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НОВЕ МЕНЮ У ШКОЛАХ

ЦІНА ЗРОСЛА, А ЩО З ЯКІСТЮ? МИ ПЕРЕВІРИЛИ

Батьки кажуть: вартість обідів у їдальнях з нового
року вже значно зросла. А от щодо їх якості питання
залишаються. Ми перевірили, що їдять школярі
с. 6

 Бургери, кебаби і нагетси. Мінімум цукру, солі та



напівфабрикатів. Усе це, за новими вимогами, має
бути на тарілках школярів

ЗИМОВИЙ РЕЛАКС У
ЧАНАХ

ВІДКРИЛИ
МІНІАВТОСТАНЦІЮ

в межах області. Місця для
зимового відпочинку у гарячих
купелях Тернопільщини
с. 11

2008 році, розташована біля ТРЦ
«Подоляни». Але запрацювала
с. 2
вона зовсім недавно

 Чанами можна насолодитися

РЕКЛАМА

 Автостанція, яку збудували ще у

ГОЛОВНЕ
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ЗАПРАЦЮВАЛА МІНІАВТОСТАНЦІЯ
ЗА 1,7 МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ

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

Наш журналіст прибув на автостанцію, на якій, за повідомленням
тернополян, часто бачать автобуси
на закордонні напрямки. Однак
жодної інформації про її відкриття,
та й про самі напрямки у вільних
джерелах ми не знайшли.
У відділі перевезень ТОВ «Тернопільавтотранс», підприємства,
що займається перевезеннями з
центрального автовокзалу, пояснили, що ніякого стосунку ця автостанція до центрального міського
автовокзалу не має.
— Вам потрібно звертатися
до перевізника, автобуси якого
курсують через автостанцію. Деякі
автобуси курсують і через наш автовокзал і зупиняються тут, однак
до неї ми відношення не маємо, —
пояснили нам. Тобто квиток на автобус за кордон можна придбати
в касах центрального автовокзалу,
у випадку, якщо автобус даного
приватного перевізника зупиняється і на самому автовокзалі, і
на мініавтостанції.

Скільки коштують
квитки
Перевізником, який обслуговує
автобусні напрями через цю автостанцію, як ми дізналися, є Тарас
Стецик. Нам вдалося додзвонитися
до диспетчера служби з продажу
квитків ФОП «Стецик Тарас Володимирович». Та пояснила, що
автостанція біля ТРЦ «Подоляни»
функціонує вже орієнтовно два місяці. Від неї відправляються автобуси перевізника Тараса Стецика.
— Придбати квитки можна
на будь-яких інтернет-ресурсах.
На жаль, розкладу маршрутів
на самій автостанції поки немає,
але ближче до Великодня, коли
буде більше перевізників через
неї курсувати, розклад також буде.

Поки ж люди можуть подивитися розклади відправлень на інтернет-ресурсах. Щодня від автостанції відправляється по п’ять-шість
автобусів на Польщу та Чехію.
Напрямків дуже багато, автобуси
курсують у багато міст. На самій
автостанції забезпечені всі умови
для безпечних подорожей пасажирів. Також там можна зробити
швидкий тест на ковід, який вимагають на польському кордоні.
Він коштує 350 гривень, — каже
диспетчерка Оксана Снігур. — Від
центрального автовокзалу у нас також курсує окремий автобус, яким
забирають пасажирів з квиточками.
Сам перевізник Тарас Стецик
розповів журналісту «20 хвилин»,
що безпосереднього стосунку

Придбати квитки
можна на будь-яких
інтернет-ресурсах,
або на центральному
автовокзалі, якщо
транспорт їде звідти
до автостанції він не має, адже
у неї є свої власники, його автобуси лише зупиняються тут.
Від перевізника «Стецик Тарас
Володимирович» курсують автобуси з України у чималу кількість
польських та чеських міст. За даними сайту busfor.ua, автобуси
перевізника присутні на 54 напрямках, зокрема, до Вроцлава,
Жешува, Катовіце, Кракова тощо.
Вартість квитків становить від
550 до 1 300 гривень.
— Я маю дозволи від Міністерства транспорту щодо зупинки
на даній автостанції, тож беру
звідти пасажирів, — каже пан
Стецик. — Автостанцією володіє
компанія «БАС АЙ Т». Наскільки мені відомо, мініавтостанцію
цьогоріч будуть розбудовувати, там

ФОТО ФЕДОРА ВОСІНСЬКОГО

Транспорт  Автостанція, яку
збудували ще у 2008 році, розташована
біля ТРЦ «Подоляни». Але запрацювала
вона зовсім недавно. Які напрямки
та маршрути доступні для пасажирів,
кому підпорядковується станція та інше
дізнавалися журналісти «RIA плюс»

Біля мініавтостанції ми побачили два автобуси в польські міста. На свій транспорт чекали
кілька пасажирів, однак розкладу руху ми так і не знайшли тут
буде кафе, та й сама вона працюватиме цілодобово. Окрім моїх
автобусів, там зупинятимуться і
автобуси інших перевізників, які
возять людей за кордон.
Далі пан Стецик розповідає, що
комунальну землю під автостанцію
виділили ще в 2007‑му році. Від
неї мали відправлятися автобуси
у райони — Кременецький, Лановецький тощо, а також у Луцьк
та Рівне. Власники центрального
автовокзалу мали її орендувати,
але відмовилися від цього. Тому
мініавтостанція до минулого року
жодного дня не працювала.
— Компанія «БАС АЙ Т» викупила автостанцію. Нові власники
давали інформацію в міськраду,
а також в Укртрансбезпеку щодо
входження до реєстру автостанцій, — додав він.
За даними сайту youcontrol,
керівником ТОВ «БАС АЙ Т» є
Мирна Марія Миронівна. Поспілкуватися з нею нам так і не вдалося, за номером, вказаним на сайті,
чоловік відповів, що він до компанії ніякого стосунку не має.
Основним видом діяльності
компанії є діяльність туристичних агентств, а серед інших:
комп’ютерне програмування,
веб-портали, надання в оренду і
експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна тощо.
Розмір статутного капіталу компанії становить 210 469,75 гривні.
Марія Мирна також є засновником ще однієї фірми, зареєстрова-

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

За 350 гривень в автостанції можна зробити швидкий
тест на ковід
ної у селі Біла, Тернопільського
району та головою ОСББ в місті
Дрогобич.
Як і чому ця фірма, можливо,
має зв'язок із австанцією? Відповіді
поки немає.

Витратили 1,7 млн
Мініавтостанцію біля ТРЦ «Подоляни» побудували у 2008 році
за 1,7 мільйона гривень за підтримки дирекції ТРЦ «Подоляни»,
повідомляли. Від 2008 до 2021 року
її приміщення пустувало.
Однак генеральний директор
ТРЦ «Подоляни» Михайло Ібрагімов пояснює, що з торгово‑розважальним центром автостанція
ніяк не пов’язана.
— Жодного відношення ТРЦ
«Подоляни» до автостанції не ма-

ють і не мали. Там є свої власники, — каже він. — Чи співфінансували «Подоляни» створення
автостанції? Пройшло вже 15 років, зараз не можу сказати про це
нічого, потрібно з’ясовувати.
За кадастровою картою України, земля, де побудували мініавтостанцію, належить до комунальної
власності та має цільове призначення: «Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього
господарства для обслуговування
приміської мініавтостанції».
Ми запитали в речниці міськради Лілії Близнюк, кому саме
належить будівля мініавтостанції
та на яких умовах Тарас Стецик
нею користується, однак у відповідь почули: «Пишіть запит».

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Редакція «RIA плюс» та «20 хвилин»
43-00-50
Аварійна газу
104, 51-51-26
Аварійна водоканалу (диспетчер)
51-97-58,
(050) 437-43-53
Аварійна тепломереж
25-48-10
Аварійна електромереж
52-24-66

Гаряча лінія Тернопільської міської ради
у робочі дні, з 9.00 до 18.00
067-009-15-40
Довідкова залізничного вокзалу
47-22-46
Довідкова автовокзалу: АС на Живова 23-63-56, АС-2 на Білогірській - 52-79-29

Цілодобова стоматологічна служба
52-06-09
Чергова аптека
24-22-70, 26-93-88
Управління Держпродспоживслужби
52-01-45
Управління транспортних мереж
52-15-14
Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)
Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ЕКСПЕРИМЕНТ
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ПЛАТИМО ЗА ХОЛОД У ПІД’ЇЗДІ?

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

Початок року для тернополян
увінчався додатковими платіжками. Платити за обігрів місць
загального користування та транспортування теплової енергії
всередині будинку тепер будуть
всі! Суми у платіжках шокували.
Судячи з коментарів, які ми отримали, то це від 300 до 1000 грн
з помешкання!

Має бути мінімум 16
градусів
Як нам пояснили у міській
раді, під час розрахунків вартості
опалення місць загального користування враховують температуру
повітря на вулиці. Чим нижча
вона, тим більшу суму заплатять
тернополяни.
Послуга опалення місць загального користування вважається надана якісно в тому випадку, якщо
температура у під’їзді не нижча,
ніж 16 градусів за Цельсієм.
– Прилади обігріву у під'їздах
не обов'язкові. Їх може не бути,
це не обов'язкова умова. Єдина
умова – температура повітря має
бути не нижчою за +16 градусів
в опалювальних місцях загального користування, – повідомили у
пресслужбі міської ради.
Простіше кажучи – у вашому
під’їзді може навіть не бути батарей. Виходить, платити треба
навіть за послугу, яку не надають?
До того ж, тернополяни кажуть,
що в їх будинках не проводили
ніяких замірів температури. То ж
ніхто не перевіряв, чи відповідає
температура у під’їзді нормі.
Провести власну перевірку вирішили журналісти «20 хвилин».
Що з цього вийшло – читайте
нижче.

Яка температура
насправді
Ми побували у кількох багатоквартирних будинках міста, де
є централізоване опалення. Температура у під’їздах має бути не
нижча, ніж 16 градусів. За допомогою паспортованого термометра ми вимірювали показники
у будинках. Термометр пройшов
повірку в ДП «Полтавастандартметрологія». Похибка, відповідно
до сертифіката, становить +–1
градус за Цельсієм.
У деяких будинках, як ми помітили, загальні батареї є лише

на першому поверсі. Для чистоти експерименту ми вимірювали
температуру на першому поверсі
та на середніх поверхах – 3 (якщо
будинок має 4 або 5 поверхів)
або 5 поверх (якщо будинок має
9 або 10 поверхів).
Під час нашого експерименту
на вулиці була температура -1
градус за Цельсієм. А скільки ж
у під'їздах?
Медова, 3
У шостому під’їзді дев’ятиповерхового будинку №3 на вулиці
Медовій батарея лише одна – на
першому поверсі. Вона ледь тепла. Температура там – 12 градусів.
На п’ятому поверсі холодніше –
стовпчик термометра ледь дотягує
до 10 градусів.
Мешканці кажуть – платіжками шоковані, скільки доведеться
заплатити за обігрів загальнодоступних територій.

Лише у двох будинках
була температура,
яка відповідає нормі.
У інших батареї
холодні або ледь теплі,
температура низька
– У мене в квартирі індивідуальне опалення. За грудень
прийшла нова платіжка – 527
гривень від «Тернопільтеплокомуненерго», – каже тернополянин
Олег. – Щоб ви розуміли, за газ
за грудень я маю заплатити трохи
менше 900 гривень. То за що я
маю віддати ще 500? За батарею
на першому поверсі?
Живова, 26
У першому під’їзді дев’ятиповерхового будинку №26 на вулиці
Живова батарея на першому поверсі під сходами. Вона холодна.
На першому поверсі температура
10 градусів. На п’ятому – 8 градусів.
Як розповів один з мешканців
будинку, про нововведення ще
не чув, нові платіжки не отримав.
– Це вже якесь знущання над
людьми. Платити за те, чого немає. А як не заплатиш – то по
судах будуть тягати, – обурюється
пенсіонер пан Володимир.
Живова, 18
Ця п’ятиповерхівка на вулиці
Живова розташована непода-

ФОТО: ВАДИМА ЄПУРА

Ми перевірили 
Журналісти «RIA плюс» провели
експеримент та виміряли температуру
у під’їздах тернопільських будинків.
Чи відповідає вона нормі та які суми за
неіснуюче тепло прийшли тернополянам у
платіжках? Читайте детально

Журналіст «RIA плюс» виміряв температуру у кількох будинках. Мешканці
багатоповерхівок нарікають, що у них холодно, тому не розуміють, за що платити
лік котельні. Пенсіонерка, яка
проживає на першому поверсі,
каже – батареї у під’їзді холодні. Платіжки за грудень ще не
отримувала.
– Це просто жах. У мене пенсія
вся йде на комунальні послуги.
Тепер за холодні батареї ще будуть гроші брати? – каже жінка.
Батареї тут є на кожному поверсі, але холодні. На першому
поверсі 7 градусів за Цельсієм.
На третьому трохи тепліше – 9
градусів.
Князя Острозького, 29
Другий під’їзд будинку був
навстіж відкритий. Біля входу на
першому поверсі ледь тепла батарея. Температура там 8 градусів.
На кожному поверсі є батареї.
Однак вони гарячіші, ніж на вході. На третьому поверсі температура 12 градусів.
Руська, 18
У цьому будинку працюють
батереї на кожному поверсі. На
першому поверсі температура 16
градусів. На третьому – 19 градусів.
Як розповіли мешканці будинку, в декого є індивідуальне опалення. У платіжках – 330 гривень
за опалення місць загального користування.
Мазепи, 3
Тут батареї є на вході та на
кожному поверсі. Вони були гарячі. На першому поверсі температура 14 градусів. А от вище
– тепліше. На третьому поверсі
було 19 градусів.
– У квартирі маємо індиві-

У багатьох будинках батареї холодні. Показники
термометрів невисокі
дуальне опалення. За грудень
прийшла платіжка від «Тернопільтеплокомуненерго» майже на
450 гривень, – каже мешканець
будинку Василь.
Лесі Українки, 5
У цій п’ятиповерхівці батареї
були холодні. На першому поверсі температура 11 градусів. На
третьому – 15 градусів.
– Вже чув за ці «файні» платіжки за опалення під’їзду, – каже
один з мешканців будинку. Ще
не отримував, але «з нетерпінням чекаю». Знаю, що дехто по
500–700 гривень заплатив за опалення під’їзду. Цікаво, скільки в
нашому будинку буде?
Степана Бандери, 47
У цьому будинку холодна батарея є лише на першому поверсі. Температура – 5 градусів на
першому поверсі та 9 на п’ятому.

