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ЧИ БУДЕ В ШКОЛАХ 
ДИСТАНЦІЙКА? с. 7

СУДДІ ДАЛИ 6 РОКІВ ТЮРМИ с.2

 Сусіди роками потерпають від притону, 
який облаштувала тернополянка 
у власній квартирі на першому 
поверсі. Люди стверджують, що жінка 
співучасниця злочину. У поліції поки 
що один підозрюваний – безхатька 
затримали, йому оголосили підозру

 Журналістам «RIA плюс» вдалося 
більше дізнатися про загиблого, 
підозрюваного і помешкання, де все 
трапилося. Моторошні подробиці. Чи в 
безпеці люди, які живуть поруч з такими 
сусідами? с.3

ЧИ СПРАВДІ ОДИН ВБИВАВ?

Передплачуйте газету
за телефоном 098-477-12-70

Номер для подання
оголошень 098-477-12-70

ХТО ПРИЧЕТНИЙ ДО ЗВІРЯЧОГО ВБИВСТВА НА КИЇВСЬКІЙ



2 RIA плюс, 8 вересня 2021

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

РЕЗОНАНС

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст  Вадим Єпур.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067– 747‑28‑44, IRYNA.
BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Михайло Кренцель працював 
у судових органах від 1993 року. 
У лютому 2016  його затримали 
на хабарі.

За версією слідства, адвокат На-
талія Лісна і голова Козівського 
районного суду Тернопільської 
області — пан Кренцель — вимага-
ли у фізичної особи неправомірну 
вигоду у розмірі 2000 доларів США 
за винесення рішення про відмо-
ву у задоволенні судом подання 
кримінально-виконавчої інспек-
ції про скасування звільнення від 
покарання у зв’язку із ухиленням 
від відбування покарання особою.

Подаватимуть 
апеляцію 

Дії судді кваліфіковані за ч. 3 ст. 
368 КК України — прийняття про-
позиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою 
особою. Михайлу Кренцелю обра-
ли міру запобіжного заходу у виді 
тримання під вартою з правом 
внесення застави. 137 тис. 800 грн 
застави тоді за керівника суду вне-
сли, тому він перебуває на волі.

Уже 25 квітня 2016 року обви-
нувальний акт скерували до суду. 
22 вересня 2016 року суддю Крен-
целя звільнили з посади за його 
заявою про відставку. Це — п'ятий 
суддя, якого викрили детективи 
НАБУ з моменту розслідувань.

Адвокат засуджених Іван Гор-
буляк запевнив, що апеляційну 
скаргу подаватимуть обов’язково. 

— Звичайно, що мій підзахисний 
був шокований цим вироком, — 
розповів Іван Горбуляк. — Поки 
що ми з ним це не обговорювали, 
але я сам це розумію, що треба 
оскаржувати. Після почутого ви-
року клієнтові стало зле. До нього 
приїжджала швидка. 

Підзахисний має інвалідність ІІ 
групи.

На якій справі 
«погоріли»?

Нам вдалось дізнатись подробиці 
справи, на якій «погоріли» і суддя, 
і адвокатка.

СУДДЮ ЗАСУДИЛИ ДО 6 РОКІВ ТЮРМИ
Прецедент  Суддя з Тернопільщини 
може опинитися за гратам. Ми дізналися 
ексклюзивні подробиці про нього та його 
родину. Як з'ясували, діти працюють в 
силових структурах як на Тернопільщині, 
так і в сусідній області

Ще 23 березня 2015 р. громадя-
нина Вадима Б. (всі дані чоловіка 
є в редакції — прим. авт.) засудили 
за ч. 3 ст. 185 Кримінального ко-
дексу України. Йдеться про кра-
діжку, поєднану з проникненням 
у житло, інше приміщення чи 
сховище або що завдала значної 
шкоди потерпілому. І покаран-
ня за таку — позбавлення волі 
на строк від трьох до шести ро-
ків. Вадим Б. отримав 3,5 роки 
ув’язнення. Але тим же вироком 
суд на підставі ст. 75 Криміналь-
ного кодексу України звільнив від 
відбування основного покарання 
з іспитовим строком 3 роки. Тоб-
то, чоловік отримав умовний тер-
мін три роки. У цей час він мав 
з’являтись на реєстрацію, проте  
не з’являвся, і надіславши йому 
кілька приписів про порушення, 
керівник Козівської виконавчої 
інспекції Любий С. О. звернувся 
до суду з поданням про скасування 
звільнення від покарання з випро-
буванням стосовно Вадима Б.

Засідання у цій справі під голо-
вуванням Михайла Кренцеля мало 
відбутись і відбулось 16 лютого 
2016 року. Саме того дня, забіга-

ючи наперед, суддю і адвокатку 
«взяли на хабарі».

Засуджений Вадим Б. та його 
адвокат Наталія Лісна в судовому 
засіданні просили не скасовувати 
звільнення від відбування пока-
рання з випробуванням та не на-
правляти його до колонії, оскільки 
він не з'являвся у призначений час 
на реєстрацію до кримінально-ви-
конавчої інспекції не систематично 
та з поважних причин, зазначив-
ши, що він перебував на лікуванні 
в міській лікарні № 3. Прокурор 
вазначив, що у зв'язку зі станом 
здоров'я засудженого, не доцільно 
задовольняти подання.
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Вищий 
антикорупційний 
суд визнав Михайла 
Кренцеля винним та 
призначив покарання – 
6 років тюрми

У задоволенні подання началь-
ника Козівського РС КВІ УДПт-
СУ в Тернопільській області суддя 
Кренцель відмовив.

До речі, згодом засуджений ро-
ком раніше за крадіжку Вадим Б. 
виступав у суді вже свідком. І 
розповідав, що коли дізнався, що 
замість умовного терміну йому 
світить реальна тюрма на 3,5 роки, 
звернувся за правовою допомогою 
до Наталії Лісної, завітавши до її 
офісу. Та його вислухала, на-
голосила, що за ту справу ніхто 
не візьметься і натякнула на дружні 
стосунки з головою Козівського 
райсуду. Мовляв, що можна вирі-
шити це. Ціна питання — 2 тися-
чі доларів. Вадим сказав, що має 
лише тисячу. Адвокатка, розповідав 
у суді, йому заявила, мовляв, коли 
матимеш дві — тоді й поговоримо. 
Потім були неодноразові дзвінки, 
і Вадим, мовляв, це сприйняв як 
вимагання хабара. Тоді чоловік 
попрямував до поліції, а там його 
направили до НАБУ. Вадим виру-
шив до Києва. Коли писав заяву 
у НАБУ, чоловіка запевнили, що 
дадуть кошти. А Вадим натомість 
віддав слідчим диктофонний запис.

Кренцель і адвокатка  
Лісна в суді 

Суддя Михайло Кренцель у суді 
надав покази: з Лісною він зна-
йомий багато років, раніше вона 
працювала секретарем судового 
засідання того ж таки Козівського 
райсуду. Наталя Лісна неоднора-
зово позичала гроші на лікування 
батька. Крендель знав, що у бать-
ка адвокатки така ж хвороба, як 
і в нього, тому завжди позичав. 

А вилучені детективом НАБУ 
гроші пояснив саме повернен-
ням боргу. У Наталії Лісної своя 
правда: до неї в січні за правовою 
допомогою звернувся засуджений 
Вадим Б. Вона погодилась вести 
його справу і вказала, що для 
цього потрібно укласти угоду та 
сплатити гонорар. І озвучила суму. 
Той заперечив, що грошей не має. 
Адвокатка сказала, мовляв, коли 
матимеш — приходь. Минуло тро-
хи часу, і Вадим подзвонив: гроші 
є. А раніше не приходив, пояснив, 
бо хворів, про що має довідку.

Наталія Лісна наполягала у суді: 
Михайла Кренцеля знає багато 
років, і позичала гроші у нього 
на лікування батька. Тому, уклав-
ши договір з клієнтом і отримавши 
гонорар, віддала частину коштів 
судді-кредитору. Ні Михайло 
Кренцель, ні Наталія Лісна вину 
у суді не визнали.

Що є у судді
Проте, якщо рішення Вищого 

антикорупційного суду набере за-
конної сили, у колишнього судді 
конфіскують в дохід держави як 
заставу, так і житло, що у його 
власності на вул. Герети у Козові.

Крайню декларацію, яку ми 
знайшли у відкритих джере-
лах, Михайло Кренцель подавав 
вже після звільнення, у лютому 
2017 року, як суддя у відставці. 
Згідно з декларацією за 2016 рік, 
у власності екс-судді від грудня 
2010 р. є квартира у Козові, пло-
щею 56,70 кв. м. Ще в декларації 
вказано будинок в Козові 152 кв. 
м, яким суддя має право користу-
ватись.

За 2016 рік Михайло Крен-
цель заробив зарплати суддею 
282 501 грн і ще 61 546 грн виплат 
як довічне утримання судді.

У 2020 р. екс-суддя з Козови су-
дився з Пенсійним фондом. Че-
рез суд встановили, що Михайло 
Кренцель має право на приблизно 
60 000 грн пенсії на місяць.

Діти працюють 
в прокуратурі?

Жителі Козови, які обіймають 
досить високі посади, кажуть, що 
вже кілька десятиліть знайомі з 
екс-суддею Михайлом Кренцелем. 
І погодились розповісти про нього 
за умови, що ми змінимо їхні імена 
та прізвища. Усі дані є в редакції.

— Михайло — чоловік дуже по-
зитивний, має двоє дорослих ді-
тей, син працює в Теребовлянській 
прокуратурі, у Бережанському від-
діленні. Донька — теж в органах 
прокуратури у Львові, — розповів 
Микола Козак (ім’я і прізвище, 
нагадаємо, змінене — прим. авт.). 

Керівником Бережанської ок-
ружної прокуратури й справді пра-
цює Іван Михайлович Кренцель. 
Неофіційно нам підтвердили, що 
це син екс-судді. Офіційного під-
твердження поки не отримали.

Кренцель — дуже грамотний і 
толковий юрист, каже співрозмов-
ник. Він, хлопець з глухого села, і 
з батьками — простими людьми, — 
своїм розумом багато досягнув.

— Вели його, певно, і то давно. 
Не виключаємо, що умисне під-
ставили. Він для багатьох, в тому 
числі і правоохоронців, був неугод-
ним, — каже пан Микола. — Під-
ставив його хтось...

Суддю звинуватили в отриманні хабара. Знайомі кажуть, що його могли навмисне 
підставити. Адвокат запевняє, що у клієнта — серйозні проблеми зі здоров'ям 



3RIA плюс, 8 вересня 2021ГОЛОВНЕ

рий, дуже спокійний, принаймні 
був раніше, — кажуть люди. — Він 
проживав з жінкою в Тернополі, 
мали двох дітей, доньку і сина. 
Зараз дітям років 30–40. Потім 
чи вона його лишила, люди чули, 
що нібито виїхала за кордон, він 
проживав у двокімнатній кварти-
рі в Тернополі, яку отримали від 
«Оріону» — чи то він, чи то дружи-
на. Там було дуже багато боргів, і, 
як нам казали, квартиру відібрали. 
Відтоді він бомжував.

Катерина: син-
підприємець і борги 

Дізнались чимало і про власни-
цю квартири, де сталося вбивство.

Катерина (ім’я жінки, нага-
даємо, змінене, справжні дані є 
в ред. — прим. авт.) народилась 
наприкінці вересня 1970 року. Від 
1988 року зареєстрована у помеш-
канні на Київській, як власниця 
житла. Тут же прописаний і її 
27-річний син, який вже кілька 
років не проживає разом із ма-
тір’ю. Як вдалось нам з’ясувати, 
він — програміст, приватний під-
приємець. Ми знайшли його дані 
у відкритому доступі. Намагались 
поспілкуватись, зателефонувавши 
за номером, вказаним у довідці. 
Однак, «номер не обслуговується». 
Якщо чоловік захоче висловитись, 
ми готові його вислухати.

Помешкання, нарікають сусі-
ди, Катерина давно перетворила 
на притон. Боргів, як нам вдалось 
з’ясувати — поза 70 тисяч гривень.

За обслуговування будинку влас-
ниця востаннє платила 400 грн 
у 2017 році, — розповів голова 
ОСББ «Київська, 16» Ігор Соб-
ків. — Зараз борг становить 8 ти-
сяч 416 грн 33 копійки. Я не раз 
спілкувався з власницею, вона 
обіцяла бодай частково погасити 
заборгованість і, звичайно, не ви-
конувала обіцянок.

Боргує пані Катерина за всі без 

винятку комунальні послуги. Ска-
жімо, станом на 6 вересня 2021 р. 
за гарячу воду та опалення 55 тис. 
840 грн. У КП «Тернопільводока-
нал» кажуть, що показників лі-
чильників власниця не подає від 
2019 року. Зараз сума боргу — по-
над 4 тис. грн. Комунікації «не від-
різали», але заборгованість зростає.

Пані Катерина заборгувала 
за спожитий природний газ у роз-
мірі 1 558 гривень, інформують 
у компанії «Газпостач». Опломбу-
вання газових мереж було здійс-
нене ще у жовтні 2020 року.

У ВАТ «Тернопільобленерго» 
таку інформацію не надають.

Мешканцям Київської, 16 часто 
доводиться витрачати зайві кошти 
на ремонт вхідних дверей до під’їз-
ду. Адже Катеринині гості, якщо 
вирішили зайти не через биті вікна 
з боку стадіону шкіл №№ 19 і 20, 
а таки через двері, часто шкодять 
механізм, через що домофон ви-
ходить з ладу. Ремонтують, звісно, 
за кошти мешканців. —Письмових 
скарг мені на власницю ніхто з 
мешканців не писав, але нарікань 
та усних скарг дуже багато, — каже 
Ігор Собків. — Про порушен-
ня тиші і порядку я вже мовчу. 
Люди дуже часто скаржаться, що 
побили двері. Там, перепрошую, 
як прохідний двір. Не встигаємо 
відремонтувати, візитери впира-
ються ногою і або виривають «з 
м’ясом», або шарпають, пошко-
джуючи магніт. Знову ремонтуємо 
за кошти мешканців.

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067– 747‑28‑44, IRYNA.
BELYAKOVA@GMAIL.COM 

— Так рано чи пізно мало ста-
тись, ви не уявляєте, у якому пе-
клі ми живемо вже два роки, — 
фактично за стіною зі справжнім 
притоном, з наркоманами, без-
хатьками, домом розпусти і алко-
голіками, — мешканці багатопо-
верхівки, що на вул. Київська, 16, 
звернулись за допомогою до жур-
налістів. — А зараз найбільше бої-
мось, що Катерина (ім’я змінене) 
вийде сухою із води. Її відпусти-
ли. Хоча, на нашу думку, вона є 
якщо не вбивцею, то співучас-
ницею злочину. Чоловік загинув 
о 1-ій ночі. А вона спокійно лягла 
спати. І зранку допомагала тягнути 
тіло за ногу на смітник…

Імена змінені. Всі дані в редакції.

На ньому — живого 
місця нема 

Близько 6 ранку 2 вересня 
Іван, який допомагає місцевим 
та приглядає за порядком, поба-
чив, як з під’їзду будинку волочать 
за ногу тіло оголеного чоловіка. 
На тому живого місця не було. Тіло 
тягнули у бік сміттярки, що поруч 
зі входом у під’їзд. Іван кинувся 
до заклопотаної парочки. Чоловіка 
вдалось впіймати, жінка вирвалась 
і втекла. А оголений чоловік вже 
кілька годин був мертвим.

Місцеві викликали поліцію.
— От так ми і живемо, найбіль-

ше шкода дітей і жінок — зараз 
вони дивились на труп, а раніше 
чого тільки не перебачили, завдяки 
Катерині, — каже один з мешкан-
ців Олег. — Ми вже не раз збирали 
загальні збори, аби дати раду цьому 
безладу. Викликів до поліції лише 
цього року — майже 70. І що — 
вона власниця квартири, і ніхто з 
нею нічого зробити не міг.

Катерина переїхала до своєї 
квартири два роки тому. Колись, 
пригадують сусіди, працювала 
у місцевому водоканалі. Потім по-
чала добряче випивати і чи то сама 
звільнилась, чи її звільнили.

