ЗАЛИШИВСЯ ОДИН НА ВСЕ СЕЛО

ДЕ КРАЩЕ ВІДЗНАЧИТИ
СВЯТО У ТЕРНОПОЛІ

с. 8-9

СЕРЕДА

17 листопада 2021

№46

с.7

Передплачуйте газету
за телефоном
098-477-12-70

ЧЕСНІ АВТОМОБІЛІ З
США ТА ЄВРОПИ с. 6

Газета є членом Всесвітньої Газетної Асоціації

Номер для подання
оголошень
098-477-12-70

TE.20MINUT.UA

ЕКСКЛЮЗИВНО ІЗ ТЮРМИ

ЯК ЖИВУТЬ ДОВІЧНО ЗАСУДЖЕНІ ТА УВ'ЯЗНЕНІ
 Тісна камера, у якій кілька людей, та

вікна з решітками. Свіже повітря лише за
розкладом, а на обід визначена кількість
їжі, яку подають через отвір у дверях. Тут
є ті, хто відбувають покарання за незначні
і дуже страшні злочини
 Ми побували там, куди не можна

потрапити пересічній людині.
Ексклюзивний репортаж із Чортківської
установи виконання покарань, де
перебувають довічно засуджені та люди,
які чекають на вирок суду
с. 3

РЕКЛАМА

ГОЛОВНЕ
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Будинки  Половина багатоповерхівок
міста дісталася компанії з Кременчука.
Місцеві не вірять, що чужа фірма буде
перейматися і вирішувати їхні проблеми.
Як вона зібралася працювати в Тернополі?
Ми в них запитали
МАРІЯ БОЧАН, MARIIA.BOCHAN@GMAIL.
COM, 096– 286‑68‑23

1 листопада Тернопільська міськрада на своєму сайті оприлюднила
рішення виконкому № 974 «Про
призначення управителя групи
багатоквартирних будинків міста
Тернополя». Відповідно до нього,
389 (!) багатоквартирних будинків
Тернополя отримали нового управителя, але не місцевого.
ТзОВ «Керуюча Компанія «Будсервіс» із м. Кременчук Полтавської області тепер вестиме господарство у тернопільських багатоповерхівках. Ця фірма не тільки
«забрала» під себе пів Тернополя,
а й вирішила підняти тариф. Про
це свідчать оголошення на під'їздах будинків. Якими насправді
будуть тарифи від нового управителя, а також про нові послуги і
матеріально-технічне забезпечення, більше дізналися журналісти
«RIA плюс».

Що за компанія
За даними Youcontrol, ТОВ «Керуюча Компанія «Будсервіс» зареєстроване 13 років і 7 місяців тому
і є недержавним підприємством.
Уповноважена особа — Сергій
Зінченко. Розмір статутного капіталу — 2 113 000,00 грн. Основним
видом діяльності є управління
нерухомим майном за винагороду або на основі контракту. Місцезнаходженням юридичної особи
є місто Кременчук Полтавської
області. Кінцевим бенефіціаром
є Руслан Крамаренко з Києва.
Представники компанії сповістили «RIA плюс» листом на поштову скриньку, що «Будсервіс» —
це українська мережа, яка надає
послуги з управління житловою
нерухомістю. Компанія обслуговує клієнтів у 14 регіонах України,
а у Тернополі буде власна компанія
«Будсервіс Тернопіль». За словами
представників, їхня мережа нічим

не відрізняється від таких мереж,
як АТБ, Сільпо чи Multiplex.
У компанії кажуть, зі своїм приходом дають жителям Тернополя:
 можливість обирати тариф;
 якісну аварійну службу;
 прозорі послуги;
 звітність;
 цілодобову клієнтську підтримку у вигляді кол-центру;
 систему співпраці з ОСББ.
Нам вдалося поспілкуватися з
керівником відділу комунікацій
ТзОВ «Керуюча Компанія «Будсервіс» Ксенією Чепенко, яка відповіла на більшість запитань, які
хвилюють тернополян. Вона каже,
що всі проблеми у Тернополі почалися із відмови передати новому
управителю необхідну документацію по будинках. За її словами, КК
«Коменерго-Тернопіль» навідріз
відмовився передати документацію.
Це конкуренція, вважає жінка.

Чому обрали
Тернопіль
Тернополян цікавить, чому компанія з Кременчука вирішила обслуговувати будинки в Тернополі,
це питання ми адресували фірмі.
— Позиція нашої компанії така,
що ми хочемо надавати якісне
управління будинкам по всій
Україні. Хочемо, щоб у нас правильно формувався ринок. Щоб
кожне місто України могло скористатися, обрати наші послуги.
Так само ми співпрацюємо із
ОСББ. Ми проти погано наданих
послуг. Ми чесні: якщо на фонді
будинку грошей немає, то роботи
виконати не зможемо. Але завжди
спілкуємося з мешканцями і пропонуємо різні варіанти для того,
щоб той чи інший будинок зміг
відновити свій житловий фонд, —
каже Ксенія Чепенко.
Відкритим і чи не головним
запитанням тернополян залишаються тарифи. Нагадаємо, що середній коефіцієнт (тариф) у ТзОВ

«Керуюча Компанія «Будсервіс»
5,83 грн за кв. м. Таку ціну вказує КК «Коменерго-Тернопіль»
на оголошеннях, розміщених
на інформаційних стендах біля
під'їздів будинків у Тернополі.
А що каже кременчуцька фірма?
— З кожним будинком ми в діалозі стосовно ціни. Розглядаємо
ті ціни, які пропонують мешканці.
Ми також можемо надавати послуги за звичними тарифами, — каже
представниця компанії. — Вартість
обслуговування залежить від стану
конкретного будинку, від стратегічних завдань. На зустрічах з мешканцями обговорюємо головні роботи і тарифи, відповідно. Якщо
люди не готові платити, то тарифи
не піднімаємо. Мешканці мусять
самі визначитись, у якому стані
хочуть бачити свій будинок. Від
ціни залежить якість послуг.

Коли прийдуть
до людей
Тих тернополян, хто хоче поспілкуватися з новим управителем, у фірмі просять телефонувати на гарячу та аварійну
лінію 067 630 74 84, або писати
у Facebook https://www.facebook.
com/budservice.ua.official. Офіс також працює на вул. Текстильна,
1 Г, запевняє пані Чепенко.

За словами
представників, мережа
«Будсервіс» нічим не
відрізняється від таких
мереж, як АТБ, Сільпо
чи Multiplex
— Ми не можемо отримати від
ПМП «СОВР» і від КК «Коменерго-Тернопіль» документи. Наші хауз-менежери уже ходять по будинках, вони спілкуються з людьми.
У нас всі працюють, — повідомляє
пані Щепенко. — У фірми є ще
одна велика проблема. Попередні
управлінці всю нашу інформацію
здирають та вішають свою, наводячи незрозумілі аргументи.
Офіс відкритий для тернополян,
запевняє представниця компанії.
— В офісі можна поспілкуватися
з директором тернопільської філії
ТзОВ «Керуюча Компанія «Будсервіс» Ярославом Сахнюком. Він
з 8.00 до 17.00 є на місці. Зараз
у нашому штаті 53 співпрацівники,
і ще є декілька відкритих вакан-

ГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»
Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» чергує журналіст Вадим Єпур.
Зі своїми запитаннями та інформацією ви можете звернутися за телефоном 43-00-50, 43-0056 або надіслати їх нам на електронну адресу
20hvylyn@gmail.com.

ФОТО: АРХІВ «БУДСЕРВІСУ»

БУДУТЬ ХАУЗ-МЕНЕДЖЕРИ, НОВІ
ТАРИФИ ТА ЩЕ Й ЛЬОДОРУБИ

Такий вигляд має офіс «Будсервісу» 12-го листопада у м.
Тернополі на вул. Текстильна, 1Г
сій, тому, якщо є бажання стати
частиною команди, надсилайте
своє резюме hr@mdl.com.ua, —
поінформувала пані Чепенко.

Що незвичного
пропонуватимуть
Планують відновлювати повністю каналізаційні системи, дах та
інше. Пропонують власну аварійну
службу і хауз-менеджерів (адміністратор будинку — прим. ред.), які
будуть спілкуватися з клієнтами.
— Система не така, як у ЖЕКах. У нас повністю функціонує
власна аварійна служба. Автоматична система автофіксації дзвінків
мешканців, яким присвоюється
номер заявки. Далі визначається, що це за заявка. Наприклад,
якщо питання стосується ремонту,
то дивимось по базі, чи закладені
гроші на такий ремонт. Якщо їх
немає, то до людей прийде наш
хаус-менеджер і роз'яснить, яким
чином можна виконати ту чи іншу
роботу. Є різні способи усунути
проблему. Так, діє інвестиційний
пакет — послуга у борг. Тоді платіжки будуть трохи завищеними
на певний період часу, — пояснює
керівниця комунікацій компанії.
Хауз-менеджер — це менеджер
будинку. Він вивчає стан того чи
іншого будинку і скільки коштів
потрібно для його відновлення,
відслідковує стан рахунків будинків, пропонує вирішення проблемних питань, бере участь у зборах
мешканців будинку.

Чи готові до зими

Новий управитель в інших містах
має критерії роботи під час снігопаду. Спеціалісти повинні бути
оснащені усім необхідним: снігоприбиральними лопатами, льодорубами, вітродуйками STIGA.
— Ми закуповуємо все необхідне
для співробітників. Вже у розпорядженні тернопільської філії є
трактор з відвалом та щіткою для
підмітання. Закуплено понад тонну
солі та 35 тонн гранвідсіву на перший час, — каже Ярослав Сахнюк.
Мешканцям будинків пан Сахнюк радить звертатися напряму
до них, як законних управителів.
— З 1 листопада 2021 року ТзОВ
«Керуюча Компанія «Будсервіс»
управляє будинками на законних
підставах, — каже директор.

Кому платити
Це питання залишається відкритим. Так, керівник ТОВ «Коменерго-Тернопіль» Олександр Попов
каже, що люди, як платили їм, так
і мають платити, бо фактично всю
обслуговуючу роботу їхня фірма
проводить і далі. За його словами,
наразі «Будсервіс» не має ні людей,
ні техніки.
А ось Ксенія Чепенко з «Будсервісу» заперечує, адже з 1 листопада
їхня фірма — законний управитель
будинків, бо виграла конкурс.
— Платіжки від нашої компанії
надійдуть людям. Тернопіль вже
є у нашій системі. Всі проплати
моніторимо, — каже пані Чепенко.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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
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ЯК ЖИВУТЬ ДОВІЧНО ЗАСУДЖЕНІ

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

Колючий дріт, вартові на вежах,
кілька височезних стін, що служать
огорожею, а між ними бігають собаки-охоронці. Усе нагадує кадр з
відомого фільму «Втеча з Шоушенка». Сама будівля тюрми величезна,
і якби не ґрати на вікнах, можна
було б подумати, що це школа або
стара адміністративна будівля. Важко повірити, що усе це практично
в самому центрі Чорткова. Поряд,
буквально за кілька метрів від огорожі, житлові будинки.

Хто тут є
— Зараз у Чортківській УВП
№ 26 перебувають 183 людини. Частина з них уже відбуває покарання, а частина перебуває під вартою
на період слідства за їх справами.
Тут є 35 засуджених до довічного
позбавлення волі, а також засуджені, які залишені для господарського обслуговування: вони працюють
на кухні, в пекарні та території.
Ці люди засуджені вперше або
за нетяжкі злочини, — розповідає
заступник керівника установи із
соціально-виховної роботи Володимир Журавель.
Знайомимось із начальником
установи, підполковником внутрішньої служби. Звуть його Ігор
Драбик, і він працює на цій посаді
з початку 2021 року. Загальний стаж
роботи в установах виконання покарань — 17 років.
— Установа виконання покарань виконує функцію обласного
слідчого ізолятора (СІЗО), на території установи також функціонує
максимальний рівень безпеки, де
відбувають покарання особи, засуджені до довічного позбавлення
волі. Максимальна кількість людей,
які можуть тут перебувати, 307 осіб.
Відповідно до законодавства, 2,5 метра на одного ув’язненого та 4 метри
квадратні на одного засудженого.
Закон передбачає їх роздільне тримання. Проте наша установа поєднує різні функції.
Пан Драбик розповідає, що
в установі затверджений розпорядок дня. Ті, хто засуджений до довічного позбавлення волі, мають
право на працю. За бажанням,
вони можуть брати участь в роботах у швейному цеху, який функціонує в межах установи. Також
за рішенням суду можуть працювати й інші ув’язнені. До двох годин можуть бути залучені до робіт
з благоустрою території установи.

