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 Майже 37 гривень за куб газу. Таку ціну встановили 
для  бізнесу. Місцеві підприємці кажуть, ціна зросла 
майже у 5 (!) разів, порівняно з минулим роком. Якщо 
так буде, бізнесмени будуть кидати все і виїжджати за 
кордон не лише автобусами, а й цілими ешелонами

 Як збираються виживати і на кому насправді 
відіб'ються шалені тарифи? Розповідаємо про те, 
які прогнози на найближчий період, які послуги 
подорожчають у першу чергу і що буде далі. Що 
зробити у цій ситуації, коментують експерти

ЧИ ВИЖИВЕ БІЗНЕС І МИ?

Передплачуйте газету
за телефоном 098-477-12-70

Номер для подання
оголошень 098-477-12-70

ЧЕРЕЗ ЗАХМАРНІ ТАРИФИ ПОДОРОЖЧАЄ ВСЕ!

с. 5
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу (диспетчер) 51-97-58,   

(050) 437-43-53

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія Тернопільської міської ради 

у робочі дні, з 9.00 до 18.00 

067-009-15-40

Довідкова залізничного вокзалу 47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова -  

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

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ГОЛОВНЕ

Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» чергує 

журналіст Ольга Турчак. 

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

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

На офіційних сайтах комуналь-
ного підприємства «Тернопіль-
міськтеплокомуненерго» і Терно-
пільської міської ради з'явилося 
оголошення про впровадження для 
тернополян двоставкового тарифу 
за тепло і гарячу воду.

Читачі вже звертаються у редак-
цію з повідомленнями наступного 
змісту.

— Прочитала оголошення і нічо-
го не зрозуміла. Чи можу я спла-
тити всю суму за тепло і гарячу 
воду наперед? Хочу звільнитися від 
будь-яких додаткових оплат влітку. 
Для чого цей тариф і кому? Може, 
краще, щоби люди приєднували-
ся до нього по бажанню? — каже 
тернополянка Людмила.

Як зазначається в оголошенні, 
введення двоставкового тарифу, 
в першу чергу, направлене на зни-
ження фінансового навантажен-
ня на абонентів в опалюваль-
ний сезон. Крім того, це дасть 
можливість отримувати обігові 
кошти підприємству КП «Тер-
нопільміськтеплокомуненерго» 
влітку, які використовуватимуть 
на проведення ремонтних робіт 
та підготовки до наступного опа-
лювального сезону.

Що це таке простими словами, 
ми запитали у директора «Тер-

ЯК ДІЯТИМЕ НОВИЙ ТАРИФ НА ТЕПЛО 
І ГАРЯЧУ ВОДУ. ПОЯСНЮЄМО
Комунальні послуги  Для 
тернополян впроваджують двоставковий 
тариф за послуги тепла. Що це таке 
і як розуміти, запитали у директора 
«Тернопільміськтеплокомуненерго». Яку 
відповідальність несуть боржники за 
несплату комуналки? Ми дізналися

нопільміськтеплокомуненерго» 
Андрія Чумака.

— Такий тариф вже введений з 
1 грудня 2021 року. У платіжках 
буде дві графи. Перша — спожи-
вання теплової енергії, друга — 
плата за приєднане навантаження.

Головною метою двоставкового 
тарифу є зменшення навантажен-
ня на тернополян при здійсненні 
оплати взимку.

Як ми зрозуміли і підтвердив 
Андрій Чумак, якщо особа умов-
но сплачувала за опалювальний 
період загалом 1000 грн, то тепер 
цю суму розіб'ють на 12 місяців 
рівними частинами.

— Ця плата за приєднане наван-
таження раніше збиралася про-
тягом опалювального періоду. Як 
правило, протягом 5,5–6 місяців. 
Тепер же вона збиратиметься рів-

номірно протягом 12-ти місяців 
року, — каже пан Чумак.

Журналісти «RIA плюс» підсу-
мували, що сплативши за обома 
частинами тарифу, абонент ком-
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пенсує підприємству загальну вар-
тість послуги. При одноставковому 
тарифі абонплата (умовно-постій-
на частина тарифу) не була відо-
кремлена від загальної вартості 
теплової енергії, та сплачувалась 
абонентами загальною сумою. 
Зараз, при двоставковому тарифі, 
абонент сплачує витрати окремо:

  умовно-змінну частину — без-
посередньо під час виробни-
цтва теплової енергії, тобто 
в опалювальний сезон;
  умовно-постійну — щомісяця 
протягом року, оскільки при 
формуванні тарифу річна сума 
умовно-постійних витрат роз-
поділена на 12 місяців.

Від чого залежить 
плата?

Ціна у платіжках залежатиме від 
погоди, тривалості зими, утеплення 
будинку, а також від метражу жит-
ла, переконує директор комуналь-
ного підприємства теплових мереж.

У платіжках буде дві графи. Перша — споживання теплової енергії, друга — плата за 
приєднане навантаження

 Головною метою 
двоставкового 
тарифу є зменшення 
навантаження при 
здійсненні оплати 
взимку

— Є встановлена плата за мі-
сяць, квадратний метр і приєднане 
навантаження будинку в цілому. 
А потім, всередині будинку, плата 
розподіляється пропорційно ме-
трам квадратним опалювальної 
площі, — розповів директор ко-
мунального підприємства.

Абонплата — явище не нове, 
вона вже була, її просто виділили 
окремо.

— Раніше ця плата була у складі 
тарифу, а тепер її виділили в окре-
му графу. Це пояснюється тим, 
що існують договори у складі яких 
абонентської плати немає. На-
приклад, якщо будівля в цілому 
укладає договір з нами у вигляді 
ОСББ або управителя. У такому 
випадку абонплати не буде, бо 
ОСББ чи управитель самостійно 
будуть виконувати дії, пов'язані з 
нарахуванням плати, — каже Ан-
дрій Чумак.

Кожен рік можна вибирати но-
вий вид договору. І змінювати його 
умови по постачанню холодної і га-
рячої води, пояснює Андрій Чумак.

Чи тернополянам на практиці 
буде краще жити із новим та-
рифом, ми запитали у директора 
підприємства теплових мереж.

— Ми до 2012 року мали та-
кий двоставковий тариф, тому це 
вже не новинка. Стосовно того: 
краще чи гірше, важко сказати. 
Все буде залежати від погодних 
умов. Якщо буде серйозна зима, 
то важко справлятися з будь-яким 
тарифом, — підсумував керівник.

Якщо захочете перейти на по-
передній тариф, не вийде, адже 
новий тариф передбачає рівні 
умови для всіх. Заплатити можете, 
не змінюючи тарифу, попереджає 
пан Чумак.

— Якщо споживач заплатив біль-
ше, то ми відмінусуємо ті кошти, 
якщо менше — то донарахуємо. 
Але двоставковий тариф однаковий 
для всіх, — каже керівник.

Що з боржниками?
Андрій Чумак зауважує, боржни-

ки по комуналці є, але їх не біль-
ше, ніж минулоріч.

— Є певна група, яка має по-
стійно великі борги. Як правило, 
борги інших не є критичними. 
Бо люди поступово їх пропла-
чують, — розповідає керівник. — 
Ми практикуємо з виконавчою 
службою — арешт транспорту. Це 
найдієвіший засіб впливу на зліс-
них неплатників, — каже керівник 
підприємства.

Згідно з новим законодавством, 
є нарахування пені на борг за ко-
муналку. Раніше її не було.

— Яким чином ми будемо нара-
ховувати пеню ще не відомо. Чи 
постійно, чи коли несплата пере-
вищить певний строк, рішення 
ще не прийняли, — каже Андрій 
Чумак.

Нагадаємо, якщо споживач 
вчасно не сплачує за спожиті ко-
мунальні послуги, підприємство — 
надавач послуг може почати нара-
ховувати пеню.

Відповідно до частини першої 
статті 26 Закону про житлово-ко-
мунальні послуги у разі несвоє-
часного здійснення платежів за 
житлово-комунальні послуги 
споживач зобов'язаний сплатити 
пеню в розмірі, встановленому в 
договорі, але не вище 0,01% суми 
боргу за кожен день прострочен-
ня. Загальний розмір сплаченої 

пені не може перевищувати 100% 
загальної суми боргу. Нарахуван-
ня пені починається з першого 
робочого дня, наступного за ос-
таннім днем граничного строку 
внесення плати за житлово-ко-
мунальні послуги.

Цивільним кодексом України 
передбачено, що боржник, який 
прострочив виконання грошо-

вого зобов’язання, на вимогу 
кредитора зобов’язаний спла-
тити суму боргу з урахуванням 
встановленого індексу інфля-
ції за весь час прострочення, а 
також три проценти річних від 
простроченої суми, якщо інший 
розмір процентів не встановлений 
договором або законом (частина 
друга статті 625).

Юридична довідка: 
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ВАДИМ ЄПУР, 068– 066-80-96, 
VADIME15@GMAIL.COM 

Як розповіли нам активісти, 
неприємність трапилася ще 
11 грудня. Вони кажуть: коли 
небайдужі просили дати доступ 
до підвалу — директорка школи 
№ 28 відмовилась. У повідомленні 
активістів йдеться, що «за нака-
зом директора живцем замурували 
кішок з кошенятами». Також пи-
шуть, що за її вказівкою заборо-
нили годувати котиків.

Яка позиція 
адміністрації школи?

Журналіст «RIA плюс» побував 
у школі № 28 та поспілкувався з 
директоркою закладу Лілією Вав-
ринів. Він також оглянув територію 
закладу та подивився на місце, яке 
вказували у повідомленні.

Вона запевняє — тваринам нічо-
го не загрожує, їх ніхто не ображав 
і тим паче не «замуровував». Вони 
вільно пересуваються по території.

— Це абсурдна ситуація. «Заму-
рувати» кошенят в підвалі — це 
просто неможливо. Шкільний 
підвал — велике приміщення, 
до того ж, він має велику кількість 
входів та виходів. Більше того, 
ніхто їх не закривав, і ви можете 
самі в цьому переконатися. Деякі 
вентиляційні отвори не зачинені. 
Кожен день підвальні приміщен-
ня відчиняє техперсонал, адже 
там є знаряддя праці, пісок для 
посипання території. Також в од-
ному з приміщень триває ремонт, 
і робітники постійно відчиняють 
двері до підвалу. Тому те, що котів 
«замурували» — це наклеп, — пе-
реконує керівниця школи.

Ми обійшли довкола школи та 
побачили, що деякі вентиляційні 
отвори відкриті. Біля них миски 
з їжею для котів. Біля окремих 
лежить і старий одяг. Кілька вен-
тиляційних отворів дійсно замуро-
вані або закриті. Однак директорка 
стверджує: це зробили давно.

У школі тваринам 
не місце 

Як пояснила Лілія Вавринів — 
тварини вже довгий час живуть 
на території школи, оскільки їх 
підгодовує мешканка одного з при-

леглих будинків. Однак на терито-
рії школи безпритульні тварини 
перебувати не можуть. За словами 
пані Вавринів, зараз тут мешкають 
10–15 котів. Порахувати точну їх 
кількість не можуть, оскільки вони 
не сидять на місці.

— Тварини живі, здорові, їх під-
годовують люди. Але на території 
школи вони, відповідно до санітар-
них норм, перебувати не можуть. 
Мене швидше можна притягнути 
до відповідальності за те, що вони 
там є, — наголошує вона. — Ця 
жінка, яка доглядає за котами, 
нищить майно. Вона вибивала 
двері у шкільний підвал. Розводить 
антисанітарію, бо годує їх рідкою 
їжею. У неї дуже складний харак-
тер. Я зверталась до громадських 
організацій, щоб вони допомог-
ли нам з вирішенням проблеми, 
але результату, як бачите, немає. 
Кілька разів викликали спеціаліс-
тів, щоб позбутися бліх у підвалі.

Відповідно до «Санітарного 
регламенту для закладів загальної 
середньої освіти» затвердженого 
наказом МОЗ, безпритульні тва-
рини дійсно не можуть бути на те-
риторії школи:

«На території закладу освіти 
не повинно бути бездомних тва-
рин», — йдеться у другому розділі 
регламенту.

Більше того, ст. 154 Кодексу 
України про адмінправопорушення 
забороняє тримати котів та собак 
у місцях, де це заборонено відпо-
відними правилами. За це передба-
чена відповідальність: попереджен-
ня або накладання штрафу у роз-
мірі 17—51 грн та попередження.

Що кажуть 
зоозахисники 

Натомість тернопільська ак-
тивістка та зоозахисниця Олена 
Дейнека каже — до неї звернулись 
мешканці будинку та повідомили 
про цю ситуацію. Вона приїхала 
до школи та викликала поліцію.

— До мене надійшло звернення, 
підписане однією людиною, про 
те, що в підвалі 28 школи замуро-
вані коти. Систематично директор 
школи особисто і через своїх пра-
цівників попереджала людей, які 
підгодовують тварин, що цього ро-
бити не можна. Я прибула на місце 

РЕЗОНАНС

ЗАМУРУВАЛИ КОШЕНЯТ У ПІДВАЛІ? 
Тварини  Про те, що у Тернопільській 
школі №28 замурували у підвалі кошенят, 
повідомили зоозахисники. За їх словами, 
адміністрація закладу вигнала кошенят на 
мороз, а частину замурувала у підвалі. А 
небайдужим тернополянам, за їх словами, 
ще й забороняли підгодовувати тварин. 
Журналіст «RIA плюс» побував на місці 
події. Ми дізнались, чи дійсно все було так, 
як пишуть зоозахисники та головне — що з 
тваринами

і особисто побачила, як із шпарин 
вилізають кішка з кошенятком, 
зняла це на відео та викликала 
поліцію. Намагалась прорватися 
до підвалу. Поліцейські намагались 
сконтактувати з директокою закла-
ду. Врешті вдалося додзвонитися 
до неї, але вона відмовила мені 
пройти до підвалу, — розповідає 
Олена Дейнека.

Поліція жорстокого поводження 
з тваринами не зафіксувала. Акти-
вістка каже — люди забили на спо-
лох, бо не побачили кошенят.

— Люди не побачили тих котів, 
які регулярно приходять їсти. Ті 
шпарини, куди залазили тварини, 
були перекриті камінцями. Адмі-
ністрація діє всупереч закону про 
жорстоке поводження з тваринами. 
Люди годують їх за свої кошти, що 
мало б викликати повагу у адмі-
ністрації. Крім того, директорка 
раніше до мене зверталась, щоб 
допомогти врегулювати цю ситу-
ацію. Ми могли б допомогти зі 
стерилізацією котів та випуском їх 
на попередню локацію — до шко-
ли. А школа, у свою чергу, могла б 
забезпечити умови, щоб їх утри-
мувати. Але це зависло в повітрі.  

Пані Дейнека підсумовує: не зва-
жаючи на «Санітарний регламент 
для шкіл», це не дозволяє жор-
стоко поводитися з тваринами та 
замуровувати їх у підвалі.

Що кажуть у поліції 
У поліції повідомили, що пра-

воохоронців викликали близько 
18.00 у неділю, 12 грудня. 

— Директор школи надала пояс-
нення працівникам поліції про те, 
що просила зоозахисників забрати 
тварин собі — на перетримку, — 
розповіла речниця управління па-
трульної поліції в області Катерина 
Метельська. — Ті відмовлялись.

