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 Історія, до якої нікому не було справи. 
Найстаріший житловий будинок 
Тернополя вмирає. Невдовзі на його 
місці виросте чергова будова. Чому 
не врятували? Не зберегли історичну 
цінність? А виявилося, що цінністю 
будинок ніхто і не вважав

 Журналіст «RIA плюс» зробив свіжі 
фотографії з руїни, якої скоро не стане. Ми 
поспілкувалися з місцевими істориками 
та краєзнавцями та поцікавилися у влади, 
чому будинок, який міг стати туристичною 
принадою, нікому не потрібен? с.3

ЧОМУ НЕ ЗБЕРЕГЛИ?

Передплачуйте газету
за телефоном 098-477-12-70
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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

КОНФЛІКТ

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 

Пікет біля міської ради відбувся 
у четвер, 26 серпня. Там зібра‑
лися люди, які купували квар‑
тири на вулиці Михалевича, 14. 
Будинок мали здавати у вересні 
2020‑го, але люди напередодні 
помітили аферу. Деякі кварти‑
ри, за словами пікетувальників, 
продали двічі, а то і тричі. П’я‑
типоверхівка на вісім квартир чо‑
мусь виросла вже на сім поверхів. 
Об'єкт досі не добудований і добу‑
дувати його не можуть. Дозвільні 
документи видали ще у 2015‑му 
році, будівництво почалось у січні 
2020‑го.

— Найбільше людей купували 
квартири на початку 2020‑го року, 
коли почалось будівництво. Зага‑
лом виявилось, що є 18 ошуканих 
людей, які платили за квартири, 
хоча спершу мало бути 8 квартир 
на п'яти поверхах. Коли ми ку‑
пували квартири, всі документи 
були, дозвіл на початок будівниц‑
тва, договір з підрядником. Але 
коли ми виявили, що є квартири, 
які продані по два рази, звернули‑
ся в поліцію. У листопаді 2020‑го 
року ми написали заяву до полі‑
ції, але справа не зрушила з місця. 
Згодом виникла ще одна пробле‑
ма. Міська рада, коли видавали 
документи, як ми з'ясували, вида‑
ла їх на людину, яка вже помер‑
ла. Померла вона ще у 2012 році. 
Видані документи міськрадою 
скасували. Через це тепер навіть 
ми самі не можемо за свій кошт 
добудувати будинок, — розповідає 
Степан Луцишин.

Земля у приватній власності. 
Власники ділянки виставили 
вартість — 200 тисяч доларів. 
Люди в розпачі, адже більшість 
повністю оплатили ціну кварти‑
ри і тепер у них знову вимагають 
платити чималі суми за землю.

— Після того, як скасували рі‑
шення міської ради, забудовник 
зник, не виходить на зв'язок, і ми 
залишилися ні з чим, — кажуть 
люди. — Забудовником був ТОВ 
«Обласне виробниче об'єднання 

«НАГРІЛИ» З КВАРТИРАМИ: ВИДАЛИ 
ДОКУМЕНТИ НА ПОКІЙНИКА
Афера  Біля міськради було «гаряче» 
– там зібралися кілька десятків людей. 
Тернополяни розповідають, що придбали 
квартири на вул. Михалевича, 14, але їх 
«кинули». Будівництво незавершене

сільського комунального госпо‑
дарства».

Редакції надали відповідні ко‑
пії документів та договорів, які 
отримували.

Кричали та 
сварилися 

Пікетувальники розгорнули 
плакати. Люди частково звину‑
вачують і представників влади, 
які допустили помилку і видали 
документи на померлого, а потім 
свої ж рішення скасували.

— Ми хочемо, щоб нам до‑
помогли з цією ділянкою, щоб 
ми могли добудувати будинок 
власним коштом, або щоб місь‑
ка влада виділила іншу земельну 
ділянку, щоб інший забудовник 
зміг звести там будинок і видати 
нам нашу житлову площу, — каже 
Степан Луцишин.

До пікетувальників вийшли 
представники міської влади та 
поліції. Однак розмова не зада‑
лася. Відділом ДАБК міськради 
5 жовтня 2020 року подано за‑
яву до Тернопільського окруж‑
ного адміністративного суду про 
припинення права виконан‑
ня будівельних робіт, оскільки 
на адресу ДАБК ТМР надійшов 

лист, в якому повідомлялось, що 
згідно з журналом реєстрації до‑
кументації за 2015 рік проєктна 
документація на об'єкт не нада‑
валась, відповідно і експертний 
звіт відсутній. В ході засідання і 
стало відомо, що замовник робіт 
Микола Волянюк помер у серпні 
2012 року. Тож Микола Волянюк 
не міг подати та підписати заяву 
на отримання містобудівних умов 
та обмежень забудови земельної 
ділянки за адресою: вул. Миха‑
левича, 14, які видано управлін‑
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Сплатили вартість 
квартир повністю 
або частково 18 осіб, 
однак їхнє житло так і 
не добудували

ням містобудування, архітектури 
та кадастру Тернопільської місь‑
кої ради у 2015 році. На підставі 
цього рішенням виконкому від 
7.04.2021 року скасували містобу‑
дівні умови та обмеження по цій 
ділянці. 15 квітня, після рішення 
виконкому, наказом начальни‑
ка відділу держархбудконтролю 
видано наказ про скасування де‑
кларації про початок виконання 
будівельних робіт. Дозвільні доку‑
менти на виконання будівельних 
робіт на Михалевича, 14 у відді‑
лі державного архітектурно‑бу‑
дівельного контролю міськради 
відсутні. Про це повідомив Ми‑
хайло Горішній у відповіді на за‑
пит громадян.

На питання пікетувальників, як 
змогли видати документи на ім’я 
померлого — лиш розвели руками. 
Це питання до слідства.

— Питання щодо підроблено‑
го підпису має бути спрямовано 
до слідства, а не до міської ради, — 
каже речниця міськради Мар'яна 
Зварич. — Ми готові посприяти з 
видачею необхідних документів 
в межах чинного законодавства, 
однак спершу необхідно врегулю‑
вати питання з земельною ділян‑
кою, яка знаходиться у приватній 
власності.

Що кажуть 
правоохоронці 

Начальник міського відділу 
поліції Сергій Осадца намагав‑
ся заспокоїти пікетувальників 

та пояснити, що наразі слідство 
триває. Слідчий, який займаєть‑
ся справою, запевнив — справу 
не затягують, необхідно провести 
ще деякі експертизи.

— Для проведення почер‑
кознавчої експертизи необхідно 
отримати вільні зразки почерку 
та підпису фігуранта справи. Ми 
вже вилучили такі зразки одного 
з фігурантів справи. З потерпілої 
сторони нам повинні надати ори‑
гінали та квитанції документів. 
Для підтвердження факту шахрай‑
ства нам необхідні ці документи. 
Протягом місяця ми організуємо 
цю експертизу. Тоді можна дове‑
сти факт шахрайства, — розповів 
слідчий Вакиряк.

Сергій Осадца також додав, що 
експертизу проведуть впродовж 
місяця, і цю справу не залишать. 
Повинні і допитати директора 
фірми‑забудовника. Його бачи‑
ли в місті ошукані люди, однак 
він не виходить на зв'язок — ка‑
жуть пікетувальники. Як роз‑
повів слідчий, кілька разів його 
намагались викликати на допит 
та приїздили за адресою його 
проживання, однак його на місці 
не було. Його повинні допитати. 
Пікетувальники обурились, що 
цього ніяк не вдається зробити, 
та навіть почали казати, що самі 
готові спіймати його та привести 
до поліції.

Пікетувальники погодились 
на ці умови влади. Однак попе‑
редили — якщо ніяких зрушень 

не буде — готові діяти більш ра‑
дикально та почнуть перекривати 
вулиці міста.

Що відомо про 
забудовника 

Ми спробували зв’язатися з 
керівником ТОВ «Обласне ви‑
робниче об'єднання сільсько‑
го комунального господарства» 
Олександром Соколюком. Саме 
він, згідно із даними youcontrol, 
очолює фірму.

Номер телефону товариства, 
який вказаний у системі, як з’ясу‑
валося, не має стосунку до компа‑
нії. Чоловік, який підняв трубку, 
коли почув, що з ним спілкується 
журналіст, одразу сказав, що знає, 
з якого питання до нього звер‑
таються. Однак зарадити нічим 
не може.

Ми готові висвітлити позицію 
забудовника, якщо він вийде 
на контакт з журналістами «RIA 
плюс».

Соколюк Олександр Олексійо‑
вич, як ідеться в youcontrol, також 
керівник кількох інших підпри‑
ємств в області. У деяких — дію‑
чий, у деяких — історичний.  

Згідно з даними судового ре‑
єстру, його вже притягували 
до кримінальної відповідально‑
сті за шахрайство. Згодом він же 
звертався в суд з позовом про 
зняття судимості.  

Але більше про забудовника і 
цю справу ми розкажемо у на‑
ступних публікаціях…

Ошукані тернополяни вимагають у міськради втрутитися та посприяти вирішенню 
ситуації, бо в їх діях люди теж вбачають вину
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він був у жахливому стані. Вже 
тоді місцеві не пригадували, коли 
звідти виїхали мешканці. Дах по‑
чав руйнуватися, вікна та двері 
були забиті дошками. Штукатурка 
сипалася.

Як розповів житель прилеглого 
будинку пан Василь, про історію 
цього дому тут знають.

— Шкода, що не вдалось зберег‑
ти, — каже чоловік. — Але що зро‑
биш, коли він вже розвалювався? 
Дах обвалився, штукатурка падала, 
всі вікна і двері були забиті. Тут 
були решітки, тому там ні безха‑
тьок, ні наркоманів не було. Але 
всередину накидали сміття, поруч 
смітники розводили. Я хотів би, 
щоб той будинок якось відремон‑

тували, можна було б зробити там 
музей міста. А зараз що вже? Стіна 
лишилась, та і ту завалять скоро…

Як пригадують місцеві, цей бу‑
динок був відомий не лише своєю 
історією. На початку 90‑х років 
там встановили один з перших 
в місті електронних замків на две‑
рях. На таке «чудо» збігались 
дивитися діти та навіть дорослі. 
Адже про такі технології в 90‑ті 
годі було й чути. Під покрівлею 
будинку була стара ліпнина. Вра‑
жала товщина стін — майже метр 
цегляної кладки. Не дивно, що 
дім пережив стільки часу та війну.

Однак згодом його перетворила 
на одну з вбиралень… Шкода, що 
на історію всім було байдуже…

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

Найстаріший будинок розташо‑
ваний на вулиці Над Ставом, 3. 
Неподалік — найстаріша святиня 
Тернополя — Церква Воздвиження 
Чесного Хреста. За даними істо‑
риків, вона збудована на початку 
15–го століття.

Будинок 18–го 
століття

Житловий будинок з’явився 
значно пізніше, ніж церква. Його 
стіни до наших днів збереглися 
з 18–го століття. Однак остаточ‑
ної дати будівництва встановити 
не вдалося.

11 років тому журналісти «RIA 
плюс» вже навідувались до спору‑
ди. Вона була в плачевному стані. 
Там ніхто не жив через аварійність.

— Будинок, що на вулиці Над 
Ставом, 3 — найстаріший, — роз‑
повідала тернопільська краєзнави‑
ця Любомира Бойцун журналістам 
«RIA плюс». — Одну частину дому 
збудували у 18‑му столітті. Іншу — 
у 19‑му.

Зі спогадів краєзнавиці, у будин‑
ку були глибокі пивниці. Там ко‑
лись діяло «жилплемоб’єднання». 
Поряд ще залишилося кілька таких 
старих будинків із 19‑го століття.

Але незважаючи на свою істо‑
рію, цей дім не був у переліку істо‑
ричних пам’яток міста чи області. 
Чому? Ми підготували інформа‑
ційний запит у міськраду. Чекаємо 
на відповідь.

Фактів дуже мало 
Тернопільський краєзнавець Та‑

рас Циклиняк каже, на жаль, про 
історію цього дому збереглося дуже 
мало інформації.

— На жаль, про цей будинок є 
дуже мало інформації. Він знахо‑
дився біля Старого ринку. Вулиця 
тоді носила ім’я Вінцентія Поля 
(називалась вона ще й Трудова, 
а тепер їй повернено старовинну 
назву Над Ставом). Він мав би 
міститися за північною стороною 
будинків Старого ринку. Це було 
нічим непримітне приміщення з 
товстими стінам та глибоким під‑
валом. На ті часи, це був будинок 

заможних жителів. Місце цікаве 
не лише близькістю до дуже дав‑
ньої ринкової площі, але й до епі‑
центру підземель, — розповідає він 
журналістам редакції.

Краєзнавець припускає, що но‑
мер будинку міг зберегтися ще з 
часів його зведення.

— Часто нумерація зберігалася, 
але точно стверджувати, що бу‑
динок мав завжди третій номер, 
важко, — каже Тарас Циклиняк.

Як розповідала директорка Тер‑
нопільського обласного центру на‑
укових досліджень пам’яток куль‑
турної спадщини Марина Ягодин‑
ська журналістам місцевих ЗМІ, 
тут раніше знаходився костел. Біля 
нього на той час були поховання.

— Згідно з картою Фрідріха фон 
Міґа, на цьому місці розташову‑
вався костел, який датований 18‑м 
століттям. Біля нього мали бути 
місця поховання, — каже Марина 
Ягодинська.

