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ЧИ Є ДЕ СХОВАТИСЯ?
МИ ПЕРЕВІРИЛИ, ЯКІ УМОВИ В СПЕЦІАЛЬНИХ УКРИТТЯХ

Ми побували у кількох укриттях. Як виявили, деякі
адреси не співпадають із вказаними. А в окремих
споруд цивільного захисту. Який вони мають вигляд
всередині і чи готові до використання? Чи можуть туди приміщеннях зараз орендарі влаштовують концерти.
Більше дивіться у нашому фоторепортажі
потрапити тернополяни у випадку небезпеки?
с. 2-3
 Міська рада розробила інтерактивну карту
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Захист  Ніхто, окрім агресора (а може,
навіть і він сам) не знає: бути війні чи ні.
Але люди мають бути підготовлені, аби
знати, як діяти в надзвичайних ситуаціях.
Чим займається місцева влада, як готує
краян, ми запитали у них, а також у
представників громадських організацій
МАРІЯ БОЧАН, MARIIA.BOCHAN@GMAIL.
COM, 096– 286‑68‑23

Американські та українські роз‑
відники, провідні світові ЗМІ і
політики продовжують обгово‑
рювати неоднозначність ситуа‑
ції навколо України. Тим часом
Мінкультури та інформаційної
політики України розробило ін‑
формаційну брошуру для насе‑
лення. Називається вона: «У разі
надзвичайної ситуації або війни».
У брошурі зібрали головні по‑
ради, що робити під час введення
надзвичайної ситуації в країні, як
підготувати «тривожну валізу», ап‑
течку та інше.
Як міська влада та дотичні
до оборонної роботи і захисту
цивільного населення служби го‑
туються самі та готують мешканців
Тернопільщини? Читайте далі.

Чи готова
тероборона області?
Нагадаємо, що з 1 січня
2022 року відповідно до Закону
України «Про основи національ‑
ного спротиву» в державі розгор‑
таються сили тероборони.
На Тернопільщині діє 105 окре‑
ма бригада тероборони.
До територіальної оборони вхо‑
дять: військова, цивільна та вій‑
ськово‑цивільна складові
Військова складова включає ор‑
гани військового управління, вій‑
ськові частини Сил територіальної
оборони Збройних сил України,
інші сили і засоби сил безпеки
та сил оборони, які залучаються
до виконання завдань територіаль‑
ної оборони.
Цивільна складова включає дер‑
жавні органи, органи місцевого
самоврядування, які залучаються
до територіальної оборони.
Військово‑цивільна складова
включає штаби зон (районів) тери‑
торіальної оборони та добровольчі
формування територіальних гро‑
мад, які залучаються до територі‑
альної оборони.
Цікаво, наскільки укомплек‑
товані сили тероборони області?

Це запитання, звісно, ледве не під
грифом секретності, інформація
з обмеженим доступом — не для
ворога. Але запитів наших краян
на цю тему дедалі більше: Хто і
як захистить нас від ворога? За‑
питуємо виконувача обов’язки
командира 105‑ї бригади терито‑
ріальної оборони Тернопільської
області Євгена Фоменка.
— До комплектації тероборони
встановили певні терміни. Зараз
йде процес комплектування те‑
роборони області повним ходом, —
каже в. о. командира тероборони.
Як передають столичні ЗМІ,
до 15 лютого 2022 року планується
завершити формування підрозділів
Сил територіальної оборони.
Хто ж і де має проводити ін‑
формаційно-роз'яснювальну ро‑
боту серед цивільного населення
щодо дій у надзвичайній ситуації
чи на випадок війни?
— Територіальна оборона, ор‑
гани місцевого самоврядування,

Процес
комплектування
тероборони
Тернопільської
області йде повним
ходом
територіальні центри комплекту‑
вання та соціальної підтримки. Це
регулярні виступи на суспільному
телебаченні, радіо, — каже пан Фо‑
менко. — Там виступаю я, облас‑
ний військовий комісар, офіцери,
сержанти тероборони та інші.
Як діяти у критичній ситуації?
— Залежно від ситуації. У пер‑
шу чергу, звичайно, не панікувати.
А все решта залежить від ситуації,
яка склалася. Бо тероборона — це
комплекс заходів широкого змі‑
сту. Критична ситуація може бути
не тільки воєнного характеру, а й
надзвичайна ситуація. Цим завід‑
ує також тероборона — боротьба
з наслідками надзвичайної ситу‑
ації, — пояснює в. о. командира
105‑ї бригади тероборони області.

ОФІЦІЙНА СТОРІНКА ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЦК СП

ЯК ГОТУЄМОСЯ ДО ОБОРОНИ

Для підписання контракту на проходження військової служби в підрозділі тероборони
слід звертатися до територіального центру комплектування за місцем проживання

Хто може вступити
до лав тероборони
Вимоги до бійців тероборони
невисокі. Військовий досвід або
стать значення не мають. Обме‑
ження за віком — від 18 до 60 ро‑
ків. Заняття — у вільний від роботи
час. Також на службу в підрозділи
ТрО запрошуються офіцери запасу,
які мають досвід військової служ‑
би, а також військовозобов’язані
та резервісти без досвіду військо‑
вої служби, які матимуть змогу за‑
йняти старшинські, сержантські та
солдатські посади.

Як готується влада
міста і області
У соцмережах місцеві громадські
організації починають публікувати
пости про свою підготовку на ви‑
падок найгіршого.
Так, ГО «Res_Publica. Брати
по Зброї» Тернопільська область
тиждень тому у Фейсбуці напи‑
сали наступне: «Провели сьогодні
збори з керівним складом Братів
по Зброї в Тернопільській області.
Почався новий рік, а разом з ним
і нові виклики. При плануванні
діяльності організації на наступний
рік, особливу увагу звичайно було
приділено викликам від східних
сусідів, та обговоренню можливо‑
го розвитку подій. Спланували, як
саме діяти у випадку, якщо Моско‑
вія все ж таки наважиться на пов‑
номасштабну війну. Також одним з
основних питань було патріотичне
виховання дітей та молоді в умовах

ГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»
Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» чергує журналіст Марія Бочан.
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.

як відкритої агресії, так і медійної
війни з московитами…»
Журналістка «RIA плюс» зв'я‑
залася із головою ГО «Воїнів
АТО/ООС» Тернопільського ра‑
йону», офіцером резерву Терно‑
пільського батальйону тероборони
Юрієм Симчишиним.
— Замість того, щоб проводити
смолоскипні марші, співати піс‑
ню «Батько наш Бандера, Україна
мати», справжні патріоти зобов'яза‑
ні відвідати військовий комісаріат,
стати на військовий облік і почати
щось дійсно робити, — каже пан
Симчишин.
Військовий каже, що орієнтовно
30% учасників бойових дій в об‑
ласті готові прийти у військовий
комісаріат і захищати Україну. Всім
решті чоловік радить підписати
контракти резервістів у батальйо‑
нах тероборони.
— Не всі одразу можуть піти во‑
ювати. Війна — це завжди затратна
річ. Є люди першої, другої і третьої
черги. Потрібно це розуміти. Якщо
брати Тернопільську область, лише
2% мешканців підуть захищати
Україну зі зброєю в руках. Усі реш‑
та мають виконувати свою робо‑
ту, тим самим приносити державі
свою користь, — розповідає Юрій
Симчишин.
А ті, хто, за його словами, запи‑
сався у «патріоти», мають показати
любов до держави і народу не сло‑
вом, а ділом.
Юрій Симчишин продовжує:
батальйони тероборони — це вій‑
ськово‑цивільне співробітництво.

— Рух опору — це також про
інформування мирного населен‑
ня. Має проводитись якась про‑
світницька діяльність. На жаль,
органи державної влади звикли
робити все для галочки. Якщо й
проводять якісь заходи, то лише
для неї, — констатує голова ГО
«Воїнів АТО/ООС».
Насправді ж ніякої роботи із ци‑
вільним населенням не ведеться.
Якщо станеться те «щось», люди
будуть дуже розгублені і не знати‑
муть, що робити, каже військовий.
— Найперше, що не треба ро‑
бити — це боятися і панікувати.
Необхідно думати про свої сім'ї.
Кожна людина повинна знати, як
зібрати «тривожний чемоданчик»,
тримати документи біля себе і на‑
діятись на Всевишнього, — радить
Юрій Симчишин.
Лише 24 січня на офіційному
сайті міської ради з'явилася інфор‑
мація про те, що у Тернополі роз‑
роблено Інтерактивну карту місць
розташування захисних споруд.
Наразі на території громади є 92
захисні споруди, з них 55 сховищ
та 37 протирадіаційних укриттів, а
також 127 найпростіших укриттів.
Більше про план заходів, які
пропонує місцева влада, читайте
у продовженні на сторінці 3.
Щоб дізнатися
адресу сховищ та
укриттів у Тернополі, скануйте
qr-код

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

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

Цілодобова стоматологічна служба
52-06-09
Чергова аптека
24-22-70, 26-93-88
Управління Держпродспоживслужби
52-01-45
Управління транспортних мереж
52-15-14
Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)
Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40
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ЯКИЙ ВИГЛЯД МАЮТЬ УКРИТТЯ ТА
ЧИ МОЖНА В НИХ СХОВАТИСЯ

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

Ми побували у центральній ча‑
стині Тернополя і перевірили, як
інтерактивна карта від міської ради
відповідає реальності. Чи можуть
пересічні тернополяни укритися
на випадок лиха і чи обладнані
сховища усім необхідним.

Для бомбардувань
не призначене
Одне зі сховищ розташоване
у самісінькому центрі міста в бу‑
дівлі на головній площі. Однак
на інтерактивній карті вказана
неіснуюча адреса — Театральний
майдан, 2, тоді як насправді це
вулиця Ю. Словацького, 2.
Тут розташований корпус ме‑
дичного університету. Як нам
розповіла комендант біологічного
корпусу № 5 ТНМУ Олена Баса‑
раба, тут є підвальне приміщен‑
ня. До нього можна потрапити,
спустившись сходами одразу біля
головного входу. Є табличка із
вказівником.
У самому приміщенні бачи‑
мо гардероб і залу для танців. Є
технічні приміщення. У разі над‑
звичайних ситуацій тут можуть
сховатися студенти та навчальний
колектив. На інтерактивній карті
вказано, що приміщення розра‑
ховано на 170 осіб.
Прессекретар ТНМУ Яніна Чай‑
ківська повідомила, що дане укрит‑
тя у відмінному стані. Забезпечене
належною вентиляцією.
— Це протирадіаційне сховище.
Використовується у випадку радіа‑
ційної небезпеки. Для укриття під
час бомбардувань не призначене,—
каже пані Чайківська.

Концерти та виставки
Другою нашою локацією ста‑
ло сховище на вул. В'ячеслава
Чорновола, 4. Розраховане воно
на 150 людей. Обійшовши спо‑
руду за даною адресою, жодного
вказівника на сховище чи укриття
не знайшли. Тому у працівників
бару всередині запитали, чи знають
вони, де сховище у споруді? Вони
вказали на жовті двері з познач‑
кою «Na Пошті». Там ми зустріли
орендаря підвального приміщення.
— Так, це сховище. Тут проводи‑
мо різні концерти. Воно відкрите,
коли є якісь заходи, події, вистав‑

ки, — каже бізнесмен Ігор Мамус.
Чоловік запевняє, у разі над‑
звичайної ситуації сховище буде
відкрите постійно, і люди зможуть
укритися.
Ось як воно виглядає. Тут доволі
затишно. Але схоже воно більше
на концертний зал. Всередині
не обладнане, як бомбосховище.
Хоча бачимо, що вікна зверху є.
Ймовірно, що є і вентиляційна
система. Хоча цього дізнатись
не вдалося.

ФОТО: МАРІЯ БОЧАН

Загроза  Міська рада розробила
інтерактивну карту споруд цивільного
захисту. Який вони мають вигляд всередині
і чи готові до використання? Чи може туди
потрапити звичайна людина? Ми побували
у кількох і подивилися, де можна сховатися

У бомбосховищі третьої школи є лежаки та місця очікування людей

У школі два укриття
Також ми побували у сховищі
на території Тернопільської спе‑
ціалізованої школи І-ІІІ ступенів
№ 3 з поглибленим вивченням іно‑
земних мов. Як бачимо на карті,
їх є два. Та не простих, а проти‑
радіаційних. Це вулиця Грушев‑
ського, 3.
На вході у сховище, що на за‑
дньому дворі школи, є табличка:
«Протирадіаційне укриття (ПРУ)
№ 75399».

На території громади
є 92 захисні споруди,
з них 55 сховищ та
37 протирадіаційних
укриттів, а також 127
найпростіших укриттів
Заступник директора з господар‑
ської роботи Роман Хмиз показав
журналістам «RIA плюс» одне з них
всередині і розповів, чим воно об‑
ладнане. Воно вміщає 200 людей.
— Згідно з документацією, у нас
два укриття. Одне на 200 осіб,
інше — на 160. Приміщення ве‑
ликі. Тут є крісла, лавочки, питна
вода, робочі туалети, діюча венти‑
ляційна система, а також лежаки.
Є медична сумка з медикамента‑
ми. все зберігається у належному
стані, — розповідає Роман Хмиз.
Заступник директора запевняє,
на випадок критичної ситуації,
їхні сховища повністю придатні
до використання.
— Відповідно до стандартів ци‑
вільного захисту, підвальне примі‑
щення — це вже укриття. У своїх
підвалах ми можемо розмістити на‑
віть всю школу, — каже керівник.
Ми переконалися, сховище шко‑
ли найбільш придатне для укриття
зі всіх, де нам вдалося зайти.

Є запас протигазів. Вони лежать у спеціальних В укритті на вулиці Коперника зараз
ящиках з маркуванням
працює концертна зала

Які будуть вказівки
Також ми намагалися поспілку‑
ватися із директором чи заступни‑
ками Департаменту з питань обо‑
ронної роботи, цивільного захисту
населення та взаємодії з правоохо‑
ронними органами Тернопільської
обласної державної адміністрації.
Телефонували і на робочі телефони
Департаменту, вони мовчать. Тому
звернулися до пресслужби ОДА.
Інформацію спробують знайти,
а ось показати протирадіаційні
сховища, які знаходяться в облас‑
ній комунальній власності не змо‑
жуть. Чому? Невідомо.
Ми звернулися із офіційним
запитом до міської ради. Заступ‑
ник міського голови Владислав
Стемковський поінформував, що
балансоутримувачі споруд цивіль‑
ного захисту здійснюють один раз
в рік оцінку стану їх готовності,
організовують періодичні огляди
стану захисних споруд, перевіря‑
ють їх обладнання. Перевірка щодо
стану готовності захисних споруд
цивільного захисту ТМТГ відбу‑
лась з квітня по жовтень 2021 р.

Оповіщення населення Терно‑
пільської громади про загрозу або
виникнення надзвичайних ситуа‑
цій проводиться з використанням
автоматизованої системи централі‑
зованого оповіщення з включен‑
ням електросирен та задіянням
радіотрансляційної мережі. Сигнал
означає — «Увага всім!». Почувши
даний сигнал, необхідно негайно
увімкнути телевізор, радіоприймач,
FM радіоприймач для прослухову‑
вання екстреного повідомлення.

