâëåíèõ íîðì.

ВОДІЇ ПОРУШУЮТЬ 
ШВИДКІСНИЙ РЕЖИМ 

Äàíà ä³ëÿíêà — íå º ì³ñöåì 
êîíöåíòðàö³¿ ÄÒÏ, çàïåâíèâ íà-
÷àëüíèê â³ää³ëó êîìóí³êàö³¿ ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ 
â îáëàñò³ Ñåðã³é Êðåòà. Ïðèíàéì-
í³, àâàð³¿, ùî òðàïëÿþòüñÿ, — áåç 
ïîòåðï³ëèõ.

— Öüîãî ðîêó òàì òðàïèëèñü 
òðè ÄÒÏ ç ìàòåð³àëüíèìè çáèòêà-
ìè, — êàæå Ñåðã³é Êðåòà. — Ïðè-
÷èíè — ïåðåâèùåííÿ øâèäêîñò³. 
Äîðîãà ñïåöèô³÷íà ÷åðåç ðåëüºô 
ì³ñöåâîñò³ — ãîðà, ç ÿêî¿ òðåáà 
ç’¿õàòè. ² öå â³äì³÷åíî äîðîæí³ìè 
çíàêàìè.

ßêùî ôóðà ùå é ïåðåâàíòà-
æåíà, à âîä³é «ïðèòîïèâ», òî çà-
êîíîì³ðíî, ùî àâòî çàíîñèòü 
íà êðóòîìó ïîâîðîò³.

— Òðàíñïîðòí³ çàñîáè âåëèêî-
ãàáàðèòí³, ÷àñîì ³ ç ïåðåãðóçà-
ìè, àëå òóò ïðè÷èíà — ëþäñüêèé 
ôàêòîð òà åëåìåíòàðíå íåäîòðè-
ìàííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó, 
çîêðåìà, øâèäê³ñíîãî ðåæèìó. 
Ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ äîïóñòèìà 
øâèäê³ñòü — 50 êì/ãîä. ² öå — 
çàêîí! — êàæå â³í.

Ëþäÿì ïîòð³áíî çâåðòàòèñü 
äî îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ òà ïèñàòè çâåðíåííÿ ùîäî 
îáëàøòóâàííÿ îá’¿çíî¿ äîðîãè 
íàâêîëî Ìîíàñòèðèñüêî¿. Òîä³ 
³ ïðîáëåìà çíèêíå ñàìà ñîáîþ. 
Ìîâà ïðî áóä³âíèöòâî Ìîíàñòè-
ðèñüêî¿ îá’¿çíî¿ éäå äàâíî. Àëå 
ñàìå ç ¿¿ ïîÿâîþ âñ³ ïèòàííÿ áó-
äóòü çíÿò³. Ùîäî çáèòê³â, íàíå-
ñåíèõ ãðîìàä³ — ¿õ ìàº â³äøêî-
äîâóâàòè âîä³é, ùî ïîòðàïèâ 
ó ÄÒÏ ³ çáèâ áåòîíí³ îãîðîæ³, 
àáî âëàñíèê, íà ÿêîãî â³í ïðàöþº. 
Â³äìîâëÿþòüñÿ â³äøêîäóâàòè äî-
áðîâ³ëüíî — ïîçèâàòèñü äî ñóäó.

ІВАН КОСТЮК, 

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК 

НАЧАЛЬНИКА 

СЛУЖБИ 

АВТОМОБІЛЬНИХ 

ДОРІГ 

У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ:

— Перед ділянкою, де трапилися 
ДТП, встановлені дорожні знаки, 
котрі передбачені правилами 
дорожнього руху. Також є залі-
зобетонне огородження, дорога 

належно експлуатується. Перед 
в’їздами у Монастириську стоять 
знаки про обмеження швидко-
сті у населеному пункті. Оскіль-
ки деякі водії ігнорують ці зна-
ки, служба автомобільних доріг 
у Тернопільській області доручила 
підряднику, який утримує дорогу, 
замовити додатково інформацій-
ні панно індивідуального зразка з 
попередженням про крутий спуск 
і поворот.
Щодо знесеної вантажівкою части-

ни залізобетонного огородження, 
то Служба дала доручення ТОВ 
"Техно-Буд-Центр", котре займа-
ється експлуатацією автошляху 
Н-18, замінити їх на дельтабло-
ки — на зразок огородження між 
Нагірянкою та Ягільницею. Їхній 
термін виготовлення — 14 днів. 
У 2021 році на усю протяжність 
автошляху Н-18 Івано-Фран-
ківськ-Бучач-Тернопіль у нашій 
області чекає поточний середній 
ремонт.

«Додаткові панно попереджатимуть про крутий спуск і поворот»

Аварії на автодорозі Н-18 стаються постійно, — на ділянці у Монастириськах, 
де проживають люди, що звернулись за допомогою до редакції 

«Ïîâ³ðòå, öå íå 
ïåðåá³ëüøåííÿ, ìè 
ò³êàºìî â³ä äîðîãè, 
àëå é íåìàº ñïîêîþ íà 
âëàñíèõ ïîäâ³ð'ÿõ, áî 
ìîæóòü áóòè «ãîñò³»»
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Çà ãîäèíó äî ïî÷àòêó 8 ïëåíàð-
íîãî çàñ³äàííÿ 14 ñåñ³¿ îáëðàäè 
íàâïðîòè «Á³ëîãî äîìó» ïî÷àëè 
çáèðàòèñÿ ëþäè. Öå áàòüêè, â÷è-
òåë³ òà êîëèøí³ âèõîâàíö³ øêîëè. 
Âîíè ïðèéøëè â³äñòîþâàòè ïðàâî 
çàêëàäó íà ³ñíóâàííÿ.

ЧОМУ РЕОРГАНІЗОВУЮТЬ?
Ó ïîÿñíþâàëüí³é çàïèñö³ äî ð³-

øåííÿ îáëðàäè â³ä 25 âåðåñíÿ éø-
ëîñÿ ïðî òå, ùî â Óêðà¿í³ òðèâàº 
ðåôîðìà íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. 
Ó òàêîìó ñòàòóñ³, ÿê Òåðíîï³ëü-
ñüêà ñïåö³àëüíà çàãàëüíîîñâ³òíÿ 
øêîëà-³íòåðíàò ²-²²² ñòóïåíÿ 
Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè, 
çàêëàä ³ñíóâàòè íå ìîæå, òîìó 
éîãî íåîáõ³äíî ðåîðãàí³çóâàòè.

Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàáì³íó 
â³ä 6 áåðåçíÿ 2019 ðîêó ¹ 221, ñïå-
ö³àë³çîâàí³ øêîëè óñ³õ âèä³â ç óðà-
õóâàííÿì îñîáëèâîñòåé ³ íåçàëåæíî 
â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ ïîâèíí³ áóòè 
ðåîðãàí³çîâàí³ ³ âõîäèòè äî ñêëàäó 
îñâ³òí³õ çàêëàä³â çàãàëüíî¿ îñâ³òè 
ÿê ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ëè.

Äëÿ áàòüê³â ä³òåé òà 80 ïåäàãîã³â 
ð³øåííÿ ïðî ðåîðãàí³çàö³þ ñòàëî 
íåñïîä³âàíêîþ. Ïðî öå íå éøëî 
ìîâè äî ð³øåííÿ îáëàñíî¿ ðàäè. 
Òîìó áàòüê³âñüêèé òà ïåäàãî-
ã³÷íèé êîëåêòèâè ì³òèíãóâàëè 
á³ëÿ ÎÄÀ òà íàâ³òü ïåðåêðèâàëè 
äîðîãó. Òîä³ ³ ãîëîâà îáëàñíî¿ 
ðàäè, ³ äåïóòàòè çàïåâíèëè — 
äî êîëåêòèâó ïðèñëóõàþòüñÿ ³, 

ÿêùî íå çíàéäóòü êîìïðîì³ñó ç 
áàòüêàìè òà â÷èòåëÿìè, ð³øåííÿ 
ñêàñóþòü.

ПРИЙШЛИ НАГАДАТИ ПРО СЕБЕ 
Õî÷ áàòüêàì òà â÷èòåëÿì ïî-

îá³öÿëè ðîç³áðàòèñÿ â ïèòàíí³ òà 
íå ðåîðãàí³çîâóâàòè øêîëó — âîíè 
âèð³øèëè ïðèéòè ï³ä ÷àñ çàñ³äàí-
íÿ îáëàñíî¿ ðàäè 20 æîâòíÿ çíîâó.

— Ìè íå ïðèéøëè ì³òèíãóâàòè, 
ìè ïðèéøëè íàãàäàòè, ùî ìè º, 
ùî ìè íå çàáóëè îá³öÿíîê, — êà-
æóòü áàòüêè.

Ñàìà àêö³ÿ ïðîéøëà ìèðíî. 
Ê³ëüêà ëþäåé ä³ñòàëè ïëàêàòè. 
Çãîäîì, íàïåðåäîäí³ ïî÷àòêó ñå-
ñ³¿ îáëàñíî¿ ðàäè, ê³ëüêà áàòüê³â 
ï³øëè äî ñåñ³éíî¿ çàëè, ùîá íàãà-
äàòè ãîëîâ³ òà äåïóòàòàì, ùî âîíè 
÷åêàþòü íà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ.

Áàòüê³â çíîâó çàïåâíèëè, ùî 
ð³øåííÿ ñêàñóþòü.

ДЕ НАВЧАТИМУТЬСЯ ДІТИ?
ßê ðîçïîâ³ëè áàòüêè, â îáëàñò³ 

íåìàº ³íøîãî çàêëàäó äëÿ ä³òåé, 
äå ìîãëè á íàâ÷àòèñÿ ä³òè ç³ çíè-
æåíèì ñëóõîì. Çâè÷àéí³ íàâ÷àëü-
í³ çàêëàäè íå ïðèñòîñîâàí³ äëÿ 
òàêèõ ä³òåé.

— Ìè ä³çíàëèñÿ ïðî ðåîðãàí³-
çàö³þ øêîëè ï³ñëÿ ñåñ³¿ îáëàñ-
íî¿ ðàäè îäèí â³ä îäíîãî, — êàæå 
áàòüêî ïåðøîêëàñíèêà Ìèõàéëî 
Ãîðåíü. — Í³ áàòüêè, í³ ïåäàãî-
ã³÷íèé êîëåêòèâ ïðî öå íå çíàëè 
Ìè îäðàçó ïî÷àëè îðãàí³çîâóâà-
òèñÿ, ùîá öå íå äîïóñòèòè. Ïðî-
öåñ ðåîðãàí³çàö³¿ çàêëàäó òà ñàìà 
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 Ìàð³ÿ Êèöêàé — ìîëîäà ìàìà 
÷îòèðèð³÷íî¿ äîíå÷êè, ëþáëÿ÷à 
äðóæèíà. Òà âæå äåê³ëüêà ì³ñÿ-
ö³â 27-ð³÷íà òåíä³òíà æ³íêà âåäå 
áîðîòüáó ç îíêîçàõâîðþâàííÿì. 
Âèçíà÷èòè òî÷íèé òèï ðàêó óêðà-
¿íñüê³ ë³êàð³ ïîêè íå â çìîç³, òîæ 
ñêëàäí³ø³ äîñë³äæåííÿ ñêîðî 
ïðîâåäóòü çà êîðäîíîì.

Ðàí³øå æ³íêà âæå ïåðåíåñëà 
òðè êóðñè õ³ì³îòåðàï³¿ òà îïåðàö³þ 
ç âèäàëåííÿ çëîÿê³ñíèõ íîâîóòâî-
ðåíü ïî æ³íî÷³é ë³í³¿, ðîçïîâ³â ¿¿ 
÷îëîâ³ê Îëåêñàíäð Êèöêàé.

— Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ íîâèõ äî-
ñë³äæåíü, ìåòà ÿêèõ: ïåðåâ³ðèòè, 
ùî ë³êàð³ âñå çðîáèëè äîáðå, âè-
ÿâèëîñÿ, ùî çëîÿê³ñí³ íîâîóòâî-
ðåííÿ âèäàëèëè íå âñ³, — ïðîäîâ-
æóº ÷îëîâ³ê. — Çàëèøèëè òå, ùî 
íå ïîòð³áíî áóëî çàëèøàòè.

Ë³êàð³ íå çìîãëè âèÿâèòè ïîõî-
äæåííÿ íîâîóòâîðåíü òà ñêåðîâó-
þòü Ìàð³þ íà çàêîðäîííå äîñë³-
äæåííÿ, òà ïåðåä òèì ¿é çðîáëÿòü 
ùå îäíó îïåðàö³þ.

— Êðàéíþ îïåðàö³þ ¿é çðîáè-
ëè äðóãîãî âåðåñíÿ, ñüîãîäí³ âæå 
15 æîâòíÿ, à çà ï³âòîðà òèæíÿ 
íà íå¿ ÷åêàº ùå îäíà — â Íàö³-

îíàëüíîìó ³íñòèòóò³ ðàêó, — êàæå 
Îëåêñàíäð Êèöêàé. — Ë³êàð â Êè-
ºâ³ íàì ïîÿñíèâ, ùî îïåðàö³þ 
çðîáèòè ïîòð³áíî, ùîá íå äàòè 
õâîðîá³ ðîçâèâàòèñÿ. Â Òåðíîïîë³ 
íàì ïðîïîíóâàëè ïðîâåñòè êîìï-
ëåêñíó õ³ì³îòåðàï³þ, öå äåê³ëüêà 
âèä³â õ³ì³îòåðàï³¿, ùî âïëèâàþòü 
íà ðîçâèòîê ð³çíèõ òèï³â ðàêó, 
îäèí ç ÿêèõ ìîæå áóòè â ìîº¿ 
äðóæèíè. Òà öå âáèâàº ëþäèíó 
øâèäøå, àí³æ õâîðîáà.

Äîñë³äæåííÿ õâîðîáè æ³í-
êè ìîæóòü ïðîâåñòè ó ²çðà¿ë³. 
Ñâîþ äóìêó ë³êàð³ òàì ñêàæóòü 
áåçêîøòîâíî, àëå ïîäàëüø³ 

êîíñóëüòàö³¿ òà îáîâ'ÿçêî-
â³ îáñòåæåííÿ âàðòóâàòèìóòü 
äåñÿòêè òèñÿ÷ äîëàð³â. Ùå º 
äîñë³äæåííÿ íà ãåííîìó ð³âí³ 
ó Êèºâ³, âîíè âàðòóþòü áëèçüêî 
100 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Äëÿ ðîäèíè Ìàð³¿ Êèöêàé öÿ 
ñóìà íåï³äéîìíà, àëå ä³ÿòè ïî-
òð³áíî âæå. Äîëó÷àéòåñÿ äî çáîðó 
êîøò³â, äîïîìîæ³òü ìîëîä³é ìàì³ 
ñòàòè çäîðîâîþ.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ:
Карта ПриватБанку 
5457 0822 2261 9004 Кицкай 
Олександр Остапович 

«Надія є, але часу обмаль». Допоможіть 
молодій мамі з Теребовлянщини здолати онкологію

ЧОМУ БАТЬКИ ПІКЕТУВАЛИ 
БІЛЯ ОДА ТА ЧИ ПОЧУЛИ ЇХ
Мітинг  До стін обласної адміністрації 
прийшли батьки, педагоги та випускники 
Тернопільської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи-інтернату 
І-ІІІ ступенів. Вони вимагали скасувати 
рішення про реорганізацію школи

ïðîöåäóðà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ 
îáëàñíîþ ðàäîþ ÷³òêî ïåðåäáà-
÷åíà çàêîíîì. Îäíàê öå ð³øåííÿ 
ïðèéìàëè ç ïîðóøåííÿìè.

ßê ðîçïîâ³ëè áàòüêè òà â÷èòå-
ë³ — í³õòî íå ïðîâîäèâ ç íèìè 
îáãîâîðåíü, íå áóëî ñòâîðåíî ñïå-
ö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùîá âèâ÷èòè öå 
ïèòàííÿ.

— Ìè ãîòîâ³ ³ äî ñóäîâîãî ïðî-
öåñó, àëå ïîêè íàìàãàºìîñü âðå-
ãóëþâàòè öå ïèòàííÿ, — ïðîäîâ-
æóº ïàí Ìèõàéëî. — Ìè ïèøåìî 
ð³çí³ çâåðíåííÿ, çàïèòè äî ð³çíèõ 
³íñòàíö³é, çáèðàºìî ìàòåð³àëè, 
àëå ñïîä³âàºìîñÿ, ùî äåïóòàòè 
ñâîº æ ð³øåííÿ ñêàñóþòü ³ äî ñóäó 
íå ä³éäå ñïðàâà.

Ï³ñëÿ ïåðøîãî ì³òèíãó áàòü-
êàì òà â÷èòåëÿì ïîîá³öÿëè, ùî 
ð³øåííÿ íå áóäå ï³äïèñóâàòè 
ãîëîâà îáëðàäè, ñòâîðÿòü ñïåö³-
àëüíó êîì³ñ³þ, ÿêà äîñë³äèòü öå 

ïèòàííÿ. ßêùî íå âäàñòüñÿ çíàé-
òè ñï³ëüíîãî ð³øåííÿ ç áàòüêàìè 
òà â÷èòåëÿìè — ð³øåííÿ ïðîñòî 
ñêàñóþòü.

— Â ñêëàä³ ë³öåþ «Çíàìåííÿ», 
äî ÿêîãî õî÷óòü ïðèºäíàòè íàøó 
øêîëó, íåìàº ïî÷àòêîâî¿ øêîëè, — 
êàæå â÷èòåëüêà ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â 
Í³íà ×àéêîâñüêà. — Äëÿ íàñ öå îç-
íà÷àº «âèìèðàííÿ» øêîëè. Â íàñ 
íàâ÷àþòüñÿ ä³òè, ÿê³ ïîòðåáóþòü 
îñîáëèâîãî ìåòîäó íàâ÷àííÿ. 
ßêùî ¿¿ ðîçôîðìóþòü — äå ä³òè 
çìîæóòü íàâ÷àòèñÿ òîä³? Çâè÷àéí³ 
øêîëè íå çìîæóòü íàâ÷àòè ä³òåé.

ßê ðîçïîâ³â äèðåêòîð çàêëàäó — 
ó øêîë³ íàâ÷àºòüñÿ 148 ä³òåé, ñå-
ðåä ÿêèõ 84 ìàþòü ³íâàë³äí³ñòü.

ЧИ ДОТРИМАЛИ СЛОВА 
ДЕПУТАТИ?

Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ îáëàñíî¿ ðàäè 
äåïóòàòè çàïðîïîíóâàëè âíåñòè 
â ïîðÿäîê äåííèé ïèòàííÿ ïðî 
ñêàñóâàííÿ ïîïåðåäíüîãî ð³øåííÿ 
òà ïîñòàâèòè öå ïèòàííÿ ïåðøèì 
íà ãîëîñóâàííÿ, ùîá çíÿòè íàïðó-
ãó ñåðåä áàòüê³â òà ïåäàãîã³â, ÿê³ 
óâåñü öåé ÷àñ ÷åêàëè ï³ä ñò³íàìè 
îáëàñíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

×åðåç ââåäåííÿ ÷åðâîíî¿ çîíè 
áàòüêè òà â÷èòåë³ ñëóõàëè ïðÿìó 
òðàíñëÿö³þ çàñ³äàííÿ.

Äåïóòàòè âñå æ ñêàñóâàëè ñâîº 
ð³øåííÿ â³ä 25 âåðåñíÿ ïðî ðåîð-
ãàí³çàö³þ çàêëàäó, îäíàê âäàëîñÿ 
çðîáèòè öå íå îäðàçó — ïåðåãîëîñó-
âàòè äîâåëîñÿ òðè÷³, áî íå âèñòà÷à-
ëî ãîëîñ³â, ùîá ïðèéíÿòè ð³øåííÿ.

Îäíàê õî÷ ïîïåðåäíº ð³øåííÿ ³ 
ñêàñóâàëè, ó áàòüê³â òà íàâ÷àëüíî-
ãî êîëåêòèâó ëèøàþòüñÿ ïèòàííÿ 
ïðî ïîäàëüøó äîëþ ñâîãî çàêëà-
äó — ÷è ï³äòðèìàþòü äåïóòàòè 
óõâàëåííÿ íîâîãî ñòàòóòó çàêëàäó 

òà éîãî ïåðåéìåíóâàííÿ.
— ª ñòðàòåã³ÿ ðåôîðìóâàííÿ 

çàêëàä³â ³íòåðíàò³â, ÿêó ñêëàëè 
24 êâ³òíÿ 2019 ðîêó, — êàæå äè-
ðåêòîð ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ²âàí 
Ñìà÷èëî. — Òóäè íàø çàêëàä íå ïî-
òðàïèâ. Çã³äíî ç íàêàçîì Ì³í³ñòåð-
ñòâà îñâ³òè, íàøó øêîëó ïîòð³áíî 
ïðîñòî ïåðåéìåíóâàòè. Ìè çàðàç — 
Òåðíîï³ëüñüêà ñïåö³àëüíà çàãàëü-
íîîñâ³òíÿ øêîëà-³íòåðíàò ²-²²² 
ñòóïåí³â Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñíî¿ 
ðàäè. Ìè íàïèñàëè ëèñòà äî îáëàñ-
íî¿ ðàäè, ùîá íàñ ïåðåéìåíóâàëè 
íà Òåðíîï³ëüñüêó ñïåö³àëüíó øêî-
ëó Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè, 
³ í³ÿêèõ ïðîáëåì íå ìîæå áóòè. 
Ïîäàëè íà ðîçãëÿä íîâèé ñòàòóò 
çàêëàäó, òîìó ñïîä³âàºìîñÿ, ùî 
íàñ, ÿê ³ îá³öÿëè, íå ðåîðãàí³çóþòü 

Íàðàç³ ùå íåâ³äîìî, êîëè äàí³ 
ïèòàííÿ âèíåñóòü íà çàñ³äàííÿ 
îáëàñíî¿ ðàäè. Áàòüêè æ çàïåâ-
íèëè — ÿêùî ¿õ íàìàãàòèìóòüñÿ 
îáäóðèòè — ïðîñòî òàê öå íå çà-
ëèøàòü ³ çàõèùàòèìóòü øêîëó.

