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ЧИ БЕЗПЕЧНА «ХАЛЯВНА» ЇЖА

МИ ПЕРЕВІРИЛИ, ЩО ПРОДАЮТЬ ЗІ ЗНИЖКАМИ
 А ви часто купуєте товари з жовтими
цінниками «Акція», «Уцінено», -20
чи навіть -50%? Ви вірите, що в
магазинах добросовісно продають за
меншу ціну справді якісне? Журналісти
«RIA плюс» перевірили для вас, чи
можна вживати такі продукти
 Розповідаємо,

як діяти, коли
виявили протермінований товар
і що купувати, а що ні. Зібрали
коментарі експертів, які допоможуть
прийняти правильне рішення
с. 3
РЕКЛАМА

ГОЛОВНЕ
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АВТОМАТИЧНО СПИСУВАТИМУТЬ
ШТРАФИ І БОРГИ ЗА КОМУНАЛКУ
МАРІЯ БОЧАН, 096-286-68-23, MARIIA.
BOCHAN@GMAIL.COM

Оперативність у системі органів виконавчої служби має велике
значення. Коли раніше були лише
паперові матеріали виконавчого
провадження, то тепер набувають
обертів цифрові. Це зручно, швидко, результативно як для виконавчої служби, так і для тих, хто чекає
на свої гроші роками – стягувачів.
Нещодавно, 6 липня, Міністерство юстиції дозволило банкам автоматично списувати з банківських
рахунків борги на вимогу державних і приватних виконавців.
Може, для когось це стане новинкою, але система автоматизованого арешту коштів працює в
Україні більше року, щоправда, не
на все. Про це розповідає «RIA
плюс» начальник управління забезпечення примусового виконання
рішень у Тернопільській області
Андрій Хічій.
Автоматизовано органи ДВС
вже стягують гроші з тих, хто не
сплачує аліменти. Необхідну суму
виконавці блокують на рахунках
автоматично, після відповідного
судового рішення.
Як повідомив пан Хічій, в органах державної виконавчої служби
області перебуває 9 400 документів
про стягнення аліментів. Із вказаної кількості по 2 416 – стягнення проводиться із зарплат, пенсій,
стипендій та інших доходів фізосіб.
Держвиконавці області за І півріччя року стягнули 47 564 957 грн
аліментів на користь 6 388 дітей.
Стосовно виконання рішень про
адміністративне правопорушення
(штрафів за порушення ПДР), передбачене ст. 130 КУпАП, – керування транспортом особами, які
перебувають в стані алкогольного,
наркотичного чи іншого сп’яніння,
то статистика наступна: протягом
звітного періоду державним виконавцям підлягало виконанню 1057
виконавчих документів за даним
порушенням на суму 13 376 376

грн. Завершено 391 виконавчий
документ, це 37% від загальної
кількості документів, на суму 4
739 351 грн (35,4%).

Головні зміни
Мін’юст ще у 2019 році видав
наказ, яким затвердив порядок автоматичного арешту коштів боржників на рахунках у банках. Цей
наказ стосувався тих боржників,
які не сплачують аліменти.
У 2021 році Мін'юст видав ще
один наказ, яким вніс зміни до
вищезгаданого. Документ набув
чинності ще 6 квітня 2021 року,
але в ньому містилася норма про
відстрочення на три місяці для
того, щоб держоргани встигли
підготуватися до введення системи.
Суть змін полягає в тому, що
автоматичне списання боргів з
банківських рахунків розповсюджується відтепер на абсолютно
всі виконавчі документи, а не
тільки на стягнення аліментів,
наприклад, на штрафи за ПДР,
комунальні платежі, кредити тощо.
Це стосується як державних, так і
приватних виконавців.
Тобто до внесення змін наказом
Мін'юсту 6 квітня 2021 року, така
процедура застосовувалась лише до
боржників зі сплати аліментів та
була досить складною. Нині ж взаємодія між виконавцями і банками
відбувається в електронному вигляді, а не тільки поштовим зв’язком.
Відповідний порядок поширюється
на всі категорії виконавчих документів, які передбачають стягнення
коштів з боржників — фізичних
та юридичних осіб, — пояснює
Андрій Хічій.

Які банки підключені
Система автоматизованого арешту коштів працює в Україні більше
року. Є перелік банків, які з нею
працюють. Першим підключився
ПриватБанк. Крім нього – Таскомбанк, «Універсал банк» (зокрема
Монобанк), «ОКСІ банк», банк
«Восток», Індустріалбанк та

«ПроКредит банк». Ще 44 банки тестують систему і невдовзі до
неї долучаться, а 11 банків ведуть
переговори про підключення до
тестового середовища. Загалом автоматичне списання боргів недовзі
буде можливим у 62-ох банках. А
їх всього в Україні налічується 73,
поінформував Андрій Хічій.

З кого автоматично
стягуватимуть?
Нововведення стосуватиметься
тих, хто внесений до єдиного реєстру боржників. Туди потрапляють українці, які не сплачують
періодичні платежі, наприклад,
комуналку чи аліменти понад три
місяці. Найперші в зоні ризику
автоматичного списання коштів
з банківських рахунків – боржники
за судовими рішеннями.
«На кошти та інші цінності

З 6 липня автоматичне
списання боргів з
банківських рахунків
розповсюджується
на абсолютно всі
виконавчі документи
боржника, що перебувають на рахунках та на зберіганні у банках
чи інших фінансових установах,
накладається арешт не пізніше
наступного робочого дня після їх
виявлення. Арешт поширюється
також на кошти на рахунках, відкритих після винесення постанови
про накладення арешту», — відповіли нам у виконавчій службі.

Як працює цей
механізм
Також Андрій Хічій детально
розповів про механізм автоматичного списання коштів з боржників
(див. графіку — прим. ред.).
Автоматизований арешт коштів
боржників на рахунках у банках
передбачає отримання інформації
про рахунки боржників у банках та,
наприклад, накладення виконавцем арешту на кошти. Або, може
бути і навпаки: виконавець також
може зняти арешт з коштів шляхом
винесення електронної постанови.
Незважаючи на немалу кількість
кроків у цьому процесі, постанови про арешт коштів стають доступними для банків уже в день
їх формування.
А цей факт, безумовно, сприяє

ГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»
Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» чергує
журналіст Ольга Турчак.
Зі своїми запитаннями та інформацією ви можете звернутися за телефоном 43-00-50, 43-0056 або надіслати їх нам на електронну адресу
20hvylyn@gmail.com.

ІНФОГРАФІКА ОКСАНИ КОСТЮК

Зміни  Часто злісні боржники наперед
знімають все до копійки з банківських
рахунків, аби вберегти свої гроші і не
розрахуватися з боргами. З кого і за що
стягуватимуть кошти з карток, а з кого –
не зможуть? Пояснюємо

швидшому отриманню своїх коштів тими, хто очікує і надіється на
них – стягувачами за виконавчим
провадженням.
Нагадаємо, що раніше, аби заарештувати кошти на рахунках
боржників, держвиконавцям потрібно було розіслати запити до
усіх 73 українських банків, аби
знайти ці кошти. Як правило,
банки відповідали поштою, що ще
більше затягувало процес. Таким
чином боржники могли встигнути
зняти всі гроші зі своїх карток і
не платити. Відтепер все це має
відійти в минуле.

Що не зможуть
стягнути?
Як повідомили нас у виконавчій службі, існують обмеження
щодо стягнення майна та коштів
боржників. Наприклад, заборонено
стягувати нерухомість, якщо там
живуть неповнолітні. Якщо органи
ДВС вже звернули стягнення на
майно боржника, то це не зупи-

няє звернення стягнення і на його
кошти. Боржник має право запропонувати види майна чи предмети,
які необхідно реалізувати в першу
чергу. А вже остаточну черговість
стягнення на кошти та інше майно
боржника визначає виконавець.
Стягнення на зарплату, пенсію,
стипендію та інші доходи боржника звертається у разі відсутності або
недостатності в нього коштів чи
майна, а також у разі виконання
рішень про стягнення періодичних
платежів.
Насамкінець Андрій Хічій висловив свою думку про зміни:
«Запровадження автоматизованого
арешту коштів та майна боржника
є кроком цифрової трансформації
паперових матеріалів виконавчого
провадження в цифрові. Саме останні мають на меті автоматизувати
процедуру виконання. А це значно скоротить строки виконавчого
провадження, позитивно вплине на
фактичне повне виконання виконавчих документів боржниками».

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

Гаряча лінія Тернопільської міської ради
у робочі дні, з 9.00 до 18.00
067-009-15-40
Довідкова залізничного вокзалу
47-22-46
Довідкова автовокзалу: АС на Живова 23-63-56, АС-2 на Білогірській - 52-79-29

Цілодобова стоматологічна служба
52-06-09
Чергова аптека
24-22-70, 26-93-88
Управління Держпродспоживслужби
52-01-45
Управління транспортних мереж
52-15-14
Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)
Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

МИ ПЕРЕВІРИЛИ
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ЧИ БЕЗПЕЧНА ЇЖА ЗА ЗНИЖКАМИ

ОЛЬГА ТУРЧАК, ВАДИМ ЄПУР,
OLIATUR9@GMAIL.COM

Кажуть, що безкоштовний сир
буває лише в мишоловці. А якщо
знижка чи акція — то лише
на щось не зовсім якісне. Але чи
так це насправді?
— Часто бачу, що зі знижкою
продають кулінарію та продукти,
у яких закінчується термін придатності, — розповідає тернополянин
Олег. — Їжа не товарного вигляду. У тарах з салатами з кулінарії
вже юшка потекла або випічка
м’ята продається. Немає поваги
до покупців, але люди скуповують
уцінку швидко. А чи безпечна така
продукція?
Отож, аби показати, на що знижують ціну підприємці у своїх магазинах, ми відправились на власну
перевірку в декілька мережевих
супермаркетів. Магазини обирали
за відгуками тернополян у соцмережах і на порталі «ТОП‑20».
Журналісти «RIA плюс» побували у шести магазинах. Експеримент проводили два дні: 14 та
16 липня. У кожному з магазинів
ми звертали увагу на продукти
з написами «Акція», «Уцінено»,
«Знижка». Також просили продавців показати, чи є у них документи на хліб та овочі-фрукти без
пакування. У магазини заходили
під виглядом звичайних покупців.
Отже, що ми побачили? Подаємо
кожен заклад окремо.

«Сім23» на бульв.
Д. Вишневецького,1
Дата візиту: 16 липня
Серед відгуків на новий магазин
є і скарги. Протермінованих продуктів на стійках ми не знайшли.
На кількох йогуртах дата терміну
придатності була заклеєна налі-

пкою, тож побачити її було неможливо. Це є порушенням, оскільки
покупець повинен мати вільний
доступ до інформації про термін
виробництва та зберігання товару. Тому ми звернулись до працівників за допомогою. На наше
зауваження продавці відреагували
ввічливо, одразу забрали наклейки
та показали дату. Запевнили, що
таке у них вперше.
Щодо акцій, то на деяких екземплярах йогуртів, глазурованих
сирків, молока, ковбасних виробів та випічки ми помітили зелені, жовті та помаранчеві наліпки
з написами –10%, —15%, —25% та
–50%. І практично в усіх продуктів
термін придатності закінчувався
16 липня, тобто у день нашого
візиту в магазин.
Як пояснили у Держпродспоживслужбі, такі товари ще придатні
до вжитку, якщо не мають зовнішніх пошкоджень та зберігались при
правильних умовах.

«Сім23» на вул.
Генерала
Тарнавського, 2а

Дата візиту: 16 липня
Невеличкий магазинчик, неподалік школи № 11.
На одному з йогуртів ми побачили наліпку зі знижкою –50%.
Однак його термін придатності
вже скінчився. На упаковці вказано: «Вжити до 16 липня 00.27».
Момент зйомки — 16.52. Отже,
йогурт мали б забрати з полиці,
але він пролежав приблизно пів
доби після того, як термін вживання закінчився.
Зі скаргою ми звернулись
до продавця. Він подякував
за звернення та пообіцяв забрати
товар з вітрини.

Для того, щоб пересвідчитись,
що товар після нашого візиту знову
не викладуть, він порадив звернутись на гарячу лінію.
Наліпки, які позначають знижки, були і на ковбасах, випічці,
сирах та соусах. Терміни придатності закінчувались, але усе було
в межах норм. Фруктів та овочів
з нетоварним виглядом в магазині
ми не знайшли.

«Новус» на вул.
Перля, 3
Дата візиту: 16 липня
На сайті «ТОП 20» є скарги
на те, що люди знаходили протерміновану продукцію зі знижками.
Як ми помітили, на усіх акційних
наліпках є попередження покупців: «Термін придатності товару закінчується». Товари за зниженою
ціною стоять окремо від інших.
У корзині зі знижками «прострочки» не було. Термін придатності
більшості таких товарів закінчувався через 1–2 дні. Це йогурти,
ковбаси, кулінарія.
Загалом за зовнішніми ознаками
такі товари не виглядали зіпсованими. Але у корзині з випічкою зі
знижкою поміж печива в пакеті лежали круасани, точніше те, що від
них залишилось. Вони були зім’яті,
крем залив упаковку. Хоча термін

Окрім дати
споживання, варто
звертати увагу і на
зовнішній вигляд
товару, адже за
ним можна сказати,
правильно чи
неправильно зберігали
продукти
придатності, якщо вірити стікеру,
був у нормі. Хоча круасани мали
зовсім не товарний вигляд.
На знижці було й чимало фруктів
і овочів, сирні продукти, молочка і
ковбасні вироби. Терміни придатності були в межах норми. Овочі та
фрукти не виглядали зіпсованими.

«Рукавичка» на вул.
Острозького, 18
Дата візиту: 16 липня

Що робити, якщо помітили протермінований товар?
ОЛЕКСАНДР
ДНІСТРЯН,
НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛІННЯ
БЕЗПЕЧНОСТІ
ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ ТА
ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНИ

На маркуванні виробники можуть
вказувати позначки «Вжити до…»
та «краще спожити до..» і в Законі України «Про інформацію для
споживачів харчових продуктів»
є роз’яснення про відмінність цих

позначок. «Вжити до…» означає, що
на наступний за цією датою день
продукт може стати небезпечним.
Якщо на упаковці написано «Вжити
до 21 липня» і не зазначено годину,
то останній день продажу для цього
продукту — 21 липня.
Найчастіше це стосується м’яса,
риби, яєць, молока. Водночас,
закон передбачає, що є продукти,
які впродовж певного часу після закінчення терміну придатності, ще
можна вживати. Серед них цукор,
кава, інколи навіть ковбасні вироби,
за умови, якщо дотримані умови

зберігання. Якщо на маркуванні
вказана година, наприклад, «Вжити
до 21 липня 16.45», то продавець
має забирати нереалізований товар
за кілька годин до вказаної години.
Споживання деяких продуктів після
закінчення терміну придатності дозволено, але продаж — заборонено.
Якщо ви побачили товар, у якого
збіг термін придатності — зверніться до адміністрації закладу. Товар
мають вилучити з обігу. Якщо в магазині відмовляються це зробити —
необхідно повідомити на гарячу
лінію Держпродспоживслужби.