Будівля з історією

В’язниця в Чорткові функціонує
вже давно. Тут, за словами керівника, ще на початку ХХ століття
відбували покарання в’язні.
— Будівництво тюрми тривало з
1898 до 1901 року. У цей час Чортків
перебував під владою Австро-Угорщини. Практично одразу після введення в експлуатацію, приміщення
використовували як в’язницю. У період Другої світової війни тут був
військовий госпіталь. Із 1965 року
установа реорганізована під слідчий ізолятор. А у 2014‑му році тут
створили сектор для засуджених
до довічного позбавлення волі, —
розповідає пан Драбик.
У складі персоналу працюють

Тісна камера на
кілька людей. Свіже
повітря за розкладом,
а на обід визначена
кількість їжі, яку дають
через отвір у дверях
130 людей: частина з них задіяні
до режимної охорони ув’язнених
та задіяні до забезпечення функціонування в’язниці. Є тут і так звана
«санчастина», де працюють 13 медиків. Серед них — стоматолог, нарколог та лікар УЗД.

Особливо небезпечні
злочинці
Звісно, найцікавіше нам було
потрапити у сектор, де перебувають особи, засуджені до довічного
позбавлення волі. Проте це виявилось набагато моторошніше, аніж
ми могли уявити: масивні ґрати із
кількома замками, а за ними — ще
одні. Заспокоювала лише численна
охорона, яка супроводжувала нас при
вході в цей сектор. Хтось із чоловіків,
які охороняють засуджених, порадив:
«Не говоріть тут голосно, краще, щоб
засуджені не знали, що є жінка».
Величезний коридор, над яким
аж до третього поверху немає стелі, лише масивні решітки, а по двох
сторонах три поверхи із камерами.
Увійшовши в цей сектор, зацікавило
те, що дах над приміщенням скляний і його можна побачити навіть
з першого поверху.
— Це зроблено для того, аби денне
світло потрапляло на усі три поверхи, — розповідають нам.
Усього тут 20 камер, на кожній
табличка із фото ув’язненого та статтею, за якого його засудили. Є тут
і дисциплінарний ізолятор, у який

ФОТО ВАДИМА ЄПУРА

Репортаж  Ми побували там, куди
не можна потрапити пересічній людині,
зробили ексклюзивний репортаж
із Чортківської установи виконання
покарань, де перебувають довічно
засуджені та люди, які чекають на вирок
суду. Дивіться фото та відео

В камері дозволено телевізор та навіть тримати домашніх тварин — котів, хом’ячків,
рибок
засуджені потрапляють за порушення режиму. Їжу людям подають через
дверцята.

Гуляють годину
на добу
Тим, хто отримав найвищу міру
покарання, і людям, які перебувають
в СІЗО, але ще не мають вироку
суду, дозволено лише годину на добу
перебувати на свіжому повітрі. Так
виглядають прогулянкові майданчики для довічно-ув’язнених: кімната
розміром не більше 10 квадратних
метрів із решітками замість стелі.
От звідки, ймовірно пішов вислів
про «небо в клітинку».
Двічі на тиждень сюди приходять
вчителі місцевого освітнього закладу, які навчають засуджених, у яких
немає загальної середньої освіти. Ще
раз на тиждень сюди приїжджає священнослужитель, який проводить
служби. У період карантину засуджені мають змогу слухати служби та
проповіді з допомогою онлайн-зв'язку. Також тут відбуваються культурні
заходи для в’язнів.
Є окрема камера з приладдям для
роботи. Тут, за бажанням і дозволом суду, люди можуть працювати:
вони шиють постільну білизну або
робочий одяг.

За рішенням суду та бажанням ув’язненого — він може
працювати

Облаштовують побут
Йдемо у сектор, де перебувають
ув’язненні, які чекають на вирок
суду. Хтось може провести тут кілька
місяців до вироку, а є і такі, що чекають на нього роками. Наприклад,
один із ув’язнених чекає на вирок
4,5 роки.
Ми побачили чоловічу та жіночу
камери. Жінки, до слова, тут утримуються в окремому секторі, і можна
відмітити, що їх камери виглядали
досить охайно: на столику яблука,
на полицях розставлені засоби гігієни. Є дзеркальце, спальні місця
охайно встелені яскравими покривалами.
У в'язниці людям дозволено мати
необмежену кількість одягу, але більшість з нього зберігається на складі.
Є тут також і платні камери.
За проєктом Мін’юсту, вони функціонують у багатьох СІЗО України.
За перебування в них можуть спла-

Харчування у в’язнів триразове. Частина ув’язнених
залучена для господарської діяльності
чувати рідні чи близькі ув’язнених,
а кошти ідуть на покращення умов
у в’язниці. Коштує це приблизно
2,5 тисячі гривень за місяць.

Ходять на побачення
та одружуються
Один раз в місяць довічно засудженим дозволене короткотривале
побачення з рідними чи близькими.
Один раз на два місяці — побачення
до трьох діб у спеціальній кімнаті,
що здається звичайною двокімнатною квартиркою.
Також лише від початку цього
року в УВП відсвяткували три весілля засуджених. Для такої нагоди
сюди запрошують представників
РАЦСу. За свідків — працівники
в'язниці. А після нього побачення

дозволено аж на шість діб.
Нещодавно ув’язненим дали
змогу користуватись платними послугами спілкування телефоном та
користування інтернетом. Кошти
можуть вносити як родичі чи знайомі ув’язнених, так їх можуть і
знімати з їх рахунків. Вартість послуги — 15 гривень за 15 хвилин та
близько 350 гривень за місяць користування. Із 2007‑го року на території в’язниці функціонує Українська греко-католицька церква.
Тут щонеділі відбуваються служби.
Фото та відео
дивіться за посиланням, засканувавши qr-код
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Історія  Дмитрик Українець – так
віднедавна звуть новонародженого
хлопчика, якого знайшли у закинутому
приміщенні в Товстому. У свідоцтві про
народження малюка вказані тато і мама,
щоправда, не справжні. Ім’я «мами» —
Галина, як і дівчинки, яка його знайшла та
фактично врятувала малому життя
ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067– 747‑28‑44, IRYNA.
BELYAKOVA@GMAIL.COM

Біологічну маму малюка вже виписали з лікарні, принаймні правоохоронці підозрюють, що саме
вона народила, вивезла немовля
за 20 км від дому, залишивши
у сумці помирати на холоді. Жінка вже повернулась до чоловіка,
з яким виховують чотирьох дітей.
Нагадаємо, новонародженого
хлопчика на території недіючого
молокозаводу знайшла в сумці
жителька селища Товсте. Вона
занесла його в місцеву їдальню
та викликала поліцію. За словами
правоохоронців, хлопчик був доношеним, народжений не більше
доби тому. Його доправили до лікарні.

Є четверо дітей
Помешкання 31‑річної Інни
та 40‑річного Олега Д. (поки ми
не називаємо прізвища подружжя
в інтересах слідства — прим. авт.)
знайти у селі Нагоряни не так важко. Саме село кілометрів за 20 від

Товстого. Кожен із односельців,
опускаючи очі, показує шлях. Більшість людей не вірять у те, що
чоловік не знав про народження
сина. Але найбільше засуджують
матір, яка покинула малого помирати на холоді. Місцеві розповіли, що в подружжя вже є четверо
дітей, віком від 4 до 13 років. І
донедавна поганого про них нічого
сказати не могли.
Хата досить пристойна. На подвір’ї ще є прибудови — майстерня, гараж. Є в родині і авто — Ford
Escort.
Чоловік, кажуть односельці,
божиться, що нічого не знав про
вагітність жінки і не брав участі
у тому, коли новонародженого
сина вивозили з дому. Невже
не бачив, як дружина народжувала,
адже в той час, припускають люди,
був вдома. Чи не бачили цього й
інші діти? Так, старший онук зараз перебуває у бабусі в Борщеві.
Але ж решта були вдома…
Народила Інна приблизно
о 7 ранку. Загорнула дитя в синю

дитячу курточку, можливо, когось
зі старших дітей. Закутала маля
в сіру ковдру і поклала до сумки. Десь о 9‑тій малого повезли
до Товстого.
Закинуте приміщення, де згодом
місцева дівчинка знайшла малюка, — як з Товстого повернути
на Бучач. Піднятись на горбок —
там розташований місцевий торговий центр. До закинутого молокозаводу — близько 80 м від дороги.
Сумка з дитиною була недалеко
від входу.

Дівчинка знайшла
малюка
Дівчинка, яка знайшла малюка,
йшла до крамниці. Проходила повз
покинуту будівлю — почула щось

Проходила повз
покинуту будівлю –
почула щось схоже
не нявчання. Ще
подумала, певно,
кошенят хтось викинув
схоже не нявчання. Ще подумала, певно, кошенят хтось викинув.
Коли зазирнула до сумки і побачила малого, вхопила його на руки і
кинулась до людей.
Дівча звуть Галинкою. Як потім зізналась поліції — вона була
шокована. Але зорієнтувалась, як
діяти.
Дівчинка дуже просила, щоб малюка назвали Дмитриком. Влада
в ОТГ дослухалась — тепер врятованого хлопчика звуть Дмитром.

АРХІВ РЕДАКЦІЇ

ХЛОПЧИКА, ЯКОГО ПОКИНУЛИ
В СУМЦІ, НАЗВАЛИ ДМИТРИКОМ

Медикаментами і всім потрібним малюк забезпечений,
одяг, засоби гігієни йому принесли небайдужі люди

Як доведе
материнство
На обліку, як ми дізнались,
майбутня мати не перебувала.
Аби довести своє материнство,
зараз жінці потрібні результати
ДНК-експертизи. З ними вона
має звернутись до суду, аби той
відновив материнські права.
— У даний момент загрози іншим дітям подружжя немає, — ні
зі сторони матері, ні зі сторони
батька, — каже Уляна Гуменюк. —
Відколи існує наша громада, ніхто
не повідомляв про можливу небезпеку, скарг на них не було ні від
сусідів, ні від місцевої влади, ні зі
школи. Діти нагодовані, охайні.
Умови проживання добрі.
Після цього випадку родина потрапить на облік.
Поки малюк рахується знайденим немовлям, яке не має ані

матері, ані батька, каже начальник
служби у справах дітей облдержадміністрації Ростислав Дрозд.
Перший місяць немовля буде
в лікарні, у два його переведуть
до КНП «Тернопільський обласний центр реабілітації та розвитку
дитини» облради, який називають
«Малятко».
— Від двох місяців малюк отримає статус дитини, яка може бути
усиновлена, — повідомив Ростислав Дрозд. — Усиновити його може
будь-хто, в порядку черговості, хто
є зареєстрований у Чортківській
районній службі у справах дітей.
Довести своє біологічне батьківство — це найпростіший шлях
повернути малюка додому, пояснили в облдержадміністрації. Але
закон визначає, що першочергово братимуться інтереси дитини,
а не бажання батьків, навіть якщо
вони є біологічними.

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

Карантинні обмеження для подорожуючих між регіонами почали працювати з 21 жовтня. Їхати
потягом чи автобусом до іншої
області можна, лише маючи хоча
б одне щеплення і відповідний сертифікат, або негативний результат
ПЛР чи швидкого тесту на антиген
(дійсні 72 години), або медичну
довідку про протипоказання до
щеплення.
На залізничному вокзалі міста
запрацював пункт тестування.
Розташований пункт на першому
поверсі справа від головного входу.
Знайти його неважко – вивісили
вказівники, а перед самим входом
велика вивіска «Експрес–тест на
антиген COVID-19». Там облаштували мобільний пункт.
Коштує швидкий тест 350 гривень. Чекати на результат треба
15–30 хвилин. Працює пункт ці-

лодобово, без перерви.
– Наш пункт на залізничному
вокзалі працює вже другий день,
– каже медичний реєстратор Анастасія Марцинишин.
Як пояснюють медики, процедуру проводять відповідно до усіх
інструкцій. Також результат тесту
відправляють до столичного спеціаліста на погодження. Отримати
довідку можна як у паперовому вигляді з мокрою печаткою, так і в
електронному. Всі вони підходять
для поїздки в потязі чи в автобусі
міжобласного сполучення.
– Ми використовуємо спеціальні
тест–системи. Процедуру виконуємо відповідно до протоколу, –
каже старший реєстратор Мар’яна
Паламарчук. – Даний тест дійсний
72 години. Але цей тест не знімає
самоізоляцію. Тобто людина, яка
приїхала з–за кордону, може здати
тест для проїзду по Україні, але
він не знімає самоізоляцію в «Дії».
Такі пункти тестувань працюють

і в інших містах. Це приватна лабораторія. Як повідомили на сайті
Укрзалізниці, агентом у проведенні
експрес-тестування стала «Медична лабораторія CSD». Саме ця компанія запропонувала найвигіднішу
вартість послуг.
Також на залізничному вокзалі
продовжує працювати пункт вакцинації. Він знаходиться на другому поверсі. Там ми вже помітили
більше охочих безкоштовно пройти
імунізацію. Щепитися можуть не
лише ті, хто планує їхати, а і всі
охочі. Працює пункт щодня з 10.00
до 15.00.
Ми також побували на автовокзалі міста. Там мобільного пункту
тестування на коронавірус наразі
немає. Працівники вокзалу кажуть
– наразі їм не відомо, чи облаштують у приміщенні мобільний
пункт.Однак можна вакцинуватися та отримати медичну довідку.
Мобільний пункт облаштували на
другому поверсі, окремо від очіку-

ФОТО: ВАДИМА ЄПУРА

На вокзалі тепер можна зробити тест на COVID-19

Пункт тестування працює цілодобово
ючих. Працює пункт з понеділка
по п’ятницю з 9.00 до 15.00.Доступні три види вакцини. Можна
обрати будь–яку на вибір.
Швидкі тести в деяких лабораторіях можна зробити для міжобласної поїздки. Для цього треба

пред’явити квиток на потяг чи
залізницю, де вказані ваше ім’я,
прізвище та дата поїздки. Коштують такі тести від 180 гривень.
Звичайні тести на антиген без акційних пропозицій вартують до 500
гривень.

