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 Катя мала нелегку долю. Ще 
маленькою пережила страшну пожежу, 
у якій лише одна вціліла. За словами 
знайомих, вона перенесла багато 
операцій. І ось її життя відібрали. У 
покійної — маленька донечка, яка 
ніколи не побачить маму…

 У злочині підозрюють товариша 
жінки. За нашою інформацією, він 
з Лановеччини. Як розповідають 
правоохоронці, вбивство трапилося 
вночі на 6 грудня. А тіло потім викинули 
з балкона. Що ще відомо про трагедію?

НА ТІЛІ БІЛЬШЕ 20 ПОРАНЕНЬ 

Передплачуйте газету
за телефоном 098-477-12-70
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оголошень 098-477-12-70

У ВБИТОЇ КАТЕРИНИ ЗАЛИШИЛАСЬ 3-РІЧНА ДОНЬКА

с. 2



2 RIA плюс, 8 грудня 2021

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

РЕЗОНАНС

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.

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

Понад 20 поранень, серед яких 
було і фатальне, кажуть у поліії. 
Тернополяни побачили тіло під 
будинком, що на вул. Лозовець-
кій у Тернополі, вранці 6 грудня. 
О 8.40 повідомили поліцію.

Поліцейські з фото загиблої 
обійшли чи не кожну квартиру, 
однак місцеві жінку на фото-
графії не впізнавали. Про вер-
сії того, що з нею трапилось, 
у поліції говорили обережно — 
чекали на результати експерти-
зи. Не виключали й того, що 
потерпіла чи то випала з вікна 
або даху, або їй допомогли. Про-
те, обстеживши дах, не виявили 
там жодних слідів. Невдовзі нам 
вдалось дізнатись від власних 
джерел, що на тілі загиблої є 
колото-різані рани. Однак пра-

ДВІЧІ ТІКАЛА ВІД СМЕРТІ І НЕ ВТЕКЛА

Кримінал  На тілі жінки експерти 
нарахували більше 20 поранень. 
Підозрюваний після вбивства виніс тіло 
на балкон, звідки вже зранку скинув на 
землю. Чоловіка затримали. За нашою 
інформацією, він з Лановеччини, і йому 
ще навіть 20-ти немає

воохоронці нічого не коментува-
ли, мовляв причину смерті мали 
встановити експерти. І випала, 
чи то викинули жінку з кварти-
ри, що на 4 поверсі.

За фактом смерті 22-річної жи-
тельки Тернопільщини відкрили 
кримінальне провадження, — по-
відомив начальник відділу ко-
мунікації головного управління 
Нацполіції в області Сергій Кре-
та. — Відомості за даним фактом 
слідчі внесли в Єдиний реєстр 
досудових розслідувань, згідно 
зі статтею 115 Кримінального 
кодексу. Йдеться про умисне 
вбивство. На тілі понад 20 по-
ранень.

Що відомо про 
ймовірного вбивцю 

Слідчі спільно з працівниками 
карного розшуку, кінологами, 
експертами та іншими праців-
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никами поліції здійснювали 
подворовий обхід, оглядали те-
риторію, спілкувалися з людьми. 
Як стало відомо, загибла — жи-
телька Тернопільського району, 
1999 року народження. Що вона 
робила вночі в обласному центрі, 
якщо проживає в передмісті, тоді 
було невідомим.

Щодо причини смерті, її могли 
назвати лише після проведення 
судово-медичної експертизи.

Наступного дня експерт по-
відомив: Катю вбили ще вночі. 
За попередніми даними поліції, ї 
товариш, якому ще й 20-ти років 
не було, виніс тіло на балкон. 
Зранку просто скинув її тіло 
вниз, а сам щез.

Як вдалось нам дізнатись, під-
озрюваний — із Лановеччини. 

До Тернополя приїхав на роботу, 
працював у приватника. Винай-
мав житло на Лозовецькій, під 
балконом цього помешкання 
вранці і знайшли Катю.

Чоловіка затримали, згідно 
зі ст. 208 КПК, найближчим 

 Жінку знайшли мертвою вранці 6 грудня біля будинку на вул. ЛозовецькійКатерині було 22 роки. У неї залишилася 3-річна донечка

Через 17 років 
Катерина пішла 
услід за подругами, 
залишивши  
сиротою трирічну 
донечку

часом йому оголосять підозру, 
а потім оберуть міру запобіжного 
заходу, — повідомив начальник 
відділу комунікації головного 
управління Нацполіції в області 
Сергій Крета. — Триває слідство.

Катя вже була 
за крок до смерті 

Катя пішла… Вона вже двічі 
тікала від смерті, і так і не вте-
кла, кажуть ті, хто добре знав 
загиблу 22-річну Катерину. На-
півсиротою залишилась трирічна 
донечка вбитої жінки.

Батьки Катерини доньок, пра-
цювали за кордоном, але пів 
року тому повернулися в рідне 
селище поблизу Тернополя. 

Старша сестра Каті вчителює 
в одному з сусідніх селищ, мо-
лодша ще навчається в школі. 
Катя вийшла заміж, народила 
доньку, батьки придбали для 
молодих житло в одному з сіл 
Великоберезовицької громади.

Чому Катерина опинилась уно-
чі за кілька десятків кілометрів 
від рідного дому, про це місцеві 
категорично говорити не хочуть, 
шкодуючи рідних. І кажуть: Катя 
була доброю дитиною.

— Гарна дівчина, дуже гарна, і 
сім’я в неї хороша, — розповіла 
мешканка села пані Оксана (ім’я 
змінене на прохання жінки — 
прим. авт.). — Люди, які живуть 
з праці власних рук. А такі люди 

завжди в пошані і мають пова-
гу. Все, що зараз за Катю гово-
рять — людям роти не позакри-
ваєш. А дитина й справді була 
доброю. Її життя добре побило. 
Ще малесенькою була за крок 
від смерті, і тоді дуже обгоріла.

Пережила страшну 
пожежу 

Як розповів нам староста села 
Лучка Володимир Криницький, 
12 квітня 2004 року в селі трапи-
лась жахлива трагедія, розповів.

У закинутому приміщенні 
паливної, що на території неді-
ючого тоді дитсадка, сталась 
пожежа, — розповів староста. — 
У ній згоріли двоє маленьких 
дівчаток, ще одна сильно обго-
ріла, але залишилась живою. Ця 
дівчинка, якій вдалось вижити, 
й була Катя.

Усім подружкам було від 
4 до 6 рочків. Катя отримала 
важкі опіки, її довго лікували 
в клініках Києва та навіть у Ні-
меччині. Дівчині довелось пере-
жити чимало операцій, у тому 
числі і пластичних.

Така трагічна доля… На жаль, 
Каті більше нема. Коли і де її 
ховатимуть, поки що невідомо, 
адже тіло жінки ще не віддали 
після експертизи. 

Затримали і ймовірного вбив-
цю Катерини.

Далі буде…
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Переможницею розіграшу кавоварки стала тернополянка Христина 
Стець

НОВИНИ

обрали рандомно. Нею стала 
тернополянка Христина Стець.

Про те, що виграє саме вона, 
навіть не думала. Дзвінок та ві-
тання з виграшем для неї стали 
приємною несподіванкою.

— Я до останнього не віри-
ла, що справді виграла. Взяла 

участь у розіграші в перші дні. 
За той час вже і забула про це. 
Тому дзвінок та вітання став 
для мене несподіванкою. Не ві-

школярів. Передбачено, що вони 
проходитимуть як на безкоштовній 
основі, так і на комерційній.

Локації центру можна буде орен-
дувати як платформу для проведен-
ня власних заходів. У Дія.Бізнес 
діятиме територія, де кожен під-
приємець зможе протестувати свій 
продукт серед відвідувачів центру.

– Ми збиратимемо відгуки щодо 
ціни, якості, упаковки тощо. Це 
буде своєрідне дослідження перед 
виходом на ринок. Тестування буде 
безкоштовним протягом кількох 
днів, якщо продукція, що тестува-
тиметься, буде в центрі більше двох-
трьох днів, послуга платна. Щодо 
вартості – поки не готова сказати, 
але можу запевнити, що цінова по-
літика буде абсолютно доступною, 
– продовжує Ксенія Качурівська.

Дія.Бізнес орієнтований на під-
приємців малого та середнього біз-
несу, оскільки часто вони не мають 
значних коштів, щоб найняти в штат 
маркетолога чи юриста, тому щодо 
таких запитань вони і зможуть звер-
нутися в центр.

Консультації юристів
Спочатку підприємці пройдуть 

первинну консультацію у праців-
ника центру, який допоможе їм 
визначитися з проблематикою та 
сформувати проблему. На таку кон-

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

Найкращих у своїй номіна-
ції цього року протягом двох 
місяців обирали 17,5 тис. тер-
нополян. Щороку кількість 
учасників голосування збіль-
шується. Обирали найкращих 
протягом двох місяців.

Всі, хто взяв участь у голо-
суванні, також могли виграти 
цінний подарунок від партне-
рів — кавову машину. 

Для цього потрібно було 
лише взяти участь у голосу-
ванні за «Народний бренд 
2021» та зробити про це репост 
на своїй сторінці у соціальній 
мережі.

Участь у розіграші взяли 
630 тернополян. Переможця 

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

Технічне відкриття центру під-
тримки підприємців Дія.Бізнес 
провели у Тернополі 25 листопада. 

Дія.Бізнес у Тернополі став дев’я-
тим центром підтримки підприєм-
ців, відкритим за ініціативи Мін-
цифри. Про те, як він працюватиме, 
нам розповіла керівниця центру 
підтримки підприємців Дія.Бізнес 
у Тернополі Ксенія Качурівська.

— Офіційне відкриття центру 
відбудеться у січні 2022 року, — 
пояснює Ксенія. — Орієнтовно з 6 
грудня працівники центру надають 
онлайн консультації підприємцям, 
або тим, хто хоче відкрити власну 
справу. Дія.Бізнес знаходиться за 
адресою: вулиця 15 Квітня, 2м. 

Як працюватиме 
центр

Центр Дія.Бізнес орієнтований на 
допомогу та підтримку малого та се-
реднього бізнесу в Україні. У самому 
центрі підприємці зможуть отримати 
офлайн-консультації, спрямовані на 
підтримку їхнього бізнесу.

– Всі консультації надаватимуть 
на безкоштовній основі, – каже 
керівниця центру. – Крім того, 
центр розроблятиме низку освітніх 
заходів для підприємців, молоді та 

ПРОГОЛОСУВАЛА ЗА «НАРОДНИЙ 
БРЕНД» — ОТРИМАЛА ПОДАРУНОК
Конкурс  Вже 17-й рік поспіль корпорація  
RIA Media проводить конкурс «Народний бренд», де 
тернополяни обирають найкращі компанії міста. Ті, 
хто брав участь у голосуванні, міг і сам виграти цінний 
подарунок

рила, що це правда. Але це над-
звичайно приємно.

Пані Христина каже — дав-
но мріяла про кавоварку. Тепер 
мрія здійснилась, саме напере-
додні новорічних свят.

— Дуже приємно, що я ви-
грала напередодні новорічних 
свят. Я давно хотіла кавовий 
апарат. Тепер ця мрія здійсни-
лась. Я дякую за такий чудовий 
подарунок! — дякує перемож-
ниця.

Загалом за звання «Народний 
бренд 2021» боролись 3218 фірм 
у 53 номінаціях. Особливістю 
цього конкурсу є саме те, що 
взяти участь може будь–яка 
компанія у своїй номінації, 
а кращих обирають не журі 
чи комісії, а звичайні терно-
поляни.

сультацію можна записатися як в 
центрі, так і онлайн.

– Після первинної консультації 
підприємець отримає так звану «до-
рожню карту» подальших кроків, які 
йому потрібно зробити. До прикла-
ду, рекомендації щодо літератури чи 
курсів. Якщо ж такої консультації 
недостатньо, ми проведемо для під-
приємця вторинну консультацію, 
винятково онлайн зі спеціалістами 
з інших міст, – каже керівниця.

Також зацікавлені зможуть отри-
мати консультацію про те, як роз-
почати власну справу. А спеціалісти 
розкажуть про сучасні ідеї розвитку 
бізнесу. 

Буде багато заходів
Усі заходи центрів Дія.Бізнес у 

інших областях будуть доступні 
і для жителів Тернопільщини в 
онлайн-режимі. 

Одним з перших курсів, які пла-
нують провести в Тернополі – курси 
фінансової грамотності для молоді. 

– Ми будемо проводити форуми 
жіночого підприємництва, збори 
асоціацій підтримки бізнесу, лек-
торії для підприємців, наприклад,  
про оподаткування, створення та 
розвиток бізнесу в Тернополі, регу-
лярно влаштовуватимемо зустрічі з 
успішними підприємцями регіону, 
– підсумувала Ксенія Качурівська.

Участь у  
розіграші 
кавоварки взяли 
630 тернополян. 
Переможця  
обрали рандомно

Як допомагатимуть підприємцям

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ 097-445-82-67, 
NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM

Невдовзі Новий рік – пора чу-
дових емоцій, позитивного на-
строю, нових планів та приємних 
моментів. Редакція газети «RIA 
плюс» подбає про Ваш позитив-
ний святковий настрій, а також 
про те, щоб Ви завжди були в 
курсі всіх найважливіших подій 
у місті і не тільки.

Ті, хто оформлять підписку на 
газету у грудні на 6 місяців, змо-
жуть отримати один із подарунків 
від наших партнерів.

