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 У громадському транспорті у 
спеку місцеві проходять справжні 
тортури. Поки доїдеш — весь піт 
зійде. Температура зашкалює, від 
задухи деякі пасажири втрачають 
свідомість. Як врятуватися?

 Чи повинні бути кондиціонери, 
які умови мають виконувати 
перевізники та як рятуватися 
тернополянам? Журналісти «RIA 
плюс» провели експеримент та 
з'ясували, чи реально щось змінити

с. 3

ЯК У БАНІ НА КОЛЕСАХ
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу (диспетчер) 51-97-58,  

(050) 437-43-53

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія Тернопільської міської ради 

у робочі дні, з 9.00 до 18.00 

067-009-15-40

Довідкова залізничного вокзалу 47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова - 

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

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

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.

ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 

097–161–41–50 

«Ä³çíàëàñü, ÿêó ñóìó òðåáà 
çäàòè íà ðåìîíò ãðóïè â ñàä-
êó — 1000 ãðèâåíü, ³ ùå òðåáà 
êóïèòè êàíöåëÿð³þ ³ ïîáóòîâó 
õ³ì³þ, öå ùå 500 ãðí. Ñêàæ³òü, 
ÿê³ ñóìè ó âàñ, áî äóìàþ, ÷è öå 
âñþäè òàê», — ïèøå ó ñîöìåðåæàõ 
òåðíîïîëÿíêà ²ðèíà.

Íåâäîâç³ æ³íêà äîäàº, ùî êîø-
òè çáèðàþòü íå ïðàö³âíèêè ñàä-
êà, à ñàì³ áàòüêè, áî ¿ì ïîêàçàëè 
ñòàí ãðóïè, ³ âîíè âèð³øèëè, ùî 
ä³òè íå ìîæóòü íàâ÷àòèñü ó òàêèõ 
óìîâàõ.

Òåðíîïîëÿíêà Ìàð³ÿ ïèøå 
ó ñï³ëüíîò³ Facebook, äå êîìóí³-
êóþòü ì³æ ñîáîþ òåðíîï³ëüñüê³ 
ìàìè, ùî â îäíîìó çàêëàä³ îñâ³òè 
íà ðåìîíò êëàñó äëÿ ïåðøà÷ê³â 
«íà ïî÷àòîê» çáèðàþòü ïî òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü ç áàòüê³â.

КОЛИ ГРОШІ ВИМАГАЛИ У… 
ДИТИНИ 

Ó áåðåçí³ öüîãî ðîêó æóðíàë³ñòè 
«RIA ïëþñ» ðîçïîâ³äàëè ³ñòîð³þ 
øåñòèêëàñíèêà Ïåðåïåëüíèñüêî¿ 
øêîëè, ùî â Çáîð³âñüê³é ÎÒÃ.

Êëàñíèé êåð³âíèê ó÷íÿ ùå ç 
âåðåñíÿ âèìàãàëà ó äèòèíè çäà-
òè 178 ãðèâåíü íà ðåìîíò êëàñó, 

ïåðåêîíóâàëà â ñîöìåðåæàõ ìàìà 
ó÷íÿ. Æ³íêà îïóáë³êóâàëà ôîòî 
òàáåëÿ òà ùîäåííèêà ñâîãî ñèíà, 
äå ïðîñòèì îë³âöåì áóëà çàïèñàíà 
ñóìà, ÿêó ïîòð³áíî çäàòè í³áèòî 
íà ðåìîíò.

Àáè íå âèòðà÷àòè ñâ³é ÷àñ 
íà ðåìîíò êëàñó, äåÿê³ áàòüêè 
â Òåðíîïîë³ âèð³øóþòü ïëàòèòè 
çà ðåìîíòè øê³ëüíèì ìàéñòðàì òà 
ïðèáèðàëüíèöÿì. À äåõòî íàâ³òü 
íàéìàº êë³í³íãîâ³ êîìïàí³¿, àáè ò³ 
ïðèáðàëè ó êëàñí³é ê³ìíàò³ ï³ñëÿ 
ðåìîíòó.

Ó ïðàéñ-ëèñòàõ òåðíîï³ëüñüêèõ 
êë³í³íãîâèõ êîìïàí³é çíàõîäèìî 
ðîçö³íêè:

Âàðò³ñòü ïðèáèðàííÿ ï³ñëÿ ðå-
ìîíòó — 35–45 ãðí çà ì2, âàð-
ò³ñòü ìèòòÿ â³êîí ï³ñëÿ ðåìîíòó 
â³ä 100 ãðí çà ì2.

ХТО ВІДПОВІДАЄ ЗА БЕЗПЕКУ?
Íåùîäàâíî â îäí³é ç³ øê³ë 

×åðêàñüêî¿ îáëàñò³ òðàïèâñÿ 
íåùàñíèé âèïàäîê. Ìàìà ó÷åíèö³ 
ñüîìîãî êëàñó ä³ñòàëà ñåðéîçíó 
òðàâìó. Æ³íêà ôàðáóâàëà ñò³íè 
â øê³ëüíîìó êëàñ³, âïàëà ç³ ñõîä³â 
³ çëàìàëà õðåáåò ó äâîõ ì³ñöÿõ. 
Ïðî öå ³íôîðìóþòü ó ñï³ëüíîò³ 
«Áàòüêè SOS».

Ñàìà ïîñòðàæäàëà ïðîòè ðîçãî-
ëîñó. Æ³íêà êàæå, ùî âèííà ñàìà, 

ХТО МАЄ РОБИТИ І ПЛАТИТИ 
ЗА РЕМОНТИ У КЛАСАХ ТА ГРУПАХ 
Освіта  Літо — пора ремонтів у класних 
кімнатах школярів та навчальних групах 
дошкільнят. Але хто має оплачувати 
це і, власне, виконувати самі роботи? 
Запитуємо про це в управлінні освіти і 
науки. А права батьків пояснює юрист

áî íåïðàâèëüíî ïîñòàâèëà ñõîäè.
«Ïîñòðàæäàëà ïðåòåíç³é 

äî øêîëè íå ìàº, îñê³ëüêè ââà-
æàº âèííîþ ñåáå. Òîìó ïîñò — 
øâèäøå çàñòåðåæåííÿ äëÿ «ëþ-
áèòåë³â» â³äðåìîíòóâàòè øêîëó: 
ÿêùî ç âàìè ùîñü òðàïèòüñÿ ï³ä 
÷àñ ðåìîíòó, òî öå áóäóòü âàø³ 
ïðîáëåìè», — íàïèñàëà êîðèñ-
òóâà÷êà Ë³íà Ç³ãóðà òà äîäàëà, 
ùî äèðåêòîðêà øêîëè âèä³ëèëà 
äîïîìîãó ïîñòðàæäàë³é ó ðîçì³ð³ 
500 ãðèâåíü.

Õòî æ â³äïîâ³äàº çà áåçïåêó 
ëþäåé, ÿê³ ðåìîíòóþòü êëàñè, 
ìè çàïèòàëè â óïðàâë³íí³ îñâ³òè 
Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

— Çà âåñü ïðîöåñ, ÿêèé â³äáóâà-
ºòüñÿ ó çàêëàä³ îñâ³òè, â³äïîâ³äàº 
êåð³âíèê çàêëàäó, òîáòî äèðåêòîð 
øêîëè. Àëå òóò æ³íêà ìàº ðàö³þ 
ó ñâî¿é ïîçèö³¿, áî ÿê³ ïðåòåí-
ç³¿ âîíà ìîæå ìàòè äî êåð³âíèêà 
çàêëàäó, ÿêùî ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòè-

âè âîíà õîò³ëà ïðîâîäèòè ïåâí³ 
ðîáîòè, — êîìåíòóº íà÷àëüíèê 
â³ää³ëó äîøê³ëüíî¿, ñåðåäíüî¿ òà 
ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè ²ðèíà Ñóì. — 
Ñïðàâà â òîìó, ùî â êîæíîìó 
çàêëàä³ îñâ³òè º â³äïîâ³äàëüíèé 
çà ³íñòðóêòàæ³ ç òåõí³êè áåçïåêè, 
³ ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè ìàþòü 
áóòè îçíàéîìëåí³ ç íèìè.

Çà ñëîâàìè ïàí³ Ñóì, ÿêùî 
íåùàñíèé âèïàäîê òðàïèâñÿ ï³ä 
÷àñ âèêîíàííÿ ðîá³ò ó çàêëàä³ 
ï³äðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ, â³äïî-
â³äàëüíèì çà öå áóäå îðãàí³çàö³ÿ, 
ÿêà ïðîâîäèòü ðåìîíò.

ЗА ЧИЇ КОШТИ МАЮТЬ 
РЕМОНТУВАТИ 

ßê ïîÿñíþº íà÷àëüíèöÿ óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè Òåðíîï³ëüñüêî¿ îá-
ëàñíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Îëüãà Õîìà, 
îïëà÷óâàòè ðåìîíòè ìàþòü áà-
ëàíñîóòðèìóâà÷³, òîáòî êîøòè 
âèä³ëÿòè ïîâèíí³ â ñàìèõ ÎÒÃ, 
äî ÿêèõ íàëåæàòü øêîëè ÷è ñàäêè.

— Áóäü-ÿêèé çàêëàä îñâ³òè 
ï³ñëÿ äåöåíòðàë³çàö³¿ º ó âëàñ-
íîñò³ òî¿ ÷è ³íøî¿ ãðîìàäè. Ï³ñ-
ëÿ òîãî, ÿê â³äáóëàñü ðåôîðìà, 
êîæåí ³ç çàêëàä³â îòðèìàâ ñâîãî 
çàñíîâíèêà. Çàðàç ó íàñ íà òå-
ðèòîð³¿ îáëàñò³ º 55 ãðîìàä, ÿê³ 

â ñâî¿é âëàñíîñò³ ìàþòü çàêëàäè 
äîøê³ëüíî¿, ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè 
òà çàãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè, — êàæå 
ïàí³ Õîìà. — Çàñíîâíèêè ìàþòü 
îòðèìóâàòè â³ä êîæíîãî çàêëàäó 
îñâ³òè ëèñòè-ïðîõàííÿ ³ç âêàçà-
íèìè ïîòðåáàìè òîãî ÷è ³íøîãî 
çàêëàäó ³ â³äïîâ³äíî ðåàãóâàòè 
íà ò³ ïðîõàííÿ. Õî÷à ÿ ðîçóì³þ, 
ùî â îäèí ð³ê çàäîâîëüíèòè óñ³ 
ïðîáëåìè áóäå âàæêî, îñîáëèâî, 
êîëè ¿õ íà òåðèòîð³¿ ãðîìàäè ïðè-
áëèçíî 40. Àëå îñíîâí³ ïîòðåáè, 
ÿê³ ñòîñóþòüñÿ òîãî ÷è ³íøîãî 
êëàñó, çàêóï³âë³ ôàðá òà ³íøèõ 
ìàòåð³àë³â, ìàâ áè ïåðåäáà÷èòè 
çàñíîâíèê.

Êð³ì òîãî, ÿê çàçíà÷àº ãîëîâíà 
îñâ³òÿíêà îáëàñò³, êîæåí çàêëàä 
îñâ³òè ìàº âëàñíèé ñïåöôîíä, 
ÿêèé ôîðìóþòü ç áëàãîä³éíèõ 
âíåñê³â. ² êîøòè íà ðåìîíò ìîæ-
íà áðàòè çâ³äòè, à íà ïåäàãîã³÷í³é 
ðàä³ íàäàòè çâ³ò ïðî âèêîðèñòàííÿ 
ãðîøåé íà ò³ ÷è ³íø³ ïîòðåáè.

— ßêùî áàòüêè äîáðîâ³ëüíî õî-
÷óòü äîïîìîãòè òà çðîáèòè êëàñ 

äëÿ ñâî¿õ ä³òåé êðàùèì, òî öüî-
ãî ¿ì í³õòî íå çàáîðîíÿº. Òàê, 
áóëè âèïàäêè, êîëè îäí³ áàòüêè 
çà òàê³ ðîáîòè, à ³íø³ ïðîòè. Â òà-
êîìó âèïàäêó ïðèìóñèòè áàòüê³â, 
ÿê³ íå ìàþòü çìîãè ïëàòèòè àáî 
ïðîñòî íå õî÷óòü öå ðîáèòè, í³-
õòî íå ìàº ïðàâà. Òàê³ âèïàäêè 
íåïðèïóñòèì³, — ãîâîðèòü Îëüãà 
Õîìà.

Ñê³ëüêè êîøò³â íà ðåìîíòè êëà-
ñ³â òà ãðóï â òåðíîï³ëüñüêèõ øêî-
ëàõ òà ñàäêàõ âèä³ëèëè â 2021 ðîö³ 
ç áþäæåòó Òåðíîï³ëüñüêî¿ ÎÒÃ, 
ìè çàïèòàëè â ³íôîðìàö³éíîìó 
çàïèò³ äî Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè. Â³äïîâ³äü îïóáë³êóºìî.

Íàãàäàºìî, ðàí³øå íà÷àëü-
íèöÿ óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè 
îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëüãà Õîìà 
çàÿâëÿëà, ùî êåð³âíèê³â çàêëàä³â 
êàðàòèìóòü, ÿêùî ò³ âèìàãàòèìóòü 
ãðîø³ ç áàòüê³â ïåðøîêëàñíèê³â.

Âîíà çàêëèêàëà ó òàêèõ âèïàä-
êàõ çâåðòàòèñü â óïðàâë³ííÿ îñâ³-
òè ãðîìàäè àáî îáëàñíå óïðàâë³í-
íÿ ç îô³ö³éíèìè ñêàðãàìè.

МАРІЯ БОЧАН, 

ЮРИСТКА 

—  В і д п о в і д н о 
до ч. 1 ст. 4 за-
кону «Про осві-
т у »  д е р ж а в а 
забезпечує бе-
зоплатність пов-

ної загальної середньої освіти, 
гарантує безоплатне забезпечен-
ня підручниками (у тому числі 
електронними) всіх здобувачів 
освіти та педагогічних працівни-
ків», — роз’яснює МОН.
Це положення підтверджує рішен-
ня Конституційного суду. Жоден 
нормативно-правовий акт в Укра-

їні не передбачає і не може перед-
бачати можливість впровадження 
у державних чи комунальних за-
кладах загальної середньої освіти 
програми за умови обов’язкового 
придбання за кошти батьків відпо-
відних робочих зошитів, підруч-
ників чи інших матеріалів.
Отже, будь-які форми тиску 
на батьків щодо сплати ними 
будь-яких коштів чи їх приму-
шування до придбання робочих 
зошитів, підручників, комп’ютер-
ної техніки, проведення ремонтів 
у класах «є прямим порушенням 
положень Конституції та законів 
України, та є неприпустимими».

Будь-які форми тиску на батьків є неприпустимими 
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Õòîñü âëàñíèìè 
ðóêàìè ðåìîíòóº êëàñ 
÷è ãðóïó, îïëà÷óþòü 
øê³ëüêèõ ìàéñòð³â, 
à õòîñü çàìîâëÿº 
êë³í³íãîâ³ êîìïàí³¿

В управлінні освіти кажуть, що класи ремонтувати мають 
за кошти засновника, тобто громади, але заборонити 
батькам добровільно допомагати не можуть 
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У Департаменті охорони здоров’я Тернопіль-
ської ОДА нагадують правила, як вберегтися 
від спеки.
Найкраще не виходити без зайвої потреби 
на вулицю в спеку — радять медики. Якщо ж 
цього ніяк не можна уникнути, необхідно 
одягатися в світлий і просторий одяг з нату-
ральних тканин, що не перетискає судини, 
обов'язково прикривати голову.
Варто пити більше рідини. Однак не всі напої 
підходять для того, щоб освіжитися. Найкраще 
освіжає зелений чай і компоти. Можна пити 
прохолодні, але не холодні напої. Слід уни-
кати газованих і солодких напоїв, а особливо 
алкогольних.

Якщо є можливість — бажано обмежити до мі-
німуму перебування в міському транспорті.
Жінкам не бажано користуватися в спекотну 
погоду косметикою, особливо пудрою і то-
нальними кремами. Вони ускладнюють шкірі 
дихання, а по-друге, як наслідок, збільшується 
потовиділення і ефект від макіяжу стає прямо 
протилежним бажаному. Чоловікам, у свою 
чергу, варто відмовитися від краваток і ре-
менів, щоб не перешкоджати нормальному 
кровотоку. Варто обирати легкий та зручний 
одяг.
Якщо після тривалого перебування на сонці 
ви відчуваєте симптоми гіпертермії — нудоту, 
запаморочення, обличчя набуло червоного 

або блідого відтінку, а перед очима «літають 
мушки» — негайно викликайте лікаря і до його 
приїзду дотримуйтесь наступних правил:
 покиньте зону перегрівання (самі чи з до-
помогою оточуючих);
 знайдіть місце на відкритому майданчику 
в тіні;
 звільніться від верхнього одягу;
 змочіть обличчя прохолодною водою або 
обгорніть прохолодним мокрим рушником;
 покладіть на голову грілку з льодом;
 забезпечте часте обмахування або обду-
вання вентилятором;
 випийте прохолодний напій або розчин 
регідрону (нормогідрону).

Як уберегтися від спеки

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

ßê âè ïî÷óâàºòåñü, êîëè ¿äåòå 
ó çàäóøëèâ³é ìàðøðóòö³, êîëè 
ç ëîáà ï³ò òå÷å ð³êîþ, òà ùå é 
çíàéäåòüñÿ ïàñàæèð, ÿêèé õî÷å 
çà÷èíèòè â³êíî? 

ДЕРЖАВНИХ НОРМ НЕМАЄ 
Ó «Ïðàâèëàõ íàäàííÿ ïîñëóã 

ïàñàæèðñüêîãî àâòîìîá³ëüíîãî 
òðàíñïîðòó», çàòâåðäæåíèõ ïîñòà-
íîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-
¿íè ùå â³ä 18 ëþòîãî 1997 ðîêó, 
íåìàº âèìîã äî òåìïåðàòóðè â ñà-
ëîí³ àí³ â çèìîâèé, àí³ â ë³òí³é 
ïåð³îä. ² öå ïîãàíî, àäæå, ïî ñóò³, 
ïðî êîìôîðò ïàñàæèð³â ó ì³ñüêî-
ìó òðàíñïîðò³ çîâñ³ì íå éäåòüñÿ.

Òå, ùî íåìàº ðåãóëþâàííÿ òåì-
ïåðàòóðíîãî ðåæèìó ó ãðîìàä-
ñüêîìó òðàíñïîðò³, ï³äòâåðäèëè 
³ â ì³ñüê³é ðàä³ Òåðíîïîëÿ. 

Íà ïî÷àòêó 2020-ãî ðîêó ïðè 
ïðîâåäåíí³ êîíêóðñó íà ïåðåâå-
çåííÿ ïàñàæèð³â íà àâòîáóñíèõ 
ìàðøðóòàõ â ïð³îðèòåò³ áóëè ò³ 
ï³äïðèºìö³, ÿê³ ìîãëè á çàáåç-
ïå÷èòè â ñàëîíàõ îïàëåííÿ òà 
êîíäèö³îíóâàííÿ, â³äåîñïîñòåðå-
æåííÿ òà GPS-íàâ³ãàö³þ. Îäíàê 
óìîâà êîíäèö³îíåðö â òåíäåð³ íå 
º îáîâ’ÿçêîâîþ.

ПЕКЛО У ТРАНСПОРТІ
Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ïå-

ðåâ³ðèëè, ÿêà òåìïåðàòóðà âñå-
ðåäèí³ ìàðøðóòîê, àâòîáóñ³â òà 
òðîëåéáóñ³â ì³ñòà ó ñîíÿ÷í³ äí³. 
Äëÿ öüîãî â ìàãàçèí³ ìåäòåõí³-
êè ìè ïðèäáàëè ïàñïîðòèçîâà-
íèé òåðìîìåòð äëÿ âèì³ðþâàí-
íÿ òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Ïðî òå, 
ùî ïðèëàä ïðîéøîâ ïåðåâ³ðêó, 
³ éîãî ïîõèáêà ìîæå ñêëàäàòè 
+- 1 ãðàäóñ çà Öåëüñ³ºì, º â³ä-
ïîâ³äíèé äîêóìåíò ç ïå÷àòêîþ 
òà äàòîþ ïîâ³ðêè. Âïðîäîâæ äâîõ 
äí³â — 9 òà 12 ëèïíÿ — ìè ïî-
áóâàëè íà 14 ìàðøðóòàõ ð³çíèõ 
ïåðåâ³çíèê³â. Òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ 
íàäâîð³ â ö³ äí³ ñòàíîâèëà 29°C. 
Íà ñîíö³ æ — óñ³ 35°C.

Òðîëåéáóñ ¹7 (9 ëèïíÿ, 13.40) 
Òåìïåðàòóðà, çà íàøèìè âèì³-

ðàìè, — 32°C. Çàäóõà!
Òðîëåéáóñ ¹8 (9 ëèïíÿ, 14.15) 
Ó ñàëîí³ +35°C, ÿê ³ íà ñîíö³ 

íà âóëèö³. À íà ñîíÿ÷í³é ñòîðî-
í³ — âñ³ 39°C.

Êîíäóêòîðêà ïàí³ Ãàëèíà 
êàæå — âë³òêó â òàêó ïîãîäó 
ïðàöþâàòè äóæå âàæêî. Ó ñïåêó 
áóâàëî ³ òàêå, ùî ïàñàæèðàì ñòà-
âàëî çëå ÷åðåç ñïåêó ó òðàíñïîðò³.

— Öüîãîð³÷ ùå òàêîãî, íà ùà-
ñòÿ, íå áóëî, — ïðîäîâæóº ïàí³ 

ЇДЕШ, ЯК У БАНІ НА КОЛЕСАХ
Експеримент  Журналісти «RIA плюс» 
перевірили, яка температура у місцевому 
транспорті. Як справляються водії та 
пасажири і чи працюють кондиціонери 
в нових автобусах? Чи спекотно, як у лазні?

Ãàëèíà. — Ìèíóëîãî ðîêó áóëî 
ê³ëüêà âèïàäê³â. Àëå, ÿê ÿ ïîì³-
òèëà, âàæ÷å òàêó ñïåêó ÷îìóñü ïå-
ðåíîñÿòü ìîëîä³, à íå ïåíñ³îíåðè.

Ìàðøðóòêà ¹13 (9 ëèïíÿ, 
14.08) 

Ó ñàëîí³ +35°C. Â³êîíöÿ â³ä÷è-
íåí³, à â³êíà çàøòîðåí³. Öå òðîõè 
ðÿòóº, àëå âñèä³òè äîâãî âàæêî.

— ßê áà÷èòå, ëèøå äîïîìà-
ãàþòü øòîðêè, â³äêðèò³ â³êíà, 
ëþêè, — êàæå âîä³é ïàí Ìèõàéëî. 

Ìàðøðóò ¹19 (9 ëèïíÿ, 14.35) 
Òóò òåìïåðàòóðà êîëèâàëàñÿ â³ä 

+34 äî 38°C. 
Ìàðøðóò ¹12 (9 ëèïíÿ, 14.46) 
Ó ñàëîí³ áóëî ñïåêîòíî. Òåì-

ïåðàòóðà +35°C. À îò íà ñîíÿ÷í³é 
ñòîðîí³ ¿õàòè íåñòåðïíî: + 43°C.  

Ìàðøðóò ¹18 (9 ëèïíÿ, 16.35) 
Ñòîâï÷èê òåðìîìåòðà +36°C. 
Ìàðøðóò ¹22 (12 ëèïíÿ, 14.55) 
Ó ñàëîí³ +37°C. Â³äêðèò³ â³êíà 

òà ëþêè çãîðè íå äîïîìàãàþòü.
Ìàðøðóò ¹14 (12 ëèïíÿ, 15.10) 
+34°C. 

Ìàðøðóòêà ¹8 (12 ëèïíÿ, 
16.05) 

Ó ñàëîí ³  ò åìïåðà ò óðà 
+34°C. Îäíàê òóò áóëî íå òàê 
äóøíî, çàâäÿêè çàøòîðåíèì â³-
êíàì òà â³äêðèòèì ëþêàì.

