
ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ 
ВЧИТЕЛЬКУ

РЕКЛАМА

СЕРЕДА
27 жовтня 2021 №43 Га

зе
та

 є
 ч

ле
но

м
 В

се
св

іт
нь

ої
 Г

аз
ет

но
ї А

со
ці

ац
ії

TE.20MINUT.UA

с. 3

Я ПОМЕРЛА Б, ЯКБИ 
НЕ ТЮРМА с. 11

СУДЯТЬ ГОЛОВНОГО АРХІТЕКТОРА с.3

 Із 21 жовтня на Тернопільщині запрацював 
ряд обмежень для невакцинованих. 
Повністю щеплені (двома дозами) від ковіду 
15,17% загальної кількості населення. Першу 
дозу вакцини отримали 20,11%

 Якщо у вас поки нема ковідного 
сертифіката, що зможе ваш роботодавець 
з 8 листопада: звільнити, відсторонити від 
роботи чи перевести на дистанційну роботу? 
Кого це стосується і як треба діяти,  
розповідаємо с. 6

ЧИ БУДУТЬ ЗВІЛЬНЯТИ

Передплачуйте газету
за телефоном 098-477-12-70

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

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

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу (диспетчер) 51-97-58,   

(050) 437-43-53

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія Тернопільської міської ради 

у робочі дні, з 9.00 до 18.00 

067-009-15-40

Довідкова залізничного вокзалу 47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова -  

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

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

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.

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

З 21 жовтня ввели ряд обме-
жень. Ми дізналися, як зміни-
лась кількість охочих щепитися, 
чи достатньо вакцини і яких вона 
виробників.

Скільки вакцинували 
Як запевняє керівниця облас-

ного департаменту здоров'я Оль-
га Ярмоленко, вакцинуватися — 
не проблема. В області є достатня 
кількість вакцини та місць для ще-
плень. Мобільні бригади виїжджа-
ють до організованих колективів 
та у віддалені села.

Для проведення вакцинації 
в області сформовано 59 пунктів 
щеплень, працює 47 мобільних 
бригад та 15 центрів вакцинації. 
Від початку кампанії в області 
провакциновано першою дозою 
180 134 людини. Повну імуніза-
цію мають 144 786 осіб. Загалом 
доросле населення області складає 
близько 586 тис. осіб.

Протягом останнього часу меди-
ки помічали зменшення кількості 
охочих щеплюватися.

— Найбільш активно вакцину-
валися люди в серпні — 82 тисячі 
осіб. У вересні динаміка знизи-
лась до 75,6 тисячі осіб. За тем-
пами вакцинації, область посідає 
16 місце в Україні, — каже Ольга 
Ярмоленко.

Серед працівників освіти першу 
дозу отримали 23 220 осіб — 61,4% 
від загальної кількості працівників. 
Повний курс імунізації пройшли 
19 289 осіб — 51,04%.

— Наразі наша мета — зробити 
на тиждень 40 798 щеплень, — каже 
Ольга Ярмоленко. — До завер-
шення року маємо зобов’язання 
провакцинувати 70% дорослого 
населення — 261 тисячу жителів 
області. Але з цільовими завданням 
ми не справляємося. Протягом ос-
таннього періоду кількість проведе-
них щеплень за добу становить 150 

ОХОЧИХ ЩЕПИТИСЯ СТАЄ БІЛЬШЕ
Вакцинація  Із 21 жовтня набрали 
чинності нові карантинні обмеження. 
Тепер для роботи закладів, які надають 
послуги населенню, міжобласних 
перевезень всі відвідувачі та всі 
працівники повинні мати сертифікати про 
вакцинацію або довідки про негативний 
результат тесту на коронавірус, або 
довідку про протипокази до вакцинації

–3500, при плановому показнику 
6310 за день.

Однак після введення ряду об-
межень уже 20 жовтня за добу 
щепились більше людей, ніж за-
звичай — 6125 осіб. Для порівнян-
ня — 19 жовтня щепили 4000 осіб, 
18 жовтня — 3368, 17 жовтня — 
1750.

Чи побільшає охочих, коли 

правоохоронці та представники 
Держпродспоживслужби почнуть 
перевірки та складання адмінпро-
токолів на керівників підприємств 
та перевізників — побачимо зго-
дом. Загалом 91,3% медпрацівників 
вакцинувалися. Серед усіх вакци-
нованих 60% це міське населення.

Чи є імунізовані 
в лікарнях 

Інфекціоністи та вчені наголо-
шують — вакцинація не дає повної 
гарантії, що людина не захворіє чи 
не потрапить до лікарні. У соці-
альних мережах можна побачити 
чимало спекуляцій та фейків щодо 
цього. Буцімто «знайомий щепився 
та захворів», «у лікарню вакцино-
вані теж потрапляють» тощо.

— Ніколи не можна досягнути 
100% ефективності вакцинації, — 
каже професор-інфекціоніст, ака-
демік НАМН України Михайло 
Андрейчин. — Приблизно 5–10% 
населення має дефекти імунної 
системи, імунну слабкість. Навіть 
якщо щепити їх найкращою вак-
циною — імунітет не виробиться, 
або він буде дуже слабкий. Тому 
не можна вимагати 100% ефек-
тивної вакцини, бо такої просто 
не існує.
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Якщо подивитися на реальні 
цифри — щеплення рятує людей 
від ускладнень та смерті.

— Станом на 20 жовтня, у ста-
ціонарах з ковідом перебувають 
700 людей, — каже Ольга Ярмо-
ленко. — З них троє були вакци-
новані. І в них було більше страху, 
ніж клінічної картини. Вони без 
ускладнень переносять хворобу.

Медики з 1 червня ведуть статис-
тику захворілих серед вакцинова-
них. Їх за увесь період вже нараху-
вали 700, але це становить лиш 2% 
від загальної кількості хворих. При 
чому, більшість із них були вияв-
лені в процесі епідрозслідування, 
а не симптоматично. Наприклад, 
у організованому колективі, коли 
захворіла людина — перевіряють 
усіх працівників. Серед них є вак-
циновані, які теж інфіковані, але 
не відчули ніяких симптомів.

Чи достатньо 
вакцини 

В області наразі щеплюють трьо-
ма вакцинами:

  AstraZeneca;
  CoronaVac;
  Pfizer.

Кожен може обрати, якою вак-
циною щеплюватися та прийти 
до найближчого пункту чи центру 
у вашому місті. Попередній запис 
не потрібен.

Який запас вакцини, назвати 
не можуть, оскільки ця інформа-
ція постійно змінюється, кажуть 
у Департаменті охорони здоров’я. 
Однак запевняють, що вакцини 
достатньо для того, аби виконувати 
план. Всі три вакцини використо-
вують як для першого щеплення, 
так і ревакцинації.

«Модерни» наразі немає. Коли 
до України надійде нова поставка 
і чи буде вона взагалі — невідо-
мо. Ті, хто мав перше щеплення 

Майже всі пацієнти ковідних відділень не щеплювались і шкодують, що цього не 
зробили. Адже, кажуть, у стаціонарах переважно ті, хто не мають захисту від недуги

«До завершення року 
маємо зобов’язання 
провакцинувати 70% 
дорослого населення 
— 261 тисячу жителів 
області»

«Модерною», вдруге щеплюють 
«Файзером». Це дозволили у МОЗ.

Які є протипокази 
Багато людей мають різні супутні 

хвороби та бояться, як їх організм 
відреагує на щеплення. Ми поспіл-
кувалися з академіком НАМН 
України, професором Михайлом 
Андрейчиним. Він каже — якщо 
у вас є супутні хвороби, це є покази 
до щеплення. Адже саме люди з 
хронічними хворобами, імунодефі-
цитами тощо — ризикують більше 
у разі хвороби.

— Фактично протипоказань 
до вакцинації від коронавірусу 
немає, — каже професор. — Виня-
ток — люди, які мають алергічну 
реакцію на компонент вакцини. 
Тоді дійсно вакцинуватися не мож-
на. Якщо у вас є така алергічна 
реакція, або ви мали серйозні 
побічні дії при вакцинації від ін-
ших хвороб — варто звернутися 
до свого сімейного лікаря. Він 
зможе направити вас до фахівця 
та здавання аналізів. Так можна 
буде встановити, чи дійсно у вас є 
протипоказання. Але таких людей 
дуже мало. Дехто каже, що боїть-
ся щеплюватися, бо має хронічні 
захворювання, але саме такі люди 
мають вакцинуватися насамперед, 
бо в них частіше виникають сер-
йозні ускладнення при ковіді.

В області, станом на 20 жовт-
ня, видали всього дві довідки про 
те, що пацієнту протипоказано 
щеплюватися, повідомила Ольга 
Ярмоленко.

— Якщо людина має протипока-
зи до вакцинації, то вона повинна 
себе берегти і уникати скупчень 
людей, — каже вона. — Довідку, 
що вам протипоказано робити 
щеплення, може видати лише лі-
кар-імунолог чи алерголог в тому 
випадку, якщо людина не перено-

сить одну зі складових вакцини.
Окрім алергії на компонент 

вакцини протипоказів немає. Але 
в МОЗ також радять не робити ще-
плення за температури тіла вище 
38 °C. 

Про можливі ризики від вакци-
нації розповів завідувач кафедри 
анестезіології та інтенсивної тера-
пії НМУ імені О. О. Богомольця, 
президент Асоціації анестезіоло-
гів України Сергій Дубров. Вони 
дійсно є, але ймовірність побічних 
ефектів при вакцинації в сотні ра-
зів нижча, ніж ризики підхопити 
ковід і мати серйозні ускладнення.

— Якщо говорити про ризики 
внаслідок вакцинації — ми вже ба-
чили, як за добу помирали сотні 
людей від коронавірусної хворо-
би, — каже професор Дубров. — 
Якщо говорити про вакцинацію — 
жодного летального випадку від 
вакцинації не було зареєстровано. 
Всього 113 випадків ускладнень 
було зареєстровано від початку 
вакцинальної кампанії. Насправді 
ризик отримати ускладнення від 
вакцинації значно менший, ніж 
ризик потрапити під машину, пе-
реходячи вулицю. Якщо говори-
ти про ускладнення, які описані 
в інструкції, і через які вагаються 
люди — найбільше бояться тром-
боемболічних ускладнень. Частота 
венозного тромбоемболізму після 
щеплення в сотні разів менша, ніж 
у пацієнтів, які захворіли на ковід.

Вагітні теж можуть щепитися, 
якщо вони є в групі ризику. Перед 
цим варто обговорити це з сімей-
ним лікарем. Якщо жінка годує ди-
тину грудним молоком — їй забо-
ронено щеплюватися інактивова-
ною вакциною CoronaVac/Sinovac 
Biotech — це вказує виробник. Але 
можна зробити щеплення вакци-
нами Covishield/Pfizer-BioNTech 
чи AstraZeneca (Covishield, SKBio).
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, ІRYNA.BELYAKOVA@
GMAIL.COM, 0‑95‑875‑33‑60 

Діагноз Оксани Захарченко став 
шоком як для неї, так і для рідних 
та друзів вчительки. 

— Допоможіть врятувати нашу 
Оксану, я звертаюсь до всіх небай-
дужих людей, адже на вас єдина 
надія — благаю вас, допоможіть 
подарувати їй шанс на життя! — 
благає давня подруга вчительки 
Алла Бінцаровська.

Оксана Захарченко працює за-
ступником директора школи №24 
м. Тернополя. Вчителька англій-
ської мови. Про неї кажуть, вчи-
тель від Бога – і золота людина.

— У школі працює приблизно 20 
років, виховала не одне поколін-
ня тернополян, — поділилась по-
друга. — Надзвичайно талановита, 
творча, добра. Людина–свято, адже 
стільки свят організувала в рідній 
школі, і кожне — унікальне! Її дуже 
люблять школярі, з кожним вона 
знаходить спільну мову, кожного 
підтримає, надихне, запалить до 
навчання й творчості…

Діагноз Оксани — онкохвороба 
з метастазами внутрішніх органів, 
— став шоком як для неї, так і для 
рідних та друзів. Але вона вірить 
в Бога і довіряє Його волі, каже 
пані Алла.

Буквально кілька тижнів тому 
Оксана відчула сильний біль, по-
тім він повторився. Далі – гірше, 
і жінка пішла до лікарів.

Медики приголомшили: рак, вже 
й з метастазами. 

Чоловік Оксани працює у тій 
же школі, заступником директо-
ра з господарської частини. Двох 
вчительських зарплат не вистачить 
навіть на найнеобхідніше.

Зараз жінка перебуває на ліку-
ванні в Києві, в національному 
інституті раку. На лікування необ-
хідно кілька сотень тисяч гривень.

— Сьогодні ми можемо допо-
могти Оксані отримати шанс на 
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, ІRYNA.BELYAKOVA@
GMAIL.COM, 0‑95‑875‑33‑60

Через службову недбалість по-
годив незаконне відведення зем-
лі вартістю понад 1,3 мільйона 
гривень – у міськрайонному суді 
розпочались слухання у справі 
головного архітектора Тернопо-
ля Василя Бесаги. Його спочатку 
звинуватили у зловживанні владою 
або службовим становищем, через 
кілька місяців перекваліфікували 
на «службову недбалість».

Розслідували САП  
і НАБУ

— Розслідуванням встановлено, 
що чиновник, перебуваючи на по-
саді в Тернопільській міській раді, 
внаслідок недбалого ставлення 
до виконання своїх службових 
обов’язків, погодив проєкт земле-
устрою щодо відведення земельної 
ділянки вартістю понад 1,3 млн 
грн для будівництва та обслугову-
вання житлового індивідуального 
будинку, господарських будівель 
і споруд, — повідомила речниця 

Тернопільської обласної про-
куратури Леся Гурецька. — Через 
протиправні дії службової особи 
порушено вимоги Генерального 
плану, Плану зонування терито-
рії  м. Тернополя, іншої дозвільної 
містобудівної документації.

Нагадаємо, 1 березня 2021 року 
під процесуальним керівництвом 

Тернопільської обласної прокура-
тури посадовій особі повідомлено 
про підозру у скоєнні злочину за ч. 
2 ст. 364 КК України та передано 
матеріали для розслідування до 
НАБУ. У травні 2021 року детек-
тивом НАБУ, за погодженням із 
прокурором САП, змінено підоз-
ру на ч. 2 ст. 367 КК України та 

ПОЧАВСЯ СУД У СПРАВІ ГОЛОВНОГО 
АРХІТЕКТОРА БЕСАГИ: ЩО ВІДОМО

повернуто провадження для по-
дальшого розслідування до органів 
поліції Тернопільської області.

Нещодавно справу скерували 
до суду, 25 жовтня розпочались 
підготовчі засідання у цій справі.

Василь Бесага, нагадаємо, від 
лютого 2011 року – начальник 
управління містобудування та ар-
хітектури – головний архітектор 
міста Тернопільської міської ради. 
Ще тоді він публічно пообіцяв 
докласти максимум зусиль, щоб 
Тернопіль, відповідно до діючо-
го Генплану, ставав максимально 
комфортним для проживання мі-
стом. Саме під його керівництвом 
була розроблена містобудівна до-
кументація Тернополя та створені 
так звані «червоні лінії». Це лінії 
меж забудови та інженерно-тран-
спортної інфраструктури. Такі пла-
ни розробили для магістральних 
та житлових вулиць Тернополя, 
а також обмежили червоними лі-
ніями майдани, сквери та площі.

