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 Поки рідні шукали всюди Ярослава Буяка, тернопільського 
журналіста і ветерана АТО, його тіло, виявляється, гнило 
в місцевому морзі. Чоловік помер ще наприкінці липня у 
лікарні, а поховати його не можуть і досі. Хто і чому допустив 
фатальну помилку?

 Цілковитий безлад у системі і службове недбальство! 
Щонайменше так можна описати те, що трапилося. Поліцію 
не повідомили, рідних не знайшли... Ніхто не заслуговує на 
таке після смерті. Однак у Тернополі, як бачимо, це реально. 
Ми, журналісти, обіцяємо докопатися до правди с.6

ДЕ БУЛО ТІЛО ДВА МІСЯЦІ?

Передплачуйте газету
за телефоном 098-477-12-70

Номер для подання
оголошень 098-477-12-70

ЗАГАДКОВА СМЕРТЬ ЖУРНАЛІСТА: 
ЩО ВІД НАС ПРИХОВУЮТЬ
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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

ГОЛОВНЕ

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст Марія Бочан.  

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

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

Тариф 6 гривень у тролей-
бусі та 7 у маршрутці за готів-
ковий проїзд у Тернополі діє 
з 2018 року. З електронним 
квитком — на гривню дешевше. 
Коли його змінювали востан-
нє — тернополяни влаштували 
«транспортний майдан». Однак 
незважаючи на протести, супро-
тив мешканців та навіть суди, 
тарифи тоді ніхто не знизив.

Із жовтня діятиме вже новий 
тариф. Він буде однаковий як 
для тролейбусів, так і автобусів 
та маршруток. Власники карт-
ки тернополянина платитимуть 
8 гривень, власники неперсоні-
фікованого квитка — 9 гривень 
(електронний квиток, який мож-
на купити), а ті, хто платитиме 
банківською картою чи купува-
тиме разовий квиток — 10 гри-
вень. Всі пільги для власників 
соціальної та учнівської/сту-
дентської карти зберігаються.

Важливе нововведення — від 
готівки повністю відмовлять-
ся. Якщо ви не маєте карти 
тернополянина чи проїзного 
квитка — можна розрахуватися 
банківською карткою або купити 
разовий квиток за допомогою 
платіжних терміналів, які облад-
нані на багатьох зупинках у мі-
сті. Цей разовий квиток діятиме 
30 хвилин від моменту купів-
лі. Однак чи працюватиме це 
на практиці? Журналісти «RIA 
плюс» обов'язково перевірять! 
Стежте за нашими наступними 
публікаціями.

Що таке «Єдиний 
квиток»?

Ще одне важливе нововведен-
ня — «Єдиний квиток». Як пояс-
нив начальник управління тран-
спорту міської ради Олег Вітрук, 
це не окремий документ, а нова 
послуга, яка стане доступна всім 
пасажирам. Тепер можна буде 
безкоштовно пересісти з одного 
транспорту до іншого.

Як каже пан Вітрук, цього по-

ПРАВИЛА ПЕРЕСАДКИ В ТРАНСПОРТІ
Зміни  З 1-го жовтня у Тернополі 
зміняться не лише тарифи на проїзд у 
громадському транспорті. Тепер можна 
буде безкоштовно здійснювати пересадку. 
Як це зробити та що варто знати про нові 
правила – про це в матеріалі

требували чимало тернополян 
та жителів ближніх населених 
пунктів.

— Якщо аналізувати комента-
рі, які залишають тернополяни, 
«Єдиний квиток» — це дуже за-
требувана послуга, — каже Олег 
Вітрук. — В нас більше 60% ву-
лиць мають пряме транспортне 
сполучення. Однак є окремі від-
галуження, де прямого маршру-
ту немає. Наприклад, мешканці 
Кутківців чи Пронятина змушені 
доїжджати до вулиці Мазепи чи 
до центру міста і звідти пересі-
дати на інший транспорт, щоб 
дістатися потрібного району. 

Немає прямого сполучення від 
вулиці Корольова до масиву 
«Дружба» тощо.

Маючи квиток, можна буде 
здійснити пересадку безко-
штовно.

Оскільки готівкою розрахува-
тися не можна буде — квитки 
видаватимуть всім. Відповід-
но, у місті повинна зникнути 
проблема з невидачею квитків 
у транспорті приватних переві-
зників.

Як здійснити 
пересадку

Як запевнили у міськраді, ні-
чого важкого для пасажира при 
пересадці немає. Ми також з’я-
сували в міській раді, чи можна 
буде пересісти двічі чи більше 
разів. Тож от що варто знати:

  Необхідно отримати квиток 
у будь–якому транспор-
ті (тролейбусі, автобусі чи 
маршрутці), здійснивши 
оплату проїзним, карткою 
тернополянина, банківською 
картою чи придбавши разо-
вий квиток на зупинці у тер-
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міналі.
  На квитку вказаний час 
здійснення оплати. На пер-
есадку дається 30 хвилин.
  Протягом цього часу ви ма-
єте встигнути доїхати до зу-
пинки, де плануєте здійснити 
пересадку, дочекатися нового 
транспорту, який підходить 
для вашого маршруту.
  На вході при пересадці вам 
потрібно пред’явити квиток 
водію чи кондуктору.
  Можна  п ер е с і с ти  н а 
будь–який транспорт як 
комунальний, так і приват-
них перевізників. Тобто з 
маршрутки на тролейбус чи 
автобус і навпаки.
  Водії чи контролери не мо-
жуть заборонити вам здійс-
нити пересадку, аргументу-
ючи це тим, що в транспорті 
вже є певна кількість людей, 
які здійснили пересадку. Го-
ловне — встигнути за 30 хви-
лин.
  Обмежень в кількості пер-
есадок для пасажира немає. 
Головне — це можна робити 
лише впродовж 30 хвилин, 
тобто, якщо вам це необхід-
но, і ви вкладаєтеся в час, 

можна пересісти двічі, тричі 
та навіть більше, звичайно, 
якщо це дозволить обмежен-
ня в півгодини.
  Пере с і с ти  можна  н а 
будь–якій зупинці та на-
віть в іншому районі. Ваш 
квиток не прив’язаний 
до певної локації. Тобто ви 
можете вийти з транспорту 
і пройти на іншу зупинку, 
де проходить потрібний вам 
транспорт чи є активніший 
трафік.
  Водій не зможе контролю-
вати, скільки разів ви здій-
снювали пересадку.
  Залишати квиток водію чи 
кондуктору при пересадці 
не потрібно. Це ваше під-
твердження оплати за проїзд, 
тому він залишається у вас.
  Тривалість поїздки у тран-
спорті не обмежена часом. 
Обмеження протягом 30 хви-
лин після оплати діє лише 
на можливість пересісти 
на інший транспорт.

Однак як все буде працювати 
на практиці? Журналісти «RIA 
плюс» перевірять це, як тільки 
система запрацює. Більше — 
згодом.

У жовтні 
не штрафуватимуть

Як розповів міський голова 
Тернополя, на початках може 
виникати чимало непорозумінь 
і тернополянам доведеться при-
стосовуватися до нових правил.

— Функція кондукторів буде 
допомогти пасажирам провалі-
дувати карту тернополянина, 
проїзний чи банківську карту 
і проконтролювати наявність 
квитків, — каже міський голо-
ва. — Ми розуміємо, що в жовт-
ні буде багато незрозумілостей, 
доки люди звикнуть до нових 
правил. Тому ми рекомендували 
контролюючим органам протя-
гом цього місяця не штрафувати 
людей та не притягувати до від-
повідальності. За безквитковий 
проїзд, коли заходив контроль 
у маршрутку, часто нарікали, що 
водій не видав квиток. Тепер 
якщо у вас немає квитка — ви 
це зробили свідомо. Але ми ро-
зуміємо, що протягом жовтня 
ці проблеми можуть виникати, 
тому завдання контролерів — 
допомогти та пояснити людям, 
як цих проблем в подальшому 
уникнути.

Проїзд буде можливий при оплаті за допомогою карти тернополянина, електронного 
квитка, банківської карти, NFС чи разового квитка

Із 1 жовтня у 
громадському 
транспорті Тернополя 
готівку водії та 
кондуктори приймати 
не будуть
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Юрій ШТОПКО, 
регіональний 
видавець «RIA 
Медіа»:
— «Народний 
бренд» з нетер-
пінням чекають 
багато тернопіль-

ських компаній, адже кожна з 
них, напевно, мріє отримати 
титул переможця. Для усіх нас 
2020-ий став непростим ро-
ком, але RIA Media та конкурс 
працюють та розвиваються для 
вас. Цьогоріч ми продовжуємо 
обирати найкращих із кращих. 
Географія «Народного бренду» 
у 2021-му розширилися аж 
на 23 міста.

Саме тернополяни визначати-
муть лідерів серед компаній, 
підприємств та фірм у тій чи 
іншій номінації. Читачі газети 
«RIA плюс», сайту 20minut.ua та 
сайту-довідки top20.ua і є корис-
тувачами послуг сфери бізнесу 
нашого міста. Довіра споживачів 
формує рейтинг переможців. Де-
візом акції незмінно є: «Ти оби-
раєш — RIA плюс нагороджує!» 
Бажаємо перемоги найкращим, 
а також активності — нашим чи-
тачам. Ми сподіваємось, що тер-
нополяни підтримають тих, хто 
справді виправдовує їхню довіру. 
Аби визнання отримали ті, хто 
може називатись «народним 
брендом».

Ти обираєш – RIA плюс нагороджує!

та Тернопільської області);
  голоси від жителів інших країн;
  велика кількість голосів з од-
нієї IP-адреси з малим інтер-
валом часу;
  голоси, куплені за допомогою 
сервісів накрутки.

Організатори конкурсу мають 
право використовувати дані, які 
користувач вводить на сайт під час 
голосування, в тому числі переда-
вати їх партнерам.

Визначення 
переможців

Система голосування у «Народ-
ному бренді» проста і максималь-
но об‘єктивна. На сайті top20.ua 
є категорії, у яких кожен житель 
Тернополя може знайти свої улю-
блені бренди.

Віддати голос теж дуже про-
сто. Для участі у розіграші призів 
потрібно лише зробити репост 
з голосування собі на сторінку 
в соцмережі і не видаляти його 
до завершення конкурсу. Задля 
чесності — один користувач може 
проголосувати лише раз.

Щоб проголосувати в конкурсі, 
вам необхідно:

  обрати одну із номінацій, 
знайти бренд, за який ви від-
дасте свій голос, та натиснути 
на кнопку «Проголосувати»;
  далі потрібно пройти автори-
зацію за номером телефону, 
через смс (двічі проголосувати 
з одного номера не можна);
  продовжуйте обирати найкра-
щих, поки не проголосуєте 

ВИДАВНИЦТВО РІА

Ідею створити народний конкурс 
перейняли в американських колег, 
які приїздили у Вінницю обміню-
ватися досвідом. Акція мала успіх, 
а її престижність люди відчули вже 
наступного року. Кожен бізнесмен 
міста почав прагнути до народного 
визнання, за свою роботу і якість 
послуг мріяв отримати статуетку 
крилатої богині перемоги Ніки. 

Спочатку за улюблену фірму, 
підприємство чи виробника міста 
голосували в газетних анкетах. 
Щоб уникнути ознак нездорової 
конкуренції, зробити конкурс 
більш надійним, захищеним та 
позбавитися рутинної роботи з 
підрахунками голосів, у 2006 році 
його перевели в онлайн.

Тепер визнання найкращих ком-
паній відбувається шляхом голосу-
вання, яке проводить сайт «ТОП 
20». Кожен може спостерігати 
в режимі реального часу, на якій 
позиції знаходиться той чи інший 
бренд. Також можна ознайомитися 
з карткою та відгуками кожного 
учасника, віддати свій голос.

Конкуренція серед торгових ма-
рок і підприємств на сьогодні є 
значною. Тому цьогоріч конкурс 
відбуватиметься в 23-х містах Укра-
їни.

У Тернополі взяти участь у «На-
родному бренді» можуть лише ті 
компанії, які фізично знаходять-

ся у нашому місті, а голосувати 
за кращий локальний бізнес мо-
жуть також лише тернополяни. 
Такі обмеження існують для того, 
щоб люди обирали найкращих 
саме серед тих брендів, якими дійс-
но самі користуються. В минулому 
році тернопільські бренди підтри-
мали понад 17 тисяч тернополян.

Як стати учасником
Цьогоріч до конкурсу можуть 

долучитися компанії-новач-
ки, а також ті, які брали участь 
у «Народному бренді» не вперше. 
Голосування триватиме два міся-

ці — з 1 жовтня до 30 листопада 
2021 року. Список учасників «На-
родного бренду» може доповню-
ватись до 29 листопада.

У «Народному бренді» беруть 
участь компанії, які:

  територіально розміщуються 
у відповідному регіоні Україні;
  вид діяльності відповідає пе-
рерахованим номінаціям кон-
курсу;
  розміщуються в каталозі «ТОП 

У ЖОВТНІ СТАРТУЄ КОНКУРС 
КОМПАНІЙ «НАРОДНИЙ БРЕНД»

20» на платній чи безоплатній 
основі.

Різниця відображення компанії 
у списку (залежно від виду розмі-
щення) на платному та безоплат-
ному пакеті?

Першими виводяться логотипи 
компаній, які розміщуються на па-
кеті «Gold». Далі логотипи компа-
ній на пакетах «VIP», «Стандарт» 
та «Базовий». Наступними відо-
бражаються назви компаній, які 
розміщуються у каталозі «ТОП 20» 
безкоштовно. Логотипи компаній 
з однаковим пакетом розміщення 
відображаються не на фіксованих 
місцях, а рандомно.

Якщо компанії немає в ката-
лозі «ТОП 20», або у відповідній 
номінації, вона може звернутись 
до адміністрації сайту (свого ме-
неджера), щоб її додали до списку 
учасників.

Компанія має право взяти участь 
в одному місті лише в 1 номінації!

Якщо ж вашої компанії немає 
у каталозі «ТОП 20» або у відповід-
ній номінації, ви можете залишити 
заявку:

  за номером телефону +38 (098) 
442 75 47.
  написавши на пошту brand@
top20.ua.
  у формі за адресою https://bit.
ly/3i8kIwI

Ознайомитись з номінаціями, 
за якими відбувається голосуван-
ня, можна на сайті top20.ua

Організатор конкурсу залишає 
за собою право скасувати голоси 
з вагомими ознаками неправди-
вості:

  голоси з інших областей від 
користувачів, що не мають 
причетності до конкретного 
регіону (наприклад, прийма-
ються голоси з міста Тернополя 

Взяти участь у «Народному бренді» можуть лише ті компанії, які фізично знаходяться у 
Тернополі. Голосувати за кращий локальний бізнес можуть теж лише тернополяни

Обирайте найкращих  Конкурс 
серед компаній «Народний бренд» 
найбільша регіональна медіа корпорація 
«RIA Media» загалом проводить 20-й рік 
поспіль, а у Тернополі це буде 17-й. Все 
починалося з п'яти міст, з часом географія 
значно розширилась

в десяти номінаціях;
  щоб завершити голосуван-
ня — натисніть на кнопку 
в правому верхньому кутку;
  зробіть репост у соцмережах 
і не видаляйте його до закін-
чення конкурсу — тоді ви ав-
томатично станете учасником 
розіграшу подарунків.