Мешканці будинку кажуть –
платити не збираються.
– Ми написали колективне
звернення до обслуговуючого
підприємства нашого будинку. В
під’їзді холодно. Опалення немає.
Але нам прийшли платіжки на
500–600 гривень кожному. Ніхто
платити за це не збирається. Ми
чекаємо комісії, нехай фіксує, яка
температура у нас та представники «Тернопільтеплокомуненерго»
роблять перерахунки. За що ми
повинні платити такі гроші? –
каже мешканка Тетяна.
Дехто розповідає – за індивідуальне опалення заплатили трохи
більше, ніж прийшли рахунки за
опалення під’їзду.
Тож лише у двох будинках, у
яких ми побували, була температура, яка відповідає нормі. У
деяких помешканнях батареї в
місцях загального користування
холодні або ледь теплі.

4

МІСТО

RIA плюс, 19 січня 2022

ТЕРНОПІЛЬ МОЖЕ ОТРИМАТИ ТРИ
НОВІ СКВЕРИ. ДЕ САМЕ І ЯКІ?
Благоустрій 
Три зелені
зони Тернополя
вирішили
покращити
небайдужі
тернополяни
МАРІЯ БОЧАН, MARIIA.BOCHAN@GMAIL.
COM, 096 — 286 — 68 — 23

На якому ж етапі перебуває
створення скверів, коли вони
з'являться у нашому місті і як
реагує місцева влада на ідеї небайдужих тернополян, дізнаємося у голови ГО «Об'єднання наше
майбутнє» Віталія Чубатого.
Також довідуємось про напрямки діяльності молодої громадської організації міста, та
з чого виникла ідея створення
скверів.
— Ми з друзями проживаємо
на масиві «Сонячний» і часто гуляємо попри сквер, що на просп.
Злуки. Так ми звернули увагу на
те, що зелена зона знаходиться
у занедбаному стані. Вирішили
щось зробити. У липні 2021 року
зареєстрували ГО, — розповідає
чоловік.
Саме з ідеї облаштування скверу на Злуки взяла свій початок
і громадська організація «Об'єднання наше майбутнє», каже пан
Чубатий.
— Попри наш перший проєкт,
у нас почали зароджуватися нові
ідеї для покращення нашого міста, — наголошує голова. — Тернополяни почали активно звертатися до нас зі своїми пропозиціями облагородження міста. У нас
також є 7-8 ініціатив із облаштування і відновлення спортивних
майданчиків, благоустрою прибудинкових територій. Це локальні
проєкти. Бо сквери — проєкти
місцевого значення.

Сквер на проспекті
Злуки
На початку осені ГО подала
петицію про створення скверу.
Їхній проєкт брав участь у голосуванні на Громадський бюджет міста і набрав загалом 2400
голосів.
— 31 грудня ми зареєстрували
до міського голови з підписами
мешканців прилеглих будинків
наше чергове звернення про виділення коштів відповідно до нашого проєкту, який ми подавали
на Громадський бюджет, — каже
голова організації.
У громадській організації сподіваються, що сквер на Злуки об-

Деталізація скверу ім. Л. Курбаса. Автори ідеї дуже сподіваються, що їм все вдасться
лаштують вже цьогоріч.

Сквер і пам'ятник
Лесю Курбасу
Нагадаємо, що 2022 рік у Тернополі оголосили Роком Леся
Курбаса.
— Наша петиція щодо скверу
Леся Курбаса набрала необхідну
кількість голосів. На даний момент вона на розгляді в міській

Громадська організація
за підтримки
тернополян проявила
ініціативу зі створення
трьох нових скверів у
Тернополі і не тільки їх
раді. Попередньо проєкт позитивно пройшов всі комісії. Надіємось, що це реалізується також
швидко, оскільки 2022 рік офіційно визнаний Роком Леся Курбаса
у Тернополі, — наголосив Віталій
Чубатий.

Сквер на бульварі
Куліша
Декілька днів тому представники громадської організації закінчили збір підписів мешканців даного мікрорайону і подали
звернення до міського голови,
аби створити новий сквер св.
Апостола Андрія Первозванного
на бульварі Куліша.
Крім того, кажуть, що подаватимуть петицію про облаштування такого скверу. Тому просять

3D візуалізація та генплан скверу на проспекті Злуки
тернополян підтримати її.
Цікаво, а чи підтримують місцеві депутати благородні ініціативи для покращення міста?
Віталій Чубатий каже, що
всі, з ким взаємодіє його ГО,
у тому числі і місцеві депутати,
похвально і позитивно реагують
на роботу організації.
— Наша робота конкретно
спрямована лише на покращення
міста Тернополя. У нас також
велика підтримка тернополян.
Тому депутати підтримують наші
проєкти, — підсумовує Віталій
Чубатий.

ГО «Об'єднання наше майбутнє»

КОМУНАЛКА
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ЯК ПРАЦЮЮТЬ РОБОЧІ ГРУПИ
Тепло  Від 300 до 1000 грн, кажуть
містяни, доведеться викласти за обігрів
місць загального користування: під'їздів,
підвалів, допоміжних приміщень… Як
здійснюють нарахування і чи можна їх
зменшити, читайте далі

На сайті міськради з'явилося оголошення про створення робочих
груп. Ті, згідно з повідомленням,
обстежують місця загального користування багатоквартирних будинків і складатимуть акт обстеження.
Яка ж головна мета роботи цих
груп і як відобразяться їхні перевірки у платіжках тернополян, ми
вирішили запитати у дотичних
до робочих груп.

Запрошуйте
у квартиру
Журналістка «20 хвилин» зв'язалася з головою ГО «Рада голів ОСББ
міста Тернополя» Сергієм Лупаком.
Члени громадської організації, яку
він очолює, також входять у склад
робочих груп, які перевіряють будинки із ОСББ.
За словами пана Лупака, робочі
групі перевірятимуть тепловіддачу
батарей у під'їздах і на сходових клітинах, з’ясовуватимуть стан теплоізоляції транзитних трубопроводів
у людей, які запросять до квартири.
Саме від того, утеплені чи ні транзитні стояки у помешканнях, також
залежитиме сума у платіжці.
— Ми фізично не зможемо зайти
у кожну квартиру. Та і права такого
не маємо. До мешканців тих квартир, які звернуться до нас перевірити ізольовані чи ні їхні транзитні
стояки, ми прийдемо, — каже голова
Ради голів ОСББ.
Робочі групи перевірятимуть наявність циркуляції гарячого водопостачання, а також наявність офісів
чи магазинів на нижніх, підвальних
поверхах будинків.
Крім того, за словами Сергія
Лупака, ті дані, які наявні у КП
«Тернопільміськтеплокомуненерго»,
можуть бути застарілими. Тому потрібно все перевірити і «заактувати».
— Дуже велику роль відіграє саме
наявність комерційних приміщень
у підвалах чи перших нежитлових
поверхах будинків, — зазначає голова ГО.
Сергій Лупак радить тернополянам проявити ініціативу: запитати
у голови ОСББ чи управителя, коли
у їхньому будинку заплановане обстеження.
— Для прикладу, 90 будинків міста організували ОСББ. Ми визначили п'ять робочих груп для їхньої
перевірки по масивах. Ми обійдемо
кожен будинок. У робочу групу входитиме представник тепломереж,

голова ОСББ, старший кожної
групи — представник Ради голів
ОСББ, а також місцевий депутат
за згодою, — пояснює пан Лупак.

Чи контролюватимуть
температуру
Хто ж перевірятиме дотримання
температурного режиму в опалюваних місцях загального користування,
співрозмовник не каже. Зауважує
лишень на тому, що вхідні двері
під'їзду можуть нещільно прилягати,
у зв'язку з чим йтимуть невиправдані тепловтрати.
Особливо це стосується будинків
з лічильниками, коли безліч Гкал
піде впусту і платіжки тернополян
зростуть. На цьому робочі групи
також акцентуватимуть свою увагу.
Загалом, Сергій Лупак думає, що
робочі групи більшу частину будин-

Основний акцент робочі
групи звертають на
площі місць загального
користування, чи вони
не зменшились за
рахунок комерційних
ків за два тижні все ж обійдуть.
— У зв'язку з тим, що багатоквартирних будинків у Тернополі понад
700, навряд чи встигнемо обійти усі
за два тижні. Успіх робочих груп
залежить і від самих мешканців.
Ми маємо обійти також підвали,
а вони можуть бути закриті. Надіємось на допомогу голів кожного
ОСББ, а також представників управителів, — наголошує пан Лупак.
Якщо робочі групи встановлять
відсутність батарей чи те, що вони
не функціонують у місцях загального користування, про це напишуть в акті. Далі такі дані робоча
група передасть у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» і вони вже
робитимуть певний перерахунок,
розповідає Сергій Лупак.
— Основний акцент робочі групи звертатимуть на площі місць
загального користування, чи вони
не зменшились за рахунок комерційних приміщень. Оскільки дані
тепломереж можуть бути застарілі,
бо більше десяти років підприємство не обслуговує будинки. Вони
подають теплоносій лише до фасаду
будинку, а внутрішньобудинкові мережі вже не обслуговують, — каже
пан Лупак.
Голова ГО «Рада голів ОСББ міста Тернополя» підсумовує, робочі
комісії дадуть свій результат.

ФОТО ВАДИМА ЄПУРА

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

У під’їздах холодно, а батарей немає вже 20 років, кажуть тернополяни. Чекають,
що платежі в наступні місяці комунальники зменшать

Практика судитися з тепломережами — невтішна
ВІТАЛІЙ ВІТІВ,
АДВОКАТ

Постановою
Верховного
суду України від
22 грудня 2020
року по справі № 311/3489/18
визначено, що споживач, який
відключений від системи централізованого опалення, зобов'язаний
брати участь у загальних витратах
на опалення, зокрема, місць загального користування. Правового
висновку Верховного суду притримуються і місцеві суди.
Можна звертатися із заявою до виконавця послуг — КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» з проханням надати в найкоротші терміни
роз'яснення щодо обліку фактично спожитої теплової енергії для

опалення конкретного будинку та
розрахунків на оплату цієї послуги.
Тернополяни, які в даній ситуації
є споживачами, вправі отримати
відповіді на запитання від Інспекції
з питань захисту прав споживачів і
від Держпродспоживслужби.
Зростає успіх саме колективного
звернення усіх мешканців — співвласників будинку.
На час дії карантину та протягом 30
днів з дня його відміни заборонено
нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне
здійснення платежів за житлово-комунальні послуги, а також примусове виселення боржників з «комуналки» з належного їм житла під
час примусового виконання рішень
судів щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.
Це передбачено З У «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів
України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»
від 17.03.2020 № 530-IX.
Якщо ви не сплачували за нову
послугу, і у вас утворилась заборгованість, тепломережі вправі звернутися до суду за видачею судового
наказу. Так, до вас можуть заявити
вимогу про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг з урахуванням індексу
інфляції та 3% річних, нарахованих
на суму заборгованості. Більше того,
боржників, після 30-ти днів від відміни карантину, чекатимуть арешти
банківських рахунків і стягнення з
них. Фактично боржники про це
і не знатимуть. Також доплюсуйте
до свого боргу виконавчий збір, бо
сплачує його саме боржник.

Що буде, якщо не платити
Поки одні тернополяни із
«космічними» платіжками
на руках думають, де взяти гроші на оплату обігріву під'їзду і
підвалу, інші пишуть у соцмережах — платити не будемо!
Тож хто виграє від цього?
Ми вирішили розібратися, що
«світить» тим, хто навідріз відмовляється платити за ті послуги, які раніше були безкоштовними.
Так, у Типових індивідуальних договорах про надання
послуг з постачання теплової
енергії та гарячої води від КП
«Тернопільміськтеплокомуненерго» визначена відповідальність за несплату. Яка?
Нагадаємо, до типових до-

говорів тернополян приєднали за замовчуванням, бо вони
не обрали свій тип договору.
Розрахунковим періодом для
сплати за послугу є календарний місяць.
Пункти 44–45 цих договорів
визначають, якщо споживач
сплатить несвоєчасно за послугу, то на нього накладуть
пеню в розмірі 0,01% суми
боргу за кожен день такого
прострочення.
Тому за несплату ваші платіжки лише зростуть, а у гості чекайте виконавчу службу, якщо
добровільно не погасите борг.
Нарахування пені починається з першого робочого дня
за останнім днем місяця, у яко-

му ви мали б сплатити.
Наголошуємо, що п. 49 Типового договору з постачання
теплової енергії передбачено,
що тепломережі зобов’язані
прибути на виклик споживача для проведення перевірки
якості надання послуги у строк
не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання
відповідного повідомлення
споживача.
Все ж очікуємо на вихід
до будинків робочих груп і того,
що внаслідок таких обстежень
платіжки тернополян стануть
прийнятними. Журналісти «RIA
плюс» стежать за цієї ситуацією,
тому не пропустіть наші найсвіжіші новини.
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Освіта  «Нові і смачні страви»,
«ціна змінилась, а якість ні», «як
годували холодними макаронами, так
і продовжують»: ці та ще сотні інших
коментарів отримало нове меню в
школах, яке стало обов'язковим з початку
2022-го року. Ми перевірили, що
насправді їдять тернопільські школярі
ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM,
097– 161‑41‑50

17 січня журналістка «RIA плюс»
побувала у трьох шкільних їдальнях
центру міста. Про свій візит нікого
завчасно не попереджали. Ми продовжимо нашу інспекцію іншими
закладами міста. Та обов'язково розкажемо, як там годують ваших чад.

