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 Тепер щепитися від 
ковіду можуть всі охочі, 
віком від 18 років будь-
якою вакциною. Для 
цього варто лише прийти 
на пункт щеплення. Хто, 
як та головне, чим зараз 
може щепитися, де і якою 
вакциною — читайте в 
матеріалі

 На Тернопільщині уже 
використали понад 100 
тисяч доз вакцин. Що 
розповідають тернополяни, 
які вже мають два 
щеплення с. 8-9

ВАКЦИНУВАТИСЯ МОЖЕ КОЖЕН

Передплачуйте газету
за телефоном 098-477-12-70

Номер для подання
оголошень 098-477-12-70
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу (диспетчер) 51-97-58,   

(050) 437-43-53

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія Тернопільської міської ради 

у робочі дні, з 9.00 до 18.00 

067-009-15-40

Довідкова залізничного вокзалу 47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова -  

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

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

АКТУАЛЬНО

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст Ірина Белякова.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

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

Повідомлення про необхідність 
встановити загальнобудинковий 
лічильник тернополяни почали 
отримувати на початку липня. 
Це викликало неабиякий ажіотаж.

Потрібно заплатити 
30 000 гривень

Як розповідає мешканець будин-
ку на вул. Дубовецька пан Воло-
димир — обуренню немає межі. 
Будинок 1 А обслуговує приватне 
підприємство. 

— Нам надійшло повідомлення 
від Водоканалу, що ми повинні 
встановити в будинку загальний 
лічильник, а це коштує 30 тисяч 
гривень, якщо це робитиме кому-
нальне підприємство, — каже чоло-
вік. — Ще ми можемо встановити 
його самостійно, але дешевше 
то не буде. Я ще розумію, якби 
мова йшла про багатоповерхівки, 
бо якщо розділити цю загальну 
вартість на кілька десятків квар-
тир, то це не так вже і багато. Але 
у нас невеликий будинок на вісім 
квартир. Це майже по 4 тисячі 
гривень з кожної. У кожному по-
мешканні є окремий лічильник, 
його перевіряють, ми платимо всі 
за показниками. То навіщо нам ще 
один загальний?

У повідомленні, яке отримали 
тернополяни, йдеться, що на від-
повідь вони мають два місяці. Вони 
повинні визначитися, чи встанов-
люватиме лічильник Водоканал, 
чи мешканці знайдуть інших 
працівників і за власний рахунок 
облаштують лічильник. Якщо ж 
люди не дадуть згоду на встанов-
лення лічильника — його все одно 
облаштують на умовах оператора 

зовнішніх інженерних мереж.

Чому встановлюють 
лічильники

Загальнобудинкові лічильники 
встановлюють відповідно до За-
кону «Про комерційний облік те-
плової енергії та водопостачання». 
Закон прийняли ще у 2017 році. 
Тоді ж він вступив в дію. Загально-
будинкові лічильники встановлені 
вже в більшості будинків за кош-
ти співмешканців. Загальну суму 
розділяли на кількість споживачів. 
Тепер черга дійшла до невеликих 
будинків, де є кілька квартир.

У поправках до Закону від грудня 
2020 року йдеться, що співвласни-
ки будівлі протягом двох місяців 
з дня отримання такого повідом-
лення мають право повідомити 
оператора зовнішніх інженерних 
мереж про:

 � згоду на встановлення вузла 
комерційного обліку на запропо-
нованих оператором зовнішніх 
інженерних мереж умовах;

 � намір самостійно обладнати 
будівлю вузлами комерційного 
обліку у встановленому законо-
давством порядку.

Якщо протягом двох місяців 
з дати отримання повідомлен-
ня співвласники не надали зго-
ду на встановлення лічильника 
на запропонованих умовах або 
не повідомили оператора про намір 
самостійно обладнати будівлю вуз-
лами комерційного обліку, а також 
у разі якщо власник (співвласники) 
повідомив про намір самостійно 
обладнати будівлю вузлами комер-
ційного обліку, але не зробив цього 
протягом чотирьох місяців з дати 
повідомлення оператором про на-
мір встановити вузли комерційного 
обліку, оснащення будівлі лічиль-

ВОДОКАНАЛ НАДСИЛАЄ «ЛИСТИ 
ЩАСТЯ» НА ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ
Комуналка � У редакцію «RIA плюс» звернулись 
тернополяни, які занепокоєні через вимогу КП 
«Тернопільводоканал» встановлювати у їх будинках 
загальні лічильники на воду. Мовляв, це десятки 
тисяч гривень, які можуть лягти на плечі мешканців. 
Люди розповідають, що такі «листи щастя» отримують 
чимало будинків по всьому місту. Ми дізналися, хто 
має платити за встановлення лічильників, чи це тепер 
обов'язкова умова та що буде, якщо відмовитися або 
ж проігнорувати повідомлення

ником здійснюватиме Водоканал.
Якщо ж співвласники будинку 

не дають згоди або створюють пе-
решкоди для встановлення вузла 
комерційного обліку у будівлю, 
оператор зовнішніх інженерних 
мереж може звернутися до суду, 
щоб обладнати лічильник. А та-
кож — мати можливість його об-
слуговувати.

Що кажуть 
у Водоканалі?

У КП «Тернопільводоканал» по-
яснюють, що облаштування таких 
вузлів комерційного обліку вимагає 
закон.

— Останніми днями у місце-
вих Фейсбук-спільнотах актив-
но обговорюють «Повідомлення 
про намір встановлення вузла 
комерційного обліку», які КП 

«Тернопільводоканал» надіслав 
споживачам, — каже речниця 
Наталія Федорців. — Оснащення 
багатоквартирних житлових бу-
динків вузлами обліку води не є 
ініціативою ані Тернопільської 
міськради, ані нашого комуналь-
ного підприємства. Цього вимагає 
Закон «Про комерційний облік 
теплової енергії та водопостачан-
ня» й передбачає жорсткі санкції 
до підприємств, які не виконують 
його до серпня 2022 року. Закон, 
зокрема, спрямований на те, щоб 
зменшити втрати води.

Наразі в КП «Тернопільводока-
нал» не змогли надати інформацію, 
які втрати несе підприємство.

— Ці втрати спричинені кра-
діжками води, — пояснює Ната-
лія Федорців. — Різними шляха-
ми дехто намагається обманути 
підприємство. Це і магніти на лі-
чильниках, і інші методи. Якщо 
в будинку встановлено загальний 
лічильник, то факт крадіжки вже 
приховати не вдасться, і різницю 
в показниках, які надали мешкан-
ці, та об’єм води на загальному лі-
чильнику збігатися не буде. Тоді 
цю різницю розділяють між усіма 
мешканцями будинку.

Хто заплатить 
за водоміри

Як повідомили журналісту 
«RIA плюс», станом на 20 липня, 
із 1700 будинків у Тернополі, які 
обслуговує Водоканал, вузлами ко-
мерційного обліку не обладнано 
ще 458. Це переважно малоквар-
тирні будинки до 10 споживачів.

Багатоквартирні будинки вже 
обладнані такими вузлами обліку. 
Там, де такі встановлені — за них 
платили мешканці. Встановлювали 
водоміри працівники Водоканалу.

— Більшість будинків вже ма-
ють такі лічильники, навіть якщо 
мешканці про це не знають, — каже 
голова ради ОСББ Сергій Лупак. — 
Закон запрацював у 2017 році. 
Мешканці сплачували за їх вста-
новлення самостійно. Сума була 
розділена на 5 років, і її частинами 
віддають мешканці.  

Дати згоду або вирішити вста-
новлювати лічильник власними 
силами люди можуть самостійно.

— Мешканці можуть провести 
загальні збори, де шляхом го-
лосування вирішують ті чи інші 
питання, — продовжує Сергій 
Лупак. — Цим можуть зайнятися 
обслуговуючі організації, ОСББ чи 

самі мешканці на зборах.

Йдеться про 
30 000 грн

Вартість лічильників залежить 
від діаметру водопроводу, але для 
більшості будинків вона становить 
30 076,66 грн з ПДВ, пояснюють 
у Водоканалі.

— Закон неодноразово допов-
нювався й змінювався, — кажуть 
у пресслужбі водоканалу. — Згідно 
з редакцією від 1 травня 2021 року, 
засоби комерційного обліку води 
встановлюватимуться коштом 
Інвестиційної програми, яку для 
КП «Тернопільводоканал» щороку 
затверджує НКРЕКП.

Тому тернополяни, які отримали 
таке повідомлення, можуть не пе-
реживати. Платити за лічильник 
тепер не доведеться, наголошує 
пані Федорців. 

Співвласники повинні лише 
надати згоду у термін, вказаний 
у повідомленні, або ж обладнати 
лічильник за власні кошти. Навіть 
якщо мешканці не повідомлять 
підприємство про згоду, все одно 
загальнобудинковий лічильник 
встановлять. Якщо мешканці хо-
чуть встановити лічильник самі — 
витрати повністю лягають на них. 
Це потрібно узгодити з КП «Тер-
нопільводоканал». Варто придбати 
водомір з характеристиками, які 
назвуть спеціалісти. 

Наталія Федорців наголошує, 
що в законі не йдеться про те, що 
споживачі можуть обирати на влас-
ний розсуд — встановлювати чи 
не встановлювати лічильник в їх 
будинку. А про вартість обладнання 
лічильника повідомляють мешкан-
ців через те, що цього вимагає за-
кон, хоч люди і не сплачуватимуть 
вказану суму, запевняють тут.
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Вартість обладнання 
будинку лічильником 
залежить від діаметру 
труби

Більшість багатоповерхівок мають загальнобудинкові водоміри. 
Повідомлення про встановлення загальнобудинкових лічильників 
отримують мешканці будинків, де мало квартир
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ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 
097– 161-41-50

Джерела, про які йде мова, роз-
ташовані в старому руслі Серету 
в районі Об'їзної поряд з «Білим 
Замком». Як повідомили редакцію 
читачі, вже близько двох тижнів 
неподалік прорвало каналізаційну 
трубу.

Сморід чути на весь 
район Оболоня

Тернополянка пані Людми-
ла каже, що 11 липня люди, які 
прийшли до джерела купатись, по-
бачили, що його затопило майже 
чорною водою, а бути на березі річ-
ки стало неможливо через сморід.

— Я живу на Білогірській, і в дні, 
коли була найбільша спека, навіть 
у квартирі стояв нестерпний запах 
фекалій. На такий запах скаржи-
лись і мешканці Чернівецької та 
Живова. Ми пішли до річки і по-
бачили, що там є прорив труби, 
викликали «Водоканал», але вони 
лише обгородили це місце стріч-
кою, брудна вода і далі текла, — 
говорить тернополянка.

22 липня, разом із пані Людми-
лою наша журналістка відправи-
лась до джерел. 

— Ось це джерело облаштував 
тернополянин, люди, які часто 
тут купаються, весь час самі його 
чистять вручну, є чоловік, який 
розставив стежкою мішки для сміт-
тя і сам збирає та виносить його. 

Люди полюбили це місце. Тому, 
коли побачили це нещастя, були 
ошелешені, — каже жінка.

Загинула риба, жаб 
теж не чути

Річку, в яку стався викид відходів 
з каналізації, називають «Старим 
руслом» Серету. І зараз, як ми по-
бачили на місці, вода там прак-
тично чорна, на узбережжях чорні 
згустки бруду. Люди припускають, 
що прорвало стічні труби, в яких 
збираються каналізаційні відходи 
з усього міста.

— Ми бачили рибу, яка заги-
нула, — розповідає тернополянин 
Олег Буковський, який купається 
тут близько чотирьох років.— Рані-
ше тут помічали диких качок, ча-
пель, а після того, як стався викид 
в річку, не видно нікого. Не чути 
і жаб, яких тут водилось чимало.

Стоки перекрили, 
але бруд не зник

22 липня ми побачили місце, де, 
ймовірно, і сталась аварія. Станом 
на 14.30 брудна вода продовжувала 
витікати у річку. 

За коментарем щодо ситуації ми 
звернулись у КП «Тернопільводо-
канал», але в установі перекону-
ють: колектор, на якому сталось 
пошкодження, перекрили.

— Із каналізаційної насосної 
станції № 9 до очисних споруд 
проходить два напірних колекто-
ри. На одному з них, на вулиці 

БІЛЯ «РАЙСЬКОГО ДЖЕРЕЛА» 
НЕЧИСТОТИ ЗАТОПИЛИ РІЧКУ
Проблема � У місці, яке місцеві 
охрестили «Тернопільським Таїландом», 
вже близько двох тижнів перебувати 
неможливо через нестерпний запах. Люди, 
які власними руками зробили тут місце 
для купання, б'ють на сполох: нечистоти 
затопили річку, а уся риба та річкові птахи, 
за їх словами, загинули

Об’їзній, трапилось пошкодження. 
Зараз надходження стічних вод че-
рез цей колектор припинено. Щоб 
розпочати ремонтні роботи, пра-
цівники водоканалу мусять спер-
шу обладнати тимчасовий під’їзд 
до місця аварії для спецтехніки, 
оскільки вона в низині, а після за-
тяжних дощів там усе розмито, — 
повідомила речниця «Тернопільво-
доканалу» Наталія Федорців.

За словами активістів, стоки 
і справді перекрили під вечір 
22 липня, але бруд, що лився впро-
довж тривалого часу, і далі стоїть 
на поверхні води.

Що кажуть екологи
Небайдужі разом з місцевими ак-

тивістами почали бити на сполох та 
звернулись до екологів. Звернення 
19 липня написали і на портал Мі-
ністерства захисту довкілля.

Як повідомили в облуправлінні 
екології, 19 липня їм надійшов 

лист про те, що на Портал Мін-
довкілля «Інтерактивна мапа сміт-
тєзвалищ» надійшла інформація, 
що спостерігається забруднення 
річки Серет.

— Відповідно до закону, ми ви-
їжджали на місце події, після того 
надіслали відповідний лист в Тер-
нопільську міськраду, де зазначи-
ли, що до 2 серпня там мають вжи-
ти заходів реагування. У випадку, 
якщо на звернення не відреагують, 
ми повідомлятимемо в Держекоін-
спекцію, — зазначили в управлінні.

Про ситуацію знають і в Держе-

«Раніше тут помічали 
і диких качок з 
каченятами, і водяних 
чапель, а після того, як 
стався викид в річку, 
не видно нікого. Не 
чути і квакання жаб, 
яких тут теж водилось 
чимало»

Побачити місце аварії зблизька 22 липня нам не вдалося, 
через дощі територія розмита. Проте звук води було чутно
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ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–141–50, 
OLIATUR9@GMAIL.COM 

Наш земляк Іван Смірнов у 
важкому стані в польській лі-
карні. За кордон він поїхав у 
травні, влаштувався на роботу. 
А потім трапилося нещастя. Мати 
чоловіка просить про допомогу 
фінансову та молитовну...

Нещасний випадок трапився 
8 липня. 19-річний Іван Смір-
нов працював в польському мі-
сті Гданськ і під час будівельних 
робіт обірвався з 20-метрової 
висоти. 

Разом з дружиною Іван поїхав 
на заробітки у травні. Як роз-
повідає його мама, вже у серпні 
планував приїхати на відпочинок 
додому, у село Снігурівка на Кре-
менеччині. 

— Син у дуже тяжкому ста-
ні, його перевезли в лікарню в 
Познань, зробили три операції. 
Деякий час був у комі, зараз із 
коми його вивели, але дуже важке 
дихання... У нього ще й розпо-
чалось запалення легень, — каже 
мама Івана Лариса Смірнова. — 
Мені подзвонили, сказали, що 

син дуже побитий. А я зразу кажу: 
«Поможіть йому, у нього малень-
кий син, два роки дитині»... Він 
не може залишитись без тата.