ЧИ Є КОНДИЦІОНЕРИ?
Ìè òàêîæ ïåðåâ³ðèëè íîâ³ àâ-

òîáóñè, ÿê³ êóðñóþòü ì³ñòîì.
Àâòîáóñ 35 (9 ëèïíÿ, 15.46) 
ßê ðîçïîâ³ëà êîíäóêòîðêà ïàí³ 

Ìàð³ÿ, êîíäèö³îíåðè ïðàöþþòü, 
àëå, íå ó âñ³õ àâòîáóñàõ.

Ñàìå â öüîìó àâòîáóñ³ áóëà 
íàéíèæ÷à òåìïåðàòóðà: +28–29°C.  

Àâòîáóñ 1À (12 ëèïíÿ, 14.03) 
Ìè ïîáóâàëè ó äâîõ íèçüêîï³ä-

ëîãîâèõ àâòîáóñàõ ÌÀÍ, ÿê³ ðó-
õàþòüñÿ çà ìàðøðóòîì 1À. Ó ïåð-
øîìó ñàëîí³ +38°C. Ó äðóãîìó 
òåìïåðàòóðà ñÿãàëà +40°C. Êîí-
äèö³îíåðè íå ïðàöþþòü.

Àâòîáóñ ¹29 (12 ëèïíÿ, 13.35) 
Öå òàêîæ íîâ³ àâòîáóñè, àëå 

ÌÀÇ 206. Âîíè áåç êîíäèö³îíå-

ð³â, ðîçïîâ³â âîä³é. Ó ò³í³ â ñàëîí³ 
+39°C, íà ñîíö³ +41°C.

Àâòîáóñ ¹6 (12 ëèïíÿ, 14.30) 
Òåìïåðàòóðà òàì êîëèâàëàñü â³ä 

+40 äî 43°C — ðåêîðäñìåí, ñåðåä 
ïåðåâ³ðåíèõ íàìè ìàøèí. 

Àâòîáóñ ¹4 (12 ëèïíÿ, 15.40) 
+35°C. Íå òàê æàðêî ³ äóøíî, 

ÿê â ³íøèõ ÌÀÇàõ. 

КОНДИЦІОНЕРИ ДОРОГІ 
Ìè çâåðíóëèñÿ çà êîìåíòàðÿìè 

äî ì³ñöåâèõ ïåðåâ³çíèê³â.
Ïåðåâ³çíèê Þð³é Ëàã³ø (ìàðø-

ðóò 2, 8) ïåðåêîíóº — çà êîìôîðò 
òðåáà ïëàòèòè.

— Òàêó ñèñòåìó ìîæíà ïîñòà-
âèòè, àëå öå êîøòóº âåëèê³ ãðîø³. 
ßêáè ìè öå ðîáèëè — äîâåëîñÿ á 
ï³äí³ìàòè âàðò³ñòü ïðî¿çäó, — êàæå 
ïàí Þð³é. — Çà êîìôîðò ïîòð³á-
íî á³ëüøå ïëàòèòè. Âîä³¿ çâèêëè 
ïðàöþâàòè â òàêèõ óìîâàõ. Â³ä 
ñïåêè â ñàëîíàõ ðÿòóþòü â³äêðèò³ 
â³êíà òà ëþêè. Òàêîæ, êîëè âîä³é 
¿äå íà ïåðåðâó, ìàøèíó ñòàâëÿòü 
ó ò³íü, ùîá òðîõè îõîëîäèëàñü. 

Â ³íòåðíåò–ìàãàçèíàõ ìè 
çíàéøëè ñïë³ò–ñèñòåìè äëÿ àâ-
òîáóñ³â. Ó ñåðåäíüîìó ¿õ âàðò³ñòü 
ñòàíîâèòü 51–68 òèñ. ãðèâåíü.

Äèðåêòîð ÏÀÒ «Òåðíîï³ëüñüêå 
ÀÒÏ 16127» Îëåêñàíäð Øèëü-
ìàí (ìàðøðóò 22, 22 À) äîäàº, 
ùî ÿêùî îáëàøòóâàòè òðàíñïîðò 
êîíäèö³îíåðàìè, ïåðåâ³çíèêè 

ïðîñòî íå âèòðèìàþòü òàêîãî 
ô³íàíñîâîãî óäàðó, àäæå ÷åðåç 
êàðàíòèí ïîíåñëè ÷èìàë³ çáèòêè.

— ßêùî êóïóâàòè àâòîáóñè, 
òî öå ïðîñòî íåï³äéîìíà äëÿ 
ïåðåâ³çíèêà ñóìà, — êàæå ïàí 
Øèëüìàí. — Íàâ³òü ÿêùî êóïó-
âàòè òðàíñïîðò, ÿêèé áóâ ó êîðèñ-
òóâàíí³, òî öå âñå îäíî äîðîãî. 

Ó ÊÏ «Òåðíîï³ëüåëåêòðîòðàíñ», 
íà æàëü, íå âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ, 
ñê³ëüêè îäèíèöü íîâîãî òðàí-
ñïîðòó ìàþòü ñèñòåìè êîíäè-
ö³îíóâàííÿ, îñê³ëüêè äèðåêòîð 
ï³äïðèºìñòâà ï³øîâ ó â³äïóñòêó. 
Íàì ïîðàäèëè çâåðíóòèñÿ ç ³í-
ôîðìàö³éíèì çàïèòîì, ùî ìè ³ 
çðîáèëè. Ñòàíîì íà ê³íåöü 2020–
ãî ðîêó, ÿê ïîâ³äîìëÿâ äèðåêòîð 
ï³äïðèºìñòâà, àâòîïàðê íàë³÷óâàâ 
44 íîâèõ àâòîáóñè.

ßê ðîçïîâ³ëà ðå÷íèöÿ ì³ñüêðà-
äè Ìàð’ÿíà Çâàðè÷, òðèâàº òåíäåð 
íà çàêóï³âëþ íîâîãî òðàíñïîðòó. 

— Ìàºìî êóïèòè 15 íîâèõ 
12-ìåòðîâèõ íèçüêîï³äëîãîâèõ àâ-
òîáóñ³â äëÿ ÊÏ «Ì³ñüêàâòîòðàíñ». 
Òåðíîï³ëü áðàòèìå ó÷àñòü ³ â ïðî-
ºêò³ «Ì³ñüêèé ãðîìàäñüêèé òðàí-
ñïîðò Óêðà¿íè — ²²», ïëàíóºòüñÿ 
ïðèäáàííÿ 30-òè òðîëåéáóñ³â, — 
êàæå âîíà.

ßê áà÷èìî, ïîêè ñèòóàö³ÿ çàëè-
øàºòüñÿ òàêîþ æ. Ùîá âáåðåãòèñÿ 
â³ä ñïåêè ³ çàäóõè ó òðàíñïîðò³, 
ñêîðèñòàéòåñü ïîðàäàìè íèæ÷å.

ДОВІДКА 

Зі скаргами на роботу міського 
пасажирського транспорту мож-
на звертатися за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Коперника, 1, IV-й 
поверх — Управління транспорту, 
комунікацій та зв’язку Тернопіль-
ської міської ради або за телефо-
нами: (0352) 52–15–14, (0352) 
52–69–41.
Також можна залишити електронне 
звернення до головного управлін-
ня Держпродспоживслужби у Тер-
нопільській області на офіційному 
сайті або зателефонувати на гарячу 
лінію (0352) 52–10–10.

У новому транспорті, де не було кондиціонерів, 
найбільш душно. Переконалися ми

У деяких маршрутках трохи рятують шторки на вікнах
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«Ñèñòåìó 
êîíäèö³îíóâàííÿ 
ìîæíà ïîñòàâèòè, 
àëå òðåáà ï³äí³ìàòè 
âàðò³ñòü ïðî¿çäó. 
Êîìôîðò äîðîæ÷èé» 
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Åêîëîãè á'þòü íà ñïîëîõ, à òåð-
íîïîëÿíè ìàñîâî ä³ëÿòüñÿ ôîòî 
ñìåðäþ÷îãî Ñòàâó â ñîöìåðåæàõ.

ВІД ФОНТАНІВ 
ДО «ЗЕЛЕНОЇ СВИНІ» 

Óñå ïî÷àëîñÿ ó 2016 ðîö³. Òîä³ 
àêòèâ³ñòè ðàçîì ç ïðåäñòàâíèêàìè 
ì³ñüêðàäè ñòâîðèëè êîì³ñ³þ, ÿêà 
âçÿëàñÿ çà âèð³øåííÿ ïðîáëåì, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç³ ñêëàäíîþ åêîëî-
ã³÷íîþ ñèòóàö³ºþ íà Ñòàâ³.

Ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè îçâó÷èëè 
ï³äîçðè ùîäî íåçàêîííîãî ñïóñêó 
íå÷èñòîò ç äåê³ëüêîõ òî÷îê ó Òåð-
íîï³ëüñüêèé ñòàâ: á³ëÿ ïèâçàâîäó, 
ðåñòîðàíó «Õóò³ð» òà â³ä êîëèø-
íüîãî êîìáàéíîâîãî çàâîäó.

Ñï³ëüíî ç åêîëîãàìè ó Òåðíî-
ïîë³ ñòâîðèëè ïðîãðàìó ïîðÿ-
òóíêó Ñòàâó. Âîíà ñêëàäàºòüñÿ 
ç äåê³ëüêîõ åòàï³â: áóä³âíèöòâà 
íàôòîâëîâëþâà÷³â, ïîãëèáëåííÿ 
äåÿêèõ ä³ëÿíîê, âèð³âíþâàííÿ 

áàêòåð³îëîã³÷íîãî ñêëàäó âîäî-
éìè òà éîãî çàðèáëåííÿ.

Òåðì³í ïðîãðàìè ñòàíîâèâ òðè 
ðîêè ³ çà öåé ÷àñ â ì³ñüêðàä³ ïëà-
íóâàëè âèòðàòèòè íà ðîáîòè ìàé-
æå 20 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Òà íå âñ³ 
ïðîºêòè ³ç çàïëàíîâàíèõ âäàëîñÿ 
ðåàë³çóâàòè. "Çà áîðòîì" çàëèøè-
ëîñÿ îáëàøòóâàííÿ 3D óñòàíîâêè 
ëàçåðíîãî òèïó òà åêîá³îòåõíî-
ëîã³÷íå î÷èùåííÿ âîäîñõîâèùà 
çà äîïîìîãîþ îäíîêë³òèííèõ 
âîäîðîñòåé òà âèùèõ âîäÿíèõ 
ðîñëèí. Ó 2020-ìó ïðîãðàìó ïðî-
äîâæèëè äî 2023 ðîêó. Íà ÷îòèðè 
ïðîºêòè ïëàíóþòü âèòðàòèòè ïî-
íàä 14 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

Ó 2017-ìó ðîö³ ïî÷àëè áóäóâàòè 
àåðàö³éí³ ôîíòàíè. Âîíè æ ìàëè á 
ñòàòè ³ òóðèñòè÷íîþ ðîäçèíêîþ. 
Çàãàëîì çà äâà ðîêè áóä³âíèöòâà 
òðüîõ ÷åðã ôîíòàí³â â ì³ñüêðàä³ 
âèòðàòèëè 8 839 205 ãðèâåíü. Àëå 
ïîçáóòèñÿ ñìîðîäó òà öâ³ò³ííÿ 
âîäè òàê ³ íå âäàëîñÿ…

Ó 2017-ìó áóâ ùå âàð³àíò ³ç «Çå-
ëåíîþ ñâèíåþ» — öå îðãàí³çàö³ÿ, 

ЧИ ВМИРАЄ ВОДОЙМА 
І ЯК ЇЇ ВРЯТУВАТИ 
Екологія  Щорічно з бюджету міськради 
виділяють чималі кошти, щоб запобігти 
цвітінню водоростей та неприємному 
запаху. Та кожного року тернополяни 
скаржаться на страшенний літній сморід. 
Чи справді місцева водна перлина може 
перетворитися на болото. Як її врятувати?

ÿêà î÷èùàº âîäîéìè çà äîïîìî-
ãîþ ð³çíèõ âèä³â áàêòåð³é, ùî 
çíèùóþòü öâ³ò³ííÿ âîäè. Íà ðå-
àë³çàö³þ ïðîºêòó áóëè ãîòîâ³ âè-
ä³ëèòè ïîíàä ì³ëüéîí ãðèâåíü.

Òà, ÿê ç³çíàâñÿ ïîò³ì íà÷àëüíèê 
óïðàâë³ííÿ ÆÊÃ, áëàãîóñòðîþ 
òà åêîëîã³¿ Îëåã Ñîêîëîâñüêèé, 
îðãàí³çàö³ÿ â³äìîâèëàñÿ íàäàòè 
äîêóìåíòàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ, 
ÿêèìè áàêòåð³ÿìè çáèðàþòüñÿ 
î÷èùóâàòè âîäó.

— Òîä³ ïðåäñòàâíèêè ô³ðìè 
ñêàçàëè, ùî öå ¿õ «òàºìíèöÿ», — 
êàæå ïàí Ñîêîëîâñüêèé. — À ï³-
çí³øå âèÿâèëîñÿ, ùî çàñòîñîâóâà-
ëè âîíè õëîðåëó — ò³ æ áàêòåð³¿, 
ùî âèêîðèñòàëè ìè öüîãîð³÷.

Íàñòóïíèé êðîê ïðèâåäåííÿ 
äî ëàäó Ñòàâó çä³éñíèëè âæå íà-
ïðèê³íö³ 2020 ðîêó, êîëè ïðèáå-
ðåæíó òåðèòîð³þ á³ëÿ Íàäñòàâíî¿ 
öåðêâè òà ãîòåëþ «Ãàëè÷èíà» 
çà äîïîìîãîþ ñïåö³àë³çîâàíî¿ 
òåõí³êè î÷èñòèëè â³ä íàìóëó òà 
çàãëèáèëè. Íà î÷èùåííÿ òðüîõ 
ëîêàö³é âèòðàòèëè ï³âòîðà ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü. Ìèíóëîãî ë³òà 
êîìóíàëüíèêè çà äîïîìîãîþ 
«ñó÷àñíèõ» òåõíîëîã³é íàìà-
ãàëèñÿ î÷èñòèòè òåðèòîð³þ â³ä 
âîäîðîñòåé. Ó õ³ä ï³øëè êàòà-
ìàðàíè òà âèëà.

ЗАПУСТИЛИ НОВІ ВОДОРОСТІ 
À âæå öüîãîð³÷, à ñàìå 25 òðàâ-

íÿ, íà òðüîõ íàéá³ëüø çàñò³éíèõ 
ëîêàö³ÿõ — á³ëÿ Íàäñòàâíî¿ öåð-
êâè, ïîðó÷ ç ïðè÷àëîì òà â ðàéî-
í³ âóë. ×óìàöüêî¿ (á³ëÿ «Riverside 
Club») ñïåö³àë³ñòè-åêîëîãè ïðî-
âåëè ïåðøó ïðîöåäóðó âíåñåííÿ 
ñóñïåíç³¿ õëîðåëè òà ñöåíåäåñìóñà 
ó Òåðíîï³ëüñüêèé ñòàâ. Òàê³ âî-
äîðîñò³ º á³îëîã³÷íèìè ñòèìóëÿ-
òîðàìè ³ ïîêðàùóþòü á³ëêîâèé, 
â³òàì³ííèé ³ ì³íåðàëüíèé îáì³íè 
ðå÷îâèí ó âîäîéìàõ.

²ç ñàéòó ProZorro, âèäíî, ùî 
íà 50 ê³ëîãðàì³â ïàñòè âîäîðîñ-
òåé âèòðàòèëè 49 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Ïàí Ñîêîëîâñüêèé ïîâ³äîìèâ, ùî 
çàêóïëÿëè äâ³ ïàðò³¿ ïî 50 ê³ëî-
ãðàì³â, íà òàê³ ö³ë³ âèòðàòèëè 
100 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

— Ñòî ê³ëîãðàì³â, öå äîñèòü áà-
ãàòî, àäæå êóïóâàëè ìè êîíöåí-
òðàò, — äîäàâ Îëåã Ñîêîëîâñüêèé.

Íàñê³ëüêè åôåêòèâíèìè áóëè 
çàõîäè çàäëÿ ïîâåðíåííÿ Ñòàâó 
íàëåæíîãî âèãëÿäó? ×è âàðòî 
î÷³êóâàòè ñìîðîäó ç âîäîéìè 
öüîãîð³÷, òà ùî æ âàðòî çðîáèòè, 
ùîá ðàç ³ íàçàâæäè ïîçáóòèñÿ â³ä 
íåïðèºìíîãî çàïàõó òà öâ³ò³ííÿ? 
Ö³ ïèòàííÿ ìè ïîñòàâèëè òåðíî-
ï³ëüñüêèì åêîëîãàì.

СТРУКТУРА ЗАПЛАНОВАНИХ ВИТРАТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ 
З ОЧИЩЕННЯ СТАВУ В 2016–2019 РОКАХ У ТИС. ГРИВЕНЬ 

Продажі 

Встановлення системи біоплато 1 600 

Розробка проектно-кошторисної документації на спорудження та встанов-
лення аераційної системи, фонтани

261 

Встановлення багатоточкової (багатофонтанної) аераційної системи 12 529 

Розробка проектно-кошторисної документації на очищення донних 
відкладень (намулу) вздовж греблі на відстані 25–30 м від дамби та 
укріплення дамби

800 

Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію механіч-
них вловлювачів нафтопродуктів

150 

Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію систем 
зливових та каналізаційних колекторів в прибережній смузі Тернопіль-
ського водосховища

200 

Розробка ПКД для будівництва придонного спуску Тернопільського ставу 190 

Облаштування 3D установки лазерного типу на Тернопільському ставі 1 000 

Екобіотехнологічне очищення водосховища «Тернопільський став» за до-
помогою одноклітинних водоростей та вищих водяних рослин 

1 000 

Реконструкція механічних вловлювачів нафтопродуктів 500 

Влаштування механічних вловлювачів нафтопродуктів 1 500 

СТРУКТУРА ЗАПЛАНОВАНИХ ВИТРАТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ 
З ОЧИЩЕННЯ СТАВУ В 2020–2023 РОКАХ У ТИС. ГРИВЕНЬ

Будівництво системи аерації Тернопільського ставу (4 черга) 7 300 

Будівництво придонного спуску Тернопільського ставу 3 000 

Капітальний ремонт, розчистка від наносів та донних відкладів для покра-
щення гідрологічного режиму та санітарного стану окремих прибережних 
ділянок ложа водосховища

3 000 

Екобіотехнологічне очищення водосховища «Тернопільський став» за до-
помогою одноклітинних водоростей та вищих водних рослин 

1 000 

Òåðì³í ïðîãðàìè 
ç ïîðÿòóíêó Ñòàâó 
ñòàíîâèâ òðè ðîêè, 
ïëàíóâàëè âèòðàòèòè 
ìàéæå 20 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü 

ЛЕОНІД БИЦЮР, ЕКС-

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО 

ГОЛОВИ:

— Щодо біологіч-
ного очищення 
хлорелою, на во-
досховище її треба 

дуже і дуже багато, аби вона була 
ефективною. Але синьо-зелені 
водорості — не єдина проблема, 
у Ставі є фосфати, що сприяють 
негативним біологічним процесам. 

Фактично на поверхні води форму-
ється плівка, бактерії виїдають ки-
сень, і вмирає все: флора та фауна.
Необхідно встановити нормальну 
аераційну систему та розширити 
її до Надставної церкви: поміняти 
в існуючій форсунки на більші та 
слідкувати за тим, щоб не крали 
кабелі. Необхідно зробити при-
донний спуск — у найнижчій точці, 
біля Надставної церкви, потрібно 
протягнути трубу до Топільче.

«Вмирає все: флора і фауна» 

ОЛЕКСАНДР ФІЛЬ, 

ЕКОЛОГ:

— Цвіт іння в ід-
бувається через 
надмірну кількість 
несанкціонованих 
ка н а л і з а ц і й н и х 

стоків до Ставу. Ефекту від хлорели 
не буде, якщо не локалізувати стоки.
Аераційні фонтани однозначно 
несуть позитивний ефект, але вони 
мали б бути розміщені аж до Над-

ставної церкви.
Треба все робити кардинально: 
перевірити очисні споруди під-
приємств поблизу водосховища, 
очистити дно водойми від намулу. 
Варто обрати принаймні найбільш 
критичні точки на Ставі і очистити 
їх. Так, спецтехнікою трохи очищу-
вали прибережну територію, але це 
все одно, що очищувати водойму 
чайною ложкою. Роботи мають бути 
на значно більшій території.

«Вирішувати треба кардинально» 

ВАСИЛЬ ГРУБІНКО, 

ДОКТОР ЕКОЛОГІЧНИХ 

НАУК ТНПУ ІМ. В. ГНА-

ТЮКА, ПІДГОТУВАВ 

ПРОГРАМУ З ВІДНОВ-

ЛЕННЯ СТАВУ:

— Наприкінці черв-
ня результати моніторингу дово-
дять, що саме зелені водорості за-
раз домінують у водосховищі. Це 
однозначно позитив, адже вони є 
абсолютно безпечними і не несуть 

таких негативних наслідків, як си-
ньо-зелені. Для розуміння, 80 во-
доростей у Ставі зараз — зелені і 
лише 20 — синьо-зелені. Минулого 
та позаминулого року перших було 
лише 30 відсотків.
Взагалі питання відновлення Ставу 
досить складне. У планах — погли-
блення водойми у деяких місцях та 
очищення їх від намулу. Це гідро-
технічний етап, який дуже потрібен. 
Чому його ще не зробили, не знаю.

«У планах — поглиблення Ставу» 

ОРЕСТ СІНГАЛЕВИЧ, 

ЕКОЛОГ:

— Хлорела не впли-
ває на синьо-зелені 
водорості, а швид-
ше конкурує з ними 
та забирає частину 

органічних сполук, що потрапляють 
у водойму. Повністю позбутися від 
водоростей хлорела не зможе, тому 
цьогоріч знову ми це відчуємо та 

побачимо.
Щодо аераційних фонтанів і очи-
щення дна Ставу, то для такого об-
сягу води такими методами досягти 
відчутних результатів неможливо 
Давайте будемо реалістами, про-
йдуть роки, доки в Тернополі збу-
дують очисні споруди дощової 
каналізації і доки водосховище 
не очистять від наносів, які є і які 
частково почистили.

«Поки відчутних результатів 
досягти неможливо» 

Кожного року тернополяни скаржаться на страшенний 
літній сморід та неприємний вигляд води у Ставу

Ф
О

Т
О

 З
 В

ІЛ
Ь

Н
И

Х
 Д

Ж
Е

Р
Е

Л
 



5RIA ïëþñ, 14 ëèïíÿ 2021ÍÎÂÈÍÈ

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Æàõëèâå âáèâñòâî 28-ð³÷íî¿ 
ìåäñåñòðè ç Òåðåáîâë³ 19 ÷åðâ-
íÿ â ì³ñò³ îáãîâîðþþòü ³ äîñ³. 
×îëîâ³ê, éìîâ³ðíî, óáèâ äðóæèíó, 
à ïîò³ì ï³ä³ðâàâ ñåáå, òàê éäåòü-
ñÿ íà ñàéò³ ïîë³ö³¿. Ó ïîäðóææÿ 
çàëèøèëàñÿ ìàëåíüêà äîíå÷êà.

Ìîëîäà ìåäñåñòðà îñòàíí³õ ï³â-
òîðà ðîêó ïðàöþâàëà â Í³ìå÷÷è-
í³. Âäîìà, ó Òåðåáîâë³, äîãëÿäàâ 
çà äèòèíîþ ¿¿ ÷îëîâ³ê Ðîìàí.

