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ЯК КАРАНТИНЯТЬ У ЦЕРКВАХ?
МИ ПЕРЕВІРИЛИ, ЯК ДОТРИМУЮТЬСЯ ПРАВИЛ
Церква має дотримуватися таких вимог, які
рекомендує МОЗ – перебування у храмі в масці,
антисептики, соціальна відстань. Як це виконують у
Тернополі, перевірив журналіст «RIA плюс»

X

Він навідався на вранішні служби до п'яти храмів
різних конфесій. Ми звертали увагу на соціальну
дистанцію, кількість людей у храмі, наявність масок.
Усе, що побачили, описали у фоторепортажі
X
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ЩЕ ОДИН ПАМ'ЯТНИК
ОБІЙШОВСЯ У 8 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150,
OLIATUR9@GMAIL.COM

Óñå ðîçïî÷àëîñÿ ç ïåòèö³¿ ïðî
ñòâîðåííÿ ïàì'ÿòíèêà Ìàéñòðó
Éîä³, ÿêó çàðåºñòðóâàâ òåðíîïîëÿíèí Ñåðã³é Êóòóçîâ ó áåðåçí³
2018-ãî ðîêó.
Íàãàäàºìî, ùî âîíà çâó÷àëà òàê: «Îäíèì ç ïåðåìîæö³â
ïðîåêò³â ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó
ó 2017 ðîêó ñòàâ «Ïàì'ÿòíèê â÷èòåëþ». Îñê³ëüêè ïðîºêòó äàíîãî
ïàì'ÿòíèêà äîñ³ íåìàº, ïðîïîíóþ
âñòàíîâèòè â Òåðíîïîë³ ñêóëüïòóðó âñåñâ³òíüî â³äîìîìó â÷èòåëþ — Ìàéñòðó Éîä³».
Òàê ÷îëîâ³ê â³äðåàãóâàâ íà ðåçîíàíñ äîâêîëà ïàì'ÿòíèêà Â÷èòåëþ, íà ÿêèé ç áþäæåòó ì³ñòà
âèòðàòèëè ïîíàä ì³ëüéîí ãðèâåíü.
КОШТИ ЗБИРАЛИ НЕБАЙДУЖІ?
Æóðíàë³ñòè «RIÀ ïëþñ» ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç ³í³ö³àòîðîì ñòâîðåííÿ
ñêóëüïòóðè Ñåðã³ºì Êóòóçîâèì.
Ôîòî ïàì'ÿòíèêà â³í îïóáë³êóâàâ ó ñîöìåðåæàõ íà ñòîð³íö³, ÿêó

ñòâîðèëè ï³ä ³ìåíåì ïåðñîíàæà.
— Ìàéñòåð Éîäà áóâ ãîòîâèé ùå íà ïî÷àòêó îñåí³ öüîãî
ðîêó, — êàæå ÷îëîâ³ê. — Àëå çàðàç
ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ äëÿ íüîãî ùå
íå çíàéøëîñü. Òîìó òèì÷àñîâî
â³í ãîñòþº á³ëÿ îäíîãî ç çàêëàä³â
õàð÷óâàííÿ íà âóëèö³ Êà÷àëè.
Çà ñëîâàìè ³í³ö³àòîðà, îá³éøîâñÿ ïàì'ÿòíèê ïðèáëèçíî ó 8 òèñÿ÷
äîëàð³â. Á³ëüø³ñòü êîøò³â íà ðîáîòó âèä³ëèâ ñàì Ñåðã³é Êóòóçîâ.
«ГОЛОВНИЙ ЛИСИЙ»
У ТЕРНОПОЛІ
Çàêëàä, äå çàðàç ñòî¿òü ïàì'ÿòíèê, â³äîìèé ó Òåðíîïîë³ ³ òèì,
ùî éîãî âëàñíèê Òàðàñ Êîâàëü÷óê âèð³øèâ íà ÷àñ «Êàðàíòèíó
âèõ³äíîãî äíÿ» ïåðåòâîðèòè éîãî
â ðåë³ã³éíó îðãàí³çàö³þ ç íàçâîþ
«Áðàòñòâî Ëèñèõ».
— Òèì÷àñîâî Ìàéñòåð Éîäà
çàâ³òàâ äî íàñ. ß ä³çíàâñÿ, ùî
ïàì'ÿòíèê ãîòîâèé ³ çàïèòàâ ³í³ö³àòîðà, ÷è ìîæå â³í «ïîãîñòþâàòè»
ó íàñ. Íà ñê³ëüêè ÷àñó, ïîêè ùî
ñêàçàòè íå ìîæåìî. Â³í çóñòð³÷àº

ãîñòåé ó ìàñö³, àäæå çàðàç êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ ³ ìè íå õî÷åìî,
ùîá â³í çàõâîð³â, — ïîñì³õàºòüñÿ ïàí Êîâàëü÷óê. — Ìàéñòåð
Éîäà — îäèí ç íàéâ³äîì³øèõ ëèñèõ. Òîìó â³í äóæå ãàðíî âïèñàâñÿ
ó íàøîìó «õðàì³».
Òàðàñ Êîâàëü÷óê êàæå, ùî
çà äâà äí³, â³äêîëè âñòàíîâèëè
ïàì'ÿòíèê, ñôîòîãðàôóâàòèñü
á³ëÿ íüîãî ïðèéøëè ÷èìàëî
òåðíîïîëÿí.

Ìàéñòåð Éîäà
«îäÿãíóâ» ìàñêó ³
çóñòð³÷àº ãîñòåé á³ëÿ
îäíîãî ç çàêëàä³â
õàð÷óâàííÿ. Öå ì³ñöå
äëÿ íüîãî òèì÷àñîâå
Íó ùî ñêàçàòè — ãàðíèé ìàðêåòèíãîâèé õ³ä. ², âî÷åâèäü, ì³ñöå ðîçì³ùåííÿ ñêóëüïòóðè áóëî
ïðîäóìàíèì. Àäæå òåïåð ïàí Êîâàëü÷óê ìàº äîäàòêîâó ìîæëèâ³ñòü
ïðèâàáëþâàòè íîâèõ â³äâ³äóâà÷³â.
Ñïî÷àòêó — õðàì, ïîò³ì —
Éîäà…
ДЕ ПАМ'ЯТНИК БУДЕ СТОЯТИ
ПОСТІЙНО?
ßê ïîÿñíèâ Ñåðã³é Êóòóçîâ, íàðàç³ ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ äëÿ Éîäè
íå çíàéøëîñü. Òà é äîäàòêîâ³
êîøòè íà âñòàíîâëåííÿ ïîòð³áí³.
— Íå âñå òàê ïðîñòî. Ìè
âèòðàòèëè íå òàê ìàëî êîøò³â
íà ñòâîðåííÿ ïàì'ÿòíèêà. À çàðàç
çíîâó çáèðàòè êîøòè íà âñòàíîâ-

З ВІЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ

Курйоз  Незвичайну скульптуру
в Тернополі планували створити ще два
роки тому. Автори переконують: вона
не лише може привабити туристів, а й
має особливий іронічний сенс. Але
багато тернополян не розуміють сенсу
у встановленні скульптури

На скульптуру витратили близько 8-ти тисяч доларів.
Кажуть, вона має приваблювати туристів
ëåííÿ, îñîáëèâî â òàê³é ñêëàäí³é
ñèòóàö³¿, íå äóæå äîðå÷íî, — êàæå
àâòîð ³äå¿.
Éìîâ³ðíî, ì³ñöå äëÿ íüîãî
â ì³ñüêðàäè ïðîñèòèìóòü ÷åðåç
ïåòèö³þ.

Ïðî òå, ÷è âæå áóëè çâåðíåííÿ
ó ì³ñüêó ðàäó ùîäî âèä³ëåííÿ ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ
ïàì'ÿòíèêà Ìàéñòðó Éîä³, ìè çàïèòàëè â ïðåññëóæáè óñòàíîâè. Íàðàç³ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïåòèö³¿ íåìàº.

КУРЙОЗНІ ПАМ'ЯТНИКИ В МІСТІ
У місті вже є скульптури, які отримали неоднозначну оцінку містян
та гостей Файного. Звучало на їх
рахунок і чимало критики.
Ми зібрали ТОП-5 незвичних та
іронічних постаментів.

ПАМ'ЯТНИК ВЧИТЕЛЮ
Проект «Пам'ятник вчителю» реалізували за рахунок коштів міського
бюджету в рамках «Громадського
бюджету 2018» у сумі 999 800 грн
та коштів меценатів.

ПАМ'ЯТНИК-СТІЛЕЦЬ БІЛЯ
ВХОДУ В ТЦ «АТРІУМ»
Пам'ятник відкрили у 2010-му році.
Під час відкриття присутні жартували, що торговий центр «Атріум»
збудували за гроші, знайдені у стільці. Пам'ятник нагадує про стілень з
фільму «12 стільців».

ПАМ'ЯТНИК
ЛЮДИНІ-НЕВИДИМЦІ.
НЕПОДАЛІК ТЦ «АТРІУМ»
Ще один пам'ятник з іронічним підтекстом, встановлення якого ініціював власник ТЦ «Атріум». Це черевики «невидимої» людини — пара
бронзового взуття на землі символізують присутність тут невидимки.

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.

ПАМ'ЯТНИК БДЖІЛЦІТРУДІВНИЦІ НА БУЛЬВАРІ
ШЕВЧЕНКА
Ініціаторами створення й встановлення пам'ятника виступили бджолярі області. Кошти змогли знайти
завдяки участі підприємців-меценатів. Міська влада Тернополя
ухвалила рішення встановити цей
пам'ятник в серпні 2009 року.

НАПІВПАМ'ЯТНИК
«ВИПАДКОВА ЗУСТРІЧ»
НА ТЕАТРАЛЬНОМУ МАЙДАНІ
За інформацією місцевих ЗМІ —
це подарунок від американського
мецената Джона Звожека — композиція, яку виготовив американський скульптор Стюарт Джонсон.
Щоправда, жінок спочатку було дві.
Одна із них зникла в одну з ночей.
Вартість: понад 100 тис. доларів.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Редакція «RIA плюс» та «20 хвилин» 43-00-50
Пожежно-рятувальна служба 101
Поліція
102
Швидка медична допомога
103
Аварійна газу
104, 51-51-26
Аварійна водоканалу
52-51-17, 25-26-10

Аварійна тепломереж
25-48-10
Аварійна електромереж
52-24-66
Гаряча лінія міської ради
067-351-57-10
Довідкова залізничного вокзалу
47-22-46
Довідкова автовокзалу: АС на Живова 23-63-56, АС-2 на Білогірській - 52-79-29

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09
Чергова аптека
24-22-70, 26-93-88
Управління Держпродспоживслужби - 52-01-45
Управління транспортних мереж 52-15-14
Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)
Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40
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Кадри  Нового заступника міський
голова представив на засіданні сесії
18 листопада. Ним став 31-річний
Ігор Крисоватий — син ректора ТНЕУ
(тепер ЗУНУ) Андрія Крисоватого

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150,
OLIATUR9@GMAIL.COM

Ñïî÷àòêó ðîçïîâ³ìî ïðî òå, äå æ
äî ö³º¿ ïîñàäè ïðàöþâàâ ²ãîð Êðèñîâàòèé. À ì³ñöü ðîáîòè ó íüîãî,
ÿê íà äîñèòü ìîëîäèé â³ê, óæå
÷èìàëî.
²íôîðìàö³þ çíàõîäèìî íà ïîðòàë³ YouControl. Îñòàííÿ ïîñàäà —
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó Äåðæàâíî¿ ìèòíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè.
Äî òîãî æ, çà ñóì³ñíèöòâîì, ïàí
²ãîð — äîöåíò, êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê òà ïðàöþº ñòàðøèì
âèêëàäà÷åì Òåðíîï³ëüñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó (òåïåð ÇÓÍÓ), äå ðåêòîð —
éîãî áàòüêî Àíäð³é Êðèñîâàòèé.
Êð³ì òîãî, ²ãîð Êðèñîâàòèé áóâ
êåð³âíèêîì ê³ëüêîõ êîìïàí³é, àëå
ïðî öå — ï³çí³øå.
Ö³êàâî é òå, ùî çà ðåçóëüòàòàìè
âèáîð³â 25 æîâòíÿ, â³í ñòàâ äåïóòàòîì Òåðíîï³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿
ðàäè â ºäèíîìó áàãàòîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó îêðóç³ çà ºäèíèìè
âèáîð÷èìè ñïèñêàìè ì³ñöåâèõ
îðãàí³çàö³é ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ³
áàëîòóâàâñÿ â³ä «Ñëóãè Íàðîäó».
À ùå â³í — ïîì³÷íèê íàðäåïà
â³ä «Ñëóãè Íàðîäó» Ëþäìèëè Ìàð÷åíêî, ÿêà ïðåäñòàâëÿº Òåðíîï³ëü
ó Âåðõîâí³é Ðàä³. Ïðàöþº íà ãðîìàäñüêèé çàñàäàõ, ÿê ñâ³ä÷èòü îô³ö³éíèé ïîðòàë Âåðõîâíî¿ Ðàäè.
×îìó Ñåðã³é Íàäàë, ÿêèé ï³äòðèìóº ÂÎ «Ñâîáîäà», îáðàâ ñîá³ â çàñòóïíèêè ëþäèíó, ÿêà ïðåäñòàâëÿº
«Ñëóãó Íàðîäó», — íåâ³äîìî.
БУДИНОК В КАРПАТАХ
Íîâèé çàñòóïíèê Ñåðã³ÿ Íàäàëà — ëþäèíà äàëåêî íå á³äíà. Óñå
ïðî ìàºòêè ²ãîðÿ Êðèñîâàòîãî ä³çíàºìîñÿ ç äåêëàðàö³¿ çà 2019-èé ð³ê.
Òîæ çàñòóïíèê ìàº äâà æèòëîâèõ
áóäèíêè â Ïîëÿíèö³, ùî íåäàëåêî
â³ä Áóêîâåëþ, òà â Òåðíîïîë³. Âîëîä³º â³í ³ ø³ñòüìà çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â ò³é æå
Ïîëÿíèö³, â ñ. Êåðåöüêè Ñâàëÿâñüêîãî ðàéîíó Çàêàðïàòñüêî¿ îá-

ëàñò³, â ñ. Âåëèê³ Ãà¿, íåïîäàë³ê
Òåðíîïîëÿ ³ â ñàìîìó Òåðíîïîë³.
Ìàº ³ ïðèì³ùåííÿ ó Ôàéíîìó.
Ðàçîì ³ç äðóæèíîþ Êàòåðèíîþ
Êðèñîâàòîþ, ÿêà, äî ñëîâà, òåæ
âèêëàäàº â ÇÓÍÓ, ÷îëîâ³ê âîëîä³º
òðüîìà àâòîìîá³ëÿìè.
«АКТИВИ В 10 РАЗІВ
ПЕРЕВИЩУЮТЬ ДОХОДИ»
Ó äåêëàðàö³¿ Àíäð³ÿ Êðèñîâàòîãî
çà 2018-èé ð³ê çíàõîäèìî ³íôîðìàö³þ ïðî âñ³ àêòèâè îñîáè. Ïðè
òîìó º ³ ïîçíà÷êà «Ö³êàâî», à ïîðÿä ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî àêòèâè
â 10+ ðàç³â ïåðåâèùóþòü äîõîäè.
Ó 2018-ìó ðîö³ ÷îëîâ³ê çàäåêëàðóâàâ ñâî¿ äîõîäè, ó òîìó ÷èñë³ ³
ïîäàðóíêè.
Òóò æå ³íôîðìàö³ÿ ïðî ãðîøîâ³
àêòèâè â ñóì³ 146 òèñÿ÷ äîëàð³â.
Ó äåêëàðàö³¿ çà 2019-èé ð³ê ïîçíà÷êè ïðî òå, ùî àêòèâè ïåðå-

Çàñòóïíèê ìàº äâà
áóäèíêè íåïîäàë³ê
Áóêîâåëþ òà
â Òåðíîïîë³, ³ ø³ñòü
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.
Ñ³ì'ÿ ìàº òðè àâòî
âèùóþòü äîõîäè, óæå íåìàº. Àëå
ïîá³ëüøàëî ³íôîðìàö³¿ ïðî äîõîäè, â òîìó ÷èñë³ ³ ïîäàðóíêè.
Ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì ðîêîì,
ó 2019-ìó çðîñëè ³ ãðîøîâ³ àêòèâè. ²ãîð Êðèñîâàòèé çàäåêëàðóâàâ
155 òèñÿ÷ äîëàð³â ãîò³âêè òà ùå
195 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Äî ðå÷³, ïðî ïîäàðóíêè. Áàòüêî
²ãîðÿ Êðèñîâàòîãî — Àíäð³é Êðèñîâàòèé ó 2017-ìó ðîö³ â ³íòåðâ'þ
äëÿ ñïåöïðîºêòó «Ãðîø³» õâàëèâñÿ
òèì, ùî éîãî ñèí âæå íà ïåðøîìó
êóðñ³ ¿çäèâ íà àâòîìîá³ë³ Mercedes.
Ðåêòîð ç³çíàºòüñÿ, ùî ïîäàðóâàâ ñâîºìó ñèíó öåé àâòîìîá³ëü
íà 18-ð³÷÷ÿ. À âæå ó 19 ðîê³â éîãî
ñèí âîëîä³â á³çíåñîì, ç³ ñòàðòîâèì
êàï³òàëîì äëÿ ÿêîãî òàêîæ äîïîì³ã
áàòüêî.

СКАНДАЛЬНА ДТП
Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ»
çíàéøëè ³ ³íôîðìàö³þ ³ ïðî
ïîäàòêîâèé áîðã â ñóì³ 115 ãðí,
ÿêèé ²ãîð Êðèñîâàòèé íå ñïëàòèâ
Äåðæàâí³é ïîäàòêîâ³é ñëóæá³.
Òàêîæ ²ãîð Êðèñîâàòèé áóâ
âëàñíèêîì ÷îòèðüîõ êîìïàí³é.
Óñ³ âîíè â äåêëàðàö³¿ ïîçíà÷åí³
ïîì³òêîþ «Ïðèïèíåíî».
Ó ðîçä³ë³ «Ñóäîâ³ ñïðàâè» äåêëàðàö³¿ çíàõîäèìî ³íôîðìàö³þ
ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó. ²
ïîêàðàííÿ — öå øòðàô, ÿêèé ìàâ
íåàáèÿêèé ðåçîíàíñ ó 2017-ìó
ðîö³.
Òîä³ æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ»
ðîçïîâ³äàëè ïðî öþ àâàð³þ ó ìàòåð³àëàõ.
Éäåòüñÿ ïðî ÄÒÏ, ÿêå òðàïèëîñü ó Áåðåçîâèö³ 3 òðàâíÿ
2017 ðîêó çà ó÷àñòþ àâòî ðåêòîðà
ÒÍÅÓ Àíäð³ÿ ²ãîðîâè÷à Êðèñîâàòîãî Range Rover Sport. Âîä³é
àâòîìîá³ëÿ âäàðèâ Opel Insignia
â ðàéîí³ Êåìï³íãó. Íà ÷àñ ïðè¿çäó ïðàâîîõîðîíö³â îáîõ âîä³¿â
óæå íå áóëî íà ì³ñö³ àâàð³¿.
Çà öå ïðàâîïîðóøåííÿ ïîêàðàëè ñàìå ²ãîðÿ Êðèñîâàòîãî,
àäæå çãîäîì â³í ñàì ç'ÿâèâñÿ
â ïîë³ö³þ òà ç³çíàâñÿ, ùî â÷èíèâ ÄÒÏ. Õî÷à, ïðèïóñêàþòü,
ùî çà êåðìîì ì³ã áóòè íå â³í,
à áàòüêî — Àíäð³é Êðèñîâàòèé.
Çà ÄÒÏ ²ãîð Êðèñîâàòèé çàïëàòèâ 340 ãðèâåíü øòðàôó. Ïðî
öå ìè ä³çíàëèñÿ ç ïîñòàíîâè
Òåðíîï³ëüñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó.
Çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ñåðã³ÿ Íàäàëà, íà ïåðøó ñåñ³þ
éîãî íîâèé çàñòóïíèê íå ïðèéøîâ, áî çàõâîð³â. Ìè çàòåëåôîíóâàëè ²ãîðþ Êðèñîâàòîìó.
Â³í ñêàçàâ, ùî ïî÷óâàºòüñÿ
äîáðå. Íà ïèòàííÿ æóðíàë³ñòêè
ïîãîäèâñÿ â³äïîâ³ñòè, àëå ï³ñëÿ
ë³êàðíÿíîãî. Òîæ ïðî ïëàíè íîâîãî çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè
ìè ðîçïîâ³ìî çãîäîì ó ³íòåðâ'þ.

З ВІЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ

ЯК МІЛЬЙОНЕР, СИН РЕКТОРА, СТАВ
ЗАСТУПНИКОМ МЕРА ТЕРНОПОЛЯ

Ігор Крисоватий балотувався на місцевих виборах від
партії «Слуга Народу». Чому міський голова, «свободівець»,
обрав собі заступника з іншої партії — невідомо

Посади, які займав Ігор Крисоватий
 2017 — Начальник Теребовлянської державної податкової інспекції Теребовлянського управління
ДФС у Тернопільській області.
 2017 — Заступник начальника
відділу електронного обслуговування електронних сервісів
та звітності Тернопільської державної податкової інспекції Тер-

нопільського управління ДФС у
Тернопільській області.
 2018 — Старший викладач
Тернопільський національний
економічний університет (тепер ЗУНУ)
 2019 – Заступник начальника
відділу Державної митної служби України

У 2019-му році Ігор Крисоватий задекларував 155 тисяч доларів грошових активів.
У його дружини на рахунках – 122 тисячі гривень
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ХОТІЛИ УНИКНУТИ ПОКАРАННЯ
ЧЕРЕЗ ВЕРХОВНИЙ СУД
Історії  Найвища судова інстанція
в Україні поставила крапку у справі
вбивства біля «Алюру». Тепер або
Європейський суд, або Терендех і
Біляшевич сидітимуть. Батьки убитого
Віталія вимагають покарати третього
фігуранта бійки. Що оскаржували як
засуджені, так і їхні адвокати?