Після падіння з 20-метрової 
висоти у Івана перелом тазу, пе-
релом ніг та тріщини у хребті, 
пошкоджені внутрішні органи.

— Дружина його теж у Польщі, 
а маленький синочок залишився 
зі мною на Кременеччині, — каже 
жінка. 

Частину лікування сплатив ро-
ботодавець хлопця, але лікування, 
ймовірно, буде довготривалим. 

Мама хлопця каже, що перевез-
ти сина в Україну наразі немає 
змоги, стан дуже важкий...

— Мені сказали, що надія є. Я 
просто не знаю, де себе подіти: 
плачу та молюсь. Прошу помоли-
тись за здоров'я мого сина і ваших 
читачів, — звертається мама. 

Допоможіть Івану, який впав з 20-метрової висоти
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Номер карти ПриватБанк: 
5168 7574 3028 7625 
Смірнова Лариса Романівна 
Телефон: 068-872-48-01 
Лариса Смірнова 

Довідка

коінспекції. Як розповіла головний 
спеціаліст Держекоінспекції Ольга 
Ксьондзова, звернення зареєстру-
вали і в їх установі. І дії ті ж самі — 
до 2 серпня ліквідувати вогнище 
забруднення має міська влада.

А про людей 
подумали?

Звернення до екологічних служб 
подав громадський активіст, го-
лова ГО «Тернопілля — наш дім» 
Руслан Ваврик. Чоловік каже, що 
обурений бездіяльністю і екологів 
і місцевої влади, адже їх повідомив 
одразу, коли люди побачили, що 
річка забруднена.

— Вони відписали, що на роз-
гляд мають 15 днів, але це ж над-
звичайна ситуація. А про людей, 
які живуть тут, подумали? — обу-
рюється чоловік.

26 липня люди вийшли на збори 
аби вимагати у відповідних служб 
дій із ліквідації наслідків аварії. 
На місці були і правоохоронці.

Як повідомив речник ГУНП 
в Тернопільській області Сергій 
Крета, до поліції було два звернен-
ня з приводу забруднення річки. 
Обидва направили в екологічну ін-
спекцію. Там будуть з`ясовувати, 
які наслідки має аварія.

Чия територія?
Ми звернулись у пресслужбу 

Тернопільської ради, аби дізна-
тись, які дії будуть у відповідь 
на лист. Почули: територія нале-
жить до села Петриків.

— Близько двох тижнів тому 
мені повідомили про те, що став-
ся витік, на місці був «Водоканал» 
і мені повідомили, що ремонтні 
роботи провели, а витік закрили. 
Зараз не маю змоги поїхати на те 
місце, бо я на самоізоляції, — за-
значив староста села Петриків Ми-
хайло Спяк. — А питання, до яко-
го населеного пункту належать ці 
території — суперечливе.

Але як вдалось з'ясувати жур-
налістам «RIA плюс» за даними із 
кадастрових карт, деякі території 
неподалік «Тернопільського Таї-
ланду» вже у приватній власності 
з цільовим призначенням «Під бу-
дівництво». А у місті подейкують, 
що «Старе Русло», разом із дже-
релами взагалі планують засипати 
будівельним сміттям, аби територія 
була придатна для будівництва. 
Спробуємо з'ясувати це згодом. 
Наразі ж продовжуємо стежити 
за ситуацією щодо ліквідації на-
слідків аварії та розслідуванням по-
ліції. Продовження читайте згодом.
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Журналісти провели власне роз-
слідування та дізналися, чи понесе 
хтось відповідальність за знищені 
дерева на Бережанській, що тепер 
буде на місці ділянок та скільки 
грошей отримує місто за здачу 
в оренду цієї землі.

Понищили дерева та 
вирівнюють ділянки

Розвилка «конюшина» розташо-
вана на виїзді з міста. У деяких 
«пелюстках» росла трава, деякі — 
були вкриті деревами та кущами.

Мешканка будинку на вулиці 
Бережанській, вікна якої виходять 
на розв’язку, запевняє — уже по-
нищили дерева. Де була трава — 
тепер земля з камінням.

— Це почалось десь в травні, — 
каже пані Катерина. — Сюди поча-
ли звозити КамАЗами землю, щоб 
вирівнювати ділянки. 

На одній з ділянок викопали 
ялинки та пересадили край доро-
ги. Дерева почали сохнути.

— Тут було досить затишно. 
Люди з собаками гуляли, діти 
бавились, — каже жінка. — Тепер 
працює техніка, дерева нищать. 

Тернополяни побоюються і того, 
що коли зелена зона зникне — 
проблем додасться.

— У кільцях були заглиблен-
ня. Якщо все вирівняти, дощова 
вода може піти у двори будинків. 
А взимку сніг може замітати доро-
ги, — каже співрозмовниця.

Робота кипить
Журналіст «RIA плюс» побував 

на розв’язці. Ялинки вже засохли. 
Інші дерева ніби не чіпають. Поруч 
гори землі з цеглою та сміттям. 
На кільці також кипить робота.

На кадастровій карті розв’язка 
розділена на вісім ділянок. Всі 
вони у комунальній власності 
міста. На частині розв’язки вже 
кілька років працює авторинок. 
Поруч в кільці буде стоянка. Ще 
на одному кільці ростуть дерева. 
Там теж почали вирівнювати те-
риторію. Ми побачили кілька по-
шкоджених дерев. Імовірно, техні-
кою, що вирівнювала територію. 
Напроти цього кільця — міський 

штрафмайданчик.
Ще одна ділянка кадастрового 

номера не має, вона належить 
місту. В Генплані міста частина 
кільця в буферній зоні міста, тобто 
на його межі. Її нікому не здавали 
в оренду. Але там ми побачили 
дещо дивне. Там ми помітили ці-
лий ряд повалених дерев. Чи не за-
хоплюють і цю «нічийну» ділянку?

Приїхали з 
екоінспекцією

Ми зафіксували побачене та 
звернулися до обласної екологічної 
інспекції. Потім разом з інспекто-
рами поїхали на розв’язку.

Начальник обласної екоінспекції 
Роман Нитка розповів — до них 
вже надходила скарга щодо однієї 
ділянки, яка розташована навпроти 
штрафмайданчика. Вони оціни-
ли збитки та звернулися до КП 
«Масив». Саме це підприємство 
є балансоутримувачем.

А от про інші понищені дерева 
на двох інших ділянках екоінспек-

ція дізналась від журналістів «RIA 
плюс». Спершу спеціалісти огля-
нули територію без кадастрового 
номера. З’ясувалось, зрізали дерева 
робітники обленерго, бо над ними 
проходить лінія електромереж. Це 
санітарна зона. У її межах наса-
дження рости не можуть. З іншими 
ділянками цікавіше — тут спеці-
алісти вже побачили порушення. 

— Ми встановили факт пере-
несення насаджень, які зростали 
посеред ділянки, на окраїну. Це 
імітація їх пересадки, бо коренева 
система їх тепер знаходиться звер-
ху, — розповів начальник відділу 
державно–екологічного контролю 
природно-заповідного фонду, лі-
сів та рослинного світу Держеко-
інспекції в Тернопільській області 
Михайло Онищук. — Це призвело 
до їхнього всихання. Ялинки заги-
нули. Загалом знищено 15 ялинок.

Неподалік представники екоін-

ХТО ВІДПОВІСТЬ ЗА ЗНИЩЕНІ 
ДЕРЕВА НА БЕРЕЖАНСЬКІЙ
Зелена зона � До редакції «RIA плюс» 
звернулися занепокоєні мешканці 
будинків на вулиці Бережанській. На 
дорожній розвилці «конюшині», де була 
зелена зона, з’явилася техніка. Туди 
звозять ґрунт, будівельне сміття, каміння 
та вирівнюють ділянки. Постраждали 
зелені насадження

спекції помітили ще сім пошко-
джених технікою беріз. Це теж 
зафіксували.

— Користувач ділянки проводив 
планування, і техніка пошкодила 
дерева. Тут є пошкодження трьох 
берізок до ступеня припинен-
ня росту — понад третини кори 
по периметру стовбура знищено. 
Ці дерева засохнуть. Є ще чотири 
берізки, які пошкоджені до ступе-
ня неприпинення. Вони ще можуть 
відновитися. Ми розрахуємо запо-
діяну шкоду, — каже пан Нитка.

Розмір штрафу розраховують від-
повідно до ступеня пошкодження, 
виду рослини, віку, діаметру.

— Коли ділянка передається ін-
шій організації, необхідно провести 
її обстеження за участі представни-
ка екоінспекції, — каже пан Они-
щук. — Тут цього зроблено не було. 

Які збитки
В інспекції порахували, що збит-

ки на ділянці з деревами, про які 
повідомили журналісти, станов-
лять 9640 гривень. Користувач зе-
мельної ділянки має відшкодувати 
збитки до бюджету міської ради.

Щодо іншої ділянки, яка у ко-
ристуванні КП «Масив», то там 
завдано значно більше збитків.

— До нас надійшло повідомлен-
ня 25 травня про пошкодження 
та знищення дерев на земельній 
ділянці на Бережанській, — роз-
повідає держінспектор з охорони 
навколишнього середовища Василь 
Дуда. — Мова йде про ділянку, яка 
в оренді КП «Масив». Там пошко-
джено 15 дерев на загальну суму 
17 712 гривень. Ми направили по-
відомлення до комунального під-
приємства і очікуємо на відповідь.

Хто та що будує?
У кого ж в оренді земельні ді-

лянки та скільки за них отримує 
місто? Ми звернулися із запитом 
до міськради. Нам повідомили, що 
загалом місто щороку отримує по-
над 1,5 млн гривень за їх оренду.

Ділянки, на якій розташований 
авторинок, в оренді у підприєм-
ця Тараса Демкури. Одну ділянку 
здали в оренду на 10 років у грудні 
2019 року. Річний розмір оренд-
ної плати становить 206 824 гривні. 
Кільце підприємцю Демкурі нада-
ли в оренду у вересні 2020–го року, 
теж на 10 років. Орендна плата 
за рік — 750 152 гривні.

Ділянка біля будинків, де у трав-
ні почались роботи і де виявила 
порушення екоінспекція, в оренді 
у двох підприємств. Територія, де 
понищили дерева, у оренді в ТОВ 
«Торгтранскомфорт». Орендна пла-
та — 189 616 гривень на рік. Виді-
лили цю землю для розміщення та 
експлуатації об’єктів дорожнього 
сервісу. Тобто там облаштовують 
парковку, як і на інших ділянках.

Ми спробували зв’язатися з ке-

Такий вигляд має розв’язка на Бережанській

Території на транспортній розв’язці наразі 
вирівнюють. Туди звозять грунт та каміння
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У екоінспекції 
зафіксували 
порушення та 
нарахували збитки 
користувачам землі

рівництвом ТОВ «Торгтранском-
форту», але щойно там почули, що 
до них звертаються журналісти — 
повідомили, що не можуть говори-
ти та поклали трубку. Підприєм-
ство займається техобслуговуван-
ням та ремонтом автотранспорту.

Кільце поруч у оренді ТОВ «Тер-
мінал КЛ», теж для розміщення та 
експлуатації об’єктів дорожнього 
сервісу. Це підприємство займаєть-
ся роздрібною торгівлею будмате-
ріалами, будівництвом житлових 
та нежитлових приміщень, під-
готовчими роботами на будівель-
них майданчиках тощо. Про це 
йдеться на платформі You Control. 
За оренду щороку бюджет міста 
поповнюється на 399 754 гривні.

Чверть кільця у комунальній 
власності — уже згадане КП «Ма-
сив». На одній ділянці штрафмай-
данчик. На ділянці напроти — по-
шкодили дерева. Там вирівнювали 

територію. На іншій частині по-
шкоджених дерев та яких–небудь 
робіт журналісти не помітили.

Цю землю, на відміну від інших 
ділянок, міськрада виділила в по-
стійне користування підприємству 
для влаштування спецмайданчика 
(стоянки) для транспортних засо-
бів. Рішення прийняла сесія місь-
кради 22 лютого 2019 року. То чи 
будуть розширювати майданчик та 
чому пошкодили дерева? Та дирек-
тор КП «Масив» Михайло Гумен 
відхрещується від цих ділянок.

— Комунальне підприємство має 
в користуванні лише ту ділянку, де 
облаштований штрафмайданчик. 
Решта — не належить КП, — за-
певняє пан Гумен.

Однак у міськраді підтвердили, 
що вказані ділянки належать КП 
«Масив», це ж повідомили і в еко-
інспекції. Ми продовжимо стежити 
за ситуацією.

Якщо ви помітили факт незакон-
ного зрізання дерев – варто одра-
зу звернутися до муніципальної 
поліції: тел. 067-447-31-86, 
067-447-32-78, 073-015-1481 

(Viber). Також можна написати 
скаргу до обласної екоінспекції 
за посиланням: 
h tt p s : / / e c o m a p a . g o v. u a /
feedback/, тел. 035-225-95-82

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

Починати підготовку до весілля 
потрібно щонайменше за пів року 
до самої церемонії, адже пунктів 
у списку чимало. 

Весілля за 5–6 тисяч 
доларів

— Підготовку до весілля ми 
розпочали за три місяці до весіл-
ля, — розповідає тернополянка 
Олександра, яка вийшла заміж 
у червні. — Ресторан замовляли 
ще наприкінці лютого. 

Більшість організаційних питань 
наречена взяла на себе, адже має 
досвід в організації івентів. Весілля 
організовували на 60 гостей.

— Допомагали мені з декором, — 
продовжує жінка. — Сукню шила 
на замовлення, це обійшлось при-
близно у 500 доларів, на ресторані 
ми вирішили не економити, витра-
тили приблизно 80 тисяч гривень. 
Фотографів у нас було три: один 
з них був від ресторану і окремо 
за нього ми не платили, другий 
фотографував лише офіційну ча-
стину, третій — гостей у ресторані. 
Це обійшлось в три тисячі гривень. 
В середньому, фотографи беруть 
800–1000 гривень за годину.

Загалом, за словами пані 
Олександри, весілля обійшлось 
у 5–6 тисяч доларів.

Лише на квіти 
40 тисяч гривень

Тернополянка Олеся вже за кіль-
ка днів із статусу нареченої стане 
дружиною. Розповідає, що підго-
товка сповнена хвилюваннями.

— Пропозицію мені зробили 
17 листопада минулого року. Одра-
зу ми взялись за пошуки ресторану. 
На жаль, як планували на суботу 
не вдалось знайти, тому підкори-
гували дати і святкуємо у неділю. 
Після вибору дати, місця проведен-
ня, ми почали шукати фотографа 
та відеографа, ведучих. З першим 
проблем не було, бо я знала, який 
стиль мені подобається. Знайти 
відеографа, який би справді до-
годив, важко, ну і цінова політика 
теж не надто лояльна. Фотограф 
обійшовся у 550 доларів, відео-
граф у 650. Ведучі нам обійшлись 

у 600 доларів. Їх буде двоє, — роз-
повідає дівчина.

На декорації пара витрачає 
близько 40 тисяч гривень, кори-
стуючись послугами декораторів. 
Сукню вирішила купувати гото-
ву у Львові. За сукню заплатила 
24 тис. грн, за фату — ще 2 тисячі.