До цього у помешканні прожи-
вали квартиранти, але власниця 
попросила їх з’їхати і заселилась 
у квартирі на першому поверсі. 
Приїхала без чоловіка. Чи то роз-
лучилась, чи то чоловік залишився 

у селі, де раніше мешкала Кате-
рина, місцеві точно не знають. Бо 
фактично з жінкою, якій 45–50 ро-
ків, ніхто не спілкувався, її нама-
гались обійти десятою дорогою.

Щойно заїхала — у квартирі 
почались пиятики та гулянки. Від 
цього щоденного «свята життя» су-
сідам життя не було.

— Кажуть, той безхатько, який 
безпосередньо тягнув за ногу тіло, 
взяв всю провину на себе, — каже 
ще одна мешканка пані Оксана. — 
Катерина одразу утекла, і її впійма-
ли у селі в одному з районів, який 
досить далеко від Тернополя. Її, 
скоріш за все, опитали і відпустили 
додому. Але ми знаємо, що та лю-
дина померла о 1 ночі, а тіло вони 
витягали зранку. То вона, навіть 
якщо не вбивала, не бачила, як 
людину позбавляють життя? Чи 
бачила і спокійно лягла спати! Хто 
відкусив я*ця загиблому? Навряд 
чи це робив би якийсь чоловік. 
Крім того, саме вона допомагала 
тягнути тіло з хати на смітник…

Бачила і лягла 
спати?

На тілі покійного живого місця 
не було. Сусідів просили впізнати, 
можливо, загиблий — екс-чоловік 
Катерини. Обличчя загиблого на-
гадувало місиво.

— Дуже різниться те, що ми 
бачили на власні очі і те, що нам 
зараз говорять, — каже очевиди-

ця і сусідка Ірина. — Тіло було 
страшенно побите. А у загиблого 
реально були відкушені геніталії! 
Зараз нам говорять, що нібито той 
безхатько зізнався, що кілька разів 
вдарив чоловіка, потім задушив. 
А потім відрізав геніталії — і це все 
зробив сам. Катерина ж твердить, 
що нічого не чула і не бачила, бо 
було темно. Тіла допомагала поз-
бавлятись — допомагала.

Сусідка — співучасниця, і вона 
має відповісти за скоєне, переко-

ОГОЛЕНЕ ТІЛО БІЛЯ СМІТНИКІВ: 
ПРО ВБИВСТВО НА КИЇВСЬКІЙ

нані люди. Вона, знаючи, що у її 
квартирі вбивають чи б’ють чоло-
віка, не викликала ні поліцію, ні 
швидку. Може, чоловіка ще можна 
було врятувати? Вона утікала, коли 
впіймали безхатька. Чому бігла, 
якщо не винна?

У поліції щодо цієї події неба-
гатослівні. Про причини смерті 
поки не говорять. Припускають, 
що смерть настала від тілесних 
ушкоджень, але яких саме, зараз 
встановлює судмедекспертиза.

— Повідомлення про подію 
надійшло на лінію 102 близько 
6 ранку 2 вересня, на місце одразу 
виїхала слідчо-оперативна група, — 
повідомив заступник начальника 
відділу комунікації головного 
управління Нацполіції в області 
Андрій Василик. — Заявник пові-
домив, що на вул. Київській, біля 
під’їзду одного з будинків, вияв-
лено тіло невідомого чоловіка з 
тілесними ушкодженнями.

Хто загиблий і 
підозрюваний 

Особу загиблого встановили 
поліцейські — це 72-річний жи-
тель Тернополя. Хоча очевидці 
кажуть — покійний мав вигляд 
значно молодший. На тілі були 
ушкодження, експерти заговорили 
про насильницьку смерть.

— У ході слідчо-оперативних 
дій встановили, що до вбивства, 
ймовірно, причетний житель 
с. Соколів без постійного місця 
проживання, — повідомив Андрій 
Василик. — Йому оголосили підоз-
ру і обрали міру запобіжного захо-
ду — тримання під вартою.

Відомості про подію внесені 
до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримі-
нального кодексу України. Йдеть-
ся про умисне вбивство. Санкція 
статті передбачає позбавлення волі 
на строк до 15 років.

— Він мухи не образить, але ро-
ками вже бомжував, бо квартиру 
у Тернополі в нього відібрали, — 
кажуть односельці із Соколова, де 
народився чоловік. Люди роками 
вже на бачили Дмитра і були впев-
неними, що його немає серед жи-
вих. Звістка, що його підозрюють 
у вбивстві, ошелешила.

— Дмитро? Так, я його добре 
знаю, ми вчились разом у школі, 
він мій однокласник і був моїм 
сусідом, — прочувши, ким ми ціка-
вимося, відповів сільський староста 
Мирон Горун. — Він 1961 року на-
родження, народився у нас, у Со-
колові. Коли був в армії, служив 
в Алжирі, учасник бойових дій. 
Там йому ноги прострелили. По-
вернувся не через два роки, а через 
два з половиною, бо десь пів року 
лікувався у госпіталі.

Звістка, що Дмитра підозрюють 
у вбивстві, шокувала односельчан.

— Не можемо повірити, він і 
мухи не образить, добряк і щи-

Причину смерті 
чоловіка, якому, як 
стверджують люди, 
відгризли чи то 
відірвали геніталії, не 
називають

Ексклюзив  Сусіди роками 
потерпають від притону, який 
облаштувала Катерина у власній квартирі 
на першому поверсі. Люди стверджують, 
що жінка співучасниця. І бояться, що 
покарання не понесе. У поліції кажуть: 
підозрюваного у вбивстві затримали, 
йому оголосили підозру

Вбитому, за інформацією 
поліції, 72 роки

  Стаття 115. Умисне 
вбивство

  1. Умисне протиправ-
не заподіяння смерті іншій 
людині, — карається поз-
бавленням волі на строк від 
семи до п'ятнадцяти років.

Юридична довідка
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ВАДИМ ЄПУР, ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 
068– 066‑80‑96, VADIMEV15@GMAIL.
COM 

Журналісти в пошуках сезонних 
знижок та розпродажів побували 
в кількох торгових центрах міста, 
ринку та магазинах. Чим прива-
блюють покупців?

Знижки на одяг 
та взуття — 
до 70 відсотків 

На вітринах багатьох магазинів 
в ТРЦ «Подоляни» можна поба-
чити знижки від 10 до 70 відсотків 
на різний одяг та взуття. Як пояс-
нили продавці, таким чином вони 
продають минулорічні колекції та 
літній одяг.

Наприклад, у магазині взут-
тя Intertop зі знижкою продають 
жіночі туфлі. Якщо стара ціна 
на окремі моделі 2 200–4 600 гри-
вень, тепер їх можна придбати 
за ціною від 939–1839 гривень. 
Чоловіче взуття теж тепер кош-
тує дешевше. Найбільші знижки — 
до 60 відсотків. Якщо вартість ок-
ремих моделей раніше становила 
2000 гривень, тепер — 1 200 гри-
вень.

Дешевше коштує і взуття у ма-
газині Mida. Тут знижки станов-
лять 20–40 відсотків. Так, чоловічі 
кросівки можна придбати за ці-
ною 879 гривень, стара ціна — 
1 465 гривень. Жіночі кросівки, що 
раніше коштували 1 279 гривень, 
тепер можна купити за 852.

Минулорічні чоловічі та жіночі 
колекції одягу в магазині Bicycle 
коштують дешевше. Тут знижки 
становлять до 60%. Тепер футбол-
ки, що раніше коштували 399 гри-
вень, можна придбати за 159 чи 
199 гривень. А пальто, яке раніше 
продавали за 2 999 гривень, тепер 
віддають за 1 400 гривень.

Минулорічні колекції розпрода-
ють і в магазині чоловічого одягу 
Benvenuto. Ціни на них менші 
на 30, 40 або ж 50 відсотків. Напри-
клад, піджак відомого бренду, що 
коштував раніше 16 200 гривень, 
тепер коштує 12 150.

У ТЦ «Новус» у кількох мага-
зинах одягу розпродажі. У «Мода 
club» ціни на літню колекцію зни-
зились на 40–70%. У ЦУМі також 
розпродують літній одяг. У мага-
зині «Оodji» діяли знижки до 70%. 
Купити дешевше можна не лише 
літнє вбрання, а й осінній одяг. 

Наприклад, чоловічий бавовняний 
светр, який коштував 720 гривень, 
зі знижкою обійдеться в 300. Де-
шевше продають і худі, штани, 
футболки, жіночі блузки тощо.

На третьому поверсі ЦУМу в ма-
газині «Vi vo» побачили розпродаж 
жіночих сумок. Всі по 500 гривень.

В «Орнаві» на другому поверсі 
в багатьох магазинах теж вивіски 
про розпродажі та знижки. Дешев-
ше до 60%.

У магазині Megasport розпро-
дують літню колекцію. Здебіль-
шого знижки — 10, 20, 30%. Рід-

ше зустрічаються знижки –40%. 
А от –60% відсотків, як написано 
на банерах — не знайшли. Усе ро-
зібрали.

Здебільшого знижки на жіночий 
одяг та взуття. У магазині apriori — 
на деякий жіночий одяг знижки 
–15%. У V. I.P butik — на стару 
колекцію знижки від 20 до 50%. 
Такі ж знижки і в магазині «Мод-
ниця». Якщо пройтися магазина-
ми — можна купити одяг з літньої 
колекції дешевше.

В магазині «Подіум» великого 
розпродажу поки немає. Як розпо-
віли продавці — незабаром перед 
оновленням мають бути знижки. 
Ми побачили кілька пар чолові-
чого шкіряного взуття зі знижка-
ми. Туфлі за 1690 грн зі знижкою 
коштують 1190 гривень. Цінник зі 
старою вартістю закреслено. По-
руч — нова вартість.

Знижки і в магазинах на масиві 
«Дружба». Так в одному зі взут-
тєвих магазинів на вулиці Мазе-
пи влаштували розпродаж взуття 
по 495 гривень. Стара ціна на ок-
ремі моделі коливається в межах 
600–1200 гривень.

На ринку розпродажі 
Чимало продавців на Централь-

ному ринку теж перед похоло-
данням та новим завозом речей 
розпродують одяг та взуття. Літні 
кросівки можна придбати за 350–
500 гривень, тоді як звичайна ціна 

ЧИ ВИГІДНІ РОЗПРОДАЖІ
Огляд  «Знижки до 70%», «Розпродаж», 
«Акція» – такі вивіски можна зустріти 
наприкінці літа у Тернополі чи не в 
кожному магазині, ринку чи торговому 
центрі. Журналісти «RIA плюс» дізналися, 
що можна купити у місті дешевше. Де 
найбільші осінні знижки, а головне – як 
не потрапити в «маркетингову пастку» 
недобросовісних продавців

була 500–800 грн.
Біля кіосків та наметів вивіски 

про розпродаж та знижки.
— Розпродуємо літній одяг, бо 

скоро мають завезти вже осінній. 
Ціни на 150–200 гривень знижу-
ємо. Можемо і на більше дати 
знижку. Це традиційно на початку 
осені і весни, коли оновлюється 
одяг, — каже продавчиня Тетяна.

Шкарпетки — по 10–12 гривень 
за пару.

Знижки на техніку 
до навчання 

Перед початком навчання в ма-
газинах побутової техніки також 
почалися знижки. Купити дешев-
ше можна переважно комп’ютерну 
техніку та комплектуючі, ноутбуки, 
планшети, смартфони.

Так, в магазині «Технопростір» 
діє знижка 500, 1000 та більше 
гривень на ноутбуки. Продавці ка-
жуть, що знижки на техніку в них 
оновлюються щотижня. Так, ноут-
бук, що раніше коштував 24 тисячі 
гривень, тепер коштує 22 000 тися-
чі, а дещо потужніший — 24 тисячі, 
при старій ціні 26 тисяч гривень.

У магазині «Фокстрот» до нового 
навчального року можна дешев-
ше купити деякі моделі ноутбуків, 
смартфонів, навушники. Знижки 
від кількох сотень гривень, до кіль-
кох тисяч. Так, ноутбук Lenovo 
за 27 тис. грн продають за 24 тис. 
грн — економія 3 тисячі.

У «Ельдорадо» знижки на різну 
побутову техніку та гаджети. Тро-
хи заощадити можна на покупці і 
мобільного телефону, і ноутбука, і 
кухонної побутової техніки. Смарт-
фон Apple, який коштував 24,5 тис. 
грн, можна купити за 22,5 тис. грн.

Електротранспорт 
Перед похолоданням — роз-

продажі. Тому якщо ви планува-
ли купити електротранспорт — 
на 1 200 та 4 300 гривень дешевше 
можна придбати цей екологічний 
транспорт, що раніше коштував 
10 999 та 18 999 гривень в магазині 
«Технопростір».

У «Фокстроті» ми побачили 
знижки від 5 до 24% на електро-
самокати. Деякі коштували 14 тис. 

грн, зі знижкою — 11. Гіроскутер 
за акцією коштував 17 тис., зви-
чайна ціна 18 тис.

Є знижки на електросамокати 
і в «Ельдорадо» — на 1–3 тисячі 
дешевше.

Надувні матраци та 
басейни 

У супермаркеті NOVUS окрема 
полиця з надувними товарами для 
літнього відпочинку. Знизили ціни 
до 40%. Купити дешевше можна 
надувні матраци для плавання, 
круги, басейни тощо. Якщо ви 
плануєте їхати у відпустку на море 
за кордон — такі аксесуари вам 
знадобляться.

У магазинах також зі знижками 
продають пляжний одяг, купаль-
ники, кепки та панами. Ціна зни-

 
Перед новими 
осінніми колекціями 
розпродують літній 
одяг та взуття за 
досить непоганими 
цінами

Літні речі та минулорічні колекції розпродають в брендових магазинах та на ринку

У багатьох магазинах на речах зі знижкою спеціальні 
цінники іншого кольору

Речі зі знижкою є для дорослих та дітей
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зилась до 50%.

Дешевшають овочі 
та фрукти 

Настав сезон кавунів. Тепер їх 
можна купити по 4–7 гривень 
за кілограм. Ціни знизились як 
на ринку, так і в супермаркетах. 
Незвичні жовті кавуни коштують 
трохи дорожче — по 13 гривень 
за кілограм. Диня — по 10–12 гри-
вень. Все залежить від сорту.

Дешевшає капуста, морква, ци-
буля, картопля. Огірки можна при-
дбати в супермаркетах в середньо-
му по 14–17 гривень, а на ринку 
можна знайти і по 7–10.

Абрикоси є по 40 гривень, сли-
ви впали в ціні до 10–13 гривень 
за кілограм. Персики — по 30–
45 гривень.
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Йому загрожує від семи до 10 ро-
ків позбавлення волі.

Близькі Павла хочуть 
справедливості 

Подруга покійного Павла Анна 
каже — боїться, щоб справу не за-
крили і винних покарали.

— Ми не можемо повірити, 
що все це сталося. У нас усіх 
шок. Роман і його дівчина про-
сто не можуть оговтатися, у них 
на руках померла молода людина. 
Ми боїмося, щоб справу не спу-
стили на гальмах. Щоб не було 
чийогось синка, який буде зама-
зувати все, — наголошує подруга 
Анна.

Журналісти «RIA плюс» також 
спілкувались і зі швагром Павла, 
якого звати Тарас Фучило. Він 
розповів, що виїхав на місце по-
дії, говорив з працівниками АТБ, 
спілкувався із поліцією. Рідні 
одразу припускали, що Павла 
вбили.

Як згодом стало відомо зі слів 
близьких Павла і зі слів самого 
підозрюваного, суперечка вини-
кла через навушник.

— Паша вийшов з товаришем з 
магазину. У Романа впав навуш-
ник, неподалік стояла компанія 
молодиків, почали сміятися. По-
чалася штовханина. Павло засту-
пився за друга. Вони накинулися 
на Павла, дуже сумніваємося, що 
нападник був один, тому що він 
був кремезний, навряд один зміг 
би його вирубити, — припускає 
пан Тарас.

Родина Павла не згодна з тим, 
що справу перекваліфікували з 
вбивства на умисне тілесне уш-
кодження, що призвело до смер-
ті.

