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ТЕРНОПОЛЯНКА — У ФІНАЛІ «МІС УКРАЇНА» с.14

 Вартість проїзду необхідно збільшити, 
наголошує начальник міського управління 
транспортних мереж та зв’язку Олег 
Вітрук. За його словами, вже підготували 
проєкти рішень виконкому про зростання 
ціни. Тариф хочуть зробити однаковим як 
для маршруток, так і тролейбусів

 Скільки ж будемо платити? У міськраді 
кажуть про 8—10 грн. Однак перевізники 
просять 12 грн. Інакше, кажуть, не 
виживуть… При цьому рівень комфорту 
для пасажирів, очевидно, так і не 
зміниться с.3

ПРОЇЗД  БУДЕ  ПО  8–10  ГРН

Передплачуйте газету
за телефоном 098-477-12-70
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу (диспетчер) 51-97-58,   

(050) 437-43-53

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія Тернопільської міської ради 

у робочі дні, з 9.00 до 18.00 

067-009-15-40

Довідкова залізничного вокзалу 47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова -  

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

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

КОНФЛІКТ

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст Ірина Белякова.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

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

Нагадаємо, Надія Медецька 
раніше викладала у Чугалівській 
гімназії, та після того, як влітку 
влада Кременецької ОТГ реорга-
нізувала невеликий навчальний 
заклад у початкову школу, вчителі 
та батьки вийшли на мітинги і 
протести. Вони не хотіли, щоб 
діти залишилися без сільської 
школи, а варіант з їх навчанням 
у місті не розглядали.

Тоді освітянка прийняла рішен-
ня розпочати голодування.

На дев’ятий день 
голодування 
потрапила до лікарні 

Протягом дев’яти днів вона при-
ходила до міської ради Кремен-
ця та висловлювала свій протест. 
На дев’ятий день її самопочуття 
погіршилося, а після спілкуван-
ня сімейна лікарка викликала їй 
швидку. Це підтверджують у ра-
йонній клінічній лікарні Кременця.

— Швидка привезла пацієнтку 
о 12 годині, — кажуть у приймаль-
ні. — У приймальному відділі їй 
прокапали глюкозу. Від госпіта-
лізації вона відмовилася.

За словами пані Медецької, 
на дев’ятий день голодування вона 
втратила свідомість.

— Стан мій був досить поганий. 
Мене трусило, морозило. Сімей-
на лікарка запитала дозволу, щоб 
викликати швидку, і я погодила-
ся, — каже вона.

Сімейна лікарка вчительки 
Оксана Ципішева розповіла, що 
стан здоров’я її пацієнтки неабияк 
стурбував.

— Спілкувалася з нею в те-
лефонному режимі. Ті скарги 
на здоров’я, про які вона розпо-

ГОЛОДУЄ, БО ЗАКРИЛИ ШКОЛУ. 
ЧОМУ НЕ ЧУЮТЬ ВЧИТЕЛЬКУ?
Протест  За 10 днів голодування 
під стінами Кременецької міськради 
самопочуття Надії Медецької 
погіршилося. Та вона продовжує 
голодувати. Таке рішення вона прийняла 
після зустрічі з міським головою Кременця 
та керівником міського управління освіти. 
До чого ж дійшли сторони, дізнавалися 
«RIA плюс»

віла, викликали тривогу. Я вмовила 
її викликати швидку. Хоча вона 
боялася, що це перерве голодуван-
ня, — пояснила лікарка.

Мала зустріч з 
міським головою 

А 17 вересня вчителька нареш-
ті мала зустріч з міським головою 
Кременця Андрієм Смаглюком 
та начальницею міського відділу 
освіти Наталією Щербатюк. Про 
результати зустрічі розповіла жур-
налісту «RIA плюс».

Сторони домовилися, що з по-
неділка, 20 вересня, дітей мали б 
возити шкільним автобусом у на-
вчальний заклад у сусідньому селі 
Плоске. Робити це повинні в су-
проводі поліції, оскільки маршрут 
ще не розробили та не узгодили.

— Гімназія в селі Чугалі не пра-
цюватиме, принаймні, цього 
року, — каже пані Медецька. — 
Пояснюють, що це нереально, 
хіба піднімати це питання перед 
початком наступного навчального 
року. Але діти мусять десь вчитися.

До 17 вересня діти в селі Чугалі, 
які цьогоріч пішли в п’ятий-дев’я-
тий класи, ще жодного дня не на-
вчалися в школі.

Чи припинить 
голодування?

Щодо працівників колишньої 
гімназії, найімовірніше, вони пі-
дуть на біржу праці.

— Розумієте, у міськраді дали 
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На дев’ятий день 
голодування вчительку 
забрала швидка, проте 
від госпіталізації вона 
відмовилася

пропозиції трьом вчителям щодо 
подальшого працевлаштування. 
Одній — сім годин на тиждень 
інформатики, ще одна вакансія — 
група продовженого дня, і мені 
пропонували десять годин на тиж-
день викладати у селі Кушлин, — 
розповідає вчителька.

Але такі пропозиції або не по-
кривають витрат на добирання 
до роботи, або ж є малооплачу-
ваними.

Також, за словами пані Надії, 
перший заступник міського голови 
та начальник відділу освіти отри-
мали догани за те, що оптимізацію 
провели неналежним чином.

— Вони 20 серпня прийняли 
заклад як гімназію, а через десять 
днів повідомили, що в селі буде 
початкова школа. Тому це занад-
то, — продовжує освітянка.

Та навіть після зустрічі з мером 
голодування наша співрозмовни-
ця не припинить, поки погоджені 
вимоги не виконають.

— Я не вірю, що буде організо-
вано так, як говорять. До того ж, 
це питання ще не узгодили з бать-
ками, — пояснює пані Медецька. — 
Я знесилена, але продовжую голо-
дувати вдома.

У понеділок діти 
поїхали до школи 

Міський голова Кременця Ан-
дрій Смаглюк 17 вересня підтвер-

див, що переговори з вчителькою 
дійсно були. 20 вересня діти села 
Чугалі разом з батьками поїхали 
шкільним автобусом до навчально-
го закладу в сусідньому селі Плоске 
у супроводі поліції, запевняє він.

— Ми доручили начальнику 
міського відділу освіти повідоми-
ти батьків, аби ті спільно з дітьми 
поїхали в школу в понеділок зран-
ку, — каже міський голова.

Підтвердив очільник Кременця і 
той факт, що його перший заступ-
ник та начальник міського відділу 
освіти отримали догани.

— Так, за порушення виконав-
ської дисципліни, — каже він. — 
Не хочу зараз це коментувати, але 
догани вони отримали.

На жаль, інших 
варіантів немає 

Ми поспілкувалися з мамою 
дитини, яка навчається в Чуга-
лівській початковій школі. До рі-
шення підвозити дітей у сусідній 
навчальний заклад вона ставиться 
скептично.

— Немає ще затвердженого 
шкільного маршруту, тому поки 
важко щось прокоментувати. 
Чесно, я хочу, щоб діти навчали-
ся у нашій школі, але в нас вже 
немає варіантів, — пояснила.

Також мама учениці розпові-
ла, що взимку добирання дітей 
до школи будуть дуже складни-

ми, адже в снігову погоду батьки 
тричі подумають, перш ніж садити 
дитину у шкільний автобус.

До того ж, у дітей можуть ви-
никнути проблеми з адаптацією 
в новій школі. Та оскільки їм по-
трібно навчатися, іншого вибору, 
аніж возити їх у Плосківську шко-
лу, нема.

Чи продовжила 
голодування?

Ми поспілкувалися з Надією 
Медецькою у вівторок, 21 ве-
ресня, та запитали про її само-
почуття і чи продовжила вона 
голодування після того, як діти 
поїхали до школи.

— Моє здоров'я більш-менш, — 
відповіла вона. — Продовжую 
голодувати далі. Хоча я мала пе-
рерву, коли мене прокапували 
глюкозою в лікарні. Щодо нав-
чання, в понеділок діти відвідали 
школу, але документів з Чугалів-
ської школи не забирають, тому 
що іще немає погодженого марш-
руту до школи в сусідньому селі.

Своє голодування жінка про-
довжить, поки дітям не створять 
всі умови для доступного доби-
рання до навчального закладу з 
погодженим маршрутом, а та-
кож поки всі винні в створенні 
нестерпних умов для викладачів 
Чугалівської школи, не понесуть 
покарання.

Вчителька Надія Медецька голодує з 7 вересня. Дев’ять днів — біля міської ради, а тепер — 
вдома
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пер водії не розраховуватимуть 
пасажирів. 

Квитки тернополяни купува-
тимуть самі у терміналах, або ж 
оплачуватимуть проїзд за допо-
могою телефону, банківською 
картою чи «картою тернополя-
нина».

Ще одне нововведення, яке 
планують, — запровадження по-
слуги єдиного квитка. Вона дає 
можливість для пасажира протя-
гом визначеного часу здійснити 
пересадку в інший транспортний 
засіб безкоштовно.

Зайшовши в тролейбус, па-
сажир валідуватиме свій засіб 
оплати, з нього стягнеться ви-
значена сума за проїзд. Протягом 
30 хвилин пасажир зможе вийти 
з одного транспортного засобу, 
сісти в інший. Ще раз валідува-
ти засіб оплати, але при цьому 
стягнення коштів не буде.

— Згідно з нашими розрахун-
ками, з будь-якої окраїни міста 
протягом 15–20 хвилин можна 
доїхати до найближчих точок 
пересадки, — пояснив Олег Віт-
рук. — Сподіваємося, що вже з 
1 жовтня ми зможемо скориста-
тися нововведеннями.

Перевізники поки 
не в курсі?

Запитуємо у міській раді, чи 22 
вересня на засіданні виконкому 
готов затвердити нові тарифи.

Там інформацію про зміну 
вартості проїзду в громадському 
транспорті коментують наступ-
ним чином:

— Перевізники подали роз-

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

Ще тиждень тому в одній з 
тернопільських телеграм-груп 
з'явилося повідомлення про те, 
що вже з жовтня тернополяни 
платитимуть за проїзд 8–10 грн.  

Як стало відомо редакції, та-
риф для тернополян зросте вже 
у жовтні. Крім того, зміниться 
система розрахунку, а пересад-
ки стануть безкоштовними. Для 
кого будуть пільгові умови? Роз-
повідаємо.

Почнемо з того, що востаннє 
тарифи на проїзд у Тернопо-
лі змінювали у 2018 році. Тоді 
городяни вийшли на акції про-
тесту, а вся країна спостерігала 
за «Транспортним майданом». 
На знак протесту через підняття 
ціни проїзду тернополяни ходили 
пішки, а щонеділі на Театраль-
ному майдані збирали віче.

Перевізники зараз хочуть, 
щоб підвищили тариф у марш-
рутках до 12 гривень, у тролей-
бусах та комунальних автобусах 
до 10 гривень. Для цього вони 
звернулися в міськраду та навели 
власні розрахунки.

Приміром, директор ТОВ 
«Менс-Авто» Андрій Намака 
каже, що подали розрахунки 
міськраді, а які та затвердить, 
не можуть прогнозувати.

— Всі тарифи, які приймали 
до того, не наздоганяли зростан-
ня витрат, — каже Андрій Нама-
ка. — А від початку локдауну ми 
позалазили в борги, як то жар-
тують, кінчайте торгувати, бо 
нема чим решту давати. Думали, 
сподівались, що після каранти-
ну відновиться пасажиропотік, 
а цього не сталось. Зростання 
мінімальної зарплати, зросли 
витрати на пальне і запчастини.

Інші перевізники солідарні з 
ним у прагненнях підвищити 
ціну на проїзд.

Раніше на виконкомі міської 
ради затвердили виділення ко-
штів (20 000 грн) на проведення 
незалежного аудиту. А на 22 ве-
ресня питання змін у транспорті 
також винесли на виконком.

Будемо платити по-
новому 

Нові тарифи, очевидно, за-
твердять. Ще 15 вересня на од-
ній з радіостанцій Тернополя 
начальник міського управління 
транспортних мереж та зв’язку 
Олег Вітрук анонсував зростання 
тарифів на проїзд у громадсько-
му транспорті. Як пояснив пан 
Вітрук в прямому ефірі, протя-
гом 2021 року в містах обласно-
го значення прокотилася хвиля 
здорожчання проїзду в громад-
ському транспорті.

— Ми намагалися стримувати 
зростання тарифів, — каже Олег 
Вітрук. — Але нам треба зберегти 
транспорт та забезпечити переве-
зення. Без належного сполучення 
може зупинитися робота великої 
кількості підприємств.

Враховуючи це, понад місяць 
тому в міськраді вивчали подані 
перевізниками розрахунки нової 
вартості проїзду (за їх розрахун-
ками, вартість проїзду необхідно 

встановити на рівні 12 гривень), 
зауважує він.

— Ми підготували проєкти 
рішень виконкому «Про забез-
печення роботи міського елек-
тричного транспорту» та «Про 
забезпечення роботи міського 
автомобільного транспорту», 
якими передбачена оплата про-
їзду в розмірі 8 гривень при 
розрахунку соціальною «Картою 
тернополянина», 9 гривень — 
при розрахунку неперсоніфіко-
ваним проїзним квитком, яким 
може скористатися будь-хто, 
10 гривень — при розрахунку 
пристроєм з технологією NFC, 
банківською картою та разовим 
проїзним квитком, тому що при 
цьому йде додаткова комісія 
в банк, — пояснив начальник 
управління транспортних мереж.

Тарифи будуть однаковими 
як для автотранспорту, так і 

ПЛАТИТИ БУДЕМО ПО 8–10 ГРИВЕНЬ. 
ГОТІВКУ ТЕПЕР НЕ БРАТИМУТЬ

для тролейбусів. Це пан Вітрук 
обґрунтував тим, що вартість 
електроенергії щороку зростає, 
окрім того, з’явилася додаткова 
оплата за розподіл електроенер-
гії, зросли затрати на утримання 
тягових підстанцій.

— Ніяких дотацій від держа-
ви ми не отримуємо, тому зо-
бов’язані виживати самі, — за-
уважив Олег Вітрук. — Соціальні 
«Картки тернополянина» видали 
135,5 тисячі мешканців міста, 
неперсоніфікованих проїзних 
квитків «на руки» видали орі-
єнтовно 60 тисяч, вони також 
матимуть додаткову пільгу.

Водій 
не здійснюватиме 
оплату готівкою

При розробці нових тарифів 
в міськраді, каже пан Вітрук, 
свідомо виключили можливість 
готівкової оплати в громадському 
транспорті. Це допоможе уник-
нути питань щодо видачі чи 
невидачі квитків, пояснив на-
чальник управління транспорту.