Не раз потрапляв  
у епіцентр скандалів

На початку березня «RIA плюс» 
цікавилась у міськраді, чи відсто-
ронили від роботи головного архі-
тектора після оголошення підозри. 
Натомість на офіційному сайті 
міської ради 2 березня з'явилось 
повідомлення, що стосується цієї 
справи і саме цього посадовця. Під 
заголовком: «Публікація обласної 
прокуратури щодо посадової особи 
Тернопільської міської ради супе-
речить засадам законодавства». 

«Усі рішення, що стосуються 
відведення земельних ділянок, 
приймаються не одноосібно по-
садовою особою, а розглядаються 
сесійно на пленарному засіданні 
міської ради та вирішуються за ре-
зультатами відкритого голосування, 
— повідомили на сайті міськради. 
— Відтак їх дії не можуть місти-
ти ознак зловживання владою чи 

Василь Бесага у суді заявив журналістам щодо коментаря: 
«Я не відмовляюсь, але всі коментарі — у міськраді»

Феміда Посадовцю міської ради 
Василю Бесазі у березні оголосили 
підозру за зловживання владою або 
службовим становищем, за які йому 
загрожувало до 6 років тюрми з 
позбавленням права обіймати певні 
посади. Згодом справу перекваліфікували 
на «Службову недбалість», санкція 
передбачає до 5 років тюрми. Змінили 
обвинувачення у травні 2021 року 
— детектив НАБУ за погодженням із 
прокурором САП

Реквізити для перерахунку ко-
штів: карта ПриватБанку 5457 
0822 2542 6092, Захарченко 
Оксана Іванівна.
Контактний тел.: 097-988-86-
46 (Алла Бінцаровська, близька 
подруга).
Документи, що підтверджують 
діагноз Оксани Захарченко, є в 
редакції. 

Довідка

25 жовтня у 
міськрайонному суді 
відбулось підготовче 
засідання. Тривало 
воно недовго — не 
було адвоката Бесаги

службовим становищем», йшлося 
у повідомленні.

Що було у суді?
25 жовтня у міськрайонному суді 

відбулось підготовче засідання. 
Щоправда, тривало воно недовго 
— на засідання не прийшов адво-
кат Василя Бесаги. Він надіслав 
до суду клопотання з проханням 
перенести засідання, адже він пе-
ребуває в іншому суді. Тому, по-
чувши думку прокурора у справі та 
обвинуваченого, головуючий суддя 
Дзюбановський переніс засідання 
на 17 листопада. 

Ми намагались вперше від часу 
пред'явлення обвинувачення по-
чути думку самого Василя Бесаги. 
Однак, коли поцікавились, чи по-
годжується він з обвинуваченням, 
той ніби відрізав: «Всі питання до 
міськради». Тоді журналісти, що 
були у суді, зауважили, мовляв, 
звинувачують не міськраду, а вас. 

Чи ви категорично відмовляєтесь 
від коментаря. Василь Бесага ви-
дав: «Я не відмовляюсь, але всі 
коментарі — у міськраді».

Ми поцікавились у міськраді, чи 
перебуває Василь Бесага на робо-
чому місці, чи відсторонений від 
роботи на час слідства. 

— Василь Бесага знаходиться на 
роботі, оскільки він здійснював 
свою діяльність в межах чинного 
законодавства, — повідомила реч-
ниця міськради Мар'яна Зварич. 
— Ми очікуємо на справедливе 
рішення суду. 

Щодо статті, яку перекваліфі-
кували на більш «м'яку» і з більш 
м'яким покаранням, прокурор у 
справі, коментуючи це, лише за-
значив: «Всі питання до Офісу 
генерального прокурора». 

Наступне підготовче засідання 
відбудеться 17 листопада о 15.00. 

«RIA плюс» й надалі стежитиме 
за розвитком подій у цій справі.

Ф
О

ТО
 А

РХ
ІВ

 А
Л

Л
И

 Б
ІН

Ц
А

РО
В

С
Ь

К
О

Ї

Допоможіть подолати рак завучці Оксані Захарченко
життя, — каже пані Алла. — Через 
недугу вона не впадає у відчай, а 
налаштована боротися до кінця. 
Хто має чуйне серце, допоможіть !

Оксані Захарченко 42 роки. 
Про неї кажуть, вчитель від 
Бога – і золота людина
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їй не говорили про смерть сестри…
Зранку наступного після ДТП 

дня на сайті педуніверситету з'яви-
лось повідомлення. Студенти та 
викладачі приголомшені загибеллю 
магістрантки.

«Уся академічна спільнота 
ТНПУ, факультет педагогіки і пси-
хології глибоко сумують з приводу 
непоправної втрати — передчасної 
смерті магістрантки факультету, 
йдеться у повідомленні. — Ірина 
навчалася на другому курсі магі-
стратури за освітньою програмою 
«Соціальна педагогіка».

Була веселою та світлою, доброю 
та щирою людиною. Скорбота пе-
реповнює від необхідності писати 
слово «була». Життєрадісна, енер-
гійна, чуйна, мала чудове почуття 
гумору та завжди випромінювала 
позитив. Не зважаючи ні на що, 
завжди приходила на допомогу», — 
пишуть ті, хто добре знав Іринку..

«У цей важкий час висловлю-
ємо щирі співчуття рідним, дру-
зям, однокурсникам, викладачам 
та усім, хто знав Ірину, — йдеть-
ся в некролозі ТНПУ. — Нехай 
світла пам’ять про Іру назавжди 
залишиться в серцях близьких та 
знайомих, а Бог подарує їй вічне 
життя та спокій. Вічна пам’ять!» 

За кермом автівки був Іринчин 
коханий Тарас. Він на кілька років 
старший за дівчину, і пара вже що-
найменше два роки зустрічалась.

Кажуть, народилась 
у сорочці 

В аварії постраждала і Настя — 
двоюрідна сестра Іринки. Мами 
дівчат — рідні сестри, мають ще 
одну рідну сестру. Отак жінок і 
кликали — Люба, Віра і Надя. 
Люба — хрещена мама Іринки, 
Надя втратила доньку, а Вірина 
Настя зараз у лікарні.

— Настуня народилась 7 січня 
2000 р., на саме Різдво, напевне, 
її врятували Божі сили, бо лікарі 
кажуть, що вона народилась у со-
рочці, — розповів родич. — Хоча, 
коли ми приїхали вночі на місце 

РЕЗОНАНС

ІРИНА БЕЛЯКОВА, ІRYNA.BELYAKOVA@
GMAIL.COM, 0–95– 875‑33‑60 

— Це така біда, дитино, що й 
вимовити важко, діти мають жити, 
одружуватись, дітей народжувати. 
А в нас у Козові замість цього два 
похорони. Бідні батьки — це ж як 
то серце має витримати? — літня 
мешканка Козови, пані Оксана, 
не може стриматись. Жінка, хоч 
і не є родиною обом сім’ям, які 
в ніч на 24 жовтня втратили своїх 
дітей, не може стримати сльози.

Нічна автотроща сталася в ніч 
на 24 жовтня поблизу с. Шиба-
лин — дорогою від Козови до Бе-
режан. Четверо молодих людей, 
які були в авто, — з Козови.

Іван загинув миттєво, 
Іринка померла 
у лікарні 

— За попередніми даними, водій 
напідпитку не впорався з керуван-
ням, злетів у кювет, перекинув-
ся, — повідомив начальник відділу 
комунікації головного управління 
Нацполіції в області. — Два паса-
жири загинули, є ще двоє травмо-
ваних, водія спочатку доправили 
в лікарню, у нього забої, а потім 
помістили в ІТТ.

Як розповіли нам родичі загиблої 
Іринки, молоді люди їхали відпочи-
вати. Водій, ймовірно, перевищив 
швидкість, авто близько опівночі 
понесло, злетіло з траси, вдарилося 
в стовп, перекинулось кілька разів, 
приземлилось на дах — і зверху 
впав збитий стовп. Машину увігна-
ло в землю. Якби, припускають 
родичі, земля була твердішою, 
врятуватись навряд чи комусь би 
вдалось.

На місці від отриманих травм 
одразу загинув Іван Шептак, про-
відний спеціаліст Козівського ра-
йонного сектору УДМС України 
в Тернопільській області. Чолові-
кові на Водохреще виповнилось 
30, і він був старшою дитиною 
у родині вчительки та колиш-
нього правоохоронця. Батько, 
відколи повідомили про загибель 
сина, втратив мову. Чоловік досі 
перебуває у стані шоку…

НІЧНА АВТОТРОЩА БІЛЯ БЕРЕЖАН
ДТП   Водій теж отримав травми. Зараз 
він в ізоляторі тимчасового тримання, 
кажуть у поліції. У ДТП загинула його 
дівчина, з якою вони зустрічались понад 
2 роки. Сестра загиблої, Настя, — у 
лікарні. Дівчину вже прооперували, а всі 
навколо кажуть, що вона народилась у 
сорочці. Загиблий 30-річний Іван чотири 
роки працював у міграційній службі, і 
колеги натішитись ним не могли — і як 
працівником, і як людиною. Розповідаємо 
подробиці страшної ДТП, яка трапилася на 
Тернопільщині

— Найкращий син, вірний друг, 
відповідальний колега відійшов 
у вічність раптово, залишивши 
у душах близьких непоправний 
біль втрати, — кажуть начальник 
управління Міграційної служби 
в області Ярослав Давибіда та ке-
рівник Козівського сектору УДМС 
Софія Гладчук. — Увесь колектив 
міграційної служби області вислов-
лює співчуття сім'ї та рідним Івана. 
Розділяємо ваш біль та схиляємо 
голови у скорботі.

Іринку вирізали 
рятувальники з 
понівеченого авто 

Близько 5-ої ранку у лікарні 
померла 22-річна Іринка Боднар. 
Дівчину затисло в авто, її змогли 
визволити близько 4 ранку ряту-
вальники, а через годину родичам 
сказали, що Іринки вже немає. 
Медики реанімації до останнього 

боролись за її життя, проте жодні 
реанімаційні заходи не допомогли.

— Іринка, коли її затисло в ма-
шині, була при свідомості, ще го-
ворила по телефону, чогось здава-
лося, що стан її сестрички, Насті, 
тяжчий, — розповів родич загиблої 
дівчини. Чоловік просив не нази-
вати його імені в статті, його дані 
є в редакції. — Ми втратили нашу 
дитину. Це так боляче…

Іринка Боднар навчалась у ма-
гістратурі педуніверситету, хотіла 
стати психологом. Вона дуже лю-
била дітей, і ще змалечку виріши-
ла для себе, що її майбутній фах 
буде пов’язаний саме з роботою 
із дітками, розповідають нам наші 
джерела. Хоча в родині педагогів 
не було. Її мама працює в Козові 
у бібліотеці, батько інженер. Стар-
ша сестричка Тетяна проживає з 
чоловіком за кордоном. Поки що 

ДТП, Насті, на перший погляд, 
було гірше, ніж Іринці.

Настя, яка зараз у лікарні, — 
студентка 5 курсу лікувального 
факультету медичного вишу. Її 
старша сестра Оленка вчителює 
у сільській школі на Козівщині.

Коли машина перекинулась 
на дах, Насті вдалось видавити 
два задніх скла в авто і, проривши 
невеликий отвір у землі, вибратись 
назовні. Дівчинка маленька і дуже 
тендітна, але саме вона витягла з 
авто водія. Потім пробувала дістати 
сестру, однак ту затиснуло в по-
битій машині.

За розповіддю родичів, спочатку 
Настя побігла за допомогою — по-
чала зупиняти автомобілі на трасі. 
Якийсь далекобійник викликав по-
ліцію і швидку. Інші люди повезли 
своєю автівкою Настю у лікарню. 
Дівчину одразу відправили до ре-
анімації Бережанської лікарні. 
Там надали допомогу і доправили 
у Тернопіль.

— Настуню сьогодні прооперу-
вали, — розповів родич. — Її ще 
вночі перевезли до Університет-
ської лікарні в Тернопіль. Про-
вели чимало обстежень, МРТ, 
рентген — всі кістки цілі, є забої 

спини, синці, трохи зміщені в шиї 
хребці, але медики вселяють надію, 
що все стане на місце саме собою. 
І кажуть, що це диво, ніби дівчина 
в сорочці народилась.

Після операції Насті сказали, що 
сестричка померла. Зараз родина 
готується до похорону, а мама 
Іринки хоче поїхати попрощатись 
і з Іваном, якому розтин зробили 
першим, і тіло вже віддали роди-
чам.

— Відомості про подію внесені 
до ЄРДР за ч. 4 ст. 286 Кримі-
нального кодексу України, — по-
відомив Сергій Крета. — На міс-
ці події поліцейські перевіряли 
стан водія на приладі «Драгер», 
результат був позитивним. Потім 
у нього взяли кров у медзакладі, 
аби визначити стан алкогольно-
го сп’яніння. Водія затримали, 
згідно зі ст. 208 КПК. Наразі він 
перебуває в ізоляторі тимчасового 
тримання.

Редакція «RIA плюс» щиро 
співчуває батькам загиблих, їх-
нім родичам, друзям, колегам, 
односельцям та всім, хто в ніч-
ній ДТП втратив дорогих людей. 
Вічна пам’ять і царство небесне 
померлим…

 

Машину увігнало 
в землю. Якби, 
припускають родичі, 
земля була твердішою, 
врятуватись навряд чи 
комусь би вдалося

Водій, ймовірно, перевищив швидкість, авто понесло, злетіло з траси, вдарилося 
в стовп, перекинулось кілька разів, приземлилось на дах — і зверху впав збитий стовп

30‑річний Іван загинув на місці аварії, а 22‑річна Іринка 
померла зранку у лікарні
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на виховання у патронатну ро-
дину.

Редакції «RIA плюс» вдалось 
розшукати людей, які стали па-
тронатними батьками для хлоп-
чиків. Це родина Герасимчуків, 
які живуть в Кременці. Світла-
на — патронатний вихователь. Її 
чоловік Володимир, — помічник 
вихователя. У родині є двоє влас-
них дітей.

— Дітей віддали в нашу родину 
на період, поки не вирішиться 
питання щодо їх подальшого 
перебування, — розповідав пан 
Володимир.

За словами вихователів, мама 

інколи відвідувала дітей. Це під-
тверджують і в Службі у справах 
дітей Кременецької ОТГ.

За законом, під патронатною 
опікою дітям дозволено пере-
бувати три місяці. У випадку, 
якщо виникли непередбачувані 
обставини, — до пів року. Уже 
в червні стало відомо, що дітям 
призначили опікунів. Серафим-
чик відправився жити до тітки 
Марії, а Владиславчика забрала 
до себе бабуся, мама Юрія К., 
якому тоді оголосили підозру 
в побитті Серафима.

Серафим живе з 
тіткою 

Суд понад пів року вирішував, 
де житимуть малюки. І за рішен-
ням, яке прийняли в червні, бра-
тиків розділили.

Наразі нам не вдалось зв'яза-
тися зі службою в справах дітей 
Кременецької міської ради, але 
раніше керівниця служби розпо-
відала, що Серафимчика під опіку 
віддали тітці Марії, а його бра-
тика Владислава віддали до ба-
бусі, мами чоловіка, який побив 
Серафима.

— Так, дитина вже з липня 
живе зі мною. Мені сказали, що 
це на рік. Як буде далі, не знаю. 

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

Побиття 4-річної дитини у Кре-
менці шокувало Тернопільщи-
ну. Трапилась подія на початку 
листопада 2020-го. Хлопчику 
в серпні виповниться 5 років. 
Розповідь про ті події вражає.