— Ми не згодні з тим, що спра-
ву перекваліфікували з умисного 
вбивства на умисне тяжке тілесне 
ушкодження, що спричинило 
смерть потерпілого, — розповіла 
сестра загиблого Ірина. — Вони 
навмисно його били в область 
голови. Це явно могло привести 
до каліцтва і смерті. Після удару 
він впав. Можливо, і далі була 
бійка. Зі свідчень невідомо. Мій 
брат не починав бійки. Він вже 
підійшов згодом, і його теж по-
чали бити.

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

«В мене складається враження, 
що слідчі просто хочуть повіси-
ти вину на одного, щоб швид-
ше закрити справу. Той, хто бив 
вже лежачого Павла, зараз гуляє 
на волі, а мій син у слідчому ізо-
ляторі», — мама Михайла розпо-
віла журналістам «RIA плюс», що 
відбувалось у страшний день та 
на якому етапі наразі слідство.

Нагадаємо, бійка між двома 
групами молодих людей сталась 
вночі, 30-го травня на проспекті 
Злуки між супермаркетом «АТБ» 
та нічним клубом «Алюр». Хоча 
учасники втекли з місця події, 
вже в обід працівники поліції за-
тримали підозрюваного — 26-річ-
ного Михайла Сиротюка. Хоча 
він у бійці задіяний був не один, 
затримали лише його. Наразі три-
ває слідство.

Три місяці син 
у слідчому ізоляторі 

Як розповідає мама підозрю-
ваного Михайла Сиротюка пані 
Надія — її син вже три місяці 
перебуває в Чортківському слід-
чому ізоляторі.

— Ще триває слідство. Я не є 
учасником справи, тому не знаю 
ніяких деталей. Все, що мені стає 
відомо, дізнаюсь зі ЗМІ та судо-
вих засідань, на які я приходжу. 
Це надзвичайно важко. Вже три 
місяці не можу поспілкуватися з 
сином. Зустрітися з ним не можу. 
Телефонувати чи писати мені він 
теж не має права. Останній раз 
я говорила з ним в день його 
затримання. Єдине, що можу 
зробити для нього — передавати 
передачі.

Мама Михайла каже — боїться, 
що всю вину покладуть на її сина, 
хоча в ту ніч у бійці був задіяний 
не лише він.

— У ту злощасну ніч з Михай-
лом було ще двоє друзів, — роз-
повідає жінка. — Вони гуляли і 
йшли до нічного клубу. Там між 
ними і зав’язалась суперечка з 
іншою компанією. Почалась бій-
ка. Билися всі, але чомусь в ізо-
ляторі лише мій син. У перший 
день в інтернеті вже з’явилося 
відео з тієї бійки. Там видно, як 
на землі лежить Павло, і йому ще 
завдають удари, але не мій син. 

Можна розгледіти, що удар був 
саме в шию. А, як стало відо-
мо із висновку судмедексперта, 
смерть настала через крововилив, 
через травму шиї. А у особи, яка 
нанесла удари, була характерна 
ознака — перебинтована рука. 
Цей хлопець був з компанії за-
гиблого Павла.

Чи справді 
не долучили відео 

Відео лиш нещодавно долучили 
до матеріалів справи, розповідає 
пані Надія.

— Це відео — важливий до-
каз, — каже жінка. — А головне 
для мене — воно показує, що 
Михайло не наносив ті удари, 
які могли стати причиною смерті 
Павла. У мене складається вра-
ження, що слідчі просто хочуть 
повісити вину на одного, щоб 
швидше закрити справу. Але це 
не справедливо. Той, хто бив 
вже лежачого Павла, зараз гуляє 
на волі, а мій син у слідчому ізо-
ляторі. Я хочу, щоб суд прийняв 
справедливе рішення.

Мама хлопця розповідає, коли 
Михайло повернувся додому 
30 травня, він не знав, що Пав-
ло помер.

— Я дізналась, що сталось, уже 
коли приїхали з карного розшу-
ку, — розповідає мама Михайла 
Сиротюка. — Це був шок для 

мене. Я впевнена, син не знав, 
що Павло помер. Як мені роз-
повів тоді — вони не думали, що 
будуть такі наслідки. Коли Павло 
втратив свідомість, Михайло ви-
кликав швидку, намагався допо-
могти. А потім розійшлися.

Ні з друзями Михайла, ні з 
родичами загиблого пані Надія 
не спілкувалась.

— З товаришами Михайла після 
того випадку я не спілкувалась 
і вони до мене не приходили. 
Не маю бажання з ними про щось 
говорити, хоча знаю їх, він з ними 

КРИМІНАЛ

ЧОМУ В ІЗОЛЯТОРІ ЛИШЕ МІЙ СИН: 
МАМА ПРИЧЕТНОГО ДО ВБИВСТВА
Суд  Вже третій місяць триває слідство 
у справі трагічної смерті 25-річного 
Павла Гоцко. Під час бійки біля АТБ 
хлопець загинув. Того ж дня знайшли 
підозрюваного – Михайла Сиротюка. 
Наразі він перебуває під вартою

добре дружив, вони були в нас 
вдома. З родичами загиблого теж 
не спілкувалась, та і вони зі мною 
не говорили… — каже пані Надія.

Дозволили вийти під 
заставу 

Від моменту затримання під-
озрюваного вже минуло кілька 
судових засідань, де йому оби-
рали міру запобіжного заходу. 
Адвокат та сам підозрюваний 
просили домашній арешт, про-
курор — тримання під вартою. 
Слідчий суддя обрав друге, без 
можливості вийти під заставу.

Мотивував таке рішення проку-
рор тим, що підозрюваний після 
скоєння злочину не став чекати 
приїзду поліції та швидкої та втік 
з місця події. Також тримання 
під вартою мотивували і тим, що 
Сиротюк може впливати на по-
кази свідків.

Однак на останньому засіданні 
по продовженню міри запобіж-
ного заходу суд все ж дозволив 
вийти підозрюваному під заставу.

— Останнє засідання було 
20 серпня, вже тоді дозволили 
вийти під заставу, але ця сума 
непідйомна для нас. Це 181 тис. 
гривень. Тому він і досі під вар-
тою. До того ж, прокуратур пода-
ла апеляцію на це рішення, щоб 
міру запобіжного заходу змінили 
на тримання під вартою без права 
внесення застави, — каже мати 
підозрюваного.

Суд продовжив запобіжний за-
хід ще на 60 днів. Оскільки триває 
слідство, усіх деталей не розго-
лошують.

Справу підозрюваного Михайла 
Сиротюка з «Умисного вбивства» 
перекваліфікували в «Умисне 
тяжке тілесне ушкодження, що 
спричинило смерть потерпілого». 

Родина Павла 
не згодна з 
тим, що справу 
перекваліфікували з 
вбивства на умисне 
тілесне ушкодження

Наразі підозрюваний Сиротюк у слідчому ізоляторі

Від моменту затримання підозрюваного минуло кілька 
судових засідань, де обирали міру запобіжного заходу
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ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО РОБОТУ 
МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ, 
ВІДСКАНУВАВШИ QR‑КОД.

СПІВПРАЦЯ

НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

З настанням холодної пори май-
же кожен із нас може мати такі 
прояви, як нежить, кашель, біль 
у горлі й підвищена температу-
ра — часті супутники дітей у хо-
лодну пору.

Саме восени, на думку медиків, 
вірогідність простудних захворю-
вань найвища. Зниження темпе-
ратури повітря, вітри і часті дощі 
в осінній період призводять до пе-
реохолодження організму. Імунна 
система реагує на зовнішні чинни-
ки, що, у свою чергу, призводить 
до гострих респіраторних вірусних 
захворювань. Майже всі вони, як 
розповідає завідувачка педіатрич-
ного відділення № 6 КНП «Терно-
пільська міська дитяча комунальна 
лікарня» Наталія Дмитришина, 
мають схожу симптоматику.

— Підвищення температури тіла, 

біль у горлі, осиплість голосу, су-
хий кашель, який може переро-
стати у вологий, гавкаючий тощо. 
Поговоримо про ларингіт — захво-
рювання, яке найбільше виникає 
у дітей в осінній період. Це за-
палення гортані, яке спричинене 

дією зовнішнього середовища чи 
хвороботворних мікроорганізмів. 
Дихальна система у дітей ще пов-
ністю не сформована, саме тому 
вони є найбільш вразливими до ві-
русних недуг, — пояснює лікарка.

Що це таке і як 
розпізнати 

Оскільки віруси та бактерії, які 
проникають в організм, спричиня-
ють запальний процес, з’являються 
осиплість голосу, кашель. Вини-
кає запалення слизової оболонки, 
яка супроводжується набряком і 
звуженням просвіту гортані. Так, 
власне, і виникає ларингіт.

За словами пані Наталії, вірусні 
та бактеріальні інфекції є голов-
ною причиною ларингіту. Також 
тут відіграє роль вологість атмос-
фери та переохолодження організ-
му. У цей час діти часто хворіють 
на гострі респіраторні вірусні ін-
фекції (ГРВІ).

Сучасні діти часто мають про-
блеми з імунною системою. Виною 
цьому стає неблагополучна еколо-
гічна обстановка, харчові добавки 
у наших продуктах, недостатнє 
харчування та інше. Коли орга-
нізм неадекватно реагує на про-
дукти харчування, пил, шерсть 
домашніх тварин, пилок рослин 
або інші алергени, виникає рясне 
виділення слизу та звуження про-
світу дихальних шляхів. Ларингіт 
у цьому випадку буде мати алер-
гічну етіологію.

Істотну роль у розвитку хвороби 

ЛАРИНГІТ ВОСЕНИ. ЯК БОРОТИСЯ?
Осінь  Сучасні діти часто мають 
проблеми з імунною системою. Віруси та 
інші зовнішні чинники провокують ряд 
неприємних і небезпечних захворювань. 
Як вберегтися?

відіграє перенапруження голосу. 
Дитина може багато плакати, по-
дразнюючи свої зв'язки, чим погір-
шує процес. Заспокоїти і вберегти 
гортань — головне завдання бать-
ків і педіатра.

Які є види ларингітів 
Є також різні різновиди ларингі-

ту. Він буває гострий і хронічний, 
що залежить від тривалості його 
перебігу та клінічної картини.

Гострий — триває кілька днів, 
супроводжується вираженими 
симптомами і не має циклічності. 
Хронічний варіант турбує дитину 
місяцями і навіть роками. При цьо-
му спостерігаються періоди пов-
ного благополуччя і відновлення 
симптоматики. Затяжний ларин-
гіт з'являється в разі активізації 
неспецифічної мікрофлори, яка 
вражає слизову оболонку гортані. 
Виною цьому можуть бути анома-
лії дихальної системи (викривлена   
носова перетинка, поліпи, гіпер-

трофічний риніт).
Гострий ларингіт також має свої 

різновиди. Гострий катаральний 
ларингіт виникає в основному 
на тлі гострої респіраторної віру-
сної інфекції. Геморагічний най-
частіше є наслідком грипу, збудник 
якого пошкоджує дрібні судини 
та викликає кровотечі. Стенозу-
ючий ларингіт (синдром помил-
кового крупа) з'являється у дітей з 
алергічним діатезом і характерний 
для раннього віку. Це пояснюється 
особливостями будови дихальної 
системи. 

Гнійний ларингіт виникає внас-
лідок травми верхніх дихальних 
шляхів, проковтування сторон-
нього тіла, затяжних запальних 
процесів.

 Головне у підготовці 
– не перевантажувати 
дитину і не змушувати 
робити що-небудь 
через силу

Наталія Дмитришина радить вже у перший день 
нездужання завжди звертатися за допомогою до лікарів
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Як лікувати: що 
робити 

Тепліше одягати дитину, уникати 
контакту із хворими, правильний 
режим дня — головні правила, які 
допоможуть зміцнити імунітет та 
запобігти появі захворювання.

— Достатній водний режим 
є обов’язковою складовою, яка 
повинна бути присутня в житті 
не тільки дорослого, а й дитини. 
Повноцінне харчування, нормаль-
ний сон — про це також потрібно 
дбати, — говорить Наталія Дми-
тришина.

Лікування ларингіту залежить 
від етіології та ступеня тяжкості. 
Самолікування без призначень 
педіатра може бути шкідливим і 
небезпечним.

— Вірусні ларингіти лікують 
симптоматично. У першу чергу, 
тут важливий питний режим. Те-
плої рідини необхідно багато. Ре-
жим дня повинен бути обов'язково 
щадним, дитині потрібно зберіга-
ти сили для боротьби з хворобою. 
Даємо противірусні засоби, вони 
дієві в перші два дні захворювання. 
За ларингіту бактеріальної етіоло-
гії призначають антибіотики. Ні 
в якому разі не можна самостійно 
підбирати дитині такі препарати. 
Антигістамінна терапія застосо-
вується у разі алергічних ларин-
гітів, — розповідає педіатр.

За відсутності адекватного ліку-
вання ларингіт може мати серйоз-
ні наслідки. Усіх цих ускладнень 
можна уникнути, якщо вчасно 
звернутися до лікаря. Коли ліку-
вання вдома не дає результатів, 
дітей скеровують у стаціонар.

НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

У дітей час від часу відзначають 
зниження слуху. Щоб виявити 
проблему та призначити відповід-
не лікування застосовують дієвий 
метод діагностики — аудіометрію.

Першим кроком на шляху до хо-
рошого слуху має стати розуміння 
того, як працює аудіометр і як він 
може допомогти вам. Більше про 
це розповідає завідувач консульта-
тивно-діагностичного відділення 
№1 міської дитячої лікарні, лі-
кар-отоларинголог вищої квалі-
фікаційної категорії Ігор Гомза.

— Це дослідження функції слу-
хового аналізатора, який дозволяє 
діагностувати приглухуватість, 
глухоту, а також певні хвороби, 
що викликають ураження вну-
трішнього вуха. Дане обстеження 

проводиться у міській дитячій по-
ліклініці на базі нашого консульта-
тивно-діагностичного відділення. 
Щоб перевірити слух дитині, бать-
кам потрібно звернутися до свого 
педіатра, який дасть електронне 
направлення до лікаря-отоларин-
голога, — пояснює пан Ігор.

Як відбувається 
діагностика 

Яким чином відбувається діа-
гностика? Як розповідає спеціаліст, 
у закладі проводять мовну і тональ-
ну аудіометрію. Мовна — перевірку 
слуху проводять мовою, на відстані 
шести метрів, шепітна мова, гово-
рять певні слова, і дитина повин-
на повторити. Цей метод більше 
підходить для старших дітей. Крім 
розмови лікаря, використовують 

записи слів певної частоти і сили 
звуку. Тональна аудіометрія — вже 
проводиться з допомогою спеціаль-
ного апарату — аудіометра. Остан-
ній генерує сигнали різної частоти 
(від 100 до 8000 ГГц) і гучності, 
подаючи їх через навушники, по-
яснює пан Гомза.

— Таким чином можна переві-
рити як кісткову, так і повітряну 
провідність. Що воно нам дає? 
Якщо порушена кісткова провід-
ність, говоримо про захворювання 
внутрішнього вуха і слуховий нерв, 
мова про сенсоневральну і кондук-
тивну приглухуватість. Порушення 
повітряної провідності — мова йде 
про захворювання середнього вуха, 
це барабанна перетинка і кісточки 
середнього вуха, — продовжує Ігор 
Гомза.

Обстеження 
новонароджених 

Тестування починають з вуха, 
яке ліпше чує. Подають звук че-
рез навушники, по ньому йде сила 
звуку різної частоти. Власне, інтен-
сивність звуку збільшується. Кожен 
раз позначається, на якій частоті 
чує дане вухо. Потім таке саме до-
слідження повітряної провідності 
роблять на другому вусі. Далі бе-
руть другий датчик — кістковий. 
Сила звуку додається і в процесі 
фіксується, на якій частоті дитина 
чує. Малеча перебуває у звукоізо-
ляційній кабіні, і коли вона чує, 
натискає кнопочку. 

Останнім часом, як відзначає лі-
кар, збільшується кількість дітей, 
які оформляють соціальну допомо-
гу, пов’язану з інвалідністю. У них 

переважно виявляється зниження 
слуху у ранньому віці.