РЕЗОНАНС

5

RIA плюс, 17 листопада 2021

П'ЯНИЙ СКОЇВ СМЕРТЕЛЬНУ ДТП
Трагедія  Володимира і Аллу
Подоляків поховали 11 листопада
у с. Гиновичі, що на Бережанщині. Справу
про п'яну ДТП забрали до Тернополя.
Адвокат просив для винуватця
домашнього арешту. А що вирішив суд?
ДТП, у якій загинула родина з
Тернополя, трапилася 8 листопада близько 19.30 в селі Шибалин,
що неподалік Бережан. За попередньою інформацією, водій
у стані алкогольного сп’яніння,
1978 року народження, керуючи
автомобілем Skoda Yeti, виїхав
на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з Daewoo Lanos,
в якому їхала родина Подоляків.
Водія одразу затримали, згідно
зі статтею 208 КПК. Він перебував у СІЗО. Чоловік на місці ДТП
пройшов тест на стан алкогольно-

В один день — 11 листопада,
на Бережанщині ховали Аллу та
Володимира Подоляків. А тому,
хто відібрав їхні життя, залишивши сиротами двох дітей, того ж
дня обрали міру запобіжного
заходу у Тернопільському міськрайсуді. Що вдалось дізнатись
про водія?
Нагадаємо, за життя маленького сина подружжя, 5‑річного Назарчика, борються лікарі. Малюк
того вечора теж був у машині і
потрапив в ДТП разом з батьками. Батьки загинули на місці,
а малого рятувальники вирізали
з авто. Родина поверталась додому — їхала зі святкування ювілею
матері Володимира. Стан дитини
тяжкий і про перехід з реанімації
до звичайної палати найближчим
часом навіть мова не йде. Лікарі
прогнозів не роблять. Старший
син Алли, Сашко, того вечора залишився вдома. Його Бог вберіг,
кажуть друзі родини.

Родина поверталася
додому – їхала зі
святкування ювілею.
Стан дитини, яка
чудом вижила, досі
тяжкий
го сп’яніння. Алкотестер показав
1,3 проміле алкоголю. У нього
взяли зразки крові.

Що каже закон
Відповідно до ч. 4 ст. 286-1 КК
України, порушення правил
безпеки дорожнього руху
або експлуатації транспорту
особою, яка керує транспортним засобом вчинені в стані
алкогольного, наркотичного
чи іншого сп’яніння або під
впливом лікарських препа-

ратів, що знижують увагу та
швидкість реакції, якщо вони
спричинили загибель кількох
осіб, караються позбавленням
волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням
права керувати транспортними засобами на строк від семи
до десяти років.

ФОТО ІЗ СОЦМЕРЕЖ

Водія затримали

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

У подружжя, яке загинуло у страшній аварії, залишилося двоє діток. Хлопчики тепер
круглі сироти
— Відомості про подію внесені
до ЄРДР, згідно з ч. 4 ст. 286–
1 Кримінального кодексу України, — повідомили у відділі комунікації головного управління Нацполіції в області. — Йдеться про
порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть
кількох осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від
7 до 12 років з позбавленням права
керувати транспортними засобами
на строк від семи до десяти років.
Триває слідство.

Підприємець у Козові
Водій Skoda Yeti — 43‑річний
підприємець з Козови Руслан Кузів. Чоловік разом з мамою володіє
магазином продуктів на козівському ринку.
У Руслана троє дітей від трьох
шлюбів. Від першого — 18‑річний
син, колишня дружина зараз має

свою сім’ю, і дитина проживає з
мамою. Друга дружина, з якою
в Руслана є донька-дев’ятикласниця, померла від онкологічного
захворювання. З третьою теж мають спільну дитину, якій і року
ще немає.
В аварії Руслан також отримав
травми. Проте йому на місці надали допомогу, бо ушкодження були
легкими, на відміну від трьох потерпілих, у двох з яких п’яна їзда і
помилка на дорозі відібрала життя,
а маленького хлопчика покалічила.
До підозрюваного у вчиненні
смертельного ДТП під Бережанами застосовано варту.
— 11 листопада 2021 року слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської
області задовольнила клопотання
сторони обвинувачення та застосувала до підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.

286–1 КПК України запобіжний
захід у виді тримання під вартою
до 06.01.2022 року включно, — повідомила спікер-суддя міськрайсуду Анна Мостецька.
Ухвала підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржена
до Тернопільського апеляційного
суду. Розмір застави не визначали,
повідомила Анна Мостецька. Адвокат підозрюваного просив про домашній арешт, однак йому в цьому
відмовили, запевнили у суді.

Довідка
Допомогти 5-річному Назарчику на лікування та підтримати
фінансово його і старшого братика Сашка можна, переказавши кошти на картковий рахунок
ПриватБанку: 5168 7451 0100
1888, Олександр Мищишин.

ФОТО: ОСОБИСТИЙ АРХІВ СІМ’Ї ДАНИЛИШИНИ

Батьки 10-місячної Юліанки просять про допомогу

На Юліанку, якій ще
немає одного рочку, чекає
дороговартісна операція за
кордоном

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

— Коли хворіють діти — це найгірше, що може бути. Юліанка,
не зважаючи на те, що їй немає і
рочку, вже перенесла дуже багато
випробувань. Зараз ми готові разом
з нею боротись за життя, — каже
мама дівчинки Ірина Данилишин.
Маленька Юліанка Данилишин з
Тернополя бореться за життя. Вже
кілька місяців дитина перебуває
на лікуванні в клініці Охматдит у
Києві. Діагноз дівчинки — вроджена гостра лімфобластна лейкемія.
Діагноз поставили влітку. І життя
сім’ї з того часу розділилось на «до»
і «після». Понад три місяці Юліанка лікується у клініці Охматдит

у Києві.
— Про хворобу донечки ми дізналися в липні. У дитини раптово піднялась температура, ми не
могли її збити, нас відправили на
обстеження, а вже за кілька днів —
цей страшний діагноз, — пригадує
мама Юліанки.
Майже три місяці хвороба перебувала у стані ремісії, але останні
аналізи, які дівчинці зробили на
початку листопада, виявились
негативними. Зараз дівчинка готується, до непростого курсу хіміотерапії, а далі єдиним шансом на
порятунок її життя буде пересадка
стовбурових клітин.
Вартість такої операції приблизно 200-250 тисяч євро!
— Ми ще не знаємо точної суми

збору, але операція дуже дороговартісна. Наразі ми шукаємо варіанти її проведення за кордоном і
змушені відкрити благодійний збір
коштів, щоб врятувати життя донечці. Ми не можемо здатись та

опустити руки, адже Юліанка для
нас справжнє світло в житті. Звертаюсь до всіх небайдужих: підтримайте нашу донечку та подаруйте
їй шанс на щасливе майбутнє, —
каже Ірина Данилишин.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ
Рахунок для переказу в гривнях:
PrivatBank
5457082226676075 Данилишин Ірина (мама Юліанки)
Рахунок для переказу в євро:
PrivatBank
IBAN:
UA 3 0 3 0 5 2 9 9 0 0 0 0 0 2 6 2 0 7
907656449
DANYLYSHYN IRYNA

Карта батька дівчинки для переказу в доларах США
Отримувач платежу
ДАНИЛИШИН ІВАН ІВАНОВИЧ
IBAN: UA073052990000026
201893978806
тел. 097 61 28 786 (Viber) Ірина
мама Юліанки
телефон тата Юліанки
0671383235 Іван

6

НОВИНИ КОМПАНІЙ

502719_inf

RIA плюс, 17 листопада 2021

ЧЕСНІ АВТОМОБІЛІ ІЗ США ТА ЄВРОПИ

ПРЕССЛУЖБА ФАЙНЕАВТО

Fayneavto – динамічна та успішна компанія, яка на ринку вже
понад чотири роки. Спочатку ми
відкрили представництво у Львові,
а в 2021-му активно розвиваємось
і в Тернополі.

Працюємо якісно та
прозоро
Позитивні відгуки наших клієнтів, які придбали авто своєї мрії,
ще і добре при цьому заощадили,
– найбільша винагорода. «Файне
авто» працює якісно та прозоро.
Ми приженемо будь-яке авто ізза кордону на Ваше замовлення.
Станемо надійним другом, помічником та партнером, який залюбки
візьме на себе всі етапи та нюанси
процедури придбання та доставки.
Комісія компанії в кілька разів нижча, ніж у конкурентів. Це
досягається за рахунок великого
досвіду і кількості продажів, так
само максимальної автоматизації
процесів на всіх етапах. Повний
контроль покупки, транспортування, перевезення і ніяких посередників. Тож з Fayneavto не
доведеться переплачувати!

Офіційний дилер у
США
Попит на вживані автомобілі
із-за кордону, особливо з Америки, щороку зростає. І не дивно.
Адже при купівлі техніки на аукціоні США економія становить
орієнтовно від 20% до 40%, якщо
порівнювати з цінами на локальному ринку. Саме тому покупка авто
iз США та Канади є економiчно
вигiдним рішенням.
А компанія «Файне авто» є офіційним членом асоціацій автодилерів штату Вашингтон (WSIADA),
входить до складу Федеральної
асоціації незалежних автодилерів
США. Ми добре знаємо тамтешній
автомобільний ринок та правила,
тому Ви не будете сплачувати ніяких додатковий комісій.
Чому купувати авто із США – це
безпечно? По-перше, чесна історія. У жодній країні світу не існує
таких прозорих баз, як у США.
При виборі Ви отримуєте абсолютно всю історію експлуатації та

інформацію про попередні події.
Саме це дає змогу вибрати чесний
автомобіль і знати все, при цьому
перебуваючи в Україні.
По-друге, пробіг у таких авто
менший, ніж у вживаних машин
на українському ринку. Скручений
пробіг – це федеральний злочин
на території США. Даний факт дає
вам додаткові гарантії пробігу при
покупці автомобіля з США.
По-третє, американці серйозно
ставляться до безпеки, тому навіть
після найменшого ушкодження
авто, воно не буде використовуватися до повного відновлення.
Тож часто продають машини, які
є в дуже гарному технічному стані,
але за вигідною ціною.

При купівлі техніки на
аукціоні США економія
становить орієнтовно
від 20% до 40%, якщо
порівнювати з цінами
на локальному ринку
І найголовніше – купуючи авто
через страхові аукціони, Ви 100%
заощадите і при цьому отримаєте більш багату комплектацію, у
порівнянні з покупкою авто на
локальному ринку.

Купимо і доставимо
в будь-яку точку
світу

Файнеavto також залюбки доставить автомобіль із Канади, Кореї
чи Європи з гарантованою вигодою до 30%. Купимо і доставимо
авто в будь-яку точку світу у найкоротші терміни.
Ми здійснюємо безкоштовний
підбір автомобіля, який відповідає
вашим критеріям та узгодженому
бюджету. Усе надійно та офіційно,
разом з клієнтом укладаємо договір, який визначає зобов’язання
обох сторін. Розміщення ставок і
покупка авто на аукціонах відбувається відповідно до умов договору.
Оплата послуг – через банк, що
гарантує прозорість і безпеку даної
операції.
Обравши компанію «Файне
авто» у Тернополі, Ви можете
скористатися різними пакетами

ФОТО АРХІВ ФАЙНЕAVTO

Транспорт  Давно мрієте про новеньке
авто чи бажаєте оновити старе? Шукаєте
порад, які допоможуть обрати найкращий
варіант? Тернопільська компанія «Файне
авто» допоможе придбати надійне
укомплектоване авто із США, Канади,
Європи чи будь-якої іншої точки планети.
Професійно підберемо і швидко
доставимо ідеальний для Вас автомобіль
з гарантією 100%. З нами Ви не купите
«кота в мішку»

Файнеavto залюбки доставить автомобіль із США, Канади, Кореї чи Європи з
гарантованою вигодою до 30%
послуг. Доставка – це підбір авто
на аукціонах, повна і ретельна
його перевірка, торги і викуп
авто, доставка кораблем, митне
оформлення.