Отож, ласкаво просимо! Пів 
року Ви будете отримувати до-
ставку додому лише актуальної, 
перевіреної та ексклюзивної 
інформації. Ціла команда жур-
налістів працює над тим, щоб 
створювати справді ціннісні та 
унікальні матеріали.

Ставши передплатником, Ви 
не тільки будете тримати руку на 
пульсі подій, отримувати примір-
ник газети, а ще й зможете стати 
переможцем розіграшу подарун-
ків напередодні Нового року.

Даруємо:
1. Сертифікат на суму 1000 грн 

від виробника екоіграшок Crokus 

wood. Натуральні іграшки, без 
токсинів і шкідливих речовин, 
різної фактури, оригінального 
дизайну – чудовий варіант по-
дарунка для дітей на свята.

2. Сертифікат на суму 500 грн від 
кондитера Христини Рудницької. 
Її смаколики не залишать Вас 
байдужими. Скуштувавши, Ви 
будете повертатися знову і знову. 
Повірте, ця солодка насолода ста-
не чудовим доповненням Вашого 
святкового столу.

3. Набір фірмових чашок від 
редакції «RIA плюс». Наша ком-
панія на інформаційному ринку 
Тернополя – вже понад 20 років. 
Ми дякуємо за довіру і підтрим-
ку нашим читачам і будемо раді 
розділити з Вами наші брендові 
дарунки.

Розіграш відбудеться 27 грудня 
2021 року в прямому ефірі на на-
шому сайті «20 хвилин».

А передплату можна здійсни-
ти, просто зателефонувавши за 
номером: 0978799611.  

 Долучайтесь до кола наших 
передплатників. Давайте разом 
і надалі розвивати незалежну 
журналістику та бути в курсі всіх 
важливих подій. Дякуємо за Вашу 
довіру та увагу!

Передплати газету 
«RIA плюс» у грудні
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На збори мешканців будинку на вул. 15 Квітня, 10, 2 грудня прийшли кілька жителів

муть?
— Ніхто з ваших не прибирав, 

а зараз прийде платіжка. Якщо 
ви не обслуговували в листопа-
ді, то які можуть бути рахунки, 
за що? — запитують люди.

Марина Іващук надає документ 
із переліком та вартістю робіт з 
управління будинком від «Будсе-
рвісу». Зверніть увагу на наймену-
вання послуг і ціну за кв. м.

Пані Іващук каже, прибирання 
під'їзду цього місяця включатися 
у платіжки не буде.

— За фактом до нас надходили 
різні аварійні виклики. І те, що 
у розрахунку, теж включається 
за листопад. Усе, крім прибиран-
ня, — наголошує хауз-менеджерка.

Люди запитують, кому ж тоді 
платити за прибирання цього 
місяця? Адже прибиральниця 
ЖЕКу прибирала цілий листопад 
як у під'їзді, так і прибудинкову 
територію.

— Ні, ви нічого не платіть. Це 
проблема керівника СОВРу, — від-
повідає пані Іващук.

Чому ж тоді з 1 листопада новий 
управитель не організував своїх 
прибиральниць? Ці та інші запи-
тання залишаються відкритими…

— Мені казали, що у платіжки 
«Будсервіс» увійде і прибирання 
за листопад, але ви гроші віддасте 
СОВРу, — констатує один з меш-

канців цього будинку.
Хауз-менеджерка лише знизує 

плечима і вкотре наголошує, що 
це — проблема керівників старих 
ЖЕКів, а не їхня.

Виходить, що у платіжку вклю-
чать усе, що написано в доку-
менті, окрім прибирання під'їзду 
і прибудинкової території. Хоча, 
за фактом, як кажуть мешканці 
будинку 15 Квітня, 10, нічого з 
цього списку не проводили за цією 
адресою у листопаді.

Тарифи збільшили 
Чи насправді гнучкі тарифи 

в нового управителя і чи можна 

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

Від 1 листопада за рішенням ви-
конкому 389 (!) багатоквартирних 
будинків Тернополя отримали но-
вого управителя, але не місцевого.

ТзОВ «Керуюча Компанія «Буд-
сервіс» із м. Кременчук Полтав-
ської області не тільки «забрала» 
під себе пів Тернополя, а й ви-
рішила підняти тариф. Про це 
свідчать оголошення на під'їздах 
будинків. Скільки і кому мають 
платити тернополяни за обслу-
говування будинку? І що обіцяє 
компанія тернополянам?

Збирають збори… 
без людей 

Із власних джерел дізналися, що 
«Будсервіс» вирішив провести збо-
ри співвласників багатоповерхівок 
за деякими адресами. Цікаво, чому 
вибірково? Так, 2 грудня відбулися 
збори мешканців будинку за адре-
сою: вул. 15 Квітня, 10. Їх раніше 
обслуговував СОВР.

На зібранні побувала журналіст-
ка «RIA плюс». З дев'ятиповерхо-
вого будинку мешканців можна 
було перелічити на пальцях однієї 
руки. У чому причина?   

— Оголошення повісили 
на стенді біля будинку орієнтов-
но в обід, 2 грудня, — каже один 
із мешканців будинку.

Люди, які поверталися додому 
після роботи, запитували, що це 
за збори? Більшість не знали, що 
2 грудня о 18.00 збори співвлас-
ників. А інші про збори дізналися 
вже за фактом.

О 18.00, на місце прийшла жі-
ночка, яка ніяк не представилась. 
Більше того, не говорила, що вона 
представниця «Будсервісу», а поча-
ла розмову з далекого: «Оскільки 
ви не обрали самі, хто буде упра-
вителем вашого будинку, то міська 
рада вам призначила «Будсервіс».

Уже з розмови дізнаємось, що її 
звати Марина Іващук, вона — ха-
уз-менеджер, але не цього будинку.

Кому платити 
за послуги 

Звичайно, чи не найголовнішим 
постало питання про оплату за ли-
стопад. Мешканці вул. 15 Квітня, 
10 зізнаються, нових працівників 
не бачили: ні прибиральниць, ні 
електриків. За що тоді платити-

ТАРИФ У ПІВТОРА РАЗА БІЛЬШИЙ,  
А ЩО Ж ЗРОБИЛИ ЗА МІСЯЦЬ? 
ЖКГ  Віднедавна половина 
багатоповерхівок міста дісталася в 
управління компанії з Кременчука. 
Скільки коштує управління по-новому і 
кому платити, коли фактично працювали 
старі ЖЕКи

буде зменшити ціну за обслугову-
вання 1 кв. м, як інформував відділ 
комунікації компанії?

Нагадаємо, що середній коефіці-
єнт (тариф) ТзОВ «Керуюча Ком-
панія «Будсервіс» м. Кременчук 
5,83 грн за кв. м. У той час, напри-
клад, у КК «Коменерго-Тернопіль» 
середній коефіцієнт становить 
4,43 кв. м. Мешканці 15 Квітня, 
10 кажуть, платитили СОВРу — 
4,18 за кв. м. Отже, новий тариф 
нового управителя майже у 1,5 (!) 
раза дорожчий, ніж у попередніх.

— Ціна не плаваюча, ціна мен-
шою не буде. Менше буде лише 
за листопад, а саме за те, що 
не прибиралося, — пояснює Ма-
рина Іващук.

У діалозі з хауз-менеджеркою 
зрозуміли, що структура оплати 
праці «Будсервісу» є стабільною. 
Наприклад, якщо мешканці будин-
ку спільним рішенням виключають 
якийсь пункт зі списку вищена-
веденого документа, тоді на такі 
виключення збиратимуться гро-
ші на баланс будинку. Скажімо, 
ці кошти підуть на інші послуги 
у майбутньому. Але люди плати-
муть 5,83 за кв. м — не менше, 
каже хауз-менеджерка.

— Гнучка ціна в тому плані, що 
ви можете дозамовити собі інші 
послуги, — каже пані Іващук.

Тобто у сторону збільшення? Чи 
це про гнучкість тарифів?

Нагадаємо, що керівниця відділу 
комунікацій «Будсервісу» Ксенія 
Чепенко повідомила про можли-
вість зниження ціни. Вказувала, 
що від тарифу 5,83 грн за кв. м 
можна відійти, якщо мешканцям 
буде задорого.

Ще раз перепитуємо у Ксенії 
Чепенко, чи можна переглянути 
тариф у бік зменшення? Вона 
запевняє — компанія може пе-
реглянути вартість послуги. Щодо 
вартості тарифу, каже, що обслу-
говують за ринковим тарифом, але 

У платіжку за 
обслуговування 
будинків у листопаді 
«Будсервіс» включить 
всі наявні послуги, крім 
прибирання

компанія відкрита та обговорюють 
тариф із мешканцями. Для того, 
аби переглянути тариф, можна 
звертатися до контакт-центру 
компанії, або ж на гарячу лінію.

— Є типовий договір, де може 
бути, наприклад, ціна 5,83 за кв. м. 
Ціни різні, залежно від прибудин-
кової території, стану будинку. Це 
все впливає на вартість. Але є інди-
відуальний договір, у рамках якого 
мешканці мають можливість від 
чогось відмовитися та зменшити 
тариф, або щось додати та збіль-
шити, або від чогось відмовитися 
та решту коштів збирати на балансі 
будинку — на ремонтний фонд, — 
підсумовує пані Чепенко.

То кому вірити? Хауз-мене-
джерці «Будсервісу» з Тернополя 
чи керівниці відділу комунікацій 
компанії з Києва?

Що зробили 
Керівниця відділу комунікацій 

компанії «Будсервіс» Ксенія Че-
пенко прозвітувала, що ж вони 
зробили за місяць призначення 
їх новим управителем у Тернополі:

— За місяць роботи в компанію 
було прийнято 130 людей, серед 
яких були співробітники колишніх 
ЖЕКів. Всіх офіційно працевла-
штували, серед нових співробітни-
ків є і двірники, які не припиняли 
прибирати прибудинкові території, 
а продовжували надавати послугу 
у компанії ТОВ КК «Будсервісу».

Організували цілодобову під-
тримку через лінію гарячого зв’язку 
+380676307484. Є окрема диспет-
черська служба. Запрацював кон-
такт-центр за адресою: Тернопіль, 
вул. Текстильна, будинок 1 Г.

Була придбана техніка та техніч-
ний інвентар для співробітників.

Запрацювала власна аварійна 
служба, яка повністю функціо-
нує та обслуговує наші будинки, 
і служба клієнтського сервісу.

Набрали команду хауз-менедже-

рів, всі співробітники пройшли 
навчання і щодня проводять робочі 
зустрічі з мешканцями та техогляд 
будинків.

Було вивезено 20 автомобілів 
ГАЗ 53 та 7 КамАЗів листя. Три-
вали роботи 9 днів. Було завезено 
для будинків 4 т солі для поси-
пання прибудинкових територій та 
ще 10 т солі планують доставити.

Опрацювали 320 заявок за мі-
сяць. Тематика: центральне опа-
лення; електроенергія; каналізація; 
холодне водопостачання; кон-
структив; гаряче водопостачання; 
ліфти; клінінг; дощовий водовідвід; 
акт залиття; димовентиляційний 
канал; інші заявки, до яких вхо-
дять адміністративні, юридичні, 
або фінансові питання.

Ксенія Чепенко окремо наголо-
сила, що поки компанія не надси-
лала жодного документа про оплату 
і просить людей бути уважними.

Чи будуть рахунки 
попередників

Директор ПМП «СОВР» Во-
лодимир Білик каже, оскільки є 
рішення виконкому міськради про 
нового управителя, то він слідує 
йому. Тому платіжок мешканцям 
за фактично виконану роботу з об-
слуговування будинків за листопад 
не надсилатиме.

— Ми звернулися до суду, 
оскільки вважаємо незаконним 
рішення міськвиконкому, а там 
побачимо, — каже керівник. — Ми 
прибирали будинки у листопаді. 
Маємо відповідні акти.

Керівник ТОВ «Коменерго-Тер-
нопіль» Олександр Попов також 
підтвердив, що людям не вистав-
лятиме ніяких рахунків.

— Ми будемо виставляти рахун-
ки новій компанії. «Коменерго» 
у листопаді працювало, а кремен-
чуцька фірма не мала ні людей, ні 
техніки, то як вони могли працю-
вати? — запитує керівник.
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Кемпінгу. Їхня середня вартість 
перевищує 100 000 доларів.

Як не натрапити 
на аферистів?

Аби не натрапити на аферистів 
при продажу чи купівлі нерухо-
мості, спеціалісти радять дотри-
муватися кількох правил безпеки.

Правила безпечних 
продажів 

1. Не розголошуйте особисту 
інформацію Якщо шахраї вима-

гають копії ваших документів: 
паспорта, ідентифікаційного 
коду, — не погоджуйтеся їх пе-
редавати.

2. Зберігайте в таємниці дані 
картки банку:

  PIN-код, CVV2-код, термін дії 
картки, а також паролі з СМС.
  Ви можете назвати покупцям 
тільки 16-значний номер карт-
ки.

3. Перевіряйте стан рахунку 
вашої картки перед передачею 
покупцю товару.

Переконайтеся, що оплата 
товару отримана, звернувшись 
до співробітника банку або через 
інтернет-банкінг.

4. Відкрийте спеціальну карту 
для продажів і покупок в інтер-
неті.

Так ви зможете максимально 
захистити вашу основну карту, 
адже її номер та інші реквізити 
ніде не вказуються.

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

Ми проаналізували вартість 
приватних будинків за даними 
сайту DOM. RIA. До уваги бра-
ли лише ті будинки, що здали 
в експлуатацію. На графіці ми 
представили середню вартість бу-
динків у різних районах. Вартість 
конкретних осель може відрізня-
тися у більшу чи меншу сторону.