Від будинку 
залишився шмат 
стіни 

Наприкінці серпня поточного 
року журналісти знову побували 
на місці будівлі. Тепер від неї май‑
же нічого не залишилося. Там по‑
чали зводити новий будинок, тому 

старий майже повністю зруйну‑
вали. Від нього залишилось лише 
дві стіни, висотою в один поверх.

Ще є двері, точніше дерев’я‑
ний щит, який зачиняв дім. Скло 
на вікнах розбите. Є лиш старі, 
зношені решітки.

Фасад будівлі, точніше те, що 
від нього залишилось, покритий 
старою штукатуркою, яка розси‑
пається при найменшому дотику. 
У деяких місцях видно цеглу.

ІСТОРІЯ НАЙСТАРІШОГО БУДИНКУ

Із внутрішнього боку помітні 
побілені стіни — кілька шарів 
штукатурки та фарби. Стіни між 
кімнатами були товсті. Підлога за‑
лита грубим шаром бетону. На ру‑
їнах лежать залишки дощок, старі 
вікна та гори битої цегли, яку ще 
не вивезли на смітник.

Фасад, який ще залишився, об‑
мальований графіті.

Як розповіли місцеві, зруйнува‑
ли будинок один‑два місяці тому, 
коли почали зводити новий жит‑
ловий чотириповерховий будинок. 
Будівництво, згідно із паспортом 
житлового об'єкта, мають завер‑
шити у 2022‑му році.

Наразі вже викопали котлован 
та закладають фундамент.

Як йдеться в сюжеті телеканалу 
Т1, на місці будівництва знаходи‑
ли кістки. У коментарі для каналу 
Марина Ягодинська розповіла, що 
тут мали проводити археологічні 
дослідження. Однак забудовник 
відмовився, йдеться у телесюжеті.

Тож що могли знайти на тери‑
торії цього будинку, залишається 
під великим знаком питання для 
усіх нас.

Який вигляд мав дім 
раніше 

А занедбаним дім був вже 
не один рік. Ще 11 років тому 

Напередодні Дня 
міста журналіст 
«RIA плюс» побував 
у найстарішому 
житловому будинку 
Тернополя, точніше 
– у тих руїнах, що від 
нього залишилися…

Такий вигляд мав будинок десять років тому. Вже тоді він був занедбаний

Нині залишилось лише дві стіни, та й ті 
скоро зруйнують

Завдяки товстим стінам, дім вистояв дві 
війни та час у сотні років

 На плані міста 1938-го року найстаріший будинок 
розташований орієнтовно в червоному квадраті

Спогади   Тернопіль, яким ми 
його знаємо, фактично повністю був 
відбудований у 1950–х роках, адже 
під час Другої світової 90% міста було 
знищено. Відновлювати довелось 
навіть Став, що вже казати про житлові 
будинки та історичні пам’ятки. Лише 
деякі приміщення чудом вціліли після 
бомбардувань та вуличних боїв. Ми 
розповімо вам історію найстарішого 
житлового будинку Тернополя. Де він 
знаходиться та що з ним стало?
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 
FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Прогулянка з собакою — 
невід’ємна складова догляду за до‑
машнім улюбленцем. У Тернополі 
можна зустріти чимало господарів, 
які вигулюють чотирилапого в пар‑
ках і біля дитячих майданчиків. 
Та ці місця точно не призначені 
для таких цілей, а власники ще й 
можуть отримати штраф.

Для початку ми поцікавилися 
у власників чотирилапих з Терно‑
поля, де вони зазвичай вигулюють 
собак та з якими проблемами най‑
частіше зустрічаються? І ось що 
вони відповіли.

З інфраструктурою 
проблеми 

Оксана Ільницька:
— Я живу за містом, тому про‑

блем з вигулом не маю. Однак 
в самому Тернополі з інфраструк‑
турою для тварин чималі проблеми. 
Раніше були спеціально відведені 
місця для вигулу улюбленців, зараз 
їх просто забудували. У парки ви‑
ходити на прогулянку з тваринами 
не можна, а решта міста просто 
не пристосована. Хочеться по‑
кращень, щоб собаку можна було 
вивести без повідка.

Було б чудово, якби були спе‑
ціальні контейнері для собачих 
екскрементів. Інколи доходить 
до смішного, коли прибрала за со‑
бакою і змушена йти 200–300 ме‑

трів, щоб викинути пакетик.
Олена Дейнека:
— У Тернополі фактично нічого 

не створили для того, щоб вигу‑
лювати тварин. Змушені це роби‑
ти там, де немає людей. Гуляємо 
ввечері, біля котелень, у безлюд‑
них місцях, щоб собаки нікому 
не заважали. Наскільки знаю, з 
урнами для відходів тварин також 
проблеми. Такі були в парку ім. 
Шевченка, але що з ними стало 
зараз, мені невідомо.

Це не повинен бути один май‑
данчик для вигулу. Добре створи‑
ти в кожному спальному районі 
спеціальні місця з майданчиками 
для дресирування. Європейський 
досвід показує, що це можливо. 

Олена Степанова:
— Місць для вигулу собак про‑

сто немає. Раніше в Тернополі 
виділяли місця біля залізничних 
доріг, але це незручно для до‑
бирання, та й небезпечно. Тер‑
нопіль взагалі не пристосований 
для вигулу тварин. Було б добре, 
щоб у всіх парках були спеціаль‑
ні майданчики для дресирування 
чотирилапих.

Зараз змушені вигулювати в пар‑
ках, хоч цього і не можна робити.

ДЕ ГУЛЯТИ З ТВАРИНАМИ: 
РЕАЛЬНІСТЬ, ПРАВИЛА І ШТРАФИ
Улюбленці  Чи є в нашому місті хоч 
якась інфраструктура для тварин і що 
повинні знати господарі. Аналізуємо

Спеціальних місць 
немає 

— Спеціальних місць в Терно‑
полі немає, — каже заступниця 
начальника відділу благоустрою 
та екології управління ЖКГ, бла‑
гоустрою та екології ТМР Оксана 
Лобурак. — Раніше були, але за‑
раз вони вже всі забудовані. Собак 
можна вигулювати будь‑де, навіть 
в Центрі. Єдина умова — щоб влас‑
ники за ними прибирали.

Щодо місць, де можна займатися 
дресурою, нам відповіли, що во‑
сени в парку Топільче такий буде. 

— Спеціальний майданчик 
в Топільче буде. Зараз власники 
собак можуть займатися на збудо‑
ваному раніше майданчику в парку 
імені Тараса Шевченка, — про‑
коментував директор КП «Об'єд‑
нання парків Тернополя» Микола 
Лесів.

Як в інших містах?
В Україні більш‑менш обладнані 

місця та майданчики лише у ве‑
ликих містах та містах‑мільйон‑
никах. Так, у Львові з 2019 року 
облаштовують 97 спецмайданчи‑
ків, які будуть по всьому місті. 
Створили навіть інтерактивну 
карту, щоб власники чотирилапих 
могли знайти найближчий. Вони 
будуть вигульні, тренувальні та 
тренувально‑вигульні. У менших 
містах, наприклад Вінниці, є лише 
один спеціалізований майданчик, 
а от в Хмельницькому наприкін‑
ці 2020 року такий тільки почали 
будувати.

Виходить, щоб прогулятися з 
псом, потрібно йти у малолюдні 
місця, або ж до колій? А якщо 
власнику далеко чи проблематич‑

но дістатися до таких місць? Чи 
можна викликати таксі?

Як із собакою в таксі 
У службі таксі «549» нам по‑

яснили, що послуга перевезення 
собак у них є. Попереджати про 
те, що ви будете їхати з домашнім 
улюбленцем, потрібно завчасно. 
Послуга безкоштовна, якщо собака 
буде у спеціальному контейнері чи 
клітці, інакше доплата за послугу 
становитиме 33 гривні.

Доплата 20 гривень за таку ж по‑
слугу є і у служби «Оптимальне 
таксі», незалежно від того, чи 
перебуватиме собака в контейне‑
рі‑переносці або ж ні.

Перевезти можуть і в службі так‑
сі «Пілот». Доплата до лічильни‑
ка в такому випадку становитиме 
50 гривень, навіть якщо улюбле‑
нець буде в контейнері‑переносці.

 
Проблему з вигулом 
собак у Тернополі 
визнають і в управлінні 
ЖКГ. Яке рішення?

Власники чотирилапих одноголосно кажуть, що в 
Тернополі ніде гуляти з собакою
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Що каже закон?
За законом вигулювати собак 

можна тільки у відведених для 
цього місцях. Вони мають бути 
зазначені відповідними знаками 
та підписами.

У Тернополі ж правила до вигулу 
собак м’якші. Якщо власник забез‑
печив чотирилапого нашийником, 
жетоном, повідком та намордни‑
ком (для певних порід), гуляти 
можна навіть у парку та спальних 
районах, адже в «Правилах утри‑
мання домашніх та безпритульних 
тварин на території Тернопільської 
міської громади» про заборону 
вигулу в цих місцях не йдеться. 
Не можна вигулювати собак лиш 
там, де встановлено знаки «Вигул 
заборонено». У разі порушень за‑
кону, власнику собаки можуть ви‑
писати штраф у розмірі 51—85 гри‑
вень, і навіть конфіскувати собаку.

Батьки Максимка сподіваються на небайдужих людей

Щоб допомогти Максимку 
одужати – можна перевести 
кошти на один з рахунків:
UA MONOBANK
4441  1144  2309  9561 АНТО-
НИШИН ВОЛОДИМИР МИКО-
ЛАЙОВИЧ (Тато)
UA ПРИВАТБАНК
5167 9856 6138 7894 АНТОНИ-

ШИН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
(Мама)
UA АЛЬФА-БАНК
5355  5711  0893  7020 АНТО-
НИШИН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВ-
НА (Мама)
UA ОЩАДБАНК
4790 7299 1060 8884 АНТОНИ-
ШИН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Довідка

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

Родина Антонишин просить 
усіх небайдужих допомогти у лі‑
куванні їх маленького синочка. 
У Максимка виявили рідкісну 
генетичну хворобу — спіналь‑
но‑м’язову атрофію. Лікування 
коштує 2,3 млн доларів. Важлива 
кожна копійка!

Максимку з Тернополя 1 рік та 
8 місяців. В нього виявили СМА 
другого типу.

— Він народився в нас без 
ускладнень, усе було добре, — 
каже мама хлопчика Юлія Анто‑
нишин. — Він зростав здоровим, 
це підтверджували і лікарі.

Коли малюку було чотири 
місяці, батьки звернули увагу, 
що їх дитина не спирається на 
ніжки та відразу звернулися 
до лікаря.

Хвороба поки 
не прогресує 

Мама хлопчика розповідає — 
наразі ситуація стабільна. На ща‑
стя, хвороба не прогресує.

— Наразі Максим приймає 
спеціальний сироп, який стримує 
розвиток хвороби. Ми продов‑
жуємо лікування. Але потрібно 
якомога швидше зібрати кош‑
ти, — каже Юлія Антонишин.

Родина Борисів 
допоможе Максиму 

Максимко — не єдиний в об‑
ласті хлопчик, у якого виявили 
цю хворобу. Вона була і в Арсенка 
Бориса. Йому теж всією Україною 
небайдужі люди та волонтери зби‑
рали кошти на лікування. Але ста‑
лось справжнє диво — Арсенчик 
виграв можливість безкоштовного 
введення препарату для лікування. 

Таку акцію проводять виробники 
цих ліків.

Арсенчику вже ввели необ‑
хідний препарат. Як розповідає 
близький друг родини Борис, во‑
лонтерка Юлія Смоляк, його стан 
вже покращується.

— Арсенчик вже почувається 
краще, в нього з’являються сили, 
йому вже легше сидіти, він ба‑
виться іграшками. Дитина стала 
жвавішою. Попереду, звичайно, 
ще триватиме реабілітація, але ми 
бачимо, що ліки допомогли. Кош‑
ти, які вдалось зібрати Арсенчику, 
батьки вирішили роздати дітям, 
які теж мають цю хворобу. Части‑
ну коштів передадуть і Максимку.

Батьки Максима сподіваються 
на допомогу небайдужих. Наразі 
вдалось зібрати майже 23% необ‑
хідної суми. Залишилось зібрати 
ще понад 50 млн гривень, тому 
важлива кожна копійка.

Допоможіть Максимку Антонишину одужати
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Наразі невідомо, коли буде роз‑
гляд апеляційної скарги, поданої 
на першу ухвалу суду, та, ймовірно, 
за місяць справа вже перейде в суд 
для розгляду по суті.

«Мої сльози не так 
просто падають» 

На рішення рідні загиблих На‑
талі та Світлани відреагували емо‑
ційно.

— Ти думав, усе так просто? Го‑
туй подушки потрошки, ти там за‑
лишишся надовго, — сказала сестра 
збитої Світлани — Зоряна Кравець.

Мама Наталі Світлана Свист го‑
ворить, що не пробачить ніколи 
того, що чоловік забрав життя її 
дитини.

