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ЯК І ДЕ ПРАЦЮЮТЬ 
КАМЕРИ с. 5

ХТО ЗАЛИШИТЬСЯ БЕЗ ТЕПЛА с.6

 У результаті аварії біля Озерної 
постраждали троє пасажирів. 22-річна 
Анна отримала найважчі травми. 
Її, вагітну, доправили до лікарні з 
травматичною ампутацією руки

 Дівчина розповіла, як почувається 
і що вже довелося пережити, що 
помітила за водієм до моменту 
скоєння аварії і чи приходив він до 
неї в лікарню. Зворушлива історія 
боротьби за своє життя і життя своєї ще 
ненародженої дитинки…

с. 3

ВИЖИЛА У СТРАШНІЙ ДТП
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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 лінії «20 хвилин» чергує 

журналіст Ольга Турчак. 

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

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

Скільки ще потерпати від від‑
ключення води у місті? І коли ж 
нарешті запрацює обіцяна стан‑
ція знезалізнення, яка мала би 
врятувати городян від дводенної 
засухи у кранах двічі на рік? Її, 
нагадаємо, обіцяли запустити вже 
кілька разів. Востаннє — до кін‑
ця 2021. Так чому ж вона досі 
не працює? І скільки нам усім 
чекати на початок її роботи?

Крани, нагадаємо, пересохли 
на дві доби у помешканнях 75% 
тернополян. Щойно ковід хоч 
трохи відступив — крани вперше 
«пересохли» у травні. На початку 
жовтня 2021‑го — знову.

Керівництво КП «Тернопільво‑
доканал» кілька років тому обіця‑
ло: щойно побудують та запустять 
станцію знезалізнення, про відклю‑
чення двічі на рік від водопоста‑
чання можна буде забути. У січні 
2021 р, на Водохреще, журналістам 
показали початок будівництва і де 
облаштована станція. То ж коли її 
добудують і скільки ще нам потер‑
пати від чорних фільтрів та зливати 
у вбиральні з відра?

Вимикають через 
надлишок заліза 

Споживачі «Тернопільводока‑
налу», на відміну від більшості 
українських міст, отримують воду 
з підземних свердловин, а не з рі‑
чок чи інших відкритих водойм. 
За бактеріологічними показниками 
вона значно якісніша те безпечні‑
ша, але водночас має й свою спе‑

КОЛИ ЗНОВУ ГОТУВАТИ БАНЯКИ
Обіцянка-цяцянка  Потерпати від 
дводенної засухи у кранах доведеться 
ще не раз. Врятує хіба повний локдаун 
– тоді воду не вимикають. Коли 
запрацює обіцяна тернополянам станція 
знезалізнення за 8 млн євро? Чому 
переносять дату її відкриття і хто у цьому 
винен, пояснили у місцевому водоканалі

цифіку — підвищений вміст заліза, 
солей кальцію та магнію, пояснила 
речниця КП «Тернопільводоканал» 
Наталка Федорців.

— Тернопільський водозабір, 
вода з якого подається до цен‑
тральної частини міста, мікро‑
райони «Новий Світ» та «Старий 
парк», має станцію знезалізнен‑
ня, — розповіла Наталка Федор‑
ців. — Верхньо‑Івачівський, що 
забезпечує водою близько 75 від‑
сотків споживачів — на жаль, ні.

Залізо осідає на стінках водогону, 
періодично їх потрібно промивати 
із застосуванням деззасобів. Така 
процедура вимагає припинення во‑
допостачання, пояснила речниця. 
І додала: це, закономірно, викли‑
кає шквал негативних емоцій серед 
тернополян. Проте через пандемію 
минулоріч труби не промивали. І 
це, кажуть комунальники, позна‑
чилось на якості води.

Одразу 350 км 
мереж оновити 
нереально 

— Цьогоріч необхідність проми‑
вання вже стала гострою потре‑
бою, — каже Наталія Федорців. — 
На жаль, у людей сформувалося 
хибне уявлення, що пов’язане з 
ним припинення водопостачан‑
ня — це недопрацювання чи якісь 
недоліки в роботі водоканалу. На‑
справді маємо саме таку воду й 
саме таку (зношену) систему цен‑
тралізованого водопостачання, яку 
поступово оновлюємо, але відразу 
усі понад 350 км мереж на нові 
замінити нереально.

Комунальники запевняють: ви‑

Тернопіль не єдине місто в Укра-
їні, де будують станцію знеза-
лізнення. У Червонограді, що у 
Львівській області, також збуду-
ють таку станцію.
Її вартість становить 29 мільйонів 
977 тисяч гривень. У місті про-
живає понад 65 тисяч людей. А в 
2018 році станцію знезалізнення 

запустили в Бучі, що на Київщині. 
Її вартість — 12 мільйонів гри-
вень. 
Тепер містечко з населенням 28 
533 (за переписом 2001 року) 
споживає якісну воду, що тече 
по трубах у їх квартири. А от Тер-
нополю така станція обійдеться 
у 8,1 мільйона євро. 
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користовують ці два дні не тільки 
для промивання водопроводів, а й 
для заміни засувок, насосів та ін‑
шого обладнання там, де техноло‑
гія вимагає сухих труб.

Та що зі станцією знезалізнен‑
ня, яку обіцяли запустити до кінця 
2021‑го?

— Попередньо планувалося, що 
будівництво станції знезалізнен‑
ня завершиться не пізніше грудня 
2021 року, — запевнила Наталка 
Федорців. — Сама будівля станції 
уже готова, встановлено частину 
обладнання.

Але впродовж цього року Мін‑
фін, який спрямовує кошти Світо‑
вого Банку на реалізацію проєктів, 
включно з будівництвом станції 
знезалізнення, тричі припиняло 
фінансування, відповідно, й під‑
рядники призупиняли роботи.

— На даний момент завершують 
ті, що були профінансовані рані‑
ше, а як далі — невідомо, — каже 
речниця. — Потрібно, до прикла‑
ду, ще проплатити й встановити 
дороговартісне фільтрувальне 
устаткування… До грудня, попри 
всі наші сподівання, завершити 
проєкт, на жаль, уже не вдасться.

Якщо Мінфін відновить фі‑
нансування впродовж жовтня, 
орієнтовний термін завершення 
відтермінується до червня‑липня 

Такий вигляд мала станція знезалізнення у травні цього року. До грудня, попри всі 
сподівання, завершити проєкт, на жаль, не вдасться, кажуть у водоканалі

Баняки, відра і слоїки, 
по вінця набрані водою 
на два дні двічі на 
рік. А потім «чорні» 
фільтри та техніка, яка 
виходить з ладу

2022 року, запевнили у КП «Тер‑
нопільводоканал».

До слова, станція знезалізнення, 
яка будується в Тернополі, у комп‑
лексі споруд Верхньо‑Івачівського 
водозабору, дозволить не тільки 
суттєво покращити якість води 
для споживачів, а й проводити 
промивання водопровідних мереж 
значно рідше, зменшить кількість 
аварійних ситуацій тощо. Наразі 
будівництво йде за планом, тож 
у КП «Тернопільводоканал» ще на‑
весні 2021 р. сподівалися до кінця 
року його завершити.

Проєкт 
на 8 мільйонів євро 

Нагадаємо, на станцію знеза‑
лізнення витратять понад 8 млн 
євро. Як це впливає на тариф і яка 
користь для тернополян?

У рамках проєкту «Розвиток 
міської інфраструктури‑2», фі‑
нансованого Світовим Банком, 
у Тернополі будують станцію 
знезалізнення води з реконструк‑
цією насосної станції. Переможець 
міжнародних торгів за правила‑
ми Світового Банку Консорціум 
Utem‑Gis, що складається з ком‑
паній GIS Aqua Austria GmbH 
(Австрія) та ТОВ «ЮТЕМ‑Інжені‑
рінг» (Україна, м. Буча). Контракт 
на провадження робіт підписали 
у вересні 2018 року. Трохи більше 
8,1 мільйона євро — це кредитна 
сума, надана Світовим Банком. 
У зв’язку з пандемією Covid‑19, 
будівельні роботи розпочали аж 
у жовтні 2020 року.

Станція знезалізнення води, 
за словами керівника підприємства 
Володимира Кузьми, має вирішити 
основну проблему водопостачання 

Тернополя — нейтралізувати під‑
вищений вміст заліза у воді з во‑
дозабору «Верхньо‑Івачівський», 
який забезпечує питною водою 
приблизно 80 відсотків спожи‑
вачів. 

Знезалізнення  
та без хлорування 

У будівлі станції знезалізнення 
буде сім груп фільтрів, для того, 
щоб забирати залізо з води, яку 
для тернополян добувають з надр 
землі. У КП «Тернопільводоканал» 
повністю відмовляться від хлору‑
вання води. Змішані оксиданти, які 
використовуватимуть натомість, 
забезпечують більш ретельне й 
швидке усунення більшого числа 
мікроорганізмів, та мають кращі 
смакові характеристики й запах, 
а також ефективно видаляють і 
надалі не дають утворюватися бі‑
ообростанням у резервуарах збері‑
гання води й трубопроводах.

Повернення коштів за кредитом 
частково вкладається в тарифи для 
споживачів. Але головною при‑
чиною підвищення тарифів у КП 
«Тернопільводоканал» називають 
подорожчання електроенергії, 
а не програми розвитку, напри‑
клад, як ця станція.

— Тягар повернення кредиту 
для споживачів мінімальний, — 
запевняє речниця комунального 
підприємства Наталя Федорців. — 
Відсоткова ставка таких кредитів 
складає від 0,4 до 3 відсотків на рік. 

Кредит від Світового Банку ко‑
мунальне підприємство зобов’язане 
повернути до 2033 року. У діючий 
тариф водопостачання та водо‑
відведення 20 відсотків закладено 
на погашення кредиту.
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, ІRYNA.BELYAKOVA@
GMAIL.COM, 0–95– 875‑33‑60 

Сестра Андріана чекала на неї 
біля McDonald's. Аня задзвони‑
ла їй буквально за кілька хвилин 
перед ДТП і казала, що хвилин 
за 20 буде на місці. Андріана че‑
кала півгодини, 40 хвилин, але 
не було ні буса, ні дівчини, а її 
телефон вперто мовчав. І тут 
раптом пролетіла швидка з си‑
ренами…

— Не знаю, чому, але в мене 
одразу одна думка — кого повез‑
ла швидка і де Аня? — Андріана 
щоразу зупиняє розмову, згадуючи 
той вечір. — Я набирала сестрин 
номер знову і знову, але слухавку 
ніхто не піднімав. У голові яких 
тільки думок не було. Раптом дзві‑
нок від Аніного чоловіка: Аню ве‑
зуть у лікарню, у ДТП їй відірвало 
руку.

У бусі були водій 
і 5 пасажирів 
Blablaсar 

Нагадаємо, ДТП трапилася 
в селі Озерна 4 жовтня близько 
23.00. На автодорозі Тернопіль — 
Рава‑Руська зіткнулися бус та ван‑
тажівка. За попередньою інформа‑
цією, водій автомобіля Mercedes‑
Benz Sprinter 313 CDI не дотри‑
мався дистанції та врізався в задню 
частину вантажівки, що рухалася 
попереду, повідомляє відділ ко‑
мунікації поліції Тернопільщини.

У результаті аварії постражда‑
ли троє пасажирів. Всі вони, і ще 
двоє пасажирів, сіли в бус, замо‑
вивши поїздку у Blablaсar. 22‑річ‑
ну дівчину, уродженку Львівської 
області, доправили до лікарні з 
травматичною ампутацією руки, 
у жителя Хмельницького переломи 
та забої. Потрапив до медзакладу і 
пасажир з Тернополя. Водія буса 
не госпіталізовували, повідомили 
у поліції.

У обох кермувальників відібрали 

зразки крові для перевірки на вміст 
алкоголю. Триває слідство, згідно 
зі статтею 286 ККУ.

— Зі мною вже все добре, на‑
скільки можливо в такій ситуа‑
ції, — розмовляємо з Анею через 
добу після ДТП. — Головне, що 
не постраждало маля. За це я най‑
більше переживала.

Готувались 
до весілля 

Анна саме їхала до Тернополя, 
до сестри. Та мала їй допомогти 
обрати весільну сукню та підібра‑
ти бар, де вже у листопаді мали б 
у колі найближчих відсвяткувати 
весілля з цивільним чоловіком. За‑
яву в РАЦС подали давно. Плану‑
вали й взяти шлюб. Та з трепетом 
чекали на поповнення у сім’ї.

Blablaсar Аня користувалась від 
2016 р. Це для неї ще відтоді було 
найзручнішим видом транспорту, 

бо навчалася далеко від дому. За‑
раз проживає у Львові — переїхала 
туди до чоловіка Миколи.

І цього разу Аня зареєструвала 
поїздку, почитала відгуки про во‑
дія — в більшості позитивні.

— Я на роботі була до 20.00, 
тому рейс о 21‑ій зі Львова мені 
підходив, — поділилась Аня. — Ще 
подивилась історію водія. У нього 
було чимало поїздок. Були й інші 
зареєстровані на цей рейс пасажи‑
ри, тому ніяких підозр не виникло.

Обирала безпеку 
Коли сідала до буса, обирала 

місце. Перевагу надавала переднім 
сидінням, бо боялась, аби через її 

22-РІЧНА АНЯ, ЯКІЙ У ДТП ВІДТЯЛО 
РУКУ, ЇХАЛА ПО ВЕСІЛЬНУ СУКНЮ

стан, ще й перший триместр вагіт‑
ності, її не закачало. Хотіла сісти 
біля водія, проте на тому місці 
не було паска безпеки. А це для 
неї було важливим. Тому, пропус‑
тивши хлопця‑попутника, Аня сіла 
на місце біля вікна. Пристебнула 
пасок — і автомобіль виїхав.

— Було не надто комфортно, 
бо звикла їздити легковими авто, 
проте серйозних проблем не було, 
тому я намагалась заспокоїтись, — 
пригадує Анна. — Так, ще одна 
пасажирка, Оля, вам казала 
правду — водій дорогою ще за‑
вантажував бус. І весь час говорив 
по телефону, нервував. Складалось 
враження, що він кудись запізню‑
ється. Проте я не розцінювала це 
як щось надзвичайне — у кожного 
можуть бути проблеми.

Виїхали зі Львова, і Аня задрі‑
мала. Кілька разів прокидалась, 
дивилась на дорогу — і засинала 
знову. Потім подзвонила сестрі, що 
вони вже хвилин за 20, певно, бу‑
дуть в Тернополі — і знову заснула.

— Я добре все пам’ятаю, бо про‑
кинулась за кілька секунд до зітк‑
нення, — поділилась вона. — Пев‑
но, щось пішло не так, і пасажири 
почали панікувати. Бачу, водій 
петляє дорогою і ніби збирається 
йти на обгін. Потім удар, темно і 
я отямилась — все навколо в крові, 
особливо рука, а мої ноги затис‑
нуло. І нестерпний пекучий біль.

Дякує копам, які 
наклали джгут 

Дівчина бачила, що сталась 
ДТП, але першої миті не розуміла, 
що з нею відбувається. Пасажири 
всі опинились на дорозі. Аню на‑
магались витягти водій і ще один 
пасажир — через дверцята біля во‑
дія. Вони відігнули шмат металу, 
який затиснув ноги. Врешті дів‑
чину витягли і поклали на землю.