ІРИНА БЕЛЯКОВА, IRYNA.BELYAKOVA@
GMAIL.COM, 095–875–33–60

Ó â³äêðèòò³ êàñàö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ çà êàñàö³éíèìè ñêàðãàìè
íà âèðîê Òåðíîï³ëüñüêîãî ì³ñüêðàéñóäó òà óõâàëó Òåðíîï³ëüñüêîãî
àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³äìîâèëè ÿê àäâîêàòàì Ñåðã³ÿ Òåðåíäåõà òà çàõèñíèêó Âîëîäèìèðà Á³ëÿøåâè÷à, òàê
³ ñàìîìó Âîëîäèìèðó. Ñêàðãè âèùå
çàçíà÷åí³ ñòîðîíè ïðîöåñó ïîäàâàëè äî íàéâèùî¿ ñóäîâî¿ ³íñòàíö³¿
Óêðà¿íè — Âåðõîâíîãî ñóäó.
ПОДАЛИ АПЕЛЯЦІЙНІ СКАРГИ
Íàãàäàºìî, 10 ³ 7 ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ îòðèìàëè äâîº îáâèíóâà÷åíèõ
ó ñìåðò³ Â³òàë³ÿ Ãíàòèøèíà. Âèðîê ó ðåçîíàíñí³é ñïðàâ³ ïîáèòòÿ 20-ð³÷íîãî Â³òàë³ÿ Ãíàòèøèíà
îãîëîñèëè ó Òåðíîï³ëüñüêîìó ì³ñüêðàéñóä³ 11 ëþòîãî 2020 ð. — ÷åðåç
ï³âòîðà ðîêó ï³ñëÿ çàãèáåë³ õëîïöÿ.
Ìàìà óáèòîãî õëîïöÿ òîä³ ïîãîäèëàñü, ùî çà ³íêðèì³íîâàíèìè
ñòàòòÿìè âîíè îòðèìàëè «ïî ìàêñèìóìó», àëå áàòüêè âîë³ëè á, àáè ò³,
õòî ïîçáàâèëè æèòòÿ ¿õíüîãî ñèíà,
â³äáóâàëè ïîêàðàííÿ çà óìèñíå
âáèâñòâî.
Âîëîäèìèð Á³ëÿøåâè÷, çà ð³øåííÿì ñóäó, â³äáóâàòèìå 7 ðîê³â
ïîçáàâëåííÿ âîë³. Ñåðã³é Òåðåíäåõ
ïðîâåäå çà ´ðàòàìè 10 ðîê³â. Îáîº
îáâèíóâà÷åíèõ ïîäàâàëè àïåëÿö³éí³ ñêàðãè, îäíàê Òåðíîï³ëüñüêèé
àïåëÿö³éíèé ñóä çàëèøèâ ÷èííèì
ð³øåííÿ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿.
Ñâîº 20-ð³÷÷ÿ ç äðóçÿìè òåðíîïîëÿíèí Â³òàë³é Ãíàòèøèí ñâÿòêóâàâ
ó í³÷íîìó êëóá³. 30 ÷åðâíÿ 2018-ãî,
êîëè âîíè ñòîÿëè á³ëÿ çàêëàäó,
äî íèõ ï³ä³éøëî äâîº õëîïö³â, ÿê³

íå áóëè â³äâ³äóâà÷àìè òîãî çàêëàäó. Â³òàë³ÿ ê³ëüêà ðàç³â âäàðèëè
â ãîëîâó. Íàïàäíèê³â çàòðèìàëè,
¿ì îãîëîñèëè ï³äîçðó çà ê³ëüêîìà
ñòàòòÿìè ÊÊÓ. Â³òàë³ÿ äîïðàâèëè
äî ì³ñüêë³êàðí³ ¹ 2, äå çà éîãî æèòòÿ á³ëüøå òèæíÿ áîðîëèñü ìåäèêè.
Â³òàë³é ïîìåð ââå÷åð³ 8 ëèïíÿ.
Є П'ЯТЬ КАСАЦІЙНИХ СКАРГ
Àäâîêàòè îáîõ çàñóäæåíèõ òà Âîëîäèìèð Á³ëÿøåâè÷ ïîäàâàëè êàñàö³éí³ ñêàðãè äî Âåðõîâíîãî ñóäó.
Â îäí³é ç êàñàö³éíèõ ñêàðã, à âñ³ º
ìàéæå àíàëîã³÷íèìè çà çì³ñòîì, çàõèñíèêè ïðîñèëè ñêàñóâàòè îñêàðæåí³ ñóäîâ³ ð³øåííÿ ³ ïðèçíà÷èòè
íîâèé ðîçãëÿä ó ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Íà îá´ðóíòóâàííÿ ñâî¿õ âèìîã
âêàçóâàëè, ùî âèêëàäåí³ ó âèðîêó
òà óõâàë³ ïîä³¿ çëî÷èí³â íå â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.
«Íà äóìêó çàõèñíèê³â, ðîçãëÿä
ñïðàâè àïåëÿö³éíèì ñóäîì áóëî
çä³éñíåíî íåçàêîííèì ñêëàäîì
ñóäó. Îêð³ì öüîãî, ñòîðîíà çàõèñòó
ââàæàº, ùî ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó
ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íå â ïîâíîìó îáñÿç³ áóëî âðàõîâàíî ïîëîæåííÿ ñò. 65 ÊÊ, ùî ïîòÿãëî çà ñîáîþ
íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïðèçíà÷åíîãî ïîêàðàííÿ òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îñîá³ çàñóäæåíîãî
ÎÑÎÁÀ_1 ÷åðåç ñóâîð³ñòü».
«ВБИВСТВО ЧЕРЕЗ
НЕОБЕРЕЖНІСТЬ»
«Ó ñâî¿õ êàñàö³éíèõ ñêàðãàõ
çàõèñíèêè âêàçóþòü íà íåïðàâèëüíó êâàë³ô³êàö³þ ñóäîì ä³é
ÎÑÎÁÀ_1 (éäåòüñÿ ïðî Ñåðã³ÿ
Òåðåíäåõà — ïðèì. àâò.) çà ÷. 2 ñò.
121 ÊÊ, îñê³ëüêè îñòàíí³é íå ìàâ

Засуджені можуть звернутися в Європейський суд
ПАВЛО ВАРОДА,
АДВОКАТ:

— Верховний суд
відмовив у відкритті касаційного провадження
за касаційними
скаргами засуджених Терендеха та Біляшевича та їхніх захисників. Оскільки
вони не навели переконливих
доводів, які ставили б під сумнів
законність оспорюваних ними
рішень — а саме вироку Тер-

нопільського міськрайонного
суду від 11.02 2020 р. та ухвали Тернопільського апеляційного
суду від 24 травня 2020 р. Зараз у засуджених залишається
право на звернення зі скаргою
до Європейського суду з прав
людини. В Україні всі можливості
оскарження у судових інстанціях
вичерпані. Верховний суд цілковито погодився із законністю
та справедливістю призначення
покарання засуджених у вбивстві
Віталія Гнатишина.

Володимир Біляшевич, за рішенням суду,
відбуватиме покарання у вигляді 7 років
позбавлення волі. Коли справу слухали
в апеляції, він був на волі. Після оголошення
ухвали — ніби зник. Поліцейські розшукали його
і доправили до місця відбування покарання
óìèñëó íà çàïîä³ÿííÿ ïîòåðï³ëîìó
ÎÑÎÁÀ_4 òÿæêèõ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü, ùî ñïðè÷èíèëî éîãî ñìåðòü,
à òîìó ââàæàþòü, ùî ä³¿ çàñóäæåíîãî íåîáõ³äíî êâàë³ô³êóâàòè çà ñò.
119 ÊÊ, ÿê âáèâñòâî ÷åðåç íåîáåðåæí³ñòü», — éäåòüñÿ ó ïîçîâí³é çàÿâ³.
«Ïðè ïåðåãëÿä³ âèðîêó àïåëÿö³éíèé ñóä ðåòåëüíî ïåðåâ³ðèâ
óñ³ äîâîäè, íàâåäåí³ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèêà çàñóäæåíîãî
ÎÑÎÁÀ_1 — àäâîêàòà Òâåðäîõë³áà Ä. Ì., ó òîìó ÷èñë³ ³ äîâîäè
ïðî íåïðàâèëüíó êâàë³ô³êàö³þ ä³é
çàñóäæåíîãî çà ÷. 2 ñò. 121 ÊÊ ç òèõ
ìîòèâ³â, ùî â³í íå ì³ã ïåðåäáà÷èòè
íàñë³äê³â ñâî¿õ ä³é ó âèãëÿä³ ñìåðò³
ïîòåðï³ëîãî, íà ÿê³ íàäàâ âè÷åðïí³
â³äïîâ³ä³ ó ñâîºìó ð³øåíí³ òà íàâ³â
êîíêðåòí³ ìîòèâè, ç ÿêèõ âèçíàâ ö³
äîâîäè áåçï³äñòàâíèìè, — éäåòüñÿ
â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè.
Çîêðåìà, ó ñâîºìó ð³øåíí³ àïåëÿö³éíèé ñóä çàçíà÷èâ, ùî çà âñòàíîâëåíèõ ì³ñöåâèì ñóäîì ôàêòè÷íèõ
îáñòàâèí, ä³¿ ÎÑÎÁÀ_1 íîñèëè àêòèâíèé õàðàêòåð, ³ â ñóêóïíîñò³ ç
äàíèìè ïðî ëîêàë³çàö³þ òà õàðàêòåð
óòâîðåííÿ ò³ëåñíîãî óøêîäæåííÿ
ó ïîòåðï³ëîãî (äâà óäàðè, íàíåñåí³
êóëàêàìè ç âåëèêîþ ñèëîþ ó æèòòºâî âàæëèâèé îðãàí — ãîëîâó), ÿêèé
íå î÷³êóâàâ öüîãî òà îäðàçó âòðàòèâ
ñâ³äîì³ñòü, âêàçóþòü íà íàÿâí³ñòü
â ä³ÿõ çàñóäæåíîãî óìèñëó íà ñïðè÷èíåííÿ ïîòåðï³ëîìó òÿæêîãî ò³ëåñíîãî óøêîäæåííÿ, ÿêå â³äíîñíî
íàñòàííÿ ñìåðò³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ
íåîáåðåæíîþ ôîðìîþ âèíè, çàçíà÷åíî â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè.
Ó â³äêðèòò³ êàñàö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ çà êàñàö³éíèìè ñêàðãàìè
çàõèñíèê³â Øí³öàðà À. Î. òà Ñ³äëîâñüêî¿ ². Þ. íà âèðîê Òåðíîï³ëüñüêîãî ì³ñüêðàéñóäó â³ä 11 ëþòîãî
2020 ðîêó òà óõâàëó Òåðíîï³ëüñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 14 òðàâíÿ
2020 ðîêó â³äìîâèòè — òàê âèð³øèâ
Âåðõîâíèé ñóä.
Ïåðåâ³ðèâøè äîâîäè êàñàö³éíî¿
ñêàðãè òà íàäàí³ äî íå¿ êîï³¿ ñóäîâèõ

Сергій Терендех проведе за ґратами
10 років. І він, і його захисник подавали
апеляційні скарги, однак Тернопільський
апеляційний суд залишив чинним рішення
першої інстанції

ð³øåíü, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ó â³äêðèòò³ êàñàö³éíîãî
ïðîâàäæåííÿ ñë³ä â³äìîâèòè.
Áàòüêè Â³òàë³ÿ çàäîâîëåí³ óõâàëîþ ³ ïîäàëè öèâ³ëüíèé ïîçîâ
äî îáîõ çâèíóâà÷åíèõ.
ПОДАЛИ ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗОВ
— Ìè ïîäàëè öèâ³ëüíèé ïîçîâ
äî Òåðíîï³ëüñüêîãî ì³ñüêðàéñóäó
íà â³äøêîäóâàííÿ ìîðàëüíî¿ øêîäè, — ðîçïîâ³ëà «RIA ïëþñ» ìàìà
óáèòîãî õëîïöÿ Ãàëèíà Ãíàòèøèí.
Ñóìè — ì³ëüéîíí³. Ìè íå ïîäàâàëè öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ðàí³øå, àáè
íå áóëî âïëèâó ÷è ïîì’ÿêøåííÿ
âèðîêó. À òåïåð ïîäàëè. Õî÷åìî,
àáè íàì ñïëàòèëè ÿê ìîðàëüíó, òàê
³ ìàòåð³àëüíó øêîäó. Õî÷à íàä³¿, ùî
â³äøêîäóþòüñÿ çáèòêè, ìàëî.
Íåõàé ïðàöþþòü â êîëîí³¿ ³ äàë³,
êîëè âèéäóòü òà â³äøêîäîâóþòü

Áàòüêè Ãíàòèøèíà
êàæóòü, ùî
íåîäíîðàçîâî ¿ì
ïîãðîæóâàëè, àáè
ïðèïèíèëè äîáèâàòèñÿ
ñïðàâåäëèâîñò³ ó ñóä³
õî÷à á ãðîø³. Ñèíà íå ïîâåðíóòè,
àëå òèõ, õòî çàáðàâ ¿õíº æèòòÿ, áàòüêè õî÷óòü ïîêàðàòè ïî ïîâí³é.
— Òàêîæ ìè ïîäàëè ñêàðãè
íà ³ì’ÿ íà÷àëüíèêà ñë³ä÷îãî â³ää³ëó
ùîäî òðåòüî¿ îñîáè — ó ñïðàâ³ â³í
÷îìóñü íå ô³ãóðóâàâ í³ ÿê ñâ³äîê, í³
ÿê îáâèíóâà÷åíèé, — êàæå Ãàëèíà
Ãíàòèøèí. — À ï³ä ÷àñ óáèâñòâà
ìîº¿ äèòèíè áóâ. Â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó
éîãî ïðèêðèâàëè. Õî÷à íà â³äåî (ç
êàìåð ñïîñòåðåæåííÿ, ÿê³ º äîêàçàìè ó ñïðàâ³ — ïðèì. àâò.) éîãî ÷³òêî
âèäíî ³ îñîáó ìîæíà âñòàíîâèòè.
Ùîäî îñêàðæåííÿ ó Âåðõîâíîìó ñóä³, ìàòè êàæå, ùî çíàëè — º
ñêàðãè. Ïåðåæèâàëè ³ ÷åêàëè ð³øåíü
Âåðõîâíîãî ñóäó.
Ó ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü ìè

çíàéøëè ï’ÿòü ïðîâàäæåíü, ÿê³ ðîçãëÿäàâ Âåðõîâíèé ñóä ³ ùî ñòîñóþòüñÿ âáèâñòâà Â³òàë³ÿ Ãíàòèøèíà.
Îñòàííº â³ä 3 ëèñòîïàäà 2020 ð.
«МИ ВТРАТИЛИ ДОВІРУ…»
Áàòüêè êàæóòü, ùî íåîäíîðàçîâî ¿ì ïîãðîæóâàëè, àáè ïðèïèíèëè
äîáèâàòèñÿ ñïðàâåäëèâîñò³ ó ñóä³.
Íà äàíèé ÷àñ âîíè ñï³ëêóþòüñÿ ç
ºäèíèì äðóãîì Â³òàëèêà. ² ã³ðêî äîäàþòü: «Ìè âçàãàë³ âòðàòèëè äîâ³ðó
äî âñ³õ, ÿê³ áóëè íàéáëèæ÷³…»
Ìàòåð³ îáîõ çàñóäæåíèõ íàìàãàëèñü çâ’ÿçàòèñü ç áàòüêàìè Â³òàëèêà. Ìàòè Òåðåíäåõà òåëåôîíóâàëà
ç Ëîíäîíà — ïðîñèëà ïðîùåííÿ.
²ç ìàò³ð’þ Á³ëÿøåâè÷à òàêîæ çóñòð³÷àëèñü — âîíà ïðîñèëà çàáðàòè
çàÿâó. Ò³ — â³äìîâèëèñü.
— À äå âîíè áóëè äî òîãî? ¯ì,
íàïåâíå, ùîñü íàîá³öÿëè, ùî âñå
áóäå äîáðå, ³ ¿õí³ ä³òè íå ñèä³òèìóòü, — ïðèïóñêàþòü áàòüêè Â³òàë³ÿ Ãíàòèøèíà. — Òîìó íå éøëè
íà êîíòàêò. Äëÿ íèõ âèðîê ì³ñüêðàéñóäó áóâ øîêîì.
Îáâèíóâà÷åí³ ó âáèâñòâ³ òåæ
ïðîñèëè ïðîáà÷åííÿ. Ò³ëüêè, ÿê…
Âîëîäèìèð Á³ëÿøåâè÷, ïðèïóñêàº
ïàí³ Ãàëèíà, ïðîñèâ ïðîùåííÿ
ùèðî. Ñòâåðäæóâàâ, ùî ìîëèòüñÿ
çà äóøó Â³òàëèêà. Òåðåíäåõ âèäàâ áàòüêàì, êîëè ïèòàëè, çà ùî
óáèâ? — ìîâëÿâ, ñàì âèíåí, ï³ä íîãàìè êðóòèâñÿ. Äâ³÷³ ó ñóä³ áóðêíóâ:
«ß íå õîò³â, ùîá òàê áóëî. Êàþñü».
Àëå êàÿòòÿ íå áóëî, çàïåâíÿº Ãàëèíà Ãíàòèøèí.
— ×îëîâ³ê íà íüîãî äèâèòüñÿ
ó ñóä³, à â³í (Òåðåíäåõ — ïðèì.
àâò.) çàòèñíóâ êóëàê ³ ïîêàçóâàâ ç
êë³òêè, çö³ïèâøè çóáè,— ïðèãàäàëà
Ãàëèíà Ãíàòèøèí.— Ìè íå õîäèìî
âóëèöÿìè â³ëüíî. Âåñü ÷àñ â íàø
á³ê ïîãðîçè. Âæå â ïîë³ö³þ ïèñàëè
çàÿâè, ùî çà ìíîþ ñòåæàòü. ² ìàøèíó ïîáèëè, êîëè íàïèñàëè çàÿâó ³ ñêàçàëè æóðíàë³ñòàì çà òðåòþ
îñîáó, ïðè÷åòíó äî ñìåðò³ Â³òàëèêà.
Ðåàêö³¿ íóëü.
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Коронавірус  Пандемія коронавірусу
в Україні почалась ще вісім місяців
тому. Однак паніка на Тернопільщині
почалася ще раніше. Ми згадали, як
змінювалось ставлення тернополян
та жителів області до хвороби. Як від
страху та порожніх вулиць ми дійшли
до тотального ігнорування правил та
сотень інфікованих за добу
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Ìàéæå ð³ê ìèíóâ ç ïåðøîãî çàô³êñîâàíîãî âèïàäêó COVID-19.
À ïî÷àëîñÿ âñå ç êèòàéñüêîãî
Óõàíþ ó ãðóäí³ 2019 ðîêó. Õâîðîáà ïî÷àëà øâèäêî ïîøèðþâàòèñü ³
êîðîíàâ³ðóñ ñòàâ ñâ³òîâîþ ïðîáëåìîþ. Ïåðøèé âèïàäîê â Óêðà¿í³
çàô³êñóâàëè ó áåðåçí³.
БАРИКАДИ НА «МЕДОБОРАХ»
Ïàí³êà ÷åðåç êîðîíàâ³ðóñ ïî÷àëàñÿ ùå çàäîâãî äî ïåðøîãî âèïàäêó
çàõâîðþâàííÿ â Óêðà¿í³. À ïî÷àëîñÿ
âñå ç ïîâåðíåííÿ åâàêóéîâàíèõ ç
Êèòàþ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè. Áëèçüêî
ñîòí³ åâàêóéîâàíèõ ìàëè ïðîéòè
äâîòèæíåâó îáñåðâàö³þ. Ñåðåä
ìîæëèâèõ ì³ñöü äëÿ îáñåðâàö³¿
îïèíèâñÿ ³ ñàíàòîð³é «Ìåäîáîðè»,
ùî â ñåë³ Êîíîïê³âêà Òåðåáîâëÿíñüêîãî ðàéîíó.
ßê ò³ëüêè ñàíàòîð³é ïîòðàïèâ
äî ñïèñêó îá’ºêò³â, êóäè ìîæóòü
äîñòàâèòè ëþäåé, — æèòåë³ ñåëà òà
ñóñ³äí³õ Ìèêóëèíö³â îðãàí³çóâàëè
òðè áëîêïîñòè. Ëþäè ÷åðãóâàëè
ö³ëîäîáîâî. Äî áëîêïîñò³â ï³äòÿãíóëè âàæêó òåõí³êó, áåòîíí³ áëîêè, øèíè. Á³ëÿ äîðîãè ïåðåêîïàëè
çåìëþ òà ïîñòàâèëè áåòîíí³ áëîêè. Ëþäè çàïåâíÿëè, ùî ñàíàòîð³é
íåïðèäàòíèé äëÿ ¿õ ïåðåáóâàííÿ.
Îäíàê àâòîáóñè ç åâàêóéîâàíèìè
ïî¿õàëè íå äî «Ìåäîáîð³â», à ó Íîâ³
Ñàíæàðè Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³.
ВІДСТАВКА ОЧІЛЬНИКА ОДА
Ï³ñëÿ òîãî ÿê áàðèêàäè ðîç³áðàëè,

à ëþäè ðîç³éøëèñÿ — ó â³äñòàâêó
ïîäàâ ãîëîâà îáëàñíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
²ãîð Ñîïåëü.
СКУПОВУВАЛИ МАСКИ
ТА АНТИСЕПТИКИ
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê 3 áåðåçíÿ â Óêðà¿í³
çàô³êñóâàëè ïåðøèé âèïàäîê õâîðîáè — â àïòåêàõ ïî÷àâñÿ ñïðàâæí³é äåô³öèò íà ìåäè÷í³ ìàñêè òà
àíòèñåïòèêè. Äî ïî÷àòêó ïàíäåì³¿
çâè÷àéíà õ³ðóðã³÷íà ìàñêà êîøòóâàëà 1–2 ãðí, à ìàñêà ðåñï³ðàòîðíîãî òèïó — äî 20 ãðí. Íà ïî÷àòêó
áåðåçíÿ â àïòåêàõ ìàñêè òà àíòèñåïòèêè ñòàëè äåô³öèòîì. Ö³íè
íà íèõ çðîñëè. Õ³ðóðã³÷íà ìàñêà
ìîãëà êîøòóâàòè äî 20 ãðí, à ðåñï³ðàòîðè ï³äíÿëèñü â ö³í³ äî 150 ãðí.
Çãîäîì äî ñïèñêó äåô³öèò³â äîäàâñÿ
ïàðàöåòàìîë.
ЗАПАСАЛИСЯ КРУПАМИ
ТА ТУАЛЕТНИМ ПАПЕРОМ
Ó áåðåçí³ òåðíîïîëÿíè ïî÷àëè
ìàñîâî çì³òàòè ç ïîëèöü òîâàðè
ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³. Ñêóïîâóâàëè
êðóïè, öóêîð, ñ³ëü, òóàëåòíèé ïàï³ð
òà íàâ³òü ñ³ðíèêè. Çãîäîì ðèíêè
ïðèïèíèëè ðîáîòó, à â ñóïåðìàðêåòè âïóñêàëè ëèøå â ìàñö³ òà ï³ñëÿ
îáðîáêè ðóê àíòèñåïòèêîì.
ФЕЙКИ НАВКОЛО ХВОРОБИ
Ñòðàõ ïåðåä êîðîíàâ³ðóñîì ïîðîäèâ ÷èìàëî ôåéê³â. Áàãàòî òåðíîïîëÿí îòðèìóâàëè ïîâ³äîìëåííÿ ç
ôåéêàìè ïðî ³íôåêö³þ òà êàðàíòèí.
Ñåðåä ïîïóëÿðíèõ ôåéê³â áóëè
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ð³çí³ îáìåæåííÿ.
Çîêðåìà — ïðî çàáîðîíó âèõîäèòè