— Таке не проходить дарем‑
но. Дитяча кров… Ти забрав два 
життя без покаяння. Ти тварюка, 
нечисть… Навіть якщо ти вий‑
деш — ти не будеш жити. Я тебе 
прокляла, за те, як ти знущався 
над моєю дитиною і над нами… 
Я прокляла тебе. Мої сльози не так 
просто капають на землю, — ска‑
зала жінка.

Звертались потерпілі і до адво‑
ката.

— Я чітко розумію ваше рішен‑
ня, чітко розумію, що згідно з за‑
коном, ви підтримуєте судимого, 
але я хочу, щоб на місці потер‑

пілих ви відчули свою дочку. Як 
би ви тоді співали? Ваш гонорар 
високий, але в житті за все треба 
платити. Ви за нього заплатите, — 
сказала родичка вбитої Наталі.

Суди тривають…
30 серпня відбулось ще одне за‑

сідання щодо міри запобіжного за‑
ходу для Олега Струня. Цього разу 
в Тернопільському апеляційному 
суді. Там розглядали апеляційну 
скаргу на рішення Тернопільсько‑
го міськрайонного суду, прийняте 
25 серпня.

Але оскільки після того, як про‑
куратура подала скаргу, було ще 
одне рішення суду у цій справі 
(йдеться про суд 27 серпня), апе‑
ляцію залишили без розгляду.

Важко навіть уявити, що за‑
раз переживають рідні дівчат, які 
трагічно загинули 15 років тому. 
Адже пам’ять дітей досі тривожать 
несправедливі рішення та сльози 
тих, хто хоче справедливого пока‑
рання за їх смерть… Ми продов‑
жуємо стежити за справою.

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

Справа тернопільського екс‑
податківця Олега Струня, який 
16 років переховувався після того, 
як у аварії з його вини загинули 
двоє дівчат з Петрикова, викликала 
великий резонанс. Як вже відомо, 
чоловік визнав свою вину в тому, 
що вчинив страшну ДТП. Але рідні 
загиблих в тій аварії дівчат напо‑
лягають, що це не вияв покаяння, 
а добре продуманий план, як уник‑
нути відповідальності за скоєне.

Нагадаємо події з 
минулого 

Дві подруги, 17‑річна Світ‑
лана Козлюк і 16‑річна Наталя 
Гнатієвич, 8 жовтня 2005 року 
поверталися з міської дискотеки 
у Петрикові. Їх проводжав Ната‑
лин однокласник. Трохи віддалік 
крокувала сестра‑близнючка Світ‑
лани — Зоряна зі знайомим юна‑
ком. Приблизно о 22.30 на першу 
групу молодих людей наскочив ша‑
лений автомобіль. Якимось чудом 
біда оминула хлопця, який супро‑
воджував Світлану і Наталю. Пере‑
ляканий, він добіг до найближчого 
дому і повідомив людей про лихо. 
А через кілька хвилин до місця тра‑
гедії підійшла Зоряна. Вона та її 
друг наїзду не бачили, але його на‑
слідки викликали в молодих людей 
шок. Усіх трьох очевидців жахливої 
ДТП медики швидкої доправили 
до психоневрологічного диспан‑
серу, однак невдовзі рідні забрали 
дітей додому. Машина врізалася 
в дівчат на величезній швидкості. 
Ті загинули на місці.

Найжахливішою ж деталлю 
трагедії став наслідок зіткнення з 
автомобілем Наталі Гнатієвич: її 
голова вдарилася об лобове скло 
з такою силою, що пробила його. 
Уламки перерізали шию, і голова 
дівчини опинилася в салоні ма‑
шини… Водій втік разом з нею. 
Тоді родина довго тягнула з похо‑
ронами, сподіваючись, що голову 
відшукають. Проте так довелось і 
ховати. Лишень після похоронів 
голову знайшли і доховали у мо‑
гилу до Наталі.  

Тернополянину, експодатківцю 
Олегу Струню тоді інкримінували 
скоєння злочину за ч. 3 ст. 286 
(порушення правил дорожнього 
руху, що спричинили загибель 
кількох осіб) Кримінального ко‑
дексу України. Однак притягнути 
до відповідальності не могли, бо 
той втік.

Майже 16 років рідні дівчат на‑
діялися на те, що вбивцю їхніх ді‑
тей знайдуть, що йому не вдасться 
уникнути покарання. У червні Олег 
Струнь сам прийшов у поліцію і 
зізнався у скоєному. Йому обрали 

міру запобіжного заходу — триман‑
ня під вартою на 60 діб.

Про суд 
не повідомили рідних 

Уже вночі 28 серпня експодат‑
ківець міг бути на волі, на підставі 
рішення Тернопільського місь‑
крайонного суду від 25 серпня. 
До слова, про засідання не пові‑
домили журналістів. Не знали про 
нього і рідні дівчат, які у справі 
є потерпілими. Щодо повідом‑
лення для преси, Міськрайонний 
суд переконує: сталась помилка. 
А от чому слідчий не повідомив 
про це потерпілих, і досі невідомо.

— Я не знаю, чому нас ніхто 
не повідомив про те, що буде суд 
над вбивцею наших дітей. Не знаю, 
що вам сказати. Не знаю, — гово‑
рить жінка. — Ми будемо піднімати 
людей! Є апеляційний суд, є Вер‑
ховний суд. Я не дозволю, щоб він 
був на волі.

Обидві родини ще від початку 
не вірили в щирість того, що чо‑
ловік повернувся і покаявся. Але 
про те, що Струнь вже за два мі‑
сяці буде знову на волі, не могли 
й подумати…

— Це кат моєї дитини. Вони 
по‑звірячому з нас знущались. 
Мама моя, бідна, не витримала 
цього. Померла… У чоловіка ін‑
сульт. А за себе я мовчу. Я осліпла. 
Він кається? Треба було бачити, 
яким він був на суді… На його міс‑
ці треба було стояти на колінах і 
просити пробачення. А він… голо‑
ву догори, — каже пані Світлана.

Залишили під 
вартою з другого 
разу 

Після ухвали суду громадськість, 
ЗМІ та рідні загиблих у страшному 
ДТП 17‑річної Світлани Козлюк і 
16‑річної Наталі Гнатієвич почали 
бити на сполох. Люди об'єднували‑
ся в соцмережах та переконували: 
якщо Струнь вийде на волю — 
вони готові діяти радикально.

Резонанс зробив свою справу: 
прокурор разом зі слідчим подали 
ще одне клопотання про продов‑
ження запобіжного заходу. При‑
чина: досудове розслідування 
за ч. 3 ст. 283 ККУ «Порушення 
правил безпеки дорожнього руху, 
що спричинило загибель декількох 

РЕЗОНАНС

ЗА ГРАТИ, АЛЕ ЧИ НА ДОВГО?
Кримінал  Винуватець смертельної ДТП у Петрикові, яка сталась 16 років тому, сам «здався» у поліцію, 
два місяці відсидів у СІЗО, а далі суд вирішив, що підстав для продовження його перебування за гратами 
недостатньо. Громадськість відстояла тримання під вартою для Олега Струня. Але чи на довго?

осіб» та відкрились нові обставини 
справи, які не були відомі досі і за‑
раз всім учасникам процесу потрі‑
бен час, аби з ними ознайомитись.

Перед новим засіданням, яке 
призначили на 27 серпня, під Тер‑
нопільським міськрайонним су‑
дом зібрались десятки небайдужих. 
Прийшли, щоб підтримати рідних 
загиблих дівчат та вимагали не ви‑
пускати Олега Струня на волю.

«Я не збираюсь 
переховуватись» 

У судовій залі ніде було й сту‑
пити. Прийшли журналісти, рідні 
загиблих дівчат та друзі родини. 
Усі вимагали не випускати Олега 
Струня під домашній арешт. Мов‑
ляв, він вже тікав аж на 16 років. 
Де гарантія, що не вчинить цього 
знову.

Сам він більшість часу провів, 
схиливши голову. Був одягнений 
в захисну маску та чорний блей‑
зер. Під час засідання сказав лише 
кілька речень.

— Я визнав свою вину, прийшов 
сам, усвідомлюю всі ризики пока‑
рання та не збираюсь перехову‑
ватись, — говорить Олег Струнь.

Адвокат пана Струня Борис 
Шкільняк переконував, що намі‑
ру тікати його підзахисний не має, 
і впливів на слідство чинити 
не буде, тому має право на до‑
машній арешт.

Місяць арешту 
замість двох 

Слідчий суддя Ірина Царук ви‑
рішила: термін запобіжного захо‑
ду у вигляді тримання під вартою 
варто продовжити на один місяць 
замість двох, які просив прокурор.

— Враховуючи те, що виготов‑
лення повного тексту ухвали по‑
требує значного часу, суд поста‑
новив клопотання задовольнити 
частково. Міру запобіжного заходу 
продовжити на 30 днів, — зачитала 
суддя з ухвали.

Резонанс зробив 
свою справу: 
прокурор разом зі 
слідчим подали ще 
одне клопотання 
про продовження 
запобіжного заходу

На суд 27 серпня Олег Струнь, як і минулого разу, прийшов у чорному блейзері та 
захисній масці. Очі практично не зводив. Проти присутності журналістів не заперечував

Мама вбитої Наталі та сестра-близнючка вбитої Світлани 
вимагають справедливого покарання для того, хто 
позбавив життя їх найрідніших людей

Детал і  про 
скандальне рі-
шення 25 серпня 
читайте в мате-
ріалі на сайті «20 
хвилин». 
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віту доведеться заплатити 700 грн.
У Тернопільській районній 

державній нотаріальній конторі 
на вул. Котляревського заповіт 
на все майно коштуватиме 500 грн.

У Другій тернопільській дер‑
жавній нотаріальній конторі нам 
відповіли, що посвідчення заповіту 
складе орієнтовно 450 грн.

Ціни різні, але не «від 1000 грн». 
Від чого вони залежать, читайте 
далі у роз’ясненні нотаріуса.

Що каже нотаріус
Приватний нотаріус Тернополя 

Зінаїда Березій каже, що посвід‑
чення заповіту — досить поширена 
нотаріальна дія. Заповітом є особи‑
сте розпорядження фізичної особи 
на випадок своєї смерті. Фактично 
заповіт стає свого роду юридично 
оформленою волею спадкодавця 
після його смерті.

Важливо знати, що заповіт має 
право скласти фізособа з повною 
цивільною дієздатністю особисто. 

Фахівчиня зазначає, що проце‑
дура посвідчення заповіту розпо‑
чинається зі встановлення особи. 
Заповідач надає паспорт та реє‑
страційний номер облікової картки 
платника податків. При посвідчен‑
ні заповіту нотаріус не вимагає 
подання документів, які підтвер‑
джують його право на майно, що 
заповідається. Принцип свободи 
заповіту дає право заповідачу охо‑

МАРІЯ БОЧАН, MARIIA.BOCHAN@GMAIL.
COM, 096– 286-68-23

Цивільний кодекс України виді‑
ляє два види спадкування: за запо‑
вітом і за законом. Але пріоритетне 
право на спадкування мають осо‑
би, визначені в заповіті, тобто осо‑
би, призначені відповідно до волі 
заповідача.

У пошуковику Google на запит 
«ціни на послугу посвідчення за‑
повіту в Тернополі» показує від 
1000 грн. Чи справді такі ціни 
у Тернополі? І чи різняться ціни 
у державних та приватних нотаріу‑
сів міста? Про вартість та інші мо‑
менти у спадкуванні за заповітом 
читайте далі, а поки з’ясуємо, які ж 
вимоги встановив український 
законодавець для осіб, які хочуть 
посвідчити заповіт.

Ціни у Тернополі
У вільному доступі в Інтернеті 

цін на нотаріальні послуги, в тому 
числі і на посвідчення заповітів, 
не знаходимо. Тому журналістка 
«RIA плюс» під виглядом клієнтки 
запитувала про ціни у приватних 
нотаріусів міста.

Так, у приватній нотаріальній 
конторі на вул. О. Кульчицької, 
посвідчення заповіту становить 
600 гривень.

У приватного нотаріуса на вул. 
Шашкевича за посвідчення запо‑

Крім «класичних» заповітів законо-
давець передбачив і кілька новел 
у Цивільному кодексі, який набув 
чинності у 2004 році.
Заповіт подружжя, секретні запо-
віти, заповіт за участю свідків – це 
новели у цивільному законодав-
стві. Такі заповіти на практиці зу-
стрічаються не часто.
Заповіт подружжя: відповідно до 
статті 1243 Цивільного кодексу 
України: «подружжя має право 
скласти спільний заповіт щодо 
майна, яке належить йому на праві 
спільної сумісної власності». У ви-
падку смерті одного з подружжя 
частка у праві спільної сумісної 

власності подружжя переходить 
до другого з подружжя, який його 
пережив, а у разі смерті останнього 
спадкує особа, зазначена в заповіті 
подружжя.
Секретний заповіт – це заповіт, 
який посвідчується нотаріусом без 
ознайомлення з його змістом. Осо-
ба, яка склала секретний заповіт, 
подає його в заклеєному конверті 
нотаріусові. На конверті має бути 
підпис заповідача. Нотаріус ставить 
на конверті свій посвідчувальний 
напис, скріплює печаткою і в при-
сутності заповідача поміщає його в 
інший конверт та опечатує. Зрозу-
міло, що пересічний громадянин 

не має достатніх правових знань 
для складання такого заповіту, тому 
секретні заповіти мають ризик за-
лишитись нереалізованими. Зреш-
тою час покаже, наскільки такий 
заповіт приживеться на практиці.
Заповіт при свідках. На бажання 
заповідача, а також у випадках, 
якщо заповідач через фізичні вади 
не може сам прочитати заповіт, по-
свідчення заповіту має відбуватися 
не менше, ніж при двох свідках. 
Участь свідків в процесі складання 
заповіту зумовлена необхідністю 
підтвердити виявлення волі запо-
відача, відсутність примусу з боку 
сторонніх осіб.

