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НА ПРИЙОМ ДО «ЦІЛИТЕЛЬОК»
ЯК ВИДУРЮЮТЬ ГРОШІ: МИ ПЕРЕВІРИЛИ
 Зневірені люди вірять народним

цілителям, ворожкам, бабцям, які
виливають віск і нібито лікують
від хвороб. Заради одужання
«пацієнти» готові приймати
невідомо що і ще й платити за це
величезні кошти
 Гарантії? Ніяких. Ми вирішили

перевірити, як працює цей бізнес
та у яку халепу можна потрапити.
Отож провели експеримент. Чим
він закінчився? Читайте далі
с. 6
РЕКЛАМА

ГОЛОВНЕ
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1000 ГРИВЕНЬ ЗА ВАКЦИНАЦІЮ
МАРІЯ БОЧАН, 096– 286‑68‑23, MARIIA.
BOCHAN@GMAIL.COM

19 грудня стартує ініційована
Президентом України державна
програма «єПідтримка», спрямова‑
на на підтримку бізнесу, який най‑
більше постраждав під час пандемії
COVID‑19, шляхом стимулювання
попиту серед громадян. Відповідна
постанова була ухвалена 9 грудня
на черговому засіданні уряду. Про
це повідомляє Тернопільська об‑
ласна держадміністрація на своєму
офіційному сайті.

Суть програми
«Для уряду дуже важливо підтри‑
мати той бізнес, який зіштовхнув‑
ся зі значними викликами під час
пандемії. Нарахування 1 000 грн
всім українцям, які пройшли пов‑
ний курс вакцинації від COVID‑19,
не лише стимулюватиме громадян
робити щеплення, а дозволить під‑
тримати найбільш вразливі галузі,
зокрема сферу культури і спорту,
транспортну галузь», — зазначила
перший віце-прем’єр-міністр еко‑
номіки України Юлія Свириденко.
Програмою передбачено, що всі
повнолітні громадяни України, які
пройшли повний курс щеплення
проти COVID‑19, зможуть отри‑
мати 1000 грн від держави. За ці

кошти вони матимуть можливість
придбати абонемент у спортзал
чи фітнес-клуб, відвідати кіноте‑
атр, театр, музей, купити квитки
на залізничні та авіаперевезення
по Україні, придбати книжки.
Програма реалізовуватиметься
в декілька етапів. З 19 грудня по‑
слуга стане доступна в мобільно‑
му застосунку «Дія». Це — найш‑
видший і найпростіший спосіб.
На другому етапі (3 квартал
2022 року) буде запропоновано
альтернативний механізм нараху‑
вання, над яким зараз працюють.
Всі, хто відповідає цим критері‑
ям, зможуть відкрити поточний ра‑
хунок «єПідтримки» зі спеціальним
режимом використання та обрати
послугу «єПідтримка» в застосун‑
ку «Дія». Наразі участь у програмі

З 19 грудня послугу
можна отримати
винятково в
застосунку «Дія».
Тому закликаємо не
вірити шахраям
беруть 6 банків: Monobank, Аль‑
фа-банк, А‑Банк, ПриватБанк,
Укргазбанк, Ощадбанк. Поступо‑
во будуть долучатись і інші банки.

АРХІВ РЕДАКЦІЇ

Гроші  З 19 грудня почнуть видавати
тисячу гривень за вакцинацію. Ця
державна програма спрямована на
підтримку бізнесу. Що потрібно для
участі? Розповідаємо

1000 гривень можна витрати не на всі послуги. На що саме, читайте в матеріалі
Використати вже наявний рахунок
в банку — неможливо.
Кошти надаються на 4 місяці з
моменту отримання, витратити їх
можна як онлайн, так і офлайн.
Банки розпізнаватимуть катего‑
рію при оплаті, тому витратити
гроші на інші цілі, перевести їх
на картку, зняти готівкою — буде
неможливо.
Програму реалізують Мінеконо‑
міки та Кабінет Міністрів України.
Команда Мінцифри розробляє тех‑
нічну частину послуги у застосунку
«Дія».
Зазначимо, що з 19 грудня по‑

Послуга поки недоступна
З 13 грудня розпочали прийма‑
ти заявки на виплату тисячі гри‑
вень за вакцинацію, повідомило
РБК-Україна.
Скористатися програмою мо‑
жуть всі громадяни України, яким
більше 18 років, щеплені двома
дозами вакцини, незалежно від
того, коли вони її отримали.
На першому етап тисячу гри‑
вень зможе отримати кожен по‑
внолітній українець, який:
— пройшов повний курс вак‑
цинації від COVID‑19;
— оформив «зелений»
COVID-сертифікат у додатку
«Дія»;
— оформив спеціальну картку
«єПідтримка» в одному з бан‑
ків, які беруть участь у програмі
(це можна зробити онлайн або

в офлайн-відділенні банку).
З 13 по 29 грудня необхідно
через додаток подати заявку
на отримання грошей у цьому
році. Проте усе виявилося не так
просто.
— У «Дії» я зареєструвалась
близько двох місяців тому, саме
через ковід-сертифікат, — пові‑
домляє тернополянка Ольга. —
Дізнавшись про програму «єПід‑
тримка» вирішила нею скориста‑
тись. У застосунку «Дія» у мене
згенеровані обидва COVID-сер‑
тифікати. Заявку вирішила подати
за інструкцією 13 грудня. Проте
усе, що мені вдалось зробити —
це перейти у розділ «Послуги».
Там відображалось лише кілька
пунктів, і серед них потрібного
пункту «єПідтримка» не знайш‑

лось.
Пошук теж не знайшов його.
Пробувала і великі перші літери,
і без них. Але у відповідь лише
«За вашим запитом не знайдено
жодної послуги».
У додатку «Дія» 13 грудня став‑
ся збій. У користувачів не заван‑
тажуються послуги. Про це пові‑
домляє РБК-Україна.
Проблеми в основному спосте‑
рігаються у користувачів iOS. Од‑
нак також є проблеми і у корис‑
тувачів Android.
У «Дії» поки не коментують
збій.
Відзначається, що вранці були
проблеми із сертифікатами, але
в «Дія» кажуть, що це з боку елек‑
тронної системи охорони здоров'я
був збій і його вже виправили.

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

слугу можна отримати винятково
в застосунку «Дія». Тому закли‑
каємо не вірити шахраям, які бу‑
дуть пропонувати витратити гроші
в інших місцях або перевести їх з
діджитал-картки в готівку. Кібер‑
поліція буде уважно відстежувати
всі підозрілі ситуації та виплати.

Як отримати
виплату?
Є три нюанси, передає РБК-У‑
країна.
Тільки «Дія».
Як повідомив Федоров, на пер‑
шому етапі виплата буде доступна
з 19 грудня тільки в додатку «Дія».
Звичайна карта не підходить. От‑
римати тисячу гривень за вакцина‑
цію на звичайну карту не можна.
Для цього потрібно оформити
спеціальну віртуальну карту «єПід‑
тримка» в одному з банків‑парт‑
нерів. Відкрити карту можна буде
і онлайн, і офлайн. Зняти гроші з
картки або перевести їх на іншу
картку не можна. Один з банків,
який бере участь у програмі, пові‑
домив, що на обробку заявки буде

потрібно до 5 днів.
Не всі сертифікати.
Для участі в програмі на пер‑
шому етапі приймаються тільки
«зелені» сертифікати і тільки в до‑
датку «Дія».
А ось сертифікат з порталу «Дія»
або паперовий від сімейного лікаря
не підходять.
Нагадаємо, раніше повідомля‑
лося, що для того, щоб отримати
тисячу гривень за вакцинацію цьо‑
го року потрібно оформити заявку
на виплату до 29 грудня.
Зазначимо, раніше в Кабміні
повідомляли, що працюють над
альтернативою «Дії» для тих, хто
не має можливості отримати ви‑
плати через додаток.

Довідка
Для участі в програмі необхідно:
• мати громадянство України;
• бути старше 18 років;
• мати «зелений» COVID-сертифікат вакцинації у застосунку «Дія».

Для участі потрібна заявка: інструкція
Покрокова інструкція:
1. Оформіть спеціальну карту «єПідтримка».
2. Завантажте додаток «Дія» і авторизуйтесь.
3. Переконайтеся, що у вас є «зелений» сертифікат у додатку.
4. Зайдіть в розділ Послуги і виберіть «єПідтримка».
5. Виберіть для виплати карту «єПідтримка» і чекайте надходження
грошей.

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

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

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

ПАРТНЕРСЬКИЙ ПРОЄКТ
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5 ЦІКАВИХ МІСЦЬ, ДЕ МОЖНА
ЗНАЙТИ ОРИГІНАЛЬНІ ПОДАРУНКИ
Подарунки  Пам'ятайте, що коли робите
подарунок, ви даруєте найцінніше – яскраві
емоції своїм близьким і рідним
5 місць у Тернополі, де можна
купити оригінальний подарунок.
Напевно, кожен із нас хоч раз
у житті ламав собі голову над ви‑
бором подарунка! Коли хочеться
подарувати близькій людині щось

ГАЛЕРЕЯ КВІТІВ «ІГОР»
Для улюблених клієнтів ми
завжди відкриті! Ми робимо все,
щоб ви могли дарувати своїм ко‑
ханим найпрекрасніші квіти в
будь-який час.
Салон розпочав свою історію в
1992 році. Майже 30 років ми про‑
фесійно зростаємо, розвиваємося
та працюємо на радість мешканців
Тернополя та гостей нашого міста.
Слідуємо за світовими трендами
у світі флористики, при цьому
формуючи індивідуальну естети‑

справді особливе і незабутнє. Цей
огляд допоможе вирішити це пи‑
тання, тому що в ньому зібрані
оригінальні та милі подарунки,
які вже точно не залишать бай‑
дужим нікого.

ку і стиль. Протягом усього часу
реалізовуємо квіткову та вазонкову
продукцію найвищої якості.
Галерея квітів «Ігор» - це най‑
кращі квіти, високий рівень про‑
фесіоналізму, бездоганний сервіс
та демократичні ціни.
Адреса: бульвар Т. Шевченка, 37.
Тел.: (0352)52 53 57,097 058 95 94.
Години роботи: ПН-СБ 8.00 -20.00,
НД 9.00-18.00.
Instagram: gallery.igor
Cайт: salon-igor.com
КОМПАНІЯ «ПІВОНІЯ»
Компанія «Півонія» пропонує
доставку квітів, букетів, різнома‑
нітних композицій тощо. У пе‑
ріод Новорічно-різдвяних свят
невід'ємним атрибутом кожного
дому та святкового столу є різд‑
вяний віночок. Окрім того, усім
до вподоби романтичні зимові
композиції, що тільки підкрес‑
люють затишок та атмосферу
зимової казки.
Будьте певні, доставка наших
виробів та букетів не лише не за‑
лишить нікого байдужим, але й
подарує цілий спектр феєричних
емоцій.
Пропонуємо доставку Тернопо‑
лем та в район Теребовлі.
А також у нас передбачаються
приємні знижки при комплексно‑
му замовленні кількох виробів.
Тел.: 068 357 2311.
Іnstagram: pivoniya_ternopil

КРАМНИЦЯ ІГРАШОК CROKUS
WOOD
Дерев'яна коляска для ляльок
Crokus wood - це незамінна іграш‑
ка для кожної дівчинки. Зроблена
з екологічно чистих матеріалів масив дерева і натуральна ткани‑
на, також є допоміжні ремінці,
що тримають лялю. Дерево по‑
крите акриловим лаком, безпеч‑
ним для дітей.
Кольорова гама стримана, в
ніжних тонах. Колеса мають
спеціальні гумові стрічки, які

перешкоджають ковзанню коліс.
Не залишають слідів на підлозі.
Підходить для прогулянок як на
вулиці, так і під час веселощів у
будинку.
Візочок легко складається і
зручний для зберігання і тран‑
спортування.
Відправляється в зібраному
стані.
Тел.: 068 837 8159.
Facebook: Crokus_wood
Instragram: crokus_wood
ДЕКОР ДЛЯ ДОМУ HOMEMADE
Скандинавські гноми та де‑
кор для дому на різну тематику.
Майстриня шиє все сама. Тер‑
мін виконання приблизно 1-2
тижні і залежить від кількості і
складності. Кожен гном особли‑
вий та унікальний, так як жод‑
них шаблонів чи лекал немає.
Лише уява майстрині створює
вашого надзвичайного гнома і
шиє його на машинці та вручну.
Борода чи волосся може бути з
шерсті для валяння або волосся
для ляльок. Взуття з екошкіри
або фетру. Якщо гноми стоять,
то згинаються лише руки. Якщо
сидять, то згинається руки і ноги.
Наповнення - вата.
Ціни залежать від додаткового
декору. Якщо просто гном, який
сидить, приблизно 30 см, то ціна
в межах 400-450 грн. Всі ціни
залежать від розмірів, тканин і
декору. Телефонуйте і ми разом
створимо вашого персонального
гнома, який буде і оселю прикра‑
шати, і дарувати море радості всім
вашим домашнім.
Тел.: 096 633 57 95

СТУДІЯ ВИШИВКИ «ВІД
ЩИРОГО СЕРЦЯ»
Незалежно від віку і душі, ко‑
жен з нас вірить у дива і здійснен‑
ня мрій! Особливо перед Новим
роком - так хочеться щастя для
найближчих.
Подарунок від душі та зі зміс‑
том, який скаже все за вас - най‑
кращий прояв турботи та любові.
Даруйте любов. Даруйте емоції!
Саме такий одяг пропонуємо для
жінок. Колекція «Прикрась себе
українською» бренду «Від щирого
серця», це той одяг, який буде
говорити за вас. Стильні жіночі
блузки, джемпери із натхненними
висловами, чи віршами - такого
одягу ви точно не знайдете на
базарі, це речі, які є на 100% екс‑
клюзивними. Саме такий пода‑
рунок розкаже про ваші почуття
без ваших слів!
Але спершу переходьте на сайт
за QR-кодом та обирайте свій по‑
дарунок.
Адреса: вул. Острозького, 13
Сайт: vidsercja2.com
Instagram: @vidsercja
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ЧИМ МОЖЕ ЗАГРОЖУВАТИ
«ЛАТКОВЕ» УТЕПЛЕННЯ
Комунальні питання  Утеплити
квартиру зовні можна відносно дешево,
але не завжди надійно. Якщо мова йде
про «латкове» утеплення, в кращому
випадку постраждає ваша квартира та
схудне гаманець, у гіршому – доведеться
відшкодовувати кошти на ремонт сусідам

У кожному районі міста можна
побачити десятки багатоквартир‑
них будинків, у яких деякі жителі
утеплили лише своє помешкан‑
ня. Часто колір самого утеплення
не співпадає з кольором утеплен‑
ня, а тому на будинках з’явля‑
ються «латки».
Ми запитали в тернопільських
експертів, чим загрожує влас‑
никам таких квартир бажання
зекономити та утеплити лише
своє помешкання та як потріб‑
но утеплювати будинок якісно
та надійно?