Ïðî òå, ùî îñòàíí³é ÷àñòî áèâ 
äðóæèíó, ðîçïîâ³äàþòü çíàéîì³, 
äðóç³ òà êîëåãè Àííè. Äåÿê³ ñóñ³äè 
êàæóòü, ùî íå ïîì³÷àëè çà Ðîìà-
íîì àãðåñ³¿ â ðîäèí³, õî÷ ³ â³äãó-
êóþòüñÿ ïðî íüîãî íåîäíîçíà÷íî.

АЛЛА — КРУГЛА СИРОТА 
Ó í³÷ ç 18 íà 19 ÷åðâíÿ, êîëè 

Àííà ïîâåðíóëàñÿ ç Í³ìå÷÷èíè, ¿¿ 
æîðñòîêî âáèëè. Ó çëî÷èí³ ï³äîç-
ðþþòü ¿¿ ÷îëîâ³êà, ÿêèé â òó æ í³÷ 
â÷èíèâ ñàìîãóáñòâî, ï³ä³ðâàâøè 
ñåáå íà ãðàíàò³. Ïàðà áóëà â ïðî-
öåñ³ ðîçëó÷åííÿ.

Ìàëåíüêà Àëëà çàëèøèëàñÿ 
ñèðîòîþ. Íà ïîõîðîíàõ ìàìè 
ä³â÷èíêè íå áóëî. Âåñü ÷àñ âîíà 
ïåðåáóâàëà ðàçîì ³ç ð³äíîþ ñå-
ñòðîþ Ðîìàíà Ë³ëåþ. Ó ïåðø³ äí³ 
ï³ñëÿ òðàãåä³¿ ìîâè ïðî îï³êóí-
ñòâî íå áóëî, àäæå âáèò³ ãîðåì 
ðîäè÷³ õîâàëè áëèçüêèõ ëþäåé.

Ðàí³øå ïåðøèé ñåêðåòàð Òåðå-
áîâëÿíñüêî¿ ÎÒÃ Âîëîäèìèð Äî-
âãàíü ðîçïîâ³äàâ, ùî îï³êóíà äëÿ 
òðèð³÷íî¿ Àëëè øóêàòèìóòü, ïåðø 
çà âñå, ñåðåä áëèçüêèõ ðîäè÷³â.

— Íàøà ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé 

çàéìåòüñÿ öèì ïèòàííÿì. Ó ïî-
ê³éíî¿ º ð³äíèé áðàò. ×è çìîæå 
â³í ñòàòè îï³êóíîì? Ìîæëèâî, àëå 
íå çàâæäè ðîäè÷³ ï³äõîäÿòü äëÿ 
òîãî, ùîá ñòàòè îï³êóíàìè. Çâ³ñíî, 
ó ïåðøó ÷åðãó, ðîçãëÿíåìî îï³êóí³â 
ñåðåä ð³äí³, — ïîÿñíþâàâ ñåêðåòàð.

Ó ñëóæá³ â ñïðàâàõ ä³òåé Òåðå-
áîâëÿíñüêî¿ ÎÒÃ ïðî ìàéáóòí³õ 
îï³êóí³â äèòèíè ãîâîðÿòü ìàëî.

— Íàøå íàéïåðøå çàâäàííÿ — 
ùîá äèòèíà áóëà â ëþáëÿ÷³é 
ñ³ì’¿, — ïîÿñíþº íà÷àëüíèöÿ ì³ñ-
öåâî¿ ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé Ë³ä³ÿ 
Áîðåöüêà. — Çàðàç ìè ïðàöþºìî 
íàä òèì, ùîá ìàëåíüêà Àëëà ìàëà 
ðîäèíó, áàæàíî á³îëîã³÷íó.

СЕСТРА ЧОЛОВІКА ПОДАЛА 
ДОКУМЕНТИ 

Áëèçüêà ïîäðóãà Àííè ðîçïîâ³-
ëà, ùî îï³êóíêîþ äëÿ Àëëè, éìî-
â³ðíî, áóäå ñåñòðà Ðîìàíà Ë³ë³ÿ. 
Äèòèíà âæå ïåðåáóâàº ó íå¿, â³ä-
êîëè äèòèíà âòðàòèëà ìàìó. Ë³ë³ÿ, 
ìîâëÿâ, óæå ïîäàëà äîêóìåíòè, 
ùîá óäî÷åðèòè Àííó.

— Ìàëåíüêà ç íèìè âåñü ÷àñ. 
Âîíè äîãëÿäàþòü çà äèòèíîþ. 
Çíàþ, ùî áðàò Àí³ òàêîæ ïðè¿æ-
äæàº ³ ãóëÿº ç Àëëî÷êîþ, — êàæå 
ïîäðóãà âáèòî¿. — Â³í ïðàöþº 
â Ïîëüù³, àëå çàðàç ïåðåáóâàº 
â Òåðåáîâë³. Ùîäî Ë³ë³¿, ïîçè-
òèâíî ÷è íåãàòèâíî ïðî íå¿ ñêà-
çàòè íå ìîæó, òîìó ùî ôàêòè÷íî 
íå ï³äòðèìóâàëà ç íåþ çâ’ÿçîê. 
Íàñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, âîíà ïðà-
öþº ó ì³ñöåâîìó â³ää³ë³ ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ.

Éìîâ³ðíà ïðèéîìíà ìàìà — 
ïàí³ Ë³ë³ÿ æèâå ç ÷îëîâ³êîì ó Òå-
ðåáîâë³. Ðîäè÷³ Àííè í³áèòî äàþòü 

ЗНАЙШЛИ ОПІКУНКУ ДЛЯ АЛЛИ
Опіка  Маленька Алла в одну ніч 
втратила маму і тата. Останнього і 
підозрюють у вбивстві. Тепер долю 
дитини вирішує місцева служба у справах 
дітей. «RIA плюс» уже відомо, хто може 
стати для неї новими батьками

çãîäó íà îôîðìëåííÿ îï³êóíñòâà.
Çíàéîì³ æ Àííè íåîäíîçíà÷íî 

ñòàâëÿòüñÿ äî òîãî, ùî ðîäèíà 
âáèâö³ áóäå âèõîâóâàòè äèòèíó.

Äâîþð³äíà ò³òêà âáèòî¿ Íàòàëÿ 
ðîçïîâ³ëà, ùî íå ïðîòè, àáè äè-
òèíîþ îï³êóâàëàñÿ Ë³ë³ÿ.

— Àëëà ¿õ çíàº, âîíà ðîñ-
ëà â áóäèíêó, äå æèâå ñåñòðà 
Ðîìàíà. Ð³äíà áàáóñÿ äèòèíè 
ïî òàòîâ³é ë³í³¿ òàêîæ ïðè¿äå, 
áóäå äîãëÿäàòè, — ãîâîðèòü Íà-
òàëÿ. — ß íå ïðîòè Ë³ë³¿. Âîíà ç 
÷îëîâ³êîì — äîáð³ ëþäè. Äèòèí³ 
áóäå äîáðå ç íèìè. Áðàò Àííè 
îôîðìèòè îï³êóíñòâî íà äèòèíó 
íå çìîæå, áî íå ïðàöþº â Óêðà¿í³.

ЩО КАЖЕ САМА ТІТКА?
Áðàò âáèòî¿ Àííè Â³êòîð ââà-

æàº, ÿêùî Ë³ë³ÿ âäî÷åðèòü äèòè-
íó, òàê áóäå íà êðàùå äëÿ Àëëè.

— Ìè íå çáèðàºìîñü òÿãàòèñü 
ðîêàìè ïî ñóäàõ, òàê ÿê îáîº 
ìàºìî îäíàêîâ³ ïðàâà íà äèòè-
íó, — ïîÿñíèâ â³í. — Â³ä íàøèõ 
ä³é ïîñòðàæäàº ò³ëüêè ìàëåíüêà 
Àëëà. Òîìó ìè âèð³øèëè, ùî ðà-
çîì çðîáèìî óñå, ùîá äèòèíà ìàëà 
õîðîøå æèòòÿ. Ë³ëÿ îòðèìàº îï³-
êóíñòâî ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì, à ÿ ÿê 
ð³äíèé äÿäüêî áóäó çàâæäè ïîðó÷.

Íàì âäàëîñÿ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ³ 
ç ïàí³ Ë³ëåþ. Âîíà ï³äòâåðäèëà, 
ùî ä³éñíî áàæàº ñòàòè îï³êóíêîþ 
ìàëåíüêî¿ Àëëè.

— Äèòèíà çàðàç çíàõîäèòüñÿ 
â ìåíå. Ðîäè÷³ Àííè íå ïðîòè, — 
êàæå âîíà. — Àëëà â íàä³éíèõ ðó-
êàõ, ïåðø çà âñå, ïðî öå â³äîìî 
ðîäè÷àì ïî ë³í³¿ Àííè.

Íà îñîáèñòó çóñòð³÷ ç æóðíà-
ë³ñòîì «RIA ïëþñ» ïàí³ Ë³ë³ÿ 
â³äìîâèëàñÿ.

«Äèòèíà çàðàç ó ìåíå. 
Ðîäè÷³ ïîê³éíî¿ 
Àííè íå ïðîòè. 
Àëëà â íàä³éíèõ 
ðóêàõ. Á³ëüøå í³÷îãî 
êîìåíòóâàòè íå áóäó» 

У вбитої 
Анни Яненко 
залишилася 
трирічна 
донька

Одразу після трагедії дитину до себе забрала сестра 
чоловіка Лілія
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 ²ðî÷êà òà ¿¿ áðàòèê Áîãäàí÷èê, 
à ùå íà ê³ëüêà äí³â ñòàðøèé Âî-
ëîäÿ — óñ³ òðîº ïîêè ùî ìàþòü 
ïð³çâèùå Òåðíîï³ëüñüê³. Ä³òîê 
çíàéøëè ó «Â³êí³ æèòòÿ» ó êâ³òí³ 
öüîãî ðîêó.

Âîíè ñïî÷àòêó áóëè â äðóã³é 
ì³ñüê³é ë³êàðí³, ïîò³ì — â îá-
ëàñí³é äèòÿ÷³é, à òåïåð æèâóòü 
â îáëàñíîìó äèòÿ÷îìó áóäèíêó 
(ÿêèé íàçèâàþòü «Ìàëÿòêî»). 
ßê âîíè ïî÷óâàþòüñÿ, çàïèòó-
ºìî ó äèðåêòîðêè çàêëàäó ²íãè 
Êóáåé.

— Ä³òêè ðîñòóòü, ðîçâèâàþòü-
ñÿ, æèòòºðàä³ñí³, âåñåë³. Óæå 
ìàþòü ïîòåíö³éíèõ áàòüê³â, — 
ãîâîðèòü âîíà. — Ó äâ³éíÿòîê 

áóäóòü, çâ³ñíî, îäí³ áàòüêè. 
Ó Âîëîä³ — ³íø³. Íà ïåð³îä çíà-
éîìñòâà äàºòüñÿ äåñÿòü äí³â. Ïî-
òåíö³éí³ áàòüêè îçíàéîìëåí³ ç³ 
ñòàíîì çäîðîâ'ÿ ìàëþê³â, ç óñ³ìà 
ìîìåíòàìè, ÿê³ ìè çíàºìî ïðî 
ñ³ì'þ. Ëþäè ïðèéøëè, çâ³ñíî, 
ó ñóïðîâîä³ Ñëóæáè â ñïðàâàõ 
ä³òåé òà ç íåãàòèâíèìè òåñòàìè 
íà êîðîíàâ³ðóñ.

² îäí³, ³ ³íø³ áàòüêè âæå ãóëÿëè 
ç ìàëþêàìè íà òåðèòîð³¿ çàêëàäó. 
Çà ñëîâàìè ïàí³ Êóáåé, çíàéîì-
ñòâî áóëî äóæå çâîðóøëèâèì.

Ïåðøå çíàéîìñòâî áàòüê³â ç 
ìàëþêàìè íà âëàñí³ î÷³ áà÷èëà 
ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò óïðàâë³í-
íÿ ñ³ì'¿, ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè 
òà çàõèñòó ä³òåé Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè Ãàëèíà Âîâê. Æ³í-

êà êàæå, ùî îáèäâ³ ñ³ì'¿ äóæå 
çðàä³ëè ìîæëèâîñò³ ïîáóòè ç 
êðèõ³òêàìè.

— Çàðàç êàíäèäàòè, ÿê³ ïåðø³ 
ïåðåáóâàëè íà ÷åðç³ â óñèíîâëþ-
âà÷³, áóëè â³äïðàâëåí³ íà çíàéîì-
ñòâî ç Òåðíîï³ëüñüêèì Âîëîäåþ, 
äðóã³ — íà çíàéîìñòâî ç ²ðèí-
êîþ òà Áîãäàí÷èêîì Òåðíîï³ëü-
ñüêèìè. Äåñÿòü äí³â âæå ìèíó-
ëè. Ïåðø³ ðàçè ÿ ç íèìè ¿çäèëà 
íà âñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó, â³äïî-
â³äíî äî ïðîöåäóðè, äàë³ áàòüêè 
ìàþòü ïðàâî ñàì³ ïðè¿æäæàòè, 
çâåðòàòèñü íà äîäàòêîâå ìåäè÷íå 
îáñòåæåííÿ. Ìîãëè âîíè òàêîæ 
îòðèìàòè ùå äåñÿòü ðîáî÷èõ äí³â 
íà âñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó. Àëå 
áóêâàëüíî 12 ëèïíÿ ÿ ä³çíàëàñü, 
ùî áàòüêàì öåé ÷àñ íå ïîòð³áåí. 

Âîíè ïðèéíÿëè ïîçèòèâíå ð³-
øåííÿ, — êàæå ïàí³ Âîâê.

Áàòüêè, ÿê³ ìîæëèâî óñèíîâ-
ëÿòü äâ³éíÿò, íàâ³òü âò³øèëèñü, 
ùî ¿ì âèïàëà òàêà çìîãà, àäæå 
â àíêåò³ òàê ³ ïîäàâàëè: óñèíî-
âèòåë³ îäí³º¿ àáî äâîõ ä³òåé.

Îáèäâ³ ñ³ì'¿ ìîëîä³ òà æèâóòü 
â Òåðíîï³ëüñüê³é ÎÒÃ. Çà ñëîâà-
ìè ïàí³ Âîâê, îñîáèñòèõ äàíèõ 
áàòüê³â âêàçóâàòè íå ìîæíà, â³ä-
ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà, àäæå 
âîíè ìàþòü ïðàâî çáåðåãòè òà-
ºìíèöþ óñèíîâëåííÿ.

Çàðàç ñëóæáà ðàçîì ç ïîòåí-
ö³éíèìè áàòüêàìè ãîòóþòü äîêó-
ìåíòè äëÿ ïîäàííÿ â ñóä. Ï³ñëÿ 
ð³øåííÿ ùå ì³ñÿöü ïîòð³áíî áóäå 
÷åêàòè, ïîêè ð³øåííÿ íàáåðå çà-
êîííî¿ ñèëè.

Є потенційні батьки для діток із «Вікна життя»

У дитячому будинку 
полюбили крихіток і 
бажають, аби ті знайшли 
для себе люблячі родини
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Ðîáîòè ó ã³äðîïàðêó ðîçïî÷à-
ëèñÿ 15 ÷åðâíÿ. Òàì çàãîðîäèëè 
òåðèòîð³þ, ïðèãíàëè òåõí³êó òà 
ïî÷àëè âñòàíîâëþâàòè ïàë³.

ЩО ПОВИННІ ЗРОБИТИ?
ßê ìè ç'ÿñóâàëè, äîçâ³ë íà îá-

ëàøòóâàííÿ ôëàãøòîêà ì³ñüêà 
ðàäà íàäàëà áëàãîä³éíîìó ôîí-
äó «Ðîçâèòîê Òåðíîï³ëëÿ» ï³ä ÷àñ 
çàñ³äàííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó 
2 ÷åðâíÿ. Äîêóìåíò º. Îäíàê ï³ä 
÷àñ ïðÿìî¿ òðàíñëÿö³¿ çàñ³äàííÿ 
àí³ ñëîâà íå ïðîçâó÷àëî ñàìå ïðî 
ôëàãøòîê. ×ëåíè âèêîíêîìó äàëè 
äîçâ³ë íà ðåêîíñòðóêö³þ òà áëà-
ãîóñòð³é öåíòðàëüíî¿ àëå¿ â ïàðêó 
«Òîï³ëü÷å». Çãîäîì ñòàëî â³äîìî, 
ùî íàñïðàâä³ òàì áóäóòü ðîáèòè.

Æóðíàë³ñò «20 õâèëèí» 3 ÷åðâ-
íÿ çâåðíóâñÿ äî äèðåêòîðà ÊÏ 
«Îá’ºäíàííÿ ïàðê³â êóëüòóðè òà 
â³äïî÷èíêó» Ìèêîëè Ëåñ³âà. Îä-
íàê â³í ñêàçàâ, ùî éîìó íåâ³äîì³ 
âñ³ äåòàë³ ðîá³ò. Ëèøå ó â³äïîâ³ä³ 
íà ³íôîðìàö³éíèé çàïèò ó ì³ñüê³é 
ðàä³ â³äïîâ³ëè, íà ÿê³ ñàìå ðîáîòè 
äàëè äîçâ³ë:
 ìîíòàæ ñòÿãîòðèìà÷à;
 âëàøòóâàííÿ íîâîãî ïîêðèò-

òÿ ç òðîòóàðíî¿ ïëèòêè;
 â³äíîâëåííÿ ÷àñòèíè ³ñíó-

þ÷îãî ïîêðèòòÿ, ÿêå ïîðóøèëè 
ï³ä ÷àñ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò;
 â³äíîâëåííÿ îçåëåíåííÿ.

ХТО БУДУЄ ТА ПЛАТИТЬ?
ßê çàïåâíèëè â ì³ñüê³é òà îá-

ëàñí³é àäì³í³ñòðàö³¿ — âñ³ ö³ ðî-
áîòè âèêîíóº ïðèâàòíèé ³íâåñòîð 
çà ñâî¿ êîøòè. Í³ ç ì³ñöåâîãî, í³ 
ç îáëàñíîãî, í³ ç äåðæàâíîãî áþ-
äæåòó ãðîø³ íå âèêîðèñòîâóâàëè, 
çàïåâíÿþòü ÷èíîâíèêè.

Îòæå, îáëàøòóâàííÿì ôëàã-
øòîêà ó Òåðíîïîë³ çàéìàºòüñÿ 
îðãàí³çàö³ÿ «Áëàãîä³éíèé ôîíä 
«Ðîçâèòîê Òåðíîï³ëëÿ». Ôàêòè÷-
íî ¿¿ ñòâîðèëè òðè ì³ñÿö³ òîìó, 
íåçàäîâãî äî ð³øåííÿ ïðî îáëàø-
òóâàííÿ ôëàãøòîêà. ×îìó ôîíä, 
ÿêèé ñòâîðèëè òðè ì³ñÿö³ òîìó, 
âèð³øèâ âèòðà÷àòè ãðîø³ íà öåé 
ïðîºêò òà çâ³äêè ãðîø³? 

ßê çàïåâíèâ êåð³âíèê ôîíäó 
Ðîìàí Ðóñíàê, í³÷îãî ï³äîçð³ëîãî 
â öüîìó íåìàº — âîíè ðîáëÿòü 
äîáðó äëÿ ì³ñòà ñïðàâó.

— Ìè çâåðíóëèñÿ äî ì³ñü-
êî¿ ðàäè ùîäî íàäàííÿ äîçâîëó 
íà âñòàíîâëåííÿ ïðàïîðà ó ïàðêó 
Òîï³ëü÷å, — êàæå â³í.

Âèòðàòÿòü íà ïðàïîð ÷èìàë³ 
êîøòè — 4 877 994 ãðèâí³. ßê 
çàïåâíèâ äèðåêòîð — ãðîø³ ìå-
öåíàò³â, ÿê³ ï³äòðèìàëè ïðîºêò.

— Ðåàë³çàö³ÿ ïðîºêòó â³äáóâà-
òèìåòüñÿ çà êîøòè ìåöåíàò³â, — 
êàæå Ðîìàí Ðóñíàê. — Ïðåäñòàâ-
íèêè Ôîíäó óæå ðîçïî÷àëè çá³ð 
êîøò³â. Äîëó÷èòèñÿ äî ³í³ö³àòèâè 
ìîæå êîæåí îõî÷èé. Ïð³çâèùà 
ìåöåíàò³â, ÿê³ äîëó÷èëèñÿ äî ðå-
àë³çàö³¿, îçâó÷èìî çà çãîäîþ.

ХТО БУДУЄ І ПЛАТИТЬ ЗА ФЛАГШТОК 
Ініціативи  На головній алеї 
гідропарку «кипить» робота. Там вже 
облаштовують 50-метровий флагшток 
до Дня Незалежності України. Такі ж 
будуть і в інших містах держави. Ми 
з’ясували, хто та чому будує стяготримач 
у Тернополі, як це відбувається в інших 
регіонах та порахували, що можна було б 
зробити за ці гроші

Òå, ùî ôîíä áóâ ñòâîðåíèé 
ñàìå äëÿ öüîãî ïðîºêòó, äèðåê-
òîð çàïåðå÷óº.

— Ôîíä «Ðîçâèòîê Òåðíîï³ëëÿ» 
íåîäíîðàçîâî ïðîâîäèâ â îáëàñò³ 
ñîö³àëüí³ ïðîºêòè. Îäèí ç îñòàí-
í³õ — çàêóï³âëÿ àïàðàò³â äëÿ ä³òåé 
ç âàäàìè ñëóõó.

Ìè òàêîæ ïåðåâ³ðèëè àäðåñó 
(âóë. Øóõåâè÷à, 8, îô³ñ 3 À), 
çà ÿêîþ âêàçàíî ðîçòàøóâàííÿ 
îô³ñó áëàãîä³éíîãî ôîíäó. Í³ÿêî-
ãî ôîíäó òóò íåìàº.

— Òóò ÷îòèðè êâàðòèðè, îô³ñ³â 
í³ÿêèõ íåìàº, — ðîçïîâ³ëà ìåø-
êàíêà áóäèíêó. — Ùå º êàá³íåò 
ÓÇÄ, àëå ïðî áëàãîä³éíèé ôîíä 
í³÷îãî íå ÷óëà.

ßê ïîÿñíèâ äèðåêòîð — ä³éñíî, 
îô³ñó áëàãîä³éíèé ôîíä íå ìàº.   

— Ìè çàðåºñòðóâàëè ôîíä 
çà ö³ºþ àäðåñîþ äëÿ îô³ö³éíîãî 
ëèñòóâàííÿ, — êàæå äèðåêòîð.  
— Àëå ñàì îô³ñ íå òðèìàºìî, áî 
íå áà÷èìî â öüîìó ïîòðåáè, àäæå 
öå âåëèê³ âèòðàòè.

13 ëèïíÿ ðåäàêö³¿ ñòàëî â³äîìî, 
ùî þðèäè÷íó àäðåñó ôîíäó çì³-
íèëè, òåïåð â³í íà âóë. Ðîäèíè 
Áàðâ³íñüêèõ, 7.

À îò ÷îìó íå áóëî ïðîâåäåíî 
ãðîìàäñüêèõ îáãîâîðåíü ç òåð-
íîïîëÿíàìè, ÷è õî÷óòü âîíè 
ôëàãøòîê ñàìå íà öåíòðàëüí³é 

àëå¿ òà ÷è õî÷óòü éîãî âçàãàë³ — 
â ì³ñüê³é ðàä³ íå â³äïîâ³ëè. Öå 
ïèòàííÿ ïðîñòî ïðî³ãíîðóâàëè. 
Ó áëàãîä³éíîìó ôîíä³ ïîÿñíèëè, 
ùî â ïàðêó íà öåíòðàëüí³é àëå¿ 
ôëàãøòîê âèãëÿäàòèìå äîðå÷íî, 
òàì º ì³ñöå äëÿ îáëàøòóâàííÿ òà  
ïðîâåäåííÿ îô³ö³éíèõ çàõîä³â.