Як рахували
Бюджет весілля формується за-

лежно від фінансових можливостей 
та кількості гостей. Ми зробили 
орієнтовний підрахунок весілля із 
середнім бюджетом, для того щоб 
приблизно розуміти, скільки ко-
штів необхідно і на яку суму слід 
розраховувати в 2021 році. Вка-
зуємо середні ціни та орієнтовні 
пункти, які є на більшості весіль і 
формуємо середню суму кожного 
пункту витрат.

Образ наречених
Сукня нареченої. Тут можливі 

варіанти: взяти напрокат, придба-
ти б/у, придбати нове або пошити 
на замовлення. Прокат обійдеться 
близько 2000 грн, вартість готової 

сукні — від 10000, індивідуальне 
пошиття теж не менше попере-
дньої суми. Вартість фати близько 
1000 грн, туфлі нареченої 1500–
2000 грн. Разом — від 13 000 грн.

Одяг нареченого складається з 
костюма, сорочки, краватки, взут-
тя. За приблизними підрахунками, 
це близько 10 000 грн.

Також додаємо макіяж, зачіску і 
укладку, манікюр, педикюр і на все 
це потрібно приблизно 2000 грн. 
Ще приблизно 1000 грн потрібно 
заплатити за бутоньєрки наречено-
го та нареченої та весільний букет.

Весільний кортеж і 
транспорт для гостей

Якщо маєте власне авто, на яко-

У СКІЛЬКИ ОБІЙДЕТЬСЯ ВЕСІЛЛЯ  
В ТЕРНОПОЛІ? МИ ПОРАХУВАЛИ 
Свято � Весілля — зворушливий день, 
якого чекають чи не усе життя. Але 
готуватись треба не лише емоційно, 
а й фінансово. І, зважаючи на ціни, 
обійдеться це все в чималу суму. Про що 
слід потурбуватися та який бюджет треба 
готувати, порахували журналісти «RIA 
плюс»

му можна нареченим поїхати на це-
ремонію — зможете зекономити. 
Якщо ж ні — доведеться заплатити 
від 200 грн/год. Поїздка в лімузи-
ні обійдеться в 1000 грн/год. Ще 
маєте потурбуватись, аби гостям 
зручно було дістатися до місця 
проведення весілля.

Ціна розпису в РАЦС 
та виїзної церемонії

Державна реєстрація є без-
коштовною. При подачі заяви 
сплачується держмито 85 коп., 
а складання заяви в Державному 
реєстрі — 45 грн. Для тих, хто хоче 
урочисту реєстрацію в «Березо-
лі» — пропонують європейський 
обряд і обійдеться він у 500 грн. 
Про це повідомила Ірина Масло, 
начальник відділу держреєстрації 
актів цивільного стану у Терно-
пільській області управління дер-
жавної реєстрації Південно-Захід-
ного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції.

Вартість послуги «Шлюб 
за добу» варіюється від 1700 грн 
до 2700 грн, залежно від обраного 
місця та дня тижня.

Популярними зараз є і виїзні це-
ремонії. Вона включає написання 
сценарію, оформлення арки, під-
ставок, крісел, червоної доріжки, 
а також музичне наповнення свята.  
За все — від 10 тисяч гривень.

Бенкет та фуршети
Вартість меню на людину коли-

вається від 800 до 1000 гривень та 
залежить від страв та ресторану. 
Чи є можливість принести влас-
ні алкоголь, фрукти чи солодощі, 
потрібно попередньо уточнювати 
у закладі.

Варто врахувати, що, крім бен-
кету, для гостей зараз часто ще 
організовують весільний фуршет 
з легкими закусками чи фруктами, 
десертами і напоями. Тож, якщо 
порахувати, що у нас 50 гостей 
і на одного потрібно заплати-
ти 800 гривень, то це обійдеться 
у 40 000. До цієї суми додайте ал-
коголь. Ми додаємо, до прикладу, 
5000 гривень.

А ще додайте витрати на фото 
та відео, музику, ведучого, орга-
нізатора свята — середні ціни ми 
вказали в інфографіці.

Декор
Вартість прикрашання квітами 

зали, оформлення фотозони наре-
чених, чохли на стільці складатиме 
не менше 10000 грн. Якщо робити 
усе самим можна зекономити при-
близно половину суми.

А ще додаткові витрати потріб-
ні на запрошення та картки для 
розсадки гостей. Можна купити 
звичайні запрошення по 5–10 грн 
за штуку та вписати туди імена. 
Це ще 500 гривень. Дизайнерське 
оформлення запрошень обійдеться 

у 25 грн за штуку. Додаємо друк 
карток на розсадку гостей, разом 
обійдеться у понад 2000 грн

Обручки та інші 
атрибути свята 

У середньому, за обручки до-
ведеться заплатити від 4 тис. грн.

Якщо у день весілля ви вінча-
єтесь, знадобляться ще й свічки, 
хустка, рушники та інше. На усе 

це докинемо ще тисячу гривень.
Ну і як без весільного торта. 

В середньому, кондитери беруть від 
150 грн за кілограм. На 50 гостей 
потрібно 5–6 кг. Отож обійдеться 
він приблизно у 8 тис. грн.

Звісно, точно порахувати усі ви-
трати неможливо, адже дехто може 
викреслити якісь пункти та дода-
ти інші. За підрахунками, весілля 
обійдеться у 220 тисяч гривень.

 «Індивідуальний 
бюджет і витрати 
на весілля 
формуються, залежно 
від фінансових 
можливостей та 
кількості гостей»
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МАРІЯ БОЧАН, 096– 286-68-23, 
MARIIA.BOCHAN@GMAIL.COM

Норма площі озеленення міст, 
встановлена ВООЗ, дорівнює 
50 м2 міських зелених насаджень 
на жителя. Норма зелених наса-
джень загального користування для 
великих міст — 21 м2 на людину 
або 2,1 гектара на 1000 осіб.

Тернопіль — зелене 
місто

Лише шість великих міст Украї-
ни відповідають показнику норми 
зі значенням не меншим за 21 м2 
на одну людину — це Нікополь, 
Біла Церква, Рівне, Львів, Іва-
но-Франківськ і наш Тернопіль.

Згідно з даними, отриманими 
при розробленні Схеми озеленення 
міста Тернополя, площа зелених 
насаджень складає 999,73 га, з яких 
577,18 га — орієнтовна площа зеле-
них насаджень загального користу-
вання, 418 га — зелених насаджень 
обмеженого користування, без 
врахування територій озеленення 
спеціального призначення.

Згідно із розрахунками, площа 
насаджень з урахуванням кількості 
населення у Тернополі, становить 
на одного мешканця 26,5 м2 (а це 
на 55,9% перевищує норматив — 
17 м2). Такі дані — це єдині офі-
ційні розрахунки площ зелених 
насаджень у Тернополі.

Такі дані засвідчені фахівцями 
Українського державного науко-
во-дослідного інституту проєк-
тування міст «Діпромісто» імені 
Ю. М. Білоконя під час виконан-
ня проектних робіт «м. Тернопіль. 
Схема озеленення міста».

Загалом за останні роки у Терно-
полі висадили понад 15000 нових 
дерев, а також більше 5500 кущів. 
Серед них — екзотичні дерева: ка-
тальпа, павловнія, платан, тюльпа-
нове дерево, горобина скандинав-
ська, слива Піссарді, верба «Матсу-
дана», гледичія, бундук та ін.

Що і де садять
У рамках реалізації Концепції 

комплексного озеленення м. Тер-
нополя поетапно замінюють топо-
лі, що досягли своєї вікової межі, 
на декоративні катальпи.

Комплекс паркового госпо-
дарства міста ставить Тернопіль 
на одне з перших місць у загально-
державному рейтингу озеленення.
Щороку на території парків висад-
жують більш цінні та декоративні 
види насаджень. Переважаючими 
породами дерев є тополя, клен 
гостролистий, клен ясенелистий, 
граб, ясен звичайний, акація, 

ялина звичайна, різні види туї, 
часто зустрічаються плодові дере-
ва. Окрасою скверів Тернополя є 
горіх маньчжурський, тюльпано-
ве дерево, яблуня Недзвецького, 
клени сріблястий та кулястий, тис 
ягідний, ясен плакучий. Про це 
вказано у Паспорті Програми охо-
рони навколишнього природного 
середовища Тернопільської міської 
громади на 2020–2023 роки.

Окрім дерев, наше місто озеле-
нюють ще й квітковими та деко-
ративними насадженнями.

Скільки коштує місту 
озеленення

Управління житлово-комуналь-
ного господарства, благоустрою та 
екології Тернополя поінформувало 
«RIA плюс», що бюджетні кош-
ти використовують відповідно 
до Закону України «Про публічні 
закупівлі».

За даними управління, бюджет-
ними видатками на послуги з озе-
ленення територій та утримання 
зелених насаджень виділили такі 
суми:

2016–3 422 000 грн
2017–4 500 000 грн
2018–4 949 000 грн
2019–5 360 000 грн
2020–6 040 000 грн
2021–6 795 000 грн
Переможцями тендеру на по-

слуги з озеленення територій та 
утримання зелених насаджень 
в 2021 році визнано ТОВ «Каталь-
па», ФОП Божик В. В.

Озелененням та благоустроєм 
на вул. Генерала М. Тарнавського 
(з лівої сторони в напрямку вул. 
Київської) в м. Тернополі займа-
тиметься СПД ФО Черній Р. М.

Змова спотворювала 
результат

У серпні 2019 року Антимоно-
польний комітет України визнав 
дії ДП «Озеленення», ФОПа Ко-
рильчука Б. Ф. і ТОВ «Авангард» 
антиконкурентними узгодженими 
діями.

«Їхні дії спотворювали резуль-
тати торгів, адже учасники узгод-
жували свою поведінку з метою 
усунення змагання при підготовці 
та участі у торгах», — так вказува-
лося у рішенні Комітету.

Всі учасники не лише зазнали 
тисячних штрафів від Комітету, 
а й були усунені від участі в ін-
ших процедурах закупівлі протягом 
трьох років. На порушників на-
кладено штрафи в таких розмірах:

 � ТДВ «Зелене господарство» — 
69 151 грн;

 � ДП «Озеленення» ТДВ «Зе-

МІСТО

ЯК МАХЛЮВАЛИ НА ОЗЕЛЕНЕННІ 
Аналітика � Тернопіль завжди 
славився своїм барвистим декоративним 
озелененням міста. Майже 7 млн 
виділили на озеленення цьогоріч. 
Аналізуємо, що садитимуть і як обходили 
тендери

лене господарство» — 115 354 грн;
 � ФОП Корильчук Б. Ф. — 

1 402 грн;
 � ТОВ «Компанія-Авангард» — 

31 410 грн.
Загалом штрафів на 217 тис. грн.
«Вчинення суб’єктами господа-

рювання зазначеного порушен-
ня є підставою для відмови цим 
суб’єктам господарювання в участі 
в інших процедурах закупівлі та 
для відхилення їх тендерних про-
позицій протягом трьох років після 
винесення рішення», — прописав 
Антимонопольний комітет у своє-
му рішенні.

Хто і за скільки 
озеленює зараз?

Після неодноразових невда-
лих спроб проведення торгів 
у 2020 році, все ж знаходимо 
у системі Prozorro договір № 5 від 
03 січня 2020 року про закупівлю 
послуг між Управлінням житло-
во-комунального господарства, 
благоустрою та екології міста і 
Вікторією Божик. За договором 
підприємиця надає послуги в рос-
линництві (садіння літніх багато-
річних квітників, декоративних 
насаджень — малі архітектурні 
споруди та догляд за ними). Ціна 
договору: 3 187 000 грн. Даний до-
говір діяв до 31.12.2020 року.

22 березня 2021 року перемож-
цем тендеру із садіння літніх та 
багаторічних квітників, декоратив-
них насаджень — малі архітектурні 
споруди та догляд за ними знову 
стає фізична особа-підприємець 

Вікторія Божик. Очікувана вартість 
аукціону — 3 998 600 грн.

На Prozorro є інформація про цю 
процедуру закупівлі. У зв’язку із 
повторною відміною торгів через 
відсутність достатньої кількості 
тендерних пропозицій для прове-
дення процедури відкриті торги 
на закупівлю «Садіння літніх та 
багаторічних квітників, декоратив-
них насаджень — малі архітектурні 
споруди та догляд за ними» існу-
вала необхідність в проведенні 
переговорної процедури.

Так, відповідно до переговорної 
процедури, Вікторія Божик озеле-
нюватиме наше місто ще до кінця 
цього року за 3 801 000 грн. До сло-
ва, у порівнянні із 2019 роком, — це 
ще плюс один мільйон гривень.

Як бачимо із технічної специфі-
кації підприємиці Вікторії Божик 
на офіційному майданчику дер-
жавних закупівель Prozorro, про-
тягом року планується висадити 
квітів на 2430 кв. м. у Тернополі. 
У технічному завданні Вікторії 
понад 15 видів квітів. Найбільше 

Дії підприємців 
спотворювали 
результати торгів, 
адже учасники 
узгоджували свою 
поведінку з метою 
усунення конкуренції

 Тернопіль славиться своїм вертикальним озелененням. 
Ось такі прикраси є на вулицях і у парках

Видатки на озеленення  
м. Тернополя у розрізі років

на квітниках висадять чорнобрив-
ців — 235 кв. м., сальвії і бегонії 
однаково — 150 кв. м., хлорофіту-
ма — 120 кв. м., петунії — 110 кв. м. 
і жоржин (веселі хлопці), якими 
засадять 100 кв. м. Найменше серед 
квітів пеларгоній, ними планують 
засадити лише 5 кв. м.

Тернопіль славився своїм верти-
кальним озелененням. Так, на те-
риторії міста працівники Вікторії 
Божик повинні також встановити 
650 вазонів з квітами та декоратив-
ними насадженнями типу «Каскад» 
та «Термос». У суму підряду та-
кож входить догляд за квітами: 
поливання, підживлення, пропо-
лювання, підсадка нових рослин, 
очищення літніх та багаторічних 
квітників у осінній період, ви-
копка кореневищ (канни, агави, 
жоржини).

Вікторія Божик на ринку озеле-
нення Тернополя є новою особою, 
приватною підприємицею вона 
зареєструвалась лише у листопаді 
2019 року.

На сайті YouControl за запитом 
«Божик Вікторія Вікторівна», яка 
зареєстрована у Козівському ра-
йоні, село Геленки, знаходимо 
інформацію, що основний вид її 
діяльності — надання ландшаф-
тних послуг. У державних закупів-
лях Вікторія брала участь всього 
два рази: у 2020 і 2021 роках (тільки 
у торгах, які проводилися УЖКГ 
Тернопільської міської ради для 
замовлення послуг із озеленення 
нашого міста)

Більше інформації про Вікторію 
Божик в офіційних ресурсах немає.

Але «Н. Г. Львів» зробило роз-
слідування, за яким Вікторія 
Божик може бути проєктом для 
реінкарнації змовників: ТДВ «Зе-
лене господарство», його дочірнє 
підприємство «Озеленення», ТОВ 
«Компанія-«Авангард» та підпри-
ємця Богдана Корильчука. На це, 
за словами “Н. Г. Львів”, вказують 

факти про те, що підприємиця ви-
користовує ресурси оштрафованих 
змовників. Зокрема, її працівника-
ми є щонайменше двоє із озеленю-
вачів ТДВ «Зелене Господарство». 
Вона також використовує техніку 
цього підприємства.

Крім підприємця Вікторії 
Божик, управління ЖКГ Терно-
поля повідомило нас, що ТОВ «Ка-
тальпа» є ще одним переможцем 
тендеру на озеленення територій 
та утримання зелених насаджень 
у 2021 році.