— Водій не матиме службової 
карти, аби реалізовувати квитки 
та не матиме права брати оплату 
за проїзд готівкою. У нас зараз 
завершується робота з компанією 
EasуPay щодо реалізації разових 
проїзних квитків. У Тернополі є 
понад 140 терміналів самообслу-
говування на зупинках громад-
ського транспорту, так і в міс-
цях, де є найбільша присутність 
жителів.

Тобто планують запровадити 
новий спосіб оплати проїзду, те-

Водіям маршруток 
заборонять брати 
плату за проїзд

Ряд нововведень запустять у жовтні, вони торкнуться як водіїв, так і пасажирів 
громадського транспорту Тернополя

Тарифи  Місцеві перевізники просили 
міську раду підняти вартість проїзду до 
10-12 гривень. Начальник управління 
транспорту Олег Вітрук говорить: 
зростання тарифів є неминучим. Тому 
підготували проєкт рішення виконкому 
про підняття ціни. Крім того, у транспорті 
запровадять інші зміни. Про них 
розповідаємо у тексті

рахунки на перегляд тарифів 
за проїзд у громадському тран-
спорті. Управління транспортних 
мереж та управління економіки 
здійснюють перерахунки і на-
дадуть свої висновки. Вартість 
офіційно буде затверджуватися 
виконавчим комітетом, — про-
коментувала речниця міськради 
Мар’яна Зварич.

Але вже увечері 21 вересня на 
тернопільських сайтах опубліку-
вали повідомлення від міськарди 
про зміну вартості проїзду уже 
з 1 жовтня. Тому це рішення є 
неминучим. 

Чи задоволені 
маршрутники

Журналісти також звернулися 
до перевізників, аби дізнатися, 
чи задоволені вони ймовірним 
тарифом і коли проситимуть 
у пасажирів більшу оплату.

Керівник ТОВ «Менс-Авто» 
Андрій Намака розповів, що 
вони до міськради звертаються 
регулярно.

— Ми дали свої розрахунки, 
пропозиції, — каже пан Нама-
ка.— Офіційної відповіді не було.

ФОП Юрій Лагіш пояснив, що 
поки про нові тарифи на проїзд 
говорити рано, адже перевізників 
у міськраді ще не повідомляли 
про їх введення.

— Я до розрахунків міськради 
відношення не маю, — каже пан 
Лагіш. — Не знаю ще, який буде 
проїзд, коли нас повідомлять, 
тоді будемо думати та рахувати.

А що там рахувати... Уже все 
порахували!
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— розповідає муніципальний ін-
спектор відділу контролю за право-
порушеннями ТМР Віктор Сурков.  

У муніципальній інспекції запев-
няють, що бруківку електрокар не 
пошкодить, адже є досить легким. 
Ним без шкоди можна пересува-
тися навіть газонами. На колесах 
гумове покриття. 

Електрокари передали для того, 
щоб інспектори якісніше реагували 
на правопорушення та забезпечу-
вали спокій туристів та мешканців 
міста, зауважив директор фірми 
«Корсал», що передавала елек-
трокари, Олег Кобилянський.  
Ми запитали, скільки ж коштує 
такий подарунок? Однак керівник 
фірми під час заходу чомусь на 
це питання відповідати не захотів. 
Чому?  

– Головна їхня особливість в 
тому, що вони абсолютно безпеч-
ні, – лишень зауважив директор. 
– Вони здатні проїжджати понад 
100 кілометрів на одному заряді. 

Але з чого така 
щедрість?

Ми перевірили, чим саме за-
ймається фірма, що просто пода-
рувала дві машини муніципалам. 
Як йдеться на YouControl, ТОВ 
«Корсал» зареєстроване у січні 
2013 року. Його директором є 
Олег Кобилянський. Розмір ста-
тутного капіталу становить 4,5 
мільйона гривень. Основний вид 
діяльності «Корсал» – оптова 
торгівля деталями та приладдям 

НОВИНИ

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

Електрокари планують вико-
ристовувати передусім у парках. 
Перш за все – у парку «Загребелля» 
та парку імені Тараса Шевченка, 
оскільки є необхідність проводити  
профілактичні бесіди з рибалками. 
Ці транспортні засоби передбачені 
винятково для переміщення му-
ніципальних інспекторів, але не 
для затримання та перевезення 
порушників.

Тільки для парків
Передані електрокари не є тран-

спортними засобами в загально-
му розумінні, пояснив начальник 
управління муніципальної інспек-
ції Тернополя Ігор Максимів. Тоб-
то виїжджати на проїжджу частину 
ними не будуть. 

– Автомобілі обладнані дахом 
та вікнами, інспектори зможуть 
працювати за будь-якої погоди, 
– розповідає пан Максимів. – У 
них є обмеження швидкості – до 
45 кілометрів на годину. Як ефек-
тивніше використовувати ці тран-
спортні засоби, покаже практика. 
Для парків вони цілком підходять.

Також подаровані транспортні 
засоби обладнані гучномовцями 

МУНІЦИПАЛИ — З ЕЛЕКТРОКАРАМИ
Безпека  Тернопільська 
муніципальна інспекція 20 вересня 
отримала у користування два нових 
електрокари. Машини подарувала 
(!) одна з тернопільських фірм. Де 
використовуватимуть транспорт, скільки 
він коштує, що за фірма-благодійниця, 
розбираємось

та проблисковими маячками. Для 
них не потрібен номерний знак.  

Заряджатимуть та зберігатимуть 
автівки в парку Шевченка на те-
риторії КП «Управління парків 
культури та відпочинку».

– Цими електрокарами ми бу-
демо здійснювати планові об’їзди, 
а також використовуватимемо їх 
під час масових заходів. На дороги 
загального користування ними ми 
виїжджати не будемо, – розповів 
інспектор відділу контролю за пра-
вопорушеннями ТМР Володимир 
Сосновий.

Який вигляд має 
авто зсередини

Журналіст «RIA плюс» мав змо-
гу покататися на електрокарі від 
пам’ятника Бандері до «Острівця 
закоханих» і назад. Тернополяни 
здивовано дивилися на новий 
транспорт, що їде велодоріжками.  

Пересувається автомобіль тро-
туаром, його потужності вистачає, 
щоб подолати невеликі перешко-
ди у вигляді містка через Рудку 
і невисоких бордюрів. Всередині 
все просто – система управління, 
приладова панель. В авто можуть 
їхати водій та ще три пасажири.  

– Автівки здатні їздити навіть 
взимку, якщо дорога розчищена, 

для автотранспортних засобів. 
Серед засновників фірми – Олег 
Козар, який наразі є керівником 
двох підприємств: «Тернопіль за-
хід підшипник» та «Терен інвест». 
До слова, він має податковий борг 
станом на 1 вересня 239 гривень.

Чи будуть для муніципалів ку-
пляти електрокари? У міськраді 
кажуть, що поки не планують.

Згодом у телефонній розмові 
Олег Кобилянський таки пові-
домив, скільки коштують елек-
трокари та навіщо їх подарували 
муніципалам?

– Одне таке авто коштує в ра-
йоні 12 тисяч доларів, – відповів 
він. – Вирішили зробити з добрих 
намірів подарунок місту. Вважає-
мо, що воно варте цього.

 

Ці транспортні засоби 
передбачені лише 
для переміщення 
муніципальних 
інспекторів, не для 
затримання порушників

Два електромобілі будуть використовувати у парках. Вони 
передбачені винятково для переміщення інспекторів

Авто будуть без номерних знаків, оскільки це 
спеціальний вид транспорту
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Найбільша мрія батьків – 
щоб хлопчик був здоровий

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

Тернополянин Давид Ревнюк у 
свої 6 років вже переніс непросту 
операцію. Але, щоб отримати шанс 
на здорове майбутнє, йому потріб-
на ще одна операція. Не будьте 
байдужими до долі дитини.

—  Діагноз Давидка  — гліоз. 
Це означає відмирання нервових 
клітин у головному мозку. І хво-
роба прогресує. Клітини відновити 
важко, а відмирають вони прак-
тично щодня, —  розповідає мама 
хлопчика пані Світлана.

Тривалий час малюку не могли 
поставити діагноз. Рідні не розу-
міли, що з дитиною відбувається. 
Згодом діагноз підтвердили в кіль-
кох клініках. 

Понад три роки хлопчик з бать-

ками чи не щомісяця їздить у різні 
лікарні. Жінка каже, що не може 
дозволити захворюванню побороти 
Давида. Він у сім’ї єдина дитина.

— Всі ці роки ми водили Да-
вида на різні процедури, але яко-
гось особливого результату вони не 
дали. Нещодавно ми почули про 
пересадку стовбурових клітин, по-
радились зі своїм лікарем. І вона 
сказала, що варто спробувати, і є 
уже троє дітей з України, яким така 
процедура допомогла одужати, — 
розповідає пані Світлана.

Операцію робили  
у Грузії 

Це новий метод лікування у ме-
дицині, його ще не до кінця вивчи-
ли. Донора для проведення такої 
операції знаходили ще в травні. 

6-річному Давиду необхідна повторна операція.  
Не будьте байдужими до долі дитини

Реквізити для допомоги 
4731 2191 2327 8743 Ревнюк 
Світлана Вікторівна
5168 7422 3105 0927 Ревнюк 
Світлана Вікторівна
тел. 097-853-07-31 Світлана, 
мама Давида

Довідка

— Сама процедура пересадки 
коштувала понад 14 тисяч доларів. 
Крім того, потрібні були кошти на 
забір донорського матеріалу в Ки-
єві. Усе коштувало близько 18 ти-
сяч доларів, — розповідає Світлана 
Ревнюк. — Ми, здається, зробили 
неможливе. І я хочу подякувати 
всім, хто нас підтримав у непро-
стий період. Але зараз я змушена 
знову звернутися по допомогу. 
Адже усі заощадження та зібра-
ні кошти ми витратили на першу 
операцію. Зараз ми не маємо права 
зупинитися на півдорозі. 

Необхідна повторна 
операція 

Після операції в Грузії нервові 
клітини припинили відмирати. 
Проте лікарі кажуть, аби відно-

вити ті клітини, які вже втрачені, 
потрібна ще одна пересадка до-
норських стовбурових клітин, і її 
вартість 280 тисяч гривень. Цього 
разу її зможуть провести в Україні, 
каже мама Давида. 

Пані Світлана звертається до не-
байдужих з проханням допомогти її 
дитині фінансово. Адже усі заоща-
дження сім’я витратила на першу 
операцію. Не будьте байдужими.
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ПОЛІЦІЯ, СУД ЧИ ПРОКУРАТУРА: У 
КОГО НАЙДОРОЖЧИЙ АВТОПАРК
Закупівлі  Службові автомобілі покликані покращувати умови праці державних структур. Але 
деякі держустанови покращують їх саме за допомогою дорогих автомобілів. Ймовірно, дбають про 
персональний комфорт. Скільки службових авто у тернопільських судах, прокуратурі та поліції? Які марки 
найпопулярніші та скільки коштують, з’ясовували журналісти «RIA плюс»

Головне управління Національної поліції в Тернопільській 
області

Ні для кого не секрет, що 
у поліції завжди було багато 
автомобілів. Це пояснюєть-
ся розгалуженою системою її 
структурних підрозділів.

У сервісі YouControl знаходи-

мо аж 310 транспортних засобів 
у розділі «автотранспорт у влас-
ності» Головного управління 
Нацполіції області.Серед них 
легкові автомобілі, автобуси та 
вантажівки. Переважають все 

ж легкові автомобілі.
У системі публічних закупі-

вель Prozzoro є дані про чис-
ленні ремонти поліцейського 
автопарку. Суми за ремонт, як 
видно, чималі. 

Тернопільський апеляційний суд
У сервісі YouControl знахо-

димо два легкових службових 
авто суду. Це Skoda Felicia, 1996 
року випуску і Toyota Camry, 
2018 року випуску. 

Старенька Skoda Felicia, 1996 
на майданчику з продажу авто 
AUTO.RIA коштує від 2 350 ти-
сяч доларів. А от Toyota Camry, 
2018 року випуску з пробігом 
коштує у середньому 20 тисяч 
доларів, залежно від моделі і 
комплектації.

На офіційному сайті Toyota.
ua є сім моделей 2021 року ви-
пуску. Звісно, ціна із салону 
на нове авто – вища. Toyota 
Camry коштує – від 782 810 
тис. грн до 1 119 625 грн і вище. 
А це за курсом долара станом 
на 7 вересня складає від 21 тис. 
до 30 тис. доларів і вище. 

 У системі Prozzoro немає да-
них про придбання службової 
Toyota Camry. Перша закупівля 

апеляційного суду відбулася аж 
у кінці жовтня 2018 року. Тоді 
як систему Prozzoro проводили 
в два етапи: з 1 квітня 2016 року 
вона стала обов’язковою для 
центральних органів влади та 
монополістів, а з 1 серпня 2016 
року – для всіх інших держав-
них замовників.

Цікаво, що у 2020 році апеля-

ційний суд оголошував тендер 
на послуги з миття авто, воче-
видь, для вищезгаданої Toyota 
Camry. Єдиним учасником і пе-
реможцем стало ТОВ «Терко 
Авто Град». Договір укладали 
на місяць: з 24 листопада 2020 
року по 31 грудня 2020 року. 
Послуги з миття обійшлися 
суду в 1 250 грн. 

Господарський суд Тернопільської області
YouControl не відображає 

жодного службового авто 
у власності суду. У системі  
Prozzoro дані про публічні за-
купівлі легкових автомобілів 
господарським судом також 
відсутні. Проте на майданчику 
з публічних закупівель є інфор-
мація про тендери з ремонту 
легківки. Значить службове авто 
в суді є. Суд закупив послуги 
з ремонту «Шкоди Октавії» у 
травні 2020 року, їх мають на-
давати до кінця цього року. Рік 
випуску авто – невідомий, тому його 
ціни надати не можемо. Ремонтувати 
авто буде єдиний учасник і переможець 
тендеру – ФОП Матвеюк Г. С. Поре-
монтувати службове авто суду обійш-
лося в 10 416 грн. До речі, у серпні суд 

оголосив ще один тендер щодо ремонту 
тієї ж «Шкоди Октавії». Переможець той 
самий. Суд заплатить 4 508 грн. Загалом 
цього року суд витратив на його ремонт 
майже 15 000 грн. Може, варто оновити 
авто? І чому його нема в реєстрах?

Тернопільська обласна прокуратура
Ця державна установа має 

чималий автопарк у своєму во-
лодінні. У сервісі YouControl у 
розділі «автотранспорт у власно-
сті» є дані про 12 службових ав-
томобілів обласної прокуратури. 

 Найновішими і, логічно, най-
дорожчими серед них є Toyota 
Corolla, 2018 року випуску, 
Volkswagen Passat, 2013 року 
випуску і Volkswagen Touareg, 
2013 року випуску. Також є 
два автомобілі марки Renault 
Latitude, 2013 року випуску. 

Так, за даними AUTO.RIA, 
Toyota Corolla, 2018 року випус-
ку коштує орієнтовно 15 тисяч 
доларів. 