Íàãàäàºìî, ó òðàâí³ ìèíóëîãî 
ðîêó áóðõëèâ³ ñóïåðå÷êè âèíèêëè 
íàâêîëî âåðòèêàëüíîãî îçåëåíåí-
íÿ â ïàðêàõ ì³ñòà. Íàéá³ëüøå êðè-
òèêè âèñëîâëþâàëè ÷åðåç êîâàíå 
ñåðöå, ÿêå âñòàíîâèëè íà ì³ñòêó 
äî «Îñòð³âöÿ çàêîõàíèõ». 

À îò ùîäî äåìîíòàæó «Ë³òàêà» 
á³ëÿ ïàðêó Íàöâ³äðîäæåííÿ äóì-
êè ì³ñöåâèõ âñå æ âðàõîâóâàëè. 
Íàãàäàºìî, öüîãî ðîêó â ÷åðãî-
âèé ðàç ïî÷àëèñü îáãîâîðåííÿ 
ïðî òå, ùîá äåìîíòóâàòè ë³òàê. 
×èìàëî òåðíîïîëÿí âèñòóïèëè 
ïðîòè äåìîíòàæó, àäæå áàãàòî 
ëþäåé äî íüîãî çâèêëè, à õòîñü 
íàâ³òü ïîáîþâàâñÿ, ùî çåëåíó 
çîíó ïðîñòî çàáóäóþòü.

170 МЛН ВИТРАТИЛИ ІНШІ 
НА ПРАПОРИ 

Â ³íøèõ âåëèêèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè 
òàêîæ îáëàøòîâóþòü ôëàãøòî-
êè. Çäåá³ëüøîãî, ¿õ âñòàíîâëÿòü 
çà êîøòè äåðæàâíîãî òà ì³ñöåâèõ 
áþäæåò³â, òîáòî çà êîøòè ïëàòíè-
ê³â ïîäàòê³â. Ó ñ³÷í³ öüîãî ðîêó 
íà ñåëåêòîðí³é íàðàä³ â Îô³ñ³ 

Ïðåçèäåíòà êîæí³é ÎÄÀ áóëî 
äîðó÷åíî çàáåçïå÷èòè âñòàíîâ-
ëåííÿ íàéá³ëüøîãî äåðæàâíîãî 
ïðàïîðà Óêðà¿íè â îáëàñò³ äî Äíÿ 
Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà òà ç íàãîäè 
30-ð³÷÷ÿ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè.

Çàãàëîì íà öå âèòðàòÿòü áëèçü-
êî 170 ìëí ãðèâåíü ç ì³ñöåâèõ 
òà äåðæàâíîãî áþäæåò³â. Ïðî öå 
ïîâ³äîìèëà åêñïåðòíà îðãàí³çàö³ÿ 
StateWatch.

Ó Ëüâîâ³ ôëàãøòîê áóäå íàéäî-
ðîæ÷èé ñåðåä çàõ³äíèõ îáëàñòåé. 
Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü — 13,6 ìëí 
ãðèâåíü. Âèñîòà 50,5 ìåòðà — òðî-
õè âèùå, í³æ ó Òåðíîïîë³. Êð³ì 
íüîãî, ïîðó÷ âñòàíîâëÿòü 14 ëàâîê 
òà 8 óðí äëÿ ñì³òòÿ, îñâ³òëåííÿ òà 
îçåëåíåííÿ. Ó Çàêàðïàòñüê³é îá-
ëàñò³ ïðîºêò îá³éäåòüñÿ ó 5,1 ìëí 
ãðèâåíü. Íà ²âàíî–Ôðàíê³âùèí³ 
ôëàãøòîê âñòàíîâëÿòü â ñåë³ Ñòà-
ðèé Óãðèí³â. Â³í áóäå âèñîòîþ 
50 ìåòð³â, à âàðò³ñòü — 3,52 ìëí 
ãðèâåíü. Ó ×åðí³âåöüê³é îáëàñò³ 
âèòðàòÿòü 12,6 ìëí ãðèâåíü. Â 
Óæãîðîä³ ðåàë³çàö³ÿ ïðîºêòó ôëàã-
øòîêà îá³éäåòüñÿ â 6 ìëí ãðèâåíü. 
Â³ííèöüêà îáëàñòü âèòðàòèòü 
15 ìëí ãðèâåíü. À ó Æèòîìèð³, 
îêð³ì ôëàãøòîêà, â³äðåìîíòóþòü 
Ñîáîðíèé ìàéäàí, äå ³ áóäå ñòÿ-
ãîòðèìà÷. Íà ðåêîíñòðóêö³þ âèä³-
ëÿòü 13,7 ìëí ãðèâåíü. À îò ó ð³ä-
íîì³ ì³ñò³ ïðåçèäåòà ôëàãøòîê 
áóäå íå 50 ìåòð³â, ÿê ó á³ëüøîñò³, 
à 72. Âèòðàòÿòü 8,1 ìëí ãðèâåíü.

Òåðíîï³ëüùèíà æ çàëó÷èëà 
ïðèâàòíèõ ³íâåñòîð³â. Òàê ñàìî 
â÷èíèëè â Ñóìñüê³é, Îäåñüê³é òà 
Õåðñîíñüê³é îáëàñòÿõ. Ïðàïîðè 
îáëàøòóþòü áåç çàëó÷åííÿ áþ-
äæåòíèõ êîøò³â.

ЩО МОЖНА БУЛО ЗРОБИТИ 
ЗА ЦІ ГРОШІ

Òåðíîï³ëüñüêà âëàäà çàïåâíÿº, 
ùî êîøòè ç áþäæåò³â íå çàëó÷à-
ëè, à ³íâåñòîð ñàì çàïðîïîíó-
âàâ âçÿòè âèòðàòè íà ñåáå, ïðè 
íåîáõ³äíîñò³ ìîæóòü äîïîìîãòè 
ç áóä³âíèöòâîì.

Ó ïðåññëóæá³ ÎÄÀ íàì ðîç-
ïîâ³ëè, ùî ç áîêó àäì³í³ñòðàö³¿ 
íåìàº â³äïîâ³äàëüíî¿ îñîáè, ÿêà 
êîíòðîëþº áóä³âíèöòâî ÷è âèäà-
âàëà äîçâ³ë. Àëå ïðè íåîáõ³äíîñò³ 
ãîòîâ³ äîïîìîãòè ³íâåñòîðó.

— Ìè ï³äòðèìóºìî öþ ³í³ö³àòè-
âó ³íâåñòîðà, — ðîçïîâ³ëà ðå÷íèöÿ 
îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ãàííà Âà-
ñèëåíêî. — Ââàæàºìî ùî öå ãàð-
íà ³äåÿ. ßêùî äî íàñ çâåðíóòüñÿ 
çà äîïîìîãîþ — áóäåìî äóìàòè, 
ÿê äîïîìîãòè. Íàðàç³ òàêèõ çâåð-
íåíü äî íàñ íå íàäõîäèëî.

À ùî ìîæíà áóëî á çðîáèòè, 
ÿêáè ³íâåñòîð âèð³øèâ âèòðàòè-
òè ö³ êîøòè íà ùîñü ³íàêøå äëÿ 
ì³ñòà? Ìè ïîðàõóâàëè, ñê³ëüêè á 
ð³çíèõ ïðîºêò³â ìîæíà áóëî ðåà-
ë³çóâàòè íà öþ ñóìó.

Òàê îäèí ôëàãøòîê îá³éäåòüñÿ 
á³ëüøå, í³æ òðè Òðàíñôåð–ì³-
ñòå÷êà, âàðò³ñòþ 1,3 ìëí ãðèâåíü. 
Íîâèé ñêâåð íà Êà÷àëè êîðèñòó-
ºòüñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ ó ì³ñöåâèõ. 
Ðàí³øå òàì áóëè ëèøå çàðîñë³. 
Òåïåð çîíà â³äïî÷èíêó òà òâîð-
÷îñò³.

Îäèí ôëàãøòîê — öå 21 ñó÷àñ-
íèé ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê äëÿ 
âóëè÷íîãî âîðêàóòó, ÿêèé îáëà-
øòóâàëè íà âóëèö³ Êè¿âñüêà. Òàì 
âñòàíîâèëè âóëè÷í³ òðåíàæåðè, 
íà ÿêèõ ìîæíà ðåãóëþâàòè íà-
âàíòàæåííÿ, ãàíòåë³, òåí³ñíèé 
ñò³ë òîùî.

Öå òðè âåëèêèõ ìàéäàí÷èêè, 
íà ÿêèõ çìîæóòü ãðàòèñÿ ä³òè 
ç ³íâàë³äí³ñòþ. Òàêèé ìàéäàí-
÷èê «Ì³ñòî ìð³é» ðîçòàøîâà-
íèé ó ïàðêó Íàö³îíàëüíîãî 
â³äðîäæåííÿ. Òàì º àòðàêö³îíè, 
íà ÿêèõ ìîæóòü ãðàòèñü íàâ³òü 
ä³òè íà ³íâàë³äíèõ â³çî÷êàõ, ñïå-
ö³àëüí³ ãîéäàëêè, åëåìåíòè äëÿ 
íàâ÷àííÿ.

Öå ðåìîíò òðüîõ òåðèòîð³é 
á³ëÿ øê³ë. Ìèíóëîãî ðîêó ïðî-
âåëè áëàãîóñòð³é äâîðèêà øêî-
ëè ¹ 5 çà 1,4 ìëí ãðèâåíü. Ùå 
ñò³ëüêè æ êîøòóâàâ áëàãîóñòð³é 
òåðèòîð³¿ ã³ìíàç³¿ ³ì. ². Ôðàíêà.

Ìè ïåðåâ³ðèëè àäðåñó 
ðåºñòðàö³¿ îô³ñó 
ôîíäó. Îäíàê í³÷îãî 
òàì íå çíàéøëè. 
Ìåøêàíö³ êàæóòü, 
ùî òàêîãî íå áóëî

Офісу благодійний фонд не має. У вказаному будинку 
працює кабінет УЗД та є житлові квартири 

50-метровий флагшток уже облаштовують. 
Повинні встигнути до Дня Незалежності
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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
За даними Нацполіції Терно-
пільської області, упродовж 
поточного року зменшилась 
кількість вчинених тілесних 
ушкоджень середньої тяжкості 
та легких тілесних ушкоджень, 
грабежів та кількість крадіжок 
приватного майна, у тому чис-
лі з квартир, будинків. Також 
зменшилась кількість хуліганств.
Однак прослідковується збіль-
шення кількості нанесення тяж-
ких тілесних ушкоджень та до-
рожньо-транспортних пригод.

ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОН 
Упродовж поточного року змен-
шилась кількість вчинених ви-
крадень автотранспорту, до-
рожньо-транспортних пригод.

Однак прослідковується збіль-
шення кількості таких злочинів, 
як шахрайства та крадіжки.

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН 
Упродовж поточного року змен-
шилась кількість вчинених ті-
лесних ушкоджень середньої 
тяжкості та незаконних заволо-
дінь транспортними засобами.
Однак є збільшення кількості 
таких злочинів, як легкі тілес-
ні ушкодження, шахрайства та 
крадіжки.
Найбільше — майнових зло-
чинів.
У Тернопільській області пе-
реважають майнові злочини, 
серед яких: крадіжки та шах-
райства, — повідомляє відділ 
комунікації Нацполіції області.

Проаналізували рівень злочинності у районах

Можемо підсумувати, найбільш 
криміногенними містами у Тер-
нопільській області, за даними 
Нацполіції області, у наступній 
послідовності є такі:
1.Тернопіль;
2. Чортків;
3. Кременець;
4. Бережани.
З власних джерел нам вдалося 
довідатися, що Теребовлю також 
можна включити у список ТОП-5 
злочинних міст області, оскіль-

ки місто — проїзне, розташова-
не неподалік обласного центру 
на трасі «Тернопіль-Чернівці». 
Його вигідне для злочинців міс-
цезнаходження сприяє вчиненню 
кримінальних правопорушень. 
Тож додаємо його до цього рей-
тингу.
1. Тернопіль;
2. Чортків;
3. Кременець;
4. Бережани;
5. Теребовля.

Топ-5 небезпечних міст Тернопільщини 

ÊÐÈÌ²ÍÀË
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Ïðîòÿãîì 2020 ðîêó íà òåðè-
òîð³¿ Òåðíîïîëÿ çàðåºñòðóâàëè 
49413 çàÿâ ³ ïîâ³äîìëåíü ïðî 
â÷èíåí³ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðó-
øåííÿ òà ³íø³ ïîä³¿, ùî á³ëüøå 
ó ïîð³âíÿíí³ ç 2019 ðîêîì íà 5%. 
Òàê³ äàí³ ì³ñòÿòüñÿ ó äîâ³äö³ ïðî 
ðåçóëüòàòè ðîáîòè Òåðíîï³ëüñüêî-
ãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ çà 2020 ð³ê.

Ð³âåíü çàãàëüíî¿ çëî÷èííî-
ñò³ íà 10 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ — 
96,3 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðó-
øåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ òÿæêèõ òà 
îñîáëèâî òÿæêèõ — 25,5. ßê³ 
ì³ñòà Òåðíîï³ëüùèíè íàéá³ëüø 
íåáåçïå÷í³ çà ð³âíåì çëî÷èííîñò³, 
÷èòàéòå äàë³.

СКІЛЬКИ ЗЛОЧИНІВ ЗА РІК 
Ó â³äïîâ³äü íà æóðíàë³ñòñüêèé 

çàïèò «20 õâèëèí» â³ää³ë êîìóí³-
êàö³¿ Íàöïîë³ö³¿ â Òåðíîï³ëüñüê³é 
îáëàñò³ ïîâ³äîìèâ, ùî çá³ëüøåííÿ 
çëî÷èííîñò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ó ì. 
Áåðåæàíàõ: ç 41,5% ó ìèíóëîìó 
ðîö³ äî 56,6% ó ïîòî÷íîìó (ó ðîç-
ðàõóíêó íà 10 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ).

Çìåíøåííÿ çëî÷èííîñò³ (ó ðîç-
ðàõóíêó íà 10 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ) 
º ó íàñòóïíèõ ì³ñòàõ:
 ì. Òåðíîï³ëü (ç³ 119,8% 

ó ìèíóëîìó ðîö³ äî 96,3% ó ïî-
òî÷íîìó);
 ì. ×îðòê³â (ç 99,0 äî 83,5%);
 ì. Êðåìåíåöü (ç 61,1 äî 59,4).
Âîäíî÷àñ, ó âñ³õ òðüîõ íàâå-

äåíèõ ðàéîíàõ îáëàñò³ ñïîñòå-
ð³ãàºòüñÿ çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ 
çàðåºñòðîâàíèõ êðèì³íàëüíèõ 
ïðàâîïîðóøåíü. Çàãàëîì ïî îá-
ëàñò³ ê³ëüê³ñòü êðèì³íàëüíèõ ä³ÿíü 
çá³ëüøèëàñü íà 2,1%.

ЯКІ ЗЛОЧИНИ СКОЮЮТЬ 
Äîâ³äêà ïðî ðåçóëüòàòè ðîáîòè 

Òåðíîï³ëüñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ 
çà 2020 ð³ê ³íôîðìóº ïðî òàêó ïî-
çèòèâíó òåíäåíö³þ àáî ÿê³ âèäè 
çëî÷èí³â ï³øëè íà ñïàä ïðîòÿãîì 
2020 ðîêó?
 âèìàãàííÿ;
 íåçàêîííå ïîâîäæåííÿ ç³ 

çáðîºþ, ó òîìó ÷èñë³ ç âîãíå-
ïàëüíîþ çáðîºþ;
 íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ òðàí-

ñïîðòíèìè çàñîáàìè, ó òîìó ÷èñë³ 
àâòîìîá³ëÿìè;
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 ßê ïåðåäàº Óïðàâë³ííÿ ïà-
òðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â Òåðíîï³ëüñüê³é 
îáëàñò³, ïîøèðåíèìè âèäàìè àâ-
òîïðèãîä çàëèøàºòüñÿ ç³òêíåí-
íÿ — 50%, íà¿çä íà òðàíñïîðò-
íèé çàñ³á, ùî ñòî¿òü — 18%, íà-
¿çä íà ïåðåøêîäó — 16,5%, íà¿çä 
íà ï³øîõîäà — 7,5%; ïåðåêèäàííÿ 

òðàíñïîðòíîãî çàñîáó — 4,5%, 
ùî çàãàëîì ñêëàäàº ïîíàä 95% 
â³ä óñ³õ äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ 
ïðèãîä.

Íàéá³ëüøå ëþäè ãèíóòü ïðè 
íàñòóïíèõ âèäàõ àâòîïðèãîä:
 íà¿çä íà ï³øîõîäà — 24 îñî-

áè (37%);
 ç³òêíåííÿ — 21 îñîáà (32%);
 ïåðåêèäàííÿ òðàíñïîðòíîãî 

çàñîáó — 9 îñ³á (14%);
 íà¿çä íà ïåðåøêîäó — 7 îñ³á 

(10%).
Â³äíîñíî òðàâìàòèçìó íàéá³ëüø 

çíà÷óùèìè º:
 ç³òêíåííÿ — 343 îñîáè (50%);
 íà¿çä íà ï³øîõîäà — 157 îñ³á 

(23%);
 ïåðåêèäàííÿ òðàíñïîðòíîãî 

çàñîáó — 75 îñ³á (11%).

Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè àâ-
òîïðèãîä, ÿê³ áóëè ñêîºí³ ïðî-
òÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó, º: ïî-
ðóøåííÿ ïðàâèë ìàíåâðóâàí-
íÿ — 868 àâòîïðèãîä (35%) â³ä 
óñ³õ ÄÒÏ, à òàêîæ ïåðåâèùåííÿ 
áåçïå÷íî¿ øâèäêîñò³ — 495 ÄÒÏ 
(20%), íåäîòðèìàííÿ äèñòàíö³¿ — 
324 ÄÒÏ (13%), êåðóâàííÿ òðàí-
ñïîðòíèì çàñîáîì ó íåòâåðåçîìó 

ñòàí³ –243 ÄÒÏ (10%).
Ïðîòÿãîì 2020 ðîêó íà òå-

ðèòîð³¿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ 
çàðåºñòðóâàëè 407 ÄÒÏ, ó ÿêèõ 
âîä³é ïåðåáóâàâ ó íåòâåðåçîìó 
ñòàí³ — ñêëàëè 821 ïðîòîêîë ïðî 
àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ 
çà ñòàòòåþ 130 ÊÓïÀÏ (êåðóâàííÿ 
òðàíñïîðòíèì çàñîáîì îñîáàìè, 
ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñòàí³ ñï’ÿí³ííÿ).

МИ ВИЗНАЧИЛИ ТОП-5 НЕБЕЗПЕЧНИХ 
МІСТ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 
Аналіз  Тернопільська область — 
на 24-му місці в Україні за кількістю 
зареєстрованих злочинів у минулому році. 
Яка їх тенденція: йде на спад чи навпаки? 
Які правопорушення найпоширеніші?

 êðàä³æêè ïðèâàòíîãî ìàéíà, 
ó òîìó ÷èñë³ ³ç êâàðòèð, áóäèíê³â;
 õóë³ãàíñòâî.
Íåãàòèâíà òåíäåíö³ÿ: ÷îãî ïî-

á³ëüøàëî â ì³ñò³ çà ìèíóëèé ð³ê?
 íàíåñåííÿ òÿæêèõ ò³ëåñíèõ 

óøêîäæåíü, ó òîìó ÷èñë³ ç³ ñìåðòþ;
 íàíåñåííÿ ëåãêèõ ò³ëåñíèõ 

óøêîäæåíü;
 ÄÒÏ, ó òîìó ÷èñë³ ç³ ñìåðòþ;
 íàðêîìàí³ÿ, çîêðåìà øëÿõîì 

íåçàêîííîãî îá³ãó íàðêîòè÷íèõ 
çàñîá³â òà ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí 
÷åðåç ²íòåðíåò-ìåðåæ³, òàê³ ÿê òå-
ëåãðàìì, ³íñòàãðàì.

ТОП-5 ЗЛОЧИНІВ 
ПО ТЕРНОПОЛЮ 

Ìè ïðîàíàë³çóâàëè äàí³ ñóäîâî-
ãî ðåºñòðó, ùî ñòîñóþòüñÿ âèðîê³â 
ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ. 
Îòîæ, ï’ÿòüìà íàéòèïîâ³øèìè 

êðèì³íàëüíèìè ïðàâîïîðóøåí-
íÿìè, ÿê³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ó ì³ñü-
êðàéîííîìó ñóä³ çà îñòàíí³é ð³ê, 
ñòàëè òàê³:
 êðàä³æêà (òàºìíå âèêðàäåí-

íÿ ÷óæîãî ìàéíà), ó òîìó ÷èñë³ 
³ç ïðîíèêíåííÿì ó æèòëî (ñò. 
185 ÊÊÓ);
 ïîðóøåííÿ ïðàâèë áåçïåêè 

äîðîæíüîãî ðóõó àáî åêñïëóàòà-
ö³¿ òðàíñïîðòó îñîáàìè, ÿê³ êå-
ðóþòü òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè 
(ñò. 286 ÊÊÓ);
 óìèñíå ëåãêå ò³ëåñíå óøêî-

äæåííÿ (ñò. 125 ÊÊÓ);
 íåçàêîííå âèðîáíèöòâî, âè-

ãîòîâëåííÿ, ïðèäáàííÿ, çáåð³ãàí-
íÿ, ïåðåâåçåííÿ ÷è ïåðåñèëàííÿ 
íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîï-
íèõ ðå÷îâèí àáî ¿õ àíàëîã³â áåç 
ìåòè çáóòó (ñò. 309 ÊÊÓ);
 ñàìîâ³ëüíå çàëèøåííÿ â³é-

ñüêîâî¿ ÷àñòèíè àáî ì³ñöÿ ñëóæáè 
(ñò. 407 ÊÊÓ).

Кількість аварій не зменшується! Які причини ДТП 
на Тернопільщині і хто в них винен

Ó Òåðíîï³ëüñüê³é 
îáëàñò³ ïåðåâàæàþòü 
ìàéíîâ³ çëî÷èíè, 
ñåðåä ÿêèõ: êðàä³æêè 
òà øàõðàéñòâà. Áóäüòå 
îáåðåæíèìè! 

Ми позначили на карті міста, які є найбільш 
небезпечними за нашою версією
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Ç 1 ëèïíÿ áàòüêè íåìîâëÿò 
çìîæóòü îô³ö³éíî îáèðàòè ì³æ 
íàòóðàëüíîþ äîïîìîãîþ «Ïà-
êóíîê ìàëþêà» òà ¿¿ ãðîøîâîþ 
êîìïåíñàö³ºþ â îáñÿç³ òðüîõ 
ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ä³-
òåé äî 6 ðîê³â.

Òîáòî, äî 1 ëèïíÿ òàêî¿ îô³-
ö³éíî¿ ìîæëèâîñò³ îáèðàòè ì³æ 
îäíèì ÷è ³íøèì íå áóëî.

ЩО ХОЧУТЬ ТЕРНОПОЛЯНКИ?
Ìè çàïèòàëè ó ñîöìåðåæàõ, 

ùî àêòóàëüí³øå äëÿ òåðíîï³ëü-
ñüêèõ ìàòóñü: Ïàêóíîê ìàëþêà 
÷è ãðîø³?

Þëÿ â³äïîâ³ëà, ùî ó òðàâí³ 
íàðîäèëà äðóãó äèòèíó. Ïàêóíîê 
íå îòðèìàëà, òîìó ïîäàâàëà äîêó-
ìåíòè íà ãðîøîâó êîìïåíñàö³þ. 
Æ³íêà êàæå, ùî ñàìå ãðîø³ äëÿ ¿¿ 
ñ³ì'¿ àêòóàëüí³ø³. Îñê³ëüêè ìàéæå 
âñå, ùî ì³ñòèòü Ïàêóíîê ìàëþêà, 
çàëèøèëîñÿ â³ä ñòàðøî¿ äèòèíè. 
Îò ÿêáè ïàêóíêè âèäàâàëè ïðè 
ïåðøèõ ïîëîãàõ, çâè÷àéíî, îá-
ðàëà á áîêñ, — ä³ëèòüñÿ äóìêàìè 
æ³íêà.