Уважно вислухавши повідомлення,
кожний громадянин повинен діяти
без паніки і метушні.
Кожної середи з 14 до 15 години
проводиться перевірка автомати‑
зованої централізованої системи
оповіщення. При відсутності елек‑
тропостачання для оповіщення
населення передбачається вико‑
ристання автомобілів, обладнаних
гучномовцями (автомобілі поліції,
газової служби, ДСНС, портативні
гучномовці).

Сховища перевіряють комісії
ІРИНА КРУПА,
РЕЧНИЦЯ
УПРАВЛІННЯ ДСНС
В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ
ОБЛАСТІ

— Сховища цивільного захисту є компетенцією органів
місцевого самоврядування, Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення
та взаємодії з правоохоронними
органами ОДА.

Наші фахівці беруть участь у перевірках (в складі комісій). Прийшовши на об'єкти, інспектори заодно
перевірять і сховища, укриття та підвали. У приписах подають виявлені
недоліки балансоутримувачам. Минулоріч, наприклад, брали участь
у перевірці 178 захисних споруд.
Відповідно до наказу МВС №579
стан готовності захисних споруд
покладено на балансоутримувача. Тобто фахівці ДСНС за це не
відповідають.
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Кримінал 
Ми розшукали
будинок, де живе
Олег Струнь та,
ймовірно, відбуває
домашній арешт.
Що побачили?
Як про нього
відгукуються
сусіди та що
сказала нам мати
підозрюваного?
Про все читайте у
матеріалі

ВАДИМА ЄПУРА

ЗАМІСТЬ СІЗО — ПІД ДОМАШНІЙ
АРЕШТ У НОВОМУ БУДИНКУ

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

Нам вдалося потрапити до будинку, де колись мешкав
Струнь. Сусіди розказали про нього

Двері квартири у новобудові відчинила мати. Вона
категорично відмовилась спілкуватися з журналістами

— Вбивцю двох дівчат випустили
на волю! Наші серця просто роз‑
риваються від болю. Олега Стру‑
ня таки відпустили під домашній
арешт, — такою емоційною зая‑
вою шокувала рідна сестра однієї
із загиблих у автокатастрофі дівчат
Зоряна Кравець 23 січня.
Нагадаємо, 16 років тому екс-по‑
датківець Олег Струнь на «Опелі»
збив на смерть 17‑річну Світлану
Козлюк і 16‑річну Наталю Гнатіє‑
вич з Петрикова і з місця події утік.
Майже 16 років він переховувався
від слідства. З'явився, бо термін
давності притягнення до кримі‑
нальної відповідальності якраз
15 років, припускають потерпілі.
Тож підозрюваний просто хоче
таким чином уникнути покарання!

На яку саме справу викликають,
не уточнили.

сталась, — каже пан Василь, який
раніше мешкав тут (ім’я змінено
на прохання — прим. ред.)
Інший сусід був дещо різкішим.
— То, що дуже багато балака‑
ють — то треба комусь «хлєбальні‑
ки» позакривати. Я його прекрас‑
но знаю, спортсмен. Зараз він чи
його рідні тут не живуть, квар‑
тира здається, — каже сусід Ігор
(ім’я змінено — прим.ред.). — Це
не вбивство, це ДТП, якщо вам
розказати по законах. У мене три
судимості за плечима, я знаю, що
кажу. За строками давності воно
пройшло, але ще треба доказати,
що він за рульом був. Він на себе
взяв… Якось так.

Тихий резонанс
З 1 липня Струнь був під вартою.
І ось 20 січня суд відпустив його
під домашній арешт. Родичі заги‑
блих дівчат, як і журналісти, діз‑
налися за фактом, як Олег Струнь
відправився додому.
— Ми не знали про те, що був
суд. 6 січня Тернопільський місь‑
крайсуд вирішив продовжити міру
запобіжного заходу у вигляді три‑
мання під вартою для Олега Стру‑
ня до 3 березня. І лише за фактом
рішення ми дізнались, що його ад‑
вокат подав апеляцію в Тернопіль‑
ський апеляційний суд. І суд його
відпустив… А дане рішення вже
не підлягає оскарженню. Єдине,
що через два місяці буде знову
переобиратись міра запобіжного
заходу, лише тоді його зможуть
знову взяти під варту, — каже
в телефонній розмові пані Зоряна.
Рідні переконують, що про засі‑
дання лише за пів години до його
початку дізнався і сам прокурор.

У квартирі, яка
зазначена місцем
реєстрації чоловіка,
за словами сусідів,
проживають
квартиранти
— Все робилось для того, аби
ніхто не знав. Адже вже був мо‑
мент, коли в апеляційному суді
розглядали схожу скаргу. У справі
з того часу нічого не змінилось,
а рішення інше, — зазначає жінка.
За коментарем ми звернулись
у пресслужбу апеляційного суду…
Чому ніхто не повідомив про за‑
сідання? Відповіді на це питання
ми так і не почули.
Ухвалу апеляційного суду про
змінення виду запобіжного захо‑
ду підозрюваному опублікували
лише ввечері 24 січня. Засідання
відбулось під головування судді
Ірини Тихої.
Адвокат Олега Струня Борис
Шкільняк в мотиваційній частині
скарги спирається на те, що судом
не наведено належних обставин,
які можуть свідчити про неможли‑
вість застосування більш м’якого
заходу. А ще посилається на те, що
сплив строк давності притягнен‑
ня підозрюваного до кримінальної
відповідальності, а тому ризик його
переховування від суду відсутній. І
наголошує: йому не загрожує будьяке покарання. Крім того зазначає,
що свою вину у скоєнні злочину
його підзахисний визнав, добро‑
вільно з’явився до правоохоронців.
Суд же вирішив, що факти про‑
курора, який переконує, що ризик

переховування обвинуваченого від
суду не зменшився, на думку коле‑
гії суддів, не відповідає фактичним
обставинам провадження.
Відтак, за рішенням апеляцій‑
ного суду, скасовується постано‑
ва Тернопільського міськрайсуду,
за якою Олег Струнь мав би ще два
місяці сидіти в СІЗО. Натомість
тепер у нього запобіжний захід
у виді цілодобового домашнього
арешту за адресою (у документі
не вказано, але редакції відома —
прим. авт.) з покладенням обов'яз‑
ків: прибувати до суду за кожною
вимогою, не відлучатись з населе‑
ного пункту, у якому проживає, без
дозволу суду, заборонити спілку‑
вання зі свідками та потерпілими,
здати на зберігання до відповідних
органів влади паспорт (паспорти)
для виїзду за кордон, носити елек‑
тронний засіб контролю.

Що кажуть знайомі
про експодатківця
І хоча в ухвалі суду не вказано
адреси, за якою відбуває домашній
арешт підсудний, ми все ж розшу‑
кали дім, де він народився, і дім, де
він є зараз під домашнім арештом.
Отож, це одна з вулиць на окра‑
їні Тернополя. Багатоповерхівка,
яка не вирізняється від сотень ін‑
ших. Саме тут офіційно зареєстро‑
ваний підозрюваний, тут минули
його дитинство і юність.
У квартирі, яка зазначена місцем
реєстрації чоловіка, журналістам
не відчинили. Сусіди розповіли:
тут зараз проживають квартиранти.
— ... Олега знаю особисто, з ди‑
тинства. Хороша людина, ніколи
не курив, не пив, спортсмен. Щодо
запобіжного заходу, не буду суди‑
ти. Якщо він винен — буде відпо‑
відати, так склалось життя, біда

Житло у новобудові
Також ми зв’язалися з мамою
Олега Струня. Ми просили жінку
висловитися в справі та допомог‑
ти організувати зустріч із сином.
Адже на її адресу теж було чимало
звинувачень від рідних загиблих
дівчат Наталі та Світлани.
Нагадаємо, що коли водій втік
з місця ДТП із головою дівчин‑
ки Наталі, то саме матір і родину
Олега Струня просили повернути
голову для поховання. Однак її
знайшли вже після похорону.
Однак мати Олега Струня і
в спілкуванні з журналістами не
була налаштована на розмову,
відповідала різко, і з претензіями.
— А ви де були тому пів року,
тому 15, 16 років? Зараз я нічого
не хочу вам коментувати. Ви слу‑
хаєте одну сторону!
— Телефоную вам, аби ви могли
висловитися, — каже журналістка.
— Чого ви за стільки часу
не знайшли мене? Я нічо коменту‑
вати не буду. До побачення, — про‑
мовила жінка та поклала слухавку.

Та наше розслідування не закін‑
чилося. Оскільки у старій квартирі,
де офіційно зареєстрований Олег
Струнь, проживає інша сім'я, ми
хотіли дізнатися, а де ж він?
Нам вдалось розшукати кварти‑
ру, де чоловік зараз проживає і,
за нашою інформацією, відбуває
домашній арешт. І це помешкан‑
ня виглядає значно привабливіше:
воно у новобудові, недалеко від
будинку, у якому він народився.
Дзвонимо у двері квартири, яка,
за нашими даними, належить мамі
Олега Струня. Двері відчинила
вона ж.
— Доброго дня, це журналісти
видання «RIA плюс». Ми хочемо
поспілкуватись з паном Олегом.
— Не маю що з вами говорити.
Де ви були пів року тому?
— Ми хочемо почути вашу по‑
зицію в цій справі зараз.
— Я вам ще раз кажу: а чо ви
не приходили пів року тому, 16 ро‑
ків тому? Чому ви, всі газети, слу‑
хали одну сторону? Я відмовляюсь
розмовляти з вами.
— Ви теж могли звернутись
до нас та висловити свою позицію.
— Я не хотіла звертатись, раз
ви неправду пишете. Всьо, до по‑
бачення. Не хочу говорити на ту
тему. Найшли вже мене. 16 років
тому де ви були? Не ходіть більше
по хатах.
Чи у квартирі сам Олег Струнь?
Наші джерела підтверджують, що
домашній арешт він відбуває саме
за цією адресою. Тим часом, у су‑
дах відбуваються слухання справи
по суті. На одному з них, 25 січня,
підозрюваний був. Усі питання від
журналістів ігнорує, як і його ад‑
вокат. Мовляв, коментувати нічо‑
го не будуть... Наступне засідання
відбудеться 9 лютого.

КОМУНАЛКА
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Тепло  З нового року тернополян
шокували нові платіжки, які прийшли
за грудень. Навіть ті, хто у своїй квартирі
має індивідуальну систему опалення,
вимушені платити за обігрів під’їзду та
транзитні стояки. А суми у платіжках
шокують. Ми побачили, як працюють
робочі групи, що мали б обстежувати
місця загального користування та
квартири тернополян. Чого вони не
роблять?

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

Нові нарахування почались
у грудні 2021 року. Чимало терно‑
полян, які давно відключили своє
помешкання від центрального опа‑
лення та гарячого водопостачан‑
ня, почали отримувати платіжки.
Платити потрібно за обігрів місць
загального користування — під’їз‑
дів, підвалів та горищ та за прохід
через квартири стояків.
Чимало людей обурились че‑
рез такий «сюрприз». У багатьох
під’їздах загальні батареї холодні,
а рахунки приходять. Та ще й які!
Дехто заплатить і до 1000 гривень.
— За грудень маю заплатити по‑
над 600 гривень за одну батарею
на першому поверсі дев’ятипо‑
верхівки, у якій я живу, — каже
тернополянин Олег. — Це якесь
знущання. Чому я маю платити
за послугу, якої навіть немає?

Створили групи
У міській раді розглянули чи‑
сельні скарги тернополян. Вирі‑
шили створити робочі групи, які
повинні обстежувати багатоквар‑
тирні будинки з централізованим
опаленням.
Відповідне розпорядження про
створення більше 20‑ти робочих
груп підписав 13 січня 2022 року
міський голова. Робочим групам
необхідно:
 до 28 січня 2022 року провести
обстеження місць загального
користування (горищ, підвалів,
сходових кліток) та допоміжних
приміщень в будинках, які от‑
римують послуги із постачання
теплової енергії (для з’ясування
стану теплоізоляції транзитних
трубопроводів, наявності бата‑
рей і т. д.), відповідно до акту
обстеження (додається);
 обстежити приміщення, від‑
ключені від централізованого
опалення на предмет наявно‑
сті/відсутності та ізоляції тран‑
зитних трубопроводів (за зго‑
дою власника);
 у разі недопущення представ‑
ників робочих груп для про‑
ведення обстеження чи в разі
перешкоджання у доступі для

з'ясування стану теплоізоля‑
ції транзитних трубопроводів,
власникам таких приміщень
буде здійснюватися нарахуван‑
ня за втрату тепла, як за неі‑
зольовані транзитні трубопро‑
води.
На підставі акту робочих груп,
комунальне підприємство теплових
мереж проведе перерахунок плати
за функціонування внутрішньобу‑
динкових систем опалення та га‑
рячого водопостачання, а також
опалення місць загального корис‑
тування та допоміжних приміщень.

Чекали годину
на морозі
Ми побачили, як саме працюють
робочі групи. Чи справді перевіря‑
ють місця загального користування
та як саме проходять перевірки.
У будинку № 7 на вулиці Во‑
лодимира Великого робочу групу
мешканці чекали о 15.00 у четвер,
20 січня. Оголошення почепили
у під’їздах будинків.
Багато мешканців зібралися
в очікуванні представників об‑

До 28 січня групи
мали обстежити
горища, підвали,
сходові клітки
та допоміжні
приміщення
слуговуючої організації та «Тер‑
нопільтеплокомуненерго».
Однак чекати довелося довго. Як
виявилося, у всіх під’їздах будинку,
а їх 7, вивісили одне оголошення,
що робоча група прийде о 15.00.
Тож дехто чекав годину на вулиці,
доки і до них прийдуть з пере‑
віркою.
— Ми зібралися через нові
платіжки для мешканців будин‑
ку, які мають індивідуальне опа‑
лення у своїх квартирах, — каже
мешканець будинку Володимир
Дунець. — Спершу слід треба
було виконати чимало ремонт‑
них робіт по теплових мережах.
Це і опалення, і централізоване
гаряче водопостачання. Теплова
ізоляція у підвалі нашого під’їзду

ВАДИМА ЄПУРА

ЯК ОБСТЕЖУЮТЬ НАШІ БУДИНКИ

Дивись відео,
засканувавши
qr-код

Деякі мешканці будинку №7 понад годину чекали на холоді приходу групи
повністю зруйнована, а це великі
теплові втрати. А нам вже відпра‑
вили космічні платіжки.
Люди кажуть — за грудень при‑
йшли просто шокуючі суми. Дехто
стільки ж витратив на газ для опа‑
лення квартири.
— Мені прийшла платіжка —
майже 700 гривень, — бідкається
мешканка будинку пані Раїса. —
Платити я не збираюсь. Ці послу‑
ги, які нам написали в платіжках,
не роблять. То за що ж ми повинні
платити? Батареї в під’їздах холод‑
ні. Через мою квартиру не прохо‑
дить труба гарячого водопостачан‑
ня, але рахунок за неї є.