Â îáëàñò³ íåìàº ³íøîãî 
çàêëàäó, äå ìîãëè 
á íàâ÷àòèñÿ ä³òè ç³ 
çíèæåíèì ñëóõîì. 
Çâè÷àéí³ íàâ÷àëüí³ 
çàêëàäè íå ïðèñòîñîâàí³

Батьки прийшли до ОДА з плакатами 
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Жінці потрібне обстеження 
за кордоном, а коштів у 
молодої сім'ї немає
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НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

Ó Òåðíîï³ëüñüê³é ì³ñüê³é äè-
òÿ÷³é ïîë³êë³í³ö³, ùî íà âóë. 
Ôåäüêîâè÷à, 16, â³äêðèëè îíîâ-
ëåíèé ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð äëÿ 
ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ óñ³õ íîçî-
ëîã³÷íèõ ôîðì. Êàï³òàëüíèé ðå-
ìîíò òà çàêóï³âëþ îáëàäíàííÿ 
ïðîâåëè çà êîøòè ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó ³ ÍÑÇÓ ó ìåæàõ ïåðøî¿ 
÷åðãè ðåìîíòó ïîë³êë³í³êè, ïî-
â³äîìèëè ó ïðåññëóæá³ Òåðíî-
ï³ëüñüêî¿ ì³ñüêðàäè.

«Äèòÿ÷èé ðåàá³ë³òàö³éíèé 
öåíòð îáëàøòîâàíèé â³äïîâ³äíî 
äî íîâèõ ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàð-
ò³â, â ÿêîìó ìóëüòèäèñöèïë³íàðíà 
êîìàíäà ñïåö³àë³ñò³â íàäàâàòèìå 
êîìïëåêñíó ñîö³àëüíó, ô³çè÷íó, 
ïñèõîëîã³÷íó, ïåäàãîã³÷íó òà ³íø³ 
âèäè ðåàá³ë³òàö³¿ çà ³íäèâ³äóàëü-
íîþ òà ãðóïîâîþ ïðîãðàìàìè», — 
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.

²äåþ ùîäî ðîçøèðåííÿ ïîñëóã 
ç ðåàá³ë³òàö³¿ âèíîøóâàëè âæå äî-
ñèòü äàâíî, ³ îò íàðåøò³ âäàëîñÿ 
¿¿ âò³ëèòè ó ðåàëüí³ñòü, ãîâîðèòü 
äèðåêòîð «Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äèòÿ÷î¿ êîìóíàëüíî¿ ë³êàðí³» 
Àíäð³é Àðòèìîâè÷.

— Ìèíóëîãî ðîêó ìè ç ì³ñüêèì 
ãîëîâîþ ä³éøëè äî åòàïó, êîëè 
ïðèéíÿëè ð³øåííÿ, ùî íà öþ 
ñôåðó âèä³ëèëè êîøòè. Òîä³ ùå 
íå çíàëè, ùî ïðèéäå êîðîíàâ³-
ðóñ. Êîøò³â çàâæäè íå âèñòà÷àº. 
Àëå â íàñ º ÷³òêå ðîçóì³ííÿ — 
ìè ìàºìî ôîðìóâàòè çäîðîâó 
íàö³þ. Âèë³êóâàòè äèòèíó — öå 
ùå íå çíà÷èòü ïðèâåñòè ¿¿ ñòàí 
çäîðîâ'ÿ äî òîãî, ÿêèé áóäå ïî-
ñò³éíî íà äîáðîìó ð³âí³. Íà ñüî-
ãîäí³, íà æàëü, âòðà÷åíèé ïðèí-
öèï, ùî ä³òè ìàþòü ïðîéòè ùå 
³ ðåàá³ë³òàö³þ. Òîìó íàì âêðàé 

âàæëèâî, àáè ä³òè Òåðíîï³ëü-
ñüêî¿ ãðîìàäè ìîãëè îòðèìàòè 
òàêó äîïîìîãó òóò, à íå øóêàòè 
¿¿ äå³íäå. Ïîïèò íà öþ ïîñëóãó 
âåëè÷åçíèé, òîìó ä³òêè ³ ç ³íøèõ 
îáëàñòåé ïðè¿æäæàþòü äî íàñ ë³-
êóâàòèñÿ, — êàæå â³í.

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà, íà ïî-
÷àòêó ðîêó âèä³ëèëè êîøòè 
íà îíîâëåííÿ öåíòðó.

Ñòàíäàðòè ùîðàçó çðîñòàþòü, 
ÍÑÇÓ, ÿê ãîëîâíèé çàìîâíèê ìå-
äè÷íèõ ïîñëóã, ïîñò³éíî ïîñèëþº 
ñïèñîê âèìîã äëÿ çàêëàä³â. Â³ä-
ñóòí³ñòü ðåàá³ë³òàö³éíîãî çàêëàäó 
â óñòàíîâ³ ñòàâèòü ï³ä ïèòàííÿ 
éîãî ³ñíóâàííÿ âçàãàë³, óòî÷íþº 
Àíäð³é Àðòèìîâè÷. Òàê ñï³âïà-
ëî, ùî ³íòó¿òèâíî, íåçâàæàþ÷è 
íà òðóäíîù³, ì³ñüêà äèòÿ÷à ë³êàð-
íÿ ñïðàöþâàëà íà âèïåðåäæåííÿ. 
Ðåàë³çóâàòè ïðîºêò áóëî íåïðî-
ñòî, àëå â ðåçóëüòàò³ óñ³ ðîáîòè 
ïðîâåëè ÿê³ñíî.

ЯК БУЛО І ЩО ЗРОБИЛИ 
Íà æàëü, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷í³ 

ðåñóðñè âèñíàæåí³ ó áàãàòüîõ ìå-
äè÷íèõ çàêëàäàõ êðà¿íè. ² òåðíî-
ï³ëüñüêèé ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð 
íå áóâ âèíÿòêîì. Òàêèõ êàï³òàëü-
íèõ ðîá³ò òóò íå ïðîâîäèëè âæå 
äàâíî.

Òåïåð öå íå ïðîñòî îíîâëå-
íèé, à é òåõí³÷íî ìîäåðí³çîâà-
íèé çàêëàä. Îñê³ëüêè ñïîæèâà÷³ 
ïîñëóã — ïàö³ºíòè õî÷óòü îòðè-
ìóâàòè ¿õ íà íàéâèùîìó ð³âí³, 
ìåäè÷í³ óñòàíîâè ïîâèíí³ ðîáè-
òè âñå, àáè ðîçâèâàòèñÿ òà áóòè 
óñï³øíèìè.

Îòæå, ó äèòÿ÷îìó ðåàá³ë³òàö³é-
íîìó öåíòð³ êàï³òàëüíî â³äðåìîí-
òóâàëè çàë äëÿ ë³êóâàëüíî¿ ô³ç-
êóëüòóðè ³ ìàñàæó, çàë ìóçè÷íî¿ 
òåðàï³¿, êàá³íåòè åðãîòåðàï³¿, òå-

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО 

РОБОТУ ЛІКАРНІ, 

ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.

ДО ТА ПІСЛЯ: ЯК ЗМІНИВСЯ 
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 
Медицина  З кожною дитиною 
працюватиме ціла команда лікарів, 
які визначатимуть рівень порушень 
життєдіяльності організму дитини 
та підбиратимуть дієве лікування 

ïëîë³êóâàííÿ, ë³êàðÿ-ïñèõîòåðà-
ïåâòà, ë³êàðÿ-ëîãîïåäà, ¿äàëüíþ, 
òóàëåòíó ê³ìíàòó. Îáëàøòóâàëè 
òàêîæ ñó÷àñíèé êîíôåðåíö-çàë, 
ùîá ë³êàð³ çà äîïîìîãîþ ìóëü-
òèìåä³éíîãî îáëàäíàííÿ ìîãëè 
ïðîâîäèòè äèñòàíö³éí³ êîíñóëü-
òàö³¿, ä³àãíîñòèêó òà ñïîñòåð³ãàòè 
çà æèòòºä³ÿëüí³ñòþ ä³òåé ç ³íâà-
ë³äí³ñòþ.

Çà ³íôîðìàö³ºþ äèðåêòîðà 
«Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ äèòÿ-
÷î¿ êîìóíàëüíî¿ ë³êàðí³» Àíäð³ÿ 
Àðòèìîâè÷à, áóëî ïðèäáàíå îá-
ëàäíàííÿ äëÿ ðîáîòè ô³çè÷íèõ 
òà åðãîòåðàïåâò³â, çîêðåìà ð³ç-
íîìàí³òí³ ã³ìíàñòè÷í³ ñò³íêè 
ó ô³çêàá³íåò.

Ó çàêëàä³ ñòâîðåí³ óìîâè äëÿ 
êîìïëåêñíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿. Ç êîæ-
íîþ äèòèíîþ ïðàöþâàòèìå ö³ëà 
êîìàíäà ë³êàð³â, ÿê³ âèçíà÷àòè-
ìóòü ð³âåíü ïîðóøåíü æèòòºä³-

ÿëüíîñò³ îðãàí³çìó äèòèíè òà 
ï³äáèðàòèìóòü ä³ºâå ë³êóâàííÿ. 
Íà îòðèìàííÿ ðåàá³ë³òàö³éíèõ 
ìåäè÷íèõ ïîñëóã ìîæóòü ïðå-
òåíäóâàòè ä³òè ç áóäü-ÿêèìè âè-
äàìè çàõâîðþâàíü, ùî ïðèçâåëè 
äî ³íâàë³äíîñò³.

— ×è ä³àãíîç ÄÖÏ, ÷è áðîíõ³-
àëüíà àñòìà, ÷è ð³çí³ ãàñòðîåíòå-
ðîëîã³÷í³, íåâðîëîã³÷í³ ïîðóøåí-
íÿ, — òàêà äèòèíà ìîæå ïðîéòè 
â íàøîìó çàêëàä³ ðåàá³ë³òàö³þ. 
Íà ë³êóâàííÿ äèòèíè ç ³íâàë³ä-
í³ñòþ âèä³ëÿºòüñÿ â ñåðåäíüîìó 
16 òèñÿ÷ ãðèâåíü, íà ë³êóâàííÿ 
ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ ï³äãðóïè 
À âèä³ëÿºòüñÿ 25 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
íà êóðñ ë³êóâàííÿ. Öÿ ñóìà âèä³-
ëÿºòüñÿ íà îäèí ð³ê, — ïîâ³äîìèâ 
ìåäè÷íèé äèðåêòîð ç ïîë³êë³í³÷-
íî¿ ðîáîòè Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äèòÿ÷î¿ êîìóíàëüíî¿ ë³êàðí³ 
Âîëîäèìèð Êó÷ìà.

Ó ðåàá³ë³òàö³éíîìó 
â³ää³ëåíí³ ïðèéìàþòü 
ä³òåé ³ ç ³íøèõ ì³ñò 
Óêðà¿íè. À öå ñâ³ä÷èòü 
ïðî âèñîêèé ð³âåíü 
ìåäèöèíè â Òåðíîïîë³

З НОВОГО РОКУ — ПОВНИЙ 
ПАКЕТ ПОСЛУГ 

Ë³êàð-ïåä³àòð ÊÍÏ «Òåðíîï³ëü-
ñüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à êîìóíàëüíà 
ë³êàðíÿ» Ìàéÿ Ãîëÿê ðîçïîâ³-
ëà, ùî òåïåð òóò áóäóòü çàëó÷åí³ 
ñïåö³àë³ñòè, ÿêèõ ðàí³øå íå áóëî. 
Îñê³ëüêè íàâ³òü íàâ÷àííÿ òàêèõ 
ôàõ³âö³â â Óêðà¿í³ íå ïðîâîäèëè.

Ôàõ³âö³ íàãîëîøóþòü, ç äèòè-
íîþ ïðàöþâàòèìå ö³ëà êîìàíäà 
ë³êàð³â, ÿê³ âèçíà÷àòèìóòü ð³âåíü 
ïîðóøåíü æèòòºä³ÿëüíîñò³ îðãà-
í³çìó äèòèíè. Òèì ñàìèì, ï³äáè-
ðàòèìóòü ä³ºâå ë³êóâàííÿ.

Äëÿ òîãî ïðèäáàëè ñó÷àñíå îá-
ëàäíàííÿ.

Äèðåêòîð ÊÍÏ «Òåðíîï³ëü-
ñüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à êîìóíàëüíà 
ë³êàðíÿ» Àíäð³é Àðòèìîâè÷ äî-
äàº, ùî îáëàäíàííÿ ñòîñóâàòè-
ìåòüñÿ ðîáîòè åðãîòåðàïåâò³â, 
ô³çè÷íèõ òåðàïåâò³â. Ó çàêëàä³ 
º õîðîø³ íàïðàöþâàííÿ, êîëè 

ä³òè ç öåðåáðàëüíèì ïàðàë³÷åì 
ï³ñëÿ ïåâíîãî êîìïëåêñó çàíÿòü 
ïîêðàùóþòü ñâ³é ñòàí.

Ó ì³ñüê³é ðàä³ êàæóòü, äàíå â³ä-
ä³ëåííÿ îíîâèëè â ðàìêàõ ïåðøî¿ 
÷åðãè ðåìîíòíèõ ðîá³ò. Ïîâí³ñòþ 
äâà êîðïóñè ïëàíóþòü ï³äãîòóâàòè 
äî ïðèéîìó ïàö³ºíò³â äî íîâîãî 
ðîêó. Êîøòè âèä³ëèëè ç áþäæåòó 
ì³ñüêî¿ ðàäè.

Ì³ñüêèé ãîëîâà Òåðíîïîëÿ 
Ñåðã³é Íàäàë çàóâàæèâ, ùî ïîêè 
òðèâàëè ðîáîòè â îäíîìó êðèë³, 
òî ë³êóâàííÿ ïåðåíåñëè â ³íøå, 
àáè íå çóïèíÿòè ïðîöåñó. Ì³ñü-
êèé ãîëîâà ïðîãíîçóº, ùî âæå 
ç íîâîãî ðîêó òóò íàäàâàòèìóòü 
ïîâíèé ïàêåò ìåäè÷íèõ ïîñëóã 
äëÿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé.

Äîäàìî, ùî ó ðåàá³ë³òàö³éíîìó 
â³ää³ëåíí³ ïðèéìàþòü ä³òåé ³ ç ³í-
øèõ ì³ñò Óêðà¿íè. À öå ñâ³ä÷èòü 
ïðî âèñîêèé ð³âåíü ìåäèöèíè 
â Òåðíîïîë³.

Гімнастичні стінки, інше устаткування та свіжий ремонт - вигляд заразТакий вигляд мав центр до ремонту. Обдерті стіни та старе обладнання

На відкритті центру побували керівник лікарні Андрій 
Артимович, міський голова Сергій Надал і начальник 
відділу охорони здоров'я Василь Даньчак
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«RIA ïëþñ» ïðîàíàë³çóâàëà íàé-
ðåçîíàíñí³ø³ âáèâñòâà, ÿê³ òðàïè-
ëèñü íà Òåðíîï³ëüùèí³ çà îñòàíí³ 
5 ðîê³â. Çãàäàëè é ïðî çëî÷èí, 
ñêîºíèé áàáîþ Âîâ÷èõîþ ìàéæå 
20 ðîê³â òîìó — â³ä ò³º¿ ³ñòîð³¿ äîñ³ 
ìîðîç éäå ïî øê³ð³ — íàâ³òü ó áó-
âàëèõ îïåðàòèâíèê³â.

УБИВСТВО ІРИНКИ МУКОЇДИ: 
СУДИ ТРИВАЮТЬ 3,5 РОКИ 

Äî ñïðàâè ïðî âáèâñòâî âèøí³-
âåöüêî¿ âèïóñêíèö³ ²ðèíêè Ìóêî¿äè 
òðèâàëèé ÷àñ áóëà ïðèêóòà óâàãà âñ³-
º¿ Óêðà¿íè. Ï³äîçðþâàíèì ³ ó âáèâ-
ñòâ³, ³ â ç´âàëòóâàíí³ â íåïðèðîäíèé 
ñïîñ³á âèÿâèâñÿ 16-ð³÷íèé õëîïåöü 
Âàñèëü Ãíàòþê.

Â³ä âáèâñòâà ìèíóëî ìàéæå 
3,5 ðîêè, à âèðîêó ó ö³é ðåçîíàíñí³é 
ñïðàâ³ ùå íåìàº. Àäâîêàòè Âàñèëÿ 
êàæóòü, ÿêèì áè íå áóâ âèðîê ïåð-
øî¿ ³íñòàíö³¿, ãîòîâ³ ïðîéòè âñ³ ùà-
áë³ òà øóêàòè ïðàâäè ó Âåðõîâíîìó 
ñóä³. Ïðèíàéìí³, êàæóòü, áà÷àòü ç 
ïðàêòèêè, ùî äî öüîãî âñå éäå.

УБИВСТВО ЗАВУЧКИ: СПРАВУ, 
МОЖЛИВО, ЗАКРИЮТЬ 

Ïîïðè âñ³ ðîçìîâè íàâêîëî ðå-
çîíàíñíîãî âáèâñòâà çàâó÷êè 11-¿ 
øêîëè Àíæåëè Ìàêàðåíêî òà ñàìî-
ãóáñòâà ï³äîçðþâàíîãî ó ¿¿ âáèâñòâ³, 
ïîë³ö³ÿ ïðèíàéìí³ ïîêè ùî ðîç-
ãëÿäàº ëèøå îäíó âåðñ³þ òðàãåä³¿.

— Ïðè÷åòí³ñòü òðåòüî¿ îñîáè 
äî îáîõ ñìåðòåé ïîë³ö³ºþ íå ðîç-
ãëÿäàºòüñÿ, — ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê 
â³ää³ëó êîìóí³êàö³¿ ãîëîâóïðàâë³ííÿ 
Íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³ Ñåðã³é Êðå-
òà. — ² íà ì³ñö³ ñêîºííÿ çëî÷èíó, 
äå çíàéøëè ò³ëî â÷èòåëüêè, ³ òàì, 
äå âèÿâèëè ò³ëî ï³äîçðþâàíîãî ó ¿¿ 
âáèâñòâ³, åêñïåðòè ³ ïîë³ö³ÿ ç³áðà-
ëè ñë³äîâó ³íôîðìàö³þ, ÿêî¿ º äî-
ñòàòíüî, ùîá çâèíóâàòèòè áàíê³ðà 
ó ñêîºíí³ âáèâñòâà. Òåïåð çà äîïî-
ìîãîþ åêñïåðò³â ïîòð³áíî äîâåñòè, 
ùî âáèâñòâî â÷èòåëüêè ñêî¿â ñàìå 
÷îëîâ³ê, ò³ëî ÿêîãî íàñòóïíîãî äíÿ 
çíàéøëè ó ë³ôòîâ³é øàõò³, êàæóòü 
ó ïîë³ö³¿. Òîìó ó ñïðàâ³ ïðèçíà÷åíî 
ðÿä åêñïåðòèç. 

ßêùî äîâåäóòü, ùî âáèâñòâî çà-
âó÷êè ñïðàâà ðóê öüîãî ÷îëîâ³êà — 
ñïðàâó çàêðèþòü ó çâ’ÿçêó ç³ ñìåðòþ 
îáâèíóâà÷åíîãî.

ВБИВСТВО ЕРІТЬЄ: 18-РІЧНА 
ПІДОЗРЮВАНА ХОТІЛА 
ЗМЕНШЕННЯ ЗАСТАВИ ВТРИЧІ 

Ðîçñë³äóâàííÿ âáèâñòâà ³íîçåìíî-
ãî ñòóäåíòà — íà ñòàä³¿ çàâåðøåííÿ. 
Íåâäîâç³ ñïðàâà ï³äå äî ñóäó, êàæóòü 
ó ïîë³ö³¿. Åêñïåðòèçà ùîäî îñóäíî-
ñò³, ÿêó ïðîâîäèëè ä³â÷èí³ ó çàêëàä³ 
çàêðèòîãî òèïó íà Õìåëüíè÷÷èí³, 
äàëà ñâî¿ âèñíîâêè: Ñîëîì³ÿ ðîçëà-
ä³â íå ìàº ³ ìîãëà óñâ³äîìëþâàòè, 
ùî êî¿òü. Òèì ÷àñîì ìàìà ä³â÷èíè 
çà äîïîìîãîþ àäâîêàò³â â àïåëÿö³é-
í³é ³íñòàíö³¿ íàìàãàëàñü çìåíøè-
òè çàñòàâó âòðè÷³ — äî 115 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Íàòîì³ñòü Òåðíîï³ëüñüêèé 
àïåëÿö³éíèé ñóä íå çíàéøîâ ï³äñòàâ 
çìåíøèòè ðîçì³ð çàñòàâè ï³äîçðþ-
âàí³é â îñîáëèâî òÿæêîìó çëî÷èí³.
Ï³äîçðþâàíó çàëèøåíî ï³ä âàðòîþ 
äî 8 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó.Äî ðå÷³, 
ñâîº¿ âèíè Ñîëîì³ÿ íå âèçíàº.

ВБИВСТВО ДІАНИ 
З ТЕРЕБОВЛЯНЩИНИ 

Âáèâñòâî Ä³àíè Ìóðèíêè ³ç ñåëà 
Âîëÿ íà Òåðåáîâëÿíùèí³, ùî ñòà-
ëîñü 14 âåðåñíÿ 2019-ãî ðîêó, ñêî-
ëèõíóëî Òåðíîï³ëüùèíó. Ó çëî÷èí³ 
ï³äîçðþþòü ¿¿ çíàéîìîãî, 34-ð³÷-
íîãî ÷îëîâ³êà ç òîãî æ ñåëà. Çàðàç 
â³í ó ñë³ä÷îìó ³çîëÿòîð³, à ñïðàâó 
ðîçãëÿäàþòü ó Òåðåáîâëÿíñüêîìó 
ðàéîííîìó ñóä³.