— Діагностика втрати слуху стає 
більш доступною. Наприклад, за-
раз є можливість виявляти про-
блеми зі слухом у новонародже-
них завдяки отоакустичній емісії. 
Простий, швидкий і безболісний 
метод. Апарат має маленький ди-
намік, який містить мікрофон. Він 
поміщається у вухо. Гучномовець 
подає звук певної сили, і він пе-
редається на равлик внутрішнього 
вуха. Якщо равлик працює добре, 
він відправляє звук назад. Датчик, 
який знаходиться у вусі дитини, 
через слуховий прохід, вловлює 
сигнал. І ось з допомогою дослі-
дження вже на сьомий день життя 
немовляти можна виявляти певні 
втрати слуху, — говорить лікар.

У міській дитячій лікарні ефективно перевіряють слух 
у дітей. Розповідаємо більше про діагностику
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страції Ольга Ярмоленко. Вільних 
місць у лікарнях — 555.

— Кількість зайнятих ліжок, 
у т. ч. з підозрою та COVID, — 
150, — повідомила Ольга Ярмолен-
ко. — Продовжує хворіти 735 осіб, 
з них на амбулаторному спостере-
женні — 585. Показник заванта-
женості ліжок 21,3% (з підозрою) 
20,7% (без підозри).

Що стосується медзакладів об-
ласного центру, то у Лікарні швид-
кої допомоги, станом на 2 вересня, 
розгорнуто 65 ліжок, хворих — 27. 
У міськлікарні № 2–110 ліжок, 
хворих — 29. У міській дитячій 
лікарні розгорнуто 50 ліжок, хво-
рих — 6.

Школи можуть стати 
епіцентром 

Заклади освіти можуть стати епі-
центром поширення COVID-19, 
адже освітяни, учні та батьки 
щодня тісно взаємодіють. Про це 
повідомили у Центрі громадського 
здоров’я.

«Для того, щоб створити без-

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067– 747‑28‑44, IRYNA.
BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Коронавірус наступає з новою 
силою, в західних областях, зокре-
ма на Тернопільщині та у Черні-
вецькій і Франківській областях, 
хворим на COVID вже відмовляють 
у госпіталізації, бо місць не за-
лишилось. Така новина днями 
облетіла мало не всі центральні 
телеканали.

Аналогічною була ситуація на-
прикінці літа — на початку осені 
минулого року. Тому «20 хвилин» 
перевірили, що насправді коїться 
на Тернопільщині — як зі зростан-
ням темпів захворювання на ковід, 
так і з місцями у лікарнях для тих, 
хто захворів. А також з’ясували, 
що робити, аби не захворіти вдру-
ге-втретє і чи світить тернопіль-
ським школярам дистанційка, про 
яку вже заговорили у місцевих 
батьківських групах в соцмережах.

Скільки вільних 
ліжок 

705 ліжок для хворих на COVID 
є в лікарнях Тернопільщини ста-
ном на початок осені. Всі вони 
забезпечені киснем. Про це пові-
домила начальниця Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміні-

ОСВІТА

КОЛИ ШКОЛЯРАМ «СВІТИТЬ 
ДИСТАНЦІЙКА»? ПРОГНОЗ ЕКСПЕРТІВ
Школа  Якщо 
провчимось хоча 
б місяць без 
дистанційки – це 
вже буде добре, 
– прогнози від 
чиновників-освітян 
не тішать. Але 
деяких шкіл онлайн 
не торкнеться – 
яких і чому?

печний простір для дітей, усі до-
рослі повинні вакцинуватися від 
COVID-19, — йдеться у повідом-
ленні Центру громадського здо-
ров’я. — Це взаємна відповідаль-
ність працівників закладів освіти та 
батьків. Вакцинація від COVID-19 
запобігає важкому перебігу хворо-

би, госпіталізації та смерті».  
У тернопільських групах у со-

цмережах батьки вже активно 
заговорили про поширення ко-
ронавірусної хвороби на Терно-
пільщині та, відповідно, перехід 
учнів на дистанційне навчання. 
Понад 80% тернополян переко-

Заклади, де 
вакцинованих вчителів 
і працівників менше 
80%, мають всі 
шанси вже у жовтій 
зоні перейти на 
дистанційне навчання

Батьки не в захваті, що діти можуть піти на дистанційку. 
Ми дізналися, які прогнози

705 ліжок для хворих на COVID є в лікарнях 
Тернопільщини станом на початок осені

нані, що онлайн діти вчитимуться 
вже невдовзі. Думки розділились 
лише щодо часу, коли це станеться. 
Одні, і таких більшість, говорять, 
що вже у вересні — тижнів через 
два-три. І це, мовляв, наслідок 
відпусток та масових заходів, які 
відбувались на Тернопільщині 
у День незалежності та День мі-
ста. І на цих масових гуляннях, 
мовляв, ніхто й не думав дотриму-
ватись протиепідемічних заходів. 
Інші стверджують, що діти на дис-
танційне навчання перейдуть, але 
пізніше: коли надворі суттєво зни-
зиться температура повітря. Мов-
ляв, таким чином школи еконо-
митимуть на опаленні.

Дистанційці таки 
бути?

Єдиний освітній заклад у Терно-
полі, де вакциновано понад 80% 
працівників і більше, — це школа 
№ 3. Загалом в області таких за-
кладів 21. Їх не стосуватимуться 
дистанційне навчання, навіть якщо 
область перейде до жовтої, пома-
ранчевої чи червоної зон. Єдина 
умова, коли діти цих шкіл можуть 
перейти на онлайн-навчання — це 
повний локдаун. Про це повідоми-
ла начальниця управління освіти та 
науки облдержадміністрації Ольга 
Хома.

— В області вакциновано 61% 
працівників закладів освіти, — по-
відомила Ольга Хома. — Ми маємо 
постанову Кабміну, де йдеться, що 
заклад освіти, де буде вакциновано 
більше 80% у жовтій, помаранче-
вій та червоній зоні працюватиме 
офлайн. Тобто дистанційна освіта 
для них можлива тільки за умови 
повного локдауну.  

Інші заклади, де вакцинованих 
вчителів і працівників менше 80%, 
мають всі шанси вже у жовтій зоні 
перейти на дистанційне навчання.

Якщо говорити про захворюва-
ність на COVID, станом на вечір 
1 вересня, хворіють 10 педпраців-
ників і 5 учнів. За день до того 
хворих на «корону» педпрацівни-
ків було тільки троє. Якщо темпи 
захворюваності зростатимуться, 
окремі заклади переходитимуть 
на дистанційну навіть у зеленій 
зоні.

— Кількість хворих, на жаль, 
суттєво зростає, причому у тих 
закладах, де мінімальна кіль-
кість вакцинованих, — каже Оль-
га Хома. — На Тернопільщині є 
заклади освіти, де вакциновані 
2–3 працівники.

На жаль, прогнози головної 
освітянки області за таких умов 
невтішні. І вони стосуються всіх 
закладів освіти, не лише шкіл. 
Коли область увійде до жовтої 
зони, на нас чекатиме дистанційна. 
Коли це настане, Ольга Хома точ-
но сказати не береться, однак при-
пускає, якщо тернопільські учні і 
студенти провчаться за партами, 
а не перед екранами моніторів та 
телефонів хоча б місяць — це буде 
дуже добре.
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Вакцинація проти COVID-19 в 
Тернопільській області 1-го ве-
ресня:
Усього було вакциновано 2 101 
особа:
1-ою дозою AstraZeneca - 101, 
2-ою – 9;
1-ою дозою CoronaVac - 189, 
2-ою – 206;
1-ою дозою Pfizer - 374,  
2-ою – 472;
1-ою дозою Moderna - 1;  
2-ою – 749.
Всього з початку вакцинації в 
Тернопільській області щеплено 
208 681 особа.

ЦифриНАТАЛІЯ ВИНОГРАД, 
ЕПІДЕМІОЛОГ, 
ЗАВІДУВАЧ 
КАФЕДРИ 
ЕПІДЕМІОЛОГІЇ 
ЛЬВІВСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. 

ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО: 

— Повторні випадки захворювання 
на COVID-19 науковці пов’язують 
не лише зі змінами збудника, але 
і з певною патологією неспецифіч-
ної ланки захисту в людини по 
системі інтерферону, так званого 
інтерферонодефіциту. Захворю-

вання виявило низку феноменів, 
до яких медики і вчені не були 
готові. По-перше, це повторні за-
хворювання, які траплялися дуже 
швидко, іноді термін становив від 
19 днів і до 3 місяців. По-друге, 
це розвиток так званого «довгого 
ковіду» або «постковідного син-
дрому».
Повторні захворювання на 
COVID-19 розглядають як причину 
зміни генотипів вірусів, що цирку-
люють, та особливостей імунної 
системи особи, що піддається ри-
зику зараження. Значною мірою це 
обумовлено певними вадами не-
специфічної ланки імунної систе-

ми, так звана перша лінія захисту.
Найчастіше повторні випадки 
захворювання на коронавірусну 
хворобу стаються серед представ-
ників професійних груп ризику. 
Особливо це стосується медиків, 
адже їм неможливо дотримувати 
дистанцію, а це один із головних 
запобіжних заходів.
Оптимальними способами вбе-
регтися від COVID-19 є захист 
«вхідних воріт» для збудника, а 
крім верхніх дихальних шляхів, 
це ще й захист очей, дотримання 
дистанції та періодичне прові-
трювання, особливо в закладах 
охорони здоров’я.

Чому люди хворіють на «корону» вдруге‑втретє
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шоколаду, вагою 90 грамів, 
коштує від 25,6 до 35 гри-
вень. Теж майже 10 гривень 
різниці в ціні.

Йдуть на хитрощі 
Як ми помітили, деякі ви-

робники йдуть на хитрощі, 
щоб їх товари не здавались 
дорожчими. Це особливо сто-
сується круп. Деякі виробни-
ки фасують її не по 1 кіло-
граму, а по 700–900 грамів. 
Ціна здається такою ж, як 
і в інших виробників, а то і 
нижчою, однак не завжди 
можна одразу зрозуміти, що 
ми не заощаджуємо, а пере-
плачуємо.

В одному із супермарке-
тів, наприклад, ми побачи-
ли пшеничну та кукурудзяну 
крупу по 18,5 та 17,5 за упа-

ковку. В упаковці не кіло-
грам, а 700 грамів. Якщо 
порахувати вартість за кіло-
грам — це 26,4 та 25 гривень 
за кілограм, тоді як в інших 
виробників та в магазинах 
можна придбати майже вдвічі 
дешевше.

Такі ж хитрощі часто ро-
блять з молочкою — замість 
літра молока — 0,9. Смета-
ну, яку звикли купувати 
по 400 грамів в упаковці, 
продають по 360 г. Мас-
ло, яке зазвичай фасують 
по 200 грамів, деякі ви-
робники почали фасувати 
по 180.

Тому варто бути уважним 
та звертати увагу не лише 
на терміни придатності, а і 
на вагу товару.

Порівняння цін дивіться 
на графіці.

Огляд   У Тернополі є кілька 
великих мереж супермаркетів. 
Ціни на одні і ті ж товари можуть 
значно відрізнятися. Журналісти 
«20 хвилин» склали свій перелік 
основних продуктів та порівняли 
їхню вартість у мережевих магазинах 
та на ринку
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МИ ПОРІВНЯЛИ ЦІНИ В МАРКЕТАХ 
ТА НА РИНКУ: ДЕ ДЕШЕВШЕ

Деякі виробники 
йдуть на хитрощі, 
щоб їх товари 
не здавались 
дорожчими – дають 
меншу вагу або 
літраж

Назва продукту

Вартість продуктів. Зеленим — дешевше

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

Для нашого порівняння ми 
обрали кілька супермарке-
тів: «АТБ», «Сільпо» «Рука-
вичка», «Сім23» та NOVUS, 
а також центральний ринок 
міста.

Яка різниця в ціні 
Як ми переконалися, в од-

ному супермаркеті може бути 
дешевша молочка, але до-
рожчі крупи. Десь дешевші 
овочі. Тому, щоб дійсно за-
ощадити на покупках, треба 
обійти кілька магазинів.

Варто звертати увагу 
і на акційні пропозиції. 
У кожній мережі щотижня 
оновлюється акційний ката-
лог, тому певні товари можна 
купувати дешевше.

—  Я  м а ю  д о д а т о к 
на смартфоні, де можна від-
стежувати знижки у різних 
супермаркетах, — розповідає 
тернополянин Віталій. — Це 
зручно, бо можна добре за-
ощадити. До прикладу — є 
акції на соняшникову олію 
чи молочку, десь дешевше 
продають бакалійні, десь 
солодощі.

Ціни на одні і ті ж товари 
можуть значно відрізнятися. 
Ми порівняли пропозиції 
в різних мережах. Так, різни-
ця ціни на пачку масла 72% 
жирності (200 г) відрізняєть-
ся на 10 гривень. Пляшка мі-
неральної води в одному су-
пермаркеті коштує 13,5 грн, 
а в іншому — 16.

Є велика різниця в ціні 
на олію. За останні кілька 
місяців олія значно подорож-
чала. Якщо раніше кошту-
вала приблизно 30 гривень, 
то тепер — понад 60. Вартість 
соняшникової олії зросла 
вдвічі.

Так, пляшка олії від одного 
і того ж виробника коштує 
від 57,2 до 67,5 грн — 10 гри-
вень різниця.

Є відмінність і в ціні на со-
лодощі. Плитка молочного 

Що дешевше 
на ринку 

Більшість овочів вигідніше купу-
вати на овочевому або центрально-
му ринку. Там можна дешевше при-
дбати помідори, огірки, кабачки, 
цибулю, моркву. Картопля трохи 
дорожча, ніж в супермаркетах — 

по 10–13 гривень.
Якщо хочете зекономити — кру-

пи теж краще купувати на ринку. 
На вагу дешевше, ніж в супермар-
кетах. А от фасовані крупи на ринку 
дорожчі, ніж у магазинах. Цукор 
на ринку — від 25 до 28 гривень 
за кілограм.

Куряче філе у м'ясному павільйо-

ні дешевше — по 98 гривень, тоді як 
у супермаркетах ціна може сягати 
і 124 грн.

Фасовані товари на ринку брати 
дорожче, ніж у супермаркеті, хоча 
багато залежить від виробника.

А де ви зазвичай купуєте про-
дукти? Чи шукаєте, де дешевше? 
Пишіть у коментарях!
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ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 
097– 161‑41‑50 

Уже зі входу на територію облас-
ної клінічної психоневрологічної 
лікарні більшість «страшилок», 
які люди очікують побачити, роз-
віюються. Заклад розташований 
на окраїні Тернополя, але тут вирує 
своє життя. Велика територія густо 
засаджена деревами, кущами і кві-
тами, а за кілька метрів від входу є 
церква. Як ми дізнаємось згодом, 
щодня тут відбуваються служби, 
на які приходять сотні пацієнтів.

У Тернополі один із двох за-
кладів психоневрологічного типу 
в Україні. Про відділення невро-
логії теж обіцяємо розповісти зго-
дом. У кількох з них завершуються 
ремонтні роботи. Тут є і спеціа-
лісти з голкотерапії, є відділення 
реабілітації, функціонує басейн для 
водних процедур.

Чи можуть тут 
залишити без згоди?

Про психіатричні відділення, 
їх у цьому закладі 11. Медичний 
директор з питань психіатрії Леся 
Косовська розповідає, що у семи 
з них перебувають пацієнти з го-
стрими станами, які потребують 
постійного нагляду та «зачинених 
дверей». Чотири з них для чоло-
віків, три — для жінок. Є також 
дитяче психіатричне відділення, 
до слова, єдине в області.

— У нас є кілька режимів для 
пацієнтів: Режим «А», коли паці-
єнт лише поступає, він перебуває 
лише в межах палати, бо може бути 
небезпечним для себе або для тих, 
хто поряд. Якщо стан покращу-
ється — його переводять в режим 
«Б»: там люди можуть ходити ко-
ридорами, знаходяться в покраще-
ній палаті, можуть спілкуватися 
з іншими пацієнтами, виходити 
на прогулянки на вулицю. У кож-
ного відділення є майданчики, де 
пацієнти читають книжки, грають 
у настільні ігри, інколи справляють 
свята. Режим «В» — це коли па-
цієнтів готують до виписки: вони 
можуть вийти на вулицю, зайти 
у лікарняну кав'ярню абощо. І ре-
жим «Г » — це коли в будь-який 
час людина може покинути за-
клад, — говорить лікарка.

