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У ТЮРМІ, ЛІКАРНІ ЧИ ДИТБУДИНКУ:

ДЕ ГОДУЮТЬ КРАЩЕ?

 Люди часто нарікають, що в

державних закладах їсти неможливо.
Тож ми вирішили порівняти, як
харчуються діти, які залишились без
батьків, хворі у стаціонарах чи особи,
які відбувають покарання, або ж
чекають на вирок суду
 Розповідаємо і показуємо, кого

ФОТО АРХІВ РЕДАКЦІЇ

годують краще. Судячи з даних, які ми
отримали, найбільше з державного
бюджету виділяють на харчування у
в'язниці! А кому дають найменше? с. 3
РЕКЛАМА

ГОЛОВНЕ

2
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ЩО МОЖЕ «ВИРОСТИ» НА 15 КВІТНЯ
ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067– 747‑28‑44, IRYNA.
BELYAKOVA@GMAIL.COM

Дев’ятиповерхівку на розі вул.
15 Квітня — проспекту Злуки,
судячи з наявних «будівельних
дозволів», не будуватимуть. Згідно з усіма документами, там має
бути аптека в декілька поверхів.
Хоча, варто розуміти, що, згідно з
Генеральним планом Тернополя,
зона, у якій почали будівництво,
дозволена й для багатоповерхової
житлової забудови.
Поліція в законності самого будівництва не розбиратиметься — справу за зверненням
мешканців закрили. А от щодо
самих мешканців, які влаштували акцію протесту, кримінальне
провадження відкрили — за те,
що розібрали паркан, яким обгородили майбутнє будівництво.
Мовляв, за знищення майна…
Нагадаємо, минулого тижня
за допомогою до журналістів
звернулись мешканці будинку
15 Квітня, 1, бо буквально під їх
вікнами почалось будівництво.
Далі — акції протесту мешканців,
виклик поліції та скандал із потенційним забудовником. Люди
були переконані, що там — сквер,
а не місце потенційної забудови.

довідатись, хто і що будуватиме.
Проте з нами більше як за тиждень ніхто не зв’язався. Аби дізнатись, що ж насправді виросте під
вікнами у людей, ми звернулись
із запитом до міськради. (Надіслані міськрадою копії документів
є в редакції — прим. авт.).

Має бути аптека
У відповіді на журналістський
запит нам повідомили: будівництво за адресою вул. 15 Квітня —
проспект Злуки здійснюватиме
ТОВ фірма «Рута-Фарм».
«Згідно з наявною в управлінні містобудування, архітектури та
кадастру інформацією, рішенням
виконавчого комітету № 420 від
18.03.2010 року затверджено
Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки
за адресою на куті вулиці вул.
15 Квітня — проспект Злуки
за зверненням замовника — ТОВ
фірма «Рута-Фарм» на об’єкт будівництва «Аптека» (копія є у редакції — прим. авт), — повідомила
заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів міськради Вікторія Остапчук.
Враховуючи відомості, які містяться в ЄДЕССБ та на порталі

У цій справі вже
навіть є кримінальне
провадження — щодо
тернополян, які
спробували розібрати
паркан

Чому мешканці
виступили проти
Саме під час акції протесту градус кипіння переріс межу, і дехто з мешканців почав розбирати
паркан. Нічого не нищили, все
поскладали на купу. Наступного
дня хтось, ймовірно, забудовник,
все вивіз. Люди вирішили, що перемогли. Але… Згодом уже декого
з протестувальників викликали
на допит. Бо поліція порушила
кримінальне провадження за знищення майна — за заявою потенційного забудовника.
Керівника чи то представника забудовника «RIA плюс»
вислухати не змогли. За жодним з телефонних номерів, які
нам вдалось відшукати у різних
джерелах, нам не відповіли. Ми
пропонували забудовнику вислухати його позицію та звернутись
до журналістів, аби з перших вуст

Єдиної державної електронної
системи у сфері будівництва
управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції
у Тернопільській області, зареєстровано декларацію про початок виконання будівельних робіт
від 30.12.2011 р., замовник ТОВ
фірма «Рута-Фарм» на об’єкт
«Будівництво аптеки на куті вулиці 15 Квітня-проспекту Злуки
у Тернополі».

Чи може бути
9 поверхів?
— Відповідно до Плану зону-

ФОТО АРХІВ МЕШКАНЦІВ 15 КВІТНЯ, 1

Скандал  Що кажуть у міськраді
про землю на 15 Квітня, довкола якої
розгорілися пристрасті? Який вихід із
ситуації? Що і чи можуть тут будувати
взагалі? Розповідаємо

На акції протесту навіть під дощем збирались кілька сотень невдоволених тернополян.
За всім пильнувала поліція. Юристи радять людям добиватися правди через суд
вання території міста Тернополя,
із внесеними змінами, земельна
ділянка, про яку йдеться у запиті, розташована у зоні змішаної
багатоквартирної житлової та
громадської забудови Ж‑З, яка
визначена для розташування
багатоквартирних (від 4 до 9‑ти
поверхів) житлових будинків,
супутніх об'єктів повсякденного
обслуговування, некомерційних
комунальних об'єктів, а також
окремих об'єктів загальноміського та районного значення, —
повідомила заступниця міського
голови. — У наявній містобудівній
документації (Генеральному плані
та плані зонування території міста
Тернополя) не відображаються
існуючі інженерні комунікації.
Згідно з даними Державного
земельного кадастру та наявних
земельно-облікових відомостей,
земельна ділянка за адресою вул.
15 Квітня — проспект Злуки перебуває у постійному користуванні
ТОВ фірми «Рута-Фарм» на підставі Державного акту на право
постійного користування землею,
зареєстрованого за № 335 від
05.10.1998 року, виданого на підставі рішення сесії Тернопільської
міської ради від 30.09.1998 року
№ 1074. Тобто, земля перебуває
у комунальній власності.
— Інформація щодо викупу
зазначеної земельної ділянки
відсутня, — запевнила Вікторія
Остапчук. — Щодо форми власності, то інформація, чому у Держгеокадастрі відображено форму
власності зазначеної земельної

ГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»
Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» чергує журналіст Ірина Белякова.
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.

ділянки як державна, у Тернопільській міськраді відсутня.
Відповідно до вимог ч. 2 ст.
83 Земельного кодексу України,
у комунальній власності перебувають, серед іншого: усі землі
в межах населених пунктів, крім
земельних ділянок приватної та
державної власності. Відповідно
до вимог ст. 126 Земельного кодексу України, право власності,
користування земельною ділянкою оформлюється, відповідно
до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Станом на даний час, інформація
щодо зареєстрованих у встановленому порядку у Держреєстрі
речових прав на нерухоме майно
права власності на вище згадану
земельну ділянку відсутня, зазначили у міськраді.

Тільки через суд
Щодо кримінальних справ, пояснили у поліції.
— До поліції надійшло звернення від забудовника про те,
що пошкодили його майно —
пліт, яким огороджена земельна
ділянка, де він проводив роботи, — повідомили у відділі комунікації головного управління
Нацполіції в області. — Оскільки
майно справді було пошкоджено, відомості про подію внесені
до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за ч. 1 ст. 356 ККУ.
Адвокат Андрій Кукурудза наголошує: є користувач земельною
ділянкою. І в нього є Державний

акт на право постійного користування землею.
— До нього хіба можна ставити тільки питання використання
земельної ділянки, згідно з цільовим призначенням, — пояснив
адвокат. — Забороняти будівництво аптеки, якщо там зводитимуть саме аптеку, не мають права.
Адже це порушення закону — перешкоджання законній господарській діяльності.
Вихід у цій ситуації, на думку юриста, — добиватись скасування акту на право постійного
користування землею. Проте це
можна зробити лише через суд.
Теоретично є кілька підстав для
скасування, зауважив адвокат.
Практично це зробити майже
неможливо.
Разом з тим, у Тернополі були
прецеденти, коли міська влада сама ініціювала припинення
права оренди чи користування
землею сесійними рішеннями чи
зверненням до суду. Були випадки, коли влада в «гарячих точках» скасовувала чи переглядала
дозвільні документи на будову.
Такий крок має логіку, зважаючи, що користувач землі понад
10 років нічого не робив, а за той
час змінились і будівельні норми, і потреби міста щодо об’єктів,
інфраструктури, у т. ч. і аптек…
Більше фото і
документів дивіться, засканувавши
qr-код

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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ДЕ Ж ГОДУЮТЬ КРАЩЕ: У ЛІКАРНІ,
ТЮРМІ ЧИ ДИТБУДИНКУ?
Харчування  Люди часто нарікають,
що в державних установах їсти
неможливо. Тож ми вирішили порівняти,
як харчуються діти, які залишились без
батьків, хворі у стаціонарах чи особи, які
відбувають покарання, або ж чекають на
вирок суду. І — порівняли меню
МАРІЯ БОЧАН, 096– 286‑68‑23, MARIIA.
BOCHAN@GMAIL.COM

Натхненником цього матеріалу
стало фото обіду з ковідного відділення однієї лікарні в Тернополі,
яке нам надіслали читачі. Чи може
людина, хвора на небезпечну інфекцію, подолати вірус з такою їжею?
Подумали ми і вирішили розібратися, скільки виділяють на харчування
у різних закладах.

Міська лікарня
швидкої допомоги
Директор лікарні Ярослав Чайківський повідомив, що середня вартість харчування у лікарні на одного
пацієнта за день — 34,70 грн.
Джерелом фінансування лікарняного харчування є місцевий та державний бюджети. Загалом на харчування на 2021 рік виділено 1 млн
399 тис. 68 грн, тоді як на 2020 рік
було виділено — 641 тис. 456 грн.
Бачимо, що фінансування у лікарні
зросло більше, як у два рази (!).
Чотириразове харчування. Є дієтичне меню, а є загальне. Харчування для інфекційного відділення
ковідних пацієнтів є дієтичним і загальним. Меню для лікарні складає
дієтсестра за участю шеф-кухаря,
а затверджує його меддиректор. Їжу
для пацієнтів готують у харчоблоці
лікарні. Енергетична цінність щоденного раціону для пацієнтів —
2000 ккал. Платної послуги за краще
харчування немає.

Міська лікарня № 2
Середня вартість харчування одного пацієнта у другій лікарні в день
становить 16,57 грн. Про це нам повідомив директор лікарні Ростислав
Левчук. Чи залучають додатково
кошти місцевого бюджету, невідомо.
Джерелом фінансування є кошти Національної служби здоров'я
України. Загалом витратили протягом 2021 року — 1 млн 700 тис.
грн. Протягом 2020 року — 1 млн
341 тис. 391 грн.
Теж чотириразове харчування: сніданок, сніданок №ІІ, обід та вечеря.
У денне меню входять перші страви
(супи та борщі), другі страви (каші,
картопляне пюре, підлива, пиріжки,
капуста тушкована, салати, омлет,
запіканка, сосиски) і супи молочні.
Меню не відрізняється у відділеннях закладу. Хворі харчуються від-

повідно до свого харчового статусу,
який їм визначає лікуючий лікар.
Їжа пацієнтів з ковідом не відрізняється від їжі усіх інших, запевняють тут. Меню складає медсестра з
дієтхарчування та шеф-кухар. Затверджує меню дієтсестра, шеф-кухар,
бухгалтер та медичний директор.
Енергетична цінність становить
1500–1850 ккал в день. Пацієнт, як
нам повідомили, не може за доплату
покращити своє харчування.

Міська лікарня № 3
Вартість харчування на хворого
у третій лікарні в день складає 25 грн
21 коп. Про це повідомив директор
лікарні Юрій Лазарчук.
Продукти на харчування фінансують з місцевого та державного
бюджетів. Держава виділила третій
лікарні на харчування з бюджету
у 2021 році — 648 600 грн, тоді як

Судячи з даних, які
ми отримали,
найбільше з
державного бюджету
виділяють на
харчування у в'язниці
у 2020 році — 604 500 грн. Як бачимо,
фінансування цьогоріч на харчування збільшилось на 44 100 грн.
Тут — триразовий прийом їжі,
та другий додатковий сніданок для
хворих на цукровий діабет. Меню
у відділеннях лікарні для хворих однакове. Його складає сестра медична
з дієтхарчування. Затверджує меню
директор лікарні, підписує його
також головний бухгалтер. Їжу для
хворих готують кваліфіковані кухарі
у харчоблоці лікарні. Енергетична
цінність щоденного раціону для хворих — 2000–2100 ккал.
Хворі за власні кошти не можуть
покращувати своє харчування, бо це
суперечить законодавчим вимогам.

Міська дитяча
лікарня
Директор Андрій Артимович розповів, що вартість харчування для
хворих дітей у стаціонарі дитячої
лікарні залежить від вікових груп,
відповідно меншою або більшою
кількістю продуктів, які закладаються в меню для приготування страв.

Середня вартість харчування
в день для різних вікових груп від
6,08 грн до 44,11 грн.
Видатки на харчування цього року
проводять за рахунок коштів, які
надходять від Нацслужби здоров’я
України. Відповідно до Фінансового плану на 2021 рік, на харчування
передбачено 900 тис. грн, тоді як
у 2020 році — 511 тис. грн. Вартість
харчування у закладі за рік суттєво
зросла, майже на 389 (!) тис. грн.
У дитячій лікарні — чотириразове
харчування (сніданок, другий сніданок, обід та вечеря). У денному
меню: овочеві та круп’яні супи,
різноманітні каші, овочеві салати,
овочеві рагу, картопляне пюре, макаронні вироби, соуси, запіканки,
молочні круп’яні супи, кавовий молочний напій, какао з молоком, булочки з різними начинками власного
виробництва, чай, вітамінний напій з
натурального яблучного соку, печені
яблука, печений гарбуз, яйця варені.
Меню пацієнтів у соматичних та
інфекційних відділеннях відрізняються: для пацієнтів з інфекційною
патологією готують в’язкі каші та
супи з гомогенною консистенцією
та безмолочні каші.
Харчування пацієнтів у ковідному
відділенні інше. Раціон для хворих
на ковід урізноманітнили стравами
з легкозасвоюваним білком (сирна
запіканка, варені яйця) та одним
додатковим прийомом їжі. Меню
складає дієтлікар та медсестра з дієтичного харчування і затверджує
директор закладу.
Їжу для пацієнтів готують кваліфіковані кухарі у харчоблоці лікарні.
Наразі проводять організаційні дії
щодо організації харчування аутсорсингу (підрядниками — прим. ред.).