Тепер місцеві підприємці протестують проти посилень
карантину, хоча кількість хворих стрімко зростає

ВАДИМ ЄПУР

ХРОНІКИ КАРАНТИНУ — ВІД БАРИКАД
БІЛЯ «МЕДОБОРІВ» ДО СЬОГОДНІ

Вулиці міста після перших випадків хвороби в області були майже порожні
íà âóëèöþ ä³òÿì. Ö³ ôåéêè ñïðîñòîâóâàëè ïðåäñòàâíèêè âëàäè òà
ïîë³ö³¿, îäíàê áàãàòî ëþäåé â íèõ
â³ðèëè òà ðîçñèëàëè ñâî¿ì äðóçÿì.
Áóëè ³ çîâñ³ì àáñóðäí³ ïîâ³äîìëåííÿ — ïðî âåðòîëüîòè, ÿê³ áóäóòü
ðîçïèëþâàòè âíî÷³ àíòèñåïòèêè,
òîìó ïîòð³áíî çà÷èíÿòè íà í³÷ â³êíà
³ íå âèõîäèòè ç äîìó.
ПЕРШИЙ ХВОРИЙ В ОБЛАСТІ
Ïåðøèé âèïàäîê çàõâîðþâàííÿ íà Òåðíîï³ëüùèí³ çàô³êñóâàëè
20 áåðåçíÿ. Öå áóâ æèòåëü Çàë³ùèê³â. Ó çâ’ÿçêó ç öèì â îáëàñò³
âñòàíîâèëè ðåæèì íàäçâè÷àéíî¿
ñèòóàö³¿. Ï³ñëÿ öüîãî ì³ñòî îõîïèëà ïàí³êà. Âóëèö³ — ìàéæå
ïîðîæí³. Çð³äêà ìîæíà ïîáà÷èòè
ïåðåõîæèõ â ìàñêàõ. Íà âóëèöÿõ
ôàêòè÷íî íåìàº ìàøèí. Çàêëàäè
ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ðèíêè
çà÷èíåí³. Àâòîâîêçàë — çà÷èíåíèé,
à âõîäè ïåðåãîðîäæåí³ ëàâêàìè òà
ñòð³÷êàìè. Ç ãó÷íîìîâö³â ïðàâîîõîðîíö³ çàêëèêàëè ëþäåé çàëèøàòèñÿ
âäîìà.
ПЕРША СМЕРТЬ У ОБЛАСТІ
Ùå á³ëüøå ñòðàõó ó ëþäåé ç’ÿâèëîñü ï³ñëÿ òîãî, ÿê ó îáëàñò³ çàô³êñóâàëè ïåðøó ñìåðòü â³ä COVID-19.
68-ð³÷íèé æèòåëü ñåëà Êîâàë³âêà
íå çì³ã ïåðåæèòè íåäóãó. 25 áåðåçíÿ, ñòàí ÷îëîâ³êà ð³çêî ïîã³ðøèâñÿ.
Âðÿòóâàòè éîãî íå âäàëîñÿ. Çãîäîì,
ï³ä ÷àñ áðèô³íãó â ÎÄÀ, 26 áåðåçíÿ,
ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ðîäè÷àì äîâåëîñÿ
ñàìîñò³éíî äîïðàâëÿòè ò³ëî äî ì³ñöÿ ïîõîâàííÿ âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Çàñîá³â çàõèñòó ¿ì íå íàäàëè.
Ñàìîãî æ ÷îëîâ³êà õîâàëè âíî÷³
çà ïðîõàííÿì ñ³ëüñüêîãî òà ì³ñüêîãî ãîëîâè áåç çàéâèõ ëþäåé òà
ñâÿùåííèêà.
ЗВІЛЬНЯЛИСЯ МЕДИКИ
Íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ ç äåÿêèõ ë³êàðåíü ÿê â Òåðíïîë³, òàê ³ â îáëàñò³
ïî÷àëè çâ³ëüíÿòèñÿ ìåäïðàö³âíèêè,
ïåðåâàæíî ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë.
Õòîñü ìàâ õðîí³÷í³ õâîðîáè, õòîñü
áî¿òüñÿ çà ñâî¿ ñ³ì’¿. Äî òîãî æ,
çàðïëàòà â 4000 ãðèâåíü í³ÿê íå ìîòèâóº ëþäèíó ïðàöþâàòè â òàê³é
íàïðóæåí³é ñèòóàö³¿.

ПОСИЛЕННЯ КАРАНТИНУ
Ç 6 êâ³òíÿ ïî÷àëè ä³ÿòè íîâ³ êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ. Âîíè ñòàëè
ñóâîð³ø³, ÿê ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿õ
ïîðóøåííÿ. Ëþäè íå ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ áåç
ìàñîê, âèõîäèòè ç äîìó áåç äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü îñîáó,
â³äâ³äóâàòè äèòÿ÷³ òà ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè, ãóëÿòè ó ñêâåðàõ òà ïàðêàõ òîùî. Ä³òè äî 14 ðîê³â ìîæóòü
õîäèòè âóëèöåþ ëèøå ó ñóïðîâîä³
áàòüê³â. Íå ìîæíà ïåðåì³ùóâàòèñÿ
ãðóïîþ îñ³á ïîíàä 2 ëþäèíè. Ïàòðóëþâàëè âóëèö³ ïðàâîîõîðîíö³,
ÿê³ ïîïåðåäæàëè ïîðóøíèê³â ïðî
â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

Ñòðàõ ïîðîäèâ
÷èìàëî ôåéê³â. Áàãàòî
òåðíîïîëÿí îòðèìóâàëè
ïîâ³äîìëåííÿ ç
ôåéêàìè ïðî ³íôåêö³þ
òà êàðàíòèí
КАРАНТИННИЙ ВЕЛИКДЕНЬ
Ó 2020 Âåëèêäåíü á³ëüø³ñòü ëþäåé ñâÿòêóâàëè âäîìà, áåç ïîõîä³â
äî õðàì³â. Çâ³ñíî, íå âñ³ äîòðèìóâàëèñÿ ðåêîìåíäàö³é. Ïîðóøåííÿ
çàô³êñóâàëè ó Ïî÷àºâ³. Ëþäè íå ïîñëóõàëèñü ðåêîìåíäàö³é ë³êàð³â òà
ï³øëè äî õðàì³â. ßê ðåçóëüòàò —
çá³ëüøåííÿ õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ.
×åðåç öå ç 21 êâ³òíÿ â’¿çä òà âè¿çä ç
Ïî÷àºâà çàêðèëè. Äîçâîëÿëè ïðî¿çä ëèøå ñïåöòåõí³ö³ òà òèì, õòî
çàáåçïå÷óº ôóíêö³îíóâàííÿ ì³ñòà.
ПОСЛАБЛЕННЯ КАРАНТИНУ
Ïåðøèìè â îáëàñò³ — ç 30 êâ³òíÿ
— ïî÷àëè ïîñëàáëþâàòè êàðàíòèí
íå â Òåðíîïîë³, à â Òåðåáîâëÿíñüê³é
ÎÒÃ. Öå áóëî ïîâ’ÿçàíî ç íèçüêèì
ð³âíåì çàõâîðþâàíîñò³.
ПЕРШІ ПОСЛАБЛЕННЯ
У ТЕРНОПОЛІ
Ïîñëàáëþâàòè êàðàíòèí ó ì³ñò³
ïî÷àëè ç 11 òðàâíÿ. Òîä³ ïî÷àâ ðîáîòó ö³ëèé ðÿä çàêëàä³â: çàêëàäè
ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ ç íàäàííÿì ïîñëóãè «íà âèí³ñ» çà ïîïåðåäí³ì çàìîâëåííÿì; ïåðóêàðí³

òà ñàëîíè êðàñè; àòåëüº ðåìîíòó
ïðåäìåò³â îñîáèñòîãî âæèòêó, ìàãàçèíè íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â,
àãðîïðîìèñëîâ³ ðèíêè; îô³ñí³
ïðèì³ùåííÿ; ïóíêòè ïðèéîìó
âòîðñèðîâèíè; á³áë³îòåêè, ìóçå¿;
â³äâ³äóâàííÿ ïàðê³â òà ñêâåð³â;
â³äíîâèëè ñâîþ ðîáîòó ³ êàâ’ÿðí³
òà ê³îñêè ç âóëè÷íîþ ¿æåþ.
Ç 13 òðàâíÿ â³äíîâèëè ðîáîòó
Öåíòðàëüíèé òà îâî÷åâèé ðèíîê.
Ùîïðàâäà ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè òàì
íå ïðîäàâàëè. Ç 1 ÷åðâíÿ â³äíîâèëè
ðîáîòó äèòÿ÷³ ñàäêè, â³çîâèé öåíòð
òà ïëàòí³ ïàðêîâêè.
Àäàïòèâíèé êàðàíòèí áàãàòî ëþäåé ñïðèéíÿëî ÿê éîãî ñêàñóâàííÿ.
ßê íàñë³äîê — ñòð³ìêå çðîñòàííÿ
õâîðèõ äî äåñÿòê³â âèïàäê³â çà äîáó.
НОВЕ КАРАНТИННЕ ЗОНУВАННЯ
Ç 1 ñåðïíÿ ïî÷àëè ä³ÿòè íîâ³ êàðàíòèíí³ íîðìè. Ì³ñòà ðîçä³ëÿþòü
íà ÷îòèðè çîíè — çåëåíó, æîâòó,
ïîìàðàí÷åâó òà ÷åðâîíó. Òåðíîï³ëü
ïåðøèì ïîòðàïèâ äî ÷åðâîíî¿ çîíè
ç íàéæîðñòê³øèìè âèìîãàìè.
Îäíàê ì³ñöåâà âëàäà òà ï³äïðèºìö³ âèñòóïèëè ïðîòè îáìåæåíü.
Ôàêòè÷íî ñòàòóñ ÷åðâîíî¿ çîíè
âïëèâàâ íà ðîáîòó çàë³çíèö³. Ñïåðøó ó Òåðíîïîë³ íå ìîæíà áóëî í³
ñ³ñòè, í³ ç³éòè ç ïîòÿãó, êîëè ì³ñòî
áóëî â ÷åðâîí³é çîí³. Çãîäîì äîçâîëèëè ëèøå âèñàäêó ïàñàæèð³â.
²íø³ îáìåæåííÿ — çàêðèòòÿ çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ,
ÒÐÖ, ô³òíåñ-êëóá³â, ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó òîùî — ³ãíîðóâàëè.
КАРАНТИН ВИХІДНОГО ДНЯ
Ç 14 ëèñòîïàäà Êàáì³í ââ³â êàðàíòèí âèõ³äíîãî äíÿ. Â³í ïåðåäáà÷àº
çàêðèòòÿ çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, á³ëüøîñò³ ñóá’ºê³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ðîçâàæàëüíèõ çàêëàä³â
òîùî. Òà ó Òåðíîïîë³ ç öèìè ïðàâèëàìè íå ïîãîäæóþòüñÿ. Ï³äïðèºìö³
ïðîäîâæóþòü ïðàöþâàòè.
Â³ä òîòàëüíîãî ñòðàõó, êîëè
çà äîáó â îáëàñò³ ô³êñóâàëè ê³ëüêà
âèïàäê³â êîâ³äó, äî òîòàëüíîãî ³ãíîðóâàííÿ êàðàíòèíó, êîëè ô³êñóþòü
ê³ëüêà ñîòåíü íîâèõ âèïàäê³â ùîäíÿ,
ìèíóëî â³ñ³ì ì³ñÿö³â. ×îãî ÷åêàòè
äàë³ — çàëåæèòü â³ä íàñ.

ÑÏ²ÂÏÐÀÖß
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«НАЙПРИЄМНІШЕ — ВИДАВАТИ
ДОВІДКУ, ЩО ДИТИНА ЗДОРОВА»
Свято  Вони піклуються про здоров'я
наших діток, дарують їм майбутнє. А
щира дитяча посмішка — найкраща
подяка за їхню працю. Як живуть та про що
мріють тернопільські педіатри?
МИ ЗАПИТАЛИ У ПЕДІАТРІВ:
1) Скільки років ви у професії.
Як вона змінилася за цей період?
2) Чому обрали для себе шлях
педіатра?
3) Що в роботі приносить

найбільше задоволення, надихає?
4) Які труднощі є, що варто
змінити?
5) Що побажаєте колегам та
пацієнтам?

Наталія Червона,
завідувач педіатричного відділення №2:
1) Ó ïðîôåñ³¿ ç 1980-ãî ðîêó.
Ç 1997-ãî — çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿ. Äîñâ³ä, çäîáóò³ çíàííÿ, ðîêè
ïðàö³ íàêëàëè ñâ³é â³äáèòîê. Àëå
ÿ, ÿê ³ ðàí³øå, ç ö³êàâ³ñòþ õîäæó
íà ðîáîòó ùîäíÿ.
2) Ìîÿ ò³òêà ñòàëà äëÿ ìåíå
ïðèêëàäîì. Âîíà çàê³í÷èëà Ëåí³íãðàäñüêèé ìåäè÷íèé ³íñòèòóò.
ß ç ï’ÿòèð³÷íîãî â³êó ìð³ÿëà ñòàòè
ïåä³àòðîì, ÿê âîíà. Òðè÷³ âñòóïàëà â óí³âåðñèòåò, ³ òàêè ìåí³
âäàëîñÿ. Òîìó ñâ³é âèá³ð ÿ çðîáèëà ö³ëêîì óñâ³äîìëåíî.
3) Çàäîâîëåííÿ — êîëè áà÷ó,
ùî âèòÿãóºìî ä³òîê ç íåïðèºìíèõ õâîðîáëèâèõ ñòàí³â. Ñòàðàþñÿ íå íàçíà÷àòè áàãàòî ë³ê³â, àáè
íå øêîäèòè äèòÿ÷îìó îðãàí³çìó
çìàëêó. Êîëè ¿ì äîáðå, ³ ìåí³
ïðèºìíî.
4) ßêùî ðàí³øå áóëà ÷³òêà êë³í³êà, òî çàðàç áàãàòî ñèìïòîì³â
ïåðåïë³òàþòüñÿ, ÷àñîì âèíèêàþòü

Âñåñâ³òí³é äåíü äèòèíè òà Ì³æíàðîäíèé äåíü ïåä³àòðà â³äçíà÷àëè 20 ëèñòîïàäà. Àëå í³êîëè
íå ï³çíî ñêàçàòè ùèðå «äÿêóþ»
òèì, õòî çáåð³ãàº íàøå ìàéáóòíº.
Ðîáîòà äèòÿ÷îãî ë³êàðÿ ïîëÿãàº íå ò³ëüêè â ë³êóâàíí³, à íà-

ñàìïåðåä ó äîïîìîç³ áàòüêàì
çáåðåãòè çäîðîâ’ÿ ìàëþêà. Ç íèì
ðàäÿòüñÿ, ÿê ïðàâèëüíî äîãëÿäàòè çà äèòèíîþ òà îáåð³ãàòè â³ä
óñ³ëÿêèõ çàõâîðþâàíü. Ïåä³àòðè
ìàþòü ö³ëêîâèòå ïðàâî íàçèâàòè ñåáå ñ³ìåéíèìè ë³êàðÿìè, áî,
ïðàöþþ÷è ç ä³òüìè, âîíè, ïåðø
çà âñå, áóäóþòü ä³àëîãè ç ¿õí³ìè
áàòüêàìè, ðîäè÷àìè. À íà öå

òàêîæ ïîòð³áíî íåìàëî ÷àñó òà
çóñèëü.
Ïðî ðîáî÷³ áóäí³, âèêëèêè ïðîôåñ³¿ òà ìð³¿ òåðíîï³ëüñüê³ ìåäèêè
ÊÍÏ «Òåðíîï³ëüñüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à êîìóíàëüíà ë³êàðíÿ» ðîçïîâ³ëè ðåäàêö³¿ «RIA ïëþñ». Óñ³ì
ñï³âðîçìîâíèêàì ìè ïîñòàâèëè
îäíàêîâ³ çàïèòàííÿ. Â³äïîâ³ä³
íèæ÷å.

Людмила Мельничук, завідувач педіатричного відділення №1:
1) Ó ïåä³àòð³¿ — 30-òü ðîê³â.
Çì³í áàãàòî â³äáóëîñÿ. Äîáðå, ùî
â êðàùîìó íàïðÿìêó. Â³äêîëè
ìè ïî÷àëè ñï³âïðàöþ ç ÍÑÇÓ,
çíà÷íî çì³íèëàñÿ òàêòèêà ðîáîòè,
óìîâè ïðàö³, íàäàííÿ äîïîìîãè.
2) Ç äèòèíñòâà ìð³ÿëà áóòè
ë³êàðåì. ß ìàþ òåðàïåâòè÷íèé
ïðîô³ëü, ó ïåä³àòð³þ ïðèéøëà âèïàäêîâî, àëå íå øêîäóþ æîäíîãî
äíÿ. Ïðàöþþ íå ëèøå ç ä³òüìè,
à ³ ç áàòüêàìè, ö³ëèìè ðîäèíàìè.
Ïåä³àòð — òî ÿê ñ³ìåéíèé ë³êàð.

3) Íàéá³ëüøå çàäîâîëåííÿ —
êîëè äèâèøñÿ — íà ïî÷àòêó âñå
òàê âàæêî áóëî, à ï³ñëÿ òâîãî
âòðó÷àííÿ ñòàëî äîáðå.
4) Õîò³ëîñÿ, ùîá êåð³âíèöòâî
äåðæàâè êðàùå îö³íþâàëî ïðàöþ ìåäèê³â, ùîá ë³êàð³ â³ä÷óâàëè
ñåáå çàõèùåíèìè.
5) Çäîðîâ'ÿ, òåðï³ííÿ óñ³ì — ³
ë³êàðÿì, ³ ïàö³ºíòàì. Êîëåãàì —
ùîá îòðèìóâàëè çàäîâîëåííÿ â³ä
ïðàö³, â³ä òîãî ïîêëèêàííÿ, ÿêå
ñîá³ îáðàëè.

Галина Дубровіна, завідувач педіатричного відділення №4:

òðóäíîù³ â ïîñòàíîâö³ ä³àãíîçó.
À öå íàéâàæëèâ³øå — ïðèçíà÷èòè
ïðàâèëüíå ë³êóâàííÿ. Òîìó ñòàðàºìîñÿ áóòè á³ëüø óâàæíèìè,
âèâàæåíèìè, ùîá íå ïîìèëèòèñÿ.
5) Êîëåãàì ³ ïàö³ºíòàì áàæàþ
ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ. Çàðàç öå îñîáëèâî àêòóàëüíî, áà÷èìî, ñê³ëüêè
îáäàðîâàíèõ ³ òàëàíîâèòèõ ëþäåé
ìè âòðà÷àºìî ÷åðåç öþ ïàíäåì³þ.
Ö³íóéìî îäèí îäíîãî!

Володимир Качмарський,
завідувач педіатричного відділення №3:
1) Ó ïðîôåñ³¿ ç 1974-ãî. Áåçóìîâíî, âñå ñòàëî çíà÷íî êðàùå.
Òîé, õòî áà÷èâ ðàäÿíñüêó ìåäèöèíó ÷è â ðîêè çäîáóòòÿ íåçàëåæíîñò³, çðîçóì³º ìîþ ïîçèö³þ.
Ìè ðóõàºìîñÿ âïåðåä, ³ öå ò³øèòü.
2) Ñïî÷àòêó çàê³í÷èâ ìåäó÷èëèùå, ïðàöþâàâ ôåëüäøåðîì,
ñëóæèâ â àðì³¿, áóâ â³éñüêîâèì
ôåëüäøåðîì. Ïîò³ì çàê³í÷èâ
ìåä³íñòèòóò, ³ âæå ñòàâ ë³êàðåì.
3) Ðàä³þ, êîëè ìàìè òà ¿õ ä³òè
çäîðîâ³.
4) Óñ³ òðóäíîù³ íèí³ ïîâ’ÿçàí³ ç
êîðîíàâ³ðóñîì. Õî÷åòüñÿ, àáè ìè
éîãî øâèäøå ïîäîëàëè. À ïðîôåñ³éíî — ó íàñ º âñ³ ìîæëèâîñò³
äëÿ ñàìîðîçâèòêó, äëÿ ïîêðà-

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

1) Ó ïåä³àòð³¿ 44 ðîêè. Ïðîôåñ³ÿ
íå çì³íèëàñÿ, áî ìè ÿê ïåðåæèâàëè çà ä³òåé, òàê ³ ïåðåæèâàºìî.
Òî áàãàòî áåçñîííèõ íî÷åé, ïîêè
íàø³ ïàö³ºíòè îäóæóþòü. Àäæå
âñå ñïðèéìàºìî äóøåþ.
2) Òàê ñêëàëèñÿ æèòòºâ³ îáñòàâèíè. ß çàê³í÷óâàëà ë³êóâàëüíèé
ôàêóëüòåò. ×îëîâ³êà ïåðåâåëè
íà ðîáîòó ó Òåðíîï³ëü, â³í ïðàöþâàâ ³íæåíåðîì íà êîìáàéíîâîìó çàâîä³. ß ï³øëà â ³íòåðíàòóðó
ïî ïåä³àòð³¿. ² â³äòîä³ íå øêîäóþ

àí³ äíÿ ïðî ñâ³é âèá³ð.
3) Íàéá³ëüøå çàäîâîëåííÿ —
êîëè ìàìè ïðèõîäÿòü ç ä³òêàìè —
çàäîâîëåí³ òà ùàñëèâ³.
4) Íàéâàæ÷å — êîëè áàòüêè
íå ÷óþòü ë³êàðÿ, áàãàòî ÷îãî õî÷óòü ðîáèòè çà ïîðàäîþ ³íòåðíåòó. Òàì áàãàòî íàïèñàíî, àëå æ
íå ïðî ¿õí³õ ä³òåé. Óñ³ ñèòóàö³¿
³íäèâ³äóàëüí³.
5) Áàæàþ ïàö³ºíòàì — çäîðîâ'ÿ.
Êîëåãàì — äóøåâíîãî ñïîêîþ òà
âåëè÷åçíîãî òåðï³ííÿ.

Оксана Сохар, завідувач педіатричного відділення №5:
1) 43 ðîêè ó ïðîôåñ³¿, äóæå ¿¿
ëþáëþ. Óìîâè ïðàö³ çíà÷íî ïîêðàùèëèñÿ. Ó áàãàòî ðàç³â. Ïðåïàðàò³â á³ëüøå, îñíàùåííÿ — òåæ,
³ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà áàçà ïîòóæí³øà. Íå éäå í³ â ÿêå ïîð³âíÿííÿ òå, ùî áóëî êîëèñü.
2) ß çàê³í÷èëà ë³êóâàëüíèé ôàêóëüòåò òîä³ ùå Òåðíîï³ëüñüêîãî ìåä³íñòèòóòó. Òàê ñòàëîñÿ, ùî
ïîòðàïèëà â ïåä³àòð³þ. Ðîáîòà ç
ä³òüìè ìåí³ äî äóø³.
3) Ïîäîáàºòüñÿ ïåðåìàãàòè õâî-

ðîáè, êîëè ùàñëèâ³ ³ ä³òè, ³ áàòüêè. Êîëè ÿ áà÷ó ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò ñâîº¿ ïðàö³. Íàéêðàùå —
òî âèäàâàòè äîâ³äêó, ùî çäîðîâ³!
Íàéïðèºìí³øå äëÿ ë³êàðÿ.
4) Íå çàâæäè âäàºòüñÿ îäðàçó
çáóäóâàòè ì³ñò äîâ³ðè ç áàòüêàìè.
Àëå ìè ñòàðàºìîñÿ øóêàòè êîìïðîì³ñè. Âèñëóõîâóºìî, âñåëÿºìî
íàä³þ, ùî äèòèíêà îäóæàº.
5) Âäÿ÷íèõ ïàö³ºíò³â, çäîðîâ'ÿ.
Óñï³õ³â ó ðîáîò³ ³ âñüîãî íàéêðàùîãî!

