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ЯК ІГНОРУЮТЬ КАРАНТИН с.5

 Родина підприємця Олега Юника 
кілька місяців жила у страху. Кожен 
раз, сідаючи в машину, молились, 
щоб вона не вибухнула. Кожен раз, 
виходячи з машини, оглядались, чи 
ніхто не слідкує

 Зловмисники вимагали 
приблизно 7 млн гривень. 
Спочатку підпалили два кіоски, 
а потім посипалися погрози. 
Підозрюваних затримали, серед 
них — онук екс-депутата міськради. 
Сам же він каже — не причетний с.2

ВИМАГАЛИ 7 МІЛЬЙОНІВ

Передплачуйте газету
за телефоном 098-477-12-70

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

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

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу (диспетчер) 51-97-58,   

(050) 437-43-53

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія Тернопільської міської ради 

у робочі дні, з 9.00 до 18.00 

067-009-15-40

Довідкова залізничного вокзалу 47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова -  

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

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

РЕЗОНАНС

Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» 

чергує  журналіст  Федір Восінський.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

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

Як вдалося з’ясувати нашим 
журналістам, погрози відомому 
підприємцю Олегу Юнику почали 
надходити на початку літа. Зло-
вмисники вимагали приблизно 7 
млн гривень. Для анонімності хоті-
ли, щоб суму перевели у біткоїнах.  

Олег Юник – тернопільський 
виробник м'ясної продукції. Влас-
ник мережі магазинів. 

Спалили два кіоски 
Як усе відбувалося, розповідає 

підприємець. Перше займання 
кіоска трапилось вночі 24 травня 
приблизно о 01.00.  

– Загорання першого магазину 
на Чалдаєва. Там обгоріла стіна, 
холодильне обладнання. Подумав, 
що це було коротке замикання. 
Коли через чотири дні після цього 
згорів ще один магазин на вулиці 
15 Квітня – зрозумів, що тут щось 
нечисто. Ще через два дні, як зго-
рів другий кіоск – зателефонували 
з вимогами перевести 250 тисяч 
доларів у біткоїнах, або бізнес про-
довжить горіти і постраждають мої 
близькі. Ми звернулися до поліції. 
Дружину, яка була на той час ва-
гітна, вивіз із міста. Взяли охорону, 
яка чергувала під будинком, бо був 
страх, що можуть підпалити дім. 
Другий дзвінок з погрозами був 
дружині,3 червня, – сказав він. 

Дружина підприємця Христина 
зі старшою, семирічною дитиною 
покинули місто. Сам підприємець 
мав залишатися в Тернополі через 
бізнес. Згодом правоохоронці по-
радили повернутися до Тернополя. 
Доки тривало слідство, не можна 
було подавати вигляд, що поліції 
відомо про погрози.

«Кожен раз, сідаючи в машину, 
я молилась, щоб вона не зірвалась, 
кожен раз, виходячи з машини, 

ОЛЕГУ ЮНИКУ ПОГРОЖУВАЛИ ТА 
ВИМАГАЛИ ГРОШІ. ЩО ВІДОМО?
Злочин  Правоохоронці затримали 
групу осіб, які займалися вимаганням 
та погрозами. Потерпілий – місцевий 
підприємець Олег Юник. Серед 
підозрюваних – онук екс-депутата 
міськради та власника тернопільської 
компанії. «RIA плюс» дізналася більше про 
цю справу. Деталі в тексті

я оглядалась, чи ніхто не слідкує, 
охорона під домом, – пише у Фей-
сбуці дружина підприємця Христи-
на Юник. – За все літо я ні разу не 
вийшла на подвір‘я, адже все під 
наглядом камер, я не мала права 
говорити з чоловіком, адже все на 
прослушці… Уколи, робота з пси-
хологом для позбавлення постійної 
параної, і найгірше – споглядання 
за чоловіком, який ходив зблідлий, 
переживаючи за все. А я вагітна і 
слухаю погрози по телефону… І 
серце не в п‘ятки, а в живіт…»

12 серпня йому надійшло чергове 
смс-повідомлення з погрозами

Підозрюваних 
затримали

Як повідомили в обласному 
управлінні нацполіції у Тернопіль-
ській області, підозрюваних затри-
мали 12 вересня. Правоохоронці 
встановили учасників злочинної 

групи та отримали докази їх при-
четності до злочинів.

Проведеними заходами вдалося 
встановити особу, яка, власне, і 
вела перемовини щодо погроз. Це 
– житель Київської області, який, 
як з'ясувалося згодом, працює на 
організатора. Організатор – терно-
пільський 25-річний лікар, який у 
такий спосіб намагався вирішити 
власні фінансові проблеми. Ще 
один підозрюваний, який безпо-
середньо займався підпалом, – з 
Вінниччини.

Правоохоронці не називають 
імен фігурантів справи. Як розпо-
вів Олег Юник – ім’я організатора 
йому відоме. Це онук колишнього 
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«180 тисяч застави – 
це копійки для його 
родини. Сподіваюсь, 
що він залишиться під 
вартою»

депутата міськради та власника од-
ного з тернопільських підприємств. 

– Я спочатку не підозрював, 
що це саме він (Богдан Кориль-
чук) організатор. Кілька років 
тому я позичав йому кошти, які 
він мені повернув. Між нами не 
було ніякої ворожнечі. Можливо, 
вимагали гроші саме в мене, тому 
що я колись йому позичив гроші, 
можливо, через те, що бачили, що 
в мене є хороший бізнес. Але ця 
сума 250 тисяч доларів не вклада-
ється в голові. Я сподіваюсь, що 
учасникам не вдасться «зам’яти» 
справу, – каже пан Юник. 

Оперативники за силової під-
тримки КОРД одночасно прове-
ли 10 санкціонованих обшуків. На 
підставі доказів організаторові та 
двом його спільникам поліцей-
ські повідомили про підозру за ч. 
2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 
194 (умисне знищення або пошко-
дження майна) КК України. Ще 
одного фігуранта справи розшуку-
ють. За вимагання та пошкодження 
майна фігурантам загрожує до 10-
ти років ув’язнення.

Обрали міру 
запобіжного заходу

Щодо підозрюваного в організа-
ції підпалів та вимагання грошей 
пана Корильчука, судове засідання 
відбулося 13 вересня. 

Прокурор вимагав тримання 
під вартою на час слідства підо-
зрюваному без можливості внести 
заставу, оскільки Корильчук підоз-
рюється у вчиненні кримінально-
го правопорушення за ч. 2 ст. 189 
(вимагання) та ч. 2 ст. 194 (умис-
не знищення або пошкодження 
майна) КК України. Якщо ж суд 
дозволить підозрюваному вийти 
під заставу, прокурор просив вста-
новити розмір застави 6 810 000 
гривень.

Сам підозрюваний просив вийти 
на волю під заставу. 

– Якщо є можливість, я прошу 
запобіжний захід у вигляді внесен-
ня застави. Батьки допомагають. 
Вони мене утримують. Орієнтовно 
10-15 тисяч на місяць. Трохи мама 
дає, трохи тато, – казав він у суді.

Підозрюваний у суді запевняє 
– нічого не робив. 

– Я не визнаю цих звинувачень. 
Ми дійсно з Олегом Юником то-
варишували, це правда. Ні я, ні 
по моїх проханнях йому не теле-
фонували та нічого не робили, – 
запевняє він.

Смішна застава
Запобіжний захід – застосувати 

тримання під вартою із можливіс-
тю внесення застави. Сума, яку 
визначив суд, смішна — 180 000. 
Нагадаємо, що вимагали 7 000 000. 

Хоча підозрюваних троє – наразі 
міру запобіжного заходу оголосили 
лише одному. Інші двоє підозрю-
ваних очікують судового засідання. 
Як пояснює прессекретар міськра-
йонного суду Анна Мостецька, 
відповідно до Закону, суд має 72 
години для проведення засідання і 
оголошення міри запобіжного за-
ходу. Це має відбутися до четверга, 
16 вересня. Всі процесуальні пи-
тання в кримінальному проваджен-
ні вирішуватиме Тернопільський 
міськрайонний суд.

– Це максимальний розмір за-
стави, передбачений за ці злочини, 
– пояснює прессекретарка суду. 
– Однак учасники справи можуть 
подати апеляційну скаргу протя-

гом п’яти днів. Апеляційний суд, 
переглянувши рішення, може його 
змінити. Відповідно, суд може або 
залишити рішення незмінним, або 
зменшити чи навпаки – збільши-
ти розмір застави, або скасувати 
можливість її внесення. Тоді під-
озрюваний перебуватиме під вар-
тою. Наразі прокурор ще не подав 
апеляцію у справі.

Потерпілий Олег Юник каже 
– сума, яку визначив суд, просто 
смішна.

– Моя позиція – для нього та 
його родини це взагалі не гроші. Та 
сума, яку просив прокурор, дійсно 
була б справедливою. Я сподіва-
юсь, що він залишиться під вартою 
та суд або підніме розмір застави, 
або взагалі скасує цю можливість 
для нього. Боїмося, що він може 
чинити тиск в наш бік. Сподіває-
мося, що вони понесуть справед-
ливе покарання, – наголошує він.

Далі буде.

Перший кіоск Олега Юника підпалили ще наприкінці 
травня. На відео помітили силует чоловіка, який був неподалік

У суді підозрюваний Богдан Корильчук свою вину 
заперечив. Каже, не розуміє, чому звинувачують саме його



3RIA плюс, 15 вересня 2021ГОЛОВНЕ

• Відповідати стандарту заводу 
– виготовлювача як автобус 
міського (приміського) класу 
(малий, середній, великий, 
категорії М3, клас І);

• Відповідати вимогам безпеки, 
охорони праці, державним 
стандартам; 

• Бути зареєстрованими відпо-
відно до вимог чинного зако-
нодавства; 

• Перебувати в належному тех-

нічному та санітарному стані; 
• Бути обладнаними GPS-систе-

мою, адаптованою для відо-
браження їх руху в реальному 
часі на веб-сторінці «Транспорт 
Тернополя»; 

• Бути укомплектованими від-
повідно до вимог Правил 
дорожнього руху, Правил на-
дання послуг пасажирського 
автомобільного транспорту в 
Україні. 

Основні вимоги до транспорту учасників були такі:

тя тарифів голова наглядової ради 
ПрАТ «Тернопільське АТП-16127» 
Олександр Шильман назвав каран-
тинні обмеження.

— Поки ми не їздили взагалі, був 
нуль, а коли почали їздити — став 
мінус, — каже Олександр Шиль-
ман. — Адже перевозили лише 
«сидячих» пасажирів. А це були 
як ті, що оплачували проїзд, так 
і пільговики. А за них нам кошти 
не відшкодовують. Ми дали свої 
розрахунки, у нас вийшло трохи 
менше ніж 12 грн, — між 9 і 10 грн.

Витрати збільшуються, бо зросла 
вартість запчастин і палива, каже 
пан Шильман. Скажімо, солярка 
торік коштувала 23 грн за літр, те-
пер 28. Зростають витрати — від-
повідно, мала би змінюватись ціна. 
На скільки — це інше питання.

— Уніформа у водіїв є, ми заку-
пили сорочки ще раніше, просто, 
ймовірно, треба «натиснути» на во-
діїв, аби одягали їх на рейс, — каже 
Олександр Шильман. — Опалення 
є в автобусах. Коли великий мороз, 
його вмикають. Кондиціонування 
для малих автобусів — це як фан-
тастика. Встановити його на один 
автобус потягне до 10 тисяч дола-
рів. І ніхто на такі витрати, ще й 
за теперішніх умов, не піде.

Стоїмо на колінах 
ТОВ «Назар-Транс» (№ 27, 33) 

набрав необхідну для участі в кон-
курсі кількість балів (45 балів).

Директор ТОВ «Назар-Транс» 
Іван Миськів каже, що переві-
зники подавали свої розрахунки 
міській раді і, за його словами, 
запросили 12 гривень за проїзд 
у громадському транспорті.

— Якщо встановлять хоча би 
10 гривень, то ми б змогли ви-
живати помалу. Хоча за нашими 
розрахунками, потрібно підняти 
тариф до 12 гривень. Але новий 
транспорт не можемо оновити і 
за цю ціну, треба піднімати тарифи 
в рази, — каже перевізник.

ТОВ «Автотранспортна компанія 
«Еталон», ПП «Тернвояж» та ТОВ 

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

Начальник управління тран-
спорту та зв’язку Тернопільської 
міськради Олег Вітрук заявив, що 
перевізники звернулися до чи-
новників уже повторно. Вони ще 
місяць тому подали розрахунки 
вартості проїзду. Він був на рівні 
більше 12 гривень, залежно від ви-
трат доходів кожного підприємства.

Розрахунки вивчають спільно з 
управлінням економіки, каже Олег 
Вітрук. Їх детально аналізують для 
того, щоб перевірити і продумати 
економічно-обгрунтовані тарифи 
для проїзду у Тернополі.

Востаннє тарифи за проїзд 
у Тернополі, нагадаємо, змінювали 
у 2018 році. Тоді городяни вийш-
ли на акції протесту, а вся країна 
спостерігала за «Транспортним 
майданом». На знак протесту через 
підняття ціни проїзду тернополяни 
ходили пішки, а щонеділі на Те-
атральному майдані збирали віче.

Відповіді на запит 
не отримали 

Журналісти «20 хвилин», до речі, 
ще 19 серпня надіслали до місь-
кради запит, де цікавились, зокре-
ма, і питанням підняття тарифів. 
Однак там запевнили, що запит 
не отримували. Ну, загубився він 
десь дорогою. Тоді журналісти 
надіслали запит знову, де цікави-
лись, чи звертались перевізники 
з пропозиціями переглянути та-
рифи на проїзд? Яку ціну хотіли? 
І чи у випадку зростання тарифів 
передбачені додаткові вимоги 
до забезпечення комфортного пе-
ревезення? Щойно ми отримаємо 
відповідь, опублікуємо її.

На початку 2020-го року при 
проведенні конкурсу на переве-
зення пасажирів на автобусних 
маршрутах в Тернопільській місь-
кій територіальній громаді в пріо-
ритеті були саме ті підприємці, які 
могли б забезпечити в салонах опа-

лення та кондиціонування, віде-
оспостереження та GPS-навігацію. 
Ці вимоги затвердив виконком 
міської ради 13.02.2020-го року.

На практиці багато з цих пунктів 
насправді не працюють. Чому ж 
хочуть збільшити ціну проїзду? Ми 
поцікавилис перевізників. А також 
запитали, чи дотримуються вимог, 
задекларованих під час конкурсу?

Не маємо з чого 
заплатити оренду 

Перевізник КП «Міськавтотранс» 
№ 5, 5 А, 11, 15, 18, 36 набрав 

необхідну для участі в конкурсі 
кількість балів (45 балів). 

Як каже Андрій Кучерак, за-
ступник директора КП «Міськав-
тотранс, це зумовлено, зокрема, 
зростанням вартості пального та 
карантину, під час якого перево-
зили тільки сидячих пасажирів. 
Зросла і зарплата, — мінімалка була 
понад 4 тис. грн, зараз 6, зросла і 
зарплата водіїв, каже перевізник.