Енергетична цінність щоденного
раціону для пацієнтів відносно віку
від 1315–2400 ккал. У лікарні бувають пацієнти, яким готують окремо.
Це хворі з діагнозом харчової алергії
та коли у хворого непереносимість
того чи іншого харчового продукту.
Пацієнт не може за доплату покращити харчування.

Як годують в'язнів
А як же харчують у дитбудинку чи
в'язниці? У «Чортківській установі
виконання покарань № 26» середня
вартість харчування на засудженого (ув'язненого) на добу протягом
10 місяців 2021 року становить
55,36 грн. Про це повідомив нашим
журналістам начальник установи —
підполковник внутрішньої служби
Ігор Драбик.
Закупівля продуктів здійснюється за рахунок коштів загального та
спеціального фондів держбюджету.
Також продукти надходять в установу у вигляді гуманітарної (благодійної) допомоги. Загалом на 2021 рік
для харчування ув'язнених та осіб
під вартою передбачено 366 000 тис.
грн (торік — 392 400,00 грн).
Вони мають гарячі сніданок, обід,
вечерю. На сніданок передбачене
м'ясо тушковане з другою стравою та
соусом, хліб, чай, цукор. На обід —
перша страва, м'ясо тушковане з
другою стравою та соусом, салат.
А на вечерю — риба смажена з другою стравою та соусом, чай.
Їжу готують засуджені господарської обслуги, які працевлаштовані
у їдальні.
Енергетична цінність становить
не менше 2846,73 ккал на день.
За доплату покращення харчування
не передбачено.

Дітей годують
благодійники

Про Тернопільський обласний спеціалізований будинок дитини раніше
у відповіді на запит в управлінні
охорони здоров’я нам повідомили,
що в закладі організовано п’ятиразове харчування. Улітку на 90 днів
вихованців закладу забезпечили
шестиразовим харчуванням, додатково свіжими овочами і фруктами.
Загалом у 2021 році видатки
на харчування дитини в закладі на день становлять 64 гривні
(41 грн — благодійні кошти (!!!),
23 грн — кошти держбюджету),
розповіла директорка департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга
Ярмоленко у липні 2021 року.
Аби знати, скільки ж і хто саме
виділив грошей у 2020–2021 р. р.
на харчування малюків, ми надіслали офіційний запит. Відповіді ще
не отримали.
Щодо меню, то його затверджують
щодва тижні. Розмір порцій і страви
залежить від віку дитини і сезону.
Малюки їдять молочні каші, гарніри, макарони, супи, салати овочеві,
пиріжки з різними начинками, яйця,
овочеві рагу, курятину, м'ясні тефтелі, канапки на батоні з повидлом і
голландським сиром, печиво. П'ють
чай, кефір, какао з молоком.
Судячи з даних, які ми отримали,
найбільше з держбюджету виділяють
на харчування у в'язниці, потім — дітям у лікарнях. Чи не на одному рівні
діти, які виховуються в дитбудинках
і пацієнти лікарень. Щоправда, щоб
прогодувати сиріт, у закладі постійно змушені шукати благодійників.
Адже саме вони і покривають значну
частину витрат на їжу. Чиновники
не можуть знайти на це гроші…
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ПАМ’ЯТІ КОЛИШНЬОГО МІСЬКОГО
ГОЛОВИ БОГДАНА ЛЕВКІВА

— Він не був простяком, але був
простим, щирим і відкритим, прислухався і чув усіх, завжди відгукувався на прохання про допомогу,
— каже парох церкви Покрови
пресвятої Богородиці, що у Кутківцях, отець Корнелій. — Сам
із доброго роду, мав дуже дружну християнську родину. Цінував
кутковецькі традиції та шанував
людей. І вони віддячували йому
своєю шаною.

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

— Для Богдана Левківа Тернопіль був понад усе! — так практично в унісон говорять всі, хто
знав колишнього міського голову.
Звістка про те, що Богдана Левківа
не стало 25 листопада 2021 р. облетіла Тернопіль. Недуга виявилась
сильнішою, а місто осиротіло…

На жаль, але від нас
йдуть найкращі

Був Людиною —
з великої літери

— Бог дійсно забирає найкращих. Богдан Євгенович був одним
з лідерів боротьби за незалежність
у 80‑х початку 90‑х років 20 століття на Тернопіллі, — каже міський
голова Тернополя Сергій Надал. —
Він показував приклад та надихав
молодь, як треба любити Україну.

Богдан Левків за своєї каденції
дав чимало інтерв’ю та часто ставав героєм публікацій і сюжетів.
Далеко не всі вони були позитивними, адже мав серйозних опонентів, в тому числі і політичних.
Саме з ним тоді ще молода газета

Довідка
Богдан Левків
народився 22 лютого 1950 р. у
Тернополі. Помер 25 листопада
2021 р. Український господарник, громадсько-політичний
діяч. Заслужений працівник
сфери послуг України (2005).
Депутат Тернопільської міської
ради 2-ох скликань (1994—

2002). Міський голова Тернополя в 2002—2006 р.р..
Навчався в школі №25, Тернопільському вищому професійному училищі сфери послуг та
туризму. Закінчив технологічний інститут побутового обслуговування у Хмельницькому у
1973 р.

«RIA плюс» провела для тих часів
незвичний експеримент, який вилився у серію публікацій. Першою
з них була «Один день з життя
мера», автором якої є я, журналістка Ірина Белякова.
Пам’ятаю, як запитувала, мовляв, як ви витримуєте такий шалений темп? На що він, посміхнувшись, відповів, прикуривши
чергову цигарку і посьорбуючи
далеко не першу каву — головне
зараз знайти, чим швидкі заправити, сміття вивезти, людям зарплату
заплатити і щоб в місті був спокій.

Проголосувало
майже пів міста
Він справді був дуже
щирим і людяним.
Можливо, в його роботі
і були огріхи, за що
добряче діставалось
від журналістів
Богдан Левків став міським головою у 2002 році — висуванець
«Нашої України» тоді набрав понад
48 відсотків голосів тернополян.
До того як очолити місто, він
працював головним інженером,
начальником виробнично-технічного відділу обласного побутового
управління, начальником відділу
з якості Центру стандартизації і
метрології, інструктором організаційно-інструктурського відділу,
головним інспектором контролю
за дотриманням цін і правил торгівлі міськвиконкому, директором
однієї з фірм міста та секретарем
міської ради.
До речі, він мало не єдиний з мерів, який не нажив за час каденції
шалених статків. І донедавна їздив
на старенькій «Ниві». Після роботи
у міськраді вийшов на пенсію і, як
сам жартував, бавив онуків.

ФОТО ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

Втрата  Богдан Левків не раз
наголошував: «Тернопіль для мене, це –
рідне місто, місто моїх дідів та батьків,
тут живуть мої діти та внуки. Це мій
дім та моє життя. Мій шлях від шевця–
музиканта до міського голови. Мені не
соромно за дії, вчинки, роботу, що люди,
друзі та колеги не плюють вслід. Мені
вдалось цього досягти»...

Богдан Левків був мером Тернополя у 2002—2006 роках

Від шевця—
музиканта до мера
Богдан Левків підкреслював
свою прихильність до церкви. Але
його пропозиція зробити на базарах неділю вихідним днем посварила мера з підприємцями.
Не раз наголошував: «Тернопіль
для мене, це — рідне місто, місто
моїх дідів та батьків, тут живуть
мої діти та внуки. Це мій дім та
моє життя»…
— Мій шлях — від шевця–музиканта до міського голови, —
поділився в інтерв’ю вже тоді
колишній міський голова Богдан Левків. — За дії, вчинки, ро-

боту, що люди, друзі та колеги
не плюють вслід. Мені вдалось
цього досягти. Вдалось дати можливість тернополянам відчути себе
господарями Тернополя, з якими
рахуються при прийнятті рішень
і яких поважають як господарів
свого міста...
Поховали Богдана Левківа
у Кутківцях 27 листопада.
Редакція «RIA плюс» щиро співчуває родині, друзям, колегам та
всім городянам. Пішла у засвіти
Людина з велиеої літери, яка була і
завжди залишатиметься частиною
Тернополя. Світла вам пам’ять і
Царство небесне, Богдане Євгеновичу…

Як Тернопіль підтримує Юліанку, у якої рак крові

ФОТО ОЛЬГИ ТУРЧАК

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

Під час ярмарку вдалось
зібрати 37 476 гривень, 20
євро та 100 злотих. Кошти
передали батькам Юліанки

Довкола порятунку 10-місячної
Юліанки Данилишин, в якої рак
крові, об'єднується Тернопіль. 27
листопада небайдужі влаштували
для дівчинки благодійний ярмарок
в ТРЦ «Подоляни». До організації
заходу долучились журналісти «RIA
плюс». Підтримайте крихітку і ви.
Важлива кожна гривня.
Під час благодійного ярмарку
люди могли придбати солодощі
та роботи хенд-мейд майстрів. Усі
виручені кошти передали батькам
Юліанки Данилишин, яка потребує трансплантації кісткового мозку. Понад три місяці Юліанка лі-

кується у клініці Охматдит в Києві.
До організації свята долучилось
чимало людей з Тернополя, Теребовлі та околиць. В організації
допомагали рідні крихітки, долучались також люди, які дізнались
про ситуацію дівчинки вперше.
Батьки маленької Юліанки передають слова вдячності всім, хто
долучився до збору коштів та до
організації заходу.
— Низький уклін усім, хто нам
допомагає. Насправді ніяких слів
не вистачить, щоб повною мірою
висловити нашу вдячність небайдужим людям! Дякуємо, що Ви не
залишаєтесь осторонь нашої біди.
Нехай те добро, що даруєте нам,
повертається до Вас сторицею!

Міцного здоров’ячка усім, сили,
благополуччя. Нехай Господь Бог

Вас усіх береже, — каже мама Юліанки Ірина Данилишин.

Як допомогти
Рахунок для переказу в гривнях:
PrivatBank
5457082226676075 Данилишин
Ірина (мама Юліанки)
Рахунок для переказу в доларах
(США):
PrivatBank
IBAN:
UA0930529900000
26207907656148 DANYLYSHYN
IRYNA
Рахунок для переказу в євро:
PrivatBank
IBAN: UA30305299000002620
7907656449 DANYLYSHYN IRYNA

Рахунок батька дівчинки для переказу в гривнях:
ПриватБанк
4149 4393 1656 9916
Отримувач платежу ДАНИЛИШИН
ІВАН ІВАНОВИЧ
Карта батька дівчинки для переказу
в доларах США
Отримувач платежу ДАНИЛИШИН
ІВАН ІВАНОВИЧ
IBAN: UA07305299000002620
1893978806
телефон тата Юліанки
0671383235 Іван

КРИМІНАЛ
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ХТО ВИНЕН У СМЕРТІ НА ГАЛИЦЬКІЙ
Вирок  Що відомо про столичну фірму,
яка виконувала роботи на замовлення
місцевого водоканалу, відколи почав
працювати виконроб, якого слідство і суд
визнали винним у смерті двох працівників
— читайте у матеріалі

«Не для преси» дотичні
до об’єкта тернополяни говорять,
що в ті перші дні, коли всі були
шоковані від цієї трагедії, вона
мала якийсь містичний вигляд. Бо
ті хлопці не мали там бути в той
час. То що ж сталося насправді?
Едуарду Пустовалову було
40 років, його молодшому колезі, Юрію Козлову, назавжди залишилось 26. Двоє чоловіків, з
далеких від Тернополя Донеччини
та Одещини, загинули у нашому
місті — посеред ночі у траншеї
на вул. Галицькій їх засипало
землею. Лікарі швидкої, яких
викликали на місце події, лише
констатували смерть робітників.
— В ті перші дні, коли всі були
шоковані від трагедії, вона мала
якийсь містичний вигляд, — поділився з нами Ігор (ім’я героя
змінене на його прохання. Бо має
стосунок до того об’єкта і не хоче
переслідувань — прим. авт.). — Бо
ті хлопці не мали там бути в той
час… І не за технікою безпеки,
а з інших причин.

За смерть двох
людей — умовно
Днями міськрайсуд проголосив
вирок у справі загибелі двох людей, звинуватили у якій виконроба столичної фірми. Покаранням це важко назвати, хіба можна
припустити, що чоловік фактично
відбувся переляком. І, не забуваємо — за смерть двох людей таки
мали когось покарати — нехай і
формально…
Нагадаємо, 8 лютого 2020 р.
о 01.50 до оперативно-диспетчерської служби Управління від
працівників екстреної медичної
допомоги надійшло тривожне
повідомлення про те, що на вулиці Галицька у місті Тернопіль
відбувся зсув ґрунту.
Ремонтно-будівельна компанія,
за допомогою екскаватора працювала над реконструкцією напірного колектора — копали траншею
глибиною 5 метрів. За словами
медиків, під землею опинилося
двоє людей.
Очевидці повідомили рятувальників про подію не одразу.
То ж багато дорогоцінних хвилин
було втрачено. О 01.55 на місце
події прибули працівники аварійно-рятувального загону спец
призначення. 13 рятувальників
за допомогою спецтехніки намагались витягли двох робочих з‑під

завалів. Лише о третій ночі це вдалось зробити, проте працівники
швидкої, які прибули на місце,
лише констатували смерть.

Був договір
з водоканалом
Виконроб тоді повідомляв про
те, що під час копання траншеї
для теплотраси до однієї з новобудов Тернополя, в результаті
зсуву грунту завалило землею двох
робітників, йшлось в офіційному
повідомленні поліції.
Люди працювали у столичному
підприємстві РБК «Спецбудмонтаж», яке мало укладений договір
з КП «Тернопільводоканал» на заміну та санацію водопровідних і
каналізаційних мереж, повідомила
пресслужба міської ради.
За умовами контракту, підрядники не мали права працювати
вночі, у вихідні й святкові дні. Роботи мали проводити лише в денний час. Відповідно до чинного
законодавства, за техніку безпеки
та організацію виконання робіт
на об’єкті несе відповідальність
саме підрядна організація, запевнили у міськраді.
Слідство назвало особу серед підрядників, яка мала б пильнувати
за дотриманням техніки безпеки, а відповідно, й відповідальна
за смерть двох робочих. Це виконроб підприємства, 46‑річний
киянин Володимир З. (повні дані
є в редакції. До набрання вироком
законної сили ми не розголошуватимемо їх — прим. авт.)