ФОТО: ВАДИМА ЄПУРА

Споживач  А ви часто купуєте товари
із жовтими цінниками «Акція», «Уцінено»
або -10, -20 чи навіть -50%? Ви вірите,
що в магазинах добросовісно продають
за меншу ціну щось справді якісне?
Журналісти «RIA плюс» перевірили для вас,
чи можна насправді вживати такі продукти
і що про це каже закон

У магазинах або клеять відповідні стікери на товарах,
або кладуть їх окремо з новими цінниками
У «Рукавичці» традиційно знижки є на молочку, ковбасні вироби
та овочі-фрукти.
Біля полиць з овочами та фруктами окремий прилавок з товарами
за зниженою ціною. Там лежали
розфасовані та запаковані яблука зі знижкою 25%. Деякі мали
в’ялий вигляд. Зі знижкою продавали помідори, огірки, апельсини.
Помітно, що товар ще в непоганому стані, але якщо він пролежить ще день-два — йому дорога
на смітник.
Акція в магазині була і на випічку. Деякі булочки — просто
«кам'яні». Їх продавали зі знижкою
25%. Протермінованих товарів ми
не знайшли. Від дати перевірки
до кінцевої дати споживання лишилось ще кілька днів.

«АТБ» на вул. Живова
Дата візиту: 16 липня
Жодного протермінованого продукту не знайшли. У молочному
відділі є окрема корзинка для товарів, у яких терміни закінчуються.
На них і є знижка. На відміну від
інших магазинів, на такий товар
тут не клеять наліпку, а вказують
знижену ціну на окремому ціннику. До слова, у двох магазинах, які
ми відвідали, біля відділу із молочними продуктами є листок перевірки термінів придатності. Щодня
там ставить підпис відповідальний

за перевірку термінів.
Молочку на знижці ще можна
було вживати протягом двох днів.
Є такий листок і біля овочевого відділу. Перевіряють свіжість
овочів та фруктів щодня і роблять
відповідний запис з підписом,
щоправда, якість деяких овочів
та фруктів була не бездоганною.

«АТБ» на бульв.
С. Петлюри, 1а
Дата візиту: 14 липня
Кошики з молочкою на знижках практикують встановлювати
в усіх магазинах мережі «АТБ».
Молоко, йогурти, соуси та сметана. На маркуванні деяких товарів
напис: «Вжити до 14.07.2021».
Із позначкою «Акція» на прилавках були і кондитерські вироби:
Тістечка «Наполеон» з кінцевою
датою 14.07.2021, торт медовий
з тією ж датою та десерт «Мушкетер», який теж потрібно вжити
до 14 липня. Протермінованих
продуктів за знижками не знайшли.
У підсумку скажемо: те, що
в більшості магазинів товарів з
протермінованою датою вживання
немає, справді потішило. Чи то боязнь високих штрафів допомагає,
чи то і справді йдемо до Європи?
Все ж, обираючи товари в магазині, особливо з написами: «Акція»
або «Знижка», радимо бути уважними та зважати на термін вживання.

Чим може обернутися вживання протермінованого
ТЕТЯНА
БОЙКО, ЛІКАРГАСТРОЕНТЕРОЛОГ:

Ботулізм, сальмонельоз, дизентерія, ешерихіоз — ці небезпечні хвороби і
стани об’єднує те, що до нашого
організму бактерії-збудники найчастіше потрапляють із зіпсованою
та неякісною їжею. Насамперед,
це стосується молочних та м’ясних
продуктів. Терміни придатності є
різними для кожної категорії то-

варів, залежно від обробки продуктів.
Будьте уважні з яблуками. Вони
можуть зберігатися дуже довго,
але якщо їхня оболонка пошкоджена, туди може потрапити пліснява
Вона може викликати алергічні реакції і виділяти токсини. Останні
можуть спричинити захворювання та навіть смерть, залежно від
вжитої кількості, тривалості впливу
та віку, здоров'я людини. Мікротоксини, які потрапили в організм,
можуть пригнічувати імунну систему і навіть можуть викликати рак.
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САМ ГОТУЄ, САМ І ПРИБИРАЄ
ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM,
097-161-41-50

Ми продовжуємо серію публікацій про молодих бізнесменів, які
наважилися та розпочали власну
справу.
— Спочатку з'являється ідея, потім головне — не забувати того,
заради чого ти усе розпочав, —
каже 30-річний підприємець Сергій Семенів. Зараз він працює у
власній бургерній, що неподалік
центрального ринку в Тернополі.
Заробляти Сергій почав ще у 13
років. Спочатку разом з друзями
допомагав місцевим підприємцям
розбирати стару ферму в селі, де
народився, потім продавав на ринку сливи. А ще за гроші, які йому
подарували на день народження,
купив чорно-білий телефон та карту поповнення на 300 гривень і
за відсотки поповнював рахунки
друзям у школі.
ДВА РОКИ ЖИВ У США
— У мене батьки підприємці, мають свою невеличку справу. Бачив,
як працюють вони, тому і сам хотів працювати. Знаєш, коли маєш
перші власні гроші, то розумієш,
наскільки це круто. Після школи
я пішов вчитись у Кам'янець-Подільський на бухгалтера. Перший
курс чемно ходив на пари, мені
було цікаво, бо це нові знайомства,
та й навчання йшло. Далі зрозумів,
що можна багато питань вирішити, коли в тебе підвішений язик,
добра кмітливість і кілька гривень
у кишені, — посміхається хлопець.
Під час навчання на другому
курсі Сергій вирішив вступати на
військову кафедру, але це йому не
вдалося.
— Думав, без грошей вийде вступити, але не тут то було. Тоді в
університеті була програма за обміном студентів, мені запропонували
поїхати в Америку. Я погодився:
чому не спробувати? Мама плакала, переживала, тато лише запитав,
чи це мені потрібно. Але таки поїхав, бо такий я є, поради слухаю,
звісно, але важливо і свою думку
мати, — каже він. — Два роки там
працював, з першою роботою мені
не пощастило. Я прибирав у готелі.
Мав з собою тисячу доларів, а за
місяць в мене лишилось 400. І це
при тому, що я працював. Жив
у готелі, де працював і платив за
той номер.
Тому після кількох місяців такої
роботи хлопець забрав останню
зарплату, купив квиток на літак
та поїхав в інший штат. Там влаштувався на роботу перевізником
та об'їздив половину з усіх 50-ти

штатів.
— Чого повернувся? Ну, насамперед, це тому що Америка — країна, у якій можна заробити, але
не жити. Менталітет інший, люди
інші. А ще... Тоді я почав спілкуватися з майбутньою дружиною.
Це були довгі телефонні розмови,
переписки. І я вирішив, що треба
повертатись, — каже Сергій. —
Тому приїхав назад у Кам'янець,
відновив навчання.
ЯК ОФІЦІЙНО СТАТИ
ПІДПРИЄМЦЕМ
Без роботи в Україні Сергій не
залишився, спочатку розвозив борошно, потім олію, далі працював
торговим агентом. Приблизно з
2014-го чоловік має статус приватного підприємця. Були й такі
моменти, коли працював на кількох роботах одночасно.
— Батьки завжди мене підтримували фінансово, але якось не
міг брати в них гроші. Маю руки,
ноги, голову на плечах — іду працювати. Звісно, ти без наполегливості не будеш мати все і одразу,
але маленькими кроками до великої мети, як то кажуть... Мені
запропонували возити борошно на
торгові точки на ринку, я на свій
страх і ризик взявся за це. Починав
легківкою, далі треба було купувати бус, розвозив бусом. Далі до
борошна взявся за олію. У моєму
селі є виробник олії, то я возив з
села в Кам'янець. Заїжджав у двір,
і люди виходили, розбирали, потім
додались піцерії і навіть ринок, —
розповідає підприємець.
Щоб офіційно стати приватним
підприємцем, хлопець звернувся
до державного реєстратора. Той
розповів, які документи потрібно
зібрати для оформлення.
ЗНАВ, ЩО МАЮ ЙТИ ВПЕРЕД
У 24 Сергій Семенів одружився
та переїхав у Теребовлю. Звідти родом дружина. Каже, що залишити
усе та переїхати в чуже місто було
нелегко, але і тут він знайшов для
себе роботу.
— Я пробував і в Теребовлі возити олію, але йшло набагато гірше,
ніж в Кам'янці. Там немає стільки
точок збуту. До переїзду займався
також і страхуванням життя, але в
цій справі дуже важливими були
контакти. У Теребовлі я практично нікого не знав. І вийшло так,
що залишився без роботи. Ну, без
серйозної роботи. Тут і дитина маленька, я знаю, що маю забезпечувати сім'ю і працювати, — говорить
чоловік. — Був час, коли чистив і
здавав горіхи, фасував борошно з
великих мішків у малі. Але розумів,

що це все не те. Треба відкривати
щось своє, йти вперед.
Коли хрестили сина, чоловік вже
мав задумки на власну справу. Хотів зробити щось таке, чого в Теребовлі ще не було. Тоді ж запропонував ідею втілювати і братові
дружини. Тож справу відкривали
вже удвох.
ДЕ ШУКАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО
ТЕ, ЯК ВІДКРИТИ БІЗНЕС
— Я ходив, розпитував людей
про те, чого у Теребовлі ще немає. Ми вже тоді з моїм партнером
дійшли до думки, що в місті ніде не
роблять бельгійських вафель. Але
цього було замало. Тож ми вирішили зробити невеличкий заклад
типу street food, де можна швидко і
смачно перекусити, а ще посидіти
разом з друзями. І такого справді
не було, — ділиться співрозмовник.
Приміщення для закладу знайшли одразу, за дозволами звернулися
в міську раду, а решта, крок за
кроком робили вдвох: дозвіл від
пожежників, Держпродспоживслужби та інших установ.
— Я завжди кажу, що поки ти не
вникнеш, не візьмешся за це, то
виглядає складно. А коли почнеш
— зовсім по-іншому. Я питав підприємців, які вже мають успішну

«Був час, коли чистив і
здавав горіхи, фасував
борошно з великих
мішків у малі. Але
розумів, що це все не
те. Треба відкривати
щось своє, рухатися
вперед»
справу, як це робити, розпитував
знайомих та їх друзів. Коли стукаєш — тобі відкриють. А крім того,
є безліч інформації в інтернеті.
Повірте, з тим проблем немає, —
вважає підприємець.
Скільки грошей на власну справу
треба, хлопець точно сказати не
може. Каже, що усе залежить від
місця, де плануєш відкриватись,
від того, що плануєш готувати. Ця
сума може бути 4 тисячі доларів,
може бути 6 тисяч.
— Для того, щоб почати бізнес,
ми взяли кредит. Оскільки нас
було двоє, то суми не такі вже великі. Тож його дали без проблем.
Крім того, у мене була хороша кредитна історія. Ризиковано? Так, але
як каже мій знайомий психолог:
ризик — властивість лідерів. Я
мав щось робити, розвивати себе
і справу, — каже Сергій.

Вчився готувати на
власній кухні
До відкриття власного закладу
у 2017-му чоловік практично не
готував. Але каже, ще з дитинства
мріяв бути кухарем.
— Ми їздили, дивились, що
готують в крутих закладах, потім

ФОТО: ОЛЬГИ ТУРЧАК

Я успішний!  Сам купує продукти,
сам готує, обслуговує гостей та прибирає
у своєму ж закладі. Сергій Семенів з
Борщівщини розповідає історію власних
закладів у Теребовлі і Тернополі

Сергій Семенів готує для гостей у власному закладі
приходили додому до мене, чи
до колеги і пробували. Спочатку
лаваші не закручувались, паніні розсипались, були і смаки не
дуже вдалі. Але ми пробували, і з
кожним разом виходило все краще.
Облаштовували заклад теж практично власноруч. Столи та лавки
зробили із палети. Сергій власноруч змайстрував дерев'яну вивіску.
ПРАЦЮЄ З 7 ДО 21 БЕЗ
ВИХІДНИХ
Уже через два роки після відкриття першого закладу Сергій
вирішив, що час іти далі. За збігом обставин, його знайомий саме
здавав в оренду приміщення під
заклад харчування у Тернополі.
— Я поїхав, подивився, і все
мене влаштувало. На повне облаштування цього місця у мене
пішло приблизно два місяці. На
той час свою частину бізнесу в Теребовлі я вже продав. До слова,
заклад успішно працює і сьогодні,
— каже Сергій Семенів. — Другий
заклад відкривати було не легше,
ніж перший. Ремонти, обладнання,
меню: це все гроші. Але в мене є
таке правило: головне — знайти
роботу, а далі уже справа техніки.
Заклад у Тернополі чоловік відкривав під час карантину, у 2020му, тож це ще більше ускладнило
завдання. Він каже, що аби справа себе окупила за інвестиціями,
потрібно понад пів року. До того,
потрібно вкладати та працювати
понаднормово.
— З оформленням документів
і в Тернополі особливо проблем
не виникало. Єдине, що розвеселило: мені не дозволили написати
назву Rest англійською на вивісці
та в усіх документах. Тобто, українською назвати заклад можна, а
англійською ні, але це юридичні
казуси. Зрештою, може, не так і
важливо, — продовжує він.
Зараз Сергій виконує в бургерній
практично усю роботу. О 7-ій годині щоранку іде по свіжі продукти,
далі робить заготовки. Працює за

стійкою та на відкритій кухні із 9
до 21, а потім прибирання. І так
щодня, практично без вихідних.
— Та усе тут роблю, готую соуси
сам, допрацьовую меню, веду касу,
приймаю замовлення. Прибираю.
Усе моє. Я відкрився в жовтні, і
перший вихідний взяв на Новий
рік. Це практично за три місяці.
Втомлююсь, як не втомлююсь. Але
коли ти маєш мету, то ти готовий
працювати заради неї навіть цілодобово, — вважає бізнесмен.
ПІДТРИМКА — ПОНАД УСЕ
Чоловік каже, що робота приносить йому задоволення. Сюди
він щодня приходить з радістю. З
любов'ю до їжі, яку готує та гостей,
які приходять у заклад.
— Перш за все, я у всьому завдячую дружині. Навіть коли були
недоліки, вона завжди з розумінням до цього ставилась і вірила в
мене. Навіть зараз розумію, що їй
важко, бо через те, що я на роботі
— більшість домашніх обов'язків
та час із сином проводить вона. А
крім того, вона теж працює, — з
вдячністю розповідає Сергій. —
Я люблю фразу, що за кожним
успішним чоловіком стоїть сильна жінка. І я щасливий, що вона
у мене є.
Ми запитали Сергія, яким він
мріє бути через п'ять років. Однозначна відповідь: у сфері обслуговування.
— Я хочу мати мережу закладів.
Або один на досить серйозному
рівні. Хочу вже не робити усе сам,
як зараз. Але разом з тим, хочу,
щоб люди, які прийдуть до мене
на роботу, знали, що якщо буде
запара — я прийду та стану на кухні поряд з ними. А ще я серйозно
задумуюсь про те, щоб допомагати
людям відкривати власні справи.
Мені дуже шкода, якщо хтось через
думку, що це все дуже складно,
відмовляється від своїх планів.
Головне — мати ідею, свою мету.
І тоді усе обов'язково вийде, —
завершує розповідь підприємець.