Volkswagen Passat, 2013 року 
випуску коштує у середньому 
11 тисяч доларів.

А Volkswagen Touareg, 2013 
року випуску коштує майже 25 
тисяч доларів. 

Renault Latitude, 2013 року 
випуску – найдешевше з усіх 
і коштує 10 500 доларів.

Крім того, у системі публічних 
закупівель Prozzoro у лютому 
цього року відбувся аукціон на 
замовлення обласної прокурату-
ри із закупівлі послуг з ремон-
ту службового автомобільного 
транспорту, шиномонтажних 
послуг та послуг з балансуван-
ня коліс. Всього замовили 311 
послуг. Участь в аукціоні брали 
двоє учасників: ФОП Сум В. В. 
і Приватне акціонерне товари-
ство «Тернопільавто». Перемогу 
в аукціоні отримав ФОП Сум В. 
В. Договір за закупівлею трива-
тиме до кінця цього року. Ціна 
договору: 157 950 гривень.

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

 
Суд, прокуратура і поліція 

здійснюють правоохоронні 
функції в Україні. Звичайно, 
для оперативності і продук-
тивності праці цим держу-
становам потрібні службові 
автомобілі. 

Які автомобілі і за скільки 
купують для службових по-
треб правоохоронні установи, 
дізнавалися журналісти «RIA 
плюс».

Тернопільський міськрайсуд
У сервісі YouControl у розділі 

«автотранспорт у власності» не 
знаходимо жодного службово-
го автомобіля у власності суду. 
Такі дані у реєстрах відсутні. 

У системі публічних закупі-
вель Prozzoro даних про пу-
блічні закупівлі легкових авто 
Тернопільським міськрайсу-
дом також немає. 

Замовник – Управління дер-
жавної судової адміністрації 
України у Тернопільській об-
ласті — також не оголошувало 

закупівлю жодного легкового 
автомобіля для Тернопіль-
ського міськрайсуду. Ходять 
пішки? Чи використовують 
винятково власний транспорт?

Тернопільський окружний 
адміністративний суд.

За даними YouControl, суд 
не має жодного службового 
автомобіля. Такі дані у реє-
страх відсутні. 

Записів, які б відповіда-
ли критеріям пошуку авто у 
системі публічних закупівель 
Prozzoro, також немає. 
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НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

Пандемія коронавірусу не про-
ходить повз дітей, як би ми цього 
не хотіли. І з настанням осені та 
початком сезону захворювання 
на ГРВІ, кількість хворих зро-
стає.

Чи справді усі діти переносять 
ковід легко? Як захистити ма-
лечу від інфекції? Як зміцнити 
імунітет? Пояснює завідувачка 
інфекційного відділення КНП 
«Тернопільська міська дитяча ко-
мунальна лікарня» Ольга Диво-
няк. До слова, лікарка — першою 
на Тернопільщині вакцинувалася 
від ковіду, тож розкаже ще і про 
те, чому варто робити щеплен-
ня не тільки батькам, а і навіть 
декому з дітей.

Зменшився 
інкубаційний період 

— Станом на ранок 21 верес-
ня,  серед 31 хворого, який є у 
відділенні, лабораторно підтвер-
дили коронавірус, — у 12 дітей і 
семи мам. Стан дітей — серед-
ньо важкий, вік — від одного 
місяця до 18 років. Те, що серед 
хворих є і немовлята, — випад-
ки непоодинокі. Адже зазвичай 
діти інфікуються від дорослих, 
з якими контактують. Одна ди-
тина, підліткового віку, зараз 
перебуває у реанімації, стан її 
важкий, але стабільний, є двобіч-
на пневмонія. Пацієнт потребує 
кисневої підтримки, — говорить 
пані Дивоняк.

Щодо симптоматики. То сут-
тєвих змін від початку панде-
мії медики не спостерігають. 
Хоча інкубаційний період, за їх 
спостереженнями, значно ско-
ротився. Якщо раніше це було 
приблизно до 7–14 днів, то за-
раз на 2–3 день після контакту з 
хворим уже з’являються прояви 
нездужання.

Які симптоми 
хвороби 

— Батьки найменших пацієнтів 
скаржаться на підвищену темпе-

ратуру тіла до фебрильних цифр 
(38–39 і більше). Вона тяжко 
збивається жарознижувальними 
препаратами. Пізніше додаються 
утруднене носове дихання, ка-
шель. У менших діток можуть 
виникати нудота, блювота, болі 
в животі. У старших — спостері-
гається загальна слабкість, озноб, 
ломота у суглобах, м’язах, голов-
ний біль. Ускладнення, такі, як 
пневмонія, виникають переважно 
на 6—7 добу, — продовжує Ольга 
Дивоняк.

Як і раніше, усі хворі отриму-
ють симптоматичне лікування — 
жарознижувальні препарати, 
оральну гідратацію, при потребі 
інфузійну терапію, санацію но-
сових ходів. 

Антибіотики дають тільки 
за певними показами, напри-
клад, пневмонії.

Нема жодного 
вакцинованого 

Лишень вакцинація є найефек-
тивнішим методом профілактики 
та зменшення ризику ускладнень 
від інфекційних захворювань, на-

голошує лікарка.
— На жаль, серед усіх батьків, 

які зараз перебувають у стаціона-
рі з дітьми, — нема жодного вак-
цинованого. Антивакцинальний 
рух, який сьогодні працює у со-
цмережах та серед людей, нега-
тивно впливає на життя кожного 
з нас. Як лікар, можу впевнено 
заявити, що лише завдяки вак-
цинації нам вдалося перемогти 
ряд небезпечних для людства 
недуг. Інакшого, дієвішого ме-
тоду боротьби з пандемією, про-
сто не існує. 99% медперсоналу 

Зазвичай діти 
інфікуються від 
дорослих, з якими 
контактують. Ось 
чому батькам варто 
щеплюватися
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Перевіряйте щодня на наяв-
ність симптомів:
— підвищена температура (38 °C 
або вище);
— біль у горлі;
— новий неконтрольований ка-
шель, що спричиняє утруднення 
дихання (якщо дитина має хро-
нічний кашель, спричинений 
алергією чи астмою, важливо 
відстежувати, чи немає змін) 
— діарея, блювання, біль у животі.

!!! У випадку наявності симп-
томів краще залишити дитину 
вдома та зв’язатися зі своїм сі-
мейним лікарем та педіатром.

Як правильно поводитися? 
Рекомендації МОН 
— мити руки щонайменше 20 се-
кунд або використовувати дезін-
фекційні засоби для рук;
— під час кашлю або чхання 
прикривати рот і ніс паперовою 

хустинкою, яку потім необхідно 
викинути; чхати також правильно 
у згин ліктя;
— не підходити ближче ніж 
на 1 метр до людей, що кашля-
ють, чхають або мають жар, уни-
кати будь–якого тісного контакту 
з ними;
— не споживати сирих чи недо-
статньо термічно оброблених 
продуктів тваринного походжен-
ня.

Рекомендації для батьків

СПІВПРАЦЯ

ХВОРИХ ДІТЕЙ СТАЄ БІЛЬШЕ
Ковід  Якщо влітку стаціонар 
інфекційного відділення міської дитячої 
лікарні був практично порожній, то вже у 
вересні ситуація кардинально змінилася

Перш за все, — тих, хто має ви-
сокі ризики важкого перебігу та 
розвитку ускладнень після хво-
роби на COVID–19 через супутні 
хвороби та не має протипоказань 
до вакцинації.

— Є дітки, які мають хроніч-
ні захворювання легень, сер-
цево-судинної, ендокринної 
систем, цукровий діабет тощо. 
Проходити вакцинацію у таких 
випадках дозволено і потрібно, — 
наголошує експертка.

Що робити для 
профілактики 

Є загальні поради для запобі-
гання ГРВІ, вони регламентовані 
Всесвітньою організацією здо-
ров'я та Міністерством охорони 
здоров'я. 

Правильне миття рук — дуже 
важливо. Звісно, діткам важко 
усвідомити, що це потрібно ро-
бити регулярно, та ще й довше, 
ніж вони звикли. Саме тому всі 
батьки власним прикладом, осо-
бливо після відвідування магази-
нів та громадських місць, мають 
показувати, що руки потрібно 
мити з милом. Якщо мило і вода 
недоступні, дайте дезінфікуючий 
засіб для рук з вмістом спирту 
не менше 60%. А ще — важливо 
мити руки, перш ніж торкатися 
їх очей, носа або рота. Миття рук 
знижує кількість респіраторних 
вірусів, які можуть поширюва-
тися.

Варто навчити дітей завжди 
прикривати рот під час кашлю 
і чхання. Переконайтеся, що діти 

прикривають ніс і рот серветкою, 
коли вони кашляють або чхають. 
Попросіть їх викинути викори-
стану серветку і негайно вимити 
руки. Це допомагає запобігти по-
ширенню вірусу через повітря і 
на руках здорових людей.

Приділіть серйозну увагу хар-
чуванню та правильній органі-
зації дня. 

Достатня кількість поживних 
речовин і правильна культу-
ра споживання їжі вбережуть 
дитину від численних хвороб, 
зроблять її бадьорою і уважною, 
запевняє завідувачка відділення 
з організації медичної допомоги 
дітям загальноосвітніх навчаль-
них закладів міської дитячої лі-
карні Світлана Козак.

— Харчування дітей має бути 
здоровим та збалансованим та-
кож поза школою. Тому в до-
машньому меню зробіть основою 
раціону овочі і бобові. Стежте, 
щоб дитина щодня їла фрукти та 
ягоди, молочні та кисломолочні 
продукти, у невеликих порціях — 
цільнозернові продукти, насіння 
та горіхи. Готуйте рибу 2–3 рази 
на тиждень і м’ясо (переважно 
птиці і кролика). Також міні-
мізуйте кількість солі та цукру. 
Дитина має отримувати достат-
ньо рідини і пити не за графі-
ком, а орієнтуючись на відчуття 
спраги. Психологічний комфорт 
дуже важливий як для дітей, так 
і для батьків. Тому бережіть сво-
їх рідних, мисліть позитивно та 
будьте здоровими! — говорить 
Світлана Козак.

нашого відділення пройшли іму-
нізацію. 1% нещеплених — це 
вагітні, які збираються в декре-
тну відпустку. Тобто, фактично 
ми зробили все для того, щоб 
персонал не був загрозою для па-
цієнтів. Коли люди усвідомлять, 
що їхнє здоров’я та здоров’я їхніх 
дітей — це результат їхніх дій та 
свідомого ставлення до життя, 
тоді ми можемо розраховувати 
на те, що людство переможе 
ковід, — акцентує завідувачка 
відділення.

Однозначно, дорослі повин-
ні вакцинуватися. На власному 
прикладі Ольга Дивоняк підтвер-
джує, що ніяких негативних змін 
у її організмі після щеплення 
не відбулося.

— Коли інші боялися і обгово-
рювали сумнівні гіпотези, я зро-
била щеплення. І можу відверто 
сказати — зі мною все добре, — 
наголошує вона.

До того ж, Міністерство охо-
рони здоров’я України своїм 
наказом від 17.07.2021 затвер-
дило рекомендації Національ-
ної технічної групи експертів з 
імунопрофілактики щодо мож-
ливості вакцинації дітей віком 
від 12 років. Кого це стосується? 

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО РОБОТУ 
МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ, 
ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.

Кількість хворих дітей, які перебувають у стаціонарі, зростає. Лікарі докладають усіх 
зусиль, аби їм допомогти. Однак свідоме ставлення батьків до вакцинації не менш важливе
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з генплану, розповідає чоловік. 
Документи, датовані 2009 роком, 
підписані тодішнім сільським 
головою. І погоджені з чималою 
кількістю тодішніх, але дотичних 
до цього питання структур.

Є всі документи  
і погодження?

— Є план ділянки заїзду, по-
годжений тодішнім сільським 
головою Петрикова паном Бать-
ком, а також погодження Терно-
пільською міськрадою за умови 
проведення благоустрою, є пого-
дження експлуатації інженерних 
мереж та організації руху, пого-

дженого тодішньою ДАІ, заре-
єстроване 30.06.2009 р. в УДАІ 
УМВСУ в Тернопільській області 
№ 13/3812. З вхідними-вихідними 
номерами, мокрими печатками і 
підписами уповноважених осіб, — 
запевняє пан Солтис.

Редакція отримала копії до-
кументів, про які йдеться вище. 
У тодішньому погодженні ДАІ 
чітко зазначено, де заїзд, скільки 
має бути смуг руху, які дорожні 
знаки мають бути встановлені.

— А при розробці проєктної 
документації на реконструкцію 
вул. Будного ніхто чомусь не взяв 
до уваги ці документи, а зараз 
взагалі збираються заїзд зашити, 
встановити відбійник, тротуар з 
піднесеним високим бордюром, 
де не зможе проїхати жоден ав-
томобіль, — каже Сергій Солтис.

Спочатку люди звернулись 
до керівництва ТзОВ «НТ До-
бробудпроект» — Івана Накураша. 
Це підприємство саме виготовляло 
проєкт реконструкції. Той відповів, 
що не можуть внести зміни, бо 
замовником є міськрада, мовляв, 
туди і звертайтесь. Тоді власники 

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

Єдиний проїзд до 57 земельних 
ділянок, що у Петрикові, забудо-
вують, скаржаться їхні власники. 
Все у рамках капремонту дороги, 
що на вул. Будного.

Люди оббивають пороги владних 
кабінетів, але, кажуть, що їх тіль-
ки футболять від однієї структури 
до іншої. Більше того, поруч з їх-
німи ділянками розташовані ще й 
комунікації КП «Тернопільводока-
нал» та газовиків. І заїзд до них — 
єдиний, як і до їхніх ділянок.

Ще можна змінити
Власники пробували достукатися 

до представників влади, як місце-
вої, так і тернопільської міськради. 
Мовляв, внесіть зміни у проєкт ре-
монту дороги. Там же тернопіль-
ські комунікації та відстійники 
водоканалу. Якщо вони пошко-
дяться, місто заллє нечистотами. 
Але їх не чують… Люди кажуть, 
що ремонт нещодавно розпочав-
ся. І поки ще можна внести зміни 
до проєкту ремонту дороги. Вони 
звернулися за допомогою до жур-
налістів «RIA плюс».

Мова йде про 57 ділянок, розта-
шованих на території села Петри-
ків. Заїзд до них саме з території 
Тернополя. Ідеться про землю, яка 
одразу за мостом — якщо виїж-
джати від вул. Шептицького і по-
вернути наліво, у напрямку Білого 
замку. Після мосту метрів 10 — і 
поворот направо. От там і розмі-
щені як міські комунікації, так і 
ці ділянки — по сім сотих кожна.

— Є земельні ділянки, виділені 
для комерційного використан-
ня — це цілий масив у с. Петри-
ків, — розповів Сергій Солтис, 
який звернувся до редакції. Одна 
з ділянок належить його дружині. 
Саме пан Сергій разом з кількома 
іншими власниками намагається 
зараз врегулювати спірне питання.