Робочі, які знайшли
смерть у Тернополі,
— з Донеччини та
Одещини. Едуарду
було 40 років, Юрію —
26
За версією слідства, саме Володимир З., будучи відповідальним керівником робіт на даному
об’єкті, а також особою, яка зобов'язана дотримуватись правил
безпеки під час виконання робіт
з підвищеною небезпекою, не забезпечив дотримання технології
виконання земляних робіт та заходів безпеки при їх виконанні.
Йдеться про:
 не забезпечив укріплення стінок траншеї з використанням
визначеної конструкції або
розробку траншеї з укосами;
 не забезпечив відведення поверхневих і підземних вод;

ФОТО АРХІВ РЕДАКЦІЇ

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

Близько опівночі виконроб поїхав з місця, а бригада залишилась працювати. Невдовзі
посунувся ґрунт і землею засипало двох людей
 не забезпечив виконання
земляних робіт (шурфування
ґрунту) в охоронній зоні кабелів високої напруги за нарядом — допуском після
одержання дозволу від організацій, що їх експлуатують,
під наглядом виконроба і відповідальних за експлуатацію
цих комунікацій працівників;
 не огородив територію майданчика виконання будівельно-монтажних робіт і допустивши присутність на ній
сторонньої особи.

Чому робітники
залишилися?
Близько опівночі виконроб поїхав з місця, бригада залишилась
працювати. Невдовзі посунувся
ґрунт і землею засипало монтажника зовнішніх трубопроводів 40‑річного Едуарда та, як
йдеться в офіційних документах,
громадянина Юрія К. Як згодом
встановлять експерти, смерть настала внаслідок механічної асфіксії від стиснення органів грудей
і живота. А причиною настання нещасного випадку — обвал
ґрунту, який був спричинений
недотриманням технології виконання робіт та недотриманням
вимог безпеки під час виконання земляних робіт, недотримання працівниками виробничої та
трудової дисципліни, присутність
сторонньої особи на майданчику
виконання будівельно-монтажних
робіт та незадовільний контроль
за трудовою та виробничою дисципліною працівників. А також
порушення виконробом вимог
законодавства про охорону праці.
Обвинувачений Володимир
в суді свою вину визнав повністю та розкаявся. Запевняв, що
в момент зсуву ґрунту він відлучився з місця виконання робіт,
де залишились робітники, однак
у цей час їх в траншеї не мало

бути. Свою вину в тому, що ним
не було забезпечено дотримання
правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, в результаті чого загинули
люди, — визнав.
Чоловік просив суд врахувати
повне визнання ним своєї вини,
щире каяття, повне відшкодування потерпілим завданої матеріальної та моральної шкоди,
усвідомлення неправомірності
вчиненого та намір стати на шлях
виправлення, а тому просив суд
його суворо не карати. Він повністю погодився зі всіма зібраними
в процесі досудового розслідування доказами та відмовився від їх
дослідження під час судового
розгляду.

На роботу прийшов
за пів року до біди
Суд це врахував. І ще те, що
на утриманні виконроба є сестра,
інвалід ІІ групи. І думку потерпілих, які просили врахувати оці всі
пом’якшуючі обставини.
— Володимира З. визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України,
та призначити йому за даним
кримінальним правопорушенням покарання у вигляді 2 років
обмеження волі з позбавленням
права займати посади, пов’язані
з організацією та виконанням
робіт з підвищеною небезпекою
на строк 1 рік, — таким був вирок
міськрайонного суду. — На підставі ст. 75 КК України звільнити від
відбування основного покарання
з випробуванням з встановленням
іспитового строку на один рік.
З нього також стягнуть понад
24 тис. грн витрат на експертизи.
Вирок може бути оскаржений
до Тернопільського апеляційного
суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської
області протягом 30 днів з дня

його проголошення.
Як нам стало відомо, у вересні
2021 р. Володимиру З. виповнилось 46. Він одружений і працює
бригадиром ТзОВ «Канбуд».
На роботу у «Спецмонтажбуд»
його взяли у 2019‑му, фактично
за півроку до трагедії, що трапилася в Тернополі. Наказ про
прийом на роботу датований
30 травня 2019 р.

Працювали і вдень,
і вночі
Одразу після трагедії журналісти «RIA плюс» провели власне
розслідування. Тоді вдалось поспілкуватись з місцевими мешканцями та працівниками, які
були на роботі разом із загиблими. А також чимало дізнатись про
столичну фірму.
— Вони працювали і вдень, і
вночі, — розповідав мешканець
Галицької пан Микола. — У нас
біля будинку вони працювали,
три–чотири дні копали траншею.
Уночі, коли трапився зсув, нічого не чув. Дізнався про нещастя
зранку від сусідів.
На місці журналісти застали і
працівників фірми. Лише на ранок вони мали відгородити траншею огорожею. Та стверджували,
що вночі мали право працювати.
ТОВ «РБК Спецмонтажбуд» —
столична фірма, яка займається
монтажем водопровідних мереж.
У 2019 році фірма фігурувала у кримінальній справі за ст.
191 ККУ «Привласнення, розтрата
майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». Однак слідчий суддя,
який розглядав справу, відмовив
у задоволенні клопотання слідчого
Дніпровського управління поліції
про проведення економічної експертизи у рамках кримінального
провадження, внесеного до ЄРДР.
Також фірма мала господарські
та адміністративні судові справи.
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КОМУ «З МОЛОТКА» ПРОДАЛИ
БУДИНОК ЗАЛІЗНИЧНИКІВ ЗА 32 МЛН
МАРІЯ БОЧАН, MARIIA.BOCHAN@GMAIL.
COM, 096– 286‑68‑23

На майданчику публічних закупівель завершилися торги на Будинок науки і техніки, що тернополяни називають Будинком
залізничників.
Торги відбулися 19 листопада. Взяли участь у них аж вісім
учасників. Переможцем стала львівська фірма — Товариство
з обмеженою відповідальністю
«АДР-ТРАНС-ГРУП». Вона запропонувала найвищу суму.
Перш, ніж перейти до торгів,
учасників і того, що ж там планують зробити, згадаймо про саму
споруду, без сумніву, культову для
Тернополя.

Історія Будинку
Будинок культури розташований неподалік міського стадіону
на проспекті Бандери.
У сучасний період Будинок
найактивніше використовувався
у День залізничника, інші свята,
пов'язані із залізницею. Також
там були різні гуртки, наприклад,
танцювальні.
За даними фахівців, Будинок
звели у 50–60‑их роках минулого
століття.
«На фронтоні Будинку

у 1960 році з'явився напис: «Клуб
залізничників». Це одна з кращих
архітектурних споруд оновленого
Тернополя. Тут все передбачено, зроблено зі смаком, зі всіма
зручностями для відпочиваючих.
В кімнатах, залах, а їх тут понад
двадцять, можуть відпочити, як
кажуть, до душі люди різного
віку. До послуг відвідувачів бібліотечна кімната з просторим
читальним залом. Для любителів
музики теж окреме приміщення.
А ви захоплюєтесь грою в більярд? Будь ласка, підніміться
на другий поверх. Там чудовий
більярдний зал. Шахістам теж
не доведеться нудьгувати. Коли ж
хто бажає послухати лекцію про

«Розумного
менеджменту щодо
експлуатації Будинку
у залізниці, видно, не
було. Тому продаж —
закономірний процес»
міжнародне становище, хай заходить у лекційний зал. Тут просторо, багато світла. А ви, поспішаючи в клуб, не встигли пообідати?
Це не страшно. Можете тут же,
не виходячи з приміщення, смач-

ФОТО: ОСОБИСТИЙ АРХІВ ОЛЕГА СНІТОВСЬКОГО

Майно  19 листопада провели аукціон
з продажу Будинку залізничників. Віддали
його за 32 мільйони гривень. Хто новий
власник? І що про нього відомо?

Будинок залізничників побудований орієнтовно у 1954-1957 роках. Тепер у нього новий
власник. Що планує тут робити, поки не коментує
но поїсти. Варто лише зайти в буфет, який розміщений на другом
поверсі, в спеціальному залі зі
столами», — фрагмент із архівної
газети «Вільне життя» від 7 листопада 1960 року № 223 (4736).
Крім того, у Будинку залізничників були зала для репетицій,
гостинна зала, гримувальні кімнати для артистів. У центральній частині — основний зал
на 350 місць. Площа сцени —
80 кв. м. Вже тоді для наймолодших відвідувачів облаштували
окрему кімнату.
Його будівництво саме на території сучасного просп. С. Банде-

Історична цінність чи ні?

— Будинок культури залізничників не є пам'яткою ні культури,
ні архітектури. Побудований він
орієнтовно в кінці 50‑их років
минулого століття. Будівля виконана у стилі соціального реалізму, — повідомив головний
спеціаліст відділу культури, охорони культурної спадщини ОДА
Ярослав Пелехатий.
Український маляр, член Спілки художників України Степан
Луцик дав таке визначення напрямкові соціального реалізму:
«Соцреалізм є штучним витвором
немистецького походження, «методом» — як офіційно названо
його, — для перестроєння мистецтва всіх народів Радянського
Союзу на рейки соціалістичного будівництва та більшовицької
пропаганди з виключною орієнтацією на всеросійське мистецтво. З другого боку, це засіб
нищення національно відрубних

мистецьких культур поодиноких
народів»
За словами Ярослава Пелехатого, Будинок науки і техніки
побудований для залізничників,
оскільки штат працівників на той
час був величезним.
У залізничників була своя поліклініка, своя лікарня. Зводився
цей Будинок, головним чином,
для концертів, загальних зборів
тощо, — каже фахівець.
Немає згадки про Будинок
залізничників і в історико-архітектурному опорному плані м.
Тернополя від 2012 року. Вочевидь, тому що юридично Будинок
залізничників не є пам'яткою ні
історії, ні архітектури.
Член Національної спілки архітекторів України і головний
архітектор Тернополя у 1994–
1998 роках Василь Будзик каже,
що будинок побудований орієнтовно у 1954–1957 роках.

— За стилістикою Будинок
залізничників такий самий, як
Драмтеатр. Але він не є пам'яткою архітектури. Віднести ці
будівлі до пам'яток архітектури
дуже складно. За стилем можна
зрозуміти, що Будинок побудований в період Хрущовської
відлиги, — пояснює архітектор.
Добре чи погано те, що АТ
«Укрзалізниця» продала Будинок?
— Розумного менеджменту
стосовно подальшої експлуатації
цього будинку у залізниці, видно,
не було. Тому його продаж — це
доволі закономірний процес, —
ділиться думками фахівець. —
На мою думку, про знесення цього Будинку, ймовірно, не йдеться.
Будинок культури — обтяжуюча
обставина для земельної ділянки. Щоб знести його, потрібно
ще купу грошей і часу. Більше
мені нічого не відомо з цього
приводу.

ри, 11, мабуть, було спричинене
тим, що поряд був парк «Залізничник». Згодом тодішній парк
перетворили на цвинтар і назвали
парком «Слави». Повідомляють
наші джерела.
Дотепер у центрі будівлі зберігся герб українських радянських
залізничників. Хоча він дуже
нагадує герб Радянського Союзу — насправді це не так. На барельєфі зображений не серп та
молот, а молот та французький
ключ — емблема залізничників з 1932 року. Інші елементи
дуже нагадують герб Радянського Союзу, але є кілька важливих
відмінностей — немає земної
кулі по центру. Колоски огортає стрічка по одному разу зліва
та справа. На гербі союзу вона
огортала колоски по сім разів
з кожного боку. Також стрічка
була під гербом. Там були написи
«Пролетарії всіх країн єднайтеся!» 15 мовами — скільки було
республік СРСР.

Аукціон. Які умови?
Нагадаємо, «Укрзалізниця»
планує до кінця 2022 року залучити 500 млн грн від продажу
непрофільних активів. Наразі
погоджено понад 400 об’єктів
на продаж. Підприємство не має
грошей, тому розпродує свою
власність.
АТ «Укрзалізниця» оголосило
аукціон на Будинок науки і техніки 20 жовтня 2021 року. Провели
його — 19 листопада, тоді ж і
визначили переможця.
Участь в аукціоні брали вісім
місцевих і не місцевих фірм: ТОВ
«Буковель», ТОВ «Дім», ТОВ
«Поділля-Тер», ТДВ «Шляхове
ремонтно-будівельне управління № 88», ТОВ «Окфест», ТОВ
«Вйо», ТОВ «Україна» Ресторан і

власне переможець — ТОВ «АДРТранс-Груп».
Цінова пропозиція ТОВ
«АДР-Транс-Груп» була найвищою — 32 001 777,00 грн. Цікаво, що стартова ціна Будинку —
14 919 759,89 грн.

Що за фірмапереможець
Другим після переможця
претендентом із пропозицією
у 32 000 000,00 грн було тернопільське ТОВ «Україна» Ресторан,
директором якого є дружина колишнього мера Тернополя Романа Заставного — Марія Заставна.
Але їхню пропозицію не розглянули, бо ТОВ «АДР-Транс-Груп»
запропонувало вищу ціну.
На Youcontrol дізнаємось,
що підприємство ТОВ «АДРТранс-Груп» зареєстроване
07.12.2020 у Львові на пр. Т. Шевченка у будинку № 32. Розмір
статутного капіталу складає
10 000,00 грн, станом на 23 листопада 2021 року. Податкового
боргу підприємство не має.
Основний вид діяльності підприємства — вантажний автомобільний транспорт. Серед додаткових видів — ремонт авто,
оптова торгівля пальним і надання послуг з перевезення речей
(переїзду).
Нам вдалося поспілкуватися з
інвестором зі львівської фірми
ТОВ «АДР-Транс-Груп». На запитання, що ж планують зробити у Будинку чи на його місці,
коментарів поки не отримали.
Інвестор наголошує, що перемога у торгах не є автоматичним
набуттям права власності. Коли
всі документи впорядкують, тоді
можна буде про щось говорити.
Тож пообіцяв прокоментувати
згодом.