Чому утеплюють
Видів утеплень є декілька: вну‑
трішнє та зовнішнє, а останнє
поділяється на комплексну тер‑
момодернізацію і «латкове» уте‑
плення. Найчастіше мешканці
багатоквартирних будинків оби‑
рають зовнішнє утеплення, щоб
не зменшувати розмір житлової
площі при внутрішній термомо‑
дернізації.
— Комплексне утеплення — це
ширший об’єм робіт, аніж клап‑
тикове. Чому тернополяни все ж
вдаються до другого? Можливо,
фактор в бідності, але зараз дер‑
жава надає чимало можливостей,
як за мінімальні кошти власників
квартир утеплити весь будинок, —
розповідає керівник сектору
енергоефективності управління
житлово‑комунального госпо‑
дарства, благоустрою та екології
міста Тернополя Павло Савечко.
Чоловік відзначив, що іноді
причиною неправильного вибо‑
ру стають упередження мешкан‑
ців самого будинку. Наприклад,
дехто впевнений, що через пов‑
ну термомодернізацію будинок
не буде «дихати».
— «Латкове» утеплення є де‑
шевшим через те, що для його
здійснення не виготовляють про‑
єктно-кошторисної документації,
не сплачують жодних податків,
не здійснюють технічний нагляд
та не проводять державну буді‑
вельну експертизу, — пояснив пан
Савечко. — Але разом з тим, люди
йдуть на величезний ризик, тому
що часто фірми, що займаються

проведенням такої термомодер‑
нізації, для здешевлення робіт
використовують неякісні мате‑
ріали, клей, не всюди можуть
правильно та надійно закріпити
пінопласт, або інший матеріал,
яким утеплюють.

Чим небезпечне
утеплення
Але така дешевизна може обер‑
нутися для власників квартир до‑
датковими витратами. У ліпшому
випадку — на ще одне утеплення,
якщо перше виявилося неефек‑
тивним. У гіршому — доведеться
платити сусідам. На відміну від
повної термомодернізації, коли
створюється ефект термоса і
тепло затримується в будинку,
при частковому утепленні воно
виходить там, де закінчується
утеплена частина будинку.
— Окрім негарного архітектур‑
ного вигляду, є небезпека появи
грибка для суміжних приміщень,
що є неутепленими, тобто су‑
сідніх квартир. Через зміщення
«точки роси» — місця, де зустрі‑
чаються холодне повітря з дво‑
ру і тепле від будинку, через що
утворюється волога, — пояснює
Павло Савечко.
Регіональний радник проєкту

Окрім негарного
архітектурного
вигляду, є небезпека
появи грибка для
суміжних приміщень,
що є неутепленими
з підтримки енергоефективнос‑
ті в Україні «Енергодім» у Тер‑
нопільській області Михайло
Мельник розповів, що фірми
часто не зважають на Державні
будівельні норми. Так, часто при
«латковому» утепленні забувають
про закріплення пояса з него‑
рючого матеріалу довкола вікон.
— Таке нехтування може кош‑
тувати навіть життя, адже пояси
з негорючого матеріалу повинні
бути, щоб в разі пожежі змен‑
шити втрати. І цього не роблять
тільки, щоб зекономити, — до‑
дає пан Мельник. — Ми повинні
розуміти, що багатоквартирний

ФОТО ФЕДОРА ВОСІНСЬКОГО:

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

Клаптиковий вид утеплення спотворює зовнішній вигляд будинку
будинок — спільна власність. І
утеплювати свою квартиру без
дозволу сусідів — неправильно.

Що каже
законодавство
Ніяких рекомендацій щодо
клаптикового утеплення в зако‑
нодавстві немає, пояснив Павло
Савечко. Однак прямої заборони
до цього також немає.
— Стаття 369 Цивільного Ко‑
дексу України передбачає, що сті‑
ни будинку — спільна власність
співвласників і використання цих
стін, в тому числі утеплення, має
відбуватися за згодою всіх спів‑
власників, — продовжує керівник
сектору. — Це стосується навіть
встановлення кондиціонерів і тим
паче добудов.
Також у липні 2021 року на се‑
сії міської ради депутати внесли
зміни до Правил благоустрою
Тернопільської МТГ. Рішенням
сесії передбачено, що проведення
робіт щодо опорядження фасадів
будівлі, будинку, споруди, доз‑
волено тільки після отримання
зареєстрованого в управлінні
містобудування, архітектури та
кадастру ТМР повідомлення про
опорядження фасадів.

Вихід є
Законний та ефективний ви‑
хід — утеплити весь будинок. Зро‑
бити це дешевше можна, взявши
участь у програмі «Енергодім»,
яку фінансує Фонд енергоефек‑
тивності.

Часто тернополяни вдаються до «латкового» утеплення
навіть у новобудовах
Відповідно до цієї програми,
ОСББ можуть подати електронну
заявку на утеплення свого бага‑
токвартирного будинку. Таким
чином 50 відсотків від вартості
утеплення фінансуватиме Фонд
енергоефективності, ще 30 відсо‑
тків — міська влада і лише 20 від‑
сотків сплачуватимуть мешканці
квартир.
— За цією програмою в Терно‑
полі у будинку за адресою Банде‑
ри, 106 вже замінили вікна. Ще
в дев’яти будинках проведуть
термомодернізацію, з них, в бу‑
динку за адресою Франка, 23 вже
тривають роботи з комплексної

термомодернізації. Треба об’єд‑
нуватися і робити термомодерні‑
зацію комплексно, щоб ефект був
для всього будинку, — підсумував
Михайло Мельник.
Програмою передбачено пов‑
ну термомодернізацію будинку
за всіма державними будівельни‑
ми нормами.

Довідка
Для консультацій щодо участі
в програмі «Енергодім» ви можете звернутися за телефоном
+38 044 344-28-36.

НОВИНИ
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ЗМІНА ПРОПИСКИ — У «ДІЇ»
МАРІЯ БОЧАН, MARIIA.BOCHAN@GMAIL.
COM, 096– 286‑68‑23

Із 1 грудня на порталі «Дія»
у тестовому режимі мала запра‑
цювати послуга зміни місця про‑
живання онлайн майже для всієї
України. Про це повідомив міністр
цифрової трансформації Михайло
Федоров у своєму Telegram. Ось
що він написав:

Буде у всій країні
«З 1 грудня запускаємо бета-тест
зміни місця проживання онлайн
на порталі Дія. Реєстрація тут

(https://team2.diia.gov.ua/). Послугу
можна буде отримати за 1 робочий
день без відвідування 3 установ,
30 днів очікування та папірців.
Півроку тому ми запустили зміну
місця проживання онлайн у 7 мі‑
стах, а зараз масштабуємо її майже
на всю країну. Ми повністю тран‑
сформуємо послугу, прибираючи
бюрократію. Більше не потрібно
буде їхати, наприклад, до свого рід‑
ного міста, навіть якщо ви хочете
там зареєструватися».
Також міністр підкреслив, що
впровадження послуги спростить
відвідування військкоматів для

Що потрібно для прописки онлайн
Незважаючи на те, що скоро
можна буде змінити місце реє‑
страції за допомогою свого смарт‑
фону, потрібно підготуватись.
Перш за все, для зміни реєстра‑
ції місця проживання заявнику
має виповнитися 14 років.
Пакет документів:
— податковий номер заявника
та власників/співвласників житла;
— КЕП (електронний підпис
— прим. ред.) заявника та влас‑
ників/співвласників житла;
— право власності на житло має
бути внесено до Реєстру нерухо‑
мості (з 2013 року).
Як бачимо, не все настільки
просто, адже більшість громадян
ще досі не мають електронних
підписів.
Як отримати цифровий підпис?
Наявність цифрового підпису
відкриває можливість для корис‑
тування різними онлайн-сервіса‑

ми, що запускає держава.
Упродовж січня-жовтня 2021
року жителям Тернопільської об‑
ласті видали 16526 сертифікатів
електронного цифрового підпису.
Про це дізнаємось із офіційного
сайту Головного управління ДПС
у Тернопільській області.
Надають таку послугу безко‑
штовно у приміщенні Центру
обслуговування платників Тер‑
нопільської ДПІ працівники
сектору реєстрації користувачів
управління (центру) сертифікації
ключів ІДД ДПС України. Діє він
два роки, а коли строк дії підійде
до завершення, його можна буде
продовжити без відвідування по‑
даткової.
Посилені сертифікати відкри‑
тих ключів електронного цифро‑
вого підпису можуть отримати як
юридичні особи, так і приватні
підприємці та громадяни.

АРХІВ РЕДАКЦІЇ

Електронні сервіси  Із 1 грудня 2021
року змінити місце своєї прописки можна
через «Дію». Чи працює така онлайнпослуга вже у Тернополі? Як скористатися
нею і які документи потрібні

Як ми переконалися, не все настільки просто. Онлайн-реєстрація поки що недоступна для
більшості з нас
чоловіків. Їм більше не потрібно
буде ходити до установи при пере‑
їзді кожного разу — військкомати

Казали, що з 1 грудня
можна змінити місце
своєї реєстрації
онлайн у «Дії».
Заходжу у додаток,
такого пункту немає
будуть отримувати цю інформацію
щоразу автоматично.

Чи працює це
у Тернополі
— Всюди анонсували, що з
1 грудня можна змінити місце
своєї реєстрації онлайн у «Дії».
Заходжу у додаток, такого пункту
в мене немає. Думала, проблеми
з телефоном. Оновила додаток.
Ні, нічого, — каже тернополянка
Людмила.
Як повідомила головний спеці‑
аліст відділу реєстрації проживан‑

ня особи Управління державної
реєстрації Тернопільської міської
ради Світлана Синовицька, у нас
це поки не працює через технічні
моменти. Все ще в процесі нала‑
штування.
Цікаво, чи є зараз у Тернополі
черги на зміну місця реєстрації?
— Зараз черг взагалі немає. Лю‑
дина приходить, бере талон і захо‑
дить. На все про все 10–15 хв., —
повідомила головна спеціалістка.
А як щодо обіцяних змін, що да‑
дуть можливість онлайн реєстрації
призовників, військовозобов’яза‑
них та резервістів — Militari ID.
Ця послуга теж ще недоступна..
— Коли послуга запрацює,

у «Дії» також буде можливість
автоматичної зміни чи зняття з
місця реєстрації для чоловіків без
походу у військкомати. Так вій‑
ськовозобов'язані повинні спершу
стати на військовий облік. Це буде
доступно онлайн. Їм присвоювати‑
меться номер, який засвідчувати‑
ме, що вони стали на такий облік.
І тільки тоді «Дія» їх пустить, щоб
зареєструвати чи змінити пропис‑
ку. Тому до військкомату можна
не приходити щоразу при реєстра‑
ції, зміні чи зняття з реєстрації, —
повідомляє головна спеціалістка.
Коли ж саме запрацює послуга
зміни місця реєстрації у Тернополі,
спеціалісти поки не кажуть.

Довідка:
Отримати цифровий підпис
можна за адресою:
Тернопіль, вул. Білецька, 1
(ліва сторона адміністративного будинку) ЦОП Тернопільської ДПІ, каб. №122,

тел. (0352) 23-53-61.
Реєстрації користувачів:
пн-чт з 08.00 до 17.00
пт
з 08.00 до 15.45
обідня перерва:
з 12.00 до 12.45

Продавали солодощі, щоб врятувати життя Юліанці
ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM,
097-161-41-50

Тернопільщина продовжує під‑
тримувати маленьку дівчинку, в
якої рак крові, Юліанку Дани‑
лишин. 12 грудня в Теребовлі
волонтери провели благодійний
ярмарок. У програмі був перегляд
фільму, солодощі від найкращих
кондитерів та розваги для дітей.
Зароблені 37500 грн передали на
лікування крихітки.
Історію маленької Юліанки ми
розповідали в попередніх випусках
газети. Діагноз «вроджена гостра
лімфобластна лейкемія» дівчинці
поставили влітку. І життя сім’ї з
того часу розділилось на «до» і

«після». Понад три місяці Юліан‑
ка лікується в Охматдиті в Києві.
Довкола порятунку маленько‑
го життя об'єднались небайдужі.
Практично за два тижні збору,
люди з усього світу передали для
дівчинки понад два мільйони гри‑
вень. Але зараз ця сума видається
краплею в морі.
— Не втомлююсь просити усіх
небайдужих про допомогу! Ви нам
зараз так необхідні, — каже мама
дівчинки Ірина Данилишин. —
Більше немає часу зволікати! Про‑
довжувати лікування в Охматдиті
не має сенсу, Юліаночку потрібно
якнайшвидше перевозити на ліку‑
вання за кордон. Організм донечки
не відповідає на хіміотерапію, в

ремісію не входить. Проведених
два блоки хіміотерапії не дали
результату, та не пройшли без
наслідків, з якими зараз борять‑
ся три антибіотики. Юліаночка
виснажена пункціями, анестезія‑
ми, безкінечними трансфузіями.
Підтримайте, будь ласка, нашу
донечку в цій боротьбі. Дайте їй
шанс на одужання.
Юліанці допомагають люди з
Тернополя, Теребовляншини,
долучається студентство, шко‑
лярі, підтримують представники
діаспори і медичні спільноти.
Благодійний ярмарок відбувся
завдяки підтримці Теребовлян‑
ської міськради, ГО «Спільнота ак‑
тивних мешканців», Теребовлян‑

ського центру культури і дозвілля,
Теребовлянського Медіа Центру,

Теребовлянського коледжу куль‑
тури та мистецтв та волонтерів.