Виділили їх селищною радою ще 
у 2009 році. Коли виділяли землю, 
чинним був генеральний план Пе-
трикова. Заїзд до ділянок зазна-
чений у детальному плані витягу 

ПРОБЛЕМИ

ВЛАСНИКАМ ЗЕМЛІ У ПЕТРИКОВІ 
ЗАМУРОВУЮТЬ ЗАЇЗД. ЧОМУ?
Конфлікт  Власники петриківських 
земельних ділянок нарікають: єдиний 
проїзд забудовують, встановлять 
відбійники. Замовила роботи 
Тернопільська міськрада. На цій ділянці 
є ще відстійники Тернополя та інші 
комунікації. Що буде, якщо вони вийдуть 
з ладу? Чи опиняться люди в ізоляції від 
Тернополя, і чому таке рішення прийняли? 
– читайте в матеріалі

ділянок пішли до технічного від-
ділу міськради. Там їм відповіли, 
мовляв, не можуть приймати жод-
них подібних рішень, потрібно, аби 
керівництво Великоберезовицької 
ОТГ, до складу якої входить тепер 
с. Петриків, звернулось письмово 
до мера Тернополя Сергія Надала.

Як вдалось нам з’ясувати, такий 
лист від керівництва ОТГ вже пі-
шов на адресу очільника Тернопо-
ля. Проте відповіді немає, а ремонт 
дороги на носі…

— Як неможливо облаштувати 
нормальний заїзд, вони при рекон-
струкції зобов’язані 10 м зробити 
з’їзди у всіх напрямках. І що? Де 
вони? В проєкті, принаймні, їх 
немає, — каже Сергій Солтис. — 
Мені прямо сказали, ніякого по-
зитивного рішення бути не може, 
бо є затверджений проєкт, дорогу 
робитимуть і здаватимуть в експлу-
атацію, згідно з ним. І без заїзду 
до земельних ділянок.

Які плани на землю 
У кожного з 57 власників — свої 

плани на ту землю. Вони вже ви-
готовили проєкти на електрифі-
кацію, дорогу, є проєкти планів 
і на забудову комерційного при-
значення. Лише за світло, кажуть, 
оплатили 800–900 тис. грн.

Журналісти намагалися вислуха-
ти всі дотичні структури та з’ясу-
вати, хто і на якому етапі «забув» 
про заїзд до земельних ділянок і 
міських комунікацій. Проте струк-
тури не знайшли можливості про-
коментувати ситуацію.

Про що 
недоговорюють?

Журналісти «RIA плюс» звер-
нулися до проєктанта — зателе-
фонували до керівника ТзОВ «НТ 
Добробудпроект» Івана Накураша. 
Чоловік, щойно почув, хто його 

Журналісти «RIA плюс» 
розбиралися, про 
що насправді нам 
недоговорюють як 
влада, так і власники 
земельних ділянок

Тут згідно з документами, мав би бути заїзд, однак зараз його «зашивають». Документи 
мають погодження всіх дотичних структур

турбує і з якого приводу, відрізав: 
жодних коментарів.

— Нічого не прокоментую, — ви-
дав проєктант. — У нас є договірні 
умови, там чітко прописано, що 
без дозволу міськради ми не мо-
жемо коментувати. Якщо діалог — 
у присутності представників місь-
кради, або з їхнього дозволу.

Тоді ми звернулися до Тер-
нопільської міськради. Речниця 
Мар’яна Зварич, посилаючись 
на дані управління ЖКГ та КП 
«Тернопільводоканал», повідомила: 
доступ до очисних споруд водо-
каналу наявний, оскільки вони 
розташовані на деякій відстані 
від моста.

— Тож обслуговування очисних 
споруд відбувається у звичайно-
му режимі, — запевнила Мар’яна 
Зварич. — Враховуючи, що поруч 
із мостом знаходяться інші мережі 
КП «Тернопільводоканал», то буде 
проводитися коригування проєкту 
для забезпечення проїзду до цих 
мереж.

Щодо людей і їхніх ділянок — це 
не територія нашої громади, по-
відомили у міськраді. Ймовірно, 
це пов'язано з децентралізацією і 
тим, що Петриків відмовився від 
об’єднання з Тернополем. До ме-
реж водоканалу доступ буде, але 
чи зможуть ним користуватися 
власники земельних ділянок — по-
трібно чекати офіційної відповіді 
управління ЖКГ міськради Вели-
коберезовицької ОТГ.

Вводили журналістів 
в оману?

Журналісти «RIA плюс» також 
перевірили призначення цих зе-
мельних ділянок у Державному зе-
мельному кадастрі — на Публічній 
кадастровій карті. Як виявилось, 
не всі з 57 — комерційного при-
значення. Чимало з них є і для 

ведення особистого селянського 
господарства. Та й роки реєстрації 
далеко не всі 2009-го. Свідомо чи 
несвідомо заявники вводили жур-
налістів в оману та хто і як отримав 
ці землі — питання інше, можли-
во, буде предметом розслідування 
в одному з наступних матеріалів.

Староста Петрикова Михайло 
Спяк запевняє, що іншого заїзду 
до ділянок немає — лишень з вул. 
Будного. На його думку, міськрада 
Тернополя, яка проводить роботи, 
повинна врахувати думку власників 
землі. Але назустріч людям чомусь 
іти не хочуть. Хоча внести зміни і 
залишити заїзд — для цього вели-
ких перешкод немає. Чи можливо 
облаштувати заїзд з боку с. Петри-
ків, він зазначив наступне:

— Там міст і річка, і навіть, якщо 
припустити, що можливо побуду-
вати новий заїзд, передусім, на це 
піде дуже багато грошей і часу — 
земля комерційного призначен-
ня, ймовірно, власники захочуть 
щось будувати, їздитиме важка 
техніка, — каже Михайло Спяк. — 
Я вважаю, що треба добиватись, 
щоб виїзд був на центральну до-
рогу, що на вул. Будного.

Андрій Галайко, голова Вели-
коберезовицької громади, каже, 
що з Великоберезовицькою ОТГ, 
у межах якої зараз «проблемна зем-
ля», ніхто нічого не погоджував, 
коли проектували реконструкцію 
дороги, запевнив голова ОТГ.

— А тепер, коли вже все мало 
не на завершальному етапі, по-
трібно вносити корективи, — каже 
Андрій Галайко. — Поки чекаємо 
відповідь від міськради. Далі бу-
демо звертатись до Служби авто-
доріг, облдержадміністрації та всіх 
інстанцій, у чиїй компетенції це 
можливо буде вирішити.

А редакція «RIA плюс» продов-
жує стежити за ситуацією.
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просто не можуть не надихати.
Анастасія Берлізева каже, що 

показ її моделей одягу отримав чи-
мало схвальних відгуків. А зіркові 
гості активно цікавилися, де можна 
придбати її костюми та сукні.

Змалку любила 
шопінг 

Дівчина запевняє, що одяг — це 
її любов на все життя.

— Змалку люблю гарне вбрання. 
А ще я «страшний» шопоголік. На-
справді ж ніколи не задумувалась, 
що ця любов може стати професі-
єю, — ділиться дівчина.

Усе розпочалося з того, що Настя 
натрапила в мережі на сайт Львів-
ської Школи моди та записалась 
на курси дизайну.

— Це було влітку після 9-го 
класу. Саме в цей час треба було 
визначитися з майбутньою профе-
сією, аби знати, у якому напрямку 
розвиватись, — пригадує вона. — 
Професія справді незвична для 
нашої місцевості, але можливість 
розвиватись у цій сфері є. Поки що 
все складається непогано.

Навчання в школі моди забра-
ло чимало сил та часу, але було 
неймовірно цікавим та плідним.

— У школі я вивчала курси 
фешн-ілюстрації і дизайну одя-
гу. Навчання тривало з червня 

до серпня. Також ми мали спеці-
ально відведені лекції при ство-
ренні колекції з такими людьми 
як: Кирило Харитонцев (дизайн), 
Ліана Білякович (матеріалознав-
ство), Параска Дворянин (ритори-
ка), Ростислав Костенко (фото) і 
Юлія Бенцак (стилістика), — каже 
вона.

Знайшла своє 
покликання 

Наразі школярка-дизайнерка ви-
рішила, що навчатись буде на дис-
танційній формі. Оскільки робота 
займає чимало сил та часу, а у неї 
попереду ЗНО, яке дуже важливе 
для майбутнього, як зізнається 
сама дівчина.

— Щодня у мене уроки закін-
чуються не раніше, ніж о 16-ій, 
а у мене ще п’ять ЗНО, які по-

Успіх   Уже дві колекції одягу 
презентувала 16-річна Настя Берлізева 
зі Зборова на всеукраїнському рівні. 
Новий одяг, створений у колаборації з 
одеською ювеліркою, дівчина показала на 
Українському тижні моди в Києві
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ШКОЛЯРКА ПІДКОРИЛА ПОДІУМ

Нову колекцію під 
назвою Rainy soul 
Настя Берлізева 
створила разом з 
одеською ювеліркою 
Агатою Лілою

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

Ще у лютому цього року Анас-
тасія Берлізева презентувала влас-
ну колекцію на модному показі 
Ukrainian Fashion Week. Тоді іс-
торія юної дизайнерки підкорила 
соцмережі.

Проте це був лише перший крок 
на шляху до успіху. Зараз одяг, 
який створила дівчина, вже можна 
пошити під замовлення.

Легкість, прозорість, 
текучість…

Нову колекцію під назвою Rainy 
soul Настя Берлізева створила ра-
зом з одеською ювеліркою Агатою 
Лілою, засновницею бренду Flower 
Fairy Jewelry. Показ на Українсько-
му тижні моди відбувся 5 вересня.

— Колекція складається з п’яти 
моделей, але на Ukrainian Fashion 
Week ми представили лише чотири. 
На п’яту модель в мене окремі ба-
чення. 30 вересня планую ще один 
показ, там і представлю її, — розпо-
відає школярка. — Концепцію ми 
придумували вдвох з Агатою. Усі 
аксесуари — це ручна оригіналь-
на робота. Лише один із них вона 
виготовляла 20–40 годин. Основні 
тези колекції: легкість, прозорість 
та текучість. Ми хотіли передати 
максимальну легкість одягу, пере-
дати, що природа і людина нероз-
дільні. В основі колекції — паєтка, 
тафта, шифон, органза та атлас.

Роботу над одягом дівчина разом 
із колегою розпочала ще у травні. 
Зізнається, продумували кожну 
деталь. І якщо першу колекцію 
дівчина створила сама, то тут зару-
чилась також підтримкою стиліста 
Кирила Харитонцева.

Було безліч хороших 
відгуків 

— Показ, як на мене, пройшов 
неймовірно. Було чимало відомих 
гостей, і коли мені потрібно було 
виходити на подіум як співавтору 
колекції, хвилювання зростали, — 
каже талановита Анастасія.

На заході зборівчанка представ-
ляла свою колекцію від Львівської 
Школи моди, де навчалася.

—  З а г а л о м  а т м о с ф е р а 
на Ukrainian Fashion Week була 
неймовірна. Такі покази при-
мушують мене справді почувати 
себе у своїй тарілці. І хоча роботи 
вкладено у це немало — резуль-
татом я задоволена, — продовжує 
дівчина. — Для мене це неймовір-
ний початок кар’єри. Адже стільки 
креативних людей в одному місці 

требують неабиякої підготовки, — 
каже вона. — Ми порадилися з 
батьками та вирішили, що так буде 
краще. Зараз займаюсь розкрут-
кою власного бренду, також обі-
цяю здивувати усіх прихильників 
моди на головному подіумі країни 
наступного року.

Перша колекція — це 
образи 2000-их 

Колекція Насті складається з 
п’яти моделей і присвячена вона 
2000-м рокам.

— Це образи з міні-довжиною, 
багато оголеного тіла, є навіть еле-
менти білизни. У колекції поєднала 
чорний, білий та рожевий кольори. 
Рожевий був на піку популярнос-
ті в 2000-х роках. «Ікони» стилю 
цього часу — це Брітні Спірс та 
Періс Хілтон. Усі стилісти, які 
бачили мою колекцію, одразу ж 
вгадували, що це за стиль, — каже 
дизайнерка. — Насправді мода 
дуже циклічна. І вона повторю-
ється кожні 20-ть років. Як кажуть, 
все нове — це добре забуте старе. 
Тож зараз ці образи знову стають 
трендовими.

Дівчина каже, що їй до душі ці 
образи. Колекцію розробила для 
дівчат її віку. Перші екземпляри 
не продавала, адже сама залюбки 
одягає сукні та костюми.

— Так, я можу сказати, що свій 
стиль у мене вже є, — розповідає 
Настя Берлізева. — Є елементи 
класики, є щось із вечірнього 
одягу. Щось наближене до гла-
муру. Елементи одягу там є такі, 
які притаманні класиці. Але 
в 2000-их жінкам набридли су-
ворі форми класичного костюма, 
і вони почали змінювати довжи-
ну, додавати незвичайні елемен-
ти одягу, декорувати. За ескізами 

На модному заході дівчина представила чотири моделі з колекції. Для п’ятої буде ще 
одне представлення

Усі аксесуари — це ручна оригінальна робота одеської 
ювелірки Агати Ліли

дівчини конструктор створював 
лекала (креслення), майстри усе 
зшивали, а далі віддавали на руч-
ну декорацію 

Усі тканини та фурнітуру ди-
зайнерка обирала сама. Увесь 
процес ускладнив локдаун. На-
стя каже, вирішила, що тканини 
мають бути натуральними та ви-
сокої якості.

Вже восени у Львові планують 

відкрити шоу-рум, де можна буде 
придбати речі молодих дизайне-
рів, серед них буде одяг з обох ко-
лекцій Насті Берлізевої. Чимало 
її речей вже можна замовити для 
пошиття в шоу-румі, або на сто-
рінці бренду в Instagram.

Ми продовжуємо стежити 
за успіхами молодої дизайнерки. 
Про її досягнення розповідати-
мемо на нашому сайті.
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МАРІЯ БОЧАН, 096– 286-68-23,  
MARIIA.BOCHAN@GMAIL.COM 

— Ми провели літо з користю 
і задоволенням! Денис завершив 
курс «Мегашвидкочитання» і 
«прокачався» до цифр більше 
2000 слів за хвилину, починали 
зі 121 слова! — розповіла мама 
хлопчика Леся Дерень. 

Жінка каже, що її син із захо-
пленням вчився швидко читати і 
такий навик став йому в нагоді, 
адже його захоплення — це іс-
торичні книги. 

— Денис навчився читати ще 
до дитячого садка. У чотири 
роки він вже впевнено читав. 
Коли був у першому класі, то 
мене запитували, чи він ходить 
до репетитора, бо так добре вже 
вмів читати, — каже вона. 