ГРОШІ
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У СКІЛЬКИ НАМ ОБХОДИТЬСЯ
МУНІЦИПАЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ

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

Як розповідають тернополяни –
інспекторів часто бачать у проблемних місцях, де заборонена парковка.
– Біля площі Героїв Євромайдану
часто бачу інспекторів, які складають адмінпротоколи на водіїв, які
паркують машини в невідведених
для цього місцях. Часто евакуатори
забирають машини, – каже тернополянин Денис. – Шкода, що вони
не можуть постійно контролювати
проблемні ділянки. Тільки евакуатор забере одну машину, інспектори
йдуть – за 15 хвилин знов хтось
припаркувався.
Окрім того, інспектори стежать за
дотриманням правил благоустрою,
стихійними звалищами тощо. А під
час карантинних обмежень мають
також перевіряти дотримання постанови Кабміну у громадських
місцях, закладах харчування та
магазинах.
ЧИМ ЗАЙМАЮТЬСЯ
ІНСПЕКТОРИ
Ми надіслали інформаційний запит до міської ради щодо роботи
муніципальної інспекції. Як нам
повідомили, загалом в інспекції
працюють 24 співробітники. Це
юрист–консультанти, інспектори,
завідувач сектору взаємодії, інспектори з паркування, заступник та
начальник управління. Наразі в інспекції не планують розширювати
чи скорочувати штат.
Середня заробітна плата інспектора муніципальної інспекції становить 13 644 грн. До слова, зарплата у
патрульних приблизно на такому ж
рівні. А ви порівняйте рівень відповідальності та кількість обов'язків,
яку доводиться їм виконувати.
Автопарк інспекції не такий великий. У розпорядженні управління три автомоблі – Daewoo Lanos,
Renault Duster, Renault Logan.
Як пояснюють в управлінні, інспектори працюють не лише згідно
зі встановленим графіком робочого
часу, але й залучаються до роботи у
святкові, вихідні дні та позаробочий
час згідно з Наказом начальника
управління.

Основними напрямками роботи
управління муніципальної інспекції є:
 контроль за дотриманням
Правил благоустрою Тернопільської
міської територіальної громади;
 ліквідація стихійної торгівлі
на приринкових територіях, вулицях м. Тернополя та на вул. Чорновола та Хмельницького;
 контроль за паркуванням
транспортних засобів;
 контроль за дотриманням
Правил торгівлі алкогольними
напоями та пивом торговими закладами міста, зокрема в частині
дотримання суб’єктами господарювання заборони щодо продажу
алкогольних напоїв після 22.00 год.;
 демонтаж тимчасових споруд,
згідно з відповідними рішеннями
виконавчого комітету;
 контроль за законністю розміщення реклами та вивісок;
 контроль за дотриманням
природоохоронного законодавства;
 виконання розпоряджень
міського голови, рішень виконавчого комітету та ін.;
 розгляд скарг, заяв та звернень громадян;
 контроль за дотриманням
протиепідемічних вимог під час
карантину;
 взаємодія з Національною
поліцією та іншими правоохоронними органами і контролюючими
структурами.
У СКІЛЬКИ ІНСПЕКЦІЯ
ОБХОДИТЬСЯ МІСТУ
Як пояснили у міськраді, фінансування управління муніципальної
інспекції відбувається за кошти
міського бюджету.
Загалом на забезпечення муніципальної інспекції у 2019 р. використали кошти в сумі 5 047 837
грн, у 2020 р. – 5 755 238 грн. Для
роботи інспекції у 2021 р. передбачили кошти в сумі 6 390 229 грн.
З цих коштів більше половини
суми призначили для зарплат та
преміювання робітників. Детальніше дивіться на графіці.
Муніципальна інспекція має такі
основні витрати: оплату праці, обслуговування техніки, закупівлю

обладнання та ТМЦ, витрати на
бензин, поштові послуги, послуги
зв’язку, закупівлю бланків, витрати
на комунальні послуги.
СКІЛЬКИ ПРОТОКОЛІВ
СКЛАДАЮТЬ?
Повідомити про порушення можуть всі тернополяни. Для цього
варто звернутися за номером телефону, або написати на месенджер:
тел. +380674473186
+380674473278
+38 073 015 1481 (Viber).
Як радять в муніципальній інспекції – якщо ви хочете повідомити про неправильне паркування
– варто зробити кілька фотографій
автомобіля з різних ракурсів, щоб
було видно факт порушення, розташування автівки та номерні знаки.
Як повідомляють в управлінні,
станом на 30.06.2021 працівники
управління муніципальної інспекції оформили 189 протоколів про
адміністративне правопорушення
ст. 152 КУпАП – Порушення державних стандартів, норм і правил у
сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій
населених пунктів, 6 адмінпротоколів за порушення правил торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами.
Інспектори склали 3 адмінпротоколи за порушення правил користування жилими будинками і
жилими приміщеннями.
44 адмінпротоколи за порушення
природоохоронного законодавства.
Найбільше виписали постанов
про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, зафіксоване в
автоматичному режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки,
паркування транспортних засобів,
зафіксоване в режимі фотозйомки
(відеозапису). Таких складено 4785.

Більше половини виділених коштів витрачають на
зарплати та премії працівників інспекції

ГРАФІКИ: ОКСАНА НАГОРНА

Аналізуємо  У Тернополі працює
муніципальна інспекція. Управління є
виконавчим органом Тернопільської
міської ради, яке стежить за дотриманням
правопорядку та благоустроєм у місті.
Журналісти «RIA плюс» дізналися, скільки
витрачаємо на роботу інспекції, чи є від
неї користь та як все відбувається в інших
містах, скільки там витрачають

Середня зарплата
Сплачені порушниками штрафи наповнюють міський
бюджет, але вони покривають лише частину витрат на
інспектора
утримання інспекції
муніципальної інспекції
скільки за повний минулий рік.  виконують доручення виконавчостановить 13 644 грн.
го комітету, міського голови чи
До слова, зарплата у
А ЯК В ІНШИХ МІСТАХ?
заступників. Інспектори контропатрульних приблизно
Муніципальні інспекції є і в люють розміщення зовнішньої реінших містах України. У столиці клами, контроль за паркуванням
на такому ж рівні
Кошти, які сплачують порушники, надходять до міського бюджету.
У 2019 році до бюджету надійшо
1,62 млн гривень. У 2020–му – 1,63
млн гривень. Цього року лише за
5 місяців, в період з 1 січня по 31
травня, надійшло 1,32 млн гривень.
Як бачимо, повертається лише частина витрат міської ради. Раніше
поверталась приблизно третина
витрат. Цього року лише за 5 місяців роботи інспекторів в бюджет
надійшло майже стільки ж коштів,

працює Департамент муніципальної
безпеки. Його створили наприкінці
2020–го року. На нього покладено
цивільний захист міста, організація
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій,
охорона громадського порядку та
боротьба зі злочинністю, територіальна оборона міста.
Муніципальна інспекція є в Житомирі. В неї такі ж функції, як і
в Тернополі. Інспектори стежать
за дотриманням благоустрою міста, запобігають стихійній торгівлі,

транспортних засобів тощо. Для
порівняння, житомирські інспектори у 2019 році наклали штрафів
на понад 902 тис. гривень – йдеться
у останньому звіті на сайті міської ради Житомира. Тернопільські
інспектори принесли місту більше
коштів у 2019 році – 1,62 млн.
У Вінниці є «Муніципальна
варта». Це не відділ міської ради,
а комунальне підприємство. Як
йдеться на офіційному сайті, «Муніципальна варта» займається охороною зелених насаджень, водойм,
земельних ресурсів.
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УСІ ЛІКИ ДІТЯМ БЕЗКОШТОВНО
Медицина  Практика, що пацієнти,
потрапляючи у лікарню, купують ліки за
свої кошти, уже віджила своє. Насправді ж
за бюджетні кошти лікарські засоби мають
видавати зовсім безкоштовно. Досвідом
діляться медики дитячої лікарні
НАТАЛІЯ СУМСЬКА

Ви уявляєте, що звертаючись
у медичний заклад за допомогою,
вам не потрібно самостійно купувати ліки чи оплачувати послуги?
Насправді це вже реальність.
Кожна лікарня має бути забезпечена ліками з Національного
переліку лікарських засобів, який
затверджений Міністерством
охорони здоров’я. І пацієнти
безкоштовно їх отримують.

Зобов’язані
забезпечити
пацієнтів

Як усе відбувається на практиці? Успішним досвідом діляться
спеціалісти КНП «Тернопільська
міська дитяча комунальна лікарня».
— З квітня минулого року,
відколи ми підписали договір
з НСЗУ про надання послуг
за певними пакетами, повністю
надаємо всі медикаменти, які
потрібні пацієнтам, за кошти
держави, — акцентує керівник
закладу Андрій Артимович. —
Це не є просто перевага нашого закладу над тими, які не мають таких можливостей. Наразі
в Україні діє закон «Про державні фінансові гарантії медичного
обслуговування населення». Тому
кожен заклад, який уклав договір
з НСЗУ, зобов’язаний забезпечити пацієнта всім необхідним,
у тому числі за послуги, які заклад сам надати не може. Наприклад, якщо дитина потребує
обладнання, якого немає в нас
у лікарні, ми укладаємо договір
з іншим закладом і відправляємо малечу туди на обстеження.
Тобто ми максимально втілюємо завдання, поставлені нам
реформою охорони здоров’я.
Наголошую — на максимально
високому і якісному рівні!
Слова директора підтверджують завідувачі різних відділень
міської дитячої лікарні. Вони ж
запевняють — реформа принесла помітне покращення у роботу
медиків та пацієнтів.
Люди задоволені, що можуть
отримати якісні послуги, при
чому безкоштовно. А лікарі впевнені, що їхні пацієнти будуть забезпечені всім необхідним, тож і
процес лікування відбуватиметься значно швидше.

Як на практиці
У інфекційному відділенні анестезіології та інтенсивної терапії

міської дитячої лікарні надають
висококваліфіковану допомогу
хворим з гострими невідкладними станами при інфекційній
патології дітям, віком від місяця до 18 років. Розраховане
воно на 6 ліжок. оспіталізуються
у відділення всі хворі дітки, які
потребують інтенсивної терапії і
знаходяться у критичних станах:
з важкими розладами дихання та
системи кровообігу, з важкими
гострими ураженнями центральної нервової системи, з важкими
гострими порушеннями функції
печінки та нирок. Усі хворі, що
лікуються у відділенні, консультуються всіма провідними спеціалістами Тернопільської міської
дитячої комунальної лікарні.
— Відділення повністю забезпечене дихальною апаратурою,
розхідними матеріалами. А усі
пацієнти за рахунок держави отримують антибіотики, кисень,
інфузійні розчини тощо. Звісно, якщо потрібні медикаменти,
які не внесені у перелік НСЗУ,
тоді батьки змушені їх купувати.
Однак таке трапляється вкрай

Кожен заклад, який
уклав договір з
НСЗУ, зобов’язаний
забезпечити пацієнта
всім необхідним
рідко, — пояснює завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Ігор Чорнота.
Інфекційно-діагностичне відділення під керівництвом Ярослава Довганика розраховане
на 30 ліжок, надає лікувальну,
діагностичну, консультативну
та ургентну допомогу хворим
педіатричного профілю з респіраторними та пульмонологічними захворюваннями.
— Усіма необхідними медикаментами своїх пацієнтів ми
забезпечуємо відсотків на 90, —
говорить пан Довганик. — Антибіотики різних груп, розчини
для інфузійної терапії, медичне
обладнання — повністю цим
забезпечені. Ті 10%, про які говоримо, не визначені в переліку
в НСЗУ. Наприклад, є недорогі
препарати — для капання вух
чи судинозвужуючі для носа,
але вони не включені в перелік
НСЗУ, тому їх треба докупляти.
Насправді ж ми дуже задоволені
тим, що з реформою питання ме-

Усі маленькі пацієнти дитячої лікарні всі медикаменти отримують за рахунок держави
дичного забезпечення на значно
вищому рівні, а наш заклад активно втілює програму медичних
гарантій у реальність.

Допомога на всі
100%
Медичну допомогу гематологічним та онкогематологічним
хворим дітям Тернопільської області та міста Тернополя надають у онкогематологічному відділенні. Розраховане на 30 ліжок.
Очолює його Людмила Рудько.
У відділенні лікуються хворі діти
з гострими і хронічними лейкеміями, лімфогранулематозом,
неходжкінськими лімфомами,
апластичними анеміями, гістіоцитозами, тромбоцитопенічною
пурпурою, гемолітичними анеміями, геморагічними васкулітами,
гемофіліями, дефіцитними анеміями, лімфаденітами та іншими
нозологіями.
— Медикаментозне забезпечення хворих дітей здійснюється
лікарськими засобами, які отримуємо централізовано, за кошти державного бюджету. Як усе
відбувається? Лікар-педіатр, із
якими укладена декларація, запідозривши у дитини наявну гематологічну патологію, скеровує
її у наш заклад. Тут ми вже проводимо комплексне діагностичне
обстеження, зокрема всі аналізи крові, а також діагностичну
стернальну пункцію, — пояснює
завідувачка Людмила Рудько.
За Державною програмою «Гемофілія» заклад отримує приблизно 10 мільйонів гривень
на рік.