— Дитина мені казала, що його 
б’є Юра (вітчим). Він говорив, що 
так той карає його за те, що він 
не слухається. Одного разу Се-
рафимчик розповідав, що вітчим 
брав його за голову та тримав її 
під краном з водою. Дитина каза-
ла: «Юра тако взяв мене за кофту, 
повів у кухню, відкрив крана, і 
я кажу: «Юра, вибач». А той від-
повів: «Я не вибачу» і ставив мою 
голову під кран, — розповідала 
тітка дитини Марія.

Дітей вилучили з 
сім'ї 

Рішення про відібрання дітей 
прийняв Кременецький районний 
суд. Його знаходимо у Єдиному 
реєстрі судових рішень.

«Як встановлено в судовому 
засіданні та підтверджується ма-
теріалами справи, батьки ухиля-
ються від виконання батьківських 
обов'язків, ніде не працюють, 
умови проживання дітей незадо-
вільні. Крім того, зафіксували ті-
лесні ушкодження різного ступе-
ня тяжкості малолітньому. Існує 
загроза жорстокого поводження 
зі сторони батька, — йдеться в рі-
шенні суду. — Таким чином, вра-
ховуючи, що позивачем доведено 
факт ухилення відповідачів від 
виконання своїх обов`язків з ви-
ховання дітей, наявність перекон-
ливих доказів реальної небезпеки 
для життя, здоров'я і морального 
виховання дітей та неможливості 
усунення іншими заходами, ніж 
відібрання дітей від батьків, суд 
вважає за необхідне позов задо-
вольнити».

Йдеться й про те, що мати дітей 
не вчиняє активних дій щодо за-
хисту малюків, а навпаки всіляко 
виправдовує свого співмешканця 
та продовжує з ним проживати.

Діти жили 
в патронатній родині 

Згодом дітей вирішили віддати 

ФЕМІДА

ХТО ПОКАРАНИЙ ЗА ПОБИТТЯ 
СЕРАФИМЧИКА ДО ПІВСМЕРТІ
Діти  Уже є вирок у справі про побиття 
дитини. Чи понесе покарання вітчим, 
якого все-таки визнали винним? З ким 
зараз живе малюк та де його молодший 
братик, якому лише рік. Ми не могли 
залишити без уваги продовження цієї 
справи

Наскільки мені відомо — Владі-
ка віддали до бабусі, але чи живе 
вона в будинку, що по сусідству з 
мамою малих, я не знаю. З Сера-
фимчиком усе добре. Він ходить 
у садок, вередує інколи. Ну, як 
і всі діти, — розповідає жінка. — 
Мама до дитини не приходить, 
не телефонує. І хлопчик теж по-
трохи починає забувати весь той 
жах, який трапився з ним.

Пані Марія надіслала фото 
хлопчика, яке зробили, коли він 
почав жити з нею.

Як розповідає кременчанка 
Оксана, яка знайома з мамою 
хлопчиків, жінка і далі живе 
в будинку, де трапилось нещастя. 
А ще вона, кажуть, народила тре-
тю дитину. Наскільки це правда, 
нам дізнатися не вдалося. Кон-
тактів до мами не маємо, хоча 
і спілкувалися з жінкою одразу 
після трагедії. І вона від будь-яких 
коментарів відмовилась. Ми готові 
представити її позицію.

Вітчим мав справу з 
наркотиками 

Вітчиму Серафимчика Юрію К. 
інкримінували умисне тілесне уш-
кодження середньої тяжкості та 
домашнє насильство. Навіть біль-
ше. Вітчим сам зізнався в тому, що 
побив дитину. Про це повідом-
ляли раніше в пресслужбі ГУНП 
в Тернопільській області. На час 
досудового слідства чоловік пе-
ребував під домашнім арештом.

Минув майже рік з 
часу страшної звістки 
про насильство 
над маленьким 
Серафимчиком із 
Кременця

З Серафимчиком усе добре. Він ходить у садок, вередує інколи. Ну, як і всі діти

У Єдиному державному реє-
стрі знаходимо чимало цікавої 
інформації про Юрія К. (пріз-
вище відоме ред.). Виявляється, 
чоловіка раніше визнавали вин-
ним у скоєнні правопорушення, 
передбаченого частиною 1 статті 
44 КУпАП (Незаконні вироб-
ництво, придбання, зберігання, 
перевезення, пересилання нарко-
тичних засобів або психотропних 
речовин без мети збуту в невели-
ких розмірах). Постанова датована 
2020-им роком.

Тут йдеться, що в судовому за-
сіданні чоловік свою вину визнав, 
у скоєному розкаявся та пояснив, 
що зберігав дану наркотичну ре-
човину — канабіс для власного 
вживання, більше такого не пов-
ториться. Чоловікові призначили 
штраф у розмірі 425 гривень.

Але це не зупинило чоловіка. 
Раніше у Кременецькому суді ми 
знайшли кілька справ Юрія К., 
його обвинувачували у вчиненні 
кримінальних правопорушень, пе-
редбачених частиною 2 статті 307, 
частиною 2 статті 309 КК України. 
І обидві статті стосуються нарко-
тичних засобів. Чоловіка навіть 
підозрювали у їх розповсюдженні.

Три роки за всі 
злочини?

14 жовтня Кременецький 
міськрайонний суд виніс вирок 
у справі Юрія. Відразу за кількома 
справами.

Отож, суд визнав чоловіка ви-
нуватим у пред`явленому йому 
обвинуваченні у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, перед-
бачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309, 
ч. 1 ст. 122, ст. 126–1 КК України 
та призначили йому покарання 
за сукупністю злочинів, шляхом 
поглинення менш суворого по-
карання більш суворим, у виді 3 
(трьох) років обмеження волі без 
конфіскації майна.

У вироку також йдеться про те, 
що чоловік уклав угоду зі слід-
ством та повністю визнав свою 
вину.

Повний текст вироку містить 
жахливі подробиці знущань над 
дитиною.

«Малолітньому було нанесено 
удари та побої, і спричинено ті-
лесних ушкодження у вигляді за-
критої черепно-мозкової травми, 
струсу головного мозку, гематоми 
голови, гематоми та садни облич-
чя, гематоми правої вушної рако-
вини, із забиттям м'яких тканин, 
гематом та саден на шиї, числен-
них садн обох верхніх кінцівок та 
гематоми нижньої третини правої 
гомілки, синців чола та закритого 
перелому правої великогомілкової 
кістки, який у своєму клінічному 
перебігу супроводжувався трива-
лим (більш як 21 день) розладом 
здоров'я і за цією ознакою на-
лежить до тілесних ушкоджень 
середньої тяжкості», — з тексту 
вироку суду.
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МАРІЯ БОЧАН, 096– 286‑68‑23, MARIIA.
BOCHAN@GMAIL.COM 

Усі обмеження, які ввели 
21 жовтня на Тернопільщині, 
стосуються лише невакцинова-
них. Для вакцинованих — забо-
рон практично не буде. Повністю 
щеплені (двома дозами) від ковіду 
15,17% загальної кількості населен-
ня області. Першу дозу вакцини 
отримали 20,11%. До кінця року 
запланували щепити 70% дорослих.

Без роботи  
і зарплати?

З 21 жовтня в області діє заборо-
на функціонування закладів гро-
мадського харчування, спортивних 
залів, продовольчих і непродоволь-
чих ринків, крамниць, державних 
структур, а також проведення 
масових заходів у разі відсутності 
100% вакцинації або негативного 
ПЛР-тесту на COVID-19 чи екс-
прес-тесту на визначення антигену 
коронавірусу, або документа від 
лікаря щодо протипоказань вакци-
нації у працівників та відвідувачів 
закладів. Обмеження стосуються 
і міжрегіональних перевезень па-
сажирів. Раніше МОЗ затвердив 

Наказ «Про затвердження Переліку 
професій, виробництв та організа-
цій, працівники яких підлягають 
обов'язковим профілактичним 
щепленням». 20 жовтня Кабмін 
прийняв рішення «Про внесення 
змін до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 9 грудня 2020 р. 
№ 1236». Тут йдеться і про те, що 
невакцинованих можуть відсторо-
няти від роботи.

Це не на жарт налякало жителів 
Тернопільщини.

— Працюю викладачем у Тер-
нополі. Начальство вже повідоми-
ло, якщо не вакцинуюся — можу 
шукати іншу роботу. Я опинилася 
на роздоріжжі, не знаю, що роби-
ти, — зітхає тернополянка Оксана.

Професія жінки — якраз у пере-
ліку тих, кому потрібне обов'язкове 
щеплення. Обов'язковій вакцинації 
з 8 листопада підлягатимуть: 

працівники органів виконавчої 
влади та їх територіальних органів;

місцевих державних адміністра-
цій та їх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, 
фахової передвищої, професійної 
(професійно-технічної), загальної 
середньої, у тому числі спеціаль-
них, дошкільної, позашкільної 

ЧИ БУДУТЬ ВІДСТОРОНЯТИ ВІД 
РОБОТИ НЕВАКЦИНОВАНИХ

освіти, закладів спеціалізованої 
освіти та наукових установ.

Аналізуємо цифри імунізації 
на Тернопільщині. Орієнтовно 
52% освітян пройшли повний 
курс імунізації від ковіду, загалом 
91,3% медпрацівників вакцину-
валися. Серед усіх вакцинованих 
60% становить міське населення. 

А от який відсоток працівників 
області, які підлягають обов'яз-
ковій вакцинації, уже отримали 
щеплення, ми так і не отримали.

Чи залишаться люди без роботи 
з 8 листопада?

Чи скаржаться люди 
в профспілки 

Заступник голови Тернопіль-
ської облради профспілок Мико-
ла Стадницький каже, що у їхню 
раду скарги від працівників під-
приємств, установ чи організацій 
області щодо примусової вакцина-
ції поки не надходили. Це ж саме 
підтвердив і голова обласної ради 
профспілок Андрій Присяжний.

Конституція України, як Ос-
новний Закон держави, має найви-
щу юридичну силу. Жодні рішення 
будь-яких органів державної вла-
ди чи місцевого самоврядування 
не повинні їй суперечити.

— До нас може звернутися член 
профспілки, наприклад, якщо його 
будуть не допускати до роботи че-
рез відмову від вакцинації. Якщо 
піде загальна тенденція недопус-

ку до роботи через таку причину, 
то роботодавці мають організува-
ти дистанційну роботу. Людина 
не повинна втратити робоче міс-
це і заробітну плату, — наголошує 
Андрій Присяжний.

Не зверталися поки працівники 
області і до Регіонального пред-
ставника Уповноваженого ВРУ з 
прав людини щодо захисту своїх 
трудових прав, каже Володимир 
Воловник.

Чи законні 
відсторонення 

Кандидатка юридичних наук, 
адвокатка Ірина Турчин-Кукарі-
на наголошує, що вакцина проти 
COVID-19, як медичний препарат, 
перебуває на третій стадії експе-
риментальних досліджень, а тому 
не може бути включена до переліку 
обов’язкових щеплень.

— Відсторонення від роботи 
через відмову вакцинуватись — 
незаконне. Виплата зарплати є 
обов’язком роботодавця, за неви-
плату якої він може притягатися 
навіть до кримінальної відповідаль-
ності, — пояснює фахівчиня.

У ст. 12 ЗУ «Про захист насе-
лення від інфекційних хвороб» 
не зазначено, що працівникам, 
у разі відмови або ухилення від 
обов'язкових профілактичних ще-
плень, не виплачується зарплата. 

— У статті 46 Кодексу законів 
про працю України вказано, що 
відсторонення працівників від 
роботи власником або уповнова-
женим ним органом допускається 
у разі відмови або ухилення від 
обов'язкових медичних оглядів. 
Огляд і втручання — це різні речі. 
Оглядом є, наприклад, рентген, 
коли в організм нічого не вводять. 
Тому й ст. 46 КЗпПУ не передба-
чає подібного відсторонення від 

роботи на підставі, визначеній у ст. 
12 ЗУ «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», — пояснює 
вона. — У Кодексі законів про 
працю України, слово «відсторо-
нення» зустрічається три рази і всі 
вони — у ст. 46 КЗпПУ. Тут же 
не зустрічається норми про те, 
що при відстороненні від роботи 
працівнику не виплачуватиметься 
заробітна плата, — зауважує адво-
катка.

Будь-яке втручання в права лю-
дини повинно проходити трискла-
довий тест. Перше — бути передба-
ченим законом; друге — повинно 
мати легітимну мету і третє — бути 
необхідним в демократичному су-
спільстві (пропорційним і достат-
нім). Але втручання по COVID-19 
не передбачене законом. Оскільки 
ми не проходимо першого рівня 
тесту, то про інші говорити пе-
редчасно, каже Турчин-Кукаріна.

Деякі роботодавці, ймовірно, че-
рез своє незнання чи небажання 
знати реальну правову ситуацію 
в країні, все ж погрожуватимуть і 
навіть будуть відсторонювати від 
роботи через відмову щепитися. 
Як діяти в такій ситуації?

Потрібно розмежовувати погрозу 
відстороненням від реального від-
сторонення від роботи.

— Працівник може звернутись 
в Управління держпраці області, 
а щодо реального відсторонення 
від роботи — до суду про неза-
конність такого відсторонення з 
одночасною вимогою про виплату 
та стягнення різниці між фактично 
сплаченими коштами та середнім 
заробітком за час вимушеного про-
гулу, пов’язаного з таким відсто-
роненням від роботи, — пояснює 
адвокат Віталій Вітів. — Не слід 
забувати про моральну шкоду   
понесені працівником.

Через ряд карантинних обмежень кількість вакцинацій в Тернопільській області протягом 
останнього тижня рекордно зросла

Зміни  Що зможе ваш роботодавець 
з 8 листопада: звільнити, відсторонити 
від роботи чи перевести на дистанційну 
роботу? Кого це стосується і як треба 
діяти, розповідаємо

Стосовно погрози 
можна звернутися в 
Управління держпраці 
області, а щодо 
відсторонення від 
роботи — до суду

МИХАЙЛО 
АНДРЕЙЧИН, 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 
ПРОФЕСОР–
ІНФЕКЦІОНІСТ, 
АКАДЕМІК НАМН 
УКРАЇНИ:

  – Вакцинація – один з найефек-
тивніших методів профілактики 
інфекційних та неінфекційних 
хвороб. Вона допоможе швидше 
здолати пандемію та врятує багато 
життів. Особливо варто щепитися 
тим, хто знаходиться у групі ризику 
– медичні працівники, працівники 
соціальних сфер, які контактують з 

великою кількістю людей, люди з 
хронічними хворобами, пенсіонери. 
Виробити колективний імунітет, 
щонайменше 70-75% населення 
повинні або перехворіти, або от-
римати імунітет шляхом вакцинації. 
Ніколи не можна досягнути 100% 
ефективності вакцинації. 
Приблизно 5-10% населення має 
дефекти імунної системи, імунну 
слабкість. Навіть якщо щепити їх 
найкращою вакциною – імунітет 
не виробиться, або він буде дуже 
слабкий. Тому не можна вимагати 
100% ефективної вакцини, бо такої 
не існує.