Вартість будинків у 
Тернополі?

У районах Тернополя приват-
них будинків продають менше, 
ніж у передмісті. В багатьох з них 
оголошень про продаж — не біль-
ше п’яти на район.

У районі «Аляски» приватні 
будинки найдешевші. В серед-
ньому вони коштують 23 900 до-
ларів. Дещо дорожче придбати 
оселю у Промисловому районі — 
29 400 доларів у середньому.

А от найдорожче коштує жит-
ло в районі «Канада». Середня 
пропозиція тут становить понад 
200 000 доларів. А окремі будинки 
коштують понад 300 000 доларів.

Цьому району поступається на-
віть Центр із середньою пропози-
цією з продажу за 175 400 доларів.

Вартість будинків 
у передмісті?

Пропозицій продати приватний 
будинок у передмісті Тернополя 
значно більше. В окремих насе-
лених пунктах є сотні пропозицій 
щодо продажу осель.

Будинки тут дешевші, хоча мож-
на знайти і досить дорогі варіанти, 
що коштують понад 150 000 дола-
рів. В середньому будинки кошту-
ють 60 000–70 000 доларів.

Помітно дорожчі приватні бу-
динки в Гаях Ходорівських та 

ГРОШІ

ЗА СКІЛЬКИ ПРОДАЮТЬ БУДИНКИ

Нерухомість  Приватний будинок – 
мрія багатьох тернополян. Однак і коштує 
ця мрія дорожче, ніж  звичайна квартира. 
Яка ціна особняків у різних районах 
Тернополя? Читайте у матеріалі

Найдорожче коштує 
житло в мікрорайоні 
«Канада». Середня 
пропозиція тут 
становить понад 200 
000 доларів
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Уважно вивчайте оголошення
будьте пильні, якщо в оголошенні:
• непідтверджений номер телефону;
• підозріло низька ціна;
• немає фото товару; 
• занадто мало інформації про товар або 

послугу.

Ви можете довіряти:

• Реальним об'єктам нерухомості від  
перевірених продавців.

• Оголошенням з підтвердженим  
номером телефону продавця зі  
спеціальною відміткою в оголошенні.

Правила безпечних покупок

 Приватні будинки в Тернополі дорожчі, ніж у передмісті

Середня вартість  приватних будинків у передмісті 

Тернополя в листопаді 2021р. (ціна у дол. США)

Середня вартість  приватних будинків у різних районах

 Тернополя в листопаді 2021р. (ціна у дол. США)



6 RIA плюс, 8 грудня 2021

десятки різних досліджень. Екс-
пертиза може стати доказом вини 
підозрюваного або навпаки — до-
помогти виправдати невинуватого.

Помирали від 
«забійних» доз 

Переважна більшість смертель-
них отруєнь — наслідок дії алкого-
лю чи його сурогатів. Були отруєн-
ня хімікатами для обробки полів. 

За 20 років роботи експерт-токси-
колог Михайло Срібний розповідає 
різні випадки. Та найстрашніше — 
коли помирають діти…

— Пригадую випадок, коли заги-
нули двоє дітей. Вони потрапили 
в колодязь зі стічними водами і от-
руїлись газами, які там утворюють-
ся і накопичуються. Це все людські 
біди… — каже судмедексперт.

Бували випадки, коли визнача-
ли ледь не подвійну смертельну 
концентрацію алкоголю в крові.

— Серед живих людей були й 
такі, в яких вміст алкоголю в крові 
був понад 6 проміле — це смер-
тельна доза. В трупному матеріалі 
буває більше — 7–8 проміле, — 
розповідає експерт.

Після свят біжать 
«знімати побої» 

У відділі судово–медичної екс-
пертизи потерпілих, обвинуваче-
них та інших осіб експерти пра-
цюють з живими.

— До нас приходять люди, як 
кажуть в народі «знімати побої», — 
каже завідувачка відділу Тетяна 
Бебко. — Ми фіксуємо наявність 
тілесних ушкоджень — синців, са-
ден, ран тощо. Експертизи прово-
дять лише на підставі постанови 
правоохоронних органів. Ми опи-
суємо наявні ушкодження, даємо 
відповіді на питання, які поставив 
слідчий. Основне — це ступінь 
тяжкості тілесних ушкоджень.

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

У багатьох фільмах можна поба-
чити експертів, які переслідують 
підозрюваних, допитують їх, зби-
рають докази на місцях злочинів. 
А потім  розповідають усе про час, 
місце та обставини подій. Однак 
це фільми… А як насправді?

Ми побували в Тернопільському 
обласному бюро судово–медич-
ної експертизи. Тут працюють 
експерти різних спеціальностей. 
Всі вони мають медичну освіту. 
Дехто тут працює десятки років. 
Вони кажуть, що стали експерта-
ми за покликом душі. «Випадкові» 
люди тут довго не затримуються.

Будівля бюро розташована на ву-
лиці Князя Острозького. Це непри-
мітне приміщення з пошарпани-
ми стінами та табличкою «Бюро 
судово-медичної експертизи». 
Нас привітно зустрів начальник 
установи та діючий експерт Ігор 
Юхимець. Ми дякуємо колективу 
за відкритість та щирість у спіл-
куванні. Вони розповіли нам про 
будні спеціалістів, цікаві випадки 
та проблеми установи.

Стелі падають, 
техніка — застаріла 

Начальник бюро Ігор Юхимець 
каже, що умови роботи експер-
тів нелегкі. І це не лише через 
специфіку їх роботи, адже що-
дня доводиться зіштовхуватися зі 
злочинами, смертю та людським 
горем, але й через суто побутові, 
матеріальні проблеми. Приміщен-
ня, де розташоване бюро, старе та 
давно потребує ремонту. Значна 
частина обладнання виготовлена 
ще за часів Союзу.

— Тернопільське обласне бюро 
навіть не має власного приміщен-
ня. Будівлю орендують у міської 
ради. Ціна оренди символічна — 
1 гривня на місяць. Фінансування 
бракує не те що на ремонт чи нове 
обладнання, а й на оплату пра-
ці. Заборгованість із зарплати — 
1 429 900 гривень, — каже пан Ігор 
під час нашого інтерв’ю.

Незважаючи на проблеми з 
фінансами, експерти виконують 
свою роботу. Щодня виконують 

РЕПОРТАЖ

ЯКІ ТАЄМНИЦІ РОЗКРИВАЮТЬ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКІ СУДМЕДЕКСПЕРТИ

За день може нікого не бути, 
а буває, що знімати побої прихо-
дять 10–12 людей, особливо після 
надто веселого святкування.

Шматочки вилучають 
та досліджують 

Переступивши поріг лаборато-
рії, одразу відчуваєш важкий за-
пах хімікатів. Це відділення судо-
во–медичної гістології. Шматочки 
внутрішніх органів і тканин дослід-
жують судово-медичні гістологи.

Якщо розтин тіла може займати 
кілька годин, то гістологічне дослі-
дження — кілька тижнів.

— Ми можемо визначити мор-
фологічні прояви захворювання, 
які були у людини, давність уш-
коджень, — каже завідувачка від-
ділення судово-медичної гістології 
Тетяна Барвінська. — Це досить 
тривалий процес. З тіла померлого 
вилучають шматочки, які доставля-
ють до нас. Приблизно тиждень за-
ймає лише виготовлення мікропре-
паратів, які будуть досліджувати.

Дослідження може тривати і 
місяць, якщо випадок складний.

Що таке мікросліди 
На місцях злочину, на знаряд-

дях травми можуть залишатися 
мікросліди, які важко навіть роз-
гледіти. Але вони можуть багато 
чого розповісти. Саме цими дослі-
дженнями займаються у відділенні 
судово–медичної цитології. Сюди 
привозять речові докази, на яких 
можуть лишитися такі сліди.

— Експерти нашого відділен-
ня займаються дослідженням 
мікрослідів на предметах, які 
вилучають з місця події, — пояс-
нює завідувачка відділення Ольга 
Ліщенко. — До прикладу — сліди 
крові на речовому доказі. Ми вста-
новлюємо, яка її видова належ-
ність, чи це кров людини, яка її 

Нам показали, як працюють різні відділи, чим займаються експерти та що входить у їх 
обов’язки. Кожен відділ працює у своїй сфері. Вони відповідають на питання слідства 

Біля входу до відділення криміналістики великий стенд з 
черепами. Це не муляжі. На них можна побачити сліди травм

групова, статева належність. Мож-
на встановити, з якої частини тіла 
походить кров.

Кров відбирають  
і в живих, і в мертвих 

У невеликому кабінеті відділен-
ня судово–медичної імунології 
працюють сім осіб — три експерти, 
три лаборанти та молодша медич-
на сестра. Спеціалісти кажуть — 
працювати в таких умовах важко.

— Ось доставили десять зразків 
крові померлих для встановлення 
групової належності, речові дока-
зи, — каже лікар судово–медичний 
експерт імунолог Галина Твор-
ко. — Ще є живі особи на відбір 
крові. Одночасно в цьому кабіне-
ті може бути дуже багато людей. 
Приміщення старе, мале. Деяке 
обладнання ще 80–х років. Сте-
ля потріскана, лиш дивись, щоб 
на голову не впало. 

Найбільш моторошним та за-
гадковим для більшості людей 
є місце, де досліджують трупи. 
На секційний стіл до судмедекс-
перта потрапляють тіла людей, які 

померли насильницькою смертю. 
Але до таких належать не лише 
вбивства. Це самогубці, люди, які 
померли за невідомих обставин, 
передчасні смерті, смерті невідо-
мих осіб тощо.

Дослідження тіл померлих від-
бувається в морзі обласної психо-
неврологічної лікарні. Начальник 
бюро судмедекспертизи та завід-
увач відділу експертизи трупів та 
чергових експертів Олег Стецюк 
каже — власного моргу вони 
не мають, на відміну від таких 
самих бюро в інших обласних 
центрах України.

Експерти чергують цілодобово. 
Коли стається вбивство чи зна-
ходять тіло померлого за невідо-
мих обставин — на місце разом 
зі слідчо-оперативною групою 
виїжджає експерт. Іноді ніч може 
бути спокійною, тоді працюють 
з документами, а іноді — кілька 
виїздів. 

А на питання, що найважче 
в роботі судмедексперта пан Олег 
каже: смертельні випадки з діть-
ми…
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Хтось помирає від 
власної необережності, 
хтось – від збігу 
обставин. Переважна 
більшість отруєнь — це 
наслідок дії алкоголю

Професії  Знаряддя вбивств, речові 
докази, що знаходять і вилучають 
правоохоронці з місць скоєння злочинів, 
навіть фрагменти, частинки тканин, 
внутрішніх органів померлих вивчають у 
цьому місці. Здається, що робота з такими 
речами не з простих. Адже у разі одного 
злочину з місця події можуть вилучити 
десятки таких об’єктів
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• У випадку порушень своїх прав трудові мігранти мають звернутися:
• до українського посольства і консульства;
• до місцевих правоохоронних органів;
• до уповноважених із захисту прав людини іноземних країн;
• до представництв Національної асоціації адвокатів України.

Куди звертатися за допомогою

СВІТЛАНА ПОВАР, 
МЕНЕДЖЕР З 
ПЕРСОНАЛУ АСОЦІАЦІЇ 
РОБОТОДАВЦІВ:

– Насамперед по-
трібно перевірити всі документи у 
посередника, через якого ви хочете 
офіційно влаштуватися на роботу 
за кордоном. Це має бути ліцензія, 
документи з податкової інспекції та 
інші дозволи. Також потрібно звер-
тати увагу на відгуки інших людей. 
Тернопіль не є дуже великим містом 
і люди, які користуються послугами 
посередників, між собою спілкують-
ся, знають переваги та недоліки 
різних посередників. Тому треба 
звертати увагу на відгуки.
Люди, які хочуть поїхати на заро-
бітки, приходять до посередника і 
обирають вільну доступну вакансію. 
Це може бути як різноробочий, так 
і спеціаліст певної галузі. Польський 
роботодавець, коли знаходить пра-
цівника, надає запрошення. На ос-
нові цього запрошення ми готуємо 
пакет документів. Можна одразу 
дізнатися всі умови праці, контакти 
роботодавця тощо. Я завжди раджу 
телефонувати роботодавцю, якщо 
є якісь питання чи потрібно звірити 
інформацію. Наші люди зазвичай 

цього не роблять.
Страхова компанія передбачає ряд 
страхових випадків. У цьому списку 
навіть передбачена сплата витрат 
на повернення тіла застрахованої 
особи у разі смерті. Страхова ком-
панія може покривати різні витрати 
у разі нещасних випадків, хвороб та 
смерті особи. Зазвичай і роботодав-
ці можуть допомагати заробітчанам 
у разі непередбачуваних ситуацій, 
але варто в будь-якому разі мати 
страховку.
Частіше люди нелегально їдуть пра-
цювати під час сезонних робіт. Якщо 
в теплицях та на різних підприєм-
ствах робота є незалежно від часу, то 
на полях можна працювати місяць 
– два. Поки заробітчанин приїде за 
кордон, оформить всі документи по 
біометрії, щоб працювати легально, 
то і закінчується віза або сезон.
Влаштовуючись на роботу за кордо-
ном через посередника, ви отриму-
єте документ з усією інформацією та 
контактами до роботодавця. Щоб 
перевірити посередника – варто 
дізнатися номер ліцензії агенції. 
Його можна перевірити на сайті 
Міністерства соціальної політики 
України. Саме цей державний ор-
ган займається видачею ліцензій і 
має точну інформацію про дійсні 
ліцензії.