Наталія Дмитришина, завідувач педіатричного відділення №6:
ùåííÿ íàâèê³â, äëÿ íàâ÷àííÿ,
äëÿ ï³äñèëåííÿ ñâîº¿ êâàë³ô³êàö³¿.
5) Áàæàþ óñ³ì îòðèìóâàòè çàäîâîëåííÿ â³ä æèòòÿ. Çíàõîäèòè
êîìïðîì³ñè òà ÷óòè îäèí îäíîãî.

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО
РОБОТУ ЛІКАРНІ,
ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.

1) Ó ïðîôåñ³¿ 29 ðîê³â. Ùîðîêó
ìè ïðîãðåñóºìî. Ñâ³ò íå ñòî¿òü
íà ì³ñö³. ² öå ò³øèòü. ª ðóõ âïåðåä, çì³íè íà êðàùå.
2) Ëþáëþ ä³òåé. Ìåäèê³â ó ðîäèí³ äî ìåíå íå áóëî, òîìó ÿ ìð³ÿëà ïðî öþ ïðîôåñ³þ.
3) Çàäîâîëåííÿ — öå ðåçóëüòàò
ðîáîòè, ÿêèé áà÷ó ÿ ³ ìî¿ ïàö³ºíòè. Êîëè ðîçóì³þ, ùî äèòèíêà
îäóæóº, öå — íàéá³ëüøà ðàä³ñòü.
Ìàëåíüêà ïåðåìîãà.

4) Íàéá³ëüøà ñêëàäí³ñòü, íàïåâíî, — ùî ìè íå âì³ºìî â÷àñíî
ïî÷óòè îäèí îäíîãî. Òàêå æèòòÿ,
ùî âñ³ ñòàþòü àãðåñèâí³, çë³ îäèí
íà îäíîãî. Ïàö³ºíòè ïðèõîäÿòü ç
äóìêîþ, ùî âñ³ âèíí³. Àëå â íàñ
òàêîæ º ïðàâèëà, çà ÿêèìè ìè
ïðàöþºìî. Çâ³ñíî, ìè ñòàðàºìîñÿ
øóêàòè êîìïðîì³ñè.
5) Òåðïëÿ÷îñò³, õîðîøèõ, ïîçèòèâíèõ ³ ñâ³òëèõ ìîìåíò³â ó æèòò³.
Ùîá áóëè çäîðîâ³ ä³òêè.

ÔÅÌ²ÄÀ
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ІСТОРІЯ ДІВЧИНИ З КРЕМЕНЕЧЧИНИ,
ЯКА ЧУДОМ ВИЖИЛА
Кримінал  Історія дівчини, яка
шокувала всю Україну. Її душили, а потім
тричі перерізали горло. Марія вижила
та потім захищала одного з хлопців,
бо, казала, кохає. Що з одногрупниками,
які хотіли позбавити її життя?

ІРИНА БЕЛЯКОВА, IRYNA.BELYAKOVA@
GMAIL.COM, 095–875–33–60

Äâîì äðóçÿì, ÿê³ ïðèäóøèëè
ñâîþ ïîäðóãó Ìàð³þ, à ïîò³ì ïåðåð³çàëè ¿é ãîðëî, âèí³ñ âèðîê Êðåìåíåöüêèé ðàéñóä.
ЯК УСЕ БУЛО?
Ä³â÷èíà, íà ùàñòÿ, âèæèëà. ²
áóêâàëüíî îäðàçó ï³ñëÿ òîãî, ÿê ¿¿
âèïèñàëè ç ë³êàðí³, ñòàëà ãåðî¿íåþ
ïåðåäà÷³ íà âñåóêðà¿íñüêîìó òåëåêàíàë³, äå íà âñþ êðà¿íó çàÿâèëà, ùî
íå â³ðèòü ó âèíóâàò³ñòü Ìàêñèìà,
ùî êîõàº éîãî ³ õî÷å çóñòð³òèñÿ ç
íèì, àáè ïîäèâèòèñü â î÷³. Õî÷à,
ÿê âêàçóþòü ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñàìå
Ìàêñèì ê³ëüêà ðàç³â ïîëîñíóâ ¿é
ïî ãîðëó áèòîþ ïëÿøêîþ.
Íàãàäàºìî, îäíîãðóïíèêè õîò³ëè
âáèòè ä³â÷èíó: ñêëîì â³ä ðîçáèòî¿
ïëÿøêè òðè÷³ ïåðåð³çàëè ãîðëî.
Òðàãåä³ÿ ñòàëàñÿ 23 âåðåñíÿ 2018 ð.
ó Ïî÷àºâ³, ùî íà Êðåìåíå÷÷èí³.
— ²ç ò³ëåñíèìè óøêîäæåííÿìè
òà ð³çàíîþ ðàíîþ øè¿ äî ë³êàðí³
ïîòðàïèëà ìåøêàíêà Êðåìåíåöüêîãî ðàéîíó, — ïîâ³äîìëÿëè òîä³
ó ïîë³ö³¿. — Òðàâìóâàëè ä³â÷èíó ¿¿ æ
îäíîãðóïíèêè. Â ³çîëÿòîð³ òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ îïèíèëîñÿ äâîº
íåïîâíîë³òí³õ. 16-ð³÷íèì æèòåëÿì
îäíîãî ç ðàéîí³â îáëàñò³ ³íêðèì³íóþòü ÷àñòèíó 2 ï. 12 ñòàòò³ 115 ÊÊ
Óêðà¿íè — óìèñíå âáèâñòâî, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á.
Òðîº ñòóäåíò³â âèùîãî ïðîôåñ³éíîãî ó÷èëèùà Ïî÷àºâà, ñåðåä ÿêèõ
äâîº õëîïö³â òà ä³â÷èíà, âèð³øèëè
â³äïî÷èòè. ²ç ñîáîþ âçÿëè ïëÿøêó
ãîð³ëêè. Êóïóâàëà àëêîãîëü ä³â÷èíà.
Çàïèâàëè ãîð³ëêó ñîëîäêîþ âîäîþ.
Ïðîòå ñïèðòíîãî ¿ì íå âèñòà÷èëî,
³ âîíè ïîïðîñèëè ïåðåõîæîãî äîêóïèòè âèíà. Ðîçïèâàëè ñïèðòí³
íàïî¿ ä³òè ó çàêèíóòèõ ïðèì³ùåííÿõ. Ï³ä ÷àñ â³äïî÷èíêó ä³â÷èíà
ñòàëà íàñì³õàòèñÿ íàä õëîïöÿìè.
¯ì öå íå ñïîäîáàëîñÿ ³ âîíè ïî÷àëè áèòè ïîäðóãó ïàëêîþ. Îñòàííÿ
çàõèùàëàñÿ. Âòðàòèëà ñâ³äîì³ñòü
íåïîâíîë³òíÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê îäèí
³ç îäíîãðóïíèê³â ïðèäóøèâ ¿¿.
РІЗАВ ПО ГОРЛУ
Àáè ïîäðóãà íå ðîçïîâ³ëà ïðî òå,
ùî ñòàëîñÿ, â³í ñõîïèâ ñêëî â³ä ðîçáèòî¿ ïëÿøêè òà òðè÷³ ñïðîáóâàâ
ïåðåð³çàòè ãîðëî.
— Ïîòåðï³ëó õëîïö³ çàëèøèëè
ñò³êàòè êðîâ'þ, à ñàì³ ïðîäîâæèëè â³äïî÷èíîê ó ðàéöåíòð³. Äåñü
çà ãîäèíó ä³â÷èíà ïðèéøëà äî òÿìè

³ çìîãëà ñàìîñò³éíî ä³éòè äî ãóðòîæèòêó, — ïîâ³äîìèâ òîä³ Ïåòðî
Òèõîâè÷, íà÷àëüíèê â³ää³ëó þâåíàëüíî¿ ïðåâåíö³¿ Òåðíîï³ëüñüêî¿
îáëàñò³. — Âæå òàì êîìåíäàíò âèêëèêàëà øâèäêó. Ë³êàð³ êàæóòü, ùî
ä³â÷èíà «íàðîäèëàñÿ â ñîðî÷ö³»,
îñê³ëüêè âèæèëà ï³ñëÿ ïîáî¿â ³ ïîð³ç³â. Ñêëî çà÷åïèëî ê³ëüêà ðàç³â
ñîííó àðòåð³þ, àëå íå ïåðåð³çàëî ¿¿.
Ï³äîçðþâàíèõ òîä³ ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìàëè, â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³
208 ÊÏÊ. Õëîïö³ â óñüîìó ç³çíàëèñÿ.
Äî ðå÷³, Ìàøà íåâäîâç³ ñòàëà
ó÷àñíèöåþ ïðîåêòó «Îäèí çà âñ³õ»
íà òåëåêàíàë³ ÑÒÁ. Äî ñòóä³¿ ïðîåêòó ïðèéøëè òîä³ é ðîäè÷³ ä³â÷èíêè,
ÿêó íàìàãàëèñÿ ç´âàëòóâàòè äâîº
êðàùèõ äðóç³â. «Âîíè ïîáèëè ¿¿
êèéêàìè ³ ïåðåð³çàëè ãîðëî ðîçáèòîþ ïëÿøêîþ. Âíàñë³äîê ÷îãî
Ìàø³ äèâîì âäàëîñÿ âèæèòè. Àëå,
ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, çàì³ñòü òîãî, ùîá
äîìàãàòèñÿ ñïðàâåäëèâîñò³ â ñóä³,
ìàìà ïîí³âå÷åíî¿ Ìàø³ âçÿëà ãðîø³
â³ä ðîäè÷³â îäíîãî ç ï³äîçðþâàíèõ.
Æ³íêà íàâ³òü ðîçïèñêó íàïèñàëà,
ùî ïðåòåíç³é äî ï³äë³òê³â íå ìàº. ²
òåïåð áàòüêè íåïîâíîë³òí³õ çàïåâíÿþòü, ùî ä³â÷èíà ñàìà ÷³ïëÿëàñÿ
äî õëîï÷èê³â. ² ñàìå âîíà ó âñüîìó

«Æèòòÿ ïîòåðï³ëî¿ áóëî
âðÿòîâàíå çàâäÿêè
ñâîº÷àñíî íàäàí³é
ìåäè÷í³é äîïîìîç³,
ÿêó âèêëèêàëà ÷åðãîâà
ïî ãóðòîæèòêó»
âèííà. ×è íå áóëà öÿ ðîçïðàâà ïîìñòîþ çà ëþáîâíèé òðèêóòíèê?»,—
éäåòüñÿ â àíîòàö³¿ äî â³äåî ïåðåäà÷³.
Ï³ä ÷àñ ïåðåäà÷³ Ìàøà íà âñþ
êðà¿íó ðîçïîâ³ëà, ùî ìàëà ñòîñóíêè
ç Ìàêñèìîì, ùî â³í ¿é ïîäîáàâñÿ.
Çàïåâíÿëà, ùî îáðàçè íà íüîãî
íå òðèìàº ³ õî÷å, ùîá éîãî âèïóñòèëè ç Ñ²ÇÎ — ìð³º ïîäèâèòèñü
éîìó ó â³÷³. Ñòâåðäæóâàëà, ùî â³í
í³ â ÷îìó íå âèíåí. Ó ñòóä³¿ òîä³
ä³â÷èíà ç³çíàëàñü, ùî ìàëà ñåêñóàëüí³ ñòîñóíêè ç Ìàêñèìîì. Òðåò³ì
ó öüîìó ëþáîâíîìó òðèêóòíèêó ñòàâ
Äåíèñ — äðóã Ìàêñèìà.
ПЕРЕКРИВ ДОСТУП ПОВІТРЯ
Îáîõ ñòóäåíò³â Ïî÷à¿âñüêîãî
ÂÏÓ çâèíóâàòèëè çà çà ÷. 2 ñò. 15,
ï. 12 ÷. 2 ñò. 115 ÊÊ Óêðà¿íè — çàê³í÷åíèé çàìàõ íà âáèâñòâî, òîáòî
â÷èíåííÿ óñ³õ ä³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ
äîâåäåííÿ óìèñíîãî ïðîòèïðàâíîãî

Марію теж допитали у суді як потерпілу. Вона розповіла власну версію того,
що відбувалося того недільного вечора
çàïîä³ÿííÿ ñìåðò³ ïîòåðï³ë³é, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á.
Äåíèñ, àáè ïåðåêîíàòèñü, ùî
Ìàð³ÿ âæå íåæèâà, ïåðåâ³ðèâ ¿¿
ïóëüñ ³, íå ïî÷óâøè éîãî íà ðóö³,
ïåðåâ³ðèâ íà øè¿, äå ïóëüñ â³ä÷óâàâñÿ, òà ïîâ³äîìèâ ïðî öå ñâîãî
äðóãà. Òîä³ õëîïö³ âèð³øèëè äîâåñòè
óìèñåë äî ê³íöÿ, ïåðåð³çàâøè ãîðëî
ïîòåðï³ë³é.
Ï³ñëÿ öüîãî, ïîáà÷èâøè, ùî
â ä³â÷èíè ïî÷àëàñü êðîâîòå÷à ç
âêàçàíèõ ïîð³ç³â ³ ââàæàþ÷è, ùî
âîíè âèêîíàëè óñ³ ä³¿ äëÿ äîâåäåííÿ
çëî÷èíó äî ê³íöÿ, òîáòî, âáèëè ä³â÷èíó, õëîïö³ âòåêëè ç ì³ñöÿ ïîä³¿».
ЧИ ЗІЗНАЛИСЯ ХЛОПЦІ?
Îñê³ëüêè æèòòÿ ïîòåðï³ëî¿ áóëî
âðÿòîâàíå, çëî÷èí íå áóëî äîâåäåíî
äî ê³íöÿ ç ïðè÷èí, ÿê³ íå çàëåæàëè
â³ä âîë³ îáâèíóâà÷åíèõ, à ñàìå —
çàâäÿêè ñâîº÷àñíî íàäàí³é ìåäè÷í³é äîïîìîç³, ÿêó âèêëèêàëà ÷åðãîâà
ïî ãóðòîæèòêó.
Ìàêñèì â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³
âèíó ó â÷èíåíîìó âèçíàâ ÷àñòêîâî,
íå çàïåðå÷óþ÷è ïîä³¿ çëî÷èíó, àëå
íå ïîãîäæóþ÷èñü ç êâàë³ô³êàö³ºþ.
Ïðè÷èíîþ, ùî äóøèâ ³ ð³çàâ ä³â÷èíó, íàçâàâ òå, ùî ïîòåðï³ëà éîãî
ñïðîâîêóâàëà. Íàì³ðó ¿¿ âáèâàòè,
ñòâåðäæóâàâ, â íüîãî íå áóëî, ïðîñòî
õîò³â ¿¿ íàëÿêàòè. Ó ïîòåðï³ëî¿ ïðîáà÷åííÿ ïðîñèâ, ³ âîíà éîãî âèáà÷èëà.
Éîãî äðóã Äåíèñ ó ñóä³ ñâîþ
âèíó ó â÷èíåíîìó âèçíàâ ÷àñòêîâî,
íå çàïåðå÷óâàâ ïîä³¿ çëî÷èíó. Êîëè
êîëåãà íàêàçàâ éîìó äóøèòè Ìàð³þ,
çãàäóâàâ, ÿê ïîêëàâ ðóêè íà ¿¿ øèþ,
í³áè äóøèòü. Õî÷à íàñïðàâä³ öüîãî
íå ðîáèâ. Â öåé ÷àñ êîëåãà çíàéøîâ
ñêëî, ñêàçàâ éîìó çàáðàòè ðóêè,
òà òðè÷³ ïîð³çàâ øèþ ïîòåðï³ëî¿.
Ï³ñëÿ ïåðøîãî ïîð³çó êðîâ³ áàãàòî
íå áóëî, ï³ñëÿ òðåòüîãî ïîð³çó êðîâ
ñò³êàëà íà çåìëþ, ñòâåðäæóâàâ þíàê
ó ñóä³. ², ìîâëÿâ, òîä³ â³í çóïèíèâ
òîâàðèøà, ñõîïèâøè éîãî çà ðóêè,
îñê³ëüêè óñâ³äîìèâ, ùî â³äáóâàºòüñÿ. Â³í íàìàãàâñÿ çóïèíèòè êðîâ
íà øè¿ ó ïîòåðï³ëî¿, çàòèñíóâøè
ðàíó îäÿãîì òà ðóêàìè.

МАРІЯ ЗАХИЩАЛА КОХАНОГО
Ìàð³þ òåæ äîïèòàëè ó ñóä³ ÿê
ïîòåðï³ëó. Âîíà ðîçïîâ³ëà âëàñíó
âåðñ³þ òîãî, ùî â³äáóâàëîñü òîãî
íåä³ëüíîãî âå÷îðà. ßê ïîâåðíóëàñÿ â ãóðòîæèòîê ÄÍÇ Ïî÷à¿âñüêå
ÂÏÓ, äå ïðîæèâàëà ³ íàâ÷àëàñü.
Äî íå¿ çàòåëåôîíóâàâ Ìàêñèì, ³ç
ÿêèì âîíà äîìîâèëàñü ïðî çóñòð³÷.
Çóñòð³âøèñü ç îáâèíóâà÷åíèìè
á³ëÿ ìàãàçèíó, íåïîäàë³ê ãóðòîæèòêó, ïîòåðï³ëà äàëà ãðîø³ éîãî äðóãó
Äåíèñó äëÿ êóï³âë³ ñïèðòíîãî, ÿêå
ïîò³ì ðàçîì ðîçïèâàëè. Ïîò³ì äîêóïèëè ùå âèíà òà ï³øëè ðàçîì ç
õëîïöÿìè â çàêèíóòèé ñòîëÿðíèé
öåõ, ÿêèé çíàõîäèâñÿ íåïîäàë³ê
ó÷èëèùà íà éîãî òåðèòîð³¿. Äåíèñ
íàìàãàâñÿ ¿¿ ïîö³ëóâàòè, íà ùî
âîíà éîãî âäàðèëà ïî îáëè÷÷þ.
Òîä³ â³í ñèëüíî ñòèñíóâ ¿¿ øèþ
ðóêàìè, äóøèâ, ³ âîíà âòðàòèëà
ñâ³äîì³ñòü…
Âîíà òî÷íî íå ïàì`ÿòàº, àëå ââàæàº, ùî Ìàêñèì áóâ íåïîäàë³ê â³ä
íèõ òà í³÷îãî íå ðîáèâ, ïåðåêîíóâàëà ä³â÷èíà ó ñóä³. Ïðèãàäóâàëà,
ÿê îïðèòîìí³ëà òà ï³øëà äî ãóðòîæèòêó, à êðîâ òåêëà ç ïîð³çàíî¿
øè¿. Õòî íàíîñèâ ¿¿ ïîøêîäæåííÿ, — ñòâåðäæóâàëà, — íå áà÷èëà.
Ó ãóðòîæèòêó ¿¿ çóñòð³ëà ÷åðãîâà,
ÿêà âèêëèêàëà øâèäêó. ¯é ÷àñòêîâî
â³äøêîäîâàíî ìàòåð³àëüíó òà ìîðàëüíó øêîäó çàêîííèìè ïðåäñòàâíèêàìè îáâèíóâà÷åíèõ. Ïîòåðï³ëà
òà ¿¿ ïðåäñòàâíèê ïðîñèëè ó ñóä³
ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ îáâèíóâà÷åíèì — ïîçáàâëåííÿ âîë³.
ЩО ВІДОМО ПРО ХЛОПЦІВ?
ßê ç’ÿñóâàëîñü, Äåíèñ íàâ÷àâñÿ
â ó÷èëèù³ â³ä 1 âåðåñíÿ 2017 ðîêó
çà ñïåö³àëüí³ñòþ êóõàð-êîíäèòåð.
Ìàìà á³ëüøå 10 ðîê³â íå çàéìàºòüñÿ âèõîâàííÿì ñèíà, ìàòåð³àëüíî
íå äîïîìàãàº, áàòüêî çà êîðäîíîì, ç
ñèíîì íå ñï³ëêóºòüñÿ, ó÷àñò³ ó âèõîâàíí³ íå áåðå. Âèõîâàííÿì äèòèíè
çàéìàëàñÿ áàáóñÿ.
Ó Ìàêñèìà â ñ³ì`¿ õîðîø³ ñòîñóíêè, á³éîê, ñâàðîê íåìàº. Ñèí
ïîñò³éíî ïåðåáóâàº ï³ä êîíòðîëåì

áàòüê³â. Íàâ÷àâñÿ â òîìó æ ó÷èëèù³,
ùî é Ìàð³ÿ ç Äåíèñîì, àëå çà ñïåö³àëüí³ñòþ òðàêòîðèñò-ìàøèí³ñò.
Ïðîêóðîðîì ³íêðèì³íóºòüñÿ
îáâèíóâà÷åíèì â÷èíåííÿ âêàçàíîãî çëî÷èííîãî ä³ÿííÿ, çàìàõó
íà óìèñíå âáèâñòâî çà ïîïåðåäíüîþ
çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï'ÿí³ííÿ.
ОБОЄ — ЗА ГРАТИ НА 10 РОКІВ
— Âèçíàòè âèíóâàòèì ó ïðåä’ÿâëåíîìó éîìó îáâèíóâà÷åíí³ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî
÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 15, ïóíêòîì
12 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 115 ÊÊ Óêðà¿íè ³ ïðèçíà÷èòè éîìó ïîêàðàííÿ
ó âèä³ 10 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³, —
òàêèì áóâ âèðîê ñóäó äëÿ Ìàêñèìà. — Ñòðîê â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ
îá÷èñëþâàòè ç ìîìåíòó ôàêòè÷íîãî
çàòðèìàííÿ, à ñàìå ç 03 ãîä. 30 õ â.
24 âåðåñíÿ 2018 ðîêó.
Õëîïöåâ³ çàðàõóþòü ó òåðì³í â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ÷àñ ïåðåáóâàííÿ
ï³ä âàðòîþ ç ÷àñó éîãî çàòðèìàííÿ, — äåíü çà äåíü.
Ç íüîãî òàêîæ ñòÿãíóòü íà êîðèñòü äåðæàâè 580 ãðèâåíü âèòðàò
íà ë³êóâàííÿ ïîòåðï³ëî¿.
— Âèçíàòè âèíóâàòèì ó ïðåä`ÿâëåíîìó éîìó îáâèíóâà÷åíí³ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî
÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 15, ïóíêòîì
12 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 115 ÊÊÓ ³ ïðèçíà÷èòè éîìó ïîêàðàííÿ 10 ðîê³â
ïîçáàâëåííÿ âîë³, — òàêèì áóâ
âèðîê äëÿ Äåíèñà. — Ñòðîê â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ îá÷èñëþâàòè ç
ìîìåíòó ôàêòè÷íîãî çàòðèìàííÿ,
à ñàìå ç 03 ãîä. 30 õ â. 24 âåðåñíÿ
2018 ðîêó.
Õëîïöåâ³ çàðàõóþòü ó òåðì³í â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ÷àñ ïåðåáóâàííÿ
ï³ä âàðòîþ — ç ÷àñó éîãî çàòðèìàííÿ, äåíü çà äåíü. Â³í òàêó æ ñóìó,
ÿê ³ òîâàðèø Ìàêñèì, çàïëàòèòü
çà ë³êóâàííÿ ïîêàë³÷åíî¿ ä³â÷èíè.
Âèðîê ìîæå áóòè îñêàðæåíèé
â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó äî Òåðíîï³ëüñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó ÷åðåç
Êðåìåíåöüêèé ðàéñóä ïðîòÿãîì 30
äí³â ç äíÿ éîãî ïðîãîëîøåííÿ.
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ЯК У ЦЕРКВАХ ДОТРИМУЮТЬСЯ
КАРАНТИНУ — МИ ПЕРЕВІРИЛИ
Репортаж  Церква має дотримуватися тих правил,
які рекомендує МОЗ — перебування у храмі в масці,
антисептики, соціальна відстань. Як це виконують
у Тернополі, перевірив журналіст «RIA плюс». Він побував
на ранковій службі у суботу, 21 листопада
Собор Непорочного зачаття
Пресвятої Богородиці, УГКЦ

Ó ðîçïàë ïàíäåì³¿ íàéâïëèâîâ³ø³ öåðêâè Óêðà¿íè îçâó÷èëè ñâî¿ ðåêîìåíäàö³¿, ñåðåä
ÿêèõ íå ï³ääàâàòèñÿ ïàí³ö³,
äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë ã³ã³ºíè,
à çà íåîáõ³äíîñò³ çàëèøàòèñÿ

âäîìà ³ äèâèòèñÿ òðàíñëÿö³þ
áîãîñëóæ³íü.
Óò³ì º é òàê³ öåðêîâíèêè, ÿê³
çàêëèêàþòü ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó
«íå áîÿòèñÿ ³ õîäèòè â öåðêâó».
Íàñê³ëüêè öå áåçïå÷íî? Ìè íàâ³äàëèñÿ íà âðàí³øí³ ñëóæáè
äî ï'ÿòè õðàì³â Òåðíîïîëÿ ð³çíèõ
êîíôåñ³é.