Õðèñòèíà êîìåíòóº: «Íàì äàëè 
êîìïåíñàö³þ, çàäîâîëåí³, áî 
ãðîø³ ìîæíà âèêîðèñòàòè ïðî-
òÿãîì ðîêó ³ íà ùî õî÷åø. ßê ³ 
îíëàéí-ìàãàçèíè, òàê ³ îôôëàéí. 
Áîêñ âèäàþòü ï³çíî ³ ñòàº íåàê-
òóàëüíî, êîëè âæå ïîëîâèíà ðå-
÷åé íå ïîòð³áíà, áî áàãàòî ÷îãî 
êóïóºø äî ïîëîã³â.» 

À îñü Ìàð³ÿ íàïèñàëà, ùî îáðà-
ëà áè Ïàêóíîê, áî çà íàïîâíåííÿì 
òàì á³ëüøå, í³æ íà 5000 ãðí, ÿê³ 
äàþòü çàì³ñòü íüîãî.

²âàííà ùå âñòèãëà îòðèìàòè 
Ïàêóíîê, àëå, ÿê ïèøå æ³íêà, ïðè 
ìîæëèâîñò³ îáðàëà áè ãðîøîâó 
êîìïåíñàö³þ, îñê³ëüêè äåÿê³ ðå÷³ 
ç áîêñó ¿é âçàãàë³ íå ïðèãîäèëèñÿ, 
³íø³ æ áóëè ç³ ñòàðøî¿ äèòèíè.

ПРІОРИТЕТНИМ БУВ ПАКУНОК 
МАЛЮКА 

×è ñïðàâä³ ìîæíà çàðàç îòðè-
ìàòè Ïàêóíîê ìàëþêà, ðîçïîâ³äàº 
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Òåðíîï³ëü-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç çàãàëüíèõ 
ïèòàíü Ïåòðî Òèìî÷êî.

— Ïàêóíêà ìàëþêà íàðàç³ 
íåìàº. Ïðîãíîç³â, êîëè æ â³äáó-

äóòüñÿ òåíäåðí³ çàêóï³âë³ òà ó ë³-
êàðí³ ïîñòóïëÿòü Ïàêóíêè, òàêîæ 
íåìàº. Òåíäåð íà çàêóï³âëþ îãî-
ëîøåíèé, àëå ïîêè ùî ÷åêàºìî 
ðåçóëüòàò³â, — êàæå ïîñàäîâåöü.

Ïåòðî Òèìî÷êî òàêîæ ðîçïîâ³â, 
ùî Ïàêóíîê ìàëþêà âèäàºòüñÿ 
çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Ç 
ïî÷àòêó ðîêó ïðîòÿãîì îäíî-
ãî-äâîõ ì³ñÿö³â ó Òåðíîïîë³ Ïà-
êóíêè âèäàâàëè, òîìó ùî äåðæàâà 
çàêóïèëà ¿õ íàïðÿìó, áåç ïðîâå-
äåííÿ òåíäåðíèõ ïðîöåäóð.

— Ç ê³íöÿ áåðåçíÿ Ïàêóíê³â 
ìàëþêà íå ñòàëî ó ì³ñüêîìó ïî-
ëîãîâîìó áóäèíêó, òð³øêè ï³çí³-
øå, ó êâ³òí³, çàê³í÷èëèñÿ âîíè ³ 

КОМПЕНСАЦІЯ ЧИ ПАКУНОК 
МАЛЮКА? ЩО МОЖНА ОТРИМАТИ
Жінки і діти  У липні породіллі 
зможуть офіційно вибирати між 
натуральною допомогою «Пакунок 
малюка» та її грошовою компенсацією. 
Чи вже є у тернопільських лікарнях 
Пакунки? Куди звертатися за грошовою 
компенсацією і скільки вона становить: 
розповідаємо алгоритм дій 

â îáëàñíîìó ïîëîãîâîìó. Â³ä òîãî 
÷àñó ëþäÿì äàþòü äîâ³äêó ïðî òå, 
ùî âîíè ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè 
íå îòðèìàëè Ïàêóíîê ìàëþêà. Ò³ 
ïðèíîñÿòü äî íàñ ñâî¿ äîâ³äêè. 
ßêùî ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ Ïàêóíêè 
íå íàäõîäÿòü, òî âîíè îòðèìóþòü 
ãðîøîâó êîìïåíñàö³ºþ çà íüîãî. 
Íà äàíèé ìîìåíò ìè âèïëà÷óºìî 
ãðîøèìà, — êàæå Ïåòðî Òèìî÷êî.

Çàñòóïíèê íàãîëîøóº, ùî 
äî 1 ëèïíÿ ïð³îðèòåòíèì áóâ ñàìå 
Ïàêóíîê ìàëþêà. Çàðàç æå, íàâ³òü 
êîëè Ïàêóíîê áóäå ó íàÿâíîñò³, 
ëþäè çìîæóòü ñàìîñò³éíî îáðàòè, 
ùî ¿ì á³ëüøå òðåáà. 

Â óïðàâë³íí³ ñîöïîë³òèêè òàêîæ 
ïîâ³äîìèëè, ùî Ïàêóíîê ìàëþêà 
³ êîìïåíñàö³ÿ îö³íþþòüñÿ ð³â-
íîçíà÷íî. Òà, ÿê ïîêàçóº ïðàê-
òèêà, Ïàêóíîê ìàëþêà êîøòóº 
ìåíøå. Éîãî îð³ºíòîâíî îö³íþ-
þòü ó 3800 ãðí. Ñóìà æ ãðîøîâî¿ 
êîìïåíñàö³¿ áóëà á³ëüøà.

ЯК ОТРИМАТИ ШІСТЬ ТИСЯЧ 
ГРИВЕНЬ

Ïåòðî Òèìî÷êî ïîÿñíèâ àëãî-
ðèòì ä³é ïðè îòðèìàíí³ ãðîøî-
âî¿ êîìïåíñàö³¿ çà íàðîäæåííÿ 
äèòèíè:

— Îòðèìàòè äîâ³äêó ïðî òå, 

ùî Ïàêóíîê ìàëþêà íå îòðèìà-
ëè (âèäàþòü áóäü-êîìó ç áàòüê³â 
÷è óñèíîâëþâà÷³â ïðè âèïèñö³ ç 
ïîëîãîâîãî);

— Â³äêðèòè ñïåö³àëüíèé êàðò-
êîâèé ðàõóíîê ó ÏðèâàòÁàíêó 
(äëÿ öüîãî îäíîìó ç áàòüê³â ïî-
òð³áíî çâåðíóòèñÿ ó â³ää³ëåííÿ 
áàíêó òà ìàòè ³ç ñîáîþ ïàñïîðò 
òà ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä);

— Çâåðíóòèñÿ äî óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî ïîë³òèêè çà ì³ñöåì 
ïðîæèâàííÿ ç ÷îòèðìà äîêóìåí-
òàìè (ïàñïîðò, ³äåíòèô³êàö³éíèé 
êîä, ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ 
äèòèíè, äîâ³äêà ç ïîëîãîâîãî áó-
äèíêó ïðî íåîòðèìàííÿ Ïàêóíêà 
ìàëþêà) òà íàïèñàòè çàÿâó.

ГРОШІ НАДХОДЯТЬ 
У МІСЯЧНИЙ ТЕРМІН 

Ñóìà êîìïåíñàö³¿ âñòàíîâëþ-
ºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïðîæèòêîâî-
ãî ì³í³ìóìó íà äèòèíó äî øåñòè 
ðîê³â.

— Îñê³ëüêè ç 1 ëèïíÿ ñóìà 
ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó íà äè-
òèíó äî øåñòè ðîê³â çì³íèëà-
ñÿ ³ ñòàíîâèòü 2013 ãðí, òî é 
ãðîøîâà êîìïåíñàö³ÿ çì³íèëà-
ñÿ, áî âèïëà÷óºòüñÿ â ðîçì³ð³ 
òðüîõ ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â ³ 

ñêëàäàº 6039 ãðí, — êàæå Ïåòðî 
Òèìî÷êî.

Òàêîæ â Óïðàâë³íí³ ïîâ³äî-
ìèëè, ùî ö³ ãðîø³ íàäõîäÿòü 
íà êàðòó ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í.

Ïåòðî Òèìî÷êî ðàäèòü íàé-
áëèæ÷èìè òèæíÿìè ðîçðàõîâó-
âàòè ëèøå íà ãðîø³, áî Ïàêóíê³â 
íå áóäå. ×îëîâ³ê íàãîëîøóº, ùî 
êîìïåíñàö³ÿ âèùà, í³æ âì³ñò Ïà-
êóíêà. ² êîëè, íàâ³òü, ëþäè ùîñü 
êóïëÿòü äëÿ ìàëþêà ³ ç’ÿâèòüñÿ 
Ïàêóíîê, òî âîíè âñå îäíî çìî-
æóòü îáðàòè êîìïåíñàö³þ.

Òåðíîïîëÿíêè íàð³êàþòü, ùî 
íàñïðàâä³ ö³íè íà ðå÷³ ó âèçíà-
÷åíèõ ìàãàçèíàõ º çàâèùåíèìè, 
òîìó âîíè ìîãëè á íà òó ñóìó 
êóïèòè á³ëüøå ðå÷åé, ÿê³ òî÷íî 
ï³ä³éäóòü íåìîâëÿòàì ³ íå áó-
äóòü çàéâèìè, ÿêùî â ðîäèí³ º 
ñòàðø³ ä³òè.

Ó íàñòóïí³é ïóáë³êàö³¿ ìè 
ñïðîáóºìî ïîð³âíÿòè ö³íè íà îñ-
íîâí³ òîâàðè, ÿê³ ïîòð³áí³ íî-
âîíàðîäæåíèì.

Çàóâàæóºìî, ùî îäíîðàçîâà 
äîïîìîãà ó âèãëÿä³ Ïàêóíêà ìà-
ëþêà ÷è ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿ 
íå çàðàõîâóºòüñÿ äî ðîçì³ðó äî-
ïîìîãè ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè, 
ÿêà ñòàíîâèòü 41 280 ãðèâåíü.

Є перелік магазинів, з якими Міністерство 
соціальної політики уклало договір. Лише 
в цих магазинах можна купити відповід-
ні товари для малюків, розрахувавшись 
карткою. Таких крамниць є досить багато.
Кошти з картки можна витрачати тільки 
на дитячі товари та товари для породіль. 
Перелік всіх магазинів можна знайти 
на сайті — pakunok-malyuka.ioc.gov.ua/
outletaddresses.
Магазини, в яких можна здійснювати по-
купки карткою у Тернополі:
 PROSTOR (бульвар Шевченка, 35 і май-

дан Перемоги, 4) 
 Watsons (Київська, 9, Героїв Євромай-
дану, 9, Шевченка, 12, Руська, 24, Живова, 
15, Текстильна, 28, П. Куліша, 2, Перемо-
ги, 4) 
 Лінія магазинів «EVA» (пл. Перемоги, 
4 А, вул. Руська, буд. 44, проспект Степана 
Бандери, буд. 96, вул. Сліпого Кардина-
ла, буд. 1, проспект Степана Бандери, буд. 
76, вул. Текстильна, буд. 28, вул. Живова, 
буд. 9) 
 «Іграшка» (бульв. Куліша, 2) 
 Дитяче харчування та аксесуари «Леле-

ка» (проспект Степана Бандери, 72) 
 Дитячий магазин «Polli Molli» (проспект 
Злуки, 25) 
 Дитячий магазин «Умка» (вул. Замко-
ва, 3) 
 Крамничка «Монреаль» (вул. О. Польо-
вого, 2 г) 
 Малятко (вул. Живова, 7) 
 Магазин «Немо» (ТРЦ «Подоляни», вул. 
Текстильна, 28ч, вул. С. Крушельницької, 1) 
 Мед-Сервіс Аптека №Л007 (вул. Чор-
новола, 12) 
 Мед-Сервіс Аптека №Л028 (площа Пе-

ремоги, 4 б) 
 ТОВ «Епіцентр К» Гіпермаркет, м. Тер-
нопіль (вул. Поліська, 7) 
 Магазин Дитячий одяг від українських 
та закордонних виробників «Baby-Smile» 
(вул. Злуки, 4 а) 
 Магазин Дитячий одяг від українських 
та закордонних виробників «Baby-Art» 
(вул. Д. Галицького, 5, бульвар П. Куліша, 
2 б, вул. Миру, 2 а) 
У Міністерстві соціальної політики все ще 
очікують на підключення інших закладів 
торгівлі.

Де можна розпоряджатися карткою з компенсацією у Тернополі?

Пакунка малюка наразі немає. Прогнозів, коли ж відбудуться тендерні 
закупівлі та у лікарні поступлять Пакунки, також немає 

ßê ïîêàçóº ïðàêòèêà, 
Ïàêóíîê ìàëþêà êîøòóº 
ìåíøå. Éîãî îð³ºíòîâíî 
îö³íþþòü ó 3800 ãðí. 
Ñóìà ãðîøîâî¿ 
êîìïåíñàö³¿ á³ëüøà 
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Електронний сертифікат має ві-
дображатися в «Дії». У самому 
додатку ніякого нового розділу 
чи сертифіката ми не побачили. 
Є лише можливість подати заявку 
на імунізацію.
На платформі «Дія» вказано 
лише те, що ще триває розробка 
та бета–тестування сертифікатів. 
Можна залишити заявку, щоб 
стати учасником бета–тестування.
Для цього вводимо прізвище та 
ім’я латиницею, також телефон. 
Якщо у вас iPhone — на жаль, 
записатись не вдасться. Всі міс-
ця на тестування iOS-версії вже 
зайняті. Якщо ж у вас Android 
система — треба ввести свою по-
шту з Google Play. Відправляємо 
інформацію, однак на пошту ні-

чого не надійшло.
Ми зателефонували на гарячу лі-
нію МОЗ. Там пояснили, що ко-
відний сертифікат запрацював з 
1 липня в бета-режимі.
— Якщо ви пройшли два щеплен-
ня від коронавірусу, ви можете 
подати заявку через платформу 
«Дія», — пояснив оператор кон-
такт–центру МОЗ. — Користувачі, 
які це зробили, зможуть мати до-
ступ до бета–режиму впродовж 
48 годин. Ці користувачі вже от-
римали доступ. Потрібно трохи 
почекати, доки він з’явиться у вас.
На пошту повинні прийти подаль-
ші інструкції.
Як повідомив заступник міністра 
охорони здоров'я України з питань 
цифрового розвитку Ярослав Ку-

чер, весь процес в онлайні.
— Нікуди бігти не потрібно, — за-
певнив заступник міністра. — Після 
того, як ви зробили друге щеплен-
ня, через деякий час у застосунку 
«Дія» ви можете згенерувати сер-
тифікат. Потрібно зайти та офор-
мити запит на отримання цього 
сертифіката. І система надасть ваш 
сертифікат, з яким далі ви зможете 
подорожувати.
Заступник розповів, що система 
працює в тестовій версії. Вона ви-
даватиме сертифікат винятково 
на базі проведення двох щеплень. 
Причому, вакцинуватися потрібно 
однією вакциною. У тестовій версії 
поки не відбивається варіант, що 
людина перехворіла COVID-19, і 
тому не вакцинувалася.

«Дія» повноцінно не працює 

ÇÄÎÐÎÂ’ß

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ó ïåðøó ÷åðãó, â îáëàñò³ ùå-
ïëþâàëè ìåäïðàö³âíèê³â, ÿê³ ïðà-
öþþòü ç õâîðèìè íà êîðîíàâ³ðóñ. 
Çãîäîì äëÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ âàêöè-
íàö³¿ ìîãëè ñòàòè â ÷åðãó òà îò-
ðèìàòè çàëèøîê âàêöèíè ë³äåðè 
äóìîê, â³äîì³ ëþäè, æóðíàë³ñòè 
òîùî. Îñê³ëüêè â îäí³é àìïóë³ 
ðîç÷èíó íà 10 îñ³á, à òåðì³í ïðè-
äàòíîñò³ ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ âñüîãî 
6 ãîäèí — ÌÎÇ äîçâîëèâ âàêöè-
íóâàòè ë³äåð³â äóìîê çàëèøêàìè.

ПРО САМОПОЧУТТЯ 
Æóðíàë³ñò «RIA ïëþñ» òàêîæ 

âèð³øèâ ïðîéòè ³ìóí³çàö³þ. Äëÿ 
öüîãî — ñòàâ ó ÷åðãó íà çàëèøîê 
AstraZeneca. Ó ñóáîòó, 13 áåðåçíÿ, 
ïåðåòåëåôîíóâàëè òà ïîâ³äîìè-
ëè — ìîæíà ïðèõîäèòè.

Ñïî÷àòêó ó ïóíêò³ âàêöèíàö³¿ 
íåîáõ³äíî çàïîâíèòè ³íôîðìàö³é-
íó çãîäó. Âîíà íåîáõ³äíà íå ëèøå 
äëÿ ³ìóí³çàö³¿ ïðîòè êîâ³äó, à ³ 
äëÿ áóäü-ÿêî¿ ³íøî¿.

Îêð³ì ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ, ì³ñ-
öÿ ïðîæèâàííÿ òà êîíòàêò³â òðåáà 
âêàçàòè â³äîìîñò³ ïðî ñòàí ñâîãî 
çäîðîâ’ÿ. Ó ñïåö³àëüíîìó áëàíêó 
òðåáà â³äì³òèòè, ÷è çäîðîâ³ âè, ÷è 
íå õâîð³ëè âè íà ïåâí³ íåäóãè, ÷è 
íå ñïîñòåð³ãàëîñü ó âàñ óñêëàä-
íåíü ï³ñëÿ ïîïåðåäí³õ ùåïëåíü, 
÷è íå ìàºòå âè àëåðã³¿ òîùî.

Çàïîâíåííÿ äîêóìåíòà çàéíÿëî 

á³ëüøå ÷àñó, í³æ ñàì óêîë. Ç äîêó-
ìåíòîì çàõîäèìî â êàá³íåò. Îäèí 
ë³êàð âíîñèòü äàí³ â åëåêòðîííó 
ñèñòåìó. ²íøèé — âèì³ðþº òåì-
ïåðàòóðó òà çàïèòóº ïðî ñàìîïî-
÷óòòÿ. Òðåò³é ìåäèê ðîáèòü óêîë.

Ìåäèêè ïîïåðåäæàþòü ïðî ïî-
á³÷í³ åôåêòè — á³ëü ó ì³ñö³ óêîëó, 
ãîëîâíèé òà á³ëü ó ì’ÿçàõ, òåìïå-
ðàòóðà, çàïàìîðî÷åííÿ. 

Ó äåíü ï³ñëÿ ³í’ºêö³¿ í³ÿêèõ ïî-
á³÷íèõ ïðîÿâ³â íå áóëî. Ê³ëüêà 
ðàç³â æóðíàë³ñò âèì³ðþâàâ òåì-
ïåðàòóðó. Îäíàê íà ðàíîê íàñòóï-
íîãî äíÿ ïîá³÷í³ ðåàêö³¿ âñå æ 
ïðîÿâèëèñÿ — íåâåëèêèé á³ëü 
ó ì’ÿçàõ, òåìïåðàòóðà ï³äíÿëàñü 
äî 37,8 ãðàäóñà. Ñòàí íå íàäòî 
ïðèºìíèé, ñõîæå ñàìîïî÷óòòÿ ï³ä 
÷àñ çàñòóäè. Äî âå÷îðà òåìïåðà-
òóðà ñïàëà äî 37 ãðàäóñ³â. Çãîäîì 
ñàìîïî÷óòòÿ ïîêðàùèëîñÿ. Áîëþ 
ó ì'ÿçàõ âæå íå áóëî.

Æóðíàë³ñòó çàòåëåôîíóâàëè 
22 ÷åðâíÿ òà ïîâ³äîìèëè, ùî äëÿ 
ðåâàêöèíàö³¿ ìîæíà ï³äõîäèòè 
çðàíêó íàñòóïíîãî äíÿ, ÿêùî 
äîáðå ñåáå ïî÷óâàº.

Ïóíêò íà áàç³ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ 
ìàâ ïî÷àòè ïðàöþâàòè î 9.00. Òàì 
âæå çáèðàëèñÿ ëþäè.

— ß ïåðåíåñëà ïåðøèé óêîë 
äîáðå, ùåïëþþñü ³ íå áîþñü, — 
ðîçïîâ³ëà â ÷åðç³ òåðíîïîëÿíêà 
Îëüãà. — ×îãî ìåí³ áîÿòèñÿ? Öå 
ïîòð³áíî ðîáèòè. ×îëîâ³ê ì³é âæå 
ïðîéøîâ ðåâàêöèíàö³þ. Ó íüîãî 
ïîá³÷í³ åôåêòè ïðîÿâëÿëèñÿ — 

МАЮ СЕРТИФІКАТ ПРО ЩЕПЛЕННЯ
Імунізація  В Україні триває імунізація 
населення від коронавірусної хвороби. 
Хоча пандемія пішла на спад — медики 
застерігають — це пов’язано з літнім 
періодом. Однак восени та взимку ковід 
може повернутися. Журналіст «RIA плюс» 
зробив щеплення від коронавірусу. З якими 
труднощами довелося зіштовхнутися та 
чи легко отримати підтвердження про 
вакцинацію. Розповідаємо, як є

áóëà òåìïåðàòóðà. Àëå äðóãó âàê-
öèíó â³í ïåðåí³ñ ëåãøå. Êîëè ìàë³ 
áóëè, íàñ ó øêîëàõ ùåïëþâàëè, 
áàòüêè âîäèëè äî ë³êàð³â. Òåïåð 
ìè ä³òåé âàêöèíóºìî. Áî ò³, õòî 
âèñòóïàº ïðîòè — íå çíàþòü, ùî 
öå òàêå, ³ ÷èì ìîæå õâîðîáà îáåð-
íóòèñÿ ³ ÿê³ íàñë³äêè áóäóòü.

Ïåðåä ðåâàêöèíàö³ºþ çíîâó 
ïîòð³áíî çàïîâíèòè ³íôîðìà-
ö³éíó çãîäó. Äàë³ — òàêà æ ñàìà 
ïðîöåäóðà. Ó êàá³íåò³ âèì³ðþþòü 
òåìïåðàòóðó, çàïèòóþòü ïðî ñà-
ìîïî÷óòòÿ òà âíîñÿòü ³íôîðìàö³þ 
â åëåêòðîííó ñèñòåìó. Ï³ñëÿ öüî-
ãî — ³í’ºêö³ÿ.

Âæå ï³ä âå÷³ð ïî÷àëè ïðîÿâ-
ëÿòèñÿ ïîá³÷í³ åôåêòè — íåâå-
ëèêà ñëàáê³ñòü òà òåìïåðàòóðà — 

38 ãðàäóñ³â. Îäíàê âæå íà ðàíîê 
àí³ òåìïåðàòóðè, àí³ ïîãàíîãî 
ñàìîïî÷óòòÿ íå áóëî.

ªäèíå, ùî ùå ìàéæå äâà òèæ-
í³ íàãàäóâàëî ïðî âàêöèíàö³þ — 
ñèíåöü, ÿêèé ç’ÿâèâñÿ â ì³ñö³ 
óêîëó. Í³ äèñêîìôîðòó, í³ áîëþ 
íå áóëè — ëèøå êîë³ð. Öå òà-
êîæ ÷àñòî áóâàº ï³ñëÿ áóäü–ÿêèõ 
óêîë³â.