ВБИВСТВО ТАТУ-МАЙСТРИНІ: 
ДЛЯ «ЧОРНООКОГО» ХОЧУТЬ 
ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ 

Ñóäè ó ñïðàâ³ âáèâñòâà òåðíîï³ëü-
ñüêî¿ òàòó-ìàéñòðèí³ Òåòÿíè Ï³äâà-
øåöüêî¿ òðèâàþòü ³ç ïî÷àòêó îñåí³ 
2019-ãî ðîêó. Ó çëî÷èí³ ï³äîçðþþòü 
25-ð³÷íîãî Àíäð³ÿ Ãîðáàòþêà. Ï³ä-
ñóäíèé ïåðåáóâàº ó ×îðòê³âñüêîìó 
Ñ²ÇÎ. Ó çàñ³äàíí³ â³í áðàâ ó÷àñòü 
÷åðåç îíëàéí-çâ`ÿçîê.

Íå òàê äàâíî ñóää³ ðîçãëÿäàëè 
êëîïîòàííÿ íîâîãî ïðîêóðîðà 
ïðî ïðîäîâæåííÿ ì³ðè çàïîá³æíî-
ãî çàõîäó äëÿ Àíäð³ÿ Ãîðáàòþêà. 
Çàõèñíèêè çâåðíóëèñü äî ñóäó ç 

МОРОЗ ПО ШКІРІ: РЕЗОНАНСНІ 
ВБИВСТВА ОСТАННІХ 20 РОКІВ 
Кримінал  «RIA плюс» проаналізувала 
найрезонансніші вбивства, які трапились 
на Тернопільщині за останні 5 років. Кого зі 
злочинців вже покарали, а в яких справах 
ще тривають суди. В ТОПі «лідирує» 
вбивство вишнівецької випускниці Іринки 
Мукоїди. А найрезонанснішою справою 
останніх 20 років залишається вбивство 
бабою Вовчихою чоловіка та трьох онуків 

ïðîõàííÿì çì³íèòè ì³ðó çàïîá³æ-
íîãî çàõîäó ç òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ 
íà ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò ³ 
ìîòèâóâàëè öå òèì, ùî Ãîðáàòþê 
íå çìîæå âïëèíóòè íà æîäí³ äî-
êàçè ó ñïðàâ³, îñê³ëüêè ñóä ¿õ âæå 
ðîçãëÿíóâ. 

Ï³äîçðþâàíèé ï³ñëÿ îäíîãî ³ç 
çàñ³äàíü ñêàçàâ, ùî øêîäóº ïðî 
òå, ùî òðàïèëîñÿ. Çãîäîì ó ÃÓ 
Íàöïîë³ö³¿ ïîâ³äîìëÿëè, ùî ï³ä-
îçðþâàíèé ïåðåáóâàº ó ïñèõîíå-
âðîëîã³÷í³é ë³êàðí³ ó Ñêàðæèí-
öÿõ Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³, éîìó 
ó çàêðèòîìó â³ää³ëåíí³ ïðîâîäÿòü 
ñòàö³îíàðíó ïñèõ³àòðè÷íî-ïñèõî-
ëîã³÷íó åêñïåðòèçó äëÿ îñ³á, ÿê³ 
ïåðåáóâàþòü ï³ä âàðòîþ. Íà ïî÷àò-
êó æîâòíÿ ïîâ³äîìèëè, ùî ÷îëîâ³ê 
îñóäíèé, ìàòåð³àëè ïåðåäàëè ó ñóä.

ВБИВСТВО 20-РІЧНОГО 
ВІТАЛІЯ ГНАТИШИНА 

Âæå îáîº îáâèíóâà÷åíèõ 
ó âáèâñòâ³ 20-ð³÷íîãî Â³òàë³ÿ Ãíà-
òèøèíà — çà ãðàòàìè. Îäíîãî ç 
îáâèíóâà÷åíèõ ïîë³öåéñüê³ îäðàçó 
äîïðàâèëè äî ñë³ä÷îãî ³çîëÿòîðà. 
²íøèé — 25-ð³÷íèé Âîëîäèìèð 
Á³ëÿøåâè÷, íà ÷àñ ñóäîâîãî ðîçñë³-
äóâàííÿ ïåðåáóâàâ íà âîë³. Êîëè 
ó òðàâí³ àïåëÿö³éíèé ñóä Òåðíî-
ï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ çàëèøèâ áåç çì³í 
âèðîê ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ — äåñÿòü 
ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ äëÿ Ñåðã³ÿ 
Òåðåíäåõà ³ 7 ðîê³â äëÿ Âîëîäèìèðà 
Á³ëÿøåâè÷à, îñòàíí³é ñòàâ óíèêàòè 
ïîêàðàííÿ.

Íà âèêîíàííÿ âèðîêó àïåëÿö³é-
íîãî ñóäó ñï³âðîá³òíèêè Òåðíî-
ï³ëüñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ðîçøó-
êàëè îáâèíóâà÷åíîãî òà äîïðàâèëè 
äî ñë³ä÷îãî ³çîëÿòîðà äëÿ ïîäàëü-
øîãî â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ. Ïðî 
öå ïîâ³äîìëÿº â³ää³ë êîìóí³êàö³¿ 
ïîë³ö³¿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³.

ВБИВСТВО АКТИВІСТА: СУДИ 
ПОЧАЛИСЯ СПОЧАТКУ 

Îáâèíóâà÷åíèõ ó ñïðàâ³ ïðî 
âáèâñòâî ãðîìàäñüêîãî àêòèâ³ñòà 
Â³òàë³ÿ Âàùåíêà çàëèøèëè ï³ä 

âàðòîþ. Âæå ÷åòâåðòèé ð³ê òðèâà-
þòü ñóäè — õî÷à º âèðîê ïåðøî¿ 
³íñòàíö³¿, àïåëÿö³ÿ â³äïðàâèëà ñïðà-
âó íà íîâèé ðîçãëÿä. À çàìîâíèêà 
âáèâñòâà àêòèâ³ñòà äîñ³ íå çíàéøëè.

Òåðíîï³ëüñüêèé àïåëÿö³éíèé ñóä 
ùå íà 60 äí³â çàëèøèâ ï³ä âàðòîþ 
îáâèíóâà÷åíèõ ó ñïðàâ³ ïðî âáèâ-
ñòâî ãðîìàäñüêîãî àêòèâ³ñòà Â³òàë³ÿ 
Âàùåíêà. 28 âåðåñíÿ 2020 ðîêó êî-
ëåã³ÿ ñóää³â Òåðíîï³ëüñüêîãî àïåëÿ-
ö³éíîãî ñóäó ðîçãëÿíóëà êëîïîòàí-
íÿ ïðîêóðîðà ùîäî ïðîäîâæåííÿ 
ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ îáâè-
íóâà÷åíèõ Îëåêñàíäðà Ç., Ñòàí³ñ-
ëàâà Á., Îëåêñ³ÿ Ö. òà Ìàêñèìà Ê., 
âèðîêîì Òåðíîï³ëüñüêîãî ì³ñüêðà-
éîííîãî ñóäó âèçíàíèõ âèííèìè 
òà çàñóäæåíèõ äî ð³çíèõ òåðì³í³â 
óâ'ÿçíåííÿ çà îðãàí³çàö³þ òà âáèâ-
ñòâî ó ì. Êðåìåíö³ ãðîìàäñüêîãî 
àêòèâ³ñòà Â³òàë³ÿ Âàùåíêà.

БОРЩІВСЬКИЙ СТРІЛЕЦЬ УБИВ 
ЧОТИРЬОХ ЛЮДЕЙ 

Ïîðòðåòè Ñàøêà Ðóäèêà òà Àí-
äð³ÿ ×åðíÿòèíñüêîãî, ÿê³ çàãèíóëè 
â³ä ðóê «áîðù³âñüêîãî ñòð³ëüöÿ», — 
ó ôîéº ïðè âõîä³ äî ïðèì³ùåííÿ 
ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ 
â îáëàñò³. Îáèäâà — äîñ³ â ïàì’ÿò³ 
êîëåã. Ïðàâîîõîðîíö³ çàãèíóëè ï³ä 
÷àñ ñïåöîïåðàö³¿.

Ó Ñàøêà Ðóäèêà ÷åðåç ê³ëüêà 
ì³ñÿö³â ï³ñëÿ çàãèáåë³ íàðîäèëàñü 
äîíå÷êà Àííà, à òîä³ 8-ð³÷íèé ñèí 
Àíäð³ÿ ×åðíÿòèíñüêîãî áåç áàòüêà 
çàê³í÷èâ ïåðøèé êëàñ. Ðîäèíàì çà-
ãèáëèõ êóïèëè êâàðòèðè, à ñàìèì 
ïðàâîîõîðîíöÿì âñòàíîâèëè ìå-
ìîð³àëüíó äîøêó.

Ï³ñëÿ áîðù³âñüêî¿ òðàãåä³¿ áóëî 
ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Çà âèñíîâ-
êàìè íå áóëî ïðèçíà÷åíî ïîêàðàíü 
ïðàö³âíèêàì ïîë³ö³¿. Êàäðîâ³ çì³íè 
ó ðàéâ³ää³ë³ ïîë³ö³¿ áóëè.

МИХАЙЛО ФЕСЬКІВ ТРИМАВ 
У СТРАХУ ПІВ ОБЛАСТІ 

Ó ñóä³ çàðàç ñëóõàºòüñÿ ñïðàâà 
óáèâñòâà òðüîõ ëþäåé. Âñ³õ ¿õ îá’ºä-
íóº òå, ùî ï³äîçðþâàíèì ó ¿õíüîìó 

âáèâñòâ³ º Ìèõàéëî Ôåñüê³â. Ï³ñ-
ëÿ ñêîºíîãî â³í íà ê³ëüêà ì³ñÿö³â 
«ïîäàâñÿ â áåãà» ³ òðèìàâ â ñòðàõó 
ìàëî íå ï³â îáëàñò³. Çà ê³ëüêà äí³â 
äî òîãî, ÿê éîãî çàòðèìàëè, ïðè-
¿õàâ ó Òåðíîï³ëü. Òîä³ æ Ìèõàéëî 
Ôåñüê³â ç³çíàâñÿ ó âñ³õ òðüîõ âáèâ-
ñòâàõ, â ñêîºíí³ ÿêèõ éîãî ï³äîçðþ-
âàëè. Õî÷à é íå íàäòî îõî÷å éøîâ 
íà ñï³âïðàöþ ç ïîë³ö³ºþ, îäíàê, 
âæå ðîçïîâ³â, ÿê, êîëè, äå ³ ùî 
â³äáóâàëîñü.

ТАКСИСТКУ ЖЕНЮ ВБИЛИ 
НА РІЗДВО: УБИВЦІ ВЖЕ СИДЯТЬ 

Âáèâö³ òàêñèñòêè Æåí³ îòðèìàëè 
13 ³ 15 ðîê³â òþðìè. Çà çàêîíîì 
Ñàâ÷åíêî ìàéæå ïîëîâèíó òåð-
ì³íó çëîâìèñíèêè âæå â³äñèä³ëè. 
36-ð³÷íó æ³íêó-òàêñèñòêó ïîðàíè-
ëè íîæåì ï’ÿí³ êë³ºíòè, ÿêèõ âîíà 
ç Òåðíîïîëÿ âåçëà äî Ï³äâîëî÷èñü-
êà. Öå âáèâñòâî íàçèâàëè îäíèì 
ç íàéðåçîíàíñí³øèõ çà îñòàííº 
äåñÿòèë³òòÿ íà Òåðíîï³ëüùèí³.

РЕЗОНАНС ХХ СТОЛІТТЯ: 
УБИЛА ЧОЛОВІКА І ОНУКІВ 

Íàéðåçîíàíñí³øèì çëî÷èíîì 
çà îñòàíí³ ðîê³â 20 íà Òåðíîï³ëü-
ùèí³ äîñ³ ââàæàþòü âáèâñòâî áàáîþ 
Ìàð³ºþ ñâîãî ÷îëîâ³êà òà òðüîõ îíó-
ê³â. Òðàãåä³ÿ òðàïèëàñü 17 ÷åðâíÿ 
2003 ðîêó ó ñ. Çàã³ð’ÿ Çáîð³âñüêîãî 
ðàéîíó. Â êîëîí³¿ ¿¿ íàçèâàëè Âîâ-
÷èõîþ. 

Óáèâñòâî ÷îëîâ³êà Ìàð³ÿ Âîâê 
ìîòèâóâàëà òèì, ùî… òîé ÷àñòåíü-
êî ïðèõîäèâ äîäîìó íàï³äïèòêó 
³ «ïðîñòÿãàâ äî íå¿ ðóêè». ×èì 
çàâèíèëè ïåðåä áàáîþ ìàë³ ä³òè, 
Ìàð³ÿ Âîâê òàê ³ íå çìîãëà ïîÿñ-
íèòè: «Òî íå ÿ ðîáèëà, à íå÷èñòà 
ñèëà…» 

Çà óìèñíå âáèâñòâî ¿¿ çàñóäèëè 
äî äîâ³÷íîãî ïîçáàâëåííÿ âîë³. 
Ñàìà æ Âîâ÷èõà ïðîñèëà äëÿ 
ñåáå ñìåðò³, ùîá ðîçñòð³ëÿëè. 
Áàáà Âîâ÷èõà ïîìåðëà ùå âîñåíè 
2016-ãî — ó Êà÷àí³âñüê³é êîëîí³¿. 
Òàì ¿¿ ³ ïîõîâàëè. Íà ïîõîðîíè 
í³õòî ç ð³äíèõ íå ïî¿õàâ…

ßêùî äîâåäóòü, ùî 
âáèâñòâî çàâó÷êè 
ñïðàâà ðóê áàíê³ðà 
— ñïðàâó çàêðèþòü 
ó çâ'ÿçêó ç³ ñìåðòþ 
îáâèíóâà÷åíîãî

За словом «вбивство» — невимовне горе рідних та скалічені долі багатьох людей. Проте 
такі історії завжди, наче магнітом, притягують увагу 
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Ì³ñöåâ³ âèáîðè â³äáóëèñÿ 
25 æîâòíÿ. Îáèðàëè ìåðà òà 
äåïóòàò³â ì³ñüêî¿ ðàäè, à òàêîæ 
âïåðøå — äåïóòàò³â ðàéîííî¿ òà 
îáëàñíî¿ ðàäè.

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» àêòèâíî 
ñòåæèëè çà âèáîð÷èì ïðîöåñîì òà 
ïîâ³äîìëÿëè ïðî âñ³ ïîä³¿ öüîãî 
äíÿ íà ñàéò³ «20 õâèëèí». Ç ìåòîþ 
ïðîãíîçóâàííÿ ìîæëèâèõ ðåçóëü-
òàò³â âèáîð³â ìè òàêîæ ïðîâåëè 
âëàñíå îïèòóâàííÿ òåðíîïîëÿí 
íà âèõîä³ ³ç âîñüìè ä³ëüíèöü ó ð³ç-
íèõ ì³êðîðàéîíàõ ì³ñòà. Íàãîëî-
ñèìî, ðåçóëüòàò îïèòóâàííÿ â æîä-
íîìó ðàç³ íå ñë³ä îòîòîæíþâàòè ç 
ïàðàëåëüíèì ï³äðàõóíêîì ãîëîñ³â 
âèáîðö³â íà ä³ëüíèöÿõ. Ìè ëèøå 
ïîäàºìî â³äïîâ³ä³ òåðíîïîëÿí òà 
¿õ íàñòðî¿ íà îêðåìèõ âèáîð÷èõ 
ä³ëüíèöÿõ. Òî÷íèé ðåçóëüòàò ìîæ-
íà áóäå ä³çíàòèñÿ ëèøå ï³ñëÿ éîãî 
îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ (öå ìà-
þòü çðîáèòè äî 6 ëèñòîïàäà). Ïðî-
ì³æíèõ äàíèõ, ñòàíîì íà ìîìåíò 
çäà÷³ ãàçåòè â äðóê 27 æîâòíÿ, ìè 
äîñ³ íå ïîáà÷èëè. ÒÂÊ ïðèéíÿ-
ëè ëèøå ÷àñòèíó ïðîòîêîë³â â³ä 
ä³ëüíèöü. Ðîáîòà òðèâàº.

ЯК МИ ПРОВОДИЛИ 
ОПИТУВАННЯ?

Îïèòóâàííÿ ìè ïðîâîäèëè 
íà âèõîä³ ç âîñüìè âèáîð÷èõ ä³ëü-
íèöü ì³ñòà, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ ó ð³ç-
íèõ ì³êðîðàéîíàõ — «Äðóæáà», 
«Êàíàäà», Öåíòð, «Áàì», «Àëÿñêà», 
«Ñõ³äíèé», ðàéîí «Øîñòîãî ìà-
ãàçèíó». Áóëè çàëó÷åí³ ÷åòâåðî 
æóðíàë³ñò³â ðåäàêö³¿, à òàêîæ âî-
ëîíòåðè ³ç Òåðíîï³ëüñüêîãî ïå-
äàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó — Þë³ÿ 
²íîçåìöåâà, Îñòàï Ãðèöèøèí, Ñî-
ëîì³ÿ Áðîíåöüêà, Ìàð³ÿ Ôåäîð³â.

Äëÿ ìîí³òîðèíãó îáðàëè â³ñ³ì 
íàéá³ëüøèõ âèáîð÷èõ ä³ëüíèöü 
ó Òåðíîïîë³. Ñïèñîê äèâ³òüñÿ 
íèæ÷å (ïðèì. ðåä. — àâò.).

²íòåðâ’þåðè ÷³òêî äîòðèìóâà-
ëèñÿ ðåäàêö³éíîãî ïëàíó. Ëèøå 
êîæíîìó äåñÿòîìó, õòî âèõîäèâ 
ç ä³ëüíèö³, ñòàâèëè äâà ïèòàííÿ: 
«Çà êîãî ³ç êàíäèäàò³â íà ïîñàäó 
ì³ñüêîãî ãîëîâè âè â³ääàëè ñâ³é 
ãîëîñ?» Òà — «ßêó ç ïîë³òè÷íèõ 
ïàðò³é ï³äòðèìóºòå?» 

Îïèòóâàííÿ áóëî ïîâí³ñòþ 
àíîí³ìíèì. Çàãàëîì íàì âäàëîñÿ 
îïèòàòè — 401 îñîáó, ç íèõ — 
48% ÷îëîâ³êè òà 52% — æ³íêè. 
Íà âîñüìè ä³ëüíèöÿõ, äå ìè «ïðà-

ЯК ТЕРНОПІЛЬ ГОЛОСУВАВ 
Аналітика  Місцеві вибори — позаду. 
Як голосували, які порушення зафіксували, 
чому так мало людей прийшли на дільниці 
та про перші результати післявиборчого 
опитування від редакції «RIA плюс» 

öþâàëè», çàðåºñòðîâàíî 18 883 âè-
áîðö³. Âèõîäÿ÷è ç ïðèïóùåííÿ, 
ùî á³ëüø³ñòü â³äïîâ³äàëà ïðàâ-
äèâî, ïîõèáêà îïèòóâàííÿ ìîæå 
ñêëàäàòè ïðèáëèçíî 5%.

ßê ðîçä³ëèëèñÿ â³äïîâ³ä³ — äè-
â³òüñÿ ãðàô³êè.

ДУЖЕ НИЗЬКА ЯВКА 
Íà òåðèòîð³¿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 25 æîâò-
íÿ ïðàöþâàëè 103 âèáîð÷³ ä³ëüíèö³, 
ó ò. ÷. â³ñ³ì ñïåö³àëüíèõ, ïîâ³äîìëÿº 
ïðåññëóæáà ì³ñüêî¿ ðàäè.

Çàãàëîì æå, çà äàíèìè ÖÂÊ, 
ïî âñ³é Óêðà¿í³ áóëà äóæå íèçüêà 
ÿâêà âèáîðö³â. Çà äàíèìè ïî îá-
ëàñòÿõ, ÿâêà âèáîðö³â íà âèáî-
ðàõ 25 æîâòíÿ ñòàíîâèòü 36,88%. 
Íà Òåðíîï³ëüùèí³ öåé ïîêàçíèê 
íàéâèùèé — 44,68%.

Çà äàíèìè Äåðæàâíîãî ðåº-
ñòðó âèáîðö³â, ó Òåðíîïîë³ ñòà-
íîì íà 30.09.2020 çàô³êñóâàëè 
177083 âèáîðö³. Íà Òåðíîï³ëü-
ùèí³ — 820498 âèáîðö³â.

ЯКІ ПОРУШЕННЯ БУЛИ 
Çà äîòðèìàííÿì ïðàâîïîðÿäêó 

íàïåðåäîäí³ òà â äåíü ãîëîñóâàí-
íÿ ñòåæèëè ïðàâîîõîðîíö³.

— Çàãàëîì â³ä ïî÷àòêó ïå-
ðåäâèáîð÷î¿ êàìïàí³¿, ñòàíîì 
íà 26 æîâòíÿ, ïðàö³âíèêàìè ïî-
ë³ö³¿ çàô³êñîâàíî 276 ôàêò³â ïîðó-
øåííÿ âèáîð÷îãî çàêîíîäàâñòâà, — 
ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîìóí³-
êàö³¿ ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ íàöïî-
ë³ö³¿ â îáëàñò³ Ñåðã³é Êðåòà. — ²ç 
14 âèïàäê³â ïîðóøåíî êðèì³íàëüí³ 
ñïðàâè. Çà öèìè ïîâ³äîìëåííÿìè 
òàêîæ ñêëàäåíî 63 àäì³í³ñòðàòèâí³ 
ïðîòîêîëè.

Ó äåíü ãîëîñóâàííÿ 25 æîâòíÿ 
áóëî çàðåºñòðîâàíî 107 ïîâ³äî-
ìëåíü íà ë³í³þ «102» ïðî ïîðó-
øåííÿ âèáîð÷îãî çàêîíîäàâñòâà.

— Ç³ 107 ïîâ³äîìëåíü 3 ôàêòè 
âíåñåíî äî ªÐÄÐ, òîáòî ïîðóøåíî 
òðè êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ, — 
ïîÿñíþº Ñåðã³é Êðåòà. — Ïåðøå 
çâåðíåííÿ áóëî ç ñåëà Îçåðíà 
Çáîð³âñüêîãî ðàéîíó. Òàì ÷îëîâ³ê 
ïðîãîëîñóâàâ çà äîïîìîãîþ ïåí-
ñ³éíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ, à íå ïàñïîð-
òà. Ùå îäíå êðèì³íàëüíå ïðîâà-
äæåííÿ ïîðóøåíî çà 158 ñòàòòåþ 
ÊÊÓ. Ìîâà éäå ïðî ñåëî Âîðâó-
ëèíö³, Çàë³ùèöüêîãî ðàéîíó. Òàì 
âèêðàëè 50 áþëåòåí³â.