 — Зрозуміло, що в період ка-
рантину ніхто не говорив про 
підняття тарифів, а зараз терпіти 
не сила, — каже Андрій Кучерак. — 
Ми орендуємо транспорт. Орен-
додавці поставили перед фактом: 
ще два-три місяці — і забирають 
від нас всі автобуси. За оренду 
на 8 місяців 2021 року ми випла-
тили приблизно 120 тисяч, більше 
грошей нема. А мали в середньому 
за один автобус за місяць дати від 
8 до 12 тисяч. Автобусів у нас 42.  
Ми не маємо більше з чого навіть 
платити оренду.

Опалення у маршрутках цього 
перевізника є. Відеокамери теж. 
А от щодо системи кондиціону-
вання перевізник чи то жартома, 
чи серйозно відповів журналістці, 
мовляв, є квартирки у маршрутках.

Не знаю, що 
говорити 

СПД ФО Задорожний Іван Ми-
хайлович (№ 20, 20 А) набрав 
необхідну для участі в конкурсі 

ХОЧУТЬ ВІД 10 ДО 12 ГРН ЗА ПРОЇЗД
кількість балів (50 балів).

— Говоріть з управлінням 
транспорту, — каже перевізник 
СПД ФО Іван Задорожний. — 
Я не знаю, що говорити.

Хто виживе — 
питання відкрите 

ТОВ «Менс-Авто» (№ 3, 19) на-
брав необхідну для участі в конкур-
сі кількість балів (49 балів).

Директор ТОВ «Менс-Авто» 
Андрій Намака каже, що подали 
розрахунки міськраді, а які та за-
твердить, не можуть прогнозувати.

— Всі тарифи, які приймали 
до того, не наздоганяли зростання 
витрат, — каже Андрій Намака. — 
А від початку локдауна ми позала-
зили в борги. Думали, сподівались, 
що після карантину відновиться 
пасажиропотік, а цього не сталось. 
Зростання мінімальної зарплати, 
суттєво зросли витрати на пальне 
і запчастини.

Це підприємство, на відміну від 
багатьох інших, таки виконало 
умови договору в частині придбан-
ня низькопідлогового автобуса, ще 
один переробили для потреб людей 
з інвалідністю.

Камери у всіх автобусах цього 
перевізника є. Де немає опалення, 
перед зимовим періодом, запевняє 
пан Намака, доставлять. А от з ко-
ндиціонерами проблеми. Прості-
ше купити новий автобус, вже з 
системою кондиціонування, аніж 
встановити на наявні. І до чого той 
кондиціонер підключити в діючих 
автобусах — теж проблема.

Ми в боргах 
ТОВ «Мега-сервіс» (№ 13, 17)

набрав необхідну для участі в кон-

курсі кількість балів (46 балів).
Директор ТОВ «Мега-сервіс» Ва-

силь Замінський каже, що підви-
щити тарифи хоча б до 10 грн — це 
необхідність. «На нуль» навряд чи 
за таких умови вийдуть, але хоча б 
борги зменшаться.

— Водіям зарплату треба дати, 
хоч трохи її збільшили, бо під час 
локдауна не працювали, а сім’ї го-
дувати треба, — каже Василь Замін-
ський. — Паливно-мастильні мате-
ріали подорожчали — вдвічі-втричі. 
Кондиціонери в маршрутках по-
ставити ненереально, каже переві-
зник. А нові автобуси, придбають, 
щойно покращиться становище.

Кондиціонування — 
це як фантастика 

ПрАТ «Тернопільське АТП-16127» 
(№ 22, 22 А) набрав необхідну для 
участі в конкурсі кількість балів 
(58 балів).

Головною необхідністю піднят-

Як бачимо, на практиці 
багато з вимог не 
працюють? Чому ж 
хочуть збільшити ціну 
проїзду?

Транспорт  Перевізники вимагають 
підвищити тариф у маршрутках до 12 
гривень, у тролейбусах та комунальних 
автобусах до 10 гривень. За який 
«комфорт»? Розбираємось

Перевізники переконують, що працюють 
зараз у збиток. Піднімати тариф за проїзд у 
транспорті потрібно, бо зросли мінімальна 
заробітна плата, вартість запчастин і пального

Перевізники-претенденти в 
разі визнання їх переможцями 
конкурсу були зобов’язані: 

  впровадити і забезпечи-
ти функціонування системи 
АСООП в усіх транспортних 
засобах на маршрутах об’єк-
тів конкурсу; 

  забезпечити обслуго-
вування маршрутів згідно 
з додатковими умовами, 
наданими ними, як переві-
зниками-претендентами.

Довідка

«Терн Транс Сервіс» говорити з 
нами не змогли.

Працюємо у збиток 
КП «Тернопільелектротранс» 

(№ 1 А, 23, 29, 31, 4, 6 А, 9, 21, 32, 
35). У комунальному підприємстві 
47 тролейбусів та 38 автобусів що-
денно виходять на маршрут. Тран-
спорт працював під час карантину, 
та, як заявила начальниця відділу 
КП «Тернопільелектротранс» Тетя-
на Фурман, останніх кілька місяців 
підприємство працює у збиток.

Виникає питання затримки ви-
плати зарплати працівників. Йде 
мова про несплату обов’язкових 
податків, платежів та зборів. Є за-
боргованість розрахунків з поста-
чальниками за запчастини, паливо, 
розрахунки за електроенергію.

Тетяна Фурман додала, що в ін-
ших містах вартість проїзду уже 
давно підвищили до 10 гривень. 
Таким же вважають оптимальний 
тариф і у Тернополі.

Має бути аудит 
А тим часом виконком 6 вересня 

2021 року ухвалив рішення: «Ви-
ділити 20000,00 гривень (двадцять 
тисяч гривень 00 коп.) для оплати 
послуг з проведення незалежного 
аудиту розрахунків тарифів на пе-
ревезення пасажирів автомобіль-
ним та електричним транспортом 
за рахунок коштів цільових фондів 
органів місцевого самоврядування. 
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Урочисті заходи на території 
військової частини відбулися 9 
вересня. Це день створення бри-
гади, яка бере участь в бойових діях 
на території АТО/ООС та захищає 
нашу державу від агресора.

– Відзначаємо день народження 
нашої бригади. Нам сім років! – 
каже командир 44-ї окремої арти-
лерійської бригади ім. Данила Апо-
стола Роман Дудченко. – За ці сім 
років маємо свої здобутки. Сотні 
виконаних вогневих завдань, сотні 
знищених одиниць ворожої техніки 
та живої сили. Але не забуваємо, 
що війна триває. Бригада готова 
до виконання бойових завдань. До 
цього свята наші військові отри-

44-ТА АРТИЛЕРІЙСЬКА БРИГАДА 
ВІДЗНАЧИЛА ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
Військо  Сім 
років тому командир 
44-ї окремої 
артилерійської 
бригади віддав 
перший наказ. 9 
вересня – офіційний 
день народження 
бригади. До цього 
свята нагородили 
кращих бійців та 
вшанували тих, хто 
загинув за нашу 
свободу…

мали нагороди від місцевої влади, 
командувача війська оперативного 
командування, командування бри-
гади та церковні нагороди.

Беруть участь  
у бойових діях

Найкращих бійців нагородили 
грамотами, відзнаками, преміями 
та цінними подарунками.

– Перший наказ командира бри-
гади виданий 9 вересня 2014 року, 
– каже начальник штабу військової 
частини, перший заступник коман-
дира військової частини підполков-
ник Андрій Грисько.  – Саме ця 
дата стала офіційним днем части-
ни. З кінця січня 2015-го року міс-
цем постійної дислокації бригади 
визнано місто Тернопіль. З жовтня 
2017-го року підрозділи бригади 
дислокуються в Теребовлі та Чорт-
кові. За недовгий час свого існу-
вання бригада брала участь у бо-

йових діях на території Донецької 
та Луганської областей. Надавали 
вогневу підтримку захисникам 
Донецького аеропорту, викону-
вали бойові завдання в напрямку 
міста Горлівка, брали участь у бо-
йових діях під час Дебальцівської 

операції. Здійснювали прикриття 
механізованих підрозділів на Світ-
лодарській дузі, виконували бойові 
завдання. За проявлений героїзм 
149 бійців бригади отримали дер-
жавні нагороди. 15 з них, на жаль, 
посмертно…

За сім років існування бригади 
полягло 15 бійців, які захищали 
Україну від ворога. Щоб вшанува-
ти їх пам’ять, на території військо-
вої частини встановили монумент 
в пам’ять полеглих. Працював над 
ним художник та скульптор Ми-
кола Шевчук. Монумент урочисто 
відкрили та освятили на день на-
родження артбригади.

Монумент для 
загиблих

– Ідея створення монумента за-
гиблим воїнам 44-ї артилерійської 
бригади виникла ще два роки тому, 
але пандемія нам зламала ці плани, 
– розповідає скульптор Микола 
Шевчук. – Лише цього року це 
вдалося. Ідею зображення на мо-
нументі узгодили з командуванням 
та меценатами, завдяки яким це 
вдалося зробити. На пам’ятнику 
зображений ангел-охоронець, на 

щиті якого шеврон 44-ї бригади, а 
в руці замість меча – снаряд. Нехай 
душі тих 15 солдатів, які загинули, 
боронять нас з небес.

На зворотній стороні монумен-
та зображена мати з дитиною. Є і 
колоски, які нагадують про важку 
долю українців та голодомор.

Камінь – пісковик, який при-
везли з Теребовлі. На його пошук 
витратили місяць, щоб знайти 
суцільну плиту. Необроблений 
камінь мав вагу 11 тонн, готовий 
монумент – близько 5. Висота його 
майже 4 метри. Біля монумента є 
таблички з іменами загиблих вої-
нів. Збоку викарбуване ім’я митця 
та рік створення роботи. Скільки 
коштів витратили на його зведення 
– не називають. Всі витрати лягли 
на плечі меценатів.

Редакція «RIA плюс» вітає на-
ших захисників! Дякуємо за мирне 
небо!

 

На пам’ятнику 
зображений ангел-
охоронець, на щиті 
якого шеврон 44-ї 
бригади, а в руці 
замість меча – снаряд

Кращі військовослужбовці отримали нагороди та 
подарунки до свята

Полеглих бійців вшанували хвилиною мовчання та 
поклали квіти до пам’ятника
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Батьки Максимка сподіваються на небайдужих людей

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

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

Довідка

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

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

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

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

Хвороба не 
прогресує

Коли малюку було чотири 
місяці, батьки звернули увагу, 

що їх дитина не спирається на 
ніжки та відразу звернулися 
до лікаря.

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

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

Родина Борисів 
допоможе Максиму 

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

Таку акцію проводять виробники 
цих ліків.

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

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

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

Допоможіть Максимку Антонишину одужати
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у зв’язку із швидким розповсю-
дженням коронавірусної хвороби 
всі люди розглядаються як по-
тенційно інфіковані. Ви можете 
не знати, що є переносником ві-
русу. Навіть якщо вакциновані!

Маска запобігає можливому ін-
фікуванню оточуючих. Вона має 
зменшити виділення біологічно-
го матеріалу, який може містити 
збудник. Але використовувати їх 
необхідно правильно!

Одягайте маску так, щоб вона 
щільно закривала рот та ніс. Перед 
цим обов'язково вимийте руки з 
милом чи обробіть антисептиком. 
Також не торкайтесь маски руками 
після того, як наділи її на обличчя.

— Більшість людей не користу-
ються масками, місцями створю-
ються натовпи, — каже інфекціо-
ніст Михайло Андрейчин. — Ма-
ски часто одягають неправильно. 
Багато носять їх на підборідді або 
шиї, ніс і рот залишаються від-
критими. Дехто не вірить у зна-
чення маски як профілактичного 
заходу. Але дослідження науковців 
чітко показали, що у людей, які 
мають коронавірус, і які одягають 
маски — ймовірність передачі ін-
фекції до іншої людини зменшу-
ється на 90%.

Крім того, носячи маску, ви ще й 
бережете себе. Адже ризик того, що 
збудник вірусу потрапить на ваші 
слизові, значно менший.

Куди дивиться 
поліція 

Як пояснила речниця патрульної 
поліції області Катерина Метель-
ська, правоохоронці проводять пе-
ревірки на дотримання маскового 
режиму в громадському транспорті 
та магазинах. На порушників скла-
дають протоколи.

— Практично щодня правоохо-
ронці фіксують порушення грома-
дянами маскового режиму — це 
місця найбільшого скупчення 
людей: громадський транспорт, 
магазини, вокзали, різні органі-
зації, — повідомляє заступник на-
чальника відділу комунікації ГУНП 
в області Андрій Василик. — Пра-
воохоронці складають постанови 
про порушення маскового режиму 
за статтею 44–3 КУпАП.

Відповідно до статті, перебуван-
ня в громадських будинках, спору-
дах, громадському транспорті під 
час дії карантину без одягнених 
респіраторів або захисних масок, 
що закривають ніс та рот, у тому 
числі виготовлених самостійно, 
тягне за собою накладення штра-
фу від 170 до 255 гривень.

При порушенні в громадському 
транспорті, постанови складають 
на водія, у магазинах їх складають 
на покупців, які порушили маско-
вий режим, а адміністрації закладу 
виносять попередження.

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

Суть нашого експерименту про-
ста. Журналісти заходили в громад-
ський транспорт та супермаркети, 
перевіряли, скільки людей перебу-
вають у масках. Тих, хто захисний 
засіб не одягли, просили пояснити, 
чому ті радили це зробити. Якою ж 
була реакція зустрічних, читайте 
далі.

Нагадуємо, що відповідно 
до статті 44–3 Кодексу України 
про адміністративні правопору-
шення, Порушення правил щодо 
карантину людей… тягне за собою 
накладення штрафу на громадян 
від однієї до двох тисяч неопо-
датковуваних мінімумів доходів 
громадян (від 17 до 34 тисяч гри-
вень) і на посадових осіб — від 
двох до десяти тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян 
(від 34 до 170 тисяч гривень).

Перебування в громадських бу-
динках, спорудах, громадському 
транспорті під час дії карантину 
(а він триває) без одягнених засобів 
індивідуального захисту, зокрема, 
респіраторів або захисних масок, 
що закривають ніс та рот, у тому 
числі виготовлених самостійно, 
тягне за собою накладення штра-
фу від десяти до п’ятнадцяти нео-
податковуваних мінімумів доходів 
громадян (від 170 до 255 гривень).

Яка ситуація 
у транспорті 

Ситуація в громадському тран-
спорті Тернополя дуже різниться. 
У комунальному транспорті, а осо-
бливо в тролейбусах, кондуктори 
просять пасажирів одягати маски. 
Відповідно, тут безпечніше.

Як ми помітили, ті, хто одяга-
ють маску лишень для вигляду, 
не закривають ніс, а іноді просто 
тримають на підборідді.