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ 
ПРО ВАКЦИНУ 

Òåðíîï³ëüñüêèé ïðîôå-
ñîð–³íôåêö³îí³ñò, àêàäåì³ê 
ÍÀÌÍ Óêðà¿íè Ìèõàéëî Àí-
äðåé÷èí êàæå — âàêöèíàö³ÿ äî-
ïîìîæå çäîëàòè ïàíäåì³þ. Ïðî-
ôåñîð ñàì âàêöèíóâàâñÿ ³ ðàäèòü 
öå çðîáèòè ³íøèì. Îñîáëèâî öå 
âàðòî çðîáèòè òèì, õòî çíàõîäèòü-
ñÿ ó ãðóï³ ðèçèêó — ìåäè÷í³ ïðà-
ö³âíèêè, ïðàö³âíèêè ñîö³àëüíèõ 
ñôåð, ÿê³ êîíòàêòóþòü ç âåëèêîþ 
ê³ëüê³ñòþ ëþäåé, ëþäè ç õðîí³÷-
íèìè õâîðîáàìè, ïåíñ³îíåðè.

Ùîá âèðîáèòè êîëåêòèâíèé 

³ìóí³òåò, ùîíàéìåíøå 70–75% 
íàñåëåííÿ ïîâèíí³ àáî ïåðåõâî-
ð³òè, àáî îòðèìàòè ³ìóí³òåò øëÿ-
õîì âàêöèíàö³¿. Ïðîôåñîð òàêîæ 
íàãîëîøóº: âàêöèíàö³ÿ íå ìîæå 
äàòè 100% çàõèñòó. ª êðàù³ âàê-
öèíè, º ã³ðø³, îäíàê º ëþäè, ÿê³ 
ìàþòü äåôåêòè ³ìóííî¿ ñèñòåìè. 
Ñàìå òîìó âàðòî âèðîáèòè êîëåê-
òèâíèé ³ìóí³òåò.

— Í³êîëè íå ìîæíà äîñÿãíóòè 
100% åôåêòèâíîñò³ âàêöèíàö³¿, — 
êàæå ïðîôåñîð. — Ïðèáëèçíî 
5–10% íàñåëåííÿ ìàº äåôåêòè 
³ìóííî¿ ñèñòåìè, ³ìóííó ñëàá-
ê³ñòü. Íàâ³òü ÿêùî ùåïèòè ¿õ 
íàéêðàùîþ âàêöèíîþ — ³ìóí³òåò 
íå âèðîáèòüñÿ, àáî â³í áóäå äóæå 
ñëàáêèé. Òîìó íå ìîæíà âèìàãà-
òè 100% åôåêòèâíî¿ âàêöèíè, áî 
òàêî¿ íå ³ñíóº.

Â³äîìèé ïðîôåñîð–³íôåêö³-
îí³ñò, äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê 
òà ïðàêòèêóþ÷èé ë³êàð Âàñèëü 
Êîï÷à íàãîëîøóº — ï³ñëÿ âàêöè-
íàö³¿ õâîðîáà ïðîò³êàòèìå ëåãøå 
÷è áåç ñèìïòîì³â. Öèì âè âáå-
ðåæåòå ñåáå â³ä âàæêèõ íàñë³äê³â 
êîâ³äó, îäíàê íàâ³òü âàêöèíîâàí³, 
íà æàëü, ìîæóòü çàõâîð³òè.

ЧИ ВИДАЛИ СВІДОЦТВО?
ßê ïîâ³äîìëÿëè ó Ì³í³ñòåðñòâ³ 

îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà îáëàñíîìó 
Äåïàðòàìåíò³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
ÎÄÀ, îäðàçó ï³ñëÿ äðóãîãî ùå-
ïëåííÿ âè ìîæåòå îòðèìàòè 
ì³æíàðîäíå ñâ³äîöòâî ïðî âàê-
öèíàö³þ.

Îäíàê, âèÿâèëîñÿ, ùî âñå 
íå òàê ïðîñòî. Ìåäèêè ó ïóíê-
ò³ âàêöèíàö³¿ ïîÿñíèëè, ùî ¿ì 
ñïåðøó òðåáà âíåñòè ³íôîðìàö³þ 
â åëåêòðîííó ñèñòåìó. Ñâ³äîöòâî 
ìîæíà áóäå âçÿòè ó ñâîãî ñ³ìåé-
íîãî ë³êàðÿ çà äâà äí³ ï³ñëÿ äðó-
ãîãî ùåïëåííÿ.

Æóðíàë³ñò ñïðîáóâàâ îòðèìà-
òè äîâ³äêó, îäíàê ñ³ìåéíèé ë³êàð 
ñàì íà ë³êàðíÿíîìó. Ó ðåºñòðàòóð³ 
çà äîâ³äêîþ íàïðàâèëè äî ³íøîãî 

ë³êàðÿ. Ñïåðøó äîâåëîñÿ âèñòîÿòè 
â ÷åðç³ ìàéæå ãîäèíó.

Êîëè íàðåøò³ ä³éøëà ÷åð-
ãà — ïî÷àëèñü ïðîáëåìè. Ó áàç³ 
äàíèõ ë³êàð³â íå â³äîáðàæàëàñü 
âñÿ íåîáõ³äíà ³íôîðìàö³ÿ. Ïðîñòî 
ðîçäðóêóâàòè ôîðìó òà çàïîâíè-
òè ¿¿ ñàìîñò³éíî íå ìîæíà. Öå 
íåîáõ³äíî çðîáèòè ò³ëüêè ÷åðåç 
ñïåö³àëüíó åëåêòðîííó ñèñòåìó.

— Ñêîð³øå á âæå çàïóñòèëè 
ñåðòèô³êàòè â «Ä³¿», áî ìè íå ìà-
ºìî ÷àñó, ùîá ëþäåé ë³êóâàòè, 
êóïà ÷àñó éäå íà ñâ³äîöòâà, — 
ñêàðæèëèñü ìåäèêè.

Ïîíàä ãîäèíó ê³ëüêà ë³êàð³â íà-
ìàãàëèñÿ ñôîðìóâàòè ñâ³äîöòâî, 
îäíàê ìàðíî. Âðåøò³, ñêàçàëè 
ïðèéòè íà ðàíîê.

ßê ïîÿñíèëè ë³êàð³, ïðîáëåìà 
÷åðåç òå, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
ð³çí³ åëåêòðîíí³ ñèñòåìè. ²íôîð-
ìàö³ÿ ïðî ïåðøå ùåïëåííÿ — 
â îäí³é, ïðî äðóãå — â ³íø³é. 
Òîìó ç òèìè ïàö³ºíòàìè, ÿê³ 
îòðèìóâàëè ùåïëåííÿ îäíèìè ç 
ïåðøèõ, º ïðîáëåìè.

Âðåøò³, íà íàñòóïíèé ðàíîê 
âèäàëè ïîòð³áíèé äîêóìåíò. 
Ó íüîìó âêàçàíî ñåð³éíèé íîìåð 
âàêöèíè, äàòè ùåïëåíü, ï³äïè-
ñè ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ òà ïå÷àòêè. 
Ä³éñíà äîâ³äêà âïðîäîâæ 180 äí³â 
ï³ñëÿ äðóãî¿ ³ìóí³çàö³¿.

ßêùî âè ïëàíóºòå ¿õàòè çà êîð-
äîí ³ âàì ïîòð³áíå ñâ³äîöòâî — 
âàðòî îäðàçó áðàòè çàêîðäîííèé 
ïàñïîðò, ùîá ïðàâèëüíî ïðîäó-
áëþâàòè ³íôîðìàö³þ.

Ó êîíòàêò–öåíòð³ ÌÎÇ ïî-
ÿñíèëè, ùî öå ñâ³äîöòâî âèäà-
ºòüñÿ çà ôîðìîþ, çàòâåðäæåíîþ 
ÂÎÎÇ. Ç íèì ìîæíà â³ëüíî ïî-
äîðîæóâàòè öèìè êðà¿íàìè, â³ä-
ïîâ³äíî äî ïðàâèë â’¿çäó. 

Âîíî ìîæå äîçâîëèòè â³ëüíî 
ïåðåñóâàòèñÿ êðà¿íîþ ÷è íå çäà-
âàòè ÏËÐ-òåñò.

Ñâ³äîöòâî íå º îáîâ’ÿçêîâèì, 
òîìó éîãî ìîæíà âçÿòè çà áàæàí-
íÿì. Öÿ ïîñëóãà áåçêîøòîâíà.

Сам укол не болісний. Все відбувається за кілька хвилин 
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çà êîðäîí, êðàùå 
îäðàçó áðàòè ³ç 
ñîáîþ ïàñïîðò, ùîá 
ïðàâèëüíî âíåñòè âñ³ 
ñâî¿ äàí³
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Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ïî-
ñï³ëêóâàëèñÿ ³ç çàòÿòèìè ðèáàë-
êàìè — ó÷àñíèêàìè ôåñòèâàëþ 
«Ðèáàëüñüê³ ïîñèäåíüêè-2021».

ДОБРЕ ГОДУВАТИ РИБУ І МАТИ 
БАГАТО ТЕРПІННЯ 

Òåðíîïîëÿíèí Àíäð³é Øóëüãà 
â çàãàëüíîìó çàë³êó ñåðåä äîðîñ-
ëèõ íà ôåñòèâàë³ îòðèìàâ òðåòº 
ì³ñöå. Ïðèçåð ðîçïîâ³äàº, ùî 
íà ôåñòèâàë³ ðèáàëüñòâà áóëè 
ö³êàâ³ êîíêóðñè òà ñóïåð ïðèçè.

— ß îòðèìàâ âóäêó, ïðèêîðì ³ 
ùå é ìåäàëü ìåí³ ïîâ³øàëè, — ðîç-
ïîâ³â ïðî ñâî¿ ïðèçè ïàí Àíäð³é.

Àíäð³é Øóëüãà ïî÷àâ ðèáàëèòè 
ðîê³â ³ç 12-òè. Éîãî çàãàëüíèé 
ðèáîëîâíèé ñòàæ ïîíàä 30 ðîê³â.

— Ïî÷èíàâ ðèáàëèòè ó íàøîìó 
ã³äðîïàðêó. Çàðàç ïîëþáëÿþ ðè-
áàëèòè íà Òåðíîï³ëüñüêîìó ñòà-
â³. ×àñòî âè¿æäæàþ äî ²âà÷åâà. 
Âë³òêó õîäæó ðèáàëèòè ïåðåâàæíî 
îäèí ðàç íà òèæäåíü, òàê äîçâîëÿº 
ìîÿ ðîáîòà. Çèìîâà ðèáîëîâëÿ — 
òî íå ìîº, — ç³çíàºòüñÿ ÷îëîâ³ê.

Ïàí Àíäð³é ðîçïîâ³äàº, ùî ì³ñ-
öåâ³ ðèáàëêè äðóæàòü ì³æ ñîáîþ, 
ìàþòü âëàñíèé Êëóá òåðíîï³ëü-
ñüêèõ ðèáàëîê — ÊÒÐ, ó ÿêîìó 
÷îëîâ³êè ³ íå ò³ëüêè ç³éøëèñÿ 
çà ³íòåðåñàìè.

— ß ìîæó çàâóäèòè, ïîñìàæè-
òè, çàïåêòè, ïîñîëèòè ðèáó, àëå 
þøêè íå âàðþ, — ïåðåë³÷óº ñâî¿ 
êóë³íàðí³ ìîæëèâîñò³ ïàí Àíäð³é.

Éîãî íàéá³ëüøèé óëîâ — ñóäàê 
íà 2,9 êã ó Òåðíîï³ëüñüêîìó ñòàâó.

Àíäð³é Øóëüãà ïðîáóº ïðèùå-
ïèòè ëþáîâ äî ðèáîëîâë³ ³ ñâî¿ì 
ä³òÿì. Äðóæèíà ïàíà Àíäð³ÿ òà-
êîæ ëþáèòü ðèáîëîâëþ.

ЦЕ ВІДДУШИНА, БОЛЯЧКА, 
СПОСІБ ЖИТТЯ 

Òåðíîï³ëüñüêèé ðèáàëêà ³ç 
57-ð³÷íèì ñòàæåì Îëåêñàíäð 
Â³áëèé òàêîæ áóâ íà ôåñòèâàë³. 
×îëîâ³ê êàæå, íà æàëü, í³÷îãî 
íå ñï³éìàâ, áî áóâ íàö³ëåíèé 
íà âåëèêèé óëîâ, àëå ñëàáî êëþ-
âàëî.

Ïàí Îëåêñàíäð ðîçïîâ³äàº, ùî 
âïåðøå ï³øîâ íà ðèáîëîâëþ ç ä³-
äîì ó ï’ÿòü ðîê³â.

— Ì³é ä³ä âïåðøå ïðèâ³â ìåíå 
íà ðèáîëîâëþ íà ð³÷êó Ñåðåò 
ó Ìèêóëèíöÿõ, çðîáèâ ìåí³ ñà-
ìîðîáíó âóäî÷êó. Çàïàì'ÿòàâ öåé 
äåíü íà âñå ñâîº æèòòÿ. Ç òîãî äíÿ 
ÿ «çàõâîð³â» íà ðèáîëîâëþ. Òîìó 
ìàéæå âñ³ âèõ³äí³ òà â³äïóñòêè 
ÿ ïðîâîäæó çà öèì çàíÿòòÿì, — 
ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê.

Îëåêñàíäð Â³áëèé ðèáàëèòü 
êðóãëèé ð³ê. Ãåîãðàô³ÿ ì³ñöü ðè-
áîëîâë³ äîâîë³ øèðîêà. ×îëîâ³ê 
ðèáàëèòü, â îñíîâíîìó, íà ð³÷-
ö³ Ñåðåò. Ïîëþáëÿº âè¿æäæàòè 
íà ðèáîëîâëþ ó ×åðíèõ³â, Ìàëà-
ø³âö³, Âåðòåëêó, Çàë³çö³, Êà÷àí³â-
êó òà áàãàòî ³íøèõ ì³ñöü.

— Çàðàç ëþáëþ ðèáàëèòè 
íà Òåðíîï³ëüñüêîìó ñòàâ³, áî ìåí³ 
çðó÷íî ³ áëèçüêî. Íà íàøîìó ñòàâ³ 
çàðàç äîáðå ï³øîâ ëÿù, äåê³ëüêà 
äí³â òîìó ÿ âï³éìàâ ëÿùà äîâæè-
íîþ 54 ñàíòèìåòðè — öå ñåðåäí³é 
òðîôåé. Òàêîæ ó ñòàâ³ âîäÿòüñÿ 
êàðàñü, ïëîòâà òà áàãàòî ³íøèõ 

СПІЙМАВ РИБУ, БІЛЬШУ ЗА СИНА: 
РИБАЛКИ ПРО СВОЇ ТРОФЕЇ 
Захоплення  Про риболовлю на 
Тернопільському ставі, рибні ковбаски, 
handmade сувеніри поплавки і, навіть, 
рибальську поезію «RIA плюс» розповіли 
затяті тернопільські рибалки

âèä³â. Ïðàêòè÷íî âñÿ ðèáà, ùî 
âîäèòüñÿ â Óêðà¿í³, º ó íàøîìó 
Òåðíîï³ëüñüêîìó ñòàâ³, — ä³ëèòüñÿ 
Îëåêñàíäð Â³áëèé.

Ðèáàëêàì-ïî÷àòê³âöÿì Îëåê-
ñàíäð Â³áëèé ðàäèòü, ïåðø çà âñå, 
ëþáèòè ñâîþ äîì³âêó, ñâ³é êðàé. 
Öÿ ëþáîâ ïî÷èíàºòüñÿ, çîêðåìà, ç 
òîãî, ùî ïîòð³áíî âèïóñêàòè ìà-
ëåíüêó ðèáêó. Êàæå, ùî íåîäíî-
ðàçîâî ìàº ñóïåðå÷êè ùîäî öüîãî, 
íàâ³òü ç³ ñòàðøèìè ðèáàëêàìè, 
êîòð³ íå óñâ³äîìëþþòü òà ëîâëÿòü 
ìàëüê³â, íå âèïóñêàþòü ¿õ.

— Ïîòð³áíî ðîçóì³òè, ùî ó íàñ 
º ðèáà, ÿêà çàíåñåíà äî ×åðâîíî¿ 
êíèãè. ß ïèøó ñòàòò³ ïðî ðèáî-
ëîâëþ, ïðî îõîðîíó íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà, ïðî åêîëîã³þ, 
ïðî áîðîòüáó ç áðàêîíüºðñòâîì. 
Ó ªâðîï³, íàïðèêëàä, äóæå ñòå-
æàòü çà âåëè÷èíîþ òà ê³ëüê³ñòþ 
óëîâó, â áóäü-ÿêèé ìîìåíò ìî-
æóòü ï³ä³éòè òà ïåðåâ³ðèòè, ùî 
òè ëîâèø òà ÷è äîòðèìóºøñÿ 
ïðàâèë ðèáîëîâë³. Ââàæàþ, ùî 
òàêå äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ïî-
âèííî áóòè âñþäè, — íàãîëîøóº 
ðèáàëêà.

Íàéá³ëüøèé òðîôåé çà æèòòÿ 
ïàíà Îëåêñàíäðà — öå êîðîï âà-
ãîþ ïîíàä äåñÿòü (!) ê³ëîãðàì³â.

— Ìîºìó ñèíîâ³ íà òîé ÷àñ 
áóëî ø³ñòü ðîê³â, òî êîðîï áóâ 
á³ëüøèé çà íüîãî, — çãàäóº ïàí 
Îëåêñàíäð.

Ñâî¿ì ä³òÿì Îëåêñàíäð Â³áëèé 
òàêîæ ïðèùåïèâ ñâîþ ëþáîâ 
äî ðèáàëüñòâà.

— Ì³é ñèí çàðàç æèâå â ²ñïàí³¿. 
Â³í íàäçâè÷àéíî çàõîïëåíèé ðè-
áîëîâëåþ. Íàâ³òü êóïóº ë³öåíç³þ, 
ùîá çìîãòè ðèáàëèòè, òàì òàê³ 
ïðàâèëà. Â³í ðèáàëèòü ÿê â Ñå-
ðåäçåìíîìó ìîð³, òàê ³ â ïð³ñíèõ 
âîäîéìàõ. Íàäñèëàâ ìåí³ ôîòî 
çëîâëåíîãî âîñüìèíîãà. Çÿòü òà-
êîæ ëþáèòü ðèáàëèòè. Íàâ³òü äðó-

æèíà ðîçä³ëÿº ìîº õîá³ òà ¿çäèòü 
ç³ ìíîþ íà ðèáîëîâëþ, — ä³ëèòüñÿ 
÷îëîâ³ê.

Íàéêðàùèì ïîäàðóíêîì 
íà ñâÿòà äëÿ ïàíà Îëåêñàíäðà 
º âñå, ùî ñòîñóºòüñÿ ðèáîëîâë³. 
Ðèáàëêà ðîçïîâ³äàº, ùî ä³òè çàâæ-
äè äàðóþòü éîìó ùîñü â öüîìó 
ðîä³. Íåùîäàâíî ÷îëîâ³ê ñâÿò-
êóâàâ äåíü íàðîäæåííÿ, òî äî÷-
êà ïîäàðóâàëà éîìó ãà÷êè äëÿ 
ðèáîëîâë³, ÷àñòî äàðóþòü ÿê³ñü 
ðèáîëîâí³ ñíàñò³.

Ëþáîâ äî êóë³íàð³¿ ó ïàíà Îëåê-
ñàíäðà â êðîâ³. Íà ðèáàöüêèõ çìà-
ãàííÿõ Îëåêñàíäð Â³áëèé íå ëèøå 
áåðå ó÷àñòü, à ùå é âèñòóïàº ÿê 
êóõàð. Ãîòóº ïîäâ³éíó, ïîòð³éíó 
þøêó, ìîíàñòèðñüêó, íîðâåçüêó, 
ç ïîì³äîðàìè, íà ìîëîö³.

— ß ðîáëþ ðèáí³ êîòëåòè, 
ìëèí÷èêè ç ³êðè, ðèáí³ êîâáàñ-
êè, òóøêóþ ðèáó â ìàñë³ òà ñìå-
òàí³, ðîáëþ ðèáí³ òóøêîâàíêè ³ 
äåêîëè òàðàíüêó. Íà â³äêðèòòÿ 
ïîëþâàííÿ ìåíå çàïðîøóþòü 
ãîòóâàòè ñâÿòêîâ³ ðèáí³ îá³äè òà 
âå÷åð³, — ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê.

Îëåêñàíäð Â³áëèé íå ëèøå 
ðèáàëèòü, à é ïèøå â³ðø³ òà âè-
ãîòîâëÿº âëàñíîðó÷ ñóâåí³ðè — 
ïîïëàâêè âëàñíîãî âèðîáíèöòâà. 
Ñâîºþ ïîåç³ºþ ÷îëîâ³ê ïîä³ëèâñÿ 
³ ç «RIA ïëþñ», ùî äóæå ñèì-
âîë³÷íî äî Âñåñâ³òíüîãî äíÿ ðè-
áàëüñòâà.

Óðèâîê ç³ «Ñïîâ³ä³ ðèáàëêè» â³ä 
Îëåêñàíäðà Â³áëîãî:

«Ðàíîê âîëîãèé, ñèðèé ïðîõî-
ëîäíèé, 

Ñîíöå íà ñõîä³ ïîâ³ëüíî âñòàº.
Â ð³÷ö³ ï³ä âåðáàìè îêóíü ãî-

ëîäíèé, 
Íà÷å ïðèìàðà ç³ ñòàâó âñòàº.
Ñòåëèòüñÿ ñèâèé òóìàí íàä 

âîäîþ, 
Çà î÷åðåòîì ïðîïëèâ áóçüêèé 

ëèí, 
×àïëÿ êðàäåòüñÿ ñâîºþ õî-

äîþ, —
Õèæî ÷åêàº ïîæèâè ç ãëèáèí…» 

РИБОЛОВЛЯ — ОКРЕМЕ ХОБІ 
À îñü Òàðàñ Ñàâê³â ïðèéøîâ 

íà ôåñòèâàëü çàðàäè ä³òåé.
— Ó ìåíå òðîº ä³òåé: äâîº ä³â÷àò 

14-òè ³ 11-òè ðîê³â òà ñèí — éîìó 
7 ðîê³â, òàêîæ äâîº ïëåì³ííèê³â: 
øåñòè ³ äåñÿòè ðîê³â. Âîíè äóæå 
÷åêàëè òà õîò³ëè ï³òè. Íà êîíêóðñ 
õîäèâ, ùîá ïðèùåïèòè êîðèñíå 
õîá³ ä³òëàõàì, — êàæå ÷îëîâ³ê.

Òàðàñ Ñàâê³â ðèáàëèòü íà Òåð-
íîï³ëüñüêîìó ñòàâ³, íà Ñòðèï³, 
íà ñòàâêàõ ó ñåëàõ, äå º ìîæëè-
â³ñòü. 30-ñàíòèìåòðîâèé êîðîï — 
ïîêè íàéá³ëüøèé éîãî òðîôåé.

— Ñèí áóâ ùå òàêèé äîñèòü 
ìàëåíüêèé, ³ ìè ç íèì ï³øëè 
íà Òåðíîï³ëüñüêèé ñòàâ. Â³í 
äóæå ëþáèòü ðèáàëèòè ñåðåä 
äîðîñëèõ ðèáàëîê. Ò³ í³÷îãî 
íå âï³éìàëè, à ñèí âèòÿãíóâ 
òàêîãî ìàëåíüêîãî îêóíöÿ, éîãî 
ïî÷àëè õâàëèòè. À â³í ïîäèâèâñÿ 
íà ðèáêó òà é âèïóñòèâ ¿¿ íàçàä 
ó ñòàâ. Ïîò³ì õîäèâ ³ ðîçêàçóâàâ, 
ùî âï³éìàâ îêóíÿ — ñïðàâæ-
íüîãî êðàñóí÷èêà, àëå äîâåëîñÿ 
â³äïóñòèòè, áî ìàëåíüêèé, — çãà-
äóº ÷îëîâ³ê.

Òàðàñ Ñàâê³â ðîçïîâ³äàº, ùî 
ñèí, ïîâåðòàþ÷èñü ç³ øêîëè íàáå-
ðåæíîþ, ìóñèòü çàïèòàòè ó êîæ-
íîãî ðèáàëêè ïðî óëîâ, ñíàñò³ òà 
÷è êëþº.