Òðåò³é ôàêò êðèì³íàëüíî-

ãî ïðîâàäæåííÿ çàðåºñòðóâàëè 
âæå ï³ñëÿ çàêðèòòÿ ä³ëüíèöü — 
áëèçüêî 20.30. Ó ñåë³ Íèæá³ðîê 
Ãóñÿòèíñüêîãî ðàéîíó ïðàö³â-
íèê ïîë³ö³¿, ÿêèé çàáåçïå÷óâàâ 
ïðàâîïîðÿäîê, îòðèìàâ ò³ëåñí³ 
óøêîäæåííÿ â³ä òðüîõ ÷îëîâ³ê³â.

— Ó ñåë³ ÷åðãóâàâ ïðàö³âíèê 
ïîë³ö³¿, ÿêèé çàáåçïå÷óâàâ ïðà-
âîïîðÿäîê ï³ä ÷àñ âèáîð÷îãî ïðî-
öåñó, — êàæå Ñåðã³é Êðåòà. — Â³í 
áóâ â³äðÿäæåíèé ç Òåðíîïîëÿ. 
Êîëè âèáîð÷à ä³ëüíèöÿ çà÷è-
íèëàñÿ — ó öåé ÷àñ äî ïðèì³-
ùåííÿ çàéøîâ ì³ñöåâèé æèòåëü. 
Ó íüîãî áóëè îçíàêè àëêîãîëüíîãî 
ñï'ÿí³ííÿ. Â³í õîò³â ïîòðàïèòè 
ó ïðèì³ùåííÿ, äå âåëè ï³äðàõó-
íîê ãîëîñ³â. ×îëîâ³ê ïîêëèêàâ 
íà äîïîìîãó ñâîãî ñèíà, ÿêèé 
âçÿâ íà ï³äìîãó ñâîãî òîâàðèøà. 
Ì³æ ïðàâîîõîðîíöåì òà ÷îëîâ³-
êàìè çàâ'ÿçàëàñü á³éêà.

Ïîë³öåéñüêèé îòðèìàâ çàáî¿, 
òðàâìó ðóêè. Éîìó íàäàëè ìåäè÷-

íó äîïîìîãó. Íàðàç³ â³í ïåðåáóâàº 
âäîìà. Çà öèì ôàêòîì â³äêðèòî 
êðèì³íàëüíó ñïðàâó. Óñ³õ òðüîõ 
ï³äîçðþâàíèõ îäðàçó çàòðèìàëè òà 
äîïðàâèëè ó ì³ñöåâèé â³ää³ë ïîë³ö³¿.

НЕ ДОПУСКАЛИ 
СПОСТЕРІГАЧІВ 

Ï³ñëÿ 20.00 íà äåÿêèõ âèáîð÷èõ 
ä³ëüíèöÿõ ÷ëåíè êîì³ñ³é íå äî-
ïóñêàëè îêðåìèõ ñïîñòåð³ãà÷³â 
òà æóðíàë³ñò³â äî ñïîñòåðåæåííÿ 
çà ïðîöåäóðîþ ï³äðàõóíê³â ãîëî-
ñ³â. Òîä³ äîâîäèëîñü âèêëèêàòè 
ïðàâîîõîðîíö³â, ÿê³ ïðîâîäèëè 
ðîç'ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ç ÷ëåíàìè 
êîì³ñ³¿. Ï³ñëÿ ðîç'ÿñíåíü ñïîñòå-
ð³ãà÷³â äîïóñêàëè äî ï³äðàõóíê³â 
ãîëîñ³â.

ßê ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê ïðà-
âîâèõ ïðîåêò³â ÒÎÎ «Êîì³òåòó 
âèáîðö³â Óêðà¿íè» Âîëîäèìèð 
Êóðèëî, ï³ñëÿ çàêðèòòÿ ä³ëüíèöü 
â³äáóâàëèñü ð³çí³ ïîðóøåííÿ.

— Îäèí ç ³íöèäåíò³â ñòàâñÿ 
íà ä³ëüíèö³ 611123, ÿêó íå çà-

÷èíèëè ï³ñëÿ 20.00, — êàæå ïàí 
Âîëîäèìèð. — Òàì ùå äåÿêèé 
÷àñ ïðîäîâæóâàëîñü ãîëîñóâàííÿ. 
Êð³ì òîãî, ùî íà äåÿêèõ ä³ëüíè-
öÿõ íå õîò³ëè âïóñêàòè ïðåäñòàâ-
íèê³â ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é 
òà ÇÌ², áóëè ³ âèïàäêè, êîëè ¿õ 
íå âèïóñêàëè ï³ä ÷àñ ï³äðàõóíê³â 
ãîëîñ³â.

À îò íà ä³ëüíèö³ â ïðèì³ùåíí³ 
øêîëè ¹ 11 ãîëîâà ä³ëüíèö³ âèð³-
øèâ çàëèøèòè áëèçüêî ñòà âèáîð-
÷èõ áþëåòåí³â ó ñåéô³. Òîìó òàì 
äâ³ ãîäèíè ï³ñëÿ çàêðèòòÿ íå ìîãëè 
ðîçïî÷àòè ï³äðàõóíîê ãîëîñ³â.

Ïðî òå, ùî äàíèé ³íöèäåíò 
ä³éñíî áóâ, ï³äòâåðäèâ íà÷àëü-
íèê â³ää³ëó êîìóí³êàö³¿ ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³ 
Ñåðã³é Êðåòà.

— Äàíå çâåðíåííÿ â óïðàâë³ííÿ 
ïîë³ö³¿ ä³éñíî áóëî, — êàæå ïàí 
Êðåòà. — Â³í ïîêè çàðåºñòðîâà-
íèé â ªÎ (æóðíàë ºäèíîãî îáë³êó 
çàÿâ ³ ïîâ³äîìëåíü ïðî â÷èíåí³ 
êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ òà 
³íø³ ïîä³¿ — ïðèì. ðåä.). Ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ìè ðîçáåðåìîñÿ, áóäå 
ïðèéíÿòî ð³øåííÿ, ÷è ïîðóøó-
âàòè çà öèì ôàêòîì êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ. Ìîæëèâî, öå áóëî 
çâè÷àéíå íåçíàííÿ çàêîíó, àáî æ 
çëèé óìèñåë. Ó áóäü-ÿêîìó âè-
ïàäêó, ÷îëîâ³ê áóäå ïðèòÿãíóòèé 
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³: àäì³í³ñòðà-
òèâíî¿ ÷è êðèì³íàëüíî¿.

НЕ ВИСТАЧАЛО МАТЕРІАЛЬНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Äîâåëîñü ç³øòîâõíóòèñü ÷ëåíàì 
êîì³ñ³é ³ ç ïîãàíîþ ìàòåð³àëü-
íî-òåõí³÷íîþ áàçîþ ä³ëüíèöü. 
Íà äåÿêèõ ä³ëüíèöÿõ äîâîäèëîñü 
êóïóâàòè ïàï³ð çà âëàñíèé êîøò.

— ×ëåíàì âèáîð÷èõ ä³ëüíèöü 
òàêîæ äîâîäèòüñÿ ïðàöþâàòè 
â ñêëàäíèõ óìîâàõ, îñê³ëüêè â íèõ 
íå áóëî íàëåæíîãî ìàòåð³àëüíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ, — ïðîäîâæóº Âî-
ëîäèìèð Êóðèëî. — Íå çàâæäè 
âèñòà÷àëî ïðîòîêîë³â. Ïàêóâàòè 
âèáîð÷³ áþëåòåí³ ïî êîæíîìó 
âèáîð÷îìó êàíäèäàòó ïîòð³áíî 
áóëî ïî îêðåìèõ ïàêåòàõ. Îäíàê 
íà äåÿêèõ âèáîð÷èõ ä³ëüíèöÿõ 
íå áóëî äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ öèõ 
ïàêåò³â. Òîä³ âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ 
ïàêóâàííÿ ³íôîðìàö³éí³ áþëå-
òåí³, ïëàêàòè. Äåÿê³ ñïîñòåð³ãà÷³ 
äîâîçèëè âåëèê³ ëèñòè ïàïåðó, 
ùîá óïàêóâàòè äîêóìåíòàö³þ.

Ðåçóëüòàò îïèòóâàííÿ 
â æîäíîìó ðàç³ 
íå ñë³ä îòîòîæíþâàòè 
ç ïàðàëåëüíèì 
ï³äðàõóíêîì ãîëîñ³â 
âèáîðö³â íà ä³ëüíèöÿõ

ВИБОРИ МІСЬКОГО 
ГОЛОВИ ТЕРНОПОЛЯ

Результати опитування «20 хвилин»

ВИБОРИ ДО МІСЬКОЇ РАДИ 
ТЕРНОПОЛЯ

Результати опитування «20 хвилин»

На багатьох дільницях у різних мікрорайонах міста в день виборів були великі черги. 
За даними міської ТВК, активність виборців у Тернополі склала 39%
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Ï³ñëÿ çàêðèòòÿ âèáîð÷èõ ä³ëü-
íèöü 25 æîâòíÿ ÷ëåíè êîì³ñ³é 
ïðîâîäèëè ï³äðàõóíêè áþëåòåí³â 
òà ñêëàäàëè â³äïîâ³äí³ àêòè. ̄ õ ó ñó-
ïðîâîä³ ïðàâîîõîðîíö³â äîñòàâëÿ-
þòü äî Òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ 
êîì³ñ³¿. Âîíà ðîçòàøîâàíà ó ÏÊ 
«Áåðåç³ëü».

ЛЮДИ СПАЛИ НА МІШКАХ 
Â í³÷ 26 æîâòíÿ, ï³ñëÿ ï³äðàõóí-

êó ãîëîñ³â, ì³øêè ç äîêóìåíòàìè 
ïî÷àëè çâîçèòè ç ä³ëüíèöü Òåðíî-
ï³ëüñüêî¿ ÎÒÃ. Çàãàëîì ãðîìàäà ìàº 
103 âèáîð÷³ ä³ëüíèö³, â³äïîâ³äíî, 
¿õ ìàþòü ïðèéíÿòè òà îïðàöþâàòè 
íà ÒÂÊ.

Ïåðø³ ïðåäñòàâíèêè ä³ëüíèöü 
ïî÷àëè ïðè¿æäæàòè áëèæ÷å äî ðàí-
êó 26 æîâòíÿ. Çà ê³ëüêà ãîäèí ïî÷à-
ëè çáèðàòèñÿ âåëèê³ ÷åðãè ç ëþäåé.

Íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ÏÊ «Áåðå-
ç³ëü» çàñ³äàº êîì³ñ³ÿ ÒÂÊ. Òàì ïðè-
éìàþòü âèáîð÷ó äîêóìåíòàö³þ. ² 
÷åêàþòü ïðåäñòàâíèêè ä³ëüíèöü. 
Îäíàê á³ëüøà ÷àñòèíà ëþäåé ÷åêàëà 
âíèçó — â àêòîâîìó çàë³. Â ïðèì³-
ùåíí³ ïðîõîëîäíî, òîìó ëþäè ñèä³-
ëè ó âåðõíüîìó îäÿç³. Õòîñü ïðèâ³ç 
ç ñîáîþ êîâäðó, òåðìîñè ç ãàðÿ÷èì 
÷àºì òà ¿æó, ùîá ïåðåêóñèòè.

— ß ïðèéøëà äåñü áëèçüêî 11-¿ 
ãîäèíè, ìåíå çàïèñàëè ³ ñêàçàëè, 
ùî ÷åêàòè äîâåäåòüñÿ ì³í³ìóì ï'ÿòü 
ãîäèí, — ñêàðæèëàñÿ â îá³ä 26 æîâò-
íÿ ãîëîâà ä³ëüíèö³ ¹ 611126 Ãàí-
íà Ãîðáàòà. — Óñþ í³÷ îáðîáëÿëè 

áþëåòåí³, ãîòóâàëè äîêóìåíòàö³þ. 
Òåïåð ÷åêàºìî íà ÒÂÊ.

Äåõòî ñêàðæèòüñÿ — ñïåðøó 
äîêóìåíòè ïðèéìàþòü ó òèõ, õòî 
ïðè¿õàâ ç ñ³ë.

ЧОМУ ПРОБЛЕМИ З ЧЕРГОЮ?
Ó ïåðøó äîáó ï³ñëÿ ãîëîñóâàííÿ 

÷åðãà ïðîñóâàëàñü ïîâ³ëüíî. Ñòà-
íîì íà 15.08 26 æîâòíÿ ÒÂÊ îï-
ðàöþâàëà äîêóìåíòè ç 18 ä³ëüíèöü 
(ïî 4 ïðîòîêîëè), 8 ç ÿêèõ âíåñåíî 
â åëåêòðîííèé êàá³íåò.

Ñòàíîì íà 13.47 ãîä. 27 æîâòíÿ, 
ÿê ïîâ³äîìèëà ãîëîâà ÒÂÊ Òåòÿíà 
Ñåìóñü, îïðàöüîâàíî âæå á³ëüø³ñòü 
ä³ëüíèöü ãðîìàäè — 69. Íà æàëü, 
á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ æóðíàë³ñòàì 
«20 õâèëèí» ä³çíàòèñÿ íå âäàëîñÿ, 
îñê³ëüêè êîì³ñ³ÿ îïðàöüîâóº äîêó-
ìåíòàö³þ ³ êîìåíòàð³â íå äàº.

Ñòàíîì íà 15 ãîäèíó 27 æîâòíÿ 
ÒÂÊ îïðàöþâàëî ïðîòîêîëè ï³ä-
ðàõóíêó ãîëîñ³â â³ä 68,35%. Ïðî öå 
ïîâ³äîìèëè íà îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ 
ó Ôåéñáóê.

— Çàòðèìêè ç ïðèéíÿòòÿìè 
ïîâ’ÿçàí³ ³ ç òåõí³÷íèìè íåïîëàä-
êàìè â Åëåêòðîííîìó êàá³íåò³, 
ðîçðîáëåíîìó ÖÂÊ, — ëèøåíü 
ïîâ³äîìèëè ó ì³ñüê³é ÒÂÊ.

Îêð³ì ïðîáëåì ç åëåêòðîííèì êà-
á³íåòîì, ñïîñòåð³ãà÷³ òàêîæ ðîçïîâ³-
äàþòü ïðî íåïðàâèëüíå îôîðìëåí-
íÿ äîêóìåíò³â ÷ëåíàìè ÄÂÊ. ×åðåç 
ùî äîâîäèòüñÿ ¿õ ïîâåðòàòè.

— Íàðàç³ ç çàï³çíåííÿì çäàþòü-
ñÿ âèáîð÷³ áþëåòåí³ òà äîêóìåí-
òàö³ÿ, — êàæå êåð³âíèê ïðàâîâèõ 
ïðîåêò³â ÒÎÎ «Êîì³òåòó âèáîðö³â 

НОЧУВАЛИ НА МІШКАХ. ЧОМУ У ТВК 
ДОВГО ПЕРЕДАЮТЬ БЮЛЕТЕНІ?
Вибори  У Тернопільcькій 
територіальній виборчій комісії дві 
доби черги з представників виборчих 
дільниць. Вони мають передати виборчі 
бюлетені та відповідну документацію, 
однак черга просувається повільно. 
Як чекали представники дільниць на ТВК, 
бачив журналіст «RIA плюс»

Óêðà¿íè» Âîëîäèìèð Êóðèëî. — 
ßêáè ÷ëåíè âèáîð÷èõ êîì³ñ³é 
ïðèä³ëèëè ï³â ãîäèíè ñâîãî ÷àñó, 
ùîá ïðî÷èòàòè ñòàòò³ Âèáîð÷îãî 
êîäåêñó ïðî ïðîöåäóðó çàïîâíåííÿ 
äîêóìåíò³â — òàêèõ áè çàòðèìîê 
íå áóëî á. ÒÂÊ ìîæå íàïðàâëÿòè 
äîêóìåíòàö³þ íàçàä äî âèáîð÷èõ 
êîì³ñ³é, ùîá äîêóìåíòè ïðèâåëè 
â ïîðÿäîê.

×åðåç ö³ ïðîáëåìè ÷åðãà òàêîæ 
ïðîñóâàºòüñÿ ïîâ³ëüíî.

ЩО ГОВОРЯТЬ ПРЕДСТАВНИКИ 
ДІЛЬНИЦЬ, ЯКІ «ЧАТУЮТЬ» У 
ПАЛАЦІ?

— Ìè ÷åêàºìî ñâîº¿ ÷åðãè, íàñ 
â³ä êîæíî¿ ä³ëüíèö³ º ïî òðîº ëþ-
äåé, — êàæå ïðåäñòàâíèê ä³ëüíèö³ 
¹ 165 ²ãîð Îë³éíèê. — Äðóãó äîáó 
÷åêàºìî, ùîá â³ääàòè äîêóìåíòè. 
Íàø ãîëîâà âæå çàéøîâ äî êàá³-
íåòó. Êîì³ñ³ÿ ïåðåâ³ðÿº äîêóìåí-
òè, ÿêùî âñå äîáðå — çà÷èòóþòü 
ïðîòîêîëè. Öå ÷îòèðè ïðîòîêîëè 
ïî êîæíîìó òèïó áþëåòåíÿ. Ò³ëüêè 
íà öå éäå ùîíàéìåíøå 20 õâèëèí.

²íø³ äîäàþòü — êîì³ñ³ÿ ïðà-
öþº ö³ëîäîáîâî, îäíàê º ïåðåðâè 
íà äåç³íôåêö³þ òà ïðîâ³òðþâàííÿ 
ïðèì³ùåííÿ. ×åêàòè ñâîº¿ ÷åðãè 
äîâîäèòüñÿ äîâãî. ×ëåíè ä³ëüíèöü 
ï³äì³íþþòü îäèí îäíîãî, ùîá ìîæ-
íà áóëî ï³òè ïî¿ñòè. Äåõòî ñêàð-
æèòüñÿ íà òèñê, ÿêèé ï³äíÿâñÿ ï³ä 
÷àñ î÷³êóâàííÿ.

— Ëèøèòè òóò äîêóìåíòè àáî 
ì³øêè ç áþëåòåíÿìè ÿ íå ìîæó, 
àëå ìåíå ìîæóòü ï³äì³íèòè ³íø³ 
÷ëåíè êîì³ñ³¿, — ïðîäîâæóº ïàí 
²ãîð. — Áàãàòî ëþäåé ç íî÷³ ÷åêà-
þòü íà ñâîþ ÷åðãó.

Íàéá³ëüøå ëþäåé áóëî ï³ñëÿ 
çàê³í÷åííÿ ãîëîñóâàííÿ. Â îá³ä 
27 æîâòíÿ ó àêòîâîìó çàë³ í³êî-
ãî âæå íå áóëî — â³í çà÷èíåíèé. 
Ïðåäñòàâíèêè ä³ëüíèöü ïðè¿çäÿòü 
òîä³, êîëè ï³äõîäèòèìå ¿õ ÷åðãà, ùîá 
íå ÷åêàòè ãîäèíàìè â êîðèäîð³.

— Ìè ñïåðøó ïðè¿õàëè 26 æîâò-
íÿ, àëå áóëà âåëèêà ÷åðãà, ³ ìè 

íå ñòàëè ÷åêàòè, áî äîâåëîñÿ á òóò 
íî÷óâàòè, — êàæå ãîëîâà ä³ëüíèö³ 
¹ 40 Óëÿíà Áàñàðàáà. — Ïðè¿õà-
ëè ñüîãîäí³ î 7.30, çàéíÿëè ÷åðãó, 
çàïèñàëèñü ó ñïèñîê, ÷åðåç 5 ãî-
äèí íàì çàòåëåôîíóâàëè, ùî âæå 
ï³äõîäèòü íàøà ÷åðãà, ³ ìè ïî-
âåðíóëèñü äî ÒÂÊ. Öÿ ïðîöåäóðà 
òðèâàº äîâãî. Ñïåðøó ìè ðàõóºìî 
ãîëîñè. ª â³äïîâ³äíèé ïîðÿäîê, 
ÿê ìàº ïðîõîäèòè ïðîöåäóðà. Äàë³ 
íà ä³ëüíèöÿõ ìè çâ³ðÿºìî, ÷è âñå 
ïðàâèëüíî ï³äðàõóâàëè. Äëÿ öüîãî 
º ñïåö³àëüíà ïðîãðàìà, ùîá çâ³-
ðèòè ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â. Ïîò³ì ìè 
çàïîâíþºìî äîêóìåíòàö³þ, ïàêó-
ºìî â ñïåö³àëüíèé ïàêåò ³ âåçåìî 
äîêóìåíòè äî ì³ñöåâî¿ ÒÂÊ. Òóò ¿õ 
âæå ïåðåâ³ðÿþòü.

ЯКА СИТУАЦІЯ В ОБЛАСТІ?
Êîæíà ÎÒÃ ìàº ñâîþ ÒÂÊ, êóäè 

çâîçÿòü äîêóìåíòè. Ï³ñëÿ îïðàöþ-
âàííÿ ÒÂÊ äîñòàâëÿº ïðîòîêîëè 
äî îáëàñíî¿ êîì³ñ³¿. Çàãàëîì â îá-
ëàñò³ º 55 ÒÂÊ. Ó îáëàñí³é âèáîð÷³é 
êîì³ñ³¿ æóðíàë³ñòó «RIA ïëþñ» ðîç-
ïîâ³ëè, ùî íàðàç³ â íèõ ÷åðã íåìàº, 
ÿê ³ íàïëèâó äîêóìåíò³â â³ä ÒÂÊ. 
Ñòàíîì íà 13 ãîäèíó 27 æîâòíÿ 
äî îáëàñíî¿ êîì³ñ³¿ íàä³éøëè ðå-
çóëüòàòè ëèøå â³ä äâîõ ãðîìàä.