Були крики та сварки
Перевіряти тепломережі при‑
йшов представник обслуговую‑
чої організації майстер дільниці
Олександр Кабанов. Разом з ним
був і представник від «Тернопіль‑
міськтеплокомуненерго», однак
представлятися чи називати свою
посаду журналісту категорично
відмовився.
Біля кожного під’їзду, де прихо‑
дила група, одразу починались кри‑
ки та сварки. Хтось з мешканців
вимагав роз’яснень, хтось скаржив‑
ся на холодні батареї у під’їзді. Де‑
хто навіть переконував — не вони
мають платити за транзитні труби
в їх квартирах, а їм мають допла‑
тити, адже вони проходять через
їх помешкання.
Мешканці називали номери сво‑
їх квартир, де потрібно перевірити
ізоляцію труб. Після цього довго
доводилось переконувати людей
розійтись по своїх помешканнях,
щоб робоча група почала обхід.

Горища та підвали
не перевіряли
Як пояснив нам представник
«Тернопільтеплокомуненерго»,
який не захотів представлятися, го‑
рища та підвали не перевірятимуть.
— Наша задача — перевірити
наявність або відсутність термо‑
ізоляції у квартирах мешканців,
які мають індивідуальне опалення.
Також ми перевіряємо, чи є бата‑
реї у під’їздах та чи гріють вони.

Люди сперечалися з представниками «Тернопільміськтеплокомуненерго» та обслуговуючої організації
Все! У підвали та на горища ми
не ходимо. Температуру у під’їз‑
дах ми не вимірюємо. Ці акти ми
передаємо на «Тернопільміськ‑
теплокомуненерго», і відповідно
до цих даних, буде здійснюватися
перерахунок.
У акті є три пункти:
 Наявність батарей опалення
в місцях загального користу‑
вання.
 Стан ізоляції транзитних
трубопроводів в підвальних
приміщеннях/на горищах до‑
поміжних приміщеннях.
 Стан транзитних стояків опа‑
лення в квартирах (фіксується
у випадку звернення мешкан‑
ців).
Працівник обслуговуючої орга‑
нізації заходив до квартир меш‑
канців, які хотіли показати стан
трубопроводів. Ізоляція була
не у всіх. Відповідно ці дані вно‑
сили в акт. Мешканці ставили свої
підписи про огляд трубопроводів.
Товщину чи кількість шарів ізо‑
ляції не перевіряли. Лише факт
наявності чи відсутності ізоля‑
ції. Здалеку оглядали, чи є вона
на трубах.
Один з мешканців кілька хвилин
демонстрував ізоляцію та сперечав‑
ся з представниками комісії.
— У мене подвійна ізоляція
трубопроводу. Всередині темпе‑
ратура має бути 60 градусів. Те‑
пловтрат немає! Підійдіть перевір‑

те, у вас є представник «тепломе‑
реж»! — каже чоловік.
Демонстрував виміри темпера‑
тури поверхні труб пірометром та
електронним термометром. Вима‑
гав, щоб ці дані також вносили
в акт, однак такого пункту немає.
До того ж, робоча група не має
сертифікованого обладнання для
вимірів температури. Це довго
намагались пояснити мешканцю.
Ні у підвали, ні на горища не за‑
ходили.

Викликали поліцію
Не обійшлося і без курйозів.
Один з мешканців викликав по‑
ліцію. Скаржився на порушення
закону, буцімто представники
комісії заходять в будинок неза‑
конно, а робити це можуть лише
правоохоронці з відповідним
рішенням суду. Патрульні, які
приїхали на виклик, пояснювали
чоловіку, що є відповідне розпоря‑
дження міського голови і комісія
входить до квартир лише з дозволу
мешканців. Писати заяву врешті
чоловік не став, хоча перекону‑
вав — дії комісій незаконні, як і
нові платіжки від «Теплокомуне‑
нерго». Тож не обійшлося без сва‑
рок, криків та обурень. І так — чи
не в кожному під’їзді.
Як розповіли представники ро‑
бочої групи, вони встигнуть ог‑
лянути всі будинки в зазначений
термін. Час є до 28 січня.

НОВИНИ КОМПАНІЙ
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Комуналка без комісії та швидкі
кредити: нове відділення Unex Bank
17 січня у центрі
Тернополя відкрилося
оновлене відділення Юнекс
Банку – фінустанови, яку на‑
весні минулого року придбали
найбільша інвестиційна ком‑
панія України Dragon Capital
та досвідчений чеський банкір
Іван Світек.
«Це дуже важливий крок
назустріч нашим клієнтам.
Так, відділення Юнекс Бан‑
ку в Тернополі працювало й
раніше, проте нове відділення
радикально відрізняється від
старого. По-перше, змінило‑
ся місце розташування: офіс
став ближче до центру міста.
По-друге, оновлене відділення
відкрито за єдиним сучасним
форматом, в центрі уваги якого
знаходиться зручність клієн‑
та», - розповіла Аліна Компа‑
нець, директорка з маркетингу
Юнекс Банку.
Юнекс Банк, не дивлячись
на 28-річний досвід роботи,
представляє нову генерацію
банків. У той час, коли біль‑
шість фінустанов скорочують
свої мережі, Юнекс проводить
активну роботу по трансфор‑
мації існуючих відділень та
відкриває нові.
«Насправді Юнекс Банк –
це фінтех-стартап. Ми робимо

ставку на сучасні технології та
працюємо над тим, щоб будьякий клієнт мав змогу вирі‑
шити усі фінансові питання в
смартфоні. Але у той же час я
розумію, наскільки важливим
для багатьох є фізичний, так‑
тильний контакт за банком. Ми
не збираємось відкривати сот‑
ні відділень. Але найближчого
року продовжимо розширювати
мережу. Вважаю, 30-40 відді‑
лень буде достатньо», - роз‑
повів голова правління Юнекс
Банку Іван Світек.

Оновлене відділення Юнекс
Банку надаватиме повний
спектр банківських послуг.
Для людей цікавими будуть
депозити з дуже непоганими
ставками. Наприклад, за вкла‑
дом «Юнекс Максимум» можна
отримати до 11,25% річних в
гривні, 2% річних в євро та
1,75% річних в доларах США.
Якщо грошей, навпаки, не
вистачає, банк пропонує кре‑
дити до 350 тис. грн. Можна
й оформити вигідну кредитну
картку. А восени минулого

року Юнекс запустив перший в
Україні справжній банківський
онлайн-кредит FreshCash – при
оформленні не треба ходити до
відділення, а кредитні кошти
перераховуються на картку
будь-якого банку України.
Багато пропозицій в Юнек‑
сі є і для бізнесу. Банк надає
кредити від 11% річних в грив‑
ні. Відкриває рахунок лише за
один день, має прямі корес‑
пондентські рахунки у відо‑
мих західних банках, сучасний
клієнт-банк, активно розвиває

лізинг, гарантії тощо.
«Насправді, наша головна
перевага – гнучкість. Від на‑
чальника відділення до центру
ухвалення рішення навіть на
найвищому рівні лише один те‑
лефонний дзвінок. Це розкіш,
яку отримують лише обрані
клієнти надвеликих фінуста‑
нов. Для нас же це правило,
філософія роботи», - підсуму‑
вав голова правління та спів‑
власник Юнекс Банку.
Тернопільске відділення
Юнекс Банку розташоване за
адресою вул. Руська, 18.
Тут ви можете купити та
продати валюту за вигідним
курсом, оформити кредит чи
депозит, відправити SWIFT-пе‑
реказ або скористатися 9-ма
іншими системами переказу,
оформити кредитну або пла‑
тіжну картку, в тому числі для
отримання пенсії.
А до кінця лютого комуналку
у відділенні можна сплатити
без комісії.
Банк є учасником Фонду
гарантування вкладів, упов‑
новажений на виплату пенсій
та інших соціальних виплат. 10
вересня 2021 року рейтингове
агентство IBI підвищило кре‑
дитний рейтинг фінустанови
до uaA+.

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

Кажуть, у цьому будинку мешка‑
ла, а можливо, продовжує мешкати
нечисть. Про невеликий будинок
на масиві «Дружба» ходить багато
чуток, однак вказати, де саме він
розташовувався, може мало, а ще
менше людей бачили його.
Ми ж віднайшли для вас цю осе‑
лю, поспілкувалися з мешканцями
сусідніх домів і з власницею будин‑
ку. Чи насправді в будинку щось
нечисто, або ж це просто чутки,
дізнавався журналіст «RIA плюс».

Крики і літаючий
посуд у домі
Одразу зазначимо, що у віль‑
них джерелах немає точної його
локації. За описами у матеріалах
колег, оселя розташована у «бер‑
мудському трикутнику» вулиць
Лучаківського та Волинської.
Ще одна складність у пошуку
будинку з привидами на «Дружбі»
полягала в тому, що в інтернеті за‑
мість нього були світлини будинку
«колійовців» на вулиці Вояків диві‑
зії «Галичина» та оселі на Новому
світі, що на вул. Броварна, 35.
Пошуки ж потрібного будинку

тривали понад годину. Нам пощас‑
тило зустріти тернополянку На‑
дію, яка і вказала точну локацію
помешкання.
– Та люди говорять всяке, але
чи то правда, не знаю. Там вже
хтось живе, – каже жінка.
Також пані Надія розповіла,
що в будинку довгий час ніхто не
мешкав. Тільки кілька років тому
в нього заселилася родина, нібито
колишнього власника. А той виїхав
з будинку, мовляв, через привида.
– Наскільки мені розповідали, то
в тій оселі щось нечисто. Коли там
раніше жили люди, то звідти чутно
було якісь крики і кажуть, що в
домі сам по собі літав посуд. Я в
такі байки не вірю, але з власної
волі там би не жила, – підсумувала
співрозмовниця.

Власниця каже:
люди вигадують
Перед самим будинком зустрі‑
чаємо ще одного перехожого та
запитуємо, чи чув він щось про
будинок з привидами і де його
знайти?
– Та он же він, перед вами, –
каже чоловік, який представився
Миколою Омеляновичем і додає.
– А я тут одного разу ночував. То

вже багато років тому було, коли
дім був закинутий. Бо ж тут тіль‑
ки пару років люди живуть, мину‑
лий власник оселі кудись виїхав.
Відтоді дурна слава за будинком
повелася.
Пан Микола пояснив, що трива‑
лий час дім пустував. Потім у нього
в’їхали нові мешканці. Коли оселя
пустувала, чоловік посперечався зі
своїм товаришем, що привидів у
тому домі немає, а щоб пересвід‑
читися, сам наважився заночувати
у цій оселі, переконує.
– Не вірив у то. Але стало дійсно
страшно, коли в спокійну ніч, но‑
чуючи там, почув як у вікно щось
стукає. Дивлюся, а за ним нічого
немає, ні людини, ні дерева, бо
думав, може то яка гілка. І так
повторилося кілька разів. Тому у
містику довелося повірити, – роз‑
повів чоловік.
Хто наразі в домі живе, пан
Микола не знає. Але пояснює,
що після того як в містичний бу‑
динок заселилися жителі, нічого
надприродного про нього не чув.
У будинку дійсно зараз меш‑
кає родина. Його адресу ми не
вказуємо. Сама оселя виглядає
доглянутою. Видно, що її пере‑
будовували, подвір’я також до‑

ФЕДОРА ВОСІНСЬКОГО

Який вигляд має «будинок з привидами» на Дружбі

Тернополянин Микола Омелянович розповів, що одного
разу ночував у будинку і у містику довелося повірити
глянуте.
Журналісту вдалося поспілкува‑
тися і з власницею дому Наталею.
Вона спростувала будь-які чутки
про містику у її помешканні.
– За те, що говорять про буди‑
нок, чула, але запевняю, нічого
такого у ньому насправді немає, –
каже вона. – Сусіди колись хотіли
забрати дім, але їм того не вдало‑

ся. Через що і пішла легенда про
привидів у домі. Сусіди пустили
такі чутки, бо їм не продали дім.
У нас була інша квартира, тут жив
мій батько, а після нього і ми.
Пані Наталія розповіла, що
будинок збудували орієнтовно
40 років тому. За цей час нічого
надприродного у своїй оселі не
помічала.

ПРОБЛЕМИ
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ДЕ НАЙБІЛЬШЕ «ШУМАХЕРІВ»

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

За неповних три місяці роботи,
за перевищення швидкості, яке
зафіксували камери відеофіксації
порушень ПДР у Тернополі, скла‑
ли 15 тисяч 34 постанови. Про це
повідомили в управлінні патруль‑
ної поліції області, посилаючись
на дані Департаменту ПП.
Точної суми штрафів, яку заро‑
били порушники, у патрульній по‑
ліції не назвали. Проте, якщо вра‑
хувати, що у межах міста лишень
одиниці дозволяють собі переви‑
щувати швидкість на 50 км/год. і
більше, загальна сума накладених
штрафів — від 5 млн 111 тис. грн.
Всі гроші, які сплатять водії, йдуть
до держбюджету.
Камера на одній з п’яти ділянок
у Тернополі побила усі можливі
рекорди за кількістю зафіксованих
порушень.
Нагадаємо, чотири камери віде‑
офіксації порушень ПДР працю‑
ють у Тернополі вже від 8 жовтня
2021 р. Ще одну, біля «Літака»,
запустили невдовзі.
Як працюють ці камери, пояснив
начальник управління патрульної
поліції в області Богдан Шевчук.
— Прилад зафіксував подію —
порушення. Система в автома‑
тичному порядку надсилає по‑
дію користувачу (уповноваженій
особі розглядати адміністративні
правопорушення, зафіксовані в ав‑
томатичному режимі, який звіряє
усі дані, які підтягнула система з
метаданими (фото/відео), — пояс‑
нив Богдан Шевчук. — Якщо все
правильно, уповноважена особа
накладає електронний цифровий
підпис на електронну постанову,
після чого система надає постанові
серію та номер.

Як зменшити суму
штрафу вдвічі?
У разі, якщо не співпадають дер‑
жавний номерний знак, марка/мо‑
дель, погано видно номер, інший
колір тощо — уповноважена особа
відхиляє дану подію з вказанням
причини відхилення, пояснив го‑
ловний патрульний краю.
Допустима швидкість в межах
міста 50 км/год. У разі переви‑
щення встановлених обмежень
швидкості руху понад 20 км/год. —
штраф 340 грн. На 50+ км/год. —
1700 грн. Відповідальність за по‑
рушення встановлених обмежень

швидкості руху транспортних за‑
собів визначається частинами 1 та
3 статті 122 КУпАП.
— Штраф зменшується
на 50 відсотків, якщо його спла‑
чено протягом 10 банківських днів
з моменту отримання постанови,—
пояснив Богдан Шевчук. — Якщо
ви не сплатили протягом 15 днів,
сума подвоюється. Через 30 днів
передається до виконавчої служби.