Церква Різдва Христового, ПЦУ
Íà ðàíêîâ³é ñëóæá³ â Öåðêâ³
Ð³çäâà Õðèñòîâîãî áóëè ïðèñóòí³
îð³ºíòîâíî 30 ëþäåé. Òàê ñàìî, ÿê
³ â ïîïåðåäíüîìó õðàì³, íå âñ³ ïàðàô³ÿíè äîòðèìóâàëèñÿ äèñòàíö³¿.
Ìàñêè îäÿãëè áëèçüêî ïîëîâèíè ïàðàô³ÿí, öå áóëè ïåðåâàæíî ëþäè ñòàðøîãî â³êó.
Ñâÿùåííèêè — áåç ìàñîê.

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ

Ó öüîìó õðàì³ î äåñÿò³é ãîäèí³
íà ðàíêîâ³é ñëóæá³ áóëè ïðèñóòí³
60–70 ïàðàô³ÿí. Ùîäî äèñòàíö³¿,
òî á³ëüø³ñòü ä³éñíî ñòàðàëèñÿ ¿¿
äîòðèìóâàòèñÿ, íàñê³ëüêè öå áóëî
ìîæëèâî.
Ìàñêîâîãî ðåæèìó äîòðèìóâàëèñÿ âñ³ ïàðàô³ÿíè, ÿê³ çíàõîäèëèñÿ âñåðåäèí³ ñîáîðó. Æóðíàë³ñòè íå ïîì³òèëè ñåðåä íèõ òèõ,
ÿê³ áóëè áåç ìàñîê. Âò³ì, íå âñ³
îäÿãàëè ¿õ òàê, ùîá çàêðèâàòè
ðîò òà í³ñ.
Ñâÿùåííîñëóæèòåë³ áóëè áåç
ìàñîê.

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

У Церкві Різдва
Христового
людей
молодшого
віку було
найменше,
у порівнянні
з іншими
храмами

Кафедральний Собор Віри, Надії, Любові
і матері їх Софії, УПЦ МП
У Соборі Непорочного зачаття Пресвятої
Богородиці маскового режиму
дотримувалися всі парафіяни

Церква святого
священномученика
Йосафата, УГКЦ

Церква святого священномученика
Йосафата, як і Собор Непорочного
зачаття, стали водночас і храмами, де
людей було найбільше, фактично всі
присутні були в масках

Òî÷íó ê³ëüê³ñòü ïðèñóòí³õ
âñåðåäèí³ äàíî¿ öåðêâè âêàçàòè âàæêî. ¯õ áóëî áëèçüêî ñòà
îñ³á. Çâàæàþ÷è íà âåëèêó ê³ëüê³ñòü ïàðàô³ÿí âñåðåäèí³ õðàìó,
äèñòàíö³ÿ ì³æ íèìè áóëà ì³í³ìàëüíà.
Âò³ì, âñ³ ïðèñóòí³ áóëè â ìàñêàõ, àëå íå ó âñ³õ âîíè çàêðèâàëè ðîò ³ í³ñ. Äåõòî îäÿãíóâ ¿õ
íà ï³äáîð³ääÿ.
Êîëè æóðíàë³ñò áóâ ó ö³é öåðêâ³, ñâÿùåííîñëóæèòåë³ ïåðåáóâàëè çà ³êîíîñòàñîì, òîìó âèçíà÷èòè, ÷è ïåðåáóâàëè âîíè â ìàñêàõ,
áóëî íåìîæëèâî.

Кафедральний
Собор Віри,
Надії, Любові
і матері їх
Софії —
місце, де
в масках була
найменша
кількість
людей. Але
дистанція більша

Ó õðàì³ áóëè ïðèñóòí³ ïðèáëèçíî 50 ïàðàô³ÿí. Äèñòàíö³¿ ì³æ ñîáîþ äîòðèìóâàëèñÿ äàëåêî íå âñ³.
Á³ëüø³ñòü ïðèñóòí³õ ðîçì³ñòèëèñÿ
ïîðó÷ îäèí á³ëÿ îäíîãî. Ó öüîìó
õðàì³ ìàéæå âñ³ ïàðàô³ÿíè áóëè áåç
ìàñîê. Ïîòóðáóâàëèñÿ ïðî ñâ³é çàõèñò ëèøå ê³ëüêà îñ³á. ¯õ âñåðåäèí³
ïðèì³ùåííÿ áóëî íå á³ëüøå ï'ÿòè.
Ñòîñîâíî ñâÿùåííèê³â, òî âîíè
òàêîæ ïåðåáóâàëè áåç ìàñîê.

Воздвиженська церква, ПЦУ
Саме у Воздвиженській церкві
на молитві
була найменша
кількість
людей, тому
дистанцію
вони
зберігали

Ó Öåðêâ³ íàä Ñòàâîì íà ðàíêîâó ñëóæáó ïðèéøëè 15 îñ³á. ×åðåç íåâåëèêó ê³ëüê³ñòü ïðèñóòí³õ
äèñòàíö³þ çáåð³ãàëè âñ³. Ïàðàô³ÿíè ðîçì³ùóâàëèñÿ íà â³äñòàí³
1,5–2 ìåòðè îäèí â³ä îäíîãî.
Ùîäî ìàñîê, òî áëèçüêî äåñÿòè
îñ³á ¿õ âñå æ îäÿãëè. Ùîïðàâäà,
ó äåêîãî âîíè çàêðèâàëè ò³ëüêè ðîò.
Ñâÿùåííèê ïðîâîäèâ ñëóæáó
áåç ìàñêè.

Як почувається 4-річний Серафимчик
з Кременця, якого побив вітчим
АРХІВ РЕДАКЦІЇ

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–141–50,
OLIATUR9@GMAIL.COM

4-річний Серафимчик з
Кременця поки в гіпсі,
потім тітка планує завести
його до логопеда та
психолога

 ²ñòîð³ÿ 4-ð³÷íîãî Ñåðàôèìà,
ÿêîãî æîðñòîêî ïîáèâ â³ò÷èì,
íå çàëèøèëà áàéäóæèìè òåðíîïîëÿí. Äî æóðíàë³ñò³â çâåðíóëîñÿ
÷èìàëî ëþäåé, ÿê³ çàïèòóâàëè, ÿê
äîïîìîãòè äèòèí³? Çàðàç õëîï÷èê
â òåïë³ òà áåçïåö³. Â³í æèâå ó ñ³ì'¿
ñâîº¿ ò³òêè, àëå ïñèõîëîã³÷íà äîïîìîãà òà äîïîìîãà ëîãîïåäà äèòèí³ íå çàâàäèòü.
Òîä³ æóðíàë³ñòêà, ÿêà ïîáóâàëà ó Êðåìåíö³, ùîá ðîç³áðàòèñü

ó ñèòóàö³¿, íå íàâàæèëàñü íà çóñòð³÷ ç äèòèíîþ. Àäæå ò³òêà Ìàð³ÿ ²ëü÷óê, ÿêà çàáðàëà õëîï÷èêà
ó â ñâîþ ñ³ì'þ ï³ñëÿ ñêëàäíèõ
ïîä³é, ðîçïîâ³ëà, ùî íàâ³òü ñàìà
çàéâèé ðàç íå òóðáóº éîãî. À ïðî
òîé ñòðàøíèé äåíü âçàãàë³ ñòàðàºòüñÿ íå çãàäóâàòè. Çà ¿¿ ñëîâàìè,
õëîï÷èê ïåðø³ äí³ ï³ñëÿ ïîáèòòÿ
ïîãàíî ñïàâ, âíî÷³ çðèâàâñÿ òà
ïðîñèâ í³êîãî íå âïóñêàòè äî ¿õ
äîìó.
Ï³ñëÿ òîãî, ùî äèòèíà ïåðåæèëà, ò³òêà ñòàðàºòüñÿ äàòè éîìó âñþ

ëþáîâ òà îï³êó, ùîá çàë³êóâàòè
ðàíè õëîï÷èêà.
— ß îáîâ'ÿçêîâî â³äâåäó éîãî
äî ïñèõîëîãà, ùå éîìó òðåáà
äî ëîãîïåäà, áî â³í ÿê íà ñâ³é
â³ê äóæå ïîãàíî ãîâîðèòü, — êàæå
Ìàð³ÿ ²ëü÷óê. — Àëå çàðàç íàéãîëîâí³øå, ùîá â äèòèíè çàãî¿ëàñü
í³æêà. Â³í ùå ó ã³ïñ³ áóäå äî ïî÷àòêó ãðóäíÿ, à äàë³ âæå áóäåìî
âèð³øóâàòè, ÿê äèòèí³ îðãàí³çîâóâàòè ðåàá³ë³òàö³þ.
Â³ä ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè äèòèí³
æ³íêà â³äìîâèëàñü. Ìîâëÿâ, âîíà

íà ðîáîò³, ÷îëîâ³ê äîáðå çàðîáëÿº.
À çìîãëè âèõîâàòè ñòàðøîãî ñèíà,
òî ³ ïëåì³ííèêó çìîæóòü äîïîìîãòè. Òîæ êîðèñòóâàòèñÿ ëþäñüêîþ
äîáðîòîþ âîíè íå õî÷óòü.
Àëå ìè îáîâ'ÿçêîâî â³äâ³äàºìî
Ñåðàôèì÷èêà. Ïðèâåçåìî éîìó
ãîñòèíö³ òà ïåðåäàìî êîøòè, ÿê³
òåðíîïîëÿíè çàëèøèëè äèòèí³
íà îïëàòó ïñèõîëîãà ÷è ëîãîïåäà.
Òàêîæ ìè ïðîäîâæóºìî ñòåæèòè çà òèì, ÷è ïîêàðàþòü ï³äîçðþâàíîãî ó ïîáèòò³ äèòèíè. Ïðî öå
òàêîæ ÷èòàéòå çãîäîì.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ
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ЯК ЖИВУТЬ ТВАРИНИ В ЗООКУТКУ
ПАРКУ «ТОПІЛЬЧЕ»
Природа  Олені, вівці, поні, лебеді, яких
тільки тварин в парку «Топільче» немає. А їх
тут понад пів сотні. Журналісти «RIA плюс»
перевірили, як живуть звірі в зоокутку та
чи вистачить їм корму на зиму

Åêñêóðñ³þ çîîêóòêîì ïðîâ³â çàâ³äóâà÷ ã³äðîïàðêó «Òîï³ëü÷å» Þð³é
Áîéêî, ùî â³ääàâ äîãëÿäó çà ïàðêîì
29 ðîê³â.
Äëÿ âñ³õ òâàðèí íà çèìó º ñïåö³àëüí³ óêðèòòÿ. Ïàí Áîéêî ðîçïîâ³â,
ùî ïîñò³éíî â íèõ çâ³ð³ ïåðåáóâàòè
íå áóäóòü, ³ ÷àñ â³ä ÷àñ ¿õ âèïóñêàòèìóòü íà ñâ³æå ïîâ³òðÿ.
ЩО З ХАРЧАМИ?
— ¯æ³ íà çèìó äëÿ òâàðèí âäîñòàëü, º âñå: êàïóñòà, êóêóðóäçà,
áóðÿê, ñ³íî òîùî. Òâàðèí ìè â³äãîðîäèëè ñ³òêîþ îäíå â³ä îäíîãî,
ùîá âîíè íåíàðîêîì íå ïîáèëèñÿ, — êàæå çàâ³äóâà÷. — Ó íàñ âîíè
âñ³ õî÷ ³ òðàâî¿äí³, àëå âàæêî ïåðåäáà÷èòè, ÿê áóäóòü âæèâàòèñÿ ì³æ
ñîáîþ, íàïðèêëàä, îëåíü ³ áóéâîë.
Íå ó âñ³õ òâàðèí â çîîêóòêó º
³ìåíà. Þð³é Áîéêî ïîÿñíèâ, ùî
ðàí³øå, êîëè ¿õ áóëî ìåíøå, ³ìåíà
äàâàëè. À çàðàç âñ³õ ³ íå çàïàì'ÿòàòè.
— Ðàí³øå ê³ç áóëî ò³ëüêè äâîº,
ó íèõ áóëè ³ìåíà, à çàðàç ¿õ ÷îòèðè, — äîäàâ ÷îëîâ³ê.
Ç äîñâ³äó ìèíóëèõ ðîê³â çàâ³äóâà÷ ðîçïîâ³â, ùî òâàðèíè ö³ëêîì
íîðìàëüíî ïåðåíîñÿòü çèìó.
Íåùîäàâíî çîîêóòîê ïîïîâíèâñÿ
ìàëåíüêîþ êîçóëåþ. Âîíà âæå ìàº
ñâîº íàêðèòòÿ òà â³äâåäåíó ¿é òåðèòîð³þ. Ïàí Áîéêî æàðò³âëèâî íàçèâàº êîçóëþ «Àë³ñîþ, ùî ïîòðàïèëà
â êðà¿íó ÷óäåñ». ¯é ùå ïëàíóþòü
ïðèäáàòè äî ïàðè ñàìöÿ.
НЕ МОЖНА ПІДГОДОВУВАТИ
— Âîíà äóæå ðó÷íà, ÷àñòî

ï³äõîäèòü äî ïðàö³âíèê³â, àëå é
ëþáèòü â³äïî÷èòè ï³ä íàêðèòòÿì,
òîìó ïîêè ¿¿ íå ïîáà÷èòè, — ïðîäîâæóº äèðåêòîð.
Ïòàõ³â ó çîîêóòêó òàêîæ äóæå
áàãàòî. À íàéá³ëüø ïðèì³òíèìè
º ëåáåä³.
Þð³é Áîéêî ïîÿñíèâ, ùî òâàðèíàì òóò äóæå êîìôîðòíî. Áàãàòî ç
íèõ íå º ñâ³éñüêèìè, ÿê íàïðèêëàä,
îëåíü, ÷è êîçóëÿ, àëå ïîâåðíóòèñÿ
â äèêó ïðèðîäó äëÿ íèõ ôàêòè÷íî
îçíà÷àº ïîìåðòè, áî âîíè í³êîëè
íå áóëè â òîìó ñåðåäîâèù³.
Áóéâîëè, íåçâàæàþ÷è íà ñâ³é
ðîçì³ð, º íàéá³ëüø äðóæí³ìè ç
óñ³õ ìåøêàíö³â çîîêóòêà. Âîíè
îõî÷å ï³äõîäÿòü äî ëþäåé.
— Áóéâîëè æèâóòü á³ëÿ âîäîéìè, òîìó ë³òîì, à îñîáëèâî
â ñïåêîòíó ïîãîäó, ìîæíà ïîáà÷èòè ¿õ ïî øèþ ó âîä³.
À îäí³ºþ ç óëþáëåíö³â ïàíà
Þð³ÿ º ëàíü-àëüá³íîñ. Â ¿¿ ðàö³îí³ óëþáëåí³ ëàñîù³ — ìîðêâà
³ êàïóñòà. ª â ïàðêó òàêîæ ïàðà
àâñòðàë³éñüêèõ ñòðàóñ³â, à òàêîæ
ïàðà ëàì.
Âåëèêîþ ïðîáëåìîþ º òå, ùî
ëþäè ëþáëÿòü ï³äãîäîâóâàòè òâàðèí.
— Ó íèõ º ñâ³é ðàö³îí, ñâîÿ
íîðìà õàð÷³â, ÿêó âîíè ñïîæèâàþòü. Ïîâ³ðòå, òâàðèíàì âèñòà÷àº
¿æ³ ³ òå, ùî ëþäè ³íîä³ ëþáëÿòü
¿õ ï³äãîäîâóâàòè, ò³ëüêè øêîäèòü.
À ùå íåáåçïå÷í³øå, êîëè ñåðåä
òðàâè, à ìîæå é íàâìèñíî, ¿ì äàþòü öåëîôàíîâ³ êóëüêè. ×îòèðè
ðîêè òîìó â çîîêóòêó ïîìåðëà âàã³òíà ïëÿìèñòà ëàíü. Âåòåðèíàð ï³ñëÿ
ðîçòèíó ïîâ³äîìèâ, ùî ïðè÷èíîþ
ñìåðò³ ñòàâ öåëîôàíîâèé êóëüîê,
ÿêèé âîíà ïðîêîâòíóëà.

Олень, до речі, у парку поки один.
Найближчим часом до нього в пару
планують придбати самицю

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 0–96–46–81–758,
FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM

Деякі з тварин народилися в «Топільче»

Свійських тварин вже тримають
під накриттям

Вхід до зоокутка сторонніх охороняє пес
Тайга. Тому до гостей він не надто привітний,
а от до працівників — навпаки

Чи в безпеці тварини, що перебувають у зоокутку
ЛЮДМИЛА
ЧЕХОВСЬКА,
ЗООЗАХИСНИЦЯ:

— Зоопарки і зоокутки ще й на відносно не просторій території, де
люди можуть простягати до тварин руки і годувати
їх їжею, яка їм може нашкодити
(навіть якщо це умовно заборонено) — звичайно не є тим місцем,
яке можна назвати безпечним і
комфортним для тварин.
Найкращий варіант для безпечного і гуманного утримання врятованих тварин є реабілітаційні
центри, природні заповідники, де
можна забезпечити максимально
наближені до природних умови. З

іншого боку, звісно, в нашому місцевому зоокутку також є врятовані тварини, за якими доглядають
працівники, і яких не можна випустити на волю, не нашкодивши їм.
Тому за браком інших альтернатив
наш зоокуток — далеко ненайгірший варіант для цих врятованих
тварин.
Важливо забезпечити тваринам
належний догляд і запобігати небезпекам ззовні. Важливо зауважити, що зоозахисні організації
категорично проти, до прикладу,
спеціальної закупівлі, в тому числі екзотичних тварин і птахів (які
часто доставляються в Україну
контрабандою) у подібні зоокутки просто заради розваги людей.
Мають бути дотримані вимоги

РЕКЛАМА

Буйволи, незважаючи на свій розмір, є найбільш дружніми з усіх
мешканців зоокутка. Вони охоче підходять до огорожі, коли є люди

для забезпечення видових потреб
кожної тварини, є вимоги щодо
площі утримання цих тварин і
кількості їх одночасного проживання на певній території. Також
ми проти виставлення на період
різдвяних свят на Театральному
майдані Різдвяної шопки з живими тваринами, тому що це
жорстоко, небезпечно, а отже
не по-християнськи, адже ніхто
їх не охороняє цілодобово, люди
всупереч забороні часто граються петардами і фейерверками і
можуть спровокувати лихо. Крім
того, надлишок яскравих світлових ефектів та постійний шум
і гучна музика на майдані — це
знущання над тваринами, для
яких це неабиякий стрес…

ÏÐÎªÊÒ
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ВІД ОПІВНОЧІ НА ВУЛИЦІ — АНІ ДУШІ