Як влаштуватися легально і не 
потрапити у халепу

блокпості будуть інші «нормаль-
ні» прикордонники.

— Тоді водії сказали нам: «Ми 
не їдемо в Карлові Вари, а в Пра-
гу. Яка вам різниця, де працюва-
ти». Тоді люди знову запанікува-
ли, хоча гроші за роботу обіцяли 
ті самі, — продовжує розповідати 
Віталій Вітрук.

А пізніше водії знову попереди-
ли, що їдуть вони не в саму Пра-
гу, а у село поблизу. Заробітчанам 
вони пояснили, що мають задачу 
завезти їх туди, куди прямують. 
Якщо щось не подобається, по-
радили зв’язатися з менеджерами.

— Завезли нас у ліс, там сто-
яв двоповерховий будинок. Там 
зустрів куратор від фірми, яка і 
відправила українців на заробіт-

ки. Нам оголосили ціни: 250 євро 
за дорогу і 200 за вакансію. Ми 
розрахувалися. Тоді в нас попро-
сили паспорти, нібито на посе-
лення, — продовжує він.

Тяжко працювали 
у лісі 

Зранку групу на роботу ніхто 
не забрав, як і наступних кілька 
днів. Люди жили у глухому лісі 
у закинутому дитячому таборі 
поблизу міста Брно.

Почала закінчуватися їжа, гро-
ші були не у всіх. Декому вже з 
дому надсилали кошти на про-
живання. Та в магазин йти ні-
хто не ризикував, адже в людей 
не було документів, а в країні 
тривав суворий карантин. На-
прикінці тижня двоє людей від-
правилися у магазин, на щастя, 
на поліцію не натрапили.

На третій день приїхали укра-

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

Через коронавірус маленький 
бізнес тернополянина перестав 
приносити прибуток. Але сім’ю 
потрібно за щось годувати. Тому 
чоловік цього року вирішив поїха-
ти за кордон на заробітки.

Обіцяли до  3 000 
гривень на день 

— Однією любов’ю дитину 
не прогодуєш. На все потрібні 
кошти. Якщо їх немає, всі в надії 
на заробіток їдуть за кордон, — 
каже Віталій Вітрук.  

У соціальній мережі Instagram 
знайшов оголошення про набір 
працівників у курортне чеське 
містечко Карлові Вари.

— Кількість підписників 
на акаунтах фірми, де пропо-
нували роботу, напевно, зіграла 
ключову роль — понад 80 ти-
сяч, — продовжує чоловік.

Роботу обіцяли високооплачу-
вану — 1500–2500 крон на день 
(від 1800 — до 3000 гривень). 
Оплата фірмі — лише з заробіт-
ної плати, а також після приїзду 
заробітчани повинні дати гроші 
за дорогу.

Проблеми почалися 
на чеському кордоні 

Третього квітня поблизу Львів-
ського автовокзалу у мікроавто-
бус сіли десятеро українців, які 
зібралися на заробітки у Карлові 
Вари. Водій віддав їм запрошення 
на роботу від польської фірми, 
створеної за кілька днів до виїзду.

— Нас попередили, коли поля-
ки на кордоні питатимуть, куди 
їдемо, говорити, що по запрошен-
ню на роботу в Польщу, — гово-
рить тернополянин. — А на чесь-
кому кордоні прикордонники 
сказали нам їхати назад, бо ми 
не маємо документів.

У людей почалася паніка, та 
водій заспокоїв і повіз їх полями, 
пояснивши, що на наступному 

ПРОБЛЕМИ

ЗАМІСТЬ РОБОТИ, ОПИНИВСЯ В ЛІСІ
Робота  Невеликий бізнес 
тернополянина Віталія Вітрука зруйнував 
коронавірус. Але потрібно було годувати 
сім’ю, тому чоловік на позичені гроші 
відправився на заробітки за кордон. Та 
замість роботи в курортному чеському 
місті, його чекав відчай. Повернувшись 
додому, Віталій Вітрук тепер робить 
все, аби охочих поїхати на заробітки не 
обдурювали

їнці, назвали себе роботодавцями 
і забрали групу з собою, у ліс.

— Показували ділянку, яку по-
трібно садити. Земля там була вся 
в камінні, доводилося працюва-
ти киркою. Жінкам було дуже 
важко. Але роботодавці сказали, 
що маємо садити по 400 ялинок 
кожного дня, — каже чоловік.

За словами Віталія, за кожне 
посаджене дерево роботодав-
ці обіцяли платити п’ять крон 
(6 гривень), з яких дві посеред-
ники мали б забрати собі.

— Ми працювали по шість-
сім годин. Але висаджувати 
по 400 дерев було неможливо. 
Тоді роботодавці обернули си-
туацію на свою сторону та по-
грожували не виплатити гроші 
за роботу, бо не виконуємо нор-
ми, — каже тернополянин.

Не віддали грошей і 
погрожували 

Тоді через чат-групи в соці-
альних мережах люди знайшли 
інших роботодавців у Празі.

За виконану роботу колиш-
ні роботодавці Віталія мали б 
заплатити 22 тисячі гривень. 
Менеджери та куратори з фір-
ми, що відправила заробітчан 
у Чехію, обіцяли, що заплатять 
до 14 травня, однак цього так і 
не сталося.

Через деякий час людей по-
чали блокувати у переписках. 
Віталій писав у соцмережах про 
те, що з ним сталося. Разом з 
однодумцями вдалося на деякий 
час заблокувати сторінки фірми 
у соцмережах та навіть добитися 
виплати менше, ніж половини 
обіцяної зарплати.

А пізніше чоловіку почали по-
грожувати, якщо він і далі про-
довжуватиме розповідати правду. 
Та Віталій хоче, аби на його по-
милках навчилися інші.

Водій віддав 
заробітчанам 
запрошення на роботу 
від польської фірми, 
створеної за кілька 
днів до виїзду
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Поїхати на заробітки чоловіка змусив коронавірус. Оголошення про набір заробітчан шукав 
у соціальних мережах. Замість Карлових Вар працював у лісі, саджав на кам’янистій землі ліс

Чоловік став учасником філь-
му-розслідування, про тих, хто 
успішно заробляє, вводячи в ома-
ну заробітчан і про неспромож-
ність держави цьому запобігти.

«Робота за кордоном. Польща, 
Чехія, Фінляндія. Вакансії», — та-
кими оголошеннями заповнені 
соцмережі та сайти з оголошен-
нями. Утім нерідко виявляється, 
що це шахрайство.

Фільм-розслідування «Продам 
роботу (дорого)» — про тих, хто 
успішно заробляє, вводячи в ома-
ну заробітчан, та про неспромож-
ність держави цьому запобігти.

Зараз Віталій працює в сфері 
маркетингу. До кінця року точ-
но не планує їхати на заробітки 
за кордон. А далі, покаже час.

Цього разу обиратиме вакансії 
за рекомендаціями друзів.
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Чоловік блогерки вибачився за «голодну тусу» 

ЩО КОМЕНТУЮТЬ

Який парк? Тут існуючі 
парки вирізають?! Про що 
ви?! Може маленький скве-
рик?! Щоб рота закрити ні-
щебродам

Viktor Vitryk

Звичайно,парк і будівниц-
тво.Старі дачі ,занедбані ді-
лянки землі, бродячі пси  і 
підозрілі люди тільки ляка-
ють.То хто ж ці люди, що 
так ревниво підтримують  
цей безлад!!! Не слухайте їх, 
створюйте зелений мікрора-
йон і хай тішить нас своєю 
красою!!!!

Volodumura Kos 

От що-небудь аби пописати 
і себе накрутити. Як правило 
пишуть ті хто ніякого відно-
шення до цих дач немає. Про 
які зелені легені Ви пишете. 
Розвалені домики построєні за 
союзу і старі прогнивші садові 
дерева. Ні но ради справед-
ливості буол декілька гарних 
будиночків 3.на 4 метра без 
світла і документів а хотіли за 
ці срачі супер квартири. Хто 
в свій час документи виробив 
то може щось та і отримує. А 
ті що забили болт болт і полу-
чуть. А ділянка дійсно гарна і 
якщо появиться гарний парк з 
мікрорайоном то в чім справа. 
Хіба там будуть жити нннаші 
діти.знайомі чи родичі. Внас 
щоби небудували зразу комусь 
нетак. Ніби для когось а не 
для свої людей.

Кульба Ігор

Ділянка на перехресті вулиць Тарнавського та 
Головацького – уже без дерев. Їх зрізали під корінь. 
Немає і кущів – все вивозять

Повний текст 
та усі коментарі 
ви можете прочи-
тати за QR-кодом

Повний текст 
та усі коментарі 
ви можете прочи-
тати за QR-кодом

Хто б там через парк так 
ж*пу рвав.

Забудують жовтим поносом, 
як на Київській. Може скве-
рик якийсь зроблять, та й по 
всьому.

Дмитро Сух

там не буде парку!
Там буде бруківка, багато-

поверхова забудова і комер-
ційна нерухомість.Все.

Замість кількох гектарів зе-
леної зони.Який парк?

Nataliya Diduch
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Стаття зібрала майже 100 ко-
ментарів.

Нагадаємо, навколо земельної 
ділянки дачників, що розташова-
на у мікрорайоні «Аляска», ро-
ками тривали судові тяганини та 
суперечки навколо землі. Міська 
влада хотіла створити там новий 
парк та житлові комплекси. 

Однак користувачі дач не хо-
тіли віддавати землю. Суд став 
на сторону дачників і заборо-
нив владі чинити будь–які дії з 

ЗЕМЛЮ ТАКИ ЗАБРАЛИ! ЩО БУДЕ 
ЗАМІСТЬ ДАЧ НА ТАРНАВСЬКОГО 

Надал зуб давав, що там 
парк буде.

Natalia Ignashevic

Natalia Ignashevic коли зуб 
давав то пальці схрестив 

Сергій Савельєв

Нещирі вибачення бо людей 
взяли за одне місце...

Сергій Савельєв

зате на всіх центральних ка-
налах... можливо цього і хотів

Ульяна Пришляк

Так люди були проти парку, 
коли він там планувався. І зе-
лених активістів не було, які 
б відстояли побудову парку. 
Мабуть поміняли зелені кущі, 
на зелені долари.

Мирон Тимчук

Якби в роті росли гриби. 
Будемо будувати, люди потре-
бують житла. Хочете парку, 
їдьте в село, звідки приїхали!!!

Viktor Vitryk

А то, про який парк може 
йти мова!!!!! Зашурують дома-
ми як Співоче поле.....

Дана Телепач 

Дуже гарно якби був парк.

Оля Цвігун 

землею. Однак після тривалого 
«затишшя» на території почали 
вирізати дерева. Ділянку розчи-
щають. Журналісти «RIA плюс» 
дізналися, що там відбувається. 
Буде тут парк чи новий житловий 
квартал?

Більшість тих, хто залишив ко-
ментар до цього матеріалу, не ві-
рять, що на цій ділянці буде парк.

Публікуємо найцікавіші ко-
ментарі, зберігаючи орфографію 
дописувачів.

Люди такі наївні і вірять, 
що там буде парк. При нашо-
му то мері? Та подивіться, що 
робиться в місті... зрізаються 
всі дерева, все безглуздо за-
будовується, нищаться парки.

А тут така рівна територія, 
гарне місце. Людям заплатили 
гроші, щоб відмовилися від 
території. І для чого по ва-
шому, для парку?

Буде новий мікрорайон...  
можете і не сумніватися.

Хіба що, якби сьогодні ме-
ром міста стала інша людина, 
яка дійсно любить своє місто, 
може щось би та й змінило-
ся....

Iryna Edwards

Стаття зібрала 35 коментарів.
Нагадаємо, користувачів соцме-

реж обурило, як чернівецький ін-
стаблогер Олександр Заліско гуч-
но відзначав своє 29-річчя у день, 
коли вся Україна була у скорботі 
(День пам'яті жертв Голодоморів).

Заліско влаштував собі тема-
тичну вечірку на честь свого дня 
народження просто в Будинку 
Вчених у Львові. Серед гостей 
були і тернопільські блогери.

Скандал розгорівся після того, 
як фото з вечірки з'явились у со-
цмережі з підписом «Блогерська 
голодна туса». Шквал критики 
полетів у бік Заліска та його ві-
домих блогерів-друзів.

Після гучного скандалу україн-
ські блогери почали вибачатися.

Блогер Олександр Заліско по-
просив вибачення в людей, по-
чуття яких він зачепив. Також до 
нього приєдналися Таня Самбур-
ська та Олександр Куровський з 
дружиною Наталею Литвин.

Чимало наших читачів не ві-
рять у щирість вибачень блоге-
рів, мовляв, вони просто бояться 

Їм тепер вибачатися, як два 
пальці об стінку. Перше роби-
мо, а тоді й можна вибачитися. 
Нема ні культури ні моралі.

Galyna Malkevych

Пізно Івасю до школи --- 
що з тих вибачень, як нутро 
“гниле''.....

Vira Farion

Вибачається не через те що 
йому встидно а через те що 
багато великих компаній пе-
рестають з ними співпрацю-
вати через цю ситуацію. Їм 
зовсім не встидно, всі добре 
знали який це день.

Мар'яна Кораль

Такі коменти дивні. А то 
нічого що ці «блоХери»це 
творіння вашої недалекості?