ПРОБЛЕМИ
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Екологія  За документами
європейський сом, а у водоймі —
американський. Такі результати осіннього
зариблення Тернопільського ставу, на
думку місцевих рибалок та активістів.
То що ж тепер з екосистемою водойми
і звідки ж насправді привезли сома, ми
дізнавалися
ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM,
097– 161‑41‑50

«19 листопада 2021 року відбулося чергове зариблення Тернопільського міського ставу. Вселення здійснювалось за рахунок
коштів Тернопільської міської
ради, — таку інформацію знаходимо на офіційному порталі
Тернопільського рибоохоронного
патруля. — Так, до водойми було
випущено 110 кг сома європейського, середньою вагою приблизно 150 грамів/екз. Вселено
більше 730 екз. риби».
Відео з зариблення опублікували також на сторінці Тернопільського міського голови Сергія
Надала.
«Відбувся другий етап зариблення Тернопільського ставу.
Запущено 110 кг європейського
сома на акваторії Ставу поблизу
відпочинкової зони «Циганка», —
пише міський голова.
Але в коментарях тернополяни
сумніваються в походженні риби і
кажуть, що разом з європейським
сомом, натомість сюди заселили сома американського. А він…
небезпечний.
Вселення водних біоресурсів
у дану водойму відбувається
відповідно до науково‑біологічного обґрунтування Львівської
дослідної станції Інституту рибного господарства НААН України. Проєкт розроблено на п’ять
років 2021–2025 рр. Перший
етап вселення відбувся четвертого листопада 2021 року. Тоді
у Тернопільський міський став
було вселено 14 625 екз. коропа
(1 170 кг).

Сом не той?
Тернополяни переконують,
що на фото та відео з процесу
зариблення помітили рибин, що
можуть значно зашкодити екосистемі.
«У науковому обґрунтуванні львівського інституту чорним
по білому написано що «Важливо
не допустити вселення американського сома», це інвазивний
вид, який знищить екосистему
Тернопільського ставу, ви власними руками зробили екологічну
катастрофу, які довбні допустили,
що цього сома вселили у нашу
водойму? Хто підробляв документи, що риба здорова, якщо взагалі там риба іншого виду була?

І хто 5 років тюрми за підробку
документів отримає», — пише
в коментарях тернополянин Олег.
Нам вдалось знайти документ,
про який йдеться.

Небезпечна риба?
Як розповідає директор ГО з моніторингу екології «Скеля» Андрій
Об’єщик, обидва види сома різняться за зовнішніми ознаками.
— На відео, яке Тернопільська
міська рада опублікувала в мережі,
видно, що у воду потрапив сом

В управлінні
державного агентства
меліорації та рибного
господарства в області
кажуть, що усе робили
за документами
канадський, або як ще його називають, карликовий американський сом. Це паразит, вид, який
не потрібен у наших водоймах. Він
відрізняється від європейського
хвостовим плавником, плавниками
верхніми та боковими, відрізняється кардинально кольором, — говорить він. — За зариблення відповідала комісія, у склад якої входив
головний ехтіолог рибоохоронного
патруля Сергій Сеник, за його підписом усі документи, починаючи
від завантаження в рибному господарстві і до його вивантаження
у Став. Це все — службова недбалість людей, які повинні були проконтролювати цей процес.
Активіст каже, що наявність
рибин виду американський сом,
загрожує екосистемі водойми.
Розмножується вона дуже швидко,
а харчуються ікрою та личинками
риби інших видів. Виловити зараз сома зі Ставу неможливо, але
люди, які допустили таку помилку,
повинні за неї відповідати.
Нижче ми публікуємо кадри з
відео, де зафіксований процес запуску риби.

За документами —
європейський
Керівник відділу іхтіології, регулювання рибальства та меліорації
Тернопільського рибоохоронного
патруля Сергій Сеник наголошує,
що сом таки європейський.
— Вчора копії всіх документів
я надав активістам. Я вам кажу:
європейський сом. У мене є ви-

ФОТО: КАДРИ З ВІДЕО, ОПУБЛІКОВАНОГО НА СТОРІНЦІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКРАДИ

СТАВ ЗАРИБНИЛИ ПАРАЗИТАМИ?

Європейський сом

Американський сом

На фото зверху сом американський, карликовий чи канадський сом, якого мало би не
бути у нашій водоймі, а нижче сом європейський або звичайний, якого мали б заселити
сновок, що риба здорова і пише
там чітко: європейський. Зариблення проводилось відповідно
до НБО, НБО робила Львівська
науково‑дослідна станція Інституту рибного господарства НАН
України. Відповідно до документів, передбачено запуск сома європейського, так всюди він в мене
і йде. І відповідно до експертного
висновку, і по накладній, — каже
пан Сеник. — Інші види потрапити
в річку не могли. Це є європейський сом. Де взявся в водоймі
інший вид риби, я не знаю. Та
риба, яку ми запускали, — це сом
європейський. Я вам все пояснив.
Ми отримали копії документів
на закупку риби. Із них відомо, що
733 рибини європейського сома,
вагою 110 кілограмів, закупили
на 33 995 гривень. Тобто кілограм риби обійшовся приблизно
в 309 гривень. Рибу купували в селі
Ратищі Зборівського району.
Як пояснюють ситуацію в обласній екологічній інспекції? Керівник
обласної екологічної інспекції Роман Нитка зазначає, що в екоінспекцію звернень з цього приводу
не було. Але сам він про ситуацію
знає.
— Однією з особливостей риби,
про яку йдеться, є роздвоєний
хвіст. На тих фотографіях, які
поширені в соціальних мережах,
неможливо визначити тип хвоста
цієї риби. Я не побачив жодного
роздвоєного хвоста, можливо, не ті
фотографії. Однозначної відповіді,
чи це сом європейський чи американський, я вам дати не можу, —
сказав він.
Фотографії, які опубліковані
в цьому матеріалі ми, скерували
офіційним листом на адресу екоінспекції. Про результати розгляду
повідомимо згодом.

Зариблення проводити зарано
ЛЕОНІД БИЦЮРА,
ЕКОЛОГ:

— У відкритих джерелах є інформація
про те, що американський сом, у випадку, якщо він справді потрапив
у цю водойму, може нашкодити.
Чому? Це риба-хижак. Але загалом
зариблення водойми має відбуватись за певною технологічною схемою: має бути розраховано баланс
хижаків та нехижих порід риби. Але
скажу свій загальний висновок: зариблення має відбуватись не зараз,
тому що не зняті інші проблеми, які
є в цій водоймі.
Ми почали з очистки мулових відкладень, ще потрібно підвищити
проточність: влаштувати придонний

спуск. Те, що у Став закинули рибу,
не вирішить тих питань, які зараз
нагальніші для того, щоб Став був
чистим, і вона там прижилась.
Зараз почали вапнувати воду. Теж
питання сумнівне, адже технологія
навіть не ХХ, а ХІХ століття.
А ще потрібно промоніторити усі
фекальні стоки у водойму та їх
забрати. І це не лише з боку Тернополя, а й навколишніх сіл з
іншої сторони Ставу. Також важливо — зробити аераційну лінію
на Дамбі, але вона повинна бути
потужнішою від тієї, що знаходиться на набережній. Крім того, перед
рибою потрібно висадити флору.
Якщо нормально спрацювати
у розв'язку цих завдань — зариблювати можна не менше, ніж через
п'ять років.

Сплутати ці дві риби неможливо
АНДРІЙ ШУЛЬГА,
РИБАЛКА З
30-РІЧНИМ СТАЖЕМ:

— Різницю видно
неозброєним оком.
Європейський сом,
той, якого мали б запустити за документами — це дуже великі рибини,
переважно. І їх там невелика кількість. Хоча і той, і той сом хижаки,
але якщо європейський на дотик
м'який і не має ніяких перешкод
для вживання іншими хижаками,
то американський має досить серйозні шипи: один на спині і два біля
плавників. Ті шипи досить потужні.
Багато такої риби є в Козові. Цікаво,
що якщо інша риба їсть цього соми-

ка, швидше за все, теж загине. Тобто, він сам знищує ікру, малу рибу, а
його самого ніхто практично не їсть.
Сплутати ці два види нереально.
Крім назви, ну і вусиків, нічого спільного в них немає. У європейського
сома немає виражених червоних
плавців, у нього зовсім інша будова.
Якщо взяти дві в руки — помилитись
нереально.
На фото, які ви мені показали, навіть не зважаючи на те, що якість
їх не дуже хороша, теж сплутати
неможливо. Ви бачите, є риба чорна, камуфляжного забарвлення,
форми подовгастої і коротка риба,
з іншим хвостом, іншою формою
тіла, з вираженими червоними
плавцями.
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ЩО БУДЕ ЗАМІСТЬ ДАЧ — ВЕЛИКИЙ
ПАРК ЧИ НОВІ БАГАТОПОВЕРХІВКИ

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

Навколо землі на Тарнавського
бувало чимало скандалів та судових тяганин. Дачники, які мали її
багато років у користуванні, пікетували міську раду, приходили на сесії,
судилися. Усе через те, що землю
садівничого товариства «Ювілейне»
міська влада вирішила віддати під
створення парку та забудов.
Петицію про облаштування нової
паркової зони в районі вул. Київська-Тарнавського зареєстрували
ще 17 квітня 2018‑ого. Петицію
підтримали і тернополяни, і депутати, і виконком міської ради. На сесії міської ради 8 жовтня 2018‑ого
вирішили сформувати рекреаційну
зону (парк) на земельній ділянці.
Рішенням виконавчого комітету
від 31.07.2019 № 7/36/133 користувачів земельних ділянок зобов’язали
демонтувати тимчасові споруди та
елементи огорожі в 30‑денний термін з моменту прийняття рішення.
Однак ніхто цього робити не став.
Дачники подали до суду.
Користувачам наділів запропонували землю біля Малашівців. На такий обмін люди не погодились.
Врешті, господарський суд Тернопільської області 14 січня 2021 року
визнав недійсними рішення міської
ради щодо земельних ділянок.
Після скасування господарським
судом рішень міської ради минув
вже майже рік. Однак у листопаді
на території дач почалась зачистка
від насаджень. Вирізати дерева взялися ще на початку листопада. Хтось
припускав — можливо, дерева підрізають самі дачники. Однак тепер
значну частину території розчистили.
І вже очевидно, що ведуть конкретні
роботи з облаштування території під
будівництво.

Вирубують дерева
та чагарники
Журналіст «RIA плюс» побував
на місці колишніх дач. Ділянка

на перехресті вулиць Тарнавського
та Головацького — уже без дерев. Їх
зрізали під корінь. Немає і кущів —
все вивозять. Раніше там було чимало насаджень дачників — переважно
фруктові дерева, горішники. Тепер
залишились тільки напіврозвалені
будиночки.
Вздовж алей лежать зрізані гілки
дерев та кущів. Ближче до вулиці
Овочевої та Володимира Великого
дерев ще багато, однак і їх зрізають.
Біля багатьох будинків сміття та
мотлох. У деяких всередині купа старих речей та одягу. Вікна — розбиті.

Не всі дачники хотіли
спілкуватися та щось
розповідати. Кажуть,
конфлікту вже немає
— від дач вони вже
відмовилися
Дерев’яні хатки розламані. Де-не-де
зустрічаються цегляні будиночки, але
і біля них гори сміття та побиті вікна.

Чи погодились
дачники
Ми зустрілись з кількома дачниками, які зрізали на своїх ділянках
дерева. Не всі хотіли спілкуватися
та щось розповідати. Кажуть, конфлікту вже немає — від дач вони
вже відмовилися.
— Приїхали, щоб позрізати дерева
на ділянках, забрати дрова. Всі ділянки вже пів року як продали. Нам
вдалось врегулювати спір, — розповіла одна з дачниць. — До 1 жовтня
дали час звільнити ділянки. Більшість людей просто залишили дачі,
хтось сам позрізав дерева. Але ще
дехто з дачників є, вивозять свої речі
чи дрова, якщо потрібно.
Однак розмову перервав чоловік
жінки, аби не розказала чого зайвого.
Ще один чоловік також запевнив — суперечку вирішили ще пів
року тому. Він поділився з нами
деякими деталями, однак побажав

ФОТО: ВАДИМА ЄПУРА

Земля  Навколо земельної ділянки
дачників, що розташована у мікрорайоні
«Аляска», роками тривали судові
тяганини та суперечки. Міська влада
хотіла створити там новий парк та
житлові комплекси. Однак користувачі
дач не хотіли віддавати землю. Суд став
на сторону дачників і заборонив владі
чинити будь–які дії з землею. Однак після
тривалого затишшя на території почали
вирізати дерева, ділянку розчищають. Ми
дізналися, що там відбувається

Більшість будиночків вже розвалюються. Їх покинули дачники. Значну частину дерев вже
зрізали та вивезли
залишитись анонімним.
— Все вже вирішили десь пів року
тому. Ми виграли всі суди, і тільки
після цього з нами почали домовлятися. Кожному дачнику виплатили
по 15 тисяч доларів. Але ми всі розраховували на більшу суму. Раніше
дачі були і по інший бік від вулиці
Тарнавського. У 2008 році тоді їм
виплатили компенсації по 30 тисяч
доларів кожному. Тепер там все забудували. Але хоч щось домоглися, бо
в нас взагалі хотіли просто відібрати
землю. Ми вже давно підписали документи, що від землі відмовилися.
Чоловік каже — тепер всю ділянку
готуються розчистити. Спершу зрізають дерева, потім мають пригнати
техніку, щоб розвалити будиночки.
Однак в тому, що тут дійсно буде
парк — сумнівається.
— Та який парк… Тут хочуть забудувати все. Може, якийсь сквер
і зроблять, але я впевнений, що
на ділянці виростуть будови, — каже
чоловік.

Що кажуть
у міськраді
Ми запитали у міській раді, що
відбувається з дачними ділянками
та для яких цілей розчищають територію?
— На даній ділянці ведуться роботи з облаштування нової відпочинкової зони, — переконує речниця
міськради Мар’яна Зварич.
На всі інші питання, кажуть, можуть дати відповідь тільки через офіційний інформаційний запит.
Ми запитали у влади, чи не змінились обіцяні плани облаштувати парк
на більшій частині території? Хто

Люди розповідають – земля вже їм не належить
займатиметься роботами та яка компанія будуватиме житлові будинки
та парк? Ми очікуємо на відповідь.
Більше — згодом.