У системі Prozzoro процедура 
закупівлі Управління ЖКГ Терно-
поля із ТОВ «Катальпою» та ФО-
Пом Петром Зіньчуком завершена 
16 квітня 2021 року. Переможцем 
закупівлі стало ТОВ «Катальпа». 
Предмет закупівлі — послуги з бла-
гоустрою території (облаштування 
газонів, садіння дерев, кущів, ви-
далення сухих та аварійних дерев 
та догляд за ними). Очікувана ціна 
договору між Управлінням ЖКГ і 
ТОВ «Катальпа» — 3 840 000 грн.
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Кількість висаджених дерев:
2016 рік – 488
2017 – 274
2018 – 681
2019 – 3500
2020 – 802 (станом на квітень) 

Довідка
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Ольга Дивоняк — перша вакцинована в області
Першою вакцинованою в області стала 

знана у Тернополі лікарка, завідувачка 
інфекційного відділення Тернопільської 
міської дитячої лікарні Ольга Дивоняк. 
З початку пандемії вона разом зі своїми 
колегами була на передовій боротьби з 
COVID-19. 25 лютого пані Ольгу першою 
на Тернопільщині вакцинували від ковіду.

Вона — жінка, мама, а ще прекрасний 
лікар. Кваліфіковану роботу медика знають 
багато жителів Тернопільщині. Пані Ольга 
разом з колегами не раз рятували дитячі 
життя, у тому числі і від підступного ко-
віду. Саме завдяки їхній праці у відділенні 
найкращі показники з надання допомоги 
діткам, хворим на коронавірусну інфекцію. 
А Тернопільщина має нульову смертність 
серед дитячого населення, і це, звісно, дуже 
тішить.

Її щепили вакциною CoviShield — це 
індійський аналог вакцини AstraZeneca.

— Я не хворіла на коронавірус, і мої рід-
ні — теж. Саме тому прийняла для себе це 
рішення — вакцинуватися, аби захистити 
своїх близьких, своїх знайомих, — каже лі-
карка. — Працюючи з інфекційними неду-
гами вже не один десяток років, я знаю, що 
саме вакцинація дасть можливість сформу-
вати колективний імунітет до коронавірусу.

21 травня Ольга Дивоняк отримала другу 
дозу вакцини.

Пані Василина отримала 100-тисячну дозу вакцини
100-тисячна людина отримала щеплення 

від COVID-19 у Тернопільській області 22 
липня.

— Це моя друга вакцина і в мене чудове 
самопочуття. Буду заохочувати всіх подруг 
та знайомих пройти вакцинацію. Також це 
дуже приємно, що я стала стотисячною, 
адже це свідчить, що у нас чимало свідомих 
людей, — розповіла мешканка смт Велика 
Березовиця Василина Сковронська.

Пані Василині 73 роки. Вона каже, що 
погоджуватись чи ні на вакцинацію на-
віть не роздумувала. На щеплення вони 
прийшли вдвох із чоловіком, паном Дми-
тром. Обоє отримали другі дози вакцини 
AstraZeneca.

Жінку в ОДА відзначили подарунком: 
вручили кухонну техніку. 

— Я рада вітати стотисячну людину, 
котра отримала вакцину від коронавіру-
су. Я раджу всім охочим, які ще цього не 

зробили, пройти імунізацію та захистити 
себе і близьких, — зазначила керівник де-
партаменту охорони здоров'я ТОДА Ольга 
Ярмоленко.

Жінка каже, що ні у неї, ні в її чоловіка 
жодних побічних дій від вакцини не було. 
Обоє почуваються чудово. А те, що її вирі-
шили відзначити, стало приємною неспо-
діванкою та підняло настрій усій родині.

Вакцинувався журналіст «RIA плюс»
У березні окрім медпрацівників залиш-

ками вакцини дозволили щеплювати лі-
дерів думок, відомих людей, журналістів 
для популяризації вакцинації. Журналіст 
«RIA плюс» також вирішив вакцинуватися 
і розповів у матеріалі усе, як є — як можна 
було отримати безкоштовне щеплення та 
свої відчуття після вакцинації.

Для цього став у чергу на залишок 
AstraZeneca. 13 березня вакцинувався.   

— У день після ін’єкції ніяких побічних 
проявів не було. Кілька разів я вимірював 
температуру. Однак на ранок наступно-
го дня побічні реакції все ж проявилися 
– невеликий біль у м’язах, температура 
піднялась до 37,8 градуса. Згодом самопо-
чуття покращилося. На ранок вже не було 
ані підвищеної температури, ані поганого 
самопочуття, — пригадує журналіст.

Другу дозу довелося чекати не рекомен-
дованих 12 тижнів, а майже 15. В Україні 

настав момент, коли AstraZeneca просто 
закінчилась, а обіцяна партія не надходила. 
Це сталось саме тоді, коли повинні були 
починатися ревакцинації. Нову партію все 
ж доставили, і лікарі почали телефонувати 
до пацієнтів.  Але зрештою хлопець доче-
кався і вакцинувався 23 червня. 

І хоча друга доза вакцини теж не про-
йшла без побічних ефектів, але вони ми-
нули швидко.

Одним з перших вакцинувався професор  
Михайло Андрейчин

Щеплення отримав і відомий професор–
інфекціоніст, академік НАМН України, 
практикуючий лікар, який бере участь у 
боротьбі з пандемією, Михайло Андрейчин. 
Професор розповів, чому не варто боятися 
щеплень.

– Вакцинуватися – це було моє рішен-
ня, – каже Михайло Андрейчин. – На 
COVID-19 в Україні перехворіли мільйо-
ни людей, десятки тисяч померли. До того 
ж, треба розуміти, що наразі не всі хворі 
потрапляють до статистики, і цю цифру 
можна множити на 3, а то і на 4. Україну 
пандемія не оминула. Тому ми повинні 
якомога швидше вакцинуватися і вироби-
ти колективний імунітет від коронавірусу. 

Як розповідає професор – боятися вак-
цинуватися не потрібно. Це стосуються не 
лише вакцини від коронавірусу, а й інших 
хвороб. Саме завдяки щепленням ми фак-

тично забули про небезпечні хвороби, які 
винищували мільйони людей. 

– Зараз ми зіштовхнулися з пандемією 
коронавірусу. Це дуже небезпечна недуга, 
яка викликає чимало ускладнень і багато 
людей, навіть після того, як перехворіли, 
продовжують боротися з її наслідками, — 
зазначає професор.

Вакцинуються лідери думок
У травні обидві дози вакцини отримав 

громадський активіст, голова громадської 
організації людей з інвалідністю «Вікторія» 
Іван Космина. 

«Навколо вакцин від Covid-19 в Україні 
існує безліч страхів і упереджень, – зазначає 
Іван Космина. — Тим часом, цей страшний 
вірус забрав понад 42 000 життів в Україні», 
— пише чоловік у соцмережі.

Вакцинувався пан Космина китайською 
вакциною Coronavac, хоча зізнається, спо-
чатку  побоювався китайської вакцини. 
Після першої вакцинації ніяких змін не 
відчув, а коли вкололи другу  дозу, то була 
температура вночі і відчувалася сильна вто-
ма. Але усе терпимо… 

— Якщо ВООЗ, розглянувши всі докумен-
ти, дані клінічних випробувань, інформацію 
про заводи, на яких вакцину виробляють, 
говорить, що вона — хороша, для мене 
цього достатньо. Також цією вакциною 

вакцинувався триразовий чемпіон світу з 
футболу в складі збірної Бразилії Пеле, – 
говорить активіст. – Навіть якби зараз у 
мене був вибір, я б зробив це знову. Про 
вакцинацію не шкодую. Найперше, чим 
допомогла мені вакцина, це зняла психо-
логічну напругу. З усіх медіа кожного дня 
звучала статистика про кількість померлих, 
та й багато знайомих померли від ковіду, а 
я знаходився в зоні ризику.

Отримала щеплення і захворіла двічі
Журналістка Ірина Небесна першу дозу 

вакцини AstraZeneca отримала 18 березня. 
Жінка розповідає, що реакція на щеплення 
проявилась наступного ж дня. А за 2,5 тижні 
відчула симптоми застуди.

— Медики попереджають, шо імунітет 
формується впродовж 2 тижнів після ще-
плення. Я вирахувала, де могла заразитися, 
— це було на 8-9 день після вакцинації. 
Ще тиждень минув, поки відчула перші 
симптоми, — пригадує Ірина. —  Тож вранці 
наступного дня здала ПЛР-тест. Результат 
– позитивний. Перебіг хвороби був легким. 

Другу дозу вона отримала 16 червня. За 
кілька тижнів Ірина Небесна отримала 
Сертифікат про щеплення, а вже за три 
дні знову відчула симптоми застуди. На 
4-й день усе минуло, але про всяк випа-
док Ірина зробила експрестест. Результат 
був негативним. За кілька днів вона без 
жодних підозр поїхала по роботі в Київ. 

Коли учасники заходу здали експрестести 
на коронавірус, в Ірини він виявився пози-
тивним, ще один – негативний. ПЛР-тест в 
лабораторії показав позитивний результат.

– Другий раз ковід переношу практично 
безсимптомно. Щодо вакцинації, то, думаю, 
це саме вона допомагає мені легше пере-
нести ковід, бо зазвичай застуди у мене не 
так просто минають.

ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM

Наші герої-медики з перших 
днів пандемії були на передовій 
боротьби з коронавірусом. Вони 
приймали для себе рішення вак-
цинуватися, аби захистити своїх 

близьких, знайомих, аби показати, 
що це безпечно і потрібно, щоб 
сприяти виробленню колектив-
ного імунітету. Хтось — власним 
прикладом спонукав потурбуватися 
про здоров'я інших, а журналісти 
розповідали, як усе відбувалося.

ІСТОРІЇ ВАКЦИНОВАНИХ ВІД COVID
Досвід � «RIA плюс» розповідає про тернополян та жителів 
області, які вже вакцинувалися проти COVID-19. Серед них лікарі, 
журналісти та лідери думок. Є тут і історія жінки, яка отримала 
100-тисячну дозу вакцини в області. Це відбулося 21 липня
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цина Comirnaty, більше відома 
за назвою виробника — Pfizer. Її 
ефективність складає 95%. Інтервал 
між введенням — 21 день.

Ще одна вакцина, яку застосову-
ють у США та країнах Європи — 
Moderna. Інтервал між введенням 
28 днів. Ця вакцина нещодавно 
потрапила в Україну. Її ефектив-
ність складає 94,1%. Також вона 
повністю захищає організм від 
важкого перебігу хвороби.

Новий етап 
вакцинації

Раніше вакцинуватися могли 
лише окремі категорії населення. 
Спершу щеплювали медиків, вій-
ськовослужбовців, правоохоронців, 

лідерів думок. Згодом почали ще-
плювати працівиків геріатричних 
центрів та інтернатних закладів. 
Вакцинували також рятувальників, 
вчителів та організовані колективи. 
Згодом почали працювати центри 
вакцинації, де щеплювали всіх охо-
чих вакциною Coronavac. 

21 липня в Україні стартував 5–й 
етап кампанії імунізації. Тепер ще-
питися можуть всі охочі, віком від 
18 років будь-якою вакциною. Для 
цього варто лише прийти на пункт 
щеплення. Цей етап передбачає 
використання усіх вакцин, які нині 

є в Україні.
Міністр охорони здоров’я Украї-

ни Віктор Ляшко під час брифінгу 
повідомив, що записатися на вак-
цинацію можна онлайн або ж от-
римати щеплення в порядку живої 
черги.

Щоб стати в чергу онлайн 
на щеплення в Центрі вакцина-
ції на проспекті Злуки, терно-
поляни повинні зареєструватись 
або авторизуватись у кабінеті па-
цієнта на головній сторінці сайту 
https://www.medical.te.ua/ua/. У ка-
бінеті пацієнта вибрати вкладку 
«Записатись на вакцинацію від 
COVID-19». Вибрати КНП «Центр 
первинної медико-санітарної до-
помоги» м. Тернопіль. Обрати етап 
щеплення — перший чи другий.

Можна звернутися до свого сі-
мейного лікаря або безпосередньо 
прийти у пункти вакцинації без 
попереднього запису.

Чи безпечно та які 
побічні дії

Багато людей переймаються че-
рез можливі побічні дії. Лікарі ж 
заспокоюють та наголошують — 
вакцини повністю безпечні.

Як розповідають медики, немає 
жорстких вимог, які треба дотри-
муватися перед вакцинацією. Го-
ловне — людина повинна бути 
здоровою, не повинна мати алергії 
на компоненти вакцини та мати 
хороше самопочуття. Краще про-
консультуватися з лікарем перед 
тим, як робити щеплення від ко-
ронавірусу.

Не рекомендують вакцинувати-
ся протягом шести місяців після 
хвороби на Covid-19, протягом 
14 днів після щеплення від іншої 
хвороби. Якщо йдеться про певні 
невідкладні щеплення, то їх можна 
робити, навіть якщо після ін’єкції 
вакциною від Covid-19 не минуло 
14 днів.

Серед побічних ефектів може 
проявитися біль в місці уколу, го-
ловний біль та біль у м’язах, слаб-
кість, температура. Це нормальна 
реакція організму. Ці прояви ми-
нають вже через 1–3 дні.

ТЕМА

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

В області триває імунізація на-
селення. Лікарі закликають терно-
полян щеплюватися. Особливо це 
стосується тих категорій населення, 
які є в групі ризику — пенсіоне-
ри, люди з хронічними хворобами, 
особи, які у зв’язку з особливос-
тями своєї роботи контактують з 
великою кількістю людей.

Відмов від 
ревакцинації немає

Як розповіла координаторка 
вакцинальної кампанії в області 
Марія Павельєва, ще ніхто не від-
мовився від другої дози вакцини. 
Навпаки — люди хочуть щепитися 
та йдуть до центрів вакцинації ці-
лими сім’ями.

— Люди самі зацікавлені у ревак-
цинації, бо для отримання серти-
фікату про вакцинацію необхідно 
пройти повний курс та отримати 
дві дози вакцини від COVID-19, — 
зазначає пані Павельєва.

Чим щеплюють
В Україні дозволена імунізація 

різними вакцинами. AstraZeneca — 
вакцина, яку розробили спеціаліс-
ти Оксфордського університету та 
британсько–шведська компанія 
AstraZeneca. За останніми дани-
ми, препарат на 79% ефективний 
від захворювання на коронавірус 
з появою симптомів та на 100% 
захищає від важкого перебігу.

Coronavac — від китайського 
виробника. Її вводять з інтерва-
лом у 14–28 днів. Її ефективність 
в різних країнах показала різні 
результати — від 50 до 91%.