Якщо ви вже почали голосуван-
ня, не встигли закінчили, інфор-
мація про вас зберігається, і ви 
можете продовжити голосування 
в будь-який час.

Кожен голос зараховується 
в загальний залік бренду. За ре-
зультатами голосування буде 
складено рейтинг усіх компаній. 
Переможці будуть нагороджені 
відзнаками «Народний бренд».

До старту голосування учасни-
ки вже матимуть певну кількість 
голосів за те, що протягом року 
отримували позитивні відгуки 
в період з 1 вересня 2020 року 
по 31 серпня 2021 року. Один по-
зитивний відгук дорівнює одному 
голосу. Далі розпочинається най-
важливіше — формування рей-
тингу і визначення переможців. 
Відповідно, хто на першому місці, 
той і є переможцем конкретної 
номінації.

Більш детально ознайомитись 
з правилами можна за адресою 
https://bit.ly/3i9fH6M

Тож, реєструйтесь і отримуй-
те відзнаку «Народний бренд», 
а заразом довіру та прихильність 
клієнтів. Все просто: «Ти обира-
єш — «ТОП 20» нагороджує!»

Конкуренція серед 
торгових марок 
і підприємств є 
значною. Конкурс 
відбуватиметься в 23-х 
містах України

ЩОБ ПОДАТИ ЗАЯВКУ ДЛЯ 
УЧАСТІ В «НАРОДНОМУ БРЕНДІ», 

СКАНУЙТЕ QR-КОД
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замість квітів», — розповідає пре-
зидент Старовишнівецької шко-
ли Вікторія. — Ми вирішили, що 
жодні квіти не вартують людського 
життя. Тай нагоди подарувати кві-
ти вчителям ще будуть, а от Давид-
кові допомога потрібна вже зараз.

Таке рішення дітей зворушило 
і самих вчителів школи. Вони ка-
жуть: пишаються своїми учнями.

— Світлана, мама Давида, була 
ученицею нашої школи. Ми зна-
ємо цю сім'ю, і наші учні і вчителі 
допомагали Давидкові, коли кошти 
збирали на першу операцію. За-
раз допомога теж потрібна, тож 
ми не могли бути осторонь, — каже 
заступниця директора з виховної 
роботи школи Тетяна Неділь.

У школі закликають і інших уч-
нів підтримати їх акцію та допо-

могти Давидкові.
— Діагноз Давидка — гліоз. Це 

означає відмирання нервових клі-
тин у головному мозку. І хвороба 
прогресує. Клітини відновити важ-
ко, а відмирають вони практично 
щодня, — розповідає мама хлоп-
чика пані Світлана.

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.

В серпні хлопчику зробили опе-
рацію в Грузії, після якої 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 

просили обидва вироки, — і першої 
інстанції, і апеляційної скасува-
ти, а справу закрити, — повідомив 
«RIA плюс» один з адвокатів Гор-
батюка Тарас Боднарчук. — Вер-
ховний суд повернув справу на но-
вий апеляційний розгляд.

Коли буде проголошене рішення 
вищої касаційної інстанції повні-
стю, а наразі проголосили лише 
вступну і результативну частину, 
тоді визначатимуться, як діятимуть 
в апеляції. Наразі адвокати чекають 
на всі матеріали.

— Ми поки що не знаємо пози-
ції нашого підзахисного. Але якщо 
вона не зміниться, ми знову про-
ситимемо справу закрити у зв’яз-
ку з недоведеністю вини нашого 
підзахисного, — каже Тарас Бод-
нарчук. — І в суді першої інстанції, 

і в апеляції, і у Верховному суді 
наш підзахисний вини не визнавав. 
Думаю, позиція змінена не буде. 
Проте, коли отримаємо всі мате-
ріали, тоді радитимемось.

Коли ухвала апеляції набрала 
законної сили, Андрія Горбатюка 
етапували в одну з колоній на За-
хідній Україні (нам відоме місце — 
прим. авт.).

Чи добиватимуться родичі за-
гиблої Тетяни під час нового слу-
хання в апеляції знову довічного 
ув’язнення для Горбатюка, це поки 
що невідомо. Ми зв’язались з ма-
мою убитої жінки.

НОВИНИ

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

Верховний суд скасував ухвалу 
Тернопільського апеляційного 
суду у справі вбивства 27-річної 
тату-майстрині Тетяни Подва-
шецької, обвинуватили в якому 
Андрія Горбатюка.

Нагадаємо, суди у справі вбив-
ства тернополянки тривали з 
початку осені 2019-го року. Тер-
нопільський міськрайсуд засудив 
Андрія Горбатюка до довічного 
ув'язнення, справа пішла в апе-
ляцію. І вже судді цієї інстанції 
засудили Горбатюка до 15 років 
позбавлення волі. Родичі жінки 
говорили, що подаватимуть каса-
ційну заяву до Верховного суду.

27-річну Тетяну Подвашецьку 
вбили 16 квітня 2019 р. у квартирі 
на вулиці Леся Курбаса, 9. Того ж 
дня підозрювати у вбивстві почали 
25-річного Андрія Горбатюка. Чо-
ловіка затримали у Львові.

Рідні просили 
довічне ув'язнення 

Підозрюваний після одного із 

ВЕРХОВНИЙ СУД СКАСУВАВ 15 
РОКІВ ТЮРМИ ГОРБАТЮКУ: ЩО ДАЛІ
Феміда  Адвокати Горбатюка 
проситимуть рішення судів і першої 
інстанції, й апеляції скасувати, а справу 
закрити. Якщо на це погодиться їхній 
підзахисний, який вже перебуває в одній 
з колоній Західної України. Що говорять 
адвокати потерпілої і чи наполягатиме 
на довічному мати вбитої тату-майстрині 
Тетяни Подвашецької, читайте

засідань сказав, що шкодує про 
те, що трапилося. Згодом у ГУ 
Нацполіції повідомляли, що під-
озрюваний перебуває у психоне-
врологічній лікарні у Скаржинцях 
Хмельницької області, йому у за-
критому відділені проводять стаці-
онарну психіатрично-психологічну 
експертизу для осіб, які перебува-
ють під вартою. На початку жовтня 
повідомили, що чоловік осудний, 
матеріали передали у суд.

Рідні Тетяни ще у суді першої 
інстанції вимагали для Горбатю-
ка довічне, хоча навіть прокурор 
у справі просив покарання у виді 
15 років позбавлення волі. Проте 
Горбатюк заперечував причетність 
до вбивства.

10 лютого цього року Терно-
пільський апеляційний суд змінив 
вирок першої інстанції, пом’як-
шивши обвинуваченому покарання 
до 15 років позбавлення волі. Тепер 
справу Горбатюка мають повернути 
на новий розгляд в апеляцію.

Хочуть, аби справу 
закрили 

— У Касаційній інстанції ми 

— Я впевнена, що Бог покаже — 
зло має бути покаране, — такою 
була реакція мами Тетяни Подва-
шецької Світлани Грапко на рі-
шення Верховного суду. — Щоб 
Бог управив так, як вважає за по-
трібне тут, на землі, — по спра-
ведливості. Тоді пом'якшення, яке 
було в апеляції, — це означає ще 
не вечір, час покаже.

Слухатиме інша 
колегія сіддів

Один з адвокатів потерпілої 
сторони, Володимир Рубінський, 
надав коментар для «RIA плюс».

— Як на мене, передчасно гово-
рити, чи задоволені ми рішенням 
Верховного суду, адже почули ви-
ключно результативну частину, — 
каже Володимир Рубінський. — Ми 
просили скасувати рішення апе-
ляційної інстанції у зв’язку з його 

м’якістю. Інша сторона теж над-
силала скаргу, де просила справу 
закрити. Наші вимоги прийняті 
до уваги і задоволені — справа знов 
йде в апеляцію.

Проте адвокати ще не отрима-
ли повного тексту, а в ньому буде 
вказано, чи рішення апеляційної 
інстанції скасоване через порушен-
ня чи через м’якість. Далі справа 
повернеться до Тернопільського 
апеляційного суду. Там створять 
нову колегію і призначать нове су-
дове засідання — з урахуванням до-
водів, озвучених Верховним судом. 
А судді апеляційної інстанції зо-
бов’язані врахувати, якщо у справі 
є певні порушення. І виправити  
їх при прийнятті нового рішення. 
Позицію клієнтки адвокат не може 
розголошувати.

«RIA плюс» і далі стежитиме 
за цією справою.

 

Коли ухвала апеляції 
набрала чинності, 
Андрія Горбатюка 
етапували в одну з 
колоній на Західній 
Україні

Тепер справу Андрія Горбатюка мають повернути на 
новий розгляд в апеліцію
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Діагноз Давидка  — гліоз.
Хвороба  прогресує

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

Добра справа — найкращий по-
дарунок для кожного. Тому учні 
Старовишнівецької школи з нагоди 
Дня вчителя вирішили організува-
ти благодійну акцію для допомоги 
6-річному тернополянину Давиду 
Ревнюку. Хлопчику кошти потрібні 
для операції. А часу на збір мало.

Історію Давидка Ревнюка ми 
розповідали у попередніх публі-
каціях. Сім'я хлопчика звернулась 
за допомогою до небайдужих, а іс-
торія дитини надихнула інших ро-
бити хороші справи. Тож на засі-
данні шкільного саморядування 
у школі, де навчалась мама хлопчи-
ка у Вишнівецькій ОТГ, вирішили 
організувати незвичну акцію.

— Ми дізнались про те, що ма-
ленькому хлопчику потрібна допо-
мога на операцію і вирішили, що 
потрібно зробити не просто збір, 
а щось масштабніше. Оскільки 
часу небагато, то організувати його 
плануємо на свято День вчителя, 
1 жовтня. На засіданні шкільного 
самоврядування, за згодою батьків 
та вчителів, було вирішено, що ми 
організуємо акцію «Благодійність 

У школі на Тернопільщині допоможуть Давидку

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

Як допомогти

разу її зможуть провести в Україні, 
каже мама Давида.

Не будьте байдужими. Пода-
руйте Давидкові шанс на здорове 
майбутнє.
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Дачі на березі Ставу?
За інформацією, наданою нашим 

джерелом (всі дані є в редакції — 
прим.ред.), у кінці серпня рай-
держадміністрація тишком-ниш-
ком провела громадські слухання 
по передачі 4 га земель біля Терно-
пільського ставу у їх відання. Але 
права проводити такі слухання 
РДА вже не мала, чим порушила 
низку законодавчих вимог.

Як повідомляє PolitHub, ще 
28.07.21 року на офіційному сайті 
Тернопільської районної державної 
адміністрації з’явилась інформація 
«Про проведення громадських слу-
хань щодо розгляду проєкту місто-
будівної документації». Звідси слі-
дує, що райадміністрація провела 
громадські слухання, які не тільки 
не мала права проводити, а ще й 
порушила вимоги до процедури 
проведення громадських слухань.

На офіційний запит «RIA плюс» 
відповіли, що проведене громад-
ське обговорення, ініційоване 
відповідно до розпорядження 
голови Тернопільської районної 
державної адміністрації від 18 трав-
ня 2021 р. № 167 «Про надання 
дозволу на розробку детального 
плану території земельної ділянки 

для індивідуального дачного будів-
ництва, яка розташована за межа-
ми населеного пункту на території 
Білецької сільської ради Терно-
пільського району». Із врахуван-
ням опублікованого оголошення 
в газеті «Свобода» № 56 (252) від 
28 липня 2021 року та на веб-сайті 
Тернопільської районної державної 
адміністрації 28 липня 2021 р.

Хоча на веб-сайті Тернопільської 
РДА оголошення ні від 28 липня, 
ні від іншого числа про проведення 
громадських слухань немає. Ми пе-
ревірили!  Журналістка «RIA плюс» 
у телефонному режимі намагалась 
з’ясувати безпосередньо у райдер-
жадміністрації, чому оголошення, 
яке, за їх даними, було опубліко-
ване на сайті установи, зникло.

— Пишіть запит, — різко відповів 
заступник голови Тернопільської 
РДА Микола Михальчишин.

За даними згаданого розпоря-
дження, Тернопільська РДА надала 
дозвіл на розроблення детального 
плану території земельної ділянки, 
орієнтовною площею 4,0 га для 
індивідуального дачного будівниц-
тва, яка розташована за межами 
населеного пункту на території 
Білецької сільської ради. Фінан-
сувати роботи має обслуговуючий 
кооператив «Житлово-будівельний 
кооператив «ЛОКАЦІЯ+».

Голова адміністрації Ярослав 
Матвійчук відповів, що до ви-

РОЗСЛІДУВАННЯ

АНДРІЙ ШКУЛА, 
ДЕПУТАТ РАЙОННОЇ 
РАДИ ТА СЕКРЕТАР 
ЗЕМЕЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

— Своїх дій райад-
міністрація не по-

годжує з районною радою, але ми 
обов’язково втрутимося в ситуацію 
та обговоримо проблему в межах 
комісії. Якщо буде потреба, то і се-

сійно. Щодо особистої думки, то 
хтось намагається по-тихому роз-
дерибанити чотири гектари землі 
біля Ставу. Такий намір потрібно 
зупинити. Нагадаю, що є сотні учас-
ників АТО, які можуть претендувати 
на земельний наділ в тому місці. 
Зрештою, навіть продаж землі, після 
зміни призначення, на аукціоні чи 
продаж права оренди – це чималі 
гроші для потреб громади.

Хтось хоче по-тихому роздерибанити 
чотири гектари 

ВІТАЛІЙ ВІТІВ, 
АДВОКАТ:

Землі ,  про як і 
йдеться, знаходять-
ся у зоні регіональ-
ного ландшафтного 
парку «Загребелля». 

Крім того, це прибережна захисна 
смуга, де її ширина для ставу понад 
3 га (Тернопільський став становить 
300 га – прим. ред.) – 50 м. У ме-
жах прибережних захисних смуг 
забезпечується безперешкодний та 
безоплатний доступ громадян до 
берегів річок, водойм та островів 

для загального водокористування. 
Тернопільська райдержадміністра-
ція вийшла за межі своїх повнова-
жень: вона не мала права їх склика-
ти. Право проведення громадських 
слухань вже перейшло до Білецької 
сільської ради. Згадані ж громадські 
слухання є такими, що не відбули-
ся, вони не завершені, адже не 
опубліковано звіт про проведення 
громадських слухань, – роз'яснює 
адвокат.
Білецька рада може самостійно 
оспорити розпорядження рай-
держадміністрації від 18 травня  
у суді.

Це прибережна захисна смуга

ХТО ДЕРИБАНИТЬ БЕРЕГ СТАВУ
Земля  Ще навесні почався дерибан 
земель навколо Водної арени. Чиновники 
намагаються захопити чотири гектари 
землі біля Тернопільського ставу, де 
вільних всього 44. Журналістам «RIA 
плюс» стало відомо, що Тернопільська 
РДА провела громадські слухання із 
порушеннями законодавчих норм

Захопити аж чотири гектари на березі Ставу, ймовірно, 
вирішили чиновники РДА. Ласий шматок землі!