— Тоді я побачила, що кістка 
стирчить і все зрозуміла. Просила 
весь час знеболююче, бо біль роз‑

Бус, у якому їхала Аня, 4 жовтня зіткнувся з 
вантажівкою в селі Озерна

Сестри Анна (на фото — зліва) та Андріана 

ДТП Дівчина сама сіла на 
місце біля вікна, куди прийшовся 
найбільший удар. Бо поруч, де 
хотіла розміститись, не було паска 
безпеки. А поставила на безпеку, 
бо передусім думала про те, що 
вагітна. Наступного ранку після 
ДТП до Ані в лікарню приходив 
водій, який був за кермом буса, що 
потрапив у ДТП. Про що говорили 
і що пропонував покаліченій 
дівчині? І чи прийняла Аня його 
вибачення?

«Зі мною вже все 
добре, наскільки 
можливо в такій 
ситуації, головне,  
що не постраждало  
маля»

ривав, — пригадує Анна. — Пам’я‑
таю, як поліцейські накладали 
джгут. Після цього біль хоч трохи 
притупило. Я їм щиро дякую. Як 
медик, розумію, що на ті залишки 
руки це було зробити дуже склад‑
но. Але вони впорались, і зробили 
це професійно. 

Поліцейські Володимир Палій та 
Андрій Мартинюк приїхали на міс‑
це раніше швидкої. Вони наклали 
джгут і розмовляли з потерпілою 
до приїзду медиків.

— Я одразу продиктувала номер 
мобільного чоловіка, свої дані, гру‑
пу крові і навіть серію з номером 
паспорта. Повідомила, що я вагітна 
і алергик, — продовжує співроз‑
мовниця.

Заспокоїли, що з 
дитям все гаразд 

— Завдяки цим поліцейським і 
професійно накладеному джгуту 
я навіть багато крові не втратила, 
що не прийшлось переливання під 
час операції робити, — каже Аня. — 
Приїхали в лікарню, а тут вже була 
сестра. Я добре пам’ятаю, як мене 
везуть, роблять УЗД і кажуть, що з 
дитиною все гаразд, серцебиття є, 
і все потрібне на місці, кровотечі 
немає.

Операція тривала 4 години, каже 
потерпіла. 

— Прокинулась від наркозу в ре‑
анімації, — біля мене було багато 
лікарів. Тут дуже хороші медики, 
щиро дякую їм усім, — поділилась 
Аня. — Зранку зробили повторне 
УЗД. Всі органи цілі, дитинці нічо‑
го не загрожує, серденько б’ється.

 Чимало препаратів Ані не мож‑
на через її стан. Тому болить ще 
серйозно, зізналась дівчина. Най‑
більша проблема виникла через ме‑
тал і пил у рані. У таких випадках 
протягом чотирьох діб потрібно 
вводити протиправцеву вакцину. 
Проте вона протипоказана при 
вагітності. Гінеколог зазначила, 
що вибір за Анею. 

— Я, коли прокинулась від нар‑
козу, одразу побачила лікарів, а по‑
тім і Миколу впустили до мене. 
Він тримався. Він молодець, три‑
мається найсильніше, хоча я бачу, 
як йому боляче. З мамою гірше — 
їй сестра повідомила, коли мене 
прооперували. Вона не раз після 
цього свідомість втрачала. Весь час 
плаче і не може стриматись, — по‑
ділилась Аня.

Водій прийшов 
наступного дня 

Був у лікарні і водій, бусом якого 
їхала Аня і який потрапив у ДТП. 

— Я погодилась, бо кожна 
людина повинна мати шанс ви‑
бачитись, — пояснила Анна Ка‑
ритяк. — Виправдовувати його 
я не збираюсь. Він зайшов, просив 
пробачення. Не міг пояснити, як і 
чому так сталось. Просив зберегти 
його номер телефону, запевнив, 
що нікуди тікати не збирається і, 
як буде потреба, щоб я зверталась. 
А далі розбиратиметься поліція.

Нам вдалось розшукати і водія 
мікроавтобуса та поспілкуватись 
з ним. Чоловік запевнив, що був 
в Ані в лікарні. А от на інші пи‑
тання журналістки відповідати 
відмовився. Зокрема, ми цікави‑
лись, чи це був його перший рейс 
в Blablakar, чи часто возить паса‑
жирів? Чому порушував правила, 
а саме на це вказували очевидці, і 
чи перевищував швидкість. Куди 
спішив? І чому, на його думку, 
сталась ДТП? Ми цікавились 
також, чи засинав водій, чи мав 
інші проблеми зі здоров’ям. Проте 
пан Олександр запевнив: можли‑
во, надасть нам відповіді, але зараз 
не говоритиме на цю тему.

У відкритих базах ми перевірили 
бус. Він виявився пасажирським.

Аня Каритяк дякує лікарям, 
родині, всім друзям, знайомим і 
небайдужим за підтримку. Дівчина 
каже, що й не уявляла, що стільки 
людей відгукнуться.
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нього вади. 
— Спочатку Едіку робили склад‑

ну операцію на серці в інституті 
ім. М. Амосова.  Впродовж 45 днів 
перебування там ми були в центрі 
уваги лікарів і персоналу.  Всі його 
любили за лагідний, терплячий і 
веселий характер. По кілька разів 
на день відвідувала нас у лікарні 
пані Світлана Сауляк, кремен‑
чанка, яка працює завідувачкою 
у лікарняній аптеці. Ми безмежно 
вдячні їй за це. Раніше незнайомій, 
а тепер близької і щирої краянки, 
— розповідає бабуся хлопчика. 

Операцію на хребті лікарі при‑
значили через 9 місяців. Реабіліта‑
цію ми продовжили вдома.

—  На початку серпня нас за‑
просили до Києва в обласну клі‑
нічну лікарню. Операція тривала 7 
годин. Бо чим старший організм, 
тим складніше виправляти хребет. 
Для Едіка це було неабияким ви‑
пробуванням через постійні болі. 
Цілих 55 днів дитина витримувала 
процедури, на які не кожен до‑
рослий погодиться. Він часто пла‑
кав і просив зняти апарат, йому 
постійно давали заспокійливі, 
знеболювальні. Однак витримав і 
це. А все дякуючи золотим рукам 
і великому серцю нейрохірургів 
Курільця Ігоря Петровича та його 
сина Курільця Ігоря Ігоровича, — 
продовжує бабуся.  

ДОПОМОГА

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

  — На долю цієї дитини випало 
стільки випробувань, що і не ко‑
жен дорослий це пережив би так 
мужньо, як цей хлопчик, — так 
про свого онука Едіка Скоропляса 
розповідає кременчанка Людмила 
Павлик. 

Саме бабуся весь цей шлях про‑
йшла за руку з дитиною. Вона довгі 
години під стінами операційної з 
надією чекала лікарів, вона поряд 
з ним у лікарняній палаті, вона за‑
спокоює його, коли все ще болить 
спина, вона ж хвилюється, щоб 
дитина добре їла і молиться щодня, 
аби Бог дав її онуку щасливу долю 
та міцне здоров'я. 

 — Ми з ним двоє залишились, 
у нас більше нема нікого,  — каже 
жінка розчулено, а потім сама себе 
виправляє. — Хоча, тепер в нас є 
чужі, здавалось, люди, які стали 
рідніші від рідних...

Рік, що подарував 
хлопчику майбутнє

У липні 2020‑го ми розповідали 
історію маленького кременчанина. 

 — Він неймовірно добрий та 
жвавий хлопчик,  — казала про 
Едіка тоді його бабуся Людмила 
Павлик.  — Недавно його запитали 
волонтери: «Чого ти би хотів?», а 

МОЛИТВА БАБУСІ ПОСТАВИЛА НА 
НОГИ: ЕДІК ПЕРЕЖИВ ТРИ ОПЕРАЦІЇ
Благодійність   За долю Едіка Скоропляса з Кременця 
молилися тисячі людей. Рік тому історія на той час 10-річної 
дитини зворушила Тернопільщину. У нього діагностували сколіоз 
складного ступеня, а крім того, неабиякі проблеми з серцем. 
Лікарі казали: якщо негайно хлопчику не зробити операцію, він 
не зможе ходити...

він каже: «Бути здоровим, бігати, 
як всі». Як можна спокійно диви‑
тись на ту дитину? На його долю 
вже випало стільки бід. 

7 жовтня пані Людмила подяку‑
вала в соцмережах всім, хто підтри‑
мав її онука на шляху до одужання. 

«Сердечно дякуємо сусідам, 
далеким і близьким особам, ро‑
дичам, журналістам «RIA плюс», 
всім, хто відгукнувся, жертвуючи 
немалі кошти на лікування. Щирі 
слова вдячності лікарям, людям, 
які в лікарні не залишили нас та 

підтримують нас досі»,  — пише 
пані Людмила.

Операції та складне 
відновлення

Допомогу для Едіка і справді 
збирали цілим світом. 300 тисяч 
гривень волонтери зуміли зібрати 
лише за тиждень. 

Але перед тим, як оперувати хре‑
бет, він переніс складну операцію 
на серці, адже від народження у 

До Кременця хлопчик повернув‑
ся в середині вересня. 

— Вдома Едік має відповідний 
режим для відновлення функції 
хребта. Ходити і сидіти йому мож‑
на лише по 20 хвилин кілька разів 
на день, а решту часу лежати, але 
він почувається нормально, але у 
виписці кажуть, що це допустимо. 
З Божою поміччю все пройшло 
добре, — говорить пані Людмила. 

Хвороба не відступить так просто 
і процедури чекають хлопця аж до 
16 років. Кожні 9 місяців він має 
проходити лікування у стаціонарі. 

Бабуся — єдина 
опора

— Так склалось, що ми з Едіком 
лишились двоє. Чотири роки тому 
в моєї доньки, мами Едіка, вияви‑
ли рак. Вона згоріла «на очах», — 

каже бабуся хлопчика. — Тепер я 
йому за маму і за тата. Бо батько 
покинув його. Його позбавили 
батьківських прав.

Жінка не може стримати слів 
вдячності до людей, які стали їм 
вірними друзями на цьому непро‑
стому шляху. 

 — Якби не добрі люди, я не 
знаю, чи ми змогли б це пережити. 
Бог дав сили. І ми все пережили. 
Дитина потрошки вже відходить 
від цієї біди, — каже пані Люд‑
мила.

Наразі бабуся Едіка каже, що 
допомога сім'ї не потрібна, адже 
вона не хоче користуватись добром 
людей. 

Редакція «RIA плюс» бажає Еді‑
ку міцного здоров'я та дякує усім 
читачам, які долучились до збору 
коштів для хлопчика.

 
«Сердечно дякуємо 
сусідам, далеким і 
близьким особам, 
родичам, журналістам 
«RIA плюс», всім, хто 
відгукнувся»

Так виглядає Едік після операції. Раніше не міг ні сидіти, ні 
ходити
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ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 
097– 161‑41‑50 

— Ми дізнались про хворобу напри‑
кінці літа. І це було випадково. Спо‑
чатку думали, що дитину вкусив кліщ і 
звернулися до сімейного педіатра. Укус 
був, самого кліща не знайшли. Так ми 
потрапили у неврологічне відділення, де 
і почали обстеження. Там нам пореко‑
мендували зробити МРТ. Вже за кілька 
днів отримали результати і знали, що у 
сина злоякісна пухлина, — розповідає 
історію сина Марія Гудима. 

Лікарі порадили не гаяти часу і вже 
на початку вересня хлопчика відправили 
на операцію в інститут нейрохірургії у 
Києві. Артемчик добре переніс опера‑
тивне втручання. На щастя, життєво 
важливих нервів та функцій мозку не 
пошкодили. Лише через те, що пухлина 

локалізувалася в місці, яке відповідає 
за координацію рухів, наразі Артем не 
може самостійно ходити.

 — Після операції стан синочка стабі‑
лізували, і нас відправили додому, після 
дослідження пухлини ми отримали ре‑
зультат з лабораторії, який нас приго‑
ломшив. Атипова тератоїдна/рабдоїдна 
пухлина мозку,Gr IV — це рідкісний та 
надзвичайно агресивний вид раку мозку, 
— з тремтінням у голосі каже пані Марія. 

Лікування такого виду раку дуже 
вартісне і обійдеться приблизно 200‑
300 тисяч доларів. Його проводять за 
кордоном.

— Ціни відрізняються в різних краї‑
нах. Зараз в Ізраїлі, Іспанії та Туреччині 
розглядають наші документи, нам по‑
трібно пройти хіміотерапію, променеву 
терапію і після цього трансплантацію 
кісткового мозку. Сказали, що багато 

що залежить від того, як організм буде 
реагувати на лікування. Можливо й таке, 
що трансплантація буде неодноразова, 
— продовжує мама Артемчика. 

Зараз жінка каже, що хоч звістка про 
хворобу дитини шокувала  — здаватись 
його рідні не мають права, адже Артем‑
чик — найбільша у житті радість.  

Усі заощадження сім'я витратила на 
операцію, адже часу на збір тоді зовсім 
бракувало. Допомогли зібрати кошти і 
рідні Артемчика. Зараз те, як швидко 
хлопчик відправиться на лікування, 
залежить лише від того, як просувати‑
меться збір. 

— Я звертаюсь до усіх небайдужих з 
проханням допомогти нашій сім'ї в не‑
простий час, зараз важлива кожна грив‑
ня. Артемчик тримається добре після 
операції, він наш герой. Ми не можемо 
зараз його підвести, — каже жінка.

Допоможіть одужати дворічному Артемчику

4731 2196 3090 8410 (грн)
IBAN: UA983052990000026200904860990
Рахунок отримувача: 26200904860990 Гудима М.О.
5168 7427 2218 1587 ($)
IBAN: UA173052990000026202683639718
HUDYMA MARIYA 5168 7450 3075 1777 (€)
IBAN:UA633052990000026204679314562
HUDYMA MARIYA
Телефон мами хлопчика: 097 122 85 98 Марія 

Як допомогти



5RIA плюс, 13 жовтня 2021

гами банків.
Зауважимо, що на території міста 

Тернополя максимально допустима 
швидкість руху транспортних за‑
собів становить 50 км/год.

Чи писатимуть вночі 
і що з мотоциклами?

Камери вночі працюватимуть на‑
стільки ж ефективно, як і вдень, 
на Злуки в обидва боки фіксувати‑
ме всі смуги руху, а максимальна 
швидкість, яку камера не зафік‑
сує — це 250 км/год., пояснив Свя‑
тослав Журовський, директор КП 
«Тернопільінтеравіа».

— Зона дії ефективної роботи 
цих камер — приблизно 30 м, 
а технічні характеристики камер 
такі, що інфрачервона підсвітка 
дозволить ефективно працювати 
і вночі, — пояснив пан Журов‑
ський. — В камерах використо‑
вуються два методи визначення 
швидкості — лазер і радіохвилі.

Якщо на проспекті Злуки дві 
камери, направлені в різні боки, 
то обидві «писатимуть» усі смуги 
руху. Решта камер, зчитуватиме 
інформацію лише в один бік.

Швидкість, яку вже камери 
не зафіксують — 250 км/год. 