Забрати тварин собі, годувати, 
доглядати, або хоча б на пере-
тримку зоозахисників просили і 
поліцейські, однак ті відмовили. 
Також у поліції повідомили, зоо-
захисники поставили категорич-

ну умову: їм потрібен доступ, аби 
саме в підвалі школи вони могли 
годувати котів. Однак директорка 
школи їм відмовила, адже доступ 
сторонніх осіб до навчального за-
кладу заборонено.

Просили забрати котів волон-
терів і рятувальники, яких також 
викликали люди.

— Три структури просили зо-
озахисників забрати тварин собі, 
годувати, доглядати, якщо пере-
ймаються їхньою долею, ті щоразу 
відмовлялись, — кажуть у поліції. — 
Жорстокого поводження з твари-
нами зафіксовано не було. Кішка 
мала вільний вхід-вихід, життю 
тварин нічого не загрожує, тому 
про відповідальність за скоєне го-
ворити недоречно.

В поліції повідомили, що пра-
воохоронці проведуть перевірку 
за даним фактом.

«Штурмували» 
школу 

Зоозахисники прийшли до на-
вчального закладу 16 грудня, 
о 17.00. З собою взяли клітки для 
транспортування тварин. Зібрались 
кілька представників громадських 

організацій та кілька мешканців 
будинків, які підгодовують котів.

Адміністрація школи дозволила 
людям пройти до підвалів, щоб по-
дивитися, чи є там коти та відло-
вити їх. Однак там знайшли лише 
мертвого кота, який пролежав там 
не один місяць.

Між активістами та педагогами 
почалась сварка. Врешті на місце 
прибула слідчо–оперативна гру-
па. Активісти написали заяву про 
жорстоке поводження з тварина-
ми. Поліцейські взяли пояснення 
у свідків. Однак ламати заблоко-
вані вентиляційні шахти відмо-
вилися — пояснили активістам, 
що вони документують правопо-
рушення, однак не мають права 
нічого нищити чи ламати. Вчителі 
та зоозахисники з пустими клітка-
ми розійшлися. 

Згодом у поліції повідомили, 
що працівники Тернопільського 
райуправління поліції порушили 
кримінальне провадження щодо 
жорстокого поводження з тварина-
ми. Правоохоронці опитали адмі-
ністрацію школи та проводять інші 
слідчі дії, повідомили у відділі ко-
мунікації поліції Тернопільщини.

Активісти написали заяву до поліції про жорстоке поводження з тваринами. Люди 
почали сваритися та обзивати педагогів

Поки тривала сварка, коти спокійно розгулювали 
територією
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На необлаштованій точці продажу на ринку сосни коштують 250-350 гривень. При 
купівлі дерева звертайте увагу на наявність бірки

  вул. Живова (біля ТЦ «Орна-
ва»).

Ми побували у точках, де 
мали б здійснювати продаж ще 
від 15 грудня, за адресами: вул. 
Максима Кривоноса, вул. Геть-
мана Івана Мазепи, перехрестя 
вулиць Миру–Дружби, вул. Кар-
пенка та вул. Живова. Та за жод-
ною з цих адрес місць продажу 
так і не знайшли.

Знайшли нелегальне 
місце продажу 

Однак на ринку місцеві про-
давці підказали, де все ж можна 
придбати святкове дерево, що-
правда, тільки сосну. Нас навіть 
провели до точки продажу, що 
знаходиться на овочевому ринку.

Дорогою продавець, чий знайо-
мий і реалізовує сосни, розповів, 
що дерева продає монастирись-
кий лісгосп, а його знайомий вже 
їх перепродує.  

Коли ми дісталися до місця 
продажу, то побачили фактич-
но необлаштовану точку прода-
жу. Дерева були розкидані біля 
невеликого буса. Чоловік, який 
їх продавав, сказав, що менші 

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

Журналіст «RIA плюс» 15 груд-
ня обійшов п’ять із 15 заявле-
них адрес, де мали б здійснювати 
продаж новорічних дерев. Однак 
знайти «живу» ялинку на жодно-
му не зміг.

Як йдеться на сайті Тернопіль-
ської міської ради, продаж дерев 
здійснюватиметься за адресами:

  вул. 15 Квітня (біля буд. 
№ 23);
  бульвар С. Петлюри (навпро-
ти магазину «Сільпо»);
  вул. Київська (біля будинку 
побуту);
  проспект Злуки (біля буд. 
№ 1);
  вул. Максима Кривоноса (на-
впроти розважального центру 
«Марципан»);
  вул. Гетьмана І. Мазепи (май-
данчик біля буд. № 2);
  п е р е х р е с т я  в у л и ц ь 
Миру–Дружби;
  вул. Карпенка (біля магазину 
«АТБ-маркет»);
  вул. С. Будного (біля магазину 
«АТБ-маркет»);
  вул. Генерала Шухевича (на-
впроти буд. № 24);
  проспект Степана Бандери 
(біля магазину «Орбіта»);
  перехрестя вулиць Лесі Укра-
їнки — Клима Савури;
  вул. Слівенська (біля магазину 
«Прогрес»);
  вул. Бродівська (майданчик 
біля верхнього тунелю);

У ТЕРНОПОЛІ РОЗПОЧАЛИ ПРОДАЖ 
ЯЛИНОК: СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ
Свято  У Тернополі 15 грудня стартував 
продаж новорічних ялинок та сосен. 
Триватиме він аж до 10 січня

коштують 300 гривень, однак нам 
готовий продати за 250. А більші, 
півтора-двометрові дерева кош-
тують вже 350, але може зробити 
знижку 50 гривень.  

Також ми помітили, що самі 
дерева були зрубані «кустарним» 
способом, а кінець зруба був весь 
у землі.  Хоча, на деревах були від-
повідні бірки, що зазначають про 
легальність вирубки. Та купувати 
такі дерева ми не ризикнули.

Скільки коштують 
дерева?

Скільки ж коштують новоріч-
ні дерева на легальних точках 
продажу? Щоб дізнатися це, ми 
звернулися до ДП «Тернопіль-

Ціна за погонний 
метр становить 
70 гривень. Ялина 
висотою до півтора 
метра коштуватиме 
орієнтовно 100 гривень

ський лісгосп» і нам пояснили, 
що цьогоріч у Тернополі лісни-
цтвом буде організовано два тор-
говельних майданчики з продажу 
новорічних дерев за адресами: 
вулиця Карпенка (біля магазину 
«АТБ-маркет») та на перехресті 
вулиць Дружби-Миру.

Ціна за погонний метр в порів-
нянні з минулим роком не змі-
нилася та становить 70 гривень. 
Ялина висотою до півтора метра 
коштуватиме орієнтовно 100 гри-
вень, про це йдеться на сайті ДП 
«Тернопільський лісгосп».

Цьогоріч у лісгоспах області 
планують реалізувати 10 тисяч 
новорічних дерев. Якщо ви хочете 
придбати до свят дерево за собі-
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вартістю, необхідно звернутися 
безпосередньо до лісгоспів та 
їхніх підрозділів.

Перевірити місце заготівлі 
придбаного новорічного дерева, 
а відтак його законність, мож-
на на сайті open.ukrforest.com, 
вписавши у вкладку «Перевірка 
новорічних дерев» номер бірки.

Яке покарання 
за незаконну вирубку?

Якщо людина незаконно зру-
бала одне дерево, діаметром 
до 10 см, то мінімальний штраф 
становитиме 1 008 грн (шкода лісу 
498 грн та адмінштраф 510 грн), 
10–14 см — 1 388 грн, 14–18 см — 
2 764 грн.

єдина дитина.
— Всі ці роки ми водили Дави-

да на різні процедури, але яко-
гось особливого результату вони 
не дали. Коли ми порадились зі 
своїм лікарем, вона сказала, що 
варто спробувати, і є уже троє 
дітей з України, яким така про-
цедура допомогла одужати, — роз-
повідає пані Світлана.

всім, хто нас підтримав у непро-
стий період. Ми зробили Давид-
кові другу операцію. Вже тут, 
в Україні, вона була потрібна, аби 
не просто зупинити відмирання 
нервових клітин, але й для того, 
щоб повернути ті, які вже були 
втрачені, — каже мама хлопчика.

Увечері 6 грудня в соцмережах 
мама хлопчика повідомила, що 
після пересадки виникли усклад-
нення і тепер дитині потрібне до-
даткове лікування.

«Лікарі нас приголомшили, що 
потрібно продовжувати лікування 
в перші дні після операції. В нас 
лише чотири дні, щоб оплатити 
лікування в сумі 120 000 грн, тому 
ми змушені знову благати вас про 
допомогу!» — написала жінка.

Тривалий час Давидка не мог-
ли вивести з наркозу. Тепер його 
щасливе майбутнє залежить від 
кожного з нас.

— Діагноз Давидка — гліоз. Це 
означає відмирання нервових клі-
тин в головному мозку. І хворо-
ба прогресує. Клітини відновити 
важко, а відмирають вони прак-
тично щодня, — розповідає мама 
хлопчика пані Світлана.

Тривалий час рідні не розуміли, 
що з дитиною відбувається. Зго-
дом діагноз підтвердили в кількох 
клініках.

Понад три роки хлопчик з 
батьками чи не щомісяця їздить 
у різні лікарні. Жінка каже, що 
не може дозволити захворюванню 
побороти Давида. Він у сім’ї — 

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

Діагноз дитини: гліоз. Гроші 
на лікування збирали небайдужі 
зі всього світу. Але після останньої 
операції виникли ускладнення і 
зараз лише за кілька днів батькам 
хлопчика треба зібрати 120 тисяч 
гривень.

Через хворобу в дитини відбува-
ється відмирання нервових клітин. 
Як лікувати діток з таким діагно-
зом, у світі не до кінця вивчили. 
В Україні наразі такі процедури 
не проводять. Тому хлопчику пер-
шу операцію провели в Грузії.

— Перша операція дала ре-
зультат. Відмирання клітин при-
пинилось. Ми, здається, зробили 
неможливе. І я хочу подякувати 

Потрібно зібрати 120 тисяч для 7-річного Давида

4731 2191 2327 8743 
Ревнюк Світлана Вікторівна
5168 7422 3105 0927 
Ревнюк Світлана Вікторівна
тел. 0978530731 
Світлана, мама Давида

Як допомогти

Маленький тернополянин 
Давид Ревнюк за півроку 
пережив дві трансплантації 
стовбурових клітин
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38 мільярдів власних сховищ газу, 
з яких — 18 мільярдів власного 
видобутку, — каже пан Олійник. — 
Як можна так вчиняти зі своїми 
людьми, з бізнесменами, які ледве 
кінці з кінцями стягують, не ви-
тримуючи конкуренцій?

Юрій Олійник схвильований, 
адже тарифи на газ — не єдине, 
з чим ледве справляється бізнес.

— Додавлюють податками, ціна-
ми на енергоносії. За світло плати-
мо по 5,40, а з січня — 5,80 за кі-
ловат. Це катастрофа. Як конкуру-
вати, як виживати економіці? Таке 
враження, що повністю хоронять 
державу, — констатує бізнесмен.

Нагадаємо, що високі такі тари-
фи встановили не тільки для біз-
несу, а й для бюджетних установ.

Все зароблене піде 
на комуналку 

Ігор Сачко написав: «Ми ще 
не знаємо, які нам платіжки в Те-
атрі дадуть… але директору, явно 
не солодко. Все зароблене колек-
тивом від продажу вистав піде 
за оплату тепла і води. А мало би 
йти на постановку нових прем'єр, 
обслуговування приміщень спору-
ди драмтеатру…» 

Енергетик однієї із місцевих 
пекарень пан Олександр каже, 
космічні тарифи на газ для підпри-
ємств негативно вплинуть, перш 
за все, на споживачів — нас з вами. 
Тому хліб, як стратегічний продукт 
для населення, неодмінно зросте 
в ціні, якщо печуть його на газі, 
а не на дровах…

— Є постачальники останньої 
надії — це постачальники, з яки-
ми підприємства уклали договори. 
За такою схемою ціни на газ мали 
би бути значно меншими для біз-
несу. Навіть у півтора рази. Але-
літні ціни і теперішні — небо і 
земля, — порівнює чоловік.

Ми запитали у всіх дотичних 
структур: у скільки разів зросли 
платіжки на комуналку для під-
приємців, чи збільшилася кількість 
боржників. Чекаємо на відповідь.

для бізнесу дуже невтішні, — каже 
підприємець.

Газ, електроенергія, мінімалка, 
податкове навантаження — все 
зростає в ціні для підприємців, 
а кінцеві споживачі не в змозі 
купувати товари і послуги

— Купівельна спроможність 
громадян настільки різко починає 
падати, що бізнесмени не знають, 
що ж буде далі, — каже Назар Ан-
друшко. — Впевнений, що невдовзі 
почнуть закриватися бізнеси, тому 
що роботодавці у таких умовах 
не зможуть утримати своїх пра-
цівників, сплатити комунальні 
платежі, оренди тощо.

Бізнесмен наголошує — зима 
найважчий період для підприємств.

— У будь-яких видах бізнесу, з 
ким би я не стикався, всі одного-
лосно шоковані новими тарифами 
і тим, у які умови «загнали» біз-
нес, — зітхає підприємець.

Назар Андрушко впевнений, 
якщо так буде і далі, бізнесмени 
будуть кидати все і виїжджати 
за кордон не лише автобусами, 

а й цілими ешелонами. Так ме-
тафорично він описує ситуацію.

За все будуть 
платити люди 

Тернопільський підприємець 
Юрій Олійник каже, що має ко-
мерційне підприємство і вико-
ристовує багато газу. Опалює ним 
офісні приміщення. І вже відчув 
на собі стрімке зростання тарифів.

46 195, 68 грн — стільки запла-
тить підприємець за газ, який ви-
користали у листопаді.

— Торік я платив за цей же мі-
сяць і об'єм 8 400 грн. Це в чотири 
з половиною рази (!) менше, ніж 
цього року, — каже бізнесмен.

Пан Олійник упевнений, в кін-
цевому результаті за все оплачува-
тиме споживач. 

— Я утеплив приміщення, помі-
няв вікна, я до того підготувався 
завчасно. Вірю, що переживу це. 
Мене загалом турбує інше: як ви-
жити людям у таких умовах? Чому 
така безгосподарність. Ми маємо 

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

За словами підприємців, ще 
рік тому вони за куб газу пла-
тили по 8 гривень з копійками, 
зараз — понад 36 гривень… А це 
у 4,5 рази більше! У грудні минуло-
го року малий бізнес, в залежності 
від класу, платив за електрику від 
194 до 284 коп/кВт. г., а в грудні 
цього — від 365 до 504 коп/кВт. г., 
що майже вдвічі дорожче.

Як у зимовий період виживати 
тим, хто має не такі й вже великі 
підприємства, і зовсім не промис-
лові, але сплачує на рівні з ними? 
Про це журналісти «RIA плюс» ді-
знавались у місцевих підприємців.

Захмарні тарифи — 
у ціні товарів 

З цим зараз складно, каже голова 
громадської спілки «Рада бізнесу 
Тернопілля» Руслан Савчишин.

— Кожен підприємець вирішує 
проблему, як може. Найгірше, що 
ситуація з газом — непередбачува-
на. Бізнеси різні, багато хто шукає, 
як оптимізувати роботу різними 
способами, — каже пан Савчишин.