Що раніше обіцяла
влада
Журналісти «RIA плюс» неодноразово надсилали інформаційні запити
щодо спірної ділянки. У відповідях
запевняли — більшу частину землі
виділять під парк. Загальна площа
ділянки, де наразі садівниче товариство, складає 17,5 га. У міській раді
повідомили, що 10,5 га виділять для
паркової зони, решта — для багатоквартирної забудови.
— Проєктом містобудівної документації на підставі аналізу містобудівної ситуації та можливої ємності
території детального планування запроєктовано розміщення двох кварталів комплексної багатоповерхової
квартирної забудови, — повідомляли
журналістам «20 хвилин» у відповіді

на один з інформаційних запитів. —
На перших поверхах багатоповерхівок будуть розташовані установи
громадського обслуговування.
Але на Генплані міста ситуація
виглядає зовсім інакше. Ось як
на кресленні представлена ця ділянка. Щось схоже на сквер в центрі
та місце для будівництва (позначено помаранчевим кольором) з боку
вулиць Тарнавського, Володимира
Великого та Овочевої.
Більша частина, згідно із документом, призначена саме для забудови
(позначено помаранчевим кольором). Однак у міській раді таки
наголошують, що територія зеленої
зони становитиме аж 10,5 га (!),
мовляв 65% цієї зони займатимуть
зелені насадження. Але чи буде так
насправді?
Чи дотримають слова у міській
раді? Забудують чи реалізують обіцяний новий парк? Будемо бачити
згодом.

МИ ПЕРЕВІРИЛИ RIA плюс, 1 грудня 2021
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ВОДІЇ І ДАЛІ БЕРУТЬ ГОТІВКУ

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

З 1 жовтня оплату за проїзд
у громадському транспорті Тернополя пасажири мають здійснювати
в безготівковій формі — безконтактною банківською картою, «Файною картою», пристроєм з функцією NFC, або ж разовим квитком,
що можна придбати у терміналах
на зупинках громадського транспорту. Також підняли і вартість
самого проїзду до 8–10 гривень,
залежно від способу оплати.
А водіям та кондукторам заборонили брати оплату за проїзд
готівкою. Та, як ми переконалися, на початку цієї заборони вони
не дотримувалися.
Ми повторили наш експеримент
майже через два місяці. Журналісти «RIA плюс» розрахувалися з водіями та кондукторами готівкою
на восьми маршрутах: № 16 (ТОВ
«АТК» «ЕТАЛОН»), № 3 (ТОВ
«Менс авто»), тролейбус № 2 (КП
«Тернопільелектротранс»), № 18
(КП «Міськавтотранс»), № 13
(ТзОВ «Мега-Сервіс»), № 1 А (КП
«Тернопільелектротранс»), № 27
(ТОВ «Назар Транс»), № 22 (ФОП
Іван Задорожний). З них трьома
маршрутами курсує комунальний
транспорт, п’ятьма — транспорт
приватних перевізників.
На сімох маршрутах ми проїхали
кілька зупинок, ще на одному —
повне коло, аби перевірити, скільки
ще пасажирів, окрім журналістів,
спробують розрахуватися готівкою.
Також ми запитали у перевізників, чи вдалося збільшити прибутки
після введення змін та чи продовжують їхні водії брати гроші за проїзд і що їм за це буде?

Маршрут № 16
Великий маршрут, що сполучає
масив «Дружба» від вул. Винниченка та житловий мікрорайон
«Канада». Сідаємо у маршрутку
на масиві «Дружба». Один з журналістів розраховується «Файною
картою», другий запитує, чи можна
оплатити проїзд готівкою?
— А вам далеко їхати? — питає
водій. — Та можна, але дивіться, бо
можуть перевіряти квитки.
Даємо десять гривень і їдемо без
квитка.

Маршрут № 3
Маршрутне таксі курсує від вул.
Миру до міської лікарні № 2.

Один з журналістів розраховується за проїзд готівкою. Ми вирішили
проїхати повне коло, аби перевірити,
скільки ще людей розрахуються, крім
нас, готівкою.
45 пасажирів розраховувалися банківською картою, «Файною картою»,
або за допомогою телефона, ще кілька людей показали разовий квиток.
Окрім нашого журналіста, готівкою
розрахувалися чотири людини. Двоє
з них не змогли оплатити проїзд
безготівковим способом, оскільки
термінал не зчитував оплату.
Квиток не дали нікому.

Тролейбусний
маршрут № 2
Маршрут сполучає масив «Дружба» та житловий мікрорайон «Східний». А тут готівкою журналіста
розраховувати відмовили.
— Готівкою розрахуватися
не можна. Можливо, маєте банківську карту? — запитала кондукторка.
Довелося розрахуватися банківською картою.

Маршрут № 18
Від ТРЦ «Подоляни» до містечка Шляховиків. Як і в попередніх
маршрутках, тут наш журналіст
також без проблем оплатив проїзд
готівкою та проїхав без квитка. Водій навіть не запитував, чи немає
банківської карти.

Маршрут № 13
Вул. Симоненка — Автовокзал —
проспект Степана Бандери.
— Готівкою можна розрахуватися? — запитує у водія журналіст.
— Можна, — спокійно відповідає
водій, бере десять гривень і кладе
їх у дверний бардачок. Робить це
швидко та просить зайняти вільне
місце. Звісно, квитка нам не видали.

Маршрут № 1А
Нові низькопідлогові автобуси
курсують від вулиці Винниченка
до вулиці Слівенської.
Журналісти заходять у салон.
За кілька хвилин до них підходить
кондукторка.
— А можна готівкою розрахуватися? — запитує журналіст.
— Хіба хтось вам допоможе, —
відповідає кондукторка, та звертаючись до одного з пасажирів,
запитує. — Ви можете пробити квиточок, а вам чоловік гроші віддасть?
Тут готівку за проїзд у нас не взяли.

ФОТО ВАДИМА ЄПУРА:

Транспорт  Уже майже два місяці
тернополяни користуються громадським
транспортом за новими правилами.
Основна зміна – це оплата лише в
безготівковій формі. Наскільки добре
ця практика прижилася у Тернополі, чи
не порушують правила у транспорті? Ми
перевірили, як усе насправді

Більшість пасажирів розраховувалися все ж банківською картою, «Файною картою» або
за допомогою телефона

Маршрут № 27

Маршрут від обласної психоневрологічної лікарні до вул. Симоненка.
Запитуємо водія, чи можна розрахуватися готівкою?
— Якщо немає варіантів, — відповідає він.
Журналіст дає 20 гривень і бачить,
як з дверного бардачка чоловік дістає
невелику пачку розмінних грошей,
віддає тільки решту, не пробиває
квиток і знову ховає їх.

Маршрут № 22
Маршрутне таксі курсує від автовокзалу до ТРЦ «Подоляни».
Водій розраховує готівкою пасажирів, кладучи гроші не на видно-

Тепер розмінні гроші
водії ховають від
зайвих поглядів у
дверний бардачок.
Квитків, звісно, не
дають
му місці, адже такий спосіб оплати
заборонений. А пасажири їдуть без
квитка.

Що кажуть
перевізники
Також журналісти поспілкувалися з перевізниками, аби дізнатися, чому водії і далі беруть готівку за проїзд і наскільки вдалося
збільшити прибутки після введення
змін?
Одні, коли чули питання, говорили, що не мають часу спілкуватися,
до інших було просто не додзвонитися. Відповіді погодилися дати
лише три перевізники.
Директор ТОВ «Менс Авто» Андрій Намака розповів, що підсумки
поки робити зарано, адже і самі
перевізники не можуть порахувати,
чи були такі зміни для них позитивними.
— Щодо водіїв, я наполягаю
на тому, щоб вони дотримувалися
встановлених правил та не брали
готівку за проїзд. А наскільки вони
дотримуються, знати не можу, тому

що не я контролюю їх у дорозі, —
каже пан Намака. — Ми, перевізники, 12 листопада звернулися
до міського голови з проханням
посилити перевірки в громадському
транспорті, адже їх недостатньо.
Контроль є недосконалим.
— Не хочу когось образити, але
ми розуміємо, якщо пасажири дадуть водієві гроші, то той їх візьме,
адже цих пару гривень йому не будуть зайвими, — підсумував чоловік.
Голова наглядової ради ПАТ
«Тернопільське АТП 16 127» Олександр Шильман розповів, що у фінансовому плані змін не відчув, усе
залишилося на тому ж рівні.

Водії оплачують
своєю карткою
— Тут впливає ще карантин, адже
ми в маршрутках можемо розмістити пасажирів тільки на сидячі
місця. Часом вони зайняті пільговиками, а люди, які можуть оплатити проїзд, не сідають у громадський
транспорт, бо немає вільних місць.
Тому закінчиться карантин, увійдемо в ритм і тоді будемо оцінювати, — каже пан Шильман.
Також він розповів, що його водії
можуть брати гроші в пасажирів,
але тоді розраховуються замість них
своєю банківською карткою.
— Водії не хочуть втратити пасажира, тому завчасно поповнюють
власну банківську картку та розраховуються нею, коли їм оплачують
проїзд готівкою, — пояснив Олександр Шильман.
А от ФОП Юрій Лагіш впевнений, що нічого хорошого в змінах
з 1 жовтня немає, адже кількість
пасажирів не збільшилася, а з карантином возити їх доводиться
в обмеженій кількості лише на сидячих місцях. Дохідна частина теж
не зросла. Тільки коли карантинні
обмеження знімуть, з’явиться надія
на позитивні зміни, уточнює він
А от чи беруть його водії гроші
за проїзд, чоловік прям не відповіді
не дав.
— Якщо водії беруть гроші
за проїзд, значить, погано працює
служба контролю, — відповів він.

Кому відповідати?

Як ми переконалися, приватні
перевізники не заперечують того
факту, що і надалі продовжують
брати гроші за проїзд, але в цьому
бачать вину служби контролю КП
«Тернопільелектротранс».
Як пояснили в міськраді раніше,
наявність квитків у пасажирів громадського транспорту Тернопільської міської громади здійснюється
службою контролю КП «Тернопільелектротранс» та працівниками
управління муніципальної інспекції.
— Наші працівники, спільно з
працівниками муніципальної інспекції щодня виконують перевірки
у громадському транспорті, — розповів директор КП «Тернопільелектротрансу» Андрій Мастюх. — Ці
перевірки відбуваються як в комунальному транспорті, так і в транспорті приватних перевізників, які
працюють у нашій громаді. Від комунального підприємства працює
10 контролерів. Наразі не можу сказати, скільки порушників виявляємо, оскільки я наразі у відрядженні.
За безквитковий проїзд відповідають пасажири. Якщо квитка не
буде — доведеться платити штраф.
— Притягнення до відповідальності за безквитковий проїзд здійснюється відповідно до ст. 135 Кодексу
України про адмінправопорушення, — пояснили у міській раді.
Відповідно до цієї статті, безквитковий проїзд пасажира, у тому числі
проїзд без реєстрації або компостування проїзного документа, чи безквиткове перевезення дитини, віком
від семи до 16 років, тягне за собою штраф в 20‑кратному розмірі
від вартості проїзду. Це 120 гривень
за безквитковий проїзд у тролейбусі
та 140 у автобусі чи маршрутці.
Як ми побачили, за день водій,
розраховуючи готівкою хоча б чотири пасажири кожного кола, може
отримати до 400 гривень «лівака».
Як розподіляють кошти за разові
квитки, за яким принципом йде рух
коштів від терміналів у маршрутках
до кишень перевізників і водіїв, ми
намагалися дізнатися у міськраді. Як
і зазвичай, сказали писати запит.
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ЗА СКІЛЬКИ РОКІВ ВДАСТЬСЯ
НАЗБИРАТИ НА ВЛАСНУ КВАРТИРУ

ФОТО ІНТЕРНЕТ

..Тернопільські "волонТИРИ" (від слова--ТИРИТИ)
лише за один рік на квартиру
і машину "назбирують" ..)))))
......
Олег Селецкий

Найдешевша середня ціна на житло в Тернополі у
Промисловому південному районі – 8 714 гривень за
метр квадратний. Найбільше вартують квартири у Центрі
– 21 734 гривні за метр квадратний в середньому
Стаття зібрала понад сотню
коментарів.
Нагадаємо, журналісти «RIA
плюс» склали калькулятор, що
допоможе підрахувати ваші щомісячні заощадження на квартиру
та визначить, за який термін ви
зможете її придбати.
Наприклад, заощаджуючи на
цю мрію щомісяця 6 000 гривень,

ви зможете придбати однокімнатну квартиру площею 45 метрів
квадратних в Промисловому південному районі менш ніж за п’ять
з половиною років, а в Центрі на
квартиру такою ж площею доведеться відкладати понад 13 років.
Публікуємо найцікавіші коментарі, зберігаючи орфографію
дописувачів.

Ви пальнуті?
Яка зп в місяць? Діти, школа, кіт, собака, їжа, проїзд,
комуналка.
Це щоб 6 тис. відкласти,
треба як мінімум 20 тис. заробляти в місяць .
Аууу юмористи цих публікацій, пишіть щось нормальне
Ааа і це я ще не врахувала оренду квартири, на якій
живеш зараз, і якби збираєш
кошти на власну .
Natalia Wilizynska

Маленька ЗП? Шукайте
іншу роботу, а не сидіть на 5
тисяч. Все можливо, було б
бажання, є маса способів побутової економії. Чогось мені
корона з голови не впала, при
заробітку від $1тис. у Тернополі, ходити з телефоном за
$80, техніка та одяг переважно б/у, машиною користуюсь
тільки при потребі (ходжу
пішки чи громадський) і ніяких гучних святкувань (це
дурість).

Двокімнатна квартира у
Тернополі коштує приблизно
1000000 гривень (новобудова)
67 м. кв
Тетяна Дідович
6 відкладати? Цікаво!!! Зарплата менша і як це відкласти???
Ліля Лабовська

David Starr
Хто не лінивий, вийде з
любої ситуації
Halyna Kukharuk

Люди правильно пишуть з
такою зарплатню квартиру не
то, що двокомнатну не купиш
а і 1-комнатну не купиш, от
якби від фірми на якій працюєш роздавали квартири як
колись стояли вчерзі на заводі
від хибика вот там тоді роздавали мої батьки працювали на
той час і їм дали 3-х кімнатну,
а зараз це нереально.