МІСТО

КАМЕРИ ВЖЕ ЗАПРАЦЮВАЛИ
Водіям  Камери автоматичної 
відеофіксації швидкості працюють з 
8 жовтня у Тернополі. Як зменшити 
штраф на 50 відсотків та що робити, аби 
відповідальність поніс водій, який скоїв 
порушення, а не власник автомобіля. 
Інструкція в матеріалі

Статистика аварій (2019-2021 
рр.) на ділянках, де зараз вста-
новили камери:
— просп. Злуки трапились 11 
ДТП, з постраждалими — 7, трав-
мовано 8 осіб. 

— вул. Протасевича — 6 ДТП, з 
постраждалими 2, травмовано 
4 особи.
— вул. Будного — загалом 60 ДТП, 
з постраждалими 8, травмовано 
10 осіб, 1 людина загинула.

Довідка

На проспекті Злуки встановили дві камери автоматичної фіксації швидкості направлені 
в різні боки. Вони охоплюють усі смуги руху
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067– 747‑28‑44, IRYNA.
BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Чотири камери відеофікса‑
ції порушень ПДР працюють 
у Тернополі вже від 8 жовтня. 
Ще одна, біля «Літака», запрацює 
невдовзі. Наразі вона проходить  
стандартизацію, метрологію та 
інші бюрократичні процедури.

Як працюють ці камери, пояснив 
начальник управління патрульної 
поліції в області Богдан Шевчук.

— Прилад зафіксував подію — 
порушення. Система в автома‑
тичному порядку надсилає подію 
користувачу (уповноваженій особі 
розглядати адмінправопорушен‑
ня, зафіксовані в автоматичному 
режимі, який звіряє усі дані, які 
підтягнула система з метаданими 
(фото/відео), — пояснив Богдан 
Шевчук. — Якщо все правильно, 
уповноважена особа накладає 
електронний цифровий підпис 
на електронну постанову, після 
чого система надає постанові се‑
рію та номер.

Як сплатити штраф?
У разі, якщо не співпадають дер‑

жавний номерний знак, марка/мо‑
дель, погано видно номер, інший 
колір тощо — уповноважена особа 
відхиляє дану подію із зазначенням 
причини відхилення, пояснив го‑
ловний патрульний краю.

Зверніть увагу: штрафи за пере‑
вищення швидкості зросли. До‑
пустима швидкість в межах міста 
50 км/год. У разі перевищення 
встановлених обмежень швидко‑

сті руху понад 20 км/год. — штраф 
340 грн. На 50+ км/год. — 1700 грн. 
Відповідальність за порушення 
встановлених обмежень швидко‑
сті руху транспортних засобів ви‑
значається частинами 1 та 3 статті 
122 КУпАП.

Цього року працівники патруль‑
ної поліції Тернопільщини винес‑
ли 15 750 постанов за порушення 
швидкості, встановлених за допо‑
могою TruCAM. На суму 6 млн 
477 тис. 085 грн, з них сплачено 
6 142 159 грн.

— Окрім того, штраф зменшу‑
ється на 50 відсотків, якщо його 
сплачено протягом 10 банківських 
днів з моменту отримання постано‑

ви, — пояснив Богдан Шевчук. — 
Якщо ви не сплатили за 15 днів, 
сума подвоюється. Через 30 днів 
передається до виконавчої служби.

Щоб оплатити штраф, можна пе‑
рейти за посиланням по QR‑коду, 
який зазначено на лицьовому боці 
постанови, скористатись платіжни‑
ми інструментами на сайті МВС, 
в електронному кабінеті водія або 
в застосунку «Дія», а також пла‑
тіжними системами та сервісами, 
які діють в Україні на законних 
підставах. В тому числі — послу‑

Штрафи за 
перевищення 
швидкості зросли. 
Допустима швидкість  
в межах міста  
50 км/год.

Меншу так. Швидкість руху мо‑
тоциклів, якщо на них спереду є 
номерний знак, теж фіксуватиме.

Наступного року у Тернополі 
з’явиться ще кілька камер. Ска‑
жімо, планують їх встановлення 
на Об’їзній, де навпроти дві за‑
правки WOG, які тернополяни 
охрестили «близнюками». Це якщо 
від Гаївського перехрестя підніма‑
тись на гору, попри «Камелот».

— Плануємо також встановити 
камеру на дамбі Ставу, на вул. 
Тарнавського, вище 11 школи, 
на вул. Бережанській, вище корпу‑
су ТНЕУ, — повідомив Святослав 
Журовський. — Камери встанов‑
лять там, де часто трапляються 
ДТП з травмованими та загибли‑
ми саме внаслідок перевищення 
швидкості. Якщо статистика таких 
ДТП змінюватиметься, можливо, й 
місця камер корегуватимуть.

— Місця для цих камер вибрані 
також не випадково, — каже Бог‑
дан Шевчук. — Вони встановлені 
на аварійно‑небезпечних ділянках 
та/або місцях концентрації ДТП 
автомобільних доріг загального ко‑
ристування через недотримання 
швидкісних обмежень.

Зараз КАФи автоматично фіксу‑

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

Щоб «листи щастя» за переви‑
щення швидкості прийшли во‑
дію, а не власнику авто, можна 
зареєструвати онлайн належного 
користувача. Про це повідомив 
начальник Регіонального сервіс‑
ного центру МВС в Тернопільській 
області Святослав Вишневський.  

Від 20 січня 2020 року в Елек‑
тронному кабінеті водія діє безко‑
штовна послуга «Керування належ‑
ним користувачем». Онлайн‑сервіс 
доступний на сайті e‑driver.hsc.gov.

ua та на порталі kmu.gov.ua у роз‑
ділі «Електронні послуги».

Належний користувач — це 
особа, яка законно користується 
автівкою, що їй не належить. 

Замовником послуги може бути 
фізична або юридична особа, яка 
хоче стати належним користува‑
чем. Для цього необхідно:

1. Авторизуватися в Електро‑
нному кабінеті водія за допомогою 
кваліфікованого електронного під‑
пису (КЕП, раніше ЕЦП), BankID 
або MobileID.

2. Обрати з переліку послугу «Ке‑
рування належним користувачем».

3. Ввести VIN‑код авто, для 
якого особа хоче стати належним 
користувачем. Система видасть де‑
персоніфіковану інформацію про 
автомобіль, не про його власника.

4. Обрати підставу для належного 
користування:

— домовленість із власником;
— довіреність на право корис‑

тування ТЗ;
— договір оренди, найму чи 

позики;
— договір фінансового або опе‑

ративного лізингу.
5. Ввести e‑mail і телефон влас‑

ника авто.

Як зробити, щоб за перевищення швидкості відповів 
водій‑порушник, а не власник автомобіля

ють лише перевищення швидкості, 
проте пізніше система почне фік‑
сувати й проїзд на червоний сиг‑
нал світлофора, порушення правил 
зупинки чи стоянки, проїзд сму‑
гою для громадського транспорту, 
тротуарами, смугами зустрічного 
руху тощо.

Якщо перевищення швидкості 
більш, ніж на 20 км/год., це вже 
порушення, наголошують у па‑
трульній поліції. Відповідно, при‑
лади рахуватимуть за порушення 
швидкість: дозволені 50 км/год.+ 
20 км/год.+спеціально закладену 
похибку в роботі приладу, а це 
3 км/год. Відповідно, 73 км/год.

• просп. Злуки, 45-Б напрямок 
спрямування приладу вул. 
Богдана Лепкого.

• просп. Злуки, 47-Б напрямок 
спрямування приладу Зба-
разьке шосе.

• вул. Протасевича, 8 напрямок 
спрямування приладу просп. 
Степана Бандери.

• вул. Степана Будного, 28 на-
прямок спрямування приладу 
вул. Карпенка.

Де працюють камери?

6. Перевірити свої дані та за не‑
обхідності прикріпити скан‑копії 
довіреності чи договору, що є 
підставою для належного корис‑
тування.

7. Підписати створену заявку за 
допомогою кваліфікованого елек‑

тронного підпису.
Після чого власник отримує ли‑

ста з посиланням на онлайн‑заяву. 
Для успішного завершення про‑
цедури власник авто має перейти 
за посиланням і дати згоду на це 
призначення.
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гуртожитків до цього часу, ми за‑
питали у ректора ТНПУ ім. В. Гна‑
тюка Богдана Буяка.

— Проблема з непідтвердженими 
номінаціями газу від постачаль‑
ників для бюджетних організацій 
в місті дійсно існує. Цю проблему 
ми вирішили в робочому порядку. 
Ще від вчора, 11 жовтня, в гур‑
тожитках і корпусах педагогічного 
уже тепло, — пояснює ректор. — 
Маємо певний запас «надійності» 
і плануємо вийти з цієї ситуації 
гідно.

Браку газу ТНПУ ім. В. Гнатюка 
не відчуває, запевнив пан Буяк.

До слова, згідно з інформацією 
з минулих закупівель, університет 
забезпечувало газом дочірнє під‑
приємство Газпостач ТОВ «Тер‑
нопільміськгаз».

Купили, коли ціну ще 
не змінили 

Тернопільський національний 
медуніверситет ім. І. Я. Горба‑
чевського востаннє оголошував 
тендер на закупівлю газу ще 
в серпні 2021 року. Тоді закупівлю 
не провели. Але перед цим, а саме 
в червні 2021 року, університет 
востаннє закупив газ, коли ціна 
ще не змінилась. Та чи вистачить 
запасів?

Забезпечує університет газом 
дочірнє підприємство Газпостач 
ТОВ «Тернопільміськгаз» відпо‑
відно до даних публічних заку‑
півель.

Проректор з науково‑педагогіч‑
ної роботи та соціальних питань 
ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського 
Олег Слабий каже, що ситуація 
з газом у них така ж, як і по всій 
країні, адже купують газ, як і інші 
установи.

— КП «Тернопільміськтеплоко‑
муненерго» має аварійну ситуацію 
на вул. Стадникової, але обіця‑
ють до вечора 13 жовтня подати 
нам теплоносій. Маємо чотири 
гуртожитки. Два — на вул. Жи‑
вова і два — на вул. Клінічній. 
Проблем з теплом у гуртожитках 
немає, окрім аварійної ситуації, 
яка не дозволяє включити опа‑
лення двом гуртожиткам на вул. 
Живова, але її скоро владнають, — 
пояснює проректор.

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

— Мало нам ковіду, так ще і 
інші проблеми вилізли. Платимо 
чималі гроші за навчання сина, 
а дітям знову «погрожують» дис‑
танційкою. Бо, кажуть, газу нема. 
У гуртожитках буде холодно. А йде 
до зими… — про це редакцію пові‑
домляє тернополянка Віра.

Насправді під загрозою зали‑
шитися без газу і тепла можуть 
не тільки університети, але й інші 
комунальні установи. Розбираємо‑
ся, чому так сталося.

Садки і школи —  
з теплом?

Отже, з початку 2021‑го року 
ціни на газ для Європи зросли 
більш ніж утричі, на фоні низь‑
ких запасів та різкого зростання 
глобального попиту на це пальне,  
повідомляє Укрінформ. 

«Нещодавно був підписаний 
меморандум, в якому закріплені 
ціни на газ для населення. Але па‑
ралельно з цим залишилося багато 
запитань. Наприклад, чому в нас 
сьогодні на 9 млрд кубів газу мен‑
ше закачано в сховища, чому ми 
його не закачали за тими цінами, 
які були влітку, а не по 1200, як є 
сьогодні», — повідомляв вже ексго‑
лова Верховної Ради Дмитро Ра‑
зумков на початку жовтня.

За його словами, під питанням 
залишається ціна газу для бюджет‑
них установ.

«Закріплена ціна в меморанду‑
мі — 13 660 гривень для комуналь‑
них підприємств, але це ціна без 
ПДВ та транспортування. Мені 
багато мерів повідомили, що ціна 
буде близько 19 100 гривень», — 
наголосив він.

Таким чином, ціна на газ для 
населення залишається незмінною, 
але чи не те ж населення впродовж 
дня відвідуватиме різні бюджетні 
установи своїх населених пунктів: 
університети, школи, садки, лікар‑
ні та інше. До слова, гуртожит‑
ки університетів теж відносяться 
до бюджетних установ.

Як ми з'ясували, тернопільських 
садків і шкіл зростання цін на газ 
поки що особливо не торкнеться. 
Принаймні, міська рада заявляє, 
що опалювальний сезон всюди 
розпочали вчасно. Про це журна‑
лістку «RIA плюс» запевняє речни‑
ця міської ради Мар’яна Зварич.

— Наразі проблем у нас немає, 
— каже вона.

Усі тернопільські котельні готові 
до роботи в новому опалюваль‑
ному сезоні. За словами міського 
голови Сергія Надала, місто протя‑

гом останніх десяти років активно 
впроваджувало енергоефективні 
технології. Як наслідок, кому‑
нальні підприємства, виробники 
тепла скоротили споживання газу 
більше ніж на 20%, а електроенер‑
гії — на 40%. 

У жовтні купують 
на... жовтень 

А от з університетами все інак‑
ше. Далі детально про кожен із 
тернопільських вишів.

На офіційному майданчику з 
публічних закупівель Prozorro 
знаходимо закупівлю природно‑
го газу для Західноукраїнського 
національного університету (м. 
Тернопіль) на жовтень‑грудень 
2021 року на мільйон 395 тисяч 
гривень. Закупівля, яка оголошена 
21 вересня цього року, мала відбу‑
тися ще 7 жовтня, але не відбула‑
ся. У зв’язку з чим, незрозуміло. 
Нових закупівель природного газу 
у системі Prozorro університет на‑
разі не оголосив.

Перед тим, протягом 2021 року, 
ЗУНУ оголошував тендери на при‑
родний газ чотири рази: двічі — 
у січні, у лютому та у березні.

Найдорожчий тендер на при‑
родний газ для ЗУНУ оголоше‑
ний у січні 2021 року, коштував 
мільйон гривень. Переможцем тоді 
стало Товариство з обмеженою від‑
повідальністю «Екотехноінвест». 
Дана газопостачальна компанія 
зареєстрована у м. Києві.

Наразі у ЗУНУ нічого не комен‑
тують журналістам, чи будуть їхні 
студенти навчатися і жити в теплих 
приміщеннях, не зрозуміло. Коли 
отримаємо офіційний коментар від 
пресслужби закладу, одразу опу‑
блікуємо. Хоча, судячи з реакції 
на наше звернення, давати відпо‑
відь тут не поспішають.

Судяться за газ 
Схожа ситуація і в Тернопіль‑

ському національному техунівер‑
ситеті ім. І. Пулюя. Так, на офі‑
ційному майданчику з публічних 
закупівель Prozorro знаходимо 
одразу три недавніх оголошення 
про проведення закупівель природ‑
ного газу для вишу. У всіх трьох 
триває подання пропозицій: до 14, 
20 і 22 жовтня. Чи вказують такі 

ХТО МОЖЕ ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ ГАЗУ

закупівлі на те, що природного 
газу університет не має вже на цей 
опалювальний період? І коли буде 
тепло в гуртожитках університету?

— Так, така проблема існує. 
Поки що офіційних листів з роз‑
подільчих вузлів Тернопільмісь‑
кгазу до нас не надходило. Ми 
перестрахувалися: у п’ятницю вже 
надіслали листа нашій газопоста‑
чальній компанії, яка виграла тен‑
дер, з проханням завезти «ліміти» 
на жовтень. Надіємось, — пояснює 
проректор з адміністративно‑гос‑
подарської роботи та будівництва 
ТНТУ ім. І. Пулюя Василь Кле‑
пчик.