Є нові санітарні норми
У межах реформи реалізовується
введення нової системи харчування
за меню шеф-кухаря Євгена Клопотенка, який став автором соціального
проєкту Cult Food та розробив Збірку
рецептур для шкільних їдалень.
За інформацією Освіта.UA,
у шкільному меню є, наприклад, мінестроне, нагетси, паста карбонара,
корисні бургери, чай масала, болоньєзе, кетчуп власного виробництва.
Чи смакують дітям нові страви, ми
спочатку запитали у батьків.
«Мій син каже, що порції менші,
а ціни більші. Картоплі дають дві
ложки і то розплющена по тарілці,
ніби її багато. Пельмені дають, менша кількість, а ціна більша», — каже

Наталя Подусовська.
Хтось значної різниці не помітив.
— З вигляду те саме, що ми колись їли, — розповідає Людмила
Ілюшенко.
А дехто каже, що діти задоволені,
бо годують смачно.
«Питаю кожен день, що їли. І знаєте, я дуже задоволена. Наприклад,
сьогодні було на перше борщик,
на друге — гречана каша з відбивною, салат, чай і хліб. Онучка задоволена»,— пише Анна Погорельська.

Що змінили в школах
Школа № 5
У шкільній їдальні на обід 17 січня
школярі їли рис з овочами, курячий
нагетс, салат з буряка та чай.
Як каже підприємниця, яка обслуговує шкільну їдальню, кухар із
багаторічним стажем Марія Стрільчук, деякі страви з нового меню діти
їсти відмовились.
— З нового у нас є курячі нагетси, палочки з курячого філе, курячий шніцель, печінка. На вибір сім
позицій другого. З м’яса ми найчастіше використовуємо курятину.
Клопотенко дає чимало страв з яло-

Детальніше про нове меню

Оновлене меню для шкільних
їдалень включає в себе 160 страв.
У ньому обмежена кількість солі
та цукру, жирів рослинного й
тваринного походження та субпродуктів. Натомість збільшена
кількість споживання молока та
кисломолочних продуктів, м’яса,
риби, свіжих овочів і фруктів.
Усі шкільні заклади з 1 січня
2022 року зобов’язані:
 зменшити кількість цукру у
2-2,5 разу – до 7,5 г на один
прийом їжі;
 збільшити кількість фруктів

до 100 г на один прийом їжі;
 зменшити кількість хліба на
1 прийом їжі з 60-80 г до
30-50 г;
 збільшити кількість м’яса
птиці так, щоб протягом
п’ятиденного робочого
тижня при одноразовому
харчуванні забезпечити дві
порції м’яса по 70 г, 100 г
або 120 г кожна, залежно від
віку дітей;
 збільшити кількість молочних продуктів при формуванні меню

ФОТО: ОЛЬГИ ТУРЧАК

ЦІНА ЗРОСЛА, А ЩО З ЯКІСТЮ?

Картопляне пюре з
нагетсом та салатом з
буряка їли учні школи №4

Рис з овочами, куряча
котлета та чай. Такий обід
учнів школи №5

Макарони з котлетою та
салат з капусти на тарілці в
дітей зі школи №24

вичини, ми її не використовуємо.
Також пробували рецептури салатів,
до прикладу, буряк з насінням, але
побачили, що дітям це не подобається зовсім, — каже кухарка. —
Найбільші зміни в тому, що раніше
багато смажили. Зараз змінили підхід
та більшість усього запікаємо.
Школа № 24
Як розповідає директор закладу
Ігор Каразія, роботу над змінами
у сфері харчування почали ще минулого року. Але наразі ввели лише
кілька нових пунктів у меню. Хоча
сантітарних норм уже дотримуються.
— Ми розпочали оновлення матеріально-технічної бази. Наразі отримали, але ще поки не встановили
нову плиту, пароконвектомат (це
пристрій, який здатний створювати ефект конвекції в печі, а також
готувати їжу з використанням гарячої
пари), лінію роздачі та овочерізку.
Очікуємо на другу частину обладнання, — каже директор. — Підприємець, який нещодавно виграв тендер
на організацію харчування в нашій
школі, вже вніс зміни в меню. Розраховуємо на ремонт харчоблока.
На тарілці в одного з учнів ми
побачили макарони з невеликою
кількістю салату з капусти та невеличкою котлеткою. Нічого нового.
— Із 1 січня ми почали оновлювати меню, робимо курячі нагетси,
включили в меню фрукти, зменшили
дози солі та цукру. Усі процеси скеровуємо на те, щоб зменшити вживання смаженої їжі, — каже кухар
Ірина Магдюк.

Школа № 4
Директорка закладу Наталія Левенець при зустрічі з журналісткою
показує купу сторінок із технологічними картами страв за програмою
Cult Food. Каже, що за такими нормами роботу розпочали ще в минулому році. Проте меню корегували,
відповідно до реакції дітей.
На тарілках школярів ми побачили
картопляне пюре із нагетсом та салатом з буряка, хтось замість нього
обрав гречку зі шніцелем та салат з
капусти. На перше діти їли борщ.
За словами пані Левенець, до питання зі шкільною їдальнею вирішили приглянутись ще у 2018‑му. Тоді
і визнали для себе, що найкращим
експертом в цьому питанні є спо-

живач, тобто учень. Тому на початку
було всяке: учні приносили у кабінет
директорки страви, якими незадоволені, писали анонімні відгуки та разом з кухарями обговорювали рецептури. Директорка каже, що оскільки
заклад в центрі міста, то воювати
довелось не лише за користь страв,
але і за їх конкуренцію із вуличною
їжею. І наразі таки більшість дітей,
які шукали неподалік школи місця
із фаст-фудом, вдалось повернути
до шкільної їдальні.
Хоча віднедавна нові норми є
обов'язковими для виконання —
по тарілках школярів про це сказати
важко. Зміни лише почали втілювати. Ми покажемо, як годують дітей
і в інших закладах.

Можуть скаржитися, але не анонімно
НІНЕЛЬ ЦЯПА,
НАЧАЛЬНИЦЯ
УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОГО
НАГЛЯДУ ЗА
ДОТРИМАННЯМ
САНІТАРНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА:

—Із 1 січня Держпродспоживслужба має контролювати виконання
постанови. Якщо минулого року
ми не вимагали під час перевірок
дотримання пунктів Постанови, то
вже зараз звертаємо на них увагу.
Із 1 січня усі заклади освіти мають
затвердити меню, яке погоджується
у нашій службі. Меню не обов’яз-

ково має відповідати примірнику
страв Клопотенка, але має відповідати новим стандартам харчування. Кожна позиція в меню повинна
мати затверджені технологічні карти. Коли працівники Держпродспоживслужби приходять на планові чи
позапланові перевірки, вони мають
право перевірити дотримання затвердженого та погодженого меню.
Якщо виявляємо недотримання погодженого меню чи невиконання
норм харчування, а також порушення технології приготування страв —
відповідатиме керівник.
Крім того, батьки самі можуть звертатися, але не анонімно.

За обід тепер треба дати не менше 35 гривень
ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–141–50,
OLIATUR9@GMAIL.COM

Тепер за обіди вашого чада
в шкільній їдальні треба буде
платити більше. Таке рішення
прийняв Тернопільський міськвиконком на засіданні 18 січня.
Відповідно до рішення міськвиконкому Про організацію харчування учнів у закладах загальної

середньої та професійної (професійно-технічної) освіти у 2022 році,
ціни зростуть.
У проєкті, який опублікований
на сайті міської ради, вказано, що
обіди для учнів коштуватимуть
35 гривень. Раніше було 26 гривень.
— Встановити, що харчування
учнів, які не належать до пільгових
категорій, здійснюється за кош-

ти батьків, — йдеться в одному з
пунктів нового рішення.
При цьому батьки дітей, які
належать до пільгових категорій,
платити за харчування не будуть.
До пільгових категорій належать
діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти із сімей,
які отримують допомогу відповідно
до Закону України «Про державну
соціальну допомогу малозабезпе-

ченим сім’ям»; дітей з числа осіб,
визначених у статті 10 Закону
України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»; діти, батьки яких загинули
під час участі в АТО/ООС; діти,
батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення
АТО/ООС; діти, батьки яких беруть участь в ООС; діти, батьки
яких отримали інвалідність під час

участі в АТО/ООС; діти, сім’ї яких
перебувають у складних життєвих
обставинах, та інші.
Повний перелік категорій дітей,
які мають право
на безкоштовне
харчування, можна переглянути,
перейшовши за
OR-кодом
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ШЛАГБАУМИ У ДВОРАХ — ПІД
ЗАБОРОНОЮ? ЩО ТРЕБА ЗНАТИ

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

Шлагбауми у дворах, напівкулі,
які унеможливлюють проїзд та
«блокатори» на місцях для паркування. Ними рясніють тернопільські двори, а шлагбауми з одного боку не перетворюють двори
в паркувальну зону для сторонніх
авто, а з іншого додають ще й
чимало клопоту автомобілям оперативних служб.

Заважають швидкій і
пожежникам
— Для швидкої шлагбауми при
в’їзді у двори — це серйозна проблема,— підтвердив керівник КНП
«Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Михайло Джус. — Але бригади дають
собі раду. Автомобіль стає, медики
йдуть пішки, аби швидше дістатись до пацієнта. А це все впливає
на час доїзду і надання допомоги
тим, хто її потребує.
Як з’ясувалось, і для рятувальників блокатори, напівкулі, шлагбауми та щільно заставлені автомобілями двори — неабияка проблема.
— Іноді, під час слідування
до місця надзвичайної події, вогнеборцям доводиться зіштовхуватися з труднощами, пов’язаними зі
складністю проїзду прибудинковими територіями, а також проблемами розстановки техніки для гасіння
пожежі, — пояснив речник головного управління ДСНС в області
Сергій Данілін. — Адже ні для кого
не є таємницею, що прибудинкові
території населених пунктів, осо-

бливо в темну пору доби, перетворюються у місця несанкціонованих
стоянок приватного автотранспорту, який іноді повністю перекриває
проїзд вглиб дворів.
Автовласники не лише на свій
розсуд паркують авто, а й встановлюють поруч з будівлями металеві
чи інші конструкції для обмеження
руху, перекриваючи доступ на подвір’я іншому транспорту. Тож бу-

Якщо земля
надана в постійне
користування,
мешканці не можуть
приймати будь-які
рішення самостійно
ває, що для того, аби забезпечити
доступ пожежно-рятувальної техніки до місця гасіння пожежі, рятувальникам доводиться вивільняти
в’їзд у двори від припаркованих
автомобілів та проводити демонтаж
обмежувачів руху.

Кивають один
на одного
В інтернеті ми зустріли чимало
порад, як встановити шлагбауми
в дворах будинків. Причому законно — із посиланням на законодавчу базу. Проте, як виявилось
всі «обмежувальні» конструкції
у Тернополі — незаконні.
Відповідно до п. 2 р. ІІІ Правил
благоустрою ТМТГ, забороняється
самовільне встановлення засобів
організації дорожнього руху, також
заборона встановлення технічних

Рішення про демонтаж приймає комісія
Якщо шлагбаум встановлено
з порушеннями, що буде?
— Робоча група, після проведеного обстеження та виявлення факту несанкціонованого
встановлення технічних засобів
регулювання дорожнього руху,
надаватиме висновок відповідному виконавчому органу
Тернопільської міської ради
для підготовки та винесення
на розгляд виконавчого комітету Тернопільської міської
ради проекту рішення щодо

усунення порушень у сфері
благоустрою, демонтажу незаконно встановлених обмежувачів, — запевнила Оксана
Ілліч. — За потреби, до роботи
групи залучатимуться депутати,
працівники патрульної поліції,
представники обслуговуючих
організацій.
Демонтовуватимуть передусім ті пристрої, на встановлення яких поскаржиться бодай
один мешканець, запевнили у
міськраді.

АРХІВ РЕДАКЦІЇ

Житлова зона  Муніципали кивають у
бік патрульних, мовляв, всі дозволи через
поліцію. Ті стверджують, що жодного
стосунку до встановлення шлагбаумів
не мають, мовляв, це все компетенція
міськради. А там повідомили, що
шлагбауми встановлювати у дворах
взагалі… заборонено

Часто мешканці самостійно приймають рішення про встановлення шлагбаумів. Однак
переважно таке рішення, виходить, незаконне, і конструкції можуть демонтувати
засобів регулювання дорожнього
руху без погодження з відповідними органами Національної поліції, передбачена п. 6 ст. 16 Закону України «Про благоустрій
населених пунктів», — запевнив
начальник управління муніципальної поліції міськради Ігор Максимів. — Разом з тим, рішенням
виконавчого комітету № 1225 від
22.12.2021 створено постійно діючу
робочу групу для вивчення законності встановлення технічних засобів організації дорожнього руху.
Проте «відповідні органи Національної поліції», у даному випадку управління патрульної поліції
в області, бо саме вони опікуються безпекою дорожнього руху, ані
сном, ні духом, що мають погоджувати будь-які засоби, в тому числі
і шлагбауми.
— Шлагбаум не є технічним засобом організації дорожнього руху,
тому поліція їх не погоджує нікому,
і ніколи не погоджувала, — запевнила речниця управління патрульної поліції Катерина Басалига.
І перелічила власне технічні засоби. Шлагбаумів серед них немає.