ІРИНА БЕЛЯКОВА, IRYNA.BELYAKOVA@
GMAIL.COM, 095–875–33–60

Â³ä îï³âíî÷³ íà âóëèö³ àí³ äóø³ —
òàì ïî÷èíàº ä³ÿòè ùîñü íà çðàçîê
óêðà¿íñüêîãî íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó
òà êîìåíäàíòñüêî¿ ãîäèíè. Êàôå,
ðåñòîðàíè, øêîëè ³ ñàäêè ïðàöþþòü. Ùîïðàâäà, àáè ñõîäèòè
íà êîíöåðò, ïîòð³áíî çàëèøèòè
ïåðñîíàëüí³ äàí³ òà íîìåð ìîá³ëüíîãî. ßê æèâå êóðîðòíå ì³ñòå÷êî
â ²ñïàí³¿, ïîä³ëèëàñü òåðíîïîëÿíêà
Íàòàëêà Îëåêñèê.
Ìè ðîçïî÷àëè ïðîºêò, ó ÿêîìó
ðîçïîâ³äàòèìåìî ïðî æèòòÿ çà óìîâ
ïàíäåì³¿ òà êàðàíòèíó â ð³çíèõ êðà¿íàõ ªâðîïè ³ ñâ³òó — ÿê öå áà÷àòü
òåðíîïîëÿíè, ÿê³ ïðîæèâàþòü â òèõ
êðà¿íàõ. Ñüîãîäí³ — ïðî æèòòÿ â êóðîðòíîìó ì³ñòå÷êó ²ñïàí³¿, ïîáëèçó
Àë³êàíòå.
ШТРАФ 600 ЄВРО
Òåðíîïîëÿíêà Íàòàëêà Îëåêñèê
äî ²ñïàí³¿ ïåðå¿õàëà òðè ðîêè òîìó
ðàçîì ç ðîäèíîþ. Îñåëèëèñü ó ì³ñòå÷êó Òîððåâ'ºõà — ì³ñòî òà ìóí³öèïàë³òåò â ²ñïàí³¿, ÿêå ðîçòàøîâàíå
íà óçáåðåææ³ Êîñòà Áëàíêà â ïðîâ³íö³¿ Àë³êàíòå. ßêùî ïîð³âíþâàòè ç óêðà¿íñüêèì òåðèòîð³àëüíèì
ðîçïîä³ëîì — öå ÿê íàø ðàéöåíòð.
— Òå, ùî áóëî â áåðåçí³ — öå
ñïðàâä³ ñòðàøíî, áî, íàñàìïåðåä,
áóëî íåïåðåäáà÷óâàíî,— ïîä³ëèëàñü
òåðíîïîëÿíêà ïðî ïî÷àòîê ïàíäåì³¿
COVID â ²ñïàí³¿. — Âñ³ì ñêàçàëè
ñèä³òè âäîìà — ÷³òêî äîòðèìóâàëèñü ïðàâèë. Âèéøëè íà äâ³ð
íå â òîé ÷àñ àáî íå çà ïðàâèëàìè —
øòðàô 600 ºâðî.
Ç äîìó ìîæíà áóëî âèéòè ëèøå
ï³ä ïðèâîäîì ïðîãóëÿíêè ç ñîáàêîþ
àáî ï³òè â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí ÷è
àïòåêó. Ïðè÷îìó çàêóïèòèñü ìîæíà
áóëî ëèøå â ñâîºìó ðàéîí³. Çà öèì

ïèëüíî ñòåæèëè ³ ïåðåâ³ðÿëè äîêóìåíòè. Îïèíèâñÿ áåç íàãàëüíî¿
ïðè÷èíè â ³íøîìó ðàéîí³ — øòðàô.
Ïðàöþâàëè ëèøå ò³, õòî çàáåçïå÷óâàëè æèòòºä³ÿëüí³ñòü ì³ñòà,
à òàêîæ äâ³ðíèêè, íåäîâãî áóä³âåëüíèêè, àëå é ò³ íåâäîâç³ ñèä³ëè
âäîìà. Äåðæñëóæáè ïðàöþâàëè, àëå
çâåðíóòèñü äî íèõ ìîæíà áóëî àáî
îíëàéí, àáî ïîøòîþ, àáî òåëåôîíîì. Ïðàöþâàëè é âîëîíòåðè, àëå
âîíè ìàëè ïðè ñîá³ ñïåö³àëüíèé
äîêóìåíò, ÿêèé äîçâîëÿâ ïåðåñóâàòèñü âóëèöÿìè.
ПРОГУЛЯНКИ — ЗА ГРАФІКОМ
— Ó ì³ñÿö³ æîðñòêîãî êàðàíòèíó
ïðàöþâàëè ùå ëþäè íà ïîëÿõ ³ çáèðàëè óðîæàé, à òàêîæ ïðàö³âíèêè
ôàáðèê, äå ïåðåðîáëÿëè ³ ôàñóâàëè ïðîäóêòè, — ïîä³ëèëàñü Íàòàëêà Îëåêñèê. — Çâè÷àéíî, ïîë³ö³ÿ,
ìåäèêè. Âñå. Ðåøòà ñèä³ëè âäîìà.
Íå ìîæíà áóëî âèéòè íàâ³òü
íà áàëêîí-äàõ, íà ÿêèõ ³ñïàíö³,
ñêàæ³ìî, ñóøàòü á³ëèçíó ÷è âèõîäèëè ïîäèõàòè ñâ³æèì ïîâ³òðÿì.
Çà äîòðèìàííÿì ïîðÿäêó ñòåæèëè
çà äîïîìîãîþ êâàäðîêîïòåð³â. Ì³ñòî çàêðèëè: í³ çà¿õàòè, í³ âè¿õàòè.
— Ï³ñëÿ 2,5 ì³ñÿö³â æîðñòêîãî
ëîêäàóíó íàøå ì³ñòå÷êî ïîòðîõó
ïî÷àëî îæèâàòè: ïîñòóïîâî â³ä÷èíÿëè ðåñòîðàí÷èêè. À ëþäÿì
ðîçïèñàëè ãðàô³ê ïðîãóëÿíîê —
âèéòè íà ïðîìåíàä ìîæíà áóëî
ëèøå â ïåâí³ ãîäèíè. Ñêàæ³ìî,
çðàíêó ñòàðø³ ³ ë³òí³. Ïîò³ì ê³ëüêà
ãîäèí äëÿ ïðîãóëÿíêè ïðèçíà÷àëè
äîðîñëèì ç ä³òüìè. Ïîò³ì — ëèøå
äîðîñëèì. Âñå ÷³òêî ïî ãîäèíàõ,
àáè ìåíøå ëþäåé «ïåðåñ³êàëîñü».
ßê ïî÷àëàñü äðóãà õâèëÿ — ñóâîðîãî êàðàíòèíó íåìàº. Íàâ³òü ÿêùî
â Ìàäðèä³, ó ñòîëèö³, éîãî á³ëüøìåíø äîòðèìóþòüñÿ, íà êóðîðòàõ
º ñóòòºâå ïîñëàáëåííÿ.

Ось так працюють супермаркети в Іспанії
та такий вигляд мають касири

АРХІВ НАТАЛІЇ ОЛЕКСИК

Наші за кордоном  Те, що було
в березні — це справді страшно:
не можна було навіть «погуляти»
на спеціально пристосованому для цього
балконі-даху, поділилась тернополянка.
Також розповіла, чи зараз відчуває
карантин курортне містечко в Іспанії

Тернополянка Наталка Олексик до Іспанії переїхала три роки тому разом з родиною
— Ó íàñ, íàïðèêëàä, â³ä îï³âíî÷³ ³ äî 6 ðàíêó âèõîäèòè íà âóëèö³
íå ìîæíà, — ðîçïîâ³ëà ïàí³ Íàòàë³ÿ. — Õ³áà º äóæå íàãàëüíà ïîòðåáà
âèéòè íà âóëèöþ. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíå ÿêåñü ï³äòâåðäæåííÿ. Ñêàæ³ìî,
ÿêùî éäåø ç ðîáîòè — ìàº áóòè
ïîñâ³ä÷åííÿ.
Âîä³¿ ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³
â³äãîðîäæåí³ â³ä ïàñàæèð³â ïëàñòèêîâîþ ïåðåãîðîäêîþ.
ДИСКОТЕКИ НЕ ПРАЦЮЮТЬ
Ó ðåøòó ãîäèí âñå ïðàöþº, â ò. ÷.
øêîëè ³ ñàäêè. Ìàëåíüê³ ä³òêè,
äî 3–4 ðî÷ê³â, — áåç ìàñîê, äîðîñë³ ¿õ ìàþòü îäÿãàòè íà âóëèöÿõ
³ â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ.
— Ñòàðø³ ä³òè äî øêîëè õîäÿòü
÷åðåç äåíü, ÿê ³ â Óêðà¿í³, â êëàñàõ
âäâ³÷³ ìåíøå ä³òåé, — ïîä³ëèëàñü
ïàí³ Íàòàë³ÿ. — Ó øêîëàõ âîíè
õîäÿòü â ìàñêàõ. ß òåæ â³äâ³äóþ
âå÷³ðíþ øêîëó, äå âèâ÷àþ ³ñïàíñüêó ìîâó — íà çàíÿòòÿõ ó ìàñö³.
À íà ï³äëîç³ ñïåö³àëüíî íàìàëüîâàí³
êðàïêè, äå ìîæóòü ñòîÿòè ñòîëè.
Ïåðåãîðîäîê íåìàº, àëå ïðè âõîä³
òîá³ ì³ðÿþòü òåìïåðàòóðó. Çðåøòîþ,
ÿê ³ âñþäè — íà êîæíîìó êðîö³.
Ó áåðåçí³, ç ïî÷àòêîì ïàíäåì³¿,
âèéòè íà äâ³ð ìîæíà áóëî ëèøå
â ìàñö³, ðóêàâè÷êàõ ³, ùî îáîâ’ÿçêîâî — â ãîëîâíîìó óáîð³. Çàðàç —
ëèøå â ìàñêàõ.
— Äèñêîòåêè — öå ºäèíå, íàïåâíå, ùî ó íàñ íå ïðàöþº, — ðîçïîâ³ëà Íàòàëêà Îëåêñèê. — Ó ðåñòîðàí çàõîäèø â ìàñö³. Çíÿâ, ïî¿â,
îäÿãíóâ, âèéøîâ. Íå ï³çí³øå 23-î¿
ãîä., àáè äî îï³âíî÷³ áóòè âäîìà.
Íàâ³òü ö³ëîäîáîâ³ êðàìíèö³ òåïåð
ñòàðàþòüñÿ çà÷èíèòèñü äî îï³âíî÷³.
Ê³íîòåàòðè, òåàòðè — âñå ïðàöþº.
Ùîïðàâäà, íàäòî ìàñîâèõ ãóëÿíü
îðãàí³çîâóâàòè íå ìîæíà. Õî÷åø
ï³òè íà êîíöåðò — áóäü ëàñêà. Àëå
ïðèäáàâ êâèòîê — ìóñèø îáîâ’ÿçêîâî çàòåëåôîíóâàòè çà ïåâíèì

íîìåðîì òà ïîâ³äîìèòè ñâî¿ ³ì’ÿ,
ïð³çâèùå, íîìåð ìîá³ëüíîãî òà ì³ñöå é ðÿä, äå ñèä³òèìåø. Öå ó ðàç³,
ÿêùî õòîñü çàõâîð³â íà COVID, —
àáè äîñë³äèëè òà â÷àñíî ³çîëþâàëè
âñ³õ êîíòàêòíèõ.
НА ПЛЯЖІ ДОСІ МАЛЮЮТЬ
«КВАДРАТИ»
Íà ïëÿæ³ ó êóðîðòíîìó ì³ñòå÷êó ìàñêè íå îáîâ’ÿçêîâ³. Êîëè
òðèâàâ êóðîðòíèé ñåçîí, à â³í çàê³í÷èâñÿ ó âåðåñí³, âåñü ïëÿæ áóâ
«ðîçãðàôëåíèé» çåëåíèìè êàíàòàìè íà êâàäðàòè 4õ4. Ó öüîìó êâàäðàò³ ìîãëà ïåðåáóâàòè ëèøå îäíà
ñ³ì’ÿ — íå á³ëüøå 4 ëþäåé. Çà öèì

Ëþäÿì ðîçïèñàëè
ãðàô³ê ïðîãóëÿíîê.
Ñêàæ³ìî, çðàíêó ñòàðø³
³ ë³òí³. Ïîò³ì ê³ëüêà
ãîäèí äëÿ ïðîãóëÿíêè
äîðîñëèì ç ä³òüìè
ïèëüíî ñòåæèëè.
— Íàâ³òü êîëè ñåçîí çàê³í÷èâñÿ, ³
êàíàòè ïðèáðàëè, â³äïî÷èâàëüíèêè
âñå îäíî ìàëþâàëè íà ï³ñêó êâàäðàòè 4õ4 — òàì ¿ì ñïîäîáàëàñü
âèãàäàíà ñõåìà, — ïîä³ëèëàñü Íàòàë³ÿ Îëåêñèê. — Äî íàñ äîñ³ ¿äóòü
òóðèñòè. Ôàêòè÷íî ²ñïàí³ÿ ñêàçàëà:
ÿêùî áóäå ñåðéîçíå çðîñòàííÿ çàõâîðþâàíîñò³ íà COVID — áóäåìî
ïîñèëþâàòè îáìåæåííÿ. Ïîêè âñå
ïðàöþº, ³ õâîðèõ ìàëî. Àëå ëþäè
÷³òêî äîòðèìóþòüñÿ ïðàâèë.
Óñ³, õòî çàõâîð³â íà COVID, àëå
îô³ö³éíî ïðàöþâàâ, ñïëà÷óþ÷è ïîäàòêè ³ ìàþ÷è ñòðàõîâêó — îïëàòà
ë³êóâàííÿ éäå êîøòîì ñòðàõîâêè.
Ë³êóâàííÿ íåëåãàë³â ÷è òèõ, õòî
íå ìàâ ìåäè÷íî¿ ñòðàõîâêè — ìóñÿòü ïðèéòè â ïîë³êë³í³êó ³ îôîðìèòè ¿¿. Íåçíà÷íà òåìïåðàòóðà, ñëàáê³
ñèìïòîìè — ë³êóþòüñÿ âäîìà. Ñòàí

ïîã³ðøèâñÿ — ãîñï³òàë³çàö³ÿ.
— Íåìàº ñòðàõîâêè — ìóñèø ë³êóâàòèñü âëàñíèì êîøòîì, — ïîä³ëèëàñü ïàí³ Íàòàë³ÿ. — Òóò ç öèì
ñòðîãî. Àëå òèì, õòî ÷åðåç COVID
âòðàòèâ ðîáîòó ÷è ïåðåáóâàº ó ñêðóò³ — äóæå äîïîìàãàþòü. Òóò º ê³ëüêà
îðãàí³çàö³é — Êàð³òàñ, ×åðâîíèé
õðåñò ³ ì³ñöåâà ³ñïàíñüêà àñîö³àö³ÿ — âîíè ïðèâîçÿòü äâ³÷³ íà òèæäåíü ïðîäóêòîâ³ íàáîðè, «õ³ì³þ»
òà ïðåäìåòè ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³.
НАБОРИ ДОПОМОГИ: МОЖНА
ПРОЖИТИ МІСЯЦЬ
Òàêèé íàá³ð äâ³÷³ íà òèæäåíü
îòðèìóº ³ ðîäèíà òåðíîïîëÿíêè.
Íà ñ³ì’þ ç ÷îòèðüîõ îñ³á âîíè îòðèìóþòü äâà «áàíàíîâèõ» ÿùèêè:
òàì êóðêà, ì’ÿñî, â òîìó ÷èñë³ øèíêà, ñòåéêè ÿëîâè÷èíè ³ ñâèíèíè,
êðóïè, ìàêàðîíè, îë³ÿ, ÿéöÿ. Ñèð
òà ¿õí³ «çàêðóòêè» — êàø³, êâàñîëÿ.
Ö³ëèé ÿùèê îâî÷³â — â³ä êàðòîïë³
ç ìîðêâîþ — äî áàêëàæàí³â ç ïîì³äîðàìè. À ùå ÷èìàëî ôðóêò³â —
àïåëüñèíè, áàíàíè, ëèìîíè, ÿáëóêà
òà ìàíäàðèíè.
— Íàì òàêîãî íàáîðó âèñòà÷àº
íà âñþ ðîäèíó íà òèæäåíü-äâà òî÷íî, — êàæå ïàí³ Íàòàë³ÿ. — À ùå
äàþòü íàá³ð «õ³ì³¿» — ð³äêèé çàñ³á
äëÿ ïðàííÿ, îïîë³ñêóâà÷, çàñ³á äëÿ
ìèòòÿ ï³äëîãè, õëîðêà, øàìïóíü ³
ãåëü äëÿ äóøó. Ì³í³ìàëüíèé ïàêåò
äîêóìåíò³â ïîòð³áíî çàíåñòè â ì³ñüêðàäó — ³ ëþäè îòðèìóþòü äîïîìîãó â ïåâíèé äåíü ³ â ïåâíó ãîäèíó.
Õòî íå ìîæå ïðèéòè ³ çàáðàòè — ¿ì
ïðèâîçèòü äîäîìó ñïåöâ³ää³ë ïîë³ö³¿
àáî âîëîíòåðè.
— ßêùî çàðàç éäåø áåç ìàñêè,
øòðàô 100 ºâðî — âøåñòåðî äåøåâøå, í³æ íà ïî÷àòêó ïàíäåì³¿, —
ïîä³ëèëàñü ïàí³ Íàòàëÿ. — Òóò çàõâîðþâàí³ñòü äóæå íèçüêà. Ïðîòå
íå âñþäè â ²ñïàí³¿ òàêà ñèòóàö³ÿ. ª
ïåâí³ çîíè, äå ä³þòü ñóòòºâî ñóâîð³ø³ ïðàâèëà.

ÇÄÎÐÎÂ’ß
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ЯК ХАРЧУВАННЯ ТА СOVID
ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕ
ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150,
OLIATUR9@GMAIL.COM

Ïðî íàéïîøèðåí³ø³ õâîðîáè
ñåðöÿ, ïðî òå, ÿê ÷àñòî âàðòî
çâåðòàòèñü äî êàðä³îëîãà òà ùî
ðîáèòè, àáè ñåðöå íå òóðáóâàëî,
ãîâîðèìî ³ç çàâ³äóâà÷åì êàðä³îëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ ì³ñüêî¿ êîìóíàëüíî¿ ë³êàðí³ ¹ 2 ë³êàðåì-êàðä³îëîãîì âèùî¿ êâàë³ô³êàö³éíî¿
êàòåãîð³¿ Ë³ä³ºþ Îðèùèí.
Ó ðîçìîâ³ ç ë³êàðêîþ ñòàâèìî
íàéïîøèðåí³ø³ ïèòàííÿ ùîäî çàõâîðþâàíü ñåðöÿ. Ðîçìîâó ïîäàºìî ó ôîðìàò³ «ïèòàííÿ-â³äïîâ³äü».
— ×èìàëî ëþäåé ââàæàþòü, ùî
³íôàðêòè, ³íñóëüòè ìîæóòü áóòè
ëèøå ó ñòàðøèõ ëþäåé, ÷è òàê öå?
— Íàñïðàâä³, ñàìå öå ìîæå ç³ãðàòè ç ëþäüìè çëèé æàðò. Íà ñüîãîäí³ ñåðöåâî-ñóäèíí³ ïàòîëîã³¿ äóæå
«ïîìîëîä³ëè». ßêùî ùå ï'ÿòü ðîê³â
òîìó ìè ìîãëè ãîâîðèòè ïðî äåê³ëüêà âèïàäê³â, òî òåïåð öå âæå
äåñÿòêè âèïàäê³â, êîëè ³íôàðêò
ì³îêàðäà ðîçâèâàºòüñÿ â ëþäåé ìîëîäîãî â³êó. Â³ä 25-òè ðîê³â. Âîíè
äóæå ñêëàäí³, áî ïåðåñ³÷íà äóìêà,
ùî â ìîëîäèõ ëþäåé íå ìîæå áóòè
òàêèõ õâîðîá, ìîæå ïðèìóñèòè ëþäåé íåõòóâàòè ïåðøèìè ïðîÿâàìè.
— ×è ïðàâäà, ùî êîðîíàâ³ðóñ
ìîæå äàòè óñêëàäíåííÿ íà ñåðöå?
— Óâàãó ñåðöþ ìàþòü ïðèä³ëÿòè ³ ò³, õòî õâîð³º àáî ïåðåõâîð³â íà ÑOVID-19. Çàðàç ìè äóæå
÷àñòî çóñòð³÷àºìî âèïàäêè, êîëè
ï³ñëÿ êîðîíàâ³ðóñó º óñêëàäíåííÿ, ïîâ'ÿçàí³ ç ñåðöåì, ó âèãëÿä³
ì³îêàðäèò³â àáî ïåðåêàðäèò³â.
Çãîäîì öå ïðèçâîäèòü äî ñêëàäíèõ ïîðóøåíü ðèòìó òà ³íøèõ
çàõâîðþâàíü, ÿê³ ïîòðåáóþòü óâàãè êàðä³îëîãà, à íå ³íôåêö³îí³ñòà
÷è òåðàïåâòà. Ö³ õâîð³ áóâàþòü
äóæå ñêëàäí³. Òîìó ùî ÷³òêèõ
ïðîòîêîë³â ïîñòêîâ³äíèõ õâîðèõ

äî ñüîãîäí³ íåìàº, òîìó ìè êîðèñòóºìîñü ³ âëàñíèì äîñâ³äîì, ³
ºâðîïåéñüêîþ ïðàêòèêîþ.
— Íàñê³ëüêè âàæëèâî â÷àñíî
çâåðíóòèñü äî ìåäèê³â, ÿêùî â ëþäèíè ³íôàðêò?
— Âêðàé âàæëèâî. ²ñíóº òàêå
ïîíÿòòÿ, ÿê «òåðàïåâòè÷íå â³êíî». Öå äâ³ ãîäèíè ï³ñëÿ òîãî,
ÿê ñòàâñÿ ³íôàðêò, ó ÿê³ ëþäèíó
íå ëèøå ìîæíà âðÿòóâàòè, à é
çãîäîì ïîâåðíóòè ¿¿ äî çâè÷àéíîãî æèòòÿ. ßêùî â÷àñíî ïîñòàâèòè
ñòåíò ïðè ³íôàðêò³, òî öå ìîæå
ïðèçâåñòè äî òîãî, ùî ñåðöåâèé
ì'ÿç â³äíîâëþºòüñÿ. Òîìó çàâæäè
íàãîëîøóþ, ÿêùî ó êîãîñü ñòàâñÿ ³íôàðêò — òî çàçíà÷àéòå ö³

ßêùî â÷àñíî ïîñòàâèòè
ñòåíò ïðè ³íôàðêò³,
òî öå ìîæå ïðèçâåñòè
äî òîãî, ùî ñåðöåâèé
ì'ÿç ó ïàö³ºíòà
â³äíîâëþºòüñÿ
ï³äîçðè ïðè òåëåôîíí³é ðîçìîâ³ ç
äèñïåò÷åðîì åêñòðåíî¿ äîïîìîãè.
— ßêó óâàãó ïîòð³áíî ïðèä³ëÿòè
çäîðîâ'þ ñåðöÿ. Ïîä³ë³òüñÿ ïîðàäàìè.
— Çàðàç ÷àñòî ÷óºìî, ùî ëþäè
ïðîïàãóþòü çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, àëå íå âñ³ ðîçóì³þòü, ùî öå
îçíà÷àº. Ùî ñòîñóºòüñÿ êàðä³îëîã³÷íîãî çäîðîâ'ÿ. Íàéïåðøå —
öå â³äìîâà â³ä êóð³ííÿ. Òîìó ùî
í³êîòèí â áóäü-ÿêîìó âèãëÿä³
çâóæóº ñóäèíè. ßêùî ñóäèíè
â õðîí³÷íîìó ñïàçì³ — êðîâîò³ê ñïîâ³ëüíþºòüñÿ. Ç ÷àñîì öå
ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî â ì³ñöÿõ
çâóæåííÿ ñóäèíè çíèùóºòüñÿ
òà âèíèêàþòü «øîðîõîâàòîñò³»
â íèõ íàøàðîâóþòüñÿ êë³òèíè
êðîâ³. Âîíè îáðîñòàþòü ë³ï³äàìè — äàë³ óòâîðþþòüñÿ òðîìáè.