Запаси газу, за словами прорек‑
тора, техуніверситет має на жов‑
тень і частину листопада. Ймовір‑
но, йдеться про запаси газу за ста‑
рою ціною. Та чи хтось очікував 
настільки різке подорожчання 
блакитного палива?

Техуніверситет розпочне опалю‑
вальний період залежно від погоди 
і від запасів газу, каже проректор. 
Але коли це буде? Тут не говорять.

До слова, минулий тендер на по‑
стачання газу в ТНТУ ім. І. Пулюя 
виграло харківське ТзОВ «Газенер‑
гопроект».

А в судовому реєстрі знаходимо 
наступну інформацію: 16 серпня 
2021 року Господарський суд Тер‑
нопільської області ухвалив рішен‑
ня, яким відмовив у позові універ‑
ситету зобов’язати газопостачальну 
компанію ТОВ «Газенергопроект» 
виконати умови Договору про за‑
купівлю (постачання) природного 
газу і подати газ для університету 
фактично за старою ціною.

Браку газу 
не відчувають?

На майданчику Prozorro оголо‑
шував процедуру по закупівлі газу 
29 вересня 2021 року і Тернопіль‑
ський національний педуніверси‑
тет ім. В. Гнатюка, але вона не від‑
булась. На цю ж, не таку велику 
суму — 170 877 грн університет 
декілька днів тому, 9 жовтня, ого‑
лосив повторну публічну закупівлю 
природного газу. Подавати пропо‑
зиції учасники аукціону зможуть 
до 25 жовтня 2021 року. Чи пода‑
дуть тепло в аудиторії і кімнати 

Гуртожитки університетів і не тільки можуть залишитися без опалення

Аналітика  Жителі області скаржаться, 
що садки, школи та університети можуть 
залишитися без тепла. А на відкритих 
майданчиках ми знаходимо закупівлі 
газу, до яких – маса запитань

У Чорткові 
надзвичайна ситуація 

Тим часом ситуація загострю‑
ється і в районах області. На сайті 
Чортківської міськради з'явилося 
оголошення про надзвичайну си‑
туацію в громаді через відсутність 
постачання газу школам, садкам 
та лікарням.

Міський голова Чорткова Во‑
лодимир Шматько каже, що ого‑
лошення надзвичайної ситуації — 
питання процедурне, технічне 
рішення, але ні в якому разі — 
не загострення паніки.

— Іншої процедури, щоб купи‑
ти газ за фіксованою ціною Уряду 
зараз немає, — каже голова. — Опа‑
лення у школах, садочках і лікар‑
нях ми ще не включили, бо немає 
лімітів газу. Чортківське пологове 
відділення вже опалюється, оскіль‑
ки у них залишились об’єми газу, 
придбаного за старим договором, 
який діє до кінця жовтня. Розпо‑
чався опалювальний сезон і у чо‑
тирьох дитсадках, які переведені 
на альтернативні види палива. 

У інших ДНЗ громади, за сло‑
вами її очільника, а також закла‑
дах культури та охорони здоров’я 
опалювальний сезон розпочнеть‑
ся у неділю, 17 жовтня, якщо всі 
установи та підприємства встигнуть 
укласти нові угоди на придбання 
газу. Опалювальний сезон у чорт‑
ківських школах розпочнеться піс‑
ля завершення осінніх канікул — 
у неділю, 24 жовтня.

Загострена ситуація і у ковід‑
ному відділенні місцевої лікарні 
Чорткова.

— У лікарні потрібно терміново 
включати опалення. У відділенні, 
де розгорнули ліжка для ковідних 
пацієнтів, також не опалюється. 
Там поставили електрокаміни, — 
каже пан Шматько.

Очільник Чорткова наголошує, 
що в кожної громади своя специ‑
фіка щодо опалювального сезону. 
Володимир Шматько прогнозує, 
що опалення у Чортківській гро‑
маді включать за тиждень–півтора. 
Але це лише попередні прогнози.

Журналісти «RIA плюс» стежи‑
тимуть за цією ситуацією і по ін‑
ших бюджетних установах області. 

Закріплена ціна 
— 13 660 гривень 
для комунальних 
підприємств, але це 
вартість без ПДВ та 
транспортування
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самий, як в ув'язнених. Навіть 
до того, що ті працівники п'ють 
чифір, і я був здивований, — гово‑
рить колишній ув'язнений.

Напій, який часто асоціюють з 
місцями позбавлення волі, Ігор 
описує, просто як міцно заварений 
чай. І каже, що нічого «наркотич‑
ного» в ньому немає.

— Чесно, дивуюсь, як я вижив. 
Як мене не вбили, — продовжує 
він. — Наркотики тоді, це був 
просто статус, аби виділятися з 
натовпу. Але той стиль життя, 
що був… — не скажу, що це було 
тільки через них. Слухай, мені 
було 17 років. Мені здавалось, що 
в мене завжди буде стільки сил. 

Задумався, що треба щось зміни‑
ти, коли люди помирали з голоду 

Ігор Дерешівський каже, що 
за всі роки у в'язниці про зміну  
життя, задумався лише раз.

— Це був 2000‑ий чи 2001‑ий 
рік. Хмельницька область. І це була 
«зона» для наркоманів. Я там си‑
дів, — розповідає він. — І одного 
ранку, після підйому ми вийшли 
з казарми на вулицю. Працівник 
робить перекличку. І двох… нема. 
Де вони? Ну добре, всі розходять‑
ся… Вони зайшли в барак і чую: 
«Вони вже не зійдуть». Дивлюсь, 
там хлопці траву якусь кидають, 
починають рвати. Я був шокова‑

ний. Не розумію, що робиться. 
Питаю. І мені кажуть, що тут 
«на зоні» вже півроку карантин, 
і дуже біда з їжею.

На початку 2000‑них чи не у всіх 
тюрмах для людей, за словами 
Ігоря, були неможливі умови для 
існування.

— Ти заходиш в столову, стоїть 
там кастрюля, а в ній плаває гнила 
капуста, риб'ячі голови, запах, від 
якого вивертало. Від картоплі лише 
шкірка. Здавалось, навіть свиням 
такого не дають. Люди мусили їсти 
це… від голоду. І помирали кож‑
ного дня, — згадує чоловік. — І те, 
що мене вбило наповал: їсти нема, 
а наркотиків… валом. На них мож‑
на було поміняти речі: наприклад, 
светр чи навіть штани.

ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 
0971614150 

Каменів на життєвому шляху 
нашого співрозмовника вистачи‑
ло б на кілька життів, але зараз 
45‑річний Ігор Дерешівський — 
успішний підприємець та батько 
чотирьох дітей. Говорить: хто соро‑
миться минулого, не має майбут‑
нього. Тому і погодився говорити 
відверто, не приховуючи обличчя, 
аби дати приклад тим, хто зараз 
вважає, що усе в житті втрачено.

Він щодня спілкується з жи‑
телями реабілітаційного центру 
для наркозалежних, керівником 
якого є.

— Я сам пройшов реабілітацію 
і зрозумів, що є дуже багато лю‑
дей, які потребують того ж самого, 
що я: підтримки, коли ти вирішив 
змінити життя, — каже він. — Я за‑
лишився служителем при цьому 
центрі. На волонтерських засадах.

Наркотики 
спробував у школі 

Чоловік розповідає, що ще зі 
школи не був зразковою дитиною. 
Завжди йому хотілось відрізнятись, 
тому і спробував наркотики. Впер‑
ше зробив це в 15.

— Це був 10‑ий клас. І я вже 
добре так вживав. Тоді не було 
соцмереж, не було такого поняття, 
як «продаж». Ми самі виготовляли 
їх. Нам показали як і ми робили 
самі. Я вчився в коледжі, і на по‑
тоці було п'ятеро наркоманів. Ми 
«підв’язались» і так вживали разом 
вже, — пригадує Ігор.

У 17 років його вперше садять 
у тюрму. Не за наркотики. За оз‑
броєне пограбування квартири.

— Це були 90‑ті роки. І в Тер‑
нополі то було не дивовижно. Це 
було таке насичення бандитизму, — 
каже він. — В той момент було 
модно для мене тягнутись до тих 
людей, яких називали «рекетьо‑
рами», «бандитами», то така собі 
була сумнівна романтика. 

Сів за озброєне 
пограбування 

Перший термін покарання чо‑
ловік відбув у Копичинецькій в'яз‑
ниці. Відсидів чотири роки.

— Я і на зоні вживав. Чи правда, 
що там легше наркотики дістати, 
ніж на волі? Так. Ті люди, які там 
працюють, мали від того єдиний 
дохід, бо зарплата була копійки. 
І в них теж був менталітет такий 

ІСТОРІЇ

ЛЮДИ ТАМ ВМИРАЛИ З ГОЛОДУ: 
ТЕРНОПОЛЯНИН ЧЕСНО ПРО «ЗОНУ»
Люди   Про реалії та закони тюрми, 
про голод та роки за «колючим дротом»,  
звільнення від наркозалежності та 
повернення до нормального життя 
говоримо беззастережно, так як є

«Роба з вошами» 
Чоловік пояснює, що більшість 

людей і уявлення не мають, як по‑
будований тюремний світ.

— Там, як ми кажемо, «на зоні» 
є ще тюрма. Тобто є камери спіль‑
ного перебування, де ти не сидиш, 
а живеш. Там були ліжка, теле‑
візор. А от коли сидиш, це про 
«внутрішню тюрму», є таке БКТ 
куди садять на місяць‑два або на‑
віть п’ять‑шість, ШІЗО (штрафний 
ізолятор), куди садили до 15 діб. І 
там ще гірше, ніж ти собі уявля‑
єш, — говорить він. — Це кімната 
метр на два. Я вперше туди по‑
трапив, як відсидів кілька місяців.

Ув’язненим в такому випадку 
видають тюремний робочий одяг, 
який називають «роба».

— Ще жартували, що та «роба» 
сама ходить, бо була вся у вошах. 
Ти заходиш в камеру, яка має 
не більше 8 квадратних метрів і 
ліжка були прив’язані до стіни. 
Тобто на ніч вони відкривались, 
на день закривались і ти не міг 
його відкрити. Поруч унітаз, прямо 
там, де ліжко. Якщо хочеш вдень 
спати — лягаєш на підлогу. Таке 
«наказаніє». Є там ще бетонний 
стовп залитий. От, будь ласка, сі‑
дай. Все було для того, щоб вбити 
тебе морально, — описує камерний 
побут співрозмовник.

У камері ще було невеличке ві‑
конечко з кількома рядами гратів, 
крізь яке навіть влітку ледь про‑
бивались сонячні промені. Через 
те, що по стінах весь час стікав 
конденсат — прогнила підлога.

— Про жодні книги не було 
мови. Вже в 90‑их роках в тюрмі 
дозволили тримати Новий Запо‑
віт. Я курив тоді, то так і скурив 
його. Хоча і тютюн був забороне‑
ний. Запальничок не можна було 
мати — прикурювали від лампо‑

 «Ти заходиш у 
столову, стоїть там 
кастрюля, а в ній 
плаває гнила капуста, 
риб'ячі голови, запах, 
від якого вивертало»

Зараз Ігор Дерешівський має четверо дітей, добре оплачувану роботу та допомагає у 
реабілітаційному центрі. Він переконує: життя можна змінити

чок. Намилювали вату, прикладали 
до лампочки, вона тліла і так роз‑
водили вогонь, — згадує Ігор. — Але 
поліцейський каже: «Це лампочка 
на 15 суток, якщо її спалиш — далі 
сидиш в темноті».

«Це міг зробити 
тільки Бог» 

Для Ігоря поштовхом до змін 
став саме реабілітаційний центр.

— Про те, що треба щось змі‑
нювати, я подумав після того, як 
зрозумів, наскільки важко те, що 
я наркоман, переносять рідні. 
Мама мені говорила, що краще б 
мене не було серед живих. Це 
нелегкий момент, але він справ‑
ді мене змінив, — з тремтінням 
у голосі згадує тернополянин. — 
На той момент біля мене не можна 
було навіть сидіти. Я просто гнив. 
Ліва нога була чорна. Мама одного 
з хлопців, які там були, приїхала 
і каже: в нього гангрена, там ногу 
треба ампутувати.

Працювати йому було важ‑
ко. А ще з реабілітації Ігор їздив 
на суди. До нового терміну за ґра‑
тами залишався останній крок.

— То, що зі мною сталось, міг 
зробити тільки Бог. І він дав мені 
шанс. Мені було 30. Я почав про‑
ходити реабілітацію і мене чекав 
ще один «строк». Я знав, що я буду 
сидіти два роки, — ділиться Ігор 
Дерешівський. — Після двох тижнів 
у центрі на мене чекав суд. Я їду 
туди зі служителем його машиною. 
Я їду і кажу: «Мене посадять». 

А він мені відповідає: «То ти так 
думаєш. Ти віриш, що Бог може це 
зробити?» Я кажу: «Та вірю, але тут 
така ситуація». Ми приїхали туди. 
Суд. Це було у Зборові, і хто знає, 
тоді саме цей суд був не надто гу‑
манним. На неформальному рівні 
прокурор та суддя між собою вирі‑
шили та озвучили, що мене чекає 
два роки. Але в останній момент 
суддя запитав, хто це прийшов зі 
мною? Служитель представився.

Коли суд дізнався, що Ігор почав 
реабілітацію, дав йому на вибір два 
роки зараз або два роки умовно із 
закінченням реабілітації, але якщо 
будуть порушення — чоловік сяде 
уже на чотири роки.

Допомогли сотням 
Уже 15 років після реабілітації 

чоловік не вживає наркотики, і 
весь цей час служить у центрі.

— Насправді, якщо говорити про 
підтримку держави людей, які від‑
бували ув’язнення, то її не те що 
немає, а людям ще й вставляють 
палки в колеса. Ще кілька років 
після того вони мають ходити 
відмічатись, щось там ще роби‑
ти. Наче відпускають, але людина 
не відчуває себе вільною.

У центрі чоловік бачив чимало 
непростих людських доль.

— Хтось пройшов шлях реабілі‑
тації до кінця. Хтось здався на пів‑
дорозі та повернувся до наркотиків 
чи алкоголю. Але якщо людина 
на межі — саме тут їй можуть пода‑
ти руку допомоги, — каже пан Ігор.
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Для того, щоб потрапити у реабі-
літаційний центр — зверніться за 
номером 096-57-58-600 (Ігор).
Також у Зборівському районі (с. 

Матанів) є реабілітаційний центр 
для жінок. 
Звертатись за номером 097-24-
19-566 (Наталія).

Довідка
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Жінки також воюють 
Ветеранка війни на Сході 

України Катерина Луцик роз‑
повіла, що ідея фільму виникла 
тоді ж, коли і розпочалася війна, 
а жінки пліч‑о‑пліч пішли вою‑
вати з чоловіками. Тоді офіційно 
вони не могли бути оформлені 
як учасниці війни.

— Їх оформлювали швеями, 
зв’язківцями, кухарками, але 
це було вкрай несправедливо, 

бо жінки також воювали та ги‑
нули за свою країну. Тоді ви‑
никла ідея показати справжню 
роль жінки на війні, — каже 
ветеранка.

Режисерками фільму також 
були жінки. Пані Луцик вва‑
жає, що завдяки «Невидимому 
батальйону» вдалося досягти 
змін у законодавстві.