— Є діти, які отримують лікування у стаціонарі. Є такі, які раз
на рік проходять профілактичне
обстеження за рахунок держави у Центрі патології гемостазу
НДСЛ «Охматдит» у Києві. Відповідно до наданих даних, такі
пацієнти отримують профілактичне лікування в амбулаторним
умовах за місцем проживання,
або ж на вимогу. Я пишу клопотання у обласний департамент
охорони здоров’я, щоб необхідні
медикаменти передали у певний
район. Відповідно, вже там,
за місцем проживання малюки
отримують все необхідне, — пояснює пані Рудько. — Таким чином це покращує якість життя
дітям, які мають певні коагулопатії. Також є ті діти, які потребують лікування на вимогу,
приміром, якщо стається щось
непередбачуване. Зазвичай це
діти з легкими і середніми формами гемофілії тощо. Вони звертаються до нас, і ми повністю
забезпечуємо як обстеження, так
і лікування.
За програмою «Дитяча онкологія» фінансування складає
приблизно 8 мільйонів гривень
на рік, продовжує завідувачка
відділення.
— За цією програмою отримуємо хіміопрепарати, а також
препарати супроводу, зокрема,

антибактеріальні, протигрибкові,
противірусні засоби, препарати
для проведення сепарації тромбоцитів і отримання тромбоконцентратів у станції переливання
крові, фільтри з метою попередження бактеріального забруднення, а також потрапляння
вірусів, — продовжує Людмила
Рудько.
Лікування у відділенні є складним і довготривалим, займає
орієнтовно від 10 до 12 місяців.
Комплекс заходів, здійснених
протягом останніх років у рамках Державної програми «Дитяча
онкологія», сприяв позитивним
змінам у сфері боротьби з онкогематологічними захворюваннями у дітей м. Тернополя та
області. А впровадження клінічних протоколів лікування онкогематологічної патології у дітей
сприяли досягненню тривалої
комплексної ремісії та безрецидивного п’ятирічного річного
виживання і повного одужання
хворих та зменшенню смертності
дитячого населення Тернопільської області. Це свідчить про
позитивну тенденцію.
Натомість батьки не повинні
перейматися, де взяти кошти
на дороговартісні препарати.
Принцип «Гроші йдуть за пацієнтом» у дитячій лікарні працює
на найвищому рівні.

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО РОБОТУ
МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ,
ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.
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Транспорт  Одні їздять на тротуарі,
другі узбіччям, а треті – посеред
дороги. Коли ж владнається цей хаос
на офіційному рівні? Що коментують
патрульна поліція, інструктор з водіння і
адвокат, ділимося думками
МАРІЯ БОЧАН, 096– 286‑68‑23,
MARIIA.BOCHAN@GMAIL.COM

Електросамокати в Тернополі
набувають дедалі більшої популярності. Вони мобільні та екологічні.
Журналісти «RIA плюс» зробили
опитування у соціальних мережах,
де мають їздити на електросамокатах? Ось, що нам відповідали
люди.
Більшість опитуваних вважають,
що електросамокати мають їздити
на велодоріжках.
Ірина написала: «Тільки велодоріжки!!! Дорога для машин, а тротуари — для пішоходів. Безпека
перш за все».
Були й такі, які пропонували
абсолютно новий варіант: «Правильний варіант — на велодоріжках, але так, як велодоріжок немає
і робити їх ніхто не збирається,
то повинен бути ще й інший
варіант: зробити смуги для руху
громадського транспорту і дозволити самокатчикам там їздити. Як
бонус, ті, хто користується громадським транспортом, зможуть
швидше добиратися до місця призначення», — написав Іван.
Дехто взагалі проти електросамокатів на вулицях міста, так
Анастасія пише: «На велодоріжках, або взагалі заборонити цей
вид транспорту! У суботу двоє
підлітків, років по 13–14, у парку
Шевченка ледве не збили річну
дитину!»
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Правовий статус електросамо-

катів в Україні бажає кращого.
Оскільки він досі не визначений.
Та й до врегулювання руху самих
електросамокатів є чимало запитань.
П’ятого липня народний депутат
Андрій Деркач зареєстрував у Верховній Раді два проєкти.
Перший — Проєкт Закону про
внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» щодо руху
самобалансуючих транспортних
засобів обладнаних електродвигунами (електросамокат, сігвей,
сегвіл, гіроскутер).
Другий — Проєкт Закону про
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності
за порушення Правил дорожнього
руху особами, які керують само-

Правовий статус
електросамокатів досі
не визначений. Та й до
врегулювання руху є
чимало запитань
балансуючими транспортними засобами обладнаними електродвигунами (електросамокат, сігвей,
сегвіл, гіроскутер).
З цього слідує, що рано чи пізно
рух на електросамокатах і відповідальність електросамокатчиків
за порушення Правил дорожнього
руху врегулюють на офіційному
рівні.
А що робити до цього особам,

які керують електросамокатами?
Нехтувати ПДР на дорогах та безпекою громадян на тротуарах? Чи
потрібно знати хоча б елементарні Правила дорожнього руху, щоб
не наражати інших на небезпеку,
а себе — на відповідальність?
Ми зібрали коментарі патрульної поліції, інструктора з водіння
та адвоката. Також демонструємо
позицію одного з українських судів, який вже оштрафував особу
на електросамокаті тисячними сумами, бо той наїхав на пішохода.
Може, це стане судовим прецедентом?
ДУМКА ФАХІВЦЯ З ПРАВИЛ
ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Василь Музичка — інструктор з
практичного водіння у автошколі
каже, що, на його думку, особи,
які керують електросамокатами,
повинні дотримуватися правил
техніки безпеки під час їзди, тобто
одягати захисні шоломи, наколінники, налокотники тощо. Це перше правило їзди для них.
— Я більш схильний до того,
щоб електросамокати їздили на
велосипедних доріжках, не на дорозі, тому що більшість з тих,
що керують електросамокатами,
не знають Правил дорожнього
руху, а це часто спричиняє аварійні ситуації на дорогах, — пояснює
Василь Музичка.
ЯК ЇЗДИТИ? ЩО КАЖУТЬ
ПАТРУЛЬНІ
Речниця патрульної поліції
області Катерина Басалига повідомила, що електросамокати та
інший електротранспорт набуває
все більшої популярності по всій
Україні. Він зручний та економний, на думку їх користувачів.
У патрульній поліції закликають
водіїв електротранспорту до таких
дій:
 звертати увагу на дорожні
знаки та світлофори;
 одягати шолом та інші захисні

З ВІЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ

ХТО І ДЕ МОЖЕ ЇЗДИТИ НА
ЕЛЕКТРОСАМОКАТІ

Після внесення змін до законодавства, порушників будуть
притягувати до відповідальності
елементи;
 користуватися світловідбивальними елементами;
 не здійснювати небезпечних
маневрів;
 обирати оптимальну (безпечну) швидкість;
 слідкувати за дорожнім покриттям;
 дотримуватися дистанції та
інтервалу.
Патрульні наголошують, якщо
ви потрапили у ДТП за участю
електросамоката, дотримуйтеся
порядку дій, як і у разі аварії з
іншими видами транспорту. Залишайтеся на місці та викличте
патрульну поліцію, а за потреби —
швидку.
ЯКУ ШВИДКІСТЬ МОЖНА
РОЗВИНУТИ?
Ми також порівняли максимальні швидкості двоколісних від різних виробників, даними слугували
технічні характеристики електросамокатів.
Звичайно, швидкість залежить
від його потужності.

Треба зважати на потужність
ВІТАЛІЙ ВІТІВ,
АДВОКАТ

Потрібно зважати на потужність
електродвигуна
того чи іншого
електросамоката: саме від цього
потрібно відштовхуватися. Якщо
потужність двигуна більша за 3 кВт,
то це – транспортний засіб, відповідно до чинного законодавства
України. А, отже, електросамокат з
такою потужністю двигуна не може
рухатися на пішохідних тротуарах.
Тобто, якщо електросамокат має
250 Вт (0,25 кВт - прим. ред.), то
він, ймовірно, не рахуватиметься

транспортним засобом.
А ось інший, потужніший електросамокат з електродвигуном
6000 Вт – вже транспортний засіб, оскільки має потужність 6 кВт
(прим. ред.).
Статтею 121 КУпАП визначено, що
під транспортними засобами, зокрема у частинах першій-четвертій
статті 130 КУпАП, слід розуміти
всі види автомобілів, трактори та
інші самохідні машини, трамваї і
тролейбуси, а також мотоцикли
та інші транспортні засоби. Механічний транспортний засіб - транспортний засіб, що приводиться
в рух за допомогою двигуна. Цей
термін поширюється на трактори,

самохідні машини і механізми, а
також тролейбуси та транспортні
засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт. (п. 1.10 ПДР).
Будь-який транспортний засіб, що
приводиться в рух за допомогою
двигуна, незалежно від його робочого об’єму, належить до механічних транспортних засобів. Звідси
випливає, що водії електросамокатів повинні мати посвідчення водія
на цей вид транспорту відповідної
категорії.

Що планується на
законодавчому рівні?
Рух
Які правила пропонують:

Їздити можна тільки після досягнення 16-річного віку;
Їздити тільки на велодоріжках;
Не перевозити вантажі, що заважають керуванню;
Необхідно використовувати шолом.Інакше, їздити не можна.
Відповідальність
Після внесення відповідних слів
до ст. 127 Кодексу України про
адміністративні правопорушення,
порушники Правил дорожнього
руху, які керують електросамокатами, будуть офіційно притягуватися до адміністративної
відповідальності та отримувати
штрафи.

Ми провели опитування
тернополян у соцмережах

Є різні потужності цих двоколісних — від 250 Вт до 6000 Вт.
Такі дані ми взяли з українського
майданчика продаж «Розетка».
Так, на електросамокаті компанії Kobi electric, який пропонують
напрокат у Тернополі, можна максимально розігнатися до 25 км/год.
На двоколісному Xiaomi Mi
Electric Scooter Essential максимальна швидкість — 20 км/год.
А от на електросамокаті Ultron
T128 Plus (2021) можна розвинути
швидкість аж до 95 (!) км/год.
Ми звернулися за коментарем
до Миколи Сороколіта — менеджера компанії прокату самокатів.
І запитали, чи були на вулицях
міста випадки ДТП за участю
електросамокатів чи, може, наїзд
особами, які керують електросамокатами, на пішоходів.
— З такими випадками ще до нас
не зверталися ні люди, ні правоохоронці. Хоча були інші неприємні випадки для нашої компанії.
Одна спроба викрадення електросамоката. Його вдалося повернути, електросамокат знайшли
у так званому ангарі за межами
міста. Ще один самокат є на нашій карті, десь в лісі теж за містом.
Дотепер не можкть його знайти,
— каже Микола Сороколіт.

РЕПОРТАЖ
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А КОЛИ ЗА МНОЮ ПРИЙДЕ МАМА?

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

При вході на територію закладу
табличка з написом: «стороннім
вхід заборонено». У заклади такого типу вхід обмежений, аби
діти були у безпеці.
Перед будівлею для малечі висадили парк. Тож влітку дітлахи
мають змогу багато часу гратися
на свіжому повітрі. У найбільшу
спеку для них встановлюють басейн, є на території манежі для
найменших, є і дитячі велосипеди.
ТУТ ЖИВУТЬ КРИХІТКИ ВІД
ДВОХ-ТРЬОХ МІСЯЦІВ
Біля центрального входу нас
зустрічає директорка закладу
Інга Кубей. Привітна жінка з
посмішкою проводить знайомитись із найменшими вихованцями, яким від 3 до 6 місяців. У
немовлят був час обідньої прогулянки. Цікавими оченятами вони
розглядали незнайомців.
Вісім возиків з крихітками припаркували в затінку на території
парку: хтось з малюків спав, когось вихователі брали на ручки,
а хтось здивованими, цікавими
очима спостерігав за гостями.
— Серед цих малюків є Іринка,
Богданчик та Володя Тернопільські з «Вікна життя», з якими ваші
читачі вже знайомі заочно. Коли
вони потрапили до нас, їм було
трішки більше двох місяців. Також у цій групі ще п'ятеро діток,
віком до пів року, — знайомить з
вихованцями пані Кубей. — Дітки активні, загалом усі здорові.
Зараз вони у візочках, але також
є відкриті манежі, де можна контактувати одне з одним.
У заклад дітки потрапляють у
випадку, якщо батьки поводяться асоціально, мають залежності
або просто не можуть виконувати
батьківські обов'язки. Після того,
як служби визнають загрозу життю чи здоров'ю дитини — малюків
відправляють у Тернопільський
обласний спеціалізований будинок дитини.
Тут живуть діти з непересічними долями зі всієї області. Перебувати в закладі вони можуть
до пів року. Але часто за цей час
питання не вирішується... Через
судові тяганини та інші моменти,
які стосуються закону, часто діти
залишаються на довше. Як розповідає керівниця закладу, бувало

й таке, що малюків повертали
додому, а вже за кілька місяців
доводилося знову відправляти назад. І для дитини це може бути
вдвічі болісніше...
— Поки дітки тут, батькам
дають шанс виправитись. Але
не завжди так виходить, є серед
малюків і ті, хто вже офіційно
позбавлений батьківського піклування. За цей час дітки у нас
отримують догляд та реабілітацію,
— говорить Інга Кубей.
ЯКІ ШАНСИ, ЩО УСІ ДІТКИ З
ЗАКЛАДУ БУДУТЬ У РОДИНАХ
Зараз у закладі перебувають 36
дітей дошкільного віку. Найстаршому хлопчикові скоро буде сім
років. Вони розподілені на вікові
групи: найменші – віком до пів
року, група малюків, віком від
пів року до трьох та діти від трьох
до семи.
Роз'єднувати дітей можуть у
випадку, якщо в однієї із них є
серйозне захворювання і, потенційно, швидше за все, вона не
зможе бути всиновленою.
А КОЛИ ЗА МНОЮ ПРИЙДЕ
МАМА?
Якщо дитина досягає семирічного віку, і досі ніхто не всиновив
її — вона підлягає перенаправленню в інший інтернатний заклад, згідно зі станом здоров'я та
висновками спеціальних комісій.
Але є і інші ситуації, коли
влаштувати дитину в нову сім'ю
непросто.
— У нас є, наприклад, двоє діток, братик та сестричка. Дівчинка старша, багато вже розуміє.
З певних причин вона не може
підлягати усиновленню. У неї багато братів та сестричок, частина
з яких шкільного віку. Звісно, тут
у неї є друзі з її групи. Чимало з
них вже були усиновлені. Щоразу вона підходить та запитує: «А
коли за мною прийде мама?» — з
тремтінням в голосі розповідає
жінка. — Ми завжди кажемо, що
усе буде добре. І, звісно... прийде.
Малюкам не просто пережити
розлуку з рідними людьми.
— Є діти, які справді важко переживають, коли їх вилучають з
родини. Вони плачуть, просять,
щоб прийшла мама або бабуся. Максимально тут оточуємо
увагою, відволікаємо різними
способами. І з часом, — на мить
зупиняється пані Інга. — З їх
лексикону слово «мама»... зникає.