А в маршрутках ситуація гір-
ша. У салонах половина, а то й 
більшість пасажирів — без масок. 
Переважна частина водіїв їх також 
не вдягають, або просто тримають 
на підборідді. Про карантин уже 
забули?

Заходимо у маршрутки з увімк-

неною камерою. Робимо заува-
ження одному пасажиру, просимо 
одягнути маску. Той без жодних 
вагань дістає та одягає. З остра-
ху потрапити в об’єктив камери 
практично всі пасажири без масок 
повторюють ті ж дії.

Кажуть, забули 
одягнути 

Жодних обурень про непотріб-
ність такої дії журналісти так і 
не почули. Люди реагували мов-
чанням, або ж відвертали обличчя. 
Дехто говорив про те, що забув 
маску, особливо старші.

«Я забув маску», — промовив 
чоловік. А потім відвернувся 
від камери. На наші запитання, 
чому ж він її не взяв і зайшов 
у громадський транспорт, не від-
повів. Проїхавши кілька зупинок і 
зрозумівши, що ми не збираємося 
виходити, чоловік спокійно дістав 
маску та одягнув її. Забув… витяг-
нути із сумки.

Тим часом водій однієї з марш-
руток пояснив, що всіх пасажирів, 
які заходять, він особисто відсте-
жувати не може.

— Чому у мене маска на підбо-
рідді? Хлопці, за цілий день, носячи 

її, можна здуріти. Якщо бачу, що 
людина зайшла без маски, прошу 
одягнути. Але ж на дверях марш-
рутки пише, що без неї заходити 
в салон заборонено. Коли ж паса-
жир зайшов і зняв її, я ж не можу 
за кожним слідкувати, — пояснив 
водій, який представися Василем.

Журналісти 
роздавали маски 

Побувавши у двох маршрутках — 
15 та 22 — ми вирішили змінити 
тактику. Купили одноразові захис-
ні маски у аптеці, щоб безкоштов-

МІСТО

ЯК У МІСТІ ІГНОРУЮТЬ КАРАНТИН
Ми перевірили  Тернополяни 
втомилися від карантину та нових 
правил життя, що диктує COVID-19? Але 
є певні правила, покликані для того, 
щоб уберегти усіх від пандемії. Попри 
стрімкі темпи збільшення кількості хворих 
на ковід, у громадському транспорті, 
магазинах та супермаркетах багато 
людей без масок. Як дотримуються 
маскового режиму в Тернополі? І чому 
люди відмовляються захищати себе? 
Перевірили журналісти «RIA плюс»

но дати їх тим пасажирами, котрі 
свої не взяли.

Отож, заходимо у маршрутку 
№ 20. Звична картина: половина 
пасажирів без масок. Просимо 
одного одягнути захисний засіб. 
Пасажир швиденько одягає маску, 
решта робить так само.

Одна жінка пояснила, що їде із 
села, маску взяти не встигла. Ми 
дали їй придбану в аптеці.

— Я в громадському транспор-
ті намагаюся маску носити. Але 
от сьогодні приїхала з села і в по-
спіху не взяла з собою, — пояснила 
жінка.

Буває…

Магазини та 
супермаркети 

Журналісти також завітали 
у два супермаркети відомих ме-
реж. В одному, що розташований 
на масиві «Аляска», не помітили 
жодного відвідувача без захисного 
засобу. Усі чемно дотримувалися 
протиепідеміологічних вказівок 
МОЗ. Можливо, це пов’язано з 
тим, що в супермаркеті у залі було 
кілька охоронців, до слова, також 
у масках.

А в другому супермаркеті ситуа-
ція гірша. Люди на власний розсуд 
одягали маски. Як ми спостерігали, 
охоронці та персонал торговельно-
го закладу їм зауважень не робили.

На наше прохання одягнути 
маски, перехожі поспіхом шука-
ли щось в сумці, говорили, що 
забули, або ж просто говорили 
по телефону. 

Були й такі, котрі сперечалися. 
Наполягали на неефективності 
маски.

— Носячи її, ми вдихаємо більше 
вуглекислого газу, а він дуже шко-
дить легеням, — апелював один з 
відвідувачів. — Тому я без.

У менших магазинах навіть про-
давці не вдягають масок. Одиниці і 
серед покупців у захисних засобах.

Навіщо ходити 
в масках 

Як пояснюють на сайті МОЗ, 

При вигляді 
журналістів пасажири, 
які заходили без 
масок, поспішали 
їх одягнути або 
трималися подалі

Маски в громадському транспорті в Тернополі правильно носять одиниці

У магазинах та супермаркетах також чимало людей без 
масок. Навіть касири їх не завжди вдягають
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НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097-445-82-67, 
NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

Незалежність нашої країни не 
відбулась би без вільних медіа.

І саме завдяки Вам, нашим чи-
тачам, «20 хвилин» – єдиний не-
залежний новинний сайт у Тер-
нополі.

До 30-річчя Незалежності Укра-
їни ми розіграли 10 цінних призів 
серед нових підписників на сайті 
«20 хвилин». 

Учасниками розіграшу стали усі, 
хто підпишеться на преміум-доступ 
до новин у період з 20 серпня до 

31 серпня.
Вартість першої підписки лише 1 

грн за два місяці!
Відбулася пряма трансляція 

розіграшу, на якій визначили 10 
щасливчиків:

Ганна Варик
Вікторія Богатюк
Василь Войтович
Андрій Лазарук
Зоя Пілат
Володимир Матла
Юрій Гладій
Оксана Мацьопа
Богдана Гой (Вишнівець)

Кожен отримав у подарунок на 
вибір:

Сертифікат на 500 грн в ресторан 
"Friday"

Піца з доставкою від "Pizza 
Celentano Ristorante" на 500 грн

Два квитки на естрадний кон-
церт у Тернополі

Два квитки на виставу в Театр 
ім. Т. Г. Шевченка

Три пляшки італійського вина
 
Переможці розіграшу забрали 

свої подарунки з редакції. Щиро 
дякуємо всім за підтримку.

Долучайтесь до кола наших постійних читачів і підписників. 
А редакція і далі готуватиме для Вас цікаві розіграші

НОВИНИ

Квитки на концерт, вечерю в ресторані і не тільки 
отримали нові підписники сайту «20 хвилин»

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097-445-82-67, 
NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

Щастя — бути вільним, щастя — 
бути незалежним. Бо, як говорить 
Ліна Костенко, «хто за що, а ми — 
за незалежність»! До 30 річниці 
Незалежності України редакція 
«20 хвилин» провела фотоконкурс 
«Ми щасливі Українці».

У жовтні виповниться рік з того 
часу, коли на сайті запрацювала 

платна підписка. Ми незалежні від 
влади та олігархів. І завдяки під-
тримці наших читачів продовжуємо 
розвивати незалежну журналістику.

Усім учасникам подарували 
підписку на два місяці. Тож вони 
отримали необмежений доступ 
до всіх преміум-матеріалів і кре-
ативних проєктів наших журна-
лістів.

Тернополяни охоче ділилися з 
нами своїми теплими спогадами, 

особливими подіями зі свого жит-
тя, які трапилися протягом остан-
ніх 30-ти років. Подорожі, родинні 
зустрічі, одруження чи народження 
дітей… фотосюжетів було чимало. 
Загалом у конкурсі взяла участь 
51 особа.

Усі разом ми створили щасливу 
фотоісторію нашої незалежності. З 
20 по 31 серпня учасники надси-
лали свої фото. Минулого тижня 
завершилося голосування. 

ЗА ФОТО — ПІДПИСКА НА ЦІЛИЙ РІК
Конкурси  Усі учасники, які брали участь у фотоконкурсі до 
Дня Незалежності та Дня міста, отримали безкоштовну підписку 
на сайт «20 хвилин» на два місяці. А три переможці – на рік

 «В Україні багато 
красивих місць»

Ірина Скоробогата
– Передусім, вітаю Україну з 30-

тою річницею Незалежності. Вітаю 
із Днем, заради якого століттями 
працювали, боролися, гинули, мрі-
яли та жили наші предки. Бажаю 
українцям почувати себе в Україні 
безпечно, жити у достатку і ман-
друвати Україною!

А фотоконкурси я люблю, тож 
цієї осені взяла участь аж у трьох. 
І велика приємність, що здобула 
перше місце у фотобатлі «Ми ща-
сливі Українці»! Обрала з фотоархі-
ву світлину зі своїх мандрів нашою 
державою та й ще у розкішній ви-
шиванці від художниць-майстринь 
художньої вишивки Зозулі Олени 
Петрівни і Куш Оксани Стефанів-
ни. На фото я у Гранд каньйоні 
Станіслав Херсонської області, під 
час свого туру Півднем України. 
Я відвідала унікальну пустелю 
Олешківські піски (одну із най-
більших у сухостеповій частині 
Європи), Лемурійське озеро (Роже-
ве озеро), біосферний заповідник 
«Асканію-Нову» з її сотнями видів 

тварин, рослин (єдину в Європі 
ділянку типчаково-ковилового 
степу, якого ніколи не торкався 
плуг!), Актовський, Арбузинський 
каньйони. В Україні є багато кра-
сивих місць, які можуть залиши-
тися у теплих спогадах назавжди. 

Цінним призом для мене стала 
підписка на «20 хвилин» на увесь 
рік. Сайт читаю давно, бо матері-
али актуальні, «живі» й часто уні-
кальні. Уже майже рік як редакція 
впровадила платну підписку. Такий 
спосіб підтримки видань є поши-

реною світовою практикою, а от 
для Тернополя це перший досвід. 
Журналісти, газети не можуть 
бути незалежними без підтримки 
читачів. Реклама покриває лише 
частину витрат газети. І щоб не пу-
блікувати на своїх сторінках статті, 
проплачені представниками влади, 
журналістам потрібно пропонувати 
своїм читачам платні матеріали. А 
вдячні читачі повинні розуміти, що 
робота журналіста вимагає багато 
часу, концентрації, освіченості та 
гідної оплати.

 

«Не повірила у свою перемогу»

Тетяна Воронюк
– Я ніколи раніше не брала 

участі у фотоконкурсі, тож це був 
дебют, аби перевірити свою уда-
чу. Чесно, задоволена, що перша 
участь принесла одразу перемогу.

Читаю сайт «20 хвилин» – тут 
завжди про актуальні події з життя 
нашого міста. Тому рада, що тепер 
матиму можливість доступу до всіх 
текстів аж протягом року.

Фото на конкурс обрали неспро-

ста. Нещодавно у сина Єгорчика 
була фотосесія у садочку. Надто 
колоритні тут усі вийшли! Тому 
сумніву, що це один із наших най-
щасливіших моментів, не було. Що 
може бути приємнішим за щирі 
усміхнені дитячі очі?!

Рада, що наша світлина сподо-
балася іншим. Так приємно сіяти 
позитив.

На фото – Віталіна Калабура, 
Єгор Воронюк, Марічка Шумило 

 

Виграла 14-річна донька, її ідея

Наталія Мулик, мама перемож-
ниці Вікторії Богатюк

–  Про фотоконкурс дізналася 
донька. Сучасні діти добре дружать 
з гаджетами. А в мене аж четверо 
малих (посміхається – прим. ред.). 
Вікторії 14, вона школярка, але у 
вільний час підробляє, роздаючи 
листівки.

У мене гарні діти. На фото всі у 
вишиванках. Наша сім’я дуже ша-
нує національний одяг. Ми вдягає-

мо вишиванки на великі родинні і 
державні свята. Тому незалежність 
для нас асоціюється саме з чимось 
таким українським, рідним.

Ми читаємо «20 хвилин», діти 
менше, а я – частіше. І раніше 
брали участь у інших конкурсах, 
пам’ятаю, як син виграв самокат. 
Думаю, я азартна людина, а діти 
мені допомагають взяти участь у 
конкурсах. Всі радіємо, коли вда-
ється ще й перемогти.

СКАНУЙ QR-КОД — ДИВИСЬ  
ФОТО УСІХ УЧАСНИКІВ

ПІДТРИМАЙ НЕЗАЛЕЖНУ 
ЖУРНАЛІСТИКУ — СКАНУЙ 

 QR-КОД 
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в судовому порядку та поклала 
трубку.

Прізвища підприємця у ма-
теріалі ми вказувати не будемо, 
адже його коментаря з цього 
приводу так і не отримали. За-
значимо також, що із Єдиного 
державного реєстру підприємців 
на порталі Мін'юсту відомо: чо-
ловік зареєстрований як підпри-
ємець в Одеській області. Якщо 
пан Г. готовий висловити свою 
позицію, просимо звернутись 
у редакцію.

Обмежувачі тут 
заборонені 

Валентина Субтельна говорить, 
що зі скаргами на дії підприємця 
ще з липня зверталась у чимало 
держустанов. Відповіді є, а ре-
зультату… немає.

Жінка зверталась і до селищ-
ної ради, і в екологічну інспек-
цію ОДА, яка є власником да-
ної земельної ділянки. Усі, за її 
словами, визнали, що обмежувачі 
в`їзду незаконні. Адже, відповідно 
до Земельного та Водного Ко-
дексу України, забороняється 
влаштування огорож або інших 
конструкцій, що перешкоджають 
доступу громадян до берегів рі-
чок та водойм (ст. 61 ЗКУ, ст. 
47 ВКУ).

Кожна з офіційних відповідей 
від держустанов, у які надсилала 
пані Субтельна запити, це під-
тверджує, то чому ж досі обме-
жувач стоїть?

30 днів на усунення 
Копії усіх документів, на які 

посилається жінка, є в редакції.
У відповіді Головного управ-

ління Держгеокадастру йдеться 
про те, що в результаті перевірки 
від 11 серпня було встановлено 
порушення 60 та 61 ст. Земельно-
го Кодексу України, а орендарю 
надано припис на усунення по-
рушень законодавства.

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–141–50, 
OLIATUR9@GMAIL.COM 

— «Мартинківський ГЕС» — 
так колись називали територію 
для відпочинку, яка знаходиться 
в селі Козина (зараз Гримайлів-
ська ОТГ — прим. авт.), на березі 
річки Збруч. Це мальовниче міс-
це, де багато років тому мешканці 
навколишніх сіл проводили своє 
дозвілля. Пам'ятаю ті часи, коли 
я ще ходила в садочок, то мої 
батьки возили мене туди на від-
починок, — розповідає місцева 
мешканка Валентина Субтель-
на. — Зараз ця земельна ділянка 
знаходиться в оренді у фізичної 
особи. Нібито це мало би бути 
на добре. Мали б покращуватись 
умови для відпочинку. Але має-
мо ситуацію, коли в прибереж-
ній смузі встановили огорожу 
та ворота і допускають людей 
до берега річки лише за умови 
оплати коштів в сумі 50 грн з 
однієї людини.

За словами жінки, ситуація така 
триває вже кілька років. А скар-
ги на орендарів не дають ніякого 
толку.

Із кадастрової карти бачимо, 
що частиною території, про яку 
йдеться, і справді, є прибережна 
зона. А обмежувач перекриває 
в`їзд також на прибережну смугу, 
яка знаходиться в оренді інших 
підприємців.