Американсько–німецька вак-

ЩЕПИТИСЯ ВІД КОВІДУ МОЖУТЬ 
ВСІ ОХОЧІ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ
Імунізація � В Україні розпочався 
5–й етап вакцинальної кампанії. Що це 
означає? Хто, як та головне, чим може 
щепитися? Що потрібно знати зараз про 
вакцинацію — читайте в матеріалі

Всі охочі тепер можуть в будь–який 
день тижня прийти в Центр чи пункт 
вакцинації. Центри вакцинації є в 
Тернополі, Чорткові, Заліщиках, 
Бережанах, Теребовлі, Кременці, 
Гусятині, Підволочиську, Зборові, 
Борщеві.
– В Тернопільській області діє 11 
центрів вакцинації, – розповіла 
начальниця департаменту охо-
рони здоров’я ОДА Ольга Ярмо-
ленко. – Крім того, функціонує 56 
пунктів вакцинації. Ми активно 
відкриваємо центри вакцинації в 
області, навіть у райцентрах до 10 

тисяч населення. Адже це дасть 
можливість людям, які живуть у 
віддалених селах, приїхати та іму-
нізуватися. Також ми звертаємося 
до голів громад сприяти органі-
зованому перевезенню людей до 
пунктів щеплення.
Залежно від вакцини, якою ви 
хотіли б щепитися, вам потрібно 
приїхати в той чи інший пункт іму-
нізації, оскільки в кожному пункті 
використовують різні вакцини. У 
Тернополі таких пунктів чотири.
Отримати вакцину Moderna мож-
на за адресою: м. Тернопіль, вул. 

Коцюбинського, 3 (спорткомплекс 
Тернопільського національного ме-
дичного університету) до 16.00 
години. 
Вакцину Comirnaty від Pfizer можна 
отримати у центрі вакцинації, що на 
проспекті Злуки, 45 (Центр дозвілля 
ім. Довженка) до 16.00 години. 
Зробити ревакцинацію вакциною 
AstraZeneca можна за адресою: вул. 
Шпитальна, 4 із 9.00 до 14.00 год.
Вакцинуватися препаратом 
CoronaVac від Sinovac можна за 
адресою: Шпитальна, 4 із 14.00 
до 16.00 години.

Де працюють пункти вакцинації та які там вакцини?

Тернополяни приходять до центрів вакцинації, щоб 
щепитися та захистити себе

Значно страшніші не 
побічні дії, а ризики 
ускладнень, які можуть 
виникнути через 
хворобу. Вакциновані 
ж захищені від 
ускладнень
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Станом на 26 липня в Терно-
пільській області вже є 112016 
щеплень різними вакцинами. 
Першу дозу отримали 72 624 
особи. Дві дози мають 39 392 
особи. 
Найбільше в Тернопільській 
області щеплено осіб вакци-
ною AstraZeneca – майже 50 
тис. осіб.  Використано майже 
40 тис. доз Pfizer. Використали 
близько 19,6 тис. доз китайської 
вакцини Coronavac. Найменше 
поки що використали вакцини 
Moderna, оскільки її нещодавно 
доставили в регіони, – 2713 доз, 
станом на 26 липня.

Довідка

100% ефективної вакцини не існує
МИХАЙЛО 
АНДРЕЙЧИН, 
АКАДЕМІК 
НАМН УКРАЇНИ, 
ПРОФЕСОР–
ІНФЕКЦІОНІСТ:

—  Н і к о л и 
не можна досягнути 100% 
ефективності вакцинації. При-
близно 5–10% населення має 

дефекти імунної системи, імунну 
слабкість. Навіть якщо щепити їх 
найкращою вакциною — імунітет 
не виробиться, або він буде дуже 
слабкий. Тому не можна вима-
гати 100% ефективної вакцини, 
бо такої просто не існує. Але вже 
після першої вакцини у людини 
формується імунітет до коронаві-
русної інфекції і навіть одне ще-
плення дасть свій ефект. 

Пандемія ще не закінчилася
ВАСИЛЬ КОПЧА, 
ДОКТОР 
МЕДИЧНИХ 
НАУК, ВЧЕНИЙ, 
ПРОФЕСОР–
ІНФЕКЦІОНІСТ:

– Вакцина, на 
жаль, не гаран-

тує того, що ніхто не захворіє. 
Вона дозволяє перенести хво-
робу легше. Це дуже важливо 
з точки зору пацієнта. Але лю-
дина може залишатися дже-

релом збудника. Цим вакцина 
від коронавірусу відрізняється 
від усіх інших. Якщо я вакцину-
вався від кору – не захворію на 
кір, і в такий спосіб можна по-
гасити епідемію. Але не вийде 
погасити епідемію коронавіру-
су тільки шляхом вакцинації. 
Це можна зробити тільки в по-
єднанні з багатьма карантин-
ними заходами. І це стосується 
всіх вакцин від коронавірусу, 
які зараз існують. 

Як мати свідоцтво
Якщо ви пройшли повний курс 

вакцинації — зможете подорожува-
ти в деякі країни без проходження 
самоізоляції чи здачі ПЛР–тесту. 
Для цього треба отримати у свого 
сімейного лікаря міжнародне сві-
доцтво про два щеплення. 

Журналіст «RIA плюс» переві-
рив, чи легко його отримати. З’я-
сувалося, з цим можуть бути про-
блеми, тому про це варто подбати 
завчасно, бо чимало людей під час 
відпусток приходять до сімейних 
лікарів. З собою треба мати закор-
донний паспорт. Лікар звірить ін-
формацію у паспорті та свідоцтві. 
Документ дійсний 6 місяців після 
другого щеплення.



10 RIA плюс, 28 липня 2021ЩО КОМЕНТУЮТЬ

Понад 40 коментарів зібрала 
на сайті 20minut.ua про новий 
челендж, який дістався і Терно-
поля. Діти, переважно молодшо-
го та середнього шкільного віку, 
скручують ковпачки на ніпелі з 
коліс автомобілів і хваляться сво-
їми «здобутками» на платформі 
Тік-Ток.

Тернопільські водії все частіше 
стають жертвами крадіжок школя-
рів. Кажуть, ті «працюють» група-
ми. Поки один скручує ковпачки, 
ще один чи двоє прикривають 
його від зайвих поглядів та див-
ляться, чи не йде часом власник 

ЧОМУ В АВТО СКРУЧУЮТЬ КОВПАЧКИ 
ТА КОМУ ЗА ЦЕ ВІДПОВІДАТИ

 В останні місяці все частіше в Тік-Ток молодь викладає 
відео, де хвалиться накраденими ковпачками, а також 
діляться лайфхаками, які ковпачки варто скручувати, які 
ні та як це зробити швидко

Після сильних дощів на вулиці утворилися глибокі калюжі і намули

Хоч на човні пливи! Затопило і замулило Галицьку: 
чому ніхто не вирішує проблему тернополян

Повний текст 
та усі коментарі 
ви можете прочи-
тати за QR-кодом

Повний текст 
та усі коментарі 
ви можете прочи-
тати за QR-кодом

машини, або перехожий.
Журналісти «RIA плюс» з'ясу-

вали, кому відповідати за дрібні 
крадіжки дітей та які наслідки 
для автомобіля.

У коментарях багато читачів 
скаржаться, що і на їхніх маши-
нах нещодавно поскручували ков-
пачки. Чимало людей прагне по-
мсти шибеникам. Хтось іронізує 
з приводу виховання батьками і 
висловлює свою точку зору, кому 
це може бути вигідно.

Публікуємо найцікавіші комен-
тарі, зберігаючи орфографію ко-
ристувачів.

В мене два відкрутили в 
Тернополі.

Сергий Лесь

На лісоповал придурки хо-
чуть, зайнятися нічим.

Василь Янішевський

Василь Янішевський

В мене ще тижні три тому, 
зі всіх коліс... в Тернополі.

Ihor Romaniuk

Дітки — це ж ваше лице. 
Боронь Боже бити по паль-
цях. Нехай крадуть. Завтра ще 
появиться якийсь челендж, 
наприклад, непристойний. 
Це ж Китай винен. А хто ж 
іще. Так ви і країну просрали 
на сході. Нехай роблять діт-
ки. Нехай. Молоді мамочки і 
папіки дбають за виховання. 
Це ж дітки. Головне бути па-
тріотом. Патріоти без ковпач-
ків це взагалі прекрасно))).

thirtydollarsaday

У нас на Куліша, 6 така ж 
проблема. Після сильних до-
щів, коли переповнені водо-
стоки, дощова вода топить 
підвали, руйнує майданчик. 
Вважаємо, що проект щіль-
ної забудови нашого району 
(Площа Ринок) не врахував 
кількості можливих опадів, за-
мало водостоків. Наш будинок 
теж стоїть в найнижчій точці, 
води з провулку Тарнавського 
і прилеглих територій течуть 
до нас. ОСББ придбано насос, 
мешканці гуртуються і відка-
чують воду, але це боротьба з 
наслідками, але міській владі і 
забудовникам варто подумати 
як усунути причину. Можливо, 
збільшити наявні водостоки.

Перцак Надія

Може, то продавці ковпач-
ків зацікавленні в тих крадіж-
ках? Так, як колись шклярі 
посилали дітей бити вікна, 
щоб батько його вставив і 
заробив кошти для сім’ї.

Я просто вголос подумала. 
Бо нормальні психічно 'здо-
рові діти, котрі мають адек-
ватних батьків, так робити не 
будуть. З дітьми треба розмов-
ляти, пояснюючи деякі речі.

Оксана Терещук

В мене теж відкрутили всі 
чотири в Козові

Богдана Кривак

Челендж буде коли руки по-
викручують в другу сторону.

Roman Gnativ

Це все НЕНАЛЕЖНА ро-
бота містобудівників, архітек-
торів, урбаністів. І, на жаль, 
відсутність господаря в місті 
останні 10 років!

Viktoriia Voloshyn

Там з покон віку була вели-
чезна яма з водою. Але лохів 
тупо розвели побудувавши в 
тому болоті будинки і продав-
ши їм там "житло". І це болото 
нереально осушити воно там 
було і буде завжди.

Viktoriia Voloshyn

Петро Беріт це так але все 
починається з маленького...

Vasyl Humnytskyi

Думаю скоро буде відео як 
комусь дають п.....и Ждем)

Раміль Алієв

І у нас відкрутили в Тер-
нополі

Галина Глинська

Добре що клефом не зали-
вають ніпеля

Володя Древніцький

В мене вже скрутили

Володя Древніцький

Курча... Челендж... В мене 
стирили... Руки повідривати 
за такий челендж

Andrii Stasyshyn

Є вихід, стандартні плас-
тикові ковпачки не цікаві 
школярам)

Ivan Murovets

Я, до речі, піймав двох біля 
нас, але не знав про челе-
ндж.....треба було вуха намяти.

Ігор Паскевич

А я то думаю, хто в мене 
повідкручував, а то в них 
челендж, ох би зловити того 
дєятіля, він би їх зубами на-
мертво закручував.

Ivan Yurash

Нічого дивного,вода після 
зливи мусить десь подітися,а 
їй перекрили дорогу,набуду-
вали будинків.

Oksana Zavadska

В водіїв також челенжер 
зловити і відкрутити вуха!!! 
Щоб батьки потім де вуха 
пропали

Георгій Гайдаш

Минулої ночі в тата на вул.
Карпенка вкрали всі ковпаки. 
Думав, що загубив, але мен-
ший онук одразу "просвітив", 
що дідусь потрапив у вир че-
ленджу....

Леся Чаплінська

Крадуть досить багато по 
місту але ковпачок суто від 
бруду захищає, їздити без ньо-
го не є небезпечно...

Петро Беріт

Пам'ятка батькам дітей, 
коли піймають, не кажіть що 
то діти і пальці ламати їм не 
можна. Не виховали ви, за вас 
зроблять інші.

Василий Куктенко

В мене хром відкрутили))))

Юрій Вовк

В мене також відкрутили

Вікторія Малініна

Хоч на човні пливи! Затопило 
і замулило Галицьку: чому ніхто 
не вирішує проблему тернополян

Чимало коментарів на нашому 
сайті зібрала стаття про затоплен-
ня кількох будинків на вулиці 
Галицькій у Тернополі. Нагада-
ємо, минулого тижня Тернопіль 
заливало рясними дощами, тож 
до ліквідації наслідків негоди 
подекуди навіть залучали ряту-

вальників.
У редакцію «RIA плюс» зверну-

лися мешканці будинків, що на 
вул. Галицькій, 37 і 39 із пробле-
мою затоплення прибудинкової 
території після нічної зливи, 19 
липня. Люди казали, що у них 
так постійно, щойно впаде дощ. 
Після злив ситуація плачевна – 
затоплює навіть квартири та офі-
си, що на перших поверхах. Ні 

пройти, ані проїхати. Що кажуть 
у міській раді та обслуговуючому 
підприємстві будинків, читайте 
у статті, а зараз ми публікуємо 
найцікавіші коментарі.

Diana Olijnyk
стаття про
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, ВАДИМ ЄПУР, 096-
46-81-758, FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM

Володимир Єрмійчук працює лі-
фтером уже 18 років. Раніше мав 
роботу у тернопільському аеропор-
ту. Він лагодить та запускає меха-
нізми, адже має відповідну освіту. 
За дільницею майстра закріплені 
ліфти у різних районах Тернопо-
ля. Раз на місяць він обов’язково 
йде їх перевіряти. Ходить завжди 
з напарником на виклики та пере-
вірку, тому що за технікою безпе-
ки одному це робити заборонено. 
Чоловік живе своєю роботою і її 
особливостями поділився з чита-
чами «RIA плюс». 

— Ви працюєте і у свята та ви-
хідні?

— Ні. Ми працюємо в будні. 
На свята, нічний час та вихідні 
для порятунку є аварійна служба. 
Це окрема структура.

— Що стає найчастішою причи-
ною поломок «серця» багатоповер-
хівки?

— Однозначно, люди. Саме 
мешканці того чи іншого будинку 
його перевантажують, стрибають 
у кабіні, палять кнопки, неналежно 
користуються, а потім викликають 
нас.

Новий ліфт коштує дуже дорого, 
а більшість з тих, що є, вже від-
працювали кілька десятків років. І 
ще стільки ж пропрацюють, якщо 
ними належно користуватимуться. 
Замінити кілька деталей, і він буде 
далі працювати. 

— Скільки ліфтів у Тернополі по-
требують ремонту?

— Майже всі. Зі 199 ліфтів, які 
ми обслуговуємо, лише 20 ремон-

ту не потребують. Річ у тім, якщо 
ліфту понад 25 років, він потребує 
заміни. А в нас є такі, яким понад 
40 років. Це дозволено, якщо піс-
ля відповідного терміну ліфт ще 
знаходиться в хорошому робочому 
стані. Для цього проводять екс-
пертну оцінку.

— Які найстаріший та найновіший 
ліфти, що ви обслуговуєте?

— Найстаріший в мене — 
1978 року випуску, ровесник бу-
динку, у якому його встановили. 
А найновішому лише два роки. 

— Чи часто витягуєте з ліфта 
людей?

— Взагалі, коли витягаємо лю-
дей, вони реагують по-різному, 
одні дякують, інші кричать. Одного 
разу поїхали на виклик, витягува-
ти з ліфта жінку. Коли приїхали, 
її чоловік спробував накинутися 
на мене з розвідним ключем. Ніби 
це я винуватий у тому, що вона 
застрягла.

Та ми ж в цій роботі маємо 
бути і психологами. Тому полі-
цію не викликав. Заспокоїв сам. 

Стукнув по лобі і відібрав ключ, 
сказав: «Ще раз до мене з ключем 
підійдеш, я цим же ключем тебе 
«приголублю»» (посміхається). Але 
в такій ситуації я був тільки одного 
разу.

— А коли людина застрягла, чи 

ІЗ ЯКИХ ПАСТОК ВДАЄТЬСЯ 
ВИЗВОЛЯТИ ТЕРНОПОЛЯН?
Професії � Тернополянин Володимир 
Єрмійчук працює майстром дільниці 
ліфтової служби «Максима». Робота 
чоловіка – лагодити ліфти, більшості яких 
уже понад 25 років. Приголомшливими 
історіями чоловік ділиться з читачами «RIA 
плюс»

були випадки, що довелося їй ви-
кликати швидку?