Вакцинація врятує ваші життя

ВАСИЛЬ КОПЧА, 
ПРОФЕСОР‑
ІНФЕКЦІОНІСТ:

 – Вакцина, на жаль, 
не гарантує того, що 
ніхто не захворіє. 
Вона дозволяє пе-

ренести хворобу легше. Це дуже 
важливо з точки зору пацієнта. 
Але з точки зору епідеміології, це 
не має значення, бо людина може 

лишатись джерелом збудника. Саме 
цим вакцина від коронавірусу від-
різняється від усіх інших. 
Якщо я вакцинувався від кору – не 
захворію на кір, і в такий спосіб 
можна погасити епідемію. 
Але не вийде погасити епідемію 
коронавірусу тільки шляхом вак-
цинації. 
Це можна зробити тільки в поєд-
нанні з карантинними заходами. 

Лише щепленнями ковід не подолати
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пенсії. У відповідь Фонд надіслав 
чоловікові листа, у якому пові-
домив, що до страхового стажу 
пенсіонера не зараховано періоди 
роботи з серпня 1982 року по ли-
пень 1985 року (три роки — прим. 
ред.), із серпня 1990 року по жов-
тень 1992 року (два роки — прим. 
ред.), а також з грудня 2000 року 
по серпень 2002 року (два роки — 
прим. ред.). Як бачимо, пану Во-
лодимиру Пенсійний фонд не за-
рахував аж сім років страхового 
стажу.

— У листі-відповіді Пенсійний 

фонд повідомив мені про відсут-
ність підстав для перерахунку пен-
сії, оскільки до мого страхового 
стажу не зараховані певні періоди: 
сім років мого трудового стажу 
просто вкрали. Причина, чому 
не врахували — смішна. Це від-
сутність номера наказу в записах 
трудової книжки про звільнен-
ня, — зітхає чоловік.

Чесно працював, 
щоб потім доводити 
це у суді?

У серпні цього року Володимир 
Черкасенко звернувся до суду із 
позовом до Пенсійного фонду 
про визнання бездіяльності про-
типравною та зобов’язання вчи-
нити певні дії.

Та і тут Пенсійний фонд твер-
до відстоював свою позицію. 
Так, у відзиві на позовну заяву 
фонд пояснив, чому не врахував 
три періоди трудової діяльності 
пана Володимир до страхового 
стажу. Причинами неврахування 
стали: відсутність номера наказу 
в трудовій книжці в записі про 
звільнення і відсутність записів 
про періоди роботи за кордоном 
(відрядження).

Що вирішив суд?
Рішенням Тернопільського ок-

ружного адміністративного суду 
від 23 вересня 2021 року позов 
Володимира Черкасенка до Го-
ловного управління Пенсійного 

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

До редакції «RIA плюс» звер-
нувся тернополянин Володимир 
Черкасенко. Чоловік каже, Пен-
сійний фонд вкрав його трудовий 
стаж, а працівники фонду махлю-
ють з документами, видаючи одні 
за інші, та сміються чоловікові 
в обличчя.

Історія пана Володимира — уні-
кальна. Чоловік має вищу педаго-
гічну освіту. У далеких 80–90-их 
роках доля закинула його молоду 
сім’ю у… Монгольську Народну 
Республіку. Так у 80-х роках пан 
Володимир вчителював у мало-
комплектній школі в горах міста 
Шарин Гол, Дарханського округу.

— Жив і працював у бараках. 
Умови жахливі: школа в бараку, 
житло там же, медпункт з одним 
фельдшером, баня раз в місяць 
у військовій частині. Викладав 
і математику, і фізичну культу-
ру, — згадує чоловік. — У 90-х ро-
ках працював вже в Улан-Баторі. 
Побутові умови кращі, але клімат 
давав за себе знати, коли зимою 
мороз був за 40 градусів. Потратив 
все життя, важко заробляючи собі 
на пенсію, щоб тепер оббивати 
пороги Пенсійного фонду?

«Вкрали» сім років 
стажу 

У 2015 році пан Володимир 
звернувся до Пенсійного фонду 
із заявою про призначення йому 
пенсії за віком.

— Мені призначили пенсію, але 
я не знав, які періоди мені враху-
вали, а які ні. Навіть припустити 
не міг, що Пенсійний фонд може 
просто вкрасти якісь періоди моєї 
роботи. Коли почав отримувати 
доволі низьку пенсію, як на мій 
стаж і трудову діяльність, здиву-
вався. Почав перепитувати знайо-
мих, які були на ідентичних поса-
дах і мали орієнтовно ті самі роки, 
ще більше здивувався: усі вони 
отримували вдвічі, а то й втричі 
більше. Саме через це звернувся 
до Пенсійного фонду, — розпо-
відає пенсіонер. — На прийомах 
у керівництва Пенсійного фонду 
в 2015 році розводили руками та 
казали, що перерахунок не можна 
зробити.

13 січня 2021 року пан Воло-
димир звернувся до Пенсійного 
фонду із заявою про перерахунок 

ПРОБЛЕМИ

ЯКЩО «ВКРАЛИ» ТРУДОВИЙ СТАЖ
Пенсія  Така ситуація може трапитися 
з вами, вашим татом, мамою чи іншими 
родичами. Ви можете працювати кілька 
десятків років і залишитися з мізером, 
бо навіть не знатимете, що кілька років 
вашої кропіткої праці просто «вкрадуть». 
Як це відбувається, читайте у статті. Як не 
«прогоріти» з пенсією, ділимося порадами

фонду України в Тернопільській 
області про визнання бездіяльно-
сті протиправною та зобов’язання 
вчинити певні дії задоволено ча-
стково. Визнано протиправною 
бездіяльність фонду щодо неза-
рахування до страхового стажу 
пенсіонера всіх трьох періодів 
роботи. Суд зобов’язав Пенсійний 
фонд зарахувати дані періоди ро-
боти до страхового стажу, а також 
здійснити чоловіку перерахунок 
пенсії за віком з 01.01.2021 року. 
Пенсійний фонд, як повідомили 
нашим журналістам, апелюватиме 
таке рішення суду.

Продовжують 
знущатися?

Володимир Черкасенко каже, 
спокою з Пенсійним фондом 
не має навіть після судового рі-
шення. Пізніше чоловіку запро-
понували написати заяву про 
зміну адреси, замінивши її на ту, 
за якою пенсіонер фактично про-
живає.

— Я побачив питання, які вза-
галі не стосувалися зміни адреси. 
Почав ці питання закреслювати і 
правити. Потім, зосередившись, і 
прочитавши назву заяви, зрозумів, 
що це не заява про зміну адре-
си, бо зверху писало «заява про 
призначення/перерахунок пенсії». 
Я порвав її. Адже мені на етапі 
судової тяганини не можна під-
писувати заяви «про перерахунок 
пенсії», — каже чоловік.

Працівниця Пенсійного фонду 
Галина Кульчицька, за словами 
Володимира Черкасенка, підійшла 
до нього і без його згоди забра-
ла шматки цієї заяви, почала їх 

Потратив все життя, 
важко заробляючи собі 
на пенсію, щоб тепер 
оббивати  
пороги Пенсійного 
фонду?

Володимир Черкасенко оббиває пороги Пенсійного фонду у пошуках справедливості

склеювати докупи. Після чого 
пенсіонер викликав поліцію.

Що кажуть 
у Пенсійному фонді 

Заступниця начальника Го-
ловного управління Пенсійного 
фонду України в Тернопільській 
області Галина Скрепецька пояс-
нила, що пенсійної справи в архіві 
не було, коли Володимир Черка-
сенко вирішив з нею ознайоми-
тися. На вимогу пенсійна справа 
знаходилася у юридичному управ-
лінні Пенсійного фонду.

У Пенсійному фонді запевня-
ють, що з документами не махлю-
ють: не видають одні за інші.

— Коли Володимир Черкасенко 
писав заяву на призначення пен-
сії, ним власноручно вказана одна 
адреса. Тому ми ще у 2015 році 
занесли її до пенсійної спра-
ви пана Володимира. Відповіді 
на звернення громадян надають-
ся на ту адресу, вказану у звер-
ненні. Оскільки наші працівники 
виявили у паспортних даних, що 
у громадянина Черкасенка змі-
нилось місце реєстрації, то йому 
було запропоновано написати за-
яву на зміну адреси. Ми повинні 
мати достовірні і актуальні дані 
про місце проживання, — каже 
пані Скрепецька.

Пенсійний фонд чи 
пенсіонер 

Журналістка «RIA плюс» запи-
тала в Галини Скрепецької, чому 
свій обов'язок зі збору інформації, 
різних уточнюючих довідок, Пен-
сійний фонд перекладає на плечі 
пенсіонерів?

— Це не наш обов’язок. Ми 
маємо право допомогти людині, 
яка звертається у зборі документів, 
які засвідчують її трудову діяль-
ність, персональні, особисті дані 
за умови, якщо особа самостійно 
попросить про допомогу з боку 
Пенсійного фонду. Збирати будь-
яку інформацію без згоди людини 
Пенсійний фонд права не має, — 
зазначає фахівчиня.

Цікаво, де ж тоді прописано, що 
пенсіонер зобов’язується збира-
ти інформацію, якої не вистачає 
Пенсійному фонду.

— Людина приходить на при-
йом, здає документи. Якщо цей 
перелік не є повним, то спеціаліст 
сервісного центру повідомляє, що 
саме потрібно зібрати, — наго-
лошує начальниця управління 
пенсійного забезпечення, що 
на Лисенка, 1 Світлана Руцька.

У Пенсійному фонді запевня-
ють, працівники їхніх сервісних 
центрів пропонують свою допо-
могу пенсіонерам щодо збору 
необхідних довідок чи інформації.

Багато відмов у призначенні 
пенсії, за словами працівників 
Пенсійного фонду, саме через 
брак страхового стажу.

З початку цього року ідентич-
них справ в Тернопільському 
окружному адмін суді — безліч, 
що вказує, ймовірно на те, що 
будь-якої допомоги по збору 
інформації до пенсійних справ 
працівниками Пенсійного фонду 
не здійснюється. Інакше, чому 
стільки пенсіонерів судяться 
за своє законне право на пен-
сію? Питання залишається  
відкритим.

Ф
О

ТО
: М

А
РІ

Ї Б
О

Ч
А

Н



8 RIA плюс, 27 жовтня 2021ОГЛЯД

5 ПОПУЛЯРНИХ ЗАЛІВ ТЕРНОПОЛЯ, 
ЩОБ ПРИВЕСТИ СЕБЕ У ФОРМУ
Спорт  Хочете підтримувати себе в 
хорошій фізичній формі? Або скинути 
кілька зайвих кілограмів і привести себе 
в порядок? А, можливо, ви шукаєте цікаві 
спортивні заняття для ваших дітей? Пора 
поцікавитись, що можна відвідати у 
нашому місті

У Тернополі справді багато спортивних залів, тому кожен може знай-
ти собі найзатишніший та найефективніший. Хтось активно шукає 
бюджетний варіант, а комусь комфортно займатися в просторому залі 
з новітнім обладнанням. Поки ви вирішуєте, який варіант вам підхо-
дить, ми зібрали для вас 5 цікавих фітнес та тренажерних залів міста з 
різними напрямками занять, де можна і фігуру підтягнути, і здоров’я 
зміцнити, а найголовніше – отримати заряд гарного настрою. Все, що 
вам потрібно – це просто обрати!

ТРЕНАЖЕРНИЙ ЗАЛ «MEGA GYM»
«MEGA GYM» пропонує Вам широкий спектр занять для гарного та 

спортивного тіла: інтенсивний тренінг для жінок, бодібілдинг. стретчінг, 
послуги персонального інструктора, спортивне харчування.

 «MEGA GYM» – комфортабельний зал з професійним спортивним 
обладнанням й інвентарем, сучасними тренажерами нового покоління, 
в якому є досвідчені інструктори, що можуть запропонувати Вам ефек-
тивну програму для підтягнутого й привабливого тіла.

Окрім цього, у тренажерному залі Ви можете проконсультуватися щодо 
правильного харчування, щоб Ви могли підібрати собі денний раціон та 
правильно коригувати вагу. Також у «MEGA GYM» Ви також можете 
купити спеціальне спортивне харчування.
Адреса: провулок Цегельний, 7. Тел.: 067 131 00 13.
Графік роботи: ПН – СБ 09:00-22:00, НД 10:00-17:00.
Вартість абонемента: разовий – 70 гривень, на місяць – 440-620 гривень.
Знижки на 3 міс. -10%, 6 міс. – 20%, спеціальні знижки для студентів 
та школярів.
Site: www.mega-gym.info     Instagram: megagym_ternopil
Facebook: megagym.ternopil

ФІТНЕС КЛУБ BE FIT
Be Fit –  найкраще місце, щоб знайти спортивну форму і здоров'я. 

Регулярно займаючись фітнесом, ви змінюєте якість свого життя на 
краще. Тренування у фітнес-клубі Be Fit – це, в першу чергу, активний 
обмін речовин, високий тонус м'язів, гнучкість зв'язок і міцність суглобів. 
Напрямки тренувань: колові тренування, фітнес, табата, trx, stretching, 
dancefit, тай-бо, дитячі тренування.

Фітнес клуб Be Fit – територія здорових та сильних.
Адреса: вул. Київська, 7в.
Тел.: 098 711 31 02,  096 842 81 41.
Графік роботи: ПН - НД 09:00-21:30.
Вартість абонемента: на місяць – 480-540 гривень.
Instagram: be_fit_0905     Facebook: група "BE FIT".

WELLNESS CENTRE «КАРУНА»
Каруна — це місце для успішних людей, де ви маєте можливість 

тренуватись персонально у тренажерному залі та відвідувати групові 
напрямки під наглядом сертифікованих тренерів, яких ми підберемо 
під кожного клієнта.

Тренажерний зал оснащений високотехнологічними та сучасними 
тренажерами зі США фірми «SportsArt», більше – 55 одиниць. У залі 
присутня велика кардіо-зона з панорамним видом на місто, окрема крос-
фіт-зона, зона розминки та великий фітнес-зал з панорамними вікнами 
від землі до стелі. У фітнес-залах є великий вибір групових тренувань: 
пілатес, фітнес, CrossFit, yoga, fly-yoga, stretching. Ви можете обрати для 
себе будь-який напрямок, або ж можна поєднувати різні тренування, 
у тому числі й тренування у тренажерному залі. Наші абонементи не 
обмежують клієнта в конкретній групі, годині, днях чи тренерах, ви 
можете використовувати заняття на свій власний розсуд.

Для зручності клієнтів є наш додаток для мобільного – LuckyFit, що 
дає можливість слідкувати за абонементом, використовувати його для 
входу, дуже швидко та зручно записуватись на  персональні чи групові 
заняття, переглядати графіки та тренерів, отримувати сповіщення про 
запис на заняття.
Адреса: проспект Степана Бандери, 50, (3 та 4 поверхи).
Тел./viber: 067 351 34 88.
Графік роботи: ПН-ПТ 08:00–23:00, СБ – НД 10:00–22:00. 
Вартість абонемента: разовий – 99 гривень, на місяць – 609-709 гривень.
Знижки для постійних клієнтів та на довготривалі абонементи.
Персональні тренування – 2250-4500 гривень.
Site: kаrunacentr.business.site     Instagram: karunacentr     Facebook: karunacentr

ФІТНЕС‑КЛУБ ЕНДОРФІН
Фітнес-клуб Ендорфін – здорове та красиве тіло!
Ми зробимо все, щоб ви почувалися чудово і захоплювалися своїм 

відображення у дзеркалі. Працюємо персонально з корекційною метою. 
Кожне наше тренування – це порція гормонів щастя – ендорфінів.