Ціна на газ насправді торкнула-
ся всіх, у тому числі і населення. 
Тому що захмарні тарифи на газ 
закладуть у ціну всіх або ж бага-
тьох товарів і послуг. Тут єдине 
сподівання на теплу зиму, наго-
лошує голова громадської спілки 
бізнесменів Тернопілля.

— Цементні заводи, вироб-
ники добрив, власники великих 
приміщень, ймовірно, найбільше 
відчують ці тарифи на собі, — про-
довжує Руслан Савчишин. — Якщо 
на світовому ринку середньозваже-
на ціна газу вища, то розуміємо, 
так працює ринок. Збільшення цін 
для кінцевого споживача — єдиний 
найпростіший варіант для бізнесу, 
щоб вижити. Крайній можливий 
варіант економії газу — нижча 
температура в цехах, приміщеннях.

Власник кав'ярень «Скаварідка» 
Назар Андрушко теж акцентує ува-
гу на важких умовах, у яких зараз 
опинився український бізнес. 

— Ситуація важка. Ми газом 
не користуємось, слава Богу. Але 
в ціні піднялася і вартість електро-
енергії, — каже бізнесмен.

Собівартості зростають на очах, 
продовжує пан Андрушко.

— Ми займаємося реалізацією 
кави, кожна нова поставка каво-
вих зерен приходить до нас з ви-
щою собівартістю. Перспективи 

НОВИНИ

ЦІНА НА ГАЗ ЗРОСЛА В 5 РАЗІВ
Комуналка  Майже 37 гривень за куб 
газу. Таку ціну встановили для  бізнесу.
Місцеві підприємці кажуть, ціна зросла 
майже у 5 (!) разів, порівняно з минулим 
роком. Як збираються виживати і на кому 
насправді відіб'ються шалені тарифи? 
Розповідаємо

Якщо так буде і далі, 
бізнесмени будуть 
кидати все і виїжджати 
за кордон не лише 
автобусами, а й цілими 
ешелонами
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Підприємці протестують проти підвищення тарифів на газ та інших обмежень своєї 
діяльності. Кажуть, усе відбивається на простих людях, які і так не мають грошей

ОЛЕГ  ЛУЦИШИН, 
КАНДИДАТ 
ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, 
ДОЦЕНТ ЗАХІДНО-
УКРАЇНСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ:

— Сьогодні усі коливання цін, в тому 
числі і ті, які відбуваються через під-
вищення тарифів, підприємства та 
підприємці, як правило переносять 
на споживача. Однак такий пере-
розподіл можливий за незначних 
коливань. Наразі, всі стараються 
збалансувати/згладити амплітуд-
ні коливання цін. Відтак значну 
частину навантаження на себе бе-
руть суб’єкти господарювання, які 
зменшують рівень прибутковості, 
що в кінцевому результаті може 
призвести до зниження рівня зарп-
лат, темпів модернізації, негативно 
вплине на темпи розвитку економі-
ки загалом.
Як на мене, для того щоб наші під-
приємці «навчились жити» за ниж-
чого рівня рентабельності та довших 

термінів окупності повинен пройти 
час. У короткій перспективі ніхто з 
них не матиме бажання поступа-
тись «своїм» – тому максимально 
спробує вектор навантаження, все 
ж таки, перекласти на нас з вами. 
За тої ситуації, яка спостерігається 
на ринку, прогнозую, що 20-25% 
перейдуть в режим жорсткої еко-
номії, а 10-15% — мають усі шанси 
не впоратись з ситуацією і вимушені 
будуть «вийти» з ринку.
Звичайно, першими кроками є «ре-
жим жорсткої економії» та «оптимі-
зації» через скорочення персоналу, 
перерозподіл обов’язків, перехід 
на менш якісну сировину тощо. 
Але це короткострокові заходи, які 
допомагають в умовах «шокових» 
впливів. 
У довгостроковій перспективі по-
трібно шукати шляхи оптимізації, 
які базуються на підвищенні рівня 
ефективності: збільшення якості ро-
боти, перехід на енергоефективні 
технології, модернізація виробни-
цтва та інше.

Як тарифи вплинуть на економіку

ЛЮБОВ ФУРМАН, 
ДИРЕКТОР ТОВ 
«ТЕПЛОПАРТНЕР»:

— Бізнесмени поміт-
но почали задумува-
тися про енергое-
фективні технології. 

Точно помітили таку тенденцію серед 
підприємців і самі тим же скориста-
лися. Найдешевший енергоефектив-
ний варіант — інвенторні кондиціо-
нери, дорожчий у плані вкладення 
в обладнання, але й ефективніший, 
— теплові насоси.
Підприємство працює з різними 
виробниками, тому можна вибрати 
дешевші і дорожчі варіанти. Є пере-
вірені бренди. Не лише комерція, а 

й побутові споживачі почали більше 
цікавитися такими товарами.
Ми реально відчули цей бум, коли 
прийшли перші платіжки за газ. Ось 
тоді і побільшало замовлень, це орі-
єнтовно відбулося місяць тому.
Завдяки кондиціонерам в офісах 
наша фірма відчула економію майже 
у два рази. Хоча, через похолодання, 
змушені ввімкнути газ. 
Незважаючи на подорожчання елек-
трики, користуватися кондиціонера-
ми вигідніше в рази. За листопад, 
обігріваючи 90 квадратів кондиці-
онерами, ми заплатили 1500 грн 
за електроенергію. Тоді як в іншо-
му офісі, 45-50 квадратів, вийшло 
4000-5000 грн за газ.

Допоможуть енергоефективні 
технології
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ПРЕССЛУЖБА РОВЕР-ПЛЮС 

Репутація, завойова-
на роками чесної та сумлінної 
праці, позитивними відгука-
ми покупців і високою якіс-
тю реалізованого товару. Це 
все — про переможця номіна-
ції «Спортивні товари» — ма-
газин «Ровер-плюс». Саме тут 
Ви зможете купити якісний і 
сучасний велосипед, адже у ма-
газині представлена найбільша 
кількість спортивних товарів 
серед магазинів Тернополя.

— Для нас це сьома перемога, 
і ми дуже щасливі черговий рік 
поспіль отримувати нагороду, 
як прояв довіри та визнання 
тернополян. Нам надзвичайно 
приємно, адже наша праця, наше 
життя, щоденна турбота про 
кожного відвідувача магазину. 
Ми насправді до кожного з них 
ставимося з великою турботою 
та увагою. Чесно кажучи, увесь 
процес голосування пройшов для 
нас спокійно, ми були впевнені, 
що переможемо, — говорить Ро-
ман Возняк, директор магазину 
«Ровер-плюс».

У період, відколи почалася 
пандемія, коли практично весь 
світ опинився зачинений у своїх 
помешканнях чи змушений жити 

за суворими обмеженнями, все 
більше тернополян, та і не тільки, 
почали пересідати на велосипе-
ди. Екологічний вид транспорту, 
який, до того ж, чудово впливає 
на самопочуття людини, покра-
щує її фізичну активність. Ве-
лосипеди зараз — у тренді, як і 
здоровий спосіб життя, наголо-
шує директор. Це модно, стильно 
і корисно.

«Ровер-плюс» — це супер-
маркет. Три величезних зали, 
де можна знайти товар на будь-
який смак. Представлені дитя-
чі триколісні, шосейні, гірські, 
складні, трекові, туристичні та 
інші велосипеди. Тут можна 
знайти транспорт, починаючи від 
шестимісячного віку. Уся продук-
ція перевірена та готова до ви-
користання. Магазин працює 
в Тернополі уже понад 24 роки, 
за плечима — гарна репутація 
закладу, досвід і професіоналізм.

— Починали ми з маленького 
металевого контейнера, де було 
кілька велосипедів. А зараз у нас 
уже цілий супермаркет. Магазин 
сформований командою про-
фесіоналів, які володіють знач-
ним практичним досвідом. Ми 
люб’язно допомагаємо з вибором 
та даємо компетентні поради по-

купцям, — уточнює пан Возняк.
Окрім самих велосипедів, у ма-

газині «Ровер-плюс» можна об-
рати запчастини до велосипедів, 
аксесуари для впевнених подоро-
жей тощо. Завітавши у магазин, 
ви отримаєте корисні поради 
щодо обрання велосипеда чи 
аксесуарів. Знаннями діляться 
експерти.

— Наші велосипеди є у всіх 
країнах Європи і не тільки. 
Польща, Італія, Канада, США 
… та інші. Ми підтримуємо кон-
такт з покупцями і чуємо від них 
лише схвальні відгуки. Це дуже 
приємно, — говорить пан Роман.

У магазині ви зможете купити 
і якісні санчата, електромобілі, 
гіроборди, гідроскутери, інші 
спортивні товари — великий 
вибір і дуже доступні ціни.

На всі реалізовані товари у ма-
газині надають гарантію. Прово-
дять налаштування і регулюван-
ня куплених велосипедів. Тож 
вам не потрібно шукати майстрів 
чи віддалений сервісний центр. 
Крім того, пропонують післяга-
рантійний сервіс!

Колектив магазину щиро вдяч-
ний всім тернополянам, які від-
дали свої голоси за них у кон-
курсі «Народний бренд-2021».

— Ми дуже задоволені пе-
ремогою. Щиро вдячні кож-
ному. Усім своїм клієнтам ми 
приділяємо максимальну увагу. 
Пропонуємо гнучку систему 
цін, займаємося благодійністю, 
постійно даруємо відвідувачам 
акційні пропозиції, — продовжує 
Роман Возняк.

Попереду у «Ровер-плюс» 
багато планів та ініціатив. Так, 
на 2022-ий готують для клієнтів 
приємні несподіванки. Хочуть 
розширювати мережу закладів, 
поки що в Тернополі, а зго-
дом — і в межах області. Адже 
асортимент фантастичний, по-
купці задоволені.

— Нагорода, яку ми отримали, 
як переможці «Народного брен-
ду» — це не тільки визнання, це 
ще і певний рівень, якого ми 
повинні триматися. Навіть біль-
ше, ми повинні рости, вдоско-
налюватися, ставати кращими. 
Тож у цьому напрямку і будемо 
працювати в новому році. Ще 
раз вдячні всім, хто нас підтри-
мав, — підсумовує директор.
РОВЕР ПЛЮС
вулиця Анатолія Живова, 7
067 828 2992
вівторок – субота з 08:00 – 
18:00, понеділок – вихідний.

Кращі спортивні товари в Тернополі 
– у магазині «Ровер-плюс» 
БЛОГ

«Територія взуття» отримала вже 10 нагороду
З 1997-го 

року розпоча-
лася історія роз-

витку цього підприєм-
ства. Це був важкий період для 
всієї служби побуту, але завдяки 
наполегливості кожного праців-
ника компанії, а також турботі 
про кожного з клієнтів «Тери-
торія взуття» не тільки зберегла 
колектив, але і стала успішною. 
Тернополяни, та й не тільки, 
довіряють магазину-ательє, тож 
недаремно вже 10-ий рік поспіль 
його команда здобуває почесне 
перше місце у конкурсі «Народ-
ний бренд» (номінація «Магазин 
шкіряних та хутряних виробів»).

За більше ніж 20 років успіш-
ного розвитку, компанії вдало-
ся зібрати найкращих фахівців 
взуттєвої справи. У виробництво 
впроваджено багато нових мо-
делей взуття із використанням 
тільки натуральних та якісних 
матеріалів, кращого обладнання 
європейськи виробників.

Найбільше перемог 
10-та ювілейна відзнака від 

«Народного бренду» яскраво 
засвідчує великий прояв довіри 
споживачів, перевірену роками 
якість і довговічність товару.

Власниця ж магазину-ательє 
Неля Хоміцька щиро вдячна 
усім, хто голосував за них.

— Це дійсно надзвичайно ва-
гомо для нас. Адже ми розуміє-
мо, що люди довіряють нам, ре-
комендують наші послуги своїм 
друзям, знайомим. Отримувати 
відзнаку «Народного бренду», 
звісно, було приємно. Ми вже 
щороку підводимо підсумок сво-
їй діяльності, реалізованих про-
єктів та ідей. Стараємося бути 
максимально корисними для 
відвідувачів нашого закладу, — 
говорить пані Неля.

Хоч і магазин-ательє вже є 

багаторазовим переможцем 
конкурсу серед місцевих під-
приємців, і, без сумніву, має чи 
не найбільше, винагород, коман-
да все одно хвилювалася, стежи-
ла за результатами голосування, 
зізнається володарка нагороди.

— Клієнти самі висловлювали 
бажання голосувати, ми не напо-
лягали. Це вдвічі приємніше, ко-
жен голос — надзвичайно цінний 
для нас. Ми дякуємо всім по-
стійним замовникам, які з нами 
вже роками, які приходять до нас 
сім’ями, з якими ми вже стали 
наче одна велика дружна роди-
на. У свою чергу, весь колектив 

старається виправдовувати їхні 
очікування та сподівання, — на-
голошує власниця ательє.

Індивідуальний 
пошив взуття 

Кожен житель Тернополя, об-
ласті чи гості з інших регіонів 
мають можливість відвідати су-
часні магазини «Територія взут-
тя». Кваліфіковані консультанти 
допоможуть підібрати комфортне 
взуття та порадити аксесуари 
по догляду за ним.

На даний час тут пропонують 
клієнтам та партнерам ряд уні-
кальних послуг:

  реставрація старого взуття 
та його ремонт;
  пошиття взуття під індиві-
дуальні розміри;
  фарбування та розтиснення 
взуття;
  продаж матеріалів та фур-
нітури для пошиття взуття;
  заміна замків та бігунків;
  ремонт сумок, гаманців, 
барсеток;
  укорочення носиків у взутті;
  ремонт валіз;
  заміна висувних ручок та 
коліс у валізах.

Попереду в команди багато 
планів та ініціатив. 

— Будемо надалі працювати 
в напрямку — індивідуальний 
пошив взуття. Ми розробили мо-
делі взуття для дорослих та дітей 
з проблемами опорно-рухового 
апарату. Ортопедичні устілки, 
взуття для лікування чи профі-
лактики плоскостопості, індиві-
дуальні замовлення — все це вже 
представлено. За спеціальними 
замірами ми готові пошити будь-
яке взуття, на будь-який смак і 
гаманець. Та найголовніше — ми 
даємо річну гарантію на всі наші 
вироби. Такого годі й пошука-
ти, — акцентує співрозмовниця.

За словами власниці закладу, 
ювілейна нагорода є символом 
позитивної співпраці команди 
магазину і тих, хто користується 
їхніми послугами.

Тож, якщо вам потрібне якісне 
взуття, ремінці тощо, завітайте 
в «Територію взуття». 

Ви будете задоволені. А ще 
переконаєтесь — українські ви-
роби — справді довговічні, ком-
фортні та стильні.

Контакти: вул. Київська, 2 (БП 
«Сонячний»). Ремонт взуття — 
1 поверх, тел.: (068) 789 46 04, 
(095) 662 41 06, (050) 158 08 68, 
42- 30-40. Вул. Руська, 17, тел. 
(097) 810 33 20, (050) 700 11 69.

504479_inf
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технічний стан автобуса не відпо-
відає (правилам і нормам — прим. 
авт.), він має прийняти міри. В ін-
шому разі саме він буде нести 
відповідальність, тому що поїхав 
на маршрут».

Юра Ткачук найбільше обурився 
тому, що так ніхто і не зателефону-
вав до поліції. Хоча йдеться як про 
безпеку, так і порушення Правил 
перевезення пасажирів! Мовляв, 
усі розумні писати в інеті, а по-
дзвонити з мобільного на 102?