— У мене таких випадків не було, 
а от в моїх колег так. Але як тільки 
двері ліфта для жінки відкрили, 
їй стало краще. Взагалі причин 
знепритомніти в ліфті мало, адже 
там є решітки для доступу повітря, 
а якщо у вас клаустрофобія (страх 
замкнутого простору), то ви в ліфт 
і так не зайдете.

— Що варто робити, коли застряг 
у ліфті?

— У кабіні мають бути написані 
відповідні правила. До того ж, там 
є і наліпки з номером до аварійної 
чи ліфтової служби. А от те, що 
вандали їх здирають, тут вже про-
блема мешканців будинку, і саме 
вони мають слідкувати за поряд-
ком.

— А якщо застряг і не знаю, або 
не маю номера до аварійної служби?

— Бажано в ДСНС не телефону-
вати, тому що зазвичай працівники 
цієї служби діють не так обереж-
но, м’яко кажучи. Ми відкриваємо 
за допомогою спеціальних відми-
чок, кілька хвилин, і двері відкриті. 
У службі ДСНС часто застосовують 
гідравлічний домкрат і фактично 
виламують двері.

На моїй практиці таке ставалося 
двічі. Але зазвичай ми приїжджає-
мо швидше рятувальників.

— Чи часто люди тягнуть у ліфт 
важкі речі, цемент, меблі?

— Так-так, часто. І цемент, і 
людей багато іноді заходить, ліфт 
перевантажують. Тоді електрощи-
тову вибиває, і механізм зупиня-
ється, поки хтось з нас не приїде і 
не звільнить бранців. Виїжджаємо 
на виклики машиною, аби швид-
ко прибути. За нормами маємо 
приїхати за 15 хвилин. Стараємо-
ся встигнути. Хіба ввечері трохи 

 «Коли визволяємо 
людей з ліфта, 
реагують по-різному: 
хтось дякує, хтось 
свариться»
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Пан Єрмійчук вже 18 років лагодить ліфти

Щомісяця ліфтери складають план, який ліфт та коли 
перевірятимуть

ІНТЕРВ'Ю

тяжче це зробити через затори.
— У багатьох існує острах, що 

ліфт може випадково обірватися. 
Чи можливо це?

— Можу заспокоїти всіх. Це 
неможливо. На кожному ліфті, 
навіть найстарішому, є обмежувач 
швидкості. Коли кабіна перевищує 
швидкість руху на 25 відсотків від 
дозволеної, обмежувач швидкості 
спрацьовує автоматично і блокує 
її в шахті. Впасти у кінець шахти 
ви не зможете. За нормами ліфт 
везтиме вас зі швидкістю 0,71 ме-
тра за секунду.

— А коли вимикають електрое-
нергію в будинку, ліфт також зупи-
няється? Тоді вам доводиться його 
запускати?

— Ні, роботу він відновлює сам 
після увімкнення електроенергії. 
Зізнаюся, останнім часом відклю-
чення електроенергії частішають, 
а нас навіть не попереджають про 
це. Доводиться кожного ранку 

шукати інформацію в інтернеті 
про відключення в тих чи інших 
районах.

— Якщо між двері потрапить рука 
чи нога, чи рушить ліфт?

— Однозначно, не рушить. Щоб 
він продовжив рух, потрібно, щоб 
щілина між дверима була менше 
сантиметра. Якщо поставити ногу 
між дверима, двері просто зійдуть-
ся, вдаряться об ногу і відкриються. 

— А коли людина заходить з 
домашнім улюбленцем на повідку 
і закрила двері, повідок опинився 
між ними, а песик чи кіт по той бік 
дверей? У такому випадку ліфт ру-
шить і як діяти?

— Такі випадки були в нас. 
Якщо вчасно не відреагувати, 
собачку просто задушить. Перш 
за все викиньте з рук повідок. По-
тім натисніть на кнопку «СТОП». 
В кожній кабіні ліфта вона є. 
А далі натискайте на кнопку того 
поверху, з якого ви рушили.Цей мотор піднімає і опускає «серце» багатоповерхівки
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У Теребовлі ми не можемо підтвер-
дити чи спростувати діагноз. Це 
можуть зробити лише в Обласному 
диспансері на основі спеціальних 
досліджень. Тобто, гістологічного 
підтвердження.

Окрім консультацій, призна-
чаю симптоматичне лікування. 
Це означає, що тут, на місці, ми 
можемо надати людям амбулатор-
ну допомогу або при потребі гос-
піталізувати хворого в стаціонар. 
Наприклад, це може бути, коли 
в людини важкий стан після хімі-
отерапії, після променевої терапії 
або після оперативного втручання. 
Також веду диспансерне спосте-
реження за хворими, які мали чи 
мають онкозахворювання.

— Як люди реагують, коли чують 
вперше: «У вас підозра на рак»?

— Всю інформацію про стан здо-
ров’я людини, згідно з наказом, ми 
маємо надавати самим пацієнтам. 
Так, інколи непросто це зроби-
ти. Але маємо бути відвертими 
і описувати все: який стан і які 
варіанти лікування є, які можуть 
бути побічні дії від хіміотерапій, 
наприклад, чи які ускладнення 
можуть виникнути у хворого.

Звісно, спочатку це шок. Інколи 
страх. Але тоді пояснюєш, що це 
не вирок. Все залежить від типу 
пухлини, від локалізації, від стадії.

— Як часто рак виявляють на піз-
ніх стадіях?

— Це питання особливо акту-
альне в час карантину. За даними 
національного реєстру, за 2021 рік 
кожен п’ятий випадок раку в Тер-
нопільській області виявляли, 
на жаль, на четвертій стадії. І тут, 
справді, здебільшого призначають 
симптоматичне лікування, для 
того, аби продовжити тривалість 
життя і покращити його якість…

— У чому люди мають бути обач-
ними, аби онкозахворювання вияв-
ляти на ранніх стадіях? Що робити?

— Є чимало програм скринін-
гу для раннього виявлення раку. 
Серед них самодіагностика грудей, 
жінкам до 40-ка років рекомендо-
вано періодично проходити УЗД, 
після 40-ка — мамографію.Тому 
важливо профогляди проходити 
обачно. Також важливо, аби лікарі 
інших спеціальностей не упуска-
ли питання онконастороженості. 
І самі пацієнти, маючи обтяжений 
сімейний анамнез чи фактори ри-
зику виникнення онкопатології, 
вчасно звертались на обстеження 
та за допомогою.

— Які побічні ефекти найчастіше 
є після хіміотерапії? 

— Це дуже індивідуально, хтось 
добре переносить «хімію», хтось 
дуже важко, бувають випадки, коли 
вона протипоказана. Усе залежить 
від організму, від того, яка схема 
лікування, від самих препаратів. 
У багатьох загальна слабкість, ну-
дота, блювання… Так, людям важ-
ко в такому стані. Але їх тішить 

ЛІКАР ДО 30

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

Молода лікарка Христина Нич 
менше, ніж пів року працює ра-
йонним онкологом поліклінічного 
відділення КНП ТМР «Теребов-
лянська міська лікарня». Але за цей 
час вона вже провела понад тися-
чу прийомів хворих із непрости-
ми діагнозами. Дівчина каже, що 
бути лікарем та рятувати людські 
життя мріяла ще з дитинства, а за-
раз найголовніше для неї — щоб 
люди, навіть у найважчих ситуа-
ціях зі здоров’ям, не опускали рук 
і вірили в краще.

Всього на обліку теребовлян-
ського онколога — понад 1800 па-
цієнтів… До пані Христини при-
ходять люди з підозрою на онко-
захворювання, ті, в яких захворю-
вання лише виявили, приходять і 
люди з «запущеними» випадками 
раку, який виявляють на пізніх ста-
діях та який не підлягає лікуванню. 
Серед них — як діти, так і дорослі. 
Є і ті, хто сам від медичної допо-
моги відмовляється, хтось через 
брак коштів, хтось каже: скільки 
Бог відміряв, стільки й проживу… 
До кожного пані Христина знайде 
добре слово та слушну пораду.

— Пані Христино, розкажіть, чому 
обрали такий напрямок медицини? 
Де навчались та де працювали лі-
карем-інтерном?

— Стати медиком — це була мрія 
всього мого життя. Мене не ляка-
ло ні майже вісім років навчання, 
ні те, що емоційно така робота 
не проста. Я навчалася в Буко-
винському державному медич-
ному університеті. Вступила туди 
у 2013-му році. І одразу зрозуміла, 
що вибрала правильний шлях.

Заочну частину інтернатури 
я проходила на базі Тернопіль-
ського обласного онкологічного 
диспансера, очну частину — на базі 
кафедри онкології і радіології уні-
верситету, де і навчалась.

Щодо онкологічного напрямку, 
до останнього не могла визначи-
тись, бо знала, що це нелегко. Але 
з іншого боку, це напрямок меди-
цини, який весь час розвивається, 
і тут, мабуть, я справді можу реа-
лізувати це своє бажання — ряту-
вати людей з ситуацій, які можуть 
здаватись безнадійними.

— Що найскладніше було під час 
інтернатури? 

— Під час навчання в універ-

ситеті ми вивчали теоретичний 
матеріал, практики було доволі 
мало. А під час інтернатури ти вже 
займаєшся практичною діяльніс-
тю. Маєш дуже швидко приймати 
рішення щодо лікування. Бо є мо-
менти, коли на вагу золота кожна 
хвилина. Онкологічне лікування 
відрізняється від усіх інших. Тут є 
три методи спеціального лікування: 
хірургічний, лікування хіміотерапі-
єю і променевою терапією.

З часом ти все більше набира-
єшся досвіду. Під час інтернатури 
я працювала під керівництвом лі-
карів, з часом почала самостійно 
вести пацієнтів, вела консультатив-
ний прийом хворих, направляла 
хворих на різноманітні обстежен-
ня, довіряли і проводити біопсії, 
пункції. На прийом приходили і 
люди, в яких підозри були необ-
ґрунтовані, і люди, у яких онко-
захворювання лише виявили, і 
воно було на ранніх стадіях. Але 
доводилось і працювати з тими, 

у яких виявляли рак на пізніх ста-
діях. Це найважчі випадки… Але 
також були хворі, які перебували 
під диспансерним наглядом, тобто 
вони лише проходили періодично 
обстеження після лікування, щоб 
не допустити прогресування чи 
рецидиву.

— Що зараз входить у ваші 
обов’язки? 

— Здебільшого це консультації 
та діагностика у людей, яких на-
правили інші спеціалісти. Часто 
люди самі приходять, у випадку, 
якщо мають підозри на онкозахво-
рювання. Під час прийому я роз-
питую про скарги, детально збираю 
анамнез, виконую клінічний огляд 
пацієнта, призначаю необхідні об-
стеження. Якщо дані обстежень і 
клінічної симптоматики свідчать 
про наявність у людини онкозахво-
рювання, чи про підозру на ньо-
го, скеровую її для подальшого 
обстеження і на консультацію 
в тернопільський онкодиспансер. 

ЯК НЕ ЗАХВОРІТИ НА РАК ЧИ 
ВИЛІКУВАТИСЯ? ПОРАДИ ЛІКАРКИ
Медицина  Щодня ця лікарка 
приймає людей з діагнозами, які лякають 
багатьох. 24-річнна лікарка-онколог 
Теребовлянської районної лікарні 
Христина Нич переконує: рак — не вирок. 
Шанси на одужання є в кожного

За менш ніж пів року роботи в Теребовлянській міській 
лікарні Христина Нич оглянула тисячі пацієнтів

«Тут іде своє 
життя, інколи 
стаються дива. 
Навпаки, ти якось 
більше починаєш 
цінувати те, що є 
в тебе»
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думка про те, що це просто треба 
пережити, далі буде краще. Щодо 
волосся, то це не обов’язково. Все 
залежить від призначених цито-
статиків (група протипухлинних 
препаратів). Звісно, жінкам важко, 
боляче прощатися з волоссям, але 
це не найважче, що їм доводиться 
переживати.

— Важко лікареві весь час бути 
серед таких нещасть?

— Ну я не можу сказати, що для 
мене це нестерпно. Не все так пе-
чально, як ви собі думаєте. Тут 
іде своє життя, інколи стаються 
дива. Навпаки, ти якось більше 
починаєш цінувати те, що є в тебе. 
Зрештою, як і патологоанатоми, 
просто роблю свою роботу. І по-
вірте, кожен з лікарів, яка спеці-
альність не була б, співпереживає 
своїм пацієнтам.

— За час роботи в теребовлян-
ській лікарні вам доводилось втра-
чати пацієнтів?

— Я працюю тут з березня, і 
за час моєї роботи, на жаль, до-
водилося зустрічатись і з таким. 
Зараз чомусь пригадується смерть 
двох пацієнтів. Один чоловік мав 
рак стравоходу і лише розпочав 
лікування. Він важко переносив 
хіміотерпію та загальний стан був 
важкий. Стадія раку — четверта. 
Також була жінка старшого віку, 
яка звернулась, коли в організмі 
було дуже багато метастатичних 
уражень. У зв'язку з погіршенням 
стану їй була протипоказана хіміо-
терапія. На жаль… Є і такі випад-
ки. Часто люди, у яких виявляють 

рак на пізніх стадіях, самі відмов-
ляються від лікування. Так, у них є 
за законом таке право. Ми пробує-
мо вмовляти, переконувати. Інколи 
це вдається, інколи, на жаль, ні. 
Бували випадки, коли люди, які 
мають усі шанси одужати, просто 
здаються і не хочуть лікуватись. 
Чимало людей не має змоги про-
сто оплатити курси хіміотерапії. 
Вони досить дороговартісні. Тому 
так часто ми бачимо в соцмережах 
прохання про допомогу. Деякі пре-
парати є у лікарні, деякими дер-
жава не забезпечує.

— Розкажіть про найменших па-
цієнтів. Як часто онкологічні захво-
рювання виявляють у дітей.

— Зараз у мене є пацієнт, яко-
му 18 років. У нього діагностували 
пухлину довгастого та спинного 
мозку, отримував комплексне лі-
кування, був прооперований, от-
римував хіміо- та променеву тера-
пію, а зараз перебуває просто під 
наглядом. Найменшому пацієнту, 
про якого у нас є інформація, бо 
він знаходиться на обліку, зараз 
4 роки. У дітей в основному від-
мічаються лейкемії — злоякісні 
новоутворення клітин крові.

— А позитивно налаштовані люди 
мають більше шансів на одужання?