Хто вчиняє спроби 
суїциду 

Розмову з пані Косовською кіль-
ка разів переривають телефонні 
дзвінки. Лікарка перепрошує. Їй 
повідомили про нову пацієнтку. 
Студентка одного з університе-
тів вчинила спробу самогубства, 

22-річна дівчина наковталась та-
блеток. Її госпіталізували в обласну 
психоневрологічну лікарню.

Госпіталізувати людей в психі-
атричні відділення можуть і без їх 
згоди. Як каже Леся Косовська, 
для цього закон передбачає такі 
позиції: пацієнти, які чинили спро-
би суїциду, люди, які є небезпечні 
для себе чи оточуючих, або паці-
єнти, які через порушення психіки 
не спроможні забезпечити свою 
життєдіяльність. Але впродовж 
доби після поступлення їх оглядає 
комісія, а рішення про примусову 
госпіталізацію приймає суд.

— У середньому люди тут пе-
ребувають приблизно 18-ть днів. 
Якщо ж лікування потребує дов-
шого терміну, за показами ліка-
рів та рішенням комісії, лікування 
можуть продовжити ще до місяця. 
Нерідко на це впливають і соціаль-
ні показники, адже часто поверта-
тись їм нікуди, — пояснює начмед.

Душу лікувати 
непросто 

До психіатричного відділення 
№ 6 обласної проводить його за-
відувачка Ольга Янковська. 

Двері у відділення, у яке прямує-
мо, жінка відкриває ключем. Вони 
є лише у медперсоналу. Пацієнтки 
вільно виходити звідси не можуть.

— Душа — це такий орган, куди 
не заглянеш жодним способом. 
Єдине, чим можемо тут допомог-

ти — це щира розмова. І ми це 
практикуємо, — говорить лікар-
ка. — У нас є люди з хронічними 
психічними захворюваннями, го-
стрими психіатричними порушен-
нями, з депресіями, зниженням 
інтелектулальних функцій, анома-
ліями розвитку, з наслідками, які 
отримали після черепно-мозкових 
травм, інсультів. Тут жінки зі всієї 
області, є і з Тернополя, — розпо-
відає Ольга Янковська. — Відділен-
ня розраховане на 60 ліжкомісць. 
40 працівників.

На вікнах вазони 
замість гратів 

За словами лікарки, психічні 
хвороби найчастіше виникають 
у людей, які мають до них гене-
тичну схильність. І проявлятись 
вони можуть навіть через чотири 
і більше поколінь.

ЧУЮТЬ ГОЛОСИ І БАЧАТЬ ПРИВИДІВ
Особливі  Журналісти «RIA плюс» 
побували там, куди рідко наважуються 
приходити люди. У психіатричному 
жіночому відділенні лікарні панує своє 
життя. Тут є пацієнтки, долі яких варті 
цілих книг…

— Є люди, у житті яких трапля-
ються дуже великі потрясіння, і 
вони можуть це пройти, а є і ті, хто 
має слабку нервову систему, мають 
генетичну схильність і незначний 
стрес викликає психоз, — продов-
жує пані Янковська. — Є ті, які 
в процесі виснаження: морально-
го, психічного, фізичного. І хтось 
може з ними впоратись: переклю-
читись, відпочити, піти у спортзал, 
віддалити ці думки. А є люди, які 
не можуть побороти. І збоку мож-
на сказати: «Візьми себе в руки», 
а насправді це непросто.

У коридорах відділення світло. 
Грати, як розповідають працівни-
ки, з вікон давно зняли. Замість 
них на вікнах великі вазони. Стіни 
оздоблені картинами. У палатах, де 
живуть хворі, теж просторо. У кож-
ній з них по п’ять ліжок.

Чують голоси 
— Порушення проявляють-

ся по-різному. Хтось тривалий 
час не може піднятися з ліжка, 
у когось є видіння, галюцинації, 
у когось апатія. У декого все може 
початися з того, що йому здається, 
що до нього погано ставляться, — 
продовжує співрозмовниця. — Самі 
люди не усвідомлюють того, що 
у них психічні розлади. Вони вва-
жають, що хворі всі, окрім них. Є 
пацієнтки з шизофренією.

Жінка розповідає історії хворих, 
яких доводилось лікувати за майже 
30 років роботи: була 18-річна ді-
вчина, яка вважала себе дворічним 
хлопчиком та розмовляла від його 
імені. Часто хворі можуть бачити 
переслідувачами тих, хто був ра-
ніше для них близькою людиною. 
Були ті, кому ввижались привиди, 
чорти, образи людей, яких не існує.
Також часто трапляються слухові 
галюцинації: чують голоси не лише 
у себе в голові, але і в стінах чи сте-
лі, навколо себе. Одна з пацієнток 
чула голос Бога, який говорив їй, 
що все буде добре. Деякі з голосів 
можуть говорити: роби те, не роби 
цього, не їж, не іди туди, не звер-
тай увагу. Як правило, під дією 

голосів, пацієнти можуть нанести 
пошкодження собі або іншим.

— У багатьох є стереотипне мис-
лення щодо психіатричних закла-
дів, яке стало причиною стигми: 
люди бояться звертатися сюди, бо 
потім про них казатимуть: «То та, 
що була в психушці», або ще гірше 
«в дурдомі», — говорить вона.

Жінки різного віку 
У коридорі з пані Ольгою ві-

тається одна з жінок. На вигляд 
їй не більше 30-ти років. Жінка 
посміхається. Постійно. Просить 
називати її не Надєждою, не На-
дінькою, тільки Надією… Повто-
рює це весь час, її руки постійно 
тремтять. Погляд розсіяний, але від 
нього по шкірі пробігли мурашки.

— Ця жінка вчилася в Киє-
во-Могилянській академії, надзви-
чайно хороша, здібна. Досконало 
знає англійську. Коли приходять 
до нас студенти-іноземці, вона 
спілкується з ними вільно. У неї 
хронічне психічне захворювання, 
сформований дефект. Дуже часто 
вона до нас поступає. І якщо рані-
ше ефект від лікування міг тривати 
декілька місяців, то зараз хворо-
ба має безремісійне лікування. 
На жаль, вдома вона не приймає 
підтримуючого лікування, — по-
яснює лікарка.

Більшість хворих на момент на-

шого візиту були в залі відпочинку. 
На журналістів реагують спокійно. 
Хтось посміхається, хтось дивиться 
у вікно. Хтось споглядає з недові-
рою і навіть острахом.

Одна з жінок підходить, щоб по-
говорити. У розмові дякує лікарям. 
Розповідає, що за ними тут добре 
доглядають. Єдине, на що скар-
жаться: не дозволяють… палити.

Фіксатори і 
«тривожна кнопка» 

Далі прямуємо у палату спо-
стереження. Палата складається 
з двох блоків, які розділені анти-
вандальним склом. Найцікавіше, 
що кожен порух когось із людей, 
які перебувають на ліжках, супро-
воджується звуком на комп’ютері 
чергової медсестри.  

— Є у нас «тривожна кнопка». Її 
встановили для того, аби попере-
дити такі випадки, як були у львів-
ській лікарні, наприклад, коли 
група пацієнтів несла загрозу для 
персоналу. Коли хтось з персоналу 
натискає цю кнопку — приїжджає 
група швидкого реагування, — по-
яснює завідувачка.

Є тут пояси для фіксації рук та 
ніг. Їх можуть використовувати 
лише за призначенням чергового 
лікаря у випадках, коли пацієнт, 
через свій психічний стан, може 
нашкодити собі або оточуючим.

Були ті, кому 
ввижалися привиди, 
чорти, образи людей, 
яких не існує

Пацієнти разом можуть дивитися телевізор, спілкуватися та відпочивати

Хтось займається малюванням, хтось – рукоділлям. Це 
допомагає відволіктись від переживань
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лосердя і духовності. Більше того, 
державна система освіти в Україні 
відокремлена від церкви (релігій-
них організацій), має світський 
характер. Судячи з цього, пряме 
нав’язування конкретної релігії 
у школах забороняється.

Начальниця управління освіти і 
науки Тернопільської міської ради 
Ольга Похиляк пояснила «20 хви-
лин», як має працювати рішення 

сесії на практиці. За її словами, 
урок «Основи християнської ети-
ки» не буде обов’язковим, а наразі 
лише додатковим — факультати-
вом. Предмет будуть викладати 
у школах уже з вересня.

Які думки висловили наші чи-
тачі — читайте.

Публікуємо найцікавіші ко-
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

ЩО КОМЕНТУЮТЬ

Матеріал зібрав 58 коментарів 
на сайті 20 minut.ua.

У серпні у МОН заявили, що 
християнську етику в школах, як 
і раніше, будуть викладати лише 
для охочих. А вже 3 вересня де-
путати Тернопільської міської 
ради прийняли програму поря-
док Впровадження модифікованої 
програми «Основи християнської 
етики» (1–9 класи) для закладів 
освіти Тернопільської міської 
територіальної громади. Чи став 
предмет відтепер обов’язковим 
для всіх учнів і чи не є це пору-
шенням?

Стаття 35 Конституції Украї-
ни визначає: «Кожен має право 
на свободу світогляду і віроспові-
дання. Це право включає свободу 
сповідувати будь-яку релігію або 
не сповідувати ніякої, безпере-
шкодно відправляти одноособово 
чи колективно релігійні культи 
і ритуальні обряди, вести релі-
гійну діяльність». Стаття також 
визначає, що церква і релігійні 
організації в Україні відокремлені 
від держави, а школа — від цер-
кви. Жодна релігія не може бути 
визнана державою як обов'язкова.

У статті йдеться, що про це 
думають батьки і освітяни. Одні 
вважають цей предмет необхід-
ним, адже він навчає дітей ми-

ЧИ БУДЕ ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА? ЗА 
ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ ДЕПУТАТИ

Через християнську етику чимало суперечок. Батьки 
наполягають ‑ предмет має бути на вибір

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

Провести в примусовому 
порядку цей курс для депу-
татів, що прийняли таке рі-
шення)

Марічка Юрчак
Якщо й надалі в школі буде 

цей урок, то маю право напи-
сати заяву, щоб моя дитина не 
відвідувала його. І так тих дітей 
загрузили, то ще й це хочуть 
примусово.

Валя Гриців

Я не говорю, що кожної не-
ділі потрібно ходити до цер-
кви, але, щоб людина свідомо 
прийняла віру в Бога, як ви 
говорите, її потрібно напра-
вити в це русло, а не нав'я-
зувати. І якщо ви правильно 
спямуєте, то вона нормально 
це все сприйме. І я нікого не 
силую і не заставляю кожен 
хай робить як хоче.

Микола Михайлович

Спочатку вивчити потрібно 
тим профанам з міськради та 
горе-депутатам, щоб перестали 
красти і дерибанити місто. А 
ще, їм потрібно перечитати 
Конституцію.... У нас безліч 
конфесій і віросповідань, є й 
невіруючі

Vasil Chizhov 

Чому мої податки мають йти 
на фінансування релігійної 
пропаганди у школі?! Я кате-
горично проти! Хочете вчити 
своїх дітей релігії, то вчіть їх за 
ваші особисті гроші - заплатіть 
п...пу і хай вчить ваших дітей 
при церкві. Чи це ваша бозя 
так вас вчить, що треба красти 
мої податки на фінансування 
вашої релігійної пропаганди?

Віталій Федачківський

Ні, згідно з Конституцією, 
НІ . Хто хоче, нехай водить 
своїх дітей до церкви, якої 
хоче сам.

Ванджура Володимир 

А в якому трактуванні бу-
дуть викладати цей предмет? 
Адже християнство має кілька 
течій, і всі вони тлумачать За-
кони і текст Біблії по-своєму. 
А маса догм вже просто заста-
ріла і втратила сенс.

Наталія Юськів
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Стаття зібрала 48 коментарів на 
сайті 20minut.ua.

Останнім часом чоловік пере-
бував на лікарняному. На посаді 
головного інженера Роман Ро-
манів працював від 1998 року, і 
колеги кажуть, що йому не було 
рівних у галузі. 5 вересня Романа 
Івановича поховали у Байківцях.

Як стало відомо «20 хвилин», 
після перенесеного короновірусу 
здоров’я фахівця суттєво похит-
нулось. Проте після одужання від 
COVID він вийшов на роботу і 
працював. Останнім часом, колеги 
кажуть, майже два місяці Роман 
Романів перебував на лікарня-
ному.

– Ми всі щиро молились і віри-
ли, що Роман Іванович невдовзі 
одужає та повернеться до нас, – 
каже речниця КП «Тернопільво-
доканал» Наталка Федорців. – На 
жаль… Звістка про те, що Романа 
Івановича вже немає, приголом-
шила усіх. Ця втрата величезна 
для всього нашого колективу і 
для Тернополя, служінню якому 
Роман Романів віддав кілька деся-
тиліть свого життя... Щиро співчу-
ваємо родині та всім, хто втратив 
сьогодні близьку людину. Вічна і 
світла пам’ять Роману Івановичу. 

На роботу до КП «Тернопільво-

Не раз у своєму житті він вигравав двобій зі смертю...

  Глибоко сумуємо разом із його дружиною, дітьми, 
онуками, великою родиною, – сумують колеги і знайомі 
пана Романа

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

Царство  небесне.Хай  з  
богом  спочиває

Леся Калиняк

Роман Іванович був  чудо-
вою людиною, прекрасним 
спеціалістом. Сум і жаль, що 
така людина покидає цей світ. 
Найщиріші співчуття родині. 
Вічна йому память...

Mikola Krivs

Світла пам'ять, щирі спів-
чуття дружині Галині, дітям, 
близьким і друзям покійного 
Романа

виктор баран

Вічна пам'ять. Щирі спів-
чуття рідним. Нехай Господь 
прийме його душу до себе. 
Молимося, сумуємо.

Олександра Батіг

Царство небесне, вічна 
пам'ять.... співчуття сім'ї, 
дружині Галі....

Igor Krikavskiy

Вічна пам'ять та Царство 
небесне.Хай з Богом спочи-
ває. Щирі співчуття рідним.

Світлана Будій

Вічна пам'ять.Хай з Богом 
спочиває. Йому - царство не-
бесне, а родині - щирі спів-
чуття.

Irina Milyan

Царство небесне, вічна 
пам'ять.... співчуття сім'ї, та-
кої розумної і відповідальної 
людини .......

Ігор Гриник

Вічна пам‘ять! Дуже шкода, 
бо такого спеціаліста, як Роман 
Іванович, дійсно в Тернополі 
більше немає. Він знав про все 
в цій галузі, міг допомогти та 
розібратися у всіх неполадках. 
Знав напам‘ять розміщення 
всього обладнання по місту. І 
під землею, і над землею. Дуже 
шкода, що така людина пішла 
з життя.

Natalia Kindratskaya
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доканал» Роман Романів прийшов 
у грудні 1998 року з управління 
ЖКГ міськради. Одразу на посаду 
головного інженера, на якій пра-
цював дотепер. Колеги кажуть, не 
було у місті іншого фахівця такого 
ж рівня у цій галузі.

Колеги пишуть, що  втратили 

не тільки висококласного фахівця, 
авторитетного керівника, а й лю-
дину з великим і добрим серцем, 
тож ця втрата ще довго болітиме. 

У коментарях тернополяни про-
щаються із паном Романом.

Публікуємо коментарі, збері-
гаючи орфографію дописувачів.
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ЗАРОБЛЯЄ НА СОНЯЧНИХ БАТАРЕЯХ

Сонячна панель, відпрацювавши 25 років, матиме ресурс корисної дії ще 
більше 80%. Розповідає співрозмовник, який зробив із цього бізнес

Бізнес  Забезпечувати електроенергією 
себе і ще й продавати залишки державі, 
отримуючи при цьому стабільний і високий 
дохід — це реальна можливість сьогодні. Яка 
ціна готової сонячної електростанції, за скільки 
часу вкладення окупляться і скільки коштує 
встановлення електроустановок у Тернополі. Він 
же — успішний підприємець, який перетворив 
захоплення на справу, яка приносить непоганий 
прибуток

яку людина бажає встановити.
Якщо ми говоримо про соняч-

ну електростанцію, потужністю 
в 30 кВт для особистого домо-
господарства, ціна на неї орієн-
товно 18 тисяч у. о. Це вартість 
за комплекс робіт: обладнання 
(сонячні панелі, система кріплення 
на грунт з оцинкованого металу), 
сам прилад, який генерує з ме-
режі постійного струму в мережу 
змінного струму — інвентор, си-
стема моніторингу — можливість 
слідкувати через мобільний теле-
фон статистику роботи сонячної 
електростанції, робота під ключ, 
електрична частина, робота зазем-
лення і система обліку електрое-
нергії (лічильник).