Ви ж самі з хитрих ледарів 
зробили «відомих,заможніх 
персон»,і продовжуєте це 
робити.Вам самим цікаво що 
вони їли,де гуляли,що купили 
і де порадять купляти.

Не знаю жодного блоге-
ра,принципово рекламу не 
стала б замовляти ,не збира-
юся годувати ледарів.

Я розумію ще блоги які 
несуть дійсно користь,на-
приклад інформаційні,де 
висвітлюються дійсно важли-
ві теми-вивчення англ,пси-
хологія,література,та навіть 
здорове харчування…Такі 
блоги знайдуть свого читача 
і вони дійсно потрібні.Але 
ось ці всі,котрі висвітлюють 
своє життя. Враження склада-
ється,що у підписників нема 
власного,особистого життя….
ніколи не могла цього зро-
зуміти.

Ульяна Черніховська 

Колись Кіркоров казав «не 
важно що про тебе говорять, 
головне щоб говорили,і ти 
вже відомий» Вони ж блогери, 
їм тілько цього і треба було, 
побільше шуму. Їм по-й хто 
що про них каже. Чим більше 
ми шумимо тим краще для них.

Іван Залуцький 
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У День пам'яті жертв Голодоморів інстаблогери 
засвітилися на вечірці, яку ведучий свята у своїх сторіс 
назвав «голодною тусою»

втратити заробітки після такого 
скандалу. Публікуємо найцікавіші 
коментарі, зберігають орфографію 
дописувачів.
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ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 
097– 161-41-50 

З пані Ольгою розмовляємо у її 
кабінеті поміж прийомом пацієн-
тів. Кілька разів перериваємо ін-
терв’ю, щоб дітям, які приходять 
до лікарки, не доводилось довго 
чекати. За день Ольга Пилипчук 
приймає від 12 до 18 пацієнтів: 
хтось із них ще не вміє сам хо-
дити, хтось ховається за маму, 
хтось на контакт погоджуєть-
ся непросто, але підхід лікарка 
знайде до усіх. Нас теж зустрічає 
привітною усмішкою.

Що найбільше 
турбує пацієнтів

До слова, поліклінічне відді-
лення обласної дитячої лікарні 
має дуже привабливий вигляд. 
Коридори зовсім не схожі на лі-
карняні: тут кольорові стіни, 
нові меблі, а на підлозі для 
малюків розставили кумедні 
звірята-крісла-мішки. Як нам 
розповів заступник медичного 
директора з поліклінічної робо-
ти, такий ремонт вдалось зроби-
ти за кошти благодійника, який 
побажав залишитись невідомим.

Більше з біографії лікарки чи-
тайте в кінці матеріалу в блоці 
бліц-опитування. 

— З якими проблемами, пов’я-
заними з хворобами шкіри, ви 
найчастіше стикаєтесь?

— На першому місці серед усіх 
звернень — атопічні дермати-
ти. Вони виникають практично 
в 70% усіх малюків, починаючи 
з одного місяця. Це хронічне 
захворювання шкіри, яке ха-
рактеризується сухістю, свербі-
жем, висипами, що трапляються 
на складках, тильних сторонах 
рук, ніг, на передпліччях. Також 
внаслідок такого дерматиту може 
бути синдром «червоних щічок». 
Також часто трапляються алер-
гічні дерматити, контактні дер-
матити, які спричинені певними 
подразниками. Тут зазначу, що 
нам доводиться консультуватися 
з лікарями інших спеціальнос-
тей, зокрема і алергологом, аби 
визначити причини захворюван-

тячим кремом. А коли потрібно 
звернутися з проблемою до дер-
матолога?

— Усе залежить від віку ди-
тини і від типу симптомів. Бо 
це може бути і алергія, опік, 
натертість. Але якщо два-три 
дні симптоми не зменшуються, 
а зростають — раджу не гаяти 
часу. Особливо, якщо на по-
червоніннях є пухирі, або на-
віть виділення, якщо ділянка 
розчухів відкрита.

— Які випадки за час робо-
ти тут стали для вас найбільш 
вражаючими? Що запам’ята-
лось найбільше?

— Перше, що спало 
на думку, це важкий ви-
падок із новонародженою 
дівчинкою, який трапив-
ся у серпні. Дівчинка 
поступила з елемента-
ми ерозій, що спри-
чинені внаслідок 
тертя підгузника. 
Точно важко сказа-
ти, що саме стало 
причиною. Дитині 
було сім днів і вона 
потрапила у реані-
мацію з ексфоліа-
тивним дерматитом 
Ріттера. Досить рід-
кісне захворювання. 

На щастя, з ді-
вчин-

кою за-
раз усе 

добре. Та-
кож у мене 

є пацієнтка з 
особливим захво-
рюванням: бульоз-
ний епідермоліз 
шкіри та слизо-
вих. Такий випа-
док зустрічається 

нечасто.

У кабінеті іграшки  
і гарний настрій 

— Чи доводилось оглядати ді-
ток, які мали серйозні проблеми 
через те, що батьки не приділя-
ли достатньо уваги гігієні дитини 
або недостатньо часто змінювали 
підгузники?

— Таких складних випадків 
було небагато. Зазвичай, пе-
люшковий дерматит виявляють 
на ранніх стадіях. І мами одразу 
стараються звернутись за допо-
могою, адже симптоми не надто 
приємні: дитина постійно плаче, 
погано їсть, неспокійна вночі. 
Звісно, маму це турбує.

— Ви — дерматовенеро-
лог. Працюєте також з венерич-
ними захворюваннями в дітей?

— Друга частина означає, що 

я працюю із захворюваннями ді-
тей до 18 років, які пов’язані зі 
специфічними венерологічними 
або статевими хворобами: гоно-
рея, токсоплазмоз, навіть сифі-
ліс. Зазначу, що таких випадків 
за час моєї роботи тут практично 
не було. У випадках діагностики 
венеричними захворюваннями 
на допомогу приходить Облас-
ний шкірно-венерологічний 
диспансер, який надає як дис-
пансеризацію цих хворих, так і 
стаціонарне лікування 

— Чи немає у вас відрази 
до певних неприємних проявів 
на шкірі в дітей?

— Ні, в жодному випадку. 
Я завжди переймаюсь історія-
ми дітей. І кожному хочеться 
допомогти. Бо вони насправ-
ді дуже безпосередні і ніколи 
не обманюватимуть, якщо ти 
до них ставишся по-доброму.

— Бували випадки, коли дити-
на дуже боїться лікарів, і щоб її 
оглянути, доводиться витратити 
чимало часу?

— Звісно, є діти, які дуже 
плачуть або через свої симпто-
ми, або через те, що опинились 
в кабінеті лікаря і не знають, 
що їх чекає. На такі випадки 
у мене в кабінеті є кілька ігра-
шок, з якими я знайомлю малю-
ків, обов’язково запитую в них 
дозволу, коли хочу оглянути 
животик або спинку, а ще тут 
у мене є розмальовки і ми разом 
займаємось малюванням. Діти 

відчувають, що я не ображу їх, 
а лише хочу допомогти і далі 
усе йде добре.

Бліц-опитування 
— У якому віці вирішили, що 

хочете стати лікарем?
— Я це знала, відколи себе 

пам’ятаю. В дитинстві у мене 
був великий сенбернар, якому 
я завжди робила «уколи».

— Скільки разів на день дитині 
треба мити руки?

— Щоразу перед їжею, після 
кожного контакту з твариною, 
після туалету і за бажанням.

— А у вас вже є діти?
— Так, синочок, йому шість 

рочків.
— Скільки часу у відсотках за-

ймає робота з документами?
— Приблизно 40%. Всю ін-

формацію треба і записати 
в журнал, і ввести у комп’ю-
терну систему.

— Вам пропонували хабарі?
— Ні. Але завжди цінно, коли 

люди щиро тобі дякують за те, 
що ти допомагаєш дітям.

— Скільки було вашому най-
молодшому пацієнту?

— Сім днів, дівчинка, про яку 
я розповідала.

— Чого боїться дитячий лі-
кар-дерматолог?

— Що пацієнти залишать ка-
бінет без усмішки і зі сльозами. 

— Що побажаєте діткам?
— Чистих рук, щирих посмі-

шок та приємних подій.

ніг. Нещодавно був маленький 
пацієнт з вірусною бородавкою 
носа. Це може виникнути через 
тривале, неправильне викори-
стання масок, також недостатню 
гігієну рук такі випадки теж мо-
жуть трапитись. Віруси є всюди, 
і якщо на шкірі є подразнення, 
через нього вони можуть про-
никнути та перерости в папілому 
чи бородавку.

— До вас звертаються лише з 
направленням від педіатра?

— Бувають різні випадки, 
хтось приходить за направлен-
ням, попередньо проконсульту-
вавшись з сімейним педіатром, 
хтось звертається сам. У такому 
випадку направлення виписують 
наші педіатри.

— Як розпізнати момент, коли 
мама бачить почервоніння на шкі-
рі та може його усунути сама ди-

ня та якісно їх усунути. Також 
висипи часто з’являються внас-
лідок вірусних захворювань, і 
тоді ми обов’язково консульту-
ємось з інфекціоністами.

— Ви сказали про подразни-
ки. То що з речей повсякден-
ного вжитку може таким 
стати для дитини?

— Дуже різні речі, 
предмети г іг ієни 
і навіть іграшки. 
Неодноразово тра-
плялись випадки 
алергії на мило, 
гелі для вмиван-
ня, порошки для 
прання, присип-
ки. Також така 
реакція могла 
бути на медич-
ний сплав, що 
зустрічається 
в прикрасах, 
зокрема в се-
режках для ма-
леньких дівча-
ток. А ще зараз 
почаст ішали 
випадки кон-
тактних дер-
матитів після 
того, як дитина 
гралась зі слай-
мом (лизуном). 
Це не дивно, 
адже в таких іграш-
ках використовують хі-
мічні компоненти, які 
можуть спричинити 
таку реакцію. Хоча 
в таких речах зазна-
чено їх склад — бать-
ки не часто звертають 
увагу на це.

— На що звертати увагу, коли 
батьки обирають для дитини 
іграшки, предмети гігієни?

— Потрібно стежити за скла-
дом. Порошки для прання, 
мило, креми варто обирати 
лише спеціалізовані, з поміткою 
«для дітей». Якщо є проблеми — 
можна вибрати гіпоалергенні 
або засоби догляду за атопіч-
ною шкірою.

Коли дитячий крем 
не допоможе?

— Як часто батьки звертаються 
з проблемами бородавок та папі-
лом на шкірі в малюків?

— Дуже навіть часто. Зараз 
я працюю з освоєнням ново-
го методу їх видалення. Тобто 
їх можна усунути з допомогою 
азоту. Найчастіше трапля-
ються вірусні бородавки рук, 
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ВІД ЧОГО У ДІТЕЙ БУВАЄ АЛЕРГІЯ
Лікар до 30  Ольга Пилипчук, 29-річна 
лікарка дерматовенеролог Тернопільської 
обласної дитячої лікарні,  розповідає, що 
причиною проблем зі шкірою в малюка 
можуть стати речі, від яких ніхто не чекає 
біди

Ольга Пилипчук тримає у руках дерматоскоп. 
Цей прилад допомагає у дослідженні уражень шкіри 

Неодноразово 
траплялись випадки 
алергії на мило, гелі 
для вмивання, порошки 
для прання, присипки, 
та навіть на сережки
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Як культурно відповісти ні, якщо вважаєте питання недоречним

Чи доречно у світській розмо-
ві запитувати, чи вакцинований 
співбесідник?

З етичної точки зору світській 
розмові притаманні теми-табу, се-
ред яких: політика, релігія, гроші та 
здоров’я. Зважаючи на те, що пи-
тання вакцинації належить до те-

матики особистого здоров’я, воно 
вважається некоректним, оскіль-
ки стосується особистого вибору 
в конкретному медичному напрямі. 
Тому варто уникати обговорення 
питань вакцинації, — зауважує ви-
кладачка курсу з дипломатичного 
протоколу та етикету, доктор фі-
лософії з права, старший викладач 
кафедри міжнародного права та 
міграційної політики юридичного 
факультету ЗУНУ Вікторія Іванюк.

Схожі питання залежать від ото-
чення. Тож такі питання можна 
ставити не всім, переконана спів-
розмовниця.

— Тематика вакцинації є досить 
конфліктною, особливо беручи 
до уваги її аспекти щодо добровіль-
ності або обов’язковості. Оскільки 
в даному випадку можливі чис-
ленні дискусії, що можуть при-
звести до ускладнення стосунків 
між людьми, недоцільно ставити 
таке запитання ні в особистій, ні 
в суспільній комунікації. Разом з 
тим, є сфери життєдіяльності, де 
інформація про наявність вакци-
нації є необхідною для можливості 
здійснювати свою діяльність в її 
межах. Мова йде про професій-
ну сферу, де вакцинація особи є 

необхідною та обов’язковою для 
можливості здійснення нею своїх 
посадових обов’язків. У такій си-
туації запитання про факт вакци-
нації є допустимим, — пояснила 
фахівчиня.

До речі, можна і культурно від-
повісти «ні» на запитання про 
особисту вакцинацію, переконана 
викладачка.