Кому і п'ять життів не вистачить
Ірина Хруняк
по 500 доларів на 3 роки
Міша Водецький
150 років

Ірина Вечоринськ

Anzhela Kholodniak

Ніскільки і ніколи в Україна
за такі зарплати мізерні без
закордону!!!! не назбираєш і
не купиш!!!!!
Roksolanochka Sweet
Roksolanochka Sweet Щоб
багато заробляти, треба багато
знати і вміти. Зайдіть на олх
в розділ робота, в Україні є
вакансії на 50-80-100 тисяч
гривень в місяць. То чому
людина, якій хватає мозгів і
навиків з такою зарплатою не
може дозволити собі квартири
і не їхати при цьому на заробітки??? Ці ж люди купляють
3-4кімнатні квартири, особняки, авто з салону і т.д.
Максим Когут
З зарплати, ніколи не купиш квартири, не треба всякі
дурниці говорити.
Марія Сушко Сушко
Всі як завжди бідні, але новобудови ростуть, постійно в
Тернополі срач, що знову будують багатоповерхівку,ріжуть
дерева і тд.. Хто тоді купляє?!
Невже "понаєхалі"!
Юра Коваль
Повний текст
та усі коментарі
ви можете прочитати за QR-кодом

Є іржа та потертості. Купили «новий» транспорт

Хіба не 3? Два з них були
списані через розбите вандалами скло (див. примітки до
тролейбусів з бортномерами
53 і 57 — в них було розбито
майже все скло)
Kostia Zawadskyi

Є такий принцип — Ми не
настільки багаті, щоб купляти
дешеві речі! Хоча і не дуже дешеві. А наші сусіди купляють
нові автобуси та тролейбуси
(Львів, Івано-Франківськ,
Хмельницький та ін.)
Viktor Hulych 24

ФОТО ІНТЕРНЕТ

Стаття зібрала понад 10 коментарів на сайті 20minut.ua.
Як повідомляли наші журналісти, 22 листопада на зону митного
контролю ТОВ СМП фірми «Веста» доставили перший з п’яти
тролейбусів Skoda 24Tr Irisbus
Citelis, на якому будуть їздити
тернополяни.
Тролейбуси не нові, їм уже 15
років, курсували вони в чеському
місті Маріанські Лазні. Ми дізналися, за скільки і в кого купили
транспорт для Тернополя.
Більшість у коментарях обурюються — чому місто не купило
нового транспорту.
Публікуємо найцікавіші коментарі, зберігаючи орфографію
дописувачів.

До кінця року тролейбусний парк Тернополя
поповниться п’ятьма тролейбусами, що були у
використанні
Ох хтось заробив на цьому
В себе потрібно купляти в
Україні
Володимир Ярош 24

Давайте, весь хлам на Україну.! Європа списує старе, а
ми платимо, «міліонери»
Назар Стефанів

А.чому не можна
Придбати Львівський тролейбус? Може питання в ціні
і якості? А якже гасло :Підтримаємо Українського виробника! Ні краще допомогти
Європі позбутися металобрухту в 15 раз дешевше за наші
гроші. Для нас це як нове.
Ігор Пирожок
В європі всім громадянам
створюються комфортні умови, а в Тернополі купляють
хлам і появляються нові мільйони на рахунках,на виборах
обов'язково за Надала, він багато зробив(
Ivan Xomuch

напевне Надал одягається
виключно у секонд-хенді,
інакше як зрозуміти таку любов до вживаного? гей, свободівці! забули економічне
гасло? СВІЙ ДО СВОГО ПО
СВОЄ. Сучасний громадський
транспорт виготовляє Львів,
наступного року - Луцьк. Білоруські МАЗи, чеські тролейбуси потребуватимуть запчастин... Економити, купуючи
закордонне… не патріотично,
проте на мітингах будуть дерти горло про патріотизм… подвійні стандарти...
Анатолій Пасічник
То що в Європі відправляють на свалку
Наші чиновники ще на них
заробляють
Назар Стефанів
Повний текст
та усі коментарі
ви можете прочитати за QR-кодом
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ТЕРНОПОЛЯНИ «ПОРВАЛИ» ВСІХ
Лайф  Вони вперше виступили
на телевізійному гумористичному
шоу «Ліга Сміху» у восьмому сезоні і
«розірвали» його. Троє гумористів, які
мають тернопільське коріння, стали
чемпіонами проєкту

Руслан Клімович, Василь
Мандрук та Степан Вікоброда переконують, що і уявити
не могли, що стануть телезірками. Глядачів взяли галицькими діалектами, невимушеністю та новим форматом
гумору. Про це кілька разів з
телеекранів говорили ведучі
шоу. Зараз у Тернополі живе
лише один учасник команди,
інші — роз'їхались у світи. Але
історія створення веде саме
у Файне місто.
— Нашій команді вже сім
років, усе почалось на базі
ТНМУ ім. Горбачевського.
Завжди кажемо місто Тернопіль, оскільки все почалось
тут, — каже Руслан Клімович. — Я приєднався до команди у 2015 році, якраз перед
стартом Тернопільської «Ліги
Сміху», куди ми успішно
не пройшли (посміхається —
прим. ред).

Чому в активному
пошуку?
Назва команди «В активному пошуку» теж має свою
історію. За словами учасників,
в час, коли її обирали, в Україні була популярною соціальна мережа «Вконтакте». Серед
сімейних статусів, які можна
було вказати в профілі, найкумеднішим, на їхній погляд,
був «в активному пошуку».
Склад команди не завжди
був таким, як зараз. Учасники
то приходили, то йшли. А ті,
хто залишався, завжди були
у пошуку нових колег.
— До 2019 року ми активно їздили на різні виступи,
здебільшого в Західній Україні, ну і пробували свої сили
в Тернопільській «Лізі Сміху»,
де за три роки так і нічого
не змогли досягнути, — продовжує пан Клімович. — З
2015 року по 2019 рік в команді було лише двоє учасників: я і Василь. У 2019 році
Василь переїжджає до Львова,
у зв‘язку з працевлаштування в львівську стоматологію.
В той момент виникає творча
пауза, і через три місяці ми
розуміємо, що або це кінець,
або терміново починаємо
щось робити. Тоді ж подали
заявку на Західну Лігу Смі-

ху, яка тоді проходила одразу
в двох містах — Рівне і Львів.

Кухар, стоматолог
і держслужбовець
У фінальному випуску «Ліги
Сміху» зі сцени учасники розповіли про те, що один з них
працює стоматологом, другий — держслужбовець, третій — кухар. Журналістці «RIA
плюс» наступного дня після
фіналу з офіційної сторінки
в Instagram Степана охарактеризували, як прийомного.
— Перед Західною Лігою ми
в команду собі взяли Степана,
який до того виступав у дрогобицькій команді «ФІфа», що
на той момент припинила своє
існування. Степан працював
піцейолою, зараз не знаю,
Степан непонятний, — посміхається Руслан. — А я ні,
не збрехав. Я держслужбовець.
Про Василя вже сказав, що
він стоматолог у Львові.
З відкритих джерел в мережі

«Коли ти бачиш,
що те, над чим ти
працював, викликає
позитивну реакцію
залу, тоді ти в той
момент щасливий»
ми з'ясували, що Руслан працює адміністратором територіального сервісного центру
ГСЦ МВС в Тернопільській
області.
У 2019 році «В активному
пошуку» перемагають в західній Лізі та їдуть на фестиваль
в Одесу. Але телевізійна ліга і
тут їм не підкорилась. Хлопці
пройшли лише в другий етап
та покинули проєкт.
Ще практично два роки
виступів не було через ковід.

«Кайфанули від
цього етапу»
— Цей сезон важко описати
словами, одні емоції. Ми раді,
що в нас вийшло потрапити
в телевізійну лігу, адже це те
місце, куди прагнуть пройти
всі команди, які займаються цією справою. Це просто
вауууу, ми були шоковані!
З номерів, які ми показали
на 1+1, важко нам виділити
якийсь, бо над кожним важ-

З ВІЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ В МЕРЕЖІ

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

У фінальному випуску «Ліги Сміху» зі сцени учасники розповіли про те, що один з них
працює стоматологом, другий — держслужбовець, третій — кухар
ко працювали, і любимо усі. І
хоча не завжди все йшло так,
як хотілось, але загалом, ми
задоволені.
Ми щасливі, що не тільки
ми кайфанули від цього етапу
свого життя, але й є фідбек
від глядачів. Коли ти бачиш,
що те, над чим ти працював
протягом тижня, викликає
позитивну реакцію залу, тоді
ти в той момент щасливий, —
каже тернополянин.
Зірковим тренером команди
був співак Володимир Дантес. А ми вирішили запитати
в хлопців, чи не образився артист на них за те, що кілька
разів зі сцени обізвали його
«псіною».
— З Дантесом знайшли
контакт одразу, він нам багато допомагав, мотивував.
Десь ми йому підказували,
і через те, в нас все гармонійно виглядало. Коли ми
їхали на фестиваль, ми одразу знали, до кого ми хочемо
попасти, і дуже зраділи, коли
він піднявся до нас. На псіну
не ображається, бо знає, що
це все зроблене з любов’ю, —
говорить гуморист.
Руслан каже, що до останнього не вірив у те, що все це
трапилось з його командою.
— Ми, звичайно, думали
про перемогу, але не підозрювали, що це буде у нашому дебютному сезоні! Ми щасливі,
що кубок головного чемпіонату країни з гумору відправився
до Файного міста, — каже він.
Плани на наступний сезон
його команди хлопець не розкриває: Аби Бог дав дожити, —
посміхається він.

Тренером команди був відомий співак Володимир Дантес.
Тернополяни кажуть, що з ним знайшли спільну мову одразу
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ЗАЛИШИЛИ СВІЙ ДІМ У БІЛОРУСІ,
БО ТРЕБА БУЛО ШВИДКО ТІКАТИ

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

Із Максимом Гацаком зустрічаємо за чашкою чаю. Чоловік добре
спілкується українською. Із ним
цікаво поговорити і про політичну
ситуацію в його рідній країні —
знає усе в деталях, бо інформує
щодня читачів. 11 років чоловік
працює на першому незалежному
опозиційному каналі «Белсат». Це
видання, яке фінансується польським урядом у Білорусі і виступає
в опозиції до діючої влади.
Із 15 років пан Максим жив
у Мінську, спочатку працював
перекладачем. Згодом пішов у журналістику. Цією професією живе:
щодня пише про суспільне життя
та політику. Останнє і змусило
його разом з сім’єю покинути рідну країну. Їм загрожувала реальна
небезпека.
Непросто людині залишити дім,
друзів, рідних усе нажите майно і
податись у світи… Але інших варіантів не було.
— Пане Максиме, чи могли ви
там, у себе вдома, як журналіст
вільно говорити те, що хочете?
— Це і інтернет-платформа, і телебачення. Переслідування саме
наших журналістів були і до цих
останніх подій..
Щодо свободи слова, здебільшого казати можна було багато. Але
треба все ж знати межі. Цензура
працювала, і ті речі, які могли йти
не в користь Лукашенка, з ними
треба було бути обережним.
— Чому ви були змушені їхати?
Невже не було іншого вибору?
— Це був липень. Вибору
не було, бо почалась «зачистка»
моїх колег. Тому було зрозуміло,
що завтра можу бути наступним.
Силовики без розпізнавальних знаків вривались у квартиру зранку,
коли люди ще спали. Когось могли
побити до пів смерті, когось затримували і відкривали кримінальну
справу, а ув’язненим теж, повірте, там було не солодко. На щастя, зараз мої колеги, про яких
розповідаю, уже на волі. Але тоді
затримали чимало журналістів,
знаю людей, які від липня і досі
у в’язниці.
Я і сам помічав, що довкола мене
неспокійно: хтось пробував потра-

пити до квартири, невідомі люди
постійно були біля моєї дачі. Можу
сказати, що і зараз, поки я тут,
в Україні, мене не відпускають…
Щодо мене проводять перевірки.
— Пригадайте, якою була робота
в дні мітингів, як це бути журналістом у такі моменти?
— Перше, що зробила влада —
вимкнула інтернет на чотири дні.
Ми ходили на усі акції, зв’язок
був лише телефонний, через
проксі-сервери передавали інформацію за кордон, а звідти вже
її публікували. Це була моя друга
акція, перша — у 2010‑му після
виборів, але їх не можна порівняти. Бо тепер і зброя була, і газ
застосовували.
— Що зараз відбувається у Білорусі? Чи залишились люди, які
продовжують відстоювати головні
ідеї акцій?
— Не хочу бути пустослівним,
але опитування, які проводили різні соціологічні компанії, кажуть,
що більшість білорусів проти Лу-

«Ностальгія є у нас
всіх. Досі, коли мене
запитують: що там у
вас вдома, думаю про
Білорусь... можливо,
бо просто сумую»
кашенка. Підтримують його від
20‑ти до 30‑ти відсотків людей.
І це причина того, що ми маємо
зараз міграційну кризу.
— Чому вирішили їхати саме
в Тернопіль? У інтерв’ю одному з
тернопільських видань ви сказали,
що Галичина близька вам ментально.
— Чимало білоруських журналістів, яких знаю, поїхали до Польщі,
Литви, у Грузію, ну і в Україну.
Так, я правильно сказав. А ще ми
хотіли зупинитися саме в Західній
Україні. Бо якби ми жили у Києві
чи Харкові, до прикладу, де багато
російськомовного населення, дітям
було б важче вчити білоруську.
— У вас чудова українська. Як
вчили мову? Чи бували в Тернополі
до переїзду?
— Мені подобається українська:
читав, багато слухав. Українська
дуже подібна до білоруської, хоча
фонетика дещо інша. Щодо Тер-

ФОТО АРХІВ МАКСИМА ГАЦАКА

Історії  Через те, що говорив правду,
був змушений покинути дім у Білорусі
журналіст Максим Гацак. Чоловік разом
з дружиною та чотирма дітьми переїхав
у Тернопіль. Зараз працює дистанційно.
Зізнається, за домом сумує, але мріє
повернутись уже у вільну та нову країну

Білоруський журналіст Максим Грицак розповідає, що у Тернополі раніше не бував
нополя, ні, раніше не був, приїхав
сюди з сім’єю вперше, одразу з
речами і ми залишились жити.
— Вам довелось залишити житло,
друзів, оточення. Як змогли?
— Приїхали в Україну в серпні.
Це було дуже важко. Вдома залишилась родина, друзі, квартира,
дача, яку ми не добудували. Ми
забрали не всі речі. Щось змогли
взяти, щось залишили.
— У вас четверо дітей. Як вони і
дружина сприйняли переїзд?
— Двоє малюків у нас дошкільного віку Ядвізі 5 рочків, Агнєшці 8 місяців. Найстарша донька,
якій 12, навчається у білоруській
онлайн-школі, яку створили спеціально для дітей емігрантів. А син
пішов у школу тут, у Тернополі,
він третьокласник. Онлайн-школа
розпочинається з четвертого класу. Навчанням він задоволений.
Щоправда, програма дещо відрізняється. До прикладу, вдома він
вчив китайську мову, тут вивчають англійську. Щодо дружини,
то вона зараз в декретній відпустці
з наймолодшою дитиною. Ностальгія є у нас всіх. Досі, коли мене
запитують: що там у вас вдома, думаю про Білорусь. Можливо тому,
що весь час проводжу дистанційно
за новинами цієї країни, можливо, бо просто сумую (ностальгійно
посміхається — прим. ред.)
— Чи ви бачите солідарність між
людьми, які змушені були покинути
свою країну? Чи підтримуєте стосунки з ними?
— Так, ця солідарність добре
проявилась минулого 2020‑го
року, коли почалась пандемія,
людей залишили сам-на-сам з
хворобою і критикували їх за те,
що вони помирали. У цей момент
багато людей перестали довіряти