— Ìè íå âîëîä³ºìî ³íôîðìàö³ºþ 
ñòîñîâíî ä³ëüíèöü, îñê³ëüêè âîíè 
íàäàþòü ïðîòîêîëè äî ÒÂÊ, — ïî-
ÿñíþº ãîëîâà Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñ-
íî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ 
Ãàëèíà Ùåãåëüñüêà. — Âæå ïîò³ì 
òåðèòîð³àëüí³ êîì³ñ³¿ ïðèâîçÿòü 
äî íàñ ïðîòîêîëè ïðî ï³äñóìêè. 
Ñòàíîì íà 13.00, äî íàñ íàä³éø-
ëè ðåçóëüòàòè â³ä Êóï÷èíåöüêî¿ 

ñ³ëüñüêî¿ îá’ºäíàíî¿ ãðîìàäè òà 
²âàíå-Ïóñòåíñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ãðî-
ìàäè.

Ãàëèíà Ùåãåëüñüêà ï³äòâåðäè-
ëà, ùî ÷åðãè ä³éñíî ìîæóòü áóòè 
âèêëèêàí³ çáîºì ó ïðîãðàì³ ÖÂÊ.

— ª ä³éñíî ïðîáëåìè ç åëåê-
òðîííèì êàá³íåòîì, — ïðîäîâæóº 
ïàí³ Ãàëèíà. — Ñåðâåð «âèñèòü». 
Ìè, äî ïðèêëàäó, íå ìîæåìî âçà-
ãàë³ âíåñòè òóäè í³ÿê³ äàí³. Íàø 
ñèñòåìíèé àäì³í³ñòðàòîð ðîçðî-
áèâ âëàñíó ïðîãðàìó ³ ïðàöþº-
ìî çà ³íøîþ ïðîãðàìîþ, òîìó 
ùî åëåêòðîííèé êàá³íåò ÖÂÊ 
íå ïðàöþº. Öå ï³ëîòíèé ïðîºêò. 
Íà íüîãî íå ìîæíà áóëî ïîâí³ñòþ 
ðîçðàõîâóâàòè.

Â îáëàñí³é êîì³ñ³¿ òàêîæ ïîâ³äî-
ìèëè, ùî ðåçóëüòàòè ÒÂÊ ìàþòü 
íàäàòè äî 3 ëèñòîïàäà. Êðàéíÿ äàòà 
îãîëîøåííÿ ê³íöåâèõ ðåçóëüòàò³â — 
6 ëèñòîïàäà, òà ÿêùî ÒÂÊ íàäàâà-
òèìóòü óòî÷íåííÿ — 7 ëèñòîïàäà. 
Îäíàê ïðîáëåìè ç³ ñòîð³íêîþ ÖÂÊ 
íå ïîâèíí³ âïëèíóòè íà äàòó îãî-
ëîøåííÿ ðåçóëüòàò³â, ÿê³ âñòàíîâ-
ëåí³ çàêîíîì. Ó Öåíòðâèáîð÷êîì³ 
ïîâ³äîìèëè, ùî ðåçóëüòàòè âîíè 
çìîæóòü îãîëîñèòè ëèøå ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê ÒÂÊ íàäàäóòü ³íôîðìàö³þ.

Ïðåçèäåíòñüê³ ÷è ïàðëàìåíòñüê³ 
âèáîðè îðãàí³çîâóº òà ïðîâîäèòü 
ÖÂÊ, — ïîÿñíèëè ó Öåíòðâèáîð÷-
êîì³. — Òîä³ ìè ñòåæèìî çà ïåðåá³-
ãîì ³ îòðèìóºìî âñþ ³íôîðìàö³þ 
÷åðåç ñèñòåìó ²ÀÑ «Âèáîðè». Ì³ñ-
öåâ³ âèáîðè îðãàí³çîâóþòü â³äïîâ³ä-
í³ ÒÂÊ. Ñàìå âîíè âñòàíîâëþþòü 
ï³äñóìêè òà ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ. 
Ò³ëüêè ïîò³ì îñòàòî÷í³ ðåçóëüòà-
òè ïåðåäàþòü äî ÖÂÊ. Ùîéíî ìè 
îòðèìàºìî ðåçóëüòàòè, âñòàíîâëåí³ 
ÒÂÊ, îäðàçó îïðèëþäíèìî.

Íàðàç³ æ ÒÂÊ ïðèéìàþòü ðå-
çóëüòàòè. Ïðîì³æí³ ðåçóëüòàòè 
ìîæóòü íàäàâàòè ÒÂÊ íà îô³ö³é-
íèõ ñòîð³íêàõ. Ó Òåðíîïîë³ òàêèõ 
ùå íåìàº. Ïîïåðåäí³ ðåçóëüòàòè 
ãîëîñóâàííÿ â³äîì³ ç îïèòóâàííÿ 
«20 õâèëèí».

Дехто дрімав у актовому залі ПК «Березіль», 
доки чекав своєї черги

На другому поверсі чекають ті, хто ближче до початку черги. 
Представники дільниць попередньо реєструються, а потім приходять на вказану годину

ßê êàæóòü ëþäè — 
íà ïðèéîì äîêóìåíò³â 
ç îäí³º¿ ä³ëüíèö³ òðåáà 
ùîíàéìåíøå ï³â 
ãîäèíè, ÿêùî äîêóìåíòè 
çàïîâíåí³ ïðàâèëüíî 
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 ВИДАВНИЦТВО РІА 

 ÀÒ «Óêðïîøòà» ðîçïî÷àëà ïðè-
éìàòè ïåðåäïëàòó íà 2021 ð³ê. 
Òîæ óëþáëåíó ãàçåòó «RIA ïëþñ» 
ìîæíà ïåðåäïëàòèòè ó êîæíîìó 
ïîøòîâîìó â³ää³ëåíí³ àáî â ëèñ-
òîíîø³. Íàø ³íäåêñ 22196.

Ó ÿê³é áè çîí³ êàðàíòèíó 
íå îïèíÿâñÿ Òåðíîï³ëü, ðåäàê-
ö³ÿ ãàçåòè «RIA ïëþñ» ïðîäîâ-
æóº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü. Æóðíàë³ñòè 
âèäàííÿ ó ðåæèì³ 24/7 ãîòóþòü 
äëÿ âàñ ëèøå ö³êàâ³ òà êîðèñí³ 
ìàòåð³àëè íà ñîö³àëüíî âàæëèâ³ 
òåìè. Ëèøå ïåðåâ³ðåí³ ôàêòè — 
êëþ÷îâà ôðàçà, ùî ëèøàºòüñÿ 
çîëîòîþ äëÿ êîæíîãî ïðàö³âíèêà 
ðåäàêö³¿.

Íàøà ì³ñ³ÿ, íàøå õîá³ — ðîç-
ïîâ³ñòè ïðî âàæëèâå ³ ö³êàâå, 
ùî â³äáóâàºòüñÿ â íàøîìó ì³ñò³. 

Ïðî íåéìîâ³ðíèõ òåðíîïîëÿí. 
Ïðî êîìóíàëêó, òàðèôè, ìåäè-
öèíó, äîðîãè òà áàãàòî ³íøîãî. 
Ìè àíàë³çóºìî òà ïðîâîäèìî ðîç-
ñë³äóâàííÿ. Ìè ñòàºìî êðàùèìè 
äëÿ âàñ.

Òàêîæ íàãàäóºìî, ùî â ìåæàõ 
Òåðíîïîëÿ ä³º ðåäàêö³éíà ïå-
ðåäïëàòà. Ïðîñòî çàòåëåôîíóéòå 
â ðåäàêö³þ çà òåë. 098–477–12–
70 ³ çàìîâòå ïåðåäïëàòó. Êóð’ºðè 
Ð²À áåçïå÷íî ³ â³äïîâ³äàëüíî 
áóäóòü äîñòàâëÿòè ãàçåòó ó âàøó 
ñêðèíüêó.

ßê ïîâ³äîìëÿº Òåðíîï³ëüñüêà 
äèðåêö³ÿ ÀÒ «Óêðïîøòà», ïåðåä-
ïëàòà ïðîâîäèòüñÿ çà íîâèìè òà-
ðèôàìè, çàòâåðäæåíèìè íàêàçîì 
Ì³í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè 
Óêðà¿íè â³ä 12.10.2020 ¹ 608 òà 
çàðåºñòðîâàíèìè â Ì³í³ñòåðñòâ³ 

þñòèö³¿ Óêðà¿íè 22.10.2020 ð. 
çà ¹ 1032/35315, ¹ 1033/35316 
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òàðèô³â 
íà ïðèéìàííÿ òà äîñòàâêó â³-
ò÷èçíÿíèõ ïåð³îäè÷íèõ äðóêî-
âàíèõ âèäàíü çà ïåðåäïëàòîþ» 
òà â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà-
¿íè «Ïðî äåðæàâíó ï³äòðèìêó 
çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà 
ñîö³àëüíèé çàõèñò æóðíàë³ñò³â» 
(ç òàðèôàìè ìîæíà îçíàéîìè-
òèñÿ çà ïîñèëàííÿì), ïîâ³äîì-
ëÿº Òåðíîï³ëüñüêà äèðåêö³ÿ ÀÒ 
«Óêðïîøòà».

Ïåðåäïëàòèòè âèäàííÿ ìîæíà 
çà íàñòóïíèìè êàòàëîãàìè:
 «Êàòàëîã âèäàíü Óêðà¿íè 

«Ïðåñà ïîøòîþ» íà 2021 ð³ê (I 
ï³âð³÷÷ÿ)»;
 «Êàòàëîã âèäàíü Óêðà¿íè 

«Ïðåñà ïîøòîþ» íà 2021 ð³ê (I 

ï³âð³÷÷ÿ)», ðîçðîáëåíèé äëÿ Äî-
íåöüêî¿ òà Ëóãàíñüêî¿ îáëàñòåé;
 «Êàòàëîãè ì³ñöåâèõ ïåð³î-

äè÷íèõ âèäàíü â³äïîâ³äíî¿ ô³ë³¿ 
ÀÒ «Óêðïîøòà» íà 2021 ð³ê (I 
ï³âð³÷÷ÿ)»;
 «Êàòàëîã âèäàíü çàðóá³æíèõ 

êðà¿í» íà 2021 ð³ê (I ï³âð³÷÷ÿ).
Ïåðåäïëàòíà êàìïàí³ÿ ïðîâî-

äèòüñÿ ó íàñòóïí³ òåðì³íè:
  íà âèäàííÿ çàãàëüíîäåð-

æàâíî¿ ñôåðè ðîçïîâñþäæåííÿ 
äî 16 ãðóäíÿ 2020 ðîêó;
 íà ì³ñöåâ³ âèäàííÿ (îáëàñ-

í³, ì³ñüê³, ðàéîíí³) ó ñòðîêè, 
âèçíà÷åí³ çã³äíî ç óêëàäåíèìè 
ç âèäàâíèöòâàìè (ðåäàêö³ÿìè) 
äîãîâîðàìè;
  íà çàðóá³æí³ âèäàííÿ 

äî 03 ãðóäíÿ 2020 ðîêó.
Çàïðîøóºìî âàñ îôîðìèòè ïå-

ðåäïëàòó íà óëþáëåí³ ïåð³îäè÷í³ 
âèäàííÿ! Ïåðåäïëàòèâøè âèäàííÿ 
íà òåðì³í â³ä 6 ì³ñÿö³â ³ á³ëüøå, 
âè àâòîìàòè÷íî ñòàºòå ó÷àñíè-
êàìè àêö³¿ «ß ëþáëþ ïåðåäïëà-
òó» òà áåðåòå ó÷àñòü ó ðîç³ãðàø³ 
ïîáóòîâî¿ òåõí³êè — òåëåâ³çîð³â, 
ìóëüòèâàðîê, ìóëüòèõë³áîï³÷êè, 
ì³êðîõâèëüîâî¿ ïå÷³, ïðàñîê òîùî. 
Ïåðåäïëàòèâøè äèòÿ÷³ âèäàííÿ, 
âè ìàòèìåòå øàíñ âèãðàòè êîí-
ñòðóêòîðè «LEGO» äëÿ ä³òåé. Àê-
ö³ÿ ðîçïî÷èíàºòüñÿ 1 ëèñòîïàäà 
2020 ðîêó.

Îôîðìèòè ïåðåäïëàòó ìîæíà 
ó â³ää³ëåííÿõ ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó, 
àáî ÷åðåç ëèñòîíîøó íà äîñòàâ-
íèõ ä³ëüíèöÿõ.

Çðîá³òü ïîäàðóíîê ñâî¿ì ð³äíèì 
òà áëèçüêèì, ïåðåäïëàòèâøè ö³-
êàâ³ òà êîðèñí³ âèäàííÿ!

Михайло, 
пенсіонер:
1. Стільки років працює 42 депутати, 
певно нехай така кількість залиша-
ється.
2. Вакцинація — це індивідуальна 
справа. Щодо неї будуть покази та 
протипокази. Якщо у мене таких 
не буде, то я погоджуся на вакци-
націю.
3. Я за легалізацію, тому що в та-
кому випадку не буде проституції 
і відкатів.
4. Сміття. Вирішити проблему 
вивезення сміття та його пере-
робки.
5. Спрощувати процедуру отриман-
ня вогнепальної зброї не варто.

Лариса, 
масажистка:
1. Я думаю, що 40 депутатів було б до-
статньо, а може, навіть і 30. Головне — 
щоб вони були професіоналами.
2. Вакцинація однозначно потрібна, 
тому я погодилася б, адже це наше 
здоров'я і життя.
3. Я проти легалізації проституції 
в Україні, але то складне питання. 
Це розбещення, і воно не потрібне, 
це не в нашій культурі.
4. Я б зробила більше культурних 
заходів щодо традицій та звичаїв 
України. Вони зближують нас та 
єднають.
5. Спрощувати процедуру отри-
мання вогнепальної зброї не вар-
то, тому що я можу відповідати 
за себе, а за те, що твориться в го-
лові у інших, якщо вони матимуть 
зброю, — ні.

Тетяна, 
домогосподарка:
1. Головне — щоб політичний апарат 
функціонував справно. Можна про-
вести і скорочення, адже це додат-
кові витрати на їх заробітну плату.
2. Я погоджуся на вакцинацію, якщо 
вона буде безпечною та ефектив-
ною.
3. Я проти легалізації проституції. 
Чоловік має бути з жінкою, навіщо 
тоді легалізувати проституцію? Бор-
делі мають бути закриті.
4. Я би зробила місто чистішим: 
вулиці, став, центр.
5. Чи варто спростити процедуру от-
римання зброї? Я думаю, що люди 
не повинні мати зброї взагалі.

Олександр, 
тернополянин:
1. Я гадаю, що кількість депутатів 
варто зменшити.
2. Якщо країна отримає вакци-
ну від коронавірусу, я все одно 
не погоджуся на обов'язкову 
вакцинацію.
3. Проституцію в Україні легалізу-
вати не варто, я проти.
4. Я люблю пограти в футбол, за-
йматися спортом, але, на жаль, в мі-
сті не вистачає спортивних майдан-
чиків. Принаймні не у всіх районах, 
тому їх кількість я б збільшив.
5. Процедуру отримання вогнепаль-
ної зброї варто спростити. Я б хотів 
таку мати.

Андрій, 
безробітний:
1. Збільшувати кількість депутатів 
точно не варто. Ліпше хай залиша-
ється стільки, скільки є, аби вони 
щось робили.
2. Я не погоджуся на обов'язкову 
вакцинацію, адже це особистий 
вибір кожного.
3. Проти легалізації проституції, але 
іншого виходу немає.
4. Якби я мав можливість, то за-
йнявся б модернізацією та пере-
обладнанням деяких дорожніх 
розв'язок міста, адже такі є. Вони 
по всьому місті: проспект Бандери, 
Центр, Шостий магазин тощо.
5. Спрощувати процедуру отримання 
зброї ні в якому разі не можна. Якщо 
і легалізувати її, то треба прискіпли-
віше підійти до цього питання, аби 
будь-хто її отримати не міг. Я в тому 
віці, що можу мати зброю, але вона 
мені зараз не потрібна.

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, ВАДИМ ЄПУР, 096–

46–81–758, FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Íàãàäàºìî, Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè 
Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé àíîíñóâàâ 
13 æîâòíÿ ïðîâåäåííÿ ó äåíü âè-
áîð³â âñåíàðîäíîãî îïèòóâàííÿ, 
íà ÿêîìó óêðà¿íöÿì ïðîïîíóþòü 
äàòè â³äïîâ³ä³ íà ï'ÿòü ïèòàíü: ïðî 
ëåãàë³çàö³þ ìåäè÷íîãî êàíàá³ñó, 
äîâ³÷íå óâ'ÿçíåííÿ äëÿ êîðóïö³-
îíåð³â òîùî.

П'ЯТЬ ПИТАНЬ ТЕРНОПОЛЯНАМ 
ВІД РЕДАКЦІЇ «RIA ПЛЮС» 

Як передплатити газету «RIA плюс» через «Укрпошту»

Опитування  У соцмережах активно 
обговорюють п'ять питань від президента, які 
ставили українцям в день місцевих виборів 
25 жовтня. Журналісти «RIA плюс» поставили 
свої п'ять питань тернополянам. Які відповіді 
давали респонденти, читайте в матеріалі

ЖУРНАЛІСТИ ЗАПИТАЛИ В ТЕРНОПОЛЯН НАСТУПНЕ:
1. Яка оптимальна кількість депу-
татів повинна працювати у міській 
раді Тернополя? Наразі їх 42.
2. Чи погодитеся ви на обов'яз-
кову вакцинацію від корона-
вірусу, якщо Україна отримає 
вакцину?
3. Ви за чи проти легалізації про-

ституції в країні?
4. Назвіть одну проблему Терно-
поля, яку б вирішили, якби мали 
можливість?
5. Чи варто спростити процедуру 
отримання вогнепальної зброї і 
чи хотіли б її мати?
Які відповіді ми отримали?
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, ВАДИМ ЄПУР, 

096–46–81–758, FEDIR.VOSINSKYI@

GMAIL.COM 

Äåñÿòü ðîê³â òîìó æóðíàë³ñò 
«20 õâèëèí» òàêîæ ïðîâîäèâ 
òàêèé åêñïåðèìåíò. Òîä³ â³í 
âèòðàòèâ ñóìàðíî 38 ãðèâåíü òà 
äâ³ ãîäèíè ñâîãî ÷àñó â ïîøóêàõ 
ä³éñíî ãàðíèõ ðå÷åé. Òåïåð ìè 
ïîâòîðèëè öþ æ ñïðîáó.

Ðîçïî÷àëè ç îäíîãî ³ç ñå-
êîíä-õåíä³â ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ 
ì³ñòà. Ó ñåêîíä-õåíäàõ º ðîçïîä³ë 
ðå÷åé íà ñåêòîðè: ÷îëîâ³÷èé, æ³-
íî÷èé íà äèòÿ÷èé. Àëå, íàïðè-
êëàä, ó ÷îëîâ³÷îìó ñåêòîð³ ìîæíà 
÷àñòî ïîáà÷èòè ³ æ³íî÷³ ðå÷³.

Ìè ïðèäáàëè øàðô òà ôóòáîëêó 
«íà âàãó». Âîíè êîøòóâàëè 13 òà 
20 ãðèâåíü â³äïîâ³äíî, àëå ÷åê 

íàì íå äàëè. Ó äåíü, êîëè êóïóâà-
ëè îäÿã, ê³ëîãðàì ðå÷åé âàðòóâàâ 
120 ãðèâåíü, àëå ìîæíà ïðèäáàòè 
³ äåøåâøå. «Íàéåêîíîìí³øèì» º 
äåíü ïåðåä çàâîçîì íîâèõ ðå÷åé.

Â ³íøîìó ìàãàçèí³ îáðàëè øòàíè, 
ëåãêó îñ³ííþ êóðòêó òà êîôòó. Ïî-
êóïêè îá³éøëèñÿ íàì â 196 ãðè-
âåíü: øòàíè — 84 ãðèâí³, êîôòà — 
60 òà êóðòêà — 52 ãðèâí³. Ê³ëîãðàì 
ðå÷åé â öüîìó ñåêîíä-õåíä³ âàðòó-
âàâ ó öåé äåíü 121 ãðèâíþ.

Âè ìîæåòå ïðèäáàòè ðå÷³ 
íà ñâ³é ñìàê ³ äåøåâøå, îáðàâ-
øè äåíü, êîëè ê³ëîãðàì îäÿãó 
âàðòóâàòèìå íå 120, à 90, 50 ÷è 
íàâ³òü 30 ãðèâåíü. Òà âñå æ á³ëüøå 
øàíñ³â çíàéòè ìåíø çíîøåí³ ðå÷³ 
ñàìå íà âàø ñìàê â ïåðø³ äí³ 
çàâîçó, îäíàê òîä³ âàì äîâåäåòüñÿ 
çàïëàòèòè á³ëüøå.

РЕКЛАМА

ДЕ ТА ЯК ЖУРНАЛІСТ «RIA ПЛЮС» 
ВДЯГНУВСЯ НА ОСІНЬ ЗА 229 ГРН 
Покупки Якщо ви хочете зекономити, 
то де це ліпше зробити, як не в секонд-
хенді? Журналісти «RIA плюс» перевірили, 
за скільки можна придбати теплий осінній 
одяг, чи можна зекономити та знайти 
дійсно гарні та модні речі

Віднайти дійсно хороші, на нашу думку, речі вдалося майже одразу
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ДІАНА ОЛІЙНИК, 067—346—52—39 

 Êîì³ñ³ÿ ÒÅÁ òà ÍÑ îíîâèëà 
ð³âí³ åï³äåì³÷íî¿ íåáåçïåêè ïî-
øèðåííÿ COVID-19 òà ïðèéíÿëà 
ð³øåííÿ ùîäî îáìåæåíü â ðåã³î-
íàõ ç «÷åðâîíèì» ð³âíåì. Ïðî öå 
ïîâ³äîìëÿº «Óðÿäîâèé ïîðòàë».

Íà çàñ³äàíí³ Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ 
ç ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ 
áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóà-
ö³é, ùî â³äáóëîñÿ 23 æîâòíÿ, îíî-
âèëè ð³âí³ åï³äåì³÷íî¿ íåáåçïåêè 
ïîøèðåííÿ COVID-19.