Шлагбауми таки
заборонені!
В управлінні ЖКГ міськради теж
запевнили, що без погоджень із поліцією шлагбауми встановлювати
заборонено. Оксана Ілліч, головний спеціаліст відділу благоустрою
та екології, повідомила про всі
законодавчі акти та документи,
на підставі яких ця заборона діє.
— Законом України «Про благоустрій населених пунктів», зокрема ст. 13 передбачено, що
прибудинкова територія належить
до об’єктів благоустрою населеного пункту, а в ст. 16 йдеться, що
на об’єктах благоустрою заборонено встановлення технічних засобів
регулювання дорожнього руху без
погодження з відповідними органами Національної поліції, — про-

коментувала Оксана Ілліч.
Зміни та доповнення до Правил благоустрою Тернопільської
міської територіальної громади, які
регулюють дані питання, депутати
ухвалили 26 червня 2020 р. Номер
рішення: 7/51/8.
Зокрема там йдеться:
— недопущення розміщення
(паркування) автотранспортних
засобів, механізмів на внутрішньоквартальних проїздах, прибудинкових територіях, що пере-

шкоджають руху спеціалізованого
автотранспорту (швидка медична
допомога, пожежна, прибиральна
техніка тощо), а також створюють
незручності для мешканців;
— недопущення самовільного
встановлення засобів організації
дорожнього руху (напівсфери,
блокіратори, бетонні блоки, шлагбауми тощо), об’єктів зовнішньої
реклами, торговельних лотків, павільйонів, кіосків тощо, без відповідних погоджень.

Лише одне ОСББ має дозвіл
СЕРГІЙ ЛУПАК, ГОЛОВА
ГО «РАДА ГОЛІВ ОСББ
М. ТЕРНОПОЛЯ»:

— У Тернополі є
лише одне ОСББ,
яке отримало дозвіл
на встановлення воріт в тупиковому дворі на «Дружбі». Такий дозвіл
мешканці отримали ще до 2020 р,
тобто, до внесених до Правил благоустрою змін. Хоча чимало ОСББ
самовільно встановили шлагбауми,
прийнявши такі рішення на зборах.
Якщо бодай одна людина буде
проти – такі обмежувачі краще не
встановлювати. Адже всі мешканці
мають право на вільний доступ до
прибудинкової території.

Коли йдеться про встановлення
шлагбаумів, потрібна згода всіх
співвласників. Якщо навіть на місце виїде комісія, їм покажуть протокол зборів ОСББ, що всі без винятку
власники дали свою згоду. Щодо
демонтажу – це вирішуватиме комісія, яка виїжджатиме і оглядатиме
об’єкти, на які є скарги.
Чимало залежить і від того, у чиїй
власності земельна ділянка. Якщо
у власності ОСББ, а таких в Тернополі дуже мало, перевага буде на
користь мешканців.
Якщо земельна ділянка надана в
постійне користування, мешканці
не можуть приймати будь-які рішення без згоди органу місцевого
самоврядування.

ДОВІДКА
Технічні засоби:
— спеціальні технічні засоби, призначені для організації та регулювання дорожнього руху (дорожні
знаки, інформаційні табло, дорожня розмітка, сигнальні стовпчики,
транспортні та пішохідні огородження різних типів, світлофорне
обладнання).
У Правилах дорожнього руху, п.
15 «Зупинка і стоянка», чітко зазначено:
На проїзній частині забороняється

встановлення предметів, що перешкоджають проїзду чи паркуванню
транспортних засобів, за винятком
випадків:
• оформлення дорожньо-транспортної пригоди;
• виконання дорожніх робіт або
робіт, пов’язаних із зайняттям
проїзної частини;
• обмеження або заборони руху
транспортних засобів та пішоходів у випадках, передбачених
законодавством.

СПІВПРАЦЯ
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Здоров’я дітей
 Запорукою
видужання
онкогематологічних
хворих є те, що
вони звернулися
за допомогою на
початкових стадіях
захворювання.
Медики міської
дитячої лікарні
радять, на що
потрібно звертати
особливу увагу
НАТАЛІЯ СУМСЬКА

Дитяча онкологія є однією з
найгостріших проблем сучасного
світу і є однією з провідних причин смертності дітей і підлітків
у всьому світі. Водночас, дитяча
онкологія — не смертний вирок,
а виліковна в сучасних умовах
хвороба. Досвід європейських
країн доводить, що 75–80% дітей
із діагнозами злоякісних пухлин і
лейкозів мають шанси знову бути
здоровими. У Тернополі якісну
медичну допомогу гематологічним та онкогематологічним
хворим надають у КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня». Онкогематологічне
відділення працює тут уже понад
35 років.

Для нас це був шок
Коли батьки, переважно раптово, дізнаються непростий діагноз
свого сина чи доньки, вони впадають у відчай. Але потім починається боротьба. І якщо все зроблено
вчасно і грамотно, то вона закінчується успіхом.
Історія маленького тернополянина Артемчика вражає… Йому
лишень три рочки. Він активний,
допитливий і грайливий хлопчик.
У нього ще все життя попереду,
на жаль, у зовсім ранньому віці
він вже встиг пережити багато
випробувань. Майже два роки
тому в хлопчика діагностували
онкологічне захворювання, дитину прооперували, а потім хлопчик
проходив курси хіміотерапії.
Кілька місяців у лікарняній
палаті, бажання побачити маму
та швидше повернутися додому.
Артемчик не розумів, чому так
довго вони були в лікарні. Бабуся пані Мирослава зі сльозами
на очах пригадує, коли дізналися
про хворобу.
— Ми візуально побачили зміни, звернулися до лікаря, пройшли
обстеження, нам сказали діагноз.
Пухлина злоякісна. Для нас це був
шок! Не дай Боже нікому такого

АРХІВ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ

РАК – НЕ ВИРОК, ЯКЩО ЛІКУВАТИ

Історії діток, які борються з раком, непрості. Але маленькі
пацієнти сміливо виконують усі рекомендації лікарів
переживати, — щиро промовляє
жінка. — Ми дуже дякуємо медикам за те, що оперативно відреагували, встановили діагноз, одразу
провели операцію. Ми завдячуємо
і працівникам міської дитячої лікарні за чуйність, професіоналізм і
те, що підтримували нас у боротьбі
з непростою недугою.

Як одна сім’я
Чуйні, добрі і турботливі. Так
про медиків дитячої лікарні відгукується пані Наталія. У її шестирічного сина Дем’янчика діагностували рак крові.
Про хворобу сина дізналися
несподівано. Звісно, таке пережити
дуже непросто.
— Раніше нічого його не хвилювало, періодично хворів у садку,
але, знаєте, то в багатьох діток

«Діткам, які
лікуються, бажаю
якомога швидшого
одужання. Вони всі
дуже сміливі, вірю в
кожного з них»
буває. Ми здавали аналізи, нічого не віщувало біди. Потім він
пожовтів, ми звернулися до лікарів. Здали аналізи і дізналися, що
в нас — онко. Але вже навіть у цей
момент лікарі підтримали нас. Нам
не просто озвучили діагноз, нам
повідомили, що син хворий, але
це виліковується, з таким живуть,
створюють сім’ї. У нас одразу вселили віру та надію, тому ми одразу
налаштувалися на перемогу над
хворобою, — каже жінка.
За пів дня, коли дізналися діагноз, життя родини перевернулося
з ніг на голову, каже тернополянка. На задній план відійшли всі
неважливі речі.
— Для нас стали байдужими всі

ті речі, на яких ми раніше зациклювали увагу. Здоров’я дитини —
ось що найголовніше, за що ми
боремося, і про що думаємо щодня. Я всім серцем хочу повернутися до звичного ритму життя, але
воно в нас тепер точно інакше.
У пріоритеті — лікування та виконання рекомендацій лікарів, щоб
це мало позитивний результат, —
каже мама.
Таких історій, на жаль, багато.
Не дивлячись на всі труднощі,
оптимізму батьків і діток можна
лишень повчитися! Вони мають
віру, надію та прагнення. А головне — що і самі медики вселяють у них надію та віру в кращий
завтрашній день.

Як працює
відділення
Медичний колектив онкогематологічного відділення надає
високоспеціалізовану лікувально-діагностичну, консультативну
та організаційно-методичну роботу
та екстрену допомогу хворим дітям.
Також проводить комплекс реабілітаційних заходів, спрямованих
на соціальну і трудову адаптацію
онкологічних хворих та проводить
експертизу з питань призначення
соціальної державної допомоги та
дитячої інвалідності. Завідувачка
відділення — Людмила Рудько.
— Працюємо вже 35 років. Донедавна наше відділення було єдиним
в області, де надають допомогу гематологічним, онкогематологічним
чи онкологічним хворим діткам.
У середньому протягом року в нас
лікуються 450–600 малюків з різними нозологіями (діагнозами —
прим. авт.), — говорить вона.
За даними сайту міської дитячої лікарні, медики онкогематологічного відділення проводять
відбір і скерування хворих дітей,
котрі за показами направляються
на консультацію чи стаціонарне

У онкогематологічному відділенні є скринька
хоробрості. Дітям дають подарунки
лікування в НДСЛ «ОХМАТДИТ»
м. Києва чи до провідних фахівців спеціалізованих кафедр вищих
навчальних закладів та медичних
закладів вищого рівня акредитації.
Вони ж скеровують гематологічних
та онкогематологічних хворих дітей
в Міністерство охорони здоров’я
для направлення їх на лікування
за кордон, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
8 грудня 1995 р. № 991.
У відділенні лікуються хворі діти
з гострими і хронічними лейкеміями, лімфогранулематозом, неходжкінськими лімфомами, апластичними анеміями, гістіоцитозами,
тромбоцитопенічною пурпурою,
гемолітичними анеміями, геморагічними васкулітами, гемофіліями,
дефіцитними анеміями, лімфаденітами та іншими нозологіями.
Медикаментозне забезпечення
хворих дітей здійснюється лікарськими засобами, які заклад отримує централізовано, за кошти
державного бюджету. Тож батькам
нічого оплачувати не потрібно.
Комплекс заходів, які в лікарні
здійснюють протягом останніх років у рамках Державної програми
«Дитяча онкологія», сприяв позитивним змінам у сфері боротьби
з онкогематологічними захворюваннями у дітей міста та області.
Впровадження клінічних протоколів лікування онкогематологічної
патології у дітей сприяли досягненню тривалої комплексної ремісії та
безрецидивного 5‑річного виживання і повного видужання хворих
та зменшенню смертності дитячого
населення Тернопільської області.
Що ж потрібно знати батькам,
які симптоми повинні насторожу-

вати, на що саме звертати увагу,
щоб не пропустити серйозних
змін?

Симптоми, які треба
знати
— Якщо дитина бліда, погано
їсть, незвично температурить,
раптово схудла, відчуває свербіж,
є часті носові кровотечі, потрібно звернутися до лікаря. Адже
запорукою видужання онкогематологічних хворих є те, що вони
звернулися до нас на початкових
стадіях захворювання, а не розгорнутих клініко-лабораторних
проявах, — наголошує завідувачка
відділення Людмила Рудько. — Гірше буває, коли дитина приїжджає
уже в термінальному періоді, коли
і лікарі, на жаль, нічим зарадити
не можуть.
Лікувальний заклад забезпечений
необхідною якісною апаратурою,
чітко і якісно працюють клінічний
і біохімічний аналізатори, у відділенні проводять кістково‑мозкові
пункції, стернальні пункції, дуже
гарна налагоджена діагностика коагулопатій (порушення згортання
крові), перераховує пані Рудько.
— Якщо потрібна допомога,
звертайтесь у наш заклад. Діткам, які лікуються, бажаю якомога швидшого одужання. Вони всі
дуже сміливі. У нас організована
скринька хоробрості, після кожної
пункції малюки отримують подарунок. Протягом 11‑ти місяців, коли
триває інтенсивна терапія, вони
всі стають з нами як єдина сім’я,
люблять нас, як і ми їх. Тому бажаю їм лише здоров’я та швидкого
повернення додому, — завершує
співрозмовниця.

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО РОБОТУ
МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ,
ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.
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ЯКИЙ ВИГЛЯД МАЮТЬ СІМ ГОЛОВНИХ
В'ЇЗДІВ У ТЕРНОПІЛЬ
Цікаво  В’їзд до міста ще називають його обличчям. І не дивно,
адже це перше, що бачать водії, пасажири, туристи. Тернопіль має аж
сім в'їздів. Чи на всі приємно дивитися, читайте в нашому матеріалі
Дорога на Підгороднє

Зі сторони Підгороднього
гарна, рівна дорога. Однак,
після завершення кільцевої
розв’язки, тротуар в поганому
стані. В’їзд помітно здалеку –
великий постамент з назвою та
гербом міста, а також роками
заснування, біля нього кілька-

метровий флагшток.
Та якщо підійти ближче, то
видно, що постамент давно
потрібно перефарбувати. Подекуди фарба цілком відпала
і видно бетон. Флагшток вже
давно іржавий, а прапор на
ньому вигорів на сонці.

Львівський напрямок

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

Журналісти «RIA плюс» побували на головних в’їздах
до Тернополя та перевірили, який вони мають вигляд.
Дивлячись на них, можна зрозуміти, у яке місто ти потрапив. Однак було й чимало недоліків.

Дорога зі сторони Збаража

Дорога на в’їзді зі
сторони Збаража також рівна, чиста. Псує
вигляд зігнутий знак
про наявність лікарні за два кілометри,
що розмістили якраз
перед постаментом

з назвою міста. Сам
постамент великий
і помітний здалеку,
однак давно потребує
оновлення. Принаймні, аби пофарбували
його та флагшток поруч.