«Ті двері ще з весни не зачиня-
ються. Зауваження робила особи-
сто, — написала у коментарях Інна 
Михайлів. — Двері відкриваються 
тільки наполовину, і далі треба 
штовхнути. Не буду писати, що 
було з однією вагітною після та-
кої поїздки. Це жесть, особливо 
та ділянка дороги, що від «трьох 
хрестів» до церкви».

Добре, що все 
обійшлось…

Враховуючи, що жодної інфор-
мації про перевізника в автобусі 
не було, ми почали пошуки влас-
ними силами. Речниця ОДА Анна 
Василенко підтвердила, що пере-
візник кременецький. 

Тоді ми зв’язались з двома най-
більшими перевізниками Креме-
неччини. Однак обидва запевнили: 
ні до рейсу, ні до автобуса, з яким 

трапився інцидент, не мають сто-
сунку. Тим більше, у власних пар-
ках не мають автобусів ПАЗ. Один 
з перевізників не знав про ранішній 
інцидент, іншому вже повідомили, 
причому мешканці Кременця, які 
проживають за кордоном. Один з 
перевізників у приватній розмові 
з журналісткою запевнив: стало-
ся б таке на його маршруті, вже 
від завтра водій не працював би. 
Адже йдеться про порушення пра-
вил дорожнього руху та надання 
послуг пасажирських перевезень. 
Та додав: добре, що все обійшлось 
без трагічних наслідків…

У журналістів натомість залиша-
лось чимало питань. Окрім інфор-

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

«16 грудня 2021 року кре-
менчани діставались на роботу 
в маршрутці, в якої передні і за-
дні двері не зачиняються. А ось 
це та сама маршрутка, водій якої 
рушив у той час, коли у салон 
заходила молода сім'я з дітьми. 
Можливо «шановна» місцева 
влада виявить бажання проїха-
тись з вітерцем?» — такий допис 
з відео і фото з’явилось зранку 
в групі «Типовий Кременець», 
що у Фейсбук.

Згодом до редакції звернулись 
і кременчани, які розповіли про 
ситуацію та просили розібратись 
у безладі, який коїться на ринку 
перевезення пасажирів на Креме-
неччині. Нарікань багато.

Нам вдалось дізнатись чимало 
інформації як про водія, так і про 
перевізника. Та поспілкуватись 
із заступником міського голови. 
Як реагує місцева влада на інци-
дент і чи буде бодай хтось пока-
раний за те, що наражали людей 
на небезпеку, дізнавались журна-
лісти «RIA плюс».

Коментарів під обома постами 
у соцмережах, що стосуються їзди 
Кременцем із відчиненими двери-
ма, майже сотня.

Їхав так не один 
кілометр?

Люди здебільшого нарікають, що 
місцева влада дозволила перевізни-
кам підняти тарифи, а от дотри-
мання правил не перевіряють. Є 
й коментарі, які стосуються суто 
відкритих дверей і даного рейсу.

«На зупинку «Залізничний вок-
зал» автобус вже приїхав з відчине-
ними дверима, на кожній зупинці 
проводив посадку, висадку паса-
жирів, сам говорив, щоб відходили 
від дверей, бо двері не закрива-
ються, не попереджав пасажирів, 
що не буде їхати по маршруту 4, 
їхав як 13, — пише Лена Цимбал. — 
Ніякої інформації про власника 
автобуса немає ніде. На вимогу 
пасажирів подзвонити або дати 
номер до власника, почав хамити, 
кричати, відмовився пересадити 
пасажирів на інший автобус. Ба-
бусі, якій 80 років, сказав: ти стара 
взагалі сиди вдома».

«Це водій має за цим дивитися 
і все контролювати, — переконана 
Nadiya Savchuk-Sichkun. — Якщо 

ПРОБЛЕМИ

ЇХАВ З ВІДЧИНЕНИМИ ДВЕРИМА? 
Транспорт  Люди нарікають, що на 
зупинку «Залізничний вокзал» автобус 
вже приїхав з відчиненими дверима. У 
салоні було битком. Що нам вдалось 
дізнатись про водія, який у нього стаж 
і що про нього говорять пасажири? Що 
відомо про перевізника? Що каже влада 
про інцидент — читайте у матеріалі

мації про перевізника та водія, нас 
цікавило, то чому ж таки останній 
не зачинив дверей? Знаючи, що 
цим наражає пасажирів на небез-
пеку, і в разі нещасного випад-
ку саме він відповідав би за все. 
Неуважність? Чи таки автобус був 
несправним? Тоді чи оглядав його 
механік перед виїздом на рейс?

На частину з цих питань дав від-
повідь заступник міського голови 
Кременця Ігор Гук. Інші потре-
бують детальнішого вивчення та 
перевірки, тому нам пообіцяли 
повідомити про результати згодом.

— Перевізник і водій місцеві, 
і нам вже стало відомо про цей 
прикрий інцидент, тому завтра 
зранку ми плануємо вислухати 
обох під час особистої зустрічі, — 
запевнив Ігор Гук. — Попередньо, 
в телефонному режимі я вже спіл-
кувався з водієм. За його слова-
ми, він рушив від зупинки, а двері 
не зачинились. Люди це помітили 
і повідомили водієві. Він зупинив 
автобус і попросив людей вий-
ти. Пояснив, чому рухатись далі 
не може. Чи насправді все було 
саме так, з’ясовуватимемо.

Що відомо про  
водія

Ігор Гук погоджується, що 
продовжувати рух з відчиненими 
дверима було неприпустимо. Тим 
паче, на фоні непоодиноких випад-
ків, коли подібне може закінчитись 
трагічно.

— Запевняю вас, ми на цьому 
не зупинимось, спілкуватимемось 
й з перевізником, — каже Ігор 
Гук. — Якщо є неполадки у тран-
спортному засобі, його не можна 
випускати на маршрут. Поки що, 
в попередніх розмовах в телефон-
ному режимі, нас запевняють, що 
зранку з автобусом все було добре.

Не виключають у міськраді, 
що недогледів стан несправності 
дверей механік. Можливо, більше 

«Нарікань на адресу 
водія не було, 
офіційних скарг – 
то точно. Лишень 
подяки. Принаймні 
до цього інциденту»
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Кременчани нарікали, що довелося їхати в маршрутці з відчиненими дверима. Водій 
стверджує, що просив людей вийти і казав, що далі їхати не може. Чи було саме так, з'ясовують

уваги звернув на ходову частину 
автобуса.

— На цього перевізника чи водія 
інших скарг не було, — запевнив 
Ігор Гук. — Зазначу, що це один з 
найскладніших маршрутів, на які 
ніхто не хоче виходити — ще поль-
ська дорога, нові автобуси «бог-
дани-еталони» не мають можливо-
сті там проїхати. Рятують ПАЗи…

Щодо нарікань кременчан 
на занадто високу вартість проїз-
ду, її змінили влітку 2021 р. Була 
5 грн, стала 7. Перевізники надали 
до міськради власні розрахунки, 
там була вартість проїзду для па-
сажирів — 11 грн.

— Ми винесли це питання 
на громадські обговорення, двічі 
воно проходило через виконком — 
врешті погодили 7 грн, — розповів 
Ігор Гук. — Це попри нарікання 
перевізників. Зараз вони знову 
кивають в бік зростання вартості 
пального, запчастин і знову гово-
рять, що треба піднімати. Однак 
вартість проїзду у Кременці поки 
не змінюватиметься. Ми ж ро-
зуміємо ситуацію в Україні і що 
чимало людей сидить без роботи 
чи перебивається тимчасовими 
підробітками.

Водія звуть п. Ігорем, у нього 
чималий стаж, про який кремен-
чани часто жартують, мовляв, він 
його має стільки, що більшість і 
на світі стільки не живуть. На-
рікань на адресу водія не було, 
офіційних скарг — то точно. Ли-
шень подяки. Принаймні до цього 
інциденту.

Коли для школярів встановили 
свій тариф, дітей до школи про-
довжував возити безкоштовно, і 
за це люди пану Ігорю не раз дя-
кували. Чоловік старший, досвід 
чималий, проблем з ним ніколи 
не було. Що ж виявить перевір-
ка за фактом їзди з відчиненими 
дверима, журналістам повідомлять 
за результатами її проведення. На-

разі у міськраді кажуть, що деталь-
ніше вивчатимуть ситуацію. Тоді ж 
повідомлять і дані перевізника, 
якщо в його діяльності виявлять 
порушення.

Що порушив  
і яке покарання 

Що порушив водій і яке за це 
існує покарання, пояснила речни-
ця управління патрульної поліції 
в області Катерина Басалига.

Отож, перевезення пасажи-
рів в громадському транспорті з 
незачиненими дверима — це пору-
шення за ч. 2 ст. 121 КУпАП, яке 
тягне покарання у вигляді штрафу 
у 680 грн. Це у разі, якби бодай 
хтось з пасажирів повідомив про 
це поліцію.

Керування водієм транспорт-
ним засобом, що має несправності 
системи гальмового або рульового 
керування, тягово-зчіпного при-
строю, зовнішніх світлових при-
ладів (темної пори доби) чи інші 
технічні несправності, з якими від-
повідно до встановлених правил 
експлуатація його забороняється, 
або переобладнаний з порушен-
ням відповідних правил, норм і 
стандартів, тягне за собою накла-
дення штрафу в розмірі двадцяти 
неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян, пояснила речниця 
патрульної поліції.

— Керування водієм транспорт-
ним засобом, який використову-
ється для надання послуг з переве-
зення пасажирів, що має несправ-
ності, передбачені частиною пер-
шою цієї статті, або технічний стан 
і обладнання якого не відповідають 
вимогам стандартів, правил дорож-
нього руху і технічної експлуата-
ції, — тягне за собою накладення 
штрафу в розмірі сорока неопо-
датковуваних мінімумів доходів 
громадян, повідомила Басалига.

«RIA плюс» і надалі стежитиме 
за розвитком подій у цій справі.
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НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097– 445-82-67, 
NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

Конкурс «Народний бренд» — 
своєрідний тест, що визначає рі-
вень довіри тернополян до тієї чи 
іншої фірми. Це також хороший 
урок стійкості для місцевих під-
приємців, що стає гарним імпуль-
сом для впровадження нових ідей 
у роботу. І, безумовно, — одна 
з найважливіших подій року, 
на яку з нетерпінням чекають 
усі представники сфери бізнесу.

Голосували 
тернополяни 

«Ти обираєш — RІА наго-
роджує!» — незмінне гасло, яке 
супроводжує «Народний бренд» 
уже багато років поспіль. Тут 
немає псевдоекспертів та псевдо-
переможців — фірма стає лідером 
тільки тоді, коли вона виправда-
ла сподівання тернополян.

Протягом двох місяців 
17 573 тернополян віддали свій 
голос, визначаючи кращі торго-
ві марки і підприємства серед 
представників регіонального 
бізнесу. 3218 фірм-учасників і 
лише 53 переможці.

Гостей вітали учасники му-
зично-танцювального шоу LED 
THEATRE. 

Церемонію нагородження тра-
диційно відкрив регіональний 
видавець «RIA Медіа» Юрій 
Штопко.

Конкурс відбувся 
по всій країні 

— Дуже тішить, що цьогоріч 
нам вдалося зібрати всі компанії 
у офлайн-форматі. Минулоріч, 
нагадаю, ми дистанційно наго-
роджували переможців, нато-
мість втілили у життя благодійну 
акцію, придбавши реабілітаційне 
обладнання для маленьких па-
цієнтів міської дитячої лі-
карні. Визнання «На-
родного бренду» — це 
подяка всім підпри-
ємцям від їхніх спо-
живачів. За надані 
послуги, за бренди, 
за ті ініціативи, які 
вони успішно реа-
лізували. Цьогоріч 
конкурс відбувся 
у 23 містах Укра-
їни, це впер-
ше настільки 
масштабно! — 
зауважив Юрій 
Штопко.

Святкову ат-
мосферу у залі чудо-
во доповнив виконавець 
сучасної електронної музики 
на електроскрипці — Антон 
Вараниця. 

Приємною несподіван-
кою для всіх гостей були і 
ведучі. Виступав відомий 
для багатьох дует Владзьо 
і Віталія Тильного.
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ЯК НАГОРОДЖУВАЛИ КРАЩИХ
Визнання  Нагороди 

завжди знаходять гідних. 
Черговий щорічний  
екзамен на стійкість 
та успішність здали 

кращі торгові марки та 
підприємства Тернополя. 

Церемонія нагородження 
переможців конкурсу 

«Народний бренд-2021», 
цьогоріч уже 17-та, 

відбулася 14 грудня в 
ресторані NOM

Переможці конкурсу подякували тернополянам за 
підтримку та пообіцяли і далі натхненно працювати

Для гостей свята були чудові фотолокації, де кожен 
міг зробити світлину на згадку
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ЩО КАЖУТЬ ПРО «НАРОДНИЙ БРЕНД» 
ПАРТНЕРИ СВЯТА ТА ПЕРЕМОЖЦІ

СТЕПАН ЗАЗУЛЯК, РАДНИК ДИРЕКТОРА В 
МЕРЕЖІ СУПЕРМАРКЕТІВ «КОМОРА КС»:

— Відзнака у «Народному бренді», як 
на мене, — це прояв високої довіри 
споживачів до тієї чи іншої компанії. 
Таким чином представники бізнесу 
можуть чітко зрозуміти свою пози-
цію на ринку, які є переваги, або ж 

навпаки, недопрацювання в роботі. Такі конкурси мотивують, 
націлюють розставити пріоритети та досягати бажаного. Це 
дуже добре, це загартовує і стимулює розвиток компаній.
Мережа «Комора КС» завоювала довіру покупців та зайняла 
провідне місце на ринку. Сьогодні це 19 супермаркетів з 
широким продовольчим, і не лише, асортиментом за най-
нижчими цінами. Працюємо не тільки в різних районах Тер-
нопільщини, а й на Львівщині та Хмельниччині. На полицях 
крамниць знайдете як вітчизняні товари, так і європейські.

НАЗАР ЗЕЛІНКА, ДИРЕКТОР З МАРКЕТИНГУ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ПИВОВАРНІ «ОПІЛЛЯ»:

— Нашою основною цінністю є  спожи-
вач. А нагорода «Народного бренду» 
— це відзнака саме наших споживачів. 
Заради них ми працюємо і ніколи не 
перейдемо червоних ліній, не будемо 
мати компромісу щодо якості товару. 
Ми знаємо про любов тернополян до 

нашої торгової марки і дуже цінуємо її.
Ключовим у планах є вихід на європейський ринок. Цьогоріч 
ми випустили експертну лінійку нашої продукції. Компанія 
постійно модернізується, вдосконалюється, отож вихід на єв-
ропейський ринок і буде ще одним вагомим кроком вперед. 
Цьогоріч компанія відзначає 170-ліття від свого заснування. 
Пивоварня «Опілля» працює увесь цей час без перерви.