Òàêîæ Êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿíóëà ïè-
òàííÿ ùîäî îáìåæåíü â ðåã³îíàõ 

ç «÷åðâîíèì» ð³âíåì åï³äåì³÷íî¿ 
íåáåçïåêè ïîøèðåííÿ COVID-19.

Íîâèé ðîçïîä³ë íàáóâ ÷èííîñò³ 
ç 00.00 ãîäèíè 26 æîâòíÿ 2020 ð.

«×åðâîíèé» ð³âåíü åï³äåì³÷íî¿ 
íåáåçïåêè ïîøèðåííÿ COVID-19 
âñòàíîâëåíî ç îáìåæåííÿìè, ïåðåä-
áà÷åíèìè ïóíêòîì 15 ïîñòàíîâè Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 22 ëèï-
íÿ 2020 ð. ¹ 641 «Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ êàðàíòèíó òà çàïðîâàäæåííÿ 
ïîñèëåíèõ ïðîòèåï³äåì³÷íèõ çàõîä³â 
íà òåðèòîð³¿ ³ç çíà÷íèì ïîøèðåí-
íÿì ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿ õâîðîáè 
COVID-19, ñïðè÷èíåíî¿ êîðîíàâ³ðó-

ñîì SARS-CoV-2» çîêðåìà ó Òåðíî-
ï³ëüñüê³é îáëàñò³ — ó ì³ñòàõ Òåðíî-
ï³ëü, Áåðåæàíè, Êðåìåíåöü, ×îðòê³â 
òà ó Áîðù³âñüêîìó, Çàë³ùèöüêîìó, 
Êîç³âñüêîìó, Ìîíàñòèðèñüêîìó, 
Ï³äâîëî÷èñüêîìó, Ï³äãàºöüêîìó, 
Òåðíîï³ëüñüêîìó ðàéîíàõ.

Ó öèõ ì³ñòàõ ³ ðàéîíàõ ä³þòü 
íàñòóïí³ îáìåæåííÿ:
 ïðèéìàííÿ â³äâ³äóâà÷³â ñóá’ºê-

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

çàêëàäàõ ðîçâàæàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³;

 â³äâ³äóâàííÿ îòðèìóâà÷àìè 
ñîö³àëüíèõ àáî ðåàá³ë³òàö³éíèõ 
ïîñëóã óñòàíîâ ³ çàêëàä³â, ùî íà-
äàþòü ñîö³àëüí³ àáî ðåàá³ë³òàö³éí³ 
ïîñëóãè ñ³ì’ÿì, îñîáàì, ùî ïå-
ðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ 
îáñòàâèíàõ (òèì÷àñîâå, äåííå ïå-
ðåáóâàííÿ), êð³ì óñòàíîâ ³ çàêëà-
ä³â, ÿê³ íàäàþòü ñîö³àëüí³ ïîñëóãè 
åêñòðåíî (êðèçîâî), öåíòð³â îáë³êó 
áåçäîìíèõ îñ³á, ìîá³ëüíèõ áðèãàä 
ñîö³àëüíîïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, 
ñîö³àëüíîãî ïàòðóëþâàííÿ.

«Ïîìàðàí÷åâèé» ð³âåíü íà Òåð-
íîï³ëüùèí³ âñòàíîâëåíî ó Áåðå-

æàíñüêîìó, Áó÷àöüêîìó, Ãóñÿòèí-
ñüêîìó, Çáàðàçüêîìó, Çáîð³âñüêî-
ìó, Êðåìåíåöüêîìó, Ëàíîâåöüêî-
ìó, Òåðåáîâëÿíñüêîìó, ×îðòê³â-
ñüêîìó, Øóìñüêîìó ðàéîíàõ.

Æîäåí ðàéîí Òåðíîï³ëüùèíè 
íå ïîòðàïèâ äî «æîâòî¿» ÷è «çå-
ëåíî¿» çîíè êàðàíòèíó.

Ì³í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ìàê-
ñèì Ñòåïàíîâ âêîòðå çàêëèêàâ 
óêðà¿íö³â äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë 
ïðîòèåï³äåì³÷íî¿ áåçïåêè: íîñè-
òè çàõèñí³ ìàñêè, êîðèñòóâàòèñü 
àíòèñåïòèêàìè òà äîòðèìóâàòèñü 
ñîö³àëüíî¿ äèñòàíö³¿.

Які карантинні обмеження діють на Тернопільщині
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ВОЛОДИМИР СУ-

ЛИМА, НАЧАЛЬНИК 

УПРАВЛІННЯ СОЦІ-

АЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ ТЕРНО-

ПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ:

— Соціальні служ-
би допомагають людям, які 
опинились в складних життєвих 
обставинах. Ми можемо надати 
тимчасове житло. На жаль, по-
стійне — рідше. Тому що є чер-
говість в отриманні такого житла, 
є різні нюанси в законодавстві. 
Неподалік Тернополя є Петри-
ківський геріатричний будинок, 

центр реабілітації «Родина», є 
кілька інших центрів, куди ми 
тимчасово можемо поселити 
людей. Ми можемо надати ме-
дичну, матеріальну, гуманітарну 
допомогу, допомогу у відновлен-
ні документів, вирішуємо питання 
харчування, адже у нас є благо-
дійні їдальні.
Відповідно до чинного законо-
давства, діти зобов’язані піклува-
тись про своїх батьків у старості. 
На жаль, є ситуації, коли діти зна-
ходяться далеко і не можуть допо-
могти, або вони самі перебувають 
у складних життєвих обставинах. 
У нас є територіальний центр со-

ціального обслуговування, який 
допомагає понад 500 людям 
похилого віку. Обслуговування 
полягає в тому, що працівники 
кілька разів на тиждень можуть 
допомогти по дому, навідують ста-
реньких, виконують хатні справи.
Також у нас є рішення міськви-
конкому, відповідно до якого 
терцентр може надавати допо-
могу людям, у яких є діти, проте 
на платній основі.
За час, поки жінка має житло, 
в управлінні пообіцяли вирішити 
долю пенсіонерки у юридичній 
площині та зробити усе для того, 
щоб вона не залишилась на вулиці.

 «Діти мають піклуватися про батьків» 

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Öåé äçâ³íîê æóðíàë³ñòêà «RIA 
ïëþñ» îòðèìàëà ê³ëüêà äí³â òîìó. 
Ó ñëóõàâö³ áóëî ÷óòíî ãîëîñ áàáóñ³. 
Ðîçìîâà ÷àñ â³ä ÷àñó ïåðåðèâàëàñü 
ñõëèïóâàííÿìè. Áóëî ÷óòíî, ùî äëÿ 
æ³íêè âàæëèâî, ùîá ¿¿ âèñëóõàëè òà 
äîïîìîãëè. ²ñòîð³ÿ, ÿêó ðîçïîâ³ëà 
ïàí³ Ñâ³òëàíà Ï. (ïð³çâèùå â³äîìå 
ðåä.), çâîðóøóº.

Çàðàç æ³íö³ 85. Âîíà ðîçïîâ³äàº, 
ùî ïðàöþâàëà âèêëàäà÷åì ó Êðå-
ìåíåöüêîìó ³íñòèòóò³, çãîäîì ó Òåð-
íîï³ëüñüêîìó ìåä³íñòèòóò³, ïîò³ì 
ãîòóâàëà ñòóäåíò³â äî ³ñïèò³â ç õ³ì³¿ 
òà á³îëîã³¿ âäîìà. Ó íå¿ äâîº ñèí³â, 
ÿê³ çàðàç ïðàöþþòü òà æèâóòü ñâî-
¿ì æèòòÿì, à îò ¿é, ÿê ç’ÿñóâàëîñü, 
æèòè íåìàº äå.

«20 РОКІВ ВИКЛАДАЛА 
В УНІВЕРСИТЕТІ» 

Ðîçìîâëÿº æ³íêà ðîñ³éñüêîþ. 
Ðîçïîâ³äàº, ùî ðîäîì ç Ìèêîëà-
¿âùèíè. Íà Êðåìåíå÷÷èíó ïðè-
¿õàëà ùå â ìîëîä³ ðîêè íà ðîáîòó 
çà íàïðàâëåííÿì. Çãîäîì ðàçîì 
³ç ÷îëîâ³êîì òà ä³òüìè ïåðå¿õàëà 
ó Òåðíîï³ëü, áî ÷îëîâ³êà ïåðåâåëè 
ïðàöþâàòè â ïåä³íñòèòóò. Ñàìà ïàí³ 
Ñâ³òëàíà âëàøòóâàëàñü âèêëàäà÷åì 
ó Òåðíîï³ëüñüêèé ìåä³íñòèòóò. Òàì 
æ³íêà ïðàöþâàëà äî 1991 ðîêó, 
à äàë³ ÷åðåç ñêîðî÷åííÿ êàäð³â çà-
ëèøèëàñü áåç ðîáîòè.

— Ì³ë³íüêàÿ (çâåðòàííÿ æ³íêà âè-
êîðèñòîâóº ÷àñòî, éîãî çàëèøàºìî 

áåç çì³í. Äàë³ ïðÿìó ìîâó ïåðåêëà-
äàºìî íà óêðà¿íñüêó — ïðèì. àâò.), 
ÿ ÷èòàþ ÷àñòî âàøó ãàçåòó, ïðîøó, 
äîïîìîæ³òü ìåí³. Áî ÿ íå ìàþ äå 
æèòè, — êàæå ïàí³ Ñâ³òëàíà. — 
ß âæå íå çíàþ, êóäè çâåðòàòèñü. 
ß 15 ðîê³â ïðàöþâàëà â ìåäè÷íîìó 
³íñòèòóò³. Ìàéæå 40 ðîê³â ãîòóâàëà 
ñòóäåíò³â «íà äîìó». Ï³äãîòóâàëà äî-
öåíò³â, ë³êàð³â, ÿê³ çàðàç ïðàöþþòü 
â áàãàòüîõ çàêëàäàõ. 26 ðîê³â òîìó 
ÿ ïåðåæèëà îíêîëîã³÷íó îïåðàö³þ. 
Íåëåãêå æèòòÿ â ìåíå, àëå õî÷ó ùå 
ïîæèòè çàðàäè ä³òåé.

«ХОТІЛА БУТИ БІЛЯ ДІТЕЙ» 
Ó ïàí³ Ñâ³òëàíè äâîº ñèí³â, 

â îáîõ ñâî¿ ñ³ì'¿. ª îíóêè. Íàéñòàð-
øîìó — 28 ðîê³â. Â³í ç áàáóñåþ 
ïðàêòè÷íî íå ñï³ëêóºòüñÿ. Îáîº ä³-
òåé ïðàöþþòü. Àëå, çà ¿¿ ñëîâàìè, 
âçÿòè äî ñåáå ìàìó íå ìîæå æîäåí.

Æ³íêà çàâæäè õîò³ëà áóòè áëèæ-
÷å äî ä³òåé. Òîìó ³ç äâîê³ìíàòíî¿ 
êâàðòèðè ïåðå¿õàëà ó ìàëîñ³ìåéêó 
ó ñóñ³äíüîìó áóäèíêó â³ä êâàðòèðè 
îäíîãî ç ñèí³â.

— Ñïî÷àòêó ÿ ïåðå¿õàëà â êâàð-
òèðó ðàçîì ç ñèíîì. Àëå â³í âàæêî 
ïðàöþâàâ, ï³çíî ïðèõîäèâ, ³íêîëè 
äî íüîãî çàõîäèëè äðóç³, âîíè âè-
ïèâàëè. ² ÿ íå çìîãëà. Ïåðå¿õàëà 
â ìàëîñ³ìåéêó, à ÷àñòèíó ãðîøåé 
â³ääàëà ñèíîâ³, ùîá â³í êóïèâ ñîá³ 
êâàðòèðó — ä³ëèòüñÿ áàáóñÿ. — Ó ò³é 
ìàëîñ³ìåéö³ íà Ìàêàðåíêà ÿ òåæ 
íå çìîãëà æèòè: íåìîæëèâî íîð-
ìàëüíî ïîìèòèñü ó âàíí³, ÷àñòî 
íåìàº ãàðÿ÷î¿ âîäè, ³ ÿ ï³äçáèðàëà 

«У МЕНЕ ДВОЄ ДІТЕЙ І ОНУКИ, 
А Я ЖИВУ В ЧУЖИХ ЛЮДЕЙ»
Доля  Пані Світлана розповідає, що їй 
немає де жити, і просить допомоги знайти 
родину, яка могла б взяти у свій дім, або 
кімнатку для оренди. Журналісти «RIA 
плюс» разом з соцслужбами допомогли 
бабусі знайти тимчасовий прихисток. 
Чому пенсіонерка опинилась на вулиці, де 
її діти та хто має допомагати стареньким 
в разі біди, читайте у матеріалі

ãðîøåé ³ õîò³ëà êóïèòè ùîñü êðàùå: 
ìàëåíüêå, àëå ç ãàðíèìè óìîâàìè. 
Òó êâàðòèðó ÿ ïðîäàëà ³ âæå çíà-
éøëà, êóäè ïåðåáðàòèñü.

«УСЕ ЗАБРАЛИ ШАХРАЇ» 
Àëå â íîâå ïîìåøêàííÿ ïåðå¿õàòè 

íå ñóäèëîñü. Óñ³ êîøòè, ÿê³ âïðî-
äîâæ áàãàòüîõ ðîê³â âîíà â³äêëàäà-
ëà íà ñïîê³éíó ñòàð³ñòü, çàáðàëè… 
øàõðà¿, ðîçêàçóº ñï³âðîçìîâíèöÿ.

— ß í³áè â³ä÷óâàëà ùîñü ïåðåä 
ò³ºþ í³÷÷þ, — ïðèãàäóº ïàí³ Ñâ³òëà-
íà. — Äçâîíþ äî ñèíà ³ êàæó: «Ïðè-
¿äü äî ìåíå, â ìåíå òàêà âåëèêà ñóìà 
ãðîøåé». Â³í íå ïîñëóõàâ. Óñ³ êîø-
òè ÿ ïîñòàâèëà íà êàðòêó. Ê³ëüêà 
äí³â äî òîãî ìåí³ çàòåëåôîíóâàòè ç 
áàíêó. Ïîïðîñèëè çì³íèòè ïàðîëü, 
ìîâëÿâ, ïåðåñòàâòå ì³ñöÿìè öèôðè, 
áî òàê âàñ ëåãêî îáìàíóòè. ß íàñòî-
ðîæèëàñü, àëå òàêè ¿õ íå ïîñëóõàëà. 

À òóò ñåðåä íî÷³ äçâîíÿòü ìåí³ ³ 
êàæóòü: «Âàø ñèí ó Â³ííèö³ çáèâ 
ìàøèíîþ ëþäèíó. Ïîòð³áíî, ùîá 
âè ïðè¿õàëè ³ ïîòð³áí³ ãðîø³». ß ñå-
ðåä íî÷³ íàéíÿëà ìàøèíó, ïî¿õàëà 
íà âîêçàë. ̄ äó ³ ñëüîçè íà î÷àõ. Âæå 
ñîá³ äóìàëà, ÿê ìîÿ äèòèíà áóäå 
â òþðì³. Çàê³í÷èëîñü âñå òèì, ùî 
ìåíå ïðàêòè÷íî âåëè òåëåôîííèìè 
äçâ³íêàìè ó âêàçàíå ì³ñöå. Ïîò³ì 
ïðîñòî òåìíà ê³ìíàòà ³ ãîëîñ: «Çà-
ëèøè ãðîø³ òóò». Äóìàëà, ùî âæå ³ç 
íå¿ íå âèéäó, ñëàâà Áîãó, ùî æèâà.

«ЖИЛА У ЧУЖИХ ЛЮДЕЙ» 
Â³äòîä³ âîíà æèëà ó æ³íêè, ç ÿêîþ 

ïîçíàéîìèëàñü ó ïîëîãîâîìó, êîëè 
íàðîäæóâàëà ñèíà ó Êðåìåíö³.

— ß äÿêóþ ò³é æ³íö³, ùî ïðè-
éíÿëà ìåíå, àëå öå âàæêî, — êàæå 
ïàí³ Ñâ³òëàíà. — Áóâàþòü íåïîðî-
çóì³ííÿ. ß ñòàðàþñü ¿é äîïîìàãàòè 
ïî äîìó. Çàðàç öÿ æ³íêà ïåðå¿æäæàº 

Пані Світлані 85. У неї двоє синів, які зараз працюють та 
живуть своїм життям, а от їй, як з’ясувалось, жити немає де. 
Жінка просить про допомогу знайти дешеве житло 

äî ä³òåé. Ó êâàðòèð³ çðîáèëà ðå-
ìîíò, ³ âæå âèñòàâëÿº ¿¿ íà ïðîäàæ, 
òîæ á³ëüøå ç íåþ ìåøêàòè íå ìîæó. 

Íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñòêè, 
÷îìó âîíà íå æèâå ó ä³òåé, â æ³í-
êè ç’ÿâëÿþòüñÿ ñëüîçè. Ñèí³â âîíà 
âèïðàâäîâóº: íå ìàþòü çìîãè. Òîìó 
ïðîñèòü çíàéòè ¿é ïðèòóëîê.

— Îäèí ç ñèí³â âåñü ÷àñ íà ÷óæèõ 
êâàðòèðàõ, íå ìîæå ìåíå âçÿòè, áî 
ÿê ïëàòèòè? — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Ñâ³ò-
ëàíà. — À äðóãèé ñèí «â ïðèéìàõ» 
â îäí³é ê³ìíàòö³ æèâå ç äðóæèíîþ 
³ äâîìà ìàëèìè ä³òüìè. ß ê³ëüêà 
ì³ñÿö³â ïîæèëà ç íèìè, öå äóæå 
òÿæêî. Íà äèâàí³ ñïàëà ç îíó÷êîþ. 
¯é 13 ðîê³â. ß âñå æèòòÿ ä³òÿì äî-
ïîìàãàþ. Îáîº â êðåäèòàõ. Òî ÿ ³ 
íå õî÷ó ¿ì íàâ'ÿçóâàòèñü.

ДЕ ШУКАТИ ДОПОМОГИ?
Çà äîïîìîãîþ æ³íêà çâåðòàëàñü 

ó ì³ñüêèé òåðèòîð³àëüíèé öåíòð. 
Àëå òàì ¿é ëèøå çàïðîïîíóâàëè 
ñîö³àëüíó ¿äàëüíþ, à îò ç æèòëîì 
íå äîïîìîãëè, áî ó æ³íêè º ä³òè, 
ÿê³ ïîâèíí³, â³äïîâ³äíî äî çàêîíî-
äàâñòâà, ï³êëóâàòèñü ïðî áàòüê³â. 
20 æîâòíÿ ïàí³ Ñâ³òëàíà çíîâó çà-
òåëåôîíóâàëà æóðíàë³ñòö³.

— ß ñèäæó íà âóëèö³, ìè ïîñïå-
ðå÷àëèñü ç õàçÿéêîþ ³ ìåí³ ïðîñòî 
íåìàº, êóäè ³òè, — êàæå æ³íêà. 

Ó òîé æå äåíü ìè çâåðíóëèñü 
â óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó 
íàñåëåííÿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç êåð³âíèêîì 
óïðàâë³ííÿ Âîëîäèìèðîì Ñóëèìîþ 
òà ïîâ³äîìèëè, ùî æ³íêà îïèíèëàñü 
â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ.

Ïàí³ Ñâ³òëàíà íà îäíó í³÷ çàëè-
øèëàñü íî÷óâàòè ó ñèíà. Íàñòóïíî-
ãî äíÿ âîíà çâåðíóëàñü â óïðàâë³í-
íÿ. Òàì ¿é çàïðîïîíóâàëè òèì÷àñîâå 
æèòëî ó öåíòð³ ðåàá³ë³òàö³¿ «Ðîäè-
íà», ùî íà âóëèö³ Êîíîâàëüöÿ, 18.

ЗНАЙШЛИ ЖИТЛО НА 90 ДНІВ
22 æîâòíÿ æ³íêà ïðèéøëà ó öåíòð 

ðàçîì ç æóðíàë³ñòêîþ. Çóñòð³ëè 
æ³íêó ïðèâ³òíî. Ïîîá³öÿëè æèòëî 
íà 90 äí³â. Çà öåé ÷àñ â ñîöñëóæá³ 
äîïîìîæóòü âèð³øèòè ¿¿ ïèòàííÿ.

— Óñå, ùî ìè ìîæåìî çàïðîïî-
íóâàòè — öå ì³ñöå ó ò³ñí³é ê³ìíàòö³, 
äå âæå æèâå äâ³ æ³íêè ³ç ä³òüìè. 
Ìîæëèâîñò³ çàïðîïîíóâàòè îêðå-
ìó ê³ìíàòó â öåíòð³ íåìàº, — êàæå 
ïðàö³âíèöÿ öåíòðó ïàí³ ²ðèíà.

Ñàìà æ³íêà ïåðåêîíóº, ùî ç ñó-
ñ³äêîþ ïîìèðèëàñü ³ ùå ê³ëüêà äí³â 
ìîæå ïîæèòè ó íå¿, àáî ó êîãîñü ç 
ñèí³â. Äîïîêè ïèòàííÿ ç æèòëîì 
íå âèð³øèòüñÿ. Âîíà ïðîñèòü äî-
ïîìîãòè ¿é ï³äøóêàòè êâàðòèðó äëÿ 
îðåíäè. Îïëà÷óâàòèìå ¿¿ ³ç ïåíñ³¿.

— ßê ÿ áóäó òóò æèòè, ÿ íå çìîæó 
â îäí³é ê³ìíàò³ ³ç ä³òêàìè, òóò íåìàº 
äå ðå÷³ çàëèøèòè, — êàæå áàáóñÿ.

Òàêîæ íàì âäàëîñü ïîñï³ëêó-
âàòèñü òåëåôîíîì ³ç ñèíîì ïàí³ 
Ñâ³òëàíè. Â³í ñêàçàâ, ùî äîïîìî-
æå ìàì³ ó îôîðìëåíí³ äîêóìåíò³â 
â ñîöñëóæá³, à òàêîæ ³ç ïîøóêîì 
îðåíäîâàíîãî æèòëà äëÿ ìàìè: 
«Âîíà íå çàëèøèòüñÿ íà âóëèö³. 
Í³õòî ¿¿ ³ íå âèãàíÿâ».