— Перш за все, будь-яка бесі-
да повинна бути толерантною з 
підкресленням поваги до спів-
розмовника та вмінням ставити 
себе на місце партнера. Тому, 
якщо трапилась ситуація, коли 
вам поставили некоректне запи-
тання, варто перевести розмову 
на нейтральну тему або ухилитись 
від дискусії, використовуючи на-
ступні фрази: «Ваше запитання 
цікаве, однак мені здається, що 
ми певною мірою перейшли від 
теми нашої розмови…», «Вважаю, 
що слід обговорити інші аспекти 
питання вакцинації…», «Пропо-
ную повернутись до іншої теми, 
що сьогодні є більш актуальною…», 
«Мені б хотілось продовжити нашу 
розмову з обговорення іншого пи-
тання, зокрема…», — радить Вікто-
рія Іванюк.

Треба розрізняти право і обов'язок

Юридичний психолог Михайло 
Козюк каже, що є дві площини 
щодо питання надання інформації 
про те чи вакцинована людина: 
юридична і психологічна. 

Кожна людина повинна розумі-
ти, якщо хтось запитує про вак-
цинацію — значить є якась мета.
Людина може діяти так, як вва-
жає за потрібне внаслідок власних 
переконань, життєвих цінностей, 
особистої позиції, каже психолог.

— Потрібно розуміти, хто упов-
новажений державою на такі за-
питання. Якщо цю інформацію 
запитує людина, яка є представни-
ком держави чи іншої організації 
(лікарні — прим. ред.), що спря-
мовані на захист загальної безпеки 
території, регіону, громадськості чи 
населення, тоді людина зобов'язана 

надати таку інформацію. Напри-
клад, поліцейські запитують про 
вакцинацію для того, щоб запо-
бігти поширенню коронавірусної 
хвороби, — ділиться фахівець. 

Відповідати на таке запитання 
варто спокійно.

—  Спокійним тоном, врахову-
ючи особистість того, хто запитує, 
відповісти слід так: «Це є моя осо-
биста справа, мені не хотілося б це 
розповідати», — радить фахівець. 
Має значення саме внутрішня 
готовність особистості, громадя-
нина, виконувати правила цього 
ж середовища, дотримуватись 
певних соціальних стандартів які 
сьогодні «продиктовані» життям 
суспільства. Крім цього, важливим 
є відчуття власної відповідальності 
за людей, які нас оточують... 

Чи є діагноз медичною таємницею

Відповідно до ст. 32 Конституції 
України не допускається збирання, 
зберігання, використання та поши-
рення конфіденційної інформації 
про особу без її згоди, крім випад-
ків, визначених законом, і лише 
в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав 
людини. 

Крім того, ст. 286 Цивільного ко-
дексу вказує що на таємницю про 
стан здоров'я. Так, фізична особа 

має право на таємницю про стан 
свого здоров'я, факт звернення за 
медичною допомогою, діагноз, а 
також про відомості, одержані при 
її медичному обстеженні.

Лікарська таємниця або медична 
таємниця — інформація про стан 
здоров'я, яка стала відома про осо-
бу лікарю, обслуговуючому персо-
налу, посадовим особам та службо-
вому персоналу медичної установи 
при здійсненні ними своїх профе-
сійних обов'язків, відноситься до 
конфіденційної інформації. Така 
інформація вправі поширюватись 
лише за згодою особи. 

Адвокат Віталій Вітів пояснює, 
чи особиста вакцинація належить 
до медичної таємниці.

— Хоча МОЗ вважає, що це не 
порушує медичну таємницю, од-
нак, сама інформація про те чи 
було втручання  у здоров'я особи 
є медичною таємницею.

У зв'язку з цим вважаю, що 
поки не буде на нормативному 
рівні виключено інформацію про 
вакцинацію із переліку медичної 
таємниці, то запитання «чи ви 
вакциновані» —  поширюється й 
на медичну таємницю, — пояснює 
фахівець.

ПРАВО

«А ВИ ВАКЦИНОВАНІ?» ЧИ МОЖНА 
ЗАПИТУВАТИ ТАКЕ У ЗНАЙОМИХ
Етика  Про політику, релігію, гроші, а відтепер і вакцинацію, 
не прийнято говорити з незнайомцями чи малознайомими. 
Пандемія руйнує це базове правило.  Питання «А ви 
вакцинувалися?» тепер можна чути звідусіль. Чи етично таке 
запитувати, журналісти «RIA плюс» дізнавались у тернопільських 
психолога, фахівця з етики і юриста. Зібрали також коментарі 
тернополян, що вони думають з цього приводу

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

Півтора року ми живемо 
в умовах пандемії. Погодьтеся, 
це впливає на нашу поведінку і 
буденні розмови, запитання, які 
ми ставимо оточуючим.

Тернополяни активно обго-
ворюють питання вакцинації 
не лише серед близьких, а й 
у громадському транспорті, на ву-
лицях, у крамницях, в установах.

Одне — обговорювати щось, 
інше — переходити на особи-
стості. 

Де ця межа? І чи можна запи-
тувати у малознайомих людей про 
те, чи вони вакциновані?

Недавно запитала у свого спів-
бесідника, не близької мені лю-
дини, чи він вакцинований? Мені 
здалося, що питання цілком до-
речне, бо до того розмова велась 
жваво. На моє запитання чоло-
вік відповів: «Це моя особиста 
справа. Не хочу про це говорити». 

Після мого питання, здалось, що 
людина закрилась, тому більше 
не питатиму у не близьких мені 
людей про вакцинацію, — зізна-
ється тернополянка Ольга.

Тим не менше, МОЗ офіційно 
роз'яснило, що вакцинація — 

не медична таємниця. А що тоді? 
Це та інше з'ясовували журналіс-
ти «RIA плюс». Ми запитали у со-
цмережах, чи етично запитувати 
у людей чи вони вакциновані від 
коронавірусу? Ось що відповідали 
наші читачі:

Олена написала: «Не знаю чи 
етично, але запитують усі».

Надія вважає: «Це справа кож-

ного особисто. І чому хтось про 
щось має розповідати? Людина 
сама вибирає для себе. А для лі-
каря повинна бути помітка, но 
точно не на амбразуру в «Дії». 
Там, може, ще всі діагнози будуть 
писати?

Мар'яна відповіла: «Це теж 
саме, коли питають, яка в тебе 
зарплата».

Олена поділилася: «Залежить 
хто питає і в кого. Лікар — так. 
Той, в кого є повноваження це 
робити, так. І людина має від-
повісти. Хтось інший (маючи на 
те поважну причину) має право 
запитати, так само як і людина 
має право не відповісти».

Володимир написав жартома: 
«У вакцинованих — так, а у не-
вакцинованих — ні».

Андрій запитав: «Чи етично за-
питувати в людини, хвора вона на 
снід чи ні? Чи етично запитувати 
в людини, може вона мати дітей 
чи ні? Стан здоров'я людини, це 
її особиста справа». 

Психолог Михайло Козюк радить зважати на обставини

Адвокат Віталій Вітів 

Фахівчиня з етики Вікторія 
Іванюк радить бути 
толерантними 

Тема вакцинації є 
досить конфліктною, 
особливо беручи до 
уваги її аспекти щодо 
добровільності або 
обов’язковості
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 СЕРЕДА, 8 грудня

 UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Роздивись
06.25 М/с «Пiнгвиня Пороро»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.35, 02.10, 05.10 
Новини
07.05 Енеїда
08.05 Т/с «Краща половина»
09.10 Телепродаж
09.40 Т/с «Любов та помста»
11.35, 18.20 Соцiальне ток-шоу 
«По-людськи»
12.35 Д/с «Дикуни». Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго
13.10, 01.25 Прозоро: про 
актуальне
14.00 UA:Фольк
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 05.45 
Спорт
15.20 Концерт. Пiснi про кохання
16.30 Д/с «Свiт дикої природи»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Чемпiонат свiту зi стрибкiв 
в воду серед юнiорiв. Вишка 10 м, 
юнаки, фiнал
20.10 Чемпiонат свiту зi стрибкiв 
в воду серед юнiорiв. Трамплiн, 3 
м, дiвчата, фiнал В
22.00 Полюси
23.00 Перша шпальта
00.25 Т/с «Округ Дюрем»
02.05 Погода
03.00 Невiдомi Карпати
03.25 Д/с «Дикi тварини»
03.50 Д/ф «Олександр Довженко: 
Одеський свiтанок»
04.20 Безвинний у камерi 
смертникiв

 1+1
05.35, 04.50 «Життя вiдомих 
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок 
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.10 Х/ф «Рiзниця у вiцi» …
21.45 Т/с «Свати»
22.45 «Твiй вечiр»
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подiй 
дня»
23.55 Х/ф «Той, що бiжить 
лабiринтом 2»
02.50 Х/ф «Щелепи - 3» 

 IНТЕР
05.05 «Телемагазин»
05.35, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
IНТЕРом»
10.00, 11.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Лашкаво прошимо»
14.40, 15.40 «Вещдок»
16.30 «Вещдок. Особый случай»
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00, 03.45 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Большое дело»
23.50 Х/ф «Серед бiлого дня»
01.35 Х/ф «Перш, нiж я засну»
03.05 «М/ф»

 ICTV
04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей
04.20 Факти
04.40, 10.10 Громадянська 
оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм
11.20, 13.25 Х/ф «Таємний агент»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.20 Т/с «Пес»
17.50 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Хто хоче стати мiльйоне-
ром? Iгрове шоу Прем'єра
21.20 Т/с «Пес-6» 16+ Прем'єра
22.35 Т/с «Пес-2»

23.40 Т/с «Схованки»
02.35 Я зняв!

 СТБ
05.30 Т/с «Коли ми вдома»
06.00 Т/с «Комiсар Рекс»
08.50, 11.50 «МастерШеф Про-
фесiонали» …
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiк-
на-Новини»
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа» …
15.35, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05 «СуперМама» …
20.15, 22.50 Т/с «Швабра»
23.05 Т/с «Нiконов i Ко»

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.20 «Орел i решка»
09.25 Т/с «Надприродне»
13.00 «Суперiнтуїцiя»
15.00 Х/ф «Крок уперед: 
Революцiя»
17.00 «Хто зверху?» …
19.00 «Дiти проти зiрок»
20.45 Х/ф «Не такi»
22.50 Х/ф «Знаки»
01.00 Х/ф «Boss Level: Врятувати 
колишню»
02.35 «Служба розшуку дiтей»
02.40 «Зона ночi»
04.50 «Абзац!»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Т/с «Ромео i Джульєтта з 
Черкас»
10.30 Х/ф «День незалежностi»
13.20, 18.00 4 весiлля
14.10, 17.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
16.00, 03.15 Панянка-селянка
19.00 Одного разу пiд Полтавою
22.00 Т/с «#ЯЖЕБАТЬ»
23.00, 02.15 Країна У
00.00 Т/с «Батько рулить 2»
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
09.05 Х/ф «Эйр Америка»
11.15 Т/с «Ангелы»
14.50, 19.25 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
20.15, 21.10 Т/с «Ангелы-2»
22.05, 23.55 Т/с «CSI: Место 
преступления»
01.45 Т/с «Встречная полоса»
03.35 «Видеобимба-2»
04.15 «Джедаи-2018. Дайджест»
05.15 Телемагазины

 ЧЕТВЕР, 9 грудня

 UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Роздивись
06.25 М/с «Пiнгвиня Пороро»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.35, 02.10, 05.10 
Новини
07.05 Енеїда
08.05 Т/с «Краща половина»
09.10 Телепродаж
09.40 Т/с «Любов та помста»
11.35, 18.20 Соцiальне ток-шоу 
«По-людськи»
12.35 Д/с «Дикуни». Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго
13.10, 01.25 Прозоро: про 
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 05.45 
Спорт
15.20 Концерт. Пiснi про кохання
16.30 Д/с «Свiт дикої природи»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Чемпiонат свiту зi стрибкiв 
в воду серед юнiорiв. Трамплiн, 3 
м, дiвчата, фiнали
19.55 Чемпiонат свiту зi стрибкiв 
в воду серед юнiорiв. Вишка 10 м, 
юнаки, фiнали
22.00 Полюси
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях
00.25 Т/с «Округ Дюрем»
02.05, 03.00, 05.05 Погода
03.05 Невiдомi Карпати
03.30 Х/ф «Тiнi забутих предкiв»

 1+1
05.35 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок 
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана»
20.33 «Чистоnews 2021»
20.38 «Проспорт»
20.40, 21.05 Х/ф «Рiзниця у 
вiцi» …
21.45 «Право на владу 2021»
00.45 «ТСН: 10 вражаючих подiй 
дня»
00.55 Х/ф «Екс Махiна»
03.00 Х/ф «Щелепи - 4» 

 IНТЕР
05.00, 04.45 «Телемагазин»
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
IНТЕРом»
10.00, 11.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Клуб холостякiв» (16+) 
Прем'єра
14.35, 15.35 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особый случай»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00, 02.35 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Большое дело»
23.50 Х/ф «Афера по-амери-
канськи»
04.20 «М/ф»

 ICTV
04.05, 03.45 Скарб нацiї
04.15, 03.55 Еврика!
04.20 Факти
04.40, 10.10 Громадянська 
оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм
11.40, 13.25 Х/ф «Людина пiтьми»
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.25 Т/с «Пес»
16.50 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Анти-зомбi
21.20 Т/с «Пес-6» 16+ Прем'єра
22.40 Т/с «Пес-2»
23.45 Т/с «Схованки»
01.50 Х/ф «Таємний агент»

 СТБ
05.30 Т/с «Коли ми вдома»
06.00 Т/с «Комiсар Рекс»
08.55, 11.50 «МастерШеф Про-
фесiонали» …
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiк-
на-Новини»
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа» …
15.35, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05 «СуперМама» …
20.15, 22.50 Т/с «Швабра»
23.05 Т/с «Нiконов i Ко»