— Звісно, у цьому випадку і 
завдання лікаря налаштувати лю-
дину на те, що все буде добре, що 
варто боротись. Лікування — це 
спільна робота лікаря і пацієнта. І 
лише коли останній має бажання 
жити та боротись, може звучати 
фраза: рак — не вирок…
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 СЕРЕДА, 28 липня

 UA:перший
06.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Плавання. Дзюдо
07.05, 11.00, 05.15 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри. Дзюдо
08.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Дзюдо. Велоспорт
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi 
iгри
13.30, 18.20, 22.00 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри
15.15 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Спортивна гiмнастика
16.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Баскетбол
18.00, 21.00, 00.30 Новини
21.40 Доба Олiмпiйських iгор
00.00 Д/ц «Свiт дикої природи»
01.00, 02.25 Погода
01.05 Х/ф «Ярослав Мудрий» 
1с. …
02.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Академiчне веслування

 1+1
05.35, 09.25, 10.20, 03.50 
«Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.35 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»
23.00, 02.35 Т/с «СидОрен-
ки-CидорЕнки» …
00.40 Х/ф «Вулиця монстро, 
10» 

 IНТЕР
05.20 Д/п «Святитель Iоанн. 
Повернення додому»
07.00, 14.30, 15.10, 16.05 
«Речдок»
08.00 «Позаочi»
09.00 «Трансляцiя Божественої 
Лiтургiї з Києво-Печерської 
Лаври»
11.00 Т/с «Готель „Iмперiал“ 
12.10 Х/ф «007: Живеш тiльки 
двiчi»
17.00 «Речдок. Особливий ви-
падок. Фатальна пристрасть»
18.00, 03.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.45 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна»
22.25 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським»
00.10 Т/с «Шулер» 
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 нови-
ни з Костянтином Стогнiєм
10.15, 21.25 Дизель-шоу …
11.40, 13.15, 23.00 Скетч-шоу 
«На трьох» 
12.45, 15.45 Факти. День
13.25 Х/ф «Точка обстрiлу» 
15.15, 16.15 Х/ф «Перший 
лицар» …
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.25, 01.55 Секретний фронт
00.20 Х/ф «Адреналiн-2: 
Висока напруга» 
02.40 Я зняв!

 СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя»
06.30 Т/с «Комiсар Рекс»
10.30 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
13.35, 14.50 Т/с «Слiпа» …

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
16.00, 18.05, 22.50 Т/с «Слiд» 
19.40 «СуперБабуся» …
00.40 «Детектор брехнi» 

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 «Kids time»
06.05 «М/ф»
06.10 М/с «Том i Джеррi»
07.20 «Орел i решка»
09.20 Т/с «Надприродне» 
12.55 «Аферисти в сiтях» 
14.50 Х/ф «Дiвчина з Джерсi»
17.00 Т/с «Будиночок на 
щастя»
19.00 «Хто зверху?» …
21.00 Х/ф «Кучерява Сью»
23.00 Х/ф «Чоловiк за 
викликом» 
00.55 «Iмпрув Live Show» …
02.40 «Вар'яти найкраще» …
02.45 «Служба розшуку дiтей»
02.50 «Зона ночi»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Красуня»
10.45 Х/ф «Уяви собi»
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
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 «Чужой» 
08.20 Х/ф «Чужие» 
11.10 Т/с «Почти рай» 
13.00, 19.30 «Затерянный мир»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
20.30 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков» 
22.45, 00.20 Т/с «CSI: Место 
преступления» 
02.10 Т/с «Рекс-2»
02.55 «Видеобимба-2»

 ЧЕТВЕР, 29 липня

 UA:перший
06.00, 11.00 ХХХII лiтнi Олiм-
пiйськi iгри. Дзюдо
08.00, 09.40 ХХХII лiтнi Олiм-
пiйськi iгри. Каное слалом, 
каяки
08.45 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Стендова стрiльба
10.30, 16.20 Студiя Олiмпiйськi 
iгри
13.50 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Спортивна гiмнастика
15.40 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Настiльний тенiс
18.00, 21.00, 00.30 Новини
18.20, 22.00 ХХХII лiтнi Олiм-
пiйськi iгри
21.40 Доба Олiмпiйських iгор
00.00 Д/ц «Свiт дикої природи»
01.05 Х/ф «Ярослав Мудрий» 
2с. …
02.30 Земля, наближена до 
неба
02.45 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Академiчне веслування
04.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Плавання

 1+1
05.30, 09.25, 10.20 «Життя 
вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.25 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 Т/с «Свати»

21.55, 03.10 Т/с «СидОрен-
ки-CидорЕнки» …
00.35 Х/ф «Штучний розум» 

 IНТЕР
05.25, 22.35 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 14.40, 15.30, 16.10 
«Речдок»
08.55 «Позаочi»
09.50 Т/с «Готель „Iмперiал“ 
12.00 Х/ф «007: На секретнiй 
службi ї ї Величностi» 
17.00 «Речдок. Особливий ви-
падок. Фатальна пристрасть»
18.00, 03.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.45 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна»
00.20 Т/с «Шулер» 
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 нови-
ни з Костянтином Стогнiєм
10.15, 21.30 Дизель-шоу …
11.40, 23.05 Скетч-шоу «На 
трьох» 
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 16.15 Х/ф «Чорний дощ» 
16.25 Х/ф «Хижак» (2018) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.25, 02.20 Анти-зомбi
00.20 Х/ф «Шiсть куль» 
03.05 Я зняв!

 СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя»
06.30 Т/с «Комiсар Рекс»
10.25 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа» …
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.55, 18.05, 22.50 Т/с «Слiд» 
19.40 «СуперБабуся» …
00.40 «Детектор брехнi» 

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 «Kids time»
06.05 «М/ф»
06.10 М/с «Том i Джеррi»
07.20 «Орел i решка»
09.20 Т/с «Надприродне» 
13.00 «Аферисти в сiтях» 
14.50 Х/ф «Iз 13 в 30»
17.00 Т/с «Будиночок на 
щастя»
19.00 «Хто зверху?» …
21.00 Х/ф «Все або нiчого» 
23.10 Х/ф «Чоловiк за викли-
ком 2» 
01.00 Х/ф «Лукас»
02.30 «Вар'яти найкраще» …
02.40 «Служба розшуку дiтей»
02.45 «Зона ночi»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Найкращий друг»
11.15 Х/ф «Тисяча слiв» 
13.00, 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
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 2020»
06.30 Х/ф «Последний замок»
09.15 Х/ф «Чужой 4: Возрож-
дение» 
11.20 Т/с «Почти рай» 
13.10 «Затерянный мир»

18.15, 02.55 «Спецкор»
18.50, 03.25 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 «Секретные материалы» 
(дайджест)
20.30 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков» 
22.45, 00.20 Т/с «CSI: Место 
преступления» 
02.10 Т/с «Рекс-2»
03.55 «Видеобимба-2»

 П`ЯТНИЦЯ, 30 липня

 UA:перший
06.00, 04.30 ХХХII лiтнi Олiм-
пiйськi iгри. Плавання
06.10 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Дзюдо
08.45 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Стрiльба з лука
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi 
iгри
11.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Стрiльба з лука. Дзюдо. 
Легка атлетика
13.50, 03.00 ХХХII лiтнi Олiм-
пiйськi iгри. Легка атлетика
15.00, 18.20, 22.00 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри
15.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Кiнний спор
18.00, 21.00, 00.30 Новини
21.40 Доба Олiмпiйських iгор
00.00 Перша шпальта
01.15 Земля, наближена до 
неба
01.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Трiатлон

 1+1
05.20, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.05, 09.25, 10.20 «Життя 
вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
14.45, 20.20 «Одруження 
наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана»
20.18 «Проспорт»
22.25 Х/ф «Бумеранг»
00.55 Х/ф «Зiткнення з 
безоднею» 
03.00 Х/ф «Штучний розум» 

 IНТЕР
05.25, 06.05, 23.00 «Слiдство 
вели... з Леонiдом Кане-
вським»
07.00, 14.30, 15.20, 16.05, 00.45 
«Речдок»
08.50 «Позаочi»
09.50 Т/с «Готель „Iмперiал“ 
(16+) Заключна с.
12.00 Х/ф «007: Дiаманти 
назавжди» 
17.00 «Речдок. Особливий ви-
падок. Фатальна пристрасть»
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Фантомас розбу-
шувався»
03.10 «Чекай на мене. Україна»
04.35 «Орел i Решка. На краю 
свiту»

 ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25, 01.25 Факти
04.50 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi нови-
ни з Костянтином Стогнiєм
10.15, 20.10 Дизель-шоу …
11.40, 00.20, 01.45 Скетч-шоу 
«На трьох» 
12.35, 13.15 Х/ф «Страшили» 
12.45, 15.45 Факти. День
15.30, 16.15 Х/ф «Останнiй 
кiногерой» 
18.45 Факти. Вечiр
23.00 Скетч-шоу «На трьох-10» 

03.25 Я зняв!

 СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 Х/ф «Моє улюблене 
весiлля» …
07.25 «Врятуйте нашу родину» 
13.25, 14.50, 18.05 Т/с «Слi-
па» …
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
22.50 Т/с «Слiд» 
00.40 «Детектор брехнi» 

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.00 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.05 «Орел i решка»
09.15 «Аферисти в сiтях» 
15.00 Х/ф «Шпигун по 
сусiдству»
16.55 Х/ф «Канiкули» 
19.00 Х/ф «Калiфорнiйський 
дорожнiй патруль» 
21.05 Х/ф «Пароль „Ри-
ба-меч“» 
23.10 Х/ф «Кровний батько»
01.00 «Iмпрув Live Show» …
01.55 «Вар'яти найкраще» …
02.10 «Служба розшуку дiтей»
02.15 «Зона ночi»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Бiлоснiжка»
10.45 Х/ф «Зоонаглядач»
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
23.00, 23.30 Країна У
00.00 ЛавЛавСar 3
01.00 Рятiвники
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 Х/ф «Макс Пейн» 
08.00 Х/ф «Ветреная река» 
10.05 Т/с «Почти рай» 
11.55 «Затерянный мир»
18.15, 01.50 «Спецкор»
18.50, 02.20 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 Х/ф «Три икса» 
22.00 Х/ф «Три икса: Новый 
уровень» 
00.00 Х/ф «Чужие против 
Хищника-2» 
02.50 «Совершенно секрет-
но-2017»
03.15 «Видеобимба-2»

 СУБОТА, 31 липня

 UA:перший
06.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Плавання
06.20 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Вiтрильний спорт
07.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Стрибки на батутi
09.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Стрiльба з лука
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi 
iгри
11.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Футбол
13.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Легка атлетика
15.55, 18.20, 21.50 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри
18.00, 21.00, 00.00 Новини
21.30 Доба Олiмпiйських iгор
00.25 Х/ф «Страченi свiтанки»
02.10, 02.55 Погода
02.15 Д/ц «Свiт дикої природи»
02.40 Земля, наближена до 
неба
03.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Легка атлетика. Плавання

 1+1
05.10, 19.30 ТСН
05.55, 07.00 «Життя вiдомих 
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 18.30 «Свiт навиворiт»

15.05, 16.05, 17.05 Т/с «Свати»
20.15, 02.15 «Вечiрнiй квартал»
21.55, 03.30 «Жiночий 
квартал»
23.20 «Свiтське життя. 2021»
00.20 Х/ф «Аварiя» 

 IНТЕР
05.15 «Телемагазин»
05.45, 03.45 «Орел i Решка. На 
краю свiту»
06.40 «Слово Предстоятеля»
06.50 Х/ф «Синьйор Робiнзон»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
12.00 Х/ф «В'язень замка Iф»
16.30, 20.30 Х/ф «Д'Артаньян i 
три мушкетери»
20.00, 03.15 «Подробицi»
22.20 Мюзикл «Сорочинський 
ярмарок»
00.00 Т/с «Кров не вода» 
04.25 «М/ф»
04.40 Х/ф «Чотири нуль на 
користь Тетянки»

 ICTV
04.15 Скарб нацiї
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Не дай себе обдурити
05.35 Багач - Бiдняк. Ре-
алiтi-шоу
07.20, 11.25 Т/с «Вижити за 
будь-яку цiну»
08.45, 13.00 Скетч-шоу «На 
трьох» 
09.50 Дизель-шоу …
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф «300 спартанцiв» 
16.45 Х/ф «300 спартанцiв: 
Вiдродження iмперiї» 
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Пограбування 
по-iталiйськи»
21.35 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна»
23.45 Х/ф «Чорний дощ» 
02.10 Громадянська оборона
03.45 Я зняв!

 СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.45, 10.55 Т/с «Комiсар Рекс»
09.30 «Неймовiрна правда 
про зiрок»
13.55, 23.45 «Звана вечеря» …
16.25 «СуперБабуся» …
21.00 «МастерШеф. 
CELEBRITY» …

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Варьяты»
06.15 «Хто проти блонди-
нок?» …
08.05, 10.00 «Kids time»
08.10 М/ф «Кролик Пiтер»
10.05 «Орел i решка. Земляни»
11.00 «Орел i решка. Дiвчата. 
Невидане»
12.15 «Орел i решка»
14.10 М/ф «Фердинанд»
16.10 Х/ф «Все або нiчого» 
18.40 Х/ф «Ми - Мiллери» 
20.55 Х/ф «Змiшанi» 
23.20 Х/ф «Iнший свiт» 
01.55 «Iмпрув Live Show» …
02.50 «Зона ночi»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Геркулес»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 
Одного разу пiд Полтавою
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Танька i Володька
17.00 Х/ф «Божевiльне 
побачення»
18.45 Х/ф «Хочу бути тобою» 
21.10 Х/ф «Австралiя» 
00.20, 02.05 Країна У
02.35 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
08.50 «Затерянный мир»

12.50 Х/ф «Леди Кровавый 
бой» 
14.55 Х/ф «Капитан Гром» 
17.05 Х/ф «Большой солдат» 
19.00 Х/ф «Громобой» 
21.10 Х/ф «Иностранец» 
23.20 Х/ф «Наследие» 
01.20 Т/с «Рекс-2»
02.20 «Видеобимба-2»
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017»

 НЕДIЛЯ, 1 серпня

 UA:перший
06.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Легка атлетика. Плавання
06.25 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Тенiс
09.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Стрибки в воду
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi 
iгри
11.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Спортивна гiмнастика. 
Легка атлетика. Важка 
атлетика
16.00, 18.20, 21.50 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри
18.00, 21.00, 00.00 Новини
21.30 Доба Олiмпiйських iгор
00.25 Х/ф «Українська 
вендета»
02.10, 02.55 Погода
02.15 Д/ц «Свiт дикої природи»
02.40 Земля, наближена до 
неба
03.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Легка атлетика. Гре-
ко-римська боротьба

 1+1
05.35, 19.30 ТСН
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45, 03.00 «Свiт навиворiт»
18.30 «Свiтське життя. 2021»
20.15 Х/ф «Атака кобри» 
22.40 Х/ф «Атака кобри 2» 
00.50 Х/ф «Три iкси» 

 IНТЕР
06.05 Х/ф «Корсиканець»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.00, 11.50 «Iнше життя»
13.40 «Речдок. Випереджаючи 
час»
18.00 Х/ф «Фантомас розбу-
шувався»
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Фантомас проти 
Скотланд-Ярда»
22.40 «Концерт Олега Вiнника 
„Я не втомлюся“
01.00 «Речдок»

 ICTV
04.30 Скарб нацiї
04.40 Еврика!
04.55 Факти
05.20 Особливостi нацiональ-
ної роботи
07.05, 11.00 Багач - Бiдняк. 
Реалiтi-шоу

08.05 Анти-зомбi
09.05 Секретний фронт
10.00 Громадянська оборона
12.05, 13.00 Х/ф «Афера 
Томаса Крауна»
12.45 Факти. День
14.45 Х/ф «Пограбування 
по-iталiйськи»
16.55 Х/ф «Шторму назустрiч» 
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Всесвiтня вiйна Z» 
21.35 Х/ф «Той, хто бiжить 
по лезу» 
23.55 Х/ф «Той, хто бiжить по 
лезу 2049» 
02.50 Я зняв!