Як допомогти
Рахунок для переказу в гривнях:
PrivatBank
5457082226676075 Данилишин
Ірина (мама Юліанки)
Рахунок для переказу в доларах
(США):
PrivatBank
IBAN:
UA0930529900000
26207907656148 DANYLYSHYN
IRYNA
Рахунок для переказу в євро:
PrivatBank
IBAN: UA30305299000002620
7907656449 DANYLYSHYN IRYNA

Рахунок батька дівчинки для переказу в гривнях:
ПриватБанк
4149 4393 1656 9916
Отримувач платежу ДАНИЛИШИН
ІВАН ІВАНОВИЧ
Карта батька дівчинки для переказу
в доларах США
Отримувач платежу ДАНИЛИШИН
ІВАН ІВАНОВИЧ
IBAN: UA07305299000002620
1893978806
телефон тата Юліанки
0671383235 Іван
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Я З ТЕБЕ СТРІЛИ ПОВИТЯГУЮ: ЯК
ЖУРНАЛІСТ У «ЦІЛИТЕЛЬКИ» БУВ

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

Знайти цілителів у Тернополі
досить легко. Чи не на кожному
стовпі чи зупинці можна поба‑
чити оголошення про «могутню»
пані Марію, Світлану, Ольгу... Є
і такі, які рекламують себе в ін‑
тернеті. Пропонують свої послу‑
ги не тільки офлайн, а і онлайн
за схемою: «Ви мені гроші та фото
людини, якій потрібна допомога,
а я вам проведу сеанс». Заочно…
Гарантії? Ніяких. Та й самі ціли‑
телі агітують ходити до перевірених
людей, бо ж інші можуть не вга‑
дати з проблемою та лікуванням.
Ми перевірили, як працює цей
бізнес та у яку халепу можна потра‑
пити. Отож, провели експеримент.

Гроші вперед
Телефонуємо за номером, що
знайшли в Інтернеті.
— Пані Наталю, мені рекомен‑
дували вас як людину, що могла б
допомогти в моїй ситуації, — каже
журналіст. — Можна зустрітися?
— Ні, зараз я працюю дистанцій‑
но. В мене внучка народилася, —
пояснює жінка.
Якщо потрібна допомога, необ‑
хідно написати їй на Viber чи
WhatsApp. Прийом та консультація
коштує 500 гривень за «всі питання
та всі відповіді». Гроші наперед.
Звісно, журналіст не погодився.

Як машиною, то й
додому завезете
З іншою «цілителькою» на ім’я
Жанна вдалося зустрітися.
За легендою, журналіст раніше
мав кіоски з хот-догами, а через
коронавірус бізнес прогорів і за‑
раз вантажником працює. Він став
дуже нервовим, зривається на ді‑
тей, дружину, навіть на кота.
— Гаразд, прийдете до мене зав‑
тра. А як ви машиною, то ще й
додому мене завезете, — зазначила
співрозмовниця.
Офіс «цілительки» Жанни розта‑
шований практично в центрі міста.
Всередині важко зрозуміти, що тут
приймає цілителька. Невеликий
коридор з купою пустих коробок.
Кімната зліва, де їх ще більше,

слугує приймальнею, в ряд роз‑
ташовані кілька стільців.
Зайшовши, зустрічаємо мо‑
лоду жінку. Як виявилося, вона
прийшла до «цілительки», аби
повернути чоловіка. Поки жур‑
наліст чекав черги, почув уривки
сеансу. Наприкінці «цілителька»
порадила спалити дотла пачку сір‑
ників на перевернутій сковорідці і
висипати попіл з вікна проти віт‑
ру, потім біля дому посадити пе‑
ревернуту морквину та промовити
заклинання на кшталт: «Поки мор‑
квина назад не обернеться, у ро‑
дині моїй буде злагода вестися».
Нам невідомо, скільки кошту‑
вав сеанс для жінки. Але з кімнати
вона вийшла помітно веселішою.

Сідай, я з тебе
стріли повитягую
Кімната, де приймала «цілитель‑
ка» зі своєю помічницею, дуже ма‑
ленька. На стінах багато ікон. Коли
журналіст розповів про халепу з
бізнесом, пані попросила підійти.
Взявши дріт, зігнутий буквою «Г»,
озвучила «діагноз».

Якщо говорити про
«цілительку», до якої
ходив журналіст «RIA
плюс», то це шахрайка,
вона пов’язувала церкву
і так звану ауру, біополе
— Бачиш, Наташа, розірване
біополе, — каже вона. — Сідайте
до мене спиною.
Пальцем щось рахувала та го‑
ворила про діри та стріли в спині.
— П’ять — то заздрять, три —
то пристріт, десять — обговорю‑
ють тебе. Встань, я подивлюся, як
навколо тебе земля піднялася, —
промовила Жанна, обернулася
до помічниці і додала. — Бачиш,
Наташа, він в зоні неудачі зовсім.
— Сідай, я з тебе ці стріли пови‑
тягую, — звернулася Жанна.
Кілька хвилин вона пальцем во‑
дила по хребту журналісту.
— Тепер інша справа. Вивела
тебе з зони невдач, — каже Жанна.
— А цю невдачу хтось наврочив?
— Ні. Це не так працює, — за‑

ФОТО ФЕДОРА ВОСІНСЬКОГО

Ексклюзив  Нарівні з доказовою
традиційною медициною існує і
нетрадиційна. Зневірені люди вірять
народним цілителям, ворожкам, бабусям,
які виливають віск і нібито лікують від
хвороб. Заради «одужання» пацієнти
готові приймати невідомо що і ще й
платити за це величезні кошти. Та чи є з
того толк? Ми перевірили

Кіоск із хот-догами у журналіста так і не з'явився, а от кишеня після сеансу трохи
схудла. Прийом коштував 500 грн
перечила «цілителька». — Кожна
людина ходить під енергетичним
захистом. Він називається біопо‑
лем. Зверху є ще аура. Саме біопо‑
ле починається від колін і до поясу.
Його можна розірвати, постоявши
в ногах у покійника. Ефірне тіло
в нього виходить через ніздрі про‑
тягом трьох днів і хто постоїть біля
ніг, у всіх розривається біополе,
але на живій людині воно вже буде
мертвим і нестиме хвороби.
Далі вона пояснила, що біопо‑
ле піднялося, а потім сказала, що
воно розірване через заздрість.
— Хтось навів пристріт на тебе,
коли ти власну справу відкрив. І
ще й обговорювали. Оце все стало
наслідком не тільки розриву, але
й підняття землі. Коли земля під‑
німається до грудей, починається
депресія. У тебе земля була на рівні
ліктів, але я її вже опустила. Бо ж
в людей, які вішаються, стрибають
з будинків, у них земля підніма‑
ється ось сюди (показує на під‑
боріддя). Космічна енергія у тім’ї
не може зайти через це. То люди
приходять до мене з припухлим
мозком, бо вони в зоні невдач, і
мозок набрякає, а потім йде ко‑
манда покінчити з собою.
Після такої безглуздої розмови
цілителька дала сфотографувати
молитву на удачу і сказала, що тре‑
ба покласти на церкву, яку вона
будує в Тернополі. Виписала ліки
від нервів і порахувала вартість
сеансу — 450 гривень. Тривав він
20–25 хвилин. На церкву дали ще
50 гривень.
Після «прийому» життя журна‑
ліста зовсім не змінилося. І кіоск
з хот-догами не повернувся… Та
його і не було. Тому «опускання
землі», «витягування стріл», «очи‑
щення біополя» виявилося нічим
іншим як шарлатанством. Зміни‑
лося лиш те, що збіднів на 500 грн.

Звертайтеся до кваліфікованих лікарів
МИХАЙЛО КОЗЮК,
ПСИХОЛОГ:

— Людям необхідно розуміння джерел своєї хвороби.
Якщо це проблема
психологічного характеру — зверніться до психіатра чи психотерапевта. Це ті люди, які мають дипломи,
посади в лікарнях і є реальними
фахівцями. Якщо це тілесний біль,
варто зрозуміти, що він не лікується
препаратами, що дають знахарі.

Часто люди змушені звертатися
до цілителів, коли зневірюються
в лікарях, або ж лікування в клініках
для них є дорогим. І способи знахарів та цілителів втертися в довіру
людей базуються на цінностях життя
і здоров’я. Маніпулюючи людською
бідою, потребами жити якісно і здоровими, вони втираються в довіру.
Зазвичай в лещата шахраїв потрапляють люди з психологією жертви,
які звикли почувати себе пригніченими, скривдженими кимось і яким
потрібна психологічна підтримка.

Звернення в поліцію стане уроком
для інших
СЕРГІЙ КРЕТА, РЕЧНИК
НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІЦІЇ В
ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ
ОБЛАСТІ:

— Звернення від
жителів області щодо шахраїв, які
виманюють гроші в обмін на нібито
зцілення, пророкування майбутньо-

го – не рідкість.
Часто такі шахраї використовують
гіпноз. Під час спілкування з працівниками поліції люди розповідають, що не пам'ятають своїх дій у
перші години після спілкування з
шахраями.
Ваше звернення стане уроком для
інших, які також сподіваються на
цілителів.

Церква таке «лікування» не схвалює
ОЛЕКСІЙ ФІЛЮК,
СВЯЩЕННИК УПЦ:

– Церква ніколи не
схвалювала походи
до магів чи цілителів. Хоча є поняття
«травниця», тобто людина, яка лікує
травами. До таких церква, скажемо
так, з негативом не ставиться. Категорично заборонити усім ходити до
них ми не можемо, але рекомендуємо утриматися.

Якщо говорити про так звану цілительку, до якої ходив журналіст «20
хвилин», то це шахрайка, оскільки
вона пов’язувала церкву і так звану
ауру, біополе тощо.
У християнстві є живий Бог, живі
люди та живі духи.
Якщо людина позиціонує себе християнином, то не має звертатися ні
до магів, ні до ворожбитів, ні до
гадалок, тому що не можна бути
учасником столу Господньої трапези
та столу демонського.

КРИМІНАЛ

7

RIA плюс, 15 грудня 2021

Феміда  Батько
загиблого Володимира
звернувся до
Генпрокурора, аби
провели перевірку і, якщо
знайдуть порушення,
родина хоче, аби
відновили розслідування
та довели справу до
суду. Як зараз живе
атовець Андрій і що про
відновлення його справи
говорить адвокат, читайте

АРХІВ РЕДАКЦІЇ

СПРАВУ ПЕКЕЛЬНОГО ВІДНОВЛЯТЬ?

Андрій Пекельний не хоче коментувати ситуацію.
Чи відновлять справу проти нього, покаже час
ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067– 747‑28‑44, IRYNA.
BELYAKOVA@GMAIL.COM

Справа атовця Андрія Пекельно‑
го, яка набула неабиякого резонан‑
су не лише на Тернопільщині, а й
у всій Україні, може найближчим
часом мати новий поворот.
Кримінальне провадження щодо
чоловіка, який, захищаючись, убив
одного з нападників, нагадаємо,
нещодавно закрили слідчі столич‑
ної поліції.

Хоче суду
Батько загиблого Володимира
Воробця звернувся до генпрокуро‑
ра, аби провели перевірку і, якщо
виявили порушення, відновили
розслідування та довели справу
до суду.
Чоловік звернувся і до редак‑
ції, аби пояснити, чому саме так
вчинив. І щоб про його рішення
дізналось якомога більше людей.
На запитання журналістки, чи усві‑
домлює, на який шквал критики
себе наражає, бо після інциденту
більшість людей стали таки на бік
Андрія, пан Іван лише відповів:
«Так, я все розумію. І не відсту‑
плю, адже хочу справедливості.
Моя дитина півроку вже в землі.
Мій обов'язок захистити честь і гід‑
ність мого сина. І дізнатись прав‑
ду про обставини трагедії, мотиви
злочину, а також довести справу
до суду. Щоб відкрито, в рівних
умовах, дізнатись правду. У мене
таке відчуття, що інша сторона
боїться суду»…
Нагадаємо, біда сталася у двох
родинах та сусідніх селах Глещава
та Іванівці. У сам Великдень непо‑
розуміння між молодими людьми
завершилось загибеллю 23‑річного
Володимира Воробця і криміналь‑
ною справою для атовця, 24‑річ‑
ного ветерана Андрія Пекельного.
— Умисне вбивство при пере‑
вищенні меж необхідної оборони
інкримінують 24‑річному жите‑
лю села Глещава, — повідомили
5 травня у відділі комунікації го‑
ловного управління Нацполіції
в області. — Хлопець, захищаючись

від нападу шістьох напідпитку ро‑
весників, ножем травмував одного
з них. Потерпілий, відбігши на ме‑
трів триста, помер від втрати крові.

Хвиля обурення
Підозрюваний у скоєному зі‑
знався. На момент бійки, пові‑
домляли 5 травня у поліції, він
був тверезий. Хлопцеві оголосили
підозру, згідно зі ст. 118 ККУ. Суд
обрав йому запобіжний захід ціло‑
добовий домашній арешт.
Хвиля обурення і щодо підозри
у «вбивстві», і домашньому ареш‑
ті сколихнула всю Україну. Люди
здебільшого підтримали Андрія,
вимагаючи покарати ще й інших,
які разом із загиблим Володими‑
ром штурмували Андрієву оселю.
Головні претензії були щодо ква‑
ліфікації справи. Невдовзі спра‑
ву забрали до Києва — слідство
проводили силовики Головного
слідчого управління. А нещодав‑
но її закрили.

«Похоронили злочин»
Іван Воробець, батько убитого
Володимира, вже надіслав в Офіс
Генпрокурора звернення з про‑
ханням відновити розслідування.
«... мені стає незрозумілим та
нелогічним, які факти послужили
підставою закриття кримінального
провадження, де особі вже було
повідомлено про підозру, — йдеть‑
ся у зверненні батька загиблого
до генпрокурора. — Як сторона
обвинувачення, всупереч вимогам
закону, прикриває та виправдовує
злочинні дії підозрюваного».