Різновиди заповітів

ГРОШІ

ЗАПОВІТИ СКЛАДАЮТЬ НАВІТЬ 
20-РІЧНІ. СКІЛЬКИ КОШТУЄ?
Важливо  Кожен, хто володіє майном, 
неодноразово задумується, яка доля 
статків після його смерті. Одним із 
способів визначити долю свого майна є 
заповіт, у якому розподілити, що, кому і 
скільки перейде. Які ціни на посвідчення 
заповіту в нотаріусів Тернополя, 
дізнаємось. Які документи потрібно? 
Заповіт з умовою, що це таке і які умови 
можна включити, пояснюємо з фахівцем

пити заповітом права та обов’язки, 
які йому належать на момент скла‑
дення заповіту, а також ті права та 
обов’язки, які будуть йому нале‑
жати у майбутньому. При цьому 
заповідач самостійно визначає, 
кому і яке майно заповідати.

Нотаріус при посвідченні запо‑
віту обов’язково роз’яснює запо‑
відачу зміст ст. 1241 Цивільного 
кодексу про право на обов’язкову 
частку у спадщині, а саме: мало‑
літні, неповнолітні, повнолітні 
непрацездатні діти спадкодавця, 
непрацездатна вдова (вдівець) та 
непрацездатні батьки спадкують, 
незалежно від змісту заповіту, 
половину частки, яка належала б 
кожному з них у разі спадкування 
за законом (обов’язкова частка); та 
зміст ст. 1307 Цивільного кодексу 
щодо нікчемності заповіту на май‑
но, яке є предметом спадкового 
договору.

Заповідач має право зробити 
у заповіті заповідальний відказ, 
наприклад, на спадкоємця, до яко‑
го переходить житловий будинок, 
квартира заповідач має право по‑
класти обов’язок надати іншій 
особі право користування ними 
(пожиттєве проживання). Такі за‑
повіти не розповсюджені, а секрет‑
ний заповіт та заповіт подружжя 

за період роботи пані Березій, за її 
словами, не посвідчувались.

Важливо знати, що заповіт може 
бути змінений чи скасований запо‑
відачем у будь‑який час. Заповідач 
має право скласти новий заповіт. 
Заповіт, складений пізніше, ска‑
совує попередній повністю або 
в частині, якій він йому супере‑
чить, — пояснює фахівчиня.

— Кожна особа вправі розпоря‑

Заповіт безпосередньо 
пов’язаний з особою 
заповідача, а 
тому повинен бути 
здійснений ним 
особисто

У Тернополі посвідчення заповіту складе від 450 гривень

джатися своїм майном на власний 
розсуд. У моїй практиці є випадки, 
коли особи неодноразово скасо‑
вували, змінювали, укладали нові 
заповіти. Це виключне право клі‑
єнта, і я з повагою ставлюся до та‑
кого волевиявлення. Головне, щоб 
людина свідомо проявляла своє 
бажання і особисто підписувала 
документ, — каже пані Березій.

Щодо ціни на послугу посвідчен‑
ня заповіту, то за її словами, при‑
ватні нотаріуси відповідно до статті 
31 Закону України «Про нотарі‑
ат» справляють плату за вчинення 
нотаріальних дій за домовленістю 
сторін. На вартість послуги впли‑
ває складність документа, термі‑
новість посвідчення тощо, — каже 
нотаріуска.

Захист заповідача
Зінаїда Березій наголошує на та‑

ємниці заповіту, яку прописав за‑
конодавець і яка оберігає заповіда‑
ча від сторонніх впливів, наслідком 
яких може стати зміна волевияв‑
лення. Так, нотаріус та інші особи, 
які мають стосунок до посвідчення 
заповіту, не мають права до смерті 
заповідача розголошувати відомості 
щодо факту складення заповіту, 
його змісту, скасування чи змін.

Дублікат заповіту може бути ви‑
даний спадкоємцям після подання 
ними свідоцтва про смерть запові‑
дача. Дублікат секретного заповіту 
не видається.

Заповіти, за словами фахівчині, 
зараз «помолоділи».

— Нотаріус посвідчує заповіт, 
коли переконаний, що особа, яка 
звернулась за вчиненням такої но‑
таріальної дії, повністю усвідомлює 
значення своїх дій та може керу‑
вати ними. Особа чітко відповідає 
на запитання, демонструє ясність 
розуму, волевиявлення. Певного 
віку, до якого людина може скла‑
дати заповіт, немає. Однак якщо 
раніше заповіти складали особи 
літнього віку, то зараз заповіти 
складають особи 20–45‑річного 
віку, — ділиться своїми спостере‑
женнями пані Березій.

Нотаріуска каже, що також 
посвідчує спадкові договори, які 
не часто, але бувають в роботі.

Чинне законодавство дає мож‑
ливість особі обрати для себе 
прийнятну форму розпорядження 
своїм майном на випадок смерті та 
забезпечити належний захист своїх 
прав та законних інтересів. Крім 
заповіту, законодавець передбачив 
можливість укладення спадкового 
договору, за яким набувач зобов’я‑
зується виконувати розпорядження 
відчужувача і в разі його смерті 
набуває право власності на майно 
відчужувача.

— Відповідно до положень за‑
кону, що стосуються спадкового 
договору, відчужувач залишаєть‑
ся власником майна до смерті, — 
уточнює пані Березій.

Заповіт і договір:  
у чому різниця?

Адвокат Віталій Вітів наголошує, 
що спадковий договір полягає 
в тому, що набувач зобов’язаний 
вчинити певні дії за вказівкою від‑
чужувача і в разі його смерті — от‑
римати право власності на майно 
відчужувача.

Відчужувачем у спадковому до‑
говорі може бути подружжя, один 
із подружжя або інша особа. Набу‑
вачем у спадковому договорі може 
бути фізична або юридична осо‑
ба. Спадковий договір укладається 
у письмовій формі і підлягає но‑
таріальному посвідченню, а також 
державній реєстрації у Спадковому 
реєстрі. Розірвання в односторон‑
ньому порядку спадкового дого‑
вору не допускається.

Перехід права власності до на‑
бувача відбувається тільки після 
смерті відчужувача. На майно, 
визначене у спадковому договорі, 
нотаріус, який посвідчив цей дого‑
вір, накладає заборону відчуження.

— Умова отримання майна піс‑
ля смерті особи, — це головна від‑
мінність, що відрізняє спадковий 
договір від заповіту, де ніяких дій 
вчиняти не потрібно, — пояснює 
адвокат.
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Свято  Тернопіль відсвяткував День 
міста і храмовий празник церкви Успіння 
Пресвятої Богородиці. В цей день, 28 
серпня, проходило чимало урочистих, 
культурних та спортивних заходів. 
Святкування відбувалося на центральних 
вулицях міста, набережній Ставу, парках 
Шевченка та Національного відродження. 
Як відпочивали і святкували тернополяни 
та гості міста — дивіться у репортажі!

ФОТОРЕПОРТАЖ

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

ГУЛЯЛИ ГУЧНО I ВЕСЕЛО! ЯК ДЕНЬ 

У парку на День міста дозволили святковий 
ярмарок. Там продавали вуличну їжу, напої та 
сувеніри

Люди заполонили не лише площу біля сцени, а й 
«Єлисейські поля» та сходи у парк

У парку облаштували столи та намети, де 
відпочивали тернополяни та гості міста

Цього року під час святкувань відбувався і чемпіонат 
світу з водно–моторного спорту

Тисячі людей прийшли на святкові заходи. Для 
тернополян виступили «Хвилі», «Мотор’ролла», 
«Мазепа», «Hanky_X_Dory»

На Алеї слави, що на вулиці Гетьмана Мазепи, 
традиційно до Дня міста з’явились нові «зірки»

Увечері 28 серпня до парку ім. Шевченка ринуло стільки людей, що поліцейським 
довелося регулювати рух на переходах, щоб не було заторів
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МІСТА У ТЕРНОПОЛІ СВЯТКУВАЛИ

Закінчилось святкування феєрверком. Його запускали з теплохода на 
Тернопільському ставі. Спеціально для цього міськвиконком на один 
день скасував свою ж заборону на запуск салютів у місті

На Співочому полі увечері святкували тисячі людей. Найбільше чекали 
вони на виступ Віктора Павліка. Замість 21-ї години, як було оголошено 
в програмі, співак почав виступ як ні в чому не бувало о 22.18

Фото з Вернісажу просто неба творчих робіт 
Євгена Удіна, подарованих місту, «Тернопіль — 
місто, що надихає»

У центрі в День міста вулиці були повні людей. 
Містяни прийшли сюди відпочити компаніями 
та з дітьми

У Парку ім. Т. Г. Шевченка гості свята ліпили 
глиняні вироби під час фестивалю «Не святі 
горшки ліплять»

Традиційно на святкову службу в храм Успіння Пресвятої Богородиці на 
вул. Кн. Острозького прийшли сотні тернополян

Розважати людей у свято в Центрі вийшли чимало вуличних музикантів. 
Це доповнювало атмосферу Файного міста
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Матеріал «Ветерани АТО роз‑
повіли, що думають про запуск 
феєрверків у День міста. А ви що 
думаєте?» зібрав понад 20 комен‑
тарів на сайті 20 minut.ua.

Нагадаємо, 28 серпня до Дня 
міста у Тернополі вирішили за‑
пустити яскраві вогні. Рішення 
про дозвіл на феєрверк лиш на 
один день прийняли 19 серпня на 
засіданні виконкому ТМР.

На засіданні виконкому до цьо‑
го рішення внесли зміни. Тепер 
звучить воно так: «Заборонити ви‑
користовувати піротехнічні засоби 
(феєрверки, салюти) на території 
Тернопільської міської територі‑
альної громади до моменту завер‑
шення операції Об’єднаних сил, 
окрім випадків, передбачених рі‑
шенням виконавчого комітету». 
Зокрема, виняток щодо заборони 
зроблять 28 серпня. О 22 годині на 
набережній Тернопільського ста‑
ву святковий концерт завершать 
феєрверком.

У статті йшлося, що про це ду‑
мають ветерани АТО, як вибухи 
піротехніки відіб’ються на їхньому 
морально‑психологічному стані, 
вони прокоментували для «20 
хвилин».

Реакція на феєрверк на День 
міста виявилася неоднозначною 
навіть серед ветеранів АТО.

ВЕТЕРАНИ АТО РОЗПОВІЛИ, ЩО 
ДУМАЮТЬ ПРО ЗАПУСК ФЕЄРВЕРКІВ

Феєрверки у Тернополі і далі під забороною до 
закінчення війни на Сході країни, крім випадків, 
передбачених рішенням виконкому

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

Нам вистачає феєрверків на 
фронті, люди дуже розслаби‑
лися, схаменіться

Lilya Stelmah

Чому самі для себе чино‑
вники  роблять винятки

Валєра Правдоруб

Боже борони ні ні

Oksana Dutz

"Клин клином вышибают"

Ліда Плющ

Чому випускати в повітря ти‑
сячі гривень бюджетних коштів 
так важливо місцевій владі?! Бо 
там легко зманіпулювати?!.

Галина Павлівна

А чому би і ні? Що це ко‑
мусь мішає, чи дуже дорого?

Олег Кушнір

Доки йде війна не повинно 
бути ніяких феєрверків.Хочете 
вибухів,їдьте на передову.

Oksana Zavadska

Ні, тому що це може спро‑
вокувати трігери.

Костя М.

Тернопіль гірший за Київ? 
На День Незалежності гуля‑
ли, святкували, феєрверки 
запускали і все було норм, а 
тут вже хочуть срач розвести 
на День міста!!!Не можна бо 
війна вже 7 років і ще буде 10 
мінімум!Сумно,але нам тепер з 
війною треба жити і живемо!!!

Володимир Семчук

Ні,ні,ні ще раз ні!!!!Поки 
іде війна гинуть люди‑‑‑НІ.А 
кому потрібно розважатись на 
передову.

Любов Глушкова

Ні поки йде війна, але кого 
це хвилює, в нас так мажори 
запускають коли їм заманеть‑
ся

Ольга Коваль

Підтримую, тільки як ча‑
стину святкової програми.

David Starr
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Стаття «Як нагодувати дитину за 
23 гривні? Чому влада не знайшла 
грошей на харчування вихованців 
дитбудинку» зібрала 17 коментарів 
на сайті 20minut.ua.

Нагадаємо, журналісти «RIA 
плюс» з’ясували, що з державного 
бюджету на харчування вихованців 
обласного будинку дитини виді‑
ляють 23 гривні в день на особу. 
А як прогодувати дітей на ці гро‑
ші? Влада не знайшла можливості 
дофінансувати витрати. Натомість 
чиновники витрачають бюджетні 
гроші на килими, годинники, квіти  
та інші ініціативи. А харчування 
дітей, яких виховують без батьків, 
переклали на плечі благодійників. 
А якщо завтра їх не знайдуть? Діти 
голодуватимуть? Журналісти «RIA 
плюс» розбиралися, скільки і на 
що виділяли грошей.