Спочатку була 
ментальна 
арифметика

Із походу в книжковий мага-
зин чи бібліотеку хлопчик рідко 
повертається з однією книгою. 
Мама Дениса каже, що і в школі 
він вчиться із захопленням. 

— Коли син був у другому кла-
сі, ми почули про курс «металь-
на арифметика» і вирішили, що 
Денису потрібно саме туди, бо 
помітили нахил до точних наук. 
Перший рік навчання закінчив-
ся чудово. Він з легкістю може 
додавати тризначні числа. Тоді 
викладачка Дениса запропонува-
ла нам ще й навчитися швидко 
читати, — продовжує жінка. 

Курс тривав під час літніх ка-
нікул, тож час відпочинку Денис 
провів з користю. До слова, за 
свої десять років хлопчик про-
читав вже більше ста книг. 

— У Дениса є старша сестрич-
ка, яка навчається у 8 класі, то 
він з великим захопленням читає 
її підручники. Особливо до впо-
доби фізика та історія, — каже 
мама. —  Я бачу, що він справді 
чудово сприймає те, що читає. Я 
взяла йому книжку, приблизно 
на 300 сторінок, і вже через 15 
хвилин він зміг повністю пере-
казати її зміст. 

Читають за хвилину 
десятки тисяч слів

Ми познайомилися з вчитель-
кою Дениса Ніною Лозовою. 
Жінка навчає дітей швидкочи-

танню на основі методик коуча 
Андрія Сподіна.

—  Три роки тому я потрапила 
на тренінг до Андрія Сподіна. 
І подумала: «Як це діти можуть 
так швидко читати, а я ні». Ви-
рішила навчитись. Згодом вияви-
лось, що у нього можна отримати 
сертифікат тренера та навчати 
інших. Тож зараз я представник 
навчального центру Inten, — роз-
повідає викладачка. 

Сама жінка одразу після сер-
тифікації могла читати 3,5 ти-
сячі слів за хвилину. А ще в неї 
був учень, який читав 65 тисяч 
слів за хвилину, щоправда, при 
розумінні 30-40%. Текст із 740 
слів він прочитував менше, ніж 
за секунду. 

Тестування відбувається таким 
чином: спочатку визначають, за 
який час учень може прочитати 
текст із кількістю слів до однієї 
тисячі, а далі за формулою роз-
раховують, яка кількість слів до-
ступна для читання за хвилину. 

— Усе залежить від того, як 
ти тренуєшся: якщо припиняєш 
читати — швидкість падає, якщо 
береш книжку і приділяєш цьому 
більше часу — знову зростає, — 
розповідає пані Ніна. — Взагалі 
методика складається із 14-ти 
методів читання. Це поступове 
навчання від горизонтального до 
вертикального читання. Є також 
чимало вправ, які розпаралелю-
ють праву та ліву півкулі мозку, є 
вправи на дрібну моторику. Адже 
це прямо зв’язано з мисленням. 

Як навчитися 
швидко читати 

Тренерка каже, що її учні 
щодня приділяють читанню не 
менше, ніж пів години. 

— Якщо щодня дитина приділяє 
32 хвилини читанню — поступово 
швидкість зростає, — продовжує 
вона. — Звісно, тут йдеться про 
читання в думках. Але звісно, і 
читання вголос покращується. Та-
кож важливою є і продуктивність 

ЧИТАЄ КНИЖКУ ЗА 15 ХВИЛИН: 
ІСТОРІЯ 10-РІЧНОГО ШКОЛЯРА
Діти  Дві тисячі слів за одну хвилину 
може прочитати 10-річний Денис Дерень. 
І це ще не рекорд. У Тернополі є школярі, 
які можуть за цей же час прочитати майже 
65 тисяч слів

читання. Мало лише прочитати 
текст, треба його і зрозуміти та 
запам'ятати. Тож автор методики 
гарантує покращення техніки та 
продуктивності читання втричі.

Але якщо тренування будуть 
наполегливими — збільшити ці 
критерії читання можна навіть 
у сто разів. 

— Цей навик не втрачається. 

І навіть, якщо дитина припиняє 
читати так інтенсивно, як на тре-
нінгу — техніка читання зали-
шатиметься на високому рівні, 
— зазначає вчителька.

Денис навчився 
швидко читати за 
методикою коуча 
Андрія Сподіна, яка 
складається з 14-ти 
методів читання

Нещодавно Денис завершив курс «Мегашвидкочитання» і «прокачався» до цифр понад 
2000 слів за хвилину

Денис Дерень книжку на 300 сторінок може 
прочитати за 15 хвилин

У свої десять років хлопчик прочитав вже 
більше ста книг
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Вже роками, щойно трапляється 
серйозна ДТП, посадовці різних 
рівнів та структур говорять про 
необхідність зробити його безпеч-
ним. У поліції ж наголошують: 
причиною більшості ДТП, які 
трапились на злощасному пере-
хресті, було елементарне недо-
тримання правил руху та проїзду 
перехресть. То коли ж злощасне 
перехрестя, де часто трапляють-
ся аварії навіть зі смертельними 
наслідками, таки зроблять без-
печним?

Публікуємо найцікавіші ко-
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

ЩО КОМЕНТУЮТЬ

Стаття зібрала 33 коментарі на 
сайті 20minut.ua.

Нагадаємо, у п’ятницю, 17 ве-
ресня, знову трапилася аварія на 
перехресті Біла-Чистилів. Від уда-
ру автомобілі порозкидало, зага-
лом «постраждали» три легківки. 
Тернополяни у групах у вайбер 
також поширили відео наслідків 
ДТП. Від удару Renault злетіло в 
кювет, Opel вилетів на зустрічну 
смугу, де вдарив ще й Honda, що 
рухалася в напрямку «Подолян».

Крім того, у статті йдеться й 
про те, що на цьому перехресті 
надто часто трапляються ДТП, 
причому з тяжкими наслідками. 

ДТП НА ПЕРЕХРЕСТІ В ЧИСТИЛОВІ

Вранці 17 вересня ДТП трапилася на автодорозі Броди-
Тернопіль та Обхід міста Тернополя

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

Кольцо сє бути на усіх пе-
рехрестях, тоді буде безпечно. 
До прикладу роблять великий 
ремонт в Тернополі а кільце 
біля берегині не здогадались 
зробити)

Марко Байрак

Ще є Шашкевича-Танцоро-
ва! Хоча ні…. там не потрібно 
нічого робити! Яка-не яка роз-
вага один раз у місяць!

Ruslan Hychka

Такі дтп можуть статись з 
кожним, зазвичай аварії ство-
рюють аси зі стажем, майже усі 
їдуть по пам'яті і ви теж!

Лабайчук Микола

Вже давно потрібно кільце 
зробити, а не лише покриття, 
особливо на небезпечних пере-
хрестях додаткові знаки!

Читач04

Поставте накінець там кіль-
це! ви задрали своєю тупістю!

Роман Брик

Там би кленовий листок 
зробити було б добре

Arsen Gladych

Скільки ще там має загину-
ти людей, щоби там зробили 
кільце???

Vasyl Pankush

На знаки треба дивитися, а 
не газ.... тормоз...Ну і відпо-
відна швидкість

Ira Sokolovska

Знати правила дорожнього 
руху і читати знаки обов‘язок 
водіїв. Проте перехрестя там 
специфічне і просто вимагає 
додаткових конструкцій чи 
елементів (світлофора, кільця, 
регулювальника). Є різні водії. 
Є лихачі і безшабашні, є врів-
новажені, але є і «тормоза», які 
в боязні перетнути перехрестя 
можуть за собою кілометровий 
затор зробити. Тут ім допомога 
просто необхідна, та і нікому 
не завадить також.

Ігор Кулик

Там пока все зрозуміло.сто-
ять знаки і є правила, яких 
треба дотримуватись.Я вже 
багато разів писав, щоб там 
зробити кільце, але це не вирі-
шить проблему...права куплені 
правил не знає.

Михайло Ганиш

Знаки, правила. Спочатку 
продавали права, як пиріжки. 
Тепер не допоможуть знаки 
і правила, бо ті що купили, 
виїхали на дороги і не зна-
ють ні знаків, ні правил. Їзди-
ти стало важко і небезпечно, 
хоч і знаєш знаки і правила 
і авто справне... поведінка за 
кермом деяких людей неперед-
бачувана. Люди, які не знають 
правил, керуються "правилом", 
хто скоріше на перехресті, той 
перший проїжджає...  Хоч би 
вдома знаки і правила вивчи-
ли, бо наражають на небезпеку 
невинних людей... Жах

анонім

 В даному випадку, я вва-
жаю, не влада винна, а той, 
хто ігнорує правила дорож-
нього руху!!!

Даша Давидович

Нормальне перехрестя я  
там їжу дуже часто місця ціла 
куча знаки є, і правила

Igor Teslya

Завжди роблять на папері 
все документально а за рух 
транспорту який буде безпеч-
ний не думають головою. За 
життя людей треба перш за 
все думати . До тієї зміни що 
головна обїзна стала і від тоді 
аварії  страшні
Стефанія Бай-Ружович
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Стаття зібрала 17 коментарів 
на сайті 20minut.ua.

Журналісти «RIA плюс» про-
довжують розповідати вам історію 
унікальних для свого часу кафе, 
магазинів та ресторанів міста, 
яких вже немає. Цього разу сво-
їми спогадами про магазин «Мо-
локо» поділився тернопільський 
краєзнавець Юрій Ковальков.

Нагадаємо, магазин і кафете-
рій «Молоко» з його впізнаваною 
назвою над дверима з’явився на 
вулиці Йосипа Сліпого, 1 в сере-
дині 1970-их років. Центр міста, 
вулицею Сагайдачного щодня 
проходять сотні тернополян, та 
й поруч знаходиться корпус ме-
дичного університету, напевно, 
тому студенти-медики практично 
одразу полюбили заклад.

За чотири копійки вдавалось 
купити склянку теплого молока 
і ще за чотири – пиріжок з лі-
вером. Ціни були дуже демокра-
тичні. Для порівняння, склянка 
молока коштувала стільки ж, 
скільки проїзд в громадському 
транспорті або чотири коробки 
сірників. Хоча продавали там не 
тільки молоко чи пиріжки, але й 
продовольчі товари. 

І досі місце зустрічі для багатьох поколінь. 
Розповідаємо історію культового магазину «Молоко»

І хоча магазину «Молоко» давно уже немає, місце 
зустрічі «Біля «Молока» залишилося

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

У магазині Молоко в 90-х 
завжди були нижчі ціни на 
курятину, гомілки, стегна і 
т .п., ніж на ринку, завжди 
приходили продавці з ринку 
зі скандалами до власника 
магазину. Завжди була свіжа 
молочна продукція з молоко-
заводу тернопільського. Діти 
завжди на чорному вході ви-
прошували молочні продукти 
безкоштовно. Це так само за-
лишилась назва як Бурячок, 
Шостий магазин, Молоко, 
Прогрес, Обнова, біля Тан-
ка… А хто цього не застав, то 
звісно для нього вже нічого 
не важать ці назви

Юрій Хмурич

Пиріжок з лівером і в Дні-
стрі продавали (в хлібному 
магазині) … щодо зустрічі 
поколінь, то мене це не ці-
кавило, тому що в кінці 80 
початку 90-х там увечері зби-
ралась молодь, якій не було 
чим зайнятись…)

Елена Ушанова

Це був просто магазин, в 
якому не було нічого культо-
вого .... Так само як не було 
нічого культового в бабці "ша-
покляк" яка ходила по центру 
і гнула матом в 3 поверхи, а 
коли вона померла, в контакті 
хтось писав, що треба тій ста-
рій дурі пам'ятник поставити 
бо вона символ Тернополя... І 
такого в нас ще дуже багато!!!!  
Народ, давайте надавати зна-
чення тільки тим речам і по-
статям, які дійсно цього варті

Юра Гевко

Культовим був лише сморід, 
але його мало хто пам’ятає

Volodymyr Shveryda

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

Galya Ostrovska 

На мою думку,, щось є 
культовим тоді, коли воно 
мало вагомий вплив на долі 
людей, великої маси людей, 
ну цей магазин точно таким 
не був ....

Юра Гевко
Та більшості тернополян мага-

зин запам’ятався власне як місце 
зустрічі в Центрі.

Публікуємо найцікавіші ко-
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.
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ЯК ЗБЕРЕГТИ ЗІР, РОЗПОВІДАЄ 
МОЛОДА ОФТАЛЬМОЛОГ
Лікар до 30  Щодня 26-річна 
Христина Жук прикладає зусилля для 
того, аби люди бачили світ краще. 
Лікарка розповіла про найпоширеніші 
проблеми із зором у тернополян та 
що робити, аби зберегти зір, якщо ви 
багато працюєте за комп’ютером або 
користуєтесь іншими гаджетами

обов’язкові огляди в лікарів та нех-
тують здоров’ям очей?

— Насправді досить часто. Люди 
не надто сильно відчувають зміни 
зору. До прикладу, одне око може 
бачити нормально, а на іншому 
розвиватись певне захворювання. 
Це може виявити лише лікар. І 
насправді дуже шкода, коли люди 
звертаються вже на пізніх стадіях 
захворювань лише через те, що 
не було періодичних оглядів.

Були пацієнти, яким 
лише місяць 

— Які випадки з практики вам 
найбільше запам’яталися?

— У поліклінічному відділенні 
насправді багато непересічних ви-
падків. У нас працює офтальмо-
лог-хірург, і до нього звертаються 
у складних ситуаціях. Нещодавно 
був пацієнт, який прилетів з Італії. 
20 років внаслідок травм він зовсім 
не бачив на одне око. І після про-
веденого оперативного втручання 
у нас в клініці мікрохірургії ока 
«Медікус», йому відновили зір. Тож 
чоловік зараз бачить повноцінно.

— Очі мають дуже складну будо-
ву. А офтальмологів можна порів-
няти з ювелірами. Як це мати таку 
кропітку роботу? Доводилось робити 
ін’єкції в око?

— Так, ми робимо ін’єкції 
будь-якого рівня складності. На-
віть сьогодні доводилось робити.

— Чи працюєте ви з дітьми? Що 
головне у роботі з малюками?

— Так, ми працюємо з дітками 
від народження. Були навіть па-
цієнти, яким місяць. З малюками 
дещо важко буває, але стараємось 
знайти підхід. Звісно, серце кра-
ється інколи, коли процедури ви-
кликають сльози. Дуже поширеним 
станом очей у дітей є косоокість, і 
часто в таких випадках доводиться 
виправляти чужі помилки, коли 
була підібрана невідповідна оку-
лярна корекція.

— Чи часто трапляється таке, 
коли люди самі обирають окуляри, 
і це призводить до негативних на-
слідків?