Напрямок на Білу

Зі сторони Білої
місцем, де починається Тернопіль, можна вважати зупинку з
відповідною назвою.

Зупинка, до слова, досить стара і з обдертою
фарбою. Тротуари біля
неї подекуди в ямах,
однак дорога рівна.

Дорога на Теребовлю

Дорога на Гаї-Шевченківські

На львівському напрямку дорога також у хорошому стані.
Є і постамент. Менший, аніж в
сторону Підгороднього, однак
новіший. За кілька десятків метрів від нього вздовж дороги

встановили табличку з написом
«Молодіжна столиця України.
Тернопіль». Як постамент, так
і табличка виглядають новими.
Помітних слідів ржавіння чи
висвітлення фарби немає.

В’їзд за Збаразьким кільцем

В’їзд за Збаразьким кільцем
виглядає новішим. Дорога
рівна.
Постамент з назвою міста
має вигляд такий, ніби його

пофарбували нещодавно. В
порівнянні з ним, табличка з
назвою міста за кілька десятків
метрів від постаменту виглядає
малопомітною.

Зі сторони Гаїв-Шевченківських рівна дорога, є відбійники. Рослинність за ними псує
загальний вигляд. Зрозуміти, що ви в’їжджа-

єте у Тернопіль, можна
за відповідною табличкою, як і на львівській
дорозі. Територія досить чиста, а сміття ми
не помітили.

Теребовлянський напрямок. Дорога рівна, а
тротуари в ямах. Подекуди немає бордюрів. Помітно, що напис на в'їзді
в місто з цього напрямку
створили ще кілька десятків років тому. Він
досить старий, а фарба
на ньому вже бліда. Флагшток іржавий, а прапор
на ньому приспущений і
вигорілий на сонці. Щоб
осучаснити сам напис,
біля нього намалювали

обличчя козака. Однак
на загальному фоні воно
ситуації не рятує.
Як ми переконалися,
деякими з тернопільських в’їздів можна пишатися. Вони мають гарний, охайний вигляд та
впадають в око. Інші ж
– радянські, старі, перемальовані у патріотичні
кольори. За ними рідко
доглядають, а якщо і поправляють їх вигляд, то
тільки косметично.

ДІТИ
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СТВОРИЛА «ДІМ МИЛОСЕРДЯ»

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

У «Домі милосердя» в Чорткові
зараз живе понад 100 людей різного віку та проходять реабілітацію
понад 150 дітей з різних районів з
важкими формами аутизму, ДЦП,
синдромом Дауна та іншими вадами. Тут вирує своє життя: вихованці щодня займаються з педагогами,
реабілітологами, які навчають бути
пристосованими до життя.
Опікується ним Бучацька єпархія
УГКЦ. Крім хворих діток, у Центрі
також проживають одинокі матері, малозабезпечені родини, ті, які
за певних обставин не спроможні
допомогти собі і своїм дітям.
Побудували й облаштували «Дім
милосердя» благодійники, допомагає греко-католицька церква.
Навчати реабілітації дітей туди
приїздять спеціалісти з Італії та
США. Водночас, закладу бракує
грошей. Причина в тому, що в районному та обласному бюджетах
коштам знаходять більш «доцільне» призначення, а на дітей,
які так потребують підтримки від
держави, їх не вистачає.

«Дому милосердя»
вже 10 років
Знайомимось із керівницею
центру соціальної реабілітації та
благодійної організації «Дім милосердя» Тетяною Дубиною. Ця
жінка щодня віддає свій час та
серце дітям з інвалідністю.
Пані Тетяна розповідає, що
на початку заклад задумували, як
місце для денного перебування
дітей з інвалідністю та місце для
соціально-психологічної реабілітації. Але вже на початку роботи
волонтери зрозуміли, що обсяг
роботи в соціальній сфері значно
більший.
— «Дім милосердя» заснували ще
десять років тому і вже п’ять років,
як нам вдалось переїхати у нову
будівлю. У мене непроста історія
створення цього закладу. В мого
молодшого сина аутизм. 11 років
я жила в Італії, він народився там.
В Україну ми повернулись, коли
Іванкові було 3,5 рочки і почали
проявлятись перші симптоми. Це
був 2011‑ий рік. Нам треба було
об’їздити всю Україну, аби медики могли поставити правильний
діагноз та знайти можливість
реабілітації, — розповідає Тетяна
Дубина. — Ми пройшли усі ті випробування, які проходять сім’ї,
в яких ростуть діти з інвалідністю.

Іванкові правильний діагноз поставили аж в семирічному віці, але
на цьому випробування не закінчились, адже центр реабілітації для
дітей з інвалідністю знайти було
непросто.
— У Чорткові вже тоді існував
міський центр реабілітації, ми прийшли в те приміщення, яке тоді
було в підвалі міської ради. Там
було двоє діток та вісім працівників. Мені було дуже страшно,
бо за кордоном я бачила, як турбуються про дітей з особливими
потребами. А тут… Все по-іншому. Батьки і діти залишаються самі
в тій боротьбі. Був розпач, — згадує
співрозмовниця.
Але здатись жінка не могла. Їй
було заради кого боротись.
— Тоді я прийшла до Владики
Дмитра (Григорака), єпископа Бучацької УГКЦ та сказала, що маю
два варіанти: повернутись в Італію,
де для моєї дитини буде все, або
пробувати самим створити умови
для реабілітації таких дітей, як мій
син. Тоді Владика благословив мій
намір із створенням невеликої гру-

«Були діти з ДЦП,
яких знаходили
просто посеред бару,
в якому випивала
мама… Були і інші
прикрі випадки»
пи, у якій ми могли б допомагати
дітям і сім`ям, які їх виховують, —
розповідає пані Дубина.
Із 2013‑го офіційно існує благодійна організація «Дім милосердя»,
згодом вдалось зняти квартиру,
де проводили зустрічі з дітьми,
почали шукати спеціалістів, які
змогли б проводити реабілітацію.
Згодом дітей, яким потрібна допомога, було вже стільки, що місця
в невеликій квартирі було замало. Кілька років пані Тетяна, яка
вже мала команду однодумців та
певний час працювала з дітьми,
яким так потрібна була допомога,
безуспішно просила у влади передати їм приміщення для центру.
Але зробити це вдалось лише після
подій Майдану в 2014‑му.

Центр утримує
церква
Спочатку центр функціонував
лише на першому поверсі, але
до 2017‑го розмістився на усіх п'яти
поверхах. Тут є понад 70 працівників та кілька напрямків роботи.

АРХІВ БО «ДІМ МИЛОСЕРДЯ»

Благодійність  За десять років
існування це місце стало єдиним шансом
на щасливе життя для сотень дітей з
усієї області. Тут надають допомогу та
реабілітацію малюкам із різними вадами
розвитку

У «Домі милосердя» живе понад 100 людей різного віку та проходять реабілітацію
понад 150 дітей з різних районів, багато з них мають важкі захворювання
Зараз тут є відділення денного
перебування та соціально-психологічної допомоги, відділення транзитного проживання, відділення
раннього втручання. Є також центр
соціально-психологічної допомоги,
який допомагає ветеранам АТО,
колишнім в'язням, особам, які
зазнали домашнього насильства.
— У нас з’являлось все більше
дітей. І так дав Бог, що ми закінчували поверх за поверхом. З часом
виникла потреба в цілодобовому
перебуванні дітей. Були діти, яких
ми знаходили просто посеред бару,
в якому випивала мама… А в дитини ДЦП, вона голодна, брудна,
бо мама випиває. Були випадки,
коли такі, особливі діти, просто
деградували, бо батьки не могли
дати раду не те, що дитині, а самим
собі, — говорить Тетяна Дубина.
За словами директорки центру,
минулого року витрати на заклад
склали 6,5 мільйона гривень. З них
700 тисяч гривень виділила Чортківська міська рада. У бюджеті
на 2022‑ий рік на підтримку «Дому
милосердя» в бюджеті закладено
800 тисяч гривень.
Усі решта витрати мають покривати благодійники. За словами керівниці закладу, постійних фондів,
які б покривали потреби закладу,
вони не мають. Доводиться кошти шукати щомісяця. Найбільшою
підтримкою у фінансовому плані
для Дому стала церква.
— Фактично Бучацька Єпархія
постійно в пошуку коштів, аби нас
утримувати. Я щиро дякую Владиці
за те, що вже стільки років він нас
не залишає, бо кількість потребуючих постійно зростає, а цікавості
від влади, як не було, так і немає, —
продовжує пані Тетяна.

Соціальна сфера —
це болюче питання
На запитання, чи змінилась соціальна сфера в Україна за 10 років
роботи в ній, жінка відповідає, що
це питання для неї болюче.
— В Україні взагалі рівень соціальної допомоги та проєктів
запущений. І я не боюсь про це
говорити, бо мовчання точно нічого не змінить. Якщо є такі державні
установи, на їх стан уваги не звертає ніхто, а кошти виділяють «для
галочки». Більше виділять на проведення якоїсь акції, де можна гарно сфотографуватись, аніж на рік
існування центру реабілітації.
У нашій країні роблять дороги,
розвивають інфраструктуру, так,
це все добре, але соціальній сфері
зараз увага потрібна, як ніколи.
Бо інакше ми будемо збільшувати
кількість місць в тюрмах, кількість
наркологічних центрів та кількість
інвалідності, — каже жінка.
Починати таке реформування,
за її словами, потрібно з роботи
соцслужб, адже чимало з тих дітей,
які потрапили в «Дім милосердя»
у віці 5–6 років, мали бути вилучені з сім’ї ще при народженні.
За словами Тетяни Дубини, уже
не раз вона пропонувала рішення,
яке б могло врятувати тисячі доль.
— Створити при ОТГ центр допомоги для осіб та дітей з інвалідністю. У цих центрах обов'язково
мають працювати особи з інвалідністю, батьки дітей з інвалідністю, які мають певні вищі освіти
і будуть доносити проблеми владі
та подавати пропозиції, — вважає
жінка. — А ще побудова центрів.
Вони не мають триматись на тому,
що це є комунальна установа, і

лише в такому випадку отримувати
фінансування від держави. За законом, державне фінансування може
бути лише для комунальних установ. Але якість надання там послуг
для дітей під питанням.
Тетяна Дубина вважає, що гроші мають йти за дитиною чи особою з інвалідністю. Тоді центри,
які вже працюють якісно, будуть
мати можливість працювати і розвиватись ще краще. Зменшиться
зростання інвалідності, кількості
дітей, які опинилися у складних
життєвих обставинах, бо будуть
вчасно виявляти цих дітей і направляти на виховання.
— Є дитина з важкою формою
аутизму, якою ніхто не займається.
Ти бачиш через півроку цю дитину,
яка ходить між другими дітьми,
вона грається, спілкується. За рік
вона вже говорить, за півтора року
вже співає, вона спокійно поводить
себе в соціумі. Заради цього ми
працюємо, заради цього живемо,
але хочемо, щоб таке майбутнє
мали діти не лише в нашому місті, — каже пані Тетяна.

Довідка
Реквізити для переказів у гривнях
Отримувач:
БО «Дім милосердя»
ЄДРПОУ 39807495
ПАТ КБ «ПриватБанк»
МФО банку 338783
р\р – UA 16338783000002600505511890
Номер карти:
5169 3305 2155 4227
телефон для довідок
068 625 7362
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ЗИМОВИЙ РЕЛАКС У ЧАНІ. ДЕ
ПОКУПАТИСЯ І ЗА СКІЛЬКИ
Корисне  Їдете на чани в Карпати,
а можна насолодитися ними в межах
області. Місця для зимового відпочинку у
гарячих купелях Тернопільщини зібрали
журналісти «RIA плюс»

KOTOVEL, БАЗА
ВІДПОЧИНКУ
Котовель розташований у
Бережанах. Територія бази
розкинулася біля лісу, тому
там завжди свіже та чисте
повітря.
На території відпочинкової бази розташований
котедж, баня, альтанка з
мангалом та літній басейн
з неймовірною підсвіткою
увечері.

КЛУБ ВЕРХОВОЇ ЇЗДИ
«СТАРА ПІДКОВА»
Крім верхової їзди неподалік Тернополя, у напрямку
Кутківців, пропонують баню
на дровах та гарячий чан.
До гарячого чану додають
аромаолії, трави та морську

Тут гостям пропонують:
 Чан
 Сауну на дровах
 Басейн
Чан коштує 400 грн за годину з людини, повідомили
нам у базі відпочинку. Мінімальне замовлення — на
три години. У чані може поміститися до восьми людей.
Адреса: Цегельна вулиця,
4, м. Бережани
Телефон: (096) 200 92 00

сіль.
Чан коштує 350 грн за годину з людини. Мінімальне
замовлення чану — 3 години.
Адреса: вулиця Бригадна,
25, м. Тернопіль
Телефон: (098) 57 56 630

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

Чан — це великий котел, що стоїть над вогнем
та заповнений, здебільшого, мінеральними водами.
У нього додають лікувальні трави та хвою. Відтак,
таке купання має ще й терапевтичний ефект.
Поціновувачі такої купелі радять купатися у
чанах саме взимку.