Просто доставка,
або авто «під ключ»
Разом з тим, ми можемо забезпечити повне відновлення і ремонт
автомобіля з-за кордону. Заміна
мастил, ремонт підвіски, ремонт
кузова, фарбування, хімчистка, полірування – усі ці та інші послуги
Ви можете отримати прямо у нас,
не шукаючи при цьому спеціалістів. Крім того, Файнеavto надає ще
і послугу евакуатора, що дає змогу
транспортувати машину в будь-яку
визначену локацію.
Ми також надаємо послугу «авто
під ключ», Ви забираєте повністю
оформлений і відновлений автомобіль. На всіх етапах надаємо якісну
та надійну підтримку: вивезення
авто з порту, митне оформлення,
пошук запчастин, ремонт, сертифікація чи постановка на облік. Ви
заощаджуєте і час, і сили.
Вартість наших послуг стартує
від 500 доларів. Ми даємо 100%
гарантію повернення коштів, якщо
автомобіль не куплений, або ж Ви
просто передумали купувати.

Обмін авто та
автовикуп
«Файне авто» у Тернополі та
Львові має власні автомайданчики,
де можна одночасно розмістити
до 50 машин.
Уже найближчим часом ми плануємо реалізувати нові послуги –
автовикуп та обмін авто.
Ви зможете запропонувати на
продаж свій автомобіль за вигід-

Купуючи авто через страхові аукціони, Ви 100%
заощадите і при цьому отримаєте більш багату
комплектацію
ними умовами, при цьому Вам не
потрібно буде витрачати час, розміщувати оголошення на майданчиках із продажу, чекати свого покупця. Вдасться уникнути шахраїв
чи недобросовісних перекупників.
Крім того, зможете вже на місці
обрати для себе інше авто.
Наші працівники щодня відбирають найвдаліші пропозиції
на аукціонах США, в Канаді,
Європі, Кореї тощо. Ви зможете
переглянути найцікавіші лоти на
всіх наших каналах у соцмережах
і на сайті – https://fayneavto.com/.
Залиште заявку, зазначивши

бажану модель і ціну. Наші спеціалісти безкоштовно підберуть
ідеальний для Вас варіант та зателефонують.
Не відкладайте своє бажання на
потім! Зверніться до спеціалістів
Файнеavto. І ми радо допоможемо
знайти авто Вашої мрії у будь-якій
точці світу.

Довідка
+380(68)090-77-00
м. Тернопiль,
вул. Смиківецька, 54

ЛЮДИ
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ЯК ЖИВЕ ОСТАННІЙ ЖИТЕЛЬ
ЧЕРВОНОГО, ЩО НА БЕРЕЖАНЩИНІ

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

Доїхати до Михайла Чавурського виявилося непростим
завданням, адже, ґрунтову дорогу
до його села не знайти за допомогою Google карт. Покладалися
тільки на місцевих жителів, які
й підказали, як виїхати на правильну стежину. Хоча і з цим
були проблеми, адже звичайною
легковою машиною проїхати
по піщаній дорозі, що прямує
то зі схилу, то знову під пагорб,
дуже важко.
Та приїхавши у Червоне, яке
жителі навколишніх сіл називають старою назвою Молохів,
ми побачили чарівну, але разом
з тим жахаючу картину. Поселення, розташоване між двома
пагорбами, вражає красою своєї
природи, але вона вся зникає,
якщо подивитися ближче на напів розвалені будинки, зарослі
поля, що колись слугували людям городами, і занедбані двори,
в яких росте кропива, виноград,
малина, а їх обриси можна вгледіти тільки за поваленим парканом.

То є мука жити
самому
І серед цієї занедбаності подвір’я та город Михайла Чавурського виглядає справжньою оазою. Весь свій вільний час від
п'ятої години ранку він приділяє
господарці, а вона в нього чимала — кінь, корова, кури, пес
Бобко і троє котів, з якими він
іноді полюбляє говорити. Каже,
що з людьми може не говорити
і по кілька днів, а взимку, коли
всі дороги замітає сніг, не спілкується ні з ким місяцями.
Та й самого чоловіка ми зустріли, коли він якраз припинав
на полі коня. Постійно посміхався, хоч говорити про себе
не дуже хотів. В хату не впустив,
каже: «Що ви там чоловічого

спіднього не бачили?)»
— То є мука жити самому.
Ні хліба, ні цивілізації, нічого
нема, — пояснював він.
Каже, він був свідком розквіту і занепаду села, яке він називає радше хутором. Колись
у Червоному було 75 хатин і чи
не в кожній сім’я, де ростили
по шестеро-семеро дітей, була
і своя чотирирічна школа, яку
і закінчив пан Чавурський. Але
з часом все більше людей переїжджали в міста, або ж сусідні
села, старші повмирали, і так він
залишився один. Каже, він один
в селі уже три роки. Хоча в мережі знаходимо відео 2021 року, де

ФОТО ФЕДОРА ВОСІНСЬКОГО

Села  Михайло Чавурський –
єдиний мешканець села Червоне, що
на Бережанщині. З колись чималого
поселення на 75 хатин з мешканцями
залишився тільки один чоловік. Але він не
опускає руки і вправно, навіть на свій вік,
який він і сам не пригадує, справляється з
чималим господарством, вирощує овочі
та фрукти на зиму і виконує як чоловічу,
так і жіночу роботу. Як живе єдина людина
колись квітучого села, читайте в нашому
матеріалі

Михайло Чавурський каже, що він один в селі уже три роки. Щодня від п'ятої години ранку
він порається по господарці, а вона в нього чимала – кінь, корова, кури, пес Бобко і троє котів
каже співрозмовник. — Я, може б
і поїхав звідси, але куди? Доньки
не пропонують, а за дружину навіть не кажу. Та й хто хоче стару
людину до себе взяти? А я поїхав
би. Але доживаю віку тут.
Раніше в маленькій оселі чоловіка крім дружини і дітей, жили
ще і батьки пана Чавурського.
Але сім років тому померли його
син та мама. Відтоді найближча
його родина — в сусідньому селі.

Померти в селі чоловік
не боїться, каже, лише
Як та де купує їжу та
гнітить те, що після
одяг
його смерті і саме
Особливих потреб у чоловіка
село зникне. Тому
немає, каже, їсть те, що виростив
сподівається ще пожити на городі. Хліб та інші продукти
Мечищівський сільський голова
Василь Сидорович розповідає,
що ще два роки тому у школу
села Червоне ходили 5 дітей, але
вони переїхали в інше село.
— Люди повтікали звідси шукати кращої долі. Не знаю, чи
робила місцева влада щось для
того, щоб вони залишилися.
От раніше було ліпше, людям
можна було хоч якось жити,
а зараз… — розмірковує чоловік.

Мав сім’ю, але
залишився один
У Михайла Чавурського є дві
доньки, колишня дружина, з
якою він і сам не пам’ятає, коли
розлучився, але каже, що понад
15 років тому. Одна донька живе
в Польщі, інша — у Тернополі.
— Ой, дружина має вже третього чоловіка. Мав ще сина, сім
років тому він працював у лісі,
на нього впала деревина. Ще
тиждень боровся, але помер, —

замовляє у водіїв, які часто проїжджають дорогою через село,
адже неподалік проводять вирубку лісу.
— Вони вже мене знають,
даю їм гроші, кажу що треба,
а на зворотному шляху вони мені
все привозять, — говорить далі
пан Чавурський.
Каже, пенсія в нього хоч і
невелика, але на життя вистачає.
А крім хліба чи одягу, чоловіку
більше й особливо нема на що
витрачати гроші. Вода — у криниці, опалює хату дровами.
— Слава Богу, не хворію, ліки
купувати не доводиться. Зв’язок
із зовнішнім світом теж тримаю,
бо маю вдома телевізор. Великі
свята відзначаю. На Великдень
йду в сусіднє село до церкви.
А так весь час вдома. А що поговорити інколи нема з ким,
то мені Бобко за співрозмовника, — говорить чоловік.
Хоча людей у самому селі
Михайло Чавурський бачить

На тлі занедбаних обійсть подвір’я та город Михайла
Чавурського виглядають справжньою оазою
часто, але спілкуватися з ними
він не має навіть найменшого
бажання. Каже, наразі в Червоне заходять тільки з однією
метою — мародерити.

У селі часто
мародерять
Із сусідніх сіл приїжджають
до старих будинків і розбирають
чи обкрадають їх. Хтось бере додому цеглу зі старих пічок, хтось
метал, аби здати в пункт прийому, деякі крадуть проводи.
— А до мене злодії не заходять,
я пильную, — додає співрозмовник. — Якщо ж мені треба поїхати з села, запрягаю коня і їду.
Та яким би не було бажання
Михайла Чавурського вибрати-

ся з села, пояснює, що надовго
покинути його не може, адже тут
його господарство. Тому поки
має здоров’я, трудиться та сподівається на краще, має надію,
що в таке мальовниче село рано
чи пізно приїдуть туристи і заново відкриють для себе красу
Бережанщини.

Довідка
Червоне — село в Саранчуківській сільській громаді Тернопільського району Тернопільської області. Розташоване на
заході району. До 2020 року в
підпорядкуванні Мечищівської
сільради. Раніше хутір Мололохів
Мечищівський.
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ДЕ СВЯТКУВАТИ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ,
Частина 2  Корпоратив, день
народження, хрестини, річниця, ювілей,
зустріч старих друзів або будь-яке інше
свято хочеться відзначити в компанії друзів
та близьких, під дзвін келихів та сміх
Однак більш за все ми турбуємось, аби все було ідеальним –
страви, атмосфера. Щоб не прогадати з вибором, варто «озброїтися»
інформацією про обраний ресторан.
У цьому огляді ми продовжуємо
розповідати вам про цікаві заклади

Тернополя та його околиць, в яких
можна зібрати гостей та організувати святковий банкет. Вам залишається лиш обрати найкраще місце
для свята та забронювати заклад,
який вам підходить, скориставшись
вказаними контактами.
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ
КОМПЛЕКС «ТРИ БАЖАННЯ»
Готельно-ресторанний комплекс
«Три бажання» - саме те, що вам
треба! Він розташований у мальовничому селі Підгороднє, неподалік
Тернополя.
Заклад приймає замовлення на
святкування весіль, днів народження, корпоративів, ювілеїв, хрестин.
Організацію семінарів та тренінгів.
У ресторані бенкетний зал на 70 та
250 осіб. Зали великі, світлі і просторі. Інтер’єр у класичному стилі.
В меню смачні страви української
та європейської кухні.
В готелі є комфортабельні номери
класу стандарт і люкс.
Наші переваги: смачна кухня
та вишукана подача страв, зручне
місце розташування, жива музика,
велика парковка, привітний персонал та помірні ціни. На території
діє продуктовий магазин.
Адреса: с. Підгороднє, вул. Пасічна, 11
Тел.: 098 820 34 15, 099 240 73 28
Іnstagram: try_bazhanya.official

РЕСТОРАН «РЕАЛ»
Святкуйте своє свято разом з
нами!
Ресторан «Рeaл» запрошує на
святкування днів народжень, весіль, ювілеїв, корпоративів та інших
визначних подій, а також просто завітайте до нас, щоб смачно поїсти:
•Комплексні обіди.
•Смачна домашня кухня.
•Власна кондитерська випічка.