У нас тільки кваліфіковані інструктори, розробка програми харчування 
та різноманітні напрямки фітнесу: фітнес-мікс,  Turbo Slim (програма 
стрункості), Power&Stretch (сила+гнучкість), Body Sculpt (функціональні 
тренування), Пілатес, Fit Hard (інтенсивні). Усі програми лише з без-
печними вправами, адже здоров'я – наш головний пріоритет. У нас ви 
точно знайдете для себе те, що потрібно саме вам!

Приходьте і насолоджуйтеся собою і своїми результатами!
Адреса: вул.Мазепи, 26. Тел.: 093 254 32 64.
Графік роботи: ПН, СР, ПТ: 09:00–11:00, 17:00-21:00, ВТ, ЧТ: 18:00–20:20 
Вартість абонемента: разовий – 120 гривень, на місяць – 400-800 гри-
вень. Персональні – 200-300 гривень. Знижки для постійних клієнтів 
від 3 до 10%.
Site: endorfine.com.ua     Instagram:endorfine_fitness_club
Facebook: endorfinefitness

ПОВІТРЯНА СТУДІЯ VEN STUDIO 
(ВЕН СТУДІО) 

Повітряна студія в Тернополі 
пропонує ряд напрямків для під-
тримки вашого здоров'я в тонусі: 
повітряні полотна для дітей від 
3 років та дорослих, повітряне кіль-
це, стретчинг, східні танці.

Наші переваги:
— досвід роботи з дітьми уже 

9 років;
— великий вибір годин для учнів 

1-ї та 2-ї зміни та дітей з садочка;
— вміємо зацікавити навіть най-

менших — складні чи нудні вправи 
подати весело та креативно, і стар-
ших знаємо, як зацікавити та мо-
тивувати до тренувань без натиску;

— комфортні зали з усім необ-
хідним новітнім якісним спортін-
вентарем, а оскільки ми дбаємо про 
безпеку всіх учнів — використову-
ємо великі товсті мати (1,5х2 м);

— цікаве життя студії: концерти, 
змагання, регулярні креативні фо-
тосесії та відеозйомки, веселі дитячі 
вечори (з клоуном і конкурсами з 
подарунками), тематичні вечірки 
(піжамні, Хеловін, новорічні, до дня 
Валентина, костюмовані, з боді ар-
том), безкоштовні майстер-класи 
(в парках, на набережній ставу, 
на Острівку закоханих, на площі 
міста), тренування на природі.

Якщо ви шукаєте ефективний та 
красивий спорт для себе та своєї ди-
тини в Тернополі, то годі вагатися. 
Повітряна студія VenStudio — це 
прекрасний вибір, тому що ми вчи-
мо бути щасливими та здоровими.
Адреси: вул. І. Мазепи, 26, 2 поверх 
(вхід до «Ощадбанку»).
Тел.: 096 773 87 94.
Вул. Шашкевича, 3, 4 поверх, 40 зал 
(навпроти «Водоканалу»).
Тел.: 096 160 25 90.
Графік роботи: ПН-НД: 09:00–23:00.
Вартість абонементу: пробне занят-
тя — 50 грн.
Instagram: venstudio.ternopil 
Facebook: VenStudioTernopil 
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ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 
0971614150 

Сергія Фалю добре знають у Тер-
нополі. За понад 15 років роботи 
ведучим він провів близько півти-
сячі весіль. Серед них і церемонії 
одруження відомих тернополян, 
були весілля у європейському сти-
лі на 20 гостей та величезні свята 
на понад 300.

Далі більше про те, які весілля 
в моді були 15 років тому та як 
одружуються молодята зараз.

— Кожного року близько 30 мо-
лодих пар під моїм керівництвом 
гуляли весілля, — посміхається 
ведучий. — Ну і найголовніше — 
статистика каже, що усе в них зде-
більшого складається добре: діти 
народжуються. Жартую завжди, що 
скоро і в них буду весілля проводи-
ти. Були випадки, коли наречені, 
в яких проводив весілля, брали 
мене за кума, були — коли кли-
кали на весілля дружби-дружки, 
брати-сестри. Кажуть, що я «ро-
динний ведучий».

У яку пору 
одружується 
найбільше пар 

— Найбільш «врожайні» місяці, 
це липень, серпень, вересень. Але 
і в жовтні-листопаді ще одружу-
ються. Для мене цього року сезон 
ще в розпалі, — каже він. — Дуже 
багато весіль цього року були за-
плановані ще в минулому. Адже 
молодята їх переносили, через нез-
розумілу ситуацію з карантином. 
Цього року, на щастя, найбільш 
гаряча весільна пора припала 
на період «зеленої» зони. Тож усе 
пройшло успішно.

За словами співрозмовника, ка-
рантин вплинув на тренди у про-
веденні весіль. Все більше люди 
почали цінувати особисті зустрічі 
та насолоджуватись спілкуванням.

Більшість весіль зараз роблять 
на невелику кількість гостей: 
30–60, як для Західної України 
це небагато. Також щодо місця 
проведення, то більше уваги на-
речені звертають на заклади, де є 
можливість більше часу проводити 
на відкритому повітрі.

Конкурси відходять 
у минуле, традиції — 
залишаються 

Модель весілля, коли уся танцю-

вальна частина наповнена конкур-
сами та інтерактивами, вже дещо 
відходить у минуле.

— Є весілля, коли гості хочуть, 
щоб ведучий їх забавляв. Тоді так: 
ти маєш мати напоготові кілька 
десятків конкурсів і працюєш. Але 
здебільшого люди хочуть поговори-
ти між собою, відвідати фуршети, 
потанцювати. Тоді і ведучий має 
підлаштовуватись, — продовжує 
пан Сергій.

Щодо традицій, то молодята пе-
ред одруженням обговорюють, що 
вони хотіли б залишити, а від чого 
відмовитись. Більшість весільних 
звичаїв все-таки залишаються, хоча 
й підлаштовані вони під сучасність.

— До прикладу, перегулювання 
з фатою: традиція залишилась, але 
дещо змінилась. Вони можуть бути 
чимось доповнені або по-іншому їх 
подаємо. Наприклад, звичай, коли 
молодий кидає підвязку з ноги 
нареченої, ми замінили на дещо 
креативніше: мої наречені неодру-

женим хлопцям кидають футбол-
ку з написом «Ти наступний». 
Наче і традиція залишилась, але 
вона подана по-іншому, — каже 
ведучий.

Ще одним нововведенням цьо-
го сезону ведучий називає вечірні 
церемонії, під час яких молодята 
говорять обітниці одне одному.

На весіллі були гості 
з 20‑ти країн світу 

Чоловік каже, що кожне весілля 
унікальне і перед кожним відчуває 
відповідальність, аби гості почу-
валися комфортно, а для молодят 
була особлива атмосфера.

— Серед цікавих спогадів: укра-
їно-корейське весілля, було і ве-
сілля, де серед гостей були люди 
з 20-ти країн світу, — розповідає 
Сергій. — Найбільше весілля було 
із приблизно трьома сотнями гос-
тей. Найменше — з двома десят-
ками гостей.

На великих весіллях ведучому 

 «Більшість весіль 
зараз роблять на 
невелику кількість 
гостей: 30‑60, як для 
Західної України, це 
небагато»

ШОУ

ЯК КАРАНТИН ЗМІНИВ ВЕСІЛЬНІ 
ТРЕНДИ, ЗНАЄ ВЕДУЧИЙ ФАЛЯ
Весілля  Які традиції залишились 
на сучасних весіллях? Від чого тепер 
молодята відмовляються та що змінилося 
на весіллях за час пандемії? Розповідаємо 
про круті тренди від неймовірного 
ведучого свят

Фото з весілля у 2010‑му році

Фото з весілля у 2020‑му році
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працювати легше, адже тоді завжди 
заповнені усі локації. А от плюс 
невеликих заходів в тому, що чи 
не усіх гостей можна вивчити ще 
до початку свята.

— Цього сезону у мене було 
особливе весілля. Наречені були 
досить зрілого віку і серед гос-
тей були навіть їх онуки. Жінці 
близько 40-ка, чоловікові — близь-
ко 60-ти років. Він американець 
українського походження. Цікаве 
та незвичне для нас весілля, — зга-
дує Сергій Фаля.

Ведучий має 
запам’ятатись 

Ведучий з досвідом радить, як 
нареченим обрати ту людину, яка 
зможе успішно та цікаво провести 
їх свято.

— Я вважаю, що наречені 
мають залишатися головними 
на своєму святі. А от ведучий має 
запам’ятатись і не набриднути. 
В нас є особлива місія на весіл-
лях: коли потрібно, підкидати 
дрова у вогонь. Кожне весілля 
унікальне, тому важливо, аби ще 
перед заходом ведучий знайшов 
«конект» з гостями, наречени-
ми, — розповідає ведучий.

Бліц із Сергієм 
Фалею 

— Скільки запитань ви ставите 
нареченим за весь час підготовки 
до весілля?

— У мене є спеціальні анкети 
для цього. Під час передвесільної 
зустрічі ми все це проговорюємо. 
Приблизно там 50–60 питань.

— Ви одружені? Хто був ведучим 
у вас на весіллі?

— Так, одружений 9 років. Ве-
дучими в мене були Юрій Шкіль-

няк та Остап Гладкий.
— Який був бюджет весілля, яке 

ви вважаєте найдорожчим за свою 
кар'єру?

— Важко відповісти. Треба пи-
тати, мабуть, навіть не в молодят, 
а у батьків. Приблизно 50 тисяч 
доларів.

— Чиє весілля ви маєте прове-
сти, аби сказати, що так, ви реа-
лізували себе як ведучий?

— Мабуть онуків королеви 

Великобританії (посміхається— 
прим. ред.) 

— Як наречені мають обрати собі 
ведучого, але не вживайте словос-
получення «Обирайте Фалю»?

— При розмові з ведучим мо-
лодята мають самі відчути, чи 
справді це та людина, яка буде 
розважати їх свято. Він має бути 
в тренді, на слуху та сучасним, 
ну і не забувати, що основні зірки 
весілля — це наречені.
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На Тернопільщині посилюють карантинні 
обмеження. Як тепер будемо жити?

ЩО КОМЕНТУЮТЬ

Дайте пару і мені…

Мила Ваврик
Мало.

Галина Безручко 

Більшого лиха нема, окрім 
підроблених тестів

Ліля Козачук 

Стаття зібрала 80 коментарів 
на сайті 20minut.ua.

У статті йшлося, що двоє жите-
лів Тернополя організували схему 
з виготовлення та продажу фаль-
шивих довідок про ПЛР-тести, 
зокрема для виїзду за кордон. За 
вчинене їм загрожує до 5 років 
позбавлення волі. Про це пові-
домив відділ комунікації поліції 
Тернопільської області.

Чоловіки налагодили функціо-
нування у Тернополі так званого 
«візового центру», де пропонува-
ли охочим без проходження лабо-
раторної діагностики на наявність 

захворювання COVID-19 отрима-
ти довідки про ПЛР-тестування.

У документі вказували за-
відомо неправдивий результат 
дослідження – негативний та 
інші дані, необхідні для виїзду 
за кордон. Вартість однієї довідки 
становила від 200 до 500 гривень. 
Щомісяця фірма продавала понад 
1000 підроблених тестів клієнтам 
з усієї України. 

У коментарях частина читачів 
підтримує порушників, дехто обу-
рюється примусом вакцинувати-
ся, і лише одиниці з коментаторів 
закликають бути свідомими і не 

ПІДРОБЛЯЛИ ПЛР-ТЕСТИ 

Щомісяця фірма продавала понад тисячу підроблених 
тестів клієнтам з усієї України

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

До тих пір, поки буде попит 
на такі «липові» документи, 
процвітатимуть ділки, які їх 
роблять і продають. Потен-
ційні покупці — заробітчани! 
Наслідки нікого не цікавлять.

Ірина Сторож

А тим, хто це придумав, 
нічого не загрожує...!?

 Ірина Малько

Герої. Свободу героям

Валєра Правдоруб

держава сама змушує

Валєра Правдоруб

Ще такої дурки світ не ба-
чив

Олена Ігорівна Скиба 

Andriy Kachan показували 
у новинах, що 1500

ViTiv Svitlana

Попит породжує пропози-
цію.

Петро Кравчук 

Доки буде примусова вак-
цинація доти будуть фальшиві 
тести та довідки про вакци-
націю! Люди рятуються, як 
можуть від свавілля і примусу!

Ирина 

І до чого тут заробітчани? А 
вас не насторожило те, що ця 
контора біля візового центру 
розташована була?

Ірина Сторож 

Галина Павлівна вони під-
робляли тест. Людина могла 
бути хвора — а вони давали 
справку, що людина здорова. 
Це вважаєте нормально? Ви 
знаєте, скільки людей могло 
заразитись, а то й померти 
через таких мудрих

Julia Kuts

Галина Павлівна за під-
роблення тестів. Невже не 
зрозуміло? Купуєте довідки, 
дипломи, права, і в той же час 
обурюєтесь що у вас корупція 
процвітає. Самі ж підгодову-
єте.

Olga Zvarych

Молодці що продавали і 
надалі продають лічно я собі 
вчора купив. І я х.й забив на 
вашу вакцину і на вас ! А як 
за хочете мене вакцинувати 
то приїдете до меме додому я 
вас бл. провакциную шротом.

Вова Кільчицький

Потрібна кримінальна від-
повідальність, мінімум 10 
років.

Blazijewskyj Oleh

Не примушуйте вакцинува-
тися, і ніхто не буде порушу-
вати закон. Це повинно бути 
добровільно!!!

Света Кононова

Света Кононова не хотите 
прививку - делайте тесты по-
стоянно

Татьяна Санникова

Краще б посадили тих хто 
заставляє ті тести робити , та 
й ще колоти якусь невідому 
суміш

Natalia Natali

Ничего им не загрожуе! Не 
дурите людей!

Женёк Прядко

Правильно робили, до-
помагали людям, щоб їх не 
звільнили....

Pavliuchyk Volodymyr
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На Тернопільщині з 21 жовтня запровадили нові 
карантинні обмеження

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

Читаю коментарі і о**їваю, 
який же в нас тупий нарід. 
Ну, не хочете вакцинуватися 
— не вакцинуйтеся. Це і на-
зивається природний відбір:)

Олег Дідух
А ОДА так би за опалюваль-

ний сезон думала - в садочках 
холодно, в школах теж. Го-
ловне, щоб добровільно при-
мусово шпиґнулись не знати 
чим і не знати від чого. Сезон 
грипу почався. Дурні!!!!

Bogdan Moroz .

Дуже цікавим в часи пан-
демії видається такий пункт:

відвідування пацієнтів у 
закладах охорони здоров'я 
дозволяється за наявності 
документа, що підтверджує 
отримання хоча б однієї дози 
вакцини від COVID-19 або 
негативного ПЛР-тесту (за 
48 годин).

    То як тоді невакциновані 
люди повинні реалізовувати 
право на лікування?

Tetyana Ivashina

Сьогодні прийняли - завтра 
вже вступає в дію (п-прогно-
зованість(

Katya Kondratyuk

Одним словом, термін при-
датності вакцини "підтискає" 
як ще придумати… чи заста-
вити людей)))))) держава ж 
потратилася на закупівлю)))))

Андрій Яворський

Як довести алергію до скла-
ду вакцин, коли не роблять 
ніяких проб? Вколотись або 
вмерти, або відкачують. 2 
довідки на область? Чому 
так багато, а решта хто буде 
відповідати за їхнє здоров'я? 
Чому пише на сайті Моз, що 
вакцинація добровільна?