Хоч наше місто білорусам і подобається, сім'я хоче
повернутися додому
владі. Потім була «водна криза»
в Мінську. Під час виборів розвивались зв’язки між людьми:
між дворами, між домами. Люди
познайомились з сусідами, яких
бачили багато років поспіль, але
не знали. Зараз, на жаль, це все
практично знищено. Хоча і зараз
світ пам’ятає ці події. Наприклад,
27 листопада біля Тернопільської
міської ради має бути вивішено
Білоруський прапор, оскільки це
світовий День солідарності з Білоруссю. Тоді ж наші прапори мають
вивісити у багатьох містах світу.
— Світ стежить за подіями
на польсько-білоруському кордоні.
Ви висвітлюєте це у своєму виданні?
— Зараз Білорусь іде до того,
що за свої дії світ буде вимушений застосувати проти них нові
санкції. Не знаючи, що робити,
вони пробують якось натиснути
на європейські країни. Після того,
як Лукашенко посадив літак з опозиційним журналістом, який летів
з Афін до Вільнюса через Білорусь — європейські країни висло-

вили обурення таким діями. Усім
літакам було заборонено літати
над Білоруссю, а білоруським літакам — до Європи. А це дуже великі фінансові втрати. У відповідь
на санкції Лукашенко сказав, що
не буде стримувати мігрантів, які
хочуть потрапити через Білорусь
до Європейського союзу.
І він зробив навіть більше: почав
їх завозити до Білорусі з Іраку, з
Сирії. Зараз офіційно в Білорусі
сім тисяч таких людей є, неофіційно — приблизно 15. Вони завозили
людей, брали за це досить великі гроші і скеровували спочатку
до литовського кордону, потім —
до польського.
— Чи залишились б ви жити
у Тернополі назавжди?
— Ні, як кажуть, у гостях добре… Я хочу повернутись додому,
і я вірю, що це обов’язково буде.
Щоправда, доведеться почекати.
У Білорусі розпочався невідворотний процес, і його завершенням
має стати закон в цій країні, якого
наразі, на жаль, там немає.

ПРОГРАМА ТБ
СЕРЕДА, 1 грудня
UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Невiдомi Карпати
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 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 «Дикуни»
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. Нiна Матвiєнко та
та Дмитро Андрiєць
16.30 Д/с «Супер - чуття»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц «Дика природа Чилi»
20.00 Д/с «Колапс. Як українцi
зруйнували iмперiю зла»
22.00 Полюси
23.00 Перша шпальта
00.25 Т/с «Округ Дюрем»
03.00 Вiзуальний код
03.25 UA:Фольк. Спогади
04.20 Бог любить Уганду

1+1
05.35, 02.45 «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, 21.25 Т/с «Рiзниця у вiцi»
21.50, 22.50, 23.55 Т/с «Свати»
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подiй
дня»
00.05 Х/ф «П'ятий елемент»

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 «Найкраще в менi»
14.40, 15.40 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 03.45 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Велика справа»
23.50 Х/ф «Американець»
01.55 Х/ф «Далласький клуб
покупцiв»

ICTV
04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей
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
11.10, 13.15 Х/ф «Грошовий поїзд»
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Т/с «Розтин покаже»
14.50, 16.20 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Юрчишини»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.15 Хто хоче стати мiльйонером? Iгрове шоу Прем'єра
21.20 Т/с «Пес-6»
22.35 Т/с «Пес-2»
23.35 Х/ф «Вiд сутiнкiв до свiтанку: Кривавi грошi Техасу»
01.25 Прихована небезпека
02.20 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Комiсар Рекс»
08.05, 11.50 «МастерШеф Професiонали» …
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
12.05, 14.50 Т/с «Слiпа» …
15.40, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05 «СуперМама» …
20.15, 22.50 Т/с «Рiдна мачуха» …
23.15 Т/с «Швабра»
01.15 Т/с «Провiдниця» …

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»
11.55 «Кохання на виживання»
13.55 Х/ф «Код Да Вiнчi»
17.00 «Хто зверху?» …
19.00 «Дiти проти зiрок»
20.40 Х/ф «Мiлина»
22.30 Х/ф «Бiлий гiгант»
00.40 Х/ф «Вiдкрите море»
02.20 «Служба розшуку дiтей»
02.25 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30, 22.00 Т/с «Ромео i Джульєтта з Черкас»
10.30 Х/ф «Люди Iкс: Апокалiпсис»
13.20, 18.00, 02.15 4 весiлля
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. Битва
блондинок
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00, 03.15 Панянка-селянка
19.00 Одного разу пiд Полтавою
23.00 Країна У
00.00 Т/с «Батько рулить»
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2020»
08.10 Т/с «Охотники за древностями»
10.05 Х/ф «Веселые каникулы»
12.00 Т/с «Опер по вызову»
14.55, 19.25 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
20.20, 21.15 Т/с «Ангелы-2»
22.10, 00.00 Т/с «CSI: Место
преступления»
01.50 «Видеобимба-2»
04.15 «Джедаи-2018. Дайджест»
05.15 Телемагазины

ЧЕТВЕР, 2 грудня
UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Невiдомi Карпати
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 21.00,
23.35, 02.10, 05.10 Новини
07.05 Енеїда
08.05 Т/с «Краща половина»
09.05, 02.05 Погода
09.15 Телепродаж
09.50 Т/с «Серцебиття» …
11.35 Соцiальне ток-шоу
«По-людськи»
12.35 Д/с «Дикуни»
13.10, 01.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 Країна пiсень
14.25 Буковинськi загадки
14.35 Бiатлон. Кубок свiту. II етап.
Спринт, 7,5 км, жiнки
16.30 Д/с «Супер - чуття»
17.00 Прозоро: про головне
17.20 Бiатлон. Кубок свiту. II етап.
Спринт, 10 км, чоловiки
19.00 Д/ц «Дика природа Чилi»
20.00 Д/с «Колапс. Як українцi
зруйнували iмперiю зла»
21.45, 00.10, 02.45, 05.45 Спорт
22.00 Полюси
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях
00.25 Т/с «Округ Дюрем»
03.00 Вiзуальний код
03.30 Д/ф «З України до
Голлiвуду»
04.40 #ВУКРАЇНI

1+1
05.35, 03.00 «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»
20.31 «Проспорт»
20.33 «Чистоnews 2021»
20.40, 21.20 Т/с «Рiзниця у вiцi»
21.45 «Право на владу 2021»
00.45 «ТСН: 10 вражаючих подiй
дня»
00.55 Х/ф «Десять тисяч святих»

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 «Дорогий Джон»
14.35, 15.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 03.10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.10 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Велика справа»
23.50 Х/ф «Солдат Джейн»
04.05 «М/ф»

ICTV
04.05, 03.50 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.20 Факти
04.40, 10.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
Костянтином Стогнiєм
11.45, 13.15 Х/ф «Прискорення»
12.45, 15.45 Факти. День
14.05 Т/с «Розтин покаже»
15.00, 16.20 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Юрчишини»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.15, 02.05 Анти-зомбi
21.20 Т/с «Пес-6»
22.40 Т/с «Пес-2»
23.40 Х/ф «Хеллбой: Вiдродження кривавої королеви»
03.00 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли мi вдома»
05.25 Т/с «Комiсар Рекс»
08.20, 11.50 «МастерШеф
Професiонали» …
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
12.05, 14.50 Т/с «Слiпа» …
15.40, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05 «СуперМама» …
20.15, 22.50 Т/с «Рiдна мачуха» …
23.15 Т/с «Швабра»
01.15 Т/с «Провiдниця» …

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.20 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.25 «Орел i решка»
09.30 Т/с «Надприродне»
12.15 «Кохання на виживання»
14.10 Х/ф «Ангели i демони»
17.00, 19.00 «Хто зверху?» …
21.00 Х/ф «Пункт призначення»
23.00 Х/ф «Пункт призначення 2»
00.55 «Вар'яти» …
02.35 «Служба розшуку дiтей»
02.40 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30, 22.00 Т/с «Ромео i Джульєтта з Черкас»
10.30 Х/ф «Люди Iкс: Темний
Фенiкс»
12.40, 18.00, 02.15 4 весiлля
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. Битва
блондинок
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00, 03.15 Панянка-селянка
19.00 Одного разу пiд Полтавою
23.00 Країна У
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00.00 Т/с «Батько рулить»
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2020»
08.05 Т/с «Охотники за древностями»
10.00 Х/ф «Сила стихии»
12.00 Т/с «Опер по вызову-2»
15.00 «Затерянный мир»
17.55, 01.55 «Секретные материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
19.25 «Секретные материалы
2021» (дайджест)
20.20, 21.15 Т/с «Ангелы-2»
22.15, 00.05 Т/с «CSI: Место
преступления»
02.10 «Видеобимба-2»
04.15 «Джедаи-2018. Дайджест»
05.15 Телемагазины

П`ЯТНИЦЯ, 3 грудня
UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Невiдомi Карпати
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.30, 02.00, 05.10
Новини
07.05 Енеїда
08.05 Т/с «Краща половина»
09.05, 01.55 Погода
09.15 Телепродаж
09.50 Т/с «Серцебиття» …
10.45, 19.10 Д/ц «Дика природа
Чилi»
11.35, 18.20 Соцiальне ток-шоу
«По-людськи»
12.35 Д/с «Дикуни»
13.10, 00.20 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк
15.10, 21.45, 00.05, 05.45 Спорт
15.20 Концерт. Iво Бобул
16.30 Д/с «Свiт дикої природи»
17.00, 01.05 Прозоро: про головне
20.00 Д/с «Колапс. Як українцi
зруйнували iмперiю зла»
22.00 Д/ц «НЛО: Загубленi
свiдчення»
22.55 Д/с «Дикi тварини»
02.35 Суспiльно-полiтичне токшоу «Зворотний вiдлiк»
04.15 Країна пiсень
04.40 Вiзуальний код

1+1
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 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом»
22.30 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом 2»
01.25 Х/ф «Кохання i Рiздво»
03.55 Х/ф «Десять тисяч святих»

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 «Якщо я залишусь»
14.35, 15.30, 01.10 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 03.20 «Подробицi»
21.00 Х/ф «007: I цiлого свiту
замало»
03.50 Д/п «Вiйна всерединi нас»
04.45 «Телемагазин»

ICTV
04.00 Еврика!
04.05 Служба розшуку дiтей
04.20, 01.30 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, 20.05 Дизель-шоу …
11.35, 00.05 Т/с «Вижити за будьяку цiну»
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 01.55 Скетч-Шоу «На трьох»
14.05 Т/с «Розтин покаже»
15.00, 16.25 Т/с «Пес»
17.50 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ»
18.45 Факти. Вечiр
03.00 Я зняв!

СТБ
05.20 Т/с «Коли мi вдома»
06.10, 19.00, 22.50 «Холостячка
Злата Огнєвiч» …
10.35 «Як вийти замiж»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
11.50, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» …
23.40 «Битва екстрасенсiв»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 08.00 «Kids time»
06.05 Х/ф «Волохатий тато»
08.05 «Орел i решка»
10.10 «Пекельна кухня»
12.10 «Екси»
14.25 «Дiти проти зiрок»
16.00 Х/ф «Глибинний пiдйом»
18.00 Х/ф «Пункт призначення»
20.05 Х/ф «Пункт призначення 3»
22.00 Х/ф «Пункт призначення 4»
23.40 Х/ф «Пункт призначення 5»
01.40 «Вар'яти» …
02.55 «Служба розшуку дiтей»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30, 22.00 Т/с «Ромео i Джульєтта з Черкас»
10.30 Х/ф «Аватар»
13.45, 17.00 Богиня шопiнгу. Битва
блондинок
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00, 03.15 Панянка-селянка
18.00, 02.15 4 весiлля
19.00 Одного разу пiд Полтавою
23.00 Країна У
00.00 Т/с «Батько рулить»
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
08.20 Х/ф «Спасти рядового
Райана»
11.50 Т/с «Опер по вызову-2»
14.55 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15, 02.35 «Спецкор»
18.50, 03.05 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Из Парижа с
любовью»
21.10 Х/ф «Эйр Америка»
23.20 Х/ф «Меч дракона»
01.40 Т/с «Охотники за древностями»
03.45 «Совершенно секретно-2017»
04.15 «Джедаи-2018. Дайджест»
05.15 Телемагазины

СУБОТА, 4 грудня
UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.30 Енеїда
07.00, 08.05, 09.00, 15.00, 18.00,
21.00, 00.20, 05.35 Новини
07.05 М/ф
07.50 Еко-люди
07.55 Буковинськi загадки
08.00, 14.55, 05.30 Погода
08.10 Д/с «Дикi Дива»
08.25 Вiдтiнки України
09.10 Телепродаж
09.40 Д/с «Боротьба за виживання»
10.10 Х/ф «Тюльпани для Роуз»
11.45 Х/ф «Сватання на
Гончарiвцi»
13.20 #ВУКРАЇНI
13.50 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Гонка переслiдування, 10
км, жiнки
15.10 Країна пiсень
15.45 Мiста та мiстечка

16.00 Бiатлон. Кубок свiту. II етап.
Естафета 4х7.5 км, чоловiки
18.15 Д/ц «Дика природа Чилi»
19.00, 21.25 Х/ф «Катерина»
23.20 Д/ц «НЛО: Загубленi
свiдчення»
00.45 Х/ф «Легенда про княгиню
Ольгу»
03.05 Ловець снiв
03.55 Концерт. Сергiй Асафатов

1+1
06.30, 07.00 «Життя вiдомих
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
17.30, 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»
23.35 «Свiтське життя. 2021»
00.45 Х/ф «Кримiнальне чтиво»
03.45 Х/ф «Кохання i Рiздво»

IНТЕР
05.15 «Орел i решка. Перезавантаження»
07.00 Х/ф «Три мушкетери:
Пiдвiски королеви»
09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10.00 «Усе для тебе»
11.00 Х/ф «Зорро»
13.20 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi»
15.15, 20.30 Т/с «Слiдчий Горчакова» …
20.00 «Подробицi»
22.30 «Ювiлейний творчий вечiр
Iгоря Миколаєва»
00.10 Х/ф «Якби я тебе кохав...»
02.20 Х/ф «Iнтердiвчина»

ICTV
04.55 Скарб нацiї
05.05 Еврика!
05.10 Факти
05.35 Прихована небезпека
06.40 Анти-зомбi
07.35 Громадянська оборона
08.35 Т/с «Юрчишини»
11.40, 13.00 Х/ф «Боги Єгипту»
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф «Хеллбой-2: Золота
армiя»
16.35 Х/ф «Мумiя»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Смертельна зброя»
21.30 Х/ф «Смертельна зброя-2»
23.40 Х/ф «Два стволи»
01.40 Х/ф «Вiд сутiнкiв до
свiтанку»
03.20 Я зняв!