Хто орендує ділянку 
Як вдалось з'ясувати, на орен-

дованій території розташована 
кемпінгова база для відпочинку 
«У Збруча». Відпочивальники жи-
вуть там у трейлерах. База має 
власну сторінку.

Ми спробували зв'язатися з 
керівництвом за телефонами, 
вказаними на сторінці. На дзві-
нок журналістки відповіла жінка, 
яка відмовилась представлятись. 
Спілкувалась російською.

— Я передам ваше звернення. 
Якщо ми вважатимемо за по-
трібне — передзвонимо вам, — 
відповіла вона. — У нас є закон, 
ні з ким більше ми розбиратись 
не будем. Нікому нічого ми по-
яснювати теж не будем.

Також жінка сказала, що пи-
тання збираються вирішувати 

ПРОБЛЕМИ

ОРЕНДАР ПЕРЕГОРОДИВ ДОРОГУ ДО 
ЗБРУЧА ТА ПРИМУШУЄ ПЛАТИТИ
Земля  По 50 гривень за проїзд на 
прибережну зону річки Збруч змушені 
платити люди, які хочуть там відпочити. 
А якщо від оплати відмовляються, 
переконують, у свій бік отримують 
добрячу порцію образ. Що кажуть 
підприємець та влада? Ми в них запитали

Як пояснили журналістці 
«20 хвилин» в ГУ Держгеокада-
стру, спочатку орендарю дають 
30 днів для того, щоб він сам 
виправив порушення, якщо він 
проігнорує припис: обмежувач 
усуватимуть примусово. Наразі 
30 днів з дати, коли припис було 
видано, не минули. У підприємця 
є менше тижня.

«У відповіді від Державної 
екологічної інспекції у Терно-
пільській області зазначено, що 
Інспекцією комісійно у складі 
представників Гримайлівської 
ОТГ проведено обстеження зе-
мельної ділянки, яка надана у ко-
ристування. Договором оренди 
передбачені обмеження (обтя-
ження) щодо використання даної 
земельної ділянки, зокрема, до-
тримання режиму використання 
водоохоронних зон, прибережних 
захисних смуг. На час обстежен-
ня земельна ділянка огородже-
на металевою огорожею, що є 
порушенням ст. 60 Водного КУ 
та недотриманням умов дого-
вору оренди. Гримайлівського 
селищного голову зобов'язано 
вжити всіх заходів для забезпе-
чення вільного доступу до вод-
ного об'єкта та запропоновано 
звернутись до розпорядника зе-
мельної ділянки для розірвання 
договору оренди», — пише Вален-
тина Субтельна на своїй сторінці 
в соцмережах.

Крім того, жінка отримала 
відповідь від Гримайлівської се-
лищної ради. У документі зазна-
чається, що 18.08.21 року комісі-
єю було встановлено порушення 
пункту 4 ст. 60 Земельного КУ.

Хто «переводить 
стрілки» 

— Виїжджали представники се-
лищної ради та представники об-
ласної екології на вказане місце. 
Було складено акт обстеження. 
Зараз ми чекаємо припис від еко-
логічної інспекції, щоб відповідно 
до закону відреагувати, — комен-
тує «20 хвилин» голова Гримай-
лівської ОТГ Микола Сідляр. — 
Питання там справді є, підпри-
ємець каже, що він правий, бо є 
договір оренди, але в 2020-му році 
Земельний кодекс був змінений, 
тож у нас інша думка. Рішення 
будемо приймати, коли буде при-
пис екологічної інспекції.

Але в управлінні екологічної 
інспекції кажуть: припису дава-
ти не мусять. Селищна рада сама 
має повноваження наводити лад 
на своїй території. Тож наразі си-
туація скидається на те, що дер-
жустанови просто «переводять 
стрілки» одна на одну.

— Вам краще поспілкуватись з 
Гримайлівською ОТГ, це на їхній 
підконтрольній території, і вони 
мають там усі повноваження і 

«У нас є закон, ні з ким 
більше ми розбиратись 
не будем. Нікому 
нічого ми пояснювати 
теж не будем»

Із кадастрової карти бачимо, що частиною території, про 
яку йдеться, і справді, є прибережна зона

Щоб заїхати на території до Збруча, потрібно заплатити 
за вхід. Місцеві обурені такими діями

функції, — каже начальник — 
старший держінспектор відділу 
державного екологічного нагляду 
(контролю) водних ресурсів Свя-
тослав Галицький. — Інспекція 
не може давати висновки. Піс-
ля спільного обстеження заходи 
має вживати селищна рада. Ми 
передали сільському голові зо-
бов'язання, яке він має переда-
ти чоловікові, розгородити дану 
територію. Якими способами 
вони це будуть робити, питання 
до них.

За словами пана Галицького, 
терміни на виконання зобов'я-
зання ще не минули. А після їх 
завершення сільський голова має 

повідомити службу про прове-
дені дії.

Тим часом у соцмережах місце-
ві мешканці активно підтримують 
дописи пані Валентини.

«Декілька днів були там і за-
платили йому 200 гривень. Почи-
нався дощ, і ми хотіли проїхати 
по цій дорозі. Територія, яку 
незаконно обгородили, запуще-
на, — пише місцева Іванна Савеч-
ко. — За що платити і кому? Це 
жахіття! Потрібно щось робити, 
а не мовчати. Де закон, де ви, 
люди, чому таке дозволяєте?» 

Ми продовжуємо стежити 
за ситуацією. Про те, чи усунули 
порушення, повідомимо згодом.
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дачного до Драмтеатру.
Всі хотіли, щоб про них згадали 

в телеефірі. Писалась програма 
дуже довго. Тоді треба було спер-
шу записати програму на касету.

— Все відбувалося в реально-
му часі, — додає ведуча програми 
«Наші вітання» Тетяна Грицен-
ко. — Я вітала людину і чекала, 
доки пролунає пісня, адже вона 
має записатись на касету. Після 
цього вітаю наступну людину і лу-
нає наступна пісня. Бувало таке, 
що це тривало з ранку до самого 
вечора. На свята долучали кількох 
ведучих, бо треба було записати 
сотні вітань. Ця програма є і нині.

Згодом з’явилась програма 
«Погляд зблизька». Це ще один 
«довгожитель» телеканалу. Через 
рік після створення телеканалу 
з’явилася й інформаційна про-
грама «Провінційні вісті».

— Всі ресурси каналу були на-
правлені на цю програму, — каже 
Наталія Стецюк. — Спершу сюже-

тів було небагато, але вони були 
довгі та емоційні. З часом потреби 
змінювали, змінювався стиль по-
дачі. Згодом ми вийшли в прямий 
ефір. До нас часто звертаються 
глядачі, надсилають свої відео. 
В нас є ранковий прайм–тайм 
на новини. Зазвичай всі звикли, 
що новини мають бути ввечері. 
Але в нас виявилося, що значна 
частина людей хочуть дізнавати-
ся актуальну інформацію ще й 
зранку.

Телеефір жителі області можуть 
бачити не лише по телевізору, 
а і в режимі онлайн. Трансляції 
часто дивляться ті, хто виїхав 
за кордон. Люди хочуть знати, 
що відбувається у їх рідному місті 
чи селі.

Телебачення   Свою 30–ту річницю 
святкує інформаційно-розважальний 
телеканал TV-4. Він став першим 
недержавним телеканалом у західному 
регіоні України. Як створювали 
телекомпанію та яких висот досягла 
команда – про це у нашому матеріалі!
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30 РОКІВ В ЕФІРІ: ТЕЛЕКОМПАНІЯ 
TV-4 СВЯТКУЄ ЮВІЛЕЙ

 Чимало авторських 
програм полюбили 
тернополяни. Деякі 
стали настільки 
успішними, що 
залишились і до 
наших днів. Над їх 
створенням працювали 
десятки людей

ВИДАВНИЦТВО РІА 

Історія створення телеканалу 
розпочалась у далекому 1991 році. 
Важко уявити, але тоді на Терно-
пільщині можна було «зловити» 
лише три телеканали. TV-4 став 
четвертим, який могли бачити 
тернополяни. Він став першим 
недержавним регіональним теле-
каналом — розповідає гендирек-
тор каналу Юлія Винокур.

— Глядачі могли бачити лише 
три телеканали в ефірі — два 
українських та один росій-
ський, — розповідає Юлія Ви-
нокур. — Наш телеканал став 
четвертим у регіоні. Засновник 
телеканалу Андрій Гнатюк зібрав 
команду ентузіастів. Було чимало 
труднощів, починаючи з пошуку 
людей в команду і технічними пи-
таннями, і закінчуючи пошуком 
контенту.

Сигнал частково покривав і су-
сідні області. Глядачі полюбили 
канал через авторські програми та 
зарубіжні фільми, серіали і муль-
тфільми, які перекладала команда 
TV-4. Лише одиниці мали вдома 
відеомагнітофони та піратські ка-
сети з одноголосим перекладом. 
Те, що тепер можна подивитися 
зарубіжні фільми в якісному укра-
їнському перекладі — годі було і 
мріяти, але це стало реальністю.

Першою телеведучою та дик-
тором каналу стала Ганна Поца-
луйко. Вона виборола цю можли-
вість на кастингу, а охочих стати 
обличчям телеканалу було чима-
ло — приблизно 300 учасників.

Як створюють 
авторські програми 

Чимало авторських програм 
полюбили тернополяни. Деякі 
стали настільки успішними, що 
залишились і до наших днів. Над 
їх створенням працювали десятки 
людей — оператори, режисери, 
журналісти, телеведучі, постано-
вники, інженери.

— Одна з найпопулярніших 
програм, яка є і нині, — «Наші 
вітання», де можна привітати іме-
нинника та замовити пісню, — 
розповідає головна редакторка 
телеканалу Наталія Стецюк. — 
Пригадую, як це було раніше… 
Черги стояли від вулиці Сагай-

— Ми намагаємося залучити 
аудиторію різного віку та інте-
ресів, — продовжує головна ре-
дакторка. — Є дитячі програми, 
програма про здоров’я, аналі-
тичні програми. Ми регулярно 
проводимо дослідження та опиту-
вання, щоб знати потреби нашого 
глядача.

Співпрацюють 
з іноземними 
колегами 

Чимало програм та проєктів 
з’явились завдяки співпраці з 
іншими українськими та зару-
біжними медіа.

— У нас є великі грантові про-
єкти, які ми реалізовуємо завдяки 
співпраці з ЄС, США. Це «Ре-
альні справи», «Хто, як не ми?», 
«5 хвилин на добру справу», — 
розповідає Наталія Стецюк. — 
Ми завжди відкриті до співпраці. 
В 2002 році ми співпрацювали з 
американською телекомпанією та 
двічі їздили до Штатів. Це зовсім 
інші формати, інші подачі. Ми 
і досі дружимо. Нам це дало ба-
гато нового. Після цих поїздок 
ми вперше вийшли до прямого 
ефіру. Ми не знали, як це зро-
бити технічно, як це має робити 
журналіст, було чимало питань, 
але ми не побоялися і нам вдало-
ся це. Тому для нас обмін досві-
дом — це надзвичайно важливо. 
Ми продовжуємо співпрацювати 
з українськими та іноземними 
колегами, щоб наші глядачі мог-
ли отримувати більше якісних та 
цікавих програм.

Були проєкти, які згодом за-
позичили і загальноукраїнські 
телеканали.

— У 2004 році ми разом з аме-
риканськими колегами та коле-
гами з Харкова та Криму приду-
мали «Ніч виборів». Потім вже 
цю ідею перехопили центральні 
телеканали, але ми були перші. 
Це відбувалося в прямому ефірі. 
Приходили політики, експерти, 
були прямі включення. Це був 
справжній прорив, — каже ген-
директор Юлія Винокур.

— У 2019 році TV-4 впер-
ше організували Свято озера. 
До набережної Тернопільського 
ставу приїздили гості з інших 
міст. Облаштували різноманітні 
локації, проводили урбаністичні 
лекції, майстер-класи та обгово-
рення проблем головної окраси 
Тернополя. Свято планували 
зробити щорічним, адже воно 
сподобалось мешканцям міста. 
Однак ці плани зламала панде-
мія коронавірусу, — розповідає 
шеф-редактор новин Мар’яна 
Судова.

Впродовж всього карантину ко-
манда TV-4 висвітлює важливі 
події, які хвилюють усіх краян.

«Не боїмося бути 
об’єктивними» 

Команда TV-4 працює над тим, 
щоб всі глядачі могли бачити ці-
каві програми та об'єктивні но-
вини по телевізору чи онлайн, 
навіть за тисячі кілометрів від 
рідного міста.

— Ми не боїмося показувати 
правду, — каже Юлія Винокур. — 
Були різні випадки за ці роки. 
Одного разу мені довелося йти 
на сесію міської ради, де я вру-
чала книжку про свободу слова. 
Ми незалежні і хочемо такими 

залишатися. Саме тому нам і до-
віряють люди, звертаються до нас 
зі своїми проблемами. Не бояти-
ся — це головне правило, якого 
повинен дотримуватися журна-
ліст.

Є чимало планів та ідей, які хо-
чуть реалізувати. Наразі команда 
готує чимало програм та заходів 
до 30-річчя телеканалу.

— Звичайно, в наш час дуже 
велика конкуренція, але це та-
кож добре, — каже Юлія Вино-
кур. — Ми намагаємося займати 
свою нішу та створювати якісний 
контент. Є чимало планів на май-
бутнє, нових програм.

Команда TV-4 висловлює по-
дяку за співпрацю генеральному 
партнеру корпорації «Опілля» та 
офіційним партнерам — буді-
вельній компанії «Матла», ком-
панії «Агропродсервіс», компанії 
«Брук-Тон», будівельній компанії 
«Креатор Буд», «Микулинецький 
Бровар», туристичній агенції 
«ОГО ТУР», фермерському гос-
подарству «Гадз», музичному 
центру «Бастер».

— Ми дуже вдячні нашим 
глядачам та партнерам, завдя-
ки яким ми можемо втілювати 
в життя наші задуми та створю-
вати цікаві програми для наших 
глядачів! — підсумовує генераль-
ний директор телеканалу.

До річниці команда TV-4 готує 
святкову програму в телеефірі. 
Виступи відомих виконавців, 
танцювальних гуртів, батли та 
чимало цікавого! 

Тому 16 вересня о 18.00 вми-
кайте телевізор чи онлайн-тран-
сляцію та святкуймо 30-річчя 
телеканалу разом!

Команда телеканалу вже 30 років працює над тим, щоб всі краяни отримували якісний 
контент та об'єктивні новини
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МАРІЯ БОЧАН, 096– 286-68-23, MARIIA.
BOCHAN@GMAIL.COM 

Наша співрозмовниця — пані 
Анна Бус все дитинство мала тва-
рин. Кури, їжаки, зайчик і недавно 
виходила маленького стрижа.

Коли постав вибір, яку домаш-
ню тварину завести, думки пані 
Анни з чоловіком розійшлися. Але 
врешті-решт вони зупинилися на… 
тхорі білому лісовому чорноокому.