На кресленні видно, що берег Тернопільського ставу 
планують забудовувати
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Усі землі та земельні ділянки 
за межами населених пунктів уже 
перейшли в комунальну власність 
із моменту набрання чинності За-
кону № 1423-ІХ, тобто з 27 травня 
2021 року. Тому право на земельну 
ділянку поза межами села Біла від-
тепер має винятково Білецька ОТГ.

За цим Законом, державні землі 
передаються у власність громад. 

Встигли видати 
розпорядження до…

Про триваючі махінації Терно-
пільської РДА із землями навколо 
Водної арени редакції «RIA плюс» 
повідомили власні достовірні дже-
рела, яких ми публічно не назива-
ємо з міркувань безпеки.

На сесії Білецької сільської ради 
депутати прийняли рішення про 
затвердження детального плану 
цих територій. Але поки Білецька 
сільська рада введе і зареєструє 
ці землі як комунальну власність 

у своїх межах, її можуть… розде-
рибанити. Земель же там всього 
45–50 га. За різними даними міс-
цевих забудівників, 1 га землі, пра-
во на яку має Білецька ОТГ, там 
коштує приблизно 1 млн доларів.

Ми довідалися, що у травні 
2021 року голова Тернопільської 
РДА Ярослав Матвійчук роз’яснив 
депутатам сільрад, що земля за ме-
жами населених пунктів Білецької 
ОТГ відтепер переходить у відання 
сільських рад, у зв’язку зі змінами 
у земельному законодавстві.

Незважаючи на це, за кілька 
днів до набрання чинності змі-
нами у законі, аби встигнути, 
а саме 18 травня 2021 року, го-
лова Тернопільської РДА Ярослав 
Матвійчук видав розпорядження 
«Про надання дозволу на розро-
блення детального плану території 
земельної ділянки для індивіду-
ального дачного будівництва, яка 
розташована за межами населеного 
пункту на території Білецької сіль-
ської ради Тернопільського району 
Тернопільської області».

РДА надала дозвіл 
на розроблення 
детального плану 
території ділянки, 
площею 4,0 га для 
дачного будівництва

няткової компетенції Білецької 
сільради належить вирішення пи-
тання як затвердження зазначеного 
детального плану території, так і 
розпорядження цими землями.

Що відомо про 
«ЛОКАЦІЮ+»?

За даними Liga.net, засновника-
ми обслуговуючого кооперативу 
«Житлово-будівельний кооператив 
«Локація+» є Валентин Абрам’юк, 
Артур Богуш і Михайло Сороколіт. 
Керує кооперативом Артур Богуш. 
Їхня діяльність — будівництво жит-
лових і нежитлових будівель.

На Youcontrol прізвища даних 
осіб ніде не випливають: не задіяні 
в судових справах, податкових бор-
гах, а інформації про їхній зв’язок 
з чиновниками тернопільської рай-
держадміністрації не знаходимо.

Згідно з даними Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, станом 
на 26.09.2021 «Локація+» заре-
єстрована у Тернополі на вул. 
Вільховій, будинок 11, квартира 94.

Тернопільська райадміністрація 
у відповідь на журналістський за-
пит надала нам копії графічних 
матеріалів, які стосуються земель-
ної ділянки 4 га для індивідуаль-
ного дачного будівництва, яка 
розташована за межами населено-
го пункту на території Білецької 
сільської ради Тернопільського 
району Тернопільської області. 
Видно, що забудувати планують 
берег Ставу.

Що кажуть 
у Білецькій ОТГ 

Ми звернулися за коментарями 
і до голови Білецької ОТГ. Очіль-
ник Дмитро Малик каже, що 
вони громадських слухань з цього 
питання не проводили.

— Нас як громаду ніхто про 
громадські слухання не повідом-
ляв. 25 травня 2021 року землі 
Водного фонду були передані 
нашій громаді, згідно зі змінами 
у законодавстві. Розпорядження 
райдержадміністрації було ви-
несене 18 травня 2021 року, — 
пояснює Дмитро Малик. — Ми 
вже працюємо над виготовленням 
детального плану територій, пло-
щею 44 га.

Відповідно до змін, які нещо-
давно відбулись у законодав-
стві, детальний план території 
розглядається і затверджується 
сільською, селищною, міською 
радою протягом 30 днів з дня його 
подання. Відповідно, замовником 
даної містобудівної документації 
є сільська, селищна, міська рада. 
Тому інформація щодо проведен-
ня громадського обговорення по-
винна бути розміщена на офіцій-
ному веб-сайті замовника, тобто 
Білецької сільської ради. Проте її 
не було. Враховуючи це, не до-
тримано процедуру проведення 
громадського обговорення. Ми 
довідались, що жителі Білої все 
більше обурюються з приводу 
дерибану земель, які мали б на-
лежати їхній громаді.
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була залишена в моргу судмедекс-
пертизи, — повідомив директор 
Тернопільського обласного па-
тологоанатомічного бюро Євген 
Москальчук. — Морг психоневро-
логічної лікарні обслуговує власне 
лікарню, наркодиспансер, а також 
він в оренді судмедекспертизи. Ми 
зробили розтин покійного і зали-
шили довідку про причину смерті. 
Далі мали родичі забрати тіло.

Зараз і ця структура проводить 
розслідування. А щодо жахливого 
стану тіла, Євген Москальчук по-
яснив наступне.

— Місяць перебування в холо-
дильній камері висушує тіло, — по-
яснив Євген Москальчук. — Тому 
він (Ярослав — прим. авт.) чорний. 
Йде муміфікація. А як виключають 
холодильну камеру — тіло розкла-
дається. Якщо працює — темпе-
ратура там +4. На відміну від за-
кордону — там тіла заморожують. 
Вимкнення напруги у холодильни-
ках, на жаль, — звична річ.

Чому не сказали  
про тіло поліції

Чому про тіло нікому не пові-
домили, він не знає, бо перебував 
у відпустці. Це мають з’ясува-
ти під час розслідування. Проте 
припускає, чому таке могло тра-
питись: коли поліцейські дзво-
нили і надсилали запити, вони 
шукали неопізнане тіло. Їм і дали 
інформацію та фото померлих, 
прізвища яких були невідомими. 
За фото родичі, відповідно, Славка 
не упізнали. А за померлих, тіла 
яких не забирають, але їм зробили 
розтин, — ніхто й не питав. Тому й 
не повідомили про такого чоловіка.

Поліція ж проводить і слідство 
у справі смерті Ярослава, і вну-
трішнє службове розслідування. 
У рамках слідства з’ясовувати-
муть, чи не було насильницької 

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

За кілька днів минає два місяці 
від дня смерті нашого колеги, жур-
наліста та ветерана АТО Ярослава 
Буяка. Проте похорон і прощання 
знову перенесли — на цьому на-
полягла поліція. І пояснили: аби 
переконатися, що у моргу два мі-
сяці лежало тіло Ярослава та хто і 
на якому етапі допустився помил-
ки, що призвели до повного хаосу.

Пройшли три кола 
пекла 

Піднімаючи ці питання, ми одра-
зу перепрошуємо у батька Славка, 
якому майже 90 років. Майже два 
місяці він нічого не знав про долю 
сина. І зараз змушений пройти три 
кола пекла, аби похоронити ди-
тину. Та ми змушені писати про 
цілковитий безлад. Це єдине, що 
можемо зробити для колеги і всіх 
його родичів, які, як і тіло Славка, 
стали заручниками чиєїсь халат-
ності. Це якщо не сказати більше.

Нагадаємо, наш колега зник 
близько 26 липня. Коли його 
телефон мовчав тривалий час, 
колеги сповістили батька і дво-
юрідного брата. Родичі відкрили 
квартиру, де проживав журналіст. 
У помешканні все було в порядку. 
А за Славком, як і його мобільним, 
наче слід простиг. Тоді брат на-
писав заяву до поліції, а Ярослава 
Буяка оголосили у всеукраїнський 
розшук, як безвісти зниклого.

Коли пошуки не дали результа-
тів, а слідчий запевнив колег, що 
розіслав запити до всіх інстанцій, 
проте ні у лікарнях, ні в моргах 
Тернопільщини тіла Славка не ви-
явили, колеги-журналісти спробу-
вали шукати самотужки. І це дало 
результат. З одного боку поліція 
оприлюднила повідомлення, що 
тіло журналіста виявили в моргу, 
а на мобільні наших колег почали 
надходити дзвінки зі Славкового 
телефону. На тому боці слухавки 
повідомляли, що чоловік, схожий 
на Славка, потрапив до лікарні 27–
28 липня і майже одразу там помер. 
Що його тіло передали до моргу 
психоневрологічного диспансеру.

Коли Славік зник, рідні не ки-
нулись одразу його шукати, бо 
той попереджав, що, може, поїде 
в санаторій як учасник АТО. Проте 

минуло кілька днів, а від нього ні 
слуху ні духу. Хоча до цього він 
щодня дзвонив батькові.

До моргу передали 
історію і бірку  

Тоді рідні почали дзвонити 
у швидку та лікарні. Шукали і 
за прізвищем, і за описом. Всюди 
їм відповідали: такого немає. Те-
лефонували і до моргу — там теж 
відповіли — немає. Хоча в ці дні, 
коли телефонували родичі, Ярос-
лав вже був мертвим. Більше того, 
йому вже зробили розтин. І ще 
один нюанс: і в лікарні, куди його 
привезла швидка, і в морзі знали 
прізвище, ім’я, по батькові і вік. 
А коли його оформляли до стаці-
онару — у кишені лежало посвід-
чення учасника бойових дій…

27 липня бригадою швидкої 
Ярослав Буяк був доправлений 
до лікарні у стані середньої важко-
сті. Прийняв його черговий лікар, 
повідомив під час пресконференції 
Михайло Вовчук, в. о. генераль-
ного директора Тернопільського 
обласного медичного центру со-
ціально-небезпечних захворювань.

— Направили на лікування 

в нарковідділ, надавали йому мед-
допомогу і стан його був задовіль-
ним, — каже Михайло Вовчук. — 
Близько третьої ночі чоловік став 
у туалет, йому раптово стало зле, і 
він знепритомнів у коридорі.

Близько пів години його на-
магалася врятувати реанімаційна 
бригада, проте Ярослав помер. 
Через кілька годин його тіло було 
направлене до моргу, який розмі-
щений на території тієї ж лікарні. 
Разом з тілом медики передали 
історію хвороби і бірку. На обох 
носіях було зазначене прізвище 
(!). У цьому запевняє пан Вовчук.

Далі він пояснив: коли після 
розтину минає днів сім, а ніхто 
з рідних не прийшов забрати по-
мерлого, звідти дзвонять медикам 
відділення, де й помер пацієнт, та 

ЗАГАДКОВА СМЕРТЬ ЖУРНАЛІСТА 
ЯРОСЛАВА БУЯКА: ДЕ БУЛО ТІЛО?

повідомляють, що тіло не забрали. 
А ті мають повідомити орган міс-
цевого самоврядування. Там або 
шукають родичів, або ховають 
за кошт міста. Цього разу ніхто 
нікому не дзвонив. Чому?

Питаннями померлих в лікарнях 
поліція не займається, запевняє 
начальник головуправління На-
цполіції в області Олександр Бого-
мол. Лікарня передає тіло в морг, ті 
роблять розтин і, якщо його ніхто 
не забирає, повідомляють орган 
місцевого самоврядування.

Зігнив у моргу 
24 вересня колеги і рідні мали 

провести Ярослава Буяка в остан-
ню путь. У довідці про причину 
смерті зазначена дата: 30 липня 
2021 року. Тобто, вже тоді спеці-
алісти, які проводили розтин тіла, 
знали, хто він і що він помер.

На жаль, поки що так і не отри-
мали чіткої відповіді, хто і на якому 
етапі перетворив смерть тернопо-
лянина на фарс, а його тіло чи 
то через бюрократичні помилки, 
чи через чиюсь халатність вже два 
місяці не можемо поховати. Наразі 
майже у всіх структурах тривають 
розслідування. Проте ми поцікави-
лись у керівників — як і на якому 
етапі «загубили» тіло журналіста?

— Коли нас покликали на опі-
знання до моргу, температура 
всередині була, як на вулиці, чи 
у приміщенні, — брат померлого 
журналіста Андрій Буяк ледь стри-
мувався. — Я нікому не побажаю 
бути на такому упізнанні. Тіло було 
повністю знищеним.

Чому тіло було 
в жахливому стані

— Проведено розтин покійно-
го, складено протокол, проведено 
дослідження внутрішніх органів і 
виписано довідку про смерть, яка 

Поліція проводить і слідство у справі смерті Ярослава, і внутрішнє службове 
розслідування. Розслідування проводять Департамент охорони здоров’я ТОДА і судмедексперти

Розслідування  Чому, якщо помер у 
лікарні, медики не повідомили поліцію? 
Чому тіло нашого колеги два місяці 
утримували в моргу? Ми вимагаємо 
відповіді на ці та інші питання і вже 
спробували отримати пояснення на 
частину з них

смерті та чимало інших моментів. 
Саме тому, аби потім не проводи-
ти ексгумації, затримали на кілька 
днів поховання Ярослава Буяка. 
Також поліція з’ясовуватиме, чиї 
дії чи то бездіяльність призвели 
до цього хаосу навколо смерті і 
тіла журналіста.

— Ми з’ясовуватимемо, чи був 
рух коштів на банківській картці 
померлого, бо оперативно маємо 
інформацію щодо роботи мобіль-
ного і дзвінків, надіємось, що 
нам допоможуть судмедексперти 
та отримаємо доступ до медичної 
документації і додатковий висно-
вок, — каже Олександр Богомол. — 
Також проведемо перевірки щодо 
можливої неякісної роботи лікарів.

Розслідування проведуть і 
в Департаменті охорони здоров’я 
ТОДА, запевнила заступниця ди-
ректорки Тетяна Скарлош.

— Зараз потрібно вивчити діяль-
ність всіх ланок, — каже Тетяна 
Скарлош. — Зазвичай про стан 
здоров’я пацієнта інформацію на-
дають родичам чи близьким лю-
дям. І за це несе відповідальність 
лікуючий лікар. У даному випадку 
пацієнт не надав інформацію про 
таких людей. Після смерті пацієнта 
його тіло направили на розтин, і 
де стався оцей збій комунікації, 
ми це з’ясовуватимемо і про все 
повідомимо.

Редакція повідомлятиме про ре-
зультати розслідування. А також 
чия бездіяльність призвела до ха-
осу та того, що тіло нашого колеги 
просто було знищеним… А це вже, 
на думку колег-журналістів, можна 
розцінювати як наругу над тілом. 
І за це теж існує кримінальна 
відповідальність. Нам залишаєть-
ся лишень чекати на результати 
розслідувань та молитись за спо-
кій душі р. б. Ярослава… Редакція 
висловлює щирі співчуття рідним. 