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.20 «Орел i решка»
09.20 Т/с «Надприродне»
12.45 «Суперiнтуїцiя»
14.45 Х/ф «Крок уперед: Все або 
нiчого»
17.00, 19.00 «Хто зверху?» …
21.00 Х/ф «Фантом»
22.50 Х/ф «Колiр з iнших свiтiв» 
01.00 «Вар'яти» …
02.35 «Служба розшуку дiтей»
02.40 «Зона ночi»
04.50 «Абзац!»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Т/с «Ромео i Джульєтта з 
Черкас»
10.30 Х/ф «День незалежностi. 
Вiдродження»
12.50, 18.00 4 весiлля
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
16.00, 03.15 Панянка-селянка

19.00 Одного разу пiд Полтавою
22.00 Т/с «#ЯЖЕБАТЬ»
23.00, 23.30, 02.15 Країна У
00.00 Т/с «Батько рулить 2»
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
09.30 Х/ф «Из Парижа с 
любовью»
11.20 Т/с «Ангелы»
14.50 «Затерянный мир»
17.55, 01.50 «Секретные мате-
риалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
19.25 «Воины дорог»
20.15, 21.15 Т/с «Ангелы-2»
22.10, 00.00 Т/с «CSI: Место 
преступления»
02.05 «Видеобимба-2»
04.15 «Джедаи-2018. Дайджест»
05.15 Телемагазины

 П`ЯТНИЦЯ, 10 грудня

 UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Роздивись
06.25 М/с «Пiнгвиня Пороро»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 02.00, 05.10 Новини
07.05 Енеїда
08.05 Т/с «Краща половина»
09.15 Телепродаж
09.45 Д/с «Дикуни»
10.15 Т/с «Любов та помста»
11.15, 18.20 Соцiальне ток-шоу 
«По-людськи»
12.15 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. 
Спринт, 10 км, чоловiки
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. 
Спринт, 7,5 км, жiнки
16.40 Д/с «Свiт дикої природи»
17.00, 01.05 Прозоро: про головне
19.10 Д/с «Особливий загiн. Супер 
- чуття»
20.00 Д/ц «Дика природа Чилi»
21.45, 00.05, 02.35, 05.45 Спорт
22.00 Д/ц «НЛО: Загубленi 
свiдчення»
22.55 Д/с «Боротьба за вижи-
вання»
00.20 Прозоро: про актуальне
01.55, 02.50, 05.05 Погода
02.55 Суспiльно-полiтичне ток-
шоу «Зворотний вiдлiк»
04.35 Вiдтiнки України

 1+1
05.55 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок 
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 Х/ф «1+1»
22.35 «Вечiрнiй квартал 2021»
00.45 Х/ф «Хочу, як ти»
03.05 Х/ф «Рiзники»

 IНТЕР
05.15, 23.00 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
IНТЕРом»
10.00, 11.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Без комплексiв» 
Прем'єра
14.30, 15.30, 00.50 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особый случай»
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Законослухняний 
громадянин»
03.25 Д/п «Хронiка пограбувань»
04.10 «Орел i Решка. Перезаван-
таження»

 ICTV
04.00 Служба розшуку дiтей
04.20, 01.15 Факти
04.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм
10.10, 21.30 Дизель-шоу …
11.40, 13.15, 23.00, 01.40 Скетч-
шоу «На трьох»
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.25 Т/с «Пес»
17.40 Скетч-шоу «На трьох» 16+ 
Прем'єра
18.45 Факти. Вечiр
20.05 Дизель-шоу 12+ Прем'єра
03.10 Я зняв!

 СТБ
05.25 Т/с «Коли ми вдома»
06.45, 19.00, 22.50 «Холостячка 
Злата Огнєвiч» …
10.30, 11.50, 14.50, 18.05 Т/с 
«Слiпа» …
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiк-
на-Новини»
23.35 «Битва екстрасенсiв»

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.25 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.30 «Орел i решка»
09.30 «Пекельна кухня»
11.35 «Екси»
13.35 «Дiти проти зiрок»
15.10 Х/ф «Репродукцiя»
17.20 Х/ф «Бладшот»
19.30 Х/ф «Зоряний десант»
22.00 Х/ф «Дум» 
00.00 Х/ф «Фантом»
01.30 «Вар'яти» …
02.00 «Служба розшуку дiтей»
02.05 «Зона ночi»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Т/с «Ромео i Джульєтта з 
Черкас»
10.30 М/ф «Воллi»
12.30, 18.00 4 весiлля
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд
16.00, 03.15 Панянка-селянка
19.00 Одного разу пiд Полтавою
22.00 Т/с «#ЯЖЕБАТЬ»
23.00, 02.15, 02.45 Країна У
00.00 Т/с «Батько рулить 2»
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
09.20 Х/ф «Кредо убийцы»
11.25 Т/с «Ангелы»
14.55 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15, 01.40 «Спецкор»
18.50, 02.10 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Гонщик»
21.45 Х/ф «Тревожный вызов»
23.35 Х/ф «Леди Кровавый бой»
02.50 «Совершенно секрет-
но-2017»
03.25 «Видеобимба-2»
04.15 «Джедаи-2018. Дайджест»
05.15 Телемагазины

 СУБОТА, 11 грудня

 UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.35 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 02.25, 05.35 Новини
07.05 М/с «Пiнгвиня Пороро»
07.55, 05.30 Погода
08.05 Д/с «Дикi Дива»
08.25 Вiдтiнки України
09.10 Телепродаж
09.40, 14.30 #ВУКРАЇНI
10.10 Х/ф «Обручка до весни» …
11.45 Д/ф «Якого любили всi»
13.10 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. 
Гонка переслiдування, 12,5 км, 
чоловiки
14.15 Мiста та мiстечка
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. 
Естафета 4х6 км, жiнки
16.35 Країна пiсень
17.00 Концерт. ВIА «Кобза»
18.15, 21.25 Д/с «Боротьба за 
виживання»
18.50 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
22.00 Д/ц «Дика природа Чилi»
23.00 Д/ц «НЛО: Загубленi 
свiдчення»

00.25 Х/ф «Сватання на 
Гончарiвцi»
01.55 Бiгус Iнфо
02.50 Афганiстан
03.40 UA:Фольк. Спогади

 1+1
05.55, 07.00 «Життя вiдомих 
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
17.30, 18.30 «Свiт навиворiт - 13. 
Еквадор»
19.30 ТСН
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Вечiрнiй квартал»
22.15 «Жiночий квартал»
23.35 «Свiтське життя. 2021»
00.45 Х/ф «Не впiймали - не 
злодiй»
03.15 Х/ф «Хочу, як ти»

 IНТЕР
05.05 «Телемагазин»
05.35 «Орел i Решка. Перезаван-
таження»
06.40 Х/ф «Чотири мушкетери 
Шарло»
09.00 «Готуємо разом. Домашня 
кухня»
10.00 «Все для тебе»
11.00 «Корисна програма»
12.00 Х/ф «Висота»
13.50 Х/ф «Дiвчина без адреси»
15.35 Х/ф «Весна на Зарiчнiй 
вулицi»
17.30 Т/с «Два серця» (12+) 1-2 сс
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Два серця» (12+) 3-4 сс. 
Заключна
22.20 «Концерт Таїсiї Повалiй 
„Сердце - дом для любви“»
00.35 Д/п «Таїсiя Повалiй. Сьогод-
нi i назавжди»
01.45 Х/ф «Малахольна»
03.50 «М/ф»

 ICTV
04.35 Скарб нацiї
04.45 Еврика!
04.55 Факти
05.20 Громадянська оборона
06.20 Т/с «Юрчишини»
09.15 Х/ф «Смертельна зброя»
11.30, 13.00 Х/ф «Смертельна 
зброя-2»
12.45 Факти. День
13.55 Х/ф «Смертельна зброя-3»
16.10 Х/ф «Смертельна зброя-4»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Термiнатор: Фатум» 
16+ Прем'єра
21.40 Х/ф «Термiнатор-3: Пов-
стання машин»
23.50 Х/ф «Ганна. Досконала 
зброя»
01.55 Прихована небезпека
02.50 Я зняв!

 СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.30 Х/ф «Клуб перших дружин»
07.50 «Неймовiрна правда про 
зiрок»
10.55 Т/с «Швабра»
19.00 «Україна має талант»
22.00 «МастерШеф» …

 НОВИЙ КАНАЛ
05.45 «Хто проти блондинок?» …
07.45, 10.00 «Kids time»
07.50 Х/ф «Готель для собак»
10.05 «Орел i решка. Земляни»
11.00 «Орел i решка. Чудеса свiту»
13.00 «Хто зверху?» …
15.00 М/ф «Кiт у чоботях»
16.50 М/ф «Ваяна»
18.50 Х/ф «Алiта: Бойовий 
ангел» …
21.15 Х/ф «Валерiан i мiсто тисячi 
планет» …
00.05 Х/ф «Одного разу в 
Голлiвудi»
03.20 «Зона ночi»

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Життя комах»
12.15, 23.45 Одного разу пiд 
Полтавою
17.15 Х/ф «До зустрiчi з тобою»
19.25 Х/ф «Лара Крофт: Розкра-
дачка гробниць»
21.30 Х/ф «Лара Крофт: Роз-

крадачка гробниць 2 - Колиска 
життя»
03.00 Країна У
03.25 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
09.15 «Випы и топы»
11.10 «Затерянный мир»
13.15 Х/ф «Загадки Сфинкса»
15.10 Х/ф «Бронежилет»
17.00 Х/ф «Охранник»
19.05 Х/ф «Патруль времени»
21.00 Х/ф «Марсианин»
23.55 Х/ф «Мина»
02.00 «Видеобимба-2»
03.00 «Совершенно секрет-
но-2017»
05.15 Телемагазины

 НЕДIЛЯ, 12 грудня

 UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.35 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 18.00 Новини
07.05 М/с «Пiнгвиня Пороро»
07.55, 08.15, 05.05 Погода
08.20 Д/с «Дикi тварини»
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя Україн-
ської Греко-Католицької Церкви
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви 
в Українi
13.30 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. 
Естафета 4х7.5 км, чоловiки
15.20 Бiатлон. Кубок свiту. III 
етап. Гонка переслiдування, 10 
км, жiнки
16.30 Студiя «Дорога до Пекiна»
17.05 Концерт. Наталiя Валевська
18.15 Д/ф «За вашу i нашу 
свободу»
19.15 Д/с «Боротьба за вижи-
вання»
19.55 Д/с «Тваринна зброя»
21.00, 00.25, 05.10 Тиждень на 
Суспiльному
22.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
23.55 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
01.15 Д/с «Дика планета»
02.00 Торговцi мрiями
02.50 Х/ф «Iван Франко»
04.30 Проєкт «Свої»

 1+1
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 03.40 «Свiт навиворiт»
16.30, 17.30 «Мандруй Україною з 
Д.Комаровим»
18.30 «Свiтське життя. 2021»
19.30, 04.50 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Роман з каменем»
23.10 Х/ф «Перлина Нiлу»
01.15 Х/ф «Вiйна подружжя 
Роузiв»

 IНТЕР
05.05 Х/ф «Весна на Зарiчнiй 
вулицi»
07.00 Х/ф «Четверо проти 
кардинала»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя»
13.35 «Вещдок. Большое дело»

18.00 Х/ф «Законослухняний 
громадянин»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «Вiтряна рiка»
00.05 Х/ф «Вирок» …

 ICTV
04.25 Скарб нацiї
05.35 Еврика!
05.40 Факти
06.05 Прихована небезпека
07.00 Секретний фронт
08.00 Анти-зомбi
09.00 Громадянська оборона
10.00, 10.55 Хто хоче стати 
мiльйонером? Iгрове шоу
11.55, 13.00 Х/ф «Ганна. Доскона-
ла зброя»
12.45 Факти. День
14.20 Т/с «Пес»
18.45 Факти тижня
20.40 Х/ф «Термiнатор-5: еенеза»
23.10 Х/ф «Термiнатор-4: Нехай 
прийде спаситель»
01.30 Х/ф «Людина пiтьми»
03.10 Я зняв!

 СТБ
05.15 Т/с «Було у батька два сини»
09.25 «МастерШеф» …
13.45 «СуперМама» …
18.40 «Битва екстрасенсiв»
21.00 «Один за всiх»
22.10 «Таємницi ДНК»

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 23.50 «Вар'яти» …
07.50, 09.45 «Kids time»
07.55 М/ф «Татко гусак»
09.50 Х/ф «Бригада „М“
11.40 М/ф «Ваяна»
13.40 Х/ф «Алiта: Бойовий 
ангел» …
16.05 Х/ф «Валерiан i мiсто тисячi 
планет» …
19.00 Х/ф «Вiдьмина гора»
21.00 Х/ф «Першому гравцю 
приготуватися» …
02.00 Профiлактика

 TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 М/ф «Життя комах»
10.45 М/ф «Принцеса та жаба»
12.30, 23.25 Одного разу пiд 
Полтавою
17.00 М/ф «Супер Шiстка»
19.00 Х/ф «Атака кобри»
21.15 Х/ф «G.I.Joe: Атака кобри 2»
02.40 Країна У
03.10 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

 2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
08.25, 01.05 «Затерянный мир»
11.25 Х/ф «Морской пехотинец-2»
13.20 Х/ф «Морской пехотинец-3: 
Тыл»
15.05 Х/ф «Морской пехотинец-4»
16.55 18 тур ЧУ по футболу 
«Динамо» - «Заря»
19.00 Х/ф «Оружейный барон»
21.20 Х/ф «Выхода нет»
23.20 Х/ф «Допрос»
02.00 «Видеобимба-2»
04.25 «Лучшее»
04.30 «Джедаи-2018.  
Дайджест»
05.15 Телемагазины
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РЕКЛАМА

Біля Бучацького храму напередодні престольного свята Архистратига Михаїла у 
стовбурі зрізаного дерева знайшли два зображення хреста

Архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон звершив 
Божественну літургію у Свято-Михайлівському храмі

Отець Тарас каже, достеменно 
навіть вчені бояться тлумачити зна-
чення такого нерукотворного образу.