Це крик душі
«Сказане є криком душі батька,
що втратив сина, та чітко спосте‑
рігається в ряді суперечностей, які
містяться в матеріалах досудового
розслідування, зібраних стороною
обвинувачення, на підставі яких
в подальшому і закрили кримі‑
нальне провадження, «похоронили
вчинений злочин, — написав Іван
Воробець. — Внаслідок дій підо‑
зрюваного я втратив свого сина
та хочу справедливого покарання

для вбивці».
Обурило батька й те, що вчинок
Андрія Пекельного називали само‑
захистом, а не вбивством.
— Про який самозахист може
йти мова, коли мій померлий
син був один на один з вбивцею
та ніякої зброї біля себе не мав.
Самозахист від чого? — запитує
Іван Воробець. — Підозрюваний

«Моя дитина півроку
вже в землі. Мій
обов'язок захистити
честь і гідність мого
сина. І дізнатися
правду...»
говорить, що на нього здійсни‑
ла напад група осіб, однак його
суб’єктивні домисли не підтвер‑
джується зібраними у криміналь‑
ному провадженні доказами! Невже
не можна було владнати ситуацію
без застосування зброї і летальних
наслідків? Або ж маючи на меті
вбити мого сина, підозрюваний,
не маючи явної загрози, взяв
до рук ніж та умисно спричинив
тілесне ушкодження, внаслідок
якого помер мій син.

До Верховного і
європейського судів
Іван Воробець звернувся до ген‑
прокурора з проханням детально
розібратись із ситуацією.
— Так, я хочу, щоб відновилось
слідство, і справа дійшла до суду, —
запевнияє Іван Воробець. — Хочу
встановити правду. Щоб я знав,
що сталось, чому загинув мій син.
Пекельний був знайомий з моїм
сином, і для нього в момент ін‑
циденту не було жодної загрози.
Батько не виключає, що зверта‑
тиметься до Верховного та євро‑
пейського судів і до уповноваже‑
ного з прав людини.

Говорить про
упередженість
Адвокат потерпілої сторони Та‑
рас Строцень переконаний, що

Володимир був знайомий з Андрієм, який наніс
йому смертельний удар, каже батько покійного
відколи надає безоплатну правову
допомогу батьку загиблого Івану
Воробцю, слідство різними шляха‑
ми перешкоджало ознайомленню
батьків з матеріалами криміналь‑
ного провадження.
— Слідчі ігнорували очевидний
факт, що батько після вбивства
сина Володимира має законне пра‑
во бути потерпілим у криміналь‑
ному провадженні щодо загибелі
свого сина, — каже Тарас Стро‑
цень. — Однак працівники поліції
опиралися і не хотіли одразу після
належним чином оформленої та
поданої заяви про визнання по‑
терпілим, процесуально оформити
статус Івана Воробця.
Після ознайомлення з матеріа‑
лами провадження було виявлено
ряд суперечностей і прогалин, які
допустило слідство під час збиран‑
ня доказів, запевнив адвокат. Тому
адвокат підготував клопотання,
в якому було чітко обґрунтовано,
які ще необхідно провести слідчі
дії та які докази потрібно зібрати.
— Через системне нехтування
правами потерпілого, приховуван‑
ня очевидних фактів, бездіяльності
з боку працівників правоохоронних
органів проявилося у проведенні
необ’єктивного, упередженого роз‑
слідування справи, у тому числі
не проведення ряду ключових слід‑
чих дій, про які просила потерпіла
сторона, — каже Тарас Строцень. —
Як наслідок — прокурор замість
направлення справи до суду, щоб
винний поніс передбачене законом
покарання, закриває кримінальне
провадження з низкою грубих по‑
рушень КПК та суперечностей.
Без відповіді, на думку адвоката,
залишилися питання:
— Чому справа щодо загибе‑
лі Воробця В. І. від удару ножем
учасника АТО у провінційному
селі, після тиску низки громад‑
ських організацій та за ініціативи
міністра внутрішніх справ Украї‑
ни, розслідувалася в м. Києві та
чи може бути за таких обставин
об’єктивним слідство?
— Чому батьки похоронили та
оплакують свого сина, а прокурату‑

ра «хоронить» справу, покриваючи
безпідставне позбавлення життя
молодої людини?

Єдине рішення —
закрити справу
Слідчими Головного слідчого
управління Національної поліції
України під процесуальним керів‑
ництвом прокурорів Офісу Гене‑
рального прокурора здійснювалося
досудове розслідування за підоз‑
рою Пекельного А. В, каже адвокат
Андрія Гліб Федур.
— Протягом досудового розслі‑
дування слідством було проведено
необхідну кількість слідчих і про‑
цесуальних дій, — переконаний
адвокат Андрія Пекельного. —
Обшуки, допити, експертизи,
відтворення. Зібрані докази на‑
дали можливість належним чи‑
ном встановити факти та перебіг
подій тієї травневої ночі. Мате‑
ріали досудового розслідування
свідчать лише про одне: Андрій
Пекельний діяв винятково в ме‑
жах необхідної оборони, згідно
із законом.
Прокурор Офісу Генерального
прокурора прийняв єдино можли‑
ве законне і обґрунтоване рішен‑
ня, закривши кримінальне прова‑
дження, підсумував Гліб Федур.
«RIA плюс» одна з перших
поставила питання: то було це
вбивством чи самообороною? Ми
писали серію матеріалів і стежили
за розвитком подій у справі.
На жаль, Андрій Пекельний
не побажав жодного разу проко‑
ментувати події, що відбувались
у великодню ніч. У переписці з
журналісткою коротко запевняв,
що в нього все добре, коли ми
цікавились його справами.
Цей матеріал, на нашу думку, є
доказом того, що видання працює
чесно, журналісти неупереджені,
і що ми подаємо позицію всіх
дотичних до трагедії сторін. І про‑
фесійність не залежить від того,
на боці кого ми, чисто по-люд‑
ськи, перебуваємо. Ми й надалі
стежитимемо за подіями та по‑
відомлятимемо про все читачів.
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СТАВЛЯТЬ ГРАНІТНІ ПАМ'ЯТНИКИ І
КВІТИ: КЛАДОВИЩЕ ДЛЯ ТВАРИН

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

Коли на операційному столі
померла її собака породи грей‑
хаунд, тернополянка Валентина
стикнулася з проблемою, де ж
поховати тварину. Поховали со‑
баку у дворі незнайомої людини.
— Вона була повноцінним чле‑
ном сім’ї. Через довгі пологи лі‑
карі більше не могли відкладати
операцію, адже без неї собака
була приречена. На жаль, вік пса
дав про себе знати і операцію
вона не пережила… — каже пані
Валентина.
Ветеринари повідомили, що
серце тварини не витримало
навантаження під час операції.
Оговтатися від почутого було
важко. Та 30‑кілограмову собаку
треба було десь поховати.
Тоді ветеринар запропонував
два варіанти. Перший — він те‑
лефонує до свого знайомого, той
за умовну ціну завозить собаку
в ліс, аби господарі не знали де
вона буде похована. Фотодокази
поховання він у той же день на‑
дішле власникам тварини. Дру‑
гий варіант — поховання на полі,
що належить другому знайомому
ветеринара. Тоді місце поховання
буде відоме.
— Обрали перший варіант,
тому що все-одно ми поверта‑
лися б до місця поховання нашої
собаки. Але це емоції, сльози…
Нехай в нашій пам’яті вона зали‑
шиться здоровою та веселою, —
продовжує Валентина.
Разом зі знайомим ветери‑
нара поїхав закопувати собаку
і чоловік Валентини, аби бути
певним, що її дійсно похова‑
ють. Дорогою йому пояснили,
що вивозити в ліс вже не дуже
безпечно, адже це можуть поба‑
чити правоохоронці і тоді будуть
негаразди для обох. Тому собаку
поховали в саду біля дому знайо‑
мого ветеринара за 500 гривень.

Ховають у парках,
лісі та незаконному
кладовищі

І з такою проблемою поховання
домашніх улюбленців стикаються
чимало тернополян. Тому не рід‑
ко закопують їх біля найближчих
до помешкання посадок, чи лісів,

ФОТО: ОЛЬГИ ТУРЧАК

Чотирилапі  Для багатьох втрата
домашнього улюбленця – трагедія, адже
втрачають не просто тварину, а члена
сім’ї. Де в Тернополі поховати домашню
тварину? Ми побували на стихійному
кладовищі — дивіться репортаж звідти
біля доріг чи в парках.
На даний час в Тернополі
немає офіційного місця похован‑
ня домашніх або безпритульних
тварин, відповіли «RIA плюс»
в управлінні ЖКГ. І найближ‑
чим часом створення відповідних
для цього місць також не перед‑
бачено.
Тому господарі ховають там, де
вважають за потрібне. За Терно‑
полем навіть створили незаконне
кладовище, про яке, судячи з
невеликої кількості поховань,
знає обмежена кількість людей. Біля Тернополя господарі облаштували для тварин неофіційне кладовище
Колишні господарі не просто хо‑
вають тварин, дехто навіть вста‑
новлює їм гранітні пам’ятники.
На кількох могилах є живі,
посаджені квіти, але ще більше
штучних. З двадцяти поховань,
які ми нарахували, половина
доглянутих, видно, що на це
місце часто приїжджають. Є і
свіжі поховання.

Для померлих
домашніх улюбленців
тернополяни
облаштували
неофіційне
кладовище
Та інколи тварин ховають
в парках Тернополя, нерідко
власники викидають їх тіла про‑
сто на смітник.
— Дійсно, ситуація з похо‑
ванням тварин в місті сумна, —
каже зоозахисниця Людмила
Чеховська. — Люди хоронять
своїх улюбленців в лісосмугах
або на закинутих ділянках чи
під будинками, так як послуг з
кремації немає і виділеного міс‑
ця для захоронення теж немає.
Чому не можна ховати в місті?
Причина смерті тварини може
бути різною, в тому числі — ін‑
фекційні захворювання. Разом
із ґрунтовими водами продукти
розкладання тварин можуть по‑
трапляти в річки тощо, ствер‑
джують екологи.

Як ховати
правильно
Саме тому важливо визначити
правильне місце для поховання
тварини, аби в подальшому це

Своїм улюбленцям люди навіть встановили
гранітні пам’ятники
не нашкодило іншим.
За законодавством, поховання
померлих тварин дозволене тіль‑
ки у відведених для цього міс‑
цевою владою місцях. Критерії
для обрання таких місць складні.
Воно не повинне знаходитися
біля річок, та на відстані що‑
найменше 300 метрів від рекре‑
аційних зон і громадських місць.
Але не тільки в Тернополі, але

На багатьох могилах є свіжі квіти

й по всій Україні створити кла‑
довище для тварин є проблемою,
адже офіційне кладовище для
тварин є тільки поблизу Харкова
біля смт Бабаї.
Поховати домашнього
улюбленця там коштує від
2,5 до 3,5 тисячі гривень.
Ще один варіант — кремація
тварини. Найближчий такий
крематорій знаходиться у Киє‑

ві. Вартість послуги коливаєть‑
ся залежно від ваги тварини від
270 до 3080 гривень.
При цьому на сайті крематорію
вказують, що кремація є загаль‑
ною або персональною. Друга —
дорожча. Якщо господарі обира‑
ють її, то можуть забрати прах
тварини з собою, а за додаткову
плату, там же можуть придбати
спеціальну урну.

CПІВПРАЦЯ
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ЯК ЗНАЙТИ СВОГО ПЕДІАТРА

НАТАЛІЯ СУМСЬКА

Педіатр — хто це і яка його роль
у повноцінному формуванні здо‑
ров'я дитини? Усі батьки знають,
наскільки важлива роль лікаря для
повноцінного розвитку дитини.
Педіатр — перший лікар, до кого
звертаються батьки за консульта‑
цією або для огляду малюка, коли
виникає привід для занепокоєння
про його стан здоров'я.
Своєчасні і регулярні консульта‑
ції, які дає педіатр — це запорука
правильного розвитку дитини,
а також можливість запобігання
виникненню будь-яких патологій.
Адже в кожному віці дитячий орга‑
нізм має свої фізіологічні особли‑
вості і граничні стани характеру,
лікар лікує дитину з урахуванням
її індивідуальних і вікових особли‑
востей.
Знайомство з педіатром. Як
воно відбувається, розповідає за‑
відувачка шостого педіатричного
відділення поліклінічного відділу
КНП «Тернопільська міська ди‑
тяча комунальна лікарня» Наталія
Дмитришина.
Почнемо з того, хто ж такий —
лікар-педіатр, у чому його особли‑
вість і як батькам швидко визначи‑
тися з вибором спеціаліста.
— Педіатр — це лікар, який су‑
проводжує діток від народження
і до досягнення ними 18‑річного
віку. Він, власне, і спостерігає, які
вони ростуть, розвиваються, змі‑
нюються, дорослішають, — розпо‑
чинає розмову пані Наталія.
Професія педіатр, без сумніву, є
особливою. Адже потребує не тіль‑
ки професійності, компетентно‑
сті, а й особливої уваги та підходу
до пацієнтів.
— Малесенькі дітки, наприклад,
немовлята, не можуть сказати, що
їх турбує, де болить, не можуть
сформулювати чи відповісти на пи‑
тання лікаря. За них це роблять
батьки. Ми маємо приділити час
не тільки дитинці, а й дорослим.
Адже від спілкування з останніми
і залежить, наскільки добре вони
зрозуміли рекомендації медика та
готові їх виконувати, — продовжує
співрозмовниця.

Як знайти свого
лікаря
Найперше, з чим стикаються
батьки, особливо, якщо в них
у сім’ї лише перша дитина, — це
вибір медика, з яким можна ук‑
ласти декларацію. Як знайти того
спеціаліста, якому можна довіря‑

ти, радитися та ділитися скарга‑
ми щодо погіршення самопочуття
малечі.
Дехто довіряє думці знайомих чи
опитуванню у соцмережах. Які по‑
ради щодо цього дають самі лікарі?
— Після виписки із пологового
будинку у поліклініки надходить
інформація про те, що народилася
дитина. Працює все за колишнім
територіальним принципом, тобто,
місцем фактичного проживання
(батьки надають інформацію у по‑
логовому). І тоді педіатр на дру‑
гий-третій день після виписки,
маючи цю інформацію, відвідує
маля вдома. Після першої зустрі‑
чі мама вирішує, чи буде дитина
на обліку у цього спеціаліста, чи
вона шукатиме іншого. Змінити
лікаря може кожен, — пояснює
Наталія Дмитришина.