У коментарях читачі обурені 
діями влади, пишуть, що «таке 
навіть важко читати» і бажають 
представникам влади самим їсти 
ту кашу кожен день, пити чай з 
батоном і повидлом.

Ще деяких читачів обурило, на 
що в місті витрачають бюджетні 
гроші.

Публікуємо найцікавіші ко‑
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

Як нагодувати дитину за 23 гривні? 

 Будинок дитини («Тернопільський обласний центр 
реабілітації та розвитку дитини» ТОР), що в Тернополі на 
вул. Сахарова, 2. Сюди малюки потрапляють у випадку, 
якщо батьки поводяться асоціально, мають залежності 
або просто не можуть виконувати батьківські обов'язки. 
Тут вихованці з непересічними долями зі всієї області

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

На заключённых тратится 
почти в пять раз больше!

Сергей Волков

А взагалі, потрібно діяти, 
питати, перевіряти. А не ко‑
ментувати і чекати, що воно 
щось зміниться .((( Місцевих 
чиновників потрібно питати, 
де виділені державою кошти? 
І тих, хто видає харчування.

Бодя Олегович

А я пам'ятаю як сьогодні. 
Теж була там. Навіть полови‑
ни з перерахованого не було. 
Ми ставали в ряд і по черзі 
з ложки кожного годували. І 
іргушки завжди були закриті 
у великій кімнаті. Таке фото 
красиве зробили вот тільки 
дітей туди не пускали.(((

Без імені

Ще, якби менше крали ті 
повара, що там працюють,то 
хватило б. Скільки не дай, до 
дітей не дійде

Любов Тєльнова

Наша влада здуріла на всю 
голову. Самі гребуть сотні 
тисяч зарплати, а дитинка 
має голодувати. Що ж ви 
такі жорстокі і бездумні. Хай 
щоночі вам сняться голодні 
дитячі очі. Жах

Михайло Грушів

С....ки, давайте організу‑
ємо акцію, принеси обїдки 
чиновнику, щоб подавилися

Vasil Chizhov

Тяжко таке навіть читати...
спам'ятайтеся!

Zoja Kunets

От б...ть влада! та шо б ви 
поздихали! господи прости.
самі жирують а на дітей гро‑
шей нема?! та шо б ваші діти 
і діти ваших дітей так їли як 
ці не в чому не винні янголята

Irina Milyan

Господи, якщо ти мене 
чуєш, нехай наша влада їсть 
ту кашу кожен день, п'є чай 
з батоном і повидлом

Julia Kucher

Проте в нас висітиме прапор 
на трубі за 5 лямів, облрада має 
нову столову, щоб Головко не 
вмер з голоду, а сонцесяйний 
зайнятий програмою відкатів 
з святкування Дня міста і 30р 
Незалежності... Отак і живемо

Petro Skarzhynskyi
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Також ми запитали думку на‑
ших читачів, Чи підтримуєте ви 
рішення міськради про запуск 
феєрверків на День міста в Тер‑
нополі?

Так, підтримую відповіли 36,71%
Ні, не підтримую –  51,90%
Важко сказати – зазначили 

11,39%.
Усього ми отримали 79 відпо‑

відей.
До слова, використання фе‑

єрверків у Тернополі виконком 
заборонив ще 30 липня 2014 року. 
Однак тернополяни, особливо в 
спальних масивах, неодноразо‑
во чують вибухи та яскраві вогні 
феєрверків і вони, на жаль, не‑
поодинокі. 

Які думки висловили наші чи‑
тачі — читайте.

Публікуємо найцікавіші ко‑
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.



11RIA плюс, 1 вересня  2021

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

На свято Спаса в маленької 
Олівії Зубик виявили гостру 
мієлоїдну лейкемію, що в на‑
роді називають раком крові. 
Батьки дівчинки шоковані 
таким діагнозом, але кажуть, 
що здаватись не мають права. 
— Ми зробимо все, щоб наша 
донечка була здорова, — каже 
мама дівчинки Оксана Зубик.

19 серпня у дівчинки абсо‑
лютно випадково виявили зло‑
якісні клітини у крові. Діагноз 
підтвердився і в «Охматдиті» — 
гостра мієлоїдна лейкемія, рак 
крові. 

— Наша донечка народилася 
16 квітня цього року абсолютно 
здоровою дитиною. Розвивала‑
ся щомісяця, як і всі діти її віку. 
Останній місяць в Олівії трохи 
погіршилося самопочуття: ко‑
ліки, почали прорізатися зуби, 
а від них, як ми собі думали, 
піднялася температура, погір‑
шився апетит і дитина поблідла. 
Ми подумали, що в донечки 

впав гемоглобін, тому педіатр 
порадила нам здати аналіз крові 
на рівень заліза. У крові Олівії 
виявилися бласти — злоякісні 
клітини крові, — розповідає 
мама дівчинки.

Перевозити дитину за кор‑
дон потрібно було терміново. 
Але на практиці все виявилось 
непросто. Довелось оформити 
дуже багато документів. Все 
це — дорогоцінний час.

— Дитина ще дуже малень‑
ка, а це смертельно небезпеч‑
на хвороба, яка дуже швидко 
прогресує, — каже пані Оксана.

Сім`я вирішувала спочатку 
зупинились на лікуванні в Із‑
раїлі, але виїхати туди можна 
було лише через тиждень.

— Час — саме він найваж‑
ливіший! Він підштовхує діяти 
швидко і кардинально! 28 серп‑
ня вночі ми прилетіли в Стам‑
бул в клініку Медікал Парк, — 
розповіла мама. — Рішення 
прийнялось за декілька годин, 
чекати не було куди далі, жит‑
тєво важливі показники падали. 
Бюрократія, паперова тяганина 

забирає найважливіше — час, 
його не купити ні за які гроші! 
Виїзд в Ізраїль був реальний 
лише з наступного тижня! Ми 
не могли ризикувати і очікувати 
на місці, потрібно терміново 
починати курс важкого ліку‑
вання…

Жінка каже, що Олівія пере‑
несла цю важку для її організму 
дорогу нормально. До львів‑
ського аеропорту їхали реані‑
мобілем під наглядом медиків 
та під постійним капанням. 
Найбільше боялись за переліт. 

«В турецькому аеропорту нас 
теж зустріла швидка допомога 
та доставила в клініку. Зараз 
ми заново здаємо всі потріб‑
ні аналізи для встановлення 
точного діагнозу. Про зібрані 
кошти, вартість лікування та 
рахунки, які нам буде надавати 
клініка, будемо повідомляти вас 
у наступних постах. Дякуємо 
всім і кожному за Вашу під‑
тримку! Ми відчуваємо, що 
ми залишились не наодинці з 
нашою бідою! Наша квіточка 
Олівія обов'язково буде здоро‑

вою!» — пише жінка на своїй 
сторінці в соцмережах.

Попереду на дитину чекає 
важке лікування та курси хіміо‑
терапії з можливою подальшою 
трансплантацією кісткового 
мозку.

У клініці озвучили орієнтовну 
вартість лікування: пакет хімі‑
отерапії $80–100 000, тран‑
сплантація кісткового мозку 
від родича $65 000, від чужого 
донора $97 000.

«Наразі ми оплатили кошти 
за обстеження. Їх вартість — 
$3530. В них входить аспіра‑
ція кісткового мозку, біопсія 
та оцінка, патологічні та ге‑
нетичні тести, лабораторні 
дослідження, — пише Оксана 
Зубик. — Цифри захмарні, але 
це реально з вашою підтрим‑
кою. Дякуємо за вашу небайду‑
жість! Хай Господь Бог посилає 
всім здоров'я!» 

Сума коштів, зібраних 
на 29 серпня, становить: грив‑
ні — 1 178 398 UAN, $ — 15 071 
(за мінусом проплачених), 
євро — 8191.

Реквізити:
ПриватБанк: 
5168745104555179 Зубик О. В. (мама)
 USD
IBAN  UA673052990000026201907086112
4149499382866422    ZUBYK OKSANA (мама)
 EUR
IBAN UA403052990000026206907087398
5168745105497363   ZUBYK OKSANA (мама)
Монобанк
Зубик Т. В.   5375 4141 3167 7576 (тато)
 PayPal   Helptolives@gmail.com
З позначкою «для Олівії»
 WesternUnion, Money Gram, RIA
Zubyk Taras, Ukraine

Довідка

ЛЮДИ

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

За життям 19‑річного співака 
Романа Сасанчина стежить вся 
Україна. Після перемоги в кон‑
курсі «Голос країни» він здобув 
тисячі прихильників.

Про особисте життя Роман роз‑
повідав раніше. Разом з коханою 
він деякий час жив у Києві. На‑
прикінці літа ми розповідали, що 
хлопець освідчився коханій. Дів‑
чину звуть Іванна, і вона родом 
з Чорткова.

А вже 27 серпня хлопець при‑
голомшив своїх підписників 
у Instagram: «Скоро появиться 
на світ наше маленьке чудо».

«Досі не можу повірити, що 
скоро нас буде троє. Бажаю кож‑
ній дівчині відчути ці емоції», — 
написала і його дівчина на своїй 
сторінці в соцмережах.

Зараз сім'я живе 
у Чорткові

Сам Роман каже, що нова роль 
майбутнього тата йому до вподо‑
би, і він вже з нетерпінням чекає 
на народження малюка. Наразі з 
майбутньою дружиною тимчасово 
живе у Чорткові.

Нагадаємо, за перемогу в те‑
лешоу «Голос країни», хлопцеві 
подарували квартиру у Києві, але 
наразі вона у стані ремонту.

— Зараз там ще дуже багато ро‑
боти, тому ми вирішили на час, 
поки Іванна вагітна, переїхати 
в Чортків. Тут поряд наші рід‑
ні і так набагато легше. У Києві 
потрохи робимо ремонт, але ще 
багато попереду, — каже майбут‑

ній тато. — А ще Іванна тут стоїть 
на обліку, часто потрібно ходити 
до лікаря, тож із Києва було б 
незручно весь час їздити.

Готує новий альбом
Також Роман розповів, що 

наразі пишного весілля вони 
не планують, а от вінчання вже 
незабаром відбудеться. Хоча точ‑
ної дати хлопець не каже.

— Зараз у нас дещо інші про‑

РОМАН САСАНЧИН СТАНЕ ТАТОМ
Зірки  Для читачів «RIA плюс» співак з 
Тернопільщини Роман Сасанчин розповів 
про очікування малюка та про те, як і 
де живе зараз. Говорили також і про 
творчість. Чи не примусили сімейні будні 
покинути музику

блеми. Є деякі проблеми зі здо‑
ров'ям, і на першому місці у нас 
очікування малюка, — каже Ро‑
ман.

Хлопець і далі продовжує за‑
йматися музикою. Каже, що 
багато часу приділяє створенню 
власних пісень. Є вже напрацю‑
вання для нового альбому.

— Декілька демо‑версій пісень 
вже є і як тільки мені вдасть‑
ся, альбом побачить світ. Про 
нього можу сказати лише те, що 
це дещо зовсім інше, ніж було 
до того. А ще він буде присвяче‑
ний моїй сім’ї та малюку, якого 
ми так чекаємо, — говорить Ро‑
ман Сасанчин.

Це буде перший альбом співака. 
Раніше ми розповідали, що хло‑
пець свій перший хіт під назвою 
«Очі» присвятив коханій.

Як почувається мама 
Романа

2021 рік став непростим для 
сім’ї Сасанчина. Спочатку на ко‑
ронавірус захворіла його мама, 
потім він сам. Але якщо хлопець 
швидко оговтався від недуги, 
то мама, пані Євдокія дуже важ‑
ко переносила ковід.

Допомагали родині хлопця і 
рідні, і чужі люди. Підтримували 
і читачі «RIA плюс». І, на щастя, 
майже за півтора місяці, жінці 
стало краще. Проте рідні ка‑
жуть: ту підтримку, яку отримали 
у складний період, не забули. І 
звернулись до редакції з прохан‑
ням подякувати усім за допомогу.

— Мамі вже значно краще. 
Я не втомлююсь і далі дякува‑
ти всім, хто нас підтримав у той 

складний період. Досі мама при‑
ймає лікування, адже коронавірус 
дав багато ускладнень, але зараз 
все, Слава Богу, набагато кра‑
ще, — каже Роман.

Улюбленець 
мешканців 
Тернопільщини

Нагадаємо, за участю Романа 
Сасанчина у шоу, затамувавши 
подих, стежила вся Тернопіль‑
щина. На ранок наступного дня 
новини про цю перемогу зібрали 
мільйони коментарів із вітаннями 

для переможця, тоді ще 17‑річ‑
ного студента Теребовлянського 
коледжу культури та мистецтв.

Одразу після перемоги на шоу 
Роман розповідав нашим журна‑
лістам, що для нього все сталось, 
наче уві сні. Тоді був початок 
травня, і хлопець говорив, що 
змоги переїхати у нову кварти‑
ру ще не було. Але вже за кілька 
місяців у соцмережах Ромчик 
ділився фото з нової квартири, 
а згодом у інтерв'ю на «1+1» роз‑
повів, що у новому помешканні 
він живе не сам.