Оксана Кіналь
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Стаття зібрала майже 60 комен-
тарів на сайті 20minut.ua.

Нагадаємо, 20 жовтня у Терно-
полі провели засідання регіональ-
ної комісії з питань техногенно-е-
кологічної безпеки та надзвичай-
них ситуацій при Тернопільській 
обласній державній адміністрації.

І уже з 21 жовтня Тернопіль-
щина живе за новими правила-
ми. Суть їх зводиться до того, що 
треба бути або вакцинованим, або 
мати негативний ПЛР-тест (за 
72 години до здійснення заходу 
відвідувачами закладу) або екс-
прес-тест на антиген (за 48 годин) 
чи довідку від лікаря про проти-
показання до вакцинації. Це сто-
сується працівників закладів, які 
надають послуги людям, а також 
пересічних громадян, які хочуть 
відвідувати масові заходи, кори-
стуватися міжобласними переве-
зеннями, відвідувати структурні 
підрозділи ОДА, заклади охорони 
здоров'я, фітнес-клуби чи басейни 
та інше.

 Публікуємо найцікавіші ко-
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

порушувати закон.
Публікуємо найцікавіші ко-

ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.
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ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 
097– 161‑41‑50 

Вона приходить на зустріч 
до журналістів одразу після спів-
бесіди з роботодавцем. Каже, що 
з таким «насиченим» минулим 
знайти гідний заробіток нелегко. 
Але немає нічого неможливого для 
того, хто має мету. Тому зараз жін-
ка влаштувалася прибиральницею. 
Робота тимчасова, але це перші 
гроші, які вона заробила чесною 
працею…

Справжнє ім’я співрозмовниця 
просить у публікації не вказувати. 
Бо лише переїхала в орендоване 
житло і боїться, що власники по-
мешкання можуть не зрозуміти. 
Часто Світлана (ім’я змінене на ви-
могу — прим. ред.) говорить про 
те, що мала б уже давно померти, 
якби не… воля Божа.

Із жінкою нас познайомили слу-
жителі реабілітаційного центру для 
жінок «Спасіння», який функці-
онує в селі Метенів, що на Збо-
рівщині. Саме там реабілітантам 
розповідають історію цієї тернопо-
лянки як приклад того, що життя 
змінити не пізно в будь-якому віці.

Я крала. Шукала 
гроші 

— Наркотики. Саме вони мені 
так спортили життя, що мої діти 
виросли без мами, я більше ніж 
20 років була наркозалежною. 
Залишала лише тоді, коли була 
у в'язниці. Чому потрапляла туди? 
Приходилось десь шукати гроші 
на наркотики… Красти… Всяке 
було. За те, що я крала — я від-
повідала «по статті». Я «сиділа» 
не один раз, — розповідає Світлана.

Останній раз у в'язниці жінка 
перебувала півтора року. Каже, 
що цьому «строку» була… рада. І 
саме тоді вперше зрозуміла, що її 
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Я ВЖЕ ВМЕРЛА Б, ЯКБИ НЕ ТЮРМА! 
ПРОВЕЛА «НА ЗОНІ» 11 РОКІВ
Долі  Крадіжки, залежність та 
злочинне життя привели тернополянку 
Світлану «на зону». Загальний термін її 
перебування за ґратами 11 років, стаж 
вживання наркотиків  — майже пів життя. 
Жінка зважилась відверто говорити про 
своє минуле, аби дати приклад комусь, 
хто не вірить, що все можна змінити 

врятувати зможе лише Бог.
— Я всім розповідаю цю історію. 

Коли мені суддя оголошувала ви-
рок, я так і сказала їй: «Бачите, як 
Бог мене любить». А вона у відпо-
відь мені фразу, яка, досі в мене 
в голові чи не щодня. Каже: «А ти 
Бога любиш?» За цих півтора року 
почала читати Біблію. Далі було 
ще страшніше. Я серйозно захво-
ріла. Лікар сказав, що до кінця… 
пів року. Флюорографія показа-
ла, що у мене дві дірки на леге-
ні. Направили в тубдиспансер. 
А я розуміла, що якщо потрапити 
туди, далі звільнюся і можна йти 
прямо на цвинтар, — розповідає 
Світлана. — Я вже не вірила, що 
Бог мене може зцілити, але Біблію 
продовжувала читати. За певний 
час зробила повторний аналіз і там, 
де було дві дірки, залишилось два 
шрами. Лікарі не вірили, — розпо-
відає Світлана.

Вперше спробувала 
в 17 років

Молодість співрозмовниці при-
пала на непростий час у країні. 
Тоді був заборонений алкоголь. 
Тому молодь кинулась «варити» 
наркотичні засоби.

— Був «сухий закон», і в школах 
таке почалось: «Хто не наркоман — 
той бик», — усміхається. — Я пер-
ший раз попробувала і не сподо-
балось. Залишила. Далі заміжжя, 
народила двох дітей. Мій перший 
чоловік, він вже покійний, вживав. 
Спочатку наркомани вдома — це 
для мене була катастрофа. Я його 
виганяла, виливала те, що вони ва-
рили. І ніколи, ніколи б не подума-
ла, що я теж вживатиму. Погоди-
лась спробувати раз, другий. А далі 
сама почала просити. Я не могла 
вигнати чоловіка, я страшенно 
його любила, і двоє дітей. Але він 
дав мені таку «путівку в життя», що 
я сама стала наркоманкою.

Синтетичних наркотиків на той 

час не було. Тому всі варили їх 
на власних кухнях, здебільшого з 
макової соломки. Від цих засобів 
в жінки почали випадати зуби. Ще 
більше здоров’я похитнулось, коли 
була на «метадоновій програмі».

Я вже вмерла б 
— Люди, які ніколи не вживали, 

не зрозуміють цих відчуттів. У мене 
був нормальний стан. Це не таке, 
як людина п'яна, падає. Більшість 
часу я була біля дітей. Було всяке, 
коли не жила з чоловіком — то з 
дітьми сиділа мама. Вона переїха-
ла до нас. Пам’ятаю, казала мені, 
що я краще «ширку» (наркотики) 
варю, ніж борщ, — згадує співроз-
мовниця. — Я вела злочинне життя, 
за яке потім розплачувалась. Мама 
завжди була зі мною. Я дуже дя-
кую їй за все. Вона мені передачі 
возила, коли сиділа.

Вперше в тюрму жінка потра-
пила в 1995-му, їй було 29 років.

— У тюрмі, там суцільні міну-
си. Просто я собі вміла ставити 
рисочки до них і робити плюси. 
Хтось зміг все зрозуміти за один 
раз. Мені треба було декілька, — 
продовжує Світлана. — Наркотики 
там дістати було неможливо. Це 
мене врятувало.

Доводилось їсти 
«баланду» 

Про закони тюрми співроз-
мовниця каже єдиною фразою: 
«Хотілось взяти бомбу і кинути 
на то всьо». Бо стільком жінкам 
на невеликій території ужитися ой 
як непросто.

— Якщо ти залишається лю-
диною — то тобі буде легко всю-
ди. Там теж є людське: якщо ти 
не «гнилиш», пообіцяла і зробила, 
не обманюєш — все і там буде до-
бре, — каже жінка.

Щодо харчування в умовах ув’яз-
нення, то, за словами Світлани, 
щороку ситуація йшла до кращого.

Світлана каже, що якби не тюрма  —  її не було б серед живих, адже лише там вона не 
вживала наркотики

Приходилось десь 
шукати гроші на 
наркотики… Красти… 
Всяке було. За те, 
що я крала  —  я 
відповідала «по статті»

— Як мама приїде — легше, як 
мами нема — приходиться їсти 
«баланду». Але найголовніше теж 
не опуститись нижче плінтуса, щоб 
збирати недоїдки. Тут теж прояв-
ляється характер. Якщо людина 
любить себе — то вона і на волі, і 
в тюрмі буде жити однаково. Були 
випадки, коли приїжджали лікар-
ські комісії, і казали, що на волі 
набагато брудніших людей зустрі-
чали, ніж «на зоні».

Вбила дитину 
за полуницю 

Світлана розповідає історії спів-
камерниць.

— Були різні злочини, пам`ятаю 
жінку, яка вбила свою дитину. 
За клубніку. Може вона не хотіла 
цього зробити, але вдарила дити-
ну сапкою за те, що рвала клуб-
ніку на городі, і дитина померла, 
а жінку посадили, — згадує вона. — 
Найбільше засуджених відбували 
покарання за продаж наркотиків 
та крадіжки.

У тюрмі жінки нормально 
спілкувались між собою. Часто 
позичали одна в одної необхідні 
речі. За них розраховувались чаєм 
чи сигаретами. Гроші «на зоні» 
не ходять. Заборонені і телефони: 
дзвонити можна раз в місяць із 
чергової частини. Також раз в мі-
сяць дозволяли коротке побачення, 
а раз в три — довге.

— Тоді такі «галімі» закони були, 
я не знаю, чи досі є ті обмеження, 
але, наприклад, пінцет або нож-
нички були заборонені. І я навіть 
не просила маму мені привезти, 
бо думаю, якщо будуть «шманати» 
(обшукувати — прим. ред.), то буде 
лишній головний біль. То я собі 
позичала в дівчат, звісно, платила 
за то, бо якщо б знайшли — то ви-
писали б рапорт, і було б непере-
ливки, — говорить вона.

Більшість часу жінки працювали 
у швейному цеху. Шили форми 

для робочих.
— Тюрма мене багато чому на-

вчила: чистоті, порядку, але то, 
що я собі життя вгробила. Хоча, 
якби всього того не було, не знаю, 
чи прийшла б я до Бога, — каже 
жінка.

Двічі жінка проходила реабілі-
тацію. Перший раз — у 2017-му 
році. До того ж, завжди насміхалась 
з людей, які ревно вірять в Бога. 

Змінила життя 
— Тоді в мене відмовляла пе-

чінка, почали боліти ноги. Смерть 
дихала мені в спину. Я знала, що 
сама не впораюсь. Вирішила йти 
в центр. Перший раз я там пробу-
ла три місяці. Але тоді вдома був 
чоловік. Він теж був залежний, і 
в той час був «на програмі». Тобто 
наркозамінні засоби таким людям 
видають у медзакладі легально. І 
саме це мене «витягнуло». Я ще 
два роки вживала, поки чоловік 
не помер, — ділиться Світлана. — 
Вже після його смерті зрозуміла, 
що якщо я не повернусь в центр — 
то піду за ним. Тому в 20-му році 
перед новим роком пішла дру-
гий раз. І цього разу реабілітацію 
пройшла. Зараз допомагаю при 
центру, влаштувалась на роботу, 
знайшла квартиру. Налагодила 
стосунки з доньками.

На думку Світлани, такий 
крок може зробити багато лю-
дей, які залежні. Єдине, що їх 
стримує — страх синдрому аб-
стиненції. Людям, які не можуть 
наважитись піти на реабілітацію, 
пані Світлана радить просто зро-
бити перший крок. І зробити його 
саме зараз. Бо завтра може бути  
пізно.

Довідка
Щоб потрапити у реабілітацій-
ний центр — зверніться за но-
мером 096-57-58-600 (Ігор)
Також у Зборівському районі 
(с. Метенів) є реабілітаційний 
центр для жінок. Звертатись 
за номером 097-24-19-566 
(Наталя)

Відео дивіться 
за посиланням, 
засканувавши  
qr-код
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«ЧАЙКА» НА 
ОДНОЙМЕННОМУ ОСТРОВІ
Спогади  
Ресторан «Чайка» 
став чи не 
найпопулярнішим 
закладом 
повоєнного 
Тернополя. 
Розташований 
на невеличкому 
острівці біля 
перлини міста – 
Ставу. Нам вдалося 
віднайти ретро фото 
цього ресторану, а 
в цьому матеріалі 
ми розповімо його 
історію
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Помстився 
тещі гранатою: 
жовтневі 
новини 
Тернопільщини 
у 1932 році
Статтями про родинні 
порахунки із залученням 
зброї та два роки тюрми для 
чоловіка, який присвоїв 100 
доларів, привертала увагу 
Тернопільщина читачів 
галицької преси наприкінці 
жовтня 1932 року.

ПІМСТИВСЯ ГРАНАТОЮ
 Під кухню в хаті Марти 
Демкович у Шибалині 
повіт Бережани підложив 
хтось гарматне стрільно. 
Підчас варення обіду 
стрільно експльодувало 
й тяжко поранило двоє 
дітей Демковичевої. Під 
замітом злочинного замаху, 
арештовано її зятя Павла 
Теплицького, що задля 
пімсти підложив в кухні 
гранату.
«Діло», 28 жовтня 1932 року

ЗЛОВИЛИ МАЛПУ
 Перед 6 тижнями приїхав 
до Ню Йорку трансорт малп 
і в часі перевозу з корабля 
на сушу одна малпа втікла 
до великого портового 
будинку... Не помогали 
ніякі підступи служби 
ані спеціяльних знавців з 
товариства оборони звірят 
перед жорстокостями. 
Біля 500 доларів шкоди 
зробила малпа тим, що 
отворила пачки з овочами, 
крала сендвичі з візків, 
перевертала начиння то-що. 
Аж спровадили другу малпу і 
вона привабила втікача. 
«Діло», 29 жовтня 1932 року

ЗА ПРИВЛАСНЕННЯ 
ДОЛЯРІВ
 На виїздовій сесії в 
Борщові суд розглядав 
справу 100 долярів, які 
осеню 1931 р. прийшли 
з Америки до Юрка 
Ковальчука в Королівці біля 
Товмача. Почта помилково 
відіслала ті гроші до 
Королівки повіту Борщів. 
Припадок хотів, що там 
жив також чоловік, який 
звався Юрко Ковальчук. Він 
ті грошщі відібрав. Тепер 
справа вияснилася і Юрко 
Ковальчук із Королівки 
біля Борщова відповідав за 
привласнення 100 долярів. 
Його засудили на два роки 
тюрми з обовязком звороту 
100 долярів...
«Діло», 31 жовтня 1932 року

P.S. Зберігаємо правопис 
старих новин.

КОРОТКОКОРОТКО

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

Тернопіль 50-их років був зов-
сім не схожим на місто, яке ми 
бачимо зараз. Наслідки Другої 
світової — зруйновані будів-
лі, сміття і ще раз сміття були 
всюди, а відбудова міста впала 
на плечі тернополян.

Разом з відбудовою Файного 
міста багато довелося і зміню-
вати. Так, невелику річку Рудка 
пустили вздовж вулиці Набереж-
на, зараз це вулиця Білецька, 
відновили і затоку до Ставу з 
островом посередині. Сам острів 
штучно збільшили та досипали 
сміттям від повалених у центрі 
міста будівель, а на ньому звели 
«культовий» для своїх часів рес-
торан «Чайка».

Який вигляд мав 
ресторан 

Звели його на початку 1950-их 
років. Навколо ресторану тоді ще 
не було ані дерев, як зараз, ані 
спортивного майданчика. Лише 
ресторан, до якого можна було 
дійти дерев’яним мостом.

Чому ж ресторан назвали «Чай-
ка», краєзнавці, яких ми запита-
ли, відповіді не знають.

Краєзнавець та історик Олек-
сандр Столяров про сам заклад 
писав, що він на свій час був 
шикарним і досить швидко став 
популярним, попри безгрошів’я 
у населення на той час.