Як порахувати 
прибуток

Як вже зазначалось вище, 
необхідною для функціонування 
сонячної електростанції за «Зе-
леним тарифом» є потужність 
у 30 кВт. Але може бути і 40 кВт, 
незважаючи на 30 кВт потужність 

інвентора. Пан Роман каже, що 
це законно і технічно можливо. 
Адже самих сонячних панелей 
до стандартного інвентора мож-
на підключати на максимальну 
потужність 45 кВт. Завдяки цьо-
му можливим стає і збільшення 
прибутку.

Сонячна електростанція з потуж-
ністю сонячних панелей у 40 кВт 
коштуватиме орієнтовно 22 тисячі 
доларів. Звідси випливає, що за три 
роки і три місяці можна повністю її 
окупити, — підраховує пан Богдан.

Формула для визначення окуп-
ності сонячної електростанції на-
ступна: загальний об’єм згенерова-
ної електроенергії за рік поділити 
на потужність електростанції, що 
і визначить показник генерації 
одного кіловата.

Показник генерації одного кі-
ловата визначає, скільки 1 кВт 
панелей за рік може згенерувати 
електроенергії.

На практиці, за словами пана 
Богдана, 10 кВт сонячної елек-
тростанції згенерує 11500 тис. 
кВт за рік. Тобто 1 кВт сонячної 
електростанції зможе згенерувати 
від 1150 кВт до 1250 кВт.

А ось сонячна електростанція з 
потужністю 40 кВт згенерує за рік 
46 МВт (46 тисяч кіловат).

Тариф на електроенергію для 
приватних сонячних електростан-
цій становить 0,16 євроцента. Та-
ким чином, беручи за основу під-
рахунку сонячну електростанцію з 
потужністю на 40 кВт, матимемо 
такий прибуток: 46000*0,16 євроце-
нів = 7360 євро за рік (або 8600 до-
ларів по курсу 26,5 — прим. ред.).

Із цієї суми, як наголошує пан 
Богдан, потрібно ще сплатити по-
даток 19,5%, тому чистий прибу-
ток: приблизно 7000 доларів за рік.

Чи потрібно 
обслуговувати 

Сонячні панелі мають великий 
термін експлуатації і довгий ресурс 
своєї роботи.Більше 50-ти років 
точно, а то й цілих 80 років! Ви-
робники декларують, що панель, 
відпрацювавши 25 років, матиме 
ресурс корисної дії ще більше 80%.

Як такого обслуговування со-
нячні панелі не вимагають, мон-
таж обладнання робиться раз і 
назавжди. Проте варто звернути 
увагу на чистоту їхньої поверхні: 
пилюка, пташиний послід тощо. 
Варто час від часу проводити їх 
огляд і по можливості чистити, 
змивати чистою водою зайве з по-
верхні. Коли панель забруднена, 
може втрачатися її потужність від 
7 до 10%, — інформує спеціаліст.

Ркомендує тільки оцинкований 
метал для встановлення наземних 
сонячних панелей, тому що чорний 
метал через 3–4 роки піддавати-
меться сильній корозії, яку зупи-
нити неможливо. За років 5–6, 
це призведе до негайної потреби 
в демонтажі сонячних панелей. 
«Зелений тариф» фіксує тарифи 
на електроенергію для сонячних 
електростанцій до 2030 року. 

Дуже часто клієнти цікавляться, 
що ж буде після 2030 року? Для 

того, щоб зрозуміти майбутні тен-
денції, потрібно проаналізувати 

— Є загальна світова програма 
із закриття атомних і теплових 
електростанцій. Попит на електро-
енергію лише зростає. Автомобілі 
переходять на електрику, вантажні 
перевезення переходитимуть теж 
на електрику, поїзди, автобуси — 
все буде електричне, — каже він.

Новинки у сонячній 
енергетиці 

Роман Іванів планує на осінь 
запускати мікропроекти для меш-
канців багатоквартирних будинків.

— На балконах квартир із соняч-
ною стороною думаємо над мож-
ливістю встановлення 1–2 пане-
лей і невеликого інвентора, таким 
чином перекривати споживання 
електроенергії побутовими при-
ладами. Така міні-сонячна елек-
тростанція буде підключатись 
до центрального споживання і, 
відповідно, при її функціонуванні 
лічильник показуватиме менше, 
а рахунки користувачів знижува-
тимуться, — зазначає експерт.

Такий проєкт коштуватиме орі-
єнтовно 400 доларів. Необхідно 
мати будинок, введений в експлу-
атацію, зі всією правовстановлюю-
чою документацією на нього (тех-
нічний паспорт обов’язковий — 
прим. ред.).До будинку потрібно 
підвести необхідну потужність. 
Необхідною для функціонування 
сонячної електростанції за «Зеле-
ним тарифом» є потужність 30 кВт. 
Щоб збільшити потужність елек-
троустановок, потрібно написати 
заяву в РЕМ для збільшення по-
тужності або ж нового підключен-
ня до електромереж саме з такою 
потужністю. За збільшення потуж-
ності в РЕМ доведеться заплатити 
орієнтовно 2200 грн (по нашій об-
ласті) за 1 кВт. По різних областях 
ціна різна. Наприклад, від 800 грн 
доведеться заплатити в Сумській 
області, 1400 грн — у Чернівецькій, 
у нашій же області 1 кВт потужнос-
ті один з найдорожчих в Україні. 
Але це є разова плата, за яку біль-
ше не доведеться платити. 

Будинок і земля повинні бути 
приватизовані. Особа повинна 
мати документи, які засвідчу-
ють право власності на будинок 
і на землю.

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

Богдан Іванів займається будів-
ництвом сонячних електростанцій 
під «Зелений тариф» або для по-
треб власного господарства.

З чого починав?
Більше 10 років захоплювався 

інженерією: системами опалення, 
очистки води, водопостачання від 
квартирного рівня до потужних 
підприємств.

Коли я дійшов до максимуму 
у розвитку своєї діяльності, зро-
зумів, що потрібно відкривати 
і пізнавати для себе щось нове. 
Звідси прийшла ідея опанувати 
абсолютно новий напрямок. 

Для того, аби досконало зрозу-
міти суть нової для себе справи 
Богдан Іванів подався у… Китай! 
Чоловік пройшов не один курс 
навчань від різних світових ви-
робників з різних тематик у сфері 
сонячної енергетики.

— Вперше в Китай поїхав 
у 2017 році. Відвідав найбільші сві-
тові виставки сонячної енергетики, 
зустрівся з багатьма виробниками, 
побачив продукцію і перспективу. 
З того часу усе почалося. Моя фір-
ма ТОВ «ЕкодімПроект» проєктує 
і будує сонячні електростанції, — 
розповідає пан Богдан.

Хто клієнти
Перший напрямок — це приват-

ні домогосподарства, які встанов-
люють собі сонячні електростанції 
на дахах будинків або ж на своїх 
земельних ділянках, і підключають 
їх до програми «Зелений тариф». 
Вони можуть не лише споживати 
вироблену сонячними панелями 
електроенергію для власних по-
треб, а й продавати надлишки 
електроенергії державі.

Другий напрямок розрахований 
для підприємств, юридичних осіб, 
фабрик, заводів, тощо, де є велике 
споживання електроенергії. 

Для сонячних панелей немає 
будь-яких вимог чи обмежень.
Можна встановлювати на по-
крівлю. Богдан Іванів пояснює, 
що сонячні панелі найкраще ста-
вити на грунт, оскільки на землі 
можна вибрати правильний на-
прямок відносно півдня або ж 
зробити ідеальний кут для того,  

щоб станція генерувала сонячну 
енергію по максимуму. Найкраще 
для сонячних панелей підходять 
ті дахи, що дивляться на південь, 
південний схід чи південний захід. 
У жодному разі не варто встанов-
лювати панелі на північну частину 
даху, бо вони працювати не будуть.

Якщо хочете 
встановити батарею 

Зелений тариф в Україні — це 
механізм, що стимулює вико-
ристовувати поновлювані джерела 
енергії. Держава зобов'язана купу-
вати у власників сонячних елек-
тростанцій надлишок виробленої 
енергії в 4–5 разів дорожче тарифів 
споживання. Таким чином, вста-
новивши власну сонячну електро-
станцію, ви за 3–6 років поверне-
те повністю вартість обладнання, 
а далі отримувати чистий дохід.

Богдан Іванів особливу увагу 
звертає на необхідності встанов-
лення сонячних електростанцій 
власникам бізнесу, фермерським 
господарствам та іншим підпри-
ємствам. За три роки підприєм-
ство може окупити повну вартість 
сонячної електростанції і більше 
не платити за електрику. Щоб 
встановити сонячні панелі для 
підприємств, не потрібно жодних 
додаткових дозволів, обмежень для 
них також немає.

Скільки коштують 
батареї

Як пояснює пан Богдан, є різні 
типи і виробники сонячних пане-
лей. Є країни-виробники, панелі 
яких входять до ТОП-10 найкра-
щих у світі. Звичайно такі панелі 
вартуватимуть найдорожче.

Лідером на ринку сонячних па-
нелей є Китай. Ця країна має біль-
ше 600 різних виробників сонячних 
панелей. Якість сонячних панелей 
Китаю — бездоганна. Якщо гово-
рити про країни-виробники Євро-
пи чи Америки, то вони на 99% 
використовують у своїх виробни-
цтвах китайську сировину.

Ціна сонячної електростанції 
в основному залежить від її по-
тужності в кіловатах. Від кількості 
кіловат збільшується і ціна, адже 
збільшується кількість панелей, 
систем кріплення, кабелів тощо. 
Ціна за сонячну електростанцію 
напряму пов’язана з потужністю, 

Сонячна 
електростанція з 
потужністю сонячних 
панелей у 40 кВт 
коштуватиме 
орієнтовно 22 тисячі 
доларів. Чи вигідна?
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вальков не пригадує, каже, це 
сталось не так давно — орієнтовно 
в 2000-их.

А пов’язано це з тим, що люди 
самі почали називати заклад «Ста-
рою Піцерією». Часто призначали 
зустрічі саме тут та, обумовлюючи 
місце, говорили «Зустрінемося біля 
«Старухи», або «Буду чекати біля 
«Старої Піцерії». Тому власники 
закладу здійснили такий марке-
тинговий хід.

— Ще однією рисою, що виділя-
ла заклад, були величезні банки з 
томатним чи фруктовим соком, які 
стояли чи не всюди, в тій стороні 
залу, де видавали піцу: на підвікон-
ні, столі, під столом, всюди, — каже 
пан Ковальков.

Щодо інтер’єру, як пригадують 
тернополяни, востаннє «Ста-
ру Піцерію» закрили на ремонт 
в 2018 році, а перед тим капіталь-
ний ремонт робили ще в 2008-му. 
В закладі не було нічого зайвого, 
навіть стільців. Такий концепт 
зберігають і досі. А все тому, що 
там ніколи було сидіти, бо піце-
рія позиціонувала себе як заклад 
швидкого харчування.  

Рецепт тримають 
у секреті 

Всередині було шість високих 
столиків, за якими і трапезували. 
Відвідувачі замовляли страву, пла-
тили за неї і чекали на своє за-
мовлення, якщо це були спагеті. 
Якщо ж піца, її подавали одразу. 
Так це роблять і зараз, хоча сто-
ликів вже чотири.

Через те, що відвідувачів дуже 
багато, за столиками не обов’язко-
во розміщуються знайомі чи одна 
компанія. В одному невеликому 
залі можуть одночасно перебувати 
понад 30 відвідувачів.

Пані Любов працює в «Старій 
Піцерії» майже від самого її від-
криття. Розповідає, що потрапила 

в заклад після того, як приїхала 
до Тернополя після навчання 
у Хмельницькому.

— Мені запропонували у відді-
лі кадрів піти працювати у «Пі-
церію», — каже жінка. — А я собі 
думаю, «Що це за заклад такий?» 
Ну якась італійська кухня, але 
щось далеке, незнайоме.

Коли пані Любов прийшла 
на роботу в заклад, то одразу зро-
зуміла, що це її. Та й колектив був 
молодий та дружний. Зараз з того 
колективу, що трудився для від-
відувачів з 1985 року, залишилися 
лише дві працівниці, решта пішли 
на пенсію.

— У ті часи я не бачила закладу 
в Тернополі, у якому були б такі 
великі черги. А нас це тішило. І 
переважно спочатку приходила 
молодь, студенти, — продовжує 
працівниця. — Зараз сюди іноді 
приїжджають та спілкуються з 
нами клієнти, які бували тут 20 чи 
30 років тому. Кажуть, що смак 
піци не змінився.

За понад три десятиліття в «Ста-
рій Піцерії» обслуговують третє 
покоління відвідувачів, каже пані 
Любов. Сюди приходять відвідувачі 
з дітьми та онуками.

Щодо меню та вигляду піцерії, 

все залишилося практично незмін-
ним. Такі ж столики без стільців, 
такий же вибір страв і той самий 
антураж.

А рецепт піци і досі тримають 
в секреті, зізнається пані Любов. 
Хоча в Тернополі вже і з’являються 
заклади зі схожим концептом та 
стравами.

— Але вони все списують з нас, 
як на контрольній в школі. Дуже 
боляче дивитися, проходячи повз 
такі заклади читати про те, що 
в них можна спробувати страви, 
які відвідувачі куштували у дитин-
стві, — продовжує співрозмовниця.

За 37 років у закладі не вводи-
ли нових страв. Пояснюють це 
тим, що в «Старої Піцерії» вузька 
специфіка. Та й змінювати меню, 
перевірене роками, не надто на-
дійних хід.

— За весь цей час мені жодного 
разу не хотілося змінити роботу. 
Роками у нас був злагоджений 
колектив, справжня сім’я, — під-
сумувала жінка. — Мені здається, 
як доживу до тих років, коли вже 
не пам’ятатиму нікого і нічого, 
ноги самі вестимуть мене до пі-
церії.

Зараз пані Любові 57 років, вона 
працює адміністратором закладу.

РЕТРО

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 
FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

«Ми продовжуємо серію публі-
кацій про культові заклади нашого 
міста і цього разу розповімо вам 
про піцерію, яка вже майже чотири 
десятки років тішить відвідувачів 
у Тернополі. Старші жителі міста 
ходили до неї ще дітьми, а тепер 
їх діти приходять сюди, аби ску-
штувати піцу та спагетті.

Навідувалися 
іноземні делегації 

Все розпочалося в 1984 році, 
коли на вулиці Кучеренка, а те-
пер Шашкевича, замість закладу 
«Домова кухня» відкрили першу 
в Тернополі піцерію, яку так і наз-
вали «Піцерія».

Фактично одразу ж заклад став 
надзвичайно популярним. Черги 
охочих скуштувати смачні та бю-
джетні страви були із самого ранку. 
Як зазначав у своїй статті 1990 року 
тернопільський журналіст Сергій 
Сінкевич, «Домова кухня» ледь-
ледь збирала чотири тисячі кар-
бованців виручки у місяць. «Пі-
церія» ж давала дві тисячі в день.

Заклад став популярним не тіль-
ки на рівні Тернополя, але й об-
ласті.

«Навідуються іноземні делегації, 
проводить зйомки Українське теле-
бачення, з багатьох областей респу-
бліки приїжджають переймати дос-
від. І всі одностайно стверджують: 
таких смачних піц, як в Тернополі, 

немає ніде», — писав у своїй статті 
1990 року Сергій Сінкевич.