Хлопець приголомшив 
своїх підписників у 
Instagram: «Скоро 
появиться на світ наше 
маленьке чудо»

Зараз молода сім’я живе у Чорткові. Роман Сасанчин каже, 
що у київській квартирі ще потрібно завершити ремонт

4-місячна Олівія вже в турецькій 
клініці. Її чекають важкі курси хіміотерапії
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Допоможіть маленькій Олівії побороти рак 
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виросло з відчуттям, що знають, 
де живуть казки — адже у парку 
«Топільче» на дітей чекали дерев’я‑
ні казкові герої, — пише тернопо‑
лянин Віктор Мадрі. — Курочка 
Ряба, дід та баба, Буратіно на ос‑
трівку, веселі гноми на галявинці. 
Але мало хто знає, що автор цих 
робіт — відомий на увесь світ лем‑
ківський скульптор Іван Мердак. 
З 1965 року він жив та працював 
у Тернополі. На посаді художника 
обласного виробничо‑художньо‑
го комбінату талановито втілив 
завдання на виготовлення паркової 
скульптури. На жаль, час працює 
проти дерева…»  

Іван Мердак народився 26 листо‑
пада 1933. Український скульптор, 
член Національної Спілки худож‑
ників України, заслужений май‑
стер народної творчості. З 1965 р. 
жив у Тернополі. Спочатку тво‑
рив у техніці тонованого гіпсу, а з 
1972 р. займався різьбою по дереву 

і коренепластикою, звернувшись 
до народних лемківських традицій.

21 липня 1989 р. удостоєний 
звання «Заслужений майстер на‑
родної творчості України». Був 
номінований на Національну пре‑
мію України ім. Шевченка в галузі 
візуального мистецтва.

Яких фігур уже нема
Фігури богатирів з’явилися од‑

ними з перших у новому парку. 
Їх уже майже не залишилось. Чо‑
тири фігури стоять біля водойми, 
неподалік головної алеї. Дерево 
потріскалось, його понищили 
шкідники. Дядько Черномор — 
персонаж поеми А. С. Пушкіна 
«Руслан і Людмила». Він ще збе‑
рігся, однак без списа. Залиши‑
лося лише металеве кріплення.  

В «Зоокуточку» залишилась го‑
лова одного з богатирів. Решта 
фігури струхлявіла, тому залишок 
перенесли за загорожу.  

Від композиції «Білосніжка та 
сім гномів» теж майже нічого 
не залишилось. Вони стоять біля 
водяного млина. Є лише три гно‑
ми. Та й ті вже в поганому стані.

Котигорошко — одна з най‑
гарніших фігур, яка прикрашала 
парк. Іван Мердак зміг передати 
фігурі людські риси. Як розповів 
робітник парку — Котигорошко, 
як і Змій‑Горинич, вже давно 
струхлявіли. Вже понад 15 років, 
як їх забрали.  

Дід, Баба та Курочка Ряба за‑
лишились. Вони теж не в кращо‑
му стані, адже деревині понад 
40 років. Щоб захистити їх від 
руйнування — їх пофарбували.  

А Буратіно ще вцілів, однак він 
заріс диким виноградом.   

Фігури робили в'язні
Однак не всі фігури в парку 

створив Іван Мердак. На почат‑
ку алеї на вході в парк є нові 

фігури, яким вже 10 років. 8 фігур 
зробили з сухих тополь, які ко‑
лись росли в парку. Виготовили 
фігури засуджені з Копичинецької 
виправної колонії. На жаль, збе‑
реглися не всі…

Є сучасніші 
скульптури 

На Козацькому острові є три 
дерев'яні фігури. Їх виготовив 
у 2001 році Іван Мердак. На двох 
з них вирізано «Дажбог» та «Яри‑
ло», а от кого зображує третя 
скульптура — напис не зберігся, 
частина деревини згнила. 

Вовк та Червона Шапочка одні 
з найстаріших фігур, їх можна по‑
бачити біля входу в парк. Вони 
добре збереглися.

А сучасніші скульптури виріза‑
ли на сухих деревах. Для цього їх 
не зрубували. Це три фігури коза‑
ків та два стовбури з висіченими 
гербами українських гетьманів.

РЕТРО

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

«Топільче» — наймолодший парк 
міста. Спершу він звався «Піонер‑
ським». Його почали створювати 
у першій половині 1970–х років. 
У 1983 році відкрили першу чергу 
гідропарку, який назвали «Піонер‑
ським». У 1985–1987 роках парк 
був реконструйований. На площі 
у 66 гектарів посадили дерева, 
проклали нові алеї, викопали яри 
для річок та ставків. Уздовж цен‑
тральної алеї збудували фонтани. 
На острівцях одного з озер ство‑
рили козацьке містечко. Недалеко 
від нього — комплекс на космічну 
тематику.

Своєрідною родзинкою стали 
дерев’яні фігури казкових геро‑
їв. З того часу минуло вже понад 
40 років, але деякі ще збереглися.

Хто подарував 
тернополянам казку 

«Багато поколінь тернополян 

ЇХ РОБИЛИ ВИДАТНІ СКУЛЬПТОРИ ТА 
В’ЯЗНІ: ЩО СТАЛО З ФІГУРАМИ
Історія  Дід, 
Баба та Курочка 
Ряба, Котигорошко, 
Буратіно та багато 
інших героїв 
дитячих казок 
прикрашали 
гідропарк 
«Топільче». Деяким 
фігурам уже понад 
40 років. В якому 
вони стані нині?

Щоб врятувати старі фігури, їх пофарбували Деревина тріскається та трухлявіє. Її нищить погода та 
шкідники 

Кадр з Х/Ф «Іван та кобила» 
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096-46-81-758, 
FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM

Кафе «Молочарня» славилося 
своїми молочними коктейлями, 
та й решта його страв містили в 
собі молоко. Його любили діти, 
а ще воно встигло «засвітитися» 
у тернопільському фільмі 90‑их.

Про ще один культовий заклад 
нам розповіла тернополянка Ніна 
Свистун. Дякуємо їй за цікавий 
екскурс в історію Тернополя.

Кафе «Молочарня» розташову‑
валося на масиві «Дружба», на ву‑
лиці Гетьмана Мазепи і його назва 
цілком відповідала асортименту. 
Практично всі страви, що там 
подавали, складалися з молока. А 
особливо «Молочарня» славилася 
молочними коктейлями.

Відкрили кафе всередині 80‑их 

років й історія його хоч була і не‑
довгою, зате яскравою. За десять 
років свого існування про заклад 
з родзинкою дізналися спочатку 
мешканці «Дружби», де жило чи‑
мало студентів, а потім і решта 
тернополян.

Розташування вкрай вигідне, 
адже на «Дружбі» жили чимало 
студентів, до того ж, поблизу на‑
бережної Тернопільського ставу 
часто гуляли батьки з дітьми та 
молоді пари.

– Пропонували у «Молочарні» 
перш за все молочні коктейлі. 
Але коктейлями їх назвати було 
складно, адже в ті часи вибір був 
невеликий: просто збите молоко, 
або молоко з соком, – пригадує 
пані Свистун.

Оформлення кафе зсередини 
було типовим для Тернополя кін‑

ця 80‑их. Великий, просторий зал, 
кілька столиків та невелике меню, 
що поміщалося на одному листку.

Зовні «Молочарня» була майже 
повністю заскленою, що створю‑
вало відчуття відкритості до від‑
відувачів. Гості могли споглядати 
на види Ставу, а перехожі бачили, 
наскільки багато відвідувачів все‑
редині.

Пізніше заклад, що спочатку 
орієнтувався на дітей, дещо змінив 
вектор та розширив асортимент і 
пропонував також комплексні обі‑
ди, що стали популярними серед 
студентів.

Та вже всередині 90‑их кафе з 
унікальним концептом закрило 
свої двері для відвідувачів назавж‑
ди. Причина банальна, занадто ве‑
лика конкуренція з боку закладів, 
що розташовувалися зовсім поруч.

Кафе з культового кіно. Якою була «Молочарня»?

А ще, в 1992 році заклад по‑
трапив у кадр культового для 
Тернополя фільму «Іван та ко‑
била». В момент, коли головний 

герой стрічки їде тролейбусом 
№107 до масиву «Дружба» на 62‑
ій хвилині він проїжджає повз 
«Молочарню».
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 СЕРЕДА, 1 вересня

 UA:перший
06.00, 18.20, 22.05 XVI лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри
16.30 Студiя Паралiмпiйськi 
iгри
18.00, 21.00, 00.30, 05.25 
Новини
21.45 Доба Паралiмпiйських 
iгор
00.00 Розважальна програма 
з Майклом Щуром 
01.05 Д/ц «Дикуни»
01.50 Х/ф «Iван Франко»
03.25 Країна пiсень
04.20 Буковинськi загадки
04.25 Енеїда

 1+1
05.30 «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 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.05 «Твiй день. 
Прем'єра нового денного шоу 
на „1+1“
14.45 «Одруження наослiп», с.
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.45 К/к «Моя улюбле-
на Страшко»
22.40 К/к «Рiдня» …
00.55 Х/ф «Iм'я Рози» 

 IНТЕР
05.25, 23.55 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
12.25 Т/с «Детектив Ренуар» …
14.40, 15.35 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора Ватсона. 
Скарби Агри»
01.45 Х/ф «Взяти живим»

 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
10.05 Скетч-шоу «На трьох» 
11.25, 13.15 Х/ф «Шоу почи-
нається» 
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15 Т/с «Пес» 
16.50, 21.30 Т/с «Дiльничний 
з ДВРЗ» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20, 01.40 Секретний фронт
23.35 Х/ф «Оселя зла-2: 
Апокалiпсис» 
02.30 Я зняв!

 СТБ
04.25, 14.30, 17.30, 22.00 
«Вiкна-Новини»
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.00 Т/с «Комiсар Рекс»
10.00 «МастерШеф» …
13.05, 14.50 Т/с «Слiпа» …
15.40, 18.05 Т/с «Слiд» 
19.05 «Супербабуся» …
20.15, 22.50 Т/с «Полонена» 
23.00 Т/с «Все не випадково» 
01.00 Т/с «Мертвий, живий, 
небезпечний» 

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 «Kids time»

06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.20 «Орел i решка»
09.20 Т/с «Надприродне» 
12.15 «Кохання на виживання» 
14.25 Х/ф «Чого хочуть жiнки»
17.00 «Хто зверху?» …
21.10 Х/ф «Мiс Конгенiаль-
нiсть 2: Озброєна i леген-
дарна»
23.40 Х/ф «Поки ти спав»
01.45 «Вар"яти» …
02.35 «Служба розшуку дiтей»
02.40 «Зона ночi»
04.55 «Абзац!»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф «Макс 2: Герой 
Бiлого Дому»
10.45 Х/ф «Фантастична 
четвiрка 2: Вторгнення Срiбно-
го Серфера» 
12.45 4 весiлля
14.00, 17.00 Богiня шопiнгу. 
Битва блондинок
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
16.00, 03.55 Панянка-селянка
18.00 СуперЖiнка
19.00, 20.00, 22.30 Одного разу 
пiд Полтавою
19.30, 23.30, 01.00, 01.45 
Країна У
22.00, 23.00 Танька i Володька
00.00 Iгри Приколiв
03.05 Вечiрка
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 Х/ф «Первое убийство» 
08.00 Х/ф «Зеленая миля» 
11.50 Т/с «Охотники за древ-
ностями»
13.50, 16.55 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 «Воины дорог»
20.25, 21.30 Т/с «Плут» 
22.35, 00.10 Т/с «CSI: Место 
преступления» 
02.00 «Видеобимба-2»
05.10 «Злоумышленники»

 ЧЕТВЕР, 2 вересня

 UA:перший
06.00, 18.20, 22.05 XVI лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри
16.30 Студiя Паралiмпiйськi 
iгри
18.00, 21.00, 00.30, 05.25 
Новини
21.45 Доба Паралiмпiйських 
iгор
00.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях
01.05 Д/ц «Дикуни»
01.50 Х/ф «Вавилон ХХ»
03.25 Країна пiсень
04.20 Буковинськi загадки
04.25 Енеїда

 1+1
05.35 «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 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.05 «Твiй день. 
Прем'єра нового денного шоу 
на „1+1“
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45 К/к «Моя улюблена 
Страшко»
21.45 «Право на владу 2021»
00.45 Х/ф «Iм'я Рози» 

 IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 00.00 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
12.25 Т/с «Детектив Ренуар» …
14.40, 15.35 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора Ватсона. 
Двадцятий вiк починається»
01.45 Х/ф «Взяти живим»

 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
10.05 Скетч-шоу «На трьох» 
11.15, 13.15 Х/ф «Судний день» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.10 Т/с «Пес» 
16.50, 21.30 Т/с «Дiльничний 
з ДВРЗ» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20, 01.35 Анти-зомбi
23.35 Х/ф «Оселя зла-3: 
Вимирання» 
02.25 Я зняв!