ОСОБИСТИЙ АРХІВ ЛІДІЇ ОРИЩИН

Кардіологія  Звертатись до лікаря
лише, коли щось турбує — не завжди
найкращий варіант, адже здоров'я — це
те, що легко втратити і важко знайти.
Цінні поради для кожного зібрали
журналісти «RIA плюс»

Лідія Орищин радить відповідально ставитися до свого
здоров'я, аби зберегти його ще змолоду
ßêùî ïîò³ì íà íèõ ä³º ñòðåñîâèé
ôàêòîð: åìîö³éíå íàâàíòàæåííÿ,
ô³çè÷íå íàâàíòàæåííÿ — òðîìá
â³äðèâàºòüñÿ òà ïåðåêðèâàº ïðîñò³ð ñóäèíè. ßêùî öå ñòàºòüñÿ
â ìîçêó — ìàºìî ³íñóëüò, ÿêùî
â íîç³ — ãàíãðåíó ³ òàê äàë³,
à ÿêùî â ñåðö³ — ³íôàðêò.
— ßê ùîäî õàð÷óâàííÿ? ×è
âïëèâàº âîíî íà ñòàí ñåðöÿ?
— Áåçóìîâíî. Âñ³ì, êîìó íå áàéäóæå íà éîãî ñåðöå, ðåêîìåíäóþ
ïåðåãëÿíóòè ñâîº õàð÷óâàííÿ. Öå
íå îçíà÷àº, ùî ïîòð³áíî ãîëîäóâàòè, ¿æà ìàº áóòè çáàëàíñîâàíà.
Ó ðàö³îí³ ìàº áóòè âñå ³ â äîñòàòí³é
ê³ëüêîñò³, àëå òàê, ùîá òè âñòàâàâ
ç-çà ñòîëà ç â³ä÷óòòÿì ëåãêîãî ãîëîäó. Íàäëèøêîâà âàãà ïðèçâîäèòü
äî ðîçâèòêó öóêðîâîãî ä³àáåòó òà
³íøèõ õâîðîá. ßêùî âè ìàºòå âæå
íàâ³òü ì³í³ìàëüí³ ïðîáëåìè ç ñåðöåì — âàðòî îáìåæèòè âæèâàííÿ
ïðîäóêò³â ç íàäì³ðíèì âì³ñòîì
õîëåñòåðèíó, æèð³â. Êðàùå â³ääàâàéòå ïåðåâàãó îâî÷àì, íåæèðíîìó
ì'ÿñó. Îáìåæóéòå ëåãê³ âóãëåâîäè:
âèï³÷êó, ñîëîäîù³. ² ñòàðàéòåñü òàê
ðîçìåæóâàòè ðàö³îí, ùîá ëåãê³ âóãëåâîäè áóëè ó ïåðø³é ïîëîâèí³
äíÿ, âàæê³ — ó äðóã³é.
— ßê ÷àñòî ëþäÿì ïîòð³áíî â³äâ³äóâàòè êàðä³îëîãà?
РЕКЛАМА

— Íàñàìïåðåä, òðåáà ðîçóì³òè,
ùî òðåáà çâåðòàòèñü äî ë³êàðÿ,
ÿêùî âè â³ä÷óâàºòå ÿê³ñü çì³íè
ó ñàìîïî÷óòò³. ² öå íå çàëåæíî
â³ä âàøîãî â³êó. Òàêîæ áóâàº òàêå,
ùî ëþäè çâåðòàþòüñÿ, ìè ïðèçíà÷àºìî ë³êóâàííÿ, ëþäè äÿêóþòü. Éäóòü. ¯ì ñòàº äåùî êðàùå,
³ âîíè ïðîñòî ïåðåñòàþòü ïèòè
ïðèçíà÷åí³ ë³êè. À íåâèë³êóâàíà
õâîðîáà íå çíèêàº. Ïîò³ì âîíè
çâåðòàþòüñÿ çíîâó ³ âèë³êóâàòè
öå íàáàãàòî âàæ÷å, í³æ áóëî ïåðøèé ðàç. Àëå öå âñå — áàéäóæ³ñòü
ëþäåé äî ñàìèõ ñåáå.
ßêùî í³÷îãî íå òóðáóº,
òî äî 40-êà ðîê³â âè ìîæåòå ³
íå çâåðòàòèñü. Íàïðèêëàä, ÷îëîâ³êè ïðèõîäÿòü íà îáñòåæåííÿ ï³ä
÷àñ çàãàëüíîãî îáñòåæåííÿ ó â³éñüêêîìàò. Õòîñü ïðîõîäèòü éîãî
ï³ä ÷àñ îáñòåæåííÿ íà ðîáîòó.
Öüîãî äîñòàòíüî. Àëå ï³ñëÿ 40-êà
ðîê³â òàêå îáñòåæåííÿ îáîâ'ÿçêîâå. Òóðáóº âàñ ùîñü àáî í³.
Ñåðöå — öå ìîòîð. ² êîëè âîíî
ïî÷èíàº òóðáóâàòè — ïîò³ì ïî÷èíàºòüñÿ ÷èìàëî ³íøèõ õâîðîá.
Çãîäîì ìè îïóáë³êóºìî ïðîäîâæåííÿ ³íòåðâ'þ ïðî òå, ÿê ë³êóþòü
ïàö³ºíò³â ó êàðä³îëîã³÷íîìó â³ää³ëåíí³ äðóãî¿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ òà ÿê³
ïðîáëåìè º â ðîáîò³ êàðä³îëîã³â.

КОРОТКО
Закликають
перевіритися
на гепатит С
 Ïîíàä ì³ëüéîí óêðà¿íö³â
íå çíàþòü, ùî õâîð³ íà ãåïàòèò Ñ, ïîâ³äîìëÿº Öåíòð ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè.
Ùîá â÷àñíî âèÿâèòè õâîðîáó, íåîáõ³äíî ïðîòåñòóâàòèñÿ: öå ìîæíà áåçêîøòîâíî
çðîáèòè ó ñâîãî ñ³ìåéíîãî
ë³êàðÿ àáî â ïóíêòàõ òåñòóâàíü íà ãåïàòèòè; òðèâàë³ñòü
âèêîíàííÿ òåñòó — 10 õâ.
Ïðè ïîçèòèâíîìó ðåçóëüòàò³ òåñòó, ñë³ä çâåðíóòèñÿ
äî ë³êàðÿ-³íôåêö³îí³ñòà àáî
ãàñòðîåíòåðîëîãà. ßêùî
ðåçóëüòàòè îáñòåæåííÿ
ï³äòâåðäÿòü íàÿâí³ñòü ãåïàòèòó Ñ, íå ïàí³êóéòå. Íèí³
³ñíóº ÿê³ñíå ë³êóâàííÿ. Âîíî
áåçêîøòîâíå! Âæå äðóãèé ð³ê
ïîñï³ëü äåðæàâà çàêóïîâóº
ë³êè â³ä ãåïàòèòó Ñ. Öüîãî
ðîêó â Óêðà¿í³ º 29 815 êóðñ³â äëÿ ë³êóâàííÿ â³ðóñíîãî
ãåïàòèòó Ñ.

Якщо Covidхворий не має
сімейного лікаря
 Ì³í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
Ìàêñèì Ñòåïàíîâ ïîä³ëèâñÿ
àëãîðèòìîì ä³é äëÿ ïàö³ºíò³â, ÿê³ íå ìàþòü äåêëàðàö³¿ ç
ñ³ìåéíèì ë³êàðåì. Ïðî öå â³í
íàïèñàâ ó Ôåéñáóö³.
«Àëãîðèòì ä³é äëÿ ïàö³ºíòà ç
COVID-19 àáî ï³äîçðîþ, àëå
íå ìàº ï³äïèñàíî¿ äåêëàðàö³¿
³ç ñ³ìåéíèì ë³êàðåì, íàñòóïíèé: ïîäçâîíèòè çà íîìåðîì
êîíòàêò-öåíòðó ÌÎÇ (0–
800–60–20–19) òà îòðèìàòè
íîìåð òåëåôîíó àìáóëàòîð³¿
âàøîãî ðàéîíó. Çâ'ÿçàòèñÿ
ç àìáóëàòîð³ºþ, íàäàòè ñâî¿
ïåðñîíàëüí³ äàí³. Ðåºñòðàòóðà
ñêîíòàêòóº ç ñ³ìåéíèì ë³êàðåì. Äàë³ ë³êàð òåëåôîíîì
êîíñóëüòóº, ïðèçíà÷àº ë³êóâàííÿ òà ñë³äêóº çà ñòàíîì
âåñü ÷àñ õâîðîáè», — íàïèñàâ
Ñòåïàíîâ.
ßêùî º ï³äîçðà íà COVID-19
³ íåìàº òåñòó, ñ³ìåéíèé ë³êàð
â³äïðàâëÿº çà àäðåñîþ ïàö³ºíòà ìîá³ëüíó áðèãàäó äëÿ
ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåííÿ.
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СКІЛЬКИ «КОШТУЄ ПОМЕРТИ»
У ТЕРНОПОЛІ: ЦІНИ ТА КОМЕНТАРІ
Огляд  Похорони — недешева
процедура. Навіть на, здавалося б,
недорогі речі: одяг, хрест, катафалк
та вінки, можна витратити тисячі
гривень. Cкільки коштує поховати
людину в Тернополі та як цей процес
відбувається — коментують у церквах
різних конфесій
ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 380–96–46–81–
758, FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM

Ó òÿæêó õâèëèíó ëþäè ìàëî
çàäóìóþòüñÿ ïðî åêîíîì³þ ãðîøåé, îñîáëèâî, ÿêùî áëèçüêèé
ïîìèðàº íåñïîä³âàíî.
БЕЗ ДОВІДОК НЕБІЖЧИКА
НЕ ПОХОВАЮТЬ
Ùî ïîòð³áíî ðîáèòè, êîëè ïîìèðàº õòîñü ³ç áëèæí³õ?
Ïåðø çà âñå, âàì ïîòð³áíî
âèêëèêàòè ïîë³ö³þ òà øâèäêó, àáè çàñâ³ä÷èòè ôàêò ñìåðò³.
Ï³ñëÿ öüîãî íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ äî ïîë³êë³í³êè ç äîâ³äêîþ
â³ä ïîë³ö³¿. Òàì âàì âèïèøóòü ùå
îäíó — ïðî ïðè÷èíó ñìåðò³.
Ç öèì äîêóìåíòîì óæå ïîòð³áíî éòè äî ÐÀÖÑó — çà ñâ³äîöòâîì ïðî ñìåðòü. Áåç íüîãî
õîâàòè íå áóäóòü. Ïîò³ì ùå ñë³ä
â³äíåñòè ñâ³äîöòâî ïðî ñìåðòü
äî óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó. Òàì âàì âèä³ëÿòü äîïîìîãó
íà ïîõîâàííÿ.
СКІЛЬКИ КОШТУЄ ПОХОВАННЯ
У ТЕРНОПОЛІ
Ìè ïîäèâèëèñÿ ö³íè íà ð³çí³
ïîñëóãè â ³íòåðíåò³.

Òàê-îò, äîìîâèíà âàðòóº â³ä
150 ãðèâåíü ³ á³ëüøå. Ìîâà éäå
ïðî çâè÷àéí³, íåîçäîáëåí³ òðóíè.
ßê íàì ïîÿñíèëè â òåðíîï³ëüñüêèõ ðèòóàëüíèõ ìàãàçèíàõ, ö³íà
ñóòòºâî çàëåæèòü â³ä ìàòåð³àëó, ç
ÿêîãî äîìîâèíà çðîáëåíà, ¿¿ îçäîáëåííÿ, ëàêó òîùî.
Ö³íà çà òðóíó â ðèòóàëüíèõ
ìàãàçèíàõ Òåðíîïîëÿ ñòàðòóº â³ä
1 100 ãðèâåíü, à îò âåðõíÿ ìåæà
âàð³þºòüñÿ â ìåæàõ 20 000 ãðèâåíü.
— Çà 1 200 ãðèâåíü — öå º äåðåâî, îáòÿãíóòå àòëàñîì, àëå ìè
ðàäèìî äèâèòèñÿ íà ì³ñö³ äîìîâèíè, àáè îáðàòè ïîòð³áíó, — ðîçïîâ³ëè íàì â îäíîìó ç ðèòóàëüíèõ
ìàãàçèí³â.
Êîïàííÿ ìîãèëè â Òåðíîïîë³
âàðòóº ïðèáëèçíî 2 000 ãðèâåíü,
ó ñåëàõ ïîáëèçó Òåðíîïîëÿ ö³íà
ñêëàäàº 2 000–3 000, ìîâà éäå ïðî
êîïàííÿ ìîãèëè âðó÷íó.
Îäÿã äëÿ ïîê³éíîãî â Òåðíîïîë³ êîøòóº — â³ä 570 ãðèâåíü,
÷îëîâ³÷èé äîðîæ÷èé, í³æ æ³íî÷èé
— ö³íà — â³ä 650 ãðèâåíü.
Ö³íà íà íàäãðîáíèé õðåñò â ðèòóàëüíèõ ìàãàçèíàõ Òåðíîïîëÿ
âàð³þºòüñÿ çàëåæíî â³ä ìàòåð³àëó,
ç ÿêîãî â³í çðîáëåíèé.

Äåðåâ’ÿí³ — äåøåâø³, âàðòóþòü
â³ä 230 ãðèâåíü, ìåòàëåâ³ — â³ä
400 ãðèâåíü. Ùå áëèçüêî 80 ãðèâåíü êîøòóº ìåòàëåâà òàáëè÷êà
íà õðåñò.
Äëÿ òîãî, ùîá ïåðåâåçòè ò³ëî
äî Äîìó ìîëèòâè, à çâ³äòè —
äî êëàäîâèùà, íåîáõ³äíî çàìîâèòè ïîñëóãó êàòàôàëêà.
Ïëàòèòè âè áóäåòå çàëåæíî
â³ä òîãî, ÷è äîâåäåòüñÿ âè¿æäæàòè çà ì³ñòî. Òàê, ïî Òåðíîïîëþ
äàíà ïîñëóãà êîøòóº îð³ºíòîâíî
400 ãðèâåíü. Òàêîæ ìîæíà îðåíäóâàòè ìàøèíó òà ñïëà÷óâàòè
ïîãîäèííî, íàïðèêëàä, êîëè ùå

ДОМОВИНА
Ціна в інтернеті: від 150 грн
В магазинах ритуальних послуг:
від 1 100 до 20 000 грн

ВИКОПУВАННЯ МОГИЛИ
В Тернополі: близько 2 000 грн
Села поблизу Тернополя: 2 000–3 000 грн

ОДЯГ ДЛЯ ПОКІЙНОГО
Ціна в магазинах ритуальних послуг:
чоловічий – від 650 грн
жіночий – від 570 грн

Áåç ñâ³äîöòâà ïðî
ñìåðòü õîâàòè
íå áóäóòü. Àáè îòðèìàòè
äîïîìîãó íà ïîõîâàííÿ,
éîãî ñë³ä â³äíåñòè
äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó

НАДГРОБНИЙ ХРЕСТ
Дерев’яні – від 230 грн
Металеві – від 400 грн
+ металева табличка – 80 грн

òðèâàþòü ïîõîðîíè òà ïðîùàííÿ. Ó òàêîìó âèïàäêó âè ñïëàòèòå
350 ãðèâåíü çà ãîäèíó.
Ö³íà íà â³íîê ³ç øòó÷íèõ êâ³ò³â òàêîæ çàëåæèòü â³ä âàøèõ
âïîäîáàíü ³ ðîçïî÷èíàºòüñÿ â³ä
150 ãðèâåíü ó ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ.
Âðàõîâóþ÷è êàðàíòèííó ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³, ïîìèíàëüí³ îá³äè
âè ìîæåòå îðãàí³çóâàòè âäîìà.
Ó òàêîìó âèïàäêó éîãî âàðò³ñòü
áóäå âàð³þâàòèñÿ â³ä âàøèõ ìîæëèâîñòåé. Â ðîçðàõóíêó íà îäíó
îñîáó ö³íà ìîæå ñòàðòóâàòè â³ä
200 ãðèâåíü.
Îòîæ, ÿêùî ï³äñóìóâàòè âñ³
âèòðàòè íà ïîõîâàííÿ õî÷à á îð³ºíòîâíî òà âðàõóâàòè ïîìèíàëüíèé îá³ä ïðèíàéìí³ íà 10 ïåðñîí, òî íà ïîõîðîíè â Òåðíîïîë³
òðåáà âèêëàñòè â³ä 7 000 ãðèâåíü.

КАТАФАЛК
По місту 400 грн
Послуга погодинна – 350 грн/год.

ВІНОК
Ціна в інтернеті – від 150 грн

ПОМИНАЛЬНИЙ ОБІД
Від 200 грн/людина,
якщо організовувати вдома

ПОХОВАННЯ В ЦЕРКВАХ РІЗНИХ КОНФЕСІЙ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
«Хрест та Євангеліє не цілують»
ОТЕЦЬ ВОЛОДИМИР
КОЗАК, УГКЦ

— Мені ще не доводилося ховати людину, що померла
від коронавірусу.
Втім, якщо так і сталося, священник
проводить службу у спеціальному одноразовому костюмі. Все це
проходить на відкритому повітрі,
при цьому люди не повинні приходити на службу.
Тих людей, що померли не від коронавірусу, ховаємо по-іншому.
Людям ми не можемо сказати,
щоб ті не приходили на службу, але постійно наголошуємо
на тому, щоб було не більше
десяти осіб в той момент, коли
священник проводить службу.
Всі повинні перебувати в масках,
при цьому хрест та Євангеліє вони

не цілують. Переважно поховання
проводить один священнослужитель. Служба проводиться вдома
чи в Домі печалі.
Панахиду проводимо протягом
10–15 хвилин, зараз її скоротили. Сама панахида зараз з елементами парастасу (відправи).
Тільки вона закінчується, всі виходять і дяк співає надворі. Тобто
ті елементи, які мали б співатися
в домі чи приміщенні, проводять
надворі.
Ховати людину іншої конфесії
в нашій церкві можна. Знаю, що
в деяких церквах інших конфесій
це не вітається.
Ми не беремо плату за поховання.
Люди можуть дати добровільну
пожертву, це не заборонено, але
«такси» у нас немає.
Ми розуміємо людей і їхні можливості.

«Ховають у церкві своєї конфесії»
ОТЕЦЬ СТЕПАН БАЛАН,
УПЦ МП

— У церкві ми наразі не проводимо
відспівування. Та й
до цього поховання
в церкві проводили
дуже рідко, наприклад, коли помирав хтось з ближчих
прихожан. Зазвичай, священників

кличуть у Дім печалі, або додому.
Триває служба до години часу. Якщо
людина була дуже близькою до церкви, службу може проводити двоє
чи більше священників.
Карантинних вимог стараємося
не порушувати, а тому постійно
наголошуємо людям про масковий
режим та дотримання дистанції.
Щодо того, чи можуть в нашій цер-

кві проводити поховання людей іншої конфесії, то у мене на практиці
такого ще не було. Я вважаю, що
правильним є, коли людину ховають у храмі своєї конфесії. Так
практично завжди й відбувається.
Ціни за службу на похоронах у нас
немає. Це може бути добровільна пожертва від людини, як знак
подяки.

«Такси у нас немає»
ОТЕЦЬ ОЛЕКСІЙ
ФІЛЮК, ПЦУ

— Під час карантину поховання проходить скромно та
без панахиди. Залежно від погоди,
проводимо його
в приміщенні, або на дворі. Я є

священником у селі, а тут люди
або не мають можливості пройти
тестування на коронавірус, або ж
не проводять його, бо бояться.
Звісно, проводимо службу відповідно до карантинних вимог, наголошую всім про масковий режим та
дотримання дистанції. Поховання
триває до години часу.

Зазвичай люди хочуть, щоб їх відспівували із церкви їхньої конфесії. Таких
принципів стараються дотримуватися
як католики, так і православні. Втім, ми
можемо поховати людину іншої віри.
«Такси» за поховання немає. Ми це
робимо безкоштовно. Люди можуть
дати добровільну пожертву, це винятково їхнє бажання.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
СЕРЕДА,
25 листопада
UA: перший
06.00, 06.00, 03.35 Енеїда
06.30 Книга-мандрiвка
06.35 М/с «Попелюшка»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 01.15,
05.25 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10,
18.20, 01.45 Суспiльна студiя
09.30, 16.25 Т/с «Величнi
Медичi»
10.40 Щоденник Дитячого
пiсенного конкурсу «Євробачення-2020»
10.50 Пiд знаком Шанель. Сумнiви
11.20 Погода
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.35, 01.40,
05.50 Спорт
15.20 UA: Фольк. Спогади
17.30 #ВУКРАЇНI
18.55 Д/ц «Супер — чуття»
19.55, 23.40 Д/ц «Дикi тварини»
21.45 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.10 Д/ц «Свiт дикої природи»
00.15 Т/с «Полдарк»
04.25 Д/ф «Перехрестя Балу»

1+1
05.30, 09.25 «Життя вiдомих
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 04.00 ТСН
11.35, 12.20, 14.15 «Мiняю
жiнку»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали
2020»
20.45 Т/с «Свати — 6»
21.45 Т/с «СидорЕнки-СидОренки 2»
22.45 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
00.55 «Свiт навиворiт»

IНТЕР
05.25, 22.10 «Слiдство вели… з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її
доньки»
14.20, 15.15 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
23.00 Д/п «Острiв Фiделя»
00.10 Т/с «Тягар iстини»
02.00 Х/ф «Опiвнiчне сонце»
04.50 «Телемагазин»

ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35, 10.10, 01.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
11.45, 13.15 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День
15.30, 16.20 Т/с «Козаки. Абсолютно брехлива iсторiя»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
Прем'єра
21.25 Т/с «Козаки. Абсолютно
брехлива iсторiя» 16+ Прем'єра
23.15 Х/ф «Цар скорпiонiв-4:
У пошуках влади»

СТБ
04.45, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»
06.30 Т/с «Комiсар Рекс»
09.25 «МастерШеф. Професiонали»
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

15.35 Т/с «Слiд»
18.06 «СуперМама»
19.06 «Про що мовчать жiнки»
20.15, 22.50 Т/с «Колiр пристрастi»
00.55 «Слiдство ведуть екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.20 Варьяти
09.00 Т/с «Мерлiн»
10.40 Х/ф «Перший месник:
Друга вiйна»
13.20 Хто проти блондинок
15.20 Хто зверху?
17.20, 19.00 Дiти проти зiрок
20.40 Х/ф «Перший месник:
Протистояння»
23.50 Х/ф «Потяг смертi»
01.30 Т/с «Сирена»
02.55 Служба розшуку дiтей
03.00 Зона ночi
05.00 Абзац

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу
пiд Полтавою
10.15 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Отец рулит 2»
12.15, 17.15 4 весiлля
14.15, 23.30 Панянка-селянка
16.15 СуперЖiнка 2
21.15 Х/ф «Стiвен Хокiнг: теорiя
всього»
02.30 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «ДжеДАИ 2019»
06.25 Х/ф «Атлантический
рубеж»
08.10 Х/ф «Атлантический
рубеж: Воскрешение»
09.50, 17.15 «Затерянный мир»
13.40 Х/ф «12 раундов»
15.45 Х/ф «12 раундов 3:
Блокада»
18.15, 01.40 «Спецкор»
18.50, 02.10 «ДжеДАИ»
19.30 Т/с «Опер по вызову-3»
20.25, 21.15 Т/с «Ангелы»
22.05, 23.55 Т/с «Кости-6»
02.40 «Облом.UA.»
04.15 «102. Полиция»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