Святкувати у нас – суцільне задоволення! Жива музика, великий
зал до 200 осіб, окремі зали на 15 і
20 осіб. Організацію свята ми теж
беремо на себе та оформляємо зал
на будь-який смак.
Адреса: б-р Петлюри, 2.
Тел.: 0352 26 10 09, 096 726 10 09.
Графік роботи: 11.00 – 23.00.
Facebook: Real.Ternopil

РЕСТОРАН «ЧЕРЧИЛЬ»
Ресторан «Черчиль» - відчуй
смак Великої Британії. Витончені
страви, англійський інтер’єр та вишукана колекція віскі. Це особливе
місце, куди можна прийти великою
дружньою сім‘єю з дітьми, галасливою компанією друзів, провести

РЕСТОРАН PALLADA
Ресторан PALLADA - чудове місце для Вашого святкування.
У Pallada Restaurant ви зможете насолодитися смачною європейською кухнею та українською

БАР–РЕСТОРАН «ГРУЗИНСЬКА
КУХНЯ»
Бар-ресторан «Грузинська кухня» гостинно запрошує вас.
Хочете гарно та смачно провести свій день та вечір - тоді вам
до нас. Затишний інтер’єр, жива
музика та привітний персонал

романтичне побачення, і просто
відпочити у чудовій атмосфері.
В меню широке розмаїття страв
європейської кухні. Тут кожен
знайде для себе щось смачненьке: вегетаріанці і любителі м’яса, і
поціновувачі вишуканих десертів.
Ми готуємо страви, які вам точно

гостинністю. Світлий, вишуканий
дизайн залів навіює враження ніби
Ви поважні гості на прийомі самої королеви Англії. А довершені
страви європейської кухні, які подаються нашими старанними офіці-

чекає на вас. Кожного дня ми
готуємо для вас улюблені страви
грузинської кухні: найсмачніше
харчо в Тернополі, чихіртма, хачапурі, кубдарі, соковиті хінкалі, долма з виноградного листя,
кверебі-кахетурі, смачна кукурудзяна каша - гомі з бринзою,

сподобаються!
Організовуємо святкування весілля, хрестин, дня народження,
ділових конференцій та будь-яких
важливих подій.
•Комплексні обіди.
•Доставка комплексних обідів
і всього меню.
•Діє дисконтна система знижок.
Великий зал на 80 осіб та окремі
три VIP-зали (на 12 осіб, 22 особи
та на 30 осіб).
Ми з радістю чекаємо Вас на
святкування новорічних корпоративів, де вас чекатиме запальний
ведучий, веселі конкурси та подарунки, жива музика та AFTER
DISKO PARTY, Дід Мороз та Снігурка, а найголовніше найсмачніші
святкові страви з нашого меню.
Вартість – 740 грн з особи
Адреса: вул. Бродівська, 5.
Тел. 067 728 25 30.
Графік роботи: 12.00 – 2.00.
Іnstagram: churchill.ternopil
Facebook: Вінстон-Черчіль
антами, стануть яскравим акцентом
картини вдалого відпочинку.
Головний принцип роботи ресторану – найвищий рівень пропозицій і послуг. Це правило стосується
абсолютно всього – від вишуканих
страв високої кухні до спеціальних
сервісів та унікального меню.
Запрошуємо весело відсвяткувати
урочисті і святкові події в розкішному бенкетному залі. Якщо у Вас
планується весілля, ювілей, день народження, корпоратив, сімейне чи
дитяче свято – ресторан PALLADA
завжди до Ваших послуг!
Заклад має 3 зали на 40, 120 та
200 осіб.
PALLADA - велич істинного
свята!
Адреса: вул. С. Будного, 1.
Тел. 067 350 24 24.
Графік роботи: 8.00-0.00.
palladahotel.com.ua
Іnstagram: pallada_restaurant.hotel
різноманітні соління. Широкий
вибір страв з тандиру: запашний
шашлик (зі свинини, телятини,
курки), стейк, короп, скумбрія,
смачні овочі-гриль, купати - грузинські домашні ковбаски, ребро,
реберця, картопля.
Організовуємо бенкети та урочисті події на замовлення.
На території закладу знаходиться дитячий майданчик та затишні
альтанки. А ще ви можете відчути
смак Грузії, не виходячи з дому,
тому що у нас працює доставка.
Чекаємо на вас сьогодні, завтра, завжди, на сніданок, обід та
вечерю, в будні та святкові дні. У
нас завжди смачно і дуже ситно.
Адреса: Підволочиське шосе, 1
(Збаразьке кільце).
Тел.: 096 647 77 93, 095 647 77 93
Графік роботи: 9.00-23.00.
Facebook: Грузинська кухня
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КОРПОРАТИВИ АБО ХРЕСТИНИ

РЕСТОРАННИЙ КОМПЛЕКС
«КАЛУШКА»
Ресторація «Слава» знаходиться
на автошляху Тернопіль-Львів за
20 км від м. Тернопіль.
Європейська та українська кухні.
Працюємо в колаборації з кращими шеф-кухарями міста, а саме: з
Головайчуком Сергієм та Хащевською Лілією.
Запрошуємо до нас відсвяткувати
весілля, день народження, хрестини, корпоратив.

РЕСТОРАН «ВОДОГРАЙ»
Ресторан «Водограй» - це красиве, затишне місце в парку
Топільче, в центрі міста!
Смачна українська і європейська кухня, жива музика та запальні музиканти - все це зробить
ваше свято веселим та незабутнім!
Ми подбаємо, щоб кожному
гостю було смачно і комфортно.
Великі і просторі зали на 160,

Ми забезпечимо вам свято у веселій атмосфері, з живою музикою,
смачними стравами та приємними
цінами!
Заклад вміщає до 170 гостей. Середній чек на корпоратив 350 грн
з людини.
Адреса: с. Озерна, Тернопільська обл.
Тел. 067 454 42 97.
Facebook: Ресторанний комплекс
«Калушка»
Іnstagram: restaurant.slava_kalushka

35 та 55 людей. А також окремі
зали для малих компаній на 8-10
людей. Вартість меню на новорічний корпоратив від 600 грн, на
Новорічну ніч - 1000 грн.
Адреса: вул. Руська, 2а.
Тел.: 096 991 31 96, 068 953 77 45.
Графік роботи: 11.00 – 23.00.
Instagram: restoran_vodograi
Facebook: vodogray.ter

ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
«ГЛОБУС»
Готельний комплекс «Глобус»
радо організує для Вас неповторне
свято, яке неодмінно забезпечить
Вам заряд позитивних емоцій та
гарний настрій.
Пропонуємо кілька форматів та
локацій. Ми можемо організувати
свято у форматі фуршету або традиційного банкету з нагоди будьякої важливої події у Вашому житті:
будь то день народження чи весілля,
заручини чи хрестини, ювілей або
корпоратив, закриті приватні вечірки, чи ділові гала – вечері:
•локація ресторану для вечері з
близькими та друзями. Без галасу,
лише ніжна музика, вишукані страви та найближчі люди;
•банкетний зал: для дружніх
компаній, чи закритих, приватних,
корпоративних вечірок. Тут Ви
поринете в неймовірну атмосферу

РЕСТОРАН «ЛОВЕЛІЯ»
Ресторан «Ловелія» гостинно
запрошує тернополян та гостей
міста відсвяткувати урочисті події:
корпоративи, дні народження, ювілеї, хрестини, весілля, Новий рік,

свята, яку протягом всього вечора
підтримуватимуть харизматичні ведучі та енергійні діджеї зі світовими
хітами;
•літня тераса та альтанка: бажаючим насолодитись променями
весняного сонечка чи подихати
вечірньою прохолодою з келихом
вишуканого вина ми запропонуємо
відкриту літню альтанку. У холодну
пору року можна спостерігати за
погодою, сидячи на диванчику із
чашкою теплого чаю у заскленій
терасі.
Свято для компаній в саунах
комплексу приємно здивує. Це
щось нове та оригінальне. Ми створимо для Вас теплу атмосферу, адже
кожна із саун — це комплекс відпочинку: сауна, басейн, чи басейн
з джакузі, крижана купіль, зона відпочинку для святкових смаколиків.
Свято для двох у номерах готелю: Якщо ви хочете розділити Ваше

зустрічі друзів.
«Ловелія» - це світлий, вишуканий простір для будь-якого свята.
Великий, просторий зал з виходом на терасу дозволить відчути
себе комфортно і затишно!

свято тільки з другою половинкою
без друзів і родичів - це ідеальний
вибір.
Доповнити його можна смачними
стравами, скориставшись послугою
– «room service»
Конференц-сервіс: Для проведення різноманітних конференцій, круглих столів, переговорів,
семінарів, тренінгів, корпоративних заходів – ми пропонуємо два
конференц-зали із сучасним обладнанням. Організуємо: кава-брейки,
бізнес-ланчі, гала–вечері та фуршет
згідно з Вашим індивідуальним замовленням.
Відчуйте дух справжнього свята разом з готельним комплексом
«Глобус»!
Адреса: с. Петриків, вул. С. Будного, 18.
Тел. 068 646 99 95.
Facebook: globushotelternopil
Instagram: globushotel
Тут вас здивує велика кількість
незвичних деталей та неймовірна
гра кольорів світла ввечері.
У закладі бездоганна кухня і
якісне обслуговування. Приємні
враження і гарний настрій від візиту залишаться надовго. Розважає
гостей гурт «Забава з перцем»
Ресторан розрахований на 200
посадочних місць
На другому поверсі діюча дитяча
кімната для святкування дорослих
та дітей
Можливе святкування Новорічних корпоративів як з шоу програмою, так і без шоу програми.
Веселити гостей буде великий Білий
Ведмідь, Снігуронька і Дід Мороз.
Можливість замовити корпоративні меню на доставку.
Доставка безкоштовна
Адреса: смт В. Березовиця
Тел.: 067 160 00 98, 067 307 80 72
Instagram: Lovelia_restauran
Facebook: Lovelia Restaurant
Сайт: loveliarestaurant.business.site
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ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ТЕРНОПІЛЬСЬКО-ЗБОРІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УГКЦ

ЯК ТЕРНОПІЛЬ ПАРАЛІЗУВАЛО СНІГОМ
5 РОКІВ ТОМУ. ФОТОЗГАДКИ У МЕРЕЖI

Сніг наробив проблем у Файному місті. Відмінили
усі міжнародні та районні автобуси. Тернополяни
добирались на роботу пішки та самостійно розчищали
доріжки, проходи до будинків
Стаття зібрала понад 30 коментарів на сайті 20minut.ua.
Через сильний снігопад у 2016
році Тернопіль паралізувало. Сніг
наробив проблем у Файному місті. Відмінили усі міжнародні та
районні автобуси. Тернополяни
добирались на роботу пішки та
самостійно розчищали доріжки,
проходи до будинків.
Тернопільські активісти включались у боротьбу зі стихією –
витягали автомобілі із заметів,

допомагали медикам швидкої
дістатись до пацієнтів та доправляли їх за потреби до медзакладів.
Тернополяни поділилися у
Фейсбуці фото-спогадами.
Публікуємо найцікавіші коментарі, зберігаючи орфографію
дописувачів.
Було діло! Дорога Чортків-Тернопіль зайняла 9 годин!!))))
Vitaliy Rehush

Головне, щоб цього року
так не було...
Svitlana Zvanitays
Прекрасно пам'ятаю, бо 15
в мене день народження і ми
з подружкою 14 їхали в клуб
святкувати, то з тяжким трудом
знайшли таксі і то яке виїжало
з заправки зловили, а з бази
нереально було визвати.
Надюшка Александрова
А я памятаю в 2013 тоже
так було
Halina Bachminska
А я вчора вікна мила, сонечко світило
Анна Беска
Було діло, добре, що зараз
не так
Nazarii Budz
Найцікавіше буде, якщо
цьогорічного листопаду випаде сніг… Влада міста усунули
одні комунальні структури, а
інші не розпочинають свою
роботу. Результат - в будинках
бруд, а гроші всі захочуть, але
потерпають самі тернополяни.
Хто за це відповість?
Оксана Бабій

тИрнополяни заслужили
Гаврило Петровський
Ігор Пирожок Звичайно,
що про них і про попередні
компанії.
Оксана Бабій
У 2013 також були снігопади у листопаді.
Ольга Король
Так пам'ятаємо із центра міста на вул. Лесі У. йшли одну
ногу витягуєш друга погрузла
у заметах. Але було відчутно
що зима.
Ольга Король
Де така зима?
Роза Гончарук
З жахом згадую, йшла з
роботи 5 км пішки по пояс
в снігах...
Natalia Grabova
І минулого року таке було, і
цього буде, бо злочинець-полтінік в одному місці всіх має
Vasil Chizhov
Львів також був паралізований снігом
Ірина Фаєвич

І це були справді класнючі
зими на жаль тепер все не так.
Іринка Бойчук
Фото нема, а постояти у
великому заторі прийшлось.
Nadya Prishlyak
Це було в 2013 році
Oleksandra Mdinaradze
Oleksandra Mdinaradze тоді
також, і багато раз
Гаврило Петровський
Було діло))))
Пам'ятаю, бо їхала (стояли
вірніше ) в потязі 6 годин з
Теребовлі до Тернополя.
Наталя Синявська
2013, березень, згадайте.
Sergii Werner
Пам'ятаємо, тоді як в місті
був колапс, а комунальники
співучку розчищали до асфальту
Petro Skarzhynskyi
Повний текст
та усі коментарі
ви можете прочитати за QR-кодом

Чим запам'яталося «культове» кафе «Казка»
На перерві часто бігали посмакувати трубочки з кремом
і морозиво.
15 школа....
Nataliya Wolyanska

ФОТО: ІРИНИ БЕЛЯКОВОЇ

А ви і повірили що все докладно вам розказали ))не
будьте наївними

Пригадують тернополяни стару паркетну підлогу в
закладі. Від постійного потоку відвідувачів вона була
майже повністю затертою
Стаття зібрала 60 коментарів на
сайті 20minut.ua.
Продовжуючи серію публікацій
про «культові» заклади Тернополя, яких вже немає, ми не могли
оминути улюблене дитяче кафе
багатьох тернополян «Казка».
Нагадаємо, у 80-их в Тернополі були і дитячі кафе. І якщо
«Сніжинка» радувала малюків та
їх батьків у Центрі, то «Казка»

була на Східному масиві, але точно стала не менш популярною. А
страви, приготовані по-домашньому у цьому кафе, тернополяни з
теплом згадують і досі.
Яким було «культове» кафе 8090-их, розповіли нам краєзнавець
Юрій Ковальков та тернополянка
Ніна Свистун. Публікуємо найцікавіші коментарі, зберігаючи
орфографію дописувачів.