СТЕФАН ХМІЛЬ, ВЛАСНИК МЕДИЧНОГО 
ЦЕНТРУ «КЛІНІКА ПРОФЕСОРА СТЕФАНА 
ХМІЛЯ»:

— Я хотів би подякувати колективу клі-
ніки, а також усім пацієнтам, які за нас 
проголосували. Мені приємно, що у 
нашому колективі працюють високо-
освічені спеціалісти. Загалом маємо 
майже 200 осіб персоналу в наших 

клініках у Львові та в Тернополі.
До речі, наша клініка у Львові зайняла теж перше місце. 
Тішить те, що нашими медичними послугами користуються 
навіть іноземці. У нас багато пацієнтів з інших країн – Італії, 
Франції тощо.
Як лікар, хочу побажати всім здоров’я, миру та спокою в 
нашій країні, всіляких гараздів.

СВЯТОСЛАВ ЛЕБОНТОВ, ДИРЕКТОР 
БУДІВЕЛЬНОЇ КОМПАНІЇ «ПРЕСТИЖБУД»:

  Перший раз перемагати – це неспо-
діванка і велике натхнення, а другий 
– це надзвичайна відповідальність і 
прагнення показувати якомога кращий 
результат. Аби виправдати довіру всіх, 
хто у нас вірить.
Прагнемо бути кращими, як еталон, 

як зразок, як лідер, якого наслідують. Маємо бути точними 
в кожній деталі, адже працюємо в галузі будівництва. Для 
нас дуже важливо в такі непрості часи, які переживає наша 
країна, дарувати пайовикам надійність, впевненість у зав-
трашньому дні. Адже купівля квартири – це фактично чи не 
раз в житті, тому до цього потрібно підходити з максималь-
ною відповідальністю.

АРТУР КАРПЮК, ВЛАСНИК 
ПОЛІГРАФІЧНОГО ДОМУ ZAZA PRINT:

— Уперше беремо участь у конкурсі і 
дуже задоволені перемогою. Для мене 
особисто – це усвідомлення того, що 
тернополяни розуміють цінність нашої 
роботи. А те, що відрив від наших кон-
курентів, за підсумками голосування, 

майже в п’ять разів більший, свідчить, що рухаємося у пра-
вильному напрямку.
Мене дуже вразило ще й те, що, окрім першого місця серед 
тих, які надають поліграфічні послуги, ми ще й посіли третю 
сходинку у номінації «Кращий роботодавець». Це приєм-
на несподіванка. У групі компаній працює майже сто осіб. 
У новому році суттєво розширимо свою виробничу базу, 
орієнтовно на 30-40%. Тож далі лише вперед, до нових 
звершень і перемог!

ІВАН-РОСТИСЛАВ БОЛЄЩУК, 
СПІВЗАСНОВНИК ТОВ «ФЛОРІЯ ПАРК»:

—  Ми перемагаємо не вперше, але 
кожна перемога – особлива, адже 
це довіра і визнання наших клієнтів. 
Ми дуже вдячні за підтримку і раді 
бачити себе серед переможців.
Компанія на ринку вже приблизно 20 

років, останні п’ять з яких ми робимо гуртові поставки у 
райони, створюємо роздрібну мережу магазинів. 
Хочемо підкорювати нові горизонти, тому вчимося, роз-
виваємося, даруємо позитивні емоції нашим відвідувачам. 
Адже всі працівники працюють на те, аби наші спожива-
чі мали гарний настрій, задоволення. А як інакше: квіти 
завжди приносять тільки позитивні відчуття.

МАРІЯ ЧЕРНОВА, ПІАР-МЕНЕДЖЕР СЕРВІСУ 
ВИКЛИКУ АВТО 549:

— Це вже наша четверта перемога, 
загалом свої послуги надаємо уже 
понад сім років. Щодня покращуємо 
сервіс, стараємося вдосконалюватися. 
Аби і нашим пасажирам, і водіям було 
комфортно з нами працювати.
Також ми співпрацюємо з багатьма 

корпоративними компаніями, які організовують довезен-
ня своїх працівників.
Уже займаємося доставкою товарів і будемо продовжувати 
розвиватися в цьому напрямку. Букет квітів, піца чи будь-
що інше приїде вчасно та за вказаною адресою. Оскільки 
пандемія продовжується, плануємо надалі більш активно 
реалізувати цю послугу.

ВІКТОР РАТУШНЯК, ДИРЕКТОР ТОВ 
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»:

— Ми працюємо у сфері обслугову-
вання, тому перемога – це оцінка лю-
дей, які щодня до нас приходять. Це 
найважливіше. Адже ми працюємо, 
стараємось задовольняти всі смаки. 
Ми дбаємо про якісний сервіс у кож-

ному нашому магазині.
Зупинятися не будемо. Конкурентів багато. Мусимо йти на 
крок вперед, розвиватися. Різні акції, активності – все для 
наших відвідувачів. Найбільшою ж винагородою є те, коли 
люди повертаються до нас знову і знову. Тому всіх ласкаво 
просимо.

АРТЕМ ОЛЕКСЮК, ГОЛОВНИЙ ЛІКАР 
КЛІНІКИ «СТОМАТОЛОГІЯ ОЛЕКСЮКА»:

—  Сьома наша перемога, задоволені 
результатом. Ми постійно вдоскона-
люємося, стараємося бути кращими, 
надавати все більше якісних стоматпо-
слуг як дорослим, так і дітям.
Цьогоріч почали активно використо-

вувати масковий наркоз. Медикаментозна седація – це за-
нурення в стан, схожий на дрімоту, поверхневий сон, при 
якому людина розслаблена та спокійна. Маємо можливість 
приймати діток різного віку, також з особливими потребами. 
А ще – дорослих, які мають фобії до лікування.
Хочемо запустити ще два робочі місця, щоб мати дев’ять.
Дякую всім тернополянам за підтримку та віру в нас. Наго-
рода – це відзнака всього колективу, тому хочу подякувати 
і всім своїм співробітникам.

ЮЛІЯ ЧЕРВАТЮК, ВЛАСНИЦЯ САЛОНУ 
ВИШИВАНОК «ФАЙНА ВИШИВАНКА»:

—  Ми другий раз перемагаємо, це 
дуже приємно. Стежили за результа-
тами, цьогоріч ми постійно лідирува-
ли за підсумками голосування. Щиро 
вдячні всім тернополянам  за довіру 
та підтримку.
Розвиваємося, вдосконалюємося, 

прагнемо бути кращими. У 2021-му відкрили ще один 
магазин у ТРЦ «Подоляни». Тож знайти файну вишиванку 
можна і тут.
У планах – професійно зростати, тішити наших відвідувачів 
приємними і цікавими несподіванками. Вишиванка – це 
оберіг для кожного українця, тож ми і далі будемо старатися, 
аби кожен виріб був по-своєму особливим.

РОМАН ВОЗНЯК, ДИРЕКТОР МАГАЗИНУ 
СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ «РОВЕР ПЛЮС»

—  Для нас це сьома перемога, і ми 
дуже щасливі черговий рік поспіль от-
римувати нагороду, як прояв довіри та 
визнання тернополян. Нам надзвичай-
но приємно, адже наша праця, наше 
життя, щоденна турбота про кожного 

відвідувача магазину. Ми насправді до кожного з них ста-
вимося з великою турботою та увагою. 
Чесно кажучи, увесь процес голосування пройшов для нас 
спокійно, ми були впевнені, що переможемо. «Ровер-плюс» 
– це не просто крамничка, де представлені якісні велосипеди 
для різних цілей. Це – супермаркет, де є три величезних зали.

ВІТАЛІЙ ГОРАК, ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 
МЕНЕДЖЕР ТОРГОВОГО ДОМУ «АЛЕФ-
ВІНАЛЬ»:

— «Народний бренд» – дуже важ-
лива ініціатива для Тернополя, адже 
завдяки конкурсу вдається все біль-
ше рекламувати місцеві бренди. Все 
більше компаній прагнуть перемогти. 

Напевне, для кожної з них, нагорода – це прояв довіри спо-
живача і висока оцінка за надані послуги.
Крім того, це чудова нагода обміну досвідом та знайомств 
підприємців. Люди спілкуються, обмінюються ідеями, товари-
шують, зміцнюють свої позиції. Це дуже позитивна практика! 
Однозначно, корисна для кожного з нас!
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Пішов у засвіти 
голова суду 
Роман Грицак

«Він не просто був на-
шим керівником – він був 
головою», — кажуть спів-
робітники.

Як розповіли колеги, Ро-
ман Грицак був госпіталізо-
ваний до Лікарні швидкої 
допомоги. Його стан почав 
погіршуватися 5 березня, 
внаслідок COVID в нього 
було вражено 70% легень. 
13 березня суддю під'єднали 
до ШВЛ, а 16 березня його 
не стало.

— Роман Михайлович — 
людина прекрасної душі, 

— згадує спікер-суддя 
міськрайонного суду Анна 
Мостецька. — Для мене він 
був наставником та взірцем 
керівника. Весь колектив 
суду його дуже любить, ми 
горюємо разом з його ро-
диною. Він був більше, ніж 
керівник… 

ВІДІЙШЛИ У ЗАСВІТИ У 2021-МУ
ВТРАТИ

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

2021-ий став сумним ро-
ком у житті багатьох людей. 
Сьогодні ми згадуємо ви-
датних тернополян, життя 
яких обірвалось цього року. 
Несподівано, зарано, зали-
шивши біль і смуток у житті 
дорогих їм людей. 

Ми не можемо в цій 
публікації пригадати всіх, 
проте згадуємо тих терно-
полян, які залишили по-
мітний слід в історії краю. 
На жаль, життя більшості 
з них відібрав COVID. А 
нам залишається подяку-
вати цим людям та ще раз 
мовити молитву за спокій 
їхніх душ. 

Не раз вигравав 
двобій зі 
смертю... Не 
стало Романа 
Романіва 

Серце головного інженера 
КП «Тернопільводоканал» 
Романа Івановича Романіва 
зупинилось 3 вересня.

Після ковіду здоров’я фа-
хівця суттєво похитнулось. 
Майже два місяці Роман 
Романів перебував на лі-
карняному.

Як каже речниця КП 
«Тернопільводоканал» На-
талка Федорців, ця втрата 
величезна для всього ко-
лективу і для Тернополя, 

служінню якому Роман 
Романів віддав кілька де-
сятиліть свого життя... 

У «Тернопільводоканал» 
він прийшов у 1998 році з 
управління ЖКГ міськради. 
Одразу на посаду головного 
інженера, на якій працював 
до останнього часу. 

Пішов у засвіти 
ректор Петро 
Ясній

Ректора ТНТУ, доктора 
технічних наук, професора, 
член-кореспондента НАН 
України, заслуженого діяча 
науки і техніки України Пе-
тра Володимировича Яснія 
не стало 13 листопада. За 
словами колег, пан Ясній 
хворів на COVID і не зумів 
побороти недугу.

«Прикро, коли наш світ 
так рано покидають найкра-
щі», — написав на власній 
сторінці відомий тернопо-
лянин Михайло Апостол.

— Згасла свіча життя ві-

домого науковця, турбот-
ливого керівника, мудрого 
наставника, — згадував 
колега-ректор Західноу-
країнського національного 
університету Андрій Кри-
соватий. — Поділяємо біль 
та горе усіх, хто працював з 
Петром Володимировичем.

Не стало 
колишнього 
мера Тернополя 
Богдана Левківа

71-річний Богдан Лев-
ків відійшов у вічність 25 
листопада у лікарні після 
повторного інсульту. 

Богдан Левків став місь-
ким головою у 2002 році — 
висуванець «Нашої Украї-
ни» тоді набрав понад 48 % 
голосів тернополян.

Перш ніж очолити місто 
він працював головним 
інженером, начальником 
відділу обласного побуто-
вого управління, начальни-
ком відділу з якості Центру 

стандартизації і метрології, 
інструктором організацій-
но-інструктурського відді-
лу, головним інспектором 
контролю за дотриманням 
цін і правил торгівлі місь-
квиконкому, директором 
фірми та секретарем місь-
кради. 

Відійшов 
у вічність 
директор двох 
шкіл Ярослав 
Вовк

Не стало багаторічного 
директора Тернопільських 
загальноосвітніх шкіл №8 
і 27 Ярослава Йосипови-
ча Вовка. Сумну звістку 5 
грудня повідомила началь-
ниця міського управління 
освіти Ольга Похиляк.

«Перестало битися серце 
Людини високого духовно-

го гарту, непересічного ро-
зуму, глибинної мудрості і 
всеохопної доброти. Він був 
Майстром творення Укра-
їнської Школи...».

Не стало 
студентського 
мера, активіста і 
політика Назара 
Лиса

Відійшов у вічність ві-
домий тернополянин, гро-
мадський діяч, політик, 
колишній очільник ФК 
«Тернопіль», студентський 
мер Тернополя у 2016 році 
Назар Лис.

Його життя закінчилося в 
реанімації Університетської 
лікарні, де останній місяць 
медики боролись за життя 
27-річного чоловіка після 

аварії. Ще минулого тижня 
з’явилась надія, що Назар 
одужає, він почав відкри-
вати очі, реагувати. Але, на 
жаль, серце тернопільсько-
го активіста зупинилось 21 
грудня.

Відходять на 
небо корифеї… 
Не стало Марії 
Гонти

Ще до останнього пані 
Марія виходила на сцену. 
Оваціями зустрічали гляда-
чі її Терпелиху у «Наталці 
Полтавці». На жаль, ковід 
виявився сильнішим за цю 
геніальну артистку, яка до 
того ж ще й була президент-
ським стипендіатом.

«Відходять в небо Кори-
феї... Світла і вічна пам'ять, 
велика вдячність, співчуття 
рідним», — написала Влада 
Собуцька.

Марія Гонта не змогла 

впоратись з коронавірусом. 
Режисери залюбки ви-

користовували її щедрий 
талант, доручали головні 
ролі, ставили «під неї» ви-
стави. Марія Гонта спов-
на розкрилася як актриса, 
чиї роботи стали окрасою 
сцени.

Пішов у засвіти 
головний 
«надзвичайник» 
Іван Коваль

2 жовтня перестало би-
тися серце начальника 
управління надзвичайних 
ситуацій Тернопільської 
міської ради Івана Коваля. 
Йому було 64 роки. 

Важко передати словами 
весь біль від втрати, адже 
сім’я залишилася без чо-
ловіка, батька та дідуся, а 
колектив міської ради – без 
людини, яка своєю щоден-

ною працею примножувала 
добрі справи. Іван Васи-
льович працював на поса-
ді начальника управління 
надзвичайних ситуацій 18 
років.

Ковід забрав 
життя відомого 
бізнес-тренера 
Миколи Сапсана

8 жовтня на 51 році жит-
тя перестало битися серце 
відомого бізнес-тренера, 
експерта з персональної 
ефективності, рекордсмена 
України, засновника ком-
панії «OVITTA» Миколи 
Сапсана. СOVID-19 забрав 
його життя.

Це велике горе і вели-
чезна втрата для компа-
нії,  сім'ї, кожного члена 
команди, його учнів. Він 

був яскравою зіркою на 
небосхилі, лідером, другом 
і компаньйоном. Провів по-
над 15 000 індивідуальних 
консультацій, понад 1000 
тренінгів. Став людиною, 
яка змінила тисячі життів.

Не стало 
директора 11 
школи Павла 
Літинського

«3 квітня відійшов у за-
світи директор школи №11 
Павло Літинський. 

Педагог серйозно хворів, 
перебував під апаратом 
ШВЛ. 

Павло Літинський був 
пенсійного віку, але пра-
цював. Колеги кажуть, не 
пригадують, коли востаннє 
був на лікарняному. Проте 
завжди зігрівав усіх своєю 
теплотою і посмішкою.