ФОТО: ВАДИМА ЄПУРА

Доля  У цьому закладі живуть діти,
віком від двох місяців до семи рочків, які
позбавлені батьківського піклування, або
вилучені з родин через різні причини. І
є моменти, коли дітям краще тут, аніж з
рідними батьками. Про життя вихованців
розповідаємо в репортажі

Директор Інга Кубей

Вихованці дитбудинку на ма йданчику. Найстаршому — 7

КОЖНА ДИТИНА ХОЧЕ БУТИ В
СІМ'Ї
Кожна дитина хоче бути в сім'ї.
І кожна хоче мати маму і тата. І
це вже інше питання — свою або
нову, каже директорка.
— Не завжди на краще, коли
дитину залишають у тих умовах,
у яких її виховували. У нас були
такі, які в три-чотири рочки кричали не своїм голосом, просто
коли їх мили у теплій воді. Вони
не знають, що це таке. Є діти, які
приходять і не знають, що таке
каша, що таке суп. Бо вони пили
лише молоко і їли хліб. І все! Це
речі, які здавалось, не мали б бути
в ХХІ столітті, — зворушеним голосом розповідає пані Інга.

— Відповідно до штатного розпису, у кожній групі на день працює двоє працівників: медична
сестра, молодша медична сестра.
Вони також залишаються на ніч.
Чергують подобово. Є малюки,
які вночі прокидаються поїсти, то
працівники завжди мають бути з
ними, — продовжує Інга Кубей.
Як зізнається Інга Кубей, керувати таким великим колективом непросто, адже і в кожного
з персоналу навантаження дуже
велике.
— Їх багато, важко... Тому,
тут працює реабілітаційна бригада, аби це все коригувати та
не загострювати, — каже вона.
— Звісно, є різні моменти. Багато чого робити важко через
те, що є люди, які тут працюють
вже десятки років. І в них інше
бачення закладів інтернатного
типу. Вони звикли до іншого
режиму роботи. Але є і молоді
спеціалісти. На них, я вважаю,
усе тримається і навіть більше,
завдяки їм іде вперед. Я тішусь
тим, що такі люди є. Люди, які
не можуть проігнорувати, коли
дитина плаче, люди, які стежать,
щоб дітки були охайні. Бо кожна,
навіть маленька людина, має бути
красивою.

Як і всі діти, малюки, які
живуть в «Малятку» (так
називають в народі) на
Сахарова, бешкетують,
посміхаються, граються
у дворі і потребують
уваги дорослих
Є і діти колишніх вихованців
цього чи іншого закладів інтернатного типу. Бували випадки,
коли, відповідно до закону, дітей
мали віддати батькам з «Будинку дитини». А назад їх повертали
через реанімацію.
У ЗАКЛАДІ ПОНАД 70
ПРАЦІВНИКІВ
На подвір'ї вісім наймолодших
вихованців були під наглядом
трьох працівниць. Як говорить
керівниця закладу, на час, коли
діток треба погодувати, приходять
усі, хто має змогу відлучитись.
Адже вдвох нагодувати одразу
вісім непосидючих карапузів
практично неможливо.

УСЕ ЖИТТЯ ВОНА ПРАЦЮЄ ІЗ
ДІТЬМИ
Після спілкування з пані Інгою
віриться, що усі дітки в надійних
руках. Жінка знає кожного з вихованців по імені. А коли вони
бачать її на алейці чи у коридорі,
одразу біжать, щоб обіймати.
У будинок дитини пані Кубей
прийшла працювати п'ять років
тому. Каже, що усе склалось так,
як мало бути.
— До того, як я прийшла в
будинок дитини, я працювала доцентом кафедри педіатрії

Тернопільського медичного університету. Я усе життя з дітьми,
певний час була педіатром-неонатологом. Чому так сталось? Це
був момент, коли потрібно було
щось змінити. Мені певний час
пропонували цю роботу. І саме
в момент, коли потрібні були ці
зміни, я погодилась. Склались
обставини та моє усвідомлення
того, що я хотіла б тут бачити,
— розповідає Інга Кубей.
ВОЛОНТЕРИ ТРИМАЮТЬ
ЗАКЛАД
Часто, навіть коли є змога та
бажання допомогти закладу, наважитись та прийти в дитбудинок
нелегко. Адже у когось залишились ще старі радянські уявлення
про заклади такого типу.
За час пандемії, на жаль, волонтери не мали змоги приходити та
пограти, порозважатися з дітками,
адже фізичний контакт сторонніх
з вихованцями був заборонений.
Тому малеча безмежно за таким
спілкуванням скучила.
— Багато є потреб, які закриваються лише за рахунок благодійників: у нас велика хата, великий дім. Тут потрібні лампочки,
замок, треба кран, але на жаль,
достатньої допомоги від держави
немає, як кажуть, через складну
економічну ситуацію, — каже
Інга Кубей.
Щоб допомогти малюкам, дивіться інформацію нижче.

Довідка
Допомогу можна приносити за
адресою: м. Тернопіль, вулиця
Академіка Андрія Сахарова, 2.
Також, щоб дізнатись, що саме
потрібно діткам, можна зателефонувати у заклад.
Номер: 0352 261 932.
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ЩО КОМЕНТУЮТЬ
Колонка

Ольга
Вінницька

RIA плюс, 21 липня 2021

Де відпочивають, скільки
заробляють та на чому їздять
тернопільські ректори

Червона помада
Ювелірно нанесена на губи червона помада завжди
привертає увагу, але чи замислювалися ми, що вона має
історію в кілька тисяч років?
Стародавні єгиптяни змінювали колір своїх губ сумішшю
з воску, карміну жиру і червоної охри, а іноді з кіноварі — сульфіду ртуті, яка робила час від часу поцілунки
смертельними...
Англійська королева Єлизавета І фарбувала губи сумішшю з соку інжиру та яєчного білка, і саме так вигідно
підкреслювала аристократичну блідність свого обличчя...
У французьких дворах помадою користувалися не лише
дами, а й кавалери, які прагнули виділити губи на фоні
вус та бороди...
У 1950-х роках для червоних губ настає золотий вік.
Кінематограф, культ жіночності, розвиток б'юті-індустрії
— все сприяє її розквіту, лише потрібно визначитися, яку
форму надати губам: «бутон троянди», «укус бджоли» або
«дуга Купідона».
Але червона помада — не лише про красу, вона має й
глибше значення. Саме під знаком Red Lipstick феміністки під час маршу в 1912 року в Нью-Йорку відстоювали
можливість робити те, що захочеться, а губи більшості
учасниць привертали увагу яскравим червоним кольором.
Так вони демонстрували право вибору і зробили червону
помаду символом боротьби за права жінок.
Згідно з дослідженнями Манчестерського університету,
чоловіки затримують погляд на жінці з червоною помадою
на губах на 7,3 секунди, з рожевою помадою – на 6,7
секунди, і на 2,2 секунди – на дамі з ненафарбованими
губами. Правда чи ні, вирішувати вам.
Я щаслива, що живу в час, коли маю можливість змінювати при бажанні колір губ хоч разів сто на день, просто
витягнувши з сумочки помаду. І, незважаючи на величезну палітру кольорів та відтінків, намалювати губи саме
червоною помадою і досі є моїм найшвидшим способом
відчути себе впевненою навіть в спортивному костюмі і
без макіяжу.

Колонка

Володимир
Гевко

Капсульний світ
У сучасному шопінгу та дресингу, себто мистецтві
одягання себе, люди додумались до чудового способу
оптимізувати і здешевити цей процес – капсульного
гардеробу. Це означає мати декілька штук із кожної позиції, які між собою закомпоновані зі смаком, підібрані
колірно і за стилем. І що б не вдягнув – воно пасує
іншому і загалом ти виглядаєш ок. А не купити окремо
якусь вирви-око футболку і не мати до чого її вбратись.
Цей спосіб чудово підходить і до мистецтва оточувати себе людьми. Складно і не потрібно мати безліч
випадкових приятелів і приятельок, з якими невідомо
де познайомився і неясно, що з ними робити. Іноді
думаєш - оця людина, це справді мій знайомий? Я що,
був п'яним?
Дуже круто мати у своєму оточенні зо п’ять кльових
людей, які пасують до будь-якої життєвої ситуації і один
одному. Таких, знаєте, добре виміряних і зшитих як слід,
добротних людей. Класичного крою, без дурнуватих
накладок і яскравого декору. З хорошими наповнювачами і натуральних тканин. Щоб не парили і не муляли.
Таких, щоб ідеш з ними – і одразу видно, що вони
тобі дуже пасують.
А ти їм.

Найбільші статки серед керівників тернопільських вишів у ректора
Західноукраїнського національного університету Анатолія Крисоватого (зліва)
Статтю про статки ректорів тернопільських вишів на сайті ”20
хвилин” за попередній тиждень
обговорюють найбільше. Наразі у
неї 23 коментарі.
Нагадаємо, журналістка “RIA
плюс” Ольга Турчак дізналася,
скільки заробляють, яким майном володіють та що декларують
ректори університетів Тернополя.
А ще ми провели бліц-опитування керівників ВНЗ і дізнались, де
вони відпочивали під час останньої
відпустки та скільки заробляють
на рік.
Ректорів розставили у порядку
від найбіднішого до найбагатшого
за розмірами їх офіційної заробітної плати на цій посаді.
Очолюює список ректор Західноукраїнського національного університету Анатолій Крисоватий. А
останній у списку — ректор Тернопільського Національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
Богдан Буяк.

А у бліц-опитуванні ми запитували ректорів:
— Скільки студентів у вашому
університеті?
— На якому авто ви їздите та
коли востаннє користувалися громадським транспортом?
— Скільки ви заробляєте на рік?
— Де відпочивали під час останньої відпустки та куди плануєте
поїхати під час наступної?
Публікуємо найцікавіші коментарі, зберігаючи орфографію
користувачів.

Любов Колесник

А чого Ви хочете Ви самі спонсіруєте їх, дитина поступає треба
дати ректору, щоб не провалили.
Вони себе чуствують панами, а Ми
так холуі

ти ліки і їду.. голодомор хлопці, а
ви жируєте...

Dmitriy Kotovitch

Особливо багато питань до родини Крисоватих! Явно не посильною працею зароблені статки.

Василь Янішевський

Це змагання організували, хто
більше?

Герман Губайдуллін

Загляньте до кооперативного.
90% навчального закладу в оренді
магазинами і іншим шерпотрепом
Повний текст та усі коментарі ви
можете прочитати за QR-кодом

Марія Держак

Круті Галичани… Поділіться з
бідними… дам адрес.. жінку хитає
після хвороби… немає за що купи-

Ми перевірили температуру в
транспорті у спеку
19 коментарів зібрала стаття
про перевірку журналістами “RIA
плюс” температури в громадському
транспорті Тернополя. Адже минулого тижня містяни потерпали
від спеки. У деяких маршрутках,
автобусах і тролейбусах температура на сонячній стороні сягала 43°C.
Публікуємо найцікавіші коментарі, зберігаючи орфографію
користувачів.

Надя Павлюк

Закупіть нормальні автобуси з
кондиціонерами! Треба менше
красти, а більше дбати про народ!!!!!

Natali Serba

Чому б не облаштувати кондиціонер у кожній маршрутці? І

це проблема всіх міст, не лише
Тернополя. Подивишся в інших
країнах на громадський транспорт
і думаєш, хіба у нас це так складно
зробити?

Талка Глід

Другий тиждень їжджу з дітьми
на процедури в дитячу поліклініку.
Якраз по жарі +36 на 17.00. Культурних слів дібрати я не можу!!!
Респект і водіям 13-их, 16-их
маршруток, і патріотам-"тирнополянам", лише по убитих 8-их
тролейбусах більш-менш адекватне ставлення до мам з дітками.
Де ті модні автобуси з кондиціонерами, пане мере? Проїдьтеся
хоч раз самі з центру до Аляски
в час пік...

Петро Беріт

МАНи мають кондиціонери, але
мабуть холопи не достойні того,
щоб їх вмикали...
Олена Зоркіна
МАНИ - б/в. Кондеціонери не
працюють - на ремонт грошей
немає, але на виписування собі
преміі гроші завжди знаходять.
Повний текст та усі коментарі ви
можете прочитати за QR-кодом
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ВИХОДЖУЄ ЖІНОК ПІСЛЯ ПОЛОГІВ
Медицина  У свої 26-ть тернополянка
Тетяна Грабчак вже допомогла сотням
жінок повернутися до нормального
стану після пологів. Понад рік дівчина
працює акушер-гінекологом у відділенні
спільного перебування матері та
дитини Тернопільського обласного
перинатального центру «Мати і дитина»

— Ось у цьому корпусі Тернопільського обласного перинатального центру «Мати і дитина», де
я зараз працюю, мого старшого
брата народжувала моя мама, —
розповідає наша співрозмовниця
Тетяна Грабчак.
Вона — наймолодший лікар у
закладі. Уже понад рік вона допомагає породіллям повернутися до
нормального стану після народження малюка. І хоча у Центрі працюють із найскладнішими випадками
пологів зі всієї області, свою роботу
дівчина любить понад усе. Каже,
що стільки щастя, як у них, немає
в жодному іншому відділенні, адже
тут жінки проживають незабутні
перші дні народження дитяти.
— Чому обрали таку професію?
— Я змалку мріяла бути лікарем,
тому що виросла в родині медиків.
Батько в мене — лікар-хірург та онколог, мама — лікар-офтальмолог,
бабуся була лікарем акушер-гінекологом, дідусь — лікарем-невропатологом. Моє дитинство пройшло
в районній лікарні м. Борщева. Я
знала усі куточки цього медичного
закладу, адже завжди була на прийомі разом з батьками, виросла в
цій медичній атмосфері. Мій чоловік — також лікар-хірург. Обоє
для себе ми обрали хірургічні спеціальності, адже ніким іншим себе
не уявляємо. Друга моя вища освіта
також є медичною. Я — провізор.
І це тільки допомагає мені зараз.
— Як реагують люди на таку молоду лікарку, коли ви вперше заходите
у їх палату? Чи є якась недовіра?
— Звичайно, якщо я скажу, що
люди не реагують ніяк, це буде
неправдою. На молодих лікарів реагують з обережністю. Але коли
ти знаходиш контакт з людиною
— вона починає розуміти, що ти
компетентна, що ти можеш допомогти, і твій вік у цьому не перешкода. Я завжди говорю, що з
людьми потрібно розмовляти, їх
треба вислухати, і лише тоді можна
допомогти. Довіра між лікарем і
пацієнтом — це запорука успішного лікування.