«Ì³é ä³ä âïåðøå ïðèâ³â 
ìåíå íà ðèáîëîâëþ 
íà ð³÷êó Ñåðåò 
ó Ìèêóëèíöÿõ, 
çðîáèâ ìåí³ çâè÷àéíó 
ñàìîðîáíó âóäî÷êó»
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Андрій Шульга з 
велетенською щукою 

Олександр Віблий полюбляє рибалити 
на Тернопільському ставі
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR/VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Öåé çàêëàä ñì³ëèâî ìîæíà 
â³äíåñòè äî «êóëüòîâèõ», ó íüîãî 
áóëà ñâîÿ ðîäçèíêà ³ íå îäíà, òà 
ñâ³é «ç³ðêîâèé ÷àñ».

Êðàºçíàâåöü Þð³é Êîâàëüêîâ 
ðîçïîâ³â, ÿêèì áóâ «Ï³äâîäíèé 
÷îâåí» òà ïðîâ³â ì³í³-åêñêóð-
ñ³þ çàêëàäîì, ÿêèé ðîçì³ùåíèé 
ó ïðèì³ùåíí³ êîëèøíüîãî áàðó.

РОЗТАШОВУВАВСЯ У ПІДВАЛІ 
À ³ñòîð³ÿ çàêëàäó ðîçïî÷èíà-

ºòüñÿ â ïåðø³é ïîëîâèí³ 70-èõ 
ðîê³â. Òîä³ â³í ³ â³äêðèâ ñâî¿ äâåð³ 
äëÿ â³äâ³äóâà÷³â. Ñàìå 70-ò³ ñòàëè 
ïåð³îäîì éîãî ðîçêâ³òó. Äî áàðó 
áóëà ö³ëà ÷åðãà, Õî÷ ïðàöþâàâ 
â³í ëèøå äî 20.00.

Íàçâà ó íüîãî áóëà «Ïèâíèé 
áàð», «Ï³äâîäíèì ÷îâíîì» éîãî 
âæå íàçâàëè â³äâ³äóâà÷³. À âñå ÷å-
ðåç éîãî ðîçòàøóâàííÿ ó ï³äâàëü-
íîìó ïðèì³ùåíí³. Çãàäóþòü òàêîæ 
³ êðóò³ ñõîäè, ùî âåëè âñåðåäèíó. 
Îñîáëèâî ñêëàäíî áóëî íèìè ï³ä-
í³ìàòèñÿ ââåðõ, êîëè éäåø äåùî 

íàï³äïèòêó.
Ùîäî ³íòåð’ºðó, â³í áóâ äîñèòü 

ïðîñòèì. Áàðíà ñò³éêà, ê³ëüêà 
äóáîâèõ ñò³ëüö³â òà ñòîëèê³â ó äâîõ 
çàëàõ. Ùå îäíà ìàëåíüêà ê³ìíàòêà 
ç òðüîìà ñò³ëüöÿìè òà íåâåëèêèì 
ñòîëèêîì, â³äãîðîäæåíà ñò³íîþ. 
Îäíî÷àñíî â çàêëàä³ ìîãëè ïåðå-
áóâàòè äî 50 â³äâ³äóâà÷³â.

Îô³ö³àíò³â íå áóëî. Ãîñò³ çà-
ìîâëÿëè â áàðìåíà ïèâî òà ùîñü 
äî íüîãî, â³í íàëèâàâ, à çàáèðàëè 
â³äâ³äóâà÷³.

ЩО ПОДАВАЛИ ТА НАЛИВАЛИ 
Íàïðèê³íö³ 70-èõ âõ³ä äî ïèâáà-

ðó çðîáèëè ïëàòíèì, çà òàëîíà-
ìè. Ùîïðàâäà, íåíàäîâãî, íà ð³ê. 
Îäèí òàëîí êîøòóâàâ 6 ðóáë³â, 
ùî íà òîé ÷àñ áóëî íåìàëî, àëå 
òî÷íî òîãî âàðòóâàëî.

— ß ïðàöþâàâ ñòàðøèì åêî-
íîì³ñòîì â äåðæàâí³é óñòàíîâ³ ³ 
ìàâ çàðïëàòíþ 130 ðóáë³â. Ó ñàìó 
âàðò³ñòü òàëîíó âõîäèëà òàð³ëêà 
ñâ³æèíè. À îò ïèâî êóïóâàëè âæå 
îêðåìî, — çãàäóº ïàí Êîâàëü-
êîâ. — Áîêàë ï³ííîãî êîøòóâàâ 
24 êîï³éêè. Âèðîáëÿëè éîãî ì³ñ-

êèé òàíöþâàëüíèé ìàéäàí÷èê.
ßê ³ ãîòåëü «Ìîñêâà», ðåñòîðàí 

íàçâàëè «Ðîñ³ÿ» ÿê äîáðèé æåñò 
ó á³ê âëàäè.

Ïåðø çà âñå, «Ðîñ³ÿ» ñëàâèëàñÿ 
ñâî¿ìè «ëàáóõàìè», òîáòî ìóçè-
êàíòàìè. Ñ³ì ðîê³â ó çàêëàä³ ïðà-
öþâàâ â³äîìèé òåðíîï³ëüñüêèé 
äæàçìåí Ëåîí³ä Íîâîñ³ëüöåâ. 
Íå ìåíø â³äîìèìè ìóçèêàíòàìè 
òóò áóëè: Îðåñò Çîçóëÿê, Âàëåð³é 
Äàâèäåíêî, Ìèêîëà Ãðèãîð³é, Âî-
ëîäèìèð ×èðêîâ, Þð³é Ìåðâà ³ 
÷èìàëî ³íøèõ.

Íàïåâíî, ÷åðåç òàêèé ìóçè÷-
íèé ñóïðîâ³ä, òåðíîïîëÿíè ÷àñòî 
âëàøòîâóâàëè ó «Ðîñ³¿» âåñ³ëëÿ 
òà áåíêåòè.

«Äëÿ ìåíå â³í áóâ ³äåàëüíèì 
ì³ñöåì â³äçíà÷èòè ÿêóñü «äåô³-
ëÿäó» ç äðóçÿìè. Ñêèíóâøèñü 
ïî «÷åðâîíöþ», ìè ç äðóçÿìè 
â³äì³÷àëè òó ÷è ³íøó ïîä³þ ç 
íàøîãî æèòòÿ. À íàéêðàùå áóëî 
ââå÷åð³, êîëè ïðèõîäèëè ìóçè-
êàíòè ³ ãðàëà æèâà ìóçèêà, — çà-
çíà÷àº ó Facebook òåðíîïîëÿíèí 

Â³êòîð Ìàäð³».
Ç ïðèºìíîþ íîñòàëüã³ºþ çãà-

äóº ðåñòîðàí ³ êðàºçíàâåöü Þð³é 
Êîâàëüêîâ.

— Ïîïðè òå, ùî öå áóâ ðåñ-
òîðàí, ö³íè áóëè äîñèòü äåìî-
êðàòè÷í³, ÿê äëÿ òàêîãî çàêëàäó. 
Òàê, ñêèíóâøèñü ïî äåñÿòü ðóáë³â 
êîìïàí³ºþ, ìîæíà áóëî äîñèòü 
íåïîãàíî ïðîâåñòè âå÷³ð, — êàæå 
êðàºçíàâåöü. — Ó «Ðîñ³¿» çàâæäè 
çâó÷àëà ãàðíà ìóçèêà, ³ ñòðàâè 
áóëè äóæå ñìà÷í³. Íà òîé ÷àñ 
âåëèêîãî àñîðòèìåíòó íå áóëî, 
òîìó ç ïåðåë³êó çàïðîïîíîâàíèõ 
îáèðàëè ñóïè, áîðù òà ³íø³ òðà-
äèö³éí³ ñòðàâè.

Íàïðèê³íö³ 80-èõ ïîïóëÿðí³ñòü 
çàêëàäó âïàëà ³ éîãî çàêðèëè. 
Íà ì³ñö³ êîëèøíüîãî ðåñòîðà-
íó â³äêðèëè ìàãàçèí, ó ÿêîìó 
ïðîäàâàëè áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè. 
Êðàºçíàâåöü ïîÿñíèâ, ùî íàïðè-
ê³íö³ 1980-èõ çáåðåãòè íà âèñîò³ 
çàêëàä áóëî äîñèòü âàæêî, ³ îäèí 
çà îäíèì ðåñòîðàíè òà êàôå çà-
÷èíÿëèñÿ.

«Росія» у Тернополі: чому так любили? Спогади

1986 рік. Ресторан «Росія»: Юрій Мерва (клавіші), Микола 
Григорій (ударні), Володимир Чирков (бас-гітара) 

КУЛЬТОВИЙ ПИВНИЙ БАР БУВ 
НЕПОДАЛІК УПРАВЛІННЯ МІЛІЦІЇ
Записки  «Йдемо в «Підводний 
човен»», саме таке кодове слово було 
у тернопільських чоловіків у 70–80-их. І всі 
розуміли, що мова йде про «Пивний бар», 
який у народі мав зовсім іншу назву. Тут 
«зависала» молодь, проводили вільний 
час чоловіки, і частенько навідувалися 
посадовці або інші відомі тернополяни 

öåâ³ ïèâçàâîäè. Áóëî ëèø äâà-òðè 
ð³çíîâèäè, à âæå ó 80-èõ ¿õ áóëî 
á³ëüøå. Ç’ÿâèëîñÿ òåìíå ïèâî.

²íøîãî àëêîãîëþ â «Ï³äâîäíîìó 
÷îâí³» íå ïðîäàâàëè. Òîìó ëþäè, 
êîòð³ õîò³ëè âèïèòè ì³öí³øå, âæè-
âàëè äî, àáî ï³ñëÿ â³äâ³äóâàííÿ 
ïèâáàðó. Àáî æ êîðèñòóâàëèñÿ 
«ëàéôõàêîì», ïðîñòî äîëèâàëè 
â ïèâî ïðèíåñåíó ç ñîáîþ ãîð³ëêó.

Ùîäî ¿æ³, âèá³ð òåæ áóâ íåâå-
ëèêèì: ìîéâà, â’ÿëåíà ðèáà òà 
ãîëëàíäñüêèé ñèð.

×àñ â³ä ÷àñó äî áàðó çàõîäèâ 
Ìèõàéëî Ëåâèöüêèé — ïåðøèé 
ïîåò, ïåðåêëàäà÷, õóäîæíèê òà êî-

ëèøí³é äåïóòàò Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
îáëðàäè ïåðøîãî ñêëèêàííÿ. 
Ñàìå â «Ï³äâîäíîìó ÷îâí³» ïàí 
Êîâàëüêîâ ³ ïîçíàéîìèâñÿ ç Ìè-
õàéëîì Ëåâèöüêèì ³ öå çíàéîì-
ñòâî ïåðåðîñëî ó òðèâàëó äðóæáó.

Ó 80-èõ ðîêàõ äî áàðó íàâ³äóâà-
ëîñÿ âñå ìåíøå ³ ìåíøå â³äâ³äóâà-
÷³â. À çëàìàí³ â³ä ÷àñó, à ìîæëèâî 
³ ñàìèìè â³äâ³äóâà÷àìè, ñò³ëü÷èêè 
òàê ³ íå ëàãîäèëè. Çàêëàä çàñòàð³â, 
ïîêè íàïðèê³íö³ 80-èõ íå ïðèïè-
íèâ ³ñíóâàííÿ.

Ïîò³ì íà ì³ñö³ «Ï³äâîäíîãî 
÷îâíà» áóâ ðåñòîðàí «Àñòîð³ÿ», 
ÿêèé ñïî÷àòêó òåæ êîðèñòóâàâñÿ 
÷èìàëîþ ïîïóëÿðí³ñòþ.

У «Підводному човні» був запасний вихід, яким іноді 
користувалися відвідувачі, коли хотіли уникнути зустрічі з 
неприятелями, або досить багато випили 
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

 Ó «Ðîñ³¿» çàâæäè çâó÷àëà ãàðíà 
ìóçèêà, ³ ñòðàâè ñìà÷í³. Âè óÿâëÿ-
ºòå, ùîá ó Òåðíîïîë³ õî÷ êîëèñü 
ïðàöþâàâ çàêëàä ñàìå ç òàêîþ 
íàçâîþ? Ðîçïîâ³äàºìî óí³êàëüíó 
³ñòîð³þ ïðî êóëüòîâèé ðåñòîðàí 
³ ä³ëèìîñÿ ñïîãàäàìè ì³ñöåâèõ.

Òî÷íî¿ äàòè, êîëè ç’ÿâèâñÿ â³-
äîìèé ðåñòîðàí, ìè íå çíàéøëè. 
Â³äîìî ëèø, ùî â 1960–1980-èõ 
ðîêàõ â³í íàëåæàâ äî ñïèñêó òèõ 
çàêëàä³â, ó ÿê³ õîò³â ïîòðàïèòè 
êîæåí òåðíîïîëÿíèí òà êîæåí 
«ëàáóõ». Àäæå ãðàòè â òàêîìó âå-
ëèêîìó ðåñòîðàí³ ïðè çàïîâíå-
íîìó çàë³ äóæå ïîâàæíî. À â³í 
áóâ ÷èìàëèì òà ì³ã ïîì³ñòèòè 
äî 200 â³äâ³äóâà÷³â. Òà é íàâ³òü 
ïîïðè öå ó âèõ³äí³ äí³ òåðíîïî-
ëÿíè íå çàâæäè ìîãëè ïîòðàïè-
òè âñåðåäèíó ÷åðåç áðàê ì³ñöü, 
òîìó îáèðàëè ³íø³ çàêëàäè. Ïðî 
öå çàçíà÷àº ó ñâî¿é êíèç³ «Ëàáóõè 
Íàäçáðó÷àíñüêîãî êðàþ» àâòîð 
Ìèõàéëî Ìàñë³é.

Ìîæëèâî, ïðè÷èíîþ òàêî¿ ïî-
ïóëÿðíîñò³ ñòàëî òå, ùî öå áóâ 
ºäèíèé ðåñòîðàí íà ìàñèâ³ «Ñõ³ä-
íèé». ×åðåç öå éîãî ìåøêàíö³ 
ì³æ ïîõîäîì ó ðåñòîðàí ó Öåí-
òð³ òà íà ñâîºìó ìàñèâ³ îáèðàëè 

ðàäøå äðóãèé âàð³àíò.
Âñåðåäèí³ çàêëàä áóâ ñó÷àñíèì 

çà òîä³øí³ìè ì³ðêàìè. Ë³âîðó÷ â³ä 
âõîäó ðîçòàøîâóâàëèñÿ ñòîëèêè, 
ïðàâîðó÷ — îêðåì³ ê³ìíàòêè äëÿ 
êîìïàí³é, à ïîñåðåäèí³ áóâ âåëè-

Ðîçòàøîâóâàâñÿ 
çàêëàä á³ëÿ óïðàâë³ííÿ 
ì³ë³ö³¿, ôàêòè÷íî 
çà 50 ìåòð³â. Òîìó 
äåáîøèðñòâà òàì áóëî 
çîâñ³ì ìàëî

Зараз в приміщенні колишніх пивного бару та ресторанів 
функціонує заклад грузинської кухні «Хінкальня»
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СЕРЕДА, 14 липня 

UA: перший 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 11.35 Земля, наближена 
до неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
02.15, 05.15 Новини 
07.05, 00.45 Т/с «Доктор 
Блейк»
08.05 Невiдомi Карпати 
08.20 Вiдтiнки України 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с «Гордiсть»
11.50, 17.25 Еко-люди 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.35, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA: Фольк 
16.35 Концерт. Анатолiй Гнатюк 
17.30 #ВУКРАЇНI 
18.55, 21.55 Д/ц «Боротьба 
за виживання» 
19.55, 05.10, 05.55 Д/ц «Дикi 
тварини» 
23.00 Слiдство. Iнфо. Чотири 
кiлери, три копи i наркобарон 
01.45, 03.00 Суспiльна студiя. 
Головне 
04.20 Д/ф «Кiноперформанс. 
Народний Малахiй!»

1+1 
05.35, 09.25, 10.20 «Життя 
вiдомих людей» 
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, 04.30 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
14.45 «Одруження наослiп» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «Проспорт» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.55, 02.55 Т/с «СидОрен-
ки-CидорЕнки»
00.35 Х/ф «Мексиканець» 

IНТЕР 
05.25, 01.15 «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 Т/с «Моя сiм'я та iншi 
звiрi» 
12.25 Х/ф «Ас iз асiв» 
14.35, 15.30, 02.50 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Сiмнадцять миттє-
востей весни» 

ICTV 
04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей 
04.25 Факти 
04.45 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 21.35 Т/с «Пес»
11.15, 13.15, 16.10 Т/с «Обмани 
себе»
12.45, 15.45 Факти. День 
16.40 Х/ф «Тремтiння землi-4: 
Легенда починається»
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.25, 03.00 Секретний фронт 
22.50 Т/с «Перший парубок 
на селi»
03.45 Я зняв!

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.45 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
06.30 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.30 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини» 
15.55, 18.05 Т/с «Слiд»
20.15, 22.50 Т/с «Два полюси 
любовi»
01.20 «Детектор брехнi»

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.15 «Kids time» 
06.05 М/с «Том и Джеррi» 
07.20 «Орел i решка» 
09.20 Т/с «Грiмм»
11.10 Т/с «Надприродне»
12.55 «Вiд пацанки до панянки»
15.05 Х/ф «Нерв»
17.05 «Хто зверху?»
19.00 «Аферисти в сiтях»
20.50 Х/ф «Бiблiотекар: 
Повернення до копалень царя 
Соломона»
22.50 Х/ф «Блакитна лагуна» 
00.55 «Iмпрув Live Show»
01.55 «Служба розшуку дiтей» 
02.00 «Зона ночi» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.00 Х/ф «Король Дроздо-
бород» 
10.00, 23.00 Т/с «Євроди-
ректор» 
11.00, 18.00 4 весiлля 
13.00, 16.00 Панянка-селянка 
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу 
пiд Полтавою 
19.30, 21.00 Танька i Володька 
22.00 Вечiрка 
00.00 Iгри Приколiв 
01.00, 01.30 Країна У 
02.15 Щоденники Темного
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2 
06.00 Т/с «Библиотекари-4»
07.50 Х/ф «Голодный кролик 
атакует»
09.55 Х/ф «Бюро человечности»
11.50, 19.25 «Затерянный мир» 
17.55 «Секретные материалы» 
18.15 «Спецкор» 
18.50 «Джедаи» 
19.23 «Спорт Тайм» 
20.20 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков»
22.30, 00.05 Т/с «CSI: Место 
преступления»
01.55 Х/ф «Рейд в пустыню-2»
03.10 «Месть природы» 
04.55 «Реал Бодрит-2» 

ЧЕТВЕР, 15 липня 

UA: перший 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 11.35 Земля, наближена 
до неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.15, 05.10 Новини 
07.05, 00.20 Т/с «Доктор 
Блейк»
08.05 Невiдомi Карпати 
08.20 Вiдтiнки України 
08.50 ЗаАрхiвоване 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с «Гордiсть»
11.50 Еко-люди 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Концерт. Пiснi про 
кохання 
17.30 Д/ц «Свiт дикої природи» 
18.55, 21.55 Д/ц «Боротьба 
за виживання» 
19.55, 01.25, 03.00, 04.10, 
05.55 Д/ц «Дикi тварини» 
23.00 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
01.25, 03.05 Суспiльна студiя. 
Головне 
04.15 Д/ф «Веронськi скарби» 

1+1 
05.30, 09.25, 10.20, 
03.40 «Життя вiдомих людей» 
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, 04.25 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
14.45 «Одруження наослiп» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «Проспорт» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.55, 02.20 Т/с «СидОрен-
ки-CидорЕнки»
00.35 Х/ф «Ва-банк»

IНТЕР 
05.00, 04.55 «Телемагазин» 
05.30, 00.55 «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 Т/с «Моя сiм'я та iншi 
звiрi» 
12.25 Х/ф «Один шанс на двоє»
14.40, 15.35, 02.30 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Сiмнадцять миттє-
востей весни» 

ICTV 
04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.20 Факти 
04.40 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.25 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.05, 21.30 Т/с «Пес»
11.05, 13.15, 16.10 Т/с «Перший 
парубок на селi»
12.45, 15.45 Факти. День 
16.45 Х/ф «Тремтiння землi-5: 
Кровна рiдня»
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.25, 01.55 Анти-зомбi 
00.05 Х/ф «Пункт призна-
чення-2»
02.40 Я зняв!

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.35 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
06.20 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.25 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини» 
15.50, 18.05 Т/с «Слiд»
20.15, 22.50 Т/с «Кафе 
на Садовiй»
01.10 «Детектор брехнi»

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.40 «Kids time» 
06.05 «М/ф» 
06.30 М/с «Том и Джеррi» 
07.45 «Орел i решка» 
09.50 Т/с «Грiмм»
10.45 Т/с «Надприродне»
12.30 «Вiд пацанки до па-
нянки»
15.10 Х/ф «Смертельний 
лабiринт»
17.00 «Хто зверху?»
19.00 «Аферисти в сiтях»
21.10 Х/ф «Бiблiотекар: Про-
кляття Юдиного потиру»
23.05 Х/ф «Повернення в бла-
китну лагуну» 
01.05 «Iмпрув Live Show»
02.50 «Служба розшуку дiтей» 
02.55 «Зона ночi» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.00 Х/ф «Попелюшка» 
10.00, 23.00 Т/с «Євроди-
ректор» 
11.00, 18.00 4 весiлля 
13.00, 16.00 Панянка-селянка 
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу 
пiд Полтавою 
19.30, 21.00 Танька i Володька 
22.00 Вечiрка 
00.00 Iгри Приколiв 
01.00, 01.30 Країна У 
02.15 Щоденники Темного
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2 
06.00 «Джедаи 2019» 
06.40 Х/ф «Время псов»
08.30 Х/ф «Выкуп»
10.40 Х/ф «Внезапная смерть»
12.50 «Затерянный мир» 
17.55 «Секретные материалы» 
18.15, 02.00 «Спецкор» 
18.50, 02.30 «Джедаи» 
19.23 «Спорт Тайм» 
19.25 «Секретные материалы» 
(дайджест) 

20.20 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков»
22.35, 00.10 Т/с «CSI: Место 
преступления»
03.00 «Месть природы» 
05.10 «Реал Бодрит-2» 

П`ЯТНИЦЯ, 16 липня 

UA: перший 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 11.35 Земля, наближена 
до неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.15, 05.15 Новини 
07.05, 00.20 Т/с «Доктор 
Блейк»
08.05 Невiдомi Карпати 
08.20 Вiдтiнки України 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с «Гордiсть»
11.50 Еко-люди 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Концерт. Пiснi про 
кохання 
17.30, 04.10 Перша шпальта 
18.55, 21.55 Д/ц «Боротьба 
за виживання» 
19.55, 01.25, 03.00, 04.05, 
05.10, 05.55 Д/ц «Дикi 
тварини» 
23.00 #ВУКРАЇНI 
01.30, 03.05 Суспiльна студiя. 
Головне 
04.40 Енеїда 

1+1 
05.15 «Свiтське життя. 2021» 
06.05, 09.25, 10.20 «Життя 
вiдомих людей» 
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, 04.30 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
14.45, 20.20 «Одруження 
наослiп» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.18 «Проспорт» 
22.20 Х/ф «Нiч у музеї — 2» 
00.25 Х/ф «Орлиний зiр»
02.40 Х/ф «Мексиканець» 

IНТЕР 
05.25, 23.35 «Слiдство вели… 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 Т/с «Моя сiм'я та iншi 
звiрi» 
12.25 Х/ф «Амазонiя» 
14.10, 15.00, 15.50, 01.20 «Реч-
док» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «007: Помри, але 
не зараз»
03.00 «Чекай на мене. 
Україна» 
04.05 «Орел i решка. Мор-
ський сезон» 
04.50 «Телемагазин» 

ICTV 
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 01.25 Факти 
04.50 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.15, 20.10 Дизель-шоу
11.50, 13.15, 00.05, 
01.50 Скетч-шоу «На трьох»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.15 Х/ф «Безмежний 
обрiй»
16.45 Х/ф «Тремтiння 
землi-6»
18.45 Факти. Вечiр 
23.05 Скетч-шоу «На трьох-10» 
16+ Прем'єра 
03.20 Я зняв!