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

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Таємний агент» …
07.00, 08.15 «Kids time»
07.05 М/ф «Том i Джеррi: У 
пошуках скарбiв»
08.20 Х/ф «Великий татко»
10.15 Х/ф «Шалена п'ятниця»
12.15 Х/ф «Казки на нiч» 
14.15 Х/ф «Ми - Мiллери» 
16.30 Х/ф «Змiшанi» 
19.00 Х/ф «Однокласники» 
21.00 Х/ф «Однокласники 2» 
23.00 «Iмпрув Live Show» …
00.55 «Вар'яти» …

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Ранго»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 
Одного разу пiд Полтавою
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Танька i Володька
17.00 М/ф «Алiса в країнi 
чудес»
18.25 Х/ф «Флiрт зi звiром» 
20.15 Х/ф «Ванильное небо» 
22.45 Х/ф «Кравчиня: Помста 
от-кутюр» 
00.55, 01.55 Країна У
02.40 Щоденники Темного 
04.10 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.10, 01.00 «Затерянный мир»
10.15 Х/ф «Экспедиция „Ноев 
ковчег“ 
13.05 Х/ф «Кинг Конг» 
16.50 Х/ф «Послезавтра» 
19.25 2 тур ЧУ по футболу 
«Динамо» - «Верес»
21.25 Х/ф «Обливион» 
00.00 Т/с «Рекс-2»
02.00, 04.15 «Видеобимба-2»
04.10 «Лучшее»
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РЕКЛАМА

ВІДПОЧИНОК

ВИДАВНИЦТВО РІА
Журналісти «RIA плюс» зібрали 

підбірку баз, де можна відпочи-
ти на будь-який гаманець та смак. 

«Над Стрипою» 
База відпочинку розташована 

на території Національного при-
родного парку «Дністровський 
каньйон», неподалік села Скоморо-
хи Бучацького району. На території 

бази є озеро з катамаранами; баня; 
ігровий майданчик; спортмайдан-
чик; дитячий та танцмайданчик.

Вартість проживання у номерах 
зі спільним санвузлом: двомісні — 
600 грн, тримісні — 700, чотири-
місні — 670–1200 грн.

Харчування в їдальні: сніданок — 
близько 100 грн, обід — близько 
150 грн, вечеря — близько 100 грн.  
Тел. 096–382–27–57.

ТОП-5 ВІДПОЧИНКОВИХ БАЗ ТЕРНОПІЛЛЯ

Релакс � Щоб добре відпочити навіть 
їхати далеко не доведеться. Адже і на 
Тернопільщині є де відпочити. Ми зібрали 
п’ять баз відпочинку в межах області. 
Скільки там коштують номери?

«Смерекова хата» 
Відпочинковий комплекс знахо-

диться недалеко від міста Креме-
нець в межах села Кімната. Комп-
лекс включає закриту територію, 
на якій є: дерев’яний котедж з камі-
ном і залою; альтанка з мурованим 
мангалом, другий котедж з банею 
та великими літніми терасами ди-
тячий та спортивний майданчик.  
Також до послуг мандрівників озе-
ро з піщаним пляжем та альтан-
кою — пірсом. Є ресторан.

Вартість сімейного номера — 
1000 грн на добу; вартість ко-
теджу — 3000 грн за добу. Тел.: 
097–723–5304.

«МішиН-СіТі»
Комплекс розташований 

у с. Добровляни. Тут є 11 номе-

рів люкс-двомісні, 3 номери vip 
класу-двомісні, 7 котеджів-чоти-
римісних. На території є ресторан 
і бар. Номери класу "Люкс" дво-
місні — 650 грн, класу "VIP"двоміс-
ні — 1200 грн. Котеджі чотиримісні 
–1400 — 1600 грн. 

На території є басейни. Серед 
розваг — катання на квадроциклах, 
катамарані, велосипеді. Є футболь-
ний та волейбольний майданчики. 
Тел: +3 80 (3554) 4 34 31 — ресепшн. 

«Бабина стодола»
Садиба розташована у с. Рудка, 

Кременецького району, за 12 км 
від Почаївської лаври. Відвідувачам 
пропонують краєвид, ставок, ліс, 
пляж та різні розваги. Будиночки 
на 2 номери. Вартість одного но-
мера 450 грн (500 грн з двоспаль-

ним ліжком), одного будинку — 
1000 грн за добу. Харчування 
за домовленістю. Альтанки — від 
400 до 500 грн.

На території бази є басейн, бесід-
ки, мангали та дитячий майданчик. 
Телефон: 097–858–73–28. 

«Тридев'яте царство»
Комплекс розташований в сели-

щі Скала-Подільська Борщівського 
району, в безпосередній близькості 
до карстових печер в селі Кривче 
(30 км.) У готелі комплексу три 
номери сімейного «Стандарт» на 
двох осіб. Їх вартість 500 грн. Два 
номери «Напівлюкс» на 3-ох осіб. 
Вартість — 650 грн. Та номер люкс 
(дворівневий із зимовим садом), 
вартістю — 1100 грн.

Телефон: (067) 350–66–48.

«Над Стрипою» «Смерекова хата» «МішиН-СіТі» «Бабина стодола» «Тридев’яте царство»
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ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД  
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №29

Передплатний індекс

22196

ТИЖНЕВИК «RIA ПЛЮС»
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації «RIA плюс» №507-107 ПР, серія 
ТР, видане 10.08.2011 р. Державним комітетом телебачення і радіомовлення України. Засновник ТОВ «РІА 
Холдинг». Видавець з 2006 року — ТОВ «Видавництво «РІА»; адреса: 21032, м.Вінниця вул. Ширшова, 3а

Газета є членом «Української Мережі 
Оголошень».

Газета є членом Всесвітньої Газетної Асоціації

Газета є членом асоціації видавців періодичної  
преси України.

Тижневик «RIA плюс» доставляють за передплатою 
підприємствам Тернопільщини та провідним підприє 
мствам України.

Безкоштовне розповсюдження друкованого ЗМІ оплачено рекламодавцем. 
Реклама позначається реєстраційним номером та друкується відмінним від основного шрифтом. Матеріали у 
рубриках «Зроблено в Тернополі», «Новини компаній», «Шопінг», «Політична позиція» та «Прес-служби» публі-
куються на правах реклами. Редакція не завжди поділяє думки авторів та не несе відповідальності за тексти 
реклами й оголошень. Передрук матеріалів — тільки з дозволу редакції. 
Буквосполучення RIA, РИА, РІА (а також у сполученні з будь-якими словами та висловами),  
графічні зображення вказаного, заборонені для копіювання згідно з авторськими правами.
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***
З віком я починаю розуміти, чому 
ведмеді, яких будять взимку, 
найбільш злі.

***
Причиною ретельного огляду літа-
ка «Аерофлоту» став інцидент, що 
трапився в повітрі.
Один з пасажирів англійського по-
ходження під час польоту попро-
сив води у стюардеси. А та його 
запитала: «Вам з газом або без?»

***
— Я пильний, як орел, гнучкий, як 
змія, сміливий, як лев, розумний, 
як ворон, швидкий, як акула...
— Петровичу, та ти мутант!

***
У кожного з нас в дитинстві були 
подібні думки: от би усі люди у сві-
ті скинулись мені по долару, їм це 
нічого не коштує, а мені вистачить 
до кінця життя.
А потім я зіткнувся з керуючою 
компанією, і зрозумів, схема пра-
цює. Головне вірити в мрію!

***
— Ми одружені лише два дні, а ти 
вже починаєш на мене лаятися?
— До тебе у мене було вже п'ятеро 
чоловіків, тому мені краще знати, 
коли починати лаятися!

***
Як говорила Оксані її бабка:

— Онучко, чоловіків треба за-
пам'ятовувати за люстрами. Якщо 
пам'ятаєш, який вигляд має люстра 
— значить чоловік був не фонтан.

***
З боку за спілкуванням чоловіків 
ніколи не скажеш, що вони — не-
розлучні друзі, а за спілкуванням 
жінок, що вони — закляті вороги.

***
— Жінко! Що собі дозволяє ваш 
чоловік?! Він таки роздягає мене 
поглядом!
— Ви погано знаєте Кешу, він 
вже подумки курить на вашому 
балконі.

***

Сумнівно, щоб нас хоч раз від-
відував Космічний розум, зате, 
без сумніву, регулярно відвідує 
Вселенська дурість.

***
Жінка гарно провела відпустку. 
Оглядає себе з усіх боків і задово-
лено відзначає:
— Ну ось, на засмаглому тілі й 
целюліт рівніше лежить!

***
— Марійко, де ти була всю ніч?
— У Петрика.
— Але я ж заборонила тобі з ним 
гуляти!
— А ми й не гуляли!

***

РОЗВАГИ
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ОВЕН У фінансовій сфері всі 
ті зусилля, які ви докладали 
в останні місяці, нарешті 

почнуть давати благодатні плоди. Не-
приємності можуть доставити родичі 
або колеги. 

ТЕЛЕЦЬ Дуже сприятливий 
період для контактів і зустрі-
чей — ділових або любовних 

— коли стосунки можуть пройти стадію 
оновлення, стануть глибшими, сер-
йознішими. Сімейні Тельці багато сил 
вкладуть в зміну дизайну будинку. 

БЛИЗНЮКИ Впевненість у 
своїх силах можна використо-
вувати на благо собі і оточую-

чим. Ділове чуття і тонкий розрахунок 
допоможуть непогано заробити, 
отримати необхідні відомості. Це буде 
час отримання плодів минулих зусиль. 

РАК Зірки рекомендують з 
обережністю підходити до 
всіх питань освіти, спілкуван-

ня як з родичами, так і з колегами по 
роботі, щоб уникнути конфлікту. Не 
змінюйте своєї звичної тактовності, 
і всі нагальні питання вирішаться 
гармонійно. 

ЛЕВ Будьте готові до того, що 
розвиток подій буде швидким 
і реагувати потрібно буде 

«не розгойдуючись». Зростає ваша 
привабливість і особиста чарівність, 
що допоможе в успішному розв'язанні 
різних питань. Цей час обіцяє багато 
любові і романтики.

ДІВА Для вас це — прекрас-
ний період для творчості, 
для спілкування з друзями, 

подорожей і розваг. Ваш оптимізм і 
веселий запал може привести вас до 
нових досягнень, допоможе знайти 
несподівані рішення у питаннях, які 
вас довгий час терзали. У любовних 
стосунках з'явиться тяга до новизни.

ТЕРЕЗИ У когось відкриєть-
ся нове джерело доходів. 
Можна очікувати зростання 

доходів, подарунки і удачу в бізнесі. 
У будинку порадує зміна обстановки, 
дизайну. Вірогідні нові, а особливо 
порадують зустрічі з людьми здалеку, 
іноземцями або далекими родичами.

СКОРПІОН Жага діяльності 
і потреба в спілкуванні, що 
пробудилися, посилять ваше 

прагнення що-небудь змінити. Однак 
не забудьте співвіднести бажання і 
власні можливості. Зараз час розвитку 
і зміцнення сімейних почуттів. А якщо 
місце у вашому серці поки вільне, 
липень цілком може порадувати вас 
романтичним знайомством.

 СТРІЛЕЦЬ Вам відкриється 
нове джерело натхнення, і 
ви зможете проявити себе з 

найкращого боку. У грошах проблем 
не буде. Цей час принесе вам багато 
спілкування, причому з тими людьми, 
які будуть вам симпатичні та приємні.

КОЗЕРІГ Зараз вам краще 
даватиметься знаходження 
спільної мови і взаєморозу-

міння з людьми, швидше і успішніше 
пройде пошук необхідної інформації, 
легше пройде оформлення докумен-
тів, будь-які письмові роботи, звіти й 
оформлення документації. 

ВОДОЛІЙ Ви цілком можете 
розраховувати на заслу-
жений успіх. В особистому 

житті ви будете налаштовані вельми 
сентиментально. Захочеться нових 
романтичних стосунків, свіжих почут-
тів і вражень. Для сімейних Водоліїв 
місяць принесе можливість добре 
відпочити. 

РИБИ Вас чекає море 
задоволень від життя у всіх 
його проявах. Ваші таланти 

будуть затребувані, справи успішні, 
у фінансах надолужите згаяне. У 
спілкуванні стане більше щирості, 
відкритості, легкості. Більш насиченим 
стане особисте життя.

Гороскоп змін

АНЕКДОТИ

СЕРЕДА, 
28 ЛИПНЯ

+19°С     +27°С +19°С     +28°С

ЧЕТВЕР, 
29 ЛИПНЯ

+18°С     +27°С +14°С     +21°С

П’ЯТНИЦЯ, 
30 ЛИПНЯ

+17°С     +29°С +17°С     +29°С

СУБОТА, 
31 ЛИПНЯ

+20°С     +27°С +19°С     +26°С

НЕДІЛЯ, 
1 СЕРПНЯ

+19°С     +24°С +16°С     +24°С

ПОНЕДІЛОК, 
2 СЕРПНЯ

+18°С     +22°С +16°С     +22°С

ВІВТОРОК, 
3 СЕРПНЯ

+14°С     +24°С +13°С     +23°С

Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ

БУДИНОК КУЛЬТУРИ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ

ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР

З одного ракурсу

Як виглядали 
заклади культури

БУЛО:
Філармонію відкрили у грудні 1939 
року. Розташована вона у будинку 
«Міщанського братства» на вулиці 
Князя Острозького. Там виступали 
Іван Франко, хор «Тернопільський 
«Боян», Соломія Крушельницька

БУЛО:
Будинок культури розташований 
неподалік міського стадіону на 
проспекті Бандери. Раніше його 
прикрашав портрет Леніна

БУЛО:
Збудували його в 1957 році. На 
фото 1964 року можна побачити 
агітаційні плакати та портрет вождя 
пролетаріату

СТАЛО:
Фасад будівлі зараз не в 
найкращому стані. Штукатурка 
тріскається та обсипається

СТАЛО:
На цій будівлі ще залишились 
символи СРСР – серп та молот на 
колонах. У центрі – суміш герба 
СРСР та символу залізничників

СТАЛО:
Де були портрети Леніна, тепер 
вивішують анонси вистав. На 
фасаді тріщини, штукатурка падає. 
На даху проросла деревина 

Цього тижня  
іменини  
святкують:

28 липня 
 Василь, Володимир, 
Вольдемар, Петро, 
Агрипина, Мотрона.

29 липня 
Іван, Павло, Петро, 
Теодор, Федір, Яків, Ян, 
Алевтина, Валентина, 
Джулія, Мотрона, Юлія.

30 липня 
 Леонід, Вероніка, 
Маргарита, Марина.

31 липня 
 Афанасій, Омелян, Іван, 
Кузьма, Леонтій, Степан, 
Еміль, Ян.

1 серпня 
Григорій, Дмитро, 
Митрофан, Роман, 
Серафим, Степан, Тихон, 
Євгенія, Міліца.

2 серпня 
Аарон, Олександр, 
Олексій, Афанасій, 
Георгій, Єгор, Єфим, 
Ібрагім, Іван, Ілля, 
Костянтин, Кузьма, 
Леонтій, Микола, Петро, 
Сава, Сергій, Теодор, 
Тихон, Федір, Ян.

3 серпня 
 Георгій, Євген, Єгор, Іван, 
Петро, Роман, Семен, 
Теодор, Федір, Ян, Анна.

***
Намагався пояснити дев'яти-
річному племіннику, хто такі 
насправді Донателло, Мікела-
нджело, Рафаель і Леонардо. 
А цей малюк втирав мені про 
якихось там художників.

***
Здалеку чоловік виглядав при-
вабливим, але зблизька стало 
помітно, що його рука спотво-
рена обручкою.

***
У кожній лікарні є два види 
пацієнтів: одні серйозно хворі, 
інші скаржаться на харчування.

***
Ставлення народу до вождів і 
їх монументів чесно висловлю-
ють голуби.