Акушерство — це про
несподіванки
— Розкажіть про те, з якими пацієнтками працюєте?
— Працюю у післяпологовому
відділенні спільного перебування
матері та дитини. У нас породіллі

цілодобово перебувають у палаті
разом зі своїми новонародженими
дітками. Така практика допомагає
обом швидше одужувати, адаптуватись до нового життя разом.
Робота моя дуже насичена. Я
займаюсь лікуванням та реабілітацією жінок після оперативного
втручання, тобто кесаревого розтину, працюю з пацієнтами після
оперативних пологів, наприклад,
вакуум-екстракції, з жінками, які,
на жаль, мають важкі супутні соматичні захворювання: хворіють
серцево-судинними, ендокринологічними, онкологічними, неврологічними захворюваннями тощо.
Перинатальний центр — це обласний заклад третинного рівня надання допомоги, куди направляють
людей із всіх районів області. Окрім
того, що ти акушер-гінеколог, ти
маєш знати все, бути компетентним у інших галузях медицини,
тому що кількість супутньої патології пацієнтів невпинно зростає.
— Розкажіть про свій перший прийом. Було страшно?
— Звісно, страх був. Я думаю, що
не страшно лише тим, хто нічого не
робить. Але він і не зник до кінця.
Бо чим більше ти в спеціальності,
тим більше знаєш наслідки, які можуть трапитись. Акушерство — це
завжди несподівано та небезпечно,
ти маєш діяти швидко, щоб допомогти. Тут у кожному випадку
треба викладатися на максимум,
робити усе можливе, щоб врятувати жінку. Змінюються протоколи,
змінюються підходи до лікування,
і ти маєш бути в курсі.
— Інтернатуру проходили тут?
— Для мене різниця — тільки у
відповідальності. Коли ти лікар-інтерн, то надаєш допомогу під керівництвом інших, а коли ти стаєш
лікарем і ведеш пацієнтів — це вже
винятково твоя відповідальність.
Часто несеш усю інформацію та
емоції додому, засинаєш з ними
та прокидаєшся теж. Але за три
роки інтернатури у перинатальному
центрі «Мати і дитина» я отримала
великий практичний досвід. Коли
працюєш у висококваліфікованому колективі кращих спеціалістів
області— завжди себе підтягуєшдо їхнього рівня. Тут чудовий і
дружній колектив. І за час інтернатури, і за час роботи лікарем не
було жодного випадку, щоб колеги
мені не допомогли чи чогось не
порадили Я дуже вдячна керівникам нашого медичного закладу і

Які ризики має
післяпологовий стан

ФОТО АРХІВ АНДРІЯ ШУЛЬГИ ТА ОЛЕКСАНДРА ВІБЛОГО

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

вершаться народженням здорової
дитинки.
— Чого найбільше бояться жінки
до пологів чи навіть під час пологів?
— Зазвичай до пологів жінка
боїться самого процесу, особливо, якщо народжує вперше: усе це
є таким ще невідомим для неї. І
я завжди кажу, що дуже люблю
пацієнток, які говорять: «Я зможу
народити самостійно, природним
шляхом». І ця віра та бажання дуже
допомагає і їй, і лікареві.

Тетяна Грабчак — наймолодша лікарка у післяпологовому
відділенні спільного перебування метері та дитини
за високу планку, яку ви ставите
перед лікарями, і за те, що мене
тут сприйняли, як свою.

Стрес та синдром
сумної мами
— Як часто після пологів у жінок
може виникнути стрес і до чого він
може призвести? Чи складно буває
з ними?
— Так, це дуже актуальна тема.
Зараз поширеним явищем, про
який говорить весь світ, є бебі-блюз, або так званий «синдром
сумної мами». Це ще не є післяпологовою депресією, це перші легкі
прояви меланхолії, які виникають
у жінок, які народили. За світовою
статистикою, приблизно від 40%
усіх жінок стикаються з цим станом після пологів. Тому важливо
звертати увагу на емоційний стан.
Причин може бути багато: це і
гормональні зміни – приблизно з
другої-третьої доби після пологів
змінюється гормональний фон
пацієнтки, жінка більше не окрилена очікуваннями, і психологічні
зміни — багато часу рідні приділяють малюку, а вона не отримує
увагу таку ж, як під час вагітності.
Жінкам, які страждають синдромом
сумної мами, необхідна психологічна допомога. Не намагайтесь бути
ідеальними матерями із запланованими графіками життя новонароджених діток. Адже щось планувати
в таких випадках є практично неможливо. І основне — не потрібно
боятись просити допомоги у чоло-

віка, рідних і близьких. Коли ти
відчуваєш підтримку, тобі дають
можливість відпочити, приділити
час для себе, то цей стан поступово
проходить.

«На молодих
лікарів реагують
з обережністю.
Але коли знаходиш
контакт з людиною,
вона розуміє, що ти
компетентна»
— Буває, що під час пологів може
трапитись найгірше, і дитинку не
вдається врятувати. Чи важко вам
емоційно допомагати жінкам впоратись із втратою? У цьому випадку
теж маєте бути добрим психологом.
— На жаль, такі випадки трапляються. У колективі перинатального
центру працює психолог, яка допомагає пацієнтам реабілітуватись.
Я завжди стараюсь максимально
підтримати пацієнтку, лікую супутні стани і захворювання, що,
можливо, стали причиною загибелі
дитини, проводжу багато часу у її
палаті, спілкуємось, говоримо про
все на світі, часто зовсім не про
медицину. Таким пацієнтам потрібний час і підтримка людей поряд.
Життя продовжується, не можна
втрачати віру, попереду ще багато
вагітностей з Божою допомогою і
підтримкою, що обов’язково за-

— Скільки часу після пологів відновлюється здоров'я жінки?
— За загально встановленими
нормами, післяпологовий період
триває 6-8 тижнів. За цей час відбувається фізіологічна інволюція
статевих органів, особливо матки,
тобто зворотній їх розвиток, зміна
гормонального фону жінки, налагодження грудного вигодовування,
психологічна адаптація жінки після
пологів. За цей період, звісно, жінка має дуже трепетно ставитись до
свого здоров'я, відвідувати лікаря.
Тому що пологами не завершується
візит до жіночої консультації.
— Часто жінки цікавляться, чи
можна у цей період жити статевим
життям?
— Поки триває післяпологовий
період, відбувається інволюція
органів малого тазу, що супроводжується післяпологовими виділеннями — лохіями, які не можуть
бути сумісними зі статевим життям,
до слова, як і з прийомом гарячої
ванни. Це загрожує високим ризиком інфікування чи післяпологової
кровотечі. Починати статеве життя
можна за 6-8 тижнів після пологів
і найкраще вже опісля консультації
і дозволу лікаря акушер-гінеколога.
— Хто частіше запитує про секс
після пологів: жінки чи їх партнери?
— Все ж жінки. Цікавляться часто, приблизно 90% усіх пацієнток
ставлять мені ці питання.
— Чи часто жінки зважуються
народжувати за допомогою незвичних методів, до прикладу, чи були
у вашій практиці пологи у воді або
пологи вдома?
— У нашому Центрі є можливість народжувати у воді. Зараз
жінки не часто використовують
такий метод, але можливість така
є. Деякі жінки приймають рішення народжувати вдома, але це насправді піддає великій небезпеці і
маму, і дитину. Можливо, вагітна
жінка не здатна оцінити усі ризики, але це дуже небезпечно. За
кордоном у таких випадках все
одно повідомляють лікарів, на
подвір’ї завжди чергує швидка
допомога з акушерською бригадою, яка може швидко надати
допомогу. У нас це все організувати поки немає змоги. Тому я
категорично проти пологів вдома.
Нам пощастило, у нас пацієнти
щасливі. Тому саме задоволення
працювати з ними. Я задоволена,
бо роблю, те що люблю.

КОРОТКО
Як писар долари
з листів крав:
липневі новини
Тернопільщини
Про «підприємливого»
писаря, радянських
офіцерів, які тікали з
Союзу до Румунії, і як
колгоспників долучали до
культури через вистави у
селах. А ще про пожежі,
дитячі свята і любовні
трагедії писали в різні
роки у липні газети, що їх
читали наші діди. Новини
з довоєнної Польщі дуже
різнилися від тих, які
поміщали у радянській
пресі.
ДОБРИЙ ПИСАР
 Добрий писар найшовся
у громаді села Білобереги.
Цей громадський
секретар Владислав
Ярош, відбираючи
листи з почтової агенції,
вибирав з них доляри,
які присилала селянам
їх рідня з Америки.
Він мав настільки
письменницького хисту,
що сам відписував на ці
листи, дякуючи в імени
рідні за допомогу.
“Діло”, 6 липня 1924 року
ГОРИТЬ!
 В Івачові, повіт Зборів,
згоріли будинки Федя
Пастушка та Івана Глуха.
Причиною пожежі була
ліхтарня, яку перевернув
кінь, копнувши її ногою,
коли господар у ночі давав
йому їсти. – На фільварку
Дубина в Зборівщині грім
убив корову і спричинив
пожежу стайні.
“Діло”, 2 липня 1930 року
СТРУСІВ. СВЯТО МАТЕРІ
 Заходом кружка “Союзу
Українок” відбулося дня
14 липня цего року в салі
“Просвіти” в Струсові
“Свято Матері” з такою
програмою: 1) сценічний
образок І. Блажкевич: “В
мамин день”; 2) руханкові
вправи дітей; 3) деклямації
зі “Світа Дитини”. Свої
ролі діти відіграли добре.
Особливо принадна гра
Стефці Потелюжної в ролі
Марусі припала всім до
вподоби…
“Діло”, 1 липня 1931 року
P.S. У рубриці «Старі
новини» ми зберігаємо
стилістичні та граматичні
особливості текстів старих
газет.

РЕТРО
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ТУТ ТРИЧІ БУВАВ «РЕВІЗОР», А
ПРИТУЛА ЛИШИВ «ВІДЗНАКУ»
Історія  Заклад швидкого харчування
«Темп» був дійсно «культовим», адже мав
багато постійних гостей. Для багатьох він
залишився неоднозначним, адже одні
говорили про антисанітарію в «Темпі», а
інші хвалили «закусочну» за низькі ціни та
смачні страви
ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758,
FEDIR/VOSINSKYI@GMAIL.COM

Чим дивував цей заклад, дізнався журналіст «RIA плюс».
Ми продовжуємо серію публікацій про культові заклади
Тернополя.

Ціни та швидке
обслуговування
Коли саме відкрили «Темп» і чи
це була його перша і остаточна
назва, краєзнавці, з якими ми спілкувалися, не знають. Не можуть
сказати і про рік відкриття. Кажуть,
у 90-их «Темп» вже був.
Чим «чіпляв» заклад? Однозначно цінами та розташуванням
– одразу біля залізничного вокзалу.
Охочих перекусити було дуже багато і майже завжди, враховуючи,
що заклад працював і в нічний час.
В «Темпі» ви б не знайшли
вишуканих та складних у приготуванні страв. Лише простенькі
страви, які готували та подавали
дуже швидко, відповідно до назви
закладу.
Щодо інтер’єру, то він був простим та невибагливим. Невеличка
одноповерхова будівля, всередині
високі столики попри стіни і віконечко, через яке замовляли страви
та напої.
Фірмових страв було дві – гарячі бутерброди та смажена мойва.
Тернополяни дуже любили їх. Вибір напоїв був більшим, подавали
і міцний алкоголь, і слабоалкогольні напої, та і звичайні соки
та лимонади.

і не вдалося.
– Гриль-бар «Темп» втратив довіру після того, як я їм залишив
свою особисту «відзнаку», а через
рік, коли знову приїхав «Ревізор»,
– там всі розбіглись... – говорив
пізніше в одному з інтерв’ю Сергій
Притула.
Та й на цьому знімальна група
«Ревізора» не полишила заклад. У
2017 році, проводячи зйомку прихованою камерою, ведучий Микола Тищенко завітав у «Темп» та під
виглядом звичайного відвідувача
замовив собі кави. А наприкінці
пан Тищенко побажав працівникам процвітання.
Уже в листопаді 2017 року заклад
зачинили. Його закриття стало доволі раптовим. Зачинили і невеликі
магазини поблизу «Темпу».

«Гриль-бар «Темп»
втратив довіру після
того, як я їм залишив
свою особисту
«відзнаку», а через
рік, коли знову приїхав
«Ревізор», – там всі
розбіглися»
Чому? Невдовзі після того почали робити ремонт біля залізничного вокзалу.
Ми спробували знайти власників закладу, однак поспілкуватися
так і не вдалося. За знайденими
телефонами ніхто не відповідає.

Після власної перевірки Сергій Притула залишив закладу
свою відзнаку – малюнок, який намалював власноруч та з
підписом «Сергій Притула рекомендує»

ФОТО З ВІЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ
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У «Темпі» однією з найпопулярніших страв був гарячий
бутерброд. За ним стояли черги відвідувачів

Тут тричі бував
«Ревізор»
Та найбільшої слави набула закусочна після того, як до неї завітала програма «Ревізор» з Ольгою
Фреймут у 2013 році. Тоді ведуча
звернула увагу на те, що тут не
було туалету, на брудні столики
та кухню.
За свою улюблену закусочну
заступився Сергій Притула, і вже
взимку 2014 року він прибув зі
знімальною групою, щоб самому
перевірити «Темп». 
У 2015 році зі ще однією перевіркою та новим ведучим знову
приїхала програма «Ревізор». Але
тоді працівники закрилися всередині, а поспілкуватися з ними так

Зараз на місці «Темпу» не залишилося навіть вивіски.
Приміщення поки що пустує

ПРОГРАМА ТБ
СЕРЕДА, 21 липня
UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Я вдома
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 Вiзуальний код
08.50 ЗаАрхiвоване
09.05 Телепродаж
09.35 Т/с «Гордiсть» …
11.40 Край пригод
11.55 Буковинськi загадки
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. Дмитро та
Назарiй Яремчуки
17.30 Нашi грошi
18.55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19.55 Д/ц «Супер - чуття»
21.55 Д/ц «Дикi тварини»
23.00 Д/ц «Свiт дикої природи»
01.20, 03.00, 04.05, 05.05, 05.55
Погода
01.25, 03.05 Суспiльна студiя.
Головне
04.10 Д/ф «Замiнованi
вiрнiстю» …

1+1
05.35, 09.25, 10.20 «Життя
вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 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, 03.25 Т/с «Сидоренки-Cидоренки» …
00.35 Х/ф «Хранителi»

IНТЕР
05.25, 23.55 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 14.05, 15.00, 16.00
«Вещдок»
08.50 «Позаочi»
09.50 Т/с «Моя сiм'я та iншi
звiрi» …
11.50 Х/ф «007: Iз Росiї з
любов'ю»
17.00 «Вещдок. Особый
случай»
18.00, 19.00, 02.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 01.45 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Пригоди Шерлока
Холмса та доктора Ватсона.
Скарби Агри»
04.00 «Орел i решка. Морський
сезон»
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30 Факти
04.50 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
10.15, 21.55 Дизель-шоу …
11.40, 13.15, 23.15 Скетч-шоу
«На трьох»
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.10 Х/ф «Денне свiтло»
17.00 Х/ф «Рембо-4»
18.45 Факти. Вечiр
20.25 Спецпроект «МН-17. Роки
брехнi»
00.30 Х/ф «Пункт призначення-4»
02.00 Секретний фронт
03.30 Я зняв!