— У 2017‑му внесли поправки 
в законі та дали доступ до 63 бо‑
йових посад у ЗСУ та понад 

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

Про жінок російсько‑україн‑
ської війни (з 2014‑го) почали 
говорити лише в останні роки, 
але були вони там, у самому 
пеклі подій, ще від її початку.

Фільм «Невидимий батальйон» 
розповідає про шість захисниць 
України, які не залишилися ос‑
торонь і пішли захищати кор‑
дони. 

Однак до 2018 року їх бійчиня‑
ми не визнавали. Телепрем’єра 
фільму відбулася ще в 2017 році. 
Відтоді стрічку показали в понад 
десяти країнах та понад сотні 
міст України.

На показ фільму в Тернополі 
приїхали голова ГО «Тепло рід‑
них сердець» Леся Стебло, пред‑
ставниці місцевої ГО з Ланівців 
«Простір активної та сучасної» 
та ветеранка Катерина Луцик, 
яка у 18‑річному віці поїхала 
на Схід та воювала пліч‑о‑пліч 
з бойовими товаришами.

«Невидимий батальйон» є 
частиною однойменного про‑
єкту, у рамках якого зняли дві 
документальних стрічки, назва 
другої — «Явних проявів немає». 
У ній йдеться про повернення 
до мирного життя учасниць ро‑
сійсько‑української війни.

Свято   Ще в 2017 році українські 
режисерки зняли про відчайдушних 
фільм, прагнучи показати, що воювали 
та помирали за Україну не тільки 
чоловіки. 11 жовтня цього року стрічку 
під назвою «Невидимий батальйон» 
продемонстрували і в Тернополі

ГЕРОЇ

ЯК ЦЕ — БУТИ ЖІНКОЮ НА ВІЙНІ

Ми наближаємося 
до тих європейських 
цінностей, де  
цінують 
професіоналізм, 
незалежно від статі
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У фільмі показують шість історій жінок‑
військовослужбовиць

Мета стрічки – показати, як воюють жінки

Стрічка розповідає про 
складнощі, які проходить жінка 
на війні

450 цивіль‑
них посад, — продов‑

жує ветеранка. — І це дуже важ‑
ливо, бо протягом всієї війни 
на Сході загинули 13 жінок, 
боронячи країну. Багато з них 
були оформлені як швеї, це дуже 
несправедливо.

Не всі захисники — 
чоловіки 

Стрічкою «Невидимий баталь‑
йон» його творці хочуть пока‑
зати прагнення до професійної 
армії, бо ні стать, ні колір очей 
чи шкіри не повинні мати зна‑
чення, якщо ти хочеш боронити 
свою країну.

— Ті ініціативи, що прово‑
дяться таким проєктом, є вели‑
чезною командною роботою, — 
каже пані Стебло. — Ми бачимо 
величезну систему, що зрушила‑
ся з місця, той самий закон про 
святкування не Дня захисника, 
а Дня захисника та захисниці. 
Не всі захисники — чоловіки і 
не всі чоловіки є захисниками.

Також Леся Стебло розповіла, 
що останніх кілька років питан‑
ня гендерної рівності нарешті 
почали реалізовувати, зокрема, 
і на найвищих щаблях влади. 
Цього вдалося добитися завдяки 
роботі громадських організацій, 
співпраці з владою та засобами 
масової інформації.

— Ми наближаємося до тих 
європейських цінностей, де, 
перш за все, цінують професі‑
оналізм, незалежно від статі, — 
підсумувала Леся Стебло.

У нашій області активно за‑
проваджують проєкти, мета 
яких — донести, наскільки 
жінка важлива в суспільстві та 
з якими проблемами вона сти‑
кається.

— Ми зрозуміли, що суспіль‑
ство хоче це почути, — каже 
голова ГО «Простір активної 
та сучасної» Тетяна Демчук. — 
А таких історій у жінок дуже 
багато. Наші проєкти — це 
виклики для підсилення ролі 
жінок у суспільстві.



9RIA плюс, 13 жовтня 2021СПОРТ

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

У місті є багато тренажерних 
залів. Вартість абонементів від‑
різняється. Можна обрати різні 
варіанти — абонемент на певну 
кількість занять, які можна ви‑
користати впродовж зазначеного 
періоду часу, або ж на встанов‑
лений період.

У кожному залі є також разо‑
ві заняття, щоб спробувати свої 
сили та оцінити сам тренажерний 
зал.

PoberGym 
Спортклуб розташований 

на бульварі Данила Галицького 
2 а у Палаці Спорту. Працює з по‑
неділка по суботу з 10.00 по 22.00.

Разове тренування коштує 
70 гривень.

Безліміт на тренажерний зал 
коштує 500 гривень, 12 трену‑
вань — 450 грн. Фітнес — 500 грн 
в місяць.

Plastylin 
Фітнес‑клуб розташований 

за адресою: вул. Медова, 10. Пра‑
цює зала з понеділка по п’ятни‑
цю з 08.00 до 22.00. У вихідні з 
10.00 до 20.00.

Разовий абонемент «Білий» 
на одне тренування коштує 
60 гривень.

«Малиновий» абонемент 
на 1 місяць на необмежену 
кількість тренувань коштує 
330 грн, однак займатися можна 
з 8.00 до 13.00.

«Чорний» абонемент на мі‑
сяць коштує 530 гривень. Він — 
на необмежену кількість трену‑
вань.

Також є абонементи на певну 
кількість тренувань. «Зелений» 
має 12 тренувань і дійсний він 
2 місяці. Ціна — 460 гривень. 
«Вічно зелений» — теж на 12 тре‑
нувань, але без часових обмежень, 
коли можна використати. Вар‑
тість — 540 гривень.

Є абонементи на довший пе‑
ріод часу на необмежену кіль‑
кість тренувань. Якщо купувати 
такий — діє знижка. На 3, 6 та 
12 місяців. «Чорний» абонемент 
коштує 1275, 2400 та 4500 гривень 
відповідно. «Малиновий» — 765, 
1440 та 2700 гривень.

MaXimus 
Тренажерний зал розташова‑

ний за адресою: вул. 15 Квітня, 
5 А. Працює у понеділок — су‑
боту з 8.00 до 22.00, у неділю з 
8.00 до 17.00.

Разове тренування коштує 
100 гривень.

Тут також є абонементи для 
заняття спортом у ранковий час 
та у будь‑який інший час.

Місячний абонемент на 8 тре‑
нувань, в час з 8 до 13.00, коштує 
350 гривень. Дійсний він 31 день. 
На 12 тренувань — 450 гривень. 
Дійсний 35 днів.

Місячний абонемент на будь‑
який час дня коштує 400 гри‑
вень за 8 тренувань, 500 — за 12. 
На необмежену кількість трену‑
вань на місяць — 600 гривень.

Є також абонементи на 2, 3 та 
6 місяців. Якщо купувати такі, 
можна заощадити, ніж якщо 
щоразу купувати місячні або‑
нементи. Економія виходить 5, 
10 та 20%.

Каруна 
Зала розташована за адресою: 

проспект Степана Бандери, 50. 
Працює з понеділка по п'ятни‑
цю з 8.00 до 23.00. У вихідні — з 
10.00 до 22.00.

Разове тренування коштує 
99 гривень.

Є як фітнес, так і тренажер‑
ний зал. Місячний абонемент 
на 8 тренувань у фітнес‑залі 
коштує 609 гривень. У трена‑
жерному залі абонемент можна 
купити щонайменше на 12 трену‑
вань за 649 гривень. Фітнес‑зал — 

709 гривень.
Безлімітна кількість тренувань 

у тренажерному залі на місяць 
коштує 709 гривень. У фітнес‑за‑
лі — безлімітного абонементу 
немає.

Get-Fit Ternopil 
Тренажерний зал — на Ки‑

ївській, 8 В. Займатися мож‑
на з понеділка по п’ятницю 
з 7.30 до 22.00. У суботу — з 
7.30 до 18.00. У неділю — з 

МИ ПОРІВНЯЛИ ВАРТІСТЬ 
АБОНЕМЕНТІВ У ТРЕНАЖЕРНІ ЗАЛИ
Ціни  У місті є чимало різних 
тренажерних залів та фітнес–центрів. Ми 
порівняли вартість занять та графіки їх 
роботи. Дивіться ціни та особливості в 
роботі залів!

10.00 до 18.00.
Одне тренування коштує 

75 гривень.
Абонемент у тренажерний зал 

на 12 тренувань коштує 500 гри‑
вень. Безлімітний місячний або‑
немент коштує 550 гривень.

Абонемент на фітнес коштує 
550 гривень на місяць. Фітнес та 
зал — 700 гривень. Універсаль‑
ний (груповий фітнес та зал) — 
750 гривень. Одне тренування 
на фітнесі — 100 гривень.

WORKOUT HALL 
Спортивний комплекс розта‑

шований на вулиці Митрополита 
Шептицького, 4. У будні працює 
з 6.30 до 23.00. У вихідні — з 
8.00 до 22.00.

Окрім тренажерного залу та фіт‑
нес–центру, там також є секції 
тайського боксу, боксу, ММА.

Вартість разового заняття в тре‑
нажерному залі коштує 80 гривень. 
Ранковий абонемент (на трену‑
вання до 13.00) на 12 тренувань — 
400 гривень. Звичайний абонемент 
на 12 тренувань — 500 гривень.

Безлімітний місячний абоне‑
мент коштує 600 гривень. Також 
є «сімейний» на 12 тренувань 
на кількох осіб. Вартість — 
по 400 гривень з особи.

Колізей 
Спортивний клуб працює 

на вулиці Опільського, 1. У будні 
з 8.00 до 23.00, а у вихідні — з 
9.00 до 22.00.

Разове заняття коштує 100 гри‑
вень.

Ранковий абонемент на 12 тре‑
нувань (з 8.00 до 11.00) коштує 
500 гривень. Звичайний місячний 
абонемент на 12 тренувань кош‑
тує 600 гривень.

«Можна обирати різні 
варіанти — абонемент 
на визначену кількість 
занять впродовж  
певного часу або на 
встановлений період»

Щоб оцінити зал, можна заплатити за одне тренування. 
Воно коштує від 50 до 100 гривень

Інструкторка Дарія Побер каже, що для гарного результату людина має тренуватися 
мінімум тричі на тиждень
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Місячний безліміт коштує 
730 гривень. На пів року — 
3400 грн, а на рік — 6000 гривень.

Адреналін 
Тренажерний зал працює 

за адресою: вул. Богдана Лепкого, 
7. У понеділок, середу та п’ятницю 
працює з 10.00 до 22.00. У вівто‑
рок та четвер — з 11.00 до 22.00. 
Субота — з 12.00 до 19.00. Неді‑
ля — вихідний.

Одне тренування коштує 
50 гривень.

Абонемент на 8 тренувань — 
330 гривень. 12 тренувань — 
390 гривень.

Безлімітний місячний абоне‑

мент коштує 430 гривень.

Спарта 
Тренажерний зал знаходить‑

ся у БП «Роксолана» на вули‑
ці Руська, 23. Працює у будні 
дні з 9.00 до 22.00. Субота — з 
10.00 до 21.00. Неділя — з 
11.00 до 18.00.

Одне тренування коштує 50 гри‑
вень.

Ранковий безліміт на місяць 
коштує 400 гривень (тренування 
закінчити до 13.00). 8 тренувань 
на місяць — 400 гривень. 12 тре‑
нувань на місяць — 490 гривень.

Безлімітний місячний абоне‑
мент коштує 590 гривень.
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В неї немає дитинства

Svitlana Bidovanets 

В неї немає дитинства

Svitlana Bidovanets 

Молодчинка

Liliia Sachok

Стаття зібрала майже 30 комен‑
тарів на сайті 20minut.ua.

Після впровадження змін до 
оплати проїзду в громадському 
транспорті Тернополя пасажи‑
ри зіштовхнулися з цілим рядом 
проблем та труднощів. Разові 
квитки купити можна не у всіх 
терміналах, до того ж, термінали є 
не всюди. Електронні проїзні теж 
продають не за всіма сказаними 
адресами. А за виготовленням 
карти тернополянина – довже‑
лезні черги.

Тепер тернополяни повідомля‑
ють про нові проблеми з банків‑
ськими картками. Списує гроші із 
запізненням чи за кілька поїздок, 
навіть якщо їх не було. Наші жур‑
налісти розбиралися, чи можна 
розрахуватися картою.

У коментарях читачі обурюють‑
ся, що кількість поїздок одна, а 
сума списань з банківської картки 
набагато більша. 

Публікуємо найцікавіші ко‑
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

СПИСУЮТЬ ГРОШІ ЗА КІЛЬКА ПОЇЗДОК

Розрахуватися за проїзд у громадському транспорті 
Тернополя можна лише безготівковим способом

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

07.10.21 (1.36 і в 1.38 ночі) 
в мене з банківської карти 
було списано за 4 поїздки по 
10 грн, а в реальності 06.10.21 
було тільки 2. То саме пару днів 
тому було у жінки ‑ проїхала на 
тролейбусі один раз, а списали 
з картки два платежі по 10 грн. 
Короче, кожна поїздка нам об‑
ходитися в 20 грн. Як надалі  
їздити ? Я в Банк повідомив 
про шахрайство

Шишкін Юрій

Ідентична ситуація...
Сиджу вдома, а на телефон 

приходить повідомлення про 
списання коштів з карти за 
проїзд

Такого ідіотизму ще не ба‑
чила

Іринка Мандаринка

Ідентична ситуація за 4 по‑
їздки 70

Роман Худзій 

одне слово – HA*БAЛ0BO! 
А що їм за це буде ‑ а нічо! 
кінець речення.
Олександр Терещенко 

В мене також було, але 
списання заблокувало, я ще 
здивувалася, я вдома, а 10 
гривень за проїзд

Nadya Vasylkiv-Koroliuk 

Та сама історія. Уже третю 
добу після 20 приходять смс 
про списання коштів (картка 
ПБ), а у транспорті їду лиш 
раз, о 8.30 ранку.

Анна Кравець 

Divchunka yak divchunka 
takuh v koznomy dvori...
zvuchayns

Kristina Cherednik

Гарна дівчинка! Гарної долі 
і перемог!

Любов Тєльнова

В мене взагалі списало вчора 
два рази по 7 грн. Списання 
відбулось в обід, в той день 
я транспортом скористався 
лише вечором після списань. 
Картка приват

Андрій Стахів

Списали з картки за 3 по‑
їздки, хоча ніхто в той день 
не користувався банківською 
карткою...повідомлення при‑
йшло опівночі ...немає слів...

Zoja Kunets 

Перевізник громадського 
транспорту. Він відповідає за 
касу, яка на ньому записана 
в доках…

І по факту він мутить так, 
щоб це було. Бо не всі це за‑
мічають, хтось замітив мах‑
нув рукою і тому подобне. А 
людей то багато проїздить за 
день, два, місяць, рік….

Василий Еднак

Користувалася двома бан‑
ківськими карточками,спису‑
вало по два рази

Свєта Таванець
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Як стала Міні Принцесою України у 8 років: історія 
юної моделі з Теребовлі

Восьмирічна Соня Кацімон перемогла в конкурсі «Міні 
Принцеса Україна»

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

Дуже красива дівчинка.
Успіхів в усіх починаннях!

Ірина Костецька 

...,ви знаєте цю дитину?Як 
вона живе,як навчається,чим 
ще займається,що пишите такі 
дурниці.Беріть свої комплекси 
з собою і йдіть самоствержу‑
ватися в друге місце,а не за 
рахунок чужої дитини.