До слова, рецепт приготування 
найпопулярнішої страви у «Старій 
Піцерії» розробляли тернопільські 
спеціалісти-харчовики, взявши 
за основу італійські поради на зра-
зок: «Піца — хліб з начинкою із 
того, що є в домі». Експеримен-
тували з рецептом цілий місяць, 
пише пан Сінкевич.

Піца на смак, як і 
40 років тому 

Як пригадує краєзнавець Юрій 
Ковальков, від 1980-их і фактично 
до сьогодні «Стара Піцерія» свою 
концепцію не змінила.

— Як раніше, так і зараз піца 

була специфічною на смак. Не всім 
подобалася, але багато тернополян 
нею смакували та смакують досі. 
Піцою цю страву важко назвати, 
адже у неї товстий шар тіста та 
невеликий розмір, — каже краєз-
навець.  

Коли ж саме «Піцерія» стала 
«Старою Піцерією» Юрій Ко-

ХТО АВТОР СЕКРЕТНОГО РЕЦЕПТА 
ПІЦИ У «СТАРІЙ ПІЦЕРІЇ»
Культові заклади  Назва цього 
закладу знайома багатьом тернополянам. 
Вже 37 років він тішить своїх відвідувачів 
стравами, серед яких найпопулярнішою 
залишається піца. Тому й назва у закладу 
відповідна – «Стара Піцерія»

За 37 років у «Старій Піцерії» обслуговують третє покоління відвідувачів 

Такий вигляд мав заклад у другій половині 80‑их років. 
Фото від В. Фостика з допису дослідника Тернополя Віктора 
Мадрі
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Тут не було нічого 
зайвого, навіть 
стільців. Такий концепт 
зберігають і досі. Бо 
піцерія позиціонує 
себе як заклад 
швидкого харчування

Роками «Стара Піцерія» не зра-
джувала своїм традиціям і мала 
постійних відвідувачів, хоч з’яв-
лялися нові заклади, сучасні пі-
церії, охочих скуштувати саме ту, 
стару піцу, було чимало.
Та в 2017 році стався момент, 
який дещо заплямував бездоган-
ну репутацію закладу. До  піцерії 
завітала команда програми «Ре-
візор» і показала, в яких умовах 
готують страви для відвідувачів. 
Кухарі брали їжу руками без ру-
кавичок, прилади старі та іржа-
ві, а ще під час зйомок на кухню 
залетів голуб.
Ведучий програми Микола Ти-
щенко порадив працівникам 
«Старої Піцерії» звернутися до 

власників закладу, аби змінити 
інтер’єр.
Вже влітку наступного 2018 
року заклад закрили на ремонт. 
В «Старій Піцерії» змінили старий, 
радянський інтер'єр, зробили 
його сучаснішим. Також змінили і 
самі столики та окультурили руко-
мийник. Вивіску також змінили, 
залишивши впізнавану назву та 
шрифт.
Заклад продовжує існувати, ра-
дуючи постійних та нових відвід-
увачів. Тут так само подають таку 
ж «культову» як і заклад піцу, а 
ще спагетті, бульйон і сік. Деякі 
з працівниць «Старої Піцерії» тут 
трудяться майже від відкриття, з 
1985 року.

Тут бував «Ревізор»
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 UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Невiдомi Карпати
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.35, 02.00, 05.15 
Новини
07.05, 00.15 Т/с «Масантонiо» 
08.05 Маршрутом змiн
08.20 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
08.50 12 мiфiв про Донбас
09.05 Телепродаж
09.40 Т/с «Курорт»
11.30 Вiдтiнки України
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя
15.10, 21.45, 00.10, 02.35, 05.50 
Спорт
15.20 Країна пiсень
16.30 Концерт. Квартет 
Гетьман
17.25 Еко-люди
17.30 #ВУКРАЇНI
18.55 Д/ц «Дика природа 
Канади. У серцi країни»
19.55, 23.00 Д/ц «Найдикiше 
мiсто свiту: Манаус»
21.50 Д/ц «Дика природа 
Канади. Дикий захiд»
01.15, 02.40 Суспiльна студiя. 
Головне
03.50 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю» …
04.45 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, 04.10 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.05 «Твiй день»
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.45 Т/с «Моя улюбле-
на Страшко» …
22.45 Т/с «Рiдня» …
01.00 Х/ф «Ва-банк» 
02.35 Хеф «Полтергейст» 

 IНТЕР
05.25, 23.00 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
12.25 Т/с «Детектив Ренуар» …
14.35, 15.35 «Вещдок»
16.30 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00, 19.00, 02.35 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Неймовiрнi пригоди 
iталiйцiв у Росiї»
00.50 Х/ф «Операцiя „Енте-
ббе“» 
04.05 «М/ф»
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
10.10 Скетч-шоу «На трьох» 
11.35, 13.15 Х/ф «Оселя зла-3: 
Вимирання» 
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15, 21.30 Т/с «Пес» 
16.50, 22.35 Т/с «Дiльничний 
з ДВРЗ» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20, 02.55 Секретний фронт
01.20 Х/ф «Оселя зла-5: 
Вiдплата» 
03.45 Я зняв!

 СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.55 Т/с «Комiсар Рекс»
09.50 «МастерШеф» …
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа» …

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.40, 18.05 Т/с «Слiд» 
19.05 «Супербабуся» …
20.15, 22.50 Т/с «Пiкнiк» 
23.00 Т/с «Все не випадково» 
01.05 Т/с «Червонi браслети»

 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» 
12.45 «Кохання на виживання» 
14.30 Х/ф «Агенти А.Н.К.Л.» 
17.00, 19.00 «Хто зверху?» …
21.05 Х/ф «Пiрати Карибського 
моря: На краю свiту» 
00.45 Х/ф «Нащадки 3» …
02.45 «Служба розшуку дiтей»
02.50 «Зона ночi»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Реальна бiлка»
11.10 М/ф «Льодовиковий 
перiод 4: Континентальний 
дрейф»
12.50 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 Сiмейка У
03.05 Вечiрка
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 Х/ф «Теневые волки» 
07.55 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» 
09.55, 02.00 Т/с «Охотники за 
древностями»
11.50, 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» 
02.45 «Вiдеобiмба-2»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

 ЧЕТВЕР, 9 вересня

 UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Невiдомi Карпати
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.35, 02.00, 05.15 
Новини
07.05, 00.15 Т/с «Масантонiо» 
08.05 Маршрутом змiн
08.20 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
08.50 12 мiфiв про Донбас
09.05 Телепродаж
09.40 Т/с «Курорт»
11.30 Вiдтiнки України
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя
15.10, 21.45, 00.10, 02.35, 05.50 
Спорт
15.20 Країна пiсень
16.20 Д/ф «Бовсунiвськi 
бабусi» …
17.30, 19.55 Д/ц «Найдикiше 
мiсто свiту: Манаус»
18.55 Д/ц «Дика природа Кана-
ди. Бiля кромки льоду»
21.50 Д/ц «Дика природа 
Канади. У серцi країни»
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях
01.15, 02.40 Суспiльна студiя. 
Головне
03.50 Д/ф «Перехрестя 
Балу» …
04.45 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»
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана»
20.36 «Проспорт»
20.38 «Чистоnews 2021»
20.45 Т/с «Моя улюблена 
Страшко» …
21.45 «Право на владу 2021»
00.45 Х/ф «Бiйцiвський клуб» 
03.25 Х/ф «Пандорум» 

 IНТЕР
05.25, 22.40 «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»
16.30 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00, 19.00, 03.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Джентльмени 
удачi»
00.30 Х/ф «Вотергейт: Падiння 
Бiлого дому» …
02.25 Д/п «Україна: забута 
iсторiя»
04.55 «Телемагазин»

 ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Факти
04.45 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi нови-
ни з Костянтином Стогнiєм
10.10 Скетч-шоу «На трьох» 
11.00, 13.15 Х/ф «Чужий-3» 
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15, 21.30 Т/с «Пес» 
16.50, 22.35 Т/с «Дiльничний 
з ДВРЗ» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20, 03.10 Анти-зомбi
01.25 Х/ф «Оселя зла-6: 
Фiнальна битва» 
03.55 Я зняв!

 СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 Т/с «Комiсар Рекс»
09.40 «МастерШеф» …
13.05, 14.50 Т/с «Слiпа» …
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.40, 18.05 Т/с «Слiд» 
19.05 «Супербабуся» …
20.15, 22.50 Т/с «Пiкнiк» 
23.00 Т/с «Все не випадково» 
01.00 Т/с «Червонi браслети»

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.20 «Орел i решка»
09.30 Т/с «Надприродне» 
12.10 «Кохання на виживання» 
14.00 Х/ф «Пiрати Карибсько-
го моря: Прокляття чорної 
перлини» 
17.00, 19.00 «Хто зверху?» …
21.00 Х/ф «Пiрати Карибського 
моря: На дивних берегах» 
23.50 Х/ф «Зорянi вiйни: 
Останнi Джедаї» …
02.50 «Служба розшуку дiтей»
02.55 «Зона ночi»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Реальна бiлка 2»
11.10 М/ф «Льодовиковий 
перiод 5: Курс на зiткнення»
12.55 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 Сiмейка У

03.05 Вечiрка
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 Х/ф «Логан» 
08.45 Х/ф «Люди-Икс: Темный 
Феникс»
10.55 Т/с «Охотники за древ-
ностями»
12.50, 16.55 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15, 02.05 «Спецкор»
18.50, 02.35 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 «Воины дорог»
20.25, 21.30 Т/с «Плут» 
22.40, 00.15 Т/с «CSI: Место 
преступления» 
03.05 «Вiдеобiмба-2»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

П`ЯТНИЦЯ, 10 вересня

 UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Земля, наближена до 
неба
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.35, 02.00, 05.15 
Новини
07.05, 00.15 Т/с «Масантонiо» 
08.05 Маршрутом змiн
08.20 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
08.50 12 мiфiв про Донбас
09.05 Телепродаж
09.40 Т/с «Курорт»
11.30 Вiдтiнки України
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя
15.10, 21.45, 00.10, 02.35, 05.50 
Спорт
15.20 Країна пiсень
16.30 Концерт. Нiна Матвiєнко 
та Дмитро Андрiєць
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/ц «Велике зiбрання 
слонiв»
19.55 Д/ц «Найдикiше мiсто 
свiту: Манаус»
21.50 Д/ц «Дика природа Кана-
ди. Бiля кромки льоду»
23.00 #ВУКРАЇНI
01.15, 02.40 Суспiльна студiя. 
Головне
03.30 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»

 1+1
05.20, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.05, 04.30 «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»
14.45, 20.20 «Одруження 
наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
22.30 Х/ф «Ворог бiля ворiт»
01.10 Х/ф «Дзеркала» 
03.10 Х/ф «Убити Гассель-
гоффа» 

 IНТЕР
05.25, 23.35 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
12.25 Т/с «Детектив Ренуар» …
14.35, 15.30, 01.25 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «К-19»
03.35 «Жди меня. Україна»
04.45 «Телемагазин»

 ICTV
04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25, 01.15 Факти
04.45 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
05.15 Х/ф «Реальна Любов» 
07.55 «Врятуйте нашу сiм'ю» 
11.35, 14.50, 18.05 Т/с 
«Слiпа» …
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
20.15, 22.50 Т/с «Слiд» 
01.00 Х/ф «Буде страшно - 
посмiхайся» 

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.05 «Kids time»
06.05 М/ф
07.10 «Орел i решка»
09.15 «Пекельна кухня»
11.15 Х/ф «Пiрати Карибського 
моря: Скриня мерця» 
14.20 Х/ф «Пiрати Карибського 
моря: На краю свiту» 
18.00 Х/ф «Самотнiй рей-
нджер» 
21.00 Х/ф «Пiрати Карибського 
моря: Помста Салазара» …
23.45 Х/ф «Некромант» 
01.10 «Вар'яти» …
02.25 «Служба розшуку дiтей»
02.30 «Зона ночi»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Дивопарк»
11.15 М/ф «Льодовиковий 
перiод 2: Глобальне поте-
плiння»
13.00 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 Сiмейка У
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» 
08.00 Х/ф «Короли улиц» 
10.05, 00.45 Т/с «Охотники за 
древностями»
12.00 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15, 01.40 «Спецкор»
18.50, 02.10 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 Х/ф «Крепкий орешек» 
22.10 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
02.40 «Совершенно секрет-
но-2017»
03.05 «Вiдеобiмба-2»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

 СУБОТА, 11 вересня

 UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.30 Енеїда
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.45, 02.25, 05.35 Новини
07.05 Т/с «Масантонiо» 
08.05 Д/ц «Дикi Дива. Дикi 
тварини в зоопарку Сан-Дiєго»
08.30, 10.10 #ВУКРАЇНI
09.05 Телепродаж
09.40 Антропологiя
10.35 Д/ц «Дика природа Кана-
ди. Бiля кромки льоду»
11.30, 02.00 Д/ц «Найдикiше 
мiсто свiту: Манаус»
12.00 Х/ф «Ярослав Мудрий»
14.40, 17.20 Мiста та мiстечка
15.00 UA:Фольк
16.00 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки
17.45, 21.25 Х/ф «Украдене 
щастя»

22.30 Д/с «Секрети iсторiї. 
Портрети»
01.10 Д/ц «Велике зiбрання 
слонiв»
02.50 Х/ф «Вавилон ХХ»
05.25 12 мiфiв про Донбас

 1+1
05.30, 07.00 «Життя вiдомих 
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
18.30 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан»
19.30 ТСН
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Вечiрнiй квартал 2021»
22.25 «Жiночий квартал»
00.20 «Свiтське життя. 2021»
01.20 Х/ф «Дев'ята брама» 
03.45 Х/ф «Гори й камiння» 

 IНТЕР
05.15 «М/ф»
05.50 «Слово Предстоятеля»
05.55 «Орел i Решка. На краю 
свiту»
06.55 Х/ф «Фантомас проти 
Скотланд-Ярду»
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Ласкаво просимо, 
або Стороннiм вхiд заборо-
нений»
12.30 Т/с «Гостя з майбут-
нього»
18.20 Х/ф «Джентльмени 
удачi»
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «В бiй iдуть тiльки 
„старики“»
22.20 Д/п «Ленiнград. Дорога 
життя» ПремТєра
23.20 Х/ф «Завтра була вiйна»
01.10 Х/ф «Ми смертi дивились 
в обличчя»
02.35 Х/ф «Дорога моя 
людина»
04.25 Х/ф «Iгри дорослих 
дiвчат»

 ICTV
05.15 Скарб нацiї
05.20 Еврика!
05.30 Факти
05.55 Анти-зомбi
06.55, 02.00 Громадянська 
оборона
08.00 Прихована небезпека
08.55 Т/с «Розтин покаже-2» 
12.40, 13.00 Х/ф «Автобан» 
12.45 Факти. День
14.50 Х/ф «Перевiзник-3» 
16.50 Х/ф «Перевiзник: 
Спадщина» 
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Праведник» 
21.45 Х/ф «Праведник-2» 
00.05 Х/ф «Оселя зла-4: 
Життя пiсля смертi» 
03.00 Секретний фронт

 СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.55, 10.55 Т/с «Пiкнiк» 
07.55 «Неймовiрна правда 
про зiрок»
16.40, 22.35 «Звана вечеря» …
19.00 «МастерШеф» …

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Вар'яти» …
06.10 «Хто проти блонди-
нок?» …
08.10, 10.00 «Kids time»
08.15 «М/ф Микита Кожум-
Тяка»
10.05 «Орел i решка. Земляни»
11.10 «Орел i решка. Чудеса 
свiту»
12.15 «Хто зверху?» …
14.15 Х/ф «Пiрати Карибського 
моря: На дивних берегах» 
17.05 Х/ф «Пiрати Карибського 
моря: Помста Салазара» …
20.00 Х/ф «2012» 
23.00 Х/ф «Земне ядро»
01.50 Х/ф «Морган» 
02.55 Х/ф «Незваний гiсть» …