СТБ
05.30 Т/с «Коли ми вдома.

Нова iсторiя»
06.15 Т/с «Комiсар Рекс»
10.35 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
13.40, 14.50 Т/с «Слiпа» …
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
16.00, 18.05, 22.50 Т/с «Слiд»
19.40 «Супербабуся» …
00.40 «Детектор брехнi»

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 «Абзац!»
06.00, 07.40 «Kids time»
06.05 «М/с Том i Джеррi»
07.45 «Орел i решка»
09.50 Т/с «Надприродне»
12.30 «Аферисти в сiтях»
14.30 Х/ф «Вiдпадний препод»
16.50 Т/с «Будиночок на
щастя»
19.00 «Хто зверху?» …
21.00 Х/ф «Черговий тато»
22.50 Х/ф «Черговий тато:
Лiтнiй табiр»
00.40 «Improv Live Show» …
02.25 «Служба розшуку дiтей»
02.30 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф «Дiти шпигунiв 3D:
Гру завершено»
10.45 Х/ф «Полiсмен з Беверлi-Хiллз 2»
12.45, 18.00 4 весiлля
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд
16.00, 03.45 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу
пiд Полтавою
19.30, 21.00 Танька i Володька
22.00 Вечiрка 2
23.00, 23.30 Країна У
00.00 ЛавЛавСar 3
01.00 Рятiвники
02.15 Щоденники Темного
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 Х/ф «Команда 8: В тылу
врага»
08.00 Х/ф «Бои в бронежилетах»
09.55 Х/ф «Ночь в музее»
12.05, 19.30 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
20.35 Т/с «Ментовские войны.
Харьков»
22.50, 00.25 Т/с «CSI: Место
преступления»
02.15 «Видеобимба-2»

ЧЕТВЕР, 22 липня
UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Я вдома
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 Д/с «Тероризм,
якому змогли запобiгти» …
08.05 Невiдомi Карпати
08.20 Вiзуальний код
08.50 ЗаАрхiвоване
09.05 Телепродаж
09.35 Т/с «Гордiсть» …
11.40 Край пригод
11.55 Буковинськi загадки
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. ВIА «Кобза»
17.30, 19.30 Д/ц «Свiт дикої
природи»
18.55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19.55 Д/ц «Супер - чуття»
21.55 Д/ц «Дикi тварини»
23.00 Схеми. Корупцiя в
деталях
01.10 Пишемо iсторiю
01.25, 03.05 Суспiльна студiя.
Головне
03.00, 04.05, 05.05, 05.55
Погода
04.10 Д/ф «Одесити на

Донбасi» …

1+1
05.30, 09.25, 10.20 «Життя
вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 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, 03.00 Т/с «Сидоренки-Cидоренки» …
00.35 Х/ф «Дев'ята брама»

IНТЕР
05.25, 00.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 14.10, 15.05, 16.05
«Вещдок»
08.50 «Позаочi»
09.50 Т/с «Готель „Iмперiал“»
12.00 Х/ф «007: Голдфiнгер»
17.00 «Вещдок. Особый
случай»
18.00, 19.00, 02.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 01.45 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Пригоди Шерлока
Холмса та доктора Ватсона.
Двадцятий вiк починається»
04.00 «Орел i решка. Морський
сезон»
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.15 Скарб нацiї
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
10.15, 21.30 Дизель-шоу …
11.50, 13.15 Х/ф «Гра»
12.45, 15.45 Факти. День
15.10, 16.10 Х/ф «Полювання
на злодiїв»
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.25, 02.00 Анти-зомбi
23.05 Скетч-шоу «На трьох»
00.20 Х/ф «Пункт призначення-5»
03.30 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.40 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
06.40 Т/с «Комiсар Рекс»
10.40 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
13.40, 14.50 Т/с «Слiпа» …
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
16.00, 18.05, 22.50 Т/с «Слiд»
19.40 «Супербабуся» …
00.40 «Детектор брехнi»

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 «Абзац!»
06.00, 07.50 «Kids time»
06.05 «М/с Том i Джеррi»
07.55 «Орел i решка»
09.55 Т/с «Надприродне»
12.40 «Аферисти в сiтях»
14.30 Х/ф «Вiдпадний препод
2»
16.50 Т/с «Будиночок на
щастя»
19.00 «Хто зверху?» …
21.00 Х/ф «Ну що, приїхали?»
23.00 Х/ф «Ну що, приїхали:
Ремонт»
00.55 «Improv Live Show» …
02.40 «Служба розшуку дiтей»
02.45 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф «Принцеса для
дракона»
10.45 Х/ф «Пiдняти перископ»
12.45, 18.00 4 весiлля
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд
16.00, 03.45 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу
пiд Полтавою
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19.30, 21.00 Танька i Володька
22.00 Вечiрка 2
23.00, 23.30 Країна У
00.00 ЛавЛавСar 3
01.00 Рятiвники
02.15 Щоденники Темного
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.30 Х/ф «Назад в будущее»
09.00 Х/ф «Назад в будущее-2»
11.05 Х/ф «Назад в будущее-3»
13.20 «Затерянный мир»
18.15, 02.15 «Спецкор»
18.50, 02.45 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 «Секретные материалы»
(дайджест)
20.30 Т/с «Ментовские войны.
Харьков»
22.50, 00.25 Т/с «CSI: Место
преступления»
03.15 «Видеобимба-2»

П`ЯТНИЦЯ, 23 липня
UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Я вдома
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новини
07.05 Д/с «Тероризм, якому
змогли запобiгти» …
08.05 Невiдомi Карпати
08.20 Вiзуальний код
08.50 ЗаАрхiвоване
09.05 Телепродаж
09.35 Т/с «Гордiсть» …
11.40 Край пригод
11.55 Буковинськi загадки
12.00, 18.20 Суспiльна студiя
13.10 Cтудiя Токiо-2020
13.50, 22.05 ХХХII лiтнi
Олiмпiйськi iгри. Церемонiя
вiдкриття
18.55 Перша шпальта
19.30 Д/ц «Свiт дикої природи»
19.55 Д/ц «Супер - чуття»
21.45 Доба Олiмпiйських iгор
03.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Фехтування
04.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Спортивна гiмнастика
04.35 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Кульова стрiльба
05.20 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Академiчне веслування
05.50 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Дзюдо

1+1
05.15 «Свiтське життя. 2021»
06.05, 09.25, 10.20, 03.55
«Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 04.30 ТСН
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
20.18 «Проспорт»
20.20 «Одруження наослiп 7»
22.25 Х/ф «Нiч у музеї - 3.
Секрет гробницi»
00.25 Х/ф «Монстро»
02.05 Т/с «Брати Грiмм»

IНТЕР
05.25, 23.05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 14.40, 15.30, 16.10, 00.50
«Вещдок»
08.50 «Позаочi»
09.50 Т/с «Готель „Iмперiал“»
12.00 Х/ф «007: Куляста
блискавка»
17.00 «Вещдок. Особый
случай»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Фантомас»
02.35 «Жди меня. Україна»
04.05 «Україна вражає»
04.30 «Орел i решка. Морський
сезон»

ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30, 01.25 Факти
04.50 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
10.15, 20.10 Дизель-шоу …
11.50, 23.40, 01.50 Скетч-шоу
«На трьох»
12.25, 13.15 Х/ф «Зелений
шершень»
12.45, 15.45 Факти. День
15.25, 16.10 Х/ф «Перший
лицар» …
18.45 Факти. Вечiр
23.00 Скетч-шоу «На трьох-10»
03.30 Я зняв!

СТБ
05.25 Х/ф «Полювання на
колишню»
07.45 «Врятуйте нашу сiм'ю»
13.25, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» …
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Слiд»
00.40 «Детектор брехнi»

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 «Абзац!»
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 «М/с Том i Джеррi»
07.15 «Орел i решка»
09.20 «Аферисти в сiтях»
14.25 Х/ф «Пiсля заходу
сонця»
16.15 Х/ф «Золото дурнiв»
18.50 Х/ф «Бiлi цiпоньки»
21.00 Х/ф «Цiпонька»
23.05 Х/ф «Три метри вище
неба»
01.50 «Improv Live Show» …
02.35 «Служба розшуку дiтей»
02.40 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф «Дванадцять
мiсяцiв»
11.00 Х/ф «Старскi та Гатч»
12.45, 18.00 4 весiлля
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд
16.00, 02.15 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу
пiд Полтавою
19.30, 21.00 Танька i Володька
22.00 Вечiрка 2
23.00, 23.30 Країна У
00.00 ЛавЛавСar 3
01.00 Рятiвники
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 Х/ф «Ночь в музее»
08.10 Х/ф «Интервью с
убийцей»
10.05 Х/ф «Хищники»
12.10 «Затерянный мир»
18.15, 02.15 «Спецкор»
18.50, 02.45 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 Х/ф «Прометей»
22.05 Х/ф «Чужой: Завет»
00.25 Х/ф «Экспедиция Юрского периода»
03.15 «Совершенно секретно-2017»
03.40 «Видеобимба-2»

СУБОТА, 24 липня
UA:перший
06.00, 11.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри. Дзюдо
08.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Спортивна гiмнастика
09.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Кульова стрiльба
10.30, 16.30 Студiя Токiо-2020
13.50 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Фехтування
18.00, 21.00, 00.00 Новини
18.20 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Плавання
20.00, 21.50 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри
21.30 Доба Олiмпiйських iгор
00.25 Х/ф «Сватання на

Гончарiвцi»
02.00 Д/ц «Свiт дикої природи»
03.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Академiчне веслування
04.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Плавання. Кульова
стрiльба

ворiт»
17.00 Х/ф «Iгри з вогнем»
18.45 Х/ф «Родина за хвилину»
21.00 Х/ф «Зоонаглядач»
00.30, 01.30 Країна У
02.15 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

1+1

2+2

05.15, 19.30 ТСН
06.00, 07.00 «Життя вiдомих
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 18.30 «Свiт навиворiт»
14.00 Т/с «Свати»
20.15, 02.50 «Вечiрнiй квартал»
22.10, 04.20 «Жiночий
квартал»
23.20 «Свiтське життя. 2021»
00.20 Х/ф «Дев'ята брама»

06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
08.10 «Затерянный мир»
13.15 Х/ф «Прометей»
15.50 Х/ф «Чужой»
18.10 Х/ф «Чужие»
21.00 Х/ф «Макс Пейн»
22.55 Х/ф «Чужой против
Хищника»
00.50 Х/ф «Кармузская война»
02.50 «Видеобимба-2»
04.20 «Совершенно секретно-2017»

IНТЕР
05.20 «Телемагазин»
05.50, 03.50 «Орел i решка.
Морський сезон»
06.45 «Слово Предстоятеля»
06.55 Х/ф «Том Сойєр»
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Вертикаль»
12.40 Х/ф «Мiсце зустрiчi
змiнити не можна»
20.00, 03.20 «Подробицi»
20.30 «Мiсце зустрiчi»
22.10 Х/ф «Ти будеш моєю» …
00.05 Т/с «Нехай говорять»
04.45 Х/ф «Де ти, Багiро?»

ICTV
04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.15 Факти
04.40 Не дай себе обдурити
05.30 Багач - Бiдняк. Реалiтi-шоу
07.30, 11.00 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
08.40, 12.20, 13.00 Скетч-шоу
«На трьох»
09.45 Дизель-шоу …
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф «Перший лицар» …
16.35 Х/ф «Будь кмiтливим!»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Як викрасти
хмарочос»
21.25 Х/ф «Копи на пiдхватi»
23.35 Х/ф «Адреналiн»
01.20 Громадянська оборона
02.55 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
05.55 «Наречена для тата» …
13.55, 23.20 «Звана вечеря» …
16.25 «Супербабуся» …
21.00 «МастерШеф.
CELEBRITY» …

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 «Вар'яти» …
06.05 «Хто проти блондинок?» …
08.00, 10.00 «Kids time»
08.05 Х/ф «Королiвський
коргi»
10.05 «Орел i решка. Земляни»
11.00 «Орел i решка. Дiвчата.
Невидане»
12.10 «Орел i решка»
15.10 Х/ф «Ну що, приїхали?»
17.10 Х/ф «Ну що, приїхали:
Ремонт»
19.05 Х/ф «Двоє: я i моя тiнь»
21.00 Х/ф «Мiй шпигун» …
23.10 Х/ф «Три метри вище
неба 2: Я тебе хочу»
01.55 «Improv Live Show» …
02.40 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф «Дiти шпигунiв»
11.00 Х/ф «Дiти шпигунiв 3D:
Гру завершено»
12.45, 13.45, 14.45, 23.00,
00.00, 01.00 Одного разу пiд
Полтавою
13.15, 14.15, 23.30 Танька i
Володька
15.15 Х/ф «Думками нави-

НЕДIЛЯ, 25 липня
UA:перший
06.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Плавання. Кульова
стрiльба
06.20 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Дзюдо
07.40 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Стрiльба з лука. Стрибки
в воду
10.30, 16.30 Студiя Токiо-2020
11.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Дзюдо. Фехтування
18.00, 21.00, 00.00 Новини
18.20 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Важка атлетика
20.20, 21.50 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри
21.30 Доба Олiмпiйських iгор
00.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Трiатлон
03.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Фехтування
03.25 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Академiчне веслування
04.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi
iгри. Плавання

1+1
05.00, 19.30 «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45, 04.20 «Свiт навиворiт»
18.30 «Свiтське життя. 2021»
21.00 Х/ф «Люди Iкс. Апокалiпсис»
23.40 Х/ф «Новi мутанти»
01.50 Х/ф «Хранителi»

IНТЕР
05.55 Х/ф «Пригоди Гекльберрi Фiнна»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше
життя»
13.10 «Вещдок. Опережая
время»
18.00 Х/ф «Фантомас»
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Винесенi з моря»
22.20 Х/ф «Золоте теля»
01.45 «Вещдок»