Юліана Оліярник
Чудове було кафе(
Олена Ванджура
Морозиво там було супер, а
ще десерт "пташине молоко".
Хороші спогади з дитинства!!!
Любов Печена
Морозиво дуже смачне, а
приміщення просто бомба
класне кафе було....
Oksana Dutz
Десерт «Веселка»…
Nataliya Diduch
Атмосфера того дитинства
простого без понтів, де всі
однакові
Окса Окса

Які ж смачнющі там пельмені були і морозиво...
Євгенія Вітик
Пам'ятаю десерт "Сніжинка” і тістечко "Тетяна". Смакота!!!
Natalia Vlasova
До сьогодні пам'ятаю смак
хрустких трубочок з кремом,
якими можна було посмакувати лише у "Казці"
Ліля Лабовська
Ой, пам'ятаю. Яке смачне
там було желе. Зараз такого
нема
Світлана Загородня
Пельмені... І желе
Maksym Popovych
Таке там дуже смачне
було.....
Ipa Burkovska
Вишневе желе, справжнє, з
ягодами, просто неймовірне
було!
Alla Sazhneva

Дуже смачне морозиво, та
вершки з горіхами. Приємні
спогади.......
Наталя Чорна
Пам‘ятаю як ми справляли випускний в 3-му класі...
Який чудовий там був коньяк
«Арарат»... Незабутні спогади
Oleksandr Kalashnyk
Дуже смачне желе з какао!
Галина Сороколіт
Трубочки і пельмені))))
Вадім Галаса
Я працювала в тому кафе в
далекі не легкі для мене 90-ті.
Їда і солодке там було дуже
смачне. На кухні працювали
дві Олі по тижнях, а на буфет
дві Марійки по тижнях, а на
трубочках були Галя і Надя.
Oksana Kotlyar
Повний текст
та усі коментарі
ви можете прочитати за QR-кодом
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СМАКОЛИКИ ІЗ СУПЕРМАРКЕТІВ

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

Для нашого порівняння
ми обрали чотири мережі
супермаркетів, які є в місті — «Сільпо», «АТБ»,
«Рукавичка» та Novus.
Для об'єктивності порів-

Випічка

В усіх чотирьох супермаркетах, де
ми побували, є власна випічка. Придбати можна свіжий хліб, булочки
тощо. У «Сільпо», що на Живова,
асортимент власної випічки великий. Є різні види хліба, булочки,
пиріжки, пончики. До прикладу —
пиріжки, вагою 70 грамів, коштують
від 7 гривень, з м'ясом — 10 гривень.
У супермаркеті «АТБ», що
на Центральному ринку, асортимент власної випічки невеликий.
Можна купити кілька видів хліба,
сосиски в тісті, піцу, роліні, мафіни
та донатси.
У «Рукавичці» на вулиці Острозького теж є власна випічка. Там ми
побачили гречаний хліб по 15 гривень за 300 грамів. Є різні булочки,
мініпіца, шаурма, роліні.
Чималий асортимент і
в NOVUS. Там продають хліб,
печиво, булочки, багети, піцети,
круасани з різними наповнювачами тощо.
Як ми помітили, купувати пшеничний хліб чи батон власного
виробництва магазину дешевше,
ніж фасований від різних виробників. Однак варто звертати увагу
на цінники. У супермаркеті NOVUS
на деяких цінниках вартість вказана за цілу булочку, слойку чи хліб.
А на деяких буханцях ціни вказані
за 100 грамів. Тому звертайте увагу
на це, перш ніж купувати.
У «Рукавичці» на цінниках не було
інформації про кінцеву дату споживання випічки. В інших супермакетах вона була на кожному ціннику.
На деяких інформація написана від
руки, на деяких — на приклеєних
стікерах.
У всіх супермаркетах ми знайшли
роліні. Вага приблизно однакова —
90–95 грамів. Роліні з курятиною
найдешевше у «АТБ» — 15,9 за штуку. Найдорожче — у «Новусі» —
20 гривень.

ГРАФІКИ: ВАДИМА ЄПУРА

Ціни  Тут можна придбати
кулінарію, випічку, тістечка
та торти, які вони самі ж і
виготовляють. Ми порівняли
асортимент. Як відрізняються
ціни та де дешевше? Які
смаколики продають?

нювали ціни в один день
та не враховували акційні
пропозиції.
Отже, ми взяли до уваги
асортимент товарів власного виробництва та розділили його на три категорії — випічка, кулінарія та
кондитерські вироби.

Кондитерські вироби

Власні торти, тістечка, пироги, як і кулінарія, є
в «Сільпо» та «Новусі». Тістечка «Макарони» в «Сільпо» є кількох видів — кокосові, малинові, з лохиною.
Коштують вони 55–60 гривень за 100 грамів. У «Новусі»
є різні види «Макаронів», але ціни на всі однакові —
79,9 грн за 100 грамів. Цей десерт у супермаркетах виявився найдорожчим. Тістечко «Картопля» у «Сільпо»
коштує 10,4 грн за 100 грамів, у «Новусі» — 16,5 грн.
Більше порівнянь дивіться на графіках:На цінниках
вказують терміни придатності солодощів.

Кулінарія

Відділи кулінарії представлені у супермаркетах «Сільпо» та
«Новус». Є чималий вибір — від
м’яса–гриль, каші, гарніри, котлети, битки, салати.
Щоб порівняти ціни, ми
знайшли однакові страви, які
були в обох супермаркетах. Ціни
на графіках вказані за 100 грамів.
Рис з овочами у «Сільпо» коштує 7,5 грн, у «Новусі» — майже
вдвічі дорожче — 14,4 грн. Печена картопля в обох магазинах
коштує однаково — по 7,9 грн.
Це одна з найдешевших страв.
Тушкована капуста у «Сільпо»
вартує 6,9 грн, у «Новусі» —
на гривню дорожче. «Олів’є»
в «Сільпо» — 11,9 грн, у «Новусі» — 16,9 грн. «Оселедець під
шубою» 9,9 та 16,4 відповідно.
«Вінегрет» також дешевший
у «Сільпо» — 9,6 грн, тоді як
в «Новусі» — 13,4.
Проблем з термінами придатності в магазинах ми не побачили — їх вказують на цінниках.
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ВАКЦИНАЦІЯ ДІТЕЙ. ЯК ПРОХОДИТЬ І
ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ
Коронавірус  У жовтні МОЗ
рекомендувало щепити дітей віком 12+
від коронавірусу. Скільки вакцинованих
малюків у місті та області? Які симптоми
після щеплення у дітей і як вони хворіють
на коронавірус зараз, з'ясовували
журналісти «RIA плюс». А ще, який пакет
документів зібрати, щоб дитину щепили?

Скоро буде сотня
Станом на 5 листопада, у Тернопільській області вакцинували
88 дітей, віком від 12 до 15 років. Більший показник вакцинації старших дітей: щепились від коронавірусу загалом
652 дитини, віком 16–17 років.
Наймолодші повнолітні області,
віком 18–19 років, найактивніші в цьому плані. Щеплених —
15 054 осіб.
Про це повідомила журналістку «20 хвилин» завідувачка відділу
імунопрофілактики ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ
України» та координаторка вакцинальної кампанії у Тернопільській

Пакет документів:
що потрібно?
Медичний директор з поліклінічної роботи міської дитячої
комунальної лікарні Володимир
Кучма каже, що щеплюють тільки дітей з 12 років вакциною
Comirnaty від Pfizer/BioNTech і
лише тих, які мають усі поточні
щеплення від народження.
— Тільки вакцина Comirnaty від
Pfizer/BioNTech має в інструкції
дозвіл щепити дітей з 12 років. Іншими вакцинами не щеплять, —
пояснює лікар.
Бажання, згода батьків — головна умова для вакцинації дитини.
— Необхідна згода батьків або
самої дитини на вакцинацію від
коронавірусу, якщо їй виповнилося 16 років. Така згода має
бути зафіксована документально.
Батьки або ж дитина, якій виповнилося 16 років, підписують
таку інформовану згоду, яку надасть сімейний або дільничний
лікар, — поінформував Володимир Кучма.

Послідовність дій
За словами пана Кучми, батькам
потрібно прийти разом з дитиною
до свого сімейного, дільничного
лікаря або ж до педіатра, взявши
свій паспорт чи ID-картку, свідоцтво про народження дитини або

Тільки вакцина Comirnaty від Pfizer/BioNTech має в інструкції дозвіл щепити дітей з 12
років
проводять у Тернополі на просп.
Злуки, 45 — у Центрі вакцинації.
Письмовий дозвіл лікаря є однією з обов'язкових умов для щеплення дитини.
Лікар знає про всі протипокази
дитини. Є абсолютні, є тимчасові
протипоказання. Тому лікар видасть довідку про дозвіл на щеплення лише тоді, коли дитина
таких протипоказань не має. Буває, що дитина хворіє, а зовнішні
симптоми хвороби не виражені.
Або ж, якщо ваша дитина отримала крапельки від поліомієліту
п'ять днів тому, а ви вже хочете
щепити дитину від коронавірусу,
то не можна, потрібно почекати
14 днів. Тому дуже важливо отримати дозвіл на щеплення саме
від фахівця, — зазначає медичний
директор.
ГРАФІКА: ОКСАНИ НАГОРНОЇ

В Україні рекомендували щепити проти COVID‑19 дітей, віком 12–17 років, які не належать
до групи ризику тяжкого перебігу
COVID‑19, але лише за умови наявності в них усіх обов’язкових
рутинних щеплень.
Відповідні рекомендації, які
розробила Національна технічна
група експертів з питань імунопрофілактики, були ухвалені наказом МОЗ від 13.10.2021 № 2234.
Тернополянка Ірина каже, що її
12‑річний син, за всіма симптомами, перехворів на коронавірус уже
не раз у легкій формі. Хоча тест
ні разу цього не підтвердив. Вакцинацію підтримує не лише вона
з чоловіком, цього бажає і син.
Ми з чоловіком за вакцинацію сина на відсотків 80%. Йому
12 років. І незважаючи на свій вік,
він вже усвідомлює значимість
вакцинації, і сам бажає щепитися від коронавірусу. Єдиний момент, який мене турбує як маму,
це подальший вплив вакцини
на організм підлітка. Особливо
хвилює репродуктивна функція
ще не сформованого у такому
віці організму. Тому наразі шукаємо необхідну інформацію, при
чому від ВООЗ з цього питання,
оскільки тут є прогалина, на моє
запитання по дітородній функції
100% відповіді ще ніде немає, —
каже жінка.

області Марія Павельєва.

ФОТО: ІЛЮСТРАТИВНЕ

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

Вакцинувати дітей
Щеплюють тільки дітей чи ні?
Володимир Кучма продовжує,
з 12 років вакциною
що симптоми у дітей після ваквід Pfizer/BioNTech і
цинації від коронавірусу ті ж, що
лише тих, які мають усі після будь-якої вакцини.
Може бути висипання, темперапоточні щеплення від
тура і загальна слабкість у перші
народження
два дні. Наразі у нашому закладі * за інформацією координаторки вакцинальної кампанії

ж ID-картку дитини (за наявності), а також ідентифікаційний код
дитини. Далі лікар огляне дитину на місці і надасть письмовий
дозвіл про щеплення. Батькам залишається заповнити і підписати
інформовану згоду про щеплення.
Якщо дитина досягла 16‑ти років
і сама має намір щепитися, то інформовану згоду підписує і вона.
Щеплення дітей вакциною
Comirnaty від Pfizer/BioNTech

є інформація про 55 щеплених
дітей від ковіду у місті, тому що
99,5% дітей Тернополя — наші
пацієнти. Повідомлень від батьків про надзвичайні реакції у дітей після такого щеплення у нас
не було, — зауважує фахівець.
Пан Кучма «за» вакцинацію дітей, хоча каже, це з волі батьків і
самих дітей з 16‑ти років. Якщо
вони не хочуть, примушувати їх
ніхто не буде. Наголошує медик
і на тому, що діти перебувають

проти ковіду у Тернопільській області Марії Павельєвої

у великому скупченні людей протягом тривалого часу: у школах
і садочках, тому ризик інфікуватись коронавірусом — високий.
Тому дитина потенційний носій
коронавірусної хвороби до своєї
сім'ї чи всієї родини.
Я завжди виступав і продовжую
виступати за вакцинацію в загальному. Що стосується вакцинації
дітей від коронавірусу, потрібно

вирішувати кожному особисто.
Ще пів року тому казали, що діти
переносять ковід легко. Наразі
діти хворіють у середньо-важкій
і важкій формах. Це рідкість, але
таке є, — продовжує медик.
Ми дізнались, що найменшій
дитині в області, у якої зафіксували ковід, було лише три місяці. Та
є і шести, дев'ятимісячні малюки,
які хворіють на коронавірус.