 «Ми зробили розтин 
покійного і залишили 
довідку про причину 
смерті. Далі мали 
прийти родичі і 
забрати тіло»
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вала сигналізація. Попри те, що 
до електросамоката була хвилина 
ходьби, бабуся за цей час встигла 
занести його до себе на другий 
поверх квартири. Коли запитав, 
чому вона це зробила, відповіла, 
що цигани хотіли вкрасти. Тож 
вона забрала від них.

Та попри це, в Тернополі са-
мокати ламають чи викрадають 
не так часто, як в інших містах. 
Про це я знаю, адже спілкувався з 
представниками сервісів прокату 
з інших обласних центрів. Тому 
будемо продовжувати прокат, 
поки дозволяє погода, і наступ-
ного року теж запустимо сервіс 
у Тернополі та плануємо збіль-
шити кількість електросамокатів.

Три самокати 
втопили 

— У Тернополі ми перший 
рік, — розповідає керуючий 
у Тернополі Go Easy Богдан. — 
Випадки поломок після корис-

тування електросамокатами тер-
нополянами мали, але в цілому 
містяни готові до запровадження 
прокату самокатів. Проявляють 

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

Обрати електросамокат напро-
кат є з чого, адже одразу чотири 
сервіси розпочали роботу у Тер-
нополі: Take it, Kobi, Go Easy та 
ProkatTernopil.

Представники різних сервісів 
прокату розповіли, з якими про-
блемами стикаються у роботі. Ми 
також запитали у правоохоронців, 
чи притягували викрадачів елек-
тросамокатів до відповідальності.

Одного разу самокат 
вкрала... бабця 

— Ми здійснюємо діяльність 
у Тернополі з 18 червня, — роз-
повідає співвласник Take it Олек-
сандр Яворський. — Розпочинали 
з п’яти самокатів, але поступово 
збільшили до 15. Такого, щоб 
електросамокат навмисно зни-
щили, не було.

Були моменти, коли на нашо-
му транспорті бачили подряпини 
чи зламані пластикові деталі, але 
вони несуттєві. Чи були полом-
ки, що потребували додаткових 
коштів? Так, але всі запчастини 
маємо на складі, тому стараємося 
швидко і якісно все відремонту-
вати.

Лише одного разу мав випа-
док, що бабуся вкрала самокат 
на вулиці, занесла до себе на дру-
гий поверх у квартиру. Ми хо-
тіли забрати самокат, який був 
неподалік, адже в ньому спрацю-

ПРОБЛЕМИ

ХТО І ЯК НИЩИТЬ ПРОКАТНІ 
ЕЛЕКТРОСАМОКАТИ В ТЕРНОПОЛІ
Транспорт  Від початку червня в 
Тернополі діє прокат електросамокатів. 
Десятки тернополян обирають саме 
цей засіб пересування. Та керуючись 
правилом «не своє — не шкода», деякі 
містяни заради розваги ламають чи 
крадуть самокати, а хтось заради наживи 
їх навіть викрадає. А що про це думають 
представники сервісів прокату? Ми 
поцікавилися

свідомість та самі телефонують 
до нас, коли виявляють недоліки 
в транспорті, а ми, у свою чергу, 
стараємося швидко ці недоліки 
усунути.

Тричі наші електросамокати 
топили. Знайшли тільки один. 
Це виявити дуже просто, адже 
пропадає сигнал, люди скидали 
фото самоката у воді, але коли 
ми приїжджали на місце, то тран-
спортного засобу не виявили.

Були і випадки викрадень. Тоді 
ми зверталися в поліцію із за-
явами.

Якщо говорити про поломки, 
то це переважно кермо. Але ста-
раємося швидко відремонтувати. 
Хоча після того, як самокати по-
бували у воді, їх відремонтувати 
важче і дорожче. Наразі маємо 
до 50 самокатів.

Закінчимо надавати самокати 
у прокат, коли середньодобова 

Від початку 
року в області 
електросамокати 
викрадали 12 разів. 
Десять – у Тернополі, 
два – у Чорткові

Вартість електросамоката представники сервісів прокату оцінюють у межах 700-1000 
доларів

температура буде нижчою п’яти 
градусів тепла, бо це погано для 
самих транспортних засобів. На-
ступного року ми знову плануємо 
запускати сервіс у Тернополі та 
збільшимо кількість електроса-
мокатів.

Поломки тільки 
незначні 

— Свідомих поломок самокатів 
тернополянами ми не мали, — 
розповідає менеджер Kobi Ми-
кола Сороколіт. — На щастя, ще 
жоден не пропав та з ладу не вий-
шов. Були лише незначні пошко-
дження через знос, наприклад, 
тріснутий пластиковий екран. 
У таких випадках стараємося 

недоліки швидко усунути.
Був випадок, коли самокат ви-

явили у закритому підвалі, дове-
лося викликати поліцію. Само-
кат повернули. Ще одного разу 
знайшли наш транспортний засіб 
на даху електричної підстанції. 
Його зняли самостійно.

Коли завершимо прокат са-
мокатів? Все залежить від по-
годних умов, попиту та безпе-
ки користувачів. Якщо не буде 
снігу, продовжуватимемо прокат 
навіть за мінусової температури. 
Наступного року продовжимо 
працювати.

На жаль, до представників 
ProkatTernopil додзвонитися 
не вдалося.

Ф
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Від початку року в області пра-
воохоронці зареєстрували 12 
кримінальних проваджень за 
фактом викрадення електросамо-
катів, десять з них – у Тернополі, 
ще два – у Чорткові, повідомив 
заступник начальника відділу 
комунікації головного управлін-
ня нацполіції в області Андрій 
Василик.
– По чотирьох епізодах поліцей-

ські розшукали викрадачів цих 
транспортних засобів. Справи 
передали до суду, – пояснює 
Андрій Василик. 
Тепер їм загрожує покарання 
за статтею 185, Кримінально-
го кодексу України (карається 
штрафом від п'ятдесяти до ста 
неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян (від 850 до 1700 
гривень) або громадськими ро-

ботами на термін від вісімдеся-
ти до двохсот сорока годин, або 
виправними роботами на термін 
до двох років, або арештом на 
термін до шести місяців, або 
позбавленням волі на термін до 
трьох років).
Багато викрадачів не знають, що 
всі електросамокати обладнані 
приладами для GPS-відслідко-
вування.

Скільки самокатів викрадали від початку року?

Електросамокат зі зламаним кермом лишили нещодавно 
в парку імені Тараса Шевченка
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ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 
097– 161-41-50 

Суми премій від початку 2021 
року в очільників міста, області 
та їх заступників ми запитали в 
інформаційних запитах до Терно-
пільської міської ради, Тернопіль-
ської обласної ради та Тернопіль-
ської облдержадміністрації. 

Із двох останніх держустанов від-
повіді отримали практично одразу. 
А от у міськраді премії рахували 
аж 20 робочих днів. Попередньо 
повідомили: інформація потребує 
більше часу на опрацювання. 

—  З огляду на ту обставину, що 
пошук запитуваної вами інформа-
ції полягає в обробці значної кіль-
кості даних, строк розгляду запиту 
продовжуємо на 20 робочих днів, 
—  повідомили нам. 

Все ж, ми дочекались відпо-
віді. І тепер можемо розповісти 
про розмір премій усіх ключових 
чиновників міста та області. 

Отже, ми отримали дані про 
преміювання за кожен місяць в 
період від січня до липня 2021. На 
інфографіках подаємо дані про те, 
скільки заробили Сергій Надал, 

Тернопільська обласна рада

Голова Тернопільської обласної 
ради Михайло Головко заробив з 
листопада по січень 2020 року 66 
780 грн, приблизно 33 390 грн/
міс.

Премія за сім місяців 2021-го 
— 118 537,74 грн, приблизно 16 
933 грн/міс.

Перший заступник Володимир 
Болєщук заробив з листопада по 
січень 2020-го року — 61 026 грн, 

приблизно 30 513 грн/міс.
Премія за сім місяців 2021-го 

— 142 388,21, приблизно 20 341 
грн/міс.

Заступник Ігор Сопель заро-
бив з листопада по січень 2020-го 
року — 48 622 грн, приблизно 24 
311 грн/міс.

Премія за сім місяців 2021-го 
— 109 106,52, приблизно 15 586 
грн/міс.

Володимир Труш, Михайло Го-
ловко і їхні заступники за 2020-ий.

До слова, в одній з установ пре-
мій ні голові, ні його заступникам 
не виплачували ще від початку 
2021 року. Про це повідомили 
нам у відповідь на запит. 

Скільки премій 
отримали минулого 
року 

У запиті ми також поцікавили-
ся, яка сума премій, отриманих 
у 2020-му році працівниками ви-
конавчого апарату вищевказаних 
органів влади. 

Отож, Тернопільська міська 
рада минулого року виплатила 
працівникам 13 635 034,28 грн. 
Тернопільська обласна рада — 4 

827 611,41 грн. Тернопільська ОДА 
- 1 000 385,43 грн.  

У кого найбільше? 
Отож, серед держустанов на 

першому місці за розміром пре-
мій – очільники Тернопільської 
міської ради. Кожен з них на мі-
сяць отримує додатково не мен-
ше 22 тисяч гривень, а є місяці, 
коли ця цифра перевищує і 40 
тисяч. Голова міської ради, до 
слова, собі виписав найменшу 
середньомісячну премію серед 
усіх своїх заступників. 

Дещо менші премії мають голов-
ні чиновники облради. І якщо собі 
та заступнику Ігорю Сопелю голо-
ва цієї установи Михайло Головко 
щомісяця виплачує 15-16 тисяч, 
то перший заступник голови Во-
лодимир Болєщук має приблизно 
плюс 20 тисяч на місяць. 

Не такі високі зарплати та 
повна відсутність премій у чи-
новників облдержадміністрації. У 
пресслужбі ОДА нам пояснили, 
що преміювання не відбуваєть-
ся через економію фонду опла-
ти праці, затвердженого, згідно з 
кошторисом на 2021-ий рік. 

Влада   Від трьох до шести мінімальних зарплат за один 
місяць отримують чиновники міської і обласної рад у вигляді 
премій. І це навіть не враховуючи і так досить високих зарплат.  
Ми порахували, скільки заробляють голови Тернопільської 
міської ради, обласної ради та облдержадміністрації та їх 
заступники

ГРОШІ

ЯКІ ПРЕМІЇ САМІ СОБІ ВИПИСУЮТЬ

На першому місці за 
розміром премій – 
очільники міської ради. 
Кожен з них на місяць 
отримує додатково не 
менше 22 тисяч

Тернопільська міська рада

Мер Тернополя Сергій На-
дал заробив за 2020-ий рік  
898 660 грн, приблизно — 74 888 

грн/міс.
Премія за 7 місяців 2021-го 

— 154 032,23 грн. Приблизно 

22 004,6 грн/міс.
Заступник Вікторія Остапчук 

заробила за 2020-ий рік 715 323 
грн, приблизно 59 610 грн/міс.

Премія за 7 місяців 2021-го 
— 183 482,68. Приблизно 26 211 
грн/міс.

Заступник Владислав Стем-
ковський заробив за 2020-ий 
рік 714 873 грн, приблизно 59 
572 грн/міс.

Премія за 7 місяців 2021-го — 
170 283 грн, приблизно — 24 326 
грн/міс.

Заступник – керуючий спра-
вами Іван Хімейчук заробив за 
2020-ий рік 944 098 грн, при-
близно — 78 674 грн/міс.

Премія за сім місяців 2021-го - 
213 700,62 грн, приблизно — 30 
528 грн/міс.

Заступник Володимир Дідич 
заробив за 2020-ий рік 712 264 
грн, приблизно 59 355 грн/міс.

Премія за сім місяців 2021-го 
— 217 540,66 грн, приблизно — 
31 077 грн/міс.

Заступник Ігор Крисоватий 
заробив з листопада по січень 
(відколи заступив на поса-
ду) 2020-го року 94 340 грн,  
приблизно — 47 170 грн/міс.

Премія за сім місяців 2021-го 
року — 208 178,49 грн, приблиз-
но — 29 739 грн/міс.
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Тернопільська ОДА

Премій ні голова, ні його заступ-
ники не отримували від початку 
2021 року. *За даними з відповіді 
на інформаційний запит.  

Голова ОДА Володимир Труш 
заробив за 2020-ий рік 511 213, 
приблизно 42 601 грн/міс.

Перший заступник Ігор Дем’ян-
чук заробив за 2020-ий рік 325 890, 
приблизно 27 157,5 грн/міс.

Заступник Ігор Гайдук заробив 

за 2020-ий рік 429 962 грн, при-
близно 35 830 грн/міс.

Заступник Володимир Важин-
ський заробив за 2020-ий рік 253 
566 грн, приблизно 21 130 грн/міс.

Заступник Віктор Устенко за-
робив за 2020-ий рік 341 996 грн, 
приблизно  28 499 грн/міс.

Заступник Михайло Гапула, дані 
у декларації відсутні, призначений 
на посаду в березні 2021 року.
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ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 
097– 161-41-50 

— Людей, які вірять у всі ці 
мережеві фейки про щеплення, 
які наслухались чуток і далекі від 
реалій, але переконані, що вакци-
нація — це зло, я хотів би просто 
взяти за руку та привести в ковідне 
відділення, дати їм змогу поговори-
ти з тими, які зараз там, — цитуємо 
професора.

Станом на 27 вересня, ще 
179 людей в області захворіли 
на коронавірус. Загалом на Терно-
пільщині від початку пандемії за-
фіксували 75495 випадків захворю-
вання. Якщо в літній період наша 
область, як і переважна більшість 
інших регіонів країни перебува-
ли у затишші, то восени ситуація 
змінилася. Вже з 23 вересня Тер-
нопільщина перейшла у «жовту» 
карантинну зону. Але епідеміологи 
б’ють на сполох: темпи захворю-
вання шалені. Що буде далі?

Інфекціоніст Василь Коп-
ча з перших днів пандемії 
COVID–19 постійно працює з 
пацієнтами, незмінно консультує 
тяжких хворих міста й області. Як 
змінився перебіг хвороби, чи вра-
жає вона вакцинованих та які про-
гнози на зиму, читайте в інтерв’ю.

— Як можете описати ситуацію 
у лікарнях зараз?

— Критична ситуація. Зараз уже 
критична. І я не побоюсь цих слів. 
Хворих настільки багато, що скла-
дається враження, що ми давно 
перейшли «червону зону», хоча 
фактично лише вступили у «жов-
ту». Я, звісно, можу говорити лише 
про ситуацію в стаціонарі лікарні 
швидкої допомоги. Хоча у стаці-
онарах по області, чую, ситуація 
аналогічна. Хворих багато, і вони 
далі ушпиталюються. У закладах 
уже бракує медичного персоналу.

— Звучить досить песимістично… 
Чому, на вашу думку, медиків бра-
кує?

— На жаль, так. Можливо, це 
питання не дуже на часі, але бракує 

і лікарів. Ті, якими захоплювались, 
яким аплодували… Їхня робота 
зараз вже стала звичним явищем. 
І в одному з районів Тернопіль-
щини, як мені відомо, за позами-
нулий місяць медики отримали 
50% зарплати, за минулий місяць 
100%, замість обіцяних 300%. І це 
при тому, що навантаження у них 
було «під зав’язку».