ПАНОРАМА HILL,
ВІДПОЧИНКОВИЙ
КОМПЛЕКС
Відпочинковий комплекс
«Панорама Hill», що біля
Чорткова, пропонує:
 Ресторан
 SPA-комплекс
 Оздоровчі чани
 Сауна
 Відкритий басейн
 Хоспер меню (стейки,
ковбаски, овочі гриль,
реберця, чіабата)
У будні дні чан коштує
500 грн з людини за годину,
а у вихідний та святковий

день — 600 грн.
Мінімальне замовлення
чану — 2 години.
У вартість чанів входять
охолоджучий басейн, кімната для відпочинку (стіл, диванчик, роздягальня, ванна
кімната, засоби особистої гігієни, фен для волосся, WIFI, ТБ). За додаткову плату
можна замовити сауну, взяти в оренду халат чи рушник
та придбати тапочки.
Адреса:
с. Горішня Вигнанка,
вул. Чортківська, 48
Телефон: (097) 730 01 01
VILLA STELLA
Розташована вілла поблизу Тернополя, у с.
Лозова біля лісу. Це спацентр здоров'я. Тут є різні
відпочинкові зони. Серед
спа-послуг пропонує своїм
гостям:
 Чан
 Джакузі
 Мінібасейн (купель)
 Баня на дровах
 Відпочинкова кімната
Тут діють різні пакети послуг. Але окремо, як нам
повідомили менеджери,
можна замовити відпочинок у спа-зоні. За годину
— 800 грн з людини. У цю
ціну входить відпочинкова
кімната, тому на кілька годин підійде.
Адреса: с. Лозова, вул.
Вишнева, 17
Телефон: (068) 110 14 14

Температура на вулиці може бути мінусовою, а
у чані — 33-55 градусів. Сталу температуру води
постійно підтримує вогонь. Така різниця температур має оздоровчий і релаксуючий ефекти. Саме
за ними і полюють туристи, особливо у період
зимових свят.
Сайт top20.ua допоміг нам обрати найпопулярніші місця для зимового відпочинку у чанах із
найкращими відгуками. Обирайте на свій смак!

ПРИВАТНА САДИБА
«БАБИНА СТОДОЛА»
Відпочинковий комплекс
розташований в селі Рудка, Кременецького району
Тернопільської області.
Навколо мальовнича природа, ставок, ліс, пляж. За
12 км від садиби є українська святиня – Почаївська
лавра.

Для оздоровлення і релаксу тут пропонують баню,
чан, бджолотерапію.
Мінімальне замовлення
чану — 2 години. Його вартість на людину складає 700
грн за 2 години і 900 грн за
3 години.
Адреса: с. Рудка Тернопільська область
Телефон: (097) 858 7328
«СМЕРЕКОВА ХАТА»,
ВІДПОЧИНКОВИЙ
КОМПЛЕКС
Комплекс «Смерекова
хата» — це унікальний відпочинок у колі друзів чи з
сім'єю. Розташований він
неподалік м. Кременець
поруч з чарівною природою, свіжим повітрям та в
осередку спокою.
На закритій території
комплексу є:
 Котеджі
 Альтанки
 Сауна
 Хвойний чан
 Дитячий майданчик
 Спортмайданчик
 Басейн
 Російська баня
 Відпочинкова зона
 Ресторан
Вартість хвойної купелі
— 1000 грн за 2 години з
людини. Кожна наступна
година — 200 грн.
Адреса: Кременецький
р-н., с. Кімната, вул. Набережна, 29
Телефон: (097) 72 35 304
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У 2-Й МІСЬКІЙ ЛІКАРНІ МОЖУТЬ
ПЕРЕСАДЖУВАТИ НИРКИ І СЕРЦЕ
Медицина 
Один із медзакладів
Тернополя на
початку січня
отримав ліцензію
на трансплантацію
органів. Тут
можуть проводити
пересадки нирок та
навіть серця

Коли почнуть
проводити
пересадки

Двоє лікарів із закладу пройшли
спеціальні навчання та тепер мають право проводити такі операції, розповідає медичний директор з медичного обслуговування
населення Тернопільської міської
лікарні № 2 Віктор Кміта.
— Щоб провести таку пересадку, насамперед, потрібно знайти
донорський орган, наприклад,
нирку. Забір органа можна провести від живого донора, до прикладу, від родича, якщо він підійшов
за всіма параметрами. А також

АРХІВ ЛІКАРНІ

— Отримати ліцензію вдалося
завдяки виконанню всіх умов від
Національної служби здоров’я
України щодо забезпечення закладу необхідною апаратурою та
вивченням кваліфікованих спеціалістів для розвитку трансплантології у нашій лікарні, — розповідає директор Тернопільської
міської лікарні № 2 Ростислав
Левчук. — Наразі ми уже можемо виконувати пересадку серця
та нирок.
Тепер місцеві медики можуть
не лише провести операцію з
пересадки, але й проводити забір органів та транспортувати їх
в інші медзаклади.
— У закладі планується здійснювати як пересадку органів, так
і мультиорганний забір органів
для пересадки їх в інших медичних закладах, — додає медичний
директор з медичної частини
Віталій Привроцький. — По всій
Україні діяльність модерується трансплант-координатором.
Окрім цього, функціонує Єдина
державна інформаційна система
трансплантації органів та тканин — база, де міститься інформація, у який регіон потрібно той
чи інший орган, чи донор по всіх
генетичних параметрах підходить
для реципієнта.

АРХІВ ІГОРЯ СОБЧУКА

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

Зараз у лікарні практично все готове для пересадки: є
ліцензія, кваліфіковані лікарі та медичне обладнання

21-річний Ігор Собчук уже рік живе із пересадженою
ниркою, щоправда, операцію робили за кордоном

у випадку, якщо від людини, яка
погодилась стати донором, зафіксовано смерть, — каже медик. —
Зараз ми маємо ліцензію, маємо
інструменти, маємо кваліфікованих працівників. Але зрозуміло,
що це не питання одного дня.
Наразі відомо також, що в області вже скоро почне працювати
трансплант-координатор.
Які завдання трансплант-координатора? Передусім їм потрібно
спілкуватися з донорами та їхніми
сім’ями і людьми, які очікують
на трансплантацію. А також вже
за фактом проведення трансплантації — з донором, реципієнтом
та членами їхніх сімей.
Це люди, які будуть забезпечувати буквально весь цикл організації процесу: від отримання
інформації про донора та згоди
на донорство — до організації
швидкої передачі органа до трансплантаційного відділення. Зокрема, вчасно та систематично оновлюватимуть інформацію у Єдиній
державній інформаційній системі
трансплантації (ЄДІСТ).
Ще одне важливе завдання
трансплант-координаторів — інформування населення стосовно
переваг трансплантації для того,
щоб популяризувати.

потребують пересадки, розповідав журналістам нашого видання
раніше головний експерт з трансплантології, доцент Тернопільського Національного медичного
університету Олександр Сусла.
— В Україні це 4–5 тисяч людей за рік. З них 2 тисячі — це
пересадка нирки, приблизно тисяча — пересадка серця. В області на пересадку нирки очікує
в межах 40‑ка людей, печінки —
у межах десяти, так сама цифра і
щодо пересадки серця. Це середні
для України показники, загалом
усі, хто проходить процедури
гемодіалізу, вони є потенційно
реципієнтами, — каже він.

Скільки потребують
пересадки
Нещодавно ми розповідали
історію тернополянина, який
живе з пересадженою ниркою.

Її можна переглянути в матеріалі «Я майже живчик… 20‑річний
Ігор з Шумська розповів, як йому
безкоштовно пересадили нирку».
Закон «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів
людині» прийняли ще у 2018‑му
році, потім зміни до нього вносили і в 2019‑му, і в 2020‑му.
Відповідно до нього, ще на початку 2020‑го в Україні планува-

Медики можуть
не лише провести
операцію з пересадки,
але й проводити
забір органів та
транспортувати їх
ли почати впроваджувати Єдину
державну інформаційну систему
трансплантації органів і тканин,
з допомогою якої мають синхронізувати інформацію про всіх донорів та реципієнтів.
За інформацією МОЗ, відповідно до нового закону, також
можна:
 давати згоду на донорство
за життя;
 обмінюватися органами між
живими донорами, які не є
рідними, так зване перехресне
донорство;
 з'являється трансплант-координатор — зв'язковий між
донором і реципієнтом.
Щороку в Україні тисячі людей

Як стати донором
За життя кожна людина може
написати згоду на донорство органів після своєї смерті. Її потрібно віддати трансплант-координатору будь-якого закладу охорони
здоров’я або працівнику «Українського центру трансплант-координації».
Фахівці внесуть інформацію
до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації
(ЄДІСТ).
Якщо ви раптом передумаєте,
трансплант-координатор так само
зможе внести зміни до системи.
З такою заявою органи після вашої смерті ніхто вилучати не буде
попри рішення рідних.
Ще один варіант — через додаток «Дія». Згодом там має

з’явитися відповідна функція, де
можна буде залишити свою згоду
на донорство, яку додаватимуть
до ЄДІСТ.

Скільки коштують
пересадки
Нещодавно міністр охорони
здоров'я Віктор Ляшко оприлюднив ціни на трансплантацію
органів в Україні. Скільки вартуватимуть пересадки, він розповів
в інтерв'ю «Укрінформу».
Озвучена Ляшком вартість
трансплантації:
 трансплантація печінки від
живого донора — 1 579 165 грн
(у 2020 році — 971 169 грн);
 трансплантація печінки
від померлого донора —
1 428 734 грн (у 2020‑му —
929 125 грн);
 трансплантація нирки від померлого донора — 801 071 грн
(торік — 397 884 грн);
 трансплантація нирки від
живого донора — 788 314 грн
(торік — 357 359 грн);
 трансплантація кісткового
мозку від неродинного донора — 2 484 470 грн (2020‑ий —
1 360 141, 36 грн);
 трансплантація кісткового
мозку від родинного донора —
1 874 969,08 грн (2020‑ий —
1 360 141,36 грн).
Зазначимо, що у випадку трансплантації в Україні — послугу
оплачує НСЗУ. Пацієнту платити
не доведеться.

ПРОГРАМА ТБ
СЕРЕДА, 19 сiчня
UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Вiдтiнки України
06.30 М/с «Пiнгвиненя Пороро»
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 02.10, 05.35
Новини
07.05, 00.00 Погода
07.10 Д/ц «Девiд Рокко. Iндiя
на смак»
08.05, 00.05 Т/с «Шетланд» …
09.00 Божественна Лiтургiя
ПЦУ
11.30, 16.30 Д/с «Дикi тварини»
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу
«По-людськи»
13.10, 01.05 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10 Спорт
15.20 Концерт «Твоя музика.
Ольга Сумська i Вiталiй
Борисюк»
16.25 Буковинськi загадки
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с «Супер - чуття»
19.35 Д/с «Боротьба за
виживання»
20.00 Д/ц «Африка. Звiр на
звiра»
21.25 Чемпiонат Європи УЄФА
з футзалу 2022. Нiдерланди
- Україна
23.05 Перша шпальта
01.50 Невiдомi Карпати
02.35 Енеїда
03.05 Д/ф «Гiдра»
04.20 Д/ф «З України до
Голлiвуду»

1+1
05.30, 03.45 «Життя вiдомих
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 04.35 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
14.45 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Крила кохання» …
20.35 Х/ф «Форсаж 8»
23.05 Х/ф «Назад у майбутнє»
01.30 Х/ф «Форсаж 6»

IНТЕР
05.15, 23.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00, 11.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Планета самотнiх»
15.00, 15.50 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
17.40 «Новини»
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.45 «Подробицi»
21.00 Т/с «Провiнцiал»
00.45 Х/ф «Недоторканi»
04.35 «М/ф»
04.45 «Телемагазин»

ICTV
04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Факти
04.50 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
10.10, 13.30 Х/ф «Той, хто
бiжить по лезу 2049»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.25, 22.45 Т/с «Нюхач»
16.35, 21.25 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ - 2»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20, 02.30 Секретний фронт
00.40 Х/ф «Вулиця Монстро,
10»
03.15 Я зняв!

СТБ
04.55 Т/с «Коли ми вдома»
05.20 Т/с «Комiсар Рекс»
07.00, 11.50 «Битва екстрасенсiв»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«Вiкна-Новини»
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа» …
15.35, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05 «СуперМама» …

20.15, 22.50 Т/с «Папаньки» …
01.25 «Хата на тата» …

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.50 «Kids time»
06.05 М/ф «Том i Джеррi:
Шпигунськi пристрастi»
07.55 «Орел i решка»
10.00 Т/с «Мерлiн»
11.50 «Де логiка?» …
14.00 Х/ф «Геракл: Народження легенди»
16.00, 20.00 «Хто зверху?
Спецвипуски» …
17.55 Т/с «Будиночок на
щастя»
22.00 Х/ф «Училка»
23.55 Х/ф «Американський
пирiг: Знову разом»
02.10 «Вар'яти» …
02.55 «Служба розшуку дiтей
2022»
03.00 «Зона ночi»
04.50 «Абзац!»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 Х/ф «Осляча шкура»
09.45, 22.00 Т/с «Бiблiотекарi»
10.45 Х/ф «Божевiльне
побачення»
12.30 4 весiлля
13.30, 16.00, 02.30 Панянка-селянка
14.30, 05.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
17.00 СуперЖiнка
18.00 Богиня шопiнгу. Екстремальний сезон
19.00, 20.30 Одного разу пiд
Полтавою
19.30, 21.00 Танька i Володька
20.00, 21.30 Сiмейка У
23.00 Країна У
00.00 Казки У Кiно
01.00 Вечiрка 2
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00, 00.20 Т/с «CSI: Место
преступления»
07.50 Х/ф «Пик Данте»
09.55, 20.15 Т/с «Звонарь»
11.55, 19.25 «Затерянный мир»
17.55, 02.10 «Секретные
материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
22.15 Т/с «Перевозчик-2»
02.25 Т/с «Рекс-2»
03.10 «Видеобимба-2»
04.45 «Заложники правосудия»
05.30 Телемагазины
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людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
14.45 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Крила кохання» …
20.35 Х/ф «Перевiзник»
22.15 Х/ф «Назад у майбутнє
2»
00.25 Х/ф «Форсаж 7»
02.55 Х/ф «Стоянка»

IНТЕР
05.15, 23.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00, 10.55 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Планета самотнiх
2»
14.55, 15.45 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
17.40 «Новини»
18.00, 19.00, 03.55 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 03.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Провiнцiал»
00.45 Х/ф «Три дев'ятки»
04.50 «Телемагазин»

UA:перший

СТБ

1+1

04.55 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 Т/с «Комiсар Рекс»
07.35, 11.50 «Битва екстрасенсiв»
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 «Папаньки» …
01.25 «Хата на тата» …

UA:перший

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 «Kids time»
06.05 М/ф «Том i Джеррi:
Повернення в країну Оз»
07.35 «Орел i решка»
09.45 Т/с «Мерлiн»
11.40 «Де логiка?» …
13.45 Х/ф «Джек - вбивця
велетнiв» …
16.00, 20.00 «Хто зверху?
Спецвипуски» …
18.00 Т/с «Будиночок на
щастя»
22.05 Х/ф «Вiдпадний препод»
00.35 Х/ф «Вiдпадний препод
3»
02.35 «Вар'яти» …
02.55 «Служба розшуку дiтей
2022»
03.00 «Зона ночi»
04.50 «Абзац!»