ПРОГРАМА ТБ
СЕРЕДА, 17 листопада
UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Вiзуальний код
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 Енеїда
08.05, 09.05, 02.05, 05.05 Погода
08.10 Т/с «Фаворитка короля»
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, 01.20 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA: Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Пiснi про кохання
16.30 Д/с «Супер — чуття»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц «Дика природа Канади»
22.00 Полюси
23.00, 03.00 Перша шпальта
00.25 Т/с «Округ Дюрем»
03.30 Антропологiя
04.05 Д/ф «Перехрестя Балу» …

1+1
05.35 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.45 Т/с «Джек. Лондон»
22.45, 23.55 Т/с «Свати»
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подiй
дня»
00.05 Х/ф «Заповiт блудницi»
02.45 Х/ф «Спадок блудницi»

IНТЕР
05.05 «Телемагазин»
05.35, 22.05 «Слiдство вели… з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Iнтером»
10.00, 11.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Вiд сiм'ї не втечеш»
14.35, 15.35 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.25 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Велика справа»
23.50 Т/с «Гарна дружина»
00.45 Х/ф «Погана матуся»
02.55 Х/ф «Полiт з космонавтом»

ICTV
04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей
04.20 Факти
04.40 Т/с «Контакт»
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
Костянтином Стогнiєм
10.10 Громадянська оборона
11.20, 13.25 Х/ф «Тремтiння землi‑4: Легенда починається»
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Т/с «Розтин покаже‑2»
14.50, 16.15 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Юрчишини‑2»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Прихована небезпека
21.15 Т/с «Пес‑6»
22.40 Т/с «Пес‑2»
23.35 Т/с «Юрчишини‑2» 16+
Прем'єра
00.35 Х/ф «Тремтiння землi‑6»»
02.25 Я зняв!

СТБ
05.25 Т/с «Комiсар Рекс»
09.10, 11.50 «МастерШеф Професiонали» …

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа» …
15.40, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05 «СуперМама» …
20.15, 22.50 Т/с «Крiпосна.
Жадана любов»
23.05 Т/с «Щастя за угодою» …
01.05 Т/с «Невiрна» …

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.20 «Орел i решка»
09.15 Т/с «Надприродне»
12.45 «Кохання на виживання»
14.45 Х/ф «Зелений Лiхтар»
17.00 «Хто зверху?» …
19.00 «Дiти проти зiрок»
20.40 Х/ф «Темний лицар»
23.50 Х/ф «Сонцестояння»
02.50 «Служба розшуку дiтей»
02.55 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Макс 2: Герой Бiлого
Дому»
11.15 Х/ф «Люди — Iкс»
13.15, 18.00, 02.15 4 весiлля
14.10, 17.00 Богиня шопiнгу. Батли
за патли
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00, 03.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
пiд Полтавою
19.30, 20.30, 00.30 Танька i
Володька
23.00, 01.45 Сiмейка У
00.00 Одного разу в Одесi
01.00 Країна У
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2020»
07.50 Т/с «Охотники за древностями»
09.45 Х/ф «Команда 8: В тылу
врага»
11.45 Т/с «Опер по вызову‑4»
14.50, 16.55, 19.25 «Затерянный
мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
20.20, 21.20 Т/с «Ангелы‑2»
22.20, 00.10 Т/с «CSI: Место
преступления»
02.00 «Видеобимба‑2»
04.45 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

ЧЕТВЕР, 18 листопада
UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Вiзуальний код
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 Енеїда
08.05, 09.05, 02.05, 05.05 Погода
08.10 Т/с «Фаворитка короля»
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, 01.20 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA: Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Пiснi про кохання
16.30 Д/с «Супер — чуття»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц «Дика природа Канади»
22.00 Полюси
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях
00.25 Т/с «Округ Дюрем»
03.00 ВУКРАЇНI
03.30 Антропологiя
04.05 Д/ф «Одесити на Донбасi» …

1+1
05.40 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок
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»
20.36 «Проспорт»
20.38 «Чистоnews 2021»
20.45 Т/с «Джек. Лондон»
21.45 «Право на владу 2021»
00.45 «ТСН: 10 вражаючих подiй
дня»
00.55 Х/ф «Вiдьма та Осман»
02.40 Х/ф «Заповiт блудницi»

IНТЕР
05.00, 04.45 «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 програма»
12.25 Х/ф «Все або нiчого»
14.40, 15.35 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.30 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Велика справа»
23.50 Т/с «Гарна дружина» (16+)
Заключна с.
04.20 «М/ф»

ICTV
04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.20 Факти
04.40, 10.05 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
Костянтином Стогнiєм
11.00, 13.25 Х/ф «Тремтiння
землi‑5: Кровна рiдня»
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Т/с «Розтин покаже‑2»
14.50, 16.10 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Юрчишини‑2»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Анти-зомбi
21.15 Т/с «Пес‑6»
22.35 Т/с «Пес‑2»
23.35 Т/с «Юрчишини‑2» 16+
Прем'єра
00.35 Х/ф «Смерч»
02.40 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.35 Т/с «Комiсар Рекс»
08.30, 11.50 «МастерШеф Професiонали» …
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа» …
15.35, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05 «СуперМама» …
20.15, 22.50 Т/с «Крiпосна.
Жадана любов»
23.05 Т/с «Щастя за угодою» …
01.10 Т/с «Невiрна» …

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.15 «Орел i решка»
09.15 Т/с «Надприродне»
11.55 «Кохання на виживання»
13.50 Х/ф «Повернення Супермена»
17.00, 19.00 «Хто зверху?» …
21.00 Х/ф «Темний лицар. Вiдродження легенди»
00.35 Х/ф «Мама i тато»
02.05 «Вар'яти» …
02.30 «Служба розшуку дiтей»
02.35 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.40 Х/ф «Дивак»
11.25 Х/ф «Люди — Iкс 2»
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу.
Батли за патли
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00, 03.00 Панянка-селянка
18.00, 02.15 4 весiлля
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
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пiд Полтавою
19.30, 20.30, 00.30 Танька i
Володька
23.00, 01.45 Сiмейка У
00.00 Одного разу в Одесi
01.00 Країна У
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2020»
07.15 Т/с «Охотники за древностями»
10.10 Х/ф «Тайна Майа»
12.10 Т/с «Опер по вызову‑4»
15.00, 16.55 «Затерянный мир»
17.55, 02.00 «Секретные материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
19.25 «Секретные материалы
2021» (дайджест)
20.20, 21.20 Т/с «Ангелы‑2»
22.20, 00.10 Т/с «CSI: Место
преступления»
02.15 «Видеобимба‑2»
04.45 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

П`ЯТНИЦЯ, 19 листопада
UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 01.55 Земля, наближена
до неба
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 02.10,
05.10 Новини
07.05 Енеїда
08.05, 09.05 Погода
08.10 Т/с «Фаворитка короля»
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, 00.20 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA: Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 00.05, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Хорея Козацька
16.30 Д/с «Супер — чуття»
17.00, 01.05 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц «Дика природа Канади»
19.55 Д/п «Король-Слон»
22.00 Д/ц «НЛО: Загубленi
свiдчення»
22.55 Д/с «Дикi тварини»
03.00 Суспiльно-полiтичне токшоу «Зворотний вiдлiк»
04.40 Вiдтiнки України

1+1
06.00 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок
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 «Вечiрнiй квартал 2021»
00.40 Х/ф «Мiльйон способiв
утратити голову»
03.10 Х/ф «Вiдьма та Осман»

IНТЕР
05.15, 23.30 «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 програма»
12.25 Х/ф «Просто щоб впевнитись»
14.30, 15.30, 01.20 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 03.20 «Подробицi»
21.00 Х/ф «007: Золоте око»
03.50 Д/п «Вiйна всерединi нас»
04.45 «Телемагазин»

ICTV
04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей
04.20, 01.15 Факти
04.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
Костянтином Стогнiєм
10.10 Дизель-шоу …
11.45, 13.25, 22.55, 01.40 Скетчшоу «На трьох»
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Т/с «Розтин покаже‑2»
14.45, 16.15 Т/с «Пес»
17.40 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ»
18.45 Факти. Вечiр
20.05 Дизель-шоу 12+ Прем'єра
03.45 Я зняв!

СТБ
03.50 Х/ф «Ще одна з роду
Болейн»
06.05, 19.00, 22.50 «Холостячка
Злата Огнєвiч» …
10.35, 00.05 «Як вийти замiж»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
11.50, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» …
01.00 «Битва екстрасенсiв»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.15 «Орел i решка»
09.25 «Пекельна кухня»
11.30 «Екси»
13.30 «Дiти проти зiрок»
15.05 Х/ф «Бетмен: Початок»
18.00 Х/ф «Темний лицар»
21.00 Х/ф «Асистент вампiра»
23.25 Х/ф «Пастка»
01.30 «Вар'яти» …
02.55 «Служба розшуку дiтей»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Везунчик»
11.15 М/ф «Мегамозок»
13.00, 18.00, 02.15 4 весiлля
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу.
Батли за патли
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00, 03.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
пiд Полтавою
19.30, 20.30, 00.30 Танька i
Володька
23.00, 01.45 Сiмейка У
00.00 Одного разу в Одесi
01.00 Країна У
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
09.00, 00.00 Т/с «Охотники
за древностями»
09.55 Х/ф «Непостижимый»
12.00 Т/с «Опер по вызову‑4»
13.05 Т/с «Опер по вызову»
15.00 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15, 00.55 «Спецкор»
18.50, 01.30 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Эон Флакс»
21.10 Х/ф «Халк»
02.05 «Совершенно секретно‑2017»
02.40 «Видеобимба‑2»
04.45 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

СУБОТА, 20 листопада
UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.30 Енеїда
07.00, 08.05, 09.00, 21.00, 00.05,
02.10, 03.35, 05.35 Новини
07.10 М/ф
07.50 Еко-люди
07.55 Буковинськi загадки
08.00, 02.05, 04.00, 05.30 Погода
08.10 Д/с «Дикi Дива»
08.25 Вiдтiнки України
09.10 Телепродаж
09.40 #ВУКРАЇНI
10.10, 21.25 Д/с «Боротьба
за виживання»
10.40 Х/ф «Попелюшка» …

14.35 UA: Фольк. Спогади
15.40 Концерт. Дмитро та Назарiй
Яремчуки
16.50 Х/ф «Вавилон ХХ»
18.50 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
22.00 Д/ц «Дика Iндонезiя»
23.05 Д/ц «НЛО: Загубленi
свiдчення»
00.30 Спецпроєкт МАЙДАН
ГIДНОСТI
01.35 Бiгус Iнфо
02.35 Д/с «Тваринна зброя»
04.05 Д/с «Дикi тварини»

1+1
05.20, 07.00 «Життя вiдомих
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
18.30 «Свiт навиворiт — 13.
Еквадор»
19.30 ТСН
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Вечiрнiй квартал 2021»
22.15 «Жiночий квартал 2021»
23.40 «Свiтське життя. 2021»
00.50 Х/ф «Вуаль»
02.30 Х/ф «Мiльйон способiв
утратити голову»

IНТЕР
05.15 «Орел i решка. Перезавантаження»
07.00 Х/ф «Жандарм i жандарметки»
09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10.00 «Все для тебе»
11.00 Х/ф «Людина-оркестр»
12.40 Х/ф «Кохана жiнка механiка
Гаврилова»
14.20 Х/ф «Вийти замiж за капiтана»
16.00 Т/с «Слiдчий Горчакова» …
20.00, 04.10 «Подробицi»
20.30 «Мiсце зустрiчi»
22.05 Т/с «Несолодка пропозицiя»
(12+) 1–4 сс. Заключна
02.10 Х/ф «Наречена на замовлення»
04.40 Анiмацiйний фiльм «Острiв
скарбiв»

ICTV
04.40 Скарб нацiї
04.50 Еврика!
04.55 Факти
05.20 Громадянська оборона
06.25 Прихована небезпека
07.25 Т/с «Юрчишини‑2»
11.25, 13.00 Х/ф «Джек Рiчер»
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф «Джек Рiчер‑2:
Не вiдступай»
16.45 Х/ф «Ефект колiбрi»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Захисник»
21.00 Х/ф «Смертельнi перегони»
23.00 Х/ф «Професiонал»
01.25 Революцiя Гiдностi
02.20 Острiв Небайдужих
03.00 Я зняв!