Катя Недошитко

З мамою Соні колись сиділи 
за однією партою, тому дуже 
приємно читати про успіхи 
цієї красунечки. Хай доля 
завжди усміхається

Оля Білинська

Вам то що до того? Звідки 
Вам знати що з кого виросте. 
Народіть дітей, піклуйтесь і 
робіть все правильно

Jenny Sherman

Катя Недошитко. Я поба‑
жав її щастя тільки не в цій 
сфері. Думаю, що сім'я з бю‑
джетом 15000 20000 грн не в 
змозі дитину так підняти.

Михайло Заверуха

Bohdan Petrushchak, мав 
зі своєю малою невеличкий 
досвід, вирішили спробувати ‑ 
повір, є речі набагато цікавіші 
і кращі

Ігор Гануляк 
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Потрібно зробити мобіль‑
ний додаток по аналогії із 
Київ цифровий. Тоді дійсно 
буде прозоро.

Юрій Грама

Сьогодні в мене з банків‑
ської карти було списано за 6 
поїздок, в реальності тільки 2, 
і повідомлення про списання 
приходять опівночі, що відбу‑
вається взагалі??? Кому зро‑
били краще? Точно не людям!

Nataliia Lobun 

Сьогодні в тролейбусі роз‑
платилась банківською карт‑
кою, пішов якийсь збій, білета 
не видало, кондуктор почав 
бурчати, що зробіть собі нор‑
мальну карточку, а не ото во 
щось, ми з дитиною на на‑
ступній вийшли, пересіли на 
маршрутку і оплата пройшла 
успішно. А нещодавно списа‑
ло гроші за тролейбус, повний 
капець

Nataliia Lobun 

Завжди списує того ж дня 
чи наступного. Сьогодні по‑
чинаючи з 10 ранку щопів‑
години списує по 7 і 10 грн, 
хоч транспортом не кори‑
стувався. Заблокував карту. 
Враження, ніби списує за усі 
невдалі транзакції, які були у 
минулому, чи повторно за усі 
колишні оплати.

Ivan Shablii 

Стаття про маленьку красуню 
зібрала понад 20 коментарів на 
сайті 20minut.ua.

Соня Кацімон, яка живе в 
Теребовлі, за рік отримала чи‑
мало корон на конкурсах краси 
серед юних українок. Дівчинка 
лише рік займається у модельній 
школі, а вже встигла підкорити 
головні подіуми країни.

Наші журналісти поцікавили‑
ся в дівчинки, ким мріє стати 
маленька юна принцеса з Тер‑
нопільщини та чи не втомила 
її робота в модельній сфері в 
такому віці.

У коментарях багато читачів 
радіє успіхам дитини, а дехто ви‑
рішив посперечатися про розум 
і красу моделей. 

Публікуємо найцікавіші ко‑
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.
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— Це було неймовірно, дуже 
красиво! Я зустріла безліч друзів, 
відчувала себе справді принце‑
сою. На фіналі мені одягнули 
корону, і я була дуже рада, — так 
про фінал конкурсу «Міні Прин‑
цеса Україна» розповідає пере‑
можниця 8‑річна Соня Кацімон.

За рік здобула 
чимало титулів 

Теребовлянка розповідає, що 
моделлю стала лише рік тому, 
але зараз із захопленням чекає 
нових показів та фотосесій. 
У конкурсах її найулюбленіша 
частина — демонстрація талан‑
тів, адже Соня просто обожнює 
танцювати.

Цього року дівчинка отримала 
чимало вагомих нагород. Спочат‑
ку вона завоювала звання «Міні 
Принцеса Тернопіль». Другим 
кроком стала участь у конкурсі 
«Міні Міс Західної України». 
Третій і найважчий крок — це 
«Міні Міс України» у місті Київ, 
де Соня здобула титул «Золото 
Талант», а вишенькою на торті 
перемог можна назвати титул 
«Міні Принцеса Україна», який 
дівчинка отримала на початку 
жовтня.

 Але це ще не все. Останній із 
здобутків, які ми перерахували, 
дозволить дівчинці поборотись 
за титул «Міні Принцеса Всес‑
віт». Детальніше про це ми по‑
говоримо згодом.

Захоплюється 
танцями та 
рекламує одяг 

А зараз із мамою Соні, пані 
Мар`яною говоримо про те, як 
дівчинка йшла до успіху.

— Фінал конкурсу, у якому 
моя донечка здобула перемо‑
гу, відбувся 3 жовтня у Києві. 
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СОНЯ МРІЄ ПРО ПАРИЖ ТА СТАТИ 
МІНІ ПРИНЦЕСОЮ ВСЕСВІТУ
Конкурс  Соня 
Кацімон, яка живе 
в Теребовлі, за рік 
отримала чимало 
корон на конкурсах 
краси серед 
юних українок. 
Дівчинка лише 
рік займається 
у модельній школі, 
а вже встигла 
підкорити головні 
подіуми країни 

Під час виступу було три дефіле 
у дизайнерському одязі, а також 
конкурс талантів, на якому ді‑
вчинка демонструвала танець з 
елементами казки. Довелось усе 
вмістити в одну хвилину, така 
була умова, — розповідає жін‑
ка. — Танцями донечка захоплю‑
ється з чотирьох років, раніше 
ходила на гімнастику, зараз за‑
ймається у танцювальній студії.

 Мама принцеси каже, що емо‑
цій під час фіналу було море. 

Сльози радості були і в мами, 
і в доньки.

— Захоплення моделінгом 
у Соні розпочалось лише рік 
тому. Подружка їй розповіла 
про те, що вона відвідує мо‑
дельну школу, — продовжує пані 
Мар’яна. — Донька загорілась 
цією справою, щовечора у нас 
вдома були справжні покази та 

концерти.
До вподоби Соні фотосесії, 

вона має вже неабиякий досвід 
у цій сфері.

— Донька брала участь у фото‑
сесіях відомих дизайнерів. Також 
виступала на модному івенті під 
час Odessa Fashion Week. Тоді 
вона рекламувала колекцію ві‑
домого дизайнера Андре Тана. 
Маємо ми і тернопільські сту‑
дії, які пропонують співпрацю 
на постійній основі, — продов‑
жує жінка. — За рік донечка зі‑
брала чималеньку суму зі своїх 
гонорарів. Вона дуже пишається 
тим, що заробила ці кошти сама. 
Нещодавно із цих грошей сама 
купила солодощі, з яких влас‑
норуч зробила букет‑подарунок 
на день народження татуся.

Чи залишається час 
на дитинство?

Мар’яна Кацімон каже, що ча‑
сто її запитують, чи не втомлю‑
ють донечку фотосесії та покази. 
Але відповідь завжди одна — до‑
нечці усе в радість.

— Дитина цим горить. Це 
помітно з того, як вона пово‑
дить себе на фотосесіях. Якщо 
ми навіть два тижні не відвіду‑

Фінал конкурсу «Міні Міс України 2021». Соня здобула 
титул «Золото Талант»

Соня Кацімон під час однієї з фотосесій. Дівчинку часто 
запрошують на зйомки відомі дизайнери

«Я мрію бути 
нотаріусом. І ще я  
хочу стати Міні 
Принцесою Всесвіту 
та поїхати в столицю 
моди — Париж»

ємо зйомки, не беремо участь 
у жодних проєктах, вона сама 
постійно запитує, коли вже буде 
наступна зйомка, — ділиться 
жінка. — Більшість зйомок від‑
бувається у ігровій формі. Соня 
дуже комунікабельна дівчинка, 
адже під час таких заходів має 
змогу познайомитися з новими 
людьми, побути у такій атмос‑
фері краси та свята.

 Також Міні Принцеса України 
має добре серденько, адже вона 
не раз долучається до благодій‑
них заходів. Завжди хвилюється 
та допомагає діткам, які цього 
потребують.

— Нещодавно ми вдвох з до‑
нечкою організували акцію для 
збору коштів Максимчику, яко‑
му діагностували СМА. Соня з 
особливою відповідальністю 
поставилась до цієї акції. І ми 
надалі плануємо продовжувати 
займатись благодійністю, — про‑
довжує співрозмовниця.

Мріє побувати 
в Парижі 

У розмові юна теребовлянка 
привітна. Таких у народі назива‑
ють щебетухами. Дівчинка каже, 
що найбільше із фіналу їй запам’я‑
тався вихід у пишній сукні, а та‑
кож вона дуже пишається подарун‑
ком, який їй вручили за перемогу.

— Мені подарували дуже кра‑
сиве і просто неймовірне золоте 
кольє, — говорить дівчинка.

Ми запитали Соню, ким вона 
мріє стати у майбутньому? Відпо‑
відь була досить серйозною.

— Я мрію бути нотаріусом, — 
ділиться вона. — Маю ще одну 
велику мрію. Я хочу стати Міні 
Принцесою Всесвіту та поїхати 
в столицю моди — Париж.

Редакція «RIA плюс» бажає 
успіху Софії на конкурсі «Міні 
Принцеса Всесвіт», а читачам 
обіцяємо розповісти про те, як 
усе минуло.
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НА КУХНІ В УСПІШНОЇ: ЗБЕРЕЖІТЬ 
ОСІННІ РЕЦЕПТИ ПИРОГІВ ТА АДЖИКИ
Смачного   Успішна підприємиця, 
активістка жіночих спільнот, керівниця 
Всеукраїнської платформи «Жінки в 
бізнесі» у Тернопільській області Ольга 
Навроцька ділиться рецептами пирога з 
варенням, пляцка з безе та аджики без 
консервації. Дуже смачно!
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ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 
0971614150 

Із приготуванням їжі у цієї 
тернополянки особливі стосун‑
ки, адже завдяки любові до кух‑
ні вона відкрила власну справу. 
А зараз домашню консервацію, 
виготовлену на сімейному під‑
приємстві, куштують не лише 
в Україні, а й за кордоном.

Окрім того, пані Ольга уже два 
роки в Тернополі очолює пред‑
ставництво Української Плат‑
форми «Жінки в бізнесі». Тож 
переконує, що успішній жінці 
під силу все: і рідних смачнень‑
ким почастувати, і власну справу 
вперед зрушити.

Чоловік пані Ольги — депутат 
міськради Роман Навроцький — 
теж має хист до кухні. 

Що найчастіше готує 
на власній кухні?

— Оскільки завершили на кон‑
сервації, скажу, що її я полюбляю. 
Мій чоловік та синочок — також. 
До слова, наш бренд домашньої 
консервації теж починався із со‑
лоної консервації, але у перший 
рік нашим покупцям найбільше 
сподобалась саме солодка, і ми 
залишили за собою нішу варен‑
ня, — говорить жінка.

Пані Оля зізнається, цього 
року на зиму заготовок не ро‑
била. Мовляв, з цим допомагає 
мама чоловіка, а вони натомість 

привозять їй варення.
— Не встигала. Через робо‑

ту в нашому цеху варення мені 
сниться, — посміхається. — Кож‑
на жінка має свій улюблений 
напрямок на кухні. І це чудо‑
во, коли є можливість не роби‑
ти те, чого робити не хочеться. 
Я люблю працювати з м`ясом, 
люблю випічку. А ще обожнюю 
готувати святковий стіл, коли є 
кілька страв. На дещо справді 
часу бракує.

Співрозмовниця радить дозво‑
лити робити собі лише ту роботу, 
яка до душі.

— Якщо ви не любите прибира‑
ти і для вас це буде ненависною 

справою — візьміть помічницю, 
а у цей час робіть те, що вам по‑
добається, монетизуйте цю справу 
та платіть людині, яка може зро‑
бити це замість вас. Зараз вже 
не той час, коли щось треба. 
Треба лише слухати себе, свої 
бажання і робити те, що прино‑
сить задоволення. З умовою, що 
час, який у вас з’явився, викори‑
стаєте з користю, — вважає пані 

Ольга Навроцька із сином Ромчиком готують на власній 
кухні. Для дітей такі заняття можна перетворити в цікаву гру

 «Кожна жінка має свій 
улюблений напрямок 
на кухні. І це чудово, 
коли є можливість не 
робити те, чого робити 
не хочеться»

Ольга. — Зрештою, ця порада чу‑
дово підійде і для спілкування з 
людьми. Ви маєте дозволити собі 
уникати спілкування з тими, з 
ким воно вам неприємне.

Як розпочалась 
осінь

Перед тим, як розпочати ку‑
ховарити, говоримо про те, як 
у пані Навроцької розпочалась 
осінь. Розповідає, вже у вересні 

трапилось чимало цікавих подій.
— Вересень у нас був спов‑

нений подій. Але приємних. 
Найперше, це те, що школярем 
став мій синочок Ромчик, — ді‑
литься вона. — Це велика подія. 
З ним і ми наче подорослішали. 
Це зовсім інший етап у житті. 
Ми звикаємо до іншого режи‑
му, адже у садку син залишався 
до вечора. Зараз же час потрібно 
планувати так, аби половину дня 

Інгредієнти для тіста:
4 жовтки
1 склянка цукру
3 склянки борошна 
250 г маргарину
30 г масла
1 ст. л. порошку до печива 
3 ст. л. сметани
2 ст. л. манки
Для начинки будь-які свіжі 
або заморожені ягоди

Як готувати:
жовтки перетерти з цукром, 
а масло і маргарин з борош-
ном. З'єднати обидві суміші та 

додати порошок до печива та 
сметану. Замісити м’яке тісто, 
розкачати та викласти у фор-
му. Тісто посипати манкою, 
аби вона вбирала сік із на-
чинки. Далі викласти начинку. 
Можна брати яблука, сливи, 
абрикоси, заморожену виш-
ню, полуницю, чорницю.
4 білки, які залишились від 
яєць (жовтки ми використа-
ли для тіста) збити з цукром 
до густої піни та викласти на 
начинку. Запікати при темпе-
ратурі 150 °C близько 40 хви-
лин (безе має «схопитись»).

Фруктовий пиріг з безе
Інгредієнти для тіста: 
3,5 склянки борошна, 
1 стакан цукру (можна 
менше)
1 ч. л. соди погасити 
оцтом
200 г маргарину або 
вершкового масла 
1 яйце
будь-яке варення

Як готувати:
Усі інгредієнти для тіста 
з’єднуємо та перетираємо 
руками (не замішуємо). 
Має вийти крихта. 

Тортівницю або форму 
змащуємо вершковим 
маслом або маргарином 
і висипаємо більшу по-
ловину тіста, злегенька 
притискаємо ложкою. 
Далі викладаємо варен-
ня, а зверху решта крихти. 
Запікати при температурі 
150 °C до золотавої ско-
ринки зверху.
Порада від авторки: 
додайте до тіста трішки  
ванілі, а також можна 
посипати ваніллю перед  
випічкою.

Насипний пиріг

Інгредієнти:
5 кг помідорів, 
1 кг болгарського червоно-
го перцю,
0,5 кг часнику
2 гірких перчини

Як готувати:
Усі овочі змолоти у м'ясору-
бці. Додати 0,3 — 0,5 л оцту,  
2 ст. л. солі, 1 ч. л. цукру,  
розмішати і розлити у банки. 
Закрити капроновою криш-
кою.
Зберігати в холодильнику.

Аджика без 
консервації

Рецепти від Ольги Навроцької

з ним проводила я або чоловік.
А ще цієї осені громадська 

організація «Жінки в бізнесі 
на Тернопільщині» відсвяткувала 
два роки. І до цієї дати світ по‑
бачив перший глянцевий журнал 
організації, який зібрав десятки 
історій тернополянок, які успіш‑
ні в тій чи іншій сфері.