P.S. ßêùî âè çäàºòå â îðåíäó 
1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó àáî ê³ìíàòó 
íà ñóìó äî 1 òèñ. ãðí, òåëåôîíóéòå 
ïàí³ Ñâ³òëàí³ 097–341–01–33.

Ó ïàí³ Ñâ³òëàíè äâîº 
ñèí³â, â îáîõ ñâî¿ 
ñ³ì'¿. ª é îíóêè. 
Àëå, çà ¿¿ ñëîâàìè, 
âçÿòè äî ñåáå ìàìó 
íå ìîæå æîäåí

О
Л

Ь
ГА

 Т
У

Р
Ч

А
К

ДОВІДКА 

Управління соціального захисту на-
селення: м. Тернопіль, Лисенка, 8. 
Тел. (0352) 23–56–70.
Тернопільський міський територі-
альний центр соціального обслу-
говування населення: м. Тернопіль, 
вулиця Лисенка, 5, тел. (0352) 
22–06–00, 23–56–68.
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СЕРЕДА, 28 жовтня 

UA: перший
06.00, 06.05, 03.10 Енеїда 
06.30 Книга-мандрiвка 
06.35 М/с «Листи 
вiд Фелiкса» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 01.15, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 00.25, 02.00 Суспiльна 
студiя 
09.30 Т/с «Таємницi Борго 
Ларiчi»
10.30 Стильнi подорожi 
11.00 Дивовижнi сади. Хер-
маннсхоф — Нiмеччина 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA: Фольк. Спогади 
16.25 Т/с «Полдарк»
17.30 Нашi грошi 
18.55 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
19.55 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 
22.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
22.30 Д/ц «Дикi тварини» 
04.05 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю»
05.00 Погода 

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.20 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.10 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали 
2020»
20.45 Т/с «CидорЕнки-СидО-
ренки 2»
21.45 Т/с «Свати» 
22.45, 23.55 «Свiт навиворiт 
11: Китай»
01.05 «Свiт навиворiт»

IНТЕР
05.00, 04.55 «Телемагазин»
05.30, 22.10 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i ї ї 
доньки» 
14.20, 15.20 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий 
випадок. По iншу сторону 
фронту» 
18.00, 19.00, 02.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
23.55 Т/с «Згадати молодiсть 
4»
03.30 Х/ф «Фантастиче кохан-
ня i де його знайти»

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35, 09.55 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином 
Стогнiєм 
10.55, 13.15 Х/ф «Категорiя 6: 
День катастрофи» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.55, 16.10 Т/с «Пес»
17.30 Т/с «Коп з минулого»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
Прем'єра 
21.25 Т/с «Коп з минулого» 16+ 
Прем'єра 
23.30 Х/ф «Двiйник»
01.30 Х/ф «Категорiя 6: День 
катастрофи. Частина перша» 

СТБ
04.20, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»
06.20 Т/с «Комiсар Рекс» 
09.15 «МастерШеф Професiо-
нали 2»
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.35 Т/с «Слiд»
18.05 «СуперМама 2»
19.05 «Про що мовчать жiнки»
20.15, 22.45 Т/с «Коханка 
у спадок» 
01.20 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20 Варьяти
09.00 Т/с «Мерлiн» 
11.10 Х/ф «Механiк»
13.10 Хто проти блондинок
15.10 Хто зверху?
17.10, 19.00 Дiти проти зiрок 
20.50 Х/ф «Новi мутанти»
22.40 Х/ф «Пiслязавтра» 
01.00 Т/с «Новенька»
02.50 Служба розшуку дiтей 
02.55 Зона ночi 
05.00 Абзац 

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

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
07.10 Т/с «Команда А» 
09.10 Х/ф «Уличный боец»
12.10, 17.10 «Затерянный мир»
15.05 Х/ф «Человек ноября»
18.15, 01.55 «Спецкор»
18.50, 02.25 «Джедаи»
19.25 Т/с «Опер по вызову-3»
20.25, 21.30 Т/с «Братья 
по крови-2»
22.35, 00.10 Т/с «Кости-4»
02.55 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

ЧЕТВЕР, 29 жовтня 

UA: перший
06.00, 06.05, 03.10 Енеїда 
06.30 Книга-мандрiвка 
06.35 М/с «Листи вiд Фелiкса» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 01.15, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 00.25, 02.00 Суспiльна 
студiя 
09.30 Т/с «Таємницi Борго 
Ларiчi»
10.30 Стильнi подорожi 
11.00 Дивовижнi сади. Англiй-
ський сад — Нiмеччина 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA: Фольк. Спогади 
16.25 Т/с «Полдарк»
17.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
18.55, 23.00 Д/ц «Боротьба 
за виживання» 
19.30, 22.30 Д/ц «Дикi 
тварини» 
19.55 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 
22.00 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
04.05 Д/ф «Висота 307.5»
05.00 Погода 

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.15 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2020»

11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 
15.10 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали 
2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 Т/с «CидорЕнки-СидО-
ренки 2
21.45 «Право на владу 2020» 
00.45 Х/ф «Виття: Пере-
родження»
02.35 «Життя вiдомих людей 
2019»

IНТЕР
05.25, 22.10 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i ї ї 
доньки» 
14.20, 15.20 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий 
випадок. По iншу сторону 
фронту» 
18.00, 19.00, 02.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
23.55 Т/с «Згадати молодiсть 
4»
02.50 Х/ф «Одержимiсть»
04.25 «М/ф»
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.15 Скарб нацiї 
04.25 Еврика!
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.00 Секретний фронт 
10.55, 13.10 Х/ф «Категорiя-7: 
Кiнець свiту» 
12.45, 15.45 Факти. День 
15.00, 16.25 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Коп з минулого»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi Прем'єра 
21.25 Т/с «Коп з минулого» 16+ 
Прем'єра 
23.35 Х/ф «Не вiдступати i 
не здаватись»
01.35 Х/ф «Категорiя 6: День 
катастрофи. Частина друга» 

СТБ
04.25, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»
06.20 Т/с «Комiсар Рекс» 
09.25 «МастерШеф Професiо-
нали 2»
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.35 Т/с «Слiд»
18.00 «СуперМама 2»
19.05 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «Коханка 
у спадок» 
01.25 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20 Варьяти
09.00 Т/с «Мерлiн» 
11.00 Х/ф «Домашнiй арешт» 
13.10 Дiти проти зiрок 
15.00 Хто зверху?
19.00 Хто зверху?12+ 
21.00 Варьяти12+ 
22.00 Х/ф «Смертельний 
лабiринт»
00.00 Х/ф «Кiстяний томагавк»
02.50 Служба розшуку дiтей 
02.55 Зона ночi 
05.00 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу 
пiд Полтавою 
10.15, 00.00 Країна У 
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить» 
12.15, 17.15 4 весiлля 
14.15, 01.00 Панянка-селянка 

16.15 СуперЖiнка 
21.15 Х/ф «Проблемна дитина 2» 
23.00 Казки У 
02.15 Щоденники Темного
03.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
07.10 Т/с «Команда А» 
09.10 Х/ф «Баал, бог грозы»
11.00, 17.15 «Затерянный мир»
13.50 Х/ф «100 градусов ниже 
нуля»
15.25 Х/ф «Уцелевшая»
18.15, 01.55 «Спецкор»
18.50, 02.25 «Джедаи»
19.25 Т/с «Опер по вызову-3»
20.25, 21.30 Т/с «Братья 
по крови-2»
22.35, 00.10 Т/с «Кости-4»
02.55 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

П`ЯТНИЦЯ, 30 жовтня 

UA: перший
06.00, 06.05, 03.10 Енеїда 
06.30 Книга-мандрiвка 
06.35 М/с «Листи вiд Фелiкса» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 01.15, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 00.25, 02.00 Суспiльна 
студiя 
09.30 Т/с «Таємницi Борго 
Ларiчi»
10.30 Стильнi подорожi 
11.00 Дивовижнi сади. Сад 
Лiннея — Швецiя 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA: Фольк. Спогади 
16.25 Т/с «Полдарк»
17.25 VoxCheсk 
17.30 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Дикi тварини» 
19.55 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 
22.00 Д/ц «Супер-чуття» 
22.30 Д/ф «Краса та вiдчай — 
iмператриця Австрiї»
04.05 Д/ф «Клiтка для двох» 

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 02.50 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 
15.10 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали 
2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 «Лiга смiху 2020»
22.45, 01.35 «Вечiрнiй квартал»
00.00 «Жiночий квартал 2020»
03.50 «Свiтське життя. 2020»
05.10 «Життя вiдомих людей 
2019»

IНТЕР
05.25, 23.00 «Слiдство вели… 
з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i ї ї 
доньки» 
14.20, 15.20 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий 
випадок. По iншу сторону 
фронту» 
18.00, 02.20 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного» 
20.00 «Подробицi тижня»
21.00 Ток-шоу «Мир i вiйна» 
00.50 Х/ф «Мерседес тiкає вiд 
погонi» 
03.45 «Чекай на мене. Україна» 

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 01.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»

05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Анти-зомбi 
11.05 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-3» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-3» Прем'єра 
15.40, 16.15, 00.30, 02.00 Скетч-
шоу «На трьох»
17.15, 20.10 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечiр 
23.15 Скетч-шоу «На трьох-8» 
16+ Прем'єра 

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
06.05, 19.00, 22.45 «Холостяч-
ка»
11.05, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
23.50 «Як вийти замiж»
01.00 «Про що мовчать жiнки»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20 Варьяти
09.00 У кого бiльше
10.50 Кохання на виживання
12.50 Аферисти в мережах
14.50 Х/ф «Почни спочатку»
16.50 Супер топ-модель 
по-українськи
19.00 Супер топ-модель 
по-українськи16+ 
21.00 Х/ф «Пiрати Карибського 
моря: Прокляття «Чорної 
перлини»
23.50 Х/ф «Росомаха»
02.20 Служба розшуку дiтей 
02.25 Зона ночi 
05.20 Стендап шоу

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу 
пiд Полтавою 
10.15, 00.05 Країна У 
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить» 
12.15, 17.15 4 весiлля 
14.15, 01.05 Панянка-селянка 
16.15 СуперЖiнка 
21.15 Х/ф «Зоонаглядач» 
23.05 Казки У 
02.20 Теорiя зради 
03.50 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
07.10 Т/с «Команда А-2» 
09.10, 17.20 «Затерянный мир»
13.15 Х/ф «Обратный отсчет»
15.05 Х/ф «Соучастник»
18.15, 03.30 «Спецкор»
18.50, 04.00 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» 
21.45 Х/ф «Птичка на проводе»
23.55 Х/ф «Гость»
01.50 Х/ф «Сможете ли вы 
меня простить?»
04.30 «Джедаи 2020»
04.45 «Совершенно секрет-
но-2017»
05.10 «Злоумышленники»

СУБОТА, 31 жовтня 

UA: перший
06.00, 06.00, 09.05, 03.00 Ене-
їда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.45, 
02.35, 03.55, 05.35 Новини 
07.15 М/с «Кмiтливий Сяодзi» 
08.05 Д/ц «Супер — чуття. 
Особливий загiн» 
10.10 Х/ф «Марiя Терезiя» 
3,4 с. † 
12.00 Д/ф «Краса та вiдчай — 
iмператриця Австрiї»
13.00 Д/ц «Iсторiї вулканiв» 
13.30 Д/ц «Секрети Сонячної 
системи» 
14.25 Телепродаж 
15.00 UA Фольк. Спогади 
15.55 Вiдсутнiсть доказi в. 
Невадський трикутник 
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ) 
19.30 Т/с «Таємний код вiри»
20.30 Д/ц «Супер-чуття» 

21.25 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи» 
22.00 Х/ф «Штольня»
00.10, 02.25 Погода 
00.15 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
00.45 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
02.00, 04.20 #ВУКРАЇНI
04.45 Бюджетники 

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей 2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
13.05 Т/с «Свати» 
16.35 «Танцi з зiрками 2020»
19.30, 05.10 ТСН 
20.15 «Чистоnews 2020»
20.20 «Маскарад»
22.00 «Жiночий квартал 2020»
23.20, 00.20 «Свiтське життя. 
2020»
01.20 «Лiга смiху 2020»
02.55 Х/ф «Виття: Пере-
родження»

IНТЕР
05.10 «Телемагазин»
05.50 «Слово Предстоятеля»
06.00 Х/ф «Ларрi Краун»
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.00 «Корисна програма»
12.00 Х/ф «В бiй iдуть тiльки 
«старики» 
13.50 Т/с «Нi кроку назад!» 
(12+) 1–6 сс. Заключна 
20.00, 02.40 «Подробицi»
20.30 «Крутiше всiх»
22.30 Х/ф «Якби я тебе 
кохав…»
00.35 Х/ф «Час бажань» 
03.10 «Орел i Решка. Шопiнг» 
04.25 Х/ф «Формула кохання» 

ICTV
05.20 Скарб нацiї 
05.25 Еврика!
05.35 Факти 
06.00 Т/с «Копи на роботi»
07.00 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-3» 
08.15, 14.45 Т/с «Пес»
09.25, 13.00 Т/с «Коп з минулого»
12.45 Факти. День 
16.50 Х/ф «Дев'ять ярдiв-2»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Мiцний горiшок»
21.50 Х/ф «Мiцний горiшок-2»
00.20 Х/ф «Самоволка»
02.05 Х/ф «Не вiдступати i 
не здаватись»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.50, 10.50 Т/с «Мiй чоловiк, 
моя жiнка»
07.50 «Неймовiрна правда про 
зiрок»
12.50 Т/с «Коханка у спадок» 
17.00, 22.55 «Хата на тата»
19.00 «МастерШеф — 10»
00.55 «Я соромлюсь свого 
тiла 7»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20 Варьяти
07.50, 10.00 Орел i Решка 
12.10 Le Маршрутка 
13.10 Хто зверху?
15.10 Х/ф «Пiрати Карибського 
моря: Прокляття «Чорної 
перлини»
18.10 Х/ф «Пiрати Карибського 
моря: Скриня мерця»
21.00 Х/ф «Пiрати Карибського 
моря: На краю свiту»
00.50 Х/ф «Острiв Головорiзiв» 
03.00 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.00 М/ф «Клара та Чарiвний 
Дракон» 
11.45 М/ф «Ретчет i Кланк: 
Галактичнi рейнджери» 
13.30 Х/ф «Зоонаглядач» 
15.30 Х/ф «Супернянь»
17.15 Х/ф «Супернянь 2»
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 

22.00 Х/ф «Людина-вовк»
00.15 Панянка-селянка 
01.15 Теорiя зради 
03.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
09.00 «Джедаи 2020»
10.00 «Затерянный мир»
14.50 Х/ф «Александр»
18.10 Х/ф «Царство небесное»
21.00 Х/ф «Седьмой сын»
22.55 Х/ф «Заклятые враги»
00.35 Х/ф «Брэйвшторм»
02.05 Т/с «Команда А-2» 
02.50 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

НЕДIЛЯ, 1 листопада 

UA: перший
06.00, 06.00, 03.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.45, 
02.35, 03.55, 05.35 Новини 
07.10 М/с «Чорний пiрат» 
08.05 Д/ц «Супер — чуття. 
Особливий загiн» 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви 
в Українi 
13.30, 00.15 Т/с «Таємний код 
вiри»
14.25 Телепродаж 
15.00, 01.05 Країна пiсень 
16.00 Т/с «Модус»
18.00 Д/ц «Iсторiї вулканiв» 
18.40 Д/ц «Всi на море. 
Окiнава» 
19.35 Д/с «Дикая планета» 
20.00 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
21.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
22.00 Х/ф «Римська iмперiя. 
Нерон» 1 с. † 
00.10, 02.25 Погода 
02.00, 04.20 #ВУКРАЇНI
04.45 Святi та грiшнi 

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей 2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.25 «Свiт навиворiт 11: 
Китай»
10.45 «Великi випуски з Анто-
ном Птушкiним 2»
11.45, 01.15 «Свiт навиворiт»
18.15 «Українськi сенсацiї 
2020»
19.30, 05.00 ТСН: «ТСН-Тиж-
день» 
21.00 «Танцi з зiрками 2020»
23.35 «Маскарад»

IНТЕР
05.50 Х/ф «Приборкання 
норовливого» 
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Iнше життя»
12.05 Т/с «Речдок. Особиста 
справа» (16+) 
17.00, 20.30 Т/с «Детектив 
Ренуар»
20.00 «Подробицi»

22.00 Х/ф «В бiй iдуть тiльки 
«старики» 
23.55 «Речдок»

ICTV
05.00 Скарб нацiї 
05.05 Еврика!
05.15 Факти 
05.40, 09.25 Громадянська 
оборона 
06.35 Теорiя змови 
07.30 Анти-зомбi 
08.25 Секретний фронт 
10.20, 13.00 Т/с «Пес»
12.45 Факти. День 
13.45 Х/ф «Мiцний горiшок»
16.20 Х/ф «Мiцний горiшок-2»
18.45 Факти тижня 
21.20 Х/ф «Мiцний горiшок-3: 
Помирати з пiснею»
23.55 Х/ф «Двiйник»
01.50 Х/ф «Фаворитка»

СТБ
05.20 Х/ф «Гусарська балада» 
07.05 Х/ф «Дiвчина без 
адреси» 
08.55 «МастерШеф — 10»
12.55 «Хата на тата»
14.55 «СуперМама 2»
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
21.10 «Я соромлюсь свого 
тiла 7»
23.10 «Детектор брехнi»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20 Х/ф «Острiв Головорiзiв» 
10.00 Дiти проти зiрок 
11.30 Х/ф «Пiрати Карибського 
моря: Скриня мерця»
14.50 Х/ф «Пiрати Карибського 
моря: На краю свiту»
18.10 Х/ф «Пiрати Карибського 
моря: На дивних берегах»
21.00 Х/ф «Пiрати Карибського 
моря: Помста Салазара»
23.40 Х/ф «Кiстяний томагавк»
02.30 Варьяти

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
11.30 Х/ф «Свинопас» 
12.40 Х/ф «Калошi щастя» 
15.30 Х/ф «Проблемна дитина» 
17.15 Х/ф «Проблемна дитина 
2» 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
00.00 Казки У 
01.00 Панянка-селянка 
02.15 Щоденники Темного
03.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
09.00, 00.45 «Затерянный мир»
14.40 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» 
16.50 Х/ф «Птичка 
на проводе»
19.00 Х/ф «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» 
20.50 Х/ф «Копы в юбках»
23.00 Х/ф «Мега-акула против 
Меха-акулы»
02.30 «Облом.UA.»
03.40 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»



14 RIA ïëþñ, 28 æîâòíÿ 2020

áóâ æâàâèì, ³ æîäíà õâîðîáà ìåíå 
íå çóïèíèëà. Êîëè ïî÷àâ çàéìà-
òèñü ëåãêîþ àòëåòèêîþ, ëèøå 
çà ì³ñÿöü ñòàâ ÷åìï³îíîì îáëàñò³, 
ïîò³ì áóëè ïåðåìîãè íà âñåóêðà-
¿íñüêèõ çìàãàííÿõ.

— ×îìó ñàìå ãîëáîë?
— Öå äîñèòü íîâèé ñïîðò, éîãî 

ïðèäóìàëè ó 1945-ìó ðîö³ äëÿ 
òîãî, ùîá äîïîìîãòè ó ðåàá³ë³òàö³¿ 
âåòåðàí³â, ÿê³ ïîâåðíóëèñÿ ç Äðó-
ãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ó íüîìó áåðóòü 
ó÷àñòü ëþäè ç ïîðóøåííÿì çîðó. 
Äëÿ òîãî, ùîá óñ³ áóëè â ð³âíèõ 
óìîâàõ, ãðàâö³ íàäÿãàþòü ìàñêè. 
ß ðîçïî÷èíàâ çàíÿòòÿ ïðîôåñ³é-
íèì ñïîðòîì ñàìå ç ãîëáîëó, ìåí³ 
òîä³ áóëî ëèøå 9. Íà æàëü, íà òîé 
ìîìåíò ó íàñ áóëà äîñèòü ñëàáêà 
êîìàíäà. Òðåíóâàíü áóëî ìàëî, ³ 
çàãàëüíèé êîìàíäíèé äóõ ï³äâ³â. 
ß çðîçóì³â, ùî â êîìàíäíîìó âèä³ 
ñïîðòó íå äóæå ñèëüíèé.

— Ðîçêàæè ïðî ñâî¿ ïåðåìîãè, 
ùî âîíè äëÿ òåáå îçíà÷àþòü?

— Òðåíóâàííÿ-òðåíóâàííÿ-òðå-
íóâàííÿ. Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ â Òå-
ðåáîâë³ êîæíó â³ëüíó õâèëèíó 
ÿ ïðèñâÿ÷óâàâ ñïîðòó, êîëè îä-
íîêëàñíèêè ³øëè â áóôåò, ðîçâà-

æàëèñü, ÿ âèõîäèâ íà ìàéäàí÷èê 
³ òðåíóâàâñÿ. Ó ìåíå ïåðåä î÷èìà 
áóâ ò³ëüêè á³ã ³ âñå. Áóâ ìîìåíò, 
êîëè áóëè äóæå âàæëèâ³ çìàãàííÿ. 
Â 2015-ìó ðîö³ ìåí³ âïåðøå äàëè 
ìîæëèâ³ñòü ïî¿õàòè íà ÷åìï³îíàò 
Óêðà¿íè ç ëåãêî¿ àòëåòèêè. ² ìàé-
æå íàïåðåäîäí³ çìàãàíü ÿ îòðèìàâ 
ñåðéîçíó òðàâìó êîë³íà. Áîÿâñÿ, 
ùî íå äîïóñòÿòü ìåäèêè, áîÿâ-
ñÿ, ùî íå çìîæó, àëå íåçâàæà-
þ÷è íà ñòðàõ, ÿ ñîá³ ñêàçàâ, ùî 
ïî¿äó, îñê³ëüêè ãîòóâàâñÿ òðè 
ðîêè. ß ïî¿õàâ. Áóëî íåïðîñòî, 
àëå çàâäÿêè àêòèâí³é ðåàá³ë³òà-
ö³¿ âèñòóïèâ ³ ïîòðàïèâ ó òð³éêó 
êðàùèõ. ² ç òîãî ÷àñó ÿ çðîçóì³â, 
ùî õî÷ó çàéìàòèñü íå ëèøå ñâîºþ 
ðåàá³ë³òàö³ºþ, à é ³íøèõ ëþäåé.