— Чи можемо говорити про те, 
що розпочалась четверта хвиля за-
хворюваності на COVID?

— Я не берусь рахувати, яка це 
хвиля. Четверта чи сімнадцята… 
Але можу сказати, що в цю хвилю 
ми давно вступили, а зараз лише 
стрімко піднімаємось. Даруйте, 
не відстежую офіційну статисти-
ку, не знаю, скільки зареєстровано 
хворих, але те, що їх багато в стаці-
онарах — це факт. Якщо ще до літа 
для лікування хворих на ковід були 
відкриті багато стаціонарів: і в об-
ласній лікарні, і в районній лікар-
ні, і в другій міській, і в третій. 
То зараз у Тернополі маємо ковідні 
відділення лише в другій міській, 
тубдиспансері та в лікарні швидкої 
допомоги. І якщо далі так стрімко 
зростатиме кількість хворих, я бо-
юсь, що ми просто не справимося. 
Знову ж таки, якщо ті відділення, 
які закрили, зараз знову не пе-
репрофілюють під ковідні. Нині 
пацієнтів у Тернопіль везуть і з 
окремих районів. Як правило, це 
тяжкі хворі, яких не можуть лі-
кувати там, на місці. Я виступаю 
категорично проти закриття ліка-
рень в районах. На превеликий 
жаль, в районах «реформатори» 
позакривали лікарні, і постійно 
хворих везуть у Тернопіль, замість 
того, щоб їх лікувати у місті. З Гу-
сятина пацієнтів везуть у Чортків, 
з Бережан — у Тернопіль. Кому 
це треба було? Причина проста: 
бракує коштів на їх утримання 
(детальніше про закриття ковід-
них відділень в районах читайте 
згодом — прим. ред.) 

Ситуація змінюється щодня: 
адже хтось одужує, хтось вже 

ПРО ЩО ШКОДУЮТЬ ПАЦІЄНТИ 
КОВІДНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Ковід  В інфекційних відділеннях знову 
зростає кількість хворих, збільшується 
кількість смертей від коронавірусу, 
як і загальна кількість «позитивних». 
Чи хворіють ті, хто щепилися, хто 
потрапляє у реанімації? Про ситуацію із 
захворюваністю говоримо з професором 
кафедри інфекційних хвороб, 
епідеміології ТНМУ, доктором медичних 
наук та практикуючим лікарем в лікарні 
швидкої допомоги Василем Копчею

не потребує кисневої підтримки, 
а хтось, на жаль, помирає… І тому 
передбачити потребу в місцях, 
яка ситуація буде через тиждень, 
важко. Але спаду кількості хворих 
наразі чекати не варто.

— Якщо порівнювати перебіг 
хвороби у пацієнтів минулого року 
восени і зараз: чи змінилось щось 
у кращу сторону?

— Не зовсім коректно порівню-
вати, бо, якщо на початку пандемії 
ми були налякані і ушпиталювали 
всіх, то зараз у стаціонар потра-
пляють лише «важкі» пацієнти. 
Ті, у кого перебіг легкий чи навіть 
середньої складності, лікуються 
вдома, і часто вони навіть не по-
трапляють у статистику. Про це я і 
кажу, коли говорю, що кількість 

реально хворих та зареєстрованих 
хворих — відрізняється. Важкі хво-
рі були минулого року і є зараз. 
Хвороба перебігає і довше, і тяжче. 
Пацієнти потребують тривалішої 
респіраторної підтримки. Ситуація 
складна ще й тому, бо стаціонарно-
го лікування потребують все більше 
і більше людей.

Хворіють і далі чоловіки та 
жінки різного віку. Так само, як і 
раніше — 60 і більше років — це 
група ризику. Але зовсім немало і 
молодших 40–ка, ба навіть — 30–
ти років.

— Чи змінився підхід до лікуван-
ня?

— Ні, не змінився. Ми відпра-
цювали схеми лікування і продов-
жуємо діяти згідно з ними. Вони 
не є стандартними. Для кожного 
хворого лікування призначається 
індивідуально, але тактика при-
близно та ж, що і була. Щодо ме-
дичного забезпечення, то зараз 
воно на належному рівні. Зокрема, 
у лікарні швидкої допомоги.

— Як часто у стаціонар потра-
пляють люди, які захворіли на ко-
ронавірус вдруге чи навіть втретє?

— Такі випадки — не рідкість. І 
якщо раніше практично в усьому 
світі такі факти заперечували — 
то зараз повторне захворювання 
можливе. Щоправда, трактувати 
це у випадку, якщо людина оду-
жала, а через місяць захворіла 
знов, можна з двох поглядів. Аби 
з’ясувати, чи це рецидив першої 
хвороби, або ж повторне захворю-
вання, — треба не просто виділити 
вірус методом ПЛР, а й дослідити 
послідовність нуклеотидів вірусу. 
Через це питання непросте. Але 
на сьогодні дискусії немає. Люди 
можуть хворіти вдруге, втретє і 
навіть ще частіше. І, як правило, 
другий раз хворобу пацієнти пе-
реносять важче!

— Чи були у стаціонарі вакцино-
вані пацієнти? Чи багато тих, хто 
щепився і захворів після того?

— Зараз у відділенні в мене — 
приблизно 60 пацієнтів, і серед 
них лише одна вакцинована. 
Це старша жінка, але, на щастя, 
вона переносить хворобу неваж-
ко. І щеплених пацієнтів насправді 
за весь час були одиниці. Усі вони 
благополучно подолали хворобу і 
вижили. 99,9% пацієнтів у стаці-
онарах — невакциновані!!!

— А ті, хто змінив ставлення 
до вакцинації після пережитої хво-

роби, були? Або люди, які хворіють 
у складній формі, а вакцинуватись 
категорично не хочуть?

— Розумієте, я чув масу просто 
фантастичних речей, пов’язаних 
з вакцинацією. Починаючи від 
того, що «чіпують», і закінчуючи 
тим, що всі вакциновані неодмін-
но помруть (посміхається — прим. 
ред.) Даруйте, маячня повна. Але 
реально зараз ситуація складається 
діаметрально протилежна. Людей, 
які вірять у всі ці мережеві фей-
ки, які наслухались чуток і дале-
кі від реалій, але переконані, що 
вакцинація — це зло, я хотів би 
просто взяти за руку та привести 
в ковідне відділення, дати їм змогу 
поговорити з тими, які зараз там. 
Ну, якби була змога таке зробити. 
Знову ж таки, самі пацієнти, ду-
маю, якби мали змогу відмотати 
життя на місяць–два назад, були б 
першими у черзі на вакцинацію. 
Усе пізнається в порівнянні. Я ро-
зумію, що тут можуть бути закиди 
щодо реклами абощо. Але насправ-
ді варто звернути увагу на те, які 
пацієнти зараз хворіють важко і 
які помирають. Робіть висновки 
самі. Я ще раз кажу, що більшість 
людей, які зараз хворі, які в стаціо-
нарі, могли б повернути час назад, 
більшість з них не відмовилась би 
від щеплень. Людство не придума-
ло нічого кращого, ніж вакцинація, 
аби вберегтись від інфекційного 
захворювання. Ще жоден вакцино-
ваний у нас від коронавірусу не по-
мер. У стаціонарі є, так. Вакцина 
не гарантує від того, що людина 
не захворіє. Але вона дозволяє пе-
ренести хворобу легше.

Детальну інформацію про ситуа-
цію в медзакладах області з офіцій-
них джерел наші журналісти вже 
готують. Бережіть себе та рідних.

Людство не придумало 
нічого кращого, 
ніж вакцинація, 
аби вберегтись 
від інфекційного 
захворювання

 – Зараз уже критична ситуація, – каже професор Василь Копча. – І я не побоюсь цих слів. 
Хворих настільки багато, що складається враження, що ми давно перейшли «червону зону»
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Публікуємо найцікавіші ко-
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

ЩО КОМЕНТУЮТЬ

Їздимо в поломаних коритах

Strukova Nadiya

Пішки нехай ходять

Muroslav Mydryi

В Херсоні 5гр

Лариса Цимарная

Стаття зібрала 41 коментар на 
сайті 20minut.ua.

Нагадаємо, вже з 1 жовтня 
вартість проїзду в громадському 
транспорті Тернополя зросте. 
Тепер в маршрутках та тролей-
бусах доведеться платити від 8 до 
10 гривень. А що про зростання 
тарифів думають тернополяни, 
поцікавилися «20 хвилин».

Багато з опитаних нами тер-
нополян до зростання тарифу на 
проїзд у громадському транспорті 
ставляться негативно. Деякі з рес-
пондентів не виключили протести 
проти таких рішень виконавчого 
комітету.

ТЕРНОПОЛЯНИ ПРО НОВІ ТАРИФИ 

Багато з опитаних до зростання тарифу на проїзд у 
громадському транспорті ставляться негативно

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

Винні ви самі, люди, бо по-
трібно було не давати підви-
щувати перший раз, Тернопіль 
такий малий, а саме більший 
проїзд і сама нища зарплата, от 
думайте, коли обираєте.

Міша Водецький

Дикуни, які нафіг карточки. 
Приїде бабуся з села в лікарню 
і що?.... сонцесяйний зажирів. 
Може хай походить пішки на 
роботу, чи на маршрутці поїз-
дить хоча б місяць

Vasil Chizhov

в мене мама теж приїздить в 
Тернопіль і оплачує проїзд хоч 
пенсіонерка...не вважає себе 
приниженою бо рідко буває в 
Тернополі і я стараюся оплачу-
вати за неї своєю карточкою! :)) 
І ці нововведення є в багатьох 
містах України..

Люда Кравець

Отак. Самий старий тран-
спорт, самі короткі відстані та 
самі дорогі тарифи в Україні. 
Радійте, хто обрав знову цього 
мера.

Галина Пасічник

Будемо платити за  антиса-
нітарні умови ,мікроби

Світлана  
Вербіцька-дзембуляк

А що робити бабці з села як 
її їхати не вміє мобілізовані

Читач64

А що робити бабці з села як 
її їхати не вміє мобілізовані

Vasyl Pankush

Хто їде на базар машиною 
беріть чотири пасажира по 8 
гривень і бензин нахаляву

vaxa stef

А інтересно по парках по 
велодоріжках будуть гасати чи 
де пішоходи ходять

Володя Древніцький

подарую ровер україну,і Зі-
ф1957року випуску

Володя Древніцький

Дайте їм їсти ато щось такі 
худенькі

Микола Дяків

Надал, як і його свита не 
живе в Тернополі і громад-
ським транспортом (якщо 
цей гоп-стоп ФОПів можна 
взагалі називати словом "гро-
мадський"). Тому їм по-бара-
бану опитування і взагалі на 
населення та його проблеми 
наплювати. Деребан міської 
землі під забудову - це єдине, 
чим переймається ТМР Але ж 
населення обрало на виборах 
Надала і депутатів...чого тепер 
псіхують!?

Ростислав Саюк

Залишити плату за проїзд 
без змін. Є плата за тролей-
бус і 4 грн ( Луцьк,, Суми) і 5 
грн( Одеса, Херсон, Черкаси, 
Чернівці, Чернігів), за авто-
бус 6 грн ( Луцьк, Чернігів,) 7 
грн (Чернівці, Ужгород, Одеса, 
Черкаси, Миколаїв, Полтава, 
Суми). Відстані в Тернополі і 
в цих містах не йдуть ні в яке 
порівнянн! в Одесі

Liudmila Lykyanova

Негативно ставлюся до цієї 
ідеї. Хочете тарифи збільши-
ти? Замініть транспорт! Хочете 
щоб ці ваші ФОПи так звані 
в мінус не йшли? Введіть на 
ТЕСт систему, без готівкової 
оплати, без можливості оплати 
готівкою,  хотя би на місяць, 
даю 100% що кожний воділа, 
на маршрутці присвоює не 
маленьку суму .

Дмитро Уніят

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

Даша Давидович

При попередньому підви-
щенні обіцяли нові автобуси. 
Гроби і далі їздять, то за що 
платити більше. Що комусь 
розкошувати грошей замало.

Оля Хурсін
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Стаття зібрала 39 коментарів 
на сайті 20minut.ua.

Нагадаємо, Тернопільська му-
ніципальна інспекція отримала 
у користування два нових елек-
трокари. Їх передача відбулася у 
понеділок, 20 вересня. 

Машини подарувала (!) одна 
з тернопільських фірм. Де ви-
користовуватимуть транспорт, 
скільки він коштує, що за фір-

Муніципалам подарували електромобілі. Який 
вигляд мають і де будуть ними користуватися 

Два електрокари будуть використовувати переважно в 
парках. Будуть їздити велодоріжками

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

Подарували..?Напевно фір-
ма, яка займається забудовою 
тих парків. Міні відкат, всі 
веселі і довольні...А рибаки 
тобі чим мішають..?, котеджі 
на набережній без доків не 
бачиш, а..?, ну і дноооо...

Свіно Кілєр

А яка різниця на чому вони 
їздять, все рівно, ні чорта не 
роблять

Iryna Krotevych

Такими темпами забудови 
скоро парків вже не зали-
шиться

Natalya Strelbitska

Краще би на конях їздили. 
Хоть батарейки не сідають

Олег Кушнір

 А потім ще елекросамо-
кати!

Микола Шпак

на них вони будуть алек-
тросамокати з клумб збирати)

Назар Качан

Дарованому коню в зуби не 
заглядають

Ігор Редчук

Коні їм, тільки коні....А 
тим, хто не вміє ходити коло 
коней,то ровера,,Україну,,мо-
же ще в когось зберігся!

Yaroslav Yahla

Транспорт проблем не вирі-
шує. А ментам пох@р. Просто 
буде додаткова іграшка.

Jerry Beeman

Це до речі муніципали, тоб-
то їздити будуть лиш днем. 
Вдень патрулювати парки... 
краще б вони паркуванням 
займались, бо біда...

Yaroslav Yahla

Подарували електромобілі! 
Перед тим хтось за 5 млн пра-
пор безкоштовно становив... 
що ж це всі такі щедрі стали? 
Такі подарунки роблять...

Петро Беріт

Хай їм ще подарують кни-
жечки з правилами дорожньо-
го руху. Аби при штрафуванні 
всіх підряд мали де підчитати 
і не придумували херні

Василь Лабайчук

в парках треба щоб пішки 
ходили і на дорогах ментов-
ські машини тільки пере-
шкоди та аварійні ситуації 
створюють

Ajvego Dikardios

ма-благодійниця, розбирався 
журналіст RIA плюс. 

Стаття викликала жваве обго-
ворення на сайті і в соцмережах. 
Наші читачі дискутували про 
необхідність такого транспорту 
в парках, обговорювали власне 
факт подарунка.

Публікуємо найцікавіші ко-
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

Какая разница сколько бу-
дет стоить проезд если дорога 
освещена и заасфальтирова-
на?
Ростислав Гарасимчук

Простіше вже зібратись 4 
людям - скинутись по 10 грн 
і викликати таксі

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

У фінал конкурсу «Міс Україна» 
пройшли дві тернополянки — Мар-
та Резніченко та Софія Старжин-
ська. І якщо першу тернополяни 
знають як «Міс Тернопіль-2021», 
то про другу учасницю з Терно-
поля мало кому відомо. Тож про 
неї більше розповідаємо у нашому 
ексклюзивному інтерв'ю.  