Як завела?
Чоловік пані Анни любить котів, 

вона ж — собак. У жінки спочатку 
виникла ідея завести єнота, але піс-
ля розмови з людиною, яка тримає 
цю тварину, таке бажання відпало. 
Так у жінки з’явився «піддослід-
ний» тхорик Фред.

Я прийшла додому розгублена 
після інформації про єнота, і тому 
ми подумали та вирішили завести 
тхорика. Поки його вибирала, за-
лишився один тхорик, який мав 
йти на досліди. Як тільки собі уя-
вила це, одразу сказала «беремо», — 
каже жінка. — Звати його Фред. 
Місяць тому йому виповнилося 
чотири рочки, — розповідає жінка.

Разом з кліткою, їжею, гамачком 
та хатинкою Фред обійшовся пані 
Анні у 2000 гривень. Нагадуємо, 
що купляла вона його чотири роки 
тому.

Брала Анна Фреда у розплід-
нику в Києві. У Тернополі жінка 
не чула, щоб хтось займався роз-
плідництвом тхорів.

Жінка каже, що серйозно готу-
валась, перш ніж завести тхорика.

Про його годування одразу ж 

зрозуміла таку річ: якщо ми на-
лагодимо правильне харчування, 
тхорик у нас буде здоровий. Є два 
варіанти харчування тхора: сухим 
купленим кормом або ж власноруч 
зробленим натуральним. Я обрала 
другий варіант, — розповідає пані 
Анна.

Тхір Фред — винятково м’ясо-
їдний хижак. Харчується він куря-
чими сердечками, шлуночками, 
печінкою і курячим фаршем або 
м’ясом.

Любить все 
вирішувати сам 

Пані Анна каже, що клітка Фре-
ду взагалі не потрібна.

Тхір традиційно має жити в кліт-
ці. Ми з Фредом домовились так: 
клітка є, але вона відкрита, хочеш 

свій простір — йдеш до клітки, 
не хочеш — знаєш, де нас знай-
ти. Він має п’ять своїх «хатинок» 
по квартирі.

У нас дуже цікава тварина, знає, 
де все лежить і вибирає сам собі 
хатинку. Так само Фред сам ви-
рішує: буде гуляти сьогодні чи ні. 
Для цього може підходити до вхід-
них дверей.

Маю повідочок для морських 
свинок, бо спеціальних повідків 
для тхориків немає. Йому потрі-

ВИГУЛЮЄ НА ПОВІДКУ ТХОРИКА
Тварини  Тернополянка Анна тримає 
у квартирі тхора і ахатинок – гігантських 
равликів. Як доглядає, купає, вигулює і 
найголовніше, чи даються любитися такі 
неординарні звірята і як проявляють свою 
любов, дізнавалася журналістка «RIA 
плюс»

бен повідок хрест-навхрест, бо 
Фред зі всього вилазить, — ді-
литься жінка.

Деколи він навіть собі людей 
улюблених обирає. Так одного 
разу якогось молодого чоловіка 
облюбував і все за ним ходити 
хотів. А через деякий час знову 
випадково побачились — то Фред 
зрадів і побіг до нього, — згадує 
пані Анна.

Про гнучкість 
тхорика — мало й 
говорити

Це дуже гнучна тварина, тим і 
специфічна. У нього дуже міцна 
і груба шкіра, у ветеринара іноді 
навіть голки ламаються, — каже 
жінка.

Фред, як і всі тварини, може 
давати свій запах. Пані Анна 
каже, що вони купають Фреда, 
незважаючи на те, хоче він цього 
чи ні. До слова, купатися Фред 
не любить.

Вірний і егоїст 
водночас 

За словами пані Анни, за харак-
тером Фред трохи схожий на кота, 
трохи — на собаку.

По інтелекту він на першому 
місці, а собака, на жаль, на дру-
гому. Собака, на перший погляд, 
здається розумнішою тим, що 
запам’ятовує багато команд. Тхо-
рик же не видає майже ніколи 
ніяких звуків. Він навіть пам’я-
тає, де ми живемо. Від Дамби 
до Дружби веде нас додому, Фред 
непогано орієнтується та має добру 
пам'ять, — розповідає пані Анна.

Фред дуже любить ніжності. Лю-
бить лежати на ліжку між господа-
рями, проситься на руки і обожнює 
масаж лапок. Навіть цілується. Без 
господарів — плаче.

У Фреда симбіоз одного та ін-
шого. Якщо він не хоче тебе чути 
і не має планів до тебе йти, то і 
не підійде, — наголошує жінка. — 

Коли ми його залишили свекрусі 
на декілька днів, яка його знає 
і яку він любить, то так скучав 
за нами, що очі в нього були мокрі, 
так розказувала свекруха.

Жінка розповідає — у Фреда є 
чіп і паспорт європейського зразка, 
але він ще нікуди не подорожував 
у зв’язку з карантином.

Равлики п’ють 
солодкий чай 

Крім тхорика пані Анна тримає 
вдома ще й ахатинок — гігантських 
африканських равликів.

Ми не тримаємо їх у лікуваль-
них цілях. Просто так. Вони у нас 
насолоджуються життям. Перша 
ахатинка з’явилася в мене років 
чотири тому і пила з моєї кружки 
солодкий чай. Ці равлики пам’ята-
ють запах хазяїна, що також дуже 
незвично. На жаль, найстарша 
ахатинка Маша вже померла. 
Залишилось дві — дуже спритні 
ахатинки, — ділиться пані Анна.

«Тхорик же не видає 
майже ніколи ніяких 
звуків. Він навіть 
пам’ятає, де ми 
живемо»

Анна Бус з улюбленцем тхориком Фредом

Домашній улюбленець Фред. Його господарка врятувала від дослідів

Гігантський африканський равлик ахатина
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пільщина потрапила у «жовту» 
карантинну зону. Заклади освіти, 
де не буде 80% вакцинованих пра-
цівників, працюватимуть онлайн. 
Це вплине і на зарплату освітян.

У коментарях читачі переваж-
но обурюються примусом влади 
щодо освітян і зменшенню зарп-
лати.

Публікуємо найцікавіші ко-
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

ЩО КОМЕНТУЮТЬ

Стаття зібрала 127 коментарів 
на сайті 20minut.ua.

Нагадаємо, 8 вересня у вну-
трішньому дворику ОДА пройшов 
брифінг за участю начальниці об-
ласного управління освіти Оль-
ги Хоми, начальниці управління 
охорони здоров'я ОДА Ольги 
Ярмоленко та представниці бать-
ківської громадської організації 
«Батьки за вакцинацію» Світлани 
Никитюк. З 13 вересня Терно-

НА ДИСТАНЦІЙЦІ ВЧИТЕЛЯМ 
МОЖУТЬ ДОБРЕ УРІЗАТИ ЗАРПЛАТИ

На   брифінгу   біля   ОДА   чиновники   повідомили   про  
 посилення   карантину 

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

Добре ,  що   всі   свята   відсвят-
кували!!!!   Тепер   можно   і   на  
 карантин!   Жесть...як   завжди  
 все   для   людей 

ОлександраПелих

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.

ВаляГриців
Педагоги!   Не   мовчіть!   Скіль-

ки   вже   вас   будуть   «шити   у  дур-
ні»!?!?!   Всі   ці   дії,   тиск,   погрози  
 -    грубе   порушення   всіх   можли-
вих   законів   України!!!! 

НаталіяКардинал

Хасидів   впустили,   хто   при-
їжджає   з   закордонну   ні   тестів  
 ні   обсервації,   футбольні   матчі,  
 концерти   і   різні   зібрання   про-
водять   без   будь-яких   обмежень,  
 а   на   дітях   і   вчителях   злість   зга-
няють.. 

RomanBykh

Та   чого   закрийте   школи  
 повністю,   нащо   нам   освіта!  
 Звільність   всіх! 
NadyaVasylkiv-Koroliuk

Колеги!   Може   вже   пора  
 перестати   бути   вівцями?!    2/3  
 зарплати   за   те,   що   під   час   дис-
танційних   ми   працюємо   по   24  
 години   на   добу?   !   Чому,   маю  
 не   отримувати   свою   заробітну  
 плату   в   повному   обсязі,   якщо  
 я   проводжу   всі   свої   уроки,  
 перевіряю   роботи   кожної  
 дитини,   консультую   онлайн,  
 записую   відео   для   учнів,   які  
 не   були   на   онлайн   -   уроці, 
 експлуатую   власний   комп,  
 витрачаючи   електроенергію   у  
 своїй   квартирі,   бо   проводити  
 онлайн   -урок   в   шкільних   умо-
вах   нема   на   чому?!!!   Скільки  
 можна   вже   терпіти   це   знущан-
ня   над   вчителями?   Знайшли  
 крайніх!   Мовчати   зараз   це   буде  
 злочином. 

ГалинаДудар

У   мене   є   пропозиція.   Да-
вайте   пропишемо   в   постанові  
 норму   про   обов'язкову   вакци-
націю   батьків   дітей,   які   ходять  
 до   школи.   Якщо   вакцинації  
 немає,   то   нехай  сидять   діти  
 вдома   на   дистанційному   нав-
чанні.   Тоді   і   вчителі,   і   батьки  
 будуть   з   одного   боку   барикад.  
 І   ніхто   нікого   не   буде   звину-
вачувати. 

NataliaKuzmich

Маразм.   і   що   саме   головне  
 що   чиновників   жодного   разу  
 н е переводили   на   дистанцій-
ну   роботу,   і   навіть   зарплату  
 не   врізали.   Мабуть   вони   най-
більш   «затребувані»  і   без   них  
 нічого   не   буде   функціонува-
ти)))))   

МиколаУнгурян

Соромно   і   прикро,   влада,  
 яка   говорить   про   автономію  
 школи   і   вчителя ,  такими   ра-
дикальними   методами   намага-
ється   вплинути   на   освітян.   Це  
 пряма   дискримінація   оплати  
 праці   вчителя   по   відношенні  
 до   представників   інших   про-
фесій   (адже   чомусь   постанова,  
 якою   керуються   учасники   бри-
фінгу ,  має   відношення   лише  
 до   школи).   

ТетянаКришталович

Всі   кабаки   працюють   без  
 карантину.   Знаєте,   а   мені  
 здається   що   то   не   тільки   Пу-
тін   Х**ло! 

PetroSkarzhynskyi
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Стаття зібрала 40 коментарів 
на сайті 20minut.ua.

У матеріалі йшлося, що від 
Тернополя до села Смиківці об-
лаштовують тротуар та велодо-
ріжку. Від траси М-30 тротуар та 
велодоріжка відділені узбіччям, 
невдовзі там буде встановлено 
огородження. Також проводить-
ся підготовка до встановлення 

До Смиківців буде велодоріжка (обговорення)

У населених пунктах облаштовують тротуари, зовнішнє 
освітлення, автопавільйони

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

Ще на Збараж зробити

ІванЗалуцький

Це ж скільки бруківки туди 
піде!?) Ото якийсь власник 
заводу, по бруківці, заробить 
грошей)). А можна було б з 
асфальту зробити, але тоді 
"бруківочник" не заробить...

АндрійНечай

14 школа, Східний, вул. Кл. 
Савури, нема тротуару норм. 
Хотілось би, щоби також зро-
били з велодоріжкою, як на 
Л. Українки.

ТоняСоколовська

Все, що робиться для лю-
дей, є доброю справою, гір-
ше, якщо нічого не робити. 
Комусь така доріжка буде 
потрібна. Нехай таких дорі-
жок з кожним роком, буде все 
більше і більше.

СофіяПеріг

Нам би таку пішохідну до-
ріжку (не кажу вже про вело-
сипедну) від Гаїв Чумакових 
до Тернополя простелили. А 
це буквально 300-400 метрів, 
но охочих немає.

MariaMaga

Діти у Великій Березовиці 
йдуть до школи практично 
головною дорогою або узбіч-
чям, бо немає за що зробити 
тротуар протяжністю 150-200 
м, а ви робите велодоріжки 
кілометрові, жахіття!!!!

НаталіяКачунь

А скільки це кошує? В мі-
сті і області вже всі дороги 
в гарному стані, щоб зафі-
гачити стільки грошей аби 
два десятка людей на велику 
покатались нею?

Читач25

Автодор грошей не має, 
щоб дати на асфальт, бо 
Зе-команда все вкрала, що є

VolodymyrShveryda

Чому не роблять водовідвід 
ніде нема і при дощі все то-
пить пливе і руйнує

АндрійЦимбал

Хто не вміститься у авто-
бус хай ровером наздоганяє, 
або пішки з комфортом під 
ногами)

GalyaOstrovska

По-перше, на цьому місці 
була велодоріжка вже дуже 
багато років, її зруйнували 
при будівництві дороги

NickolasSmachylo

Буде, потрібно  всюди такі 
доріжки, навіть від Тернополя 
до Скали Подільської, можна 
і до Кам'янця.

ОльгаМіходуйОсадчук

Тротуар та велодоріжка - 
добре, але після ремонту Зба-
ражського кільця зупинку для 
жителів Смиківців, В.Бірок і 
т.п. перенесли до Грузинської 
кухні, зупинка необлаштована, 
небезпечна та й пішоходний 
перехід по вул.Протасевича 
до цієї зупники напружений, 
а пішоходи теж громадяни 
України, незалежно в якій 
ОТГ живуть
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зовнішнього освітлення, повідо-
мили в пресслужбі ОДА.

Ми запитали наших читачів: 
Як вам ідея з велодоріжкою від 
Тернополя до Смиківців? Чи 
буде вона корисною для меш-
канців?

Публікуємо найцікавіші ко-
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.
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ТІЛО І ХВОРОБИ СКАЖУТЬ ПРО ВАС
Психологія  Хвороби на нервовому ґрунті, або 
психосоматичні недуги, виникають через душевні 
страждання, кажуть психологи. Як навчитися боротися 
зі стресом, кого він більше вражає – чоловіків чи жінок, 
розбиралася журналістка «RIA плюс»

фахівець.

Хто вразливий – 
чоловіки чи жінки?

По суті, життя людини – це 
сукупність стресів, як умовно 
позитивних, так і негативних. 
І вирішальним є не сам стрес, 
а реакція на нього.

Прямої схильності до психо-
соматичних захворювань немає, 
але у кожної людини з дитинства 
формуються певні стереотипи 
поведінки. Іноді людина звикає 
шукати проблеми зі здоров’ям 
у себе, і в результаті знаходить 
цілий «букет болячок».

Хто більш вразливий до пси-
хосоматичних хвороб – чоло-
віки чи жінки? Тут, на думку 
Наталії Гаєвської, прискорений 
режим роботи організму «ком-
пенсується» змінами в органах 
– і в результаті розвиваються 
або загострюються хвороби. 
Ступінь впливу стресу і осо-
бливості особистості, її харак-
тер, темперамент – фактори, 
які також впливають на ризик 
психосоматичних патологій. 
Тож насправді хворіють і ті, й 
інші.