1+1
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04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Факти
04.50 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Секретний фронт
11.10, 13.25 Х/ф «Зiткнення з
безоднею»
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.30, 22.50 Т/с «Нюхач»
16.40, 21.25 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ - 2»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20, 02.20 Анти-зомбi
00.45 Х/ф «Точка обстрiлу»
03.05 Я зняв!

06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Вiдтiнки України
06.30 М/с «Пiнгвиненя Пороро»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.30, 02.10, 05.10
Новини
07.05, 00.20, 03.00, 05.05
Погода
07.10 Д/ц «Девiд Рокко. Iндiя
на смак»
08.05, 00.25 Т/с «Шетланд» …
09.05 Т/с «Знедоленi»
10.10 Д/с «Тваринна зброя»
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
15.15 Бiатлон на Суспiльному.
Кубок свiту. VII етап. Iндивiдуальна гонка, 20 км, чоловiки
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с «Боротьба за
виживання»
20.00 Д/ц «Африка. Звiр на
звiра»
21.40, 00.05, 02.45, 05.45 Спорт
21.55 Полюси
23.00 Схеми. Корупцiя в
деталях
03.05 Енеїда
03.30 Буковинськi загадки
03.35 Д/ф «Вибiр»
04.35 Д/ф «Олександр Довженко: Одеський свiтанок»
05.35, 04.15 «Життя вiдомих
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 04.40 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих

2+2
06.00, 00.25 Т/с «CSI: Место
преступления»
07.50 Х/ф «Тринадцатый воин»
09.55, 20.15 Т/с «Звонарь»
11.55, 19.25 «Затерянный мир»
17.55, 02.15 «Секретные
материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
22.25 Т/с «Перевозчик-2»
02.30 «Видеобимба-2»
04.40 «Заложники правосудия»
05.30 Телемагазины

06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.35 Вiдтiнки України
06.30 М/с «Пiнгвиненя Пороро»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.20, 02.00, 05.10
Новини
07.05, 00.10, 01.55, 02.50, 05.05
Погода
07.10 Д/ц «Девiд Рокко. Iндiя
на смак»
08.05 Т/с «Шетланд» …
09.05 Т/с «Знедоленi»
10.10 Д/с «Тваринна зброя»
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу
«По-людськи»
13.10, 00.15 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.15 Бiатлон на Суспiльному.
Кубок свiту. VII етап. Iндивiдуальна гонка, 15 км, жiнки
17.00, 01.00 Прозоро: про
головне
19.10 Д/с «Боротьба за
виживання»
20.00 Д/ц «Африка. Звiр на
звiра»
21.40, 23.55, 02.35, 05.45 Спорт
21.55 Д/ц «НЛО: Загубленi
свiдчення»
22.50 Д/с «Дикi тварини»
02.55 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»

ICTV

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 Х/ф «Дiвчинка з
сiрниками»
09.45, 22.00 Т/с «Бiблiотекарi»
10.45 Х/ф «Вийти замiж у
високосний рiк»
12.45 4 весiлля
14.00, 16.00, 02.30 Панянка-селянка
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
17.00 СуперЖiнка
18.00 Богиня шопiнгу. Екстремальний сезон
19.00, 20.30 Одного разу пiд
Полтавою
19.30, 21.00 Танька i Володька
20.00, 21.30 Одного разу в
Одесi
23.00, 01.00, 02.00 Країна У
00.00, 01.30 Казки У Кiно
05.50 Кориснi пiдказки
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06.00 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Крила кохання» …
20.15 Х/ф «Перевiзник - 2»
22.05 Х/ф «Назад у майбутнє
3»
00.25 Х/ф «Назад у майбутнє
2»
02.35 Х/ф «Назад у майбутнє»
04.30 Х/ф «Грiнч - викрадач
Рiздва» …

IНТЕР
05.20, 23.20 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00, 11.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Планета самотнiх
3»
14.30, 15.30, 01.00 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
17.40 «Новини»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 02.50 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Пострiл в безодню»
03.20 «Орел i Решка. Шопiнг
2016»
04.05 «Орел i решка. Дива
свiту»

ICTV
04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25, 01.20 Факти
04.50 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
10.10, 20.05 Дизель-шоу …
11.50, 13.10 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 22.55, 01.45 Скетч-шоу

«На трьох»
14.45, 16.15 Т/с «Пес»
17.35 Скетч-шоу «На троих»
16+ Прем'єра
18.45 Факти. Вечiр
00.00 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну-2»
02.50 Я зняв!

СТБ
05.00 Т/с «Коли ми вдома»
05.20 Т/с «Комiсар Рекс»
10.55, 11.50, 14.50, 18.05 Т/с
«Слiпа» …
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«Вiкна-Новини»
19.45 «Мiй секрет. Слава
Камiнська» …
22.50 «Мiй секрет. Актори
серiалу „Крiпосна“ …

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.50 «Kids time»
06.05 М/ф «Том i Джерi:
Форсаж»
07.55 «Орел i решка»
09.50 «Аферисти в сiтях»
15.55 Х/ф «Махач вчителiв»
17.45 Х/ф «Дiвчина з Джерсi»
19.55 Х/ф «Кучерява Сью»
22.00 Х/ф «Ми - Мiллери»
00.30 Х/ф «Татусь мимоволi» …
02.10 «Вар'яти» …
02.40 «Служба розшуку дiтей
2022»
02.45 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 Х/ф «Диявол з трьома
золотими волосинами»
09.45 Т/с «Бiблiотекарi»
10.45 Х/ф «За бортом»
12.55 4 весiлля
14.00, 16.00, 03.15 Панянка-селянка
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
17.00 СуперЖiнка
18.00 Богиня шопiнгу
20.00 Х/ф «Супернянь»
21.30 Х/ф «Супернянь 2»
23.15 Х/ф «Прибулець Павло»
01.15, 02.15 Країна У
01.45, 02.45 Казки У Кiно
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 Т/с «CSI: Место преступления»
07.50 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов»
09.55 Т/с «Звонарь»
11.55 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15, 02.15 «Спецкор»
18.50, 02.45 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Прометей»
21.55 Х/ф «Чужой: Завет»
00.15 Т/с «Рекс-2»
01.15 «Джедаи. Дайджест
2018»
03.15 «Совершенно секретно-2017»
03.40 «Видеобимба-2»
05.30 Телемагазины

СУБОТА, 22 сiчня
UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.35 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.05, 03.45, 05.35
Новини
07.05 Погода
07.15 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
07.30 М/ф «Як козаки у хокей
грали»
07.50 М/ф «Як козак щастя
шукав»
08.05 Невiдомi Карпати
08.25 Вiдтiнки України
09.05 #ВУКРАЇНI
09.40 Х/ф «Авраам: охоронець
вiри»
11.25 Т/с «Хадсон та Рекс» …
13.50 Бiатлон на Суспiльному.
Кубок свiту. VII етап. Масстарт,
15 км, чоловiки
14.40 10 днiв незалежностi
України. День соборностi:
як об'єдналися двi частини
України
15.10 Концерт. ВIА «Кобза»
16.00 Бiатлон на Суспiльному.
Кубок свiту. VII етап. Естафета
4х6 км, жiнки
17.20 Концерт. Наталiя
Валевська
18.15 Д/с «Тваринна зброя»

19.20 Т/с «Паризькi таємницi»
21.25 Д/ц «Африка. Звiр на
звiра»
23.10 Д/ц «НЛО: Загубленi
свiдчення»
00.30 Х/ф «Легенда про
княгиню Ольгу»
02.40 Д/ф «Норильське
повстання»
04.10 Країна пiсень

1+1
05.15, 19.30 ТСН
06.00, 07.00 «Життя вiдомих
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
20.15, 03.25 «Вечiрнiй квартал»
22.15 Х/ф «Дикi»
23.15 Х/ф «Назад у майбутнє
3»
01.45 Х/ф «Грiнч - викрадач
Рiздва» …

IНТЕР
05.15 «Телемагазин»
05.45 «Орел i решка. Дива
свiту»
07.00 Х/ф «Пенелопа»
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Три горiшки для
Попелюшки» Прем'єра
12.50 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
13.00 Х/ф «Самогонники»
13.20, 20.30 Т/с «Провiнцiал»
20.00 «Подробицi»
22.10 «Всi зiрки в Юрмалi»
00.30 Х/ф «Принцеса на
бобах»
02.50 Х/ф «Дама з папугою»
04.45 Х/ф «Чотири нуль на
користь Танечки»

ICTV
04.30 Скарб нацiї
04.40 Еврика!
04.50 Факти
05.15, 09.55 Скетч-шоу «На
трьох»
06.50 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну-2»
08.00 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну»
11.35, 13.00 Х/ф «Точка
обстрiлу»
12.45 Факти. День
13.35 Х/ф «Втiкач»
16.05 Х/ф «Служителi закону»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Найманець»
21.25 Х/ф «Форпост» 16+
Прем'єра
23.45 Х/ф «Володар бурi»
02.15 Я зняв!

СТБ
05.00 Т/с «Коли ми вдома»
06.10, 10.55 Т/с «Папаньки» …
09.30 «Неймовiрна правда
про зiрок»
16.40, 23.30 «Хата на тата» …
19.00 «МастерШеф. Битва
сезонiв» …

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Хто проти блондинок?» …
08.10, 09.55 «Kids time»
08.15 Х/ф «Чихуахуа iз Беверлi-Хiллз 2»
10.00, 12.00 «Орел i решка»
11.00 «Орел i решка. Чудеса
свiту»
14.55 М/ф «Лелеки»
16.45 Х/ф «Ми - Мiллери»
19.00 Х/ф «Мiй шпигун» …
21.00 Х/ф «Лиса нянька:
Спецзавдання»
22.55 Х/ф «Дитсадковий
полiцейський»
01.05 «Вар'яти» …
02.35 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.05 М/ф «Король - Лев»
10.45 М/ф «Мадагаскар 3»
12.30, 14.00, 15.30, 16.30 Одного разу пiд Полтавою
13.00, 16.00, 23.35 Сiмейка У
13.30, 15.00, 23.05, 00.05
Танька i Володька
14.30 Одного разу в Одесi
17.00 Х/ф «Уяви собi»
19.00 Х/ф «Дев'ять життiв»
20.45 Х/ф «Мiсiс Даутфайр»
00.35, 01.35 Країна У
01.05, 02.05 Казки У Кiно
02.35 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2018»
07.10 «Джедаи-2021»
08.15 «Затерянный мир»
12.20 Х/ф «Прометей»
14.55 Х/ф «Чужой»
17.10 Х/ф «Чужие»
20.00 Х/ф «Тяжелая ночь»
21.45 Х/ф «Икар»
23.20 Х/ф «Конец света»
01.50 «Джедаи. Дайджест
2018»
02.35 «Видеобимба-2»
03.50 «Совершенно секретно-2017»
05.30 Телемагазины

НЕДIЛЯ, 23 сiчня
UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.10 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 18.00
Новини
07.05, 23.25 Погода
07.15 М/ф «Як козаки наречених виручали»
07.30 М/ф «Як козаки на
весiллi гуляли»
07.50 М/ф «Як козаки сiль
купували»
08.05 Д/с «Особливий загiн.
Супер - чуття»
09.00 Божественна Лiтургiя
ПЦУ
11.00 Недiльна Лiтургiя УГКЦ
12.30 Недiльна Свята Меса
РКЦУ
13.15 Бiатлон на Суспiльному.
Кубок свiту. VII етап. Естафета
4х7.5 км, чоловiки
14.30 Студiя «Дорога до Пекiна». Проводи збiрної України
на XXIV зимовi Олiмпiйськi
iгри
16.10 Бiатлон на Суспiльному.
Кубок свiту. VII етап. Масстарт,
12,5 км, жiнки
17.10 Концерт. Анатолiй Гнатюк
18.15 Чемпiонат Європи УЄФА
з футзалу 2022. Сербiя-Україна
19.55 Д/с «Свiт дикої природи»
20.05, 21.55 Д/ц «Африка. Звiр
на звiра»
21.00, 23.30, 05.05 Тиждень на
Суспiльному
22.50 Розважальна програма
з Майклом Щуром
00.20 Х/ф «Ярослав Мудрий»
02.50 Д/ф «Хто створив Змiєвi
Вали?»
03.40 #ВУКРАЇНI

1+1
05.00, 19.30 «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 03.15 «Свiт навиворiт»
18.30 «Свiтське життя. 2022
дайджест»
21.00 «Голос країни 12»
23.15 Х/ф «Форсаж 8»
01.55 Х/ф «Стоянка»

IНТЕР
06.20 «М/ф»
06.45 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
07.00 Х/ф «Самогонники»
07.20 Х/ф «Три горiшки для
Попелюшки»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 10.55, 11.50 «Iнше
життя»
13.40 «Речдок. Випереджаючи
час»
18.00 Х/ф «Пiдозри мiстера
Вiчера»

20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «З життя начальника карного розшуку»
23.55 Х/ф «Нiчна подiя»
01.50 «Речдок»

ICTV
04.50 Скарб нацiї
05.00 Еврика!
05.05 Факти
05.30, 08.10 Анти-зомбi
06.20, 10.05 Громадянська
оборона
07.10 Прихована небезпека
09.10 Секретний фронт
11.05, 13.00 Х/ф «Зiткнення з
безоднею»
12.45 Факти. День
13.45 Т/с «Нюхач»
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф «Всесвiтня вiйна Z»
23.05 Х/ф «Костянтин»
01.35 Х/ф «Клiтка»
03.15 Я зняв!