СТБ
04.50 Х/ф «Мiж небом i землею»
07.05, 10.55 Т/с «Рiдна мачуха» …
07.50 «Неймовiрна правда про
зiрок»
19.00 «Україна має талант»
22.00 «МастерШеф» …

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Хто проти блондинок?» …
07.20, 10.00 «Kids time»
07.25 Х/ф «Пастка для батькiв»
10.05 «Орел i решка. Земляни»
11.00 «Орел i решка. Чудеса свiту»
12.15 «Хто зверху?» …
14.30 М/ф «Тачки»
16.50 М/ф «Тачки 2»
19.00 Х/ф «Мисливець на
монстрiв» …
21.00 Х/ф «Останнiй мисливець
на вiдьом»
23.30 Х/ф «Опiвнiчний експрес»
01.30 «Вар'яти» …
02.25 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.35 Х/ф «Попелюшка»
10.45 Х/ф «Дванадцять мiсяцiв»
12.45, 00.05, 02.20 Одного разу
пiд Полтавою
16.45 Х/ф «Люди Iкс: Темний
Фенiкс»
19.00 Х/ф «Росомаха. Безсмертний»
21.25 Х/ф «Логан: Росомаха»
01.50, 02.50 Країна У

03.20 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»
13.50 Х/ф «Хозяин морей: На
краю земли»
16.35 Х/ф «Беглецы»
18.35 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»
20.15 Х/ф «Макс Пейн»
22.10 Х/ф «Дэдпул»
00.15 Х/ф «Кармузская война»
02.45 «Видеобимба-2»
03.00 «Совершенно секретно-2017»
05.15 Телемагазины

НЕДIЛЯ, 5 грудня
UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.35 Енеїда
07.00, 08.05, 08.55, 15.25, 18.00
Новини
07.05 М/ф
07.50 Еко-люди
07.55 Буковинськi загадки
08.00, 08.15, 05.05 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 Бiатлон. Кубок свiту. II етап.
Естафета 4х6 км, жiнки
15.40 Країна пiсень
16.05 Бiатлон. Кубок свiту. II етап.
Гонка переслiдування, 12,5 км,
чоловiки
17.30 Студiя «Дорога до Пекiна»
18.15 «Сильна»
19.15 Д/с «Боротьба за виживання»
19.55 Д/с «Тваринна зброя»
21.00, 05.10 Тиждень на
Суспiльному
22.00 Х/ф «Дике поле»
00.15 Розважальна програма з
Майклом Щуром
00.50 Х/ф «Катерина»
04.15 Земля, наближена до неба

1+1
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 02.45 «Свiт навиворiт»
16.30, 17.30 «мандруй Україною з
Д.Комаровим»
18.30 «Свiтське життя. 2021»
19.30, 04.50 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Три горiшки для
Попелюшки»
22.50 Х/ф «Фортеця Хаджибей»
00.50 Х/ф «Вуаль»

IНТЕР
05.05 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi»
07.00 Х/ф «Три мушкетери:
Помста мiледi»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя»
12.55 «Речдок. Велика справа»
17.25 Х/ф «007: Умри, але не
зараз»

20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «Крутi заходи»
23.40 Х/ф «Рембо IV»

ICTV
05.25 Скарб нацiї
05.35 Еврика!
05.45 Факти
06.10 Прихована небезпека
07.10 Секретний фронт
08.10 Анти-зомбi
09.05 Громадянська оборона
10.05, 11.00 Хто хоче стати
мiльйонером? Iгрове шоу
12.00, 13.00 Х/ф «Два стволи»
12.45 Факти. День
14.20 Т/с «Пес»
18.45 Факти тижня
20.40 Х/ф «Смертельна зброя-3»
23.05 Х/ф «Смертельна зброя-4»
01.40 Х/ф «Вiд сутiнкiв до свiтанку: Кривавi грошi Техасу»
03.10 Я зняв!

СТБ
03.55 Х/ф «Шлях крiзь снiги» …
06.05 Т/с «Тiнь кохання» …
10.10 «МастерШеф» …
13.45 «СуперМама» …
18.40 «Битва екстрасенсiв»
21.00 «Один за всiх»
22.10 «Таємницi ДНК»
23.20 «Україна має талант»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 00.00 «Вар'яти» …
06.45, 09.05 «Kids time»
06.50 М/ф «Тачки»
09.10 М/ф «Тачки 2»
11.15 М/ф «Тачки 3»
13.25 Х/ф «Аксель» …
15.15 Х/ф «Мисливець на
монстрiв» …
17.25 Х/ф «Останнiй мисливець
на вiдьом»
19.50 Х/ф «Бладшот»
22.00 Х/ф «Boss Level: Врятувати
колишню»
02.00 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Три пера»
10.40 Х/ф «Найкращий друг»
12.40, 00.10, 02.25, 03.25 Одного
разу пiд Полтавою
17.10 М/ф «Воллi»
19.00 Х/ф «День незалежностi»
21.50 Х/ф «День незалежностi.
Вiдродження»
01.55, 02.55 Країна У
04.00 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
08.55, 00.15 «Затерянный мир»
14.00 Х/ф «Джек Хантер. В
поисках сокровищ Угарита»
15.55 Х/ф «Джек Хантер. Проклятие гробницы Эхнатона»
17.55 Х/ф «Джек Хантер. Небесная звезда»
19.55 Х/ф «Кредо убийцы»
22.00 Х/ф «Дэдпул-2»
02.15 «Видеобимба-2»
04.25 «Лучшее»
04.30 «Джедаи-2018. Дайджест»
05.15 Телемагазины

14
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РЕКЛАМА

РОЗВАГИ

***
Коли Ігор нарешті кинув пити та
палити, його дружина звернула
увагу на інші недоліки.
***
— А я записався на бокс після того,
як мене побили на вулиці.
— Тобто, настільки тобі сподобалося?
***
— Чим відрізняється чоловічий
футбол від жіночого, формою чи
змістом?
— Формами.
***
Футболіст потрапив на той світ.

Приносить його до воріт, перед
ними — апостол Петро. Апостол
запитує:
— Хто ти?
— Я півзахисник. А ти хто?
— А я тоді — воротар.
***
Я не з тих, хто щодня ворожить,
що в них болітиме завтра. Хоч
мені й стукнуло 50, я продовжую
активно та різноманітно займатися
спортом. Тому, де в мене завтра
болітиме, я завжди знаю точно!
***
— Любий, тепер, коли ми побралися, тобі краще перестати грати

27
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в гольф. Сам посуди — якщо ти
продаси ключки, ми зможемо дозволити собі купити нові меблі.
— Ти кажеш, як моя колишня
дружина.
— Колишня?! Ти не казав мені, що
був одружений.
— Я не був.
***
Зубний лікар звертається до пацієнта, який сидить у кріслі:
— Як тільки я почну свердлити вам
зуб, кричіть, будь ласка, голосніше.
— Навіщо?
— Там у приймальні чекає прийому
цілий натовп хворих, а за десять
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хвилин починається матч на кубок
з футболу.
***
— Лікарю, ваші ліки мені чудово
допомогли!
— Ну що я можу вам сказати?
Буває...
***
Розмовляють двоє людей похилого
віку:
— Лікар сказав, що в мене склероз,
ревматизм, астма, стенокардія.
— Годі, годі! Краще скажи, чого в
тебе немає?
— Зубів.
***
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RIA плюс,
1 грудня

РЕКЛАМА

facebook.com/te20minut/

Погода у Тернополі

Гороскоп успіху
ОВЕН Овнам треба бути
більш обережними та
намагатися не вірити всьому, що
вам говорять. У цей період краще набратися терпіння і спостерігати за тим, що відбувається.
Краще в цей період варто бути
тактовнішими, і уникнати сварок.
ТЕЛЕЦЬ Ви зможете розставити все по
своїх місцях, визначити
пріоритети та поставити перед
собою чіткі цілі. Ви перестанете
метушитися і зумієте знайти вихід. Потрібно навести лад у своїх
справах і речах.
БЛИЗНЮКИ У вас
з'явиться перспектива в
професійному житті, але
працювати доведеться багато. Такий поворот подій може
вивести з рівноваги, намагайтеся
тримати емоції під контролем.
РАК У грудні прийде
осяяння і все, що ви
вважали нерозв'язним,
тепер буде здаватися цілком
реальним і досяжним. Це буде
надихати весь найближчий період. Постане питання, де знайти
додаткові джерела доходу
ЛЕВ У цьому місяці зірки
не рекомендують сидіти
склавши руки. Потрібно
проявити наполегливість і цілеспрямованість, завдяки яким ви
зможете завершити всі справи та
віддати борги, якщо не банкам,
то хоча б друзям.

instagram.com/20.hvylyn/

ГІСМЕТЕО

СИНОПТИК

СЕРЕДА,
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П’ЯТНИЦЯ,
3 ГРУДНЯ

СУБОТА,
4 ГРУДНЯ

СКОРПІОН Варто
уникати занадто великих
навантажень, тому в
грудні краще займатися повсякденними поточними справами
і закінчити розпочаті справи.
Головне – не намагатися все це
зробити швидко, краще якісно.
СТРІЛЕЦЬ Нарешті
хоч трохи наблизяться
до того, до чого так
наполегливо йшли, долаючи всі
перепони на своєму шляху. Краще в цьому місяці не будувати
далекосяжні плани. Цінуйте свій
час і сили.
КОЗЕРІГ Козерогам потрібно залишити всі свої
турботи про близьких і
почати ставити на перше місце
свої особисті бажання і потреби.
Тому все, що б ви не робили,
повинно приносити вам користь
і бути вигідним саме для вас.
ВОДОЛІЙ Водоліям доведеться долати напади
ліні і апатії. Чим точніше
буде поставлена мета,

тим
більше шансів її досягти. Робіть
тільки те, про що потім не будете
шкодувати. Розставте правильно
пріоритети.
РИБИ Рибам потрібно
перестати жити своїм
минулим. Нехай спогади
залишаться у вашій пам'яті,
а зараз зробіть все для того,
щоб коли-небудь, в далекому
майбутньому, не шкодувати про
згаяні моменти.

Як змінився район
«Оболоня»
ВУЛИЦЯ ЖИВОВА

НЕДІЛЯ,
5 ГРУДНЯ

ПОНЕДІЛОК,
6 ГРУДНЯ

ВІВТОРОК,
7 ГРУДНЯ

ДІВИ Якщо ви не хочете
в цей період ще більше
ускладнити собі життя,
старайтеся не перекладати свою
відповідальність на навколишніх.
Якщо покинете зону комфорту і
будете робити те, чого раніше не
робили, життя зміниться.
ТЕРЕЗИ Представники
цього знака стануть
сприйнятливі до образ,
зміни погоди, зауважень начальства тощо. Але разом з тим, у
них буде сильно загострена інтуїція, яка допоможе маневрувати
серед перешкод.

З одного ракурсу

БУЛО:
Важко повірити, але вулиця Живова
раніше мала інший вигляд. Не
було ні магазинів, ні кіосків, ні
багатоповерхівок

Цього тижня
іменини
святкують

СТАЛО:
Тепер вздовж вулиці працюють
торгові центри та магазини.
Виросли нові багатоповерхівки

«УКРСІМБАНК»

1 грудня:
Микола, Роман.

2 грудня:

Авдій, Адріан, Олександр,
Валентин, Веніамін,
Геннадій, Григорій,
Денис, Дмитро, Іван,
Гнат, Іларіон, Костянтин,
Леонід, Михайло, Петро,
Семен, Сергій, Теодор,
Тимофій, Федір, Яків, Ян

3 грудня:

Азат, Олександр, Олексій,
Анатолій, Арсеній,
Василь, Володимир,
Вольдемар, Григорій,
Дем'ян, Денис, Омелян,
Іван, Іларіон, Йосип,
Макар, Микола, Остап,
Еміль, Ян, Анна, Тетяна,
Фекла.

4 грудня:

Аріадна, Ада, Прокоп,
Ярополк, Марія, Абрам,
Адам, Олександр

5 грудня:

Олексій, Архип,
Афанасій, Борис, Василь,
Володимир, Вольдемар,
Іван, Ілля, Максим, Марк,
Михайло, Павло, Петро,
Сава, Теодор, Федір, Яків,
Ян, Ярополк, Парасковія.

6 грудня:

Олександр, Олексій,
Борис, Григорій, Єлізар,
Іван, Митрофан, Ян
Серафим, Теодор, Федір.

7 грудня:

Олександр, Олексій,
Григорій, Євген, Іван,
Марк, Митрофан,
Михайло, Симон, Ян,
Августина, Катерина.

БУЛО:
Це фото 90–х років. Будують
приміщення «Украсімбанку»

АНЕКДОТИ

СТАЛО:
Тепер поруч зводять новий
багатоповерховий будинок

ВУЛИЦЯ ОСТРОЗЬКОГО

Відключили світло вдома. Довго журився, що не можна тепер
нагріти їжу в мікрохвильовій
печі, стоячи поруч із газовою
плитою. Не розумів, чому
дружина скептично дивиться
на мене.

***

П'яний чоловік після гулянки повертається додому. Іде
обережно, щоб не розбудити
дружину. У темряві ненароком
наступив на кота. Кіт страшно
занявчав. Чоловік спочатку
розгубився, а тоді зловісно і
радісно закричав:
— Ось шкідливий котяра! Ти де
вештався? Я ж тебе з самого
ранку шукаю!

БУЛО:
Це фото 1950–х років. Так раніше
виглядало перехрестя вулиці
Острозького та бульвару Шевченка

СТАЛО:
З тих часів залишилась бруківка та
кілька старих будинків