Ресторан був невеликим, знач-
но меншим за багато сучасних 
закладів харчування у Тернополі 
та одноповерховим. Вибір страв 
був також невеликим, як і на-
поїв, а закордонних годі було й 

У свій час ресторан був єдиною спорудою на острівці

Вид на острів «Чайка» 2019 рік

Він і досі  
лишається місцем 
відпочинку  
тернополян, там 
часто можна зустріти 
рибалок

з ресторану. Вони обов’язково 
брали з собою хліб, аби погоду-
вати коропів. До слова, рибалок 
на острівці не було, адже там 
рибалити забороняли, а водойму 
спеціально зариблювали.

Чому зник та що 
стало з островом 

А зник ресторан наприкінця 
50-их років, коли біля Терно-
пільського замку спорудили і 
відкрили новий заклад «Хвиля», 
прямого конкурента «Чайки».

А вже від назви славнозвісно-
го ресторану почали називати і 
затоку — «Чайка», а першим ос-
трівцем Закоханих був не той, 
що ми знаємо, а там, де колись 
був ресторан. Все тому, що після 
закриття ресторану на лавочках, 
що були на острівці, полюбляли 
сидіти закохані пари.

А нинішнє місце закоханих 
назвали на противагу — остро-
вом Розлуки, хоча офіційна його 
назва була Острів Сидоренка та 
Коваленка, на честь ініціаторів 
його створення.

Пізніше, наприкінці 80-их 
на «Чайці» був навіть корабель, 
ним не плавали, а збудували 
лише, щоб збільшити кількість 
посадочних місць ресторану «На-
зарія», про який ми розповімо 
в наступних публікаціях.

Зараз же на однойменному 
острові нічого й не нагадує про 
існування колись популярного 
ресторану. 

Він і досі лишається місцем 
відпочинку тернополян, там до-
сить часто можна зустріти місце-
вих рибалок та спортсменів, адже 
на «Чайці» встановили спортивні 
тренажери.

знайти.
— Пам’ятаю такий заклад, хоч 

і не відвідував його, — розповідає 
краєзнавець Юрій Ковальков. — 
Як мені говорили знайомі, він 
був дуже популярним в 50-ті, з 
простими, але водночас смач-

ними стравами, хоч ресторан і 
не був схожим на ті заклади, які 
ми бачимо сьогодні та для тих да-
леких років він був «культовим».

Була навіть своя традиція 
у тернополян, які поверталися 
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СЕРЕДА, 27 жовтня

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
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 Земля, наближена 
до неба
07.20 Край пригод
08.05, 09.05 Погода
08.10 Т/с «Таємний агент» …
09.15 Телепродаж
09.50 Т/с «Серцебиття» …
11.35, 18.20 Соцiальне ток-шоу 
«По-людськи»
12.35 Д/с «Дикi Дива»
13.10, 01.25 Прозоро: про 
актуальне
14.00 Країна пiсень
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Наталiя 
Валевська
16.05 Мiста та мiстечка
16.30 Д/с «Боротьба за ви-
живання»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с «Тваринна зброя»
19.55 Д/с «Супер — чуття»
22.00 Полюси
23.00 Перша шпальта
00.25 Т/с «Бальтазар» 
03.00 Я вдома
03.30 Х/ф «Ярослав Мудрий»
04.40 ВУКРАЇНI

1+1
05.35, 04.20 «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, 02.40 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 Т/с «Моя улюблена 
Страшко»
21.30, 22.35, 23.55 Т/с «Свати»
23.45 «ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня»
00.05 Х/ф «Темнi часи»
IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 22.00 «Слiдство вели… 
з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером»
10.00, 11.00 «Корисна про-
грама»
12.25 Х/ф «Дiана: Iсторiя 
кохання»
14.40, 15.40 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок»
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00, 03.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Велика справа»
23.45 Т/с «Хороша дружина»
01.25 Х/ф «Буднi карного 
розшуку»
04.15 «М/ф»

ICTV
04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей
04.20 Факти
04.40 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»
10.55, 13.30 Х/ф «Цар скор-
пiонiв-4: У пошуках влади»
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Т/с «Розтин покаже-2»
14.45, 16.30 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ-2»
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.25, 01.45 Секретний фронт
21.30 Т/с «Пес-6» 16+ Прем'єра
22.35 Т/с «Юрчишини-2» 16+ 
Прем'єра
23.50 Х/ф «Анаконда»
02.40 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли мi вдома»
06.05 Т/с «Комiсар Рекс»
08.00 «МастерШеф Професiо-
нали» …
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа» …
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.40, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05 «СуперМама» …
20.15, 22.50 Т/с «Некероване 
кохання» …
23.05 Т/с «Крiпосна»
НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.15 «Орел i решка»
09.20 Т/с «Надприродне»
12.40 «Кохання на виживання»
14.45 Х/ф «Неймовiрний Халк»
17.00 «Хто зверху?» …
19.00 «Дiти проти зiрок»
20.35 Х/ф «Ворог держави»
23.05 Х/ф «Конвоїри»
01.25 «Вар'яти» …
02.35 «Служба розшуку дiтей»
02.40 «Зона ночi»
04.50 «Абзац!»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Т/с «Прибулець»
10.30 Х/ф «Двiйник»
12.40, 16.00, 03.50 Панянка-се-
лянка
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
17.00 Богиня шопiнгу. Батли 
за патли
18.00 4 весiлля
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою
22.30, 23.30, 02.15 Країна У
23.00 Одного разу в Одесi
00.00 Т/с «Нове життя Васи-
лини Павлiвни»
01.00 Танька i Володька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
08.50 Т/с «Охотники за древ-
ностями»
10.45 Х/ф «День Независимос-
ти: Возрождение»
13.00 Т/с «Братья по крови-2»
15.55, 16.55, 19.30 «Затерян-
ный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
20.20 Т/с «Козырное место»
22.25, 00.00 Т/с «CSI: Место 
преступления»
01.50 «Видеобимба-2»
04.45 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

ЧЕТВЕР, 28 жовтня

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
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 Земля, наближена 
до неба
07.20 Край пригод
08.05, 09.05, 05.05 Погода
08.10 Т/с «Таємний агент» …
09.15 Телепродаж
09.50 Т/с «Серцебиття» …
11.35, 18.20 Соцiальне ток-шоу 
«По-людськи»
12.35 Д/с «Дикi Дива»
13.10, 01.25 Прозоро: про 
актуальне
14.00 Країна пiсень
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Анатолiй 
Гнатюк
16.25 Буковинськi загадки
16.30 Д/с «Дикi тварини»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с «Тваринна зброя»
20.00 Д/ц «Дайвiнг з акулами»
22.00 Полюси
23.00 Схеми. Корупцiя 
в деталях
00.25 Т/с «Бальтазар» 
03.00 Я вдома
03.30 Х/ф «Ярослав Мудрий»
04.50 Невiдомi Карпати

1+1
05.35, 04.20 «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, 03.05 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»
20.31 «Проспорт»
20.33 «Чистоnews 2021»
20.40 Т/с «Свати»
21.45 «Право на владу 2021»
00.45 «ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня»
00.55 Х/ф «Пiд покровом ночi»
IНТЕР
05.00, 04.50 «Телемагазин»
05.30, 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 «Ромi» …
14.40, 15.40 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок»
18.00, 19.00, 03.55 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00, 03.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Велика справа»
23.45 Т/с «Хороша дружина»
01.30 Х/ф «Беремо все 
на себе»

ICTV
04.00 Еврика!
04.05 Факти
04.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Скетч-шоу «На трьох»
11.00, 13.30 Х/ф «Цар скор-
пiонiв-5: Книга Душ»
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Т/с «Розтин покаже-2»
14.45, 16.30 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ-2»
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.25, 01.50 Анти-зомбi
21.30 Т/с «Пес-6» 16+ Прем'єра
22.35 Т/с «Юрчишини-2» 16+ 
Прем'єра
23.50 Х/ф «Анаконда-2: Полю-
вання на прокляту орхiдею»
02.45 Я зняв!
03.50 Скарб нацiї

СТБ
05.20 Т/с «Комiсар Рекс»
08.20 «МастерШеф Професiо-
нали» …
12.05, 14.50 Т/с «Слiпа» …
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.40, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05 «СуперМама» …
20.15, 22.50 Т/с «Некероване 
кохання» …
23.05 Т/с «Крiпосна»
НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.20 «Орел i решка»
09.25 Т/с «Надприродне»
12.55 «Кохання на виживання»
14.55 Х/ф «Норбыт»
17.00, 19.00 «Хто зверху?» …
21.10 Х/ф «Блейд»
23.45 Х/ф «Корабель-привид» 
01.40 «Вар'яти» …
02.35 «Служба розшуку дiтей»
02.40 «Зона ночi»
04.50 «Абзац!»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Т/с «Прибулець»
10.30 Х/ф «Форсаж»
12.40, 16.00, 03.50 Панянка-се-
лянка
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
17.00 Богиня шопiнгу. Батли 
за патли
18.00 4 весiлля
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою

22.30, 23.30, 02.15 Країна У
23.00 Одного разу в Одесi
00.00 Т/с «Нове життя Васи-
лини Павлiвни»
01.00 Танька i Володька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
08.15 Т/с «Охотники за древ-
ностями»
10.10 Х/ф «Царство небесное»
13.05 Т/с «Братья по крови-2»
15.55, 16.55 «Затерянный мир»
17.55, 01.50 «Секретные 
материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 «Секретные материалы 
2021» (дайджест)
20.20 Т/с «Козырное место»
22.25, 00.00 Т/с «CSI: Место 
преступления»
02.05 «Видеобимба-2»
04.45 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

П`ЯТНИЦЯ, 29 жовтня

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.50, 02.10, 
05.10 Новини
07.05 Земля, наближена 
до неба
07.20 Край пригод
08.05, 09.05 Погода
08.10 Т/с «Таємний агент» …
09.15 Телепродаж
09.50 Т/с «Серцебиття» …
11.35, 18.20 Соцiальне ток-шоу 
«По-людськи»
12.35 Д/с «Дикi Дива»
13.10, 00.40 Прозоро: про 
актуальне
14.00 Країна пiсень
15.10, 21.45, 00.25, 02.45, 
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Пiснi про 
кохання
16.30 Д/с «Дикi тварини»
17.00, 01.20 Прозоро: про 
головне
19.10 Д/ц «Дайвiнг з акулами»
19.55 Д/с «Супер — чуття»
22.00 Х/ф «Пригоди Жуль 
Верна. Загадковий острiв»
03.00 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»
04.40 Невiдомi Карпати

1+1
06.00 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Лiга смiху 2021»
22.40 «Маскарад»
00.25 Х/ф «Вiкторя та Абдул»
02.40 Х/ф «Мiст шпигунiв»
IНТЕР
05.20, 23.50 «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 «Єлизавета: Золо-
тий вiк»
14.40, 15.40, 01.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок»
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «007: Казино Рояль»
04.00 «Орел i решка. Переза-
вантаження»

ICTV
04.00, 01.25 Факти
04.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм
10.10, 20.10 Дизель-шоу …
11.45, 13.15, 23.00, 01.50 Скетч-
шоу «На трьох»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Т/с «Розтин покаже-2»
15.00, 16.15 Т/с «Пес»
16.50 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ-2»
18.45 Факти. Вечiр
03.40 Скарб нацiї
03.45 Я зняв!
03.50 Еврика!
03.55 Служба розшуку дiтей

СТБ
04.40 Х/ф «Бiльше, нiж друг»
07.00, 19.00, 22.50 «Холостячка 
Злата Огнєвiч» …
11.30, 00.00 «Як вийти замiж»
12.20, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» 
…
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
01.00 «Битва екстрасенсiв»
НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «Вар'яти» …
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.15 «Орел i решка»
09.25 «Пекельна кухня»
11.40 «Екси»
13.50 «Дiти проти зiрок»
15.10 Х/ф «Суддя Дредд»
17.00 Х/ф «Блейд»
19.40 Х/ф «Блейд 2»
22.00 Х/ф «Блейд: Трiйця»
00.25 Х/ф «Примари з Марса» 
02.10 «Служба розшуку дiтей»
02.15 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Т/с «Прибулець»
10.30 Х/ф «Подвiйний форсаж»
12.40, 16.00, 03.50 Панянка-се-
лянка
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
17.00 Богиня шопiнгу. Батли 
за патли
18.00 4 весiлля
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою
22.30, 23.30, 02.15 Країна У
23.00 Одного разу в Одесi
00.00 Т/с «Нове життя Васи-
лини Павлiвни»
01.00 Танька i Володька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
09.25 Т/с «Охотники за древ-
ностями»
10.25 Х/ф «Леди Ястреб»
13.00 Т/с «Братья по крови-2»
15.55 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15, 02.05 «Спецкор»
18.50, 02.40 «Джедаи»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 Х/ф «Фантастическая 
четверка»
21.40 Х/ф «Фантастическая 
четверка-2: Вторжение Сере-
бряного Серфера»
23.15 Х/ф «День Независи-
мости»
03.15 «Совершенно секрет-
но-2017»
03.45 «Видеобимба-2»
05.45 Телемагазины

СУБОТА, 30 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 «Поруч з Iсусом: 
Йосип з Назарета»
11.55 Х/ф «Поруч з Iсусом: 
Юда»
13.45, 04.00 Х/ф «Веселi 
Жабокричi»
15.15 Країна пiсень
16.20 Концерт. Наталiя 

Валевська
16.55, 00.05 Х/ф «Пригоди 
Жуль Верна. Загадковий 
острiв»
18.50 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
21.25 Д/с «Особливий загiн. 
Супер — чуття»
22.25 Д/с «Боротьба за ви-
живання»
01.45 Невiдомi Карпати
01.55, 03.55 Погода
02.25 Д/с «Дикi тварини»
02.50 Бiгус Iнфо
03.20 Перша шпальта
04.10 ВУКРАЇНI

1+1
05.30, 06.00, 07.00 «Життя 
вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
18.30 «Свiт навиворiт — 13. 
Еквадор»
19.30, 04.25 ТСН
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Маскарад»
22.00 «Жiночий квартал 2021»
23.40 «Свiтське життя. 2021»
00.40 Х/ф «Фатальна спокуса» 
03.00 Х/ф «Вiкторя та Абдул»
IНТЕР
05.10 «Телемагазин»
05.40 «Орел i решка. Переза-
вантаження»
06.35 «М/ф»
07.00 Х/ф «Жандарм iз 
Сен-Тропе»
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.00 «Все для тебе»
11.00 «Позаочi»
12.00 Х/ф «Людина-амфiбiя»
14.00 Т/с «Нi кроку назад!» 
(12+) 1–6 сс. Заключна
20.00, 03.45 «Подробицi»
20.30 «Мiсце зустрiчi»
22.05 Т/с «Побачити океан» 
(12+) 1–4 сс. Заключна
01.55 Х/ф «Казка про жiнку та 
чоловiка»
03.15 Х/ф «Iдеальний чоловiк»

ICTV
05.35 Скарб нацiї
05.45 Еврика!
05.50 Факти
06.20 Анти-зомбi
07.15 Громадянська оборона
08.15 Прихована небезпека
09.15, 13.00 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ-2»
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф «Стрiлець»
16.55 Х/ф «Подорож до центру 
Землi»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Подорож-2: Таємни-
чий острiв» …
21.00 Х/ф «Розлом Сан-Ан-
дреас»
23.25 Х/ф «Швидше кулi» 
01.25 Х/ф «Анаконда»
02.45 Х/ф «Анаконда-2: Полю-
вання на прокляту орхiдею»
03.35 Я зняв!