— Ще однією знаковою подією 
стало те, що ми розпочинаємо 
проєкт Lady breakfast — тема‑
тичні сніданки з обміном ін‑
формацією та досвідом цікавих 
людей за чашкою кави. Основне 
завдання проведення бізнес‑сні‑
данку — ділитись та переймати 
досвід ведення бізнесу, піднімати 
проблемні питання, запрошувати 
експертів, які можуть поділитись 
досвідом у тій чи іншій сфері, — 
розповідає Ольга Навроцька.

Що у меню?
— Я вирішила поділитись з 

вашими читачами нескладними 
рецептами. Усі ж ми, окрім при‑
готування страв маємо ще купу 
інших справ. Люблю, коли ін‑
гредієнтів небагато і можна шви‑
денько усе зробити і потішити 
родину, — каже пані Навроцька.

Отож, готуємо «насипний» пи‑
ріг із варенням, який не потребує 
розкачування тіста. Його рецепт 
нашій співрозмовниці передала 
родичка. 

Є в цієї страви ще один секрет: 
якщо у вашому холодильнику є 
варення, яке зацукрувалось — ви 
теж можете використати його 
для цього пирога, адже під час 
приготування воно знову набуде 
нормальної консистенції: десерт 
він не зіпсує, а от марнування 
продуктів ви уникните.

— Для наступного рецепту 
я вагалась, що обрати: пляцок 
(як кажуть у нас на Галичині) 
з безе, або простий пиріг. Але 
зупинилась на першому, адже 
думаю, що наші господині зна‑
ють толк в пляцках, і їм буде це 
цікаво. Він буде дещо святко‑
віший, аніж перший пиріг, але 
насправді, якщо до роботи взя‑
тись — нічого складного в ньому 
немає, — каже Ольга Навроцька.

А от третій рецепт стане у на‑
годі запасливим господиням, які 
хочуть частувати смачненьким 
гостей та рідних навіть взимку.

— Це рецепт аджики без кон‑
сервації. Ним зі мною поділив‑
ся шеф‑кухар одного з одеських 
ресторанів. Цікаво, що навіть 
сира аджика може зберігатись 
у холодильнику аж до пів року. 
Бо оцет слугуватиме консерван‑
том. Це буде свіжою приправою 
до різних м’ясних страв, можна 
подавати окремо як соус, — ді‑
литься тернополянка.

Надихайтесь та готуйте разом 
з нашою героїнею!
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 СЕРЕДА, 13 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, 23.35, 02.10, 
05.10 Новини
07.05 Маршрутом змiн
07.20, 04.55 Невiдомi Карпати
07.50 Буковинськi загадки
08.05 Т/с «Курорт»
09.10 Телепродаж
09.45 Т/с «Серцебиття» …
11.30 Д/с «Дикуни»
11.55, 20.00, 22.00 Д/ц «Дика 
природа Колумбiї»
13.10, 01.25 Прозоро: про 
актуальне
14.00, 03.55 UA: Фольк. 
Спогади
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 
05.45 Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/с «Боротьба за ви-
живання»
17.00 Прозоро: про головне
18.20, 19.05 Соцiальне ток-шоу 
«По-людськи»
23.00 Перша шпальта
00.25 Т/с «Бальтазар» 
03.00 Енеїда

@#1+1
05.35, 04.10 «Життя вiдомих 
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.30 Т/с «Моя улюбле-
на Страшко»
22.30 Х/ф «Впiймай мене, якщо 
зможеш»
01.25 Х/ф «Мiст шпигунiв»  

@#IНТЕР
05.05 «Телемагазин»
05.35, 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, 11.00 «Корисна про-
грама»
12.25 Х/ф «Прибульцi»
14.40, 15.40 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00, 03.45 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Большое дело»
23.50 Х/ф «Викрадення»  
01.35 Х/ф «День перший, день 
останнiй»
02.50 Т/с «Голос янгола» …

@#ICTV
04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Факти
04.45 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Скетч-шоу «На трьох»  
10.40, 13.15 Х/ф «Перший 
лицар» …
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Т/с «Розтин покаже-2»  
15.00, 16.15 Т/с «Пес»  
17.45 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ-2»  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
21.30 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ-2» 16+ Прем'єра
22.30 Т/с «Доброволець»  
01.20 Х/ф «Поклик вовка»  
03.20 Я зняв!

@#СТБ
04.40, 14.30, 17.30, 22.00 
«Вiкна-Новини»
05.30 Т/с «Комiсар Рекс»
08.30 «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»  

@#НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.25 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.30 «Орел i решка»
09.35 Т/с «Надприродне»  
13.10 «Кохання на виживання»  
15.10 Х/ф «Бетховен 2»
17.00 «Хто зверху?» …
19.00 «Дiти проти зiрок»
20.40 Х/ф «Перший месник»  
23.05 Х/ф «Цар скорпiонiв»
00.55 «Вар'яти» …
02.35 «Служба розшуку дiтей»
02.40 «Зона ночi»
04.50 «Абзац»

@#TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець»
10.30 Х/ф «П'ятий елемент»  
12.50, 03.50 Панянка-селянка
14.00 Богиня шопiнгу. Екстре-
мальний сезон
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
16.00 Богиня шопiнгу
18.00 СуперЖiнка 2
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою
21.00, 23.30, 02.15, 03.15 Кра-
їна У
23.00 Сiмейка У
00.00 Т/с «Королi палат»
01.00 Танька i Володька
05.50 Кориснi пiдказки

@#2+2
06.00 Х/ф «Ромео + Джульет-
та»
08.20 Х/ф «Защитник»  
10.10 Т/с «Охотники за древ-
ностями»
12.05 Т/с «Братья по крови-2»  
14.00, 16.55, 19.30 «Затерян-
ный мир»
17.55, 03.00 «Секретные 
материалы»
18.15, 01.50 «Спецкор»
18.50, 02.25 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
20.25, 21.25 Т/с «Козырное 
место»  
22.25, 00.00 Т/с «CSI: Место 
преступления»  
03.35 «Видеобимба-2»
04.45 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

 ЧЕТВЕР, 14 жовтня

@#UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 02.30 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
23.40, 02.00, 04.00, 05.35 Но-
вини
07.10 М/ф
08.05 Д/с «Дикi Дива»
08.25 #ВУКРАЇНI
09.00 Божественна лiтургiя 
Православної Церкви України 
на свято Покрова Пресвятої 
Богородицi
12.00 Сильна
13.05 Х/ф «Страченi свiтанки»
15.00 Х/ф «Столiття Якова»
19.05 Т/с «Злочини минулого — 
мiжнароднi версiї»  
21.25 Д/с «Особливий загiн. 
Супер — чуття»
22.25 Д/с «Свiт дикої природи»
23.00 Схеми. Корупцiя 
в деталях
00.05 Спецпроєкт «Життя 
пiслязавтра»
01.00 Спецпроєкт «Спадок»
01.30, 03.25 ВУКРАЇНI
02.25, 03.55, 04.25, 05.30 По-
года
04.30 UA: Фольк. Спогади

@#1+1

05.30, 02.40 «Життя вiдомих 
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
03.45 ТСН
09.35 «Свiт навиворiт»
11.55 «Мандруй україною з 
дмитром комаровим»
20.36 «Проспорт»
20.38 «Чистоnews 2021»
20.45 Х/ф «Титанiк»
00.45 Х/ф «Черкаси» …

@#IНТЕР
05.05, 04.45 «Телемагазин»
05.35, 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, 11.00 «Корисна про-
грама»
12.25 Х/ф «Прибульцi 3: Взяття 
Бастилiї» …
14.40, 15.35 «Вещдок»
16.30 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00, 01.45 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Большое дело»
23.50 Х/ф «Звiряча лють»  
02.40 Т/с «Голос янгола» …

@#ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Факти
04.45 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.05 Х/ф «Нашi Котики» …
11.35, 13.00 Х/ф «Джон Вiк»  
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф «Джон Вiк-2»  
16.05 Х/ф «Джон Вiк-3»  
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Т/с «Брюс» 16+ Прем'єра
22.55 Х/ф «Атлантида» 18+ 
Прем'єра
01.25 Анти-зомбi
02.10 Я зняв!

@#СТБ
03.50, 14.30, 17.30, 22.00 
«Вiкна-Новини»
04.35 Х/ф «Мiсiс Даутфайр»
07.20 Х/ф «Анжелiка, макриза 
янголiв»
09.50 Х/ф «Прекрасна 
Анжелiка»
11.55 Х/ф «Анжелiка i король»
14.20, 14.50 Х/ф «Неприборка-
на Анжелiка»
16.25, 18.05 Х/ф «Анжелiка i 
султан»
19.05 «СуперМама» …
20.15, 22.50 Т/с «Колiр помсти»  
23.05 Т/с «Майор i магiя»  

@#НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.15 «Орел i решка»
10.05 Х/ф «Мумiя: Гробниця Iм-
ператора Драконiв»  
12.20 Х/ф «Людина-мураха»  
14.40 Х/ф «Людина-мураха 
та Оса» …
17.00, 19.00 «Хто зверху?» …
21.00 Х/ф «Перший месник: 
Друга вiйна»  
23.55 Х/ф «Чесний злодiй»  
01.30 «Вар'яти» …
02.35 «Служба розшуку дiтей»
02.40 «Зона ночi»
04.50 «Абзац»

@#TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець»
10.30 Х/ф «Лицар дня»  
12.50, 03.50 Панянка-селянка
14.00 Богиня шопiнгу. Екстре-
мальний сезон
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
16.00 Богиня шопiнгу
18.00 СуперЖiнка 2
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою

21.00, 23.30, 02.15, 03.15 Кра-
їна У
23.00 Сiмейка У
00.00 Т/с «Королi палат»
01.00 Танька i Володька
05.50 Кориснi пiдказки

@#2+2
06.00 «Затерянный мир»
12.50 Х/ф «Аватар»  
16.00 Х/ф «Мир Юрского 
периода»
18.20 Х/ф «Красная жара»  
20.25, 21.25 Т/с «Козырное 
место»  
22.25, 00.00 Т/с «CSI: Место 
преступления»  
01.50 «Совершенно секретно»
03.50 «Видеобимба-2»
04.45 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

П`ЯТНИЦЯ, 15 жовтня

@#UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 02.30 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.40, 02.00, 03.50, 05.35 Но-
вини
07.10 М/ф
08.05 Д/с «Дикi Дива»
08.25 #ВУКРАЇНI
09.10 Телепродаж
09.40 Мiста та мiстечка
09.55 Х/ф «Авраам: охоронець 
вiри»
13.30 Х/ф «Столiття Якова»
17.35 Т/с «Злочини минулого — 
мiжнароднi версiї»  
21.25 Д/с «Особливий загiн. 
Супер — чуття»
22.25 Д/с «Свiт дикої природи»
00.05 Синдром вiйни. Я по-
вернувся  
01.00 Вiйна: iсторiї початку
01.30, 03.20, 05.05 ВУКРАЇНI
02.25 Погода
04.15 Мирний птах

@#1+1
06.00 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
19.30, 04.50 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
15.30 Х/ф «Титанiк»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Лiга смiху 2021»
22.35 «Маскарад»
00.20 Х/ф «Пропала грамота»
02.05 Х/ф «Термiнал»

@#IНТЕР
05.15, 23.05 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером»
10.00, 11.00 «Корисна про-
грама»
12.25 Х/ф «Прибульцi 
в Америцi»
14.25, 15.25, 00.55 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Єлизавета: Золо-
той вiк»  
03.45 Д/п «Вiйна всерединi 
нас»
04.40 «Телемагазин»

@#ICTV
04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25, 01.25 Факти
04.45 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.00, 20.10 Дизель-шоу …
10.10 Х/ф «Таксi-5»  
12.25, 13.00 Х/ф «Таксi»  
12.45 Факти. День
14.35 Х/ф «Таксi-2»  

16.05 Х/ф «Таксi-3»
17.55, 19.10 Х/ф «Таксi-4»
18.45 Факти. Вечiр
23.00, 01.50 Скетч-шоу «На 
трьох»  
03.25 Я зняв!

@#СТБ
04.25, 14.30, 17.30, 22.00 
«Вiкна-Новини»
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.50, 19.00, 22.50 «Холостяч-
ка Злата Огнєвiч» …
10.55, 23.50 «Як вийти замiж»  
11.50, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» 
…
00.45 «Битва екстрасенсiв»  

@#НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.15 «Орел i решка»
10.20 «Пекельна кухня»
12.25 «Дiти проти зiрок»
13.55 Х/ф «Перший месник»  
16.25 Х/ф «Перший месник: 
Друга вiйна»  
19.10 Х/ф «Макс Стiл» …
21.00 Х/ф «Перший месник: 
Протистояння» …
00.05 «Екси»  
02.15 «Служба розшуку дiтей»
02.20 «Зона ночi»

@#TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець»
10.30 Х/ф «Мiсiя неможлива: 
наслiдки»
13.15, 03.50 Панянка-селянка
14.00 Богиня шопiнгу. Екстре-
мальний сезон
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
16.00 Богиня шопiнгу
18.00 СуперЖiнка 2
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою
21.00, 23.30, 02.15, 03.15 Кра-
їна У
23.00 Сiмейка У
00.00 Т/с «Королi палат»
01.00 Танька i Володька
05.50 Кориснi пiдказки

@#2+2
06.00 Х/ф «Воспоминание»  
07.50 «Затерянный мир»
15.00 Т/с «Операция Дезертир»  
19.30 Х/ф «Красавчик Джонни»  
21.10 Х/ф «Тюряга»  
23.20 Х/ф «Нападение 
на Уолл-стрит» 
01.20 Х/ф «Парк Юрского 
периода»
03.10 «Совершенно секрет-
но-2017»
05.10 «Видеобимба-2»
05.45 Телемагазины

 СУБОТА, 16 жовтня

@#UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.35 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.40, 02.00, 05.35 Новини
07.10 М/ф
08.05 Д/с «Дикi Дива»
08.25 #ВУКРАЇНI
09.10 Телепродаж
09.40 Вiдтiнки України
10.10 Х/ф «Столiття Якова»
13.55 Країна пiсень
14.25 Концертна програма 
Вадима Крищенка «Дозвольте 
запросити Вас на ювiлей»
17.30 Т/с «Злочини минулого — 
мiжнароднi версiї»  
21.25 Д/с «Особливий загiн. 
Супер — чуття»
22.25 Д/с «Свiт дикої природи»
00.05 Жюль Верн. Подорож 
довжиною у життя
01.00 Бiгус Iнфо
01.30 Перша шпальта
02.25 Д/ф «Перехрестя 
Балу» …
03.25 Д/ф «Висота 307.5» …
04.25 Невiдомi Карпати

@#1+1
05.25, 19.30 ТСН

06.30, 07.00 «Життя вiдомих 
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
18.30 «Свiт навиворiт — 12. 
Пакистан»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Маскарад»
22.00 «Жiночий квартал 2021»
23.40 «Свiтське життя. 2021»
00.40 Х/ф «Гуцулка Ксеня»
02.35 Х/ф «Мiст шпигунiв»  

@#IНТЕР
05.10 «Орел i Решка. Переза-
вантаження»
06.55 «Слово Предстоятеля»
07.05 М/ф «Як приручити 
дракона 2»
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.00 «Все для тебе»
11.00 «Позаочi»
12.00 Х/ф «Будьте моїм 
чоловiком»
13.40 Х/ф «Здрастуй i 
прощавай»
15.30 Т/с «Прозрiння» (12+) 
1–4 сс. Зключна
20.00 «Подробицi»
20.30 «Место встречи»
22.10 Т/с «Кохання неспо-
дiване нагряне» (16+) 1–4 сс. 
Зключна
02.00 Х/ф «Все можливо»
03.50 Х/ф «Стежки-дорiжки»

@#ICTV
04.50 Скарб нацiї
05.00 Еврика!
05.05 Факти
05.30 Не дай себе обдурити
06.25 Анти-зомбi
07.20 Громадянська оборона
08.20 Прихована небезпека
09.10, 13.00 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ-2»  
12.45 Факти. День
15.20 Х/ф «Поганi хлопцi»  
17.30, 19.10 Х/ф «Поганi 
хлопцi-2»  
18.45 Факти. Вечiр
21.00 Х/ф «Поганi хлопцi 
назавжди»  
23.35 Х/ф «Нашi Котики» …
01.50 Х/ф «Атлантида» 
03.35 Я зняв!