– Жінкам, з одного боку, про-
стіше, бо ми – емоційніші, свої 
внутрішні переживання часто 
вивалюємо назовні. Чоловіки 
ж рідше висловлюють емоції, 
ховають переживання, тому 
нерідко вони мають порушен-
ня в роботі серцево-судинної 
системи. Коли накопичують-
ся невиражені емоції, зростає 
внутрішнє напруження, орга-
нізму потрібно все більше сил, 
і навіть незначний стрес може 
спровокувати, наприклад, пору-
шення гормональних механізмів 
як у чоловіків, так і жінок. На 
часті хвилювання, внутрішні 
конфлікти у жінок найчастіше 
реагує шкіра, – каже психолог.

Пані Наталія надала кілька 
табличок-підказок, які саме 
внутрішні конфлікти допомагає 
«вирішити» те чи інше захворю-
вання (див. інфографіку).

Щоб менше нервувати, пси-
холог радить згадати прийоми, 
що допомагають розслабитися. 
До них відносяться техніки ди-
хання та релаксації, позитивний 
внутрішній монолог (самонавію-
вання), раціональне пояснення 
ситуації, і пошук аргументів на 
свою користь. Хороший ефект 
дають аутогенні тренування, ме-
дитація, заняття йогою, масаж 
і активне фізичне навантажен-
ня. Радійте життю – і тіло вам 
віддячить!

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097-445-82-67, 
NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM

Тезу про те, що всі хвороби 
від нервів, чув практично кожен. 
Та чи помічали ви на практиці 
взаємозв'язок між душевним та 
фізичними самопочуттям? А він 
таки є! У цьому переконані ба-
гато науковців світу. Коли схо-
вища душі переповнюються, або 
ж людина не може впоратися зі 
стресовими ситуаціями, вміст 
не знаходить іншого виходу, 
як через тіло. Відповідно, так 
і виникають психосоматичні 
захворювання.

Для початку розберемось, що 
це. Якщо спростити суть різних 
тверджень, описаних в Інтер-
неті, то можна дійти до такого 
визначення: психосоматичні 
розлади – ті, які виникають че-
рез певні психологічні реакції. 
Тобто хвороби – це реакція ор-
ганізму на переживання, стреси 
та різноманітні проблеми.

Може бути 
і серйозне 
захворювання

За твердженнями науковців, 
бувають психосоматичні прояви 
– наприклад, біль в області шиї, 
голови або живота, судоми, ну-
дота, слабкість, запаморочення, 
– в основі яких немає хвороби 
як такої. Це – реакція людини 
на сильне емоційне переживан-
ня, коли нервова система не 
може впоратися з поставленим 
завданням.

А існують вже й цілі психосо-
матичні захворювання – патоло-
гії, які розвиваються від стресу, 
психологічних травм, внутрішніх 
конфліктів. Стресовий фактор 
є у таких хвороб, як ревматоїд-
ний артрит, виразковий коліт, 
бронхіальна астма, ендокринні 
порушення, ураження опор-
но-рухового апарату, порушення 
роботи серцево-судинної систе-
ми – хоча, безумовно, поясню-
вати їх розвиток одним тільки 
стресом не можна.

Головне – себе  
не накручувати

Ми запитали і думки тернопо-
лян. Чи помічали вони, як емо-
ції впливають на їхнє здоров'я?  
Із десяти опитаних дев'ятеро 
сказали: так, один – утримався.

– Чоловік постійно каже мені: 
«Головне – не накручувати». І 
я з ним згідна.– говорить тер-
нополянка Ірина.

У зв'язок душевного і тілесно-
го самопочуття вірять і чоловіки. 

Так, Роман вважає, що від пси-
хіки людини залежить і те, який 
рівень у житті вона займатиме 
та яке здоров'я матиме.

Тернополян, з якими вдалось 
поспілкуватись, найбільше ціка-
вить, які саме є передвісники 
недуг, чи коли тіло вже сигна-
лізує про конкретну проблему в 
організмі. А ще – як навчитися 
боротися зі стресом, аби він не 
впливав на нас?

Відповіді на ці питання нам 
допомогла знайти практичний 
психолог та психотерапевт, 
кандидат психологічних наук 
Наталія Гаєвська.

Коли плаче тіло
«Коли не може плакати душа 

– плаче тіло...», - основний за-
кон психосоматики, впевнена 
експерт.

– З точки зору психосомати-
ки, за нашими хворобами стоять 
таємні бажання, страхи і кон-
флікти, витісненні в несвідоме. 
Напевно, кожен з нас знає, що 
це таке – бути «скошеним» за-
студою і провести кілька днів 
у ліжку саме тоді, коли ми па-
даємо з ніг від втоми або коли 
нас чекають складні і непри-
ємні справи. Це найпростіший 
приклад соматизації (механізм 
психологічного захисту – прим. 

авт.), – говорить пані Наталія.
За її словами, ми можемо зна-

ходити тисячі логічних пояснень 
тому, чому хвороба скосила нас 
саме у непростий період жит-
тя. Але насправді недуга – це і 
є наслідок нашого емоційного 
несприйняття тієї чи іншої жит-
тєвої ситуації.

– Ми можемо лаяти себе за 
те, що напередодні легко одяг-
лися, абсолютно щиро обурю-
ватися: «Як це все не вчасно!» 
Але на несвідомому рівні ми 
отримуємо те, чого нам не ви-
стачає – можливість не йти на 
нецікаву роботу, увагу партне-
ра, якого вечорами не відірвати 
від комп‘ютера, і батьків, яких 
ми так рідко бачимо, – усе це 
хвороба може нам забезпечити, 
хоч і ненадовго, – продовжує 

Хороший ефект 
дають аутогенні 
тренування, 
медитація, заняття 
йогою, масаж і 
активне фізичне 
навантаження 

Які емоції провокують різні захворювання
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ЗІБРАЛИ ДЛЯ ВАС НАЙПОПУЛЯРНІШІ 
САДИБИ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ
Сільський туризм  Сільський зелений туризм набув широкого розвитку в Україні. Кажуть, що це 
прекрасна альтернатива дорогому відпочинку. Чи так це? За скільки насправді можна відпочити у садибах в 
селі? Які райони області найбагатші на екосадиби? Розповідаємо про три найпопулярніші області, де можна 
відпочити від міської метушні і повністю з’єднатися з природою і її дарами, особливо щедрими восени. У 
тексті можете переглянути умови проживання та цікаві пропозиції для відвідувачів

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

Сільський туризм – це відпочин-
ковий вид туризму, що передбачає 
тимчасове перебування туристів у 
сільській місцевості. Всі сільські 
садиби Тернопільщини поєднує 
надання послуг з відпочинку у 
сільській місцевості та організація 
додаткових атракцій (веломандрів-
ки, піші екскурсії, збирання грибів, 
ягід, рибальство, майстер-класи з 
виготовлення крафтової продукції 

гастротуризму та народних ремесел 
тощо).

Розвиток сільського туризму 
поки законодавчо не внормований, 
повідомив «RIA плюс» заступник 
директора Департаменту культури 
та туризму Тернопільської ОДА – 
начальник управління етнополіти-
ки, свободи совісті та цифрових 
трансформацій Ігор Кульчицький. 
Департамент культури та туризму, 
відслідковуючи тенденції розвитку 
сфери гостинності області шля-
хом моніторингу відкритих ін-

тернет-джерел, проводить аналіз 
розвитку цього виду туризму та 
діяльності агросадиб. 

Загалом Департаменту вдалося 
віднайти інформацію про понад 50 
садиб зеленого туризму в області, 
з яких у Кременецькому районі – 
15 садиб, Тернопільському – 24 
садиби і Чортківському – 16 садиб.

За словами Ігоря Кульчицького, 
Департамент провів аналіз, який 
свідчить, що проєкти з розвитку 
агро та екогастрономічного туриз-
му на сільських територіях активно 

розвиваються в області. Агроту-
ризм є організацією відпочинку 
на селі, що активно поєднується 
з екологічною складовою, а тому 
є недоцільним робити поділ між 
ними.

Послуги сільського зеленого 
туризму пропонують в Бережан-
ській, Борщівській, Бучацькій, 
Гусятинській, Заліщицькій, Те-
ребовлянській та інших терито-
ріальних громадах. Активно діє і 
розвивається кластер сільського 
зеленого туризму «Мальовнича Бе-

режанщина», який об’єднує понад 
десять садиб, що дає поштовх для 
відродження і розвитку традицій-
ної місцевої культури й організації 
відпочинку у селі. 

Найбільш відвідуваними садиба-
ми нашого краю, за словами Ігоря 
Кульчицького, є три екосадиби: 
Зелена садиба «Карахово» в с. 
Куряни на Бережанщині, екофер-
ма «Веселі козенята» в с. Хомівка 
на Зборівщині та ТОВ «Швейків 
ТМ».Зупинимося на кожній із них: 
що пропонує і яка вартість?

Садиба «Карахово» в с. Куряни

Як нам повідомили в 
Департаменті культури та 
туризму, Зелена садиба 
«Карахово» в с. Куряни є 
найуспішнішою на Бере-
жанщині. Власник садиби 
Олег з дитинства любив 
подвір’я довкола бабусиної 
хати та зміг перетворити це 
захоплення у відповідальну 
гостинність. Ірина виготов-
ляє вироби прикладного 
мистецтва та веде майстер-
ки, власноруч збирає та су-
шить трави для чаїв, варить 
кульбабковий мед та дуже 
смачно пригощає туристів. 
Місце сили – саме так на-
зивають поляну, огорнуту 
лісом, де знаходиться са-
диба. Тут можна віднов-
лювати ресурси організму, 
відвідавши сауну і басейн з 
підігрівом, чани з травами, 
а також екскурсії на «Куря-
нівський феномен», поїздки 
на велосипедах чи рари-
тетних позашляховиках. У 
зеленій садибі «Карахово» 
проводяться майстер-кла-
си з приготування місцевих 

смаколиків у печі від госпо-
дині Ірини Юськів. 

Яка ціна?
У соцмережах у вільному 

доступі цін на відпочинок 
немає. Тому журналістка 
«RIA плюс» зателефонува-
ла за контактним номером 
садиби в Інстаграмі і під 
видом клієнтки дізналася, 
що кімната на двох за добу 
там 1000 грн. Чан за годину 
коштує 600 грн. За цю ціну 
паритися у чані можуть до 
десяти людей, хоча міні-
мальне замовлення на чан 
– дві години. Сауна – 350 
грн година до шести осіб, 
мінімальне замовлення са-
уни також на дві години. У 
садибі відповіли, що зараз 
вони не проводять екс-
курсій. Кажуть, що якраз 
з'являються гриби в лісі і 
є різні осінні трави, тому 
можна йти і збирати.

Чим добратися: автобусом 
Тернопіль-Куряни за 77 грн 
із автовокзалу «Централь-
ний». Час в дорозі: 1 година 
37 хвилин.

На гастротури в с. Швейків

ТОВ «Швейків ТМ» реа-
лізує на Монастирищині у 
с. Швейків проєкт розвит-
ку виноградарства та ав-
тентичної кухні і пропонує 
туристичний маршрут зі cма-
ком вина та сидру. Компа-
нія працює над створенням 
агротуристичного кластеру.

На сайті ТМ «Швейків» 
знаходимо різні позиції на-
поїв: бренді, бурбон, сидр і 
різні вина. 

За цінами гастротурів ми 
також звернулися у теле-
фонному режимі за номе-
ром, вказаним на їхньому 
офіційному сайті. 

Тут пропонують гастро-
тури і дегустаційні набори. 

Вкотре наша журналістка 
дізнавалася про те, що вхо-
дить у гастротур і його ціну 

по телефону, адже на сайті 
– немає.

Нам повідомили, що у га-
стротур входить 350 гривень 
на людину: це три години 
безлімітного алкоголю, де-
густація, прогулянка вино-
градниками. У харчування 
сюди  ж входять гарячі стра-
ви, салати, канапки. 

Продають також дегуста-
ційні набори. У такий набір 
входить біле та червоне вина, 
сидр. Його акційна ціна за-
раз – 720 гривень.  

Чим добратися: автобусом 
Тернопіль-Монастирись-
ка за 80 грн із автовокза-
лу «Центральний». Час в 
дорозі: дві години. Звідти 
добратися до с. Швейків 
ще 15 хвилин автобусом 
чи автостопом.

Екоферма «Веселі козенята»

Екоферму «Веселі козе-
нята», що в селі Хомівка 
на Зборівщині, за 17 км від 
Тернополя, відвідало вже 
чимало гостей з різних об-
ластей і навіть з-за кордону. 
Десять років тому подружжя 
тернополян Тарас і Галина 
Назари купили посеред лісу 
стару хатину й почали розво-
дити на обійсті тварин. Нині 
у господарів є вже майже 
сотня кіз та овець, корова, 
кілька поросят, кури, качки, 
собаки, голуби. Тарас окрес-
лює своє хобі як агротуризм, 
адже пропонує відпочинок 
на території ферми для ро-
дин та компаній, поєднаний 
з екскурсією, купанням у ба-
сейні, приготуванням страв 
із натуральних продуктів. 
Гостям пропонують актив-
ний відпочинок веломарш-
рути, збирання ягід, грибів. 
Господар варить смачні сири 
й частує ними гостей. Ро-
дзинкою господарів є при-
готування унікального мо-
розива з козячого молока. 
Невдовзі почне приймати на 
ночівлю відвідувачів екофер-
ми, для цього звів будинок.

Що входить у відпочинок в 
екофермі «Веселі козенята»?

На сайті ферми є перелік 
основних пропозицій. На 
даний момент у «Веселих 
козенятах» пропонують 
екскурсію по фермі, яка за-
кінчується дегустацією си-
рів або без такої дегустації. 
Одноденний відпочинок на 
фермі, де є у розпоряджен-
ні велика альтанка, мангал, 
тандир і каркасний басейн, 
можна попробувати себе в 
ролі доярки, є можливість 
приїхати з палатками.

Цін на вхід, послуги, екс-
курсії і на сири у відкритому 
доступі не знаходимо. Чоло-
вік, який відповів за контак-
тним телефоном, каже, що 
екскурсія, яка закінчується 
дегустацією сирів. коштує150 
гривень з людини. Просто 
зайти на ферму і подивитися 
на тварин без дегустації – 85 
гривень з людини. Ціна си-
рів від 350 до 600-650 грн/кг. 