«Міськрада спільно з
патрульною поліцією
обирають, де
потрібно встановити
камери. Клопотання
подають до столиці»
Щоб оплатити штраф, можна пе‑
рейти за посиланням по QR-коду,
який зазначено на лицьовому боці
постанови, скористатись платіжни‑
ми інструментами на сайті МВС,
в електронному кабінеті водія або
в застосунку «Дія», а також пла‑
тіжними системами та сервісами,
які діють в Україні на законних
підставах. В тому числі — послу‑
гами банків.

Зона дії — приблизно
30 метрів
Камери вночі працюють на‑
стільки ж ефективно, як і вдень,
на Злуки в обидва боки фіксує всі
смуги руху, а максимальна швид‑
кість, яку камера не зафіксує — це
250 км/год., пояснив директор КП
«Тернопільінтеравіа» Святослав
Журовський.
— Зона дії ефективної роботи
цих камер — приблизно 30 м,
а технічні характеристики камер
такі, що інфрачервона підсвітка
дозволить ефективно працювати
і в нічну пору доби, — пояснив
Святослав Журовський. — В каме‑
рах використовуються два методи
визначення швидкості — лазер і
радіохвилі.
Якщо на проспекті Злуки дві
камери направлені в різні боки,
то обидві «писатимуть» усі смуги
руху. Решта камер зчитуватимуть
інформацію лишень в один бік.
Максимальна швидкість, яку
вже камери не зафіксують —
250 км/год. Меншу так. Швидкість
руху мотоциклів, якщо на них спе‑
реду є номерний знак, теж фік‑
суватиме.
— Місця для цих камер вибрані

Де найбільше порушень
зафіксували камери у Тернополі

ГРАФІКА ОКСАНИ НАГОРНОЇ

ПДР  На понад 5 млн грн поповнять
бюджет порушники швидкісного режиму.
Яка з п’яти камер, розташованих у місті,
зафіксувала найменше порушень, а де
таких у десятки разів більше, аніж на
інших ділянках дороги? Де у Тернополі
можуть з’явитись нові камери вже у 2022му році — читайте

15 тис. 94 постанови за порушення швидкісного режиму склали за неповних три
місяці роботи п'яти камер у Тернополі

Де ще у Тернополі планують встановити камери
15 тис. 34 постанови за по‑
рушення швидкісного режиму
склали за неповних три місяці
роботи п’яти камер у Тернополі.
Найменше — на просп. Бан‑
дери (біля «Літака» - прим. авт.)
— 396 порушень.
Будного, 28 – 10 тис. 123 (!)
порушення.
— Перевищення швидкості –
одна з основних причин ДТП з
трагічними наслідками, — на‑
голошує речниця управління
патрульної поліції в області
Катерина Метельська. — Тому
це не просто норма правил, яких
треба неухильно дотримуватись.
Це, передусім, безпека кожного.
Якщо водій дотримується швид‑
також не випадково, — каже Бог‑
дан Шевчук. — Вони встановлені
на аварійно-небезпечних ділянках
та/або місцях концентрації ДТП
автомобільних доріг загального
користування через недотриман‑
ня швидкісних обмежень.
Зараз КАФи автоматично фіксу‑
ють лише перевищення швидкості,
проте пізніше система почне фік‑
сувати й інші порушення — при‑
міром, проїзд на червоний сигнал
світлофора, порушення правил
зупинки чи стоянки, проїзд сму‑
гою для громадського транспорту,
тротуарами, смугами зустрічного
руху тощо.
За словами першого заступника
начальника Департаменту патруль‑
ної поліції Олексія Білошицького,
система фото- та відеофіксації до‑
вела свою ефективність. Дійсно,
кількість дорожньо-транспортних
пригод з потерпілими та загибли‑
ми на ділянках, де вже є камери,
знизилась утричі.

Щоб відповідав водійпорушник
Щоб «листи щастя» прийшли
водію, а не власнику авто, можна
зареєструвати онлайн належного
користувача.

кісного режиму, він може вчасно
зреагувати на зміну дорожньої
обстановки та вжити необхідних
дій для уникнення ДТП. Тому
патрульні вкотре закликають не
порушувати правил та не нара‑
жати на небезпеку себе й інших
учасників дорожнього руху.
У місті планують встановити
ще щонайменше чотири камери.
Чи це буде у 2022 році, поки
невідомо.
 вул. Будного (де дві заправки
WOG, які в народі називають
«близнюки»);
 вул. Микулинецька (пере‑
хрестя з вул. Козацька);
 за авторинком біля світлофо‑
ра Гетьмана Мазепи, Миру
Призначити належного користу‑
вача на авто можна, не виходячи
з дому, щоб у разі автоматичної
фото- або відеофіксації порушень
ПДР штрафи отримувала особа,
яка користується автомобілем,
а не його власник. Про це пові‑
домив начальник Регіонального
сервісного центру МВС у Терно‑
пільській області Святослав Ви‑
шневський.
Від 20 січня 2020 року в Елек‑
тронному кабінеті водія діє без‑
коштовна послуга «Керуван‑
ня належним користувачем».
Онлайн-сервіс доступний на сайті
e‑driver.hsc.gov.ua та на Урядовому
порталі kmu.gov.ua у розділі «Елек‑
тронні послуги».
— Це перша онлайн-послуга,
яка була створена відразу в елек‑
тронному форматі, — пояснив
Святослав Вишневський. — Так
працює принцип digital by design,
коли не в онлайн переводять вже
наявні адміністративні послуги,
а створюють нові, спираючись
на онлайн-досвід користувачів.
Раніше запуску всіх послуг в елек‑
тронному форматі передувало на‑
дання сервісів за безпосереднього
звернення клієнта до відповідної
організації.

та Чумацька (дамба ставу, в
районі зупинки «Готель Га‑
личина»);
 вул. Тарнавського (вище
школи №11).
— Міськрада спільно з па‑
трульною поліцією обирають,
де потрібно встановити камери,
— пояснив процедуру Святослав
Журовський. — Далі клопотання
направляють до столиці, до Де‑
партаменту патрульної поліції.
Вони вже вирішують, скільки
комплексів має бути і де саме.
На саме обладнання місто не
витрачає ні копійки – все нам
передають. А встановлення та
обслуговування — за кошти
міськради.
Належний користувач — це
особа, яка на законних підста‑
вах користується транспортним
засобом, що їй не належить,
пояснили в сервісному центрі.
Можливість зазначати належно‑
го користувача транспортного
засобу (ТЗ) стане в нагоді ав‑
томобілістам у зв’язку з появою
нових правил та налагодженням
системи фото- і відеофіксації та
паркування. Адже нести відпо‑
відальність за свою поведінку
на дорозі має безпосередньо водій
авто, а не його власник. А також
отримувати сповіщення про нові
штрафи, сплачувати їх тощо.

Довідка
Статистика аварій (20192021 рр.) на ділянках, де
зараз встановлені камери:
• просп. Злуки трапились 11
ДТП, з постраждалими — 7,
травмовано 8 осіб.
• вул. Протасевича — 6 ДТП,
з постраждалими 2, травмовано 4 особи.
• вул. Будного — загалом 60
ДТП, з постраждалими 8,
травмовано 10 осіб, 1 людина загинула.
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ЕКСПЕРИМЕНТ

RIA плюс, 26 січня 2022

ХОЛОД НЕСТЕРПНИЙ: МИ ВИМІРЯЛИ
ТЕМПЕРАТУРУ У ТРАНСПОРТІ
Комфорт  Чимало тернополян
нарікають на стан громадського
транспорту. Більшість маршруток та
тролейбусів у жахливому стані. У деяких
встановлено систему обігріву, однак вона в
мороз не справляться. У салоні – холодно.
Журналісти «RIA плюс» перевірили,
яка температура всередині автобусів та
тролейбусів. Про який комфорт йде мова?
Читайте

Чекати потрібний автобус чи
тролейбус часто доводиться довго.
Треба вистояти на морозі, а все‑
редині транспорту не зігрітися —
скаржаться тернополяни.
— Часто користуюся громад‑
ським транспортом. У холод до‑
водиться чекати і по пів години,
доки прийде потрібний тран‑
спорт, — розповідає тернополя‑
нин Михайло. — А всередині за‑
звичай холодно. Не так, як на ву‑
лиці, але зігрітися не вдасться.
Помітив, що в тролейбусах зазви‑
чай працює один–два обігрівачі,
та й ті під сидінням кондуктора.
У старому транспорті вітер заду‑
ває через усі щілини. Холодно.

Вимог
до температури
немає?

У «Правилах надання послуг
пасажирського автомобільного
транспорту», затверджених поста‑
новою Кабінету Міністрів Укра‑
їни ще від 18 лютого 1997 року,
немає вимог до температури в са‑
лоні ані в зимовий, ані в літній
період. І це насправді дуже по‑
гано, адже, по суті, про комфорт
пасажирів у міському транспорті
зовсім не йдеться.
Те, що немає регулювання тем‑
пературного режиму у громад‑
ському транспорті, підтвердили
і в міській раді Тернополя.
— Законодавством не регу‑
люється температурний режим
у маршрутках, тролейбусах, ав‑
тобусах, — повідомила речниця
міськради Мар'яна Зварич.
Вимоги є лише до температури
у залізничному транспорті. Однак
вони стосуються лише мінімаль‑
ної температури.
Так, у зимовий та перехідний
період у вагоні потягу повин‑
на бути температура на рівні
+20 градусів. Якщо ж на вулиці
температура +16 і вище — тем‑
пература повітря у салоні вже
не контролюється.

Як перевіряли

Тож ми перевірили, яка тем‑
пература у тернопільському
транспорті. Для цього вико‑
ристали паспортований термо‑
метр. Він пройшов повірку в ДП
«Полтавастандартметрологія».
Похибка, відповідно до серти‑
фіката, становить +–1 градус
за Цельсієм.
Під час експерименту темпе‑
ратура на вулиці становила від
–1 до –2 градусів за Цельсієм.
Ми обирали різний тип тран‑
спорту — маршрутки, тролейбуси
різного типу, нові низькопідлого‑
ві автобуси МАЗ та МАН. Вимір
температури займав приблизно
10–15 хвилин.
Ми проїхали на десятьох марш‑
рутах. У більшості — холод. На‑
віть якщо всередині є обігрівачі,
вони або ледь теплі, або не пра‑
цюють взагалі.
Багато маршруток та тролей‑
бусів у поганому стані. Обшивка
всередині вже стара або її немає.
Через металевий корпус в салонах
холодно.
Як ми помітили, краще сідати
подалі від вікон та дверей. Але і
це не допоможе зігрітися. Тож
більш детально читайте нижче.
Автобус № 35
Низькопідлогові автобуси МАН
в місті — одні з найсучасніших.
Вони гарно виглядають, мають

У «Правилах»,
затверджених урядом,
немає вимог до
температури в салоні.
По суті, про комфорт
пасажирів не йдеться
місця для людей з інвалідністю,
дитячих візків. Влітку в деяких
навіть працювали кондиціонери.
Взимку ж — вмикають обігрів
салону. Щоправда, в автобусі,
у який ми зайшли, було холод‑
но. Температура — 11 градусів,
тоді як на вулиці було лишень
–2 за Цельсієм.

ВАДИМА ЄПУРА

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

Найнижча температура у громадському транспорті, яку вдалося зафіксувати, +6
градусів за Цельсієм

У транспорті міста переважно холодно
Маршрутка № 22
У маршрутці було прохолодно.
Лише 10 градусів за Цельсієм. Під
час руху холодне повітря потра‑
пляє всередину через щілини біля
дверей. Звичайно, не так холодно
як на вулиці, але поки доїдеш —
можна добряче змерзнути.
Маршрутка № 14
А ця маршрутка виявилась най‑
холоднішою, у якій ми побували.
Температура в середині — всьо‑
го 6 градусів. Відчутно холодно.
З вікон задуває холодне повітря,
хоча щілин не помітно. На одному
вікні всередині салону намерз лід.
Мороз «помалював» вікна узорами.
Тролейбус № 10
Це тролейбус-гармошка. У ньо‑
му було холодно — 6 градусів.
У місці з’єднання двох частин
тролейбуса чимало щілин між
тканиною та корпусом. Звідти
задуває холодне повітря. Поруч
краще не сідати — можна швидко
змерзнути через протяг.
Тролейбус № 11

В одній з маршруток в середині салону на
вікнах намерз лід

Ще одна «гармошка». Але тут
вже не було так холодно, як у по‑
передньому тролейбусі. Темпера‑
тура — 12 градусів. Обігрівачі під
пасажирськими сидіннями ледь
теплі.
Тролейбус № 1
Тут було значно тепліше, ніж
у маршрутках та інших тролей‑
бусах. Температура всередині —
18 градусів тепла, тоді як на вулиці
було –1 за Цельсієм. Працювало
опалення. Їхати в такому тролей‑
бусі комфортно.
Маршрутка № 18
Тут температура була 15 градусів.
Їхати не холодно. З вікон не дує,
як у багатьох маршрутках та тро‑
лейбусах.
Маршрутка № 13
Тут температура була 14 градусів,
тоді як на вулиці було –1. Тепло
з транспорту виходить на кожній
зупинці.
Автобус № 6
Це новий низькопідлоговий

автобус МАЗ. В ньому було те‑
пло та комфортно — температура
18 градусів тепла. Вікна та люки
щільно зачинені, тому під час руху
в салон не задуває вітер, як у ста‑
рому транспорті міста.
Тролейбус № 9
У цьому тролейбусі було холод‑
но. Обігрівачі в салоні не працю‑
вали. Температура була 9 градусів.
Ми помітили, як через щілини
у вікна в салон пролітали сніжинки
з вулиці разом з холодним вітром.
Тож найхолоднішими під час
нашого експерименту виявилась
старенька маршрутка № 14 та тро‑
лейбус № 10. В них температура
була всього 6 градусів тепла. Най‑
тепліше було в тролейбусі № 1 та
новому низькопідлоговому авто‑
бусі № 6.
Більше фото з
перевірки транспорту дивіться,
засканувавши

ІНТЕРВ'Ю
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Ексклюзив 
Захищав країну на
війні, а тепер пішов
для неї співати.
Ярослав Гавянець з
Чорткова 23 січня
о 21.00 з’явився на
телеекранах в ефірі
музичного шоу
«Голос Країни» на
телеканалі «1+1».
Ми поспілкувались
зі співаком
напередодні
виступу

«1+1»

КІБОРГ МАЕСТРО З ЧОРТКОВА
ЗАСПІВАВ НА «ГОЛОСІ КРАЇНИ»

Кіборг Ярослав Гавянець заспівав у пісенному шоу

Історію співака-воїна ми розпо‑
відали в матеріалі «Врятувала мо‑
литва, яку написала мама»: кіборг
Маестро про пекло в Донецькому
аеропорту і ще тоді він розпові‑
дав, що змалку горів театром та
музикою.
Тоді корективи в життя внесла…
війна. Але навіть там, під обстрілом
ворожих куль, чоловік не залишав
музику. Нею піднімав бойовий дух
побратимів, співав в окопах, грав
на гітарі. Каже, що тоді найкра‑
щою мотивацією була рідна, укра‑
їнська, пісня.
— Ярослав Гавянець (позивний
«Маестро» — наймолодший кіборг
з Тернопільщини. У Збройні сили
України він пішов у 21 рік. Далі
було тижневе пекло Донецького
летовища та пекло Донецького
аеропорту. Тоді наші вистояли…
не встояв бетон, — так починалась
наша історія про земляка.
Чоловік зізнається, що реабіліта‑
ція після війни та полону, у якому
провів два тижні, триває досі. Зараз
він навчається в Національному
університеті оборони України
в Києві. А на шоу пішов, аби вті‑
лити юнацьку мрію, незважаючи
ні на що.

Кіборг з позивним «Маестро»,
який народився в Копичинцях,
та мешкає в Чорткові, виступив
на музичному шоу «Голос Країни».
Чоловік заспівав відомий хіт гурту
СКАЙ «Тебе це може вбити» та
опинився в команді співачки Ольги
Полякової.
Перший ефір 12‑го сезону теле‑
проєкту «Голос Країни» відбувся
23 січня. Наш земляк, військовий
Ярослав Гавянець заспівав на усю
країну та пройшов у наступний
етап.
Кіборга усі тренери та зал приві‑
тали стоячи. На останніх секундах
виступу на кнопку натиснула спі‑
вачка Ольга Полякова.
За два дні до першого ефіру, під
час якого відбуватимуться «Сліпі
прослуховування», Ярослав Гавя‑
нець поспілкувався з журналісткою
«20 хвилин».
— Ярославе, наші читачі уже знайомі з вами, але зараз ви відкрились
з іншого боку. Що стало поштовхом
до участі в шоу?
— Велика сцена — це моя дитяча
мрія. Я вчився на актора, співав.
Далі війна дещо змінила пріори‑
тети. Моя мета зараз — закінчити
університет, а потім продовжити
службу на офіцерських посадах.
Коли в мене з’явились діти, я, як
і кожен чоловік, по-іншому почав

Довідка
Ярослав Гавянець народився
14 листопада 1992 року в місті
Копичинці, нині Копичинецької
громади Чортківського району
Тернопільської області. Закінчив
Харківський національний університет мистецтв, юридичний
факультет Чернівецького національного університету.
Проходив строкову та контрактну

службу в ЗСУ. Учасник Революції
Гідності. Добровольцем 81-ї бригади десантно-штурмових військ
пішов у зону АТО. Вистояв у пеклі
Донецького аеропорту, три тижні
був у полоні.
Зараз навчається в в Національному університеті оборони України в Києві.
Одружений, батько двох дітей.

дивитися на світ. Я захотів своїм
прикладом показати їм, що вті‑
лювати свої мрії ніколи не пізно.
— Звідки любов до музики?
— Ще змалку. Я вчився у музич‑
ній школі. Закінчив її за спеціаль‑
ностями «сопілка» та «саксофон».
У 2012‑му навчився грати на гітарі.
Вона була зі мною практично у весь
період бойових дій. І на пунктах
постійної дислокації біля мене
збирались люди, у Пісках, коли
воювали, теж знайшов гітару. На‑
віть коли були обстріли — у підвалі
співали українські пісні. На Різдво
на Сході колядували під гітару.
— Що вам близьке? З чим будете
виступати?
— Насамперед, близьке україн‑
ське. І народна музика, і сучасна.
На проєкті, якщо потраплю далі,
теж буду виконувати лише укра‑
їнське. Подобається, що організа‑
тори дозволяють обирати і розкри‑
вати те, що подобається саме тобі.
— Як потрапили на шоу? Перед
«Сліпими прослуховуваннями» були
ще кастинги?
— Через карантин кастинги від‑
бувались в онлайн-форматі. Я за‑
повнив анкету та вислав декілька
відео з виконанням творів. Коли
запросили в Київ — так, зрадів,
звісно.
— До кого з тренерів вам хотілося б в команду?
— Мабуть, найближчий
по духу — це Вакарчук. Його
змалку слухаю, всі альбоми знаю
напам’ять. Але не розчаруюсь,
якщо повернеться будь-хто, бо
вони зможуть відкрити мене, на‑
певно, з іншого боку.
— Як відреагували рідні, коли
дізнались, що ви йдете на ефіри?
Хто підтримував вас?
— Зі мною був батько, дружи‑
на з меншою донечкою. Старшу

Він виконав пісню гурту СКАЙ «Тебе це може вбити» і
опинився в команді Ольги Полякової

АРХІВ ЯРОСЛАВА ГАВЯНЦЯ

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

Ярослав Гавянець із дружиною і донечками
не брали, вона там навела б га‑
ласу (посміхається — прим. ред.).
Як відреагували? Тато, як завжди,
сказав, що я шукаю собі пригод.
Але, звісно, бачу, що він гордиться
тим, що я йду до того, що хочу.
— Ви розповідали раніше, що вчились на актора театру і кіно в Харкові. Чи зараз не залишили театр?
— Це моє хобі, так як музика —
юнацька мрія. Нещодавно вийшла
онлайн-вистава за підтримки Укра‑
їнського культурного фонду під
назвою «Ефект Гамлета», її пока‑
зували за кордоном, також на її
базі знімали фільм. Я теж грав там.
— Чого чекати глядачам від вашо-

го виступу? Тримаємо за вас кулаки!
— Я не є професійним вока‑
лістом, це просто моє хобі, моя
маленька любов. Але я постарав‑
ся відкрити її максимально щиро.
Думаю, слухачі мають відчути, як
військові, такі, як я, пережили
нелегкі події. Але вони можуть
зберегти в собі ліричність та по‑
ділитись нею.
Уже згодом ви зможете підтри‑
мати військового співака з допомо‑
гою онлайн-голосування. Про усі
успіхи Ярослава Гавянця будемо
інформувати у наших публікаціях.
Бажаємо перемоги талановитому
Маестро!
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ПРИЛАД ОБЛІКУ ТЕПЛА У ВАШОМУ
ПІДВАЛІ. ХТО МАЄ ПЛАТИТИ?
Я платити не буду! То при‑
йдіть і відріжте!
Віктор Лилик
Може нехай міська влада
платять за транзит гарячої
води через квартиру...
Ruslan Melenchuk
У скількох домах вже є
ІТП? яких грошей коштує!і
що, всі платять однаково. все
дуже просто-влада міста не
зацікавлена у зниженні оп‑
лати послуг "теплоенерго", як
обіцяв мер
Галина Кохмат

АРХІВ РЕДАКЦІЇ

Стаття зібрала майже 20 комен‑
тарів. У Тернополі, як і в Україні
загалом, ще досі немає 100% ко‑
мерційного (будинкового) обліку
тепла, який мав бути запровадже‑
ний ще 2018 року. А от оплату за
обігрів вправно ввели. Тернопо‑
ляни нарікають: за що платити,
якщо навіть не знають, скільки
тепла насправді спожили.
Представник тернопільських
тепломереж в ефірі одного із міс‑
цевих телеканалів розповів, що від‑
повідно до Закону України «Про
комерційний облік теплової енергії
та водопостачання», усі споживачі
можуть обладнати свої помешкан‑
ня приладом розподільного облі‑
ку. Він буде обліковувати тільки
ту кількість теплової енергії, яку
споживає його квартира. Але це не
звільняє від оплати за обігрів місць
загального користування.
Тим часом тернополяни пере‑
конані: потрібно встановлювати
загальнобудинковий лічильник або
вузол комерційного обліку. Саме
він покаже, скільки ж будинок
насправді використав тепла і всім
стане зрозуміло по оплаті за нову
послугу, яка викликала масовий
скандал і резонанс у Тернополі.
Як з’ясували журналісти «RIA
плюс», у Тернополі в 116 житло‑
вих будинках вже поставили лі‑
чильники тепла в складі ІТП, а

До жовтня 2023 року у Тернополі планується оснастити
всі житлові будинки вузлами комерційного обліку в
складі ІТП
змонтували ІТП – 170. У КП «Тер‑
нопільміськтеплокомуненерго» пе‑
редбачають оснастити всі житлові
будинки Тернополя ІТП за кошти
Міжнародного банку реконструк‑
цій і розвитку та Європейського
банку реконструкцій та розвитку,
тому за це людям платити не при‑
йдеться.
Тим часом в управлінні ЖКГ
Тернопільської міської ради ра‑
дять: тим, кого цікавить те чи
інше нарахування по своїй квар‑

тирі, офіційно звертатись до КП
«Тернопільміськтеплокомуненер‑
го». Підприємство кожному, хто
звернеться, надасть роздруківку по
особистому розрахунку. Особли‑
во це стосується тих, чий будинок
не оснащений лічильником. Адже
мешканців саме таких будинків
найбільше хвилює питання, за яке
тепло вони платять, коли фактич‑
ного обліку немає.
Публікуємо коментарі, зберігаю‑
чи орфографію дописувачів.

шалена це не інд опален‑
ня .шалена це центральне
опалення і виходу немає бо
п Надал дозволу не дає на
установлення от так от
Марія Кубей
Відключати будинок від
Теплокомуненерго. А в кого
нема інд.опалення нехай місь‑
ка рада виділить кошти і меш‑
канці встановлюють.

В новобудовах нема і все
ОК! Просто незможуть від
корита відірватися! Скоро
терпець закінчиться! За такі
рахунки можна всім зробити
автономне!
Віктор Лилик
На лопаті вам покращень,
зебіляки :)))
Yuriy Kupeev
Не проводити жодної оп‑
латити!
Oleg Staryk
А йде до того, що ми і за
транспортування води в квар‑
тири будем платити окрему
плату
20 січня 2022 р.
Подпишите, пожалуйста
https://petition.president.gov.
ua/petition/132594?fbclid=Iw
AR2UOKOAomSLkK3F3ceE
UXpLD0iev5WfFfHwa3owmb
5kV-aL-VbxpMdfn28
Ольга Витальевна

Іван Мостовий
Іван Мостовий теплокому‑
ненерго за що жити буде????
Liana Ivankiv

Повний текст
та усі коментарі
ви можете прочитати за QR-кодом

Чому патрульне авто врізалося в бетонну будівлю
........в них задача розх@
ярити всі машини...))) 19
років… добре шо ше когось
не вбило то чудо зі стажом в
3 роки… машину накривають
бо стидно..??))
Олег Селецкий
«азарт» великаааа штука...
Ніна Швед

СОЦМЕРЕЖІ

Стаття зібрала майже 20 ко‑
ментарів.
ДТП за участю екіпажу патруль‑
ного авто сталася вночі 21 січня
на вул. 15 Квітня у Тернополі.
Наряд патрульної поліції під час
патрулювання помітив автомо‑
біль BMW на іноземній реєстра‑
ції, який порушив ПДР України,
повідомила речниця управління
патрульної поліції в області Ка‑
терина Метельська. На вимоги
працівників патрульної поліції
про зупинку водій не відреагував
та продовжив рух. Переслідуючи
BMW, поліцейський не впорав‑
ся з керуванням, і службове авто
SKODA RAPID врізалося в бе‑
тонну конструкцію.
Внаслідок ДТП один з полі‑
цейських отримав тілесні ушко‑
дження.
Тернополяни у соцмережах та‑
кож нарікали, що поліцейський,
який був за кермом, вдруге у жит‑
ті сів за кермо.
Проте речниця патрульної полі‑
ції області запевнила, що патруль‑
ний, який керував автомобілем,
має водійських стаж понад три
роки.
Як з'ясували згодом наші

Фото патрульного авто, яке врізалося в стіну КПП, у
соцмережі поширили активісти
журналісти, патрульний, який
був за кермом, не постраждав.
Його звуть Назарій і йому 25 ро‑
ків. Коп від 2018 року служить у
патрульній поліції. Травмований
напарник, 19-річний Владислав.
Щодо правопорушника, якого
переслідували патрульні, то з міс‑
ця події він втік, його розшуку‑
ють, повідомила прессекретар ТУ
ДБР у місті Львові Тетяна Мура‑
вель. Розпочато кримінальне про‑

вадження за фактом порушення
правил безпеки дорожнього руху.
Слідчі ТУ ДБР у Львові з'ясову‑
ють усі обставини ДТП.
У коментарях люди обурювали‑
ся щодо 19-річного патрульного,
мовляв де ж він взяв три роки
стажу водія. А також щодо того,
що розбите авто сховали від ці‑
кавих поглядів накриттям.
Публікуємо коментарі, збері‑
гаючи орфографію дописувачів.

А що авто робить на те‑
риторії патрульної поліції в
Тернопільській області а не на
штрафмайданчику? Що перед
Законом не всі рівні?
Наталя Клим
Вражена з іронічних комен‑
тарів. Рівень "жовчі" зашка‑
лює…
Ліда Плющ
Рагулі
Андрюха Малий
Поліцейський з 2018 року
служить у патрульній. Як він
може другий раз сісти за кер‑
мо? Тупість брехунів з соцме‑
реж не знає меж.
David Starr

П’яні ну а які
Лідія Ліпчаківська
А , що з BMW ? ))))) вда‑
лось затримати?
Ihor King
Ihor King не встигли по‑
бачити в якому напрямку
поїхало
Саня Макух
Ihor King їхало на сервіс
Напевно бухі були якщо
стіни не побачили!!!
Volodymyr Borovyi
В нас багато журналістів
не кращі тік ток блогерів.
Щоб отримати максимальне
задоволення від коментарів
зайди в коментарі до дописів
Українська асоціація власни‑
ків зброї. Там зібрані напевно
більшість неадекватів.
Василь Яворський
Повний текст
та усі коментарі
ви можете прочитати за QR-кодом

ІСТОРІЇ
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ВЗЯЛИ ДИТИНУ НА СВЯТА В РОДИНУ
Добра справа  «Це Різдво я точно не забуду»,
«Тепер знаю, як готують 12 страв», «А ви мене
заберете до себе ще?» Так вихованці інтернатних
закладів, яких звичайні сім’ї запросили в свої
домівки на канікули, розповідали про це

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

Десять дітей-сиріт, вихованців Тернопіль‑
ського дитячого будинку і Бережанського лі‑
цею, провели різдвяний час у сімейному колі
небайдужих людей, які взяли участь у програ‑
мі благодійного фонду «Майбутнє сиріт» під
назвою «Запроси дитину на свята у родину».

Ця дитина навчила нас любити по-іншому

Вони відчули справжню увагу і турботу та
побачили на власні очі, як святкують Новий
рік і Різдво в сім'ї, з цікавістю вивчали тради‑
ції і атмосферу, яка панує в родинах, які ролі
виконують «тато», «мама», «бабуся», «дідусь»,
«рідні діти». Вражень багато.
Розповіді батьків про це особливе рішення
подаємо від їх імені. У розмові з кожним з
них відчувається неймовірна щирість та любов.