Після першої зустрічі
мама вирішує, чи
буде дитина на обліку
у цього спеціаліста.
Змінити лікаря може
кожен
Огляд дитини, домовленість із
батьками про співпрацю до повно‑
ліття дитини, як поводити себе
у випадку виникнення неперед‑
бачуваних ситуацій, контактні те‑
лефони, домовленість про години
звернення (коли можна телефону‑
вати), графік лікаря, як зареєстру‑
ватися на прийом онлайн — усі
ці та інші найважливіші моменти
обговорюються уже під час першої
зустрічі.

Перший прийом
у лікаря
Під час першого прийому у ліка‑
ря дитинку вимірюють, зважують,
фіксують окружність голівки, груд‑
ної клітки, надаються рекомендації
щодо харчування.
— Якщо є будь-які зміни у пове‑
дінці малечі, неспокій, висипання,
краще одразу зверніться до ліка‑
ря. Не треба зволікати. Краще
завчасно попередити виникнення
неприємних подій, — наголошує
завідувачка відділення.
Усі питання, які турбують бать‑
ків, фахівчиня радить записувати
в зошит, аби нічого не забути.
А під час прийому уже можна їх
озвучити.
— Що запитують найчастіше?
Якщо мова про немовлят, то різне.
Чи треба гуляти? Чи потрібно ку‑

АРХІВ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ

Здоров'я  Обрати свого лікаря, якому
можна довірити найцінніше – здоров’я
дитини – вкрай важливо. Цінними
порадами про те, де шукати лікаря і коли
до нього звертатися, діляться у міській
дитячій лікарні

Наталія Дмитришина говорить, що від
Коли приходити на огляд, як записати,
успішної взаємодії лікаря і батьків залежить коли телефонувати до педіатра – усі ці
питання можна уточнити під час візиту
самопочуття дітей

пати щодня? А чи можна на бал‑
кон виносити на сон? А чи давати
пляшечку для годування? Чи треба
допоювати водичкою? Те, що для
нас професійно здається дуже про‑
стеньким, для батьків первістків є
надзвичайно важливими, — уточ‑
нює співрозмовниця.
Через стрімкий розвиток інтер‑
нету і технологій, нині вже багато
молодих мам і татусів шукають
необхідну інформацію в мережі.
Життя динамічне, підходи до ви‑
ховання змінюються. Це добре,
коли батьки беруть інформацію з
надійних джерел, наголошує пані
Наталія.
— Мама має право вибору, як
доглядати свою дитину. Я пози‑
тивно сприймаю, коли батьки при‑
ходять на прийом уже підготовле‑
ними, ставлять питання на основі
інформації, яку вони вже почерп‑
нули. Зараз дуже багато відкритих
медичних порталів чи публікацій
спеціалістів, які можуть стати в на‑
годі. Але я наголошую на тому, що
інформація повинна бути отримана
з компетентних джерел, а не пліток
на форумах, — акцентує лікарка.

Що робити у вихідні
Насправді нерідко трапляються
ситуації, коли стан малечі погір‑
шується у вихідні чи святкові дні,
вночі, а мама не може додзвонити‑
ся до свого лікаря. Як діяти?
— У вечірні години та вихідні
дні у випадку непередбачуваних
ситуацій завжди можна звернутися
за номером 103. У суботу в педіа‑
тричних відділеннях міста є чер‑
гові лікарі, до яких можна прийти
на прийом. Усі контактні дані, де
шукати лікаря у вихідні, є на сайті
міської дитячої лікарні, — говорить
Наталія Дмитришина.
Дитина не обирає, коли хворіти.

Коли ж можна дзвонити до свого
педіатра у позаробочий час?
— Педіатри обмінюються те‑
лефонами з батьками. Звичайно,
звертатися краще вдень. Але при
потребі лікарі відповідають на пи‑
тання і не тільки в робочі години.
Якщо ж це вихідні чи святкові дні,
коли мама, наприклад, не може
додзвонитися до свого педіатра,
скажімо, він поза зоною, тоді
можна звернутися у суботу з
9.00 до 15.00 у своє педіатричне
відділення, де є черговий лікар.
Також черговий лікар у суботу та
неділю працює і в центральній
поліклініці на вул. Федьковича, з
9.00 до 15.00. Батьки мають право
як зателефонувати, так і приїха‑
ти на огляд. В інші години у нас
працюють і стаціонари, і швид‑
ка допомога, — говорить Наталія
Дмитришина.

Як часто ходити
на прийом
Ще одне запитання, яке ціка‑
вить багатьох: а чи треба пока‑
зувати лікарю здорову дитину?
Так, потрібно. Адже, за словами
співрозмовниці, медик повинен
бачити, як росте, розвивається
маля, яке в нього харчування,
дати всі рекомендації щодо до‑
гляду. Для дітей до року візит має
відбуватися один раз на місяць.
Крім рекомендацій по догляду,
окремо говорять і про вакцинацію
малюків. Коли робити, у який
день прийти, коли щеплення
можна чи не можна робити. Ці
всі питання узгоджує лікар з бать‑

ками.
На прийом до педіатра варто
записуватися заздалегідь — че‑
рез онлайн-сервіс www.tmdkl.
te.ua, або ж зателефонувавши
в реєстратуру.
Чи варто діткам одягати маски
у поліклініках? Старшим — так,
хоча, за спостереженнями лікарів,
засоби індивідуального захисту
використовують діти як дошкіль‑
ного, так і шкільного віку.
Під час прийому дитини педі‑
атр визначає доцільність огляду
у вузького спеціаліста — офталь‑
молога, хірурга, дерматолога та
інших. Якщо є певні передумови
для цього — лікар-педіатр записує
дитину онлайн на прийом до по‑
трібного спеціаліста. По запису
батьки ведуть дитину.

Якщо не знайшли
спільної мови
Якщо батьки і лікар не можуть
порозумітися, що робити?
— Можна укласти декларацію
з іншим спеціалістом із цього ж
педіатричного відділення, можна
стати на облік до лікаря з іншого
відділення, яке буде зручним. Ре‑
єструватися можна, незалежно від
місця проживання. У нас багато
діток, які проживають у довколи‑
шніх селах. Тобто проблем із цим
немає. А загалом дуже приємно,
коли батьки і педіатри знаходять
спільну мову. Коли дітки пам’я‑
тають свого лікаря, біжать, об‑
німають, несуть малюнки. Такі
моменти справді зворошують, —
наголошує пані Наталія.

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО РОБОТУ
МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ,
ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.
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ЯК ЗМІНЮВАЛАСЬ ГОЛОВНА ЯЛИНКА
А ще під такою ялинкою
хлопці грали на баяні,танці
,хлопушки,бенгальські вог‑
ні(щира ностальгія)
Natalya Bazaliyska
Коли була жива,справжня
лісова ялиночка ,тоді відчу‑
валося свято. І нехай вона
невеличка і не дуже струн‑
ка,але ж все таки найкра‑
ща!Розумію,що вирубувати
дерево на якийсь час просто
для забави дуже погано,але
можна і просто живими гі‑
лочками прикрасити каркас.
Мені не подобається наша
штучна ялинка,яка прикра‑
шена кожного рлку однаково.

ФОТО ВАДИМА ЄПУРА

Стаття зібрала 30 коментарів.
Нагадаємо, головну ялинку
Тернополя засвітили на Театраль‑
ному майдані 10 грудня. Щоб
побачити це дійство, зібралися
сотні тернополян.
Ми зібрали фото, як вигляда‑
ли новорічні ялинки у попередні
роки.
Старі фотографії Тернополя
50-80-тих років виставиав у со‑
цмережі Фейсбук тернополянин
Віктор Мадрі. На світлинах мож‑
на побачити, як колись виглядав
Театральний майдан під час но‑
ворічно-різдвяних свят.
Читачі поділилися враженнями
від ялинок різних років, багато
коментарів - лише з вказанням
року, коли ялинка сподобалася
найбільше.
Публікуємо найцікавіші до‑
писи, залишаючи орфографію
дописувачів.

Таня Вигнанець

У колекції Віктора Мадрі є багато світлин
Головну ялинку Тернополя запалили 10
головної ялинки, зроблені у 50-80-х роках грудня
Теперішня ялинка не ви‑
кликає ніяких емоцій.Лише
вечірній час, коли включають
ілюмінацію.Ні запаху, ні ці‑
кавих іграшок
Наталія Орищак
Наталія Орищак бо нас вже
нічим не здивуєш.
Oleksandra Hordiy
Мене дивує, як це ще до
сих пір наш бруківка квитки
на мвйдан не продає.
Игорь Гуменецкий

До 2008 року включно - це
була Новорічна ялинка . Далі
якісь конуси почали ліпити
Богдан Сакало
За 2017 рік, виглядить дуже
природно і гарно
Masa Karpovich
Мені подобається, що вона
штучна. А то такі дерева зру‑
бали великі, які купу до літ
прожили. Вона ж лише на
пару місяців, а потім - на
смітник. Фото 2022. Сучас‑
но, стильно.
Marianna Gordiy

Коли була дитиною! І не
важливо яка це ялинка.
Наталя Загородна

Найкраща 1 ялинка.Вона
справжня,жива . Батьки мо‑
лоді, я мала відчувався свят‑
ковий різдвяний настрій.
Нажаль батьків вже немає в
живих і все штучне буденне
аби відбути свято щей погода
підводить
Lesya Gayduk-Popiv
1 фото бомба,красиво,ро‑
мантично,святково .А за‑
раз що,штучно все ,як і все
навколо...
Bozena Krasnitskaja
2019
Іванка Юзьків

Останніх пару років вона
не міняється..... Коли я була
малою ставили живу, кожного
року була інша Тай іграшки
були іншими, всі школи ро‑
били ялинкові прикраси на
ялинку. Було цікаво прийти
і знайти іграшку свого класу
і подивитись на інші, не було
тих будок де продавали все
втричі дорожчим. Було якось
атмосферніше ніж зараз. Та
мої діти напевно запам'ятати
чогось феєричного не змо‑
жуть бо щороку одне і те саме!
Конусна ялинка, будки, каток
ілюмінація і все.....
Кульба Ігор

2017
Василь Бойко
"Еволюція"ялинки не міня‑
ється останніми роками)
Anatoliy Mamchur
Фото 1 більше подобаєть‑
ся...
Lucia Luda
Це 2020рік.
Батюк Ольга
2008
Roksolanochka Sweet
Повний текст
та усі коментарі
ви можете прочитати за QR-кодом

Стаття зібрала 54 коментарі.
Нагадаємо, 4 грудня на те‑
риторії парку ім. Т. Шевченка
відкрили «Парк динозаврів». На
відкритті побували журналісти
«20 хвилин».
У «Динопарку» орієнтовно 20
рептилій різних форм, кольорів
та розмірів. А ще – динозаври
рухаються, гарчать, кліпають,
дихають. Серед інших розваг
на території парку є тематичні
фотозони, де дітки з батьками
залюбки фотографувалися.
Думки читачів розділилися. Де‑
хто пише, що діти були вражені
і задоволені. А хтось нарікає на
високу ціну атракції.
Публікуємо найцікавіші ко‑
ментарі, зберігають орфографію
дописувачів.
Також відвідав парк з ди‑
нозаврами. Мені особисто
сподобалося тільки ціни трохи
кусаються, а ціни на барахло
в будці, що збоку стойіть то
взагалі мовчу
Сергій Савельєв

ФОТО МАРІЯ БОЧАН

Чи варто йти у парк, щоб подивитися на динозаврів?

«Парк динозаврів» буде у Тернополі до 23 січня
Хто не хоче, то не йдіть,
в нас народ завжди всім не‑
довольний, шоби не зробили
всьо не так. Я була в «уру ру»,
Буковелі і затоці і сюда піду
також, навіть якщо це одні і
ті самі чи зовсім схожі.
Оля Білоус

Нашим людям все щось
недогода. Є - погано. Нема
також погано.
Марія Вовк
Вони літом в Світязі були
... то вхід 100грн був
Бодя Соколюк

Хороші динозаврики. Дити‑
на 4р.з задоволенням ще раз
подивилась. Приємно вразили
прокладені дерев'яні доріжки.
І сніг цікаво падав з диноза‑
врів під час їх руху. До того
були в УРУРУ, там дуже гран‑
діозна експозиція- динозаври
величезні, стоять серед лісу,
реалістично виглядають, на‑
томість і вхід дорожчий, і від
Тернополя дальше ніж парк
Шевченка.
Nastya Khrebtak
Забор дуже низький, треба
було вищий і колючий дріт
ще забули, для повного ан‑
туражу )))
Vira Farion
Не виставка, а катастрофа
для лоха Сказав мій трьохріч‑
ка-:" Мама, йдем звідси)Та це
якась" єрунда"
Юлія Юлія
Руслана Битківська нас го‑
тують до Юрського періоду
Єва Малинова

Влітку в Затоці були, квиток
120 і 150грн
Дітям хватило на 15 хв, при
умові що на 2 з них можна
було залізти, плюс була пісоч‑
ниця щоб "розкопки" робити,
зона з парасольками і мякими
подушками.
Для зими і такого рівня
ціна мала б бути не більше
60 - 80 грн
Зоряна Бусько
Якась мода зайшла на дино‑
заврів. Куди не глянь- скрізь
на цих територіях заробити
хочуть. Фантазія скінчилася?
Руслана Битківська
Не рівняйте з УРУРУ - там
парк атракціонів, а динозаври
просто як фон.
David Starr
Повний текст
та усі коментарі
ви можете прочитати за QR-кодом
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ЩОБ ДОПОМОГТИ СИНОВІ,
СТВОРЮЄ РІЗДВЯНІ ІГРАШКИ

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

Цими істотами захоплюються, їх
купують на подарунок під ялин‑
ку, або для новорічного настрою
у власному домі. І складно навіть
уявити, що таку красу виготовля‑
ють у домашній майстерні.
Авторкою цих робіт є збараж‑
чанка Юлія Рихліцька. Історія цієї
майстрині сповнена найтеплішими
емоціями про материнську любов,
домашній затишок та талант пе‑
ретворювати звичайні речі на ди‑
вовижні прикраси.