— Òî ñàìå òîìó òè âñòóïèâ 
íà ñïåö³àëüí³ñòü «ðåàá³ë³òîëîã»?

— Äåñü ç 10-ð³÷íîãî â³êó ÿ çà-
éìàþñü íå ëèøå ñïîðòîì, à é 
ìàñàæíîþ ñïðàâîþ. Ç 15-òè ðî-
ê³â — ðåàá³ë³òàö³ºþ. ß çðîçóì³â, 
ùî ìîæó â³äíîâèòè ñåáå. Êîí-
ñóëüòóâàâñÿ ç ôàõ³âöåì, ÿêèé ðà-
çîì ç òèì, º ìî¿ì íàñòàâíèêîì, 
ç ëþäèíîþ, ÿêà âèõîâàëà â ìåí³ 
÷åìï³îíà. Öå Òàðàñ Äåì÷óê. Ïðè 
íàãîä³ õî÷ó éîìó ïîäÿêóâàòè.

Çàðàç ÿ ñòâîðèâ âëàñíèé ìàñàæ-
íèé áðåíä «Ïîðòàòèâíà ìàñàæ-
íî-ðåàá³ë³òàö³éíà ñòóä³ÿ «Ðåëàêñ 
ïëþñ». Ìè ïðàöþºìî â óñ³õ ì³ñòàõ 
Óêðà¿íè. Ðîçïî÷àëîñü âñå ç Ð³â-

²ÍÒÅÐÂ’Þ

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Íàðîäèâñÿ Äìèòðî Ìóðäçà 
ó Òåðíîïîë³, êîëè éîìó áóëî 
ø³ñòü — ñ³ì’ÿ ïåðå¿õàëà ó ñåëî 
Ãðàáîâåöü, ùî ïîáëèçó Òåðíî-
ïîëÿ. Çãîäîì õëîïåöü íàâ÷àâñÿ 
ó Òåðåáîâëÿíñüê³é ñïåöøêîë³-³í-
òåðíàò³ (çàðàç Òåðåáîâëÿíñüêèé 
ÍÂÊ). Ç 9-ð³÷íîãî â³êó ïðîôå-
ñ³éíî çàéìàâñÿ ãîëáîëîì. Öå âèä 
ñïîðòó ç ì’ÿ÷åì, ÿêèé âõîäèòü 
äî Ïàðàë³ìï³éñüêèõ âèä³â ñïîð-
òó. Óñ³ì ó÷àñíèêàì ãðè çàâ’ÿçóþòü 
î÷³. Ç 15-òè ðîê³â Äìèòðî çàéìàâ-
ñÿ ëåãêîþ àòëåòèêîþ ³ çà ì³ñÿöü 
çàíÿòü âæå çäîáóâ çîëîòî òà áðîí-
çó íà Âñåóêðà¿íñüê³é ñïàðòàê³àä³ 
«Ïîâ³ð ó ñåáå».

Ó 2015-ìó ðîö³ íà ÷åìï³îíàò³ 
Óêðà¿íè ñåðåä äîðîñëîãî åòàïó 
Äìèòðî ñòàâ äâîêðàòíèì ñð³áíèì 
ïðèçåðîì Óêðà¿íè ç ëåãêî¿ àòëåòè-
êè, íåçâàæàþ÷è íà òðàâìó êîë³íà. 
Çãîäîì çäîáóâàâ çîëîòî òà áðîíçó 
ç öüîãî âèäó ñïîðòó. Ïåðåìàãàâ 
íà âñåóêðà¿íñüêèõ çìàãàííÿõ ç 
äçþäî. Òðè ðîêè òîìó ñïîðòñ-
ìåí ðîçïî÷àâ çàéìàòèñü ïàóåð-

ë³ôòèíãîì. Çàðàç Äìèòðî — ìàé-
ñòåð ñïîðòó òà êàíäèäàò â çá³ðíó 
Óêðà¿íè ç öüîãî âèäó ñïîðòó.

Ïðîôåñ³éíèé ñïîðò Äìèòðî 
ïîêèíóâ, ÷îìó öå ñòàëîñü, ùî 
íàäèõàº éîãî íà íîâ³ ïåðåìîãè 
òà ÷èì çàðàç çàéìàºòüñÿ ÷åìï³îí, 
÷èòàéòå â ³íòåðâ’þ.

— Ç ÿêîãî â³êó òè ïî÷àâ çà-
éìàòèñü ñïîðòîì òà ñê³ëüêè ðîê³â 
ó òåáå ï³øëî íà òå, ùîá ñòàòè ÷åì-
ï³îíîì Óêðà¿íè?

— Ó ïðîôåñ³éíîìó ñïîðò³ 
ÿ ïðîâ³â 13 ðîê³â. Ç 10-ð³÷íîãî 
â³êó áóâ ïðèçåðîì òà ïåðåìîæöåì 
ðàéîííèõ, îáëàñíèõ òà âñåóêðà¿í-
ñüêèõ çìàãàíü. ß — ï’ÿòèðàçîâèé 
×åìï³îí Óêðà¿íè ç ëåãêî¿ àòëåòè-
êè. Ó ìåíå ²-à ãðóïà ³íâàë³äíîñò³ 
÷åðåç ç³ð. Ó äèòèíñòâ³ ë³êàð³ ìåí³ 
çàáîðîíÿëè çàéìàòèñü ñèëîâèì 
ñïîðòîì, òîìó ùî áóäü-ÿê³ ô³çè÷-
í³ íàâàíòàæåííÿ áóëè ìåí³ ïðîòè-
ïîêàçàí³. Ë³êàð³ êàçàëè, ùî â òîé 
÷àñ øâèäêèõ ðóõ³â ìåí³ íå ìîæíà 
áóëî ðîáèòè, áî öå ìîãëî ïîøêî-
äèòè çîðîâèé íåðâ á³ëüøå, í³æ 
áóëî. Àëå ÿ, ÿê óñ³ ä³òè, ðîáèâ 
âñå ç òî÷í³ñòþ äî íàâïàêè (ïîñì³-
õàºòüñÿ — ïðèì. ðåä.). ß çìàëêó 

МАЙЖЕ НЕ БАЧИТЬ, АЛЕ СТАВ 
ЧЕМПІОНОМ ТА СТВОРИВ БІЗНЕС
Персона  Досягнення Дмитра Мурдзи з 
Тернопільщини у спорті важко перелічити. 
Він неодноразовий чемпіон України. У нього 
36 медалей за перемоги, а йому лише 
23 роки. Хлопець змалку практичного нічого 
не бачить. Але це не стало перешкодою 
для того, щоб реалізувати себе і в спорті, 
і в літературі. Також Дмитро зараз активно 
займається масажем та реабілітацією 

Дмитро Мурдза переконаний, що головне і в спорті, і 
в реабілітації — це правильні думки. Він каже: «Ти думаєш 
про перемогу — ти перемагаєш, ти боїшся — все, ти програв» 

«ß í³êîëè íå ïàäàþ 
äóõîì, ÿê³ ïðîáëåìè 
íå áóëè á — ÿ â³ðþ 
ó êðàùå ³ äóìàþ ïðî 
õîðîøå... ùî äóìàºìî 
— òå é îòðèìóºìî» 

íîãî, ÿ òàì íàâ÷àþòü â äåðæàâíî-
ìó óí³âåðñèòåò³ íà ñïåö³àëüíîñò³ 
«Ô³çè÷íà òåðàï³ÿ òà åðãîòåðàï³ÿ».

— Ïðîáëåìè ³ç çîðîì — íå ïå-
ðåøêîäà òâî¿é ä³ÿëüíîñò³?

— Í³, ³ íàâ³òü íàâïàêè — öå 
ìîÿ ïåðåâàãà. Êîëè ëþäèíà ïîãà-
íî áà÷èòü — ó íå¿ ÷óäîâî ðîçâèíå-
í³ òàêòèëüí³ â³ä÷óòòÿ. ² ïðàêòè÷íî 
óñå, ùî ìåí³ äàâàëè çà òðè ðîêè 
íàâ÷àííÿ, ÿ çíàâ ÷åðåç ïðàêòèêó. 
ß ìîæó òâî¿ ì’ÿçè ïðîùóïàòè, 
ÿê ðåíòãåí. Óïðîäîâæ äâîõ-òðüîõ 
õâèëèí êàæó, ÿêà ä³ëÿíêà ïîøêî-
äæåíà.

— ßêó íàéá³ëüøó âàãó òè ï³ä-
í³ìàâ?

— Íàïðèêëàä, ó ñèëîâîìó òðè-
áîðñòâ³, ïàóåðë³ôòèíãó, ó ñóì³ ç 
òðüîõ âïðàâ ÿ ï³äí³ìàâ 520 ê³ëî-
ãðàì³â. Âïðàâó «ïðèñ³ä ç³ øòàí-
ãîþ» âèêîíóâàâ ç âàãîþ 177,5 ê³-
ëîãðàìà.

— ßê íàëàøòîâóâàâ ñåáå ïåðåä 
â³äïîâ³äàëüíèìè çìàãàííÿìè?

— ß íàâåäó ïðèêëàä ç ðåàá³ë³-
òàö³¿: êîëè òè íàëàøòîâóºø ñåáå 
ïñèõîëîã³÷íî íà îäóæàííÿ, òîä³ ³ 
ô³çè÷íî ìîæíà ñåáå íàëàøòóâàòè. 
Òàê ñàìî òóò: òè äóìàºø ïðî ïåðå-
ìîãó — òè ïåðåìàãàºø, òè áî¿ø-
ñÿ — âñå, òè ïðîãðàâ. Íà çìàãàííÿ 

í³êîëè íå ìîæíà éòè ç ïîãàíèì 
íàñòðîºì. Ñïîðòñìåí ìàº áóòè 
ó áîéîâîìó íàñòðî¿. Ìåíå â÷èëè: 
òâ³é ñóïåðíèê — öå øòàíãà. Í³! 
Øòàíãà — öå ìîÿ ïîäðóãà.

— ×îìó òè ïîêèíóâ ïðîôåñ³éíèé 
ñïîðò?

— Áóëà òðàâìà, ³ ÿêùî ïðî-
äîâæóâàòè çàéìàòèñü ñèëîâèìè 
âïðàâàìè, òî âîíà ïðîãðåñóâàòè-
ìå. Çàõâîðþâàííÿ âäàëîñü çàë³êó-
âàòè, àëå ùîá íå ðèçèêóâàòè äàë³, 
ÿ âèð³øèâ ï³òè ç³ ñïîðòó. Çâ³ñíî, 
«äëÿ äóø³» ÿ òðåíóþñü. Ï³äí³ìàþ 
ìàëó âàãó, äåñü ê³ëîãðàì³â 100.

— Ùî òåáå íàäèõàº íà ïåðå-
ìîãè?

— ß í³êîëè íå ïàäàþ äóõîì, 
ÿê³ ïðîáëåìè íå áóëè á — ÿ â³ðþ 
ó êðàùå ³ äóìàþ ïðî õîðîøå. 
Óñ³ì, õòî íå ìîæå ñåáå çíàéòè 
â æèòò³, àáî ìàº òðóäíîù³, ëèøå 
ñêàæó: â³äâîë³êàéòå ñåáå, áóäü-
òå àêòèâí³, íå ãðóçí³òü ó ñâî¿õ 
ïðîáëåìàõ. Äèâ³òüñÿ êîìåä³éí³ 
ô³ëüìè, ïðîâîäüòå ÷àñ ç äðóçÿìè, 
áóäüòå àêòèâí³ äî æèòòÿ. 

Â³ä ÷îãî ëþäèíà ðóéíóºòüñÿ? 
Â³ä òîãî, ùî äóìàº ïðî ïîãàíå. 
Óñ³ õâîðîáè, óñ³ á³äè ³äóòü â íàñ ç 
ãîëîâè. Ïðî òå, ùî äóìàºìî — òå 
³ îòðèìóºìî.

Дмитро Мурдза каже, що «бачить» м’язи руками, як рентген. 
За дві-три хвилин може сказати, яка ділянка пошкоджена
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— Дружина сказала, що 
я проводжу мало часу з дитиною, 
а потім показала на якогось 
дрібного пацана у нас вдома.

***
— Що таке середній клас?
— Середній клас — це коли 
загалом-то класно, але якось 
середньо.

***
Довго не могла зрозуміти причину 
поганого самопочуття. Зробила 
УЗД, здала кров на все, перевірила 
гормони, зробила МРТ, відвідала 
невропатолога, записалася 
на кардіограму і рентген. Принесла 
результати своєму лікарю і питаю, 

що він бачить?
— Бачу, що у вас є гроші й енергія.

***
А знаєте, друзі, що всі великі 
люди тому і були великими, що їм 
не доводилося щоранку тягнутися 
на роботу. На їхніх будинках так і 
написано: «У цьому будинку жив і 
працював…»

***
Побачивши нові груди Марії 
Іванівни, учні зрозуміли, що вони 
здавали гроші не на штори.

***
Відкрилася «гаряча лінія» з питань 
опалення. Тепер кожен може 
подзвонити та дізнатися, чому 

лінія гаряча, а батарея у квартирі 
холодна?

***
— Бійці, потрібні добровольці, 
полагодити рацію на танку.
— А вона на провідниках чи ще 
на лампах?
— Повторюю окремим особам: 
рація — на танку!

***
— Лікарю, я з'їв піцу разом з 
упаковкою. Я помру?
— Ну, усі коли-небудь помруть…
— Всі помруть! Жах, що я наробив!

***
Життя дачника — це постійна 
боротьба з сусідськими дітьми, 

які вважають його город своїм, і 
своїми дітьми, які вважають його 
чужим.

***
Оголошення: «Всім, хто 
скаржиться на те, що смак 
шаурми змінився: це тому, 
що працівники тепер миють 
руки. Прохання поставитися 
з розумінням, скоро все 
повернеться на свої місця».

***
— Привіт, сусіде! Приходжу 
додому, а дружини немає. Вона 
до тебе, бува, не заходила?
— Гадки не маю. Зараз покличу, 
сам у неї запитаєш.

ÐÎÇÂÀÃÈ
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ОВЕН Кохані порадують приєм-
ними сюрпризами, а якщо у вас 
були конфлікти з другою поло-

винкою, то нарешті зможете налагодити 
стосунки. У листопаді зможете влаштува-
ти собі невелику відпустку. На роботі зірки 
радять уникати конфліктів. Покупки слід 
відкласти. Неодружені і незаміжні можуть 
зануритися з головою в новий роман.

ТЕЛЕЦЬ Постарайтеся стри-
мувати емоції. Інакше можливі 
конфлікти з коханими, а також 

дітьми. У листопаді не варто вплутува-
тися в нові ризикові справи, так як вони 
не принесуть доходу. Кожну пропозицію 
обмірковуйте кілька разів. Якщо ви пе-
ребуваєте в пошуках кохання, цей період 
краще присвятити своєму розвитку.

БЛИЗНЮКИ Близнюкам варто 
бути м’якшими, інакше вас просто 
не зрозуміють. Через це можливі 

сварки і неприємні ситуації. У першій по-
ловині місяця вас чекає неприємна звістка 
від коханої людини. Поставтеся до цього 
спокійно. Також можлива довгоочіку-
вана покупка або ви нарешті візьметеся 
за справу, яку постійно відкладали.

РАК Ракам варто перегляну-
ти свої стосунки з рідними. 
Варто спробувати поговорити і 

розібрати неприємну ситуацію. Будьте 
обережні з фінансами. Цілком можливо, 
що в листопаді ви не отримаєте того 
прибутку, на який сподівалися, тому 
не витрачайте гроші. Уникайте кон-
фліктів з начальством, інакше це може 
загрожувати звільненням. 

ЛЕВ Потрібно більше уваги при-
ділити робочим питанням. У вас 
зібралося багато невирішених 

справ, якщо ви зараз не організуєтесь, 
то просто вимотаєте себе. Спробуйте 
не ставити свою точку зору вище за ін-
ших, адже через це можливі непорозу-
міння. Якщо планували покупку, краще 
зробити її саме в цьому місяці. Він буде 
сприятливим для фінансових вкладень.

ДІВА Дівам варто максималь-
но обдумувати свої витрати. 
Приділіть час кар’єрі, так як 

цілком можливо, що вам надійде нова 
пропозиція по роботі. Не пропустіть свій 
шанс. У стосунках з близькими постарай-
теся не перегинати палку і прислухайтеся 
до їхньої думки. Адже вони часто обра-
жаються через вашу холодність.

ТЕРЕЗИ Якщо ви перебуваєте 
в роздумах і ще не вирішили, чи 
варто братися за новий проєкт, 

зірки радять не втрачати свій шанс. 
Пропозиція по роботі принесе успіх і 
гроші. Тим, хто хоче поміняти роботу, це 
варто зробити саме в листопаді. У другій 
половині місяця вас чекає приємна 
звістка від близьких. 

СКОРПІОН Скорпіонам варто 
ретельно обмірковувати кожен 
крок, інакше вкладення коштів 

принесе розчарування. Розберіться з 
навантаженням на роботі, адже ви часто 
звалює на себе непосильні завдання, 
що погано позначається на вашому 
самопочутті. У стосунках з близькими 
постарайтеся бути менш вимогливими. 

СТРІЛЕЦЬ Стрільців чекає поліп-
шення справ на роботі, надбавка 
до зарплати або вас помітить 

керівництво. Деяким представникам 
знаку запропонують кращу посаду, 
відмовлятися від неї не варто. У родині 
вас очікує гармонійний і сприятливий 
період. Близькі порадують розумінням, 
а від друзів можлива звістка. 

КОЗЕРІГ У листопаді ви зможете 
вибратися з затяжного періоду 
безгрошів’я або проблем. У вас 

все налагодиться, надійдуть нові пропо-
зиції. Деяких Козерогів чекає надбавка 
до зарплати. Зірки рекомендують більше 
часу проводити з близькими. Якщо ви 
самотні, цей місяць стане сприятливим 
для знайомств.

ВОДОЛІЙ Спробуйте приборка-
ти свої емоції, інакше в листопаді 
вас можуть очікувати конфлікти 

як вдома, так і на роботі. Навіть якщо 
вам здається, що ви у всьому праві, слу-
хайте інших. У фінансовому плані у вас 
все буде гладко, але серйозних покупок 
краще не робити. У стосунках з коха-
ними людьми будьте м’якшими. Вони 
вимагають від вас розуміння і любові.

РИБИ У листопаді будьте 
активними і наполегливими. 
Не упускайте нових фінансо-

вих можливостей, сміливо беріться 
за цікаві проєкти. У вас все вийде. Якщо 
хочете взяти відпустку, перша половина 
листопада стане відмінним часом для 
відпочинку. У родині очікує гармонія. 
Більше висловлюйте свої почуття і часті-
ше проводити час з коханою людиною.

Гороскоп на листопад 

АНЕКДОТИ
— Як відрізнити порядну люди-
ну від порядної сволоти?
— Винятково експерименталь-
ним шляхом.
— Це як?
— Дай мені 100 баксів.
— Не дам!
— Експеримент закінчено.

***
— Як настрій?
— Он бачиш, там високо-висо-
ко підноситься плінтус…

***
— Смію нагадати, пане суддя, 
що минулого року я врятував 
вашу дружину під час пожежі.
— Підсудний! Які ще злочини 
на вашій совісті?

***
— Який сувенір тобі привезти з 
Німеччини?
— BMW…

***
— Батюшко, у вас зіниці розши-
рені… Що з вами?
— У мене прихід.

***
— Бачиш руку?
— Ну, бачу.
— Бачиш, обручки немає?
— Ну-у-у…
— Роблю, що хочу! Ясно тобі?

***
Зайшов недавно на заняття з 
йоги, як ніби на складі злама-
них манекенів побував.

***
— Розочко, ви 10 кіло підні-
мете?
— Запросто!
— А 50?
— Легко!
— А 100?!
— А як же я, по-вашому, встаю 
вранці?

***
Тату, а чому у нас національ-
ність по мамі визначають?
— Ізя, синку! Тому, що тільки 
мама точно знає, хто твій тато.

***
Маленький хлопчик підходить 
до поліцейського і каже:
— Дядьку поліцейський, там 
у дворі бійка йде вже пів 
години!

— Що ж ти не покликав мене 
раніше?
— Тому що на той час мій тато 
перемагав.

***
Якщо написати шпаргалку 
олівцем на грошовій купюрі, 
то спроба відібрати шпаргалку 
у студента буде мати вигляд 
хабаря.

***
— У наших дітей ще не все 
втрачено.
— З чого це ти взяв?
— Я сьогодні бачив, як діти 
гралися в пісочниці своїми 
смартфонами.

***
— Чому все раніше робилося 
так, як хотів того дід, а зараз 
його думка усіма ігнорується?
— Сам винен, рушницю свою 
продав.

***
Більшість людей не слухають. 
Вони просто чекають своєї 
черги знову заговорити.

***
— Ти будеш за мною нудьгу-
вати?
— Я буду страждати.
— Так може мені залишитися?
— Ні! Я вже домовилася з тим, 
хто скрасить моє страждання.

***
До речі, знаєте, чому деякі 
люди пишуть сімку з горизон-
тальною рискою посередині, 
хоча на друкарських машин-
ках і комп'ютерах використо-
вується звичайна сімка, без 
риски? Просто коли Мойсей 
зійшов з гори Синай, став 
читати своєму народу десять 
заповідей і дійшов до сьомої 
заповіді
«Не чини перелюбу», народ 
хором став голосити: "Закресли 
сімку, закресли!"

***
— Приснилося мені, що всю ніч 
каталася на велосипеді.
— А мені, що всю ніч кохався.
— Зі мною?
— Ні, ти кудись поїхала на вело-
сипеді…
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