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Одного разу пiд 
Полтавою

12.25 М/ф «Льодовиковий 
перiод 3: Ера динозаврiв»
14.10 М/ф «Льодовиковий 
перiод 4: Континентальний 
дрейф»
15.50 М/ф «Льодовиковий 
перiод 5: Курс на зiткнення»
17.35 М/ф «Мадагаскар 2»
19.15 М/ф «Мадагаскар 3»
21.00 Х/ф «Аватар»
00.05 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
08.40 «Затерянный мир»
12.45 Т/с «Перевозчик» 
15.45 Х/ф «Осада» 
18.00 Х/ф «Расплата» 
20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» 
22.10 Х/ф «Фар Край» 
00.00 «Месть природы»
03.20 Т/с «Встречная полоса» 
04.05 «Совершенно секрет-
но-2017»
05.45 Телемагазины

 НЕДIЛЯ, 12 вересня

 UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.10 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 20.30, 
02.50, 05.35 Новини
07.10 М/ф
08.15 Погода
08.20 Д/ц «Найдикiше мiсто 
свiту: Манаус»
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України
11.00, 12.01 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви
12.00 Хвилина мовчання: 
День пам'ятi українцiв - жертв 
примусового виселення з Лем-
кiвщини, Надсяння, Холмщини, 
Пiвденного Пiдляшшя, Люба-
чiвщини, Захiдної Бойкiвщини 
у 1944-1951 роках
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви 
в Українi
13.30 Д/ф «Бити. Молитися. 
Тримати»
14.30 Телепродаж
15.05 UA:Фольк
16.10, 23.00 Х/ф «Украдене 
щастя»
20.55 Чемпiонат свiту з 
футзалу FIFA 2021. Литва - 
Венесуела
03.15 #ВУКРАЇНI
05.05 Я вдома

 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 «Свiт навиворiт»
18.30 «Свiтське життя. 2021»
21.00 «Танцi з зiрками 2021»
00.00 Х/ф «Парфумер: Iсторiя 
одного вбивцi» 
02.45 Х/ф «Карти, грошi, два 
стволи» 

 IНТЕР
06.35 Х/ф «Собор Паризьської 
Богоматерi»

09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 11.50, 12.50 «Iнше 
життя»
13.40 «Вещдок. Опережая 
время. Ушаков»
18.10 Х/ф «Пiдозри мiстера 
Вiчера» (12+) ПремТєра
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «В бiй iдуть тiльки 
„старики“»
23.55 Х/ф «„Мерседес“ тiкає 
вiд погонi»
01.30 «Вещдок»

 ICTV
04.25 Скарб нацiї
04.40 Факти
05.05, 06.50 Громадянська 
оборона
05.50 Секретний фронт
07.50, 13.00 Т/с «Дiльничний 
з ДВРЗ» 
12.45 Факти. День
16.30 Т/с «Пес» 
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «Три iкси: Реактивi-
зацiя» 
23.30 Х/ф «Згадати все» 
01.40 Х/ф «Оселя зла-5: 
Вiдплата» 
03.05 Я зняв!

 СТБ
04.35 Т/с «Гордiсть та упере-
дження»
10.45 «МастерШеф» …
14.25 «Супербабуся» …
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Один за всiх» 
22.15 «Таємницi ДНК» 

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Т/с «Зачароване коро-
лiвство»
11.00 Х/ф «Уiллоу»
13.40 Х/ф «Вiрус» 
15.30 Х/ф «2012» 
18.40 Х/ф «Гренландiя» 
21.00 Х/ф «Перл Харбор»
00.50 Х/ф «Здобич» 
02.20 «Вар'яти» …

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Дев'ять» 
12.00 М/ф «Пташинi пригоди»
13.30 Х/ф «Аватар»
16.30 Х/ф «Дивергент» 
19.15 Х/ф «Дивергент 2: 
Iнсургент» 
21.25 Х/ф «Дивергент 3: 
Вiддана»
23.35 Х/ф «До зустрiчi з 
тобою»
01.35, 04.55 Панянка-селянка
03.55 Вечiрка
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Месть природы»
07.55, 00.00 «Затерянный 
мир»
11.55 Х/ф «Крепкий орешек» 
14.40 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
17.00 Х/ф «Крепкий орешек-3» 
19.40 Х/ф «Крепкий орешек-4» 
22.05 Х/ф «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы 
умереть» 
02.00 «Вiдеобiмба-2»
04.50 «Лучшее»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, ВАДИМ ЄПУР, 
096–46–81–758,  
FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Історія наступна: журналіст 
«RIA плюс» пояснював на вулиці, 
що має проблеми із зором, тому 
не може самостійно перейти через 
дорогу. Він був у затемнених оку-
лярах та з пов'язкою на оці. Нашою 
метою було перевірити, наскільки 
місцеві жителі готові відгукнутися 
на прохання незнайомої людини. 
Після того, як отримували допомо-
гу, дякували і розповідали правду 

про експеримент.
Місце, де журналіст переходив 

дорогу, ми обрали неспроста — пе-
рехід на вулиці Замкова, 4.

Як реагували?
За весь експеримент лише одна 

перехожа відмовилася допомогти 
нібито слабозрячому. Пояснила це 
тим, що поспішає і навіть не стала 
слухати.

А от всі інші, у кого журналіст 
просив про допомогу, реагували 
миттєво. Так, один з чоловіків 
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хлопець, він допоможе.
Та після декількох секунд ця 

жінка все ж перевела журналіста 
через дорогу.

Навіть іноземці 
реагували 

— У Тернополі є досить багато 
нерегульованих пішохідних пе-
реходів з високим бордюром. Це 
створює проблему для людей з ін-
валідністю, — поділився думками 
один з чоловіків.  

Навіть іноземні студенти погоди-
лися допомогти. Журналіст просто 

показав їм на пішохідний перехід, 
на пов’язку та окуляри. Студенти 
зрозуміли без слів.

— Ми вже навчаємося тут чет-
вертий рік і декілька разів були 
випадки, коли доводилося на ву-
лиці допомогти людям, — каже сту-
дент. — Але допомагати приємно 
і неважливо, де це робити, в Індії 
чи Україні.

Отож, наш соціальний експери-
мент можна вважати успішним, 
адже з восьми перехожих семеро 
погодилися допомогти слабозря-
чому.

ЕКСПЕРИМЕНТ

ЧИ ДОПОМОГЛИ СЛАБОЗРЯЧОМУ?
Небайдужість  Наскільки кожен 
із нас готовий прийти на допомогу 
незнайомцю? Журналісти вирішили 
провести «тест на людяність» для 
тернополян

не просто перевів через дорогу, 
але й поцікавився, чи варто ще 
відвести кудись далі?  

— Якщо є потреба, людям тре-
ба допомагати, — пояснив він. — 
Але на превеликий жаль, деколи 
цим зловживають, особливо, коли 
просять милостиню. Та допомага-
ти — обов’язок кожного свідомого 
громадянина.

Деякі перехожі вагалися, чи вар-
то допомагати та пояснювали, що 
поспішають.

— Я поспішаю на роботу, — від-
повіла одна з перехожих. — Ось іде 

Рух машин в місці, що ми обрали, 
досить інтенсивний навіть не в годину‑
пік

Деякі перехожі брали журналіста за руку і 
переводили через дорогу

Приємно, що люди довіряють
ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 
ЖУРНАЛІСТ:

 – Дуже  приємно, 
що багато людей 
відгукнулися на 
прохання допо-
могти. Це вселяє 
довіру до терно-

полян. Насправді, довіритися лю-
дям, які переводили мене через 
дорогу, було не страшно, адже я 
міг бачити усе через чорні окуляри. 
Набагато важче було просити про 

допомогу, адже відчував, ніби об-
манюю людей, насправді будучи 
зрячим.
Водночас був приємно вражений, 
що деякі люди навіть не дослухо-
вували причину, чому прошу про 
допомогу. Вони просто брали 
мене за руку і переводили через 
дорогу.
В експерименті взяли участь як 
люди старшого віку, так і молодь. 
Приємно, що людям, які просять 
про допомогу, довіряють.
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***
В казарму новобранців заходить 
лейтенант:
— Хто тут розбирається в електри-
ці?
— Я! — схоплюється один новобра-
нець.
— Що закінчив?
— Одеську академію електрозв'язку 
з червоним дипломом.
— Зійде. Будеш стежити, щоб світ-
ло вимикали о 22.00.

***
Питання без відповідей:
— Чому в літаках для безпеки па-

сажирів кладуть надувні матраци 
замість парашутів?
— Як водій снігоприбиральної ма-
шини добирається до роботи?
— Що буде, якщо ти летиш в ракеті 
зі швидкістю світла, і ввімкнеш 
бортові вогні?

***
— Лікарю, ну чому у всіх лікарів 
такий незрозумілий почерк? Ось 
що ви мені тут  понаписали?
— Облітеруючий ендартеріїт, па-
роксизмальна тахікардія, дисцир-
куляторна енцефалопатія.
— Дідько, та ви й говорите як 

пишете!
***

— Лікарю, а можна я скажу дру-
жині, що це у мене така форма 
коронавірусу?
— Курортна, чи що?

***
Дружина часто говорить: «Помий 
підлогу — ти так добре це робиш», 
«Поріж хліб — у тебе виходять такі 
акуратні шматочки». Ну, я і думав, 
що ось такий унікальний.
Якось приїхали на дачу до тещі з 
тестем. І ось теща ходить по дачі 
й примовляє: «Ваню, просапай 

моркву — ти так бур'яни знищуєш, 
аж диво». І тут я все зрозумів...

***
— Я на тренажерний зал витрачаю 
$500 в місяць!
— Ну ти крутий! А що так багато?
— Та, блін, пиво у них в буфеті 
дороге...

***
Я тобі ніколи не брехала: пере-
більшувала, недоговорювала, 
лукавила, йшла від відповіді, 
прикидалася, фантазувала, але 
брехати — ніколи!

***

РОЗВАГИ
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ОВЕН Успіх буде 
супроводжувати Овнів 

як в професійному плані, так і на 
особистому фронті. Життя буде 
наповнене романтикою та новими 
знайомствами. Харизматичний 
Овен стане ще чарівнішим й буде 
викликати прихильність до себе.

ТЕЛЕЦЬ Зірки радять не 
йти на поводу у власних 
лінощів, а наполегливо 

працювати і вже в кінці місяця 
Тельці зможуть пожинати плоди 
плідної роботи. Можливі також до-
даткові фінансові надходження. У 
родині Тельців чекає романтичний 
настрій і гармонія.

БЛИЗНЮКИ Вересень — 
вдалий час для укла-
дення шлюбу або нових 

знайомств. Для одружених знаків 
зодіаку — прекрасна пора для 
романтичних вечорів. У вересні 
почуття спалахнуть з новою силою.

РАК Ракам у вересні не-
обхідно бути обережними 
при укладанні важливих 

угод. Можливі зради з боку парт-
нерів. Варто також приділити увагу 
здоров'ю, щоб не загострилися 
хронічні захворювання, уникати 
стресів і не переїдати.

ЛЕВ Левів у вересні буде 
супроводжувати удача у 
всіх починаннях. Це 

прекрасний час для плідної роботи 
й сімейного відпочинку. Можливі 
великі фінансові надходження або 
підвищення на посаді. 

ДІВА Кінець вересня 
порадує сюрпризами і 
великими грошовими 

надходженнями. У перший осінній 
місяць не варто забувати про здо-
ров'я. Приділіть увагу харчуванню 
та заняттям спортом.

ТЕРЕЗИ Можливе отри-
мання додаткових матері-
альних благ і подарунків. 

В особистому житті самотніх людей 
чекають приємні знайомства і 
навіть укладання шлюбу. Будьте 
активні і сміливо йдіть вперед до 
своєї мети — зірки у вересні будуть 
сприяти вашому успіху.

СКОРПІОН Відмінний 
час для релаксу. Вдалими 
будуть поїздки за кордон 

та відрядження. Можливі нові 
знайомства, які будуть сприяти 
змінам в кар'єрі. Приділіть час 
самоосвіті, вивчіть іноземні мови, 
можливо, вони вам знадобляться 
найближчим часом. 

СТРІЛЕЦЬ Не варто при-
ймати поспішних рішень і 
діяти зопалу. Уникайте 

конфліктів і зайвих стресів, не 
варто забувати про відпочинок, 
адже осінь — сезон загострення 
всіх захворювань. Бережіть своє 
здоров'я.

КОЗЕРІГ Зірки радять 
Козерогу приділити увагу 
особистому життю. У 

вересні варто потурбуватися про 
фінансові заощадження. Не всту-
пайте в конфлікт, можливі інтриги 
на роботі.

ВОДОЛІЙ Будьте актив-
ними, але не забувайте 
про відпочинок. Для цього 

знака зодіаку зірки приготували 
великі фінансові надходження. 
Постарайтеся правильно розпоря-
дитися грошима.

РИБИ Рибам гороскоп 
на початок осені обіцяє 
успіх у всіх сферах життя, 

але потрібно бути сміливішими і 
намагатися не втратити можли-
вість. У сімейному житті очікує 
благополуччя. Необхідно приділи-
ти увагу близьким і провести час 
з дітьми.

Гороскоп удачі

АНЕКДОТИ

СЕРЕДА, 
8 ВЕРЕСНЯ

+9°С     +21°С +10°С     +21°С

ЧЕТВЕР, 
9 ВЕРЕСНЯ

+9°С     +21°С +10°С     +22°С

П’ЯТНИЦЯ, 
10 ВЕРЕСНЯ

+8°С     +21°С +9°С     +21°С

СУБОТА, 
11 ВЕРЕСНЯ

+11°С     +19°С +10°С     +20°С

НЕДІЛЯ, 
12 ВЕРЕСНЯ

+12°С     +21°С +11°С     +21°С

ПОНЕДІЛОК, 
13 ВЕРЕСНЯ

+13°С     +21°С +12°С     +22°С

ВІВТОРОК, 
14 ВЕРЕСНЯ

+10°С     +22°С +9°С     +22°С

Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

Цього тижня  
іменини  
святкують

8 вересня: 
Наталія, Віктор, Адріан, 
Георгій, Дмитро, Роман, 
Петро

9 вересня: 
Анфіса, Олександр, 
Володимир, Іван, Дмитро, 
Степан, Михайло

10 вересня: 
Анна, Олексій, 
Олександр, Анатолій, 
Арсеній, Василь, Опанас, 
Веніамін, Григорій, 
Георгій, Денис, Захар, 
Юхим, Іван, Іларіон, 
Ігнатій, Йосип, Лук'ян, 
Леонтій, Макар, Микола, 
Мойсей, Павло, Степан

11 вересня: 
Іван

12 вересня: 
Олексій, Єлизавета, 
Євгенія,  Олександр, 
Арсеній, Гаврило, Василь, 
Григорій, Данило, Єфрем, 
Ігнатій, Іван, Корнилій, 
Макар, Леонід, Павло, 
Микола, Петро, Федір

13 вересня: 
Володимир, Олександр, 
Геннадій, Мирон, Дмитро, 
Михайло

14 вересня: 
Семен, Тетяна

***
— Підкажіть, скільки часу 
проходить від посадки літака 
до кінця митниці й всякої 
нісенітниці?
— Дивлячись, що везеш, бра-
тан. Може, і років сім...

***
Британські вчені довели, що 
поправками до Конституції 
найбільше обурюються ті, хто 
її взагалі не читав, та й нову 
читати не збираються.

***
День прямо з ранку не задався. 
Спочатку в ліжку відлежав усі 
боки. Потім в трамваї відстояв 
усі ноги. А потім на роботі всю 
дупу відсидів.

КАФЕ «СНІЖИНКА»

«МОЛОКО»

ЛІТНІ ТЕРАСИ

З одного ракурсу

Як змінилась вулиця 
Гетьмана Сагайдачного

БУЛО:
На перетині Валової та Сагайдачного 
раніше працювало кафе «Сніжинка»

БУЛО:
На вулиці працював магазин–
кафетерій. Для багатьох «Молоко» 
було місцем–орієнтиром для 
зустрічей

БУЛО:
Раніше на вулиці були різні 
магазини та заклади громадського 
харчування

СТАЛО:
«Сніжинка» зачинилась. 
Приміщення повністю змінило 
зовнішній вигляд. Там працював 
інший ресторан

СТАЛО:
Магазин зачинився, однак і досі 
багато тернополян кажуть – 
«Зустрінемось біля Молока»

СТАЛО:
Нині побільшало рекламних 
банерів. Там є літні тераси 
ресторанів, а вночі працює 
ілюмінація