Спочатку
прикрашала дім
Майже десять років жінка тво‑
рить дива із підручних матеріалів.
Вона зізнається, що найбільше на‑
тхнення напередодні Різдва, адже
це її улюблене свято.
— У час, коли почала займатись
хендмейдом, я просто шукала свою
улюблену справу, мені було сум‑
но, — розповідає майстриня. —
Мені завжди подобалися гарні
речі для дому. Робила прикраси
для волосся, букети з цукерок, фі‑
гурки з шоколадок. А потім захоті‑
лось зробити оригінальну ялинку
на свята.
З того часу жінка зробила де‑
сятки таких екоялинок, які роз‑
літались, наче свіжі пиріжки на‑
передодні Різдва. Проте на цьому
Юля не зупинилась, адже у неї є
особливий натхненник для твор‑
чості. Її синочок Олександр.

Синочкові потрібна
дороговартісна
реабілітація

— Так склалось, що у Олексан‑
дрика — аутизм, — ділиться жін‑
ка. — Йому зараз вісім років. Він
в мене був недоношеним, десять
днів провів на апараті штучного
дихання. У нього була двосторон‑
ня пневмонія. Відповідно це все
наклалося.
Хлопчику потрібна дороговар‑
тісна реабілітація, а догляд за ди‑
тиною не дозволяв його мамі так
швидко повернутись з декретної
відпустки на роботу.
Дитині потрібні реабілітаційні
заняття у центрах за межами об‑
ласті. Сім’я не може оплатити усі
необхідні витрати, щоб забезпе‑
чити лікування сина. Зараз Юлія

Рихліцька часто працює ночами
для того, щоб за виручені від про‑
дажу прикрас кошти мати змогу
лікувати сина.
— Так, нам не легко, але я вірю
в різдвяне диво, — каже жінка. —
Хочеться напередодні свята поба‑
жати, щоб усі були здоровими та
цінували кожен момент, проведе‑
ний зі своєю сім’єю. Олександрик
цього року пішов у перший клас,
але йому і далі потрібна реабілі‑
тація, тож я таким чином хочу
допомогти йому.

Зробила вже пів
тисячі гномиків
Гномики стали королями хен‑
дмейду в Юлі Рихліцької. Жінка
каже, що в кожного свій настрій,
але усі однаково в дім нових влас‑
ників приносять затишок та добру
атмосферу.
— Гномиків я почала робити ще
у 2017‑му році. Першого, звісно,
зробила для нас з Олександриком,

Майже десять років
Юлія Рихліцька творить
дива з підручних
матеріалів. Каже, що
найбільше натхнення —
напередодні Різдва
бо дуже вже сподобався схожий
в одному з магазинів в Тернополі.
Я прийшла додому і думаю, а хіба
я не можу спробувати сама? — зга‑
дує вона.
А далі у вмілих руках створюва‑
лись нові і нові диво‑істоти. За‑
раз їх не злічити. Юля каже, що
зробила точно більше, ніж п'ять
сотень. І в кожного свій настрій.
— Я їх називаю екогномики, бо з
мого виробництва жодних залиш‑
ків. І навіть навпаки: старі светри,
шарфи, навіть рукавички, залишки
паперу та тканин я використовую
для наповнення та оздоби, — роз‑
казує. — Основа в них теж не плас‑
тикова, а екологічна: з картону.
Цього року майстриня вперше
створила гномика на ніжках. Каже,
що роботи з ним значно більше,
але результат того вартий!
Тепер іграшки збаражчанки
приносять затишок та новорічний
настрій у багатьох сім'ях в Україні
і навіть за кордоном. Придбайте
казку в свій дім і ви!

ФОТО: АРХІВ ЮЛІЇ РИХЛІЦЬКОЇ

Хендмейд  Вони тримають у казкових
ручках подарунки та ласощі, закутані в
теплі шарфи та приносять затишок у ваш
дім. Неймовірні міфічні істоти власноруч
виготовляє майстриня зі Збаража Юля
Рихліцька

Старі светри, шарфи, навіть
рукавички, залишки паперу та
тканин використовує Юлія для
створення іграшок

Юлія з сином Олександром.
Він – головний натхненник своєї мами

Юлія Рихліцька почала займатися творчістю, щоб
мати кошти на лікування сина
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БЕРУТЬ НАВІТЬ ПО 50-80 КОПІЙОК!
Ми перевірили 
З 10 грудня
заборонили
безкоштовно
розповсюджувати
пластикові пакети.
Цю подію активно
обговорюють
тернополяни.
Хтось критикує,
хтось підтримує,
а хтось жартує з
нововведень
У магазинах люди продовжують брати пакетики
ВАДИМ ЄПУР, 068– 066‑80‑96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Журналісти «RIA плюс» переві‑
рили, як працює заборона. Скіль‑
ки тепер платитимемо за пакети‑
ки? Чи дотримуються заборони
та яка є альтернатива?

Що кажуть
тернополяни
Нововведення активно обго‑
ворюють тернополяни. Хтось
підтримує ці зміни, а хтось на‑
впаки — критикує. На нашій
сторінці у фейсбук висловлюють
різні позиції.
«Замкнуте коло… Замість плас‑
тикових пакетів — паперові, для
виготовлення яких будуть виру‑
бувати дерева, що знову ж зав‑
дасть шкоди довкіллю», — пише
Dina T‑r.
«Я за паперові кульки, але
нехай спочатку вони з'являться,
а потім можна буде говорити
про їх заміну», — коментує Оля
Липка.
«Бачила. Люди беруть в кульо‑
чок, ідуть на касу, на касі витягу‑
ються з кульочка, а кульочок іде
в сміття! І що доброго зробили?
А на самих касирів взагалі було
вже боляче дивитись… На моїх
очах о 19 вечора двоє дуже «куль‑
турних» мужчин дівчаток-касирів
обзивали, на чім світ стоїть через
ті кульочки, а вони в чому вин‑
ні?! А скільки таких ненормаль‑
них за день було?» — пише Лідія
Муравська.
«А яка альтернатива? У нас
на всьому хочуть наживатися,
попросту робити гроші з пові‑
тря! Замість того, щоб побудувати
сміттєпереробні заводи — платні
пакетики?!» — обурюється Лариса
Цимарная.
«Я вважаю, якщо дбати про
природу — то до кінця. Для чого
продавати пакети і далі забруд‑
нювати навколишнє середовище?
Утилізувати всі пакети і не давати
їх у продаж, або виробляти такі
пакети, які б швидко розклада‑
лися, і тим самим не забруднюва‑
ли б природу», — пише Світлана
Ізініцька.

З чого все почалося

Нагадаємо, почалося все з того,
що депутати Верховної Ради
проголосували за законопроєкт
№ 2051–1 «Про обмеження обігу
пластикових пакетів на території
України» ще 1 червня 2021 року,
а 7 червня його підписав прези‑
дент. Однак набрав чинності но‑
вий закон з 10 грудня 2021 року.
Перші обмеження стосуються
платного розповсюдження паке‑
тів. Роздрібні ціни на пластикові
пакети не можуть бути нижчими
за мінімальні ціни, що встанов‑
люються Кабінетом Міністрів
України. Про це повідомляє Го‑
ловне управління Держпродспо‑
живслужби у Тернопільській об‑
ласті на своєму офіційному сайті.
Однак це лише початок змін.
З 10 березня 2022–го року у за‑
кладах торгівлі, громадського
харчування та надання послуг
розповсюджувати пакетики за‑

З 10 березня 2022
року в магазинах,
кафе та закладах
надання послуг
розповсюджувати
пакетики заборонять
боронять взагалі. Почнуть діяти
і штрафи за порушення — від
8500 до 17 000 грн, а за повторне
порушення протягом трьох ро‑
ків штраф становитиме від
17 000 до 34 000 грн. Розповсю‑
джувати їх не можна буде навіть
платно.
Заборона не поширюватиметь‑
ся на біорозкладні пластикові па‑
кети та надтонкі пластикові па‑
кети шириною до 225 міліметрів
(без бокових складок), глибиною
до 345 міліметрів (з урахуванням
бокових складок), довжиною
до 450 міліметрів (з урахуванням
ручок), що призначені для па‑
кування та/або транспортування
свіжої риби, м’яса та продуктів
із них, сипучих продуктів, льоду
та розповсюджуються в об’єктах

роздрібної торгівлі як первинна
упаковка. Ця норма діятиме
до 01 січня 2023 року.
Мета цього закону — зменшити
кількість відходів, які забрудню‑
ють середовище.

У супермаркетах
пакетики платні
Ми обійшли кілька місцевих
супермаркетів та провели екс‑
перимент — купували невелику
кількість товарів, який можна
зважити та покласти до сумки і
без пластикового кулька. На касі
продавці мали б додавати його
до чека.
У всіх магазинах, де ми побува‑
ли, біля пакетиків тепер цінники
та повідомлення з поясненнями
для покупців. Вартість товару
різна. У деяких мережах окремі
товари ще фасують у целофан
безкоштовно — м’ясо, риба. У де‑
яких доведеться платити навіть
за пакети, у яких поклали брудні
овочі чи крупи.
Так, у «Сільпо» пакетики кош‑
тують по 10 копійок, незалежно
від розміру. Безкоштовно нада‑
ється лише для пакування про‑
дукції рибного відділу та відділу
свіжого м’яса. Однак за пакет,
щоб запакувати заморожену рибу,
треба платити. Чому саме так —
у повідомленні не пояснюють.
За пакетики для упаковки овочів,
фруктів, цукерок, заморожених
напівфабрикатів доведеться за‑
платити. На касі вартість пакета
врахували. У чеку є окрема пози‑
ція та вартість — по 10 копійок.
Різні ціни на різні пакети ми
побачили в «АТБ». Там поліети‑
ленові пакети без ручок коштують
9 копійок, з ручками — 12. Однак
роз’яснень для покупців не по‑
мітили. Касирка пояснила — це
ціна для усіх пакетів, незалежно
від того, що ви пакуєте. У чеку
також є окрема позиція та вар‑
тість — 12 копійок. У магазині
знайшли упаковку пакетів «ма‑
йок». 100 штук можна придбати
за 21,7 гривні. Це по 21 копійці
за штуку — дорожче, ніж купу‑
вати поштучно.

В аптеках пакетики дорожчі – 50–80 коп.
Біля кожної полиці чи стелажа з
товарами на вагу були роз’яснення
про нові правила в супермаркеті
NOVUS. Пакет для риби коштує
50 копійок. Він більшого розміру.
Всі інші пакети — по 10 копійок.
Безкоштовно їх не видають, ні для
круп, ні цукерок, ні овочів, фрук‑
тів та навіть м'яса. На касі до чека
додали 10 копійок за кожен пакет.
У супермаркеті «Рукавичка» па‑
кетики коштують 10 копійок для
пакування будь-яких товарів. Од‑
нак на касі його не врахували, тому
в чеку немає додаткової позиції.

В аптеках пакетики
лише за гроші
Ми також побували в кількох
аптеках міста. Там ситуація схо‑
жа. Раніше в деяких мережах аптек
у пакетик клали навіть одну плас‑
тинку пігулок. Однак з 10 грудня
це змінилося.
В аптеці «Подорожник» ми
придбали пластинку пігулок та
попросили пакетик, оскільки нам
його не дали. Нам пояснили, що
їх вже не дають, але можна купити
за 50 копійок. Це звичайні пакети‑
ки. Однак чому так дорого?
У аптеці «Доброго Дня» теж роз‑
повіли, що тепер пакетики вони
не дають, оскільки почав діяти
новий закон.
За 50 копійок можна купити па‑
кетів в аптеці «БАМ». Безкоштовно
їх уже не видають. Це звичайний
пакет-майка, але з логотипом ап‑
теки та посиланням на сайт.
У «Аптеці низьких цін» паке‑
тик коштує 55 копійок. Він також
брендований з назвою аптеки.
В аптеці «Бажаємо здоров'я» зви‑
чайний маленький пакетик коштує
80 копійок — кажуть фармацевти.
Ми придбали медичні маски, які
поклали до пакетика, однак гроші
за нього не взяли — дали безко‑
штовно.
А от в аптеці DS мають паперо‑
ву упаковку, у яку можуть скласти
ліки.

Чи дотримуються
правил на ринку
А от на території Центрального

ринку нових правил ще не дотри‑
муються. Пакетики мають різні
продавці. У них кладуть не лише
овочі, фрукти, крупи чи м’ясо,
а і непродовольчі товари. Про
нові зміни говорять неохоче. Де‑
хто скаржиться — підприємцям
постійно ускладнюють життя та
не дають працювати.
— Це якесь знущання над ма‑
лим бізнесом. Спершу нас закри‑
вали на карантин, ходять штра‑
фують через маски, потім нові
обмеження, що працювати можна
лише вакцинованим, тепер вже
за пакетики. Скоро штрафувати
почнуть за пакетики. Влада «до‑
бити» нас хоче.
— Я розумію, коли в пакетики
кладуть одяг, запаковані товари,
там можна відмовитися. Але що
робити з м’ясом, рибою, крупами
та й навіть овочами? — питає одна
з продавчинь.
На ринку ми не побачили ніяких
роз’яснень біля кіосків продавців,
що тепер пакетики платні. Їх там
поки дають безкоштовно.

Яка альтернатива?
Ми також дізналися, скільки
коштують багаторазові торбинки
та екосумки. З такими можна по‑
бачити все більше тернополян. Від
звичайних пакетів люди починають
відмовлятися.
Ціни на деякі екоторби «куса‑
ються». У «Сільпо» джутова сумка
коштує 100 гривень. На неї діє ак‑
ція. Звичайна ж ціна — 149 гри‑
вень. Є багаторазові екосумки
за 50, 60 та навіть за 200 гривень.
Також ми знайшли багаторазові
торбинки з бавовни для овочів та
фруктів. Одна така коштує 10 гри‑
вень. Набір з трьох — 30 грн.
У супермаркеті «АТБ» найде‑
шевша багаторазова сумка кош‑
тує 10,1 грн. Найдорожча, яку ми
побачили, — 33,7 грн.
У NOVUS ми побачили різну
екоупаковку. Є паперові пакети
по 12 гривень. Багаторазові шопе‑
ри коштують від 43 до 80 гривень.
Торбинка для овочів та фруктів —
42,5 грн. Набір з двох торбинок —
90 гривень.