— Вітаю вас з тим, що потрапили 
до числа 25-ти найгарніших дівчат 
України. Розкажіть про себе, де на-
вчаєтеся і чим захоплюєтеся?

— Народилася я в Тернополі, 
навчалася у школі № 6, а на да-
ний момент продовжую навчання 
в ТНТУ імені Пулюя на факульте-
ті маркетингу. Мені 19 років, але 
29 вересня я стану на рік старшою.  

— Ви професійна модель?
— Ні. Але мене часто запрошу-

ють на зйомки, тому над цим за-
ймаюся у вільний від навчання час.

— Чому обрали саме маркетинг 
та як навчалися в школі?

— Я навчаюся заочно, тому маю 
трішки більше вільного часу. Мар-
кетинг обрала, тому що це дуже 
затребувана професія у сучасно-
му світі. А в школі вчилася добре. 
Хорошистка.  

— Як потрапили на конкурс «Міс 
Україна»?

— Про конкурс мені кілька ра-
зів писали в соцмережі його офі-
ційні представники, але я якось 
відтягувала цей момент. Потім 
кастинг-менеджер з Тернополя 
Юлія Мосейко зустріла мене на ве-
чірці, схопила за руку, сказала: 
«Не відпущу» (сміється) і порадила, 
аби я подала заявку на конкурс.

Отак я і подала заявку, мене 
покликали до офісу «Міс Украї-
на» у Києві. Там я розмовляла з 
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ІНТЕРВ'Ю

УЧАСНИЦЯ «МІС УКРАЇНА» ПРО 
КОНКУРС І ОСОБИСТЕ. ЕКСКЛЮЗИВ
Моделі 
 Тернополянка 
Софія Старжинська 
стала однією з 25-
ти щасливиць, які 
змагатимуться у 
фіналі цьогорічного 
конкурсу «Міс 
Україна». Чи 
вільне серце однієї 
з найгарніших 
дівчат України, чим 
захоплюється і чому 
вирішила брати 
участь у конкурсі — 
розповідаємо далі

кастинг-менеджерами, і тоді вже 
чекала на результат відбору.

— Про що саме говорили на спів-
бесіді і які були завдання для кон-
курсанток?

— Завдань не було. Оцінювали, 
як ми поводимо себе в суспіль-
стві, чи вміємо представити себе, 
як тримаємося на людях. Багато 
запитували про хобі та знання анг-
лійської. Тобто представники кон-
курсу хочуть, щоб учасниці були 
не тільки красиві, але й розумні. 
Тому відбір був досить жорсткий 
цьогоріч.  

— Знаєте, як проходитиме кон-
курс? 

— Знаю, але, на жаль чи на ща-
стя, розкрити всі секрети не можу. 
Скажу тільки, що це буде най-
масштабніший конкурс за всі роки. 

— Хто готує вас до конкурсу?
— Ціла команда. Зараз перебу-

ваю в Києві і постійно проводжу 
з ними час на різних заходах та 
зйомках.

— Чи є серед ваших наставників 
авторитет для вас?

— Надихаюся всіма, хто причет-
ний до конкурсу, але серед всіх 

виділила б Юлію Мосейко. Вона — 
одна з організаторів, і в 2019 році 
також брала участь у цьому кон-
курсі. З відомих особистостей, 
на яких рівняюся, — принцеса 
Діана. У ній поєднується чарів-
на комбінація краси, простоти та 
розуму.

— Налаштовані тільки на пере-
могу, чи для вас головне — участь?

— Участь — це добре. Але я зви-
кла до перемог, тому йтиму до цієї 
мети і буду дуже старатися. Пе-
редусім, хочу гідно представити 
себе та місто. Горда, що у фінал 
конкурсу потрапили аж дві дівчини 
з Тернополя. Тепер тернополяни 
матимуть за кого вболівати.

— На що готові заради перемоги?
— Готова докладати максимум 

зусиль. Зроблю все від мене мож-
ливе.

— А яким бачите життя після 
конкурсу?

— Життя покаже. Точно знаю, 
що після конкурсу кар’єра тільки 
набиратиме обертів, але буду диви-
тися, у якому напрямку рухатися, 
чи обирати майбутнє моделі.

— Чи є у вас хобі?
— Я вже понад десять років за-

ймаюся танцями та акробатикою. 
Гастролювала як за кордоном, так 
і Україною. Працювала хореогра-
фом-постановником. Тому я до-
сить творча натура. Люблю також 
читати книги. Переважно з пси-
хології, романи не дуже люблю.

— У вашому Instagram дуже гарні 
та яскраві образи. А як щодо по-

всякденного життя? 
— У повсякденному житті з ма-

кіяжем мене можна зустріти рідко. 
У вільний від зйомок час даю шкірі 
відпочити. Вважаю, що природна 
краса краща за штучні образи.

— А як ви ставитеся до підкачу-
вання губ, інших частин тіла?

— Якщо це когось зробить гарні-
шим, щасливішим, то будь ласка. 
Але всього має бути в міру. Собі ж 
подібні процедури робити не зби-
раюся. У мене все натуральне, 
жодних ін’єкцій собі не робила, 
як і не маю ніяких імплантів. Мені 
подобається моє тіло, і я не хочу 
псувати те, що дала природа. Те ж 
саме стосується і тату. Робити його 
не буду і боюся.

— Що робите, щоб бути в формі?
— Найперше — це спорт та 

правильне харчування. Відвідую 
спортзал, обожнюю бігати. Звичай-
но, підтримую гімнастичну форму. 
А щодо харчування, іноді дозволяю 
собі скуштувати щось солодке, але 
стараюся їсти здорову їжу.

— Чи вільне серце однієї з най-
гарніших дівчат України?

— Вільне (усміхається), але 
я поки сфокусована на собі та 
саморозвитку. Тому від стосунків 
тримаю дистанцію.

— Що для вас важливіше при 
виборі партнера — зовнішність чи 
внутрішня краса?

— Зовнішність — це така об-
гортка, якщо за нею нічого немає, 
то нема про що говорити. Тому 
важливо дбати і про свій внутріш-

ній світ. Щодо характеру партнера, 
важко сказати. Мені здається — це 
має співпасти просто, ніби пазли-
ки. Коли людина моя, я це відчую.

— Чи підтримують вас батьки?
— Звичайно. Вболіває вся сім’я, 

батьки, старший брат. Багато по-
відомлень отримала від друзів 
з привітаннями, коли пройшла 
у конкурс «Міс Україна».

— Яку мету ставите в житті? Чого 
хотіли б досягнути?

— Зараз мені подобається актор-
ська майстерність і моделінг. Спря-
мовую сили та вільний час туди.

БЛІЦ 
— Улюблена страва 
— Авокадо з тостом.
— Фільм 
— Містер і місіс Сміт.
— Актор або акторка 
— Анджеліна Джолі.
— Улюблена цитата 
— Я знаю, скільки до таланту по-

трібно докласти праці, аби стати 
успішним.

— Улюблений вид спорту 
— Біг.
— Скільки часу приділяєте бігу?
— Три рази на тиждень бігаю 

по годині.
— Маєте домашню тварину?
— Не маю, але обожнюю котів. 

Для мене це тотемна тварина.
— Улюблена модель 
— Сінді Кроуфорд.
— У якому місті плануєте про-

живати?
— Київ.

Софія Старжинська народилася та навчається у Тернополі Дівчина каже, особливого секрету краси не має – лише 
здорове харчування та спорт

Представники конкурсу 
хочуть, щоб учасниці 
були не тільки красиві, 
але й розумні. Тому 
відбір був досить 
жорсткий цьогоріч
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БІЛЯ «МОЛОКА» — ДОСІ МІСЦЕ 
ЗУСТРІЧІ ДЛЯ БАГАТЬОХ ПОКОЛІНЬ
Історія  «Зустрінемось біля «Молока» 
– як часто ця фраза звучала і досі звучить 
з вуст тернополян. Давайте пригадаємо 
історію цього закладу разом

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

Продовжуємо розповідати вам 
історію унікальних для свого часу 
кафе, магазинів та ресторанів мі-
ста, яких вже немає.

А своїми спогадами про «Мо-
локо» поділився тернопільський 
краєзнавець Юрій Ковальков. 
Висловлюємо йому подяку за чу-
дову розповідь.

Молоко наливали з 
«самоварів» 

Заклад «Молоко» з його 
впізнаваною назвою над двери-
ма з’явився на вулиці Йосипа 
Сліпого, 1 в середині 1970-их 
років. Центр міста — вулицею 
Сагайдачного щодня проходять 
сотні тернополян, та й поруч 
знаходиться корпус медичного 
університету, напевно, тому сту-
денти-медики практично одразу 
полюбили заклад.

— У той період, коли я закін-
чував університет (кінець 1970-их 
років — прим. ред.), це було дуже 
популярне місце, серед студен-
тів-медиків, зокрема, — каже 
краєзнавець. — Для них це було 
зручно, тому що перед парами чи 
в перерві між ними можна було 
втамувати свій голод, не відходя-
чи далеко від університету.

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.

За молоком люди приходили 
зазвичай зі своїми бідонами різ-
ного літражу. Дітям більше по-
добався сік на розлив у цьому 
закладі.

Всередині була простора зала, 
молоко наливали зі спеціальних 
апаратів, схожих на самовари. 
Хоча спочатку його зачерпували 
з 50-літрових металевих бідонів. 
Місць для сидіння не було, «Мо-
локо» було своєрідним закладом 
швидкого харчування.

Були різні власники 
Магазин працював щодня з 

8.00 до 20.00, пригадує Юрій 
Ковальков. За «Молоком» в Ра-
дянському Союзі здійснював 

контроль тодішній перший се-
кретар міськкому партії Воло-
димир Зайчук.

— Наскільки мені відомо, йому 
кожного понеділка на виробни-
чій нараді доповідали, скільки 
продукції продали в цьому ма-
газині, — продовжує розповіда-
ти пан Ковальков. — А взагалі 
за Союзу власником був «Місь-
кпромторг» — міське об’єднання 
продовольчих товарів, яке і здій-
снювало контроль та постачання.

Після розпаду Радянського Со-
юзу у «Молока» з’явився приват-
ний власник.

— Імені його я не пригадаю, 
але жив він у Підгородньому. 
Був досить багатим чоловіком. 
На початку 1990-их сталася жах-
лива історія, про яку «гуділо» все 
місто, — каже краєзнавець.

Річ у тім, що він був знаним 
колекціонером орденів та ме-

далей, мав навіть орден Андрія 
Первозваного. Злочинці про-
никли на його подвір’я заради 
наживи, а господаря вбили.

Місце зустрічі 
змінити не можна?

Чому ж місце зустрічі «біля 
«Молока» стало таким популяр-
ним, краєзнавець однозначної 
відповіді дати не може.

— Біля Катедри зустрічатися 
не личило, мабуть, — пояснює.

Закрили магазин у 2016 році. І 
це не сподобалося багатьом тер-
нополянам, адже «Молоко» стало 
для багатьох місцем зустрічі.

— Гадаю, закрили магазин, бо 
поруч відкрилися ще кілька схо-
жих, але новіших, — каже Юрій 
Ковальков. — Велика конкурен-
ція змусила власників закрити 
«Молоко».

На місці всім відомого закладу 
відкрили магазин побутової хімії 
та косметики.

Але про тих, для кого «біля 
Молока» є досі місцем зустрічі, 
також не забули. Тому біля входу 
до магазину вивісили табличку 
з написом «Місце зустрічі «Біля 
молока»».

Магазин «Молоко» працював з середини 1970-их років

Зараз на його місці магазин побутової хімії та косметики

Досі «Біля молока» є місцем зустрічі тернополян

За чотири копійки 
вдавалось купити 
склянку молока і ще 
за чотири – пиріжок 
з лівером. Ціни були 
дуже демократичні
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 СЕРЕДА, 29 вересня

 UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Я вдома
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 22.15, 23.35, 02.00, 
05.25 Новини
07.05, 08.05 Т/с «Курорт»
09.10 Телепродаж
09.45 Маршрутом змiн
09.55 Вiдтiнки України
10.35, 00.25 Т/с «Бенкрофт» 
11.30 Д/ц «Дикуни. Дикi забави 
в зоопарку Сан-Дiєго»
11.55, 12.01 Д/ц «Дика природа 
Чилi»
12.00 Хвилина мовчання: 80-тi 
роковини вiд початку масових 
розстрiлiв, здiйснених гiт-
лерiвцями у Бабиному Яру
13.10, 01.15 Прозоро. Про 
актуальне
14.00 UA: Фольк. Спогади
15.10 Спорт
15.20 Концерт. Квартет 
Гетьман
16.25 Еко-люди
16.30 Д/с «Свiт дикої природи»
17.00, 02.35 Прозоро. Про 
головне
18.15, 19.00 Соцiальне ток-шоу 
«По-людськи»
19.55 Чемпiонат свiту з футза-
лу FIFA 2021. Пiвфiнал
23.00 Перша шпальта
00.10 Мiста та мiстечка
03.25 Д/ф «Перехрестя 
Балу» …
04.25 Д/с «Дикi тварини»
04.55 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. 
Прем'єра нового денного шоу 
на „1+1“
14.45 «Одруження наослiп 7»
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45 Х/ф «Привид» 
23.15 Джек О'Коннелл в драмi 
«Незламний» 
02.05 Фiльм жаху «Пандорум» 

 IНТЕР
05.25, 22.05 «Слiдство вели… 
з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Пiсля весiлля» …
14.40, 15.35 «Вещдок»
16.30 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00, 03.15 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Большое дело»
23.00 Д/п «778 днiв без своїх»
23.50 Х/ф «Виклик» 
02.20 Т/с «Я подарую тобi 
свiтанок» …
04.45 «М/ф»

 ICTV
04.05 Скарб нацiї
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Факти
04.45 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм
10.10, 20.20, 01.55 Секретний 
фронт
11.15, 13.15 Х/ф «Воскресiн-
ня» …
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Т/с «Розтин покаже-2» 
14.55, 16.15, 22.25 Т/с «Пес» 
17.45 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ-2» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
21.30 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ-2» 16+ Прем'єра
23.45 Х/ф «Iнший свiт-2: 
Еволюцiя» 
02.40 Я зняв!