@#СТБ
04.35 «Вiкна-Новини»
05.25, 10.55 Т/с «Колiр помсти»  
07.50 «Неймовiрна правда 
про зiрок»
16.40 «Хата на тата» …
19.00 «МастерШеф» …

@#НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Хто проти блонди-
нок?» …
08.00, 10.00 «Kids time»
08.05 М/ф «Звiрополюс»
10.05 «Орел i решка. Земляни»
11.00 «Орел i решка. Чудеса 
свiту»
12.10 «Хто зверху?» …
14.10 М/ф «Суперсiмейка 2»
16.40 Х/ф «Залiзна людина»  
19.10 Х/ф «Залiзна людина 2»  
21.50 Х/ф «Залiзна людина 3»  
00.35 Х/ф «Освiдчення»  
02.25 «Зона ночi»

@#TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 Х/ф «Найкращий друг»
11.30 Х/ф «Зорянi таляри»
12.30, 14.00, 15.30, 00.55 Одно-
го разу пiд Полтавою
13.30, 15.00, 16.30, 02.15 Тань-
ка i Володька
17.00 Х/ф «Так, можливо»  
19.10 М/ф «Бебi-бос»
20.50 Х/ф «Клони»  
22.35 Х/ф «Дiвчина без 
комплексiв»  
01.30 Сiмейка У
02.50 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

@#2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи-2020»

08.05 «Джедаи-2021»
09.15 «Випы и топы»
11.10 «Затерянный мир»
13.10 Х/ф «Джек-попрыгунчик»
15.15 Х/ф «Деловая женщина»
17.45 Х/ф «Громобой»  
19.55 Х/ф «Копы в юбках»  
22.10 Х/ф «Ритм-секция» 
00.20 Х/ф «Красная жара»  
02.40 «Видеобимба-2»
03.40 «Совершенно секрет-
но-2017»
05.45 Телемагазины

 НЕДIЛЯ, 17 жовтня

@#UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.35 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
00.00, 02.00, 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 Жюль Верн. Подорож 
довжиною у життя
14.35 Телепродаж
15.10 UA: Фольк. Спогади
16.25 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки
17.35 Т/с «Злочини минулого — 
мiжнароднi версiї»  
19.30 Д/с «Тваринна зброя»
20.20 Д/с «Боротьба за ви-
живання»
21.25 Х/ф «Вiнсент на шляху 
до моря»  
23.15 Розважальна програма з 
Майклом Щуром  
00.25 Концерт. Сергiй 
Асафатов
01.00 Д/ф «Бити. Молитися. 
Тримати» …
02.25 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю» …
03.25 Д/ф «Одесити на Дон-
басi» …
04.25 Невiдомi Карпати

@#1+1
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт — 12. 
Пакистан»
11.00 «Свiт навиворiт»
18.30 «Свiтське життя. 2021»
19.30, 04.50 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танцi з зiрками 2021»
00.20 «Лiга смiху 2021»
02.45 Х/ф «Тринадцять»  

@#IНТЕР
05.15 Х/ф «Зайчик»
06.50 Х/ф «Бiнго Бонго»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше 
життя»
12.55 «Вещдок. Большое дело»
17.30 Х/ф «Вбивство у Схiдно-
му експресi»  

20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «У зонi особливої 
уваги»
00.00 Х/ф «Хiд у вiдповiдь»
01.35 «Вещдок»

@#ICTV
04.40 Скарб нацiї
04.50 Еврика!
04.55 Факти
05.20 Не дай себе обдурити
06.00 Прихована небезпека
07.00, 01.25 Анти-зомбi
08.00 Секретний фронт
09.00 Громадянська оборона
10.00, 13.00 Т/с «Пес»  
12.45 Факти. День
14.55 Т/с «Брюс»  
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «Хенкок»  
23.05 Х/ф «Я — робот»  
02.55 Я зняв!

@#СТБ
05.20 «МастерШеф» …
13.45 «СуперМама» …
18.40 «Битва екстрасенсiв»  
21.00 «Один за всiх»  
22.10 «Таємницi ДНК»  

@#НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 23.40 «Вар'яти» …
06.10, 08.30 «Kids time»
06.15 М/ф «Суперсiмейка»
08.35 М/ф «Суперсiмейка 2»
10.50 Х/ф «Залiзна людина»  
13.25 Х/ф «Залiзна людина 2»  
16.00 Х/ф «Залiзна людина 3»  
18.45 Х/ф «Доктор Стрендж» 
…
21.00 Х/ф «Джон Картер: Мiж 
двох свiтiв»  
02.40 «Зона ночi»
04.50 «Абзац»

@#TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф «Велика мандрiвка»
11.30 Х/ф «Попелюшка»
12.30, 14.00, 15.30, 22.50, 
00.20, 02.10 Одного разу пiд 
Полтавою
13.30, 15.00, 23.20, 00.50 Тань-
ка i Володька
16.30 М/ф «Бебi-бос»
18.15 Х/ф «Еон Флакс»  
20.00 Х/ф «Трансформери: 
Помста полеглих»  
23.50, 01.35 Сiмейка У
02.45 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

@#2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.05 «Джедаи-2020»
08.10, 00.40 «Затерянный  
мир»
13.15 Х/ф «Восходящее 
солнце»  
16.00 Х/ф «Игра на выжи-
вание»  
17.50 Х/ф «Игра памяти»
19.30 Х/ф «Терминатор 2»  
22.20 Х/ф «Время»  
01.40 «Видеобимба-2»
04.40 «Лучшее»
04.45 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины
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***
Якось помітив, що колега (чоловік 
передпенсійного віку) носить два 
годинники. Один на лівій руці, ін-
ший на правій. На питання, що це 
таке і навіщо, відповів: «Цей мені 
подобається. А цей ходить».

***
Він дістав ракетницю і пустив 
сигнальний вогонь, сподіваю-
чись на чиюсь допомогу, але це 
тільки ускладнило і без того важку 
співбесіду.

***
Фальсифікації пройшли успішно.

***
У деяких місцях відзначені незнач-
ні вибори.
Але на кінцевий результат вони не 
вплинули.

***
Сьомо, подивіться на ці мозолисті 
руки. Ця людина зовсім не хоче 
працювати головою!

***
— Ти на вибори ходив?
— Ні.
— А ось ЦВК стверджує, що хо-
див....

***

— Сподіваюся, ти не збираєшся 
заводити шосту дитину?
— Що ти! Мене від перших п'яти 
нудить!
— Шо? Точно від перших п'яти?

***
— Мам, мені холодно.
— Встань в куток, там 90 градусів.

***
— Не ображайся, ну що нам з то-
бою ділити?! Нехай все моє буде!

***
Наші вчені встановили, що 
вік спійманої ними черепахи 
300 років. Шкода, не вдасться 

дізнатися, скільки б ще прожила 
черепаха, якби її не зловили наші                    
вчені...

***
Лорд — дворецькому:
— Джеймсе! Мені потрібна гаряча 
ванна!
— Уже вилажу, сер!

***
Сьогодні перебирала речі, які но-
сила в десятому класі, одну взяла 
і приміряла й вoна сіла на мені як 
десять років тому. Це був шарф, 
але все ж...

***

РОЗВАГИ
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ОВЕН Зараз для Овнів 
настав сприятливий час, 

щоб зайнятися саморозвитком. 
У представників знака буде 
досить для цього і сил, і часу. 
Кінець жовтня обіцяє додатко-
вий прибуток. Найімовірніше, 
з’являться фінанси.

ТЕЛЬЦІ Середина осені 
доволі суперечливий час 

для Тельців. З одного боку, купа 
нових можливостей. З іншого 
чимало перепон на вашому 
шляху. Порада зірок не забувати 
про те, що ваш успіх повністю за-
лежить від вас. Тож не втрачайте 
віри в себе за жодних обставин. 

БЛИЗНЮКИ Початок мі-
сяця порадує Близнюків 

новими перспективами у сфері 
кар’єри. Ті проєкти, про які 
раніше ви тільки мріяли, стануть 
реальністю. А ось у побутовій 
сфері можливі труднощі.

РАКИ Цього місяця емо-
ційна нестійкість і втома 
можуть спровокувати 

проблеми у стосунках з рідними 
людьми. Зірки радять Ракам ча-
стіше радувати себе. Особливо, 
якщо ця радість буде у бажанні 
побути наодинці з собою. 

ЛЕВИ Цього місяця 
Левів чекає приплив 
сил і натхнення, що дасть 

представникам знака змогу стати 
справжніми «генераторами 
ідей». До того ж, зірки обіцяють 
вдале втілення їх у реальність. 

ДІВИ Цілеспрямова-
ність і працьовитість 

Дів у жовтні принесуть свої 
плоди. Найімовірніше, ви зумі-
єте досягти тих висот, до яких 
давно йшли. У сфері взаємин з 
близькими назріває серйозна 
розмова. Рідні потребуватимуть 
вашої уваги і підтримки.

ТЕРЕЗИ Середина осені 
не віщує Терезам великих 

перемог і неймовірних досяг-
нень. Зате з’явиться прекрасна 
можливість розібратися в собі, 
розклавши всі думки по полич-
ках. Наприкінці місяця зірки 
обіцяють представникам цього 
знака перспективні знайомства. 

СКОРПІОНИ Не варто 
поспішати з висновками 

про події, які відбуваються у ва-
шому житті. Те, що, на перший 
погляд, здається прикрим збігом 
обставин, може виявитися вда-
лим шансом долі. 

СТРІЛЬЦІ Фортуна буде 
прихильною до Стріль-

ців. Те, про що так довго мріяли 
представники знака, може 
втілитися в реальність. Єдиною 
перешкодою на шляху можуть 
стати тільки ваші сумніви і 
песимізм. 

КОЗЕРОГИ У цей період 
Козероги можуть досягти 

великих успіхів у справах, пов’я-
заних з інтелектуальною працею. 
Продуктивність представників 
знака буде на максимумі. Що 
стосується сімейної сфери, то тут 
зірки радять бути тактовнішими 
у стосунках з рідними. 

ВОДОЛІЇ Середина осені 
обіцяє Водоліям нові 

можливості. Щоб ними скори-
статися, представникам цього 
знака, найімовірніше, дове-
деться взятися за ті справи, яких 
вони підсвідомо бояться.

РИБИ У жовтні Рибам 
не варто розраховувати 

на легкі перемоги. Домогтися 
бажаного успіху у представників 
знака навряд чи вийде з першого 
разу. Проте зірки радять не від-
ступати перед труднощами.

Гороскоп

АНЕКДОТИ

СЕРЕДА, 
13 ЖОВТНЯ

+4°С     +11°С +3°С     +11°С

ЧЕТВЕР, 
14 ЖОВТНЯ

+2°С     +9°С +3°С     +9°С

П’ЯТНИЦЯ, 
15 ЖОВТНЯ

+1°С     +12°С +0°С     +12°С

СУБОТА, 
16 ЖОВТНЯ

+2°С     +14°С +1°С     +13°С

НЕДІЛЯ, 
17 ЖОВТНЯ

+5°С     +11°С +4°С     +12°С

ПОНЕДІЛОК, 
18 ЖОВТНЯ

+4°С     +10°С +3°С     +13°С

ВІВТОРОК, 
19 ЖОВТНЯ

+1°С     +11°С +5°С     +13°С

Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

Цього тижня  
іменини  
святкують

13 жовтня: 
Акакій, Олександр, 
Олексій, Василь, 
В'ячеслав, Григорій, 
Леонід, Матвій, Михайло, 
Петро, Семен, Серафим, 
Олександра, Аполлінарія.

14 жовтня: 
Олександр, Олексій, 
Георгій, Григорій, Єгор, 
Іван, Михайло, Микола, 
Петро, Роман, Сава, Ян, 
Віра.

15 жовтня: 
Андрій, Борис, Василь, 
Георгій, Давид, Дмитро, 
Єгор, Іван, Костянтин, 
Михайло, Петро, Степан, 
Теодор, Федір, Яків, 
Ян, Олександра, Анна, 
Устина, Юстина.

16 жовтня: 
Антон, Денис, Іван, 
Павло, Петро, Ян.

17 жовтня: 
Василь, Володимир, 
Вольдемар, Дмитро, 
Михайло, Микола, Павло, 
Петро, Степан, Тихон, 
Яків, Вероніка, Вірінея.

18 жовтня: 
Гавриїл, Григорій, Дем'ян, 
Денис, Єремій, Інокентій, 
Кузьма, Макар, Матвій, 
Олександра.

19 жовтня: 
Іван, Макар, Фома, Ян.

— Тебе не засмучує той факт, 
що всі твої знайомі вже давно 
одружені?
— Засмучує. Але я не знаю, як 
їм допомогти.

***
Оголошення в одеському 
готелі: «Дорогі гості, якщо вам 
таки шось потрібно, звертай-
теся до мене, я вам поясню, як 
без цього обійтися. Керуючий 
готелем».

***
Оксана замислилася, що, 
напевно, якось неправильно 
живе, коли, розкриваючи 
подарунки на своєму дні 
народження, їй попався вже 
п'ятий штопор.

ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ФОНТАН «ВОЛОДЯ УЛЬЯНОВ»

ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА

З одного ракурсу

Як змінилася вулиця 
Чорновола

БУЛО:
На перехресті вулиць 
Хмельницького–Чорновола раніше 
були прилавки вуличних торговців. 
Можна було купити різні напої

БУЛО:
Раніше біля Театрального майдану 
був фонтан, який прозвали «Володя 
Ульянов». Він працював до 60–х 
років

БУЛО:
Такий вигляд мала вулиця 
Червоноармійська. На фото – 
перший обласний прокурор 
Олександр Тищенко

СТАЛО:
Торгівля тут заборонена, але 
пенсіонери часто порушують 
правила та торгують домашніми 
овочами, м’ясом, молочкою та 
консервацією

СТАЛО:
 На його місці тепер стоїть 
пам’ятник Пушкіну. До того, Пушкін 
стояв на місці сучасного фонтану 
«Кульбаба»

СТАЛО:
 Вулицю оновили. Замінили 
дорожнє покриття, тротуари, 
освітлення, провели благоустрій. 
Однак більшість фасадів будинків у 
плачевному стані