ПРОГРАМА ТБ
СЕРЕДА, 15 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 Проєкт «Свої»
08.10 Т/с «Артур та Джордж»
09.10 Телепродаж
09.40 Т/с «Любов та помста»
10.35 Д/с «Дикуни. Дикi забави в
зоопарку Сан-Дiєго»
11.00 Прозоро:про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу
«По-людськи»
13.10, 01.20 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 00.10, 05.45 Спорт
15.20 Концерт. Дмитро та Назарiй
Яремчуки
16.30 Д/с «Свiт дикої природи»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с «Особливий загiн. Супер
- чуття»
19.55 Д/ц «Дикi острови»
22.00 Полюси
23.00 Перша шпальта
00.25 Т/с «Округ Дюрем»
02.05 Погода
02.45 Невiдомi Карпати
03.10 Х/ф «Ярослав Мудрий», 2 с.
04.25 Журналiст i масовий
вбивця

1+1
05.30 «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.
Прем'єра нового денного шоу
на „1+1“
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.10 К/к «Рiзниця у вiцi» …
21.45 Т/с «Свати»
22.45 «Твiй вечiр»
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подiй
дня»
23.55 Х/ф «Перлина Нiлу»
02.00 Х/ф «Спадок блудницi»

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 22.00 «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 «Iнструкцiї не додаються» (16+) Прем'єра
14.50, 15.50 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 03.50 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Велика справа»
23.45 Х/ф «День працi»
01.55 Подробицi
02.25 Х/ф «Егоїст»
04.40 «М/ф»

ICTV
04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей
04.20 Факти
04.45 Т/с «Розтин покаже»
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
Костянтином Стогнiєм
10.10 Громадянська оборона
10.45, 13.25 Х/ф «Гра»
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.25 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ - 2»
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.10 Хто хоче стати мiльйонером? Iгрове шоу Прем'єра
21.25 Т/с «Пес-6» 16+ Прем'єра
22.40 Т/с «Пес-2»

23.45 Т/с «Заклятi друзi»
02.50 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.05 Т/с «Комiсар Рекс»
09.05, 11.50 «МастерШеф Професiонали» …
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
12.05, 14.50 Т/с «Слiпа» …
15.40, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05 «СуперМама» …
20.15, 22.50 Т/с «Привiт, тату!» …
01.10 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»
09.30 Т/с «Надприродне»
12.05 «Суперiнтуїцiя»
14.05 Х/ф «Першому гравцю
приготуватися» …
17.00 «Хто зверху?» …
19.00 «Дiти проти зiрок»
20.40 Х/ф «13 друзiв Оушена»
23.05 Х/ф «Афера Олiвера
Твiста» …
01.00 Х/ф «Учень Мерлiна»
02.50 «Служба розшуку дiтей»
02.55 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30, 22.00 Т/с «#ЯЖЕБАТЬ»
10.30 Х/ф «Лара Крофт: Розкрадачка гробниць 2 - Колиска
життя»
12.45, 18.00 4 весiлля
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. Битва
блондинок
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00, 04.00 Панянка-селянка
19.00, 01.45 Одного разу пiд
Полтавою
23.00 Сiмейка У
00.00 Т/с «Батько рулить 3»
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2020»
07.20, 00.05 Т/с «CSI: Место
преступления»
09.10 Х/ф «Выхода нет»
11.10 Т/с «Ангелы»
12.50, 19.25 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
20.20 Т/с «Опер по вызову-5»
22.10 Т/с «Ментовские войны.
Харьков-2»
01.55 Т/с «Встречная полоса»
02.50 «Видеобимба-2»
04.15 «Джедаи-2018. Дайджест»
05.15 Телемагазины

ЧЕТВЕР, 16 грудня
UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Вiдтiнки України
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 Проєкт «Свої»
08.10 Т/с «Артур та Джордж»
09.10 Телепродаж
09.40 Т/с «Любов та помста»
10.35 Д/с «Дикуни. Дикi забави в
зоопарку Сан-Дiєго»
11.00 Прозоро:про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу
«По-людськи»
13.10, 01.20 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. IV етап.
Спринт, 7,5 км, жiнки
16.40 Д/с «Свiт дикої природи»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с «Особливий загiн. Супер
- чуття»
19.55 Д/ц «Дикi острови»
21.45, 00.10, 02.45, 05.45 Спорт
22.00 Полюси
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях
00.25 Т/с «Округ Дюрем»
02.05, 03.00, 05.05 Погода
03.05 Роздивись
03.30 Х/ф «Страченi свiтанки»

1+1
06.00 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день.
Прем'єра нового денного шоу
на „1+1“
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
20.33 «Проспорт»
20.35 «Чистоnews 2021»
20.40, 21.05 К/к «Рiзниця у вiцi» …
21.45 «Право на владу 2021»
00.45 «ТСН: 10 вражаючих подiй
дня»
00.55 К/к «Вiйна подружжя
Роузiв»
03.10 Х/ф «Заповiт блудницi»

00.00 Т/с «Батько рулить 3»
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2020»
07.15, 00.10 Т/с «CSI: Место
преступления»
09.05 Х/ф «Охранник»
11.10 Т/с «Ангелы»
12.55 «Затерянный мир»
17.55, 02.00 «Секретные материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
19.25 «Воины дорог»
20.20 Т/с «Опер по вызову-5»
22.10 Т/с «Ментовские войны.
Харьков-2»
02.15 «Видеобимба-2»
04.15 «Джедаи-2018. Дайджест»
05.15 Телемагазины

П`ЯТНИЦЯ, 17 грудня

IНТЕР

UA:перший

05.05, 04.45 «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 «Любий Френкi»
14.40, 15.35 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 02.55 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 02.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Велика справа»
23.50 Х/ф «Стукач»
02.40 «М/ф»

06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.35 Вiдтiнки України
06.25 М/с «Пiнгвиня Пороро»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 01.10, 05.10 Новини
07.05 Енеїда
08.05 Проєкт «Свої»
08.10 Т/с «Артур та Джордж»
09.10 Телепродаж
09.40 Т/с «Любов та помста»
10.35 Д/с «Дикуни. Дикi забави в
зоопарку Сан-Дiєго»
11.00 Прозоро:про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу
«По-людськи»
13.10, 02.00 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. IV етап.
Спринт, 10 км, чоловiки
16.40 Д/с «Свiт дикої природи»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с «Особливий загiн. Супер
- чуття»
19.55 Д/ц «Дикi острови»
21.45, 01.45, 05.45 Спорт
22.00 Х/ф «Людвiг ван Бетховен» …
00.25 Д/ц «НЛО: Загубленi
свiдчення»
02.45 Суспiльно-полiтичне токшоу «Зворотний вiдлiк»
04.20 Роздивись
05.05 Погода

ICTV
04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.15 Факти
04.40 Т/с «Розтин покаже»
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
Костянтином Стогнiєм
10.10 Громадянська оборона
11.35, 13.25 Х/ф «Мiсяць 2112»»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.25 Т/с «Пес»
16.50 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ - 2»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Анти-зомбi
21.20 Т/с «Пес-6» 16+ Прем'єра
22.45 Т/с «Пес-2»
23.50 Т/с «Заклятi друзi»
01.55 Х/ф «Мордекай»
03.50 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.00 Т/с «Комiсар Рекс»
09.00, 11.50 «МастерШеф Професiонали» …
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
12.05, 14.50 Т/с «Слiпа» …
15.40, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05 «СуперМама» …
20.15, 22.50 Т/с «Мiй коханий
друг» …
01.45 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 «Вiдьмина гора»
17.00, 19.00 «Хто зверху?» …
21.00 Х/ф «8 подруг Оушена» …
23.30 Х/ф «Бар „Бридкий койот“»
01.30 Х/ф «Крутi вiражi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30, 22.00 Т/с «#ЯЖЕБАТЬ»
10.30 Х/ф «Атака кобри»
12.45, 18.00 4 весiлля
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. Битва
блондинок
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00, 04.00 Панянка-селянка
19.00, 01.45 Одного разу пiд
Полтавою
23.00 Сiмейка У
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1+1

04.15 Служба розшуку дiтей
04.20, 01.20 Факти
04.45 Т/с «Розтин покаже»
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 …
11.45, 13.25, 23.00, 01.45 Скетчшоу «На трьох»
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.15 Т/с «Пес»
17.35 Скетч-шоу «На трьох» 16+
Прем'єра
18.45 Факти. Вечiр
20.05 Дизель-шоу 12+ Прем'єра
02.45 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.45 «Холостячка Злата
Огнєвiч» …
10.50, 11.50, 14.50, 18.05 Т/с
«Слiпа» …
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.20, 22.50 Т/с «Коханих не
зрiкайтесь»
01.25 «Битва екстрасенсiв»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 «М/С Том i Джеррi»
07.15 «Орел i решка»
09.25 «Пекельна кухня»
11.30 «Екси»
13.30 «Дiти проти зiрок»
15.00 Х/ф «Афера Олiвера
Твiста» …
17.00 Х/ф «Метро»
19.10 Х/ф «Фокус»
21.40 Х/ф «Дежа Вю»
00.05 Х/ф «Мама i тато»
01.50 «Вар'яти» …
02.55 «Служба розшуку дiтей»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30, 22.00 Т/с «#ЯЖЕБАТЬ»
10.30 Х/ф «G.I.Joe: Атака кобри 2»
12.40, 18.00 4 весiлля
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. Битва
блондинок
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00, 04.00 Панянка-селянка
19.00, 01.45 Одного разу пiд
Полтавою
23.00 Сiмейка У
00.00 Т/с «Батько рулить 3»
05.50 Кориснi пiдказки

06.05 «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.
Прем'єра нового денного шоу
на „1+1“
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 Х/ф «Скарби нацiї»
23.10 Х/ф «Скарби нацiї: Книга
таємниць»
01.30 Х/ф «Код доступу
„Кейптаун“»
03.50 Х/ф «Вiдьма та Осман»

06.00 «Джедаи 2020»
07.05 Т/с «CSI: Место преступления»
08.55 Х/ф «Оружейный барон»
11.15 Т/с «Ангелы»
12.55 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15, 02.50 «Спецкор»
18.50, 03.25 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Кикбоксер»
21.15 Х/ф «Кикбоксер-2»
23.05 Х/ф «Кикбоксер-3»
01.00 Х/ф «Морской пехотинец-4»
04.00 «Совершенно секретно-2017»
04.35 «Видеобимба-2»
05.15 Телемагазины

IНТЕР

UA:перший

05.15, 23.25 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00 «Марафон. Чудо починається»
10.00, 11.00 «Корисна програма»
12.00, 17.40 Новини
12.25 Х/ф «Ноель»
14.25, 15.25, 01.05 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 03.05 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Сiм'янин»
03.40 «Легендарнi замки
України»
04.40 «Телемагазин»

ICTV
04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!

2+2

СУБОТА, 18 грудня
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.35 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 18.00,
21.00, 00.00, 02.45, 05.35 Новини
07.05 М/с «Пiнгвиня Пороро»
07.55, 05.30 Погода
08.05 Невiдомi Карпати
08.20 Вiдтiнки України
09.10 Телепродаж
09.40, 13.25 #ВУКРАЇНI
10.10 Х/ф «Людвiг ван Бетховен» …
12.25, 22.00 Д/ц «Дикi острови»
13.50 Бiатлон. Кубок свiту. IV
етап. Гонка переслiдування, 10
км, жiнки
15.10 Країна пiсень
15.50 Бiатлон. Кубок свiту. IV етап.
Гонка переслiдування, 12,5 км,
чоловiки
17.00 Концерт

18.15, 21.25 Д/с «Боротьба за
виживання»
18.50 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
23.05 Д/ц «НЛО: Загубленi
свiдчення»
00.30 Х/ф «Легенда про княгиню
Ольгу»
03.10 В очiкуваннi сонця
04.00 Концерт. Сергiй Асафатов

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
17.30 «Свiт навиворiт - 13.
Еквадор»
18.30 Прем'єра на «1+1». «Свiт
навиворiт - 13. Еквадор»
19.30 ТСН
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Вечiрнiй квартал»
22.15 Прем'єра на «1+1». «Жiночий
квартал 2021»
23.40 «Свiтське життя. 2021»
00.50 Х/ф «Полiна i таємниця
кiностудiї»
02.50 Х/ф «Мiф»

IНТЕР
05.10 «Орел i решка. Перезавантаження»
06.05 «Орел i решка. Зiрки»
07.00 Х/ф «Маленький Принц»
09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10.00 «Все для тебе»
11.00 Х/ф «Iграшка»
12.55 Х/ф «Снiгова королева»
14.30 Х/ф «Там, на невiдомих
дорiжках»
15.55, 03.55 Х/ф «Фiнiст - Ясний
сокiл»
17.30 Т/с «Її чоловiки» (12+) 1-2сс
20.00, 02.50 «Подробицi»
20.30 Т/с «Її чоловiки» (12+) 3-4
сс. Заключна
22.35 «Шоу Наташi Корольової
„Ягiдка“ Прем'єра
01.00 Х/ф «Нiч закритих дверей»
03.30 «М/ф»

ICTV
05.10 Скарб нацiї
05.20 Еврика!
05.25 Факти
05.50, 08.50 Анти-зомбi
07.50 Хто хоче стати мiльйонером? Iгрове шоу
09.50 Громадянська оборона
10.45, 13.00 Х/ф «Термiнатор-3:
Повстання машин»
12.45 Факти. День
13.10 Х/ф «Термiнатор: Фатум»
15.45 Х/ф «Трансформери:
Останнiй лицар»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Бамблбi» …
21.35 Х/ф «Трансформери»
00.25 Х/ф «Саботаж»
02.30 Я зняв!