СТБ
04.45, 10.55 Т/с «Крiпосна.
Жадана любов»
07.55 «Неймовiрна правда про
зiрок»
19.00 «Україна має талант»
22.00 «МастерШеф» …

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 02.20 «Вар'яти» …
06.20, 10.00 «Kids time»
06.25 Т/с «Подорож єдинорога»
10.05 «Орел i решка. Земляни»
11.00 «Орел i решка. Чудеса
свiтуа»
12.00 «Орел i решка»
12.55 «Хто зверху?» …
14.55 М/ф «Три богатирi на далеких берегах»
16.20 М/ф «Вiдважна»
18.05 Х/ф «Диво‑жiнка» …
21.00 Х/ф «Аквамен» …
23.55 Х/ф «Чому вiн?»
02.30 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Король Сафарi»
11.30 Х/ф «Стоптанi туфельки»

12.45, 14.15, 15.45, 23.10, 00.40,
02.25 Одного разу пiд Полтавою
13.45, 15.15 Танька i Володька
16.15 Х/ф «Люди — Iкс 2»
19.00 Х/ф «Люди — Iкс: Остання
битва»
21.00 Х/ф «Люди — Iкс: Початок.
Росомаха»
00.10, 01.55 Сiмейка У
03.25 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
09.00 «Випы и топы»
10.55 «Затерянный мир»
11.55 Х/ф «Командир эскадрильи»
13.55 Х/ф «Экстремалы»
15.50 Х/ф «Ямакаси»
17.25 Х/ф «13 район: Ультиматум»
19.25 Х/ф «Шпионка»
22.00 Х/ф «Бандитки»
23.50 Х/ф «Юрский город»
01.40 «Видеобимба‑2»
03.45 «Совершенно секретно‑2017»
05.45 Телемагазины

НЕДIЛЯ, 21 листопада
UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 02.35 Енеїда
07.00, 08.05, 08.55, 21.00, 00.05,
02.10, 03.30, 05.35 Новини
07.10 М/ф
07.50 Еко-люди
07.55 Буковинськi загадки
08.00, 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 Спецефiр до Дня Гiдностi
та Свободи
16.00 Концерт. Гайдамаки
17.20 Спецпроєкт МАЙДАН
ГIДНОСТI
18.30 Спепроект «Слов'янськ.
Незабуте»
19.00 Революцiя гiдностi. Майдан
20.00 Новоросiя. Цiна проекту
21.25 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
23.30 Розважальна програма з
Майклом Щуром
00.30 Х/ф «Вавилон ХХ»
03.55 Х/ф «Українська вендетта»

1+1
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 17.30 «Мандруй Україною з
Дмитром Комаровим»
11.00 «Свiт навиворiт — 13.
Еквадор»
12.00, 02.20 «Свiт навиворiт»
18.30 «Свiтське життя. 2021»
19.30, 04.50 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танцi з зiрками 2021»
00.00 «Лiга смiху 2021»

IНТЕР
07.00 Х/ф «Суперзять»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя»
12.50 «Речдок. Велика справа»

17.30 Х/ф «007: Золоте око»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «Джунглi»
00.25 Х/ф «Смертельна стежка»
02.05 «Речдок»

ICTV
04.15 Скарб нацiї
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.55 Прихована небезпека
05.55 Анти-зомбi
06.50 Секретний фронт
07.50 Громадянська оборона
08.50 Х/ф «Фантастична
четвiрка»
10.45, 13.00 Х/ф «Загiн самогубцiв»
12.45 Факти. День
13.15 Т/с «Пес»
18.45 Факти тижня
20.40 Х/ф «Паркер»
23.05 Х/ф «Без компромiсiв»
01.00 Х/ф «У пастцi часу»
02.45 Я зняв!

СТБ
04.15 Т/с «Одружити не можна
помилувати» …
08.25 «МастерШеф» …
13.45 «СуперМама» …
18.40 «Битва екстрасенсiв»
21.00 «Один за всiх»
22.10 «Таємницi ДНК»
23.20 «Україна має талант»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 23.40 «Вар'яти» …
07.10, 09.10 «Kids time»
07.15 Х/ф «Каспер»
09.15 М/ф «Три богатирi на далеких берегах»
10.45 М/ф «Вiдважна»
12.40 Х/ф «Диво‑жiнка» …
15.25 Х/ф «Аквамен» …
18.15 Х/ф «Земля майбутнього:
Свiт за межами»
21.00 Х/ф «Сходження Юпитер»
02.40 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.20 М/ф «Синдбад: Легенда
семи морiв»
12.00, 13.30, 15.00, 23.40, 01.10,
02.55 Одного разу пiд Полтавою
13.00, 14.30 Танька i Володька
16.30 Х/ф «Люди — Iкс: Початок.
Росомаха»
18.40 Х/ф «Люди — Iкс: Перший
клас»
21.10 Х/ф «Люди Iкс: Днi минулого майбутнього»
00.40, 02.25 Сiмейка У
03.25 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
08.20, 00.15 «Затерянный мир»
12.20 Т/с «Перевозчик‑2»
15.20 Х/ф «Побег»
17.50 Х/ф «Заложница 3»
19.55 Х/ф «Воздушный маршал»
22.00 Х/ф «Дом у дороги»
01.15 Т/с «Карпатский
рейнджер»
02.10 «Видеобимба‑2»
04.50 «Лучшее»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

14
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РЕКЛАМА

РОЗВАГИ

— Петровичу, що тобі дружина
подарувала на ювілей?
— 50 пельменів.
***
Медицина у нас хороша, просто
погані хворі.
***
Справжня самота приходить тоді,
коли вас не відвідують навіть
думки...
***
Таргани — це перше, що спадає
мені на думку...
***
— Дивись куди йдеш, бо прийдеш
туди, куди дивишся...

***
Кого тільки лелеки не приносять. А
нам потім виховуй та мучся.
***
Я вважаю, що на побаченні за
вечерю має платити держава.
***
Герої потрібні там, де не вистачає
професіоналів.
***
Погано, коли здоров'я немає. Але
набагато гірше, коли немає мізків.
***
Кількість тих, хто п'є в країні,
скорочується внаслідок природних
втрат населення.

27

RIA плюс, 17 листопада 2021

***
Реальність — це гостра інтоксикація, спричинена відсутністю
грошей.
***
Дивні люди ці діти, алкоголь не
вживають, а все одно веселі!
***
Можна все життя плисти за течією,
якщо це течія твого життя...
***
Оголошення «Познайомлюсь з
жінкою для серйозних утіх».
***
Соцмережі — це як плітки, тільки
тебе ще слухає купа незнайомих
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людей.
***
У маленьких містечках взагалі неможливо прикинутися загадковою
жінкою.
***
— Дорогий, мені так тебе не вистачає... Давай ще одного чоловіка
заведемо?
***
Можливості у мене скромні. А ось
потреби зовсім знахабніли.
***
— Лікарю, у мене свербить рука.
Це до зустрічі, чи грошей?
— Це грибок.
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З одного ракурсу
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Погода у Тернополі

Гороскоп удачі
ОВЕН Овнам доведеться
трохи загальмувати,
зробити крок назад та відпочити
від того темпу життя, який був
заданий у попередні місяці.
Зверніть увагу на стосунки зі
своїм партнером, якому може не
вистачати близькості.
ТЕЛЕЦЬ На першому
місці у Тельців будуть
стосунки з іншими
людьми, а особливо – зі своїм
партнером. Коротка відпустка у
місці, де ви ще ніколи не були,
допоможе укріпити стосунки.
БЛИЗНЮКИ Близнюкам
доведеться повністю
зосередитися на своїй
роботі і приділити чимало уваги
своєму здоров'ю. Варто звернути
увагу на раціон, вживати багато
овочів та фруктів, вітамінів та додати хоч трохи фізичних вправ.
РАК Представники знаку
увесь час потребуватимуть тепла та любові. Бажання кохати та бути коханими
буде на першому місці. Очікується, що у Раків буде дуже багато
енергії, яку краще виплеснути у
якусь фізичну активність.
ЛЕВ Більшу частину
своєї енергії Леви будуть
вкладати в свій будинок і
в свою сім'ю, а також в особисте
життя. Для Левів буде дуже
важлива приватність. У вас може
з'явитися кілька креативних ідей
і творчих планів.
ДІВА У Дів може виникнути бажання допомагати всім без винятку.
В першу чергу – членам своєї
сім'ї і друзям. Діва зможе бути
дуже переконливою. Діви мають
шанс проявити себе, особливо у
критичних ситуаціях
ТЕРЕЗИ Терезам
вдасться вирішити багато
фінансових проблем.
Можливо, вас чекають підвищені
витрати, а щоб їх компенсувати,
потрібно буде навчитися більше
заробляти. Терези серйозно
замисляться над інвестиціями.
СКОРПІОН Увага представників знаку буде
спрямована на власні
справи і проблеми. Скорпіон буде егоїстичним, але це
необхідний та вимушений етап.
Очікується, що у Скорпіонів буде
більше енергії та мотивації.
СТРІЛЕЦЬ Представники знаку будуть не проти
отримати визнання за
попередні досягнення, однак
тихо і не публічно. Стрільці активно займуться благодійністю.
У Стрільців буде бажання побути
осторонь та просто спостерігати.
КОЗЕРІГ Козероги
можуть завести нових
друзів, у них буде активне громадське життя. Варто бути
обережними і не ставити зустрічі
з друзями вище за стосунки із
партнером. Наприкінці місяця
життя у Козерогів буде активним.
ВОДОЛІЙ Для Водоліїв
зараз саме час переосмислити та скорегувати щось у житті та в кар’єрі.
Потрібно замислитись, що ви
очікуєте у довгостроковій перспективі та які додаткові зусилля
можна зробити вже сьогодні.
РИБИ Представники
знаку прагнутимуть
отримати новий досвід.
Листопад – хороший час для відпустки для Риб. Ідеально, якщо
ця поїздка співпаде з навчанням.
Риби можуть зацікавитись релігією, духовними вченнями.

instagram.com/20.hvylyn/

ГІСМЕТЕО

СИНОПТИК

Парк Національного
відродження: зміни
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ПАРК

СЕРЕДА,
17 ЛИСТОПАДА
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ЧЕТВЕР,
18 ЛИСТОПАДА

П’ЯТНИЦЯ,
19 ЛИСТОПАДА

СУБОТА,
20 ЛИСТОПАДА

НЕДІЛЯ,
21 ЛИСТОПАДА

ПОНЕДІЛОК,
22 ЛИСТОПАДА

+2°Ñ

СТАЛО:
Коли Україна здобула
незалежність, його перейменували
в парк Національного відродження

+6°Ñ

СПІВОЧЕ ПОЛЕ

ВІВТОРОК,
23 ЛИСТОПАДА

БУЛО:
Новий парк заклали у 1978 році.
Його створили методом народної
будови

-2°Ñ

+3°Ñ

-1°Ñ

+5°Ñ

Цього тижня
іменини
святкують
17 листопада:
Олександр, Григорій,
Іван, Ілля, Ісмаїл, Микола,
Симон, Степан, Ян.

18 листопада:
Гавриїл, Григорій,
Тимофій, Тихон.

19 листопада:
Анатолій, Арсеній,
Василь, Віктор, Гавриїл,
Герман, Костянтин, Лука,
Микита, Микола, Павло,
Олександра, Єфросинія,
Клавдія, Матрона, Ніна,
Серафима.

БУЛО:
Співоче поле відкрите у червні 1986
р. під час Першого Республіканського
свята народної творчості, яке
проходило в Тернополі

20 листопада:
Олександр, Олексій,
Афанасій, Богдан,
Валерій, Василь, Веніамін,
Георгій, Григорій, Євген,
Єгор, Іван, Іларіон,
Кирило, Костянтин,
Максим, Михайло,
Микола, Павло, Сергій,
Теодор, Федір, Ян,
Єлизавета.

21 листопада:
Гавриїл, Михайло, Павло,
Рафаель, Марта, Марфа.

22 листопада:
Олександр, Олексій,
Антон, Віктор, Дмитро,
Юхим, Іван, Ілля, Йосип,
Костянтин, Нестор,
Семен, Теодор, Тимофій,
Федір, Ян, Євстолія,
Матрона.

23 листопада:
Олександр, Олексій,
Аполлон, Борис, Георгій,
Денис, Єгор, Іван,
Костянтин, Михайло,
Нестор, Микола, Петро,
Родіон, Серафим, Ераст,
Ян, Анна, Ольга.

СТАЛО:
Сцена залишилась і до наших днів.
Там проводять різні свята та заходи

ФОНТАН «ОЛІМПІАДА»
АНЕКДОТИ
***

Я не проти іронії, але фраза
«Доброго ранку» — це перебір.

***

Дружина надіслала есемеску:
«Мені підписали відпустку за
твій рахунок на 3 дні».

***

Голод не теща — хоч би після
їжі затихає.

***

Покаятися вже час, а ми ще не
згрішили!

***

Боже, дай мені сил, терпіння, і
про всяк випадок грошей.

***

Наречений — це аванс, чоловік
— це зарплата.

БУЛО:
Фонтан працював з 1980–х до 2013
року. В останні роки його існування
фонтан вмикали лиш на великі свята

СТАЛО:
У 2013 році фонтан востаннє
працював на День міста. У 2017
році провели реконструкцію. Тепер
це фонтан «Лебеді»