— Досить часто люди можуть 
придбати окуляри просто на ринку 
без відповідного огляду лікаря. Ми 
наголошуємо: сонцезахисні оку-
ляри теж потрібно обирати пра-
вильно. Адже просто затемнені 
окуляри, а не сонцезахисні, можуть 
нашкодити. Часто люди думають, 
що окуляри для читання вони мо-
жуть обрати самостійно. Але це теж 
помилка. І часто наслідком цього 
є втома очей, неможливість скон-
центрувати погляд, головний біль. 

Як турбуватися 
про очі, якщо 
багато працюєте з 
гаджетами 

— Порадьте нашим читачам, як 
турбуватися про очі? Що робити 
тим, які весь робочий день прово-

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

Ще змалку тернополянка 
Христина Жук мріяла бути меди-
ком. Дівчина зізнається, що крім 
цієї професії, не бачила себе в жод-
ній іншій. Одразу після закінчення 
університету вона почала допома-
гати людям, які відчувають погір-
шення зору. Вже майже рік пані 
Христина працює офтальмологом 
та оптометристом в одному із при-
ватних медичних центрів в Тер-
нополі. Зізнається, пацієнти, які 
бачать в кабінеті такого молодого 
лікаря, мають деякі перестороги. 
Але всі вони розвіюються з по-
чатком спілкування. Адже довіра 
між пацієнтом та лікарем — одна 
із запорук успішного лікування.

— Вітаю, пані Христино. Роз-
кажіть нашим читачам, хто такий 
лікар-офтальмолог та лікар-опто-
метрист?

— Найперше, що хочу сказати: 
очі — надзвичайно важливий ор-
ган чуття. 80% інформації людина 
сприймає через зір, і якщо тра-
пляються проблеми з ним, життя 
не можна вважати повноцінним. 
Щодня перевіряю гостроту зору 
в пацієнтів, рефракцію, тобто здат-
ність очей заломлювати світлові 
промені. Також при потребі пе-
ревіряємо очний тиск. Також ми 
діагностуємо очні захворювання, 
у разі, якщо такі є. Крім того, 
я пройшла курси з оптометрії та 
зараз допомагаю людям підібрати 
окуляри та контактні лінзи, якщо 
вони потребують корекції зору.

Із якими 
захворюваннями 
звертаються 
найчастіше 

— Розкажіть про найбільш попу-
лярні випадки захворювань зору. З 
якими проблемами до вас зверта-
ються найчастіше?

— У час пандемії проблем із зо-
ром стало дещо більше. Можли-
во, це пов’язано з тим, що люди 
перейшли на дистанційну роботу 
за комп’ютерами. Часто скаржать-
ся на втому очей, яка може призво-
дити до болю голови. Також часто 
звертаються люди старшого віку, 
які мають набуті очні захворюван-
ня, такі як катаракта і глаукома. 

І тут одразу рекомендація: людям 
після 40-ка років потрібно прохо-
дити щорічне обстеження для того, 
аби виявити захворювання на по-
чатковій стадії. Так його значно 
легше контролювати та лікувати.

— Катаракта, глаукома, розкажіть 
детальніше, будь ласка. Чим вони 
небезпечні?

— Про катаракту варто ска-
зати те, що раніше вона вважа-
лась «хворобою літніх людей», 
але зараз все частіше звертають-
ся молоді люди. Поширеною є 
вроджена катаракта, яка виникає 
через негативний вплив на дитину 
внутрішньоутробно. На її розвиток 
впливає і недостатній захист від 
сонця. Нещодавно лікували 4-річ-
ну дівчинку, яка мала катаракту 
на обох очах. У такому стані зір 
у неї практично не розвивається. 
Природні кришталики в очах по-
мутніли, і їх потрібно замінити, 

аби дитина в майбутньому могла 
бачити нормально.

— Коли потрібно звертатися 
до офтальмолога?

— Перший огляд офтальмолога 
має бути одразу після народження 
до того, поки дитині виповниться 
пів року. Далі огляд має бути в три 
роки. Потім огляд рекомендують 
проходити перед школою. Також 
в усі наступні роки перед школою 
дитину рекомендовано відводити 
на перевірку зору. Людям після 
40-ка років потрібно проходити 
огляд щорічно, він допомагає ви-
явити глаукому. Це захворювання 
може бути невідчутним для лю-
дини, але — призвести до негатив-
них наслідків і навіть повної втрати 
зору, відновити його неможливо.

— Чи часто люди ігнорують ці 

«Найперше і золоте 
правило — це «правило 
20-ти хвилин». Його 
суть в тому, що при 
роботі з комп’ютером, 
телефоном чи з 
документами, кожні 20 
хвилин потрібно на 15-
20 секунд відводити 
погляд»

дять за комп'ютером, а ввечері від-
почивають зі смартфоном у руках?

— Найперше і золоте прави-
ло — це «правило 20-ти хвилин». 
Його суть в тому, що при роботі 
з комп’ютером, телефоном чи з 
документами, кожні 20 хвилин по-
трібно на 15–20 секунд відводити 
погляд: за вікно, а якщо немає 
можливості — заплющувати очі. 
Це допоможе очному м’язу роз-
слабитись та відновити роботу 
на наступні 20 хвилин роботи. 
Крім того, для наших очей дуже 
корисними є прогулянки на сві-
жому повітрі, адже очі відпочи-
вають лише тоді, коли дивляться 
в далечину.

— Дехто вважає, що при тривалій 
роботі за комп’ютером потрібно ви-
користовувати додаткові засоби для 
зволоження очей. Чи потрібні вони?

— Якщо при роботі з комп’юте-
ром часто печуть очі, відчутна 
сухість і більше жодних скарг 
немає — можна придбати зволо-
жуючі краплі. Ви можете запита-
ти у аптекаря: «штучна сльоза без 
консервантів» і закрапувати ними 
очі від трьох разів на день. Вони 
потрібні, бо під час роботи ми рід-
ше кліпаємо, і очі не отримують 
достатнього зволоження. Якщо є 
ще якісь скарги — краще зверну-
тись до спеціаліста.

— У період пандемії і діти більше 
часу проводять з гаджетами. Адже, 
як і минулого року, є можливість 
того, що вони навчатимуться дис-
танційно. Чи є для них особливі 
рекомендації?

— Як і дорослим, дітям необхід-
но користуватись правилом «20-ти 
хвилин». Потрібно звертати увагу 
на освітлення, яке є в кімнаті, де 
працює дитина.

— Щодо положення під час робо-
ти: чи є якісь рекомендації?

— Якщо йдеться про роботу з 
комп’ютером, потрібно сидіти 
на відстані витягнутої руки від 
монітора. Також якщо є вибір: 
працювати за комп’ютером, план-
шетом або телефоном — раджу об-
рати той гаджет, у якого більший 
екран. Найгірше для очей — робота 
за смартфоном. Адже зосереджен-
ня зору на малому екрані може 
призвести до перенапруження очей 
і має багато негативних наслідків. 
Серед яких — і зниження зору. 
Крім того, ми не рекомендуємо 
жодного іншого положення, ок-
рім положення, сидячи за столом.

— Чи є обмеження в часі корис-
тування гаджетами для дітей різного 
віку?

— Ми розуміємо, що зараз відбу-
вається гаджетизація суспільства. І 
діти з малку користуються телефо-
нами. Для того, аби зберегти зір, 
дітям від 3 до 6 років рекомен-
довано проводити за телефоном 
чи комп'ютером не більше 30-ти 
хвилин на день. Від 6-ти років діти 
вже навчаються у школах, тому 
настільки обмежити час не вийде. 
Щонайменше три години триває 
робота за комп’ютером у дітей 
шкільного віку. І знову ж таки на-
гадаю про перерви, які потрібно 
робити кожні 20 хвилин.

Уже понад рік Христина Жук працює у приватній клініці 
офтальмологом
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ЯК ЗМІНЮВАЛИ НАЗВИ ТА ВИГЛЯД 
ЦЕНТРАЛЬНІ ВУЛИЦІ ТЕРНОПОЛЯ
Минуле  Історія тернопільських вулиць 
складна, заплутана, але цікава водночас. 
Найстаріші перейменовували за правління 
різних країн, інколи навіть по кілька разів 

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

Ми розповімо вам про назви 
найбільших вулиць Тернополя та 
людей чи події, на честь яких їх і 
називали. Всі дані та фото вулиць 
ми віднайшли у вільних джерелах.

Проспект Степана 
Бандери 

Одна з найбільших вулиць Тер-
нополя, завжди на ній інтенсивний 
рух машин. Вона продовжує Русь-
ку і тягнеться до Підволочиського 
шосе.  

За Австро-Угорщини, ще 
у 19 столітті, проспекту Степана 
Бандери як такого не було. Це 
була Смиковецька дорога, що вела 
східною околицею міста до одно-
йменного села поблизу Тернополя. 
Частково територію нинішнього 
проспекту займала вулиця Яна 
Тарновського — людини, яку 
історики сміливо вважають фун-
датором нашого міста. Саме він 
збудував тернопільську фортецю.  

Вулиця Яна Тарновського роз-
ташовувалася ближче до центру. 
Вона розпочиналася на перехресті, 
де нині розташований універмаг, і 
тягнулася аж до стадіону.

За Польщі назву «Смиковецька 
дорога» та вулиця Тарновського 
не змінювали.

А з приходом радянської влади 
в 1939 році ряд вулиць назвали 
іменами комуністичних вождів та 
вагомих політичних фігур: Ста-
ліна, Енґельса, Калініна тощо. 
Смиковецьку дорогу та вулицю 
Тарновського об’єднали та назвали 
на честь Володимира Леніна — ре-
волюціонера, радянського політич-
ного діяча, лідера більшовиків.

До слова, вулиця Леніна не об-

межувалася нинішніми межами 
проспекту Степана Бандери, а тяг-
нулася вулицею Руська.

У 1990 році Україна вже була 
на шляху до Незалежності, у Тер-
нополі демонтували пам’ятник 
Леніну та пішов курс на перейме-
нування вулиць. Тоді ж проспект 
і отримав нинішню назву. А ім’я 
людини, на честь якої і назвали 
проспект, відоме чи не кожному 
тернополянину — це один з очіль-
ників та ідеологів українського на-
ціонального руху.

Вулиця Руська  
Старовинна, велика і багато-

людна — напевно, саме такі слова 
найбільше пасують їй. Вона розпо-
чинається біля кільця на Дружбі, 
а закінчується аж біля залізничного 
мосту.

У 16-му столітті вулиця Русь-
ка була околицею Тернополя. 
Нею проходив шлях зі Львова 
до Кам’янця-Подільського.

За Австро-Угорщини части-
ну дороги, на якій розташована 
нинішня вулиця Руська, називали 
Кам’янецькою та Смиковецькою 
дорогами, вулицею Львівська — 
відповідно до напрямків міст, 
до яких вони вели. Також частина 
вулиці носила назву Ринок. Вона 
починалася від сучасного Старого 
Ринку, а закінчувалася на вулиці 
Валова.

З приходом польської влади 
зародилася сучасна назва вули-
ці — Руська. Та її територія була 
значно меншою, ніж зараз. Вона 
простягалася від сучасного морфо-
логічного корпусу медуніверситету 
і до універмагу.

Від корпусу медуніверситету 
до Надставної церкви і далі про-
стягалася вулиця Львівська. Від 
універмагу розташовувалася вулиця 
Яна Тарновського.

Назва походить 
від слів «Русь», 
«Руський» 

У радянський період (1939–
1991 роки) вулицю переймену-
вали на честь радянського вождя 
Володимира Леніна. У цей же час 
вона набула сучасних обрисів. Під 
час Другої світової війни старі її 
забудови знищили, а після війни 
проїзд зробили ширшим.

Також за радянської влади посе-
ред вулиці був бульвар Володимира 
Леніна з пішохідною зоною і стов-
пами. Він розташовувався непода-
лік від бульвару Тараса Шевченка.

А біля Надставної церкви вста-
новили обеліск Слави — на честь 
радянських воїнів, полеглих за виз-
волення Тернополя під час Другої 
світової. Його демонтували на по-
чатку 1990-их років. Як вдалося 
віднайти у вільних джерелах, обе-
ліск був причиною частих ДТП.

Історичну назву вулиці повер-
нули вже за Незалежності.

Вулиця Анатолія 
Живова  

Також одна з найінтенсивніших 
магістралей міста і одна з найбіль-
ших вулиць Тернополя. Вона про-
стягається від вулиці Танцорова 
аж до «Рогатки», де і закінчується.

В австро-угорський та польський 
періоди на сучасній території, якою 
пролягає вулиця, була заболочена 
місцевість, від якої і пішла назва 
району «Оболонь» — від народної 

назви заплавний рух.
Частину сучасної вулиці займала 

Торговиця — місце, на якому про-
ходили торги, місцеві жителі про-
давали різні вироби. Хоча «серцем» 
торгів був Старий Ринок, від якого 
територія Торговиці і поширилася 
містом, зокрема і до Оболоня.

Фактично до Другої світової ця 
територія майже не забудовувалась. 
Єдиним об’єктом була міська бій-
ня — м’ясокомбінат.  

З приходом радянської влади ву-
лиця деякий час зберігала назву 
Оболоня, а згодом її переймену-

вали на честь Анатолія Живова.
Анатолій Живов народився 

в 1925 році у Калузькій області 
(Росія). На фронті воював з травня 
1943 року. Відзначився героїчним 
вчинком під час боїв за Тернопіль, 
закривши тілом амбразуру воро-
жого дзоту.

23 вересня 1944 року Живову по-
смертно присвоїли звання Героя 
Радянського Союзу.  

У «Старому парку» Тернопо-
ля йому спорудили пам’ятник, 
а на стіні будинку № 2 встановили 
меморіальну дошку.

Вулиця Леніна (проспект Бандери) 1979 рік. Фото з колекції Ігоря Вовка

Вулиця Леніна (Руська). Фото середини 1950-их років. 
Світлина V.Arogovaya

Вулиця Живова фото 1950-их років. Світлина Olena Ra

У 16-му столітті 
вулиця Руська була 
околицею Тернополя. 
Нею проходив шлях зі 
Львова до Кам’янця-
Подільського
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 СЕРЕДА, 22 вересня

 UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Антропологiя
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.35, 02.00, 
05.10 Новини
07.05, 00.25 Т/с «Бенкрофт»
08.05 Маршрутом змiн
08.20 Вiдтiнки України
09.10 Телепродаж
09.40 Т/с «Курорт»
11.35 Д/ц «Дикуни. Дикi забави 
в зоопарку Сан-Дiєго»
11.55, 20.00, 22.00 Д/ц «Дика 
природа Iндiї»
13.10, 01.15 Прозоро. Про 
актуальне
14.00 UA: Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 00.10, 02.35, 
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Пiснi про 
кохання
16.30 Д/с «Свiт дикої природи»
17.00, 02.50 Прозоро. Про 
головне
18.20 Соцiальне ток-шоу 
«По-людськи»
23.00 Перша шпальта
03.40 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю» …
04.40 Енеїда

 1+1
05.35 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.15 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
14.45 «Одруження наослiп 7»
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 «Парфумер: Iсторiя 
одного вбивцi»
02.35 Х/ф «Пандорум»

 IНТЕР
05.25, 23.00 «Слiдство вели… 
з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Зведенi сестри»
14.30, 15.30 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Сiмнадцять миттє-
востей весни»
00.50 Х/ф «Виходу немає»
02.35 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»
04.55 «Телемагазин»

 ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30 Факти
04.50 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Скетч-шоу «На трьох»
11.25, 13.30 Х/ф «Бiла iмла»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Т/с «Розтин покаже-2»
15.00, 16.15, 22.30 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ-2»
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.20, 02.00 Секретний фронт
21.30 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ-2» 16+ Прем'єра
23.50 Х/ф «Глобальне 
вторгнення: Битва за Лос-А-
нджелес»
02.50 Я зняв!

 СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.30 Т/с «Комiсар Рекс»
08.30 «МастерШеф» …
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа» …

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.35, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05 «Супербабуся» …
20.15, 22.50 Т/с «Колiр при-
страстi»
00.10 Т/с «Вангелiя»

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 «Kids time»
06.05 «Том i Джеррi»
07.20 «Орел i решка»
09.20 Т/с «Надприродне»
12.20 «Кохання на виживання»
15.00 Х/ф «Областi темряви»
17.00 «Хто зверху?» …
19.00 «Дiти проти зiрок»
20.40 Х/ф «Авангард» …
22.40 Х/ф «Мiстер Крутий»
00.30 «Вар'яти» …
02.25 «Служба розшуку дiтей»
02.30 «Зона ночi»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30, 22.00 Т/с «Ромео i 
Джульєтта з Черкас»
10.30 Х/ф «Шпигунка»
12.50 4 весiлля
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
16.00, 03.55 Панянка-селянка
18.00 СуперЖiнка
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 
пiд Полтавою
19.30, 20.30 Танька i Володька
23.00 Сiмейка У
00.00 Країна У
03.05 Вечiрка 2
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Джедаи-2019»
06.15 Х/ф «Горячие головы»
08.00 Х/ф «Горячие головы-2»
09.50 Т/с «Охотники за древ-
ностями»
12.45, 16.55, 19.30 «Затерян-
ный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15, 02.40 «Спецкор»
18.50, 03.10 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
20.25, 21.25 Т/с «Козырное 
место»
22.25, 00.00 Т/с «CSI: Место 
преступления»
01.50 Т/с «Встречная полоса»
03.40 «Вiдеобiмба-2»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

 ЧЕТВЕР, 23 вересня

 UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Антропологiя
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.35, 02.00, 
05.10 Новини
07.05, 00.25 Т/с «Бенкрофт»
08.05 Маршрутом змiн
08.20 Вiдтiнки України
09.10 Телепродаж
09.40 Т/с «Курорт»
11.35 Д/ц «Дикуни. Дикi забави 
в зоопарку Сан-Дiєго»
11.55, 20.00, 22.00 Д/ц «Дика 
природа Iндiї»
13.10, 01.15 Прозоро. Про 
актуальне
14.00 UA: Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 00.10, 02.35, 
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Хорея Козацька
16.30 Д/с «Свiт дикої природи»
17.00, 02.50 Прозоро. Про 
головне
18.20 Соцiальне ток-шоу 
«По-людськи»
23.00 Схеми. Корупцiя 
в деталях
03.40 Д/ф «Одесити на Дон-
басi» …
04.40 Енеїда

 1+1
05.30, 03.10 «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 7»
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 «Стiв Джобс»

 IНТЕР
05.25, 22.55 «Слiдство вели… 
з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Кохання не за роз-
мiром» …
14.30, 15.25 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Сiмнадцять миттє-
востей весни»
00.45 Х/ф «Таємниця в їхнiх 
очах»
02.40 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»
10.45, 13.25 Х/ф «3000 миль 
до Грейсленда»
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Т/с «Розтин покаже-2»
14.50, 16.15, 22.25 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20, 01.40 Анти-зомбi
21.30 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ-2» 16+ Прем'єра
23.40 Х/ф «Бiла iмла»
02.25 Я зняв!

 СТБ
05.15 Т/с «Комiсар Рекс»
08.00 «МастерШеф» …
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа» …
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.40, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05 «Супербабуся» …
20.15, 22.50 Т/с «Колiр при-
страстi»
00.10 Т/с «Вангелiя»

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 «Том i Джеррi»
07.15 «Орел i решка»
09.15 Т/с «Надприродне»
12.55 «Кохання на виживання»
14.55 Х/ф «Вибух iз минулого»
17.00, 19.00 «Хто зверху?» …
21.00 Х/ф «Встигнути 
за Джонсами» …
23.05 Х/ф «Плейбой пiд 
прикриттям»
01.05 «Вар'яти» …
02.25 «Служба розшуку дiтей»
02.30 «Зона ночi»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30, 22.00 Т/с «Ромео i 
Джульєтта з Черкас»
10.30 М/ф «Рапунцель: Заплу-
тана iсторiя»
12.30 4 весiлля
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
16.00, 03.55 Панянка-селянка
18.00 СуперЖiнка
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 
пiд Полтавою
19.30, 20.30 Танька i Володька
23.00 Сiмейка У
00.00 Країна У
03.05 Вечiрка 2
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Джедаи-2019»
06.20 Х/ф «Kingsman: Секрет-
ная служба»
09.00 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо»
11.50 Т/с «Охотники за древ-
ностями»
12.50, 16.55, 19.30 «Затерян-
ный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15, 02.35 «Спецкор»
18.50, 03.05 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
20.25, 21.25 Т/с «Козырное 
место»
22.25, 00.00 Т/с «CSI: Место 
преступления»
01.50 Т/с «Встречная полоса»
03.35 «Вiдеобiмба-2»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

П`ЯТНИЦЯ, 24 вересня

 UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Антропологiя
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.50, 02.25, 
05.10 Новини
07.05, 00.40 Т/с «Бенкрофт»
08.05 Маршрутом змiн
08.20 Вiдтiнки України
08.55 Еко-люди
09.10 Телепродаж
09.40 Т/с «Курорт»
11.35 Д/ц «Дикуни. Дикi забави 
в зоопарку Сан-Дiєго»
11.55, 20.00 Д/ц «Дика приро-
да Iндiї»
13.10 Прозоро. Про актуальне
14.00 UA: Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 00.25, 03.00, 
05.45 Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/с «Свiт дикої природи»
17.00, 01.30 Прозоро. Про 
головне
18.20 Соцiальне ток-шоу 
«По-людськи»
22.00 Х/ф «Опiвнiчний жере-
бець» …
03.15, 05.00 Д/с «Дикi тварини»
03.20 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»

 1+1
06.00 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
14.45 «Одруження наослiп 7»
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Лiга смiху 2021»
22.45 Д/ф «30 рокiв Неза-
лежнiстi»
23.40 «Маскарад»
01.40 Х/ф «Дзеркала» 
03.40 Х/ф «Дев'ята брама»

 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 «Кохання чаклунки»
14.30, 15.30, 01.25 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок»
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Кiнг Конг»
03.45 «Україна вражає»
04.30 «Орел i Решка. На краю 
свiту»

 ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30, 01.20 Факти
04.50 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 …
12.00, 13.25 Х/ф «Глобальне 
вторгнення: Битва за Лос-А-
нджелес»
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.15 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ-2»
18.45 Факти. Вечiр
23.00, 01.45 Скетч-шоу «На 
трьох»
03.25 Я зняв!

 СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.30, 19.00, 22.50 «Холостяч-
ка Злата Огнєвiч» …
11.30, 00.00 «Як вийти замiж»
12.15, 14.50 Т/с «Слiпа» …
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
16.25, 18.05 Т/с «Слiпа-5» …
00.55 «Про що мовчать жiнки»

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 «Том i Джеррi»
07.15 «Орел i решка»
09.30 «Пекельна кухня»
12.05 «Екси»
14.00 «Дiти проти зiрок»
15.40 Х/ф «Еван Всемогутнiй»
17.30 Х/ф «Фокус»
19.25 Х/ф «Ред»
22.00 Х/ф «Ред 2»
00.05 Х/ф «Кiлер-псих» 
02.05 «Вар'яти» …
02.45 «Служба розшуку дiтей»
02.50 «Зона ночi»

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

 2+2
06.00 «Джедаи-2019»
06.10 Х/ф «Майор Пэйн»
08.10 Х/ф «Уцелевшая»
10.00 Т/с «Охотники за древ-
ностями»
11.55 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15, 01.50 «Спецкор»
18.50, 02.20 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 Х/ф «Планета обезьян»
21.55 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян»
00.00 Х/ф «Пробуждение 
смерти»
02.50 «Совершенно секрет-
но-2017»
03.15 «Вiдеобiмба-2»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

 СУБОТА, 25 вересня

 UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.05 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
01.30, 03.15, 05.35 Новини
07.10 М/ф
08.05 Д/ц «Дикi Дива. Дикi 
тварини в зоопарку Сан-Дiєго»
08.30, 03.40 #ВУКРАЇНI
09.05 Телепродаж
09.35 Х/ф «Поруч з Iсусом: 
Марiя Магдалина»
11.25 Х/ф «Поруч з Iсусом: 
Хома»
13.15 Х/ф «Вавилон ХХ»
15.00 Країна пiсень
16.10 Концерт. Пiснi про 
кохання
17.20 Д/ц «Дика природа Iндiї»
18.25 Д/с «Дикi тварини»
18.50 Т/с «Злочини минулого — 

мiжнароднi версiї»
21.25 Х/ф «Мир вашому дому»
23.40 Х/ф «Опiвнiчний жере-
бець» …
01.55 Д/с «Свiт дикої природи»
05.05 Геолокацiя: ВОЛИНЬ

 1+1
05.10, 19.30 ТСН
06.10, 07.00, 04.25 «Життя 
вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
18.30 «Свiт навиворiт — 12. 
Пакистан»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Маскарад»
22.20 «Жiночий квартал»
00.00 «Свiтське життя. 2021»
01.00 Х/ф «Кара небесна»
02.50 Х/ф «Джоннi Iнглiш: 
Перезапуск»

 IНТЕР
05.20 «Телемагазин»
05.50 «Орел i Решка. На краю 
свiту»
06.45 «Слово Предстоятеля»
06.55 Х/ф «Дикун»
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.00 «Все для тебе» ПремТєра
11.00 «Позаочi» ПремТєра
12.00 Х/ф «Закоханий за влас-
ним бажанням»
13.40 Х/ф «Суєта суєт»
15.30 Х/ф «В'язень замку Iф»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Место встречи» 
ПремТєра
22.10 Т/с «Я подарую тобi 
свiтанок» (12+) 1–4 сс. 
Заключна
02.40 Х/ф «Випадковий запис»
04.05 Х/ф «Без року тиждень»

 ICTV
04.55 Скарб нацiї
05.05 Еврика!
05.10 Факти
05.35 Анти-зомбi
06.30, 01.55 Громадянська 
оборона
07.30 Прихована небезпека
08.30, 13.00 Т/с «Дiльничний 
з ДВРЗ-2»
12.45 Факти. День
13.40 Х/ф «еладiатор»
16.40 Х/ф «Джуманджи»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Джуманджи: 
Поклик джунглiв» …
21.35 Х/ф «Джуманджи: Новий 
рiвень» …
23.50 Х/ф «еаттака»
03.30 Я зняв!

 СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.30, 10.55 Т/с «Колiр 
пристрастi»
07.50 «Неймовiрна правда 
про зiрок»
16.40, 22.50 «Звана вечеря» …
19.00 «МастерШеф» …
01.10 Х/ф «Iдеальний чоловiк»

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Хто проти блонди-
нок?» …
08.10, 10.00 «Kids time»
08.15 М/ф «Королiвський 
коргi»
10.05 «Орел i решка. Земляни»
11.00 «Орел i решка. Чудеса 
свiту»
12.10 «Хто зверху?» …
14.10 Х/ф «Люди в чорному 3»
16.15 Х/ф «Люди в чорному: 
Iнтернешнл» …
18.50 Х/ф «Трансформери: 
Темний бiк Мiсяця»
22.00 Х/ф «Трансформери: 
Останнiй Лицар» …
01.00 Х/ф «Встигнути 
за Джонсами» …
02.10 «Зона ночi»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Iгор»
12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
00.25, 02.10 Одного разу пiд 
Полтавою
13.30, 16.30, 01.25 Сiмейка У
15.00, 00.55 Танька i Володька

17.30 М/ф «Секрет Робiнсонiв»
19.15 Х/ф «Гарфiлд»
20.45 Х/ф «Гарфiлд 2»
22.15 Х/ф «Скiльки у тебе?»
02.40 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи-2020»
08.35 «Затерянный мир»
12.45 Х/ф «Робокоп»
14.45 Х/ф «Робокоп-2»
17.00 Х/ф «Робокоп-3»
19.00 Х/ф «Охранник»
20.50 Х/ф «Обет молчания»
22.40 Х/ф «Боевые свиньи»
00.15 Х/ф «Ниндзя-2» 
02.10 «Вiдеобiмба-2»
04.05 «Совершенно секрет-
но-2017»
05.45 Телемагазины

 НЕДIЛЯ, 26 вересня

 UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.05 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
23.50, 03.15, 05.35 Новини
07.10 М/ф
08.15, 08.15 Д/с «Дикi тварини»
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, 02.00 Леонардо да Вiнчi
14.35 Телепродаж
15.05 UA: Фольк. Спогади
16.20 Мiста та мiстечка
16.30 Т/с «Злочини минулого — 
мiжнароднi версiї»
18.40 Х/ф «Мир вашому дому»
21.25 Х/ф «Опiвнiчний жере-
бець» …
23.15 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
00.15 Х/ф «Вавилон ХХ»
02.55 Земля, наближена 
до неба
03.10 12 мiфiв про Донбас
03.40 #ВУКРАЇНI
05.05 Геолокацiя: ВОЛИНЬ

 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, 02.40 «Свiт навиворiт»
18.30 «Свiтське життя. 2021»
21.00 «Танцi з зiрками 2021»
00.15 «Лiга смiху 2021»

 IНТЕР
05.10 Х/ф «Суєта суєт»
06.45 Х/ф «Шукачi пригод»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше 
життя»
12.55 «Речдок. Опережая 
время»
17.20 Х/ф «Кiнг Конг»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «В'язень замку 
 Iф»
02.30 «Речдок»

 ICTV
04.30 Скарб нацiї
04.35 Факти
04.40 Еврика!
05.00 Не дай себе обдурити
05.45 Прихована небезпека
06.45 Анти-зомбi
07.35 Секретний фронт
08.35 Громадянська оборона
09.40 Х/ф «Останнiй володар 
стихiй»
11.40, 13.00 Х/ф «Король 
Артур: Легенда меча» …
12.45 Факти. День
14.25 Т/с «Пес»
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «Геошторм» …
23.35 Х/ф «Дум» 
01.35 Х/ф «еаттака»
03.15 Я зняв!

 СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.50 Т/с «Колiр пристрастi»
09.55 «МастерШеф» …
13.45 «Супербабуся» …
18.40 «Битва екстрасенсiв»
21.00 «Один за всiх»
22.10 «Таємницi ДНК»

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Вар'яти» …
06.50, 08.15 «Kids time»
06.55 «Том i Джеррi»
07.50 М/ф «Том i Джеррi: 
Маленькi помiчники Санти»
08.20 М/ф «Тед-мандрiвник i 
таємниця царя Мiдаса»
10.10 Х/ф «Авангард» …
12.10 Х/ф «Трансформери: 
Темний бiк Мiсяця»
15.30 Х/ф «Трансформери: 
Останнiй Лицар» …
18.20 Х/ф «Реальна сталь»
21.00 Х/ф «Морський бiй»
23.40 «Improv Live Show» …

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Секрет Робiнсонiв»
12.45, 14.15, 15.45, 22.30, 
00.00, 01.30 Одного разу пiд 
Полтавою
13.45, 23.30, 01.00 Сiмейка У
15.15, 23.00, 00.30 Танька i 
Володька
16.45 М/ф «Епiк»
18.30 Х/ф «Едвард Руки-Но-
жицi»
20.30 Х/ф «Вiктор Франкен-
штейн»
02.15, 04.00 Панянка-селянка
03.05 Вечiрка 2
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи-2020»
09.00, 00.55 «Затерянный мир»
13.15 Х/ф «Планета обезьян»
15.45 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян»
17.45 Х/ф «Планета обезьян: 
Революция»
20.10 Х/ф «Планета обезьян: 
Война»
23.00 Х/ф «Окончательный 
приговор»
02.00 «Вiдеобiмба-2»
04.50 «Лучшее»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины
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ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 
097– 161-41-50 

Про те, що тернополянка боро-
тиметься за звання найкрасивішої 
українки, розповіла виконавча 
директорка конкурсу «Міс Тер-
нопіль-2021» Юлія Мосейко.

— Після «Міс Тернопіль» Мар-
та Резніченко пройшла у ТОП-25 
конкурсанток, але були ще ви-
пробування. Визначали, як ді-
вчата спілкуються у суспільстві, 
наскільки вони комунікабельні, 
також вони представляли свої 
проєкти, — говорить пані Мосейко.

Загалом, на участь у конкур-
сі «Міс Україна» заявки подали 
20 тисяч українок. Фінал конкур-
су відбудеться 21 жовтня у Палаці 
«Україна» і його транслюватимуть 
всеукраїнські канали.

Від початку була 
впевнена в собі 

16 вересня о 12.00 в Києві відбу-
лась презентація фіналісток. Все ж 
нам вдалося зв'язатися з дівчиною 
ще до офіційного представлення. 

Вона розповідає: для неї конкурс 
дуже важливий.

— Кастинги тривали досить дов-
го, було складно так довго чекати 
фінальний результат. Але в прин-
ципі я з самого початку була впев-
нена в собі і вірила в те, що стану 
фіналісткою. Поки дуже спокійно 
себе почуваю, напевно, увесь ман-
драж розпочнеться за декілька днів 
до фіналу. Зараз старатимусь усі 
сили та енергію направити на під-
готовку, спорт та мій благодійний 
проєкт, — каже Марта Резніченко.

Що відомо про Міс 
Тернопіль?

Марті Резніченко 20 років. 
Тривалий час навчалася та жила 
у Канаді. Має титул «Панна Тер-
нополя», захоплюється спортом 
та подорожами. Працює у сфері 
маркетингу. Вільний час проводить 
із сім'єю. Найкраще, що взяла з 
конкурсу — це емоції. Говорить, 
що стільки вітань, як після пере-
моги у «Міс Тернопіль-2021» не от-
римувала ще ніколи. Вважає, що 
справжній красуні під силу і біз-
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ТЕРНОПОЛЯНКА ПРОЙШЛА ДО 
ФІНАЛУ КОНКУРСУ «МІС УКРАЇНА»
Люди  Однією із 25-ти найкрасивіших українок стала Марта 
Резніченко з Тернополя, володарка титулу «Міс Тернопіль-2021». 
Дівчина боротиметься за звання «Міс Україна» у фіналі конкурсу

нес свій створити, і вечерю смач-
ну приготувати, і на тренування 
встигнути.

— Розкажіть про себе. Ви гово-
рили, що працюєте маркетологом. 
Де навчалися?

— Я тернополянка, народилась 
тут, тут і вчилася. Потім поїхала 
у Ванкувер, що в Канаді. Закінчила 
там університет за спеціальністю 
«Маркетинг у продажах». Плану-
вала залишитись там, але у зв'язку 
з пандемією вирішила повернутися 
в Україну, важко морально бути 
так далеко від своєї сім'ї. Додо-
му повернулася минулого року, 
у травні. Почала працювати мар-
кетологом в агрокомпанії. Далі 
займалася фріланс-проєктами. З 
вересня я жила в Києві, а сюди 
приїхала спеціально на кастинг 
конкурсу.

— Чим захоплюєтесь, що любите?
— Після того, як повернулася з 

Канади, зрозуміла, що мій дім — 
це місце моєї сили, місце мого 
спокою. Я зрозуміла, що найкра-
щий вільний час — це час вдома, з 
сім'єю, яка є для мене найкращим 

Тернополянка виступатиме у фіналі конкурсу «Міс 
Україна-2021» 21 жовтня у Палаці «Україна»

прикладом і авторитетом. Я захо-
плююсь психологією, люблю чи-
тати, понад рік відвідую спортзал, 
тренування заряджають енергією. 
Разом з моїм хлопцем подорожує-
мо Україною. Я люблю відкривати 
щось нове для себе.

— Тож серце «Міс Терно-
піль-2021» вже зайняте? Чи під-
тримав хлопець у рішенні йти 
на конкурс?

— Так, він вболівав за мене 
в залі, вітав з перемогою. Він завж-
ди вірив у мене. Це дуже круто, 
коли є така підтримка від близької 
людини.

— Під час фіналу ведучі запитали 

одну із дівчат: «Чого не може дозво-
лити собі «Міс Тернопіль»? Дайте 
відповідь і ви. То чого ж?

— «Міс Тернопіль», на мою дум-
ку, не може собі дозволити бай-
дикувати. То я зрозуміла завдяки 
підготовці до конкурсу. Це були 
два дуже інтенсивні місяці. Навіть 
із сім'єю за цей час дуже рідко ба-
чилась. Бо вже розуміла, що бути 
найкращою — це постійна праця 
над собою, кроки до мети.

У фінал конкурсу «Міс Україна» 
пройшли дві тернополянки. Тож 
про Софію Старжинську, яка теж 
змагатиметься, читайте у наступ-
ному випуску «RIA плюс».

РЕКЛАМА
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***
— Сьомо, треба якось зустрітися 
тверезими...
— Ага, і випити!

***
Я — метелик, який відпочиває на 
крилах вітру, я — орел, що літає 
гордо в небі, я — сокіл, що падає 
каменем вниз... Бац! Трясця, я — 
пасажир поїзда, що впав уві сні з 
другої полиці.

***
Мій айфон так захоплено тріска-
ється, що я вже починаю сподіва-
тися, що з нього скоро вилупиться 

айфон новіший.
***

Йолопи! Якщо ви заклеїли камеру 
на ноутбуці, як Дід Мороз дізна-
ється, добре чи погано ви пово-
дилися?

***
От не зрозумію я цю математику: 
чому до хріна — багато, до хрініща 
— дуже багато, а хрін тобі — це 
нічого?

***
Хто б міг подумати, що професією 
майбутнього стане кур'єр?

***

Директор на нараді:
— Зважаючи на малий час на ви-
конання важливого замовлення, я 
вирішив ввести грошове стимулю-
вання.
— О! І яке ж?
— Не впораєтеся до терміну — поз-
бавлю премії!

***
Ми часто говоримо, що у нас 
немає вибору, забуваючи при 
цьому, що коли він є, усе набагато 
складніше.

***
Є жінки, які ніби створені для ліжка 

— вони можуть спати цілодобово.
***

Судячи зі звуків, метелики в моєму 
животі їздять на тракторі.

***
У дівчині потрібно бачити май-
бутню дружину, а якщо ні — не 
тримайте біля себе чуже щастя.

***
Дружина пішла до друга? Ще неві-
домо, кому пощастило більше!

***
— Дружина повинна завжди бути 
на боці чоловіка. Яка б ситуація у 
нього не була.

РОЗВАГИ
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ОВЕН 

У цей час Овнам до-
ведеться згадати про те, що всі 
хвороби від нервів — переживан-
ня з великою часткою ймовірності 
приведуть до нездужань, так що 
краще зберігати спокій.

ТЕЛЕЦЬ

Найкращими ліками для 
представників цього знаку в цей 
час стануть фізкультура, спорт і 
правильне харчування — вони 
дозволять привести організм в 
норму без дорогих процедур і 
медичних препаратів.

БЛИЗНЮКИ

Здоров'я не дасть 
приводів для занепокоєння — 
головне, не напружувати спину і 
ноги, оскільки це може призвести 
до травм. Слід бути уважним на 
дорогах, виключити небезпечні 
розваги.

РАК

Важливо уникати пере-
охолоджень — навіть невеликий 
протяг може стати причиною 
серйозної застуди. Проведіть про-
філактику хронічних захворювань, 
здайте аналізи та звертайтеся до 
фахівця при найперших ознаках 
нездужання. 

ЛЕВ

Необхідно пам'ятати, що 
всіх справ не переробиш, і більше 
відпочивати — перевтома може 
негативно позначитися на стані 
здоров'я.

ДІВА

Зайнявшись будь-яким 
видом гімнастики, Діви зможуть 
відчути себе скульптором, що 
створює собі нове тіло. Варто 
скористатися порадами хорошого 
тренера.

ТЕРЕЗИ

У Терезів особливої уваги 
потребує серцево-судинна система 
— бажано менше нервувати і при-
ймати задля профілактики пропи-
сані лікарем препарати. Достатньо 
часу відпочивайте і спіть.

СКОРПІОН

Відвідування трена-
жерного залу не тільки зміцнить 
здоров'я, а й значно поліпшить 
настрій, який — з різних причин — 
може бажати кращого.

СТРІЛЕЦЬ

Представникам цього 
знака небажано користуватися 
потенційно небезпечними видами 
транспорту — занадто великий 
ризик травм. Хтось із родичів може 
мати проблеми з алкоголем або 
захворіти.

КОЗЕРІГ

Тим, хто давно не звертає 
уваги на своє здоров'я, необхідно 
звернутися до сімейного лікаря за 
направленням на елементарні ана-
лізи — можливо, щось доведеться 
відкоригувати.

ВОДОЛІЙ

Серйозною проблемою 
може стати алергія, яка нещо-
давно з'явилася, — необхідно за 
гарячими слідами звернутися до 
свого лікаря.

РИБИ

Рибам важливо звернути 
увагу на продукти — за неналежної 
свіжості і якості вони можуть нега-
тивно позначитися на стані шлун-
ково-кишкового тракту. Обирайте 
для себе найкращі продукти.

Гороскоп здоров'я

АНЕКДОТИ

СЕРЕДА, 
22 ВЕРЕСНЯ

+7°С     +10°С +5°С     +10°С

ЧЕТВЕР, 
23 ВЕРЕСНЯ

+7°С     +11°С +7°С     +13°С

П’ЯТНИЦЯ, 
24 ВЕРЕСНЯ

+8°С     +14°С +9°С     +16°С

СУБОТА, 
25 ВЕРЕСНЯ

+10°С     +15°С +10°С     +16°С

НЕДІЛЯ, 
26 ВЕРЕСНЯ

+9°С     +13°С +6°С     +14°С

ПОНЕДІЛОК, 
27 ВЕРЕСНЯ

+5°С     +12°С +6°С     +14°С

ВІВТОРОК, 
28 ВЕРЕСНЯ

+6°С     +13°С +4°С     +8°С

Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

Цього тижня  
іменини  
святкують

22 вересня: 
Олексій, Олександр, 
Опанас, Григорій, Василь, 
Дмитро, Йосип, Захар, 
Микита, Сергій, Анна

23 вересня: 
Василь, Андрій, Гаврило, 
Євген, Гліб, Іван, 
Костянтин, Климент, 
Микола, Петро, Павло, 
Семен, Тетяна

24 вересня: 
Герман, Віктор, Дмитро, 
Карпо, Микола, Лев, 
Петро, Сергій, Роман, Ія, 
Євдокія

25 вересня: 
Афанасій, Олексій, 
Данило, Микола, Іван, 
Семен, Юліан, Федір

26 вересня: 
Ілля, Олександр, 
Корнилій, Лук'ян, 
Леонтій, Микола, Степан, 
Петро, Юліан

27 вересня: 
Іван

28 вересня: 
Герасим, Андрій, 
Григорій, Віссаріон, 
Дмитро, Іван, Йосип, 
Ігнатій, Леонід, Макар, 
Максим, Микита, Петро, 
Микола, Порфирій, 
Степан, Семен, Федот, 
Яків, Людмила, Євдокія, 
Марія

***
Чоловік просить дружину:
— Будь ласка, не розповідай 
своїй мамі про наші сварки: 
ти зможеш мене пробачити, а 
вона ні.

***
Хто пам'ятає п'ятидюймову 
дискету, той знає, що таке 
зошит з промокашкою.

***
Вірус є, але ви тримайтеся! 
Порізно...

***
Дорогий сон! Я знаю, давно в 
дитинстві у нас були розбіж-
ності. Але зараз я зрозумів, що 
люблю тебе!

***

КІНОТЕАТР «УКРАЇНА»

КАФЕ «НЕПТУН»

ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО

З одного ракурсу

Де відпочивали 
тернополяни 

БУЛО:
Раніше замість трейлерів фільмів 
перед основним показом крутили 
пропагандистські радянські 
кіножурнали

БУЛО:
 Одне з найпопулярніших кафе 
«Нептун» було в приміщенні 
навпроти школи №6, що на вулиці 
Руській

БУЛО:
 Колись тут працювало популярне 
кафе «Муза». На першому поверсі 
будинку на розі вулиці був 
книжковий магазин з іноземною 
літературою

СТАЛО:
За роки будівля змінилась. Тепер 
там не кінотеатр, а торговий центр

СТАЛО:
Нині від відомого закладу не 
залишилось і сліду. Зараз там 
проводять ремонт, стара будівля, 
яка стояла занедбаною роками, 
уже скляна

СТАЛО:
У наші часи вуличка обвішана 
рекламними вивісками, тут 
облаштовують літні майданчики 
ресторани