 СТБ
04.25, 14.30, 17.30, 22.00 
«Вiкна-Новини»
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.35 Т/с «Комiсар Рекс»
09.35 «МастерШеф» …
13.05, 14.50 Т/с «Слiпа» …
15.40, 18.05 Т/с «Слiд» 
19.05 «Супербабуся» …
20.15, 22.50 Т/с «Полонена» 
23.05 Т/с «Все не випадково» 
01.05 Т/с «Мертвий, живий, 
небезпечний» 

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.50 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.55 «Орел i решка»
10.00 Т/с «Надприродне» 
12.55 «Кохання на виживання» 
14.55 Х/ф «Поки ти спав»
17.00, 19.00 «Хто зверху?» …
21.05 Х/ф «Свекруха-монстр» 
23.05 Х/ф «Почни спочатку» …
01.05 «Вар"яти» …
02.45 «Служба розшуку дiтей»
02.50 «Зона ночi»
04.55 «Абзац!»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф «Дивак»
10.45 Х/ф «Виннi зiрки» 
12.45 4 весiлля
14.00, 17.00 Богiня шопiнгу. 
Битва блондинок
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
16.00, 03.55 Панянка-селянка
18.00 СуперЖiнка
19.00, 20.00, 22.30 Одного разу 
пiд Полтавою
19.30, 23.30, 01.00, 01.45 
Країна У
22.00, 23.00 Танька i Володька
00.00 Iгри Приколiв
03.05 Вечiрка
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» 
08.40 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный» 
11.00 Т/с «Охотники за древ-
ностями»
12.55, 16.55 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15, 02.00 «Спецкор»
18.50, 02.30 «Джедаи»

19.25 «Спорт Тайм»
19.30 «Воины дорог»
20.25, 21.30 Т/с «Плут» 
22.35, 00.10 Т/с «CSI: Место 
преступления» 
03.00 «Видеобимба-2»
05.10 «Злоумышленники»

 П`ЯТНИЦЯ, 3 вересня

 UA:перший
06.00, 18.20, 22.05 XVI лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри
16.30 Студiя Паралiмпiйськi 
iгри
18.00, 21.00, 00.30, 05.25 
Новини
21.45 Доба Паралiмпiйських 
iгор
00.00 Д/ц «Дикi Дива»
01.05 Д/ц «Дикуни»
01.50 Х/ф «Страченi свiтанки»
03.25 Країна пiсень
04.20 Буковинськi загадки
04.25 Енеїда

 1+1
05.20, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.05, 04.25 «Життя вiдомих 
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.05 «Твiй день. 
Прем'єра нового денного шоу 
на „1+1“
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Одруження наослiп 7»
22.20, 02.55 К/к «Чорний 
лицар»
00.15 Бред Пiтт в драмi «Бiй-
цiвський клуб» 

 IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 22.55 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
12.25 Т/с «Детектив Ренуар» …
14.45, 15.40, 00.40 «Вещдок»
16.30 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «21 мiст» 
02.55 «Жди меня. Україна»
04.00 Х/ф «Зозуля с дипло-
мом»

 ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30, 01.15 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
10.10, 20.10 Дизель-шоу …
11.45, 13.15, 23.00, 01.40 Скетч-
шоу «На трьох» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.15 Т/с «Пес» 
16.50 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ» 
18.45 Факти. Вечiр
03.25 Я зняв!

 СТБ
04.20, 14.30, 17.30, 22.00 
«Вiкна-Новини»
04.55 Х/ф «Ярмарок марнос-
лавства» 
07.50 «Врятуйте нашу сiм'ю» 
11.35, 14.50, 18.05 Т/с 
«Слiпа» …
20.15, 22.50 Т/с «Слiд» 
00.45 Х/ф «Без особливих 

прикмет»

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.15 «Орел i решка»
09.30 «Аферисти в сiтях» 
13.50 Х/ф «Ангели Чарлi» …
16.10 Х/ф «Ван Хельсинг» 
18.50 Х/ф «На драйвi» 
21.00 Х/ф «Агенти А.Н.К.Л.» 
23.35 Х/ф «Цифрова 
радiостанцiя» 
01.10 «Вар"яти» …
02.45 «Служба розшуку дiтей»
02.50 «Зона ночi»
04.55 «Абзац!»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 М/ф «Добрий динозавр»
10.45 М/ф «Панда Кунг-Фу»
12.45 4 весiлля
14.00, 17.00 Богiня шопiнгу. 
Битва блондинок
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
16.00, 03.05 Панянка-селянка
18.00 СуперЖiнка
19.00, 20.00, 22.30 Одного разу 
пiд Полтавою
19.30, 23.30, 01.00, 01.45 
Країна У
22.00, 23.00 Танька i Володька
00.00 Iгри Приколiв
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.30 Х/ф «Люди Икс: Дни 
минувшего будущего» 
09.10 Х/ф «Люди Икс: Апока-
липсис» 
12.00 Т/с «Охотники за древ-
ностями»
13.55 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15, 00.35 «Спецкор»
18.50, 01.05 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 Х/ф «Логан» 
22.10 Х/ф «Люди-Икс: Темный 
Феникс»
01.45 «Совершенно секрет-
но-2017»
02.10 «Видеобимба-2»
05.10 «Злоумышленники»

 СУБОТА, 4 вересня

 UA:перший
06.00, 18.00, 21.50 XVI лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри
16.30 Студiя Паралiмпiйськi 
iгри
21.00, 00.00, 02.30, 05.35 
Новини
21.30 Доба Паралiмпiйських 
iгор
00.25 Д/ф «Северин Наливай-
ко. Остання битва!» …
02.00 #ВУКРАЇНI
02.55 Д/с «Планета iнновацiй»
03.20 Д/ц «Дикуни»
04.10 Енеїда
05.05 Я вдома

 1+1
05.20, 22.15 «Жiночий квартал»
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан»
18.30 Прем'єра на «1+1». «Свiт 
навиворiт - 12. Пакистан»
19.30 ТСН
20.13 «Проспорт»
20.15 Прем'єра на «1+1». 
«Вечiрнiй квартал 2021»
00.20 «Свiтське життя. 2021. 
Найкраще»
01.20 Бред Пiтт в драмi «Бiй-
цiвський клуб» 
03.50 «Вечiрнiй квартал»

 IНТЕР
05.05 «Телемагазин»
05.35 М/ф

06.00 «Слово Предстоятеля»
06.10 «Орел i Решка. На краю 
свiту»
07.10 Х/ф «Людина-оркестр»
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.00 «Корисна програма»
10.55 Х/ф «Вечори на хуторi 
бiля Диканьки»
12.20 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора Ватсона. 
Собака Баскервилiв»
15.15 Х/ф «Д'Артаньян i три 
мушкетери»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Всi зiрки в Юрмалi»
22.10 Д/п «Гибель Нахiмова. 
Врятуйте нашi душi» ПремТєра
23.00 Х/ф «Екiпаж»
01.55 Х/ф «Поїзд поза роз-
кладом»
03.10 М/ф «Мауглi»
04.15 Х/ф «Троє в човнi, якщо 
не рахувати собаки»

 ICTV
04.50 Скарб нацiї
05.00 Еврика!
05.10 Факти
05.35 Анти-зомбi
06.30 Громадянська оборона
07.30 Прихована небезпека
08.25 Т/с «Розтин покаже-2» 
12.20, 13.05 Х/ф «Нестримнi» 
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф «Нестримнi-2» 
16.15 Х/ф «Нестримнi-3» 
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Перевiзник-3» 
21.10 Х/ф «Перевiзник: 
Спадщина» 
23.00 Х/ф «Петля часу» 
01.25 Х/ф «Оселя зла» 
03.30 Я зняв!

 СТБ
04.25 «Вiкна-Новини»
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.55, 10.55 Т/с «Полонена» 
07.55 «Неймовiрна правда 
про зiрок»
16.40, 00.00 «Звана вечеря» …
19.00 «МастерШеф» …

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Хто проти блонди-
нок?» …
08.00, 10.00 «Kids time»
08.05 М/ф «Татко гусак»
10.05 «Орел i решка. Земляни»
11.00 «Орел i решка. Чудеса 
свiту»
12.00 «Хто зверху?» …
14.05 Х/ф «Свекруха-монстр» 
16.15 Х/ф «Шiсть днiв, сiм 
ночей» 
18.35 Х/ф «Земне ядро»
21.10 Х/ф «Всесвiтня вiйна Z» 
23.40 Х/ф «Потяг смертi» 
01.25 «Вар"яти» …
03.00 «Зона ночi»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Джастiн та лицарi 
доблестi»
12.45, 14.15, 15.45, 23.25, 00.25 
Одного разу пiд Полтавою
13.45, 15.15, 16.45, 23.55, 01.25 
Танька i Володька
17.15 М/ф «Дивопарк»
19.00 М/ф «Льодовиковий 
перiод»
20.40 М/ф «Льодовиковий 
перiод 2: Глобальне поте-
плiння»
22.25 Iгри Приколiв
02.10 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.15 «Затерянный мир»
11.10 Т/с «Перевозчик» 
15.10 Х/ф «Экспансивная 
пуля» 
17.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» 

19.00 Х/ф «Рыцарь дня» 
21.10 Х/ф «Соучастник» 
23.40 Х/ф «Вулкан» 
02.05 «Видеобимба-2»
03.30 «Совершенно секрет-
но-2017»
05.10 «Злоумышленники»

 НЕДIЛЯ, 5 вересня

 UA:перший
06.00, 16.30, 21.50 XVI лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри
13.00 Студiя Паралiмпiйськi 
iгри
13.30 XVI лiтнi Паралiмпiйськi 
iгри. Церемонiя закриття
21.00, 00.30 Новини
21.30 Доба Паралiмпiйських 
iгор
00.00 Розважальна програма 
з Майклом Щуром 
00.55 Погода
01.00 Х/ф «Клiтка для двох» …
02.00 ПРОФIЛАКТИКА 
КАНАЛУ

 1+1
05.00, 19.30 «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан»
11.00, 03.20 «Свiт навиворiт»
18.30 Прем'єра на «1+1». 
«Свiтське життя. 2021»
21.00 Прем'єра на «1+1». «Танцi 
з зiрками 2021»
00.05 Х/ф «Знайомтеся, Джо 
Блек» 

 IНТЕР
06.10 Х/ф «Пiк-пiк»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 11.55, 12.50 «Iнше 
життя»
13.35 «Вещдок. Опережая 
время»
18.05 Х/ф «Пiдозри мiстера 
Вiчера: за межами пристойно-
стi» ПремТєра
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 «Ювiлейний концерт 
Михайла Шуфутинського 
„Lovestory“» ПремТєра
00.10 Х/ф «Вечори на хуторi 
бiля Диканьки»
01.35 «Вещдок»

 ICTV
04.25 Скарб нацiї
04.35 Еврика!
04.40 Факти
05.10 Не дай себе 
обдурити
06.45 Анти-зомбi
07.45 Секретний фронт
08.45 Громадянська 
оборона
09.45, 13.00 Т/с «Дiльничний 
з ДВРЗ» 
12.45 Факти. День
16.30 Т/с «Пес» 
18.45 Факти тижня

21.15 Х/ф «Погоня за ура-
ганом» 
23.25 Х/ф «Автобан» 
01.05 Х/ф «Оселя зла-2: 
Апокалiпсис» 
03.00 Я зняв!

 СТБ
05.25 «Хата на тата» …
09.25 «МастерШеф» …
14.25 «Супербабуся» …
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Один за всiх» 
22.10 «Таємницi ДНК» 

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 01.30 «Вар"яти» …
06.30 «Таємний агент» …
07.50, 09.30 «Kids time»
07.55 М/ф «Том i Джерi. Полiт 
на Марс»
09.35 Х/ф «Щоденники 
принцеси»
11.50 Х/ф «Щоденники принце-
си 2: Королiвськi заручини»
14.05 Х/ф «Мiс Конгенiаль-
нiсть»
16.35 Х/ф «Мiс Конгенiаль-
нiсть 2: Озброєна i леген-
дарна»
18.50 Х/ф «Пасажири» …
21.00 Х/ф «Мiстер та мiсiс 
Смiт» 
23.30 «Improv Live Show» …
02.00 «Профiлактика»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Добрий динозавр»
12.30, 14.00, 23.30, 00.30 Одно-
го разу пiд Полтавою
13.30, 15.00, 00.00, 01.30 
Танька i Володька
15.30 М/ф «Льодовиковий 
перiод 2: Глобальне поте-
плiння»
17.15 М/ф «Льодовиковий 
перiод 3: Ера динозаврiв»
19.00 М/ф «Льодовиковий 
перiод 4: Континентальний 
дрейф»
20.45 М/ф «Льодовиковий 
перiод 5: Курс на зiткнення»
22.30 Iгри Приколiв
02.15, 04.00 Панянка-селянка
03.05 Вечiрка
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Бешеные гонки 
2018»
07.00 «Джедаи 2020»
09.00, 00.10 «Затерянный 
мир»
13.00 Х/ф «Логан» 
15.50 Х/ф «Люди-Икс: Темный 
Феникс»
18.00 Х/ф «Короли улиц» 
20.10 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» 
22.10 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
02.10 «Видеобимба-2»
05.05 «Лучшее»
05.10 «Злоумышленники»
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РЕКЛАМА

них. От вже за тиждень будемо 
починати збирати новий врожай.