СТБ 
05.20 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
06.10 Х/ф «Посмiшка, як 
у тебе» 
08.15 «Врятуйте нашу сiм'ю»
13.15, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини» 
22.50 Т/с «Слiд»
00.40 «Детектор брехнi»

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.05 «Kids time» 
06.05 М/с «Том и Джеррi» 
07.10 «Орел i решка» 
09.20 «Аферисти в сiтях»
15.05 Х/ф «Бiблiотекар: 
Повернення до копалень царя 
Соломона»
17.00 Х/ф «Бiблiотекар: Про-
кляття Юдиного потиру»
19.00 Х/ф «Обладунки бога: 
Мiсiя зодiак» 
21.15 Х/ф «Обладунки бога: 
У пошуках скарбiв»
23.15 Х/ф «Блакитна лагуна: 
Пробудження» 
01.15 «Iмпрув Live Show»
02.15 «Служба розшуку дiтей» 
02.20 «Зона ночi» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.00 Х/ф «Диявол з трьома 
золотими волосинами» 
10.00, 23.00 Т/с «Євродиректор» 
11.00, 18.00 4 весiлля 
13.00, 16.00 Панянка-селянка 
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу 
пiд Полтавою 
19.30, 21.00 Танька i Володька 
22.00 Вечiрка 
00.00 Iгри Приколiв 
01.00, 01.30 Країна У 
02.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2 
06.00 «Джедаи 2019» 
06.20 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»
08.15 Х/ф «Заложник»
10.40 Х/ф «Меркурий в опас-
ности»
12.50 «Затерянный мир» 
17.55 «Секретные материалы» 
18.15, 01.55 «Спецкор» 
18.50, 02.25 «Джедаи» 
19.23 «Спорт Тайм» 
19.25 Х/ф «Морской пехоти-
нец 2»
21.15 Х/ф «Морской пехоти-
нец-3: Тыл»
23.00 Х/ф «Морской пехоти-
нец-4»
00.50 Т/с «Рекс» 
02.55 «Совершенно секрет-
но-2017» 
03.20 «Месть природы» 
05.10 «Реал Бодрит-2» 

СУБОТА, 17 липня 

UA: перший 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.10 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.20, 03.45, 05.35 Новини 
07.05 Еко-люди 
07.10 М/ф 
08.05 Д/ц «Дикi Дива. Дикi 
тварини в зоопарку Сан-Дiєго» 
08.30, 11.40 #ВУКРАЇНI 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с «Гордiсть»
12.10 Х/ф «Пророк Iєремiя. 
Викривач царiв» 
13.55 Слiдство. Iнфо. Чотири 
кiлери, три копи i наркобарон 
15.00 UA: Фольк. Спогади 
16.00 Концерт. Анатолiй 
Гнатюк 
16.55 Слоненя i баранець: 
iсторiя дружби 
17.55 Д/ц «Свiт дикої природи» 
18.35 Х/ф «Тiнi забутих предкiв» 
20.20 Пишемо iсторiю. Вадим 
Чубасов 
20.40 Пишемо iсторiю. Кирило 
Осьмак 
21.25 Пишемо iсторiю. Пов-
стання Северина Наливайка 
21.50 Пишемо iсторiю. Україн-
ська фабрика мрiй 
22.05 Д/с «Секрети iсторiї. 
Портрети» 

00.45 Д/ф «Блаженнiший»
02.40, 05.05 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи» 

1+1 
05.15, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Свiт навиворiт» 
20.15, 04.05 «Вечiрнiй 
квартал» 
22.10 «Жiночий квартал» 
23.20 «Свiтське життя. 2021» 
00.20 Х/ф «Ва-банк»
02.10 Х/ф «Шпигуни-союз-
ники»

IНТЕР 
05.20 «Орел i решка. Мор-
ський сезон» 
06.05 «М/ф» 
06.50 «Слово Предстоятеля» 
06.55, 04.30 Х/ф «Пригоди 
Ремi» 
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.10 Т/с «Гостя з майбут-
нього» 
17.10 Х/ф «Шерлок Холмс i 
доктор Ватсон: Знайомство» 
20.00, 02.35 «Подробицi» 
20.30 «Мiсце зустрiчi. 
Бенефiс» 
22.10 Т/с «Таїсiя» (12+) 1–4 сс. 
Заключна 
03.05 Х/ф «Казка про жiнку та 
чоловiка» 

ICTV 
04.25 Скарб нацiї 
04.35 Еврика!
04.40 Факти 
05.05 Не дай себе обдурити 
05.50 Багач — Бiдняк. 
Реалiтi-шоу 
07.55 Особливостi нацiональ-
ної роботи 
09.45, 13.00 Дизель-шоу
11.20, 14.15 Скетч-шоу «На 
трьох»
12.45 Факти. День 
16.25 Х/ф «Зелений шершень»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Неймовiрний Галк»
21.35 Х/ф «Зелений лiхтар»
23.45 Х/ф «Зелена книга»
02.05 Громадянська оборона 
03.40 Я зняв!

СТБ 
05.15 «Наречена для тата»
17.00 «СуперМама»
21.00 «МастерШеф. 
CELEBRITY»
23.10 «Звана вечеря»

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00 «Хто проти блондинок?»
07.25, 10.00 «Kids time» 
07.30 Х/ф «Майбутнiй король» 
10.05 «Орел i решка. Земляни» 
11.00 «Орел i решка. Чудеса 
свiту» 
12.00 «Орел i решка» 
14.25 Х/ф «Незвичайнi приго-
ди Адель Блан-Сек»
16.45 Х/ф «Зубна фея» 
18.50 Х/ф «Книга джунглiв» 
21.00 Х/ф «Вiдьмина гора» 
22.50 Х/ф «Джунглi»
01.05 «Iмпрув Live Show»
02.05 «Зона ночi» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.55 М/ф «Братик ведмедик 2» 
13.15, 23.00, 00.00 Одного разу 
пiд Полтавою 
14.45, 23.30, 00.30 Танька i 
Володька 
15.15 М/ф «Вперед i вгору» 
17.00 Х/ф «Полiсмен з Бевер-
лi-Хiллз» 
19.00 Х/ф «Полiсмен з Бевер-
лi-Хiллз 2» 
21.00 Х/ф «Полiсмен з Бевер-
лi-Хiллз 3» 
01.00, 01.30 Країна У 
02.15 Панянка-селянка 
03.55 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2 
06.00 «Бешеные гонки 2018» 
07.00 «Джедаи 2020» 

07.50 «Затерянный мир» 
12.50 Х/ф «Морской пехоти-
нец 2»
14.45 Х/ф «Команда 8: В тылу 
врага»
16.45 Х/ф «Бои в бронежи-
летах»
18.40 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев»
21.00 Х/ф «Хищники»
23.05 Х/ф «Экспедиция Юрс-
кого периода»
01.00 Т/с «Рекс» 
02.00 «Месть природы» 
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017» 

НЕДIЛЯ, 18 липня 

UA: перший 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.10, 
02.15, 03.35, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.15, 08.15 Д/ц «Дикi 
тварини» 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви 
в Українi 
13.30 Мiста та мiстечка 
14.30 Телепродаж 
15.05 Країна пiсень 
16.20 Концерт 
17.30 Концерт. ВIА «Кобза» 
18.25 Вижити у рифах 
19.30 Слоненя i баранець: 
iсторiя дружби 
20.20, 23.30 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.30 Прем'єра. Дорога 
до Токiо 
22.00 Д/с «Вердикт iсторiї» 
23.15 Пишемо iсторiю. Степан 
Бандера 
00.35 Х/ф «Тiнi забутих 
предкiв» 
02.40 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
03.05 Перша шпальта 
04.50 Земля, наближена 
до неба 
05.05 Я вдома 

1+1 
05.00, 19.30 «ТСН-Тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих 
людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.45, 01.35 «Свiт навиворiт» 
18.30 «Свiтське життя. 2021» 
21.00 Х/ф «Нiч у музеї — 3. 
Секрет гробницi»
23.00 Х/ф «Зоряний пил»

IНТЕР 
06.15 Х/ф «Отцi та таємниця 
часу» 
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 12.00 «Iнше життя» 
13.00 «Речдок. Випереджаючи 
час. Рубiнкова» 
17.30 Х/ф «007: Помри, але 
не зараз»
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс i 
доктор Ватсон: Знайомство» 
00.50 «Речдок» 

ICTV 
04.35 Скарб нацiї 
04.45 Еврика!
04.50 Факти 
05.15 Не дай себе обдурити 
07.00 Бiльше нiж правда 
07.55, 10.55 Громадянська 
оборона 
08.55, 02.10 Анти-зомбi 
09.55 Секретний фронт 
11.55, 13.00 Х/ф «Тремтiння 
землi»
12.45 Факти. День 
14.10 Х/ф «Зелений лiхтар»
16.25 Х/ф «Неймовiрний Галк»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Танго i Кеш»
21.25 Х/ф «Найманi убивцi»
23.55 Х/ф «Денне свiтло»
02.55 Я зняв!

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.40 «Хата на тата»
12.50 «МастерШеф. 
CELEBRITY»
15.00 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
23.55 «Я соромлюсь свого тiла»

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00 «Таємний агент»
07.00, 08.30 «Kids time» 
07.05 М/ф «Том i Джерi: 
Форсаж» 
08.35 М/ф «Смолфут» 
10.30 Х/ф «Зубна фея» 
12.35 Х/ф «Обладунки бога: 
Мiсiя зодiак» 
15.00 Х/ф «Обладунки бога: 
У пошуках скарбiв»
17.00 Х/ф «Вiдьмина гора» 
19.00 Х/ф «Пiсля заходу сонця»
21.00 Х/ф «Золото дурнiв»
23.15, 00.15 «Improv Live Show»
01.20 «Вар'яти»

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
11.00 М/ф «Червона Шапка 
проти зла» 
13.30, 22.30, 23.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
15.00, 23.00, 00.00 Танька i 
Володька 
15.30 М/ф «101 далматинець» 
17.00 М/ф «Думками нави-
ворiт» 
18.45 Х/ф «Старскi та Гатч» 
20.30 Х/ф «Пiдняти перископ» 
01.30 Країна У 
02.15 Панянка-селянка 
04.00 Щоденники Темного
04.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2 
06.00 «Бешеные гонки 2018» 
07.30 «Джедаи 2020» 
08.15, 01.05 «Затерянный мир» 
12.25 Х/ф «Морской пехоти-
нец-3: Тыл»
14.10 Х/ф «Назад в будущее» 
16.40 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» 
18.45 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» 
21.00 Х/ф «Ночь в музее» 
23.10 Х/ф «Турнир на выжи-
вание»
02.10 «Месть природы» 
04.20 «Лучшее» 
04.25 «Он, она и телевизор» 
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РЕКЛАМА

ÒÎ×ÊÀ ÇÎÐÓ

Люди купаються і в місцях, які 
офіційного дозволу для цього 
не мають. 

СТАВОК У С. РОМАНІВКА 
На даний час село, як і ставок, на-
лежать до Байковецької ОТГ — од-
нієї з найближчих до Тернополя.

БЕРЕЖАНСЬКИЙ СТАВ 
Водосховище створено ще у да-
лекому 1954 році. Це басейн 
річки Золота Липа.

СТАВ І ВОДОСПАДИ 
У СКОМОРОХАХ 
Став розташований у самому 
серці одного із найекологічнішіх 
районів України — на території 
національного природного запо-
відника «Дністровський каньйон», 
який славиться красою природи 
та чистим повітрям. Окрім ставу 

у глибині лісів, можна охолодити-
ся у тамтешніх водоспадах.

ДЖУРИНСЬКИЙ ВОДОСПАД 
У С. НИРКІВ 
Недалеко від Дністра знаходиться 
один із найбільших та найкраси-
віших водоспадів України — Чер-
воногородський (Джуринський). 
Червоногородський водоспад 
входить до складу Національно-
го природного парку «Дністров-
ський каньйон». Є найвищим 
рівнинним водоспадом України.

ДНІСТЕР 
Територією Тернопільщини проті-
кає одна з найкрасивіших у Європі 
і друга за величиною в Україні — 
річка Дністер, де дуже полюбля-
ють купатися, рибалити і займа-
тися різними видами водного 
спорту жителі Тернопільщини.

Неофіційні популярні місця для купання 

МАРІЯ БОЧАН, 096–286–68–23, MARIIA.

BOCHAN@GMAIL.COM 

Îô³ö³éíî äîçâîëåíèõ ì³ñöü äëÿ 
êóïàííÿ â îáëàñò³ ÷îòèðè: ïëÿæ 
«Öèãàíêà» ³ Äàëüí³é ïëÿæ, ì³ñü-
êèé ñòàâ ó Ëàí³âöÿõ ³ âîäîéìà 
ó ñ. Ìóøêàò³âêà, ùî íà Áîðù³â-
ùèí³.

Íà Òåðíîï³ëüñüêîìó ñòàâ³ âñ³ 
íåîáõ³äí³ çàõîäè äëÿ êóïàííÿ 
ïðîâåäåí³, ðîçïîâ³äàº ðå÷íèöÿ 
ÄÑÍÑ â îáëàñò³ ²ðèíà Êðóïà. 
Ãîëîâà Ëàíîâåöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
Ðîìàí Êàçíîâåöüêèé ï³äòâåðäèâ, 
ùî öåíòðàëüíèé ñòàâ ó Ëàí³â-
öÿõ º áåçïå÷íèì — öå îô³ö³éíî 

äîçâîëåíà âîäîéìà äëÿ êóïàííÿ 
íà Ëàíîâå÷÷èí³.

Ï³äòâåðäæåííÿ â³ä Áîðù³âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, íà æàëü, íå íàä³éø-
ëî. Òîìó íåâ³äîìî, ÷è ì³ñöåâà 
âîäîéìà ó ñ. Ìóøêàò³âêà º îô³-
ö³éíî äîçâîëåíîþ äëÿ êóïàííÿ. 
Àëå òóò ëþáëÿòü ðèáàëèòè.

ДЕ МОЖНА КУПАТИСЯ В ОБЛАСТІ
Відпочинок  Чи є офіційно дозволені 
місця для купання в області, де вони? 
Які водойми найбільш облюбовані 
мешканцями, розповідаємо

ПЛЯЖ «ЦИГАНКА» 
Нагадаємо, пляж «Циганка» став найулюбленішим міс-
цем відпочинку тернополян. У 2016-му його повністю 
змінили. Фонтан, відпочинкова та пляжна зони, сучас-
ний дитячий майданчик — все це приваблює на берег 
ставу щодня сотні людей. Проект реконструкції «Ци-
ганки» вже неодноразово нагороджували почесними 
відзнаками. Ми поспілкувалися з людьми, які створю-
вали цю красу.

ДАЛЬНІЙ ПЛЯЖ 
Один з небагатьох пляжів Тернопільщини, який паспор-
тизований для купання чи не щороку.

ЛАНОВЕЦЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ СТАВ 
Як повідомив міський голова Ланівців, це єдине офі-
ційне місце для купання на Лановеччині.

ОФІЦІЙНІ МІСЦЯ ДЛЯ КУПАННЯ
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Щастя не можна купити, щастя 
можна народити!

***
Син шкільного кухаря підріс і став 
ходити в перший клас, в котлетах 
з'явилося м'ясо.

***
Обмежив себе в борошняному, 
солодкому і жирному. Але довело-
ся додати у свій раціон алкоголь. 
Щоб не відчувати себе остаточно 
обділеним.

***
— Я потребую термінової психоло-
гічної реабілітації.
— Уже налив.
— Ти справжній друг.

***
— У кого найважча робота?
— У шкарпеток.
— Ти про що взагалі, які взагалі 
шкарпетки!?
— Так вони реально цілий день 
на ногах!!!

***
Дівчина знайомиться з хлопцем:
— А я модель!
— Так? А якого року випуску?

***
У зоопарку папуга самостійно 
навчився говорити фразу: «Пора б 
прибрати у бегемотів!» 

***
— Серьога, ось ти лікар, поясни мені, 

чому алкоголь викликає звикання?
— Тому що він вбиває клітини 
мозку… але не всі, а тільки ті, які 
відмовляються пити!

***
Якщо ви зустріли на вулиці вашу 
шкільну любов і бачите, що вона 
абсолютно не змінилася, то це 
дочка вашого шкільного кохання, 
а ваша шкільна любов — це мадам 
поруч з нею.

***
У готелі:
— Вибачте, але у нас немає вільних 
номерів.
— А ось якщо президент до вас 
приїде, ви знайдете номер?

— Нууу… так…
— Віддайте цей номер мені, він 
все-одно до вас не приїде!

***
Хлопець знайомиться в чаті з 
дівчиною.
Вона:
— Розкажи трохи про себе. Як ти 
виглядаєш?
— Ну, скажімо так… коли лелека 
приніс мене моїм батькам, то вони 
спочатку хотіли взяти лелеку…

***
— Що таке метод сухого прання?
— Це коли з кошика з брудною 
білизною дістається щось найбільш 
свіже та чисте.

ÐÎÇÂÀÃÈ
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ОВЕН Липень — сприятливий 
місяць, особливо для ро-
мантики, кохання, сімейних 

взаємин. Спільний активний відпо-
чинок допоможе уникнути сварок, 
сприятиме вивільненню цієї енергії. 

ТЕЛЕЦЬ На відпочинок часу 
немає, тому що потрібно 
використовувати інтенсивні 

енергії липня для конструктивних пе-
ретворень свого життя. Слушна нагода 
для того, щоб зосередити свою увагу 
на нових методах заробітку. 

БЛИЗНЮКИ Перші дві 
декади липня — період 
спокою, відпочинку, душевної 

гармонії, проте після 18 липня вини-
кає занепокоєння,. Це може принести 
складності у взаєминах з родичами, 
сусідами, ближнім оточенням. 

РАК Найкращий час для 
романтики, кохання, взає-
мин, а також оформлення 

офіційних союзів. Посилюється творча 
уява, ви знаходите душевну гармонію, 
а сприятливий психологічний фон 
зробить благотворний вплив на всі 
життєві сфери.

ЛЕВ Вас супроводжує везіння 
практично завжди і скрізь. 
Плануйте на цей період най-

важливіші справи — ви зможете досяг-
ти бажаних результатів дуже швидко. 
Якщо виникають перешкоди — зробіть 
зупинку, дослухайтеся до голосу своєї 
інтуїції, — це допоможе вийти без 
втрат, навіть з неприємної ситуації.

ДІВА Для вас липень — місяць 
важливих розумінь і розвитку 
внутрішніх якостей, але зага-

лом спокійний. Тому використовуйте 
цю можливість, щоб займатися своїм 
хобі і відпочивати — вже скоро ваше 
життя стане дуже насиченим, напов-
неним роботою і зобов'язаннями. 

ТЕРЕЗИ Посилюються ваші 
фізичні і психічні сили, 
присутнє відчуття свободи 

і щастя. Багато енергії витрачається 
на романтичні і любовні зв'язки, в цей 
період особисте життя стикається з 
цивільним. Самотні представники 
знака Терези можуть зустріти свого 
ідеального партнера.

СКОРПІОН Перші дві 
декади липня — напружені. 
Обставини складаються так, 

що доводиться переосмислювати 
свою систему цінностей. Соціальні 
та громадські справи викликають 
роздратування, ви можете почуватися 
самотньо, спостерігаючи за оточенням. 

СТРІЛЕЦЬ Поряд з поліпшен-
ням життєвих обставин в цей 
період ви схильні до власної 

переоцінки, перебільшень. Може 
статися помилкова концентрація всіх 
сил на з'ясування взаємин із навколи-
шнім світом. Необдуманість вчинків, 
надмірні вольові зусилля до здійс-
нення власних намірів призводять 
до психічної напруженості.

КОЗЕРІГ Період супрово-
джується бадьорістю духу, 
підвищенням фізичних і 

душевних сил. Професійне або ділове 
піднесення станеться набагато легше, 
ніж в інші періоди. Сприятливий час 
для вирішення майнових питань.

ВОДОЛІЙ Місяць важливий, 
насичений подіями, зустріча-
ми, знайомствами, а також 

грошовими витратами. Цьому сприяє 
повний місяць 24 липня у вашому 
знаку. Ви дуже емоційні в цей період, 
тому, намагайтеся правильно оціню-
вати свої можливості.

РИБИ Це гарний час для про-
фесійної діяльності, ділових 
знайомств, оформлення дов-

гострокових договорів. Для кохання 
і романтики час не дуже підхожий, 
проте це компенсується набуттям 
матеріального фундаменту і життєвим 
визначенням.

Гороскоп стосунків

АНЕКДОТИ

Жінки! Пам'ятайте! Ви — 
не прачки, не посудомийки, 
не кухарі, не прибиральниці… 
Ви — ангели чистоти! Жриці 
порядку! Богині затишку! Буди-
нок — це ваш храм!
(Вам просто не пояснили…) 

***
Склянка наполовину порожня, 
якщо її спустошували, і напо-
ловину повна, якщо наповню-
вали.
Геніально! А скільки поколінь 
мучилися. Песимістів і опти-
містів…

***
Зустрічаються два старі при-
ятелі:
— Ну, як тобі одруженим?
— Нормально, тільки знаєш, 
мені здається, що дружина 
вийшла заміж більш вдало, ніж 
я одружився!

***
Народна прикмета. Якщо дуже 
довго охороняти державне 
добро, то врешті-решт воно 
стане вашим.

***
Якщо моя дівчина вирішить 
назвати нашу доньку ім'ям, яке 
мені не подобається, я скажу 
їй «ооо, у мене колишню так 
звали, мені дуже подобається, 
давай його залишимо». Уже 
через наносекунду вона при-
думає інше.

***
Наказ по Пеклу № 666: «Со-
бачників в Пекло не брати! 
Дресирують бісів і тягають їх 
по виставках!» 

***
Страшне прокляття жінці: 
«Щоб ти рік сиділа на дієті, 
а потім твій чоловік пішов від 
тебе до товстої!» 
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Погода у Тернополі

ÑÈÍÎÏÒÈÊÃІÑÌÅÒÅÎ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АВТОВОКЗАЛ

ПОШТА НА ЧОРНОВОЛА

ВУЛИЦЯ ЗАМКОВА

З одного ракурсу

Тернопіль у 1994 
році і нині

БУЛО:
Центральний автовокзал мав 
інший вигляд. Біля нього був МАФ з 
холодним квасом

БУЛО:
На приміщенні були встановлені 
букви «Будинок зв’язку». Поруч 
стояли вуличні таксофони та фонтан 
«Кульбабка»

БУЛО:
На Замковій в старій пошарпаній 
будівлі був банк «Україна». 
Він існував до 2001 року, доки не 
зазнав краху

СТАЛО:
Приміщення відремонтували та 
осучаснили. Навколо – чимало 
кіосків з їжею та напоями

СТАЛО:
Тепер у приміщенні відкрили 
ресторан. Фонтан та площу 
повністю відремонтували, а 
телефонні будки залишилися без 
таксофонів у занедбаному вигляді

СТАЛО:
Будівлю відремонтували, оновили 
фасад, замінили вікна та двері. 
Тепер там Пенсійний фонд України

***
У хвилину ніжності дружина 
запитує чоловіка:
— Пам'ятаєш той день, коли ми 
з тобою познайомилися?
— Так. Це сталося помилково. 
Я свиснув, щоб зупинити таксі, 
а підійшла ти…

***
Коли чоловік став набагато рід-
ше просити їсти, я зрозуміла, 
що він завів собі коханку…

***
Вовочка приходить додому:
— Тат, у нас сьогодні в школі 
таке трапилося, що твоєї зарп-
лати не вистачить!

***
Життя складається з того, що 
не відклали на завтра.

***
— У чому сила, брат?
— У Ньютонах, брат…