ЧЕТВЕР, 26 листопада
UA: перший
06.00, 06.00, 03.35 Енеїда
06.30 Книга-мандрiвка
06.35 М/с «Попелюшка»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 01.15,
05.25 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10,
18.20, 01.45 Суспiльна студiя
09.30, 16.25 Т/с «Величнi
Медичi»
10.40 Щоденник Дитячого
пiсенного конкурсу «Євробачення-2020»
10.50 Пiд знаком Шанель.
Ритуали
11.20 Погода
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.35, 01.40,
05.50 Спорт
15.20 UA: Фольк. Спогади
17.30 Розважальна програма з
Майклом Щуром
18.55, 22.10 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19.55, 23.40 Д/ц «Дикi тварини»
20.25 Д/ц «Боротьба за виживання»
21.45 Схеми. Корупцiя
в деталях
00.15 Т/с «Полдарк»
04.25 Д/ф «Висота 307.5»

20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 Т/с «Свати — 6»
21.45 «Право на владу 2020»
00.45 «Українськi сенсацiї
2020»

IНТЕР
05.20, 22.10 «Слiдство вели… з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її
доньки»
14.20, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
00.00 Т/с «Тягар iстини»
01.50 Х/ф «Ти не ти»
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.15 Скарб нацiї
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
10.10, 01.00 Секретний фронт
11.55, 13.15 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День
15.30, 16.20 Т/с «Козаки. Абсолютно брехлива iсторiя»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Анти-зомбi Прем'єра
21.25 Т/с «Козаки. Абсолютно
брехлива iсторiя» 16+ Прем'єра
23.15 Х/ф «Людина з залiзними
кулаками»

СТБ
04.50, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»
06.25 Т/с «Комiсар Рекс»
09.20 «МастерШеф. Професiонали»
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.35 Т/с «Слiд»
18.05 «СуперМама»
19.05 «Один за всiх»
20.15, 22.50 Т/с «Колiр пристрастi»
00.55 «Слiдство ведуть екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.20, 13.00, 02.30 Варьяти
09.00 Т/с «Мерлiн»
10.00 Х/ф «Перший месник:
Протистояння»
15.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Месники»
00.00 Х/ф «Лiтак президента»
02.55 Служба розшуку дiтей
03.00 Зона ночi
05.00 Абзац

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу
пiд Полтавою
10.15 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Отец рулит 2»
12.15, 17.15 4 весiлля
14.15, 23.30 Панянка-селянка
16.15 СуперЖiнка 2
21.15 Х/ф «Прекраснi створiння»
02.30 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

1+1

2+2

05.30, 09.25 «Життя вiдомих
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 04.00 ТСН
11.25, 12.20, 13.15, 14.15 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали
2020»

06.00 Х/ф «Андроид-полицейский»
07.45 Х/ф «Мега-акула против
Колоса»
09.25, 17.15 «Затерянный мир»
13.15 Х/ф «Бен-Гур»
15.45 Х/ф «Наутилус: Повелитель океана»
18.15, 01.45 «Спецкор»
18.50, 02.15 «ДжеДАИ»
19.25 Т/с «Опер по вызову-3»
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20.25, 21.15 Т/с «Ангелы»
22.10, 00.00 Т/с «Кости-6»
02.45 «Облом.UA.»
04.15 «102. Полиция»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

П`ЯТНИЦЯ,
27 листопада
UA: перший
06.00, 06.00 Енеїда
06.30 Книга-мандрiвка
06.35 М/с «Попелюшка»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 01.15,
05.25 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10,
18.20 Суспiльна студiя
09.30 Т/с «Iсторiї великого
кохання»
10.40 Щоденник Дитячого
пiсенного конкурсу «Євробачення-2020»
10.50 Пiд знаком Шанель.
Безсоннi ночi
11.20 Погода
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.35, 01.40,
05.50 Спорт
15.20 UA: Фольк
16.25 Т/с «Величнi Медичi»
17.25 VoxCheсk
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/ц «Свiт дикої природи»
19.55 Д/ц «Боротьба за виживання»
21.45, 23.40 Д/ц «Дикi тварини»
22.10 Принц Чарльз: всерединi
герцогства «Корнуолл»
00.15 Т/с «Полдарк»
01.45 Документальна передача «Голодомор. Технологiя
геноциду»
03.35 Суспiльно-полiтичне токшоу «Зворотний вiдлiк»

1+1
05.30, 09.25, 12.20, 14.20 «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, 03.10 ТСН
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 «Лiга смiху 2020»
22.45 «Вечiрнiй квартал 2020»
00.00 Х/ф «Мерзенна вiсiмка»
03.10 «Свiт навиворiт»

IНТЕР
05.25, 23.00 «Слiдство вели… з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її
доньки»
14.20, 15.15, 00.55 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 01.50 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
21.00 Ток-шоу «Мир i вiйна»
03.20 «Чекай на мене. Україна»
04.45 «Телемагазин»

ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30, 23.40 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Анти-зомбi
11.05, 17.05 Скетч-шоу «На
трьох»
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну-3» Прем'єра
15.15, 16.15 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечiр
20.10 Дизель-шоу 12+ Прем'єра
23.05 Скетч-шоу «На трьох-8»
16+ Прем'єра
00.10 Х/ф «Межа»
02.20 Секретний фронт

СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
06.10, 19.00, 22.50 «Холостячка
Ксенiя Мiшина»
10.10, 23.50 «Як вийти замiж»
11.15, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
00.55 «Про що мовчать жiнки»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.20 Варьяти
09.20 Суперiнтуїцiя
11.10 Кохання на виживання
13.00 Хто зверху?
15.10 М/ф «Добриня Микитич i
Змiй Горинич»
16.20 М/ф «Iлля Муромець i
Соловей Розбiйник»
18.00 М/ф «Три богатирi та
Шамаханська цариця»
19.40 М/ф «Три богатирi на далеких берегах»
21.00 Х/ф «Месники: Ера
Альтрона»
23.50 Х/ф «Цiна безсмертя»
02.10 Служба розшуку дiтей
02.15 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 18.15, 20.45 Одного разу
пiд Полтавою
10.15 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Отец рулит 2»
12.15, 17.15 4 весiлля
14.15, 01.15 Панянка-селянка
16.15 СуперЖiнка 2
21.15 Х/ф «Дiм дивних дiтей мiс
Сапсан»
23.30 Х/ф «Схiд темряви»
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 Х/ф «12 раундов»
08.05, 17.20 «Затерянный мир»
12.50 Х/ф «Варкрафт»
15.00 Х/ф «Пятый элемент»
18.15, 02.35 «Спецкор»
18.50, 03.05 «ДжеДАИ»
19.25 Х/ф «Отдача»
21.20 Х/ф «Ликвидаторы»
23.10 Х/ф «Солдаты фортуны»
01.05 Х/ф «Наутилус: Повелитель океана»
03.35 «Месть природы»
03.50 «Совершенно секретно-2017»
04.15 «102. Полиция»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

СУБОТА,
28 листопада

Вiдриття сезону. I етап. Iндивiдуальна гонка 20 км, чоловiки
03.00 Документальна передача
«Смертi в кредит»
04.40 #ВУКРАЇНI

1+1
06.00 «Свiт навиворiт»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 20.15 Т/с «Мишоловка
для кота»
19.30 ТСН
23.20 Х/ф «Заборонений»
01.40 Х/ф «Моя бабуся Фаннi
Каплан»
03.25 Х/ф «Мерзенна вiсiмка»

IНТЕР
05.15, 03.50 «Орел i Решка.
Шопiнг»
05.50 «Слово Предстоятеля»
06.00 Х/ф «Невiдправлений
лист»
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Калина червона»
13.30 Х/ф «Не можу сказати
«прощавай»
15.15 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок»
20.00 «Подробицi»
20.30 Концерт «Мiсце зустрiчi»
22.10 Х/ф «Любов приходить
не одна»
00.05 Х/ф «Все можливо»
02.10 Х/ф «Про нього»
03.20 Подробицi

ICTV
04.20 Скарб нацiї
04.40 Факти
05.05, 01.45 Анти-зомбi
05.50, 08.20 Теорiя змови
06.45 Секретний фронт
09.20 Громадянська оборона
10.10, 13.00 Т/с «Пес»
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф «Коммандос»
16.40 Х/ф «Термiнатор-4: Нехай
прийде спаситель!»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Термiнатор: Фатум»
16+ Прем'єра
21.35 Х/ф «Термiнатор-3:
Повстання машин»
23.40 Х/ф «Судний день»

СТБ
05.20 Х/ф «Екiпаж»
07.50 «Неймовiрна правда про
зiрок»
10.50 Т/с «Колiр пристрастi»
19.00 «МастерШеф»
22.45 «Я соромлюсь свого тiла»
00.45 Х/ф «А ось i Поллi»

UA: перший

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 06.00, 05.05 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.20,
05.35 Новини
07.10 М/с «Чорний пiрат»
08.05, 19.30 Документальна
передача «Скiльки жертв
голодомору i чи був вiн
штучним?»
08.15, 19.50 Документальна
передача «Спогади свiдка
голодомору: як виживали»
08.25, 13.40, 21.25 Документальна передача «Голодомор.
Свiт знав, але мовчав»
09.15 Документальна передача
«Вiдкриваючи Україну. Сумна iсторiя»
10.05 Д/ф «Будинок «Слово»»
11.55 Бiатлон. Кубок свiту.
Вiдриття сезону. I етап. Iндивiдуальна гонка 20 км, чоловiки
(початок)
12.00 Хвилина мовчання: День
пам'ятi жертв голодоморiв
12.01 Бiатлон. Кубок свiту.
Вiдриття сезону. I етап. Iндивiдуальна гонка 20 км, чоловiки
(продовження)
14.30 Телепродаж
15.15, 01.25 Бiатлон. Кубок
свiту. Вiдриття сезону. I етап.
Iндивiдуальна гонка 15 км,
жiнки
17.00 Всенiчне бдiння (ПЦУ)
20.00 Спецпроєкт «Дiти Великого голоду»
22.00 Голод до правди
23.45 Бiатлон. Кубок свiту.

06.00, 07.35 Kids» Time
06.05 М/ф «Феї i таємниця
країни драконiв»
07.40 Х/ф «Джим еудзик i
Машинiст Лукас»
10.00 Т/с «Британiя»
19.00 Х/ф «Вавiлон нашої ери»
21.00 Х/ф «Месники: Вiйна
Нескiнченностi»
00.00 Х/ф «Затягни мене
до пекла»
02.00 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
07.50 М/ф «Дев'ять»
09.10 Х/ф «Схiд темряви»
10.55 Х/ф «Стiвен Хокiнг: теорiя
всього»
13.10 Х/ф «Авiатор»
16.20 Х/ф «Впiймай мене, якщо
зможеш»
19.00 М/ф «Епiк»
20.45 Х/ф «Едвард Руки-Ножицi»
22.45 Панянка-селянка
02.45 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Месть природы»
06.25, 03.15 «Совершенно
секретно-2017»
06.55 «Затерянный мир»
12.00 Х/ф «Боевые свиньи»
13.40 Х/ф «Хороший, плохой,
мертвый»
15.10 Х/ф «Озеро акул»

16.55 11 тур ЧУ по футболу
«Динамо» — «Ворскла»
19.00 Х/ф «Следопыт»
20.40 Х/ф «Джон Уик»
22.35 Х/ф «Геймер»
00.10 Х/ф «Инопланетное
пристанище»
01.40 «Облом.UA.»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

НЕДIЛЯ, 29 листопада
UA: перший
06.00, 06.00, 03.30 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.45,
03.05, 05.35 Новини
07.10 М/с «Чорний пiрат»
08.05 Д/ц «Супер — чуття.
Особливий загiн»
09.00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя
Української Греко-Католицької
Церкви
11.25, 00.10 Бiатлон. Кубок
свiту. Вiдриття сезону. I етап.
Спринт 10 км, чоловiки
12.50 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви
в Українi
13.30 Жюль Верн. Подорож
довжиною в життя
14.35, 01.25 Бiатлон. Кубок
свiту.Вiдриття сезону. I етап.
Спринт 7.5 км, жiнки
15.55, 02.35 Студiя «Бiатлон»
16.15 Х/ф «Сiв заблукала увi
снi»
17.45 Щоденник Дитячого
пiсенного конкурсу «Євробачення-2020»
18.00 Дитячий пiсенний
конкурс «Євробачення-2020».
Фiнал
20.00 Д/ц «Боротьба за виживання»
21.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.00 Х/ф «Створення ледi»
02.55, 05.25 Погода
04.25 Д/ф «З України
до Голлiвуду»

1+1
06.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.25 «Великi випуски з Антоном Птушкiним 2»
11.45 «Свiт навиворiт 11: Китай»
12.45 Т/с «Свати — 6»
18.15 «Українськi сенсацiї 2020»
19.30, 04.50 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танцi з зiрками 2020»
00.20 Концерт Наталiї Могилевської
01.45 «Свiт навиворiт»

IНТЕР
05.05 «Україна вражає»
05.45 Х/ф «Благородний
венецiанець»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00 «Iнше життя»
12.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
16.50, 20.30 Т/с «Детектив
Ренуар»
20.00 «Подробицi»
21.30, 03.35 Х/ф «Максим
Перепелиця»
23.25 Х/ф «Ти — менi, я — тобi»
01.10 «Речдок»

ICTV
04.50 Скарб нацiї
05.00 Еврика!
05.05 Факти
05.30, 08.10 Анти-зомбi
06.20, 10.00 Громадянська
оборона
07.15 Бiльше нiж правда
09.05 Секретний фронт
11.00, 13.00 Т/с «Пес»
12.45 Факти. День
14.15 Х/ф «Термiнатор-3:
Повстання машин»
16.20 Х/ф «Термiнатор: Фатум»
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «План втечi»
23.35 Х/ф «План втечi-2»
01.20 Х/ф «Снайпер-7: Iдеальне
вбивство»
02.50 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 Х/ф «Золоте теля»
09.00 «МастерШеф»
12.45 «Хата на тата»
15.00 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
21.10 «Я соромлюсь свого тiла»
23.15 «Детектор брехнi»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 08.05 Kids» Time
06.05 М/ф «Прогулянки з
динозаврами»
08.10 Дiти проти зiрок
09.50 Х/ф «Месники»
12.50 Х/ф «Месники: Ера
Альтрона»
15.40 Х/ф «Месники: Вiйна
Нескiнченностi»
18.40 Х/ф «Доктор Стрендж»
21.00 Х/ф «Месники: Завершення»
00.50 Х/ф «Лiтак президента»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Лiно»
12.45 М/ф «Епiк»
14.30 Х/ф «Прекраснi
створiння»
16.45 Х/ф «Дiм дивних дiтей мiс
Сапсан»
19.00 Одного разу
пiд Полтавою
23.30 Х/ф «Едвард Руки-Ножицi»
01.30 Панянка-селянка
02.15 Теорiя зради
03.00 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «ДжеДАИ 2019»
08.10 «ДжеДАИ 2020»
09.10 «Затерянный мир»
14.00 Х/ф «Атака
на королеву»
15.45 Х/ф «Широко шагая»
17.10 Х/ф «Широко шагая-2:
Расплата»
19.00 Х/ф «Защитник»
20.45 Х/ф «Эффект колибри»
22.40 Х/ф «Универсальный
агент»
00.15 Х/ф «Свингеры»
02.10 «Облом.UA.»
03.25 «Совершенно секретно-2017»
04.15 «102. Полиция»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины
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ЯКІ ЛЕГЕНДИ ПРИХОВУЄ «ДІВЧИНА
З МІТЛОЮ» НА ЦВИНТАРІ
ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150,
OLIATUR9@GMAIL.COM

— Öå, ìàáóòü, íàéâ³äîì³øèé
ïàì'ÿòíèê òóò. ß ïðî íüîãî ä³çíàâñÿ â³ä ñâîãî â³ò÷èìà, ÿêèé
òåæ ïðàöþâàâ íà êëàäîâèù³, —
ðîçïîâ³äàº ãðîáîêîïà÷ ïàí Ñåðã³é. — Òóò ä³â÷èíà ç ì³òëîþ, ÿêà
ñõèëèëàñü íàä òðóíîþ. Ìåí³ ðîçïîâ³äàëè, ùî êîëèñü âîíà áèëà
ì³òëîþ ñâîþ ìàìó. Ïîò³ì ìàìà
ïîìåðëà. À âîíà ìàëà âèõîäèòè
çàì³æ ³ ïðèéøëà ïîïðîñèòè áëàãîñëîâåííÿ. Ïðèéøëà ç ì³òëîþ,
ùîá ïîïðèáèðàòè. Àëå òàê ³ çàêàì'ÿí³ëà òóò.
Íà íåçâè÷àéí³é ìîãèë³, ÿêà
äîâîë³ çì³íèëàñü ç ïëèíîì ÷àñó,
âèäí³ºòüñÿ íàïèñ ïîëüñüêîþ,
ÿêèé âàæêî ðîç³áðàòè. Âñòàíîâèëè ïàì'ÿòíèê 1841 ðîêó. Òîæ
ëåãåíäàì âæå ìàéæå 200 ðîê³â.
НЕПОДАЛІК ЩЕ ОДНА
НЕЗВИЧНА СКУЛЬПТУРА
Ïðàö³âíèöÿ ÊÏ «Ðèòóàëüí³ ïîñëóãè» ïàí³ Îëüãà, ÿêà äîãëÿäàº
çà ïîêèíóòèìè ñòàðèìè ìîãèëàìè
íà Ìèêóëèíåöüêîìó êëàäîâèù³,
òàêîæ ðîçïîâ³ëà íàì ïðî ñêóëüïòóðó.
— ß çíàþ äâ³ ëåãåíäè: ïåðøà
ïðî òå, ùî ä³â÷èíà ñïðàâä³ äóæå
ïîãàíî ñòàâèëàñü äî ìàìè, à êîëè

ìàìà ïîìåðëà, à ä³â÷èíà ìàëà
âèõîäèòè çàì³æ — òî ïðèéøëà
äî ìàìè ïðîñèòè áëàãîñëîâåííÿ
³ çàêàì'ÿí³ëà, — ãîâîðèòü ïàí³
Îëüãà. — Ùå êàæóòü, ùî öå áóâ
àíãåë, àëå ç ÷àñîì ó íüîãî â³äïàëè
êðèëà. Öåé ïàì'ÿòíèê äóæå äàâí³é
³ ä³çíàòèñü, ÿê áóëî íàñïðàâä³ —
íåëåãêî.
Æ³íêà êàæå, ùî íåïîäàë³ê ä³â÷èíè º ùå îäíà äàâíÿ ñêóëüïòóðà, ÿêó ñòâîðèâ ëüâ³âñüêèé
ìàéñòåð Ïàîëî Åâòåëüº. Íà í³é
çîáðàæåíèé Àíãåë Ñìåðò³, öå ìîãèëà Àííè òà Åì³ë³¿ Ãóáåð.
— Êàæóòü, ùî öå áóëè äâ³ ïîäðóãè ³ íàñïðàâä³ öå òåæ ö³êàâà
³ñòîð³ÿ, áî ÿ ùå ÷óëà âåðñ³þ, ùî
òàì ïîõîâàíà ëèøå îäíà ³ç íèõ, —
êàæå æ³íêà. — Öÿ ñêóëüïòóðà ñõîæà íà «Ä³â÷èíó ç ì³òëîþ», òîìó
º âåðñ³ÿ, ùî ³ ¿¿ àâòîð — Åâòåëüº.
СКУЛЬПТУРА СТАЛА
ЛЕГЕНДАРНОЮ
Ùå îäíó âåðñ³þ ïîõîäæåííÿ
ïàì'ÿòíèêà ðîçïîâ³äàâ òåðíîï³ëüñüêèé ã³ä òà êðàºçíàâåöü Òàðàñ
Öèêëèíÿê. ¯¿ æóðíàë³ñòè «20 õâèëèí» ïóáë³êóâàëè ó ìàòåð³àë³ ïðî
åêñêóðñ³¿ í³÷íèì Òåðíîïîëåì, ÿê³
ùå ó 2016-ìó ðîö³ ïðîâîäèâ êðàºçíàâåöü.
— ßê ðîçïîâ³äàþòü ñòàðîæèëè,
áóëà êîëèñü â ì³ñò³ òàêà ³ñòîð³ÿ.

Епітафія. Оригінал та переклад Тетяни Федорів
«Czytelniku! [Tu leža] zwłoki
uśpione/
[...] troski [...]/
nadzieje plonne/
w [...] zabiegi gdy śmierć
przyszle gońca/
[…] uciec dzieci zostawił, dzieci
placzą Oyca/
[n]ieszczesliwe Córki ten tu
pomnik wznoszą./
Ciebie Czytelniku o
westchnienie proszą»;
«Rodzil się dnia 17go/
Stycznia 1793 roku/
Umarl dnia 4go Marca/
1841 roku./
Prosi o pozdrowienie
Anielskie»:
«[К][...] zlożony bitwy pod [tym
kamieni]em
Wzor meza, oyca, […]
Miloval prawdę. byl ludzki i
sprawiedliwy/
Westchnij za nim do Boga
przechodniu poczciwy»

«Читачу! Тут лежать останки
спочилі
… турботи...
надії даремні (даремні сподівання)
у... процедурі (часі) коли
смерть надішле гінця
… втекти дітей залишив, діти
оплакують Батька
Нещасливі доньки цей пам'ятник встановлюють.
Тебе Читачу про зітхання
просять».
«Народився дня 17ro
Січня 1793 року
Помер дня 4 го Березня
1841 року
Просить про [молитву] Ангел
Господній»
«[К][...] покладенні тут під [цим
камене]м
Приклад чоловіка, батька…
Любив правду, був людяний та
справедливий
Зітхни за ним до Бога шанобливий перехожий».

ВАДИМ ЄПУР

Історія  З віночком в руках, з віником
та заглибиною на спині, де, ймовірно,
колись були крила. Біля кам'яної труни
схилилась така ж кам'яна постать дівчини.
Такий вигляд має один із пам'ятників
на Микулинецькому кладовищі

Незвичний пам’ятник журналістам показав працівник кладовища.
Кам’яна дівчина тримає в руках чи то мітлу, чи то пензлик та вінок
Æèëà äî÷êà ç ìàìîþ. Æ³íêà ïðàöþâàëà äâ³ðíè÷êîþ, òîæ ¿ì äîâîäèëîñÿ äóæå ñêðóòíî. Ä³â÷èíà íàä
ìàò³ð'þ çàâæäè çíóùàëàñÿ — áèëà
ì³òëîþ, ÿêîþ òà çàì³òàëà âóëèö³.
² îäíîãî ðàçó òà á³éêà çàê³í÷èëàñü
òèì, ùî ìàòåð