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ЧОГО ХОЧЕ ВОРОГ
ЛІДЕРИ ДУМОК ЗВЕРНУЛИСЯ ДО ТЕРНОПОЛЯН
 Ворог на порозі, і єдине, що ми маємо 
зробити, – відставити паніку! Тікати 
за кордон, переховуватись у погребі в 
старій бабусиній хаті, змітати з полиць 
харчі і сірники зі свічками — не варто

 Що робити, аби врятуватись від 
провокацій, як розвиватимуться події, 
як це вплине на бізнес та інші сфери 
життя в місті, що кажуть ті, кому 
довіряємо — «RIA плюс» запитала у 
лідерів думок
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу (диспетчер) 51-97-58,   

(050) 437-43-53

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія Тернопільської міської ради 

у робочі дні, з 9.00 до 18.00 

067-009-15-40

Довідкова залізничного вокзалу 47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова -  

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

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ГОЛОВНЕ

Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» чергує 

журналіст Ольга Турчак. 

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

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

30 грудня під час будівельних ро-
біт для заливки нового фундамен-
ту на вулиці академіка Брюкнера, 
3 будівельники виявили фундамент 
старого будинку, що колись зна-
ходився на цьому місці.

Старий будинок був в аварій-
ному стані і частину його фунда-
менту засипали після зруйнування. 
На стіні прилеглої будівлі лиши-
лись сліди старого дому.

На паспорті об’єкта, що буду-
ють, зазначають про будівництво 
чотириповерхового апарт-готелю з 
приміщеннями громадського при-
значення. Площа готелю складе 
496,5 метра квадратних, а площа 
забудови — 113,5 метра квадратних.

Про замовника та 
генпідрядника 

Замовником будівництва вказана 
громадянка Прохоренкова Наталія 
Іванівна. Навіть є її номер теле-
фону, але він, як ми перевірили, 
є недійсним. Тому, на жаль, по-
спілкуватися з нею ми не змогли.

Основною діяльністю ФОП Про-
хоренкової Н. І. є діяльність ресто-
ранів та надання послуг мобільного 
харчування, зазначають на сайті 
Youcontrol. Що цікаво, у пані Про-
хоренкової за останніх вісім років 
є п’ять судових справ, у двох з них 
вона виступала боржником.

У 2014 році виконавчий комітет 
Тернопільської міської ради звер-
нувся до суду, звинуваючи підпри-
ємицю у несплаті пайового внеску 
на розвиток інженерно-транспорт-
ної та соціальної інфраструктури 
міста і вимагав стягнення в розмірі 
майже 35 тисяч гривень.

Востаннє пані Прохоренкова 
виступала в суді у ролі боржни-
ка за позовом від ДП «Газпостач» 
у 2021 році. Тоді суд зобов’язав її 
сплатити підприємству 22 329 гри-
вень заборгованості за газ.

Також прізвище Наталії Про-
хоренкової в одному з договорів 
пайової участі 2013 року зазна-

чене в одній строфі з підприємцем 
Ігорем Прохоренковим, його ім’я 
фігурує у будівельному скандалі 
щодо будівництва багатоповерхів-
ки на провулку Цегельний, 1, що 
знаходиться на масиві «Дружба».

За даними сайту Тернопільської 
міської ради, прізвища цих під-
приємців зазначаються у догово-
рі пайової участі «Реконструкція 
приміщення під літ. «Ч» закладу 
громадського харчування» у Терно-
полі, за адресою провулок Цегель-
ний, 1. Тією ж адресою, де будують 
скандальну багатоповерхівку.

Починаючи від 2015 року, пріз-
вище Ігоря Прохоренкова фігуру-
вало ще у шести судових справах. 
У двох з них чоловіка хотіли при-

тягнути до адміністративної відпо-
відальності за порушення правил 
карантину, а також — порядку про-
вадження господарської діяльності.

Генпідрядником будівництва є 
Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Будтехсервіс ЛТД». 
За даними сайту Youcontrol, її 
основним видом діяльності є 
будівництво житлових та нежит-
лових приміщень. Зареєстрована 
компанія у 2013 році в місті Львів. 
Головою та одним із засновників 
компанії є Андрій Іванович Войт-
ко, він же є засновником ТОВ «ВІ 
ДІ ГРУП», також зареєстрованої 
у Львові. Дана компанія «Буд-
техсервіс ЛТД» (скорочена назва 
«БТС») за останніх п’ять років ви-
грала ряд тендерів на проведення 
будівельних робіт у Львівській 
області на загальну суму майже 
5,7 мільйона гривень. У Терно-
пільській області участі в тендерах 
компанія не брала.

БУДЕ АПАРТ-ГОТЕЛЬ У ЦЕНТРІ МІСТА.  
ЧИ ЗАКОННО ТУТ БУДУЮТЬ?
Забудова  В історичній частині 
Тернополя має з'явитися апарт-готель. 
Що відомо про замовника будівництва? 
Чи можуть тут взагалі проводити будь-які 
роботи? Ми дізналися для вас
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Працівники вже зводять стіни майбутнього готелю. Поруч є вивіска з планом будівництва

Навколо будівництва розташовані будівлі-пам’ятки 
місцевого значення. Архітектор каже, це їм не шкодить

Замовниця 
будівництва фігурує 
у п’яти судових 
справах. Ми 
перевірили, що ще 
відомо про неї

В системі Youcontrol зазначають 
про виграні тендери на суму майже 
4,5 мільйона гривень, починаючи 
з 2017 року. Експертизу проєкт 
пройшов ще у серпні 2019 року. 
Замовниця уклала договір з ком-
панією «Будтехсервіс ЛТД».

Що цікаво, дане будівництво 
належить до класу наслідків 
«СС3», який охоплює житло-
ві комплекси багатоповерхових 
будинків, комплекси з торговими 
та громадськими центрами. Це 
найвищий клас наслідків з трьох 
можливих, за яким оцінюють рі-
вень потенційної небезпеки для 
життя та здоров’я людей, які 
можуть постійно або періодично 
перебувати в будівлі. Однак для 
присвоєння такого класу наслід-
ків поверховість будівлі повинна 
бути не менше п’яти. А в нашо-
му випадку, у паспорті, є лише 
чотири. Чи ще потім добудують?

Що кажуть 
у міськраді

Як зазначили у відповіді на наш 
запит, у 2018 році пані Прохорен-
кова орендувала земельну ділянку 
під будівництво та обслуговуван-
ня будівель торгівлі, кафе та офі-
сних приміщень. Термін оренди 
минає у 2024 році.

Дозвіл зареєстрований та 
міститься на порталі Єдиної дер-
жавної електронної системи у сфе-
рі будівництва. Щодо самих доз-
вільних документів, у міськраді по-
слалися на те, що розпорядником 
щодо даної інформації є Державна 
інспекція архітектури та містобу-

дування України, однак відомості, 
занесені до електронної системи, 
є достовірними.

Вулиця Брюкнера, як і суміж-
ні вулиці Сагайдачного, Йосипа 
Сліпого, Валова належать до істо-
ричного центру міста Тернопіль, 
це підтверджує місцевий історик 
Володимир Окаринський.

Крім того, десятки будинків 
на цих вулицях належать до пам’я-
ток місцевої архітектури Терно-
поля, адже збудовані у 19-му та 
на початку 20-го століть.

Зокрема, і будинки за адресою 
вулиця Сагайдачного, 13 та Валова, 
16, розташовані за кілька десятків 
метрів від місця будівництва. Чи 

не йде це всупереч Державним 
будівельним нормам? Пояснив 
архітектор Василь Будзик.

— Якщо поблизу знаходиться 
пам’ятка архітектури, це не оз-
начає, що біля неї не можна 
нічого будувати. Якщо згідно з 
історико-архітектурним планом 
на тому місці колись була будів-
ля, то чому б і ні? — відповів ар-
хітектор. — Якщо все відповідає 
будівельним нормам, у тому числі 
питанню щодо забудови історич-
ного центру, тут можна будувати.

Як ми переконалися, за адре-
сою Валова, 3 будівля не входить 
до пам’яток архітектури. А чи 
з’явиться тут готель, побачимо.
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МАРІЯ БОЧАН, ВАДИМ ЄПУР, 
096– 286-68-23

Хто хоч раз дивився в очі на-
шим воїнам, точно знає — агре-
сору не взяти ані Київ, ані Оде-
су, ані Харків, ані будь-яке інше 
місто», — про це спільно заявили 
міністр оборони України Олексій 
Резніков та Головнокомандувач 
ЗС України, генерал-лейтенант 
Валерій Залужний.

Подивилися у вічі бійцям — 
добровольцям, учасникам АТО 
і журналісти «20 хвилин». За-
яву вищеназваних чиновників 
зрозуміли, як ніколи. Разом із 
бойовим духом ми відчули дух 
повної безпеки за себе і країну. 
Чого навчились, читайте далі.

Від 18 до 60 років 
З 1 січня 2022 року в Укра-

їні запрацював Закон «Про 
основи національного спро-
тиву». https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/1702–20#Text 

Тероборона, яка є складовою 
нацспротиву, продовжує зміц-
нюватись.

Працює за принципом «Мій 
дім — моя фортеця».

Відповідно до вищезгадано-
го закону, на Тернопільщині 
сформовано 105 окрему бригаду 
територіальної оборони, яка скла-
дається з чотирьох батальйонів: 
м. Тернополя, Тернопільського, 
Чортківського і Кременецького 
районів.

Цікаво, але стати частинкою 
тероборони можуть і ті, хто 
жодного стосунку до військової 
справи не мав. Для цього потріб-
но підписати контракт у резерв. 
А навчання Сил тероборони про-
водять не лише для військових чи 
резервістів, а й для всіх охочих.

До територіальної оборони 
входять: військова, цивільна та 
військово-цивільна складові.

Вимоги до резервістів наступ-
ні: військовий досвід або стать 
значення не мають. Обмеження 
за віком — від 18 до 60 років. За-
няття — у вільний від роботи час. 
Також на службу в підрозділи ТрО 
запрошуються офіцери запасу, які 
мають досвід військової служби, 
а також військовозобов’язані та 
резервісти без досвіду військової 
служби, які матимуть змогу за-
йняти старшинські, сержантські 
та солдатські посади.

Для підписання контракту 
на проходження дійсної військо-

вої служби в підрозділі територі-
альної оборони слід звертатися 
до територіального центру комп-
лектування та соціальної підтрим-
ки за місцем проживання.

Де тренують 
Сили територіальної оборони — 

це окремий рід Сил, військовий 
підрозділ ЗСУ. Його не можна 
плутати з добровольчими форму-
ваннями. Тут все серйозно, чітко і 
злагоджено. На державному рівні.

У разі загрози підрозділи ви-
конуватимуть визначені завдан-
ня у межах свого регіону. Але 
і у мирний час вони, за попе-
редньою інформацією, будуть іс-
нувати і виконувати інші функції.

У вихідні проводять навчання 
не лише для своїх військових, 
резервістів, а й для цивільного 
населення. Тому, якщо ви давно 
хотіли навчитися поводитися зі 
зброєю чи дізнатися елементарні 
основи захисту, вам сюди. Більше 
того, тут навчають і медичній під-
готовці. Тож кожен щось зможе 
взяти для себе. Без нових знань 
додому не поїдете, ми переко-
налися.

Навчання проводять за містом. 
Добиратися потрібно своїм тран-
спортом або домовлятися з тими, 
хто «на колесах». Дорогу розка-
зують і показують нашим жур-
налістам безпосередньо на місці.

Шлях від місця зустрічі до кін-
цевого пункту займає 20 хвилин. 

До півгодини, і ви точно там.
Одягайтеся тепліше, поперед-

жають військові, бо у середньо-
му такі навчання тривають від 
3 до 5 годин. Але все залежить і 
від самих «учнів»: їхньої актив-
ності та кількості.

Медицина і стрільба 
Проводить нас по місцевості, 

все показує і пояснює функції 
інструктор з тактичної підготов-
ки вишколу Володимир Свистун. 
Чоловік також очолює ГО «Все-
українське об'єднання учасників 
АТО Галичини».

На місці навчань справжні по-

мально стислий час надати тільки 
той мінімальний обсяг допомоги, 
який дозволить пораненому до-
жити до закінчення бою або за-
безпечить його життєздатність під 
час транспортування в укриття.

Володимир Грицина показує 
справжню військову аптечку, 
яка більше схожа на тривожний 
рюкзак. Таку, зізнаємось, бачимо 
вперше.

Вчать стріляти тут не з муля-
жів, а зі справжніх автоматів. 
Правил безпеки дотримують 
на всі 100%.

Долучайтесь до сторінки Тер-
нопільської Бригади Терито-
ріальної Оборони у Фейсбуці 
і дізнавайтеся усю актуальну 
інформацію.

Call-центр Сил територіальної 
оборони Збройних сил Укра-
їни за номерами:
0800507028 та 0636069358

Довідка

БЕЗПЕКА

ЧОГО НАВЧАТЬ У ТЕРОБОРОНІ
Захист   Тероборона — це фундамент 
спокою в кожному селі, селищі, місті, 
області загалом. Що там роблять, чому 
можна навчитися і як потрапити? На 
навчаннях побували журналісти «RIA 
плюс»
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Вчать стріляти тут не  
з муляжів, а зі 
справжніх автоматів. 
Правил безпеки 
дотримуються всі  
на 100%

льові умови. Рівнини і пагорби. 
Великі каміння і хащі. Людей по-
ділили на дві групи. Одні пішли 
навчатися медпідготовці, інші — 
на стрільбу.

Учасники недільного навчання 
у доброму гуморі. Тут панує дух 
сили і відваги. Кожен, безпереч-
но, має свою мету. Хтось, навіть, 
високу ідею. Приїхало орієнтовно 
30 людей. Серед них і двоє жінок.

18-річна тернополянка Марія 
приїхала за компанію. Видно, 
дівчину особливо зацікавила 
військова медицина, бо за фахом 
вона — ветеринар.

Військової медицини навчає 
Володимир Грицина — голова 
ГО «Тернопільський обласний 
штаб сприяння територіальній 
обороні України».

Розпочинає чоловік із тактичної 
медицини — надання медичної 
допомоги під час військових дій. 
Розповідає про етапи допомоги 
пораненим у військово-польових 
умовах. У «червоній зоні» — на-
дання допомоги в зоні обстрілу, 
в «жовтій зоні» — надання до-
помоги в зоні укриття. Ще ви-
діляють надання допомоги під 
час тактичної евакуації з поля 
бою в медичні заклади «зеленої 
зони» — мобільні польові госпіта-
лі, військові чи цивільні шпиталі, 
спеціалізовані клініки.

У секторі обстрілу слід в макси-

Всіх охочих навчають стрільбі та основам військової медицини 

Тренування проходять у польових умовах
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ОЛЕГ  ЛУЦИШИН, 
ВАЛЕРІЙ ЧОБОТАР 
(ГАТИЛО), 
ДОБРОВОЛЕЦЬ, 
ВЕТЕРАН ВІЙНИ, 
СПОРТИВНИЙ ТРЕНЕР, 
ПСИХОТЕРАПЕВТ: 

—На мою думку, зараз відбувається 
іспит становлення нашої нації. Ча-
стина нашого народу не усвідом-
лює, у якій країні живе. І зараз ми 
маємо можливість створити моно-
літну націю і державу, або перетво-
рити її на щось аморфне. 
Що робити? Найменше, що по-
трібно, це панікувати. Не потрібно 

скуповувати харчі. Не потрібно у 
вихідні бігти на одноденні курси зі 
стрільби і вчитись вправлятись зі 
зброєю. Бо якщо ви цього не роби-
ли досі, психіка цього не сприйме. 
Потрібно покращити стосунки з 
друзями, сусідами і рідними. По-
чати розуміти, як можете допомогти 
одне одному, а не думати, як ви-
жити самотужки. Війна торкається 
всіх. Але щойно ви зрозумієте, що 
ви не один/одна — так набагато 
легше переживати події. Чуда не 
сталось. Росія легалізувала те, що 
відбувалось протягом 8 років. А 
деяка частина людей здивувалась.

Подружіться із сусідами

ОЛЕКСАНДР 
БОГОМОЛ, 
НАЧАЛЬНИК 
ГОЛОВНОГО 
УПРАВЛІННЯ 
НАЦПОЛІЦІЇ В 
ОБЛАСТІ: 

— Поліція однією з перших пере-
йшла на посилений варіант несен-
ня служби. Ми взяли під додаткову 
охорону об’єкти соціальної сфери, 
підвищеної небезпеки, релігійні 
споруди і стратегічні об’єкти.  
Перше зараз і головне: не паніку-
вати! Всім громадянам, на різних 
посадах, різних статусів і віку — чітко 
виконувати ті вказівки, рішення та 
завдання, які ставлять Президент, 

Уряд і Верховна Рада України. 
Завдання поліції — забезпечити по-
рядок на ввіреній території, в дано-
му випадку — яку обслуговує поліція 
Тернопільщини. Щоб не було фей-
кових інформацій, які вводитимуть 
громадян в оману, щоб не «зіштовх-
нути лобами» різні групи людей. Ми 
маємо цей порядок забезпечити! В 
разі необхідності, готуємо зведений 
загін, який нестиме службу на тери-
торії, де відбуватимуться військові 
дії. Причому буде стільки людей, 
скільки потрібно — їх забезпечать 
амуніцією, транспортом, продук-
тами та всім необхідним.
Поліція Тернопільщини працює, аби 
захищати і захистити тернополян! 

Поліція готова всіх захистити
НАЗАР САРАБУН, 
КЕРІВНИК ОБЛАСНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ  
«ПРАВИЙ СЕКТОР»: 

— Ми закликаємо 
підприємців до-

лучитися до підтримки добро-
вольчих підрозділів будь-якими 
способами. Також ведемо перего-
вори з духовенством. Вони готові 
підтримувати та молитися.
У жодному разі ми не хочемо сіяти 
паніку, а згуртовувати людей та ін-
формувати. Запевняємо, що наші 
добровольчі підрозділи на Сході 
України спільно із підрозділами 
ЗСУ виконують ефективно бойові 
завдання. 
Воювати є кому, захищати є кому 
і немає чого боятися. Правда на 
нашому боці. Важливо зберігати 
спокій і спрямовувати свої ресурси 
в потрібному руслі. 

Захищати є кому

ОЛЕКСІЙ ФІЛЮК, 
СВЯЩЕННИК: 

— Найперше, я б 
порадив усім нам  
взяти на озброєн-
ня слова молитви 

«Отче наш – Нехай, буде воля 
Твоя». Нехай буде Божа воля у на-
шому житті. Нікуди не тікати, нічо-
го не боятися. Бо Бог з людиною. 
Об’єднувати себе, свою сім’ю у 
спільній молитві – це буде певне 
заспокоєння.
А у разі, не дай Боже, чогось, ми 

ні до кого не йдемо, нічого чужого 
не хочемо, ми повинні захищати 
свою землю. Підбадьорення із Бі-
блії «Нічого нового під сонцем», – 
каже мудрий цар Соломон.  Були 
війни, були сутички, було все. І у 
даний момент це все просто пов-
торюється. Страх паралізує. Боятися 
кожен може, але паніці піддавати-
ся не можна. Ми маємо молитву 
Оптинських старців: «Господи, щоб 
не приніс мені цей день, нехай я 
прийму це, бо на це Твоя воля». 
Об’єднатися треба довкола мо-
литви.

Об'єднатися довкола молитви

РОМАН МЕЛЬНИК 
(МАМОНТ), ВЕТЕРАН 
ВІЙНИ, ЗАСНОВНИК 
ВИШКОЛУ 
«ВЕТЕРАНИ-
ПАТРІОТАМ»: 

— Зараз потрібно 
пам’ятати головне: жодної паніки 
чи хаосу! Давайте кожен займа-
тиметься своєю справою. Таксист 
возитиме пасажирів, кухар готува-
тиме їжу, а справу захисту держави 
залиште військовим! Наші Збройні 
сили підготовлені, міцні і потужні, 
зараз не 2014 рік. І військові готові 
до будь-якого розвитку подій. 
Вірте в Збройні сили, підтримуйте 
військових, відвідайте вишколи, 
займіть себе корисними справами. 
Бережіть себе, свою родину, дім 
та Україну!

Таксист возитиме, 
кухар готуватиме

ВІКТОР МАСЛЕЙ, 
НАЧАЛЬНИК 
ГОЛОВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ДСНС В 
ОБЛАСТІ: 

— Рятувальники 
готові до роботи в 

умовах будь-яких надзвичайних 
ситуацій.
Щоденно на  цілодобовому чер-
гуванні в підрозділах Головного 
управління ДСНС України у Терно-
пільській області перебуває близько 
200 чоловік особового складу та 
майже 80 одиниць пожежно-ряту-

вальної та спеціальної техніки. У разі 
ускладнення природно-техногенної 
обстановки буде залучено резерв 
особового складу та техніки.
Також на Тернопільщині діють 42 
підрозділи місцевої пожежної охо-
рони, територіальних громад, які 
налічують понад 180 працівників, 
та мають на озброєнні близько 50 
одиниць техніки. Вірте в Україну та 
її захисників. Зберігайте спокій, слі-
дуйте рекомендаціям рятувальни-
ків. А ми — 24/7 на службі Державі 
та  свого народу! Слава Україні!

Зберігайте спокій, ми на службі

ТЕТЯНА БІЛІНСЬКА, 
ПСИХОЛОГИНЯ: 

— Ми маємо що-
дня тисячі причин 
постійно жити в 
напрузі. Такі нови-

ни активно впливають на первісні 
страхи людини, заховані глибоко 
у підсвідомості. Мабуть, це травма 
від першої та другої світових воєн, 
яка зберігається й досі. Ось чому 
страх війни актуалізує глибокі плас-
ти колективної пам'яті, що пов'язані 
з цим страхом.
Страх в людині житиме доти, до-

поки вона плекатиме його та не 
прийме остаточного рішення, що 
їй робити далі — боротися, втікати 
чи пристосовуватися. Однак треба 
пам’ятати, що куди б ти не втікав, 
не переїжджав — ти завжди туди 
братимеш себе. Прийміть свою 
тривожність. Обмежте перегляд 
новин. Фіксуйте увагу на приємних 
речах. Смійтеся! Сміх зміцнює нас 
зсередини, фізично та емоційно. 
Почуття гумору — це ключ до ви-
живання, причому не лише з по-
гляду емоцій. Тверезо та критично 
оцінюйте навколишній світ, живіть 
повноцінно.

Живіть повноцінно, без страху

ЛІЛІЯ МУСІХІНА, 
ВОЛОНТЕРКА: 

—Все буде добре. 
Покладаймося на 
військових, на рід-
них, на друзів. У цей 
час ми маємо бути 

підтримкою одне для одного. Па-
ніка, сльози, звинувачення одне 
одного у всіх смертних гріхах, ба-
жання нагадати сторічні образи — 
відставити.
Перше, — не боятися, але бути дуже 

обережним. Стежити за словами, 
діями, не писати зайвого. Особливо 
публічно. Слова вбивають. У війну 
— особливо.
Дбайте про сім'ю та рідних. Доки 
сім'я в небезпеці, — ви не боєць. 
Наша армія справді наразі одна із 
найкращих. 3 і 8 полки, 73 центр, 
рідна 81 з ще ріднішою 5 БТГР і осо-
бливо – «2 гламурна», купа гарних 
хлопців, яких «ніколи ніде не було», 
типу Азова, ПС, Айдар тощо. Чуєте: 
все буде добре!

Дбайте про своїх рідних

СЕРГІЙ ПРИТУЛА, 
ШОУМЕН,  
ВОЛОНТЕР:   

—Лисий ботокс вніс 
трохи конкретики у 
наш порядок ден-
ний! Не маю сум-

ніву, що все вчинене вилізе кар-
ликовому шизофреніку боком. 
І бити його будемо усім світом! 
Хтось санкціями, ми — безпосеред-
ньо власноруч! Гуртуймося, друзі! 
Підтримуймо Армію! Вливаймося 
в лави сил територіальної обо-
рони. Допомагаймо волонтерам! 
Ми тобі, паскуда, поперек горла 
станемо! Від божевільного сусіда 
може захистити тільки наша Армія 
і наша єдність!

Треба допомагати 
армії

РУСЛАН САВЧИШИН, 
ГОЛОВА РАДИ БІЗНЕСУ 
ТЕРНОПІЛЛЯ:   

— Крайні події, які 
відбувалися в кра-
їні та інформацій-

ному просторі, дещо схвилювали 
та вплинули на бізнесменів. Проте 
підприємці Тернопільщини, у своїй 
більшості, спокійні і продовжують 

працювати. Паніки немає. Ми як 
група скоординували свої дії. І 
готові рішуче об’єднуватись та, 
згадуючи 2014-ий, і надалі пра-
цювати та допомагати, включатись 
у волонтерську роботу.
 Очікування на довшу перспективу 
— змішані. Виїжджати, тікати ніхто 
не планує. Ми переконані: рано чи 
пізно ворог здасться. Це лишень 
питання часу.

Бізнес готовий і працювати, і 
волонтерити

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

Ворог на порозі, і єдине, що ми 
маємо зробити у цей складний 
час, – відставити паніку!

Тікати з родиною за кордон, 
як це вже зробило чимало тер-
нополян, в т. ч. і досить знаних, 
переховуватись у погребі в старій 
бабусиній хаті, змітати з полиць 
харчі і сірники зі свічками — не 
варіант, є значно кращий. По-
трібно залишатись на місці, пра-

цювати, довіряти військовим та 
керівництву країни. Або вступати 
до лав територіальної оборони, 
аби, в разі потреби, захистити 
свою родину та земляків.

Війна у нашій країні триває 
вже понад 8 років. У теперішній 
ситуації, коли Росія визнала неза-
конні угруповання на Сході, дуже 
важливо всім нам тверезо мисли-
ти, а не піддаватися на провока-
ції. Що кажуть і що пропонують 
лідери громадської думки, яким 
довіряють тернополяни? 

БЕЗПЕКА

ЩО РОБИТИ ТЕРНОПОЛЯНАМ?
Поради   Як вижити, передусім, у вирі 
надлишку тривожної інформації, коли 
ворог на порозі. Як розвиватимуться події, 
що кажуть ті, кому довіряємо — «RIA плюс» 
запитала у лідерів думок
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Картки для порятунку Едіка: 
4731 2191 1396 4302, 
Ігор Коричак (тато).  
5168 7451 1415 8485, 
Оксана Коричак (мама).  
Korychak Ihor, 
4731185613875340 - USD
Тел: 068 405 59 33, 
Ігор Коричак (тато Едуарда).

Як допомогти

Багато тернополян поки не можуть порахувати, скільки 
зможуть зекономити

На долю 9-річного хлопчика, який навчається у 4 класі 
школи №9 у Тернополі, випало чимало випробувань. До 
генетичної недуги додалась ще й онкологія

1449 під'їздів, не опалюється — 
660. Ізольованих або ж демон-
тованих транзитних стояків 
у квартирах — 7617, — уточнює 
начальник.

Пан Соколовський пояснює, 
що наразі є багато звернень від 
мешканців про «додатковий» об-

хід із різних причин.
— По багатьох скаргах робочі 

групи ще доходять. Але це вже 
індивідуальні питання, — розпо-
відає Олег Соколовський.

І уже з урахуванням цих Актів 
комунальне підприємство те-
плових мереж «Тернопільміськ-
теплокомуненерго» здійснить 
перерахунок плати споживачам 
за комунальні послуги за грудень 

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

На засіданні виконкому Терно-
пільської міської ради 16 лютого 
розглянули і затвердили проєкт 
рішення № 148 про нарахування 
плати за комунальні послуги. Ав-
тор проєкту — начальник ЖКГ 
міста Олег Соколовський.

Головне — акти
У ході роботи комісії (робочі 

групи — прим. ред.) обійшли усі 
заплановані тернопільські бага-
токвартирні будинки і сформу-
вали відповідні Акти. Саме на їх 
підставі теплові мережі будуть 
проводити перерахунок за минулі 
місяці і рахуватимуть по-новому.

Начальник управління житло-
во-комунального господарства, 
благоустрою та екології Терно-
пільської міської ради Олег Соко-
ловський каже, що робочі групи 
повністю завершили свою місію. 
Усі будинки, які планували, об-
стежили.

— Робочі групи обійшли усі 
627 будинків із централізованим 
опаленням. Із них: опалюється 

РАХУНКИ ЗА ОБІГРІВ ЗНИЖУЮТЬ 
Тепло Тернополянам проведуть 
перерахунок плати за обігрів під'їздів і 
підвалів за грудень. Кого стосується, як 
рахуватимуть і що братимуть до уваги 
найперше, читайте у матеріалі
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2021 року. Таке рішення було 
прийняте на засіданні виконавчо-
го комітету 16 лютого 2022 року.

Як тепер 
рахуватимуть 

КП «Тернопільміськтеплокому-
ненерго» здійснить нарахування 
плати за комунальні послуги з 
урахуванням Актів обстеження, 
складених робочими групами.

Таким чином, рахунки 
«за транзит» скасовуються для 
власників квартир з автономним 
опаленням, транзитні трубопро-
води яких відповідають вищеза-
значеним вимогам.

Згідно з вимогами законодав-
ства, управителі житлових будин-
ків зобов’язані відновити роботу 
систем опалення місць загального 
користування і допоміжних при-
міщень. Так вирішили.

ІРИНА БЕЛЯКОВА, BELYAKOVA@GMAIL.
COM, 0-95-875-33-60

Врятувати життя Едіка Коричака 
та бодай трішки полегшити його 
стан — це у наших з вами силах!  

На долю 9-річного хлопчика, 
який навчається у 4 класі школи 
№9 у Тернополі, випало чимало 
випробувань. Як і на його батьків 
та молодших братиків… 

До генетичної недуги додалась 

На лікування для малого Едіка потрібно 16 тисяч 
доларів. У наших силах врятувати дитину!

ще й онкологія. Батьки не опуска-
ють рук, а малий бореться за жит-
тя. Проте родина потребує нашої 
допомоги, аби врятувати сина чи 
бодай полегшити його стан.  

В Едуарда рідкісна генетич-
на хвороба — Синдром Луї-Бар. 
Здавалося б, куди гірше? Але ж 
ні, доля розпорядилась по іншому, 
— каже волонтерка з Тернополя 
Тетяна Титович. — Раптом, як грім 

Рахунки «за 
транзит» скасовують 
для власників 
з автономним 
опаленням, сума 
зменшиться

логії. Проте надіялись і вірили, що 
їх це обмине… 

— Звертаюсь до всіх вас і про-
шу не залишити сім'ю наодинці 
з бідою та допомогти врятувати 
життя цього милого хлопчика, — 
закликає Тетяна Титович. — На 
нього вдома дуже чекають. 

Волонтери і батьки просять 
молитви для Едіка. Та фінансової 
допомоги для лікування малого. 
В наших силах подарувати Едіку 
шанс — шанс на життя! Докумен-
ти, що підтверджують діагнози 
Едуарда Коричака, є у редакції. 

серед ясного неба, ще один діагноз, 
страшніший за попередній: Лім-
фома Годжкіна, 4 стадія. Це рак. 

Протягом трьох місяців у мало-
го була висока температура, часом 
піднімалась і вище 40 градусів, роз-
повів тато хлопчика Ігор Коричак. 
Малого поклали до обласної дитя-
чої лікарні, що на вул. Сахарова. 
Потім лікували й продовжували 
обстежувати у міській. Далі мало-
го пацієнта направили до клініки 
Львова. Там підтвердили страшний 
діагноз. Призначили хіміотерапію. 
Після першої хімії температура 
раптово внормувалась. 

Зараз малюк проходить другий 
курс хіміотерапії. З ним поруч тато. 
Мама змушена була залишитись 
з молодшими братиками та пра-
цювати, аби бодай якось годувати 
родину. 

Молодшому Максимкові 5 роч-
ків, і малюк найбільше сумує за 
старший братом і татом. Рятує вай-
бер, аби діти бодай колись могли 
спілкуватись. Щойно бачить Едіка, 
малий Максимко починає плакати. 

Чекає на одужання старшого 

брата та його повернення разом 
з татом додому іще один син ро-
дини — Артемкові 8 рочків. Аби 
вони скоріше повернулись, а стан 
Едіка покращився, йому потрібен 
третій курс хіміотерапії – зараз 
вони закінчують другий. Коштів 
на це немає – надія лише на Бога 
і небайдужих людей. 

У грудні минулого року у клініці 
Львова Едіку провели операцію — 
з відсічення лімфатичного вузла 
шиї, після цього призначили курси 
хіміотерапії, — розповіла Тетяна 
Титович. — Надія є, всі очікують 
покращення стану хлопчика. В 
подальшому заплановане доро-
говартісне лікування, сума якого 
на 1 курс - $4 тис. А таких курсів 
треба 4. Тобто, ціна життя Едуар-
да — $16 тис. Для сім'ї така сума 
не під силу, адже всі заощадження 
вже витрачені.

Генетивна хвороба, яку вияви-
ли в Едіка, невиліковна, каже тато 
хлопчика. Проте батьки надіються 
і вірять, що син житиме. Хоча зна-
ли, що так може статись, бо такі 
дітки мають схильність до онко-

Насамперед, споживачам квартир 
з індивідуальним опаленням, у 
яких транзитні стояки фізично 
перекриті чи відключені, нара-
хування плати за обсяг теплової 
енергії, який надходить від тран-
зитних трубопроводів, за січень 
2022 року і наступні місяці про-
водити не будуть.

  Споживачам квартир з інди-
відуальним опаленням, у яких 
заактували ізоляцію транзит-
них трубопроводів, нараху-
вання плати за обсяг теплової 
енергії, який надходить від ді-

лянок транзитних трубопро-
водів, за грудень 2021 року 
також не проводитимуть і 
виправлять помилки у вже 
проведених нарахуваннях. 
Нарахування плати таким 
споживачам за обсяг тепла, 
який надходить від ділянок 
транзитних трубопроводів, за 
січень 2022 року призупинять 
до дати завершення роботи 
робочих груп відповідно до 
заяв власників квартир. 
  до обсягів теплової енергії, 
витрачених на опалення місць 

загального користування та 
допоміжних приміщень бу-
дівлі, у грудні 2021 року та 
січні 2022 року буде застосо-
вано понижуючий коефіцієнт 
0,5 та проведено споживачам 
відповідний перерахунок на-
рахованої плати;
  інші нарахування, починаю-
чи з січня 2022 року, будуть 
проводитися відповідно до 
оновленої Методики розподі-
лу між споживачами, затвер-
дженої наказом Мінрегіону 
від 22.11.2018 № 315.

На що звертатимуть увагу тепловики? 
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ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО РОБОТУ 
МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ, 
ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.

СПІВПРАЦЯ

НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

Підлітки часто бувають ве-
редливими чи роздратованими, 
занадто переймаються своєю 
зовнішністю або шукають уса-
мітнення. І для цього віку це 
цілком нормально. Проте іноді 
така поведінка може свідчити 
про певні порушення чи серйозні 
проблеми.

Не у всіх сім'ях завжди від-
крито говорять про гормональну 
перебудову організму, про стате-
ве життя, про інфекції, які пере-
даються статевим шляхом. Є й 
інші проблеми, наприклад, злов-
живання алкоголем і тютюном 
та схильність до суїциду. Також 
почастішали випадки юнацької 
вагітності, коли підліток не го-
товий до цього, ні фізично, ні 
психологічно. Часто діти зі сво-
їм внутрішнім максималізмом та 
недовірою навіть до найрідніших 
людей потребують особливої 
допомоги, адже соромляться 
власних проблем. Щоб налаго-
дити комунікацію з підлітками, 
у Тернополі й функціонує кабі-
нет «Клініка, дружня до моло-
ді». Він підпорядковується КНП 
«Тернопільська міська дитяча 
комунальна лікарня».

Працює правило 
«3 Д» 

Чим тут займаються? Про це 
розповідає лікар-терапевт підліт-
ковий Людмила Даньо.

— На базі міської дитячої полі-
клініки, що на вул. Федьковича, 
створений кабінет, де надаються 
медичні послуги, ведемо інфор-
маційно-просвітницьку роботу, 
залучаємо волонтерів, викладачів 
навчальних закладів для допомо-
ги роботи з підлітками. Можуть 
звернутися пацієнти, віком від 
14 до 24 років. А принцип на-
шої роботи побудований на трьох 
фундаментах «Д» — доступності, 
добровільності та доброзичливо-
сті, — пояснює пані Даньо.

Тут немає черг, як до звичай-
ного педіатра. Лікар зацікавлена 
в тому, щоб підлітки не боялися 
звернутися за консультацією та 
вчасно отримати кваліфіковану 
допомогу. Адже тут чітко усві-
домлюють, що від роботи медика 
залежить чиєсь майбутнє.

— Комусь простягаємо руку 
допомоги та даруємо промінчик 
надії, когось повертаємо до жит-
тя та показуємо, що воно пре-
красне. Знаєте, коли через багато 
років зустрічаєш на вулиці своїх 
ще маленьких колись пацієнтів, 

а в їхньому житті все склалося 
якнайкраще — душа радіє! — на-
голошує спеціаліст.

Кабінет був створений під егі-
дою боротьби з ВІЛ/СНІД. Од-
нак сюди можуть приходити 
не тільки з такими питаннями. 
Стосунки між протилежними 
статями, проблеми між студен-
тами і викладачами, профілак-
тика інфекцій, що передаються 
статевим шляхом, незаплано-
вана рання вагітність тощо — з 
такими питанням звертаються 
найчастіше, говорить Людмила 
Даньо.

Однією з головних переваг 
такого кабінету є анонімність. 
У підлітка не вимагатимуть до-
кументів, туди можна звернутись 
без батьків (з 14 років) та рідних. 
Усе, що розповідається у стінах 
кабінету, не буде розголошено 
поза їх межами.

Скеровують 
до спеціалістів 

За словами лікаря клініки, крім 
надання консультацій, дітей мо-
жуть скерувати на прийом до ін-
ших фахівців — педіатра, гінеко-
лога, сексопатолога, нарколога, 
уролога, дерматовенеролога чи 
психолога.

Консультації та прийоми лі-
карів безкоштовні, тобто не по-
трібно хвилюватись через від-
сутність грошей. Також кабінет 

співпрацює з наркодиспансером, 
тож проблема шкідливих звичок 
професійно вирішується.

Підліток може розраховува-
ти на комплексну допомогу та 
приймати рішення щодо співро-
бітництва з лікарем самостійно.

«Клініка, дружня до молоді» 
пропагує здоровий спосіб жит-
тя, тому працівники проводять 
просвітницьку роботу, роздаючи 
буклети та брошури з інформа-
цією, як молодь може зберегти 
власне здоров’я. Раніше пані 
Людмила разом з іншими спе-
ціалістами читали лекції у на-
вчальних закладах, розповідаючи 
про важливі аспекти статевого 
виховання, проблеми комуніка-
ції між дітьми у колективах чи з 
батьками, або ж вчителями.

У клініці працюють 
анонімно, ніхто не 
буде знати про вашу 
проблему. Разом 
простіше шукати  
вихід

ПРО ЩО ВАРТО ЗНАТИ ПІДЛІТКАМ
Виховання  Тут можна анонімно 
розказати про свою проблему, отримати 
консультацію, та ще й безкоштовний огляд 
у спеціаліста. «Клініка, дружня до молоді» 
покликана допомагати молоді

— Ми живемо в час нових 
соціальних викликів, діти стали 
більш розкутими. Вони багато 
інформації черпають з інтерне-
ту, але це не рятує їх від тих 
проблем, з якими доводиться 
зустрічатися. Часто діти не мо-
жуть розповісти про свої нега-
разди батькам, бояться осуду 
чи покарання. А дехто і батьків 
не має, — розповідає Людмила 
Даньо. — Ситуацій насправді 
дуже багато, кожна потребує 
уваги, особливого підходу і 
прийняття правильної позиції 
у спілкуванні. Адже перекону-
вати, наполягати, повчати — такі 
методи вони не сприймають. Ми 
працюємо анонімно і з трепетом 
стараємося до кожного знайти 
індивідуальний підхід.

З кожним роком, зауважує 
співрозмовниця, актуальність 
роботи кабінету стає все біль-
шою. Молодь іде, молодь дові-
ряє. Тому хотілось би, щоб про 
роботу КДМ дізналися якомога 
більше молодих людей.

Булінг, насильство 
— Наприклад, нерідко до нас 

звертаються дівчатка, які мають 
незаплановану вагітність. Коли 
вдається переконати залишити 
дитину, вирішити питання з 
батьками, ми далі скеровуємо 
її до гінеколога. Трапляється і 
таке, що розуміння нема, тож 
доводиться переривати вагіт-
ність. Хоча ми й не дуже під-
тримуємо таке. Часто, до речі, є 
проблеми — булінгу, насильства 
у сім’ях, — пояснює лікар.

Насправді, зізнається спів-
розмовниця, молодь телефонує 
і ввечері, і у вихідні. Вона стара-
ється завжди піднімати слухавку 
та допомагати.

Підлітковий вік — це час змін. 
Підлітки вразливі, нерідко по-
трапляють у тенета шкідливих 
звичок, а це — крок до серйозних 
проблем у дорослому віці. До-
сить часто батьки не в змозі дати 
раду проблемній поведінці своєї 
дитини. Тому нерідко потрібна 
допомога спеціалістів.

Підлітковий вік не просто пе-
режити і дітям, і їхнім батькам. 
Перш за все, це — зміна гор-
монального фону та фізіологічні 
процеси, які з цим пов’язані.

14–18 років — ті, хто найчас-
тіше звертаються за допомогою. 
Якщо пропустити проблеми 
в цьому віці, потім вони всі від-
биваються у старшому віці.

— Уже з 13 років багато ді-
вчаток починають вести повно-
цінне статеве життя. Приходять, 
бо не знають, як себе повести, 
якщо їх турбує дискомфорт чи 
є якісь висипання. Ми в таких 
випадках радимо мати постійного 
статевого партнера та обов’яз-
ково наголошуємо на засобах 
захисту, — продовжує медик.

Проблеми є і у хлопців. Ос-
танні часом є носіями статевих 
інфекцій, але навіть не підозрю-

ють про це.
— Є два хворих партнери — 

хлопець і дівчина. І обом потріб-
на допомога. Ніби, здається, є 
інтернет, багато відкритої інфор-
мації, але, на жаль, проблем мен-
ше не стає. Тому в 10–11 років, 
коли починаються гормональні 
зміни, батьки обов’язково по-
винні розказувати і про статеве 
життя, і про засоби контрацепції, 
і про інше. Треба відкриватися і 
дітям, і батькам у таких розмо-
вах, — радить Людмила Даньо.

Насправді проблем є безліч. І 
всі історії неможливо описати 
на шпальті чи навіть кількох 
сторінках. Але важливе те, що 
за кожною проблемою є чиясь 
доля, історія. Можливо, батьки 
не завжди мають час приділи-

ти своїм дітям, можливо, є інші 
причини з боку самих дітей, які 
ігнорують батьків. Можливо, ці 
підліткові проблеми — через від-
сутність виховання і формуван-
ня довіри в сім'ях, починаючи 
ще на етапі створення сім’ї, ще 
в ранньому дитячому віці. Але 
все можна змінити, якщо тур-
буватися одне про одного.
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Вчіться слухати і довіряти своїм дітям, тоді й проблем 
буде значно менше. Радить Людмила Даньо

«Клініка, дружня до молоді» 
розташована у приміщенні 
міської дитячої поліклініки на 
Федьковича. Кабінет №10.
 
Телефон: 097-495-10-13 
(Людмила Василівна)

 Довідка
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своєї бездіяльності, не забезпечила 
належний догляд за своїми мало-
літніми дітьми, та в період часу з 
16 год. по 18 год. 15.07.2021 ди-
вилась телевізор за місцем свого 
тимчасового проживання, зали-
шивши при цьому своїх малоліт-
ніх дітей без будь-якого нагляду зі 
сторони батьків та дорослих. При 
цьому 5 дітей — 1 неповнолітній 
та 4 малолітніх, в цей час купались 
на ставку в с. Романівка Терно-
пільського району Тернопільської 
області без супроводу дорослих, 
та 4 малолітніх дітей перебували 
на території домогосподарства».

Смерть дівчинки настала внас-
лідок гострого отруєння окисом 
вуглецю, зазначили експерти.

Допитана в судовому засіданні 
мама вину визнала повністю. За-
певняла, що щиро розкаюється і 
просила суворо її не карати.

Суд врахував вік та стан здоров’я 
жінки, позитивну характеристику 
за місцем проживання, а також те, 
що на утриманні має 9 неповно-
літніх дітей.

Стаття 166 ККУ Злісне невико-
нання батьками, опікунами 
чи піклувальниками встанов-
лених законом обов'язків по 
догляду за дитиною або за 
особою, щодо якої встанов-
лена опіка чи піклування, що 
спричинило тяжкі наслідки, 
карається обмеженням волі 
на строк від двох до п'яти ро-
ків або позбавленням волі на 
той самий строк.

Юридична довідка

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

Наймолодша донечка Соломій-
ка з багатодітної родини загинула 
у вогні в селі на Тернопільщині. 
Днями її мамі, 35-річній Софії, суд 
проголосив вирок. 

Нагадаємо, пожежа виникла 
15 липня 2021 р. близько 18 го-
дини на території приватного 
домогосподарства в с. Романівка 
Теребовлянської громади Терно-
пільського району.

Місцеві припускають, що 
замкнула переноска, яку протяг-
нули від хати. Слідство ж назвало 
причиною пожежі «потрапляння 
джерела запалювання — тліючо-
го тютюнового виробу, відкритого 
полум'я сірника, свічки, факелу, 
спеціально виготовлених пристроїв 
та пристосувань, — в осередок по-
жежі, який знаходився у дальньому 
правому куті будівлі».

Почули звуки, схожі 
на вибух 

Вогонь приборкала місцева 
пожежна команда с. Ласківці та 
черговий караул 12-ї державної 
пожежно-рятувальної частини.

— Вогнем знищено споруду та 
речі домашнього вжитку на площі 
9 м кв., — повідомляли тоді ря-
тувальники. — Проте внаслідок 
пожежі загинула малолітня гро-
мадянка, 2018 року народження, 
жителька с. Великий Березний 
Закарпатської області.

Після того, як вогонь загаси-
ли, в приміщенні пожежники під 
ліжком виявили бездиханне тіло 
дівчинки. Правоохоронці при-
пускають, що дитина злякалася 
та сховалася туди від пожежі.

За попередньою інформацією 
поліції, потерпілі — уродженці 
Закарпатської області. Вони в під-
собному приміщенні, яке раніше 
використовувалось як курник, 
облаштували житлову кімнату й 
провели туди світло. Родина бага-
тодітна. На момент нещастя старші 
діти пішли на річку, четверо дорос-
лих у будинку дивилися телевізор, 
а найменші гралися на подвір'ї.

В якийсь момент батьки почули 
звуки, схожі на вибух. Коли вийш-
ли, то побачили, що горить.

Як повідомляв тоді генеральний 
директор Центру ЕМД Тернопіль-
щини Михайло Джус, бригада 
швидкої виїжджала в одне із сіл 
Теребовлянського району. Бага-
тодітна сім’я приїхала в гості, де 
жила в шатрі, збитому з дощок, 

в якому сталося займання. 3-річна 
дитина залишилася всередині та 
згоріла живцем.

Була наймолодшою 
серед 10 дітей 

Нам вдалось дізнатись чимало 
подробиць як про трагедію, так і 
про родину, в якій сталось лихо.

Мамі Софії 35 років. Вона ра-
зом з чоловіком і десятьма діть-
ми, дев’ятеро з яких неповнолітні, 
проживає у смт Великий Березний 
Закарпатської області. Тоді приїха-
ла в гості разом із дітьми до рідної 
сестри Олени на Теребовлянщину. 
Була вагітною 11-ою дитиною.

Наймолодшою тоді у родині 
була 2,5-річна Соломійка, яка й 
загинула в пожежі. Найстаршій 
доньці Мирославі тоді було 17, 
вона вже й сама мала маленьку 
дитину. Тоді з батьками, братами 
і сестрами разом старша донька 
приїхала до Романівки. Гостювати 
планували тижнів два, стільки ж і 
пробули у селі на Теребовлянщині. 
От лишень поїхали з містечка десь 
через тиждень після трагедії.

Місцева. І в неї 
восьмеро дітей

— Мені подзвонили сусіди, що 
горять роми, — пригадує Галина 
Ділай, староста Романівки. — Я по-
бігла. Спека тоді була несамовита. 
Коли прибігла до того подвір’я, 
на місці вже були всі служби. Як 
з’ясувалось, дорослі сиділи в хаті, 
дивились телевізор. Та дитина, Со-
ломійка, чогось пішла у це шатро 
посеред подвір’я — чи то просто 
гралась, чи спала — невідомо. Цю 
шопку спорудили, оббили кили-

мами з середини, родичі там і 
ночували.

Коли в шатрі спалахнуло, ніхто 
й не здогадувався, що там дитина. 
Аж потім, коли загасили, кинулись, 
що Соломії ніде немає. Старші діти 
і Софії, і її сестри, пішли на ста-
вок. Молодші бавились на подвір’ї. 
Ніхто не звернув уваги, що однієї 
маленької дівчинки немає з-поміж 
двох десятків дітей.

— У нашому селі гості зареєстро-
вані не були, вони із Закарпаття, 

КРИМІНАЛ

ДВОРІЧНА СОЛОМІЙКА ЗГОРІЛА 
ЖИВЦЕМ. ДЕ БУЛИ ЇЇ БАТЬКИ?
Резонанс   Як і кого покарали за 
смерть маленької дівчинки? Ми дізналися 
подробиці трагедії
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Коли вогонь загасили, 
в приміщенні 
пожежники під ліжком 
виявили бездиханне 
тіло дівчинки. Вона 
злякалася та сховалася 

там і прописані, — розповіла Га-
лина Ділай. — А от сестра Софії, 
Олена — так, вже наша. Років 
8 тому вони купили хату в нашо-
му селі. Дітей у неї восьмеро. Двоє 
наймолодших — спільні із чолові-
ком, з яким зараз проживає. Вони 
не в офіційному шлюбі. У селі за-
реєстровані жінка та всі діти.

Подружжя заробляє на життя 
тимчасовими підробітками. Чоло-
вік здебільшого сидить вдома. Про-
те часом подасться до Франківська 
на сортування товарів, то сапати 
городи людям ходять.

— Шкоди сусідам не роблять, 
живуть собі своїм життям, — каже 
староста. — Ніхто з людей на них 
не скаржився. Ця родина перебуває 
на обліку як багатодітна і небла-
гополучна. Щомісяця до них при-
їжджають служби, контролюють. 
Трохи безлад, але щоб діти голодні 
чи голі-босі — такого немає.

Соломійку поховали у Романів-
ці на сільському цвинтарі. Десь 
за тиждень її вся велика родина 
подалась додому, на Закарпаття. 
Більше їх у цій місцині не бачили.

Як покарали маму
Днями Теребовлянський райсуд 

проголосив вирок Софії. Її обвину-
ватили у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого 
ст. 166 КК України. Йдеться про 
«Злісне невиконання обов'язків 
по догляду за дитиною, що спри-
чинило тяжкі наслідки».

«Обвинувачена злісно не ви-
конує обов`язки щодо догляду 
за своїми неповнолітніми дітьми, 
не створила належні та безпечні 
умови для їх проживання, що при-
звело до настання тяжких наслідків 
та летального випадку, — йдеться 
в обвинувальному акті. — Не пе-
редбачаючи можливості настання 
суспільно небезпечних наслідків 

Коли в шатрі спалахнуло, ніхто і не подумав, що всередині може бути Соломія. Смерть 
дитини настала внаслідок гострого отруєння окисом вуглецю 

Ось так виглядає подвір'я родини. Купа мотлоху і 
облуплені стіни будівель

Визнати винною у вчиненні 
кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 166 КК України, 
і призначити покарання у виді поз-
бавлення волі на строк 2 роки, — 
таким був вирок Теребовлянського 
райсуду. — На підставі ст. 75 КК 
України звільнити від відбування 
призначеного покарання з випро-
буванням з іспитовим строком 
один рік. З матері стягнуть понад 
5 тис. гривень — це витрати, пов’я-
зані з проведенням експертиз.
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ЩО І ЗА СКІЛЬКИ МОЖНА КУПИТИ 
У СЕКОНД-ХЕНДАХ ТЕРНОПОЛЯ
Огляд  У Тернополі є чимало секонд-
хендів у різних мікрорайонах. Там 
можна знати речі в хорошому стані та 
навіть новий одяг. У які дні оновлюють 
асортимент, які ціни та що можна купити? 

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

Ми побували у різних мікро-
районах міста та порівняли мага-
зини одягу на вагу. Дізналися, що 
там можна знайти, чи є різниця 
в асортименті однієї мережі в різ-
них магазинах?

Центр 
Econom Class 
Адреса: бульвар Т. Шевченка, 35.
Оновлення товару: понеділок.
Максимальна ціна: 265 грн/кг.
Секонд-хенд розташований 

у підвальному приміщенні в са-
мому центрі міста. Чоловіча, жі-
ноча та дитяча зала знаходяться 
в окремих приміщеннях. Кілограм 
вагового товару в день оновлення 
коштує 265 гривень.

Також є люкс на вагу. Оновлю-
ється асортимент у вівторок. Ціна 
за кілограм — 649 гривень.

У магазині є і нові речі — руш-
ники, постіль, шкарпетки, взуття.

Серед користованих речей є 
взуття. До кожного треба шукати 
пару. Деяке в непоганому стані. Є і 
ношені шкарпетки та навіть спідня 
білизна — чоловіча та жіноча.

Примірочні мають шторки, які 
просвічуються. Це ми помітили 
і в деяких інших магазинах цієї 
мережі. Якщо ви сором'язливі — 
приміряти одяг буде важко.

Євросекондхенд 
Адреса: вул. О. Кульчицької, 15.
Оновлення товару: понеділок.
Максимальна ціна: 249 грн/кг. 
Це один з найбільших се-

конд-хендів у місті. Там немає 
нових чи «люкс» речей — лише 
користовані. Є окремі вішаки з 
чоловічим, жіночим і дитячим 
одягом. Тут, крім звичайного ди-
тячого одягу, знайшли карнаваль-
ні костюми та сукні. Є чоловічий 
спецодяг у хорошому стані.

Є великі полиці із взуттям, але 
воно не в найкращому стані — 
брудне, деяке з протертими підош-
вами та дірками. У примірочних 
шторки просвічуються. Є шафи 
для зберігання речей.

Оболоня 
У цьому мікрорайоні багато 

різних секонд–хендів. Вони пе-
реважно розташовані на вулиці 
Шептицького та біля Централь-
ного ринку.

Euroshop 
Адреса: вул. Живова, 11.

Оновлення товару: четвер.
Максимальна ціна: 225 грн/кг.
У відділі секонд-хенду ми помі-

тили, що асортимент жіночого та 
дитячого одягу значно більший, 
ніж чоловічого. Ми побували там 
в день оновлення товару, тому 
побачили чимало людей у чергах.

Тут є навіть пишні вечірні сукні, 
взуття, дитячі іграшки. На деяких 
товарах є спеціальні детектори про-
ти крадіжок.

У примірочних штори з цупкої 
тканини, яка не просвічується. По-
руч — працівники магазину, які 
дивляться, зі скількома речами 
заходять люди.

Econom Class 
Адреса: вул. Митрополита Шеп-

тицького, 13.
День оновлення товару: середа.
Максимальна ціна: 265 грн/кг.
Асортимент одягу в різних мага-

зинах мережі схожий. Ми не по-
мітили великої різниці якості. Тут 
ми знайшли окрему корзину з жі-
ночими сумками.

Також є відділ з новими речами. 
Шторки у примірочних просвічу-
ються.

Ексклюзив 
Адреса: вул. Митрополита Шеп-

тицького, 9.
Оновлення товару: п'ятниця.
Максимальна ціна: 214 грн/кг.
У магазині є одяг на вагу та сто-

ковий одяг. У ваговому відділі, крім 
одягу, є ковдри. У відділі з фіксо-
ваними цінами на речах є цінни-
ки. Товар там оновлюється також 
у п'ятницю. Однак кожен день є 
знижки від 10 до 60% в останній 
день перед оновленням.

У цьому відділі одяг в значно 
кращому стані, ніж у ваговому. 
До прикладу, джинси в день онов-
лення коштують 250–300 гривень, 
худі — 280–250 гривень. Щодня 
ціна знижується.

У залі є примірочні зі шторка-
ми, які не просвічуються та добре 
закривають кабіну.

MIX BRAND 
Адреса: вул. Митрополита Шеп-

тицького, 4 б.
День оновлення товару: п’ят-

ниця.
Максимальна ціна: 189 грн/кг.
У магазині є одяг на вагу без 

цінників на окремих полицях та 
вішалках. На одному стелажі ми 
побачили гори шкарпеток. До них 
потрібно шукати пару. Є і жіноча 
білизна. Деяке взуття брудне.

Також у магазині чимало сто-
кового одягу. Воно має фіксовані 
ціни. При покупці від двох ре-
чей діє знижка 20%. До прикла-
ду, спортивні штани коштують 
160–240 гривень. Осінні куртки — 
400–600 гривень.

Також є брендове взуття. Кро-
сівки від відомих виробників кош-
тують 1600–2500 гривень.

Східний 
Каламбур 
Адреса: проспект Степана Бан-

дери, 70.
Максимальна ціна: фіксовані 

ціни на товари.
У цьому секонд-хенді ціни на то-

вар фіксовані. Їх можна побачити 
на цінниках. Одяг у хорошому 
стані. Ми не побачили брудного 
чи порваного товару.

Жіноче пальто в гарному стані 
коштує 340 гривень. Худі та све-
три — 110–150 гривень.

Також є чимало взуття. На нього 
діє знижка –50% від цінника. Взут-
тя в гарному стані та не брудне.

Секонд Хенд 
Адреса: проспект Бандери, 70.
День оновлення товару: четвер.
Максимальна ціна: 235 грн/кг.
Як ми помітили, багато одя-

гу, навіть у перший день завозу, 
не в найкращому стані. Помітно, 
що його довгий час носили. Хоча є 
багато майже нових речей. Багато 
майже нових курток. Також бага-
то взуття, сумки, портфелі. Якщо 
пошукати — можна знайти майже 
нові речі.

Євро Секонд Хенд 
Адреса: вул. Лесі Українки, 8.
День оновлення товару: четвер.
Максимальна ціна: 249 грн/кг.
У магазині є окремий відділ для 

жінок та чоловіків. Також є ди-
тячий одяг. Ми побачили багато 
ковдр та килимів, подушок, ска-
тертин та рушників.

Econom Class 
Адреса: вул. Лесі Українки, 25.
Оновлення товару: п'ятниця.
Максимальна ціна: 265 грн/кг.
У цьому магазині, як і в інших 

від мережі є новий одяг. Також тут 
продають побутову хімію та речі 
для побуту.

Асортимент товарів на вагу 
принципово не відрізняється від 
інших магазинів цієї мережі. Але 
у примірочних шторки з цупкого 
матеріалу, який не просвічується.

Сонячний масив 
(БАМ) 

Євро Секонд Хенд 
Адреса: вул. Київська, 9 А.
День оновлення товару: вівторок.
Максимальна ціна: 249 грн/кг.
Магазин розташований біля зу-

пинки громадського транспорту. 
Ми там знайшли багато майже 
нових речей, зокрема верхній 
одяг. Хоча потрібно добре оглядати 
речі. На деяких, на перший погляд, 
ідеальних речах, може бути пляма 
чи інший дефект. Взуття тут було 
краще, ніж в інших секонд-хендах 
мережі. Воно не було брудним чи 
порваним, хоча деяке виглядало 
вже старим та зношеним.

Аляска 
Мій секонд хенд 
Адреса: вул. Генерала Тарнав-

ського, 32.
День оновлення товару: вівторок.
Максимальна ціна: 229 грн/кг.
Тут багато одягу було в хорошо-

му стані. Деякі речі майже нові. 
Серед гір ношеного одягу є і ниж-
ня білизна.

Є взуття, воно в хорошому стані, 
не брудне та не виглядає зноше-
ним. 

Крім одягу та взуття, там прода-
ють користовані товари для дому, 
посуд.

Дружба 
Євро Секонд Хенд 
Адреса: вул. Миру, 5.
Оновлення товару: п'ятниця.
Максимальна ціна: 249 грн.
Асортимент не відрізняється 

від асортименту інших магазинів 
мережі. 

Тут, крім одягу, ми знайшли 
багато ковдр, килимків, штор, 
подушок.

Є багато речей в ідеальному 
стані. Чоловічий та жіночий від-
діл в окремих приміщеннях, хоча 
іноді речі плутають і серед чоло-
вічих речей можна знайти жіночі 
і навпаки.

 Більше фото 
дивіться, заска-
нувавши qr-код

ЦІНИ НА ОДЯГ У МЕРЕЖАХ СЕКОНД-ХЕНДІВ

ГР
А

Ф
ІК

А
 В

А
Д

И
М

А
 Є

П
У

РА



9RIA плюс, 23 лютого 2022

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

Ми побували у кінологічній 
службі ГУНП Тернопільської об-
ласті. Вона розташована на Тро-
лейбусній неподалік міського 
військового комісаріату. Кінологи 
ще з радянських часів. Службу ре-
формували, змінювали назви, але 
вона і нині виконує свої функції.

— На кінологічну службу по-
кладені завдання, пов’язані з ви-
користанням службових собак, — 
каже начальник кінологічного 
центру Віталій Жилка. — Наша 
робота — з протидії злочинності 
та забезпечення публічної безпеки 
та порядку громадян. Також на нас 
покладені обов’язки з вирощуван-
ня, утримання та дресирування.

У центрі утримують 19 службо-
вих собак — різні породи вівчарок. 
Їх обрано не просто так. Вони ви-
тривалі та легко вчаться. Але мож-
на використовувати й інші породи, 
які піддаються дресурі та мають 
хорошу витримку.

Тримають тварин в окремих во-
льєрах. Доглядають за ними 14 кі-
нологів. Коли тварини помічають 
чужинця — починають гавкати 
та кидатись на решітки вольєрів. 
Деякі залишаються спокійними, 
а гарчати починають лише тоді, 
коли підходиш до них.

Перевозять чотирилапих у спе-
ціальних автомобілях. Зазвичай це 
завдання в межах міста чи області. 
Однак іноді треба покидати об-
ласть. Так, тернопільських кіноло-
гів можуть залучати на масштабні 
заходи у столиці, всеукраїнські 
конкурси. Чотири роки на початку 
АТО тернопільські кінологи несли 
службу на блокпостах на Сході.

Неподалік вольєрів — майданчик 
для вигулу та тренувань. Щодня 
кожного собаку виводять на вигул 
та заняття. Найк, приміром, нав-
чений шукати вибухівку і зброю. 
Готується до всеукраїнських зма-
гань. До чужинця не виявляє жод-
ної агресії чи настороги. На про-
гулянці його більше цікавить гра 
з кінологом, м’ячик та покришки 
від шин, які він перетягує з місця 
на місце.

Кожен пес має своє 
завдання 

Кожна тварина вчиться робити 
щось одне — шукати наркотичні 
засоби, брати слід людини, знахо-
дити зброю чи вибухівку, чи на-
віть… трупи. Деякі залучаються для 
охорони громадського порядку.

— Специфіка моєї роботи — дре-
сирування, виїзди на завдання, — 
каже пан Микола. — Я займаюсь 
двома собаками. Одна натренова-
на на пошук вибухівки та зброї. 

Інша — розшук зниклих людей. 
Шукає заборонені речовини чи 

зброю тварина тоді, коли їй дають 
команду. Йдучи по вулиці з кіно-
логом, без команди пошуку пес 
не буде шукати предмети, на які 
він навчений. До патрулювань по-
шукових собак не залучають, щоб 
вони не розсіювали свої навички.

Отримують цуценят з розплід-
ника, який розташований в місті 
Ірпінь, що на Київщині.

— Ми звертаємося із запитом, і 
нам з розплідника дають цуценя, — 
каже начальник центру. — Його 
закріплюють за одним кінологом. 
Тобто все життя кінолог має свого 
«підопічного».

У центрі три собаки навчені 
на пошук наркотиків, шість — по-
шук зброї та вибухівки, дев’ять вмі-
ють за слідом шукати загублених 
та злочинців, один собака — для 
пошуку трупів.

Є сангвініки і 
флегматики 

Кожен собака має свій характер. 
Це допомагає визначити кінологу, 
у якому напрямку вчити тварину.

— Коли кінолог отримує цу-
ценя з розплідника, він спершу 
за ним спостерігає, — каже Ми-
кола Крайник. — Ми визначаємо 
його темперамент — флегматик, 
холерик, сангвінік. Легше, коли 

темперамент кінолога та тварини 
співпадають. З двох місяців по-
чинається соціалізація. Тварину 
виводимо в місто для адаптації та 
звикання з людьми, транспортом. 
До пів року «соціалізовуємо».

Потім тренування по обраному 
напрямку, яке закінчується екза-
меном у навчальному центрі у Жи-
томирі. Пес отримує сертифікат та 
може «заступати на службу».

Щодня — вигули та тренування. 
Як довго займатися — залежить 
від характеру тварини. Для деяких 
заняття розтягуються на короткі 
проміжки часу. Деякі ж можуть 
не втрачати інтерес та безперервно 
виконувати команди 1–2 години.

— Кінолог проводить із собакою 
багато часу, — каже пан Микола. — 
Якщо йду у відпустку — забираю 
своїх з собою. Відповідно, дається 
дозвіл начальника. Це нормаль-
на практика. Це вже стиль життя 
проводити час разом. Потрібно ви-
гулювати, займатися. Якщо немає 

У центрі утримують 
19 вівчарок. Їх обрано 
не просто так. Вони 
витривалі та легко 
вчаться, тому добре 
служать

ІСТОРІЇ

СЛУЖБА У СОБАК НЕПРОСТА
Професії  Журналісти «RIA плюс» 
побували в обласній кінологічній службі 
та поспілкувалися з кінологами

можливості взяти з собою собак, 
або вони повинні залишитись — 
вони лишаються у кінологічному 
центрі. За ними доглядатиме інший 
кінолог, — каже пан Микола.

Люблять цукерки та 
морозиво 

Відрізняються чотирилапі 
не лише характером, а й смаками. 
Годують їх по-різному. У раціоні є 
м’ясо, каші, сухий корм. Взимку 
зменшують кількість сухого корму 
та дають більше гарячих каш.

Готують їжу для тварин також 
кінологи. Окремих людей, які цим 
займаються — немає. Кінолог до-
глядає собак, прибирає у вольєрах, 
готує їжу та виконує іншу роботу.

— У собак є свої улюблені ла-
сощі. Хтось більше любить шоко-
ладку, хтось вафельку, є любителі 
морозива. Звичайно, не можна ча-
сто та багато давати їм такі солодо-
щі. Але іноді хочеться побалувати 
тварину. Особливо після добре 
виконаної роботи, — каже кінолог.

Начальник відділу Віталій Жилка 
каже — одне з найчастіших питань, 
яке ставлять кінологам — чи справ-
ді собак «підсаджують» на нарко-
тики, щоб вони їх шукали.

— Часто таке питають, чи ми го-
дуємо собак наркотиками, — каже 
він. — Звичайно, це все дурниця. 
Собаки дуже грайливі. Щоб навчи-
ти шукати пса наркотичні засоби 
чи запахи вибухівки — спершу по-
трібно навчити її команди «апорт». 
Є собаки, які крім м’ячика чи 
іграшки, «світу білого не бачать». 
Спершу кінолог грається з мало-
го віку м’ячиком чи іграшкою з 
собакою. Ціль — знайти м’ячик. 
Ще можуть бути заохочення, якщо 

собака знайшов м’ячик. Згодом 
вже додається потрібний запах. 
Але це не справжні наркотики чи 
вибухівка. Ми використовуємо 
спеціальні замінники. Пес шукає 
свою іграшку по знайомому запаху.

Пошуку зброї та вибухівки вчать 
за запахом пороха, масла для чи-
стки зброї тощо.

Кінологи кажуть, часто на міс-
цях злочинів, при обшуках зна-
ходять наркотики чи зброю. Іноді 
масштаби знахідок дивують — цілі 
гори наркотичних засобів чи до-
машні арсенали з гранатами.

Чи мають собаки 
пенсію?

Як розповідає начальник служ-
би, найбільш ефективний собака 
в період з 2 до 8–9 років. Стар-
ші вже менш активні, швидше 
втомлюються, втрачають інтерес 
та навички. Нюхові якості також 
погіршуються.

— «Пенсійного віку» в собак 
немає, це все індивідуально, — 
каже начальник. — Коли собака 
вже не може добре виконувати свої 
обов’язки — шукаємо для них го-
сподарів. Переважно їх забирає кі-
нолог, з яким вони були все життя. 
Адже всі ми прив’язуємося до тва-
рин, яких доглядали. Також можуть 
забрати до себе тварину знайомі 
чи родичі. Незважаючи на те, що 
тварина не молода, завжди є ті, хто 
готовий їх прихистити. На вулиці 
вони ніколи не опиняються.

Існують і різні міфи, що зло-
чинці намагаються приховати 
свій запаховий слід — розливають 
на місцях парфуми, маскують свій 
запах тощо. Однак обдурити собаку 
не так легко.

— Пес дуже добре розрізняє 
запахи і серед інших легко зна-
ходить потрібний, — каже Віталій 
Жилка. — За моєї служби не було 
такого, щоб собаку злочинці на-
магались якось обманути — ма-
скуючи запахи чи розбризкую-
чи речовини на місцях злочину. 
Якщо злочинець перейшов через 
водойму — пес знайде, де обірвався 
слід та візьме його з іншого боку.

Однак бувають і труднощі. Коли 
мова йде про пошук загублених 
осіб — важливо вчасно звертатися 
по допомогу.

Восени доводиться часто виїж-
джати на пошуки в райони. Гу-
бляться грибники. У літній період, 
коли канікули, шукають дітей.

Однак з історій, яка запам’ята-
лась начальнику відділу за останні 
роки — пошук зниклого хлопця.

— Запам’ятався один випадок 
2019 року, — розповідає він. — 
Виїжджали в район на пошуки 
19-річного хлопця. Він пішов з 
дому. Були підстави вважати, що 
він у лісі. Тоді почали пошукові 
роботи з собаками. Два дні тривали 
пошуки. Знайшов його наш Альф. 
Хлопець був вже в критичному ста-
ні. Ще б трохи — загинув би. Але 
пошуки дали результат.

Майже щодня кінологів із со-
баками залучають до роботи слід-
чо–оперативних груп. Завдяки до-
помозі тварин вдалося врятувати 
не одне життя та розкрити чимало 
злочинів.

 Більше фото 
та відео дивіться, 
засканувавши 
qr-код
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Щоб собаки не втратили навички – з ними потрібно регулярно займатися. Деякі ж 
можуть не втрачати інтерес та безперервно виконувати команди 1–2 години
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МАРІЯ БОЧАН, 096– 286-68-23, MARIIA.
BOCHAN@GMAIL.COM 

У кожному місті чи то селі є 
місця, де трапляється найбільше 
аварій. Їх називають «місцями 
концентрації дорожньо-транспорт-
них пригод». Причини однознач-
но не називають. Одні впевнені: 
там небезпечні розв'язки і немає 
світлофорів, інші кажуть — без 
аномальних явищ не обійшлося.

Розповідаємо, де водіям і пі-
шоходам потрібно бути макси-
мально уважними на дорогах.

За минулий 2021 рік на вули-
цях Тернополя зареєстрували 
1477 ДТП, з них — 225 з постраж-
далими, в яких 9 осіб загинули. 
Про це журналістам «RIA плюс» 
повідомило Управління патруль-
ної поліції в Тернопільській об-
ласті. Ми склали «антирейтинг» 
вулично-шляхової мережі Тер-
нополя.

Де найбільше ДТП 
Особлива увага на вулицях Тер-

нополя, де авто, здається, вже 
більше, ніж людей, не завадить. 
Дізнаємось, де ж найбільше ДТП 
з постраждалими у Тернополі?

Лідером цього антирейтингу, 
за інформацією патрульної по-
ліції, став проспект Злуки. Від 
будинку № 33 до будинку № 53. 
Всього за 2021 рік там відбулося 
аж 12 таких ДТП.

Друге місце посіла вулиця Русь-
ка. А саме — Дамба Тернопіль-
ського ставу. Там протягом ми-
нулого року зафіксували 10 ДТП.

На третьому місці вулиця Тар-
навського № 1 до перехрестя вул. 
Тарнавського-вул. Київська. Там 
відбулося 9 ДТП у 2021 році.

Четверте місце у минулому році 
посіла вулиця С. Будного від бу-
динку № 36 А (АЗС «SHELL») 
до перехрестя з вул. С. Будно-
го-вул. Винниченка. Трапилося 
там 8 ДТП з потерпілими.

Замикає антирейтинг і посідає 
п'яте місце знову вулиця Руська, 
але інша її частина. Від перехре-
стя вул. Руська-вул. Танцорова 
до перехрестя вул. Руська-вул. 
Замкова. Там трапилося 6 ДТП 
з постраждалими у 2021 році.

Де гинули люди?
За 2021 рік в Тернополі поліція 

зафіксувала 9 ДТП із загиблими. 
Де вони відбулися?

На вулицях Бережанська, 42, 
Кривоноса, 14, Мазепи, 18, 
С. Будного в районі перехрестя 
С. Будного-Винниченка, Мику-
линецька, 29 і 46 Б, Протасеви-
ча, 22, Поліська, 6 і проспекті 
Злуки, 53.

Отож, як бачимо, є тенден-
ція, що підводить до висновку: 
вул. С. Будного-вул. Винниченка 
та проспект Злуки — особливо 
небезпечні місця. Там трапля-

ються ДТП як з потерпілими, 
так із загиблими.

Антирейтинг на дорогах об-
ласті 

За 2021 рік на основних ав-
томобільних дорогах державно-
го значення скоїли 1056 ДТП, 
з яких — 315 з травмовани-
ми, у яких 45 осіб загинули і 
370 травмувалися.

Що це за дороги
Автомобільна дорога М-19 

«Доманове-Ковель-Чернів-
ці-Тереблече». Там трапилось 
186 ДТП, з яких 71 з травмова-
ними, у яких 12 осіб загинули і 
92 особи отримали травми.

Автомобільна дорога М-09 
«Тернопіль-Львів-Рава-Руська». 
Скоєно за рік тут 91 ДТП, з яких 
30 з травмованими, у яких 6 осіб 
загинули та 38 отримали травми.

Автомобільна дорога М-30 
«Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине». 
Тут за рік трапилось 28 ДТП, з 
яких 7 з травмованими, у яких 
4 особи загинули та 10 травму-
валися.

Автомобільна дорога держав-
ного значення Р-41 «Обхід м. 
Тернополя» — 28 ДТП, з яких 
13 з травмованими, у яких 1 осо-

МІСТО

ДЕ ФІКСУЮТЬ НАЙБІЛЬШЕ ДТП У 
ОБЛАСТІ? НЕБЕЗПЕЧНІ ДОРОГИ 
Транспорт  Ми дізналися, які дороги 
Тернополя і області є небезпечними? 
Називаємо вулиці та проспекти 
обласного центру, де ДТП з потерпілими 
відбуваються найчастіше. А що роблять 
для того, аби зменшити там аварійність 
і що таке «Зелена хвиля» — відповідає 
патрульна поліція

Найбільше зростання 
ДТП спостерігається 
на ділянці дороги 
М-30 «Стрий-Умань-
Дніпро-Ізварине» в 
межах с. Шибалин

ба загинула і 24 травмувалися.
Управління патрульної полі-

ції наголошує, що найбільше 
зростання ДТП спостерігається 
на ділянці автомобільної до-
роги М-30 «Стрий-Умань-Дні-
про-Ізварине» в межах с. Ши-
балин, де скоєно 4 ДТП, з яких 
3 з травмованими, а 3 особи 
загинули.

Начальник Департаменту па-
трульної поліції управління па-
трульної поліції в Тернопільській 
області Богдан Шевчук повідо-
мив «RIA плюс», що вони прово-
дять спільні наради з Тернопіль-
ською міською радою, де пропо-
нують переглянути організацію 
дорожнього руху на перехресті 
вул. Микулинецька-Живова-Кн. 
Острозького-Замонастирська.

Крім того, патрульна полі-
ція області постійно направляє 
до Тернопільської міської ради та 
Служби автомобільних доріг об-
ласті пропозиції щодо внесення 
змін в організацію дорожнього 
руху.

Детально про 
«Зелену хвилю»

Зокрема, вже у 2022 році управ-
ління патрульної поліції планує 
направити повторно пропозиції 
щодо впровадження на терито-
рії міста Тернополя спеціального 
режиму роботи світлофорів «Зе-
лена хвиля» на вул. 15 Квітня та 
вул. Микулинецька, внесення 
змін у режим роботи світлофор-
ного об'єкта на перехресті вул. 
15 Квітня-Р. Купчинського-пр. 
Злуки, що дозволить збільшити 
пропускну спроможність на вул. 

15 Квітня в Тернополі та інші 
пропозиції.

Також патрульна поліція на-
править пропозиції щодо об-
лаштування нерегульованих пі-
шохідних переходів острівками 
безпеки, де в наявності чотири 
смуги для руху.

«Зелена хвиля» — це робо-
та світлофорів у режимі, під 
час якого зелене світло горить 
на всій вулиці, чим дозволяє 
транспорту максимально швидко 
проїжджати відрізок, а не їхати 
від перехрестя до перехрестя, 
чекаючи своєї черги на світ-
лофорі. Така практика частіше 
використовується на найбільших 
транспортних артеріях міста.

Таким чином, режим «Зелена 
хвиля» може дозволити тисячам 
тернополян витрачати менше 
часу на пересування містом, при 
можливості безперервного руху 
транспортного потоку на визна-
ченій ділянці за умови дотри-
мання рекомендованої швидкості 
(50–60 км/год.). 

Підвищення швидкості руху 
на міських магістралях і збіль-
шення пропускної спроможно-
сті вулично-дорожньої мережі 
призведе до зменшення заторів 
на дорогах міста, чим може по-
кращити екологічну ситуацію 
у Тернополі.

Будьте обережні за кермом, 
бережіть себе і тих, хто поруч.

За 2021 рік на вулицях Тернополя зареєстрували 1477 ДТП, 
з них — 225  з постраждалими, в яких 9 осіб загинули

Скупчення ДТП в м. Тернопіль за 2021 рік
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Дав наприкінці осені хтось з 
дачних сусідів кабачків. При-
гадуєте той мемчик з соцме-
реж «Кабачки є? Ну то тримай 
ще!» Було їх багато, тому з 
часом ще не одним рецептом 
поділюсь. 

Отож, з частини дарованого 
вирішив посмажити кабачкові 
оладки, але дружина принес-
ла з магазину курячу печінку. 
Ми нею часто підгодовуємо 
чотирьох котиків, які осели-
лися на дачі. 

Цього разу тваринам до-
велось перебитись кашею. Я 
ж їх потім готовою стравою 

СМАЧНОГО

ГОТУЄМО РАЗОМ: ТОРТ З 
ПЕЧІНКИ Й КАБАЧКА

АНДРІЙ ШКУЛА, ЖУРНАЛІСТ, ПОЛІТИК, 
ФУДБЛОГЕР

– Готувати – моє хобі вже два десятки 
років. Створити цікаву та смачну страву 
– під силу будь-кому: головне підгледі-
ти технологію, «увімкнути» творчість та 
не полінуватися. Щотижня ділитимусь з 
вами рецептами тих страв, які готую сам. 
Повторю й ваші рецепти, якщо надіш-
лете. Також на сторінці будуть соціальні 
й політичні роздуми та цікаві страви від 
відомих тернополян.

Якщо готові поділитися рецептом сма-
колика – чекаю на електронку: 

shkyla@gmail.com

Кулінарія  З печінковим тортом 
треба трішки «побавитись». Але це не 
так про складність, як про тривалий 
процес і брудний посуд. Та смак і 
користь страви – варті того. Зрештою 
такі торти, впевнений, чоловікам 
готувати цікавіше буде, ніж солодкі

Наливаючи тонким шаром, 
обсмажуємо окремо печінкові та 
кабачкові млинці. Мені на один йшло 
близько 200 грамів тіста Готова страва 

Коли млинці остигли – перемащуємо 
майонезом, чергуючи їх. У мене, 
зізнаюсь, чергування не вдалось – не всі 
млинці «дочекали» перемащування

Ядерна 
коротко-
зорість
Українська влада, 
частково виправдано, 
нарікає на недотриман-
ня підписантами (Росія, 
Велика Британія, США) 
Будапештського мемо-
рандуму. Того самого, 
в контексті якого наша 
держава відмовилась від 
ядерної зброї. Натомість 
підписанти, як вже ба-
гато років стверджують 
наші ТОП-керманичі, 
гарантували Україні 
територіальну цілісність 
та захист сувереніте-
ту. Але… переконання 
українських громадян 
та влади – не зовсім 
правильні. Підписані 
версії – різняться і якщо 
в нашому варіанті там - 
«Гарантії» то в англомов-
ному – «Запевнення». А 
запевнення, це така ж 
дієва штука як і «глибо-
ка стурбованість». 
Та Бог з нею, з тією 
юридичною складовою. 
Меморандум – не діє і 
це очевидно. Напевне 
саме його недієвість 
спонукала перших осіб 
держави говорити про 
можливість невизнання 
документа українською 
стороною. А це – пря-
мий натяк на можливе 
відновлення ядерної 
зброї Україною. Така 
риторика – подобається 
народу. Мовляв – «зро-
били дурницю, а зараз 
все виправимо і пока-
жемо їм». Так, так… 
майже як «…літакі літять! 
Будєм всіх бамбіть». 
Разом з тим – не єдиний 
Меморандум визначав 
безядерність країн. І 
крім умовного захисту 
ми отримали гроші та 
підтримку світу – бо 
світ боявся такої зброї. 
Боїться й зараз. Тому 
навіть натяки України на 
відновлення можуть поз-
бавити нас і партнерів, і 
підтримки, і опосередко-
ваного захисту. 
Всі ми хочемо сильної 
України. Але ми, що 
громадяни, що влада, 
маємо зважати на реалії, 
в яких живемо. Якщо 
простими словами – 
після бійки руками не 
махають, а гонорові 
смикання задля рейтин-
гу, брязкання, шантажу 
чи просто привернення 
уваги можуть «вилізти 
боком».

КОЛОНКАКОЛОНКА

РОМАН НАВРОЦЬКИЙ, ДЕПУТАТ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКРАДИ

М’ясо перепелів користується 
популярністю і вважається делі-
катесом. Його використовують 
для схуднення і навіть у цілях 
профілактики деяких захворю-

вань. Перепілка багата на кальцій. 
Продукт покращує стан кісток і 
зубів, а завдяки міді та фосфору 
в організмі нормалізується обмін 
речовин. Калій впливає на мо-
зок, покращуючи його роботу, а 
також сприяє зниженню артері-
ального тиску. Саме тому ділюсь 
з вашими читачами цим смачним 
та корисним рецептом. 

1. Купуємо гарну перепілочку 
(рекомендую брати у місцевих 
фермерів, на натуральних кор-
мах)!

2. Замочуємо на 5 годин у зви-
чайній холодній воді. 

3. Готуємо маринад:
- Склянка 200 г. Соєвий соус;
- 150 г олії;
- 1 лимон вичавити сік до ма-

ринаду повністю;
- додати лавровий лист;
- додати базилік сушений;
- приправа «Каррі»;
- перець мелений;
- часник (порізати на дрібні 

шматки);
- сіль до смаку;

- шматочок любові до всіх, 
кому ви готуєте!

4. Розітнути перепілку по гру-
дині і зробити її прямою для 
решітки.

5. Ставимо перепілки в мари-
над серединою вниз.

6. 2-3 год. вони стоять у ма-
ринаді та вбирають у себе усі 
аромати.

7. Ставимо перепілочки на ре-
шітку і смажимо..!

8. Ось і все! Смакуйте на здо-
ров’я!!!

4 5

Перебиваємо на блендері в однорідну 
масу 600 грамів печінки. Додаємо одне 
яйце, 100 грамів вершків, три столові 
ложки борошна, сіль та спеції

Два «тіста» повинні бути консистенції 
сметани. Трішки густіше, ніж класичне 
тісто для млинців

Дрібно ріжемо кабачки і в блендер. 
Перебиваємо та додаємо ті ж 
складники, що й до печінки

1 2 3

вгостив! Надумав поєд-
нати кабачок та печінку. 
Обрав варіант – торта. 
Вдалась дуже смачна і 
ситна страва. Класичний 
смак печінкового млинця 
доповнив майже нейтраль-
ний, але ніжний присмак 
кабачків. Раджу спробува-
ти повторити. 

Для приготування нам 
треба: куряча печінка, 
кабачки, яйця, вершки, 
борошно, готовий чи до-
машній майонез, томати 
й спеції. Пропорцій я не 
пишу – все залежить від 
ваших побажань розміру 
майбутньої страви. В опи-
сі до фото – зорієнтую, 
чого і скільки давав я на 
майже 30-сантиметровий 
в діаметрі торт.
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Йому — 35 років. У Терно-
пільській загальноосвітній школі 
І-ІІІ ступенів № 4 працює ще з 
2005 року, однак педагогічні го-
дини тут має з 2008. Пан Володи-
мир розповідає, що мрії — бути 
педагогом у дитинстві не мав. Про-
сто так склалася доля, що почав 
вчителювати.

— Я навчався у школі, пара-
лельно — і у сільській музичній. 
Здається, у 8–9 класі опинився 
на «роздоріжжі» — що робити 
далі? Одна моя вчителька завжди 
скаржилась на те, що у неї низька 
заробітна плата. А я це слухав і собі 
думав — як піду вчитися на музи-
канта далі, то і в мене потім будуть 
такі ж проблеми (сміється — прим. 
авт.). Що тоді робитиму? Музи-
ку на той час вирішив відкинути. 
Потім пішов у 10–11 класи, а там 
стало ще складніше, бо після оди-
надцятого слід кудись вступати. 
Я вагався: з математикою в мене 
не дуже, українська мова чи літе-
ратура, якісь гуманітарні предмети 
теж не подобались. Що залишаєть-
ся? Та ж повертатися до музики! — 
розповідає пан Володимир.

Чоловіків учні 
сприймають інакше

Згодом він активно почав за-
йматися грою на фортепіано, 
а ще — вирішив вступити у Терно-
пільське музичне училище (тепер 
Мистецький фаховий коледж ім. 
Соломії Крушельницької). Його 
спеціальність після училища — ви-
кладач фортепіано, і, відповідно 
до диплому, він міг працювати 
хіба в музичній школі. Для того, 
щоб викладати вже у музучили-
щі, каже пан Володимир, потрібно 
було закінчити консерваторію, а це 
додатково 5 років навчання.

Такого бажання в нього не було. 
Тому після училища Володимир 
Регіщук вступив ще на три роки 
у ТНПУ. Ось там вже йому почала 
подобатись педагогічна нива, і він 
вирішив працювати у майбутньому 
вчителем музики.

— Часто кажуть, що вчителюван-
ня — це взагалі не чоловіча про-
фесія. А ви зустрічалися з таким 
стереотипом?

— Взагалі, у школах говорять про 
необхідність гендерної рівності, і 
я думаю — погано, якщо педа-
гогічний колектив суто жіночий. 
Завжди мають бути і представни-
ки протилежної статі. Пам’ятаю, 
якось у ТНПУ на предметі ме-

тодики викладачка нас запитує: 
«Студенти, то скільки бажаючих є 
піти працювати в школу?» Смішно, 
бо хлопці зразу, і я в тому числі, 
полізли під парту. Не дуже хотіли.

 У першу чергу, це пов’язано із 
малою зарплатнею. Коли ти прихо-
диш у школу, тобі дають пів ставки 
чи ставку. Навіть для хлопця, який 
ще не одружений і у якого немає 
дітей — грошей не вистачає. Цього 
чоловіки і бояться, тому їх так мало 
по всій Україні. Але дехто наважу-
ється, приходить і зарекомендує 
себе. Як я, наприклад. Наша адмі-
ністрація дуже підтримує вчителів, 
а найбільше молодих. Якщо вони 
бачать, що ти перспективний і до-
бре працюєш — роблять усе мож-
ливе, щоб залишити тебе у школі. 
Особливо це стосується чоловіків! 
У мене було вже декілька випадків, 

ПРОЄКТ

ЙОМУ — 35, І ВІН — УЧИТЕЛЬ. 
РУЙНУЄМО СТЕРЕОТИПИ
(Не) чоловіча 
справа   Він не 
боїться жодного 
дитячого «чому?», 
готовий до різних 
непередбачуваних 
ситуацій, а ще 
жодного разу не 
пошкодував, що 
обрав музику. 
Чи важко бути 
вчителем у сучасній 
школі? Про це 
читайте в інтерв’ю
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«Були б гарні плани, 
якби нам гарну 
зарплату дали 
(сміється). Міняти 
професію не буду 
точно»

коли говорив, що напевно залишу 
школу. Не через якісь проблеми, 
чи тому що важко, а у зв’язку з 
низькою зарплатнею. Мене пере-
конали залишитись. І хоча я маю 
у школі хороше навантаження, 
півтори ставки, маю ще додаткову 
роботу у міському Центрі творчості 
дітей та юнацтва, але все одно вліт-
ку, коли канікули, їду за кордон 
підзаробляти.

— Що такого особливого чолові-
ки-вчителі дають дітям?

— Я думаю, що чоловіків учні 
навіть сприймають по-іншому, ніж 
жінок, особливо у початковій шко-
лі. Вони можуть більше горнутися 
до них, особливо себе поводити. 
Чоловіки дають дітям «свою опо-
ру», вчать їх цілеспрямованості і 
впевненості у власних силах.

— Як тільки прийшли на роботу, 
яким було ставлення колективу?

— Колектив був переважно жі-
ночий, а я — чоловік. Коли прихо-
див в учительську — всі старались 
мене зачепити. Тобто «О, добрий 
день! А в нас новий вчитель. А як 
вас звати? А хто ви такі? А звідки? 
А що? А чому?» — звучало на кож-
ному кроці. Я помаленьку з усіма 
здружився і зараз мені комфортно 
працювати з цими людьми.

— Що відчували, коли проводили 
перший урок?

— Можливо, невпевненість. 
Не мав достатнього багажу знань. 
Були моменти — не знав, як себе 
поводити, коли учні порушують 
поведінку. Я не вмів правильно 
зробити зауваження, боявся щось 
не те сказати. 

Має насичений 
графік

— Як проходить ваш день?
— Ми вчимося у дві зміни 

у зв’язку з карантинними умовами. 
Я викладаю як у початковій, так і 
середній і старшій школі. А ще ж 

я за сумісництвом проводжу занят-
тя для малечі у Центрі творчості 
дітей та юнацтва — у середу, четвер 
і п’ятницю, після роботи в школі. 
Для мене найскладніше зараз — це 
насичений графік, бо маю мало 
«вікон». Але я позитивна людина 
і завжди у труднощах стараюсь 
знайти «плюси».

— Які у вас стосунки з учнями?
— По-іншому треба себе пово-

дити з дітьми початкової школи 
і старшої. Так само відрізняється 
методика роботи з учнями серед-
ніх класів. З молодшими дітками 
мені трішки простіше працювати. 
Вони усе виконують, більш слухня-
ні, щирі. Їхні очі горять цікавістю. 
Хоча, буває теж складно, особливо, 
коли в 4 школі стали набирати ін-
клюзивні класи. З дітьми із особли-
вими освітніми потребами важко. 
Одного року було так, що я не міг 
собі дати ради на деяких уроках. 
Але це лише спочатку. У середній 
і старшій школі дітей треба змушу-
вати працювати іноді. Є частина 
класу, які хочуть щось робити, 
є які взагалі опираються. Часом 
навмисне бешкетують, і запиту-
ють: «А навіщо нам музика у май-
бутньому?» Звісно, іноді я ловлю 
себе на тому, що ведусь на дитячі 
провокації. Але це неможливо пе-
редбачити. Часом навіть підвищу 
голос або крикну. Тоді стараюся 
швидко заспокоїтись. Я завжди 
говорю, що школа — загальноос-
вітня, тому потрібно вивчати усі 
предмети, а не тільки музику. Це 
потрібно, аби учні у майбутньому 
змогли обрати для себе професію.  

— Керуєте якимось гуртком?
— Так, і не одним. У мене гуртки 

спільні. Є вокально-інструменталь-
ний гурток, веду його із Іваном 
Зіновійовичем Куснем, бо удвох 
працювати легше. У школі має-
мо ударні інструменти, клавішні, 
електрогітари. До мене приходить 

вчителька, яка грає на скрипці. Є 
ще у нас гурток спільно з Галиною 
Олександрівною Кізіловою — те-
атральний, він називається «Ме-
таморфози». Ми ведемо шкільний 
YouTube-канал і викладаємо там 
усі прем’єри вистав. От минуло-
го тижня з учнями ставили п’єсу 
«Майстри чудес», можете глянути. 
Маю ще своє «місце сили» — ме-
діастудію, у якій ми зараз.

— То ви ще й за неї відповідаєте?
— Частково так. У мене є ко-

манда, з якою разом працюємо. 
Є людина, яка пише сценарії, 
а я керую апаратурою більше — 
освітленням, камерою, монтую 
відео, записую звук. Тобто всі 
події, які відбуваються у школі і 
які треба відзняти — усі проходять 
через мене. До речі, брав участь і 
в організації приміщення медіасту-
дії. Вона була відкрита лише рік 
тому. Ми виграли міський проєкт 
і отримали кошти. За них купили 
непоганий фотоапарат, телесуфлер, 
зелений фон, зробили банери і все 
оформили. Дуже нею пишаємося.

— Маєте хобі? Чим захоплюєтесь?
— Не вистачає на таке часу. Але 

з того, що вмію робити — то ре-
монти. У себе вдома вже зробив, 
у тещі, у своєї мами зараз роблю. 
В мене ніби непогано виходить. 
Всі «підколюють»: «Ти музикант! 
Як в тебе руки доходять до ремон-
тів?» А я сміюся і кладу плитку. 
Але роблю це швидше, бо треба, 
а не захоплення таке. Моє хобі, 
думаю, — це робота у медіастудії. 
Відеомонтаж мені дуже подобаєть-
ся. Я на це не вчився, але із раді-
стю роблю зйомки, фотографую.

— Які плани на майбутнє?
— Були б гарні плани, якби нам 

гарну зарплату дали (сміється). Мі-
няти професію не буду точно, ста-
вати на якісь керівні посади — теж. 
Хочу надалі бути вчителем музики 
і працювати з дітьми.

Володимира Регіщука люблять як учні, так і 
колеги, вважають його просто незамінним

На уроках педагог викладається на максимум, адже старається 
знайти підхід до кожної дитини
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 СЕРЕДА, 23 лютого

 UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 02.40 Я вдома
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.25, 01.55, 
05.15 Новини
07.05 Т/с «Iсторiї Шерлока 
Холмса»
08.05, 09.05, 00.10, 02.35 По-
года
08.10 Д/ц «Девiд Рокко. Iталiя 
на смак»
09.10, 03.35 Т/с «Потрiйний 
захист»
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу 
«По-людськи»
13.10, 01.05 Прозоро: про 
актуальне
14.00 Країна пiсень
15.10, 21.40, 00.00, 02.30, 
05.50 Спорт
15.20 Концерт. Наталiя 
Валевська
16.00 Д/с «Особливий загiн. 
Супер — чуття»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с «Свiт дикої природи»
20.00 Д/ц «Африка. Звiр 
на звiра»
21.50 Полюси
22.50 Перша шпальта
00.15 Т/с «Спогади Шерлока 
Холмса»
03.05 Невiдомi Карпати

 1+1
05.40 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2022»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Крила кохання» …
20.45 «Проспорт»
20.45, 21.35 Т/с «Папiк — 2»
22.35 «Тсн: 10 вражаючих 
подiй дня»
22.45 «Твiй вечiр 2022»
23.30 Т/с «Дiм Бобринських»
00.40 Х/ф «Сестри»
03.00 «Вражаючi iсторiї 
ТСН — 2»

 IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 22.10 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з IНТЕРом»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Iнше життя»
12.25 Х/ф «Наречена-втiкачка»
14.50, 15.35 «Вещдок»
16.30 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00, 19.00, 03.55 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00, 03.25 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай. Шрамы войны»
23.50 Х/ф «Серед бiлого дня»
01.35 Т/с «Той, хто не спить»
04.40 М/с «Пригоди капiтана 
Врунгеля»

 ICTV
04.15 Служба розшуку дiтей
04.20 Факти
04.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм
10.30, 13.25 Х/ф ОСКАР-2014 
«Капiтан Фiллiпс»
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.20 Т/с «Пес»
17.50 Т/с «Морська полiцiя. 
Чорноморськ»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20, 02.40 Секретний фронт
21.25 Т/с «Морська полiцiя. 
Чорноморськ» 16+ Прем'єра
22.20 Т/с «Розтин покаже-2»
23.15 Х/ф ОСКАР-2016 «Мер-
зенна вiсiмка»
03.40 Я зняв!

03.50 Скарб нацiї

 СТБ
05.55 Т/с «Комiсар Рекс»
07.50, 11.50 «Битва екстра-
сенсiв»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«Вiкна-Новини»
13.05, 14.50 Т/с «Слiпа» …
15.40, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05, 01.25 «Супербабуся» …
20.15, 22.50 Т/с «Наперекiр 
долi»
23.15 Т/с «Щаслива попри все»

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.20 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.25 «Орел i решка»
09.25 Т/с «Сирена»
12.10 «Дiти проти зiрок»
13.55 Х/ф «Книга джунглiв»
15.55, 20.00 «Хто зверху?» …
18.00, 19.00 Т/с «Будиночок 
на щастя»
22.10 Х/ф «Сусiди на стрьомi»
00.25 Х/ф «Загублений свiт»
02.20 «Служба розшуку дiтей»
02.25 «Зона ночi»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.45, 22.00 Т/с «Усi жiнки — 
вiдьми»
09.45, 23.00 Т/с «Бiблiотекарi»
10.45 Х/ф «Нiч у музеї 2»
12.45 4 весiлля
14.00, 16.00, 04.00 Панянка-се-
лянка
15.00, 04.55 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
17.00, 03.00 СуперЖiнка 2
18.00, 02.00 Богиня шопiнгу. 
Батли за патли
19.00 Розсмiши комiка
20.00, 00.00 Одного разу пiд 
Полтавою
01.00, 01.30 Країна У
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.30 Х/ф «Коллектор»
08.25 Х/ф «Люди Икс-2»
11.05 Т/с «Булатов»
12.55, 19.25 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
20.15 Т/с «Ангелы»
22.00, 23.50 Т/с «Кости»
01.40 Х/ф «Толкин»
03.45 «Видеобимба-2»
05.45 Телемагазины

 ЧЕТВЕР, 24 лютого

 UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 02.40 Я вдома
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.25, 01.55, 
05.15 Новини
07.05, 00.15 Т/с «Спогади 
Шерлока Холмса»
08.05, 09.05, 00.10, 02.35 По-
года
08.10 Д/ц «Девiд Рокко. Iталiя 
на смак»
09.10, 03.35 Т/с «Потрiйний 
захист»
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу 
«По-людськи»
13.10, 01.05 Прозоро: про 
актуальне
14.00 UA: Фольк
15.10, 21.40, 00.00, 02.30, 
05.50 Спорт
15.20 Концерт. Анатолiй 
Гнатюк
16.15 Д/с «Особливий загiн. 
Супер — чуття»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с «Свiт дикої природи»
20.05 Д/ц «Дикi обрiї Африки»
21.50 Полюси
22.50 Схеми. Корупцiя 
в деталях
03.05 Невiдомi Карпати

 1+1
05.50 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.25 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2022»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Крила кохання» …
20.45 «Проспорт»
20.50 «Чистоnews 2022»
20.55 Т/с «Папiк — 2»
21.45 «Право на владу 2022»
00.55 «Тсн: 10 вражаючих 
подiй дня»
01.05 Х/ф «Знайомтеся, Джо 
Блек»

 IНТЕР
05.00, 04.50 «Телемагазин»
05.30, 22.05 «Слiдство вели… 
з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з IНТЕРом»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Iнше життя»
12.25 Х/ф «Французький 
поцiлунок»
14.40, 15.35 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00, 02.35 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай. Шрамы войны»
23.50 Х/ф «Крутi стволи»
01.30 Т/с «Той, хто не спить»
04.25 М/с «Пригоди капiтана 
Врунгеля»

 ICTV
04.10, 03.35, 03.50 Я зняв!
04.20 Факти
04.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм
10.20, 13.25 Х/ф «Втеча з 
Шоушенка»
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.20 Т/с «Пес»
17.50 Т/с «Морська полiцiя. 
Чорноморськ»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20, 02.40 Анти-зомбi
21.25 Т/с «Морська полiцiя. 
Чорноморськ» 16+ Прем'єра
22.20 Т/с «Розтин покаже-2»
23.15 Х/ф ОСКАР-20 «Одного 
разу… у Голiвудi»
03.40 Скарб нацiї
03.55 Служба розшуку дiтей

 СТБ
05.55 Т/с «Комiсар Рекс»
07.55, 11.50 «Битва екстра-
сенсiв»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«Вiкна-Новини»
13.05, 14.50 Т/с «Слiпа» …
15.40, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05, 01.25 «Супербабуся» …
20.15, 22.50 Т/с «Наперекiр 
долi»
23.15 Т/с «Щаслива попри все»

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.25 «Kids time»
06.05 «М/ф»
06.20 М/с «Том i Джеррi»
07.30 «Орел i решка»
08.30 Т/с «Сирена»
11.15 «Суперiнтуїцiя»
13.25 Х/ф «Тарзан. Легенда» …
15.50, 20.00 «Хто зверху?» …
18.00, 19.00 Т/с «Будиночок 
на щастя»
22.00 Х/ф «Страшилки»
00.00 Х/ф «Страшилки 2: 
Привиди Гелловiна» …
01.45 Х/ф «Спадкоємцi 2» …

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.45, 22.00 Т/с «Усi жiнки — 
вiдьми»
09.45, 23.00 Т/с «Бiблiотекарi»
10.45 Х/ф «Нiч у музеї 3: 
Секрет гробницi»
12.45 4 весiлля
14.00, 16.00, 04.00 Панянка-се-
лянка
15.00, 04.55 Зiрки, чутки та 
галлiвуд

17.00, 03.00 СуперЖiнка 2
18.00, 02.00 Богиня шопiнгу. 
Батли за патли
19.00 Розсмiши комiка
20.00, 00.00 Одного разу пiд 
Полтавою
01.00, 01.30 Країна У
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 Х/ф «Узник»
07.50 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха»
09.55 Т/с «Булатов»
11.50, 16.55 «Затерянный мир»
17.55, 01.40 «Секретные 
материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
19.25 «Воины дорог»
20.15 Т/с «Ангелы»
22.00, 23.50 Т/с «Кости»
01.55 «Видеобимба-2»
05.45 Телемагазины

П`ЯТНИЦЯ, 25 лютого

 UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Я вдома
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 01.45, 
05.15 Новини
07.05 Т/с «Спогади Шерлока 
Холмса»
08.05, 09.05, 00.00, 02.25 По-
года
08.10 Д/ц «Девiд Рокко. Iталiя 
на смак»
09.10 Т/с «Потрiйний захист»
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу 
«По-людськи»
13.10, 00.05 Прозоро: про 
актуальне
14.00 UA: Фольк
15.10, 21.40, 23.50, 02.20, 
05.50 Спорт
15.20 Концерт. Пiснi про 
кохання
16.30 Д/с «Боротьба за ви-
живання»
17.00, 00.45 Прозоро: про 
головне
19.10 Д/с «Свiт дикої природи»
20.05 Д/ц «Дикi обрiї Африки»
21.50 Д/ц «НЛО: Загубленi 
свiдчення»
22.40 Д/с «Дикi тварини»
02.30 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»
04.15 #ВУКРАЇНI
04.45 Геолокацiя: ВОЛИНЬ

 1+1
06.10 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2022»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Крила кохання» …
20.10 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2022»
20.20 Х/ф «Марсiанин»
23.15 Х/ф «Президент Лiн-
кольн: Мисливець на вампiрiв»
01.20 Х/ф «Бiлоснiжка. Казка 
жахiв»
03.10 Т/с «Дiм Бобринських»

 IНТЕР
05.20, 23.45 «Слiдство вели… 
з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з IНТЕРом»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Iнше життя»
12.25 Х/ф «Кохання чаклунки»
14.35, 15.30, 01.30 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00, 03.05 «Подробицi»
21.00 Х/ф «007: Координати 
„Скайфолл“»
04.00 «Орел i Решка.  
Шопiнг»
04.45 «Телемагазин»

 ICTV
04.10, 01.25 Факти
04.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм
10.10, 20.05 Дизель-шоу …
11.40, 01.50 Скетч-шоу «На 
трьох»
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 16.35 Т/с «Пес»
17.20, 23.55 Т/с «Вижити 
за будь-яку цiну-3»
18.45 Факти. Вечiр
22.55 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-4» Прем'єра
02.50 Я зняв!

 СТБ
05.55 Т/с «Коли ми вдома»
06.50 Т/с «Снайперка»
10.45, 11.50, 14.50, 18.05 Т/с 
«Слiпа» …
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«Вiкна-Новини»
20.15, 22.50 Т/с «Коханих 
не зрiкайтесь» …
01.10 «Детектор брехнi»

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 06.45 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
06.50 «Орел i решка»
08.50 «Ревiзори на порозi»
10.50 Т/с «Будиночок 
на щастя»
16.00 Х/ф «Джуманджi»
18.05 Х/ф «Знайомтесь: Дейв»
20.00 Х/ф «Шiсть днiв, сiм 
ночей»
22.00 Х/ф «Ласкаво просимо 
до раю!»
00.10 Х/ф «Дитя робота» …
02.35 «Служба розшуку дiтей»
02.40 «Зона ночi»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.45 Т/с «Усi жiнки — вiдьми»
09.45 Т/с «Бiблiотекарi»
10.45 Х/ф «Персi Джексон та 
викрадач блискавок»
13.00 4 весiлля
14.00, 16.00, 04.00 Панянка-се-
лянка
15.00, 04.55 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
17.00, 03.00 СуперЖiнка 2
18.00, 02.00 Богиня шопiнгу. 
Батли за патли
19.00 Розсмiши комiка
20.00 Х/ф «Ранковий пiдйом»
22.00 Х/ф «Третiй зайвий»
00.00, 01.00 Країна У
00.30, 01.30 Одного разу пiд 
Полтавою
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.50 Х/ф «Короли улиц»
08.55 Х/ф «Рыцарь дня»
11.05 Т/с «Булатов»
13.00 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15, 02.40 «Спецкор»
18.50, 03.15 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс»
22.00 Х/ф «Логан»
00.45 Х/ф «Анон»
03.50 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.25 «Видеобимба-2»
05.45 Телемагазины

 СУБОТА, 26 лютого

 UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.35 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.05, 04.00, 05.35 Но-
вини
07.05, 03.55 Погода
07.10 М/ф
08.05 Земля, наближена 
до неба
08.25 Вiдтiнки України
09.05 Д/ц «Африка. Звiр 
на звiра»
10.00, 01.30 Д/ц «Дикi обрiї 
Африки»
10.55 Т/с «Хадсон та Рекс» …
13.30, 03.05 Слоненя i бара-

нець: iсторiя дружби
14.30 #ВУКРАЇНI
15.10 Країна пiсень
16.10 Концерт «Твоя музика. 
Михайло Грицкан»
17.45 Концерт Нiна Матвiєнко 
та Дмитро Андрiєць
18.15 Дайджест «Гримерка 
Євробачення»
18.45 Д/с «Дикi тварини»
19.20 Т/с «Паризькi таємницi»
21.25 Пишемо iсторiю. Чий 
насправдi Крим
21.35 Пишемо iсторiю. Севас-
тополь — мiсто української 
слави
22.00 Д/ф «Крим, як це було»
00.15 Д/ц «НЛО: Загубленi 
свiдчення»
04.25 Невiдомi Карпати

 1+1
05.10, 07.00, 04.15 «Життя 
вiдомих людей»
06.05, 20.20 «Вечiрнiй 
квартал»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
17.30, 18.30 «Свiт навиворiт — 
13. Еквадор»
19.30, 03.20 ТСН
20.10 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2022»
22.15 Т/с «Дикi»
23.20 «Свiтське життя. 2022»
00.30 Х/ф «Марсiанин»

 IНТЕР
05.15 «Орел i Решка. Дива 
свiту»
07.15 Х/ф «Агент Лев»
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Х/ф «Буркотун» …
13.10 Х/ф «Весна на Зарiчнiй 
вулицi»
15.05, 20.30 Т/с «Пристрастi 
по Зiнаїдi» …
20.00 «Подробицi»
22.30 Концерт «Ювiлейний 
вечiр Стаса Михайлова» 
ПремТєра
00.35 Т/с «Плата за поряту-
нок» …
04.45 Х/ф «Випадковий запис»

 ICTV
04.00 Скарб нацiї
04.15, 02.20 Я зняв!
04.20 Факти
04.45 Скетч-шоу «На трьох»
05.45 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-2»
07.45 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-4»
09.00 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ»
12.40, 13.00 Х/ф «Робiн Гуд»
12.45 Факти. День
15.40 Х/ф «еладiатор»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Т/с «Пес»
21.35 Х/ф ОСКАР-2016 «Шале-
ний Макс: Дорога гнiву»
23.50 Х/ф ОСКАР-2019 «Бо-
гемна рапсодiя»

 СТБ
05.15, 10.55 Т/с «Наперекiр 
долi»
08.00 «Неймовiрна правда 
про зiрок»
17.00 «Хата на тата» …
19.00 «МастерШеф. Битва 
сезонiв» …
22.40 «Звана вечеря» …

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 01.40 «Вар'яти» …
06.10 «Хто проти блонди-
нок?» …
08.00, 10.00 «Kids time»
08.05 Х/ф «Бетховен 4»
10.05 «Орел i решка. Земляни»
11.00 «Орел i решка»
14.05 Х/ф «Джуманджi: Поклик 
Джунглiв» …
16.40 Х/ф «Джуманджi: 
Наступний рiвень» …
19.00 Х/ф «Доктор Стрендж» 
…
21.15 Х/ф «Перший месник»
23.55 Х/ф «Залiзне небо: Нове 
пришестя»
02.15 «Зона ночi»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.45 М/ф «Динозавр»
10.20 М/ф «Фердинанд»
12.20, 23.05 Розсмiши комiка
14.20, 00.35, 01.35 Одного разу 
пiд Полтавою
17.20 Х/ф «Персi Джексон: 
Море чудовиськ»
19.20 Х/ф «Фантастична 
четвiрка»
21.20 Х/ф «Фантастична 
четвiрка 2: Вторгнення Срiбно-
го Серфера»
00.05, 01.05, 02.05 Країна У
02.35 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Оружие»
07.05 «Джедаи 2021»
09.05 «Затерянный мир»
12.05 Х/ф «Баал, бог грозы»
13.55 19 тур ЧУ по футболу 
«Динамо» — «Ингулец»
16.00 Х/ф «Ликвидаторы»
17.55 Х/ф «Первое убийство»
19.55 Х/ф «Двойник»
22.05 Х/ф «Под подозрением»
00.00 Х/ф «Ромео + Джульет-
та»
02.15 «Видеобимба-2»
03.45 «Совершенно секрет-
но-2017»
05.45 Телемагазины

 НЕДIЛЯ, 27 лютого

 UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.10 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 15.00, 
18.00 Новини
07.05, 00.15 Погода
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 Поки Бог не бачить
14.30 Д/с «Свiт дикої природи»
15.10 Країна пiсень
16.10 Концерт «Твоя музика. 
Андрiй Залiско»
17.25 Концерт. Наталiя 
Валевська
18.15 Д/с «Дикi тварини»
18.35 Х/ф «Самотнiсть 
у мережi»
21.00, 00.20, 05.05 Тиждень 
на Суспiльному
22.00 Х/ф «Гавр»
23.45 Розважальна програма 
з Майклом Щуром
01.15 Х/ф «Легенда про княги-
ню Ольгу»
03.25 Д/ф «Кiноперформанс. 
Народний Малахiй!» …

 1+1
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 03.40 «Свiт навиворiт»
18.30 «Свiтське життя. 2022»
19.30, 04.50 «ТСН-тиждень»
21.00 «Голос країни 12»
23.40 Х/ф «Президент Лiн-
кольн: Мисливець на вампiрiв»
01.50 Х/ф «Бiлоснiжка. Казка 
жахiв»

 IНТЕР
06.15 Х/ф «007: Координати 
„Скайфолл“»

09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше 
життя»
13.05 «Вещдок. Особый слу-
чай. Шрамы войны»
17.55 Х/ф «Фантомас»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «Весна на Зарiчнiй 
вулицi»
00.00 Х/ф «Кар'єра Дiми 
Горiна»

 ICTV
05.00 Скарб нацiї
05.10, 05.10 Я зняв!
05.20 Факти
05.55, 09.40 Громадянська 
оборона
06.55 Секретний фронт
07.50 Анти-зомбi
08.50 Прихована небезпека
10.40, 13.00 Т/с «Морська 
полiцiя. Чорноморськ»
12.45 Факти. День
16.30 Т/с «Пес»
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф «Мiсiя нездiйс-
ненна-6»
23.45 Х/ф «Наркокур'єр»
01.55 Х/ф «Мерзенна вiсiмка»

 СТБ
04.45 Т/с «Тiльки скажи» …
08.45, 18.40 «Щасливi за сiм 
днiв» …
11.00 «МастерШеф. Битва 
сезонiв» …
14.45 «Хата на тата» …
21.00 «Один за всiх»
22.10 «Таємницi ДНК»

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.40 «Kids time»
06.05 М/ф «Суперсiмейка»
07.45 «Пара на мiльйон» …
10.00 Х/ф «Завжди кажи „Так“
12.05 Х/ф «Сусiди на стрьомi»
14.05 Х/ф «Доктор Стрендж» 
…
16.40 Х/ф «Перший месник»
19.00 Х/ф «Перший месник: 
Друга вiйна»
21.50 Х/ф «Перший месник: 
Протистояння» …
00.55 «Improv Live Show» …
02.45 «Зона ночi»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.15 М/ф «Замбезiя»
11.45 Розсмiши комiка
13.45, 01.20 Одного разу пiд 
Полтавою
17.15 Х/ф «Автомонстри»
19.15 Х/ф «З Парижа з 
любов'ю»
21.00 Х/ф «Хiтмен: Агент 47»
22.50 Х/ф «Третiй зайвий»
00.50, 01.50, 02.20 Країна У
02.50 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Оружие»
07.05 «Джедаи 2021»
08.50, 01.00 «Затерянный  
мир»
13.45 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс»
16.10 Х/ф «Логан»
19.00 Х/ф «Новые мутанты»
20.50 Х/ф «Команда А»
23.05 Х/ф «Ликвидаторы»
03.00 «Видеобимба-2»
05.40 «Лучшее»
05.45 Телемагазины

ПРОГРАМА ТБ
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ВІДПОЧИНОК

РЕКЛАМА

ЗА «КОВІДНУ ТИСЯЧУ» У МУЗЕЙ
Культура   Скільки коштує 
відвідати музеї у Тернополі і 
чи можна розрахуватися у них 
грошима у рамках програми 
«єПідтримка»? Ми дізналися 

Музей національно-визвольної 
боротьби Тернопільщини
Адреса: вулиця Медова, 5 
(колишнє приміщення шко-
ли мистецтв ім. І. Герети)

У цьому порівняно мо-
лодому музеї (відкритий 
у листопаді 2019) зібрана 
величезна кількість матері-
алів про історію національ-
но-визвольної боротьби в 
Тернопільській області. Тут 
є шафа-бюро Степана Бан-
дери, привезена з Мюнхена, 
і колекція книг, пов’язана 
із ним – ексклюзивні пра-
ці самого націоналіста, ті, 
які вміщують дані про його 

родину, документи, відгуки 
побратимів і роботи науков-
ців, присвячені Бандері. 

Музей національно-ви-
звольної боротьби Терно-
пільщини працює з 9.00 до 
17.00 у будні. За словами 
керівника цієї комуналь-
ної установи Євгенія Філя, 
планується, що цьогоріч із 
березня музей можна буде 
відвідати і у вихідні – у 
суботу та неділю. Вхід без-
коштовний. Є можливість 
зробити благодійні внески 
у розвиток локації.

Музей Революції Гідності та 
свободи
Адреса: проспект Степана 
Бандери, 14

Цей музей діє у місті з 
лютого 2016 року на базі 
школи №18. Він налічує 
три особливі експозиції – 
«київський» і «тернопіль-
ський» Майдани, а ще блок 
пошани Героїв Небесної 
сотні з Тернопільської об-
ласті, які загинули під час 
Революції Гідності. У музеї 
можна побачити документи, 
побутові речі, захисні еле-
менти (бронежилети, каски, 
щити, протигази, респірато-
ри) учасників тих трагічних 
подій. Також у меморіальні 

експозиції входять книги про 
Майдан, картини, світлини 
тернопільських фотографів 
Миколи Василечка, Івана 
Пшоняка, Ігоря Крочака, 
які демонструють хроно-
логію Революції Гідності 
(зокрема, є виняткова фо-
тографія, на якій зображено 
беркутівця, що цілує Біблію, 
тобто присягає на вірність 
Батьківщині, а це відбулося 
вперше в Україні саме на 
тернопільському майдані).

Музей Революції Гідності 
та свободи працює лише у 
будні з 8.30 до 17.00. 

Вхід безкоштовний.

Центр науки: Інтерактивний музей 
науки
Адреса: площа Героїв Євро-
майдану, 4

 «Центр науки Тернополя» 
– це громадський простір 
науки, освіти і молодіжних 
ініціатив, що з’явився в мі-
сті ще у 2017 році. У Центрі 
поєднано найкращі практи-
ки діяльності європейських 
музеїв науки, є понад трид-
цять наукових інтерактивних 
експонатів для демонстрації 
різних явищ фізики, геогра-
фії та біології, а також окреме 
приміщення для зустрічей, 
круглих столів, майстерень, 
зборів, тематичних проектів. 

Діє тут й імпровізована лабо-
раторія. За словами Михайла 
Сиротюка, голови ГО «Центр 
Науки Тернополя», молодіж-
ний простір не працює через 
карантинні обмеження та ви-
соку вартість електроенергії. 
Оскільки Центр науки є гро-
мадською організацією, яка 
не фінансується з бюджету, 
його утримання наразі відбу-
вається за рахунок членських 
та благодійних внесків. Від-
повідно, у музеї оплатити 
послуги за допомогою тер-
міналу неможливо, як і роз-
рахуватися.

Тернопільський історико-меморіальний 
музей політичних в'язнів
Адреса: вул. Коперника, 1

Локацією для відкритого у 
1996 році музею політв’язнів 
став колишній слідчий ізоля-
тор КДБ, тому й не дивно, що 
відвідувачі часто називають 
це місце моторошним. Музей 
налічує 28 справжніх камер 
ув’язнення, в одинадцяти з 
яких сьогодні діє експози-
ція, а саме – одяг, особисті 
речі, побутові предмети, фо-
тографії, політичних в’язнів 

ОУН-УПА. 
Музей політв’язнів працює 

з 10.00 по 17.00 в усі дні, ок-
рім понеділка, середи та ви-
хідних. Вхід безкоштовний.

Тернопільський обласний 
краєзнавчий музей
Адреса: мікрорайон 
«Центр», Площа Героїв 
Євромайдану, буд. 3

Є найстарішим у Тернополі 
музеєм, адже заснований ще у 
1913 році (колись носив назву 
Музей Подільський). Цікаво, 
що у 1983 році краєзнавчий 
музей був офіційним дипло-
мантом Національного екс-
поцентру України (ВДНГ), а 
у 1980-х займав друге місце 
в СРСР за результатами со-
ціалістичних змагань. Нині 
цей заклад культури налічує 
7 відділів, постійна експо-
зиція яких містить 12 тисяч 
одиниць, а усі фонди музею 
складаються з понад 256 ти-
сяч різноманітних експонатів.

Експозиція обласного кра-
єзнавчого музею діє з 10.00 
до 19.00.

Вартість квитка: для дорос-
лих – 40 грн, для студентів – 
30 грн, для учнів – 20 грн. Є 
варіант замовлення оглядової 

екскурсії для груп за 100 гри-
вень, або тематичної екскурсії 
+ тематичного уроку за цю ж 
ціну. Фотографувати експона-
ти музею можна за додаткову 
плату – 100 грн.

У краєзнавчому музеї мож-
на розрахуватися коштами із 
«ковідної» тисячі. Аби відві-
дати цей заклад, обов'язково 
треба мати із собою засіб ін-
дивідуального захисту (маску) 
та пройти температурний 
скринінг на вході.

Тернопільський обласний художній 
музей
 Адреса: вул. Крушельниць-
кої, 1

Заснований у травні 1991-
го, Художній музей має на-
справді куди давнішу історію 
і бере свій початок ще з 1913 
року і чотирьох зал Товари-
ства Народних Шкіл (на 
вулиці С. Качали), рідкісні 
експонати яких знищили 
росіяни під час боїв Першої 
світової. Зараз фонди цього 
закладу культури налічують 
понад 9 тисяч творів різних 
видів мистецтва – живопису, 
графіки, скульптури, декора-
тивно-ужиткової творчості. 

Музей працює у будні 
з 9.30 до 17.30 (перерва – 
13.00-14.00), субота і неділя 
– вихідні. 

Вартість квитка: для дорос-

лих – 30 гривень, для студен-
тів/учнів/людей пенсійного 
віку – 15 гривень. Є можли-
вість замовити екскурсійне 
обслуговування для груп до 
20 осіб, що коштуватиме 50 
гривень (за 45 хвилин). Віде-
озйомка і фотозйомка платні 
– 50 і 30 гривень відповід-
но. Розрахуватися у музеї із 
«єПідтримки», на жаль, не-
можливо.

Бібліотека-музей «Літературне 
Тернопілля»
Адреса: вул. І. Франка, 21

Музей був створений при 
бібліотеці №2 для дітей Тер-
нопільської міської централь-
ної бібліотечної системи ще 
у грудні 2012 року, на базі 
пам’ятки архітектури ХІХ 
століття «Вілла Грабовських». 
Фонди музею налічують ба-
гато книг, цінних документів, 
світлин, картин із приватних 
колекцій та архівів, а ще осо-
бисті речі письменників та 
літературознавців Тернопіль-
щини, скажімо Олександра 
Смика, Євгена Безкоровай-
ного, Бориса Демківа, Бог-
дана Бастюка, Левка Крупи, 
Петра Сороки та інших діячів 
культури. 

Графік роботи бібліоте-
ки-музею: будні – 09.00-
18.00 (без перерв), субота 

– 09.00-17.00 (без перерв), 
неділя – вихідний. Проте, 
у зв’язку із посиленням 
карантинних обмежень у 
Тернополі, зараз у «Літера-
турному Тернопіллі» відмі-
нено усі масові заходи і не 
обслуговують читачів.

Вартість квитка: для до-
рослих – 15 гривень, для 
дітей – 10 гривень. «Ти-
сячею Зеленського» тут  
розрахуватися неможливо.
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***
Стоїть Михайло перед дзеркалом 
зі страшного похмілля, пальцями 
клацає і щось згадує.
Мама його кличе:
— Михайлику, йди обідати!
Він палець на дзеркало спрямовує 
і каже:
— Точно! Михайло!

***
Дружба — вона ж різна буває... Для 
мене собака — чотирилапий друг, а 
для берези — триногий ворог.

***
Чи знаєте ви, що дитячий сон дуже 
корисний для нервової системи 

батьків?
***

— Вибачте, я бачу, ви одесит. Ска-
жіть, де я можу зняти дачу біля моря, 
тільки недалеко, щоб я міг ходити на 
пляж в одних плавках?
— Боюся, що якщо ви знімете дачу 
біля моря, вам доведеться ходити в 
одних плавках не тільки на пляж.

***
У кімнаті в Сергійка:
— Ух, яка в тебе гарна люстра!
— Так, мама сказала, що, якщо я 
буду добре поводитися, то в неї й 
лампочку вкрутить.

***

Якщо хтось вважає, що завзятою, 
щоденною працею можна заробити 
великі гроші, нехай підійде в якомусь 
фермерському господарстві до коня 
і запитає, скільки в нього грошей?

***
— Ти кого більше боїшся за кермом?
— Солдатів.
— А ще кого?
— Мотоциклістів.
— А ще?
— П'яних.
— А жінок не боїшся?
— Так жінка за кермом — це як п'яний 
солдат на мотоциклі.

***

У будні ти піднімаєш дитину в садок, 
а у вихідні вона мститься тобі за це...

***
Ось бувало в дитячому садку, на-
малюєш мамі на 8 Березня «каля-
ку—маляку» — вона так радіє! Але 
чому ж із дружиною цей фокус не 
пройшов?

***
— І запам'ятайте, дівчата, що моло-
дий, гарний, розумний, багатий, 
веселий і не жадібний — це шість 
різних чоловіків.

***
Онуки — це маленькі терористи. А 
бабусі їх кришують!

РОЗВАГИ



ОВЕН У березні Овнів 
очікує багато спілкування з 

друзями та непереборне бажання 
відправитись у мандри. Якщо вони 
відпустять минуле, тоді віднайдуть 
спокій та гармонію. 

ТЕЛЕЦЬ Представники 
цього знаку Зодіака будуть 

вирішувати кар’єрні питання. 
Особливо пощастить із новими 
джерелами доходу та кар’єр-
ним зростанням. Казкова удача 
допоможе впоратися з різними 
випробуваннями.

БЛИЗНЮКИ Гороскоп 
на березень передбачає 
для Близнюків приємний 

відпочинок у колі близьких. Якщо 
в цей час виникнуть непередба-
чувані ситуації, не варто надто 
емоційно на них реагувати. 
 

РАК Ракам у березні 
варто звернути увагу на 
доходи, саме в цей місяць 

можуть виникнути певні труднощі. 
Щоб зменшити ризик проблем 
на роботі, варто поговорити з 
начальством. 

ЛЕВ Зодіакальний 
гороскоп передбачає 
приємні і дивовижні події 

на любовному фронті. А от під час 
роботи можуть виникнути непоро-
зуміння та суперечки. 

ДІВА Ті події, які будуть 
відбуватись на роботі, 
дадуть змогу отримати 

додатковий прибуток. У коханні 
також буде все гладко. 

ТЕРЕЗИ Березень при-
несе події, які зроблять 
представників цього знаку 

зодіаку центром уваги. Якщо якісь 
питання хвилювали довгий час, 
з’явиться шанс їх вирішити. 

СКОРПІОН Перший 
місяць весни – гарний час 
для того, щоб приділити 

особливу увагу сім’ї та домашнім 
справам. Водночас самовіддача 
в роботі збільшить вірогідність 
отримати додатковий дохід.

СТРІЛЕЦЬ Гороскоп на 
березень попереджає 
про те, щоб не приймати 

поспішних рішень. На роботі варто 
поставитись зі всією серйозністю 
до виконання поставлених перед 
вами завдань. Якщо цього не 
виконати – можуть виникнути 
проблеми.

КОЗЕРІГ Якщо прийняти 
якесь імпульсивне рішен-
ня, то можна в майбут-

ньому пожалкувати. Не виключені 
фінансові втрати та зміна місця 
проживання. Біда може прийти 
тоді, коли не чекаєш.

ВОДОЛІЙ Березень 
стане гарним періодом для 
нових знайомств. Варто 

прислухатись до порад нових 
знайомих, оскільки в майбутньому 
Водолії можуть пожалкувати, якщо 
свого часу не придали значення 
рекомендаціям.

РИБИ У березні Риби 
можуть задуматись над 
подіями в житті. З’явиться 

бажання покращити фінансовий 
стан. Вони будуть сповнені енергі-
єю та повнотою сил.

РЕКЛАМА24
RIA плюс,  

23  лютого 2022 facebook.com/te20minut/ instagram.com/20.hvylyn/

Гороскоп на березень

АНЕКДОТИ

СЕРЕДА,

23 ЛЮТОГО
0°С     +7°С +1°С     +4°С

ЧЕТВЕР, 
24 ЛЮТОГО

0°С     +5°С +1°С     +4°С

П’ЯТНИЦЯ, 
25 ЛЮТОГО

-3°С     +8°С -2°С     +7°С

СУБОТА, 
26 ЛЮТОГО

-1°С     +7°С 0°С     +5°С

НЕДІЛЯ, 
27 ЛЮТОГО

-1°С     +4°С 0°С     +4°С

ПОНЕДІЛОК, 
28 ЛЮТОГО

-3°С     +2°С -1°С     +3°С

ВІВТОРОК, 
1 БЕРЕЗНЯ

-5°С      +4°С -3°С     +3°С

Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

Цього тижня  
іменини  
святкують

23 лютого: 
Анна, Антон, Аркадій, 
Валентина, Василь, 
Галина, Геннадій, 
Григорій, Іван.

24 лютого: 
Всеволод, Дмитро.

25 лютого: 
Антон, Євген, Марія, 
Олексій.

26 лютого: 
Анна, Василь, Віра, 
Володимир, Євген, 
Зоя, Іван, Ірина, 
Михайло, Микола, 
Павло, Світлана, 
Тимофій.

27 лютого: 
Кирило, Георгій, 
Костянтин, Михайло.

28 лютого: 
Іван, Михайло, 
Микола, Олексій, 
Павло, Петро, Семен, 
Софія.

1 березня: 
Данило, Ілля, Макар, 
Никон, Павло, 
Порфирій, Юліан.

***
У добрих чоловіків зазвичай є 
один великий недолік. Вони всі 
якісь одружені.

***
На прогулянці з мамою Юрко 
каже:
— Мамо, у тебе такі довгі нігті!
— Синку, це називається ма-
нікюр.
— Ось мені б такий манікюр у 
землі ритися!

***
Порада дружинам:
Якщо на 8 Березня чоловік 
подарував вам одну одиницю 
побутової техніки, подумайте, 
кому ж дісталася «друга безко-
штовно».

АЛЬТАНКА

ЄЛИСЕЙСЬКІ ПОЛЯ

ПОМЕНШАЛО ДЕРЕВ

З одного ракурсу

Як змінився парк 
ім. Т. Шевченка

БУЛО:
Біля альтанки раніше не було МАФів. 
Поруч – ще не відреставрований 
старий замок

БУЛО:
Вздовж алеї росли дерева та була 
огорожа, що відділяла Єлисейські 
поля від міського пляжу

БУЛО:
Біля замку раніше було багато дерев 
та кущів 

СТАЛО:
З’явився заклад громадського 
харчування та парковка. Альтанку 
відремонтували

СТАЛО:
Огорожі не залишилося, як і пляжу. 
Купатися дозволено в інших місцях 

СТАЛО:
 Рослин стало менше, але вздовж 
алей висадили нові дерева  