Я взяла дітей вдруге

— Така ідея у нас з чоловіком
виникла ще два роки тому. Тоді
ми дізнались про цю програму і
вже були готові. Проте не всти‑
гли зробити усе вчасно. Потім
— карантин. Але цього року, як
тільки я побачила в соцмережах
оголошення про таку можливість,
то зрозуміла, що хочемо зробити
щасливішою на свята бодай одну
дитину. Побачила оголошення на
сторінці Служби в справах дітей
і жодних проблем з реалізацією
не виникло.
Ми порадились з чоловіком, з
дітьми. У мене донечка, якій 11,
та син, якому 5. Було дещо хви‑
лююче щодо того, яка саме дити‑
на прийде до нас. Ми запитали у
наших дітей, чи вони не проти
такої ідеї? Син хотів хлопчика
його віку, донечка просила, щоб
до нас прийшла дівчинка її віку.
Спільну мову знайшли ще в ма‑
шині, коли їхали додому. Дівчинка
дуже хороша, розумна, відкрита.
Зразу контакт ми знайшли. Перед
Різдвом готували разом 12 страв на
Святвечір, їздили в гості до бабусь,
старадись показати традиції нашо‑
го Різдва. Зорянка дуже цікава до
всього, що відбувалось.
Щодо того, як сприйняло Зо‑
рянку наше оточення, ми теж були
дуже здивовані. Перед тим нічого
нікому не розповідали, але лише
коли ми приїхали додому — я роз‑
казала про нашу гостю своїй се‑
стрі, і тоді ж вони прийшли позна‑
йомитись. Всі були дуже приязні,
хоча я розумію, що для людей це
було незвично. Ніхто не дозволив

Пані Оксана з села Дарахів каже, що впевнена, що це
лише перший, але не останній такий досвід спілкування
собі акцентувати увагу на тому, що
це дитина з інтернату. Всі просто
знайомились і люб’язно запиту‑
вали, як почувається наша гостя.
У мене особлива сімейна іс‑
торія. Моя мама деякий час теж
росла в інтернаті, зараз вона
за кордоном, але із Зорянкою
змогла познайомитись через ві‑
деозв'язок.
Коли я поділилась фото в со‑
цмережах — було дуже багато
дзвінків, люди почали питати,
що потрібно для того, аби мати
змогу поспілкуватися з дітьми з
дитбудинків. І ми не втомлюва‑
лись розповідати.
З дівчинкою здружились наші
діти, ми теж звикли. Я налаш‑
товувала себе на те, що дитина
поїде, але, на практиці прощатись
було важче, ніж ми думали. Хоча я

вірю, що при першій можливості
ми знову покличемо Зорянку в
гості.
Не тільки дитина навчилась у
нас чогось нового, навчились та‑
кож і ми в неї. Насправді у буден‑
ній рутині ми можемо не помічати
речей, які для когось можуть бути
дуже цінними. До прикладу, мій
син звик багато обійматися впро‑
довж дня. Завжди, коли чоловік
приходить з роботи, діти йдуть
зустрічати його. Дитина спочат‑
ку якось з обережністю ставилась
і до цієї традиції, проте вже до
останніх днів її перебування, все
змінилось, і вона теж з радістю так
висловлювала свої емоції.
Досі ми підтримуємо з дівчин‑
кою зв’язок. Якщо чесно, я впев‑
нена, що це лише перший, але не
останній наш такий досвід.

Дитині не хотілось розваг, їй потрібне домашнє тепло
Світлана, село Романівка, Теребовлянщина:

— Перед святами ми почитали
про цю програму в соцмережах.
Вирішили спробувати, подумали,
що можна було б це свято зробити
кращим ще для когось.
Рішення було зваженим і не‑
простим для нас водночас. На
це є особисті причини, про які
не дуже хотілося б розповідати.
Єдине, що можу сказати, воно
було правильним.
Дівчинка, яка потрапила у
нашу родину, три роки живе в
інтернатному закладі. Звісно, її
світобачення дещо відрізняється
від нашого. Але дитина дуже до‑

бра, щира, світла. Ми прикипіли
серцем до неї.
Здається, що дітям хотілося б у
такий момент якихось вражень,
розваг. Ми хотіли, щоб вона ба‑
гато чого побачила, їздили гуля‑
ти, ходили до ялинки, робили
покупки. Але насправді все було
не так: найцікавіше для малечі
було познайомитися з нашими
традиціями. Їм потрібні любов
і тепло, а не враження, як думає
більшість.
Напевно, найцінніше, це те, що
в дівчинки просто світились очі
від щастя, в час, проведений з
нами. Ми навчили дівчинку од‑
нієї речі, якої, на жаль, не може

навчити заклад: ми показали, що
таке родина. Адже свята — най‑
кращий час для цього. За одним
столом зібралась уся родина: бра‑
ти, сестри. Людей багато, усі різні.
Але це і є важливо — сприймати
усіх такими, як вони є. Нам не
було важливо те, аби усі в перший
день перебування прийняли її, але
сталось справжнє диво: дитина
стала частинкою цієї родини.
Від автора: пані Світлана по‑
просила не публікувати їх фото в
матеріалі. І на це є особисті при‑
чини. Але обіцяємо, що невдовзі
ми розкажемо про цю звичайну
родину, з незвичайно добрими
серцями, в окремій публікації.

АРХІВ БФ «МАЙБУТНЄ СИРІТ»

Оксана, село Дарахів, Теребовлянщина:

Четверо дітей поїхали на свята в родину пані Анни з
Байківців
Анна, село Байківці, Тернопільщина:

— У мене на свята було чет‑
веро дітей: три хлопчики та ді‑
вчинка. Це було дуже весело та
атмосферно. Діти допомагали
мені і в підготовці, і саме свято
було дуже радісним. У новоріч‑
ну ніч ми влаштували дискоте‑
ку, і мої діти були в захваті, і
навіть я сама наче повернулася
в дитинство.
Цей досвід у мене не перший,
я в 2000-их роках служила при
церкві в Коропці, тоді брала
на канікули по кілька дітей і
тривалий час працювала в дитя‑
чих будинках. Зараз ті дітки, які
тоді були в мене, вже повиро‑
стали. У них вже свої сім’ї. Але
ми досі підтримуємо зв’язок.
Я розуміла, що не лише я
даю цим дітям час та любов,
але й вони мені дають його у
відповідь. Вони цього чекають,
потребують. Ми дуже добре
провели час: гуляли, готували,
спілкувались, ходили в гості.
Я старалась зробити так, щоб
вони запам’ятали цей час, щоб
діти мали спогади, розуміли, що
хтось ними цікавиться, що їх
люблять та потребують. Звісно,

це залежить від дитини: хтось
важко йде на контакт і до них
треба знайти підхід, а хтось на‑
впаки — готовий зробити все,
аби їх просто взяли.
У минулі вихідні я знову за‑
просила дітей: хлопчика та ді‑
вчинку. Вони ходили зі мною,
знову ж таки гуляти, ми ходили
в церкву на зібрання, познайо‑
милися з моїми друзями.
Чи було важко прощатись?
Мабуть, так. І в останні годи‑
ни, перед тим як їхати назад
у заклад, видно, що їх настрій
значно погіршується.
Вони не приховають цього,
бо це ж діти. Хоча, ці емоції
ніщо, в порівнянні з тим, скіль‑
ки позитиву було. І я одразу
казала їм, що ви маєте насо‑
лоджуватись тим часом, який
у нас був.
Мені хотілося сказати людям,
що таку річ може зробити ко‑
жен. З моментів оформлення:
потрібно було зробити лише
обстеження побутових умов та
заповнити анкету.
На майбутнє з дітьми я
обов’язково буду підтримувати
контакт. Діти відкриті, щирі, з
добрими серцями.

Довідка
Ви можете запросити дитину до
себе і в звичайні вихідні. Для цьо-

го вам необхідно звернутись за
номером 0966839013 (Ірина)
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«ХБК»: КОЛИСЬ ГІГАНТ, А ТЕПЕР
ПРИМАРА. А ЩО ТАМ ЗАРАЗ?

У народі його називають «ХБК»
(скорочення від російського —
хлопчато-бумажный комбинат —
прим. ред.). Згодом і дотепер — це
«Текстерно». Правда, здається, вже
лише на папері, але про це згодом.
А поки згадаємо, що таке — цей
«ХБК», який колись займав ледь
не пів міста…
Тернопільський бавовняний
комбінат імені 60‑річчя Великої
Жовтневої соціалістичної револю‑
ції був одним із трьох найбільших
в Україні поряд з Херсонським ор‑
дена Леніна та Донецьким імені
ХХV з’їзду КПРС бавовняними
комбінатами.

Спогади працівників
Люди, які працювали на заводі
десятками років, кажуть: це сво‑
го часу було містечком у місті.
Ми запитали у соцмережах про
їхні найяскравіші спогади роботи
на заводі.
Пані Лариса написала: «28 ро‑
ків тому я працювала в хімічній
лабораторії оздоблювальної фа‑
брики! На комбінаті працювало
15 000 працівників! У три зміни!
А зараз? Стоїть, як у Чорнобилі,
залишене, занедбане, приміщен‑
нями гуляє вітер».
Пані Ліля написала: «Я рос‑
ла в їхній дитячій кімнаті. У са‑
док не брали за станом здоров'я.
На прохідній була кімната, де ми
чекали на батьків».
А ось пані Софія згадала уні‑
кальне: «На літню Олімпіаду
в Москві 1980 року завод виго‑
товив тканину різних кольорів.
Особливо багато було червоної.
Пригадуєте, яке літо 1980 року
було дощове? Цілий цех молився,
щоб припинився дощ, щоб ткани‑
на не линяла. Під час Олімпіади
дощ перестав».
А як пригадує пані Оксана, жін‑
ки одягалися на роботу дуже гар‑
но: «Літом жінки одягали хустини
у великий горох, а також однакові
халати. Ця «форма» різнилася лише
кольором залежно від цеху.
Пані Марія працювала у кафе
«Молодіжному», де харчувалися
працівники комбінату. Там, за її
словами, щосереди проводились

безкоштовні дискотеки для молоді,
відбувалися святкування Нового
року, Дня армії, 8‑го Березня. Та‑
кож робили весілля для працівни‑
ків комбінату, а потім надавали їм
житло — кімнату в гуртожитку.
Фотоспогадами про «ХБК» поді‑
лився з «RIA плюс» тернополянин
Віктор Мадрі, надіслав нам фото
їдальні комбінату. Як нам вдалося
довідатись, у комбінаті функціону‑
вало чотири їдальні на 350 місць
і ще чотири буфети. На території
комбінату було власне овочесхо‑
вище, холодильники, морозильні
камери.

Працював на «ХБК»
майже півжиття
Колись на заводі
працювали майже 13
тисяч працівників у
три зміни, а загалом
комплекс займав 220
тисяч квадратів
Юрій Ляшук пропрацював
на «ХБК» 34 роки — він став свід‑
ком будівництва комбінату.
— Коли комбінат запустили
на повну, його штатний розклад
складав 12 800 працівників, — каже
пан Ляшук. — Сюди входили і
промисловий, і непромисловий
персонал. До непромислового —
ЖЕК (обслуговування гуртожит‑
ків), дитсадки, піонерський табір
тощо, — розповідає чоловік.
До роботи на бавовняному
комбінаті Юрій Ляшук працював
у Тернопільських електромережах.
— Я за спеціальністю енер‑
гетик-електрик. Коли почали
будувати комбінат і підстанцію
для живлення, набирали людей
для контролю ходу будівництва
ліній і підстанції. Це був липень
1967 року, — каже пан Ляшук.
У лютому 1968 року Юрій Ля‑
шук влаштувався на постійне міс‑
це роботи у бавовняний комбінат
на посаду начальника електроцеху
комбінату.
— У мої обов'язки входило ба‑
гато чого. Уявіть собі — від Ста‑
ву, де стояла насосна станція,
яка подавала воду на комбінат і
аж до Пивзаводу № 2, — згадує

Такий вигляд мав завод у минулому столітті
чоловік.
За словами пана Ляшука,
у 1973 році завершилося будівниц‑
тво комбінату. Тоді підприємство
запрацювало на повну потужність.
У ті часи для працівників та їх сі‑
мей організовували цікаве дозвілля.
— У Теребовлянському райо‑
ні була база піонерських таборів
у лісі. То була колись дача обкому
партії. Там наші діти відпочивали
у сезон. На морі була база відпо‑
чинку «Човник» у Затоці, — каже
Юрій Ляшук. — У Палаці культури
комбінату працювало біля 20 ко‑
лективів. Це народний хор, бальні
і спортивні танці та багато інших.
Була поліклініка, яка обслуго‑
вувала цілий промисловий район.
Було і спеціальне училище для
комбінату.
— Основні кадри готували
в училищі № 2. Усі професії, які
повинні бути на комбінаті, навіть
електриків, там готували. А ось
спеціалістів з досвідом запрошу‑
вали з Іванова, Володимира, з‑під
Москви. Багато людей приїхали з
Росії. Особливо після того, як ди‑
ректором комбінату стала Гурар'є,
яка приїхала з Ярославля, — каже
чоловік.
Юрій Ляшук зізнається: ходив
на свою роботу із задоволенням.
У грудні 2001 року чоловік пішов
на заслужену пенсію.

Що зараз на заводі
У 2005 році на підприємстві
провели повну реконструкцію і
технічне переозброєння всіх ви‑
робничих потужностей сучасним
обладнанням провідних маши‑
нобудівних фірм Європи. Тоді ж
«Текстерно» виробляло щомісяця
9 млн кв. м екологічно чистої тка‑
нини із 100% бавовни з різними
видами обробки.
Пряжа підприємства (трикотаж‑
на і ткацька) отримала сертифікат
якості Belcoro (2005 р.), а продук‑

Підприємство виробляло бавовняну основу, тканини —
бязь, ситець, сатин, репс та інше

МАРІЇ БОЧАН

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

ВІКТОРА МАДРІ

Історія Тернополя  Комбінат виробляв
на рік 155 мільйонів квадратних метрів
тканини! Штатний розпис налічував 12
800 людей. Був справжньою «машиною»
виробництва текстилю в Радянському
Союзі. Про роботу, дозвілля і те, що болить,
розповідають колишні працівники

Приміщення заводу тепер здають в оренду
ція «Текстерно» повністю відпо‑
відала міжнародним стандартам.
Про це дізнаємось із офіційного
сайту «Текстерно».
Журналістка «RIA плюс» побу‑
вала на території заводу. Н
 а подив,
у холі «Текстерно» панує новорічна
атмосфера. Інтер'єри радянських
часів збереглися. Там же зустріли
двох жінок, які повідомили, що
підприємство вже не працює три
роки. Виробництва немає ніякого.
Зате є багато приміщень для орен‑
ди. До слова, одне з приміщень,

про які говорили жінки, орендують
для обслуговування вогнегасників.
Ми зателефонували за номером,
який вказаний на сайті «Текстер‑
но» у Київ. Представниця заводу
порадила телефонувати за іншим
номером, але за ним був відсутній
зв'язок з абонентом.
А в «Опендатабот» бачимо —
щодо ВАТ «Тернопільське об'єд‑
нання «Текстерно» порушили
справу про банкрутство (санація).
Його податковий борг на 1 грудня
2021 року — 33 626 492,34 грн.