СТБ
04.50 Т/с «Коли ми вдома»
05.15 Т/с «Папаньки» …
08.30 «МастерШеф. Битва
сезонiв» …
13.10 «СуперМама» …
18.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20.05 «Один за всiх»
23.35 «Таємницi ДНК»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 00.55 «Вар'яти» …
06.50, 08.30 «Kids time»
06.55 М/ф «Том i Джерi. Полiт
на Марс»
08.35 Х/ф «Флаббер»
10.10 М/ф «Лелеки»
12.00 М/ф «Феї»
13.40 М/ф «Феї: Загублений
скарб»
15.00 Х/ф «Мiй шпигун» …
17.00 Х/ф «Лиса нянька:
Спецзавдання»
18.55 Х/ф «Канiкули»
21.00 Х/ф «Вiйна з дiдусем»
22.55 «Improv Live Show» …

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.05 М/ф «Втеча з джунглiв»
09.45 М/ф «Осляча шкура»
11.00, 12.30, 14.00, 15.00 Одного разу пiд Полтавою
11.30, 14.30, 00.00 Сiмейка У
12.00, 13.30, 23.30, 00.30
Танька i Володька
13.00 Одного разу в Одесi
15.30 М/ф «101 далматинець»
17.00 М/ф «Думками навиворiт»
18.45 Х/ф «Флiрт зi звiром»
20.45 Х/ф «Ванiльне небо»
01.00 Країна У
01.30 Вечiрка 2
03.00 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2018»
07.30 «Джедаи 2020»
09.10 «Затерянный мир»
13.10 Х/ф «Чужой: Завет»
15.45 Х/ф «Чужой-3»
17.55 Х/ф «Чужой-4: Возрождение»
20.00 Х/ф «Бросок кобры»
22.15 Х/ф «Наследие»
00.15 Т/с «Рекс-2»
01.15 «Джедаи. Дайджест
2018»
02.15 «Видеобимба-2»
05.25 «Лучшее»
05.30 Телемагазины
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ЧИ Є ПРИВИДИ У БУДИНКУ
«КОЛІЙОВЦІВ»: МИ ПЕРЕВІРИЛИ

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

Будинок «колійовців», тобто
працівників, які перевіряють
залізничні колії та переводять їх
стрілки, розташований за кілька
десятків метрів від кільця поблизу магазину № 6. Старий, з розбитими вікнами, по його стінах
вже давно плетуться рослини аж
до самого даху.

Що всередині
До дверей на перший поверх
ведуть сходи, однак потрапити
до них не можна, адже прохід має
огорожу і замурували його цегляною стіною у людський зріст. Та
й по непритоптаному снігу видно,
що сюди давно ніхто не йде.
А на третій та четвертий поверхи дістатися можна від залізничних колій по металевому мосту
та викладених на ньому старих
дерев’яних дошках.
Одразу перед входом — зачинені двері до третього поверху,
справа сходи, що ведуть на четвертий поверх, там так само двері
на замку.
На щастя, біля будинку «колійовців» ми зустріли одного з
працівників залізниці. Чоловік
назвався Ігорем. Розповідаємо
йому, що про цю будівлю ходять
різні чутки, однак мало хто бував

всередині, аби перевірити.
Той тільки засміявся і сказав,
що привидів у старій будівлі точно нема. Принаймні за чотири
роки, поки він працює на залізниці, у цьому будинку він їх ще
не зустрічав, та й його колеги
також.
Просимо його увійти, щоб самим подивитися, як все облаштовано зсередини.

Відомо точно — раніше
тут перебували
працівники, які
перемикали
стрілки колій, була
диспетчерська
Як використовують
Третій поверх використовують
як майстерню.
— Ми — працівники служби,
що перевіряє залізничні колії.
От для інструментів, деяких деталей і застосовуємо будівлю, —
каже Ігор.
Всередині дійсно дуже багато ключів та різноманітних інструментів і деталей, назви яких
знають, напевно, тільки працівники залізниці. Передує невеликому приміщенню майстерні ще
менше, що використовують як

ФЕДОРА ВОСІНСЬКОГО

Ми дізналися  Деякі тернополяни
з упевненістю кажуть, що в будинку
живуть привиди, хоча мало хто бував
всередині. Нам вдалося туди потрапити
та поспілкувалися з працівником залізниці
про те, чи дійсно в ньому є щось містичне і
як використовують будівлю зараз

На першому та другому поверхах давно ніхто не бував. У будинок можна потрапити через
міст від залізничних колій
«каптерку». Є різноманітна документація, кухонне приладдя.
Тут відпочивають.
Пан Ігор розповів, що споруду
будували ще німці, і слугувала
вона для різних цілей. Що відомо точно, раніше в ній перебували працівники, які перемикали стрілки колій, а сама будівля
слугувала диспетчерською.
— Раніше стрілки колій переводили вручну на місці їх встановлення. Потім ними керували
дистанційно, з допомогою стальних дротів, що були протягнуті
від стрілки до диспетчерської.
Саме таку роботу виконували з
цього будинку. А зараз все можна
робити однією кнопкою, — каже
співрозмовник і додає. — Наскільки знаю, то на четвертому поверсі раніше знаходилися радисти,
але більше про це мені нічого
не відомо.
Старші тернополяни також розРЕКЛАМА

Третій поверх досі використовують залізничники
повідають, раніше будівля мала
інше призначення. Це була перша
поштова станція. Коли їхав поїзд,
від будівлі до нього несли пошту
та закидали на ходу.
А зараз у будинку використовують тільки один поверх. Реш-

та — закриті. Незвичність і краса
споруди й надалі продовжує притягувати фотографів. Привидів
вони навряд чи зможуть сфотографувати, легенда про їх існування виникла через незвичний
вигляд будинку.

РОЗВАГИ

***
Машина — це не розкіш. Розкіш —
це гроші на її пересування.
***
Хлопчик у магазині:
— У вас є папуга, яка володіє англійською?
— Ні, зате у нас є дятел.
— А чим він володіє?
— Абеткою Морзе.
***
Дістала пляшку вина, ввімкнула
«Іронію долі» і вже в принципі не
проти знайти у своєму ліжку п'яного чоловіка після лазні.
***

Окуляри на лобі, а ми їх шукаємо...
Зі щастям та ж дурниця!
***
Здоровий сон не лише продовжує
життя, а й скорочує робочий час.
***
Найважче для неодруженого — це
роздягнути жінку, а для одруженого чоловіка — її одягнути.
***
Найталановитіші пастухи пасуть
своїх баранів за допомогою мікрофонів на центральних площах.
***
— А ось скажи відверто: що ти про
мене думаєш?
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— А давай краще скажу відверто
те, що про тебе не думаю. Вийде
набагато тактовніше і без матюків.
***
З садка додому повернулися діти,
собака прикинулася мертвою, а
ось кіт не встиг...
***
— Яшо, ти вже, нарешті, погодуєш
кота? Ти що, не чуєш, як він репетує? Затероризував зовсім!
— Євреї з терористами переговорів
не ведуть та їхні вимоги ігнорують!
***
Приходить дівчинка з дитсадка і
каже:
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— Ну, не знаю, за кого заміж вийти? Сергійко б'ється, Володя знову
впісявся...
***
— Мені не подобається, що ти
постійно порівнюєш мене зі своєю
колишньою!
— А знаєш, їй також не подобалося!
***
Вночі термометр постукав у вікно і
попросив пустити його до хати.
***
Хочеш зробити другові прикрість —
подаруй його синові барабан.
***
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РЕКЛАМА

facebook.com/te20minut/

Гороскоп удачі
ОВЕН Для Овнів відкриваються можливості
кар'єрного зростання. Ви не боїтеся
брати на себе відповідальність, а
ваші кмітливість і цілеспрямованість знаходять підтримку начальства. Може проявитися схильність
до ліні і надмірних витрат.
ТЕЛЕЦЬ Розташування
планет спонукає до наполегливої і цілеспрямованої
праці за умови, що Телець не стане
розпорошуватися по дрібницях, а
витрачає енергію помірно і в потрібний час. Сприятливий період,
щоб зміцнити стосунки в парі.
БЛИЗНЮКИ Близнюкам
потрібно спрямувати
фокус уваги на виконання
поточних обов'язків, направляючи
енергію на те, що дійсно важливе.
Підвищена ясність у вираженні
думок сприятиме професійному
розвитку.
РАК Для Раків настав час
ентузіазму, киплячої енергії, підвищеної кількості
прагнень і бажань, але також і
підвищеної конфліктності і дратівливості. Планети застерігають
від здійснення великих покупок,
тривалих подорожей.
ЛЕВ Сприятливий збіг
обставин допоможе
Левам добитися успіху у
вирішенні своїх проблем. Очікувані
вигоди ви отримаєте, і це теж без
особливих зусиль або при майже
нормальній роботі. Не виключені
грошові надходження або солідні
премії.

instagram.com/20.hvylyn/

Погода у Тернополі
ГІСМЕТЕО

СИНОПТИК
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19 СІЧНЯ
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СУБОТА,
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З одного ракурсу

Зимовий Тернопіль
1971–2022
ВУЛИЦЯ РУСЬКА
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БУЛО:
Раніше на центральній вулиці майже
не було автомобілів. Всі радянського
виробництва.

ДІВА Ви зможете
правильно розставити
пріоритети і визначити
коло спілкування. Важливо знати
людей, з якими ви взаємодієте в
повсякденному житті. Зрозумієте,
чи додають вони цінність або
просто витрачають ваш час.

СТАЛО:
Тепер у Тернополі побільшало
автівок. Більшість – іномарки. У
місті затори стали буденністю.

ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО

ТЕРЕЗИ Терезам слід
бути обережними, щоб
уникнути професійного
вигорання. Вам не піде на користь
надмірне захоплення справами і
виконання роботи, що не відповідає вашим особистим стандартам.
Кінець січня буде складним.
СКОРПІОН Ви будете активно користуватися своєю
кмітливістю, і це призведе
до успіху. Також нажливо діяти
максимально чесно і порядно.
Це може здатися привабливим,
але брехня для досягнення успіху
може мати серйозні наслідки.

Цього тижня
іменини
святкують

СТРІЛЕЦЬ У вас з'явиться
безліч ідей, які зможуть
зацікавити впливових
людей. Ваші цілеспрямованість і
активна самовіддача допоможуть
домогтися професійних успіхів. У
цьому місяці не варто звалювати
на себе відразу кілька справ.

20 січня:

КОЗЕРІГ Козерогам
слід не скупитися та
обдаровувати оточуючих
своїм позитивом. Прояв щедрості
дозволить відчувати себе на висоті.
Активні фізичні навантаження і
старанна праця стануть джерелом
поповнення внутрішніх ресурсів.
ВОДОЛІЙ Зараз ідеальний час для самопізнання
та розвитку. Вас чекає
дивно щасливий час, присвячений
розвитку своїх талантів і придбання необхідних навичок для повної
реалізації свого потенціалу.
РИБИ Маєте можливість
для різних ідей і способів
їх реалізації. Ви отримаєте
велику підтримку від оточуючих,
особливо якщо ви зосередитеся
на добродушності, працьовитості і
почутті відповідальності.

19 січня:
Іван, Ян.
Опанас, Василь, Іван, Ян.

БУЛО:
Такий вигляд колись мала вулиця
Грушевського з Театрального
майдану.

21 січня:
Антон, Віктор,
Володимир, Вольдемар,
Георгій, Григорій,
Дмитро, Євген, Єгор,
Омелян, Ілля, Михайло,
Еміль, Юліан, Василіса,
Домініка.

22 січня:
Захар, Павло, Петро,
Пилип, Антоніна.

23 січня:
Анатолій, Григорій,
Макар, Павло, Петро,
Арсенія.

24 січня:
Віталій, Володимир,
Вольдемар, Йосип,
Михайло, Микола,
Степан, Теодор, Федір.

25 січня:
Ілля, Макар, Петро,
Сава, Тетяна.

АНЕКДОТИ

СТАЛО:
Тут кожного року тепер
встановлюють атракціони
«Зимового містечка».

ВУЛИЦЯ В. ЧОРНОВОЛА

— Як мавпа робить? Поки за
наступну гілку не вчепиться,
попередню не відпустить.
— Ага, з мужиками у баб та
сама історія.

***

Обручка на пальці у чоловіка:
— Обережно, я одружений!
У жінки:
— Сміливіше, я одружена!

***

Сергійко з Тетянкою грають у
хованки.
Сергійко:
— Якщо я тебе знайду, то я
поцілую тебе!
Тетянка:
— Добре. А якщо не знайдеш,
то я стоятиму за дверима!

БУЛО:
Ось такою була вулиця
Червоноармійська. На фоні можна
побачити будівлю КДБ СРСР.

СТАЛО:
Після реконструкції вулицю
оновили. З’явились нові тротуари,
велодоріжки, лавки.