СТБ
03.00 «Битва екстрасенсiв»
05.20 Х/ф «Чесна Куртизанка»
07.45, 10.55 Т/с «Коханих не
зрiкайтесь»
07.50 «Неймовiрна правда про
зiрок»
14.50 Т/с «З чистого листа»
19.00 «Україна має талант»
22.00 «МастерШеф» …

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Хто проти блондинок?» …
08.00, 10.00 «Kids time»
08.05 Х/ф «Гербi: Шаленi
перегони»
10.05 «Орел i решка. Земляни»
11.00 «Орел i решка. Чудеса свiту»
12.10 «Хто зверху?» …
14.20 Х/ф «101 далматинець»
16.30 М/ф «Шпигуни пiд
прикриттям»
18.40 Х/ф «Iлюзiя обману»
20.50 Х/ф «Iлюзiя обману 2» …
23.35 Х/ф «Здохни»
01.45 «Вар'яти» …
02.20 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Принцеса та жаба»
11.05 М/ф «Супер Шiстка»

13.00, 01.00, 03.15 Одного разу пiд
Полтавою
17.30 М/ф «Iсторiя iграшок»
19.00 Х/ф «Обережно! Предки
в хатi»
21.00 Х/ф «Управлiння гнiвом»
23.00 Х/ф «Новорiчний корпоратив»
02.45, 03.45 Сiмейка У
04.15 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
09.00 «Випы и топы»
10.50 «Затерянный мир»
13.50 Х/ф «Безумный мир»
15.25 Х/ф «Марсианин»
18.20 Х/ф «Пекло»
20.25 Х/ф «Хищники»
22.30 Х/ф «Бладрейн»
00.20 Х/ф «Легенда о маске»
02.15 «Видеобимба-2»
03.00 «Совершенно секретно-2017»
05.15 Телемагазины

НЕДIЛЯ, 19 грудня
UA:перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.35 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 15.00, 18.00
Новини
07.05 М/с «Пiнгвиня Пороро»
07.50 Проєкт «Свої»
07.55, 08.15, 05.05 Погода
08.20 Д/с «Дикi тварини»
09.00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя Української Греко-Католицької Церкви
12.30 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви
в Українi
13.35 Бiатлон. Кубок свiту. IV етап.
Масстарт, 12,5 км, жiнки
14.40, 15.10 Мiста та мiстечка
15.35 Бiатлон. Кубок свiту. IV етап.
Масстарт, 15 км, чоловiки
16.40 Студiя «Дорога до Пекiна»
17.20 Країна пiсень
18.15 Д/ц «Дикi острови»
19.15 Д/с «Боротьба за виживання»
19.55 Д/с «Тваринна зброя»
21.00, 00.30, 05.10 Тиждень на
Суспiльному
22.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
23.55 Розважальна програма з
Майклом Щуром
01.20 На вiстрi ножа
02.15 Х/ф «Богдан - Зиновiй
Хмельницький»
04.20 Роздивись

1+1
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
16.30, 17.30 «Мандруй україною з
Дмитром Комаровим»
18.30 Прем'єра на «1+1». «Свiтське
життя. 2021»
19.30, 04.50 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Я, робот»
23.10 К/к «Пригоди Святого
Миколая»
00.50 Х/ф Джеймса Кемерона
«Безодня»

IНТЕР

05.30 Х/ф «Три Гавкатери»
07.05 Х/ф «Iграшка»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя»
13.00 «Речдок. Велика справа»
17.30 Х/ф «Сiм'янин»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «Ноель»
23.55 Х/ф «Занурення»

ICTV
04.25 Скарб нацiї
04.40 Еврика!
04.50 Факти
05.15 Прихована небезпека
07.10 Хто хоче стати мiльйонером? Iгрове шоу
08.10 Громадянська оборона
09.10 Х/ф «Термiнатор-4: Нехай
прийде спаситель»
11.30, 13.00 Х/ф «Термiнатор-5:
еенеза»
12.45 Факти. День
14.10 Т/с «Пес»
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф «Трансформери-4: Час
вимирання»
00.05 Х/ф «Полювання на
злодiїв»
02.55 Я зняв!

СТБ
05.20 Т/с «Мiй коханий друг» …
09.50 «МастерШеф» …
13.45 «СуперМама» …
18.40 «Битва екстрасенсiв»
21.00 «Один за всiх»
22.10 «Таємницi ДНК»
23.20 «Україна має талант»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 23.50 «Вар'яти» …
06.25, 08.40 «Kids time»
06.30 М/ф «Шпигуни пiд
прикриттям»
08.45 Х/ф «11 друзiв Оушена»
11.05 Х/ф «12 друзiв Оушена»
13.45 Х/ф «13 друзiв Оушена»
16.10 Х/ф «8 подруг Оушена» …
18.40 Х/ф «Вартовi Галактики»
21.00 Х/ф «Вартовi Галактики
2» …
02.50 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Братик ведмедик»
12.15, 00.30, 03.20 Одного разу
пiд Полтавою
16.45 М/ф «Iсторiя iграшок 2»
18.30 М/ф «Iсторiя iграшок 3»
20.30 Х/ф «Пiдняти перископ»
22.30 Х/ф «Бруднi танцi»
02.45, 03.45 Сiмейка У
04.10 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2020»
08.50, 01.00 «Затерянный мир»
13.55 Х/ф «Экспедиция „Ноев
ковчег“
16.30 Х/ф «Вулкан»
18.30 Х/ф «Помпеи»
20.30 Х/ф «Следопыт»
22.30 Х/ф «Бладрейн-3: Третий
рейх»
00.05 Т/с «Рекс»
02.05 «Видеобимба-2»
04.20 «Лучшее»
04.25 «Джедаи-2018. Дайджест»
05.15 Телемагазины
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ЧИМ ДИВУЄ «ФАЙНЕ ЗИМОВЕ
МІСТЕЧКО 2022»
Розваги  Журналісти «RIA плюс»
дізналися, що нового та цікавого можна
побачити на території «Файного зимового
містечка». Цього року воно працюватиме
з 10 грудня до 23 січня

ФОТО: ВАДИМА ЄПУРА

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

Відкриття хатинки святого Миколая відбудеться 17 грудня о 17.00. Будуть конкурси,
розваги та подарунки для дітей

На території різдвяної шопки традиційно будуть жити
вівці

Гірка для сноутюбів цього року стала більш пологою

Біля ялинки «приблукав» тиранозавр, який
тягне санчата
РЕКЛАМА

На території ярмарку можна купити
їжу, напої, іграшки та сувеніри

РОЗВАГИ

Я ще розумію, коли співають у
душі, чи в лісі. Наша ж дитина любить співати, сидячи на горщику.
***
Великий начальник, чиновник
приходить до ворожки порадитись:
— Мені вчора наснилася картопля,
до чого це?
Ворожка:
— Це, синку, значить: або весною
посадять, або восени приберуть.
***
У Фінляндії затримали небезпечного рецидивіста, який примудрився вдруге шльопнути по попі

сина.
***
Мати вирішила виховувати сина
суворо й питає:
— Куди йдеш?
— Куди хочу.
— Коли повернешся?
— Коли захочу.
— Дивись, ні хвилиною пізніше.
***
— Планую за місяць скинути 30 кг.
— Ого! А як?
— Віддам сина до школи!
***
На риболовлю з'їздив даремно:
тиск високий, риба не клює. Ма-
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буть, у неї теж голова болить.
***
Наш навчальний курс «Як позбутися інтернет-залежності» — тепер і в
онлайн-варіанті.
***
Нещодавно вирішив нічого не
писати в Інтернеті, якщо не можу
сказати нічого розумного чи корисного. І одразу стало нічого писати.
***
Провал розвідника — дістався
ворожого комп'ютера, розкрив усі
коди, але не переміг у жодній грі.
***
— Прикинь, приходжу додому
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— чисто прибрана квартира та
смачна вечеря.
— А?
— Ні, машина гаразд, комп'ютер
справний, є безлімітний доступ до
інтернету.
— Може, вона таки любить?
***
— Сьогодні нарешті я заробив
свої перші гроші як програміст! Я
продав свій ноутбук.
***
Анекдоти про програмування
схожі на анекдоти про риболовлю:
начебто зрозуміло, про що мова,
але сміятися чомусь не хочеться.
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РЕКЛАМА

facebook.com/te20minut/

Погода у Тернополі

Гороскоп успіху
ОВЕН Менеджерам пора
переглянути свої бізнес-плани, віддаючи пріоритет
головним напрямкам своєї діяльності. Надзвичайно благотворний місяць і для Овнів творчого
плану. Різдвяний тур відкриває
велику перспективу.
ТЕЛЕЦЬ Тельці захочуть
все і відразу, але при
цьому зірки радять правильно визначитися з пріоритетами і відпустити те, що заважає.
Планети вказують на великий
потенціал доходів, пов'язаних з
нерухомістю.
БЛИЗНЮКИ Зараз ідеальний час для роботи
над помилками. Вас
очікують яскраві і знаменні події,
пов'язані з партнерами, бізнесом, клієнтами або ворогами. Це
укладення договорів, союзів.
РАК Раки будуть самовіддано працювати
заради підвищення
фінансового стану. Ті, хто поки
не зміг знайти роботу, можуть
розраховувати на вигідні та грошові вакансії. У стосунках деяких
Раків потягне до колишніх.
ЛЕВ Для Левів це час
романтики і пригод в
особистих стосунках,
багато хто закрутить взаємини
на роботі. Ні в якому разі не потрібно брати кредити, оскільки
в подальшому вам загрожує
несплата за рахунками.

instagram.com/20.hvylyn/

ГІСМЕТЕО

СИНОПТИК

СЕРЕДА,
15 ГРУДНЯ
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ЧЕТВЕР,
16 ГРУДНЯ

П’ЯТНИЦЯ,
17 ГРУДНЯ

СУБОТА,
18 ГРУДНЯ

СКОРПІОН У Скорпіонів
настав період успіху в
кар'єрному зростанні.
Можливо, деякі з вас вирішать
відкрити власну справу.Саме в
цьому періоді вони будуть надзвичайно енергійні, і від цього
— чарівні і привабливі.
СТРІЛЕЦЬ Стрільці покажуть свій креативний
підхід у всьому і проявлять себе на повну. У передноворічні дні сімейних Стрільців
порадують успіхи дітей. Можна
також спланувати поїздку в гори
або на теплі моря.
КОЗЕРІГ Завзятість і
досягнення поставлених
цілей за будь-яку ціну
— це формат життя Козерогів.
Головне зараз — не втрачати
голову і брати до уваги тверезий
розрахунок. Є великий ризик для
розвитку сімейних конфліктів.
ВОДОЛІЙ Водоліїв чекає
повна реалізація всіх
ідей і складених заздалегідь планів. Головне — правильно
скористатися наданим шансом.
Не варто відмовляти в підтримці
друзям і близькими. Доходи не
обіцяють бути стабільними.
РИБИ Кар'єра Риб
може різко піти вгору, а
оптимальним стимулом
в діяльності і творчості буде
позитивна оцінка оточуючими. У
матеріальному плані кінець року
буде вдалим. На особистому
фронті вас також чекають успіхи.

Як змінився зимовий
Театральний майдан
КАТАЛИСЬ НА САНЧАТАХ

НЕДІЛЯ,
19 ГРУДНЯ

ПОНЕДІЛОК,
20 ГРУДНЯ

ВІВТОРОК,
21 ГРУДНЯ

ДІВА Місяць видасться
спокійним і розміреним.
Багато з них постараються більше приділяти часу сім'ї і
близьким, компенсуючи недолік
уваги протягом усього року. У Дів
буде час вибору цілей і методів
їх досягнення.
ТЕРЕЗИ Терези будуть
приділяти багато часу і
уваги своїй зовнішності.
Хтось піде на кардинальні зміни.
Багатьох з вас поглинуть турботи
про дім і сім'ю. Фінансові доходи
будуть стабільними. Можливий
несподіваний виграш у лотерею.

З одного ракурсу

БУЛО:
Раніше, коли падав сніг, на майдані
діти катались на санчатах

СТАЛО:
Тепер площу розчищають від снігу.
Взимку там облаштовують «Файне
містечко» та ковзанку

ЯЛИНКА ТЕПЕР ШТУЧНА
Цього тижня
іменини
святкують
15 грудня:
Олексій, Андрій,
Афанасій, Борис,
Володимир, Вольдемар,
Дмитро, Іван, Кирило,
Костянтин, Кузьма,
Матвій, Микола, Павло,
Сергій, Соломон,
Степан, Теодор, Федір,
Ян, Антоніна, Віра,
Маргарита, Марія,
Мотрона, Мирра, Тамара,
Февронія.

БУЛО:
Раніше ялинка на Театральному
майдані щороку була живою. Високе
та гарне дерево встановлювали
комунальники

16 грудня:
Андрій, Гавриїл, Георгій,
Єгор, Іван, Микола,
Сава, Теодор, Федір, Ян,
Гликерія.

17 грудня:
Олександр, Олексій,
Василь, Геннадій, Дмитро,
Іван, Микола, Серафим,
Ян, Анастасія, Варвара,
Катерина, Катаріна, Кіра,
Уляна, Юліана.

18 грудня:
Геннадій, Захар, Ілля,
Сава, Сергій.

19 грудня:
Максим, Микола.

20 грудня:
Антон, Василь, Григорій,
Дементій, Іван, Гнат, Лев,
Михайло, Ніл, Павло,
Петро, Сергій, Ян.

21 грудня:
Кирило, Потап, Сергій,
Анфіса.

АНЕКДОТИ

СТАЛО:
Тернопіль став одним з перших
міст в Україні, де живу ялинку
замінили на штучну

ВСТАНОВЛЮЮТЬ ІЛЮМІНАЦІЮ

***

Син повертається з армії
додому. Мати запитує його зі
співчуттям:
— Тебе там мучили, синку?
— Ні.
— Годували?
— Так.
— Лаяли?
— Мене ні, а ось тебе постійно
згадували...

***

Рабиновича запитують:
— Що таке сімейна гармонія?
— Це коли я — завідувач магазину, дружина — бухгалтер,
дочка — продавець, тесть —
експедитор, а теща — ревізор.

***

БУЛО:
Такий вигляд мав бульвар Шевченка
у 60–х роках минулого століття

СТАЛО:
У наш час у фонтанах встановлюють ілюмінацію. Гірлянди
прикрашають будинки на площі