ПРОГРАМА ТБ
СЕРЕДА, 26 сiчня
UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Вiдтiнки України
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.30, 02.10, 05.10
Новини
07.05, 00.25 Т/с «Шетланд» …
08.05, 00.20 Тиждень на
Суспiльному
08.10 Д/ц «Девiд Рокко. Iндiя
на смак»
09.05 Т/с «Знедоленi»
10.10 Д/с «Особливий загiн.
Супер - чуття»
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу
«По-людськи»
13.10, 01.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.40, 00.05, 02.45, 05.45
Спорт
15.20 Концерт. Дмитро та
Назарiй Яремчуки
16.30, 19.10 Д/с «Боротьба за
виживання»
17.00 Прозоро: про головне
20.00 Д/ц «Африка. Звiр на
звiра»
21.55 Полюси
23.00 Перша шпальта
03.00 Невiдомi Карпати
03.25 Д/ф «Iспит на людянiсть» …
04.15 Спецпроєкт «Голокост.
Засвiдчений злочин»

1+1
05.30, 09.25, 10.20, 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
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
14.45 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Крила кохання» …
20.35 Х/ф «Мiцний горiшок - 3:
Вiдплата»
23.00 Х/ф «Мiцний горiшок - 1»
01.30 Х/ф «Вiйна Гарта»

IНТЕР
05.15, 22.00 «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 «Осiнь у Нью-Йорку»
14.35, 15.30 «Вещдок»
16.30 «Вещдок. Особый
случай»
17.40 «Новини»
18.05, 19.00, 03.15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.45 «Подробицi»
21.00 Т/с «Провiнцiал»
23.50 Х/ф «Код Червоний»
01.45 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»
04.10 «М/ф»
04.45 «Телемагазин»

ICTV
04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Факти
04.50, 10.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
11.45, 13.15 Х/ф «Морський
пiхотинець-6: Ближнiй бiй»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.20, 22.50 Т/с «Нюхач»
16.35, 21.25 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Коп з минулого»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20, 02.40 Секретний фронт
00.40 Х/ф «Зрадник»

СТБ
06.00 Т/с «Комiсар Рекс»
08.55, 11.50 «Битва екстрасенсiв»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«Вiкна-Новини»

13.20, 14.50 Т/с «Слiпа» …
15.45, 18.05 Т/с «Слiд»
20.05, 22.50 Т/с «Папаньки» …
00.00 Х/ф «Мама мимоволi»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.20 «Орел i решка»
09.25 Т/с «Мерлiн»
10.40 «Де логiка?» …
13.45 Х/ф «Вiйна з дiдусем»
15.45, 20.05 «Хто зверху?» …
17.50 Т/с «Будиночок на
щастя»
22.15 Х/ф «Скло»
00.55 Х/ф «Астрал: Частина 2»
02.50 «Служба розшуку дiтей»
02.55 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 Х/ф «Диявол з трьома
золотими волосинами»
09.45, 22.00 Т/с «Бiблiотекарi»
10.45 Х/ф «Дев'ять життiв»
12.45 4 весiлля
14.00, 16.00, 01.20 Панянка-селянка
15.00 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 Х/ф «Виннi зiрки»
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.15, 00.20 Т/с «CSI: Место
преступления»
08.00 Х/ф «Чужие»
10.50, 20.20 Т/с «Звонарь»
12.50, 19.25 «Затерянный мир»
17.55, 02.10 «Секретные
материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
22.20 Т/с «Перевозчик-2»
02.25 Т/с «Рекс-2»
03.10 «Месть природы»
05.30 Телемагазины

ЧЕТВЕР, 27 сiчня
UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Вiдтiнки України
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.30, 02.10, 05.10
Новини
07.05, 00.25 Т/с «Шетланд» …
08.05, 00.20, 03.00 Тиждень на
Суспiльному
08.10 Д/ц «Девiд Рокко. Iндiя
на смак»
09.05 Т/с «Знедоленi»
10.10 Д/ц «Африка. Звiр на
звiра»
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00 Хвилина мовчання: День
пам'ятi жертв Голокосту
12.01, 18.20 Соцiальне ток-шоу
«По-людськи»
13.10, 01.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 Надiленi добром
14.10, 15.20 Д/п «Ошукати
Гiтлера»
15.10, 21.40, 00.05, 02.45, 05.45
Спорт
16.20 Д/с «Особливий загiн.
Супер - чуття»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф «Звiт про Освенцим»
21.55 Полюси
23.00 Схеми. Корупцiя в
деталях
03.05 Невiдомi Карпати
03.30 Х/ф «Тiнi забутих
предкiв»

1+1
05.35, 09.25, 10.20, 03.35
«Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 04.40 ТСН
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»

14.45 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Крила кохання» …
20.35 Х/ф «Мiцний горiшок - 4»
23.05 Х/ф «Мiцний горiшок - 2»
01.30 Х/ф «Сльози Сонця»

IНТЕР
05.15, 22.00 «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 «Один день»
14.35, 15.30 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особый
случай»
17.40 «Новини»
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 03.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Провiнцiал»
22.50 Д/п «Аушвиц. Инструкция по НЕприменению»
23.45 Х/ф «Справа Колiнi» …
02.05 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»
04.35 «М/ф»
04.45 «Телемагазин»

ICTV
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
10.55, 13.15 Х/ф «Вежi-близнюки»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.20, 22.50 Т/с «Нюхач»
16.25, 21.25 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Коп з минулого»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20, 02.30 Анти-зомбi
00.40 Х/ф «Корупцiя»
03.15 Я зняв!

СТБ
06.10 Т/с «Комiсар Рекс»
09.05, 11.50 «Битва екстрасенсiв»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«Вiкна-Новини»
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа» …
16.00, 18.05 Т/с «Слiд»
20.15, 22.50 Т/с «Кольоротерапiя кохання» …
01.05 «Детектор брехнi»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Х/ф «Таємницi райських
схилiв» …
07.10 Х/ф «Дракон Пiта»
09.10 Т/с «Мерлiн»
12.10 Х/ф «Невразливий»
14.35 Х/ф «Скло»
17.00 Х/ф «Вогнеборцi» …
19.55 Х/ф «Глибоководний
горизонт» …
22.00 Х/ф «Фантастична
четвiрка»
00.00 Х/ф «Астрал: Частина 3»
01.55 «Вар'яти» …
02.25 «Служба розшуку дiтей»
02.30 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф «Виннi зiрки»
11.20 Х/ф «Ванiльне небо»
14.00, 00.00, 02.30 Панянка-селянка
17.00 М/ф «Епiк»
19.00 Х/ф «День, коли Земля
зупинилась»
21.00 Х/ф «Той, що вижив»
01.00 Казки У Кiно
01.30 Країна У
05.00 Зiрки, чутки та галлiвуд
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00, 00.15 Т/с «CSI: Место
преступления»
07.45 Х/ф «Чужой-3»
09.55, 20.15 Т/с «Звонарь»
11.55, 19.25 «Затерянный мир»
17.55, 02.05 «Секретные
материалы»
18.15 «Спецкор»
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18.50 «Джедаи»
22.20 Т/с «Перевозчик-2»
02.20 «Джедаи. Дайджест
2018»
03.05 «Видеобимба-2»
05.30 Телемагазины

П`ЯТНИЦЯ, 28 сiчня
UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Вiдтiнки України
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.05, 02.10, 05.35
Новини
07.05 Т/с «Шетланд» …
08.05 Тиждень на Суспiльному
08.10 Д/ц «Девiд Рокко. Iндiя
на смак»
09.05 Т/с «Знедоленi»
10.30 Д/с «Дикi тварини»
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу
«По-людськи»
13.10, 00.30 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10 Спорт
15.20 Концерт. ВIА «Кобза»
16.20 Д/с «Особливий загiн.
Супер - чуття»
17.00, 01.15 Прозоро: про
головне
19.10 Д/с «Боротьба за
виживання»
20.00 Д/ц «Африка. Звiр на
звiра»
21.25 Чемпiонат Європи УЄФА
з футзалу 2022. Україна Португалiя
23.30 Д/п «Герої України. Крути. Перша Незалежнiсть»
02.35 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»
04.15 #ВУКРАЇНI
04.40 Д/с «Дика планета»
05.05 Геолокацiя: ВОЛИНЬ

1+1
05.15, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.00, 09.25, 10.20 «Життя
вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Крила кохання» …
20.15 Х/ф «Мiцний горiшок:
Гарний день, аби померти»
22.10 Х/ф «Мiцний горiшок - 3:
Вiдплата»
00.50 Х/ф «12 мавп»
03.05 Х/ф «Сльози Сонця»

IНТЕР
05.15, 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 «Вiдчайдушнi
втiкачi»
14.10, 15.00, 15.40, 01.00
«Вещдок»
16.30 «Вещдок. Особый
случай»
17.40 «Новини»
18.05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 02.55 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Готель Мумбаї»
03.25 «Орел i Решка. Шопiнг»
04.10 «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 …
11.55, 13.15 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 22.55, 01.45 Скетч-шоу

«На трьох»
14.25, 16.15 Т/с «Пес»
17.25, 00.00 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну-2»
18.45 Факти. Вечiр
02.40 Я зняв!

СТБ
06.10, 11.50 Т/с «Комiсар Рекс»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«Вiкна-Новини»
13.25, 14.50, 18.05 Т/с
«Слiпа» …
22.50 «Детектор брехнi»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.15 «Орел i решка»
09.25 «Аферисти в сiтях»
15.40 Х/ф «Експат»
17.40 Х/ф «Космос мiж
нами» …
20.00 Х/ф «Нерв» …
22.00 Х/ф «Смертельний
лабiринт»
00.00 Х/ф «Астрал: Останнiй
ключ»
02.05 «Служба розшуку дiтей»
02.10 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 Х/ф «Панi Метелиця»
09.45 Т/с «Бiблiотекарi»
10.45 Х/ф «Мiсiс Даутфайр»
12.45 4 весiлля
14.00, 02.30 Панянка-селянка
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00 СуперЖiнка
18.00 Богиня шопiнгу
20.00 Х/ф «Батько нареченої»
22.00 Х/ф «Батько нареченої 2»
00.00 Казки У Кiно
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.45 Т/с «CSI: Место преступления»
08.35 Х/ф «Чужой-4: Возрождение»
10.40 Т/с «Звонарь»
12.45 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15, 02.40 «Спецкор»
18.50, 03.10 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Морской пехотинец»
21.05 Х/ф «Последний замок»
23.50 Х/ф «Последствия»
01.55 «Джедаи. Дайджест
2018»
03.40 «Совершенно секретно-2017»
04.05 «Видеобимба-2»
05.30 Телемагазины

СУБОТА, 29 сiчня
UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.35 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 18.00, 21.00,
00.05, 04.00, 05.35 Новини
07.05, 03.55 Тиждень на
Суспiльному
07.10 М/ф
08.05, 04.25 Земля, наближена
до неба
08.25 Вiдтiнки України
09.05 #ВУКРАЇНI
09.35 Д/п «Бабуїни. Правила
зграї»
10.30, 12.25 Т/с «Хадсон та
Рекс» …
11.20 Бiатлон на Суспiльному. Чемпiонат Європи.
Гонка переслiдування, 12,5 км,
чоловiки
14.00 Надiленi добром
14.20 Бiатлон на Суспiльному.
Чемпiонат Європи. Гонка
переслiдування, 10 км, жiнки
15.25 Країна пiсень
16.25 Концерт «Твоя музика.
Ольга Сумська i Вiталiй
Борисюк»
17.20 Концерт. Квартет
Гетьман
18.15 Дайджест «Гримерка
Євробачення»
18.45 Д/с «Дикi тварини»

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 «Штольня»
01.55 Д/ф «Вибiр»
03.00 UA:Фольк. Спогади

1+1
05.25, 19.30 ТСН
06.10, 07.00 «Життя вiдомих
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
20.15, 03.55 «Вечiрнiй квартал»
22.15 Т/с «Дикi»
23.15 Х/ф «Мiцний горiшок - 4»
01.55 Х/ф «12 мавп»

IНТЕР
05.15 «Телемагазин»
05.45 «Орел i Решка. Дива
свiту»
06.55 Х/ф «Дикун»
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Х/ф «Туз»
13.00 Х/ф «Кухарка»
14.25 Х/ф «Балада про доблесного лицаря Айвенго»
16.20 Х/ф «Господар тайги»
17.55, 20.30 Т/с «Провiнцiал»
20.00 «Подробицi»
22.40 «Всi зiрки в Юрмалi»
01.00 Х/ф «Гувернантка»
03.00 Х/ф «Казка про жiнку та
чоловiка»
04.45 «М/ф»

ICTV
04.50 Скарб нацiї
05.00 Еврика!
05.05 Факти
05.30, 10.00 Скетч-шоу «На
трьох»
07.00 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну-2»
08.10 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну»
11.50, 13.00 Х/ф «Форпост»
12.45 Факти. День
14.35 Х/ф «Найманець»
16.40 Х/ф «Захоплення
пiдземки 123»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Сьомий син»
21.05 Х/ф «Ван Гельсинг»
23.40 Х/ф «Священик»
01.25 Х/ф «Вбити еюнтера»
03.00 Я зняв!