ICTV
04.30 Скарб нацiї
04.40 Еврика!
04.45 Факти

05.10 Особливостi нацiональної роботи
06.55, 10.55 Багач - Бiдняк.
Реалiтi-шоу
07.55, 00.50 Анти-зомбi
08.55 Секретний фронт
09.55 Громадянська оборона
11.55, 13.00 Х/ф «Будь кмiтливим!»
12.45 Факти. День
14.35 Х/ф «Копи на пiдхватi»
16.40 Х/ф «Як викрасти
хмарочос»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Шторму назустрiч»
20.55 Х/ф «Хижак» (2018)
23.00 Х/ф «Адреналiн-2:
Висока напруга»
02.35 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
05.55 «Хата на тата» …
12.40 «МастерШеф.
CELEBRITY» …
15.00 «СуперМама» …
19.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
23.45 «Я соромлюсь свого
тiла»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 01.00 «Вар'яти» …
06.25 «Таємний агент» …
07.45, 09.10 «Kids time»
07.50 «М/ф Том i Джеррi:
Шпигунськi пристрастi»
09.15 Х/ф «Деннiс-мучитель»
11.25 Х/ф «Черговий тато:
Лiтнiй табiр»
13.05 Х/ф «Черговий тато»
15.00 Х/ф «Двоє: я i моя тiнь»
17.05 Х/ф «Мiй шпигун» …
19.05 Х/ф «Шпигун по
сусiдству»
21.00 Х/ф «Канiкули»
23.00 «Improv Live Show» …

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.15 М/ф «101 далматинець»
10.45 Х/ф «Дiти шпигунiв 2:
Острiв утрачених мрiй»
12.45, 13.45, 14.45, 22.30,
23.30, 00.30 Одного разу пiд
Полтавою
13.15, 14.15, 23.00, 00.00 Танька
i Володька
15.15 М/ф «Геркулес»
17.00 М/ф «Ранго»
18.45 Х/ф «Уяви собi»
20.45 Х/ф «Тисяча слiв»
01.00, 01.30 Країна У
02.15, 04.45 Панянка-селянка
04.00 Щоденники Темного
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
09.00, 00.55 «Затерянный мир»
14.10 Х/ф «Чужой: Завет»
16.40 Х/ф «Чужой-3»
18.55 Х/ф «Чужой 4: Возрождение»
21.00 Х/ф «Ветреная река»
23.05 Х/ф «Чужие против
Хищника-2»
01.55, 04.15 «Видеобимба-2»
04.10 «Лучшее»
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Історія  Тернополяни у соціальних
мережах активно обговорюють
утеплення фасаду спортивного комплексу
«Текстильник». На фасаді будівлі
красується робота видатного українського
художника-монументаліста Валерія
Ламаха. Журналіст «RIA плюс» дізнався,
що буде з композицією – збережуть, чи
закладуть утеплювачем
ВАДИМ ЄПУР, 068– 066‑80‑96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Спортивний комплекс розташований на вулиці Текстильна.
Мозаїку добре видно з дороги
та тротуарів. Зараз там триває
реконструкція. Фасад будівлі
утеплюють, ремонтують вхід,
замінили вікна. Місцеві жителі
б'ють на сполох, щоб цю окрасу
просто не заляпали.

Тернополяни занепокоєні долею
мозаїки.
«Спорткомплекс Текстильман
увійшов до складу великої групи Тернопільського бавовняного паперового заводу (відкритий
у 1967 році), — пише автор блогу
«Рідна культура» Марк Семенюк.—
Зовнішнім оформленням займався
видатний художник-монументаліст
Валерій Ламах. Його твори визнані
далеко за межами країни. Тепер

мешканці помітили активну роботу по «утепленню» зовнішніх стін
спортивного комплексу та його
мозаїчного дизайну перекриття».
Тернополянин Віктор Мадрі
пише:
«Працю художника-монументаліста Валерія Ламахи для спортивного комплексу «Текстильник»
в Тернополі на вул. Текстильній замуровують… Спортивний комплекс
входив до ХБКа і був відкритий
в 1967 році».
У коментарях люди розділились
на дві групи. Одні називають мозаїку «совєтщиною», інші ж хочуть
зберегти її. Хоча створювали мозаїку ще за часів Радянського Союзу,
на ній немає радянської символіки.
Окрім орнаменту, зображено п’ять
постатей: спортсмен, вчений, хлібороб на полі, будівельник. Ще одну
постать не помітно за деревами —
це мати з маленькою дитиною.
— Мої колеги мистецтвознавці, які дуже довго займаються
дослідженням монументального мистецтва, звертають увагу
на те, що автор цієї композиції
Валерій Ламах — дуже відомий
РЕКЛАМА

ФОТО: ВАДИМА ЄПУРА

ПРОСЯТЬ ЗБЕРЕГТИ УНІКАЛЬНУ
МОЗАЇКУ НА ФАСАДІ «ТЕКСТИЛЬНИКА»

На мозаїці зображено спортсмена, вченого, робітників та
матір з дитиною
художник–монументаліст, якого
визнано на міжнародному рівні, —
каже член громадської організації
«Музей сучасного мистецтва» Юлія
Гнат. — Це видатний діяч. Мистецька спільнота занепокоєна тим,
що по всій Україні знищуються такі
мозаїки. Ми хотіли б, щоб цей твір
Валерія Ламаха був збережений.
Журналіст побував на місці проведення робіт у неділю, 18 липня.
Робітників на місці не було. Фасад
будівлі вже утеплено, окрім частини

з мозаїкою.Ми зустріли охоронця
спортивного комплексу. Він запевнив — мозаїку ніхто не чіпатиме,
вона залишиться.
— Робітники закінчують утеплення, вже все майже готово,
але мозаїку закривати не будуть, —
розповів охоронець пан Ярослав. —
Керівництво про це знає, бо зверталися люди, активісти.
Ми продовжимо стежити за ситуацією та напишемо про рішення
щодо мозаїки.

РОЗВАГИ

Двоє психологів зустрічаються в
ліфті після закінчення дуже напруженого трудового дня. Один стоїть
виснажений, втомлений. Інший
— спокійний, бадьорий, повний
енергії.
Перший питає:
- Як тобі вдається виглядати таким
свіжим після 12 годин спілкування
з пацієнтами?
- А ти їх що, слухаєш, чи що?

- Сім років я не пив, не курив, про
дівчат взагалі не замислювався...
Потім батьки повели мене до
школи...

Отримала зарплату... Ось сиджу і
думаю, що купити: один зимовий
чобіт чи два рукави від пуховика?

***

***

- Вітаю тебе! Помирився з дружиною? Я бачив вчора, як ви дружно
пиляли дрова.
- Е, старий, це ми ділили меблі!

Настали часи, коли в школах на
уроках інформатики вчителі абсолютно безкоштовно навчаються у
старшокласників.

Три хлопчики сперечаються, у кого
пам'ять краща.
Перший говорить:
- Я пам'ятаю свій перший день в
яслах!
Другий каже:
- Це що — ось я пам'ятаю свій перший день в пологовому будинку!
Третій:
- Все це нісенітниця, мужики — я
пам'ятаю, як ішов на дискотеку з
татом, а повертався вже з мамою...

***

***

***

***

Схрестили генетики кавун з тарганом. Розріжеш кавун — кісточки
розбігаються!

***

Тихо, Танечко, не плач, а то будеш
там, де м'яч...

***
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Сьогодні рівно рік, як я завтра
вранці вийду на пробіжку.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №28

***

Все більше жінок живе з розумом,
все менше — з чоловіком.

***

- Ах, це було так добре, Вітю!
- Я не Вітя! Я — Міша!
- Як, хіба сьогодні не четвер?!

***

Презумпція невинуватості — це
такий принцип кримінального
судочинства, при якому людина
вважається невинною доти, поки
зберігається надія, що вона відкупиться.

***
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Гороскоп удачі

РЕКЛАМА

facebook.com/te20minut/

Погода у Тернополі

ОВЕН У професійних справах, обставини складаються
з вигодою і користю для вас.
Якщо ви прагнете до природного,
особистісного розвитку і досягнення
найвищої мети, у вас є всі шанси.
ТЕЛЕЦЬ Деякі складнощі виникають в процесі спілкування
з посадовцями і старшими,
але в цілому, результатами липня ви
будете задоволені. Після 18 липня
час для впровадження нових ідей,
відкриття бізнесу, запуску проєктів.
БЛИЗНЮКИ Уважно ставтеся
до свого психічного здоров'я,
вивчайте будь-яку інформацію, що надходить до вас. Завершення місяця може бути ознаменоване
зустріччю, яка надасть сильний вплив
на формування життєвих принципів.
РАК Цього місяці посилюється творча уява, ви
знаходите душевну гармонію,
а сприятливий психологічний фон
зробить благотворний вплив на всі
життєві сфери. Вдалі поїздки, ділові
відрядження, співпраця з іноземцями,
проєкти, пов'язані з благодійністю.
ЛЕВ Планетарні енергії
сприяють вашому просуванню
вперед, незважаючи на жодні
обставини і перешкоди, головне, не
відмовляйтеся від дій, за першої ж
перешкоди. Активні дії і цілеспрямованість приведуть до успіху і досягнень —
як психологічних, так і матеріальних.
ДІВА У цей період ви розкриваєте свої таланти і здібності
і загалом, насолоджуєтеся
відчуттям щастя. Вас очікують, вам
раді, тому що інші люди помічають,
що ви живете в сонячній енергії, тому
готові поділитися своїми думками з
оточенням і навчити його насолоджуватися справжнім.
ТЕРЕЗИ Приходять нові ідеї
щодо того, як з вигодою і
користю використовувати вже
наявні ресурси і отримувати реальний
матеріальний результат. Це активний
період, енергію якого найкращим
чином можна направити на творчість
і творення. Яскравість, впевненість
в собі, вміння вигідно подати себе
сприяють успіху.
СКОРПІОН Щоб згладити
негативний потенціал першої
половини липня, необхідно
розвивати відчуття правильної оцінки
людських цінностей, що включають в
себе увагу до інших людей і їхніх потреб. Після 18 липня загальна ситуація
значно поліпшується

instagram.com/20.hvylyn/

ГІСМЕТЕО
СЕРЕДА,
21 ЛИПНЯ
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ЧЕТВЕР,
22 ЛИПНЯ

П’ЯТНИЦЯ,
23 ЛИПНЯ

Як змінилися відомі
у Тернополі будівлі

НЕДІЛЯ,
25 ЛИПНЯ

ПОНЕДІЛОК,
26 ЛИПНЯ

ВІВТОРОК,
27 ЛИПНЯ

АНЕКДОТИ

БУЛО:
Навіть після здобуття незалежності,
біля міської ради довгий час не було
українських прапорів. Знайти їх біля
державних установ було важко

СТАЛО:
Тепер біля будівлі флагштоки з
українськими прапорами. Фасад
оновили та облаштували новий
пандус

ГОТЕЛЬ «ТЕРНОПІЛЬ»

Забрати чужу дружину не
складно. Складно повернути
її назад.

***

Чоловік з роботи повертається.
Дружина на нього з криками:
— Чому у тебе на голові губна
помада!
— Це не губна помада, це кров,
мене зараз в під'їзді трубою по
голові вдарили й пограбували!
— Ну, дивись, твоє щастя...

***

Трясця, як ми раніше без бахіл
лікувалися?!

***

— А я, ось все-таки додзвонився, запитав, куди ми всією
країною йдемо?
— Ну?
— Поки змогли відповісти, куди
йду конкретно я...

КОЗЕРІГ Нові проєкти набудуть темпу, збільшиться грошовий обіг, кількість продажів
і покупок, фінансових угод. Широко
застосовуйте отримані знання і навички, і мудрість представників старшого
покоління — ви зможете вирватися
вперед, обійти конкурентів.

Якщо ви позичили 20 доларів
людині «до завтра», і відтоді її
не бачили, значить, ви витратили гроші не даремно.

РИБИ Бережіть здоров'я
— уникайте переїдання і
надмірного прагнення до
задоволень. 28 липня планета Великого Щастя — Юпітер — виходить із
вашого знака, але повернеться знову
в кінці грудня 2021. Те, що розпочато,
отримає сприятливий розвиток.

З одного ракурсу

МІСЬКА РАДА

СУБОТА,
24 ЛИПНЯ

СТРІЛЕЦЬ До кінця місяця
ви знаходите впевненість і
спокій, сила вашого впливу
значно розшириться. Активізується
творча сила, вдається досягти визнання і отримати матеріальне заохочення,
подяку, а також нові цікаві пропозиції.

ВОДОЛІЙ Період сприятливий для оформлення важливих документів, запуску нових
проєктів, успішного реформування
старих підприємств. Якщо ви готові
приймати і враховувати інтереси
близьких, то вдало складаються,
гармонізуються любовні і сімейні
взаємини.

СИНОПТИК

БУЛО:
Готель працює в цій будівлі вже
понад 50 років. Раніше на фасаді не
було вивіски з назвою

ЦУМ

***

***

— Даю поради, як стати багатим.
— А сам чому бідний?
— Так мені ніхто порад не дає.

***

Парочка сидить в кінотеатрі й
дивиться мелодраму. Дівчина
запитує:
— Як ти думаєш, вони в кінці
одружаться?
— Цілком імовірно! Такі фільми
часто закінчуються трагічно!

***

Чоловік завжди вважає, що
достатньо знайомий з жінкою, щоб з нею переспати,
але недостатньо, щоб з нею
одружитися.

СТАЛО:
Приміщення оновили, воно стало
виглядати сучасніше. Поруч тепер
однойменна зупинка транспорту

***

— От якби ви розпоряджалися
грошима, кому б їх віддали?
Тим, хто їх проїсть-проп'є чи
тим, хто їх вкладе в нерухомість, освіту дітей, на красивих
жінок кінець кінцем?
— Звичайно другим!
— Усе. Голосування щодо застосування коштів Пенсійного
фонду вважаю закритим.

***

— Онучку, я твою металеву
пластинку з яблучком підклала під ніжку шафи, щоб не
хиталася.
— Добре, ба... Що? Що? Що?!
Айфон!

***

Жінка зраджує від сили тільки
один раз, а всі наступні — від
слабкості.

БУЛО:
На місці універмагу був
пошкоджений в ході війни
Парафіянський костел. Універмаг
добудували до приїзду в Тернопіль
лідера СРСР Хрущова

СТАЛО:
Фасад універмагу тепер
обліплений рекламою.
Про костел нагадує мініатюрний
бронзовий макет на бульварі
Шевченка