Він завжди знаходив 
потрібні слова, ніколи не 
відмовляв у проханні. І ди-

ректор хороший, але пере-
дусім це була дуже добра 
людина. Колеги згадують 
Павла Літинського лишень 
з теплотою.  

— ...Скорботи — без 
міри. Таких завжди береже 
пам'ять. Спочинку з Богом 
і Царства Небесного.

Пішов у засвіти 
народний 
полковник 
Василь Облещук

Його любили і поважа-
ли навіть опоненти та ті, 
хто опинявся по інший бік 
барикад. Саме він виходив 
до людей, коли градус не-
гативу зашкалював. Завжди 
був на передовій усіх резо-
нансних подій.

Він завжди був Людиною 
з великої букви. Завжди по-
переду, як би гаряче не було 
б, згадують колеги. Ніколи 

не ховався за спини підлег-
лих, а йшов попереду. 

Василь Облещук, нага-
даємо, помер вночі на 30 
квітня. Його життя забрали 
ускладнення після ковіду. 

Втрати року  Згадуємо тих, хто 
відійшов у засвіти та помолімось за 
спокій їхніх душ
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У місцевих магазинах вже готу-
ються до свят. На полицях — ново-
річні солодкі подарунки, гірлянди 
та іграшки для ялинок. У залах по-
ставили додаткові стелажі з «хо-
довим» перед святами товаром — 
соусами, консерваціями.

Ми склали список продуктів 
до новорічного столу та обійшли 
кілька мереж супермаркетів, які 
є у Тернополі — «Сільпо», «Ко-
мора», «АТБ» та NOVUS. Тож як 
змінилися ціни за рік?

У скільки 
обійдеться«Олів’є» 

Один із символів Нового року — 
салат «Олів’є». Його готують чи 
не в кожній родині. Ми порахува-
ли, у скільки він обійдеться цього 
року. Для нього потрібна картопля 
(350 г), морква (100 г), яйця 5 шт., 
огірки свіжі (150 г), горошок кон-
сервований (банка 400 г), ковбаса 
«Лікарська» (300 г), майонез «Про-
вансаль» 67% (упаковка 300 г).

Ціни на окремі товари помітно 
змінилися. Щось стало дорожче, 

сяток.
Вартість інгредієнтів салату 

«Олів’є» дивіться на графіці. За-
галом, відповідно до рецепту, в нас 
вийде приблизно 1,7 кг салату. Кі-
лограм коштуватиме майже 90 гри-
вень. Минулого року — 80 грн.

Порівняли вартість 
продуктів

Ми порівняли також мінімаль-
ний набір продуктів для новоріч-
ного столу. Звичайно, дехто не об-
ходиться лише одним салатом та 
гарячою стравою. До нашого на-
бору увійшли продукти для при-
готування «Олів’є», картопля для 
гарніру, салямі та сир для нарізки, 
куряча тушка, баночка червоної 
ікри лосося, торт «Празький» та 
пляшка ігристого вина.

Вартість такого набору в серед-
ньому обійдеться 1230 гривень. 

Минулого року, за такий самий 
набір продуктів треба було віддати 
985 гривень. Новорічний стіл по-
дорожчав на 245 гривень — майже 
на 25%!

Подорожчали ковбаси. За-
раз 100 грамів копченої ковбаси 
коштує в середньому 25–30 гри-
вень. Варена ковбаса «Лікарська» 
чи «Олів’є» коштує 15–28 грн 
за 100 грамів.

А от фрукти стали трохи де-
шевші. Гранат зараз коштує 
40–45 грн за кілограм. Минулого 
року — 60–80 грн. Ківі подешев-
шало приблизно на 25 гривень. 
Зараз його можна купити в се-
редньому за 30 гривень. Яблука, 
які минулого грудня коштували 
18–26 гривень, тепер можна ку-
пити за 8–15. Мандарини кош-
тують у різних супермаркетах від 
35 до 45 гривень, залежно від 

сорту. Апельсини можна купити 
і по 30, по 40 гривень. Банани — 
по 25–30 гривень На ці фрукти 
ціни у порівнянні з минулим ро-
ком залишились на одному рівні.

А от ананаси стали дорожчі. 
Минулого року великий кош-
тував в середньому 75 гривень, 
тепер — 80.

Червона ікра стала теж дорож-
чою. Баночка ікри лосося (100 г) 
минулого року продавалась в се-
редньому за 150 гривень. Цього 
року — 200–260 гривень. Вартість 
залежить від виробника.

Стало дорожче ігристе вино. 
Минулого року пляшка такого 
від українських виробників кош-
тувала 90–110 гривень. Цього року 
120–150 гривень.

Тож новорічний стіл цього року 
може спокійно «потягнути» з га-
манця не одну тисячу гривень.

а щось навпаки — подешевшало.
Картопля цього року стала де-

шевшою. Кілограм у різних су-
пермаркетах коштує 6–9 гривень. 
Минулого року напередодні свят 
ціна була в середньому 10 гривень, 
а у 2019 – 16 гривень.

Морква навпаки — подорож-
чала. Минулого року кілограм 
коштував в середньому 5 гривень, 
тепер — майже 9 грн.

Але рекордсмен по здорожчан-
ню, як ми помітили, — курячі 
яйця. Зараз десяток нефасованих 

яєць 1 С коштують в супермар-
кетах 33,9 грн. У цей же період 
минулого року вони коштували 
22 грн. У 2019 році десяток яєць 
коштував 18 гривень.

А от вартість фасованих яєць 
може сягати і 50 гривень за де-
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МИ ПОРАХУВАЛИ, СКІЛЬКИ 
ЗАПЛАТИМО ЗА НОВОРІЧНІ СТРАВИ
Свято  Уже зовсім скоро 
відзначатимемо Новий рік. Дехто вже 
почав купувати продукти до свята. Ми 
дізналися, у скільки обійдеться святковий 
стіл цього року. На скільки зросли ціни?

За підрахунками журналістів «RIA плюс», за той самий набір продуктів для новорічного 
столу, як торік, тепер треба заплатити на 245 гривень більше

До нашого набору 
увійшли продукти для 
приготування «Олів’є», 
картопля, салямі та 
сир, курка, баночка 
ікри, торт та ігристе

Салат «Олів’є» подорожчав на 12%  за рік

Новорічний стіл
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Не всюди можна розрахуватися 
коштами, які виділяють за вак-
цинацію. В деяких залах нам 
пояснили, що поки ці питання 
вирішують. Можливо, така змога 
у них буде.

У тренажерному залі Plastylin 
наразі придбати абонемент 
за кошти держпідтримки не мож-
на. Нам пояснили, що поки 
не знають, чи буде в них така 
можливість взагалі. У тренажер-
ному залі Viking також розповіли, 
що ще не знають, чи буде у них 
така можливість. Незабаром вони 
опублікують інформацію на своїх 
сторінках у соцмережах.

А от у Workout Hall така мож-
ливість є. Платежі вже прийма-
ють з 19 грудня. Тому можна 
оплатити заняття чи персональні 
тренування.

Також купити абонемент мож-
на у Get Fit Ternopil. У трена-

жерному залі є термінал, тому 
можна купити абонемент.

У обласному краєзнавчому 
музеї система теж ще не запра-
цювала. На касі нам розпові-
ли — ще немає терміналу для 
безконтактних платежів. Але 
з 1 січня можна буде купити 
за кошти «єПідтримки». Квит-
ки недорогі — 20 грн дитячий, 
30 грн студентський та 40 грн — 
дорослий.

СПОЖИВАЧ

1000 ЗА ВАКЦИНАЦІЮ: ДЕ ВЖЕ 
МОЖНА РОЗРАХУВАТИСЯ
Підтримка  З 19 грудня держава 
почала перераховувати фінансову 
підтримку у розмірі 1000 гривень усім 
повністю вакцинованим громадянам. 
Ми перевірили, чи зможуть отримати 
допомогу ті, хто не може пройти ДіяПідпис. 
Де у Тернополі можна розрахуватися 
тисячею від держави? Про це у матеріалі
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Виплати на новостворені бан-
ківські рахунки вже почалися. Ті, 
хто ще не встиг подати заявку 
на отримання коштів від держа-
ви, може зробити це до 29 груд-
ня. Ті, хто це зроблять — отри-
мають виплату на першому етапі. 
Інших методів отримати кошти 
без Додатку «Дії» наразі немає, 
однак їх розробляють, щоб всі 
охочі могли отримати виплату. 
Про це повідомляють на офіцій-
ній платформі «Дія».

Сертифікат без 
ДіяПідпис 

Щоб отримати допомогу від 
держави, необхідно пройти пов-
ний курс вакцинації, мати дода-
ток «Дія» та підтягнути зелений 
ковідний сертифікат. Однак ті, 
хто не має ID-паспорта або за-
кордонного паспорта не зможуть 
пройти процедуру підтвердження 
особи для ДіяПідпис. Журналісти 
«RIA плюс» вже перевіряли, що 
сертифікат без ДіяПідпис в до-
датку не підтягується.

Ми спробували зробити це 
ще раз. У розділі «Послуги» 
треба перейти до «COVID-сер-
тифікатів». У журналіста «RIA 
плюс» немає ID та закордонного 
паспорта, лише паспорт-книжеч-
ка. Бачимо повідомлення:

«Ви не можете отримати сер-
тифікат, так як у вас у «Дії» від-
сутні документи, що посвідчують 
особу…» 

Однак все ж тиснемо «Почати». 
Обираємо пункт «Вакцинація» та 
відмічаємо, що ми ознайомилися 
зі змістом заяви та надаємо зго-
ду про передачу даних про себе. 
Тиснемо надіслати.

Хоча було повідомлення, що 
сертифікат отримати не вдасть-
ся — він все ж з'явився за кілька 
годин у розділі «Мої документи». 
Щоправда, там немає фотографії. 
Є інформація про вакциновану 
особу, дати щеплення, QR-код 
тощо.

Тепер спробуємо відкрити 
рахунок в банку для отриман-

ня допомоги. Ваш звичайний 
рахунок не підійде. Необхідно 
створити спеціальний у одному 
з банків: А Банк, Альфа-Банк, 
Моно, ПриватБанк, Укргазбанк.

Відкрити цей рахунок можна 
через додаток «Дія» та обравши 
ваш банк. Виконуємо інструкції, 
та з'являється повідомлення, що 
кошти невдовзі будуть нарахо-
вані.

Врешті, за кілька днів очіку-
вань на створений рахунок на-
дійшла обіцяна 1000 гривень.

Де можна витратити 
кошти 

Кошти можуть бути витраче-
ні лише на визначені категорії 
послуг:

  пасажирські залізничні пе-
ревезення в межах України;
  пасажирські авіа перевезення 
в межах України;
  кінотеатри;
  театри та концерти;
  музеї;
  спортивні клуби та фіт-
нес-центри;
  книжкові магазини.

Кошти мають цільове призна-
чення, тому їх не можна пере-
казати на іншу картку чи зняти 

готівку, а лише витратити за при-
значенням.

Розплатитися можна як в ма-
газині через безконтактний пла-
тіж, так і при оплаті товару чи 
послуги онлайн.

Чи працює це 
в Тернополі 

Ми перевірили, чи всюди в за-
значених місцях можна розра-
хуватися тисячею від держави.

На залізничному вокзалі нам 
розповіли, що система вже пра-
цює. Можна купити квиток як 
онлайн, так і на касі. Щоправ-

У книжкових магазинах вже можна купити книги за кошти «єПідтримки»

В обласному краєзнавчому музеї систему розрахунку з 
карти «єПідтримка» ще не налаштували

Із тренажерними та 
фітнес–залами не все 
так просто. Не всюди 
можна розрахуватися 
коштами, які виділяють 
за вакцинацію

да термінали для безготівкового 
розрахунку є не на всіх касах.

Також можна купити квиток 
на автобус як онлайн, так і в касі 
автовокзалу, розрахувавшись че-
рез термінал.

У книжкових магазинах міста 
теж вже готові, щоб покупці 
розплачувались через рахунок 
«єПідтримка».

У «Книгарні Є» на Валовій 
вивісили оголошення, що тут 
працює «єПідтримка». Книги 
можна придбати як в магазині, 
так і онлайн.

Ті, хто розраховується карткою 
«єПідтримка» у книгарні «Ярос-
лав Мудрий» на Руській отримує 
знижку — 20%.

У деяких книгарнях ні оголо-
шень, ні вивісок ми не побачили. 
Але і там система запрацювала. 
Так у книжковому магазині 
«Клуб сімейного дозвілля», що 
в ТЦ «Новус», не було ніяких 
вивісок з оголошенням, але кон-
сультанти розповіли, що і в них 
можна розрахуватися тисячею від 
держави.

У кінотеатрах міста теж вже 
можна розрахуватися тисячею 
від держави. Про це нам розпо-
віли у кінотеатрі «Злата» на ву-
лиці Івана Франка та кінотеатрі 
Miromax у ТЦ «Подоляни».

З 19 грудня у обласному ака-
демічному драматичному театрі 
теж запрацювала система. Там 
запрошують усіх охочих на ви-
стави.

Не всюди працює 
«єПідтримка» 

А от з тренажерними та фіт-
нес–залами не все так просто. 