СТБ
06.00, 10.55 Т/с «Папаньки» …
07.55 «Неймовiрна правда
про зiрок»
16.40, 23.25 «Хата на тата» …
19.00 «МастерШеф. Битва
сезонiв» …

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Вар'яти» …
06.10 «Хто проти блондинок?» …
08.10, 10.00 «Kids time»
08.15 Х/ф «Чихуахуа iз Беверлi-Хiллз 3»
10.05, 12.00 «Орел i решка»
11.00 «Орел i решка. Чудеса
свiту»
15.05 М/ф «Монстри проти
прибульцiв»
17.00 Х/ф «Фантастична
четвiрка»
19.00 Х/ф «Я - легенда»
21.00 Х/ф «Пасажири» …
23.25 Х/ф «Сонцестояння»
02.20 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «101 далматинець»
11.00 М/ф «Думками навиворiт»
12.45, 14.15, 16.15 Одного разу
пiд Полтавою
13.15, 15.15, 23.10 Одного разу
в Одесi
13.45, 14.45, 15.45 Танька i
Володька
16.45 М/ф «Епiк»
18.45 М/ф «Коко»
20.45 Х/ф «Термiнал»
23.40, 00.40 Казки У Кiно

00.10 Країна У
02.10 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2018»
07.35 «Джедаи 2020»
08.35 «Затерянный мир»
13.15 Х/ф «Бросок кобры»
15.40 Х/ф «Бездна»
19.00 Х/ф «Трудная мишень»
21.00 Х/ф «Пятое измерение»
23.10 Х/ф «Чужой-3»
01.25 «Джедаи. Дайджест
2018»
03.10 «Видеобимба-2»
03.50 «Совершенно секретно-2017»
05.30 Телемагазины

НЕДIЛЯ, 30 сiчня
UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.10 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 18.00
Новини
07.05, 21.00, 23.25, 23.25, 05.05
Тиждень на Суспiльному
07.10 М/ф
08.05 Д/с «Особливий загiн.
Супер - чуття»
09.00 Божественна Лiтургiя
ПЦУ
11.00 Недiльна Лiтургiя УГКЦ
12.30 Недiльна Свята Меса
РКЦУ
13.30 Д/п «Бабуїни. Правила
зграї»
14.20 Бiатлон на Суспiльному.
Чемпiонат Європи. Одиночна
змiшана естафета
15.40 Бiатлон на Суспiльному.
Чемпiонат Європи. Змiшана
естафета
17.25 Студiя «Дорога до
Пекiна»
18.15 Д/с «Тваринна зброя»
19.20 Т/с «Паризькi таємницi»
22.00 Д/ц «Африка. Звiр на
звiра»
22.50 Розважальна програма
з Майклом Щуром
00.20 Х/ф «Штольня»
01.45 Х/ф «Кiборги» …
03.40 #ВУКРАЇНI

1+1
05.00, 19.30 «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 01.15 «Свiт навиворiт»
18.30 «Свiтське життя. 2022
дайджест»
21.00 «Голос країни 12»
23.15 Х/ф «Мiцний горiшок:
Гарний день, аби померти»

IНТЕР
05.00 Х/ф «Дикун»
07.05 Х/ф «Туз»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 11.55, 12.50 «Iнше
життя»
13.35 «Вещдок. Опережая
время»
18.05 Х/ф «Пiдозри мiстера
Вiчера» …
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «Господар
тайги»
23.40 Х/ф «Балада про доблесного лицаря Айвенго»
01.35 «Вещдок»

ICTV
05.05 Скарб нацiї
05.15 Еврика!
05.20 Факти
05.45, 08.35 Анти-зомбi
06.40, 10.30 Громадянська
оборона
07.35 Прихована небезпека
09.30 Секретний фронт
11.20, 13.00 Х/ф «Всесвiтня
вiйна Z»
12.45 Факти. День
13.55 Т/с «Нюхач»
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф «С.В.О.Т.: Спецназ
мiста янголiв»
23.05 Х/ф «С.В.О.Т.: Перехресний вогонь»
00.55 Х/ф «Корупцiя»
02.40 Я зняв!

СТБ
05.40 Т/с «Папаньки» …
08.50 «МастерШеф. Битва
сезонiв» …
13.30 «СуперМама» …
18.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
23.30 «Таємницi ДНК»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.45 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
06.30 М/ф «Том i Джеррi та
Чарiвник з країни Оз»
07.50 М/ф «Монстри проти
прибульцiв»
09.50 Х/ф «Казки на нiч»
11.50 М/ф «Феї: Фантастичний
порятунок»
13.10 М/ф «Феї: Таємниця
пiратського острова»
14.50 Х/ф «Я - легенда»
16.50 Х/ф «Пасажири» …
19.00 Х/ф «Дорога хаосу» …
21.05 Х/ф «Темна Вежа» …
23.00 «Improv Live Show» …
02.40 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф «Велика мандрiвка»
11.30, 13.30, 15.30 Одного разу
пiд Полтавою
12.00, 13.00, 14.30 Одного разу
в Одесi
12.30, 14.00, 15.00 Танька i
Володька
16.00 Х/ф «Той, що вижив»
19.00 Х/ф «Гора мiж нами»
21.10 Х/ф «Знайомтеся, Джо
Блек»
00.30 Країна У
01.00 Казки У Кiно
01.30 Вечiрка 3
02.30 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2018»
07.30 «Джедаи 2020»
08.35, 01.00 «Затерянный мир»
12.40 Х/ф «Морской пехотинец»
14.15 Х/ф «Травля»
16.40 Х/ф «Полицейские»
18.40 Х/ф «3 дня на убийство»
21.00 Х/ф «Заложник»
23.10 Х/ф «Вторжение: Планета Земля»
02.50 «Видеобимба-2»
05.25 «Лучшее»
05.30 Телемагазины
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ВРАЗИЛИ ІСТОРІЇ ДІДУСЯ, ТОМУ
ВИРІШИВ БУТИ ВІЙСЬКОВИМ

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

Вадим Чубар народився в Тер‑
нополі, а після закінчення школи
вирішив, що хоче бути військовим.
Саме тому вступив у Тернопіль‑
ський професійний коледж з по‑
силеною військовою та фізичною
підготовкою.

Дідусь командував
гарматою
– Напевно, на моє рішення
вплинули спогади з дитинства. До‑
бре пам’ятаю, як дідусь розповідав
мені, як колись командував гарма‑
тою, – пояснює співрозмовник.
Батьки тільки підтримали рішен‑
ня сина.
– Хочу, щоб моя сім’я була в
безпеці, хочу захищати мою країну.
Вважаю, що кожен чоловік пови‑
нен вміти захищати свою Батьків‑
щину, а допомогти стати справж‑
нім чоловіком, на мою думку,
може тільки військове училище,
– каже Вадим. – У майбутньому
планую стати офіцером, а тут мене
можуть навчити всьому необхідно‑
му: знання професії та її тонкощів
і, звісно, спортивна підготовка, до
якої я звик ще з дитинства.

Призер різних
змагань
З восьми років хлопець займа‑

ється бойовим видом спорту
– бразильським джиу-джитсу.
Обрати саме такий спорт, каже,
йому допомогла доля.
Коли Вадим навчався у друго‑
му класі, то дуже хотів відвідува‑
ти якусь секцію зі спортивним
нахилом, але не міг визначитися,
яку саме.
І саме в той період біля його
дому створили секцію бразиль‑
ського джиу-джитсу, тому обрав
саме її. Відтоді хлопець ставав
неодноразовим переможцем та
призером обласних та всеукра‑
їнських змагань.

«Напевно, на моє
рішення вплинули
спогади з дитинства.
Пам’ятаю, як дідусь
розповідав мені, як
командував гарматою»
А відмінна фізична підготовка
допомогла Вадиму і в училищі,
адже він досить швидко звик до
необхідних навантажень.
– Коли я з друзями тільки по‑
чинали навчатися, то спочатку
було незвично і дещо складно
прокидатися зранку, а потім біга‑
ти. Та вже за один-два тижні нам
це почало подобатися, – каже
Вадим Чубар.

АРХІВ ВАДИМА ЧУБАРА

Професії  Вадим Чубар, 15-річний
тернополянин, навчається на першому
курсі у Тернопільському професійному
коледжі з посиленою військовою
та фізичною підготовкою. Хлопець
впевнений, що вміти захищати свою
Батьківщину повинен кожен

З восьми років Вадим Чубар (на фото посередині) займається бразильським джиуджитсу. Є багаторазовим переможцем змагань

Хоче бути прикладом

Разом зі спортом хлопець вміло
поєднує і навчання в училищі. А
результати та фізичну підготовку
Вадима помітили офіцери-вихо‑
вателі та викладачі. Тому його
призначили командиром відді‑
лення.
Молодий курсант хоче бути
прикладом для однолітків та
друзів.
– Вважаю, що кожен чоловік,
який народився у нашій країні,
має певні зобов’язання перед
нею, – впевнений Вадим. – А
щодо дівчат в армії, думаю, без
них ніяк. Вони дуже корисні і
в багатьох речах здатні зробити
більше, аніж чоловіки. Однак все
має бути за їх бажанням.
До слова, зі спортом в учили‑
щі хлопець не зав’язав. Активно
займається і впевнений, що нові
здобутки не за горами. Варто тіль‑
ки до них впевнено прямувати.
РЕКЛАМА

Вадим вважає, що кожен чоловік, який народився в
Україні, має певні зобов’язання перед нею

РОЗВАГИ

***

— Синку, а чому в тебе суцільні
трійки з усіх предметів, куди ж ти
вступиш?
— Тату, у мене з географії відмінно.
— Значить, на заводі будеш глобуси робити!

— Акумова, до дошки!
— Ну чому я?
— Ну гаразд, тоді за списком. Акумова, до дошки!

— Тату, а ми цього року на море
поїдемо?
— Ні, доню, цього року на море, до
Єгипту та Туреччини, поїдуть твої
репетитори...

Хлопець орендує квартиру. Бажаючи сподобатися новій господині,
він каже:
— Коли я виїжджав із попередньої
квартири, моя господиня плакала.
— Нічого, мені ви платитимете
наперед.

***

***

— Блін, де це непорозуміння?
— Ти про кого?
— А, ось ти де.

***

***

Якщо послухати жінку, то чоловіки поділяються на дві категорії:
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розумні, працьовиті, заможні та її
чоловік.

***

На правах реклами. Прийшли СМС
на номер 1234, та скачай популярні мелодії для автосигналізації!

***

Блондинка каже подрузі:
— Він мене не любить, б'є постійно!
— Хто, чоловік?
— Той, хто живе в розетці!

***

— Ти знаєш, лікар дозволив мені
пити не більше однієї чарки на
день.
— І ти виконуєш цю вказівку?

ТИЖНЕВИК «RIA ПЛЮС»
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— Найсуворішим чином. П'ю по
одній чарці вже на рахунок 2035
року.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД,
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», № 3

***

У вікні кафе у французькому місті
Кале, яке дуже часто відвідують
англійські туристи, висить оголошення: «Тут розуміють навіть ту
французьку мову, яку ви вивчали
у школі».

***

— Чому ваш собака пісяє мені на
ногу?
— А чому ви питаєте це в мене, а
не в нього?

***
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Гороскоп на лютий
ОВЕН Овни почуваються
впевненими і здатними
віддано присвятити себе улюбленій справі. Ваша кар'єра йде вгору,
хоча доводиться витрачати більше
часу. У лютому ви зможете трохи
розслабитися та насолодитися
результатами праці.
ТЕЛЕЦЬ Теперішні події
привнесуть новий ритм
у ваше життя, особливо
у романтичну сферу. Однак не
поспішайте розчинятися в коханій
людині, дайте вашим почуттям
розвинутися — поступове зближення піде вам на користь.
БЛИЗНЮКИ Ви відчуєте
сильне бажання кардинально змінити своє
життя. І зима 2022 року дасть
вам сили та енергію для цього.
Візьміть за правило вважати себе
режисером свого життя, адже це
насправді так.
РАК Ракам настав час
застосувати базові поняття
тайм-менеджменту та
розлучитися з минулим, яке вас
обтяжує. За можливості делегуйте
те, що не потребує вашої особистої
уваги. У лютому зосередьтеся на
особистих стосунках.
ЛЕВ Оновлених планів
вдасться дотримуватися і в
другий місяць року. Сонце
зараз висвітлює вашу кар'єрну
сферу, тому всі цілі, пов’язані з
роботою, будуть успішно досягнуті.
У лютому зверніть увагу на свій
внутрішній стан — життя на високій
швидкості не завжди на благо.

instagram.com/20.hvylyn/

Погода у Тернополі
ГІСМЕТЕО

СИНОПТИК

СЕРЕДА,
26 СІЧНЯ
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СКОРПІОН Дозвольте
новому створити зміни у
вашому житті та настрої.
Частіше хваліть себе за стійкість і
цінний досвід, якого ви набули.
Зосередьтеся на кар'єрі, спілкуйтеся з потрібними людьми, щоб
отримати корисні зв’язки.
СТРІЛЕЦЬ Усі ваші думки
зайняті планами на майбутнє. На жаль, від деяких
із них вам уже довелося відмовитись. Не поспішайте розчаровуватися, на місце невдалих задумів
прийдуть нові можливості та ідеї.
Зберігайте вірність своїм мріям.
КОЗЕРІГ Представники
цього знака мали час для
того, щоб зарядитися
енергією та перезавантажитись. Ви
уже подумали про те, що могло б
зробити ваше життя щасливішим
і яскравішим? У лютому зверніть
увагу на спілкування з друзями.
ВОДОЛІЙ Ви нарешті усвідомлюєте, як ефективно
та багато ви працювали
раніше та скористаєтеся результатами своїх зусиль. Використовуйте святковий час для того, щоб
насолоджуватися життям.
РИБИ У вас настав час
романтики, в якому ви та
ваш партнер насолоджуєтеся особистістю одне одного. Не
забувайте про свої хобі та приділіть
час для того, щоб розпланувати
рік. Придумайте пригоду для двох.

Парк Національного
відродження. Зміни
КОЛЕСО ОГЛЯДУ
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БУЛО:
Оглядове колесо – символ парку. На
ньому любили кататися тернополяни

ДІВА Обставини змусять
вас зробити вибір у
стосунках. У романтичній
сфері у вас багато енергії, тому
ймовірно, ви ухвалите рішення перейти на новий рівень з близькою
людиною. У будь-якому випадку,
будьте чесні і не йдіть з головою в
роботу, проживіть почуття.
ТЕРЕЗИ Ви детально
спланували рік? Завжди
не зайвим вносити корективи. Вже в лютому обставини, що
оточують вас, почнуть змінюватися
так, щоб ваші бажання збувалися.
Не уникайте компанії друзів.

З одного ракурсу

СПІВОЧЕ ПОЛЕ

СТАЛО:
Атракціон зберігся до наших днів,
щоправда через високі дерева
побачити вид на парк не вдасться

Цього тижня
іменини
святкують
26 січня
Афанасій, Єлізар,
Максим, Петро, Яків.

27 січня
Адам, Андрій, Аристарх,
Веніамін, Давид, Єремій,
Іван, Ілля, Йосип, Макар,
Марк, Павло, Сава,
Сергій, Степан, Ян, Ніна.

БУЛО:
На «Співучці» часто проводили
різні заходи. На фото – святкування
«Тернопільської сніжинки»

28 січня
Гавриїл, Іван, Михайло,
Павло, Прохор, Ян,
Олена, Ілона.

29 січня
Іван, Максим, Петро,
Симон, Ян, Леонілла,
Неоніла.

30 січня
Антон, Віктор, Георгій,
Єгор, Іван, Павло, Ян,
Антоніна.

31 січня
Олександр, Афанасій,
Володимир, Вольдемар,
Дмитро, Євген, Омелян,
Іларіон, Кирило,
Максим, Михайло,
Микола, Сергій, Еміль,
Ксенія, Марія, Оксана.

1 лютого
Антон, Макар, Микола,
Петро, Федір.

СТАЛО:
Свята в парку проводять і в наші
дні, але переважно в теплу пору
року

АЛЕЯ ПАРКУ
АНЕКДОТИ
***

— Мамо, я хочу заміж, у нього
така класна тачка, вона така
гарна...
— Запам'ятай, дорогенька, твої
діти будуть схожі на нього, а не
на його автомобіль!

***

— А я вмію читати думки!
— І про що я зараз думаю?
— Сам туди йди!

***

— Еммо Захарівно, я чула, що
ви виходите заміж за Рабіновича?
— Таки да.
— А наречений знає, скільки
вам років?
— Частково.

БУЛО:
На фото ще невисокі дерева. За
ними видно будинки мікрорайону
«Сонячний»

СТАЛО:
За деревами тепер не розгледіти
будинків. «Розчинились» і ялинки,
висаджені на честь річниці до дня
народження Леніна