Винарня, яку реєстрували 
на Гусятинщині, була чи не пер‑
шим таким підприємством в об‑
ласті. Власниця бізнесу каже, що 
коли реєструвала усі документи, 
то в установах дивувались і навіть 
не знали, як це робити, мовляв, 
Тернопільщина не виноробний 
край. Але палок у колеса ніхто 
не встромляв…

Разом працювати 
за радість 

— Вино — це не перша сімей‑

на справа, — розповідає підпри‑
ємиця. —Разом з чоловіком ми 
відкрили меблеву фабрику, яка 
досі успішно працює. Вже тоді 
діти нам допомагали. Тому і в цій 
справі спрацюватись не було про‑
блемою. Я, мама, можу дивитись 
на усе зі свого зрілого погляду. 
Оксанка у нас дуже творча, вона 
має креативне бачення. Тарас, 
син, завжди каже, що ми по‑
винні не зрадити у якості. Тепер 
і дружина сина нам допомагає. 
А ще, ще… я вірю, що там, 
на небі допомагає робити вино 
наш… тато.

ЛЮДИ

СІМЕЙНА СПРАВА В ПАМ’ЯТЬ ПРО 
ТАТА І ЧОЛОВІКА
Історії  Це історія про сімейні цінності 
та втілення  задумів, які інші вважали 
нереальними. Надія Буячок з Гусятинщини 
розповідає про особливе вино, яке робив 
її чоловік, та ділиться теплими спогадами

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

Масштабне виробництво ви‑
росло з кількох лозин, посадже‑
них підприємцем та меценатом 
Володимиром Буячком, якого 
зараз, на жаль, вже немає серед 
живих… Ще тоді, 10 років тому, 
чоловік бачив, що на Гусятинщині 
земля сприятлива для виноградни‑
ків. А коли його не стало, дружина 
Надія та двоє дітей вирішили роз‑
вивати цю справу, аби вино, яке 
робив їх тато, знали у всій Україні.

— Справу заснував мій покійний 
чоловік. Ще близько 10‑ти років 
тому. Це було його захоплення, 
його любов… Він робив вино для 
родинного столу, для друзів. І без 
нього, з часом, не обходилось 
жодне застілля. На жаль, два роки 
тому Володимира раптово не ста‑
ло… Тоді ми разом з дітьми дума‑
ли, що робити з тією справою, яку 
він започаткував, — каже власниця 

підприємства.
Але саме тоді діти Володимира 

та Надії Буячок, Тарас та Оксана 
твердо вирішили продовжувати 
справу свого батька та розвивати 
виноробство на Тернопіллі.

Всі питали: «А ти 
привіз татове вино?»

І сама пані Надія, і Тарас з 
Оксаною вкладали душу у цю 
справу. Жінка розповідає, що це 
стало більшим, аніж просто бізнес. 
Хоча життя після втрати змінилось 
докорінно, усі хотіли продовжити 
улюблену справу рідної людини.

— Діти завжди казали, що куди б 
вони не їхали, їх питають: «А та‑
тове вино привезли?», тож коли 
дійшло до назви бренду — все 
вийшло само по собі. На честь 
мого чоловіка, тата моїх дітей, — 
говорить пані Надія.

Обриси фото Володимира Буяч‑
ка видніються і на етикетці однієї 
з пляшок, які зараз є у продажу 

не лише на Тернопільщині, а й 
в інших містах України. А його діти 
завжди кажуть, що це вино має 
бути найкращим, адже під етикет‑
кою з зображенням батька, абищо 
продавати не дозволить совість.

Надія Буячок каже, що вино‑
град для вина плекають на влас‑
ній території. Для цього придбали 
чотири гектари поля і висадили 
там чотири сорти ягід.

— І логотип наш має чимало 
геометричних фігур. Це пов’язано 
з нашим походженням. Мій чоло‑
вік мав лемківське походження, 
і ми вирішили усе це зберегти. 
Зараз багато людей нам кажуть, 
що в продукті є дещо більше, ніж 
вино, — каже Надія Буячок.

Тернопільщина 
не для виноробства?

Пані Надія каже, що коли чо‑
ловік розпочинав цю справу, мало 
хто вірив у їх успіх. Але жителі 
Тернопільщини доводять проти‑
лежне. За рік їх крафтова винар‑
ня випускає приблизно 12 тисяч 
пляшок. І вино оцінили не лише 
в Україні, а й за кордоном.

— Клімат теплішає щороку. І 
зараз на півдні України непросто 
виростити білий виноград, адже від 
надлишку сонця виноград набирає 
надто багато цукру, — каже жін‑
ка. — Ми робимо лише сухі вина, 
і наш клімат дуже підходить для 

Сім’я виноробів. Винарню заснував покійний Володимир 
Буячок. Справу продовжили дружина та діти
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***
Чолов’яга прийшов на роботу 
в сережках. Колега знає його 
консервативні погляди, тому дуже 
здивований.
— Я не знав, що ти любиш сереж-
ки.
— Та ну тебе. Це ж нічого не озна-
чає, просто сережки.
— І відколи ти так вважаєш?
— Відтоді, коли дружина знайшла 
їх в ліжку...

***
Істерика в 16 років: вибиваєш 
двері з ноги, розбивши смартфон 

об стіну, кричиш.
Істерика у 26 років: двері кошту-
ють 30 тисяч плюс установка — ще 
кілька тисяч, за смартфон і ноутбук 
ще виплачувати кредит. Просто 
кричиш.
30 років: кричати не можна — діти 
сплять. Просто сидиш.

***
Розмовляють дві одеситки.
— А що, ваша Фіма вийшла заміж?
— З чого ви взяли?
— А ось же вона сидить в саду і 
годує дитинча груддю!
— О боже мій, що за домисли! 

Якщо у дівчинки є вільний час і 
молоко — чому б їй не погодувати 
дитину!

***
— Дорогий, я тільки що з косме-
тичного кабінету. Ти помічаєш, що 
змінилося?
— Вії наростила?
— Ні.
— Губи накачала?
— Ні.
— Ти подивися, яка у мене шкіра 
— гладка, м'яка, рожева, жодної 
зморшки...
— З дупи, чи що, пересадили?!

***
Батько заклопотано поглядає у 

вікно:
— Мама вийшла на вулицю без 
парасольки, а дивись, який дощ 
пішов...
— Не хвилюйся, тату, вона в мага-
зин забіжить.
— Ось саме цього я і боюся...

***
— Завтра здаємо на штори.
— Ви ж репетитор, ми ж до вас 
додому приходимо.
— І що, на вашу думку, у мене 
немає вікон?

РОЗВАГИ

Горизонталь:
5. Катедра. 6. Бакаїха. 8. Підручний. 11. 
Барна. 14. Сірий. 15. Луцишин. 16. Шергей. 
17. «Нептун». 20. Циганка. 22. Надал. 23. 
Життя. 26. Яворський. 27. «Корифей». 28. 
«Зоринка».

Вертикаль: 
1. Капітан. 2. Архів. 3. Калин. 4. Східний. 
7. Будний. 9. Універсам. 10. Підлужний. 
12. Шухевич. 13. Лисенко. 18. «Маруся». 
19. «Затишок». 21. Стецько. 24. Євген. 25. 
Живов
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ОВЕН Перша половина 
вересня — період гармонії, 

обставини складаються якнайкра-
ще для того, щоб знайти свободу і 
незалежність, вирішити фінансові 
питання. Докладаючи зусиль ви 
просуваєте власні інтереси.

ТЕЛЕЦЬ На початку 
вересня намагайтеся 

зробити максимум, тому що це 
період везіння для вас. Ви зможете 
досягти чималих успіхів, створити 
міцний фундамент на другу і третю 
декади вересня, які виявляться 
складними.

БЛИЗНЮКИ Період 
активної інтелектуальної 
роботи і соціальних 

взаємин, водночас ви володієте 
певним ступенем незалежності від 
суспільства, здатністю протиста-
вити себе йому. Підвищується 
самооцінка, здатність досягати 
наміченої мети.

РАК Загалом, місяць 
сприятливий — ви 
комфортно почуваєтеся в 

різних заплутаних життєвих ситу-
аціях, тонко розумієте психологію 
інших. Водночас, вересень супро-
воджується почуттям самотності. 
Але це гарний час для того, щоб 
навести лад у власному житті.

ЛЕВ Перша і друга декади 
вересня насичені подіями, 
ви отримуєте визнання, 

знаходите популярність, якщо 
активно працювали в попередньо-
му місяці. У цей період вам легше 
отримати винагороду. 

ДІВА У разі правильного 
використання напружено-
го і активного потенці-

алу вересня можна багато чого 
змінити в своєму житті на краще, 
трансформувати ситуації і внести 
конструктивні перетворення в усі 
сфери.

ТЕРЕЗИ Щось обов'язко-
во зміниться, вже з другої 
декади місяця багато хто 

відчує, що відбудуться кардинальні 
зміни в найбільш важливих життє-
вих сферах в найближчі дні. 

СКОРПІОН Сприятливий 
місяць, особливо перша 
половина. Але також це 

час емоційної напруженості — від 
захвату до зневіри. Спалахує по-
треба оновити особисті взаємини в 
бік більшої гармонійності, витонче-
ності — в більшості випадків ваші 
спроби увінчаються успіхом. 

СТРІЛЕЦЬ Сміливо 
плануйте максимум справ 
— не варто втрачати ні 

хвилини, використовуйте кожен 
шанс. У цей період закладаються 
дружні взаємини, любовні бажан-
ня знаходять своє втілення, рішуче 
в найкращий бік відбуваються 
зміни в сімейних стосунках. 

КОЗЕРІГ Напружений 
період, але це не означає, 
що все погано. Часу на 

відпочинок і сім'ю не вистачає, 
доводиться займатися тим, чим 
не планували, звалювати на себе 
додаткову відповідальність.

ВОДОЛІЙ Період 
фінансових труднощів, 
затримок виплат, що 

змусить переглянути свої взаємини 
з діловими партнерами, можливо 
навіть змінити напрям у професій-
ній сфері. Знайдіть нові способи 
взаємодії з публікою, оточенням, 
партнерами і колегами. 

РИБИ Перша половина 
вересня принесе не дуже 
багато приємних емоцій, 

оскільки партнери схильні змінюва-
ти свою думку і уподобання. Мож-
ливі серйозні конфлікти на роботі, 
провокації з боку конкурентів.

Гороскоп удачі

АНЕКДОТИ

СЕРЕДА, 
1 ВЕРЕСНЯ

+13°С     +18°С +12°С     +17°С

ЧЕТВЕР, 
2 ВЕРЕСНЯ

+11°С     +14°С +10°С     +13°С

П’ЯТНИЦЯ, 
3 ВЕРЕСНЯ

+8°С     +16°С +10°С     +18°С

СУБОТА, 
4 ВЕРЕСНЯ

+11°С     +18°С +13°С     +17°С

НЕДІЛЯ, 
5 ВЕРЕСНЯ

+9°С     +18°С +9°С     +17°С

ПОНЕДІЛОК, 
6 ВЕРЕСНЯ

+11°С     +19°С +10°С     +18°С

ВІВТОРОК, 
7 ВЕРЕСНЯ

+10°С     +19°С +9°С     +18°С

Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

Цього тижня  
іменини  
святкують
1 вересня:

Микола, Андрій, Тимофій, 
Фекла

2 вересня: 
Віктор, Олександр, 
Володимир, Лев, Іван, 
Максим, Самуїл, Микола, 
Степан, Федір, Тимофій

3 вересня: 
Ігнатій, Олександр, 
Корнилій, Павло, Тадей, 
Рафаїл, Марфа

4 вересня: 
Олексій, Олександр, 
Опанас, Гавриїл, Василь, 
Іван, Ісаакій, Іларіон, 
Макар, Федір, Михайло, 
Фелікс, Аріадна

5 вересня: 
Іван, Єфрем, Микола, 
Федір, Павло

6 вересня: 
Георгій, Арсеній, Кузьма, 
Петро, Максим

7 вересня: 
Іван, Володимир, Мойсей

***
— Чи можу я розраховувати на 
твоє мовчання?
— Це навряд чи. Але на мою 
балаканину ти можеш сміливо 
покластися.
***
— Фімо! Ах, Боже мій! Хтось 
хропе під диваном. Напевно, 
до нас заліз злодій...
— Нічого, Софочко, душа моя! 
Раз вже він заснув, то нехай 
собі спокійно спить. А вранці 
ми здеремо з нього за нічліг.

***
Дві дівчини:
— Я нарешті навчилася "вклю-
чати дурочку".
— Молодець! А вимикати 
навчилася?

ВУЛ. ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО

ТЕАТРАЛЬНИЙ МАЙДАН 

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК БІЛЯ ДЯДІ СТЬОПИ

З одного ракурсу

Як змінився Тернопіль 
за роки Незалежності

БУЛО:
Раніше на вулиці Сагайдачного 
був фонтан. Біля нього місцеві 
художники виставляли свої картини

БУЛО:
Раніше на площі був кіоск, де 
продавали сигарети, алкоголь та 
усілякий дріб’язок

БУЛО:
Раніше на майданчику у парку 
Шевченка були старі каруселі, 
гойдалки та гірки 

СТАЛО:
Фонтан демонтували, а поруч 
встановили пам’ятник І. Франку

СТАЛО:
Цей кіоск забрали, але поруч 
з’явилось кілька з кавою та 
вуличною їжею

СТАЛО:
Після оновлення зі старих 
елементів лишився лише Дядя 
Стьопа