— Надіємося на краще. Хрест, як 
завжди, є символом віри християни-
на. Під хрест підходять люди, пара-
фіяни. Вони шукають захист у того 
хреста, на якому був розіп'ятий Ісус 
Христос. Хрест — це зброя христи-
янина, — каже священник.

Хрести наче 
намальовані 

Образ хреста, за словами отця Та-
раса, обнадіює людей. Тому що, коли 
вони йдуть поряд з хрестом, то йдуть 
із Господом Богом, з його допомогою.

21 листопада духовенством було 
звершено освячення нерукотворних 
хрестів та поставлено на середині хра-
му, щоб усі охочі могли побачити та 
приклонитися до унікальної знахідки.

Отець Тарас забрав зруб із неру-
котворними образами хреста до Бу-
чацького Свято-Михайлівського хра-

му. Там всі охочі можуть торкнутися 
зруба з нерукотворним чудом.

— Ми ті колоди не чіпаємо. Хоча 
нам радили врізати і зробити з них 

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

Напередодні престольного свя-
та Архистратига Михаїла на Тер-
нопільщині чоловіки виявили два 
хрести, коли розрубали пень зріза-
ного ясена. Цікаво, що старий ясен 
ріс на території Свято-Михайлів-
ського храму. Тому до храмового 
празника, кажуть священники, 
сталося справжнє чудо.

Журналістка «RIA плюс» поспілку-
валася з отцем Тарасом — священни-
ком храму святого Миколая у Бучачі. 
Саме парафія цієї церкви першою 
сповістила парафіян про подію.

Хрест — це зброя 
християнина 

Цьогоріч розчищували старі дерева 
навколо Бучацького Свято-Михайлів-
ського храму, розповів отець Тарас. 
Вони затінювали храм і загрожували 
падінням. 

— Зрізали тоді не одне дерево. Вліт-
ку дерев'яні колоди були у місцевому 
комунальному господарстві. А восени 
чоловіки почали готувати дрова. Роз-
кололи одну колоду — з'явилося два 
хрести: з одної і другої сторони, — 
каже священник. — Після такої зна-
хідки чоловіки одразу зателефонували 
мені і сказали: «Отче, то з тих ясенів, 
які росли біля церкви».

Ці хрести — не є ідентичними. 
Один — трохи більший, темніший 
хрест на світлішому фоні, інший — 
навпаки.

НЕРУКОТВОРНИЙ ХРЕСТ З'ЯВИВСЯ 
НА ЗРУБІ ДЕРЕВА
Віра  У Бучачі виявили нерукотворний 
хрест Господній на зрубі дерева. Що 
це значить для християн? Коли і де 
можна доторкнутися до зруба, яка сила 
насправді ховається за цим чудом, 
з'ясовували журналісти «RIA плюс»

дошки, одіти у рамки. Боїмося, щоб 
через років 50 наші діти не зрозуміли, 
що це за дошки у рамках і звідки 
насправді хрести. Тому зберігаємо 
зруб у колоді, — пояснює священник.

Це перше об'явлення нерукотвор-
ного образу хреста на Тернопільщині, 
каже о. Тарас, який 44 роки служить 
священником.

— Хрести ніби художником на-
мальовані, дуже рівно. Цікаво, що 
заглибин чи нерівностей не мають, 
поверхня гладка, рівна з колодою. Бо 
на перший погляд можна подумати, 
що вони відділилися від колоди. Але 
коли рукою проводиш, то рівно із 
прорубом, — розповідає отець Тарас.

З'явився образ 
Богородиці

На темнішому хресті з'явився лик 
Матері Божої, каже священник Бу-
чацького Свято-Михайлівського хра-
му, де зберігається чудозруб, отець 

Нерукотворні хрести 
освятили і поставили 
посередині храму, щоб 
охочі могли побачити 
та приклонитися до 
унікальної знахідки

Віктор.
— На днях мене повідомили пара-

фіяни, що побачили обличчя Бого-
родиці на темнішому хресті. Я в цьо-
му переконався, — каже отець Віктор. 
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Бучацький Свято-Михайлівський 
храм відкритий у середу і п'ятницю з 
12.00 до 14.00. У суботу, коли бого-
служіння, — з самого ранку до обіду. 
У неділю — також.
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В аптеці:
— Скажіть, будь ласка, а ці ліки 
проти застуди добрі?
Аптекар, шморгаючи носом:
— Дуже. Я сам давно їх приймаю.

***
— Всі неприємності колись закінчу-
ються, повірте мені.
— А ви, оптиміст, однак.
— Ні, я — сторож на цвинтарі.

***
Мене ображають усі кому не лінь-
ки. На мою думку, ледарі найдо-
бріші люди на світі.

***
Якщо сплячому кошатнику вночі 

покласти на груди цеглу, то він всю 
ніч дбатиме про неї, вкриватиме і 
боятиметься повернутися.

***
Молодий викладач соціології 
наводить приклад фобії з влас-
ної практики: «От увечері в клуб 
приходиш, там стриптизерки 
танцюють. Хочеш їй гроші в труси 
засунути, а вона повертається і 
каже:
— Вітаю! А о котрій у нас завтра 
лекція?»

***
— Люсю, нам треба на якийсь час 
розлучитися.

— Ти мене розлюбив?
— Ні, просто скоро Новий рік, я не 
маю грошей на такі витрати.

***
За 30 років я змінив уже 10 моні-
торів. А кактус як стояв біля нього, 
так і стоїть.

***
Якщо я бачу, що людина схвильо-
вана чи засмучена, то намагаюся 
як слід на неї накричати, щоб вона 
заспокоїлася. Цьому мене навчили 
батьки.

***
— Дівчинко, а ти знаєш, що цукер-
ки є шкідливими? Потовстішаєш, 

зуби жовті будуть.
— А мій дідусь прожив до 106 
років! І усі зуби були в нормі!
— Що, він щодня їв цукерки?
— Ні, він не ліз не у свою справу.

***
Вихід із квартири потрібно зробити 
платним. Це могло б розв'язати 
економічні проблеми країни.

***
Ось би зробити вдома прибирання 
та натиснути «Зберегти»!

***
Вона знала собі ціну, але зазвичай 
завищувала її.

***

РОЗВАГИ



ОВЕН У вас буде час 
обдумати кожну свою 

дію, ще раз прокрутити в голові 
всі важливе рішення, підви-
щиться рівень концентрації. Але 
слідкуйте за тим, щоб грудень не 
перетворився на місяць лінощів: 
прокрастинація стати ворогом.

ТЕЛЕЦЬ У вас буде чудо-
ва нагода прислухатись 
до себе та своїх бажань. 

Гарним рішенням буде виді-
лити час на похід у спа та різні 
косметичні процедури: догляд 
за собою принесе вам не тільки 
задоволення, а й впевненість. 

БЛИЗНЮКИ Можуть 
погіршитись стосунки з 
найріднішими, можливі 

сварки через пустощі. Вам слід 
звернути увагу на свою пове-
дінку та те, як ви ставитесь до 
ситуацій.  

РАК Кожна подія буде 
несподіваною. Вам 
здаватиметься, що так 

швидко не можуть відбуватися 
такі чудові події. Однак не варто 
втрачати пильність: зверніть 
увагу на своє здоров'я, не дайте 
йому вас підвести.

ЛЕВ Успіх супрово-
джуватиме скрізь, а 
особливо щодо здоров'я. 

Ви нарешті позбавитеся вантажів 
минулого й увійдете впевненим 
кроком у новий сезон. Однак 
вам варто бути обережними до 
деяких людей.

ДІВА Можливі нові 
перспективи на роботі, 
можуть з'явитися нові 

колеги, мабуть, підвищення. А 
от щодо кохання, то вам варто 
не поспішати з рішеннями, при-
дивлятися до партнера краще, 
зрозуміти своє почуття.

ТЕРЕЗИ Можуть су-
проводжувати невдачі 
та фінансові кризи. 

Перегляньте своє ставлення до 
грошей, обумовте нові умови з 
партнерами. Натомість у стосун-
ках з коханими та близькими все 
лише покращиться.

СКОРПІОНИ Цього міся-
ця можуть розраховувати 
на хорошу фінансову по-

душку, тож якщо навіть і будуть 
якісь економічні проблеми, вони 
стовідсотково увінчуються вирі-
шенням. Варто звернути увагу на 
того, хто поруч.

СТРІЛЕЦЬ Вас захопить 
ця неймовірна новорічна 
атмосфера, тож повністю 

присвятіть себе родині, підго-
товці до свят. Однак це не може 
не позначитися на якості роботи: 
зверніть увагу на стосунки з 
керівництвом.

КОЗЕРІГ Варто звернути 
увагу на те, як партнер 
ставиться до вас і поду-

мати, що потрібно зробити для 
покращення стосунків. Однак 
буде в грудні і плюс: на вас че-
кають великі сюрпризи від долі. 
Можливо, переїзд.

ВОДОЛІЙ Для ваших 
партнерських стосунків 
зараз найкращий період! 

Візьміть себе в руки й зробіть 
крок у новий кар'єрний етап. Те 
саме чекає на вас із взаєминами 
в сім'ї: як з коханою людиною, 
так і з найріднішими.

РИБИ Ну як же працю-
вати, коли потрібно готу-
ватися до Нового року? 

Однак це точно не виправдання 
прокрастинації, у грудні варто 
забути це слово. Але грудень 
подарує вам найцінніше – вирі-
шення проблем зі здоров'ям!

РЕКЛАМА28
RIA плюс,  

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

Гороскоп успіху

АНЕКДОТИ

СЕРЕДА, 
8 ГРУДНЯ

-8°С     -4°С -6°С     -3°С

ЧЕТВЕР, 
9 ГРУДНЯ

-10°С     -2°С -5°С     -3°С

П’ЯТНИЦЯ, 
10 ГРУДНЯ

-2°С     +2°С -1°С     +0°С

СУБОТА, 
11 ГРУДНЯ

-4°С     +2°С -6°С     +1°С

НЕДІЛЯ, 
12 ГРУДНЯ

-1°С     -1°С +1°С     +7°С

ПОНЕДІЛОК, 
13 ГРУДНЯ

+1°С     +2°С -1°С     +2°С

ВІВТОРОК, 
14 ГРУДНЯ

-1°С     -0°С -1°С     -0°С

Погода у Тернополі

СИНОПТИКГІСМЕТЕО

Цього тижня  
іменини  
святкують

8 грудня: 
Олександр, Андрій, 
Василь, Віктор, Григорій, 
Іван, Іларіон, Клим, 
Кузьма, Микола, Павло, 
Петро, Семен, Серафим, 
Ян, Ярослав, Магдалина.

9 грудня:  
Афанасій, Василь, Георгій, 
Данило, Єгор, Іван, Ілля, 
Інокентій, Михайло, 
Назар, Микола, Петро, 
Тихон, Юліан, Яків, Ян.

10 грудня: 
Олексій, Андрій, Борис, 
Василь, Володимир, 
Вольдемар, Всеволод, 
Гавриїл, Дем'ян, Дмитро, 
Іван, Микола, Роман, 
Серафим, Сергій, Теодор, 
Федір, Яків, Ян, Фекла.

11 грудня: 
Олексій, Андрій, Василь, 
Григорій, Данило, Іван, 
Костянтин, Микола, 
Павло, Петро, Рафаель, 
Серафим, Сергій, Степан, 
Теодор, Тимофій, Федір, 
Фома, Харитон, Ян, 
Анісія, Анна, Парасковія.

12 грудня: 
Акакій, Данило, Денис, 
Іван, Микола, Ян.

13 грудня: 
Андрій, Іван, Ян.

14 грудня: 
Антон, Дмитро.

***
Онучко, всі люди кажуть, що ти 
вже спиш зі своїм нареченим.
— Люди тобі наговорять, 
бабусю, ти їх більше слухай, у 
них якщо з кимось переспиш — 
то вже відразу наречений!

***
— Яка різниця між верблюдом 
та людиною?
— Верблюд може тиждень 
працювати й не пити, люди-
на може тиждень пити й не 
працювати.

***
— Дружино, а що ти більше не 
носиш свій пояс на схуднення?
— Не налазить.

***

МОНТАЖ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

ТРАНСПОРТ ОБЛІПИЛИ РЕКЛАМОЮ

З одного ракурсу

Як змінився 
транспорт за роки

БУЛО:
Тролейбусні маршрути почали 
працювати у місті 31 грудня 
1975 року. Так монтували лінії 
електропередач

БУЛО:
Раніше на громадському транспорті 
не було нічого зайвого – лише 
табличка з маршрутом

СТАЛО:
Сучасні тролейбусні маршрути 
з’єднують кілька районів міста та 
прилеглі населені пункти

СТАЛО:
Тепер майже увесь транспорт 
обліплений різною рекламою, а 
всередині – оголошеннями