Чим добратися: автобу-
сом Тернопіль-Хомівка за 
20 грн із автовокзалу «Цен-
тральний». Час в дорозі: пів 
години.
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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, 02.05, 
05.10 Новини
07.05, 00.25 Т/с «Масантонiо»  
08.05 Маршрутом змiн
08.25, 11.25 Вiдтiнки України
08.55, 04.40 Енеїда
09.05 Телепродаж
09.35 Т/с «Курорт»
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя
15.10, 21.45, 00.10, 02.40, 
05.45 Спорт
15.20 UA: Фольк. Спогади
16.20 Ювiлейний концерт гур-
ту «Пiккардiйська Терцiя»
17.30 #ВУКРАЇНI
18.55, 22.00 Д/ц «Дика приро-
да Iндокитаю»
20.00 Д/ц «Найдикiше мiсто 
свiту: Манаус»
23.00 Розважальна програма 
з Майклом Щуром  
01.20, 02.55 Суспiльна студiя. 
Головне
03.45 Д/ф «Перехрестя 
Балу» …

1+1
05.30, 03.40 «Життя вiдомих 
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.10 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.45 Т/с «Моя улюбле-
на Страшко»
22.45 Т/с «Родичi» …
23.50 Х/ф «Джоннi Iнглiш: 
Перезапуск»  
01.50 Х/ф «Пандорум»  

IНТЕР
05.25, 23.05 «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 Х/ф «Один шанс на двох»  
14.35, 15.35 «Вещдок»
16.30 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Сiмнадцять миттє-
востей весни»
00.55 Х/ф «Замерзлi»  
02.30 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Факти
04.45 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Скетч-шоу «На трьох»  
11.00, 13.15 Х/ф «Згадати все!»  
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 17.45 Т/с «Дiльничний 
з ДВРЗ»  
14.55, 16.15, 22.25 Т/с «Пес»  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.20, 02.10 Секретний фронт
21.30 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ-2» 16+ Прем'єра
23.45 Х/ф «Вбити Бiлла-2»  
02.50 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.40 Т/с «Комiсар Рекс»
09.30 «МастерШеф» …
13.05, 14.50 Т/с «Слiпа» …
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-

вини»
15.40, 18.05 Т/с «Слiд 16+»
19.05 «Супербабуся» …
20.15, 22.50 Т/с «Колiр при-
страстi 16+»
00.05 Т/с «Червонi браслети»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.15 «Орел i Решка»
09.15 Т/с «Надприродне»  
11.00 «Кохання на виживання»  
13.00 Х/ф «Перл Харбор»
16.50 «Хто зверху?» …
21.00 Х/ф «Нiчнi iгри»  
23.00 Х/ф «Встигнути до…»  
01.00 «Вар'яти» …
02.45 «Служба розшуку дiтей»
03.00 «Зона ночi»
04.55 «Абзац!»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.20 Х/ф «Як все заплутано»  
11.40 Х/ф «Дивергент 3: 
Вiддана»
14.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
16.00, 03.55 Панянка-селянка
17.00 Богиня шопiнгу. Екстре-
мальний сезон
18.00 СуперЖiнка
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 
пiд Полтавою
19.30, 20.30 Танька i Володька
22.00 Т/с «Ромео i Джульєтта 
з Черкас»  
23.00 Сiмейка У
00.00 Країна У
03.05 Вечiрка 2
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 Х/ф «Крепкий орешек-2»  
08.20 Х/ф «Крепкий орешек-3»  
11.00 Т/с «Охотники за древ-
ностями»
12.55, 16.55, 19.30 «Затерян-
ный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
20.25, 21.30 Т/с «Козырное 
место»  
22.30, 00.05 Т/с «CSI: Место 
преступления»  
01.55 Т/с «Встречная полоса»  
02.45 «Вiдеобiмба-2»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

ЧЕТВЕР,16вересня

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, 02.05, 
05.10 Новини
07.05, 00.25 Т/с «Масантонiо»  
08.05 Маршрутом змiн
08.25, 11.25 Вiдтiнки України
08.50, 04.40 Енеїда
09.05 Телепродаж
09.35 Т/с «Курорт»
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя
15.10, 21.45, 00.10, 02.40, 
05.45 Спорт
15.20 UA: Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Iво Бобул
17.30, 20.00, 20.25 Д/ц «Най-
дикiше мiсто свiту: Манаус»
18.55, 22.00 Д/ц «Дика приро-
да Iндокитаю»
23.00 Схеми. Корупцiя 
в деталях
01.20, 02.55 Суспiльна студiя. 
Головне
03.45 Д/ф «Клiтка для двох»

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, 04.15 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «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 «Шлюб — це 
тимчасово»  
02.50 Х/ф «Сек'юрiтi»  

IНТЕР
05.25, 23.05 «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 Х/ф «Великолепный»
14.35, 15.25 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00, 19.00, 03.20 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Сiмнадцять миттє-
востей весни»
00.55 Х/ф «Трикутник»  
02.35 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»
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 но-
вини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Скетч-шоу «На трьох»  
11.20, 13.15 Х/ф «Герой-оди-
нак»  
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 17.45 Т/с «Дiльничний 
з ДВРЗ»  
14.55, 16.15, 22.25 Т/с «Пес»  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20, 01.55 Анти-зомбi
21.30 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ-2» 16+ Прем'єра
23.45 Х/ф «Чорна дiра»  
03.05 Я зняв!

СТБ
05.30 Т/с «Коли ми вдома»
06.15 Т/с «Комiсар Рекс»
10.10 «МастерШеф» …
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа» …
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.40, 18.05 Т/с «Слiд 16+»
19.05 «Супербабуся» …
20.15, 22.50 Т/с «Колiр при-
страстi 16+»
00.05 Т/с «Червонi браслети»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.15 «Орел i Решка»
09.20 Т/с «Надприродне»  
12.50 «Кохання на виживання»  
14.45 Х/ф «Знайомство з 
батьками»
17.00, 19.00 «Хто зверху?» …
21.00 Х/ф «Училка»  
22.55 Х/ф «Тупий та ще 
тупiший 2»  
01.05 «Вар'яти» …
02.50 «Служба розшуку дiтей»
03.00 «Зона ночi»
04.55 «Абзац!»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.25 М/ф «Замбезiя»
11.10 Х/ф «Аватар»
14.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
16.00, 03.55 Панянка-селянка
17.00 Богиня шопiнгу. Екстре-
мальний сезон
18.00 СуперЖiнка
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 
пiд Полтавою
19.30, 20.30 Танька i Володька
22.00 Т/с «Ромео i Джульєтта 
з Черкас»  
23.00 Сiмейка У
00.00 Країна У
03.05 Вечiрка 2

05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 Х/ф «Врата воинов»  
08.05 Х/ф «Баал, бог грозы»  
09.55 Т/с «Охотники за древ-
ностями»
12.50, 16.55, 19.30 «Затерян-
ный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15, 01.50 «Спецкор»
18.50, 02.20 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
20.25, 21.25 Т/с «Козырное 
место»  
22.25, 00.00 Т/с «CSI: Место 
преступления»  
02.50 «Вiдеобiмба-2»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

П`ЯТНИЦЯ,17вересня

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, 02.05, 
05.10 Новини
07.05, 00.25 Т/с «Масантонiо»  
08.05 Маршрутом змiн
08.25, 11.25 Вiдтiнки України
08.55 Енеїда
09.05 Телепродаж
09.35 Т/с «Курорт»
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя
15.10, 21.45, 00.10, 02.40, 
05.45 Спорт
15.20 UA: Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Наталiя 
Валевська
17.15 Мiста та мiстечка
17.30 Перша шпальта
18.55, 22.00 Д/ц «Дика приро-
да Iндокитаю»
20.00, 20.25 Д/ц «Найдикiше 
мiсто свiту: Манаус»
23.00, 04.40 #ВУКРАЇНI
01.20 Суспiльна студiя. 
Головне
02.55 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»

1+1
05.05, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.05, 04.15 «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, 14.15 «Твiй день»
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Одруження наослiп 7»
22.20 Х/ф «Управлiння гнiвом»  
00.25 Х/ф «Кара небесна»
02.30 Х/ф «Карти, грошi, два 
стволи»  

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 Х/ф «Невиправний»
14.35, 15.35, 01.20 «Вещдок»
16.30 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Граф Монте-Крi-
сто»
03.25 «Орел i Решка. Шопiнг»

ICTV
04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25, 01.25 Факти
04.45 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм

10.10, 20.10 Дизель-шоу …
11.45, 13.15, 23.00, 01.50 Скетч-
шоу «На трьох»  
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 17.45 Т/с «Дiльничний 
з ДВРЗ»  
14.50, 16.15 Т/с «Пес»  
18.45 Факти. Вечiр
03.25 Я зняв!

СТБ
05.25 «Врятуйте нашу сiм'ю 
16+»
11.15, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» 
…
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
19.00, 22.50 «Холостячка 
Злата Огнєвiч» …
01.30 «Як вийти замiж 16+»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.15 «Орел i Решка»
09.20 «Екси»  
11.40 «Аферисти в сiтях»  
12.40 «Пекельна кухня»
14.55 Х/ф «Знайомство з 
Факерами»  
17.15 Х/ф «Знайомство з 
Факерами 2»  
19.15 Х/ф «Стажер»  
21.55 Х/ф «Областi темряви»  
00.00 Х/ф «Лiки вiд щастя»  
02.50 «Служба розшуку дiтей»
03.00 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Продюсер»  
11.15 М/ф «Мадагаскар 2»
13.00 4 весiлля
14.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
16.00, 03.05 Панянка-селянка
17.00 Богиня шопiнгу. Екстре-
мальний сезон
18.00 СуперЖiнка
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 
пiд Полтавою
19.30, 20.30 Танька i Володька
22.00 Т/с «Ромео i Джульєтта 
з Черкас»  
23.00 Сiмейка У
00.00 Країна У
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.15 Х/ф «Крепкий орешек-4»  
08.55  
10.50 Т/с «Охотники за древ-
ностями»
12.45 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15, 03.00 «Спецкор»
18.50, 03.30 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 Х/ф «Kingsman: Секрет-
ная служба»  
22.00 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо»  
00.50 Х/ф «Крепкий орешек-3»  
04.00 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.25 «Вiдеобiмба-2»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

СУБОТА,18вересня

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.05, 04.05 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.20, 03.10, 05.35 Новини
07.10 М/ф
08.05 Д/ц «Дикi тварини 
в зоопарку Сан-Дiєго»
08.30, 03.35 #ВУКРАЇНI
09.05 Телепродаж
09.35 Х/ф «Поруч з Iсусом: 
Йосип з Назарета»
11.25 Х/ф «Поруч з Iсусом: 
Юда»
13.15 Х/ф «Легенда про княги-
ню Ольгу»
15.40 Країна пiсень
16.40 Концерт. Пiснi про 
кохання
17.40 Х/ф «Катинь»  
20.00, 21.25 Т/с «Артур та 
Джордж»  

23.45 Д/с «Секрети iсторiї. 
Портрети»
01.55 Д/ц «Дика природа Iн-
докитаю»
02.45 Д/ц «Найдикiше мiсто 
свiту: Манаус»
05.05 Я вдома

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
18.30 «Свiт навиворiт — 12. 
Пакистан»
19.30, 04.50 ТСН
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Маскарад»
22.20 «Жiночий квартал»
00.00 «Свiтське життя. 2021»
01.00 Х/ф «Зоонаглядач»  
02.55 Х/ф «Дзеркала» 

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 03.10 «М/ф»
05.55 «Орел i Решка. На краю 
свiту»
06.55 «Слово Предстоятеля»
07.05 Х/ф «Великолепный»
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
12.00 Х/ф «Солодка жiнка»
14.00 Х/ф «Самотнiм надаєть-
ся гуртожиток»
15.50 Х/ф «За сiмейними 
обставинами»
18.30, 20.30 Х/ф «Пригоди 
Шерлока Холмса та доктора 
Ватсона. Знайомство»
20.00 «Подробицi»
22.00 Ювiлейне шоу Валерiя 
Леонтьєва «Я вернусь…» 
Прем'єра
00.25 Х/ф «Любов на ас-
фальтi»  
02.25 Д/п «Прокляття Скiф-
ських курганiв»
03.30 Х/ф «Артист iз Ко-
ханiвки»
04.40 Х/ф «Солом'яний 
капелюшок»

ICTV
04.15 Скарб нацiї
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.55 Анти-зомбi
05.40 Громадянська оборона
06.35 Прихована небезпека
07.35 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ»  
11.30, 13.00 Х/ф «Три iкси: 
Реактивiзацiя»  
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф «Праведник»  
16.10 Х/ф «Праведник-2»  
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Гладiатор»  
22.10 Х/ф «Робiн Гуд» (2010)  
01.00 Х/ф «Герой-одинак»  
02.45 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.35, 10.55 Т/с «Колiр при-
страстi 16+»
07.55 «Неймовiрна правда 
про зiрок»
16.40, 23.00 «Звана вечеря» …
19.00 «МастерШеф» …

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 00.50 «Вар'яти» …
06.00 «Хто проти блонди-
нок?» …
08.00, 10.00 «Kids time»
08.05 М/ф «Велика втеча»
10.05 «Орел i решка. Земляни»
11.00 «Орел i решка. Чудеса 
свiту»
12.10 «Орел i Решка»
12.50 «Хто зверху?» …
14.50 Х/ф «Стажер»  
17.15 Х/ф «Дiм з приколами»
19.00 Х/ф «Люди в чорному»  
21.00 Х/ф «Люди в чорному 2»
22.50 Х/ф «Нiчнi iгри»  
02.35, 03.00 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Мадагаскар 3»
12.45, 14.15, 15.45, 23.20, 

00.20, 01.15 Одного разу пiд 
Полтавою
13.45, 00.50 Сiмейка У
15.15, 23.50, 02.00 Танька i 
Володька
16.45 Х/ф «Святий Вiнсент»  
18.50 Х/ф «Упiймай шахрайку, 
якщо зможеш»  
21.00 Х/ф «Шпигунка»  
02.30 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
06.55 «Затерянный мир»
10.55 Т/с «Перевозчик»  
13.55 Х/ф «Горячие головы»
15.40 Х/ф «Горячие головы-2»
17.30 Х/ф «Уцелевшая»  
19.25 8 тур ЧУ по футболу 
«Динамо» — «Александрия»
21.25 Х/ф «Шакал»  
00.00 Х/ф «Крепкий орешек-4»  
02.25 «Вiдеобiмба-2»
04.05 «Совершенно секрет-
но-2017»
05.45 Телемагазины

НЕДIЛЯ,19вересня

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.05, 04.05 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
23.50, 03.10, 05.35 Новини
07.10 М/ф
08.15 Погода
08.20, 21.25 Д/ц «Найдикiше 
мiсто свiту: Манаус»
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви 
в Українi
13.30, 02.25 Архiмед. Повели-
тель чисел
14.25 Телепродаж
15.00 UA: Фольк. Спогади
15.50 Х/ф «Катинь»  
18.20 Т/с «Артур та Джордж»  
22.00 Д/с «Вердикт iсторiї»
23.10 Розважальна програма з 
Майклом Щуром  
00.15 Х/ф «Легенда про княги-
ню Ольгу»
03.35 #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, 02.35 «Свiт навиворiт»
18.30 «Свiтське життя. 2021»
21.00 «Танцi з зiрками 2021»
00.10 Х/ф «Форма води»  

IНТЕР
06.55 Х/ф «Невиправний»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше 
життя»
12.50 «Вещдок. Опережая 
время»
17.30 Х/ф «Граф Монте-Крi-
сто»
20.00 «Подробицi тижня»

22.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора Ватсона. 
Знайомство»
00.50 «Вещдок»

ICTV
04.30 Скарб нацiї
04.40 Еврика!
04.45 Факти
05.10 Прихована небезпека
05.55 Анти-зомбi
06.55 Секретний фронт
07.55 Громадянська оборона
08.55 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ»  
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Пес»  
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «Король Артур: 
Легенда меча» …
23.50 Х/ф «Закатати в ас-
фальт» 
02.45 Я зняв!