Інструкцію, як отримати 
допомогу дивіться на відео,  
засканувавши qr-код 
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 СЕРЕДА, 22 грудня

 UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Вiдтiнки України
06.30 М/с «Пiнгвиня Пороро»
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, 00.25 Т/с «Шетланд» …
09.10 Телепродаж
09.40 Т/с «Любов та помста»
10.35 Д/с «Дикуни. Дикi забави 
в зоопарку Сан-Дiєго»
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу 
«По-людськи»
13.10, 01.25 Прозоро: про 
актуальне
14.00 UA: Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 00.10, 05.45 Спорт
15.20 Д/ф «Бовсунiвськi 
бабусi» …
16.30, 23.00 Д/с «Дикi тварини»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц «10 днiв незалежнос-
тi України»
19.55 Д/ц «Дикi острови»
22.00 Полюси
02.45 Роздивись
03.10 Д/ф «Гiдра»
04.20 Про батькiв i синiв

 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
14.45, 17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.55 Т/с «Свати - 7» …
23.00, 23.55 Х/ф «Я, робот»
23.45 «ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня»
01.35 Х/ф «Заповiт блудницi»
04.05 «Життя вiдомих людей»

 IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
IНТЕРом»
10.00, 11.00 «Корисна про-
грама»
12.25 Х/ф «Наречена-втiкачка»
14.40, 15.40 «Вещдок»
16.30 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00, 02.30 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Большое дело»
23.50 Х/ф «Капiтан Алатрiсте»
03.00 Х/ф «Пiдкидьок»

 ICTV
04.10 Служба розшуку дiтей
04.15 Факти
04.40 Т/с «Розтин покаже»
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi нови-
ни з Костянтином Стогнiєм
10.10 Громадянська оборона
10.45, 13.25 Х/ф «Кавалерiя»
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ - 2»
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.20 Хто хоче стати мiльйо-
нером? Iгрове шоу Прем'єра
23.50 Т/с «Заклятi друзi»
03.05 Я зняв!
03.50 Скарб нацiї

 СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома»
06.00 Т/с «Комiсар Рекс»
08.55, 11.50 «МастерШеф 
Професiонали» …
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«Вiкна-Новини»
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа» …
15.40, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05 «СуперМама» …
20.15, 22.50 Т/с «Кава з 
кардамоном»
00.25 Т/с «Коханка у спадок»

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi - Шоу»
07.20 «Орел i решка»
09.20 Т/с «Надприродне»
12.45 «Суперiнтуїцiя»
14.50 Х/ф «Лускунчик i чотири 
королiвства»
16.50 Т/с «Будиночок на 
щастя»
19.00 «Дiти проти зiрок»
20.50 Х/ф «Гаррi Поттер та 
фiлософський камiнь»
23.50 Х/ф «Роги»
02.15 «ВарТяти» …
02.35 «Служба розшуку дiтей»
02.40 «Зона ночi»
04.50 «Абзац!»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Т/с «#ЯЖЕБАТЬ»
10.30 Х/ф «Управлiння гнiвом»
12.30, 18.00, 04.00 4 весiлля
14.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
16.00 Панянка-селянка
19.00, 01.45, 03.25 Одного разу 
пiд Полтавою
22.00 Танька i Володька
23.00 Сiмейка У
00.00 Т/с «Батько рулить 4»
02.15 Одного разу в Одесi
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00, 00.00 Т/с «CSI: Место 
преступления»
07.50 Х/ф «Кикбоксер-3»
09.45 Х/ф «Вулкан»
11.50 Т/с «Ангелы-2»
13.50, 19.25 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
20.15 Т/с «Опер по вызову-5»
22.05 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков-2»
01.50 «Видеобимба-2»
04.15 «Джедаи-2018. Дай-
джест»
05.15 Телемагазины

 ЧЕТВЕР, 23 грудня

 UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Вiдтiнки України
06.30 М/с «Пiнгвиня Пороро»
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, 00.25 Т/с «Шетланд» …
09.10 Телепродаж
09.40 Т/с «Любов та помста»
10.35 Д/с «Дикуни. Дикi забави 
в зоопарку Сан-Дiєго»
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу 
«По-людськи»
13.10, 01.25 Прозоро: про 
актуальне
14.00 UA: Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 05.45 
Спорт
15.20 Концерт. Арсен Мiрзоян
16.30, 20.20 Д/с «Дикi тварини»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц «10 днiв незалежнос-
тi України»
22.00 Полюси
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях
03.00 Погода
03.05 Роздивись
03.25 Д/ф «Хто створив Змiєвi 
Вали?»
04.20 Кубинськi мрiї

 1+1
05.35 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
14.45, 17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана»
20.33 «Проспорт»
20.35 «Чистоnews 2021»
20.40 Т/с «Свати - 7» …
21.45 Х/ф «Операцiя „И“ та 
iншi пригоди Шурика»

23.45 «ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня»
23.55 Х/ф «Термiнал»
02.25 Х/ф «Мiф»

 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 про-
грама»
12.25 Х/ф «Кохання не за 
сценарiєм» ПремТєра
14.40, 15.35 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00, 19.00, 03.50 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00, 02.25 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Большое дело»
23.50 Х/ф «Iсторiя Девiда Коп-
перфiльда» (12+) ПремТєра
02.55 «М/ф»

 ICTV
04.10, 03.50 Еврика!
04.20 Факти
04.45 Т/с «Розтин покаже»
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi нови-
ни з Костянтином Стогнiєм
10.15 Громадянська оборона
11.20, 13.10 Х/ф «Скайлайн-2»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.10, 21.20 Т/с «Пес»
16.50 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ - 2»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Анти-зомбi
23.45 Т/с «Заклятi друзi»
02.00 Я зняв!
03.40 Скарб нацiї
03.55 Служба розшуку дiтей

 СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома»
06.00 Т/с «Комiсар Рекс»
09.00, 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 «Кава з 
кардамоном»
00.25 Т/с «Коханка у спадок»

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.40 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi - Шоу»
07.45 «Орел i решка»
09.55 Т/с «Надприродне»
12.30, 19.00 «Хто зверху?» …
14.25 Х/ф «Чарлi та шоколад-
на фабрика»
16.50 Т/с «Будиночок на 
щастя»
21.00 Х/ф «Гаррi Поттер i 
таємна кiмната»
00.25 Х/ф «Таємничий лiс»
02.35 «Служба розшуку дiтей»
02.40 «Зона ночi»
04.50 «Абзац!»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Т/с «#ЯЖЕБАТЬ»
11.30 Х/ф «Красуня й чудо-
висько»
13.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
16.00 Панянка-селянка
18.00, 04.00 4 весiлля
19.00, 01.45, 03.25 Одного разу 
пiд Полтавою
22.00 Танька i Володька
23.00 Сiмейка У
00.00 Т/с «Батько рулить 4»
02.15 Одного разу в Одесi
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Джедаи 2020»
06.25, 00.05 Т/с «CSI: Место 
преступления»
08.15 Х/ф «Кон экспресс»
10.10 Х/ф «Следопыт»
12.10 Т/с «Ангелы-2»
14.05 «Затерянный мир»
17.55, 02.55 «Секретные 

материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
19.25 «Воины дорог»
20.20 Т/с «Опер по вызову-5»
22.10 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков-2»
01.55 Т/с «Рекс»
03.10 «Видеобимба-2»
04.15 «Джедаи-2018. Дай-
джест»
05.15 Телемагазины

 П`ЯТНИЦЯ, 24 грудня

 UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.40 Вiдтiнки України
06.30 М/с «Пiнгвиня Пороро»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 
18.00, 19.30, 00.40, 02.10, 05.10 
Новини
07.05 Невiдомi Карпати
07.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
08.05 Т/с «Шетланд» …
09.10 Телепродаж
09.40 Т/с «Любов та помста"16
10.35 Д/с „Дикуни. Дикi забави 
в зоопарку Сан-Дiєго“
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу 
«По-людськи»
13.10, 01.30 Прозоро: про 
актуальне
14.00 UA: Фольк
15.10, 20.15, 01.15, 02.45, 05.45 
Спорт
15.20 Концерт. Нiна Матвiєнко 
та Дмитро Андрiєць
16.30 Д/с «Дикi тварини»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц «10 днiв незалежнос-
тi України»
20.30 Нiчна Рiздвяна Лiтургiя 
пiд проводом Святiшого Отця 
Франциска в базилiцi святого 
Петра
22.00 Х/ф «Поруч з Iсусом: 
Хома»
23.50 Д/ц «НЛО: Загубленi 
свiдчення»
03.00 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»

 1+1
06.00 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
14.45, 17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Лiга смiху 2021. Зимо-
вий кубок»
23.10 «Таємничi манускрипти» 
з циклу «Україна. Повернення 
своєї iсторiї»
01.10 Х/ф «Закону тут не 
мiсце»
03.05 Х/ф «Мiф»

 IНТЕР
05.15, 23.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
IНТЕРом»
10.00, 11.00 «Корисна про-
грама»
12.25 Х/ф «Пiдмiна на Рiздво»
14.30, 15.30, 00.55 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00, 03.55 «Подробицi»
21.00 Х/ф «До зустрiчi з 
тобою» …
04.30 «М/ф»
04.45 «Телемагазин»

 ICTV
04.15, 01.25 Факти
04.40 Т/с «Розтин покаже»
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi нови-
ни з Костянтином Стогнiєм
10.15, 21.30 Дизель-шоу …
11.45, 13.15, 23.00, 01.50 Скетч-
шоу «На трьох»
12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 16.20 Т/с «Пес»
17.35 Скетч-шоу «На трьох» 
16+ Прем'єра
18.45 Факти. Вечiр
20.10 Дизель-шоу 12+ 
Прем'єра
02.50 Я зняв!
03.50 Скарб нацiї

 СТБ
05.25 Т/с «Коли ми вдома»
06.15 Т/с «Привiт, тату!» …
10.30, 11.50, 14.50, 18.05 Т/с 
«Слiпа» …
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«Вiкна-Новини»
19.00, 22.50 «МастерШеф» …
23.55 «Битва екстрасенсiв»

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 08.15 «Kids time»
06.05 Х/ф «Кудлатий тато»
08.20 «Пекельна кухня»
09.55 «Екси»
11.55 «Дiти проти зiрок»
13.45 Х/ф «Вартовi Галактики»
16.05 Х/ф «Вартовi Галактики 
2» …
19.00 Х/ф «Гаррi Поттер i 
В'язень Азкабану»
21.45 Х/ф «Гаррi Поттер i 
Кубок вогню»
00.45 Х/ф «Нащадки»
02.55 «Служба розшуку дiтей»
03.00 «Зона ночi»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 М/ф «Iсторiя iграшок»
10.15 М/ф «Iсторiя iграшок 2»
12.00 М/ф «Iсторiя iграшок 3»
14.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
16.00 Панянка-селянка
18.00, 04.00 4 весiлля
19.00, 00.00, 01.00, 03.25 
Одного разу пiд Полтавою
22.00 Танька i Володька
23.00 Т/с «Батько рулить 4»
00.30 Сiмейка У
02.15 Одного разу в Одесi
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Джедаи 2020»
08.20 Т/с «CSI: Место престу-
пления»
10.10 Х/ф «Помпеи»
12.10 Т/с «Ангелы-2»
14.00 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15, 01.50 «Спецкор»
18.50, 02.25 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Бюро человеч-
ности»
21.15 Х/ф «Голодный кролик 
атакует»
23.20 Х/ф «Снеговик»
03.00 «Совершенно секрет-
но-2017»
03.35 «Видеобимба-2»
04.15 «Джедаи-2018. Дай-
джест»
05.15 Телемагазины

 СУБОТА, 25 грудня

 UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.35 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.10, 
02.20, 05.35 Новини
07.05 М/с «Пiнгвиня Пороро»
07.30 Д/с «Свiт дикої природи»
08.05, 09.45 Невiдомi Карпати
08.20 Вiдтiнки України
09.10 Телепродаж
10.00 Рiздвяна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви 
в Українi
11.30 Д/ф «Бовсунiвськi 
бабусi» …
12.40 Мiста та мiсткечка
13.00 Рiздвяне привiтання i 
Апостольське благословення 
для Риму i цiлого свiту «Urbi 
et Orbi» Святiшого Отця Фран-
циска з площi св. Петра в Римi
13.30 Х/ф «Поруч з Iсусом: 
Хома»
15.15 Країна пiсень
16.30 Концерт. Тетяна 
Пiскарьова
17.30 Д/с «Боротьба за 
виживання»
18.30 Х/ф «Самотнiсть у 
мережi»
21.25 Х/ф «Ласкаво просимо 

на Рiздво»
23.10 Д/ц «НЛО: Загубленi 
свiдчення»
00.35 Х/ф «Веселi жабокричi»
01.50 Бiгус Iнфо
02.45 Торговцi мрiями
03.35 #ВУКРАЇНI
04.05 Д/с «Дикi тварини»

 1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
19.30 ТСН
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Вечiрнiй квартал 2021»
22.15 «Жiночий квартал 2021»
23.40 «Свiтське життя. 2021»
00.50 Х/ф «Червоний дракон»
03.10 Х/ф «Термiнал»

 IНТЕР
05.15 «Орел i Решка. Зiрки»
07.10 Х/ф «Патрiк»
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.00 «Все для тебе»
11.00 «Корисна програма»
12.00 Х/ф «У джазi тiльки 
дiвчата»
14.30 Х/ф «За двома зайцями»
16.00 Х/ф «Королева бензо-
колонки»
17.30 Т/с «Кентервiльский 
привид» ПремТєра 1-2сc
20.00, 02.15 «Подробицi»
20.30 Т/с «Кентервiльский 
привид» 3-4сc. Заключ
22.30 «Творчий вечiр Валерiя 
Меладзе» ПремТєра
00.25 Х/ф «Це я»
02.45 «Подорожi в часi»
03.10 «Орел i Решка. Переза-
вантаження»

 ICTV
04.10 Еврика!
04.20 Факти
04.45 Анти-зомбi
05.40 Громадянська оборона
06.40 Х/ф «Трансформери-4: 
Час вимирання»
09.55, 13.00 Х/ф «Трансформе-
ри: Останнiй лицар»
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Трансформери»
16.30 Х/ф «Бамблбi» …
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Мег» …
21.15 Х/ф «Ремпейдж»
23.35 Х/ф «Щось»
01.45 Х/ф «Куленепробивний»
03.20 Я зняв!

 СТБ
04.40, 10.55 Т/с «Кава з 
кардамоном»
07.50 «Неймовiрна правда 
про зiрок»
19.00 «Україна має талант 
(фiнал)»
23.30 Х/ф «Новорiчний янгол»

 НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «Хто проти блонди-
нок?» …
08.00, 10.00 «Kids time»
08.05 М/ф «Ми - монстри»
10.05 «Орел i решка. Земляни»
12.00 «Хто зверху?» …
14.05 Х/ф «Земля тролiв»
16.10 Х/ф «Хронiки Нарнiї: Лев, 
Чаклунка та Чарiвна шафа»
19.00 Х/ф «Гаррi Поттер та 
Орден Фенiкса»
21.55 Х/ф «Гаррi Поттер та 
напiвкровний принц»
01.00 Х/ф «Нащадки 2» …
03.10 «Зона ночi»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Моя жахлива няня»
11.15 Х/ф «Моя жахлива няня: 
Великий бум»
13.15, 00.30, 03.45 Одного разу 
пiд Полтавою
17.15 М/ф «У пошуках Немо»
19.15 М/ф «Шрек назавжди»
21.00 Х/ф «Подарунок на 
Рiздво»
22.45 Х/ф «Подарунок на 
Рiздво 2»
03.15 Танька i Володька
04.15 Сiмейка У
04.50 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»
13.00 Х/ф «Следопыт»
15.00 Х/ф «Не высовывайся»
17.10 Х/ф «На грани»
19.25 Х/ф «Призрак»
22.05 Х/ф «Чужой против 
Хищника»
23.55 Х/ф «Утраченное 
сокровище»
01.45 «Видеобимба-2»
03.00 «Совершенно секрет-
но-2017»
05.15 Телемагазины

 НЕДIЛЯ, 26 грудня

 UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.10 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 15.00, 18.00 
Новини
07.05 М/с «Пiнгвиня Пороро»
07.30 Д/с «Свiт дикої природи»
08.15 Погода
08.20 Д/с «Супер - чуття»
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 Поки Бог не бачить
15.10 Країна пiсень
16.25 Наталя Фалiон та «Лiса-
петний батальйон». Великий 
Рiздвяний концерт
17.30 Д/с «Боротьба за 
виживання»
18.15, 23.45 Д/с «Особливий 
загiн. Супер - чуття»
19.10 Х/ф «Поїздка в Сiетл» …
21.00, 00.40, 02.20, 05.05 
Тиждень на Суспiльному
22.00 Х/ф «Рiздвянi дзвi-
ночки»
01.30 Д/с «Дикi тварини»
03.10 Продам роботу. Дорого

 1+1
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт - 13. 
Еквадор»
11.00, 03.20 «Свiт навиворiт»
18.30 «Cвiтське життя. 2021»
19.30, 04.50 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Новорiчний вечiр 
прем'єр з К. Осадчою 2021»
23.10 Х/ф «Новорiчний 
корпоратив»
01.15 Х/ф «30 днiв ночi»

 IНТЕР
05.05 «Орел i Решка. 
 Зiрки»
06.05 «М/ф»
06.30 Х/ф «У джазi тiльки 
дiвчата»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 12.00, 12.50 «Iнше 
життя»
13.35 «Кентервiльский привид» 
1-4 сс. Заключна
17.50 Х/ф «До зустрiчi з 
тобою» …
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Вiй»
23.10 Х/ф «Край Свiту» (18+) 
Прем'єра

 ICTV
05.05 Скарб нацiї
05.15 Еврика!
05.20 Факти
05.45, 09.45 Громадянська 
оборона
06.45, 07.45 Хто хоче стати 
мiльйонером? Iгрове шоу
08.45 Анти-зомбi
10.45 Х/ф «Пригоди Плуто Неша»
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Пес»
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф «Тихоокеанський 
рубiж»
23.40 Х/ф «Скайлайн-2»
01.45 Х/ф «Кавалерiя»
03.50 Я зняв!

 СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома»
06.15 Т/с «Любов з ароматом 
кава» …
10.10 «МастерШеф» …
14.25 «СуперМама» …
19.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»
21.00 «Один за всiх»
22.10 «Таємницi ДНК»
23.35 «Україна має талант»

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «ВарТяти» …
07.35, 09.35 «Kids time»
07.40 Х/ф «Гербi: Шаленi 
перегони»
09.40 Х/ф «Лускунчик i чотири 
королiвства»
11.40 Х/ф «Чарлi та шоколадна 
фабрика»
14.00 Х/ф «Земля тролiв: У 
пошуках золотого замку»
16.00 Х/ф «Хронiки Нарнiї: 
Принц Каспiан»
19.00 Х/ф «Гаррi Поттер i Дари 
Смертi. Частина 1»
22.00 Х/ф «Гаррi Поттер i Дари 
Смертi. Частина 2»
00.40 Х/ф «Нащадки 3» …
02.45 «Зона ночi»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 М/ф «Братик ведмедик»
10.10 М/ф «Братик ведме-
дик 2»
11.30, 00.25, 03.10 Одного разу 
пiд Полтавою
17.00 М/ф «У пошуках Дорi»
18.45 М/ф «Панда Кунг-Фу»
20.30 Х/ф «Джунiор»
22.40 Х/ф «Американський 
пирiг»
02.40, 03.40 Танька i  
Володька
04.50 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
08.15, 01.10 «Затерянный мир»
12.25 Х/ф «Срок жизни»
14.20 Х/ф «Слезы солнца»
16.50 Х/ф «Вне закона»
18.50 Х/ф «211»
20.25 Х/ф «Механик»
22.15 Х/ф «Чужой против 
Хищника-2»
00.05 Т/с «Рекс»
02.10 «Видеобимба-2»
02.40 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.20 «Лучшее»
04.25 «Джедаи-2018. Дай-
джест»
05.15 Телемагазины
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РЕКЛАМА

 Військова справа Євгенії Лящук подобалася ще з дитинства

Юна курсантка успішно себе проявляє не тільки в 
навчанні, але й на практичних заняттях

18-РІЧНА КУРСАНТКА СТАНЕ 
ПЕРШОЮ ВІЙСЬКОВОЮ У СІМ'Ї
Професії  Євгенія Лящук – курсантка 
другого курсу Тернопільського 
професійного коледжу з посиленою 
військовою та фізичною підготовкою. 
Вона на власному прикладі доводить, 
що військова справа стосується не 
тільки чоловіків. Чому вирішила стати 
майбутньою захисницею України і як це 
сприйняли в сім’ї, розповіла «RIA плюс»
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РАВАДИМ ЄПУР, 068– 066-80-96, 
VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ми розпочинаємо новий про-
єкт, присвячений нашим військо-
вим. У ньому розповідатимемо вам 
про життя, успіхи та здобутки вій-
ськових з Тернопільщини.

А першою нашою героїнею 
стала Євгенія Лящук — 18-річна 
курсантка, яка вирішила пов’язати 
своє життя зі службою у Збройних 
силах України..

Дівчата хлопцям не 
поступаються

Каже, військова справа їй по-
добалася ще з дитинства, і вона 
готова захищати рідну землю.

— Якщо чесно, мені важко зро-
зуміти людей, які виїжджають зі 
своєї держави та залишають її 
напризволяще. Я хочу захищати 
Україну, — розповідає Євгенія.

Спочатку увійти в ритм життя 
коледжу, де навантаження не такі, 
як в інших навчальних закладах, 
було трохи складно, зізнається 
наша героїня. Але з часом все 
стало на свої місця, а складнощів 
у навчанні не відчуває.  

На запитання: «Ти ж дівчинка, 
куди тобі військова служба?», вже 
давно реагує з посмішкою.

— Як і на хлопцях, так і на ді-
вчатах, однаково лежить відпові-
дальність за свою державу, за її 
захист, за суверенітет та тери-
торіальну цілісність, — пояснює 
Євгенія Лящук. — Кожна людина 
має право обирати шлях в житті, 
професію. На мою думку, дівча-
та можуть виконувати завдання 
на рівні з хлопцями у захисті своєї 
Батьківщини. Коли людина бере 
у руки зброю, вміє правильно з 
нею поводитися, то вона стає вже 
не просто людиною, а воїном, за-
хисником своєї країни. А дівчині 
бути військовою, на мій погляд, — 
престижно та відповідально.

Надихається 
поетами 

У сім’ї дівчина буде першою 
військовою. Пояснює, саме тому 
і вирішила стати першою. Батьки 
позитивно поставилися до її ви-
бору і підтримали дівчину.  

Окрім військової справи, Євге-
нія захоплюється і українською 
мовою. Дуже любить читати укра-
їнську літературу.

— Багато українських письмен-
ників, поетів писали правильні 
речі, про те, що не треба цура-
тися своєї країни, а навпаки, з 
піднятою головою відстоювати її 

честь. Це мені дуже подобається 
і надихає, — продовжує дівчина.

У листопаді цього року Євгенія 
посіла третє місце в обласному 
конкурсі з української мови іме-
ні Петра Яцика серед військових 
професійно-технічних училищ. 
Каже, на цьому здобутку не буде 
зупинятися і спробує свої сили і 
в інших конкурсах та змаганнях.

Щиро радіємо її 
успіхам 

Євгенія Лящук — гордість тер-
нопільського професійного коле-
джу, розповідає заступник з на-
вчально-виховної роботи закладу 
Віктор Довгорук.

— Вона виділяється своєю ак-
тивністю та ініціативністю, адже 
бере участь у багатьох змаганнях. 
По навчанню вона у нас взагалі 
молодчинка. Патріотично налаш-
тована і любить свою країну. Ми 
щиро радіємо її успіхам, — каже 

він.  
А думку про несумісність вій-

ськового життя та дівчат, Віктор 
Довгорук заперечує. Навіть біль-
ше, дівчата в багатьох моментах 
проявляють себе краще, аніж 
хлопці — біг, навчання, сприт-

ність. Та й яскравим підтверджен-
ням цього слугує той факт, що 
в Тернопільському професійному 
коледжі з посиленою військо-
вою та фізичною підготовкою зі 
335 курсантів — 80 дівчат з усієї 
України.
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***
— Мені цар-бургер та гострий 
цирульник.
— Квас з хріном чи з медом?
— З хріном, без льоду. Малий 
глечик.
— Хрумку ріпу по-домашньому? 
Вертеник із берести з кропивою?
— Ні, дякую, буряк парений.
— Тут трапезуватимете чи додому?
— Додому. І в лопухи загорни.

***
— А я Новий рік на Хрещатику 
зустрічав.
— Так?! І у кого у гостях?
— Не в гостях, а посередині шосе, у 

мене там машина зламалася.
***

У чоловіка запитали:
— Чому ви останнім часом так 
багато п'єте?
— Це у мене спадкове.
— В якому сенсі?
— Померла теща і залишила у спа-
док п'ять пляшок самогону.

***
Не правда, що все впирається у 
гроші. Дуже багато впирається в їх 
відсутність.

***
Дівчина мало в чому розуміється. 
Ставши дружиною, розуміється на 

всьому, навіть у чому не знається.
***

Юрчику, припини колупатися куль-
ковою ручкою в носі, все одно не 
побачиш, що ти там намалював.

***
Вчора навчила чоловіка грати в 
бомжа, якщо трапляється безсон-
ня — відкриваєш вікно на прові-
трювання, розкриваєшся, чекаєш, 
поки замерзнеш, а потім закрива-
єш вікно і загортаєшся в ковдру. Він 
спочатку реготав, а потім заснув.

***
— А ось уфологія — це наука чи 
релігія?

— Це бізнес!
***

Проходив медогляд. Заходжу до 
психолога, стоять чотири стільці. 
Говорить: «Сядь на середній». І хто 
із нас псих?

***
Двієчник Вася ще зі школи розпо-
чав будівництво міцної родини. 
Сам він — у десятому, у дев'ятому 
Леся, донька їхня — у п'ятому, а 
онук першокласник.

***
Тих, хто вийшов у люди, в народ 
уже не заманиш.

***

РОЗВАГИ



ОВЕН Схильні діяти на 
власний розсуд і не під-

даєтеся жодному впливу інших. 
З'являється настрій на боротьбу, 
пристрасне прагнення здійснен-
ня поставленої мети. Діючи в той 
же час абсолютно спонтанно, ви 
долаєте всі перешкоди.

ТЕЛЕЦЬ Усе те, що є 
значущим для вас, змі-
нюється. Саме тому може 

виникнути необхідність змінити 
місце роботи, або оновити свою 
повсякденність, упорядкувати 
свій побут. Змінюється оточення, 
звичне стає не цікавим.

БЛИЗНЯТА Повсякденні 
справи, питання здоров'я 
та побут забирають 

багато часу та енергії. Важливо 
створити режим, раціоналізу-
вати свої дії, вчинки, знайти ді-
яльність, де ваші зусилля будуть 
найефективнішими. 

РАК Успіх багато в чому 
залежить від вашого 
іміджу, здатності вста-

новлювати зв'язки із досвідчени-
ми, старшими за віком людьми. 
Може статися переоцінка ціннос-
тей — те, що раніше було для вас 
важливо, вже не значуще.

ЛЕВ Творчий, кон-
структивний підхід до 
вирішення проблем 

привертає увагу оточення. Якість 
лідера, що відкрито проявля-
ється, допомагає здобути повагу 
до себе і придбати нові корисні 
знайомства. 

ДІВА Місяць може бути 
позначений повернен-
ням боргів, не обов'язко-

во матеріальних, але навіть тих, 
які ви не сподівалися отримати. 
Або ситуація складається так, 
що у вас з'являється можливість 
розплатитися з боргами.

ТЕРЕЗИ Кінець року 
започаткує динаміч-
ний поступ до успіху. 

Заповзятливість, прагнення до 
лідерства, схильність відкрито 
висловлювати свої інтереси та 
ідеї, приверне увагу необхідних 
людей. 

СКОРПІОН Маєте спри-
ятливий час для розмов 
із партнером на серйозні 

теми. Якщо ви у парі, то стосунки 
переходять на наступний рівень. 
Почуття оформилися, пройшли 
перевірку. 

СТРІЛЕЦЬ Часто 
перебуваєте у ситуації 
складного вибору. Багато 

часу необхідно приділити пошу-
ку потрібної інформації, фактів, 
підтверджень, щоб правильно 
зробити вибір. Ваші починання, 
ідеї цікаві оточенню.

КОЗЕРІГ Не просто 
врівноважити сфери 
роботи та особистого 

життя. Щоб не розгубити корисні 
зв'язки та цінних партнерів, не 
перетягуйте ковдру на себе – 
будь-який результат не варто ви-
ставляти власним досягненням. 

ВОДОЛІЙ Ви досягнете 
помітних результатів від 
раніше докладених зу-

силь. Враховуйте інтереси парт-
нерів, взаємна користь сприяє 
стійкому становищу, відкриває 
нові можливості щодо вигоди, 
збільшення прибутку.

РИБИ Для вирішення 
ваших питань потрібне 
долучення інших людей. 

У цьому разі у соціальних 
питаннях та кар'єрі все вдавати-
меться. Маєте сприятливий час 
для переїзду, продажу та купівлі 
нерухомості.

РЕКЛАМА28
RIA плюс,  

22 грудня facebook.com/te20minut/ instagram.com/20.hvylyn/

Гороскоп

АНЕКДОТИ

СЕРЕДА, 
22 ГРУДНЯ

-8°С     -5°С -7°С     -4°С

ЧЕТВЕР, 
23 ГРУДНЯ

-7°С     -4°С -8°С     -4°С

П’ЯТНИЦЯ, 
24 ГРУДНЯ

-6°С     +2°С -6°С     +2°С

СУБОТА, 
25 ГРУДНЯ

+2°С     +7°С -1°С     +2°С

НЕДІЛЯ, 
26 ГРУДНЯ

+2°С     +5°С +2°С     +5°С

ПОНЕДІЛОК, 
27 ГРУДНЯ

+3°С     +9°С +3°С     +9°С

ВІВТОРОК, 
28 ГРУДНЯ

-6°С     -2°С +6°С     +10°С

Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

Цього тижня  
іменини  
святкують

22 грудня: 
Олександр, Василь, 
Володимир, Вольдемар, 
Степан, Анна, Єфросинія.

23 грудня: 
Олександр, Олексій, 
Анатолій, Григорій, 
Євген, Іван, Костянтин, 
Лаврентій, Михайло, 
Микола, Петро, Сергій, 
Степан, Фома, Яків, Ян, 
Олександра, Ангеліна, 
Анна, Євдокія, Євлалія, 
Тетяна, Фекла.

24 грудня: 
Аїфал, Данило, Омелян, 
Іван, Леонтій, Лука, 
Микола, Петро, Еміль, Ян.

25 грудня: 
Олександр.

26 грудня: 
Олександр, Олексій, 
Аркадій, Арсеній, Василь, 
Володимир, Вольдемар, 
Гавриїл, Герман, Григорій, 
Євген, Омелян, Іван, 
Микола, Еміль, Яків, Ян, 
Анастасія, Люція.

27 грудня: 
Іларіон, Микола.

28 грудня: 
Олександр, Василь, 
Іларіон, Павло, Степан, 
Сюзанна.

***
Жити за наказами совісті — все 
одно, що керувати машиною, 
натискаючи на гальма.

***
— Слухай, ти можеш зробити 
мені невелику послугу?
— З превеликим задоволен-
ням!
— Ти навіть не спитав — яку?
— Тому й не питаю, що спо-
діваюся, що без питання ти 
прохання викладати не станеш.

***
— Анжелочко, що будете — 
чай, каву, вино?
— Ах, Миколо, давайте без 
прелюдій...

***

ПАРК ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРОДАЖ ЯЛИНОК

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ

З одного ракурсу

Як змінився  
зимовий Тернопіль

БУЛО:
У місті за радянських часів у 
парку проводили фестиваль 
«Тернопільська сніжинка»

БУЛО:
У 70–х роках живе дерево 
коштувало від 50 копійок до 2 
карбованців

БУЛО:
У грудні 1997 року на залізничну 
станцію прибула перша електричка. 
Організували святкову програму

СТАЛО:
Тепер впродовж новорічно–
різдвяних свят проводять 
різні заходи та концерти на 
Театральному майдані

СТАЛО:
Тепер дерево вартує 100–350 
гривень

СТАЛО:
Тепер електротранспорт став 
буденністю, а урочисті зустрічі 
електрички здаються смішними