СТБ
05.25, 10.55 Т/с «Некероване 
кохання» …
07.50 «Неймовiрна правда 
про зiрок»
16.40 «Хата на тата» …
19.00 «Україна має талант»
22.00 «МастерШеф» …

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 «Хто проти блонди-
нок?» …
08.05, 10.00 «Kids time»
08.10 Х/ф «Пiвнiчний полюс»
10.05 «Орел i решка. Земляни»
11.00 «Орел i решка. Чудеса 
свiту»
13.15 «Хто зверху?» …
15.40 М/ф «Альоша Попович i 
Тугарин Змiй»
17.05 М/ф «Добриня Микитич i 
Змiй Горинич»
18.35 Х/ф «Капiтан Марвел» …
21.00 Х/ф «Чорна Пантера» …
23.50 Х/ф «Клiк: З пультом 
по життю»
02.00 «Вар'яти» …
02.10 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок

10.00 Х/ф «Залiзний Ганс»
11.30 Х/ф «Диявол з трьома 
золотими волосинами»
12.30, 14.00, 15.30, 23.20, 
00.50, 03.35 Одного разу пiд 
Полтавою
13.30, 15.00 Танька i Володька
17.00 Х/ф «Потрiйний форсаж: 
Токiйський дрiфт»
19.00 Х/ф «Форсаж 4»
21.00 Х/ф «Форсаж 5»
00.20 Одного разу в Одесi
02.35 Зiрки, чутки та галлiвуд
04.05 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
09.00 «Випы и топы»
10.50, 01.10 «Затерянный мир»
12.50 Х/ф «В поисках сокро-
вищ нибелунгов»
15.15 Х/ф «Копье судьбы»
17.50 Х/ф «В поисках янтарной 
комнаты»
20.05 Х/ф «Скалолаз»
22.15 Х/ф «Миньон» 
00.10 Т/с «Охотники за древ-
ностями»
03.10 «Совершенно секрет-
но-2017»
05.45 Телемагазины

НЕДIЛЯ, 31 жовтня

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 02.30 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
00.35, 02.05 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 Цiна вiри
14.40 Телепродаж
15.10 UA: Фольк. Спогади
16.25 Концертна програма 
Романа Скорпiона
17.45 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
19.55 Д/ц «Дикий свiт»
21.25, 03.25 Х/ф «Дворецький»
00.05 Розважальна програма 
з Майклом Щуром
01.00 Д/ф «Вибiр»

1+1
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт — 13. 
Еквадор»
11.00, 02.45 «Свiт навиворiт»
18.30 «Свiтське життя. 2021»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танцi з зiрками 2021»
00.20 «Лiга смiху 2021»

IНТЕР
05.05 Х/ф «Якщо йдеш, то йди»
06.55 Х/ф «Жандарм 
у Нью-Йорку»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше 
життя»
12.50 «Речдок. Велика справа»

17.15 Х/ф «007: Казино Рояль»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Т/с «Нi кроку назад!» …

ICTV
04.15 Еврика!
04.20 Факти
04.45 Не дай себе обдурити
05.45 Прихована небезпека
06.40 Анти-зомбi
07.40 Секретний фронт
08.40 Громадянська оборона
09.40 Х/ф «Атомна блондинка»
11.55, 13.00 Х/ф «Солт»
12.45 Факти. День
14.05 Т/с «Пес»
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «Рятувальники 
Малiбу»
23.45 Х/ф «Водiй для копа»
01.35 Х/ф «Цар скорпiонiв-2: 
Сходження воїна»
СТБ
04.50 Т/с «Тiльки скажи» …
09.10 «МастерШеф» …
13.45 «СуперМама» …
18.40 «Битва екстрасенсiв»
21.00 «Один за всiх»
22.10 «Таємницi ДНК»
23.20 «Україна має талант»

НОВИЙ КАНАЛ
05.45, 23.25 «Вар'яти» …
06.45, 08.15 «Kids time»
06.50 М/ф «Том i Джеррi: 
Загублений дракон»
08.20 М/ф «Альоша Попович i 
Тугарин Змiй»
10.00 М/ф «Добриня Микитич i 
Змiй Горинич»
11.25 Х/ф «Клiк: З пультом 
по життю»
13.40 Х/ф «Капiтан Марвел» …
16.05 Х/ф «Чорна Пантера» …
18.55 Х/ф «Учень Чародiя»
21.00 Х/ф «Принц Персiї: Пiски 
часу»
02.15 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф «Бi Мувi: Медова 
змова»
11.30 Х/ф «Рапунцель»
12.30, 14.00, 15.30, 00.30, 
02.15 Одного разу пiд 
Полтавою
13.30, 15.00 Танька i Володька
17.00 Х/ф «Форсаж 6»
19.25 Х/ф «Форсаж 7»
22.00 Х/ф «Форсаж 8»
01.45, 03.15 Одного разу 
в Одесi
03.45 Панянка-селянка

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.05 «Джедаи 2020»
08.10, 00.00 «Затерянный  
мир»
12.20 Х/ф «Лучшие из лучших»
14.20 Х/ф «Лучшие из луч-
ших-2»
16.20 Х/ф «Лучшие из луч-
ших-3»
18.10 Х/ф «Лучшие из луч-
ших-4»
20.00 Х/ф «Особо опасен»
22.05 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан»
02.05 «Видеобимба-2»
04.40 «Лучшее»
04.45 «Злоумышленники»
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №42

Передплатний індекс
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ТИЖНЕВИК «RIA ПЛЮС»
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації «RIA плюс» №507-107 ПР, серія 
ТР, видане 10.08.2011 р. Державним комітетом телебачення і радіомовлення України. Засновник ТОВ «РІА 
Холдинг». Видавець з 2006 року — ТОВ «Видавництво «РІА»; адреса: 21032, м.Вінниця вул. Ширшова, 3а

Газета є членом «Української Мережі 
Оголошень».

Газета є членом Всесвітньої Газетної Асоціації

Газета є членом асоціації видавців періодичної  
преси України.

Тижневик «RIA плюс» доставляють за передплатою 
підприємствам Тернопільщини та провідним підприє 
мствам України.

Безкоштовне розповсюдження друкованого ЗМІ оплачено рекламодавцем. 
Реклама позначається реєстраційним номером та друкується відмінним від основного шрифтом. Матеріали у 
рубриках «Зроблено в Тернополі», «Новини компаній», «Шопінг», «Політична позиція» та «Прес-служби» публі-
куються на правах реклами. Редакція не завжди поділяє думки авторів та не несе відповідальності за тексти 
реклами й оголошень. Передрук матеріалів — тільки з дозволу редакції. 
Буквосполучення RIA, РИА, РІА (а також у сполученні з будь-якими словами та висловами),  
графічні зображення вказаного, заборонені для копіювання згідно з авторськими правами.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ
м. Тернопіль, вул. Дубовецька, 1-Б
(колишній будинок офіцерів). Працюємо 9.00-18.00.
Поштова адреса: 46001, м. Тернопіль, вул. Дубо-
вецька 1-Б.
Телефони редакції: 
(0352) 43-00-50, 43-00-56 
Телефони кур’єрської служби і передплати: 
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Івaн Цaрeвич розповідає при-
ятeлю:
— A я одружився нeдaвнo. Ha 
жабці. Taк ось, вона вдарилася об 
землю — і cтaлa дівчиною!
— Блoндинкa?
— Aгa!
— Kрacивa?
— Aгa!
— Розумнa?
— Та як cкaзaти... Haпевно, cильнo 
вдарилася.

***
— Запрошуємо випробувати наші 
послуги! Оплата нашого сервісу 

стала ще зручніше!
— Для мене сам факт необхідності 
оплати — дуже велика незруч-
ність...

***
Жінка, яка замовила послугу 
«Чоловік на годину» для ремонту 
електропроводки, стала вдовою за 
двадцять хвилин.

***
Суперзірки скаржаться, що через 
карантин втратили роботу, а дер-
жава їм не допомагає.
— А хто їм заважає виступати в 
підземних переходах?

— На тлі тих, хто там вже співає, 
вони будуть мати вигляд провін-
ційної самодіяльності.

***
— Уявляєш, у моєму саду вели роз-
копки й виявили скелет римського 
солдата!
— Трясця, і як тобі вдалося викру-
титися?

***
Розмовляють дві собаки в клініці 
Павлова. Одна каже:
— Дивись, он мужики йдуть, які 
на світло лампочки реагують. Як 
лампочка запалюється, вони їжу 

дають.
***

Помер громадянин, йде по тому 
світу, дивиться — поїзд в пекло, а 
біля вікна сидить його теща. Він 
запитує:
— Мамо, ви на роботу чи на про-
цедури?

***
Мій 7-річний син показав мені 
свою саморобку і запитав: «Тобі 
подобається чи ти вражений?»
Відтепер я теж буду давати людям 
тільки ці дві опції на вибір.

***

РОЗВАГИ
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ОВЕН В останньому 
місяці осені Овнів чека-

тимуть зміни. Це стосується як 
і особистісного зростання, так і 
професійної сфери. Сприятли-
вий час, щоб позбавлятися від 
шкідливих звичок і залежностей. 

ТЕЛЕЦЬ Тельцям буде 
важливо зосередитися 
на стосунках з іншими 

людьми. Ви відчуєте, що до-
машній затишок приваблює вас 
більше, ніж галасливі посидень-
ки. Якщо у стосунках назрівали 
проблеми, саме час попрацюва-
ти над ними і зміцнити зв'язок

БЛИЗНЮКИ У листопаді 
Близнюки жадають уваги 

 і визнання їхньої праці 
по достоїнству. У цьому місяці 
вам належить перемістити фокус 
уваги на роботу і здоров'я. Цього 
місяця ви енергійні і зможете 
доводити розпочате до кінця.

РАК У цьому місяці 
під впливом Сонця в 
знаку, Раки особливо 

потребуватимуть любові і уваги 
оточуючих. Вони не зможуть 
довго залишатися на самоті і 
багато часу будуть проводити зі 
своїм партнером.

ЛЕВ В останньому місяці 
осені Левам захочеться 
більшої приватності. 

Вам важливо знати, що є таке 
місце, де можна сховатися від 
усіх труднощів і негараздів. 
Також може зрости роль батьків 
у вашому житті. 

ДІВА Діви сконцентру-
ються на допомозі ін-
шим. Пріоритетом стане 

допомога рідним і близьким. 
Практичність і конструктивність 
представників знака допоможе 
досягти успіхів.

ТЕРЕЗИ Головними 
завданнями для Терезів 
стануть зміцнення 

матеріального благополуччя і 
збільшення доходів. З'явиться 
можливість розплатитися з 
боргами і вирішити фінансові 
питання. Однак економити також 
не вийде, вас чекають підвищені 
витрати.

СКОРПІОН У фокусі 
Скорпіонів буде вирі-

шення власних проблем і важли-
вих справ. Можливо, ви будете 
егоїстичні, однак це необхідно 
для вас, щоб вирішити, в якому 
напрямку рухатися для досягнен-
ня максимальних результатів. 

СТРІЛЕЦЬ У цьому 
періоді Стрільцям захо-
четься усамітнення. Це 

не означає, що ви будете проти 
визнання ваших праць і докла-
дених зусиль, ось тільки діяти 
будете швидше приховано. 

КОЗЕРІГ У листопаді Ко-
зероги будуть віддавати 
свою увагу суспільному 

життю. Нові знайомства можуть 
виявитися впливовими. Однак 
ваша соціальна активність може 
спровокувати спалахи ревнощів 
з боку партнера.

ВОДОЛІЙ Вся увага 
Водоліїв в листопаді 
буде прикута до питань 

кар'єри. Можливо, ви розпла-
нуєте подальші кроки, які допо-
можуть просунутися кар'єрними 
сходами найближчим часом. 

РИБИ Риби відчують 
тягу до нових знань, які 
допоможуть розши-

рити кругозір. Можливо, ви 
кардинально переглянете свою 
життєву філософію. Ви будете 
неухильно слідувати вашим 
внутрішнім переконанням. 

Гороскоп на листопад

АНЕКДОТИ

СЕРЕДА, 
27 ЖОВТНЯ

+0°С     +12°С ‑1°С     +8°С

ЧЕТВЕР, 
28 ЖОВТНЯ

+3°С     +14°С +2°С     +12°С

П’ЯТНИЦЯ, 
29 ЖОВТНЯ

+4°С     +15°С +5°С     +13°С

СУБОТА, 
30 ЖОВТНЯ

+7°С     +14°С +5°С     +13°С

НЕДІЛЯ, 
31 ЖОВТНЯ

+7°С     +12°С +6°С     +12°С

ПОНЕДІЛОК, 
1 ЛИСТОПАДА

+4°С     +11°С +3°С     +11°С

ВІВТОРОК, 
2 ЛИСТОПАДА

+10°С     +15°С +4°С     +12°С

Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

Цього тижня  
іменини  
святкують

27 жовтня: 
Гнат, Кузьма, 
Максиміліан, Михайло, 
Назар, Петро, Парасковія.

28 жовтня: 
Афанасій, Денис, Дмитро, 
Юхим, Іван, Лук'ян, 
Семен, Ян.

29 жовтня: 
Олексій, Георгій, 
Дементій, Євген, Єгор, 
Іван, Леонтій, Ян.

30 жовтня: 
Олександр, Андрій, 
Антон, Дем'ян, Йосип, 
Кузьма, Леонтій.

31 жовтня: 
Андрій, Гавриїл, Давид, 
Йосип, Лука, Микола, 
Семен, Сергій, Теодор, 
Федір, Юліан, Єлизавета, 
Єфросинія, Злата.

1 листопада: 
Дмитро, Іван, Леонтій, 
Сергій, Фелікс, Ян.

2 листопада: 
Олександр, Артем, 
Герман, Іван, Леонід, 
Михайло, Микола, Павло, 
Петро, Ян, Аріна, Ірина, 
Матрона.

***
— Йосю! Я тобі не заважала 
мене слухати? Так ось, будь 
добрий, прошу мене не пере-
бивати!

***
Ще один короткий анекдот: 
Кілька жінок сидять і мовчать.

***
— Як же добре стало, настрій 
піднявся і дихається легше.
— Закохалася?
— Зарплату отримала...

***
У літаку кричала дитина, і я не 
міг заснути. Замовив віскі, ду-
мав, допоможе, але батьки ма-
люка заборонили його поїти.

***

БК ЗАЛІЗНИЧНИКІВ

В’ЇЗД ДО МІСТА

ПАМ’ЯТНИК ЛЬОТЧИКАМ–ВИЗВОЛИТЕЛЯМ

З одного ракурсу

Як змінився проспект 
Бандери

БУЛО:
Раніше проспект звався вулицею 
Леніна. На перехресті у 60–х була 
зелена зона та дерева

БУЛО:
Такий вигляд мав в’їзд до міста. 
Біля зупинки стояв постамент 
«Тернопіль»

БУЛО:
Біля літака був постамент з написом 
«Льотчикам — учасникам боїв за 
Тернопіль у Великій Вітчизняній війні 
1941–1945 років» 

СТАЛО:
Тут збудували будинок культури 
Залізничників. Це чи не єдина 
споруда в місті, де ще залишилася 
радянська символіка

СТАЛО:
Тепер тут чимало кіосків. Плитка 
з «брежнєвки» обвалюється, а 
більшість балконів у всіх різні

СТАЛО:
Цей постамент залишився, однак 
вже без напису