СТБ
05.20 Т/с «Колiр пристрастi 
16+»
10.10 «МастерШеф» …
14.25 «Супербабуся» …
19.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси 16+»
21.00 «Один за всiх 16+»
22.15 «Таємницi ДНК 16+»

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 «Вар'яти» …
07.35, 09.30 «Kids time»
07.40 М/ф «Том i Джеррi: 
Повернення до країни Оз»
09.35 Х/ф «Волохатий тато»
11.35 Х/ф «101 далматинець»
13.35 Х/ф «Дiм з приколами»
15.10 Х/ф «Люди в чорному»  
17.10 Х/ф «Люди в чорному 2»
18.55 Х/ф «Люди в чорному 3»  
21.00 Х/ф «Люди в чорному: 
Iнтернешнл» …
23.30 «Improv Live Show» …

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Замбезiя»
12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
00.40, 01.40 Одного разу пiд 
Полтавою
13.30, 16.30 Сiмейка У
15.00, 01.10 Танька i Володька
18.00 М/ф «Рапунцель: Заплу-
тана iсторiя»
20.00 Х/ф «Красуня i Чудо-
висько»
22.30 Х/ф «Кохання та iншi 
лiки»  
02.25, 04.10 Панянка-селянка
03.15 Вечiрка 2
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
07.55 «Затерянный мир»
13.00 Х/ф «Kingsman: Секрет-
ная служба»  
15.25 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо»  
18.15 Х/ф «Самолет прези-
дента»  
20.50 Х/ф «Багровые реки»  
22.55 Х/ф «Ронин»
01.30 «Вiдеобiмба-2»
04.50 «Лучшее»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины
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МАРІЯ БОЧАН, 096-286-68-23, MARIIA.
BOCHAN@GMAIL.COM

11 вересня відбувся ювілейний 
25-й пробіг навколо Тернопіль-
ського ставу на  9 кілометрів, при-
свячений Дню фізичної культури 
і спорту. На забіг зареєструвалось 
300 учасників з Тернополя і об-
ластей України.

Наймолодшому бігуну — сім 
років. Був навіть учасник, якому 
81 рік! Змагання були особисті, пе-
реможець визначався за кращим 
часом, окремо серед жінок і чо-
ловіків в 13-ти вікових категоріях.

Переможниця у категорії «Абсо-
лют» серед жінок 25-річна Валерія 
Зіненко приїхала на забіг з Іва-
но-Франківська. Це перші змаган-
ня дівчини після травми, але і це 
не завадило їй вибороти перемогу. 

– Насправді я до останнього не 
вірила, що переможу, бо це мої 
перші змагання після травми, я 
мала досить довгу перерву у спорті. 
Також я знала, що дівчата добре 

готувалися. Коли я залишилася з 
Наталею Стребковою вдвох (учас-
ниця Олімпіади в Токіо – прим. 
ред. ), то подумала, як класно, що 
буду сьогодні друга. Якщо чесно, 
навіть не розраховувала попасти 
в трійку. Але мені класно біглось. 
Я член збірної команди України з 
легкої атлетики, цьогорічна чемпі-
онка України на 10 тисяч метрів. 
Це близька мені дистанція, – роз-
повідає переможниця.

Ми запитали, як Валерія думає 
розпоряджатися подарунком.

– Всі наші зароблені гроші за-
звичай йдуть на самопідготовку. 
Ці гроші швидше за все підуть на 
спортивні збори у Високогір'ї, – 
ділиться спортсменка.

А 27-річний переможець у ка-
тегорії «Абсолют» серед чоловіків 
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Наймолодшому бігуну 
— сім років. Був навіть 
учасник, якому 81 рік

РЕКЛАМА

СПОРТ

ХТО ШВИДШЕ ПРОБІГ 9 КМ, ТОЙ 
ОТРИМАВ 1000 ДОЛАРІВ
Біг  Про переможців забігу, а також про 
абсолютних переможців, яких нагородили 
тисячею доларів, дізнавалась журналістка 
«RIA плюс»

Богдан-Іван Городиський приїхав 
на Озеряну зі Львова, але представ-
ляє Київ. Каже, що має родичів у 
Тернопільській області.

– Я займаюсь легкою атлетикою, 
не скажу, що дуже сильно готу-
вався до старту. Я бігаю серіями 
стартів, довгими дистанціями. Це 
моя перша Тернопільська озеряна, 
– каже чоловік.

Про те, як розпоряджатиметься 
виграною тисячею доларів, каже, 
ще не думав.

 Чоловік побажав тернополянам 
залишатися щасливими людьми і 
радіти, що живуть у такому кра-
сивому місті.

Стартували і фінішували учасники Озеряни 
біля пристані Тернопільського ставу в парку 
ім. Т. Шевченка

Абсолютними переможцями Озеряни 
стали Валерія Зіненко з Івано-Франківська 
та Богдан-Іван Городиський з Києва (на 
фото в центрі)

Довідка

У категорії «Абсолют» серед 
жінок перемогли:

1. Валерія Зіненко (Івано-Фран-
ківськ) – $1000 
2. Наталія Стребкова (Київ)
3. Лілія Фіськович (Тирасполь)
4. Євгенія Прокоф'єва (Київ)
5. Тетяна Вілісова (Новомосковськ)
6. Олена Коваль (Житомир)
7. Олеся Дідоводюк (Івано-Фран-
ківськ)
8. Тетяна Гамера (Київ)
 

У категорії «Абсолют» серед 
чоловіків перемогу здобули: 
1. Богдан-Іван Городиський 
(Київ) – $1000 
2. Іван Стребков (Бучач)
3. Дмитро Сірук (Костопіль)
4. Василь Коваль (Житомир)
5. Дмитро Дідоводюк (Іва-
но-Франківськ)
6. Андрій Атаманюк (Кам'я-
нець-Подільський)
7. Ігор Гелетій (Івано-Фран-
ківськ)
8. Володимир Киц (Терезине)
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***
Одеса, пляж Ланжерон:
— Софо Мойсеївно, ви чому не 
купаєтеся?
— Я вас благаю! В моєму віці? Для 
кого?

***
— Жоро, прийми факс — сказав 
злодій-домушник своєму спільни-
ку, просовуючи апарат у кватирку.

***
Справжній дипломат завжди знає, 
що запитати, коли не знає, що 
відповісти.

***

У коридорі ветеринарної клініки 
на одному стільці сидить курка, а 
на іншому лежить яйце. З кабінету 
виходить ветеринар і питає:
— Ну, і хто перший?

***
Ось найкраща порада, яку можна 
дати юнацтву: знайди щось, що 
тобі подобається робити, а потім 
знайди кого-небудь, хто буде тобі 
за це платити.

***
Мені завжди не вистачало ви-
тримки. На мою зарплату хороший 
коньяк не купиш.

***
Чоловіча правда: люблю одну, хочу 
іншу, а сплю з усіма іншими.

***
Зараз авіакомпанії пишуть, що 
сподіваються на наше розуміння 
і підтримку в цей важкий час. 
Хочеться запитати: а де було ваше 
розуміння, коли моя валіза важила 
23,1 кг?

***
До весілля батьки подарували нам 
вбиту хрущовку. Ми взялися за 
ремонт, але на вулиці був лютий, і 
батьки порадили почекати кілька 

місяців. Порада була слушна, че-
рез кілька місяців реально звикли.

***
— Сімейний стан?
— Відряджений!

***
— Ти мене більше не любиш, — 
скаржиться дружина чоловікові. — 
Раніше ти цілими вечорами сидів 
навпроти мене, дивився мені в очі 
й тримав мої руки у своїх...
— Але, дорога, після того, як ми 
продали твоє піаніно, я більше не 
бачу в цьому необхідності.

***

РОЗВАГИ
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ОВЕН Початок осені для 
самотніх Овнів — вельми 

неоднозначний час. З одного боку, 
розташування небесних тіл обіцяє 
їм низку романтичних знайомств. 
Але з іншого — можливі болісні 
розчарування. Зірки радять не 
робити поспішних висновків.

ТЕЛЕЦЬ У цей період 
зірки настійно радять 
сімейним представникам 

знака зберегти почуття партнера. 
Є велика ймовірність, що ваші, на 
перший погляд, невинні заува-
ження або сказані мимохідь слова 
можуть стати причиною серйозно-
го конфлікту.

БЛИЗНЮКИ У цей період 
зірки обіцяють низку 
романтичних і спонтанних 

зустрічей. А тому радять представ-
никам знака приділити більше 
уваги своїй зовнішності. Адже 
«та сама» зустріч може трапитися 
навіть під час поїздки на роботу.

РАК Зірки обіцяють Ракам 
подорожі. І якщо для 
сімейних представників 

знака це стане чудовою нагодою 
«запалити» свої стосунки з новою 
силою, то для самотніх сердець 
спонтанна поїздка може стати 
початком позитивного повороту в 
сфері особистих взаємин.

ЛЕВ У вересні пристрасті у 
стосунках сімейних Левів 
можуть розгорітися з но-

вою силою. Головне — не боятися 
зробити перший крок у цьому 
напрямку. Саме ви можете задати 
потрібний настрій у вашій парі.

ДІВА Самотніх Дів може 
накрити хвилею ностальгії 
за минулими стосунками. 

Але зірки радять не йти на поводу 
у своїх емоцій. Можете зіткнутися 
з новим і ще більшим розчаруван-
ням. Сімейних же представників 
знака чекає романтичний сюрприз. 

ТЕРЕЗИ Початок місяця 
для самотніх Терезів 
— час внутрішніх змін. 

Найімовірніше, представники 
знака зможуть розібратися в собі 
і зробити потрібні висновки. Що 
надалі допоможе їм побудувати 
міцні і стабільні стосунки. 

СКОРПІОН У цей період 
ваша половинка може 
стати вам найкращим 

порадником. Намагайтеся при-
слухатися до слів коханої людини. 
Це допоможе уникнути багатьох 
прикрих промахів.

СТРІЛЕЦЬ У вересні 
зірки радять самотнім 
Стрільцям не покладати 

великих надій на нові романтичні 
знайомства. Є ризик, що ваші очі-
кування не виправдаються. Та не 
поспішайте засмучуватися — ваша 
доленосна зустріч ще попереду.

КОЗЕРІГ Зараз сімей-
ним Козерогам варто 
частіше брати ініціативу 

в свої руки. Романтичні вчинки, 
несподівані побачення і милі сюрп-
ризи не залишать кохану людину 
байдужою. Пристрасть між вами 
розгориться з новою силою.

ВОДОЛІЙ Зірки радять 
Водоліям, які вже знайш-
ли своє кохання, проявити 

максимальну щирість у спілкуванні 
з партнером. Імовірно, що ваші 
стосунки вже давно дозріли до 
того, щоб перейти на новий рівень.

РИБИ Розташування не-
бесних тіл може підштов-
хувати Риб до надмірних 

ревнощів і підозрілості. Та перш 
ніж сумніватися в щирості почуттів 
вашої половинки, постарайтеся 
відсторонитися від емоцій. Ваші 
претензії безпідставні.

Гороскоп стосунків

АНЕКДОТИ

СЕРЕДА, 
15 ВЕРЕСНЯ

+12°С     +20°С +11°С     +22°С

ЧЕТВЕР, 
16 ВЕРЕСНЯ

+11°С     +22°С +11°С     +24°С

П’ЯТНИЦЯ, 
17 ВЕРЕСНЯ

+16°С     +23°С +15°С     +25°С

СУБОТА, 
18 ВЕРЕСНЯ

+11°С     +17°С +11°С     +19°С

НЕДІЛЯ, 
19 ВЕРЕСНЯ

+9°С     +11°С +7°С     +14°С

ПОНЕДІЛОК, 
20 ВЕРЕСНЯ

+7°С     +9°С +6°С     +13°С

ВІВТОРОК, 
21 ВЕРЕСНЯ

+5°С     +7°С +4°С     +8°С

Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

Цього тижня  
іменини  
святкують

15 вересня: 
Антон, Анатолій, 
Богдан, Віктор, Василь, 
Володимир, Юхим, 
Герман, Іван, Леонід, 
Микола, Михайло, Павло, 
Петро, Степан, Федот, 
Федір, Пилип, Юліан, 
Серафима, Ксенія

16 вересня: 
Андрій, Олексій, Василь, 
Володимир, Юхим, Іван, 
Костянтин, Ілля, Михайло, 
Петро, Микола, Роман, 
Філіп, Сергій, Домініка, 
Василина

17 вересня: 
Василь, Олександр, 
Григорій, Іван, Михайло, 
Митрофан, Мойсей, 
Микола, Петро, Павло, 
Федір, Степан, Юліан, 
Євгенія

18 вересня: 
Олексій, Олександр, 
Опанас, Давид, Гліб, 
Юхим, Захар, Максим, 
Федір, Іраїда, Єлизавета, 
Раїса

19 вересня: 
Всеволод, Андрій, Давид, 
Дмитро, Денис, Іван, 
Костянтин, Кирило, 
Макар, Михайло, Фекла

20 вересня: 
Андрій, Олександр, 
Василь, Євген, Григорій, 
Іван, Лев, Макар, 
Михайло, Петро, Микола, 
Степан

21 вересня: 
Георгій, Іван, Марія

***
— Ти розповідав, що твій папу-
га розмовляє. Я ж стільки раз 
у тебе був, а ні слова від нього 
не чув.
— Просто він відчуває, кому 
небезпечно сказати зайве.

***
— Галю, як пройшло твоє по-
бачення?
— Довелося дати ляпаса аж 5 
разів!
— Приставав?
— Засинав.

***
Розмова по рації:
— Перший! Перший! Я — дру-
гий! Третім будеш?

***

МАЙДАН ВОЛІ

РАЙОН «ДРУЖБА»

НАБЕРЕЖНА СТАВУ

З одного ракурсу

Як змінилось місто  
за 45 років

БУЛО:
По центру площі, неподалік готелю 
«Тернопіль» стояв пам’ятник Леніна. 
Йому клали квіти молодята та 
школярі

БУЛО:
Раніше на «Дружбі» стояв танк Т–34. 
Однак його перенесли до Старого 
парку

БУЛО:
Набережну раніше оточувала 
огорожа з каменю. Тротуари були 
асфальтовані

СТАЛО:
У 1990-му році Тернопіль став 
другим містом, де зняли пам’ятник 
вождю. Згодом тут встановили 
пам’ятник Данилу Галицькому

СТАЛО:
Тепер на цьому місці заклад 
громадського харчування

СТАЛО:
Тепер навколо Ставу металевий 
паркан, бруківка та велодоріжки. 
Невелику зелену зону посеред 
вулиці зберегли