 СТБ
04.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«Вiкна-Новини»
05.05 Т/с «Комiсар Рекс»
07.50 «МастерШеф» …
12.05, 14.50 Т/с «Слiпа» …
15.40, 18.05 Т/с «Слiд» 
19.05 «СуперМама» …
20.15, 22.50 Т/с «Колiр помсти» 
23.05 Т/с «Майор i магiя» 
01.05 Т/с «Вангелiя» 

 НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «Українськi мультфiль-
ми»
06.50 Х/ф «Академiя вампiрiв» 
08.35 Т/с «Надприродне» 
13.00 Х/ф «Прокляття фара-
она Тута» 
16.35 Х/ф «Морський бiй» 
19.00 Х/ф «Коломбiана» 
21.05 Х/ф «Анна» 
23.40 Х/ф «Не дихай» 
01.35 «Вар'яти» …
02.55 «Служба розшуку дiтей»
03.00 «Зона ночi»
04.55 «Абзац!»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.35 Х/ф «Проти природи: 
Велика подорож слонiв»
11.20 Х/ф «Проти природи 2: 
Вижити в Серенгет»
13.05 Х/ф «Проти природи. 
Подорож додому»
14.50 Х/ф «Едвард Руки-Но-
жицi»
16.50 Х/ф «Вiктор Франкен-
штейн» 
19.00 М/ф «Епiк»
21.00 Х/ф «Хеллбой: герой iз 
пекла» 
23.20, 03.50 Панянка-селянка
00.20 Танька i Володька
01.35 Сiмейка У
02.05 Зiрки, чутки та галлiвуд
02.50 Вечiрка 2
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Месть природы»
06.25 Х/ф «Кольцо нибелун-
гов»
10.10 Х/ф «Горец 4: Конец 
игры» 
11.55 Х/ф «Окончательный 
приговор» 
13.50, 16.55, 19.30 «Затерян-
ный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15, 03.25 «Спецкор»
18.50, 03.55 «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» 
04.25 «Вiдеобiмба-2»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

 ЧЕТВЕР, 30 вересня

 UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Я вдома
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 22.15, 23.35, 02.00, 
05.25 Новини
07.05, 08.05 Т/с «Курорт»
09.10 Телепродаж
09.45 Маршрутом змiн
09.55 Вiдтiнки України
10.35, 00.25 Т/с «Бенкрофт» 
11.30 Д/ц «Дикуни. Дикi забави 
в зоопарку Сан-Дiєго»
11.55 Д/ц «Дика природа Чилi»
13.10, 01.15 Прозоро. Про 
актуальне
14.00 Країна пiсень
15.10 Спорт
15.20 Д/ф «Бовсунiвськi 
бабусi» …
16.30 Д/с «Свiт дикої природи»
17.00, 02.35 Прозоро. Про 
головне
18.15, 19.00 Соцiальне ток-шоу 
«По-людськи»
19.55 Чемпiонат свiту з футза-
лу FIFA 2021. Пiвфiнал
23.00 Схеми. Корупцiя 
в деталях
00.10 Мiста та мiстечка
03.25 Д/ф «Хто створив Змiєвi 
Вали?»
04.25 Д/с «Дикi тварини»
04.55 Енеїда

 1+1
05.30 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-

данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.20 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день. 
Прем'єра нового денного шоу 
на „1+1“
14.45 «Одруження наослiп 7»
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана»
20.36 «Проспорт»
20.38 «Чистоnews 2021»
20.45 К/к «Моя улюблена 
Страшко»
21.45 «Право на владу 2021»
00.45 Х/ф «Мiна» 
02.55 Х/ф «У пустелi Мохаве» 

 IНТЕР
05.00, 04.55 «Телемагазин»
05.30, 22.10 «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 «Весiльний пере-
полох» 
14.35, 15.35 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00, 03.05 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Большое дело»
23.55 Х/ф «Лiнкольн для 
адвоката» 
02.10 Т/с «Я подарую тобi 
свiтанок» …
04.35 «М/ф»

 ICTV
04.15 Скарб нацiї
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Скетч-шоу «На трьох» 
11.25, 13.15 Х/ф «Iнший свiт-5: 
Кровна помста» 
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Т/с «Розтин покаже-2» 
14.50, 16.25, 22.25 Т/с «Пес» 
17.45 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ-2» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.20, 01.45 Анти-зомбi
21.30 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ-2» 16+ Прем'єра
23.45 Х/ф «Iнший свiт-3: 
Повстання лiканiв» 
02.30 Я зняв!

 СТБ
04.40, 14.30, 17.30, 22.00 
«Вiкна-Новини»
05.30 Т/с «Комiсар Рекс»
08.15 «МастерШеф» …
12.05, 14.50 Т/с «Слiпа» …
15.40, 18.05 Т/с «Слiд» 
19.05 «СуперМама» …
20.15, 22.50 Т/с «Колiр помсти» 
23.05 Т/с «Майор i магiя» 
01.05 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» 
13.40 «Кохання на виживання» 
15.25 Х/ф «Живий чи мертвий» 
…
17.00, 19.00 «Хто зверху?» …
21.05 Х/ф «Хижачка» 
23.30 Х/ф «Та, що карає» 
01.05 «Вар'яти» …
02.50 «Служба розшуку дiтей»
03.00 «Зона ночi»
04.55 «Абзац!»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Т/с «Ромео i Джульєтта 
з Черкас» 
10.30 М/ф «Епiк»
12.30 4 весiлля
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
16.00, 00.00 Танька i Володька
18.00 СуперЖiнка 2
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою
21.00, 01.00 Країна У
22.00 Т/с «Прибулець»

23.00, 01.45 Сiмейка У
03.00 Вечiрка 2
03.50 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.25 Х/ф «Высота» 
08.10 Х/ф «Робокоп»
10.10 Т/с «Охотники за древ-
ностями»
12.05, 16.55 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15, 01.50 «Спецкор»
18.50, 02.20 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 «Секретные материалы 
2021» (дайджест)
20.25, 21.25 Т/с «Козырное 
место» 
22.25, 00.00 Т/с «CSI: Место 
преступления» 
02.50 «Вiдеобiмба-2»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

 П`ЯТНИЦЯ, 1 жовтня

 UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Я вдома
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.15, 02.00, 
05.10 Новини
07.05, 08.05 Т/с «Курорт»
09.10 Телепродаж
09.45 Маршрутом змiн
09.55 Невiдомi Карпати
10.35, 10.35 Т/с «Бенкрофт» 
11.30 Д/ц «Дикуни. Дикi забави 
в зоопарку Сан-Дiєго»
11.55 Д/с «Дикi тварини»
13.10 Прозоро. Про актуальне
14.00 Країна пiсень
15.10, 21.45, 00.55, 02.35, 
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Арсен Мiрзоян
16.30 Д/с «Свiт дикої природи»
17.00, 01.10 Прозоро. Про 
головне
18.20, 19.05 Соцiальне ток-шоу 
«По-людськи»
20.00 Д/ц «Дика природа Чилi»
22.00 Х/ф «Панi Боварi» 
02.50 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»
04.30 Еко-люди
04.40 Енеїда

 1+1
05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.00, 03.45 «Життя вiдомих 
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день. 
Прем'єра нового денного шоу 
на „1+1“
14.45 «Одруження наослiп 7»
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 Прем'єра на «1+1». «Лiга 
смiху 2021»
22.30 «Маскарад»
00.15 К/к «Аве, Цезарь! Iсторiя 
Христа» 
02.20 К/к «Мiстер Бiн»

 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 «Близнючки» 
ПремТєра
14.30, 15.25, 00.50 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Кiнг Конг живий»
03.10 Д/п «Вiйна всерединi 
нас»
03.55 «М/ф»
04.25 «Орел i Решка. На краю 
свiту»

 ICTV
04.05 Скарб нацiї
04.15 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 …
11.45, 13.15, 23.00, 01.45 Скетч-
шоу «На трьох» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 17.45 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ-2» 
15.00, 16.15 Т/с «Пес» 
18.45 Факти. Вечiр
02.55 Я зняв!

 СТБ
04.25, 14.30, 17.30, 22.00 
«Вiкна-Новини»
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.40, 19.00, 22.50 «Холостяч-
ка Злата Огнєвiч» …
10.55, 00.00 «Як вийти замiж» 
11.50, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» 
…
00.55 «Битва екстрасенсiв» 

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 «Том i Джеррi»
07.15 «Орел i решка»
09.20 «Пекельна кухня»
11.30 «Екси» 
13.30 «Дiти проти зiрок»
15.00 Х/ф «Хижачка» 
17.05 Х/ф «Анна» 
19.45 Х/ф «Люсi» 
21.35 Х/ф «Острiв» 
00.25 Х/ф «П'ятдесят вiдтiнкiв 
сiрого» 
02.40 «Служба розшуку дiтей»
02.45 «Зона ночi»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.40 Т/с «Ромео i Джульєтта 
з Черкас» 
11.40 Х/ф «Хеллбой: герой iз 
пекла» 
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
16.00, 00.00 Танька i Володька
18.00 СуперЖiнка 2
20.00 Одного разу пiд 
Полтавою
21.00, 01.00 Країна У
22.00 Т/с «Прибулець»
23.00, 01.45 Сiмейка У
03.05 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.30 Х/ф «Робокоп-2»
08.55 Х/ф «Робокоп-3»
10.55 Т/с «Охотники за древ-
ностями»
12.50 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15, 01.40 «Спецкор»
18.50, 02.10 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 Х/ф «Рэмбо» 
21.15 Х/ф «Рэмбо-2» 
23.15 Х/ф «Сердце ангела» 
02.40 «Совершенно секрет-
но-2017»
03.05 «Вiдеобiмба-2»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

 СУБОТА, 2 жовтня

 UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.05 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.45, 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 Вiдтiнки України
10.10 Х/ф «Самсон i Далiла» 
1, 2 с. …
13.35 Х/ф «Бiлий птах з 
чорною ознакою»
15.25 Країна пiсень
16.30, 00.10 Х/ф «Панi Боварi» 
18.50 Т/с «Злочини минулого — 
мiжнароднi версiї» 
21.25 Д/с «Тваринна зброя»
22.25 Д/с «Свiт дикої природи»
02.10 Вiльна енергiя Тесли
03.05 Еко-люди
05.05 Геолокацiя: ВОЛИНЬ

 1+1
05.05, 19.30 ТСН
06.05, 07.00, 04.10 «Життя 

вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
18.30 Прем'єра на «1+1». «Свiт 
навиворiт — 12. Пакистан»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 Прем'єра на «1+1». 
«Маскарад»
22.00 «Жiночий квартал»
23.40 «Свiтське життя. 2021»
00.40 К/к «Джоннi Iнглiш: 
Перезапуск» 
02.30 К/к «Аве, Цезарь! Iсторiя 
Христа» 

 IНТЕР
05.10 «Телемагазин»
05.40 «Орел i Решка. На краю 
свiту»
06.40 «Слово Предстоятеля»
06.50 Х/ф «Пiдручний Гад-
сакера»
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.00 «Все для тебе»
11.00 «Позаочi»
12.00 Х/ф «Дiвчина без 
адреси»
13.40 Х/ф «Весна на Зарiчнiй 
вулицi»
15.35 Т/с «Її чоловiки» …
20.00 «Подробицi»
20.30 «Место встречи»
22.00 Т/с «Мама буде проти» …
02.15 Х/ф «Чортове колесо» 
03.30 «М/ф»
04.00 Х/ф «У моїй смертi 
прошу винити Клаву К.»

 ICTV
04.45 Скарб нацiї
04.55 Еврика!
05.05 Факти
05.30 Анти-зомбi
06.20, 00.55 Громадянська 
оборона
07.20 Прихована небезпека
08.15 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ-2» 
11.55, 13.00 Х/ф «Джуманджи»
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф «Джуманджи: 
Поклик джунглiв» …
16.25 Х/ф «Джуманджи: Новий 
рiвень» …
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Варкрафт: Поча-
ток» …
21.40 Х/ф «Дракула: Невiдо-
ма iсторiя» 
23.25 Х/ф «Iнший свiт-4: 
Пробудження» 
02.40 Я зняв!

 СТБ
04.25 «Вiкна-Новини»
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.30, 10.55 Т/с «Колiр помсти» 
07.50 «Неймовiрна правда 
про зiрок»
16.40 «Хата на тата» …
19.00 «МастерШеф» …
23.00 «Звана вечеря» …
01.20 Х/ф «Смерть їй личить» 

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Хто проти блонди-
нок?» …
08.00, 10.00 «Kids time»
08.05 М/ф «Вольт»
10.05 «Орел i решка. Земляни»
11.00 «Орел i решка. Чудеса 
свiту»
12.15 «Хто зверху?» …
14.20 М/ф «Посiпаки»
16.10 М/ф «Нiкчемний я»
18.00 М/ф «Нiкчемний я 2»
20.00 М/ф «Нiкчемний я 3»
21.50 Х/ф «Лисий нянька: 
Спецзавдання»
23.45 Х/ф «П'ятдесят вiдтiнкiв 
темряви» 
02.05 «Вар'яти» …
02.35 «Зона ночi»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.10 М/ф «Втеча з джунглiв»
11.50 Х/ф «Красуня»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
01.15, 03.00 Одного разу пiд 
Полтавою
13.30, 15.30, 16.30 Країна У
14.30, 01.45 Сiмейка У
17.00 Х/ф «Вийти замiж у висо-
косний рiк» 
18.50 Х/ф «Шпигун, який мене 
кинув» 
21.05 Х/ф «Отже, вiйна» 
23.05 Х/ф «Хочу як ти» 
02.15 Танька i Володька

03.30 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи-2020»
08.50 «Затерянный мир»
13.00 Х/ф «Полет Феникса» 
15.10 Х/ф «Рэмбо» 
17.05 Х/ф «Рэмбо-2» 
19.00 Х/ф «Рэмбо-3» 
21.00 Х/ф «Рэмбо: Последняя 
кровь» 
22.55 Х/ф «Хороший, плохой, 
мертвый» 
00.40 Х/ф «Высота» 
02.15 «Вiдеобiмба-2»
04.05 «Совершенно секрет-
но-2017»
05.45 Телемагазины

 НЕДIЛЯ, 3 жовтня

 UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.05 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 22.15, 01.40, 
03.15, 05.35 Новини
07.10 М/ф
08.15 Погода
08.20 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 Вiльна енергiя Тесли
14.35 Телепродаж
15.10, 02.05 UA: Фольк. 
Спогади
16.25 Мiста та мiстечка
16.40 Т/с «Злочини минулого — 
мiжнароднi версiї» 
18.50 Д/с «Тваринна зброя»
19.55 Чемпiонат свiту з футза-
лу FIFA 2021. Фiнал
22.40 Д/с «Свiт дикої природи»
23.15 Розважальна програма з 
Майклом Щуром 
23.55 Х/ф «Бiлий птах з 
чорною ознакою»
03.05 Еко-люди
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, 04.00 «Свiт навиворiт»
18.30 Прем'єра на «1+1». 
«Свiтське життя. 2021»
21.00 Прем'єра на «1+1» «Танцi 
з зiрками 2021»
00.20 «Лiга смiху 2021»
02.30 Варвара Лущик у музич-
ному фiльмi «Гуцулка Ксеня»

 IНТЕР
05.10 Х/ф «Весна на Зарiчнiй 
вулицi»
06.55 Х/ф «Бродяга високогiр-
них рiвнин» 
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.05, 12.05 «Iнше 
життя»
13.10 «Вещдок. Большое дело»
17.50 Х/ф «Кiнг Конг живий»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «З життя начальни-
ка карного розшуку»
23.55 Х/ф «Господар тайги»

01.35 «Вещдок»

 ICTV
05.15 Скарб нацiї
05.25 Еврика!
05.30 Факти
05.55 Не дай себе обдурити
06.55 Анти-зомбi
07.50 Секретний фронт
08.50 Громадянська оборона
09.50 Х/ф «Дитсадковий 
полiцейський»
11.55, 13.00 Х/ф «Геошторм» …
12.45 Факти. День
14.25 Т/с «Пес» 
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «Примарний 
патруль» 
23.05 Х/ф «Iнший свiт-5: 
Кровна помста» 
00.50 Х/ф «Iнший свiт» 
02.55 Я зняв!

 СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.40 Т/с «Садiвниця» …
09.45 «МастерШеф» …
13.45 «СуперМама» …
18.40 «Битва екстрасенсiв» 
21.00 «Один за всiх» 
22.10 «Таємницi ДНК» 

 НОВИЙ КАНАЛ
05.40, 02.00 «Вар'яти» …
06.10, 08.00 «Kids time»
06.15 М/ф «Нiкчемний я»
08.05 М/ф «Нiкчемний я 2»
10.05 М/ф «Нiкчемний я 3»
11.55 Х/ф «Швидкiсть» 
14.20 Х/ф «Швидкiсть 2: 
Небезпечний круїз» 
16.55 Х/ф «Лисий нянька: 
Спецзавдання»
18.50 Х/ф «Пiвтора шпигуна» 
21.00 Х/ф «Скарб Амазонки» 
23.00 «Improv Live Show» …

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.55 М/ф «Альфа та Омега: 
братва з iклами»
11.35 Х/ф «Стоптанi туфельки»
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 02.10 Одного разу пiд 
Полтавою
13.15, 15.15, 16.15 Країна У
14.15 Сiмейка У
17.15 М/ф «Губка Боб. Життя 
на сушi»
19.00 М/ф «Кiт у чоботях»
20.45 Х/ф «Мiж небом та 
землею» 
22.30 Х/ф «Ночiвля» 
00.10 Х/ф «Жага мандрiв» 
02.40 Танька i Володька
03.10 Вечiрка 2
04.05 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.15, 01.10 «Затерянный мир»
11.40 Х/ф «В тылу врага: ось 
зла» 
13.35 Х/ф «В тылу врага: 
Колумбия» 
15.30 Х/ф «В тылу врага» 
17.35 Х/ф «Бунт» 
19.25 10 тур ЧУ по футболу 
«Динамо» — «Шахтер»
21.25 Х/ф «Неуправляемый»
23.35 Х/ф «Горец 4: Конец 
игры» 
02.15 «Вiдеобiмба-2»
04.50 «Лучшее»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины
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ВАДИМ ЄПУР, 068– 066-80-96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM 

У місті є кілька різних благодій-
них фондів, куди можна пожертву-
вати непотрібний одяг. Приймають 
дитячий та дорослий одяг, взуття. 
Але також потрібні ковдри, подуш-
ки, постіль тощо.

Контейнери 
благодійності 

Залишити непотрібний чистий 
одяг у хорошому стані можна 
у спеціальних контейнерах благо-
дійності. Це можна зробити у будь-
який час. Можна залишити одяг та 
взуття як для дорослих, так і дітей.

— Два контейнери є біля нашо-
го фонду на вулиці Острозького, 
32. Там ми його сортуємо і даємо 
малозабезпеченим. Сюди ж мо-
жуть звертатися всі потребуючі. 
Наразі найбільше потрібен ди-

тячий одяг, — розповіли у фонді. 
— Якщо хочете допомогти, зали-
шайте чистий одяг в гарному стані 
та пакуйте його у пакети.

Ще один контейнер для благо-
дійності є на проспекті Злуки, 57 
(біля «Одежини»).

Проєкт «Одежина» 
У місті працює також благодій-

ний проєкт «Одежина». Можна 
віддати речі в гарному стані (не по-
рвані, без плям, з працюючими 
блискавками, випрані), взуття 
в гарному стані (парне, чисте), 
сумки, рюкзаки, текстиль, постіль-
ну білизну, підгузки, засоби гігіє-
ни, іграшки, посуд, візочки тощо.

— Ви можете залишити одяг як 
у контейнері, так і звернутися в со-
ціальний гардероб «Одежина», — 
розповідає керівниця проєкту Люд-
мила Павлинська. — Приймаємо 
не лише одяг та взуття, є потреба 
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КУДИ ПОЖЕРТВУВАТИ 
НЕПОТРІБНИЙ ОДЯГ У ТЕРНОПОЛІ
Благодійність  Чимало тернополян мають одяг у хорошому 
стані, який вже не носять. Не поспішайте викидати його, адже 
ви можете допомогти тим, хто потрапив у скрутне становище 
або не має грошей, щоб купити нове вбрання для себе чи 
своїх дітей. Ми зібрали місця, куди можна пожертвувати речі в 
хорошому стані на благодійність

і в постільній білизні, подушках, 
ковдрах тощо. Також потрібен по-
суд, побутові речі, іграшки.

Працюють з понеділка по п’ят-
ницю з 11.00 до 17.00. У цей час 
можна як принести, так і отримати 
допомогу. У контейнері залишайте 
речі у будь-який час.

Благодійний магазин 
«BLAGOдать» 

Благодійний магазин розта-
шований на проспекті Бандери, 
4. Як каже керівниця магазину 
та волонтерка Яна Шкуратова, 
речі приймають в «Одежині», що 
на вулиці 15 Квітня, 3. Приблизно 
15% речей виставляють на продаж. 
Решту — роздають безкоштовно. 
Найбільша потреба є в чоловічому 
одязі, особливо у взутті. 

Фонд «Карітас» 
Благодійний фонд «Карітас» має 

У контейнері для благодійності можна залишити одяг для 
потребуючих. Волонтери роздають його нужденним

проєкт «Гуманітарна допомога».
— Щодня небайдужі люди при-

возять до «Карітасу» чисті і придат-
ні для використання одяг, взуття та 
інші речі. Їх видають потребуючим 
людям, сім’ям, які перебувають 
у складних життєвих обставинах, 
безпритульним, — повідомляють 
у благодійному фонді.

Речі видають щоп’ятниці 
об 11.00 год., а також за потреби 
у робочі дні з 9.00 до 17.00 год.

Графік прийому одягу: понеді-
лок-п’ятниця з 10.00 до 16.00 год. 
Розташований фонд на вулиці 
Замонастирська, 1 (біля церкви 
Успіння Пресвятої Богородиці).

РЕКЛАМА

Роздають через 
оголошення

Дехто ж віддає речі на сайтах 
безкоштовних оголошень. Для до-
рослих є чимало взуття, жіночих 
кофт, плащів та суконь. Речі чисті, 
без дірок та плям. Якщо не маєте 
змоги привезти річ до благодійного 
фонду — її можна виставити в ме-
режі з приміткою «безкоштовно».

Адреси локацій 
дивіться на інте-
рактивній карті, 
відсканувавши 
qr-код
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***
— Тобі скільки років?
— 18.
— Давно виповнилося?
— 15 років тому.

***
Якщо ти хочеш собі хорошу, 
ласкаву, вірну дівчинку, то заведи 
собаку.

***
Артистки кордебалету базікають 
після вистави:
— Що з нашою примою? Їй піднес-
ли дев'ять прекрасних букетів, а 
вона незадоволена.

— Вона давала гроші на десять.
***

Питання:
— Хто може задурити голову 
єврею?
Відповідь:
— Тільки він сам. Він і не таким 
голову дурив.

***
У консультантів з продажу косме-
тики в паспорті є пахуча сторінка.

***
— Сьогодні вночі мій чоловік уві сні 
кликав якусь Люсю.
— Так поговори з ним, коли про-

кинеться.
— Він не прокинеться.

***
Після розлучення у колишнього 
подружжя починаються змагання 
«Хто щасливіший».

***
— Уявляєте, у мене вчора сусід всю 
ніч вчився крізь стіну проходити.
— Він що, дурень?
— Зараз так!

***
Сусідки сьогодні вранці біля під'їз-
ду вирішили підколоти мене:
— Важко, напевно, самою без 

мужика?
Вирішила їх добити:
— Та ні, мені ваших вистачає...

***
Побачив дитячу книжечку «Нові 
пригоди Колобка». Був заінтриго-
ваний. Старі пригоди Колобка самі 
знаєте, чим закінчилися.

***
Змішала зла мачуха горілку з 
пивом, а потім звеліла Попелюшці 
розібрати це по різних склянках...

***
Може у мене характер важкий 
тому, що золотий?

РОЗВАГИ
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ОВЕН Овен буде займа-
тися організаційними 

питаннями колег, співробітників, 
питаннями звільнення і найму, 
пошуком роботи. Овнів, які 
зможуть подолати перешкоди на 
роботі і не будуть розпалювати 
конфлікти, очікує успіх. 

ТЕЛЕЦЬ Телець буде 
займатися господар-

ством, нерухомістю, переїздами, 
ремонтами та пошуком роботи. 
Вас можуть просунути кар'єрни-
ми сходинками, запропонував-
ши хорошу посаду, підвищити 
зарплату. Будуть продуктивними 
відрядження. 

БЛИЗНЮКИ Близнюки 
будуть шукати баланс 

між роботою, домом і партне-
ром в бізнесі або особистих 
стосунках. Будь-яка дисгармо-
нія призведе до складнощів у 
взаєминах на роботі та вдома. 
Можливі вигідні пропозиції по 
роботі, то сміливо погоджуйтеся 
на неї. 

РАК Рак буде багато 
їздити, переміщатися, 

навчатися, викладати, писати 
книгу, статті або захищати дисер-
тацію. Вас чекає яскравий піар 
або ж дикий хейт в соцмережах, 
багато пліток, балаканини. Зараз 
хороший час для самоосвіти. 

ЛЕВ У плані інвестицій і 
стартапів ви погано бачи-

те перспективу, літаєте в ілюзіях і 
не повністю володієте інфор-
мацією, не можете прорахувати 
всі об'єктивні обставини і тому 
будь-які інвестиції виявляться 
невигідними. 

ДІВА Діву чекає успіх 
у досягненні поставле-

них цілей, висока ймовірність 
домогтися поваги та слави, 
зміцнити авторитет. Добре 
будуть складатися стосунки з 
керівництвом, впливовими та 
багатими людьми. 

ТЕРЕЗИ Терезам варто 
побоюватися інтриг, щоб 

не опинитися в центрі пліток і 
звинувачень в непрофесіона-
лізмі, і не позбутися роботи або 
важливого статусу та поваги 
колективу. 

СКОРПІОН Ви будете 
займатися новими 

проєктами, реалізацією планів, 
впроваджувати нові технології, 
влаштовувати посиденьки з 
друзями і брати участь у громад-
ських організаціях.

СТРІЛЕЦЬ Ви будете 
займатися роботою, 

кар'єрою, підвищенням або 
зміною свого статусу. Стрілець 
дочекається нарешті тріумфу і 
визнання. Ваше честолюбство, 
активність і прозорливість в по-
єднанні з працьовитістю дадуть 
колосальну результативність.

КОЗЕРІГ Вас чекають 
робота в колабораціях, 
а якщо ви поїдете в по-

дорож, то вона вийде тривалою, 
більше схожою на тимчасовий 
переїзд в країну. Ви розширите 
свої горизонти, і подивитеся на 
світ в інших тонах. 

ВОДОЛІЙ У партнер-
ських стосунках по 

бізнесу і особистих вам потрібно 
приборкати своє волелюбство, 
вітряність і незалежність — не 
поспішайте рвати стосунки, адже 
ви стільки в них вклали!

РИБИ Риби будуть 
з'ясовувати стосунки з 
партнерами у шлюбі, 

бізнесі, з незадоволеними клі-
єнтами. З іншого боку, очікується 
величезний клієнтопотік.

Гороскоп: робота

АНЕКДОТИ

СЕРЕДА, 
29 ВЕРЕСНЯ

+8°С     +14°С +7°С     +15°С

ЧЕТВЕР, 
30 ВЕРЕСНЯ

+7°С     +15°С +7°С     +16°С

П’ЯТНИЦЯ, 
1 ЖОВТНЯ

+8°С     +15°С +8°С     +16°С

СУБОТА, 
2 ЖОВТНЯ

+6°С     +14°С +6°С     +15°С

НЕДІЛЯ, 
3 ЖОВТНЯ

+6°С     +14°С +5°С     +15°С

ПОНЕДІЛОК, 
4 ЖОВТНЯ

+5°С     +15°С +4°С     +16°С

ВІВТОРОК, 
5 ЖОВТНЯ

+9°С     +14°С +4°С     +8°С

Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

Цього тижня  
іменини  
святкують

29 вересня: 
Віктор, Олексій, Григорій, 
Йосип, Сергій, Людмила.

30 вересня: 
Дмитро, Іван, Зіновій, 
Ілля, Мирон, Павло, Віра, 
Олександра, Любов, 
Ірина, Софія, Надія.

1 жовтня: 
Олексій, Аркадій, Борис, 
Веніамін, Володимир, 
Вольдемар, Іван, 
Іларіон, Костянтин, 
Михайло, Петро, Сергій, 
Ян, Аріадна, Аріна, 
Єфросинія, Ірина, Софія.

2 жовтня: 
Олексій, Гавриїл, 
Георгій, Давид, Єгор, 
Ігор, Костянтин, Макар, 
Микола, Ніл, Теодор, 
Трохим, Федір, Марія.

3 жовтня: 
Олександр, Василь, Іван, 
Іларіон, Михайло, Олег, 
Остап, Теодор, Федір, Ян, 
Тетяна.

4 жовтня: 
Олександр, Андрій, 
Валентин, Василь, 
Володимир, Вольдемар, 
Данило, Дмитро, Іван, 
Йосип, Костянтин, 
Лаврентій, Нестор, Петро, 
Ян.

5 жовтня: 
Олександр, Веніамін, 
Кузьма, Макар, Мартін, 
Микола, Петро, 
Парасковія.

— Знаєш, дорога, — каже чо-
ловік дружині. — Ми одружені 
вже 20 років, але ти ніколи ще 
не робила мені такої хорошої 
кави!
— Залиш, це моя!

***
Зустрічаються на тому світі двоє 
шкільних вчителів. Один каже:
— Нарешті тут можна відпочити 
від цих божевільних класів. Тут 
так спокійно!
Другий:
— Дійсно. І це при тому, що ми 
не в раю!

***
Не можна одночасно бути 
самовпевненим, красивим, 
дотепним і тверезим.

ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА

ЄЛИСЕЙСЬКІ ПОЛЯ

З одного ракурсу

Як змінився Тернопіль 
за 45 років 

БУЛО:
Раніше вулиця звалась 
Червоноармійською. Там не було 
лавок та ілюмінації ввечері

БУЛО:
У парку Шевченка було менше 
дерев та кущів вздовж набережної

СТАЛО:
На вулиці з’явились нові дерева та 
кущі. Тут провели реконструкцію та 
оновлення

СТАЛО:
Насаджень стало трохи більше. 
З’явились і кіоски з морозивом та 
напоями. Сходи на вході в парк 
відремонтували

РЕКЛАМА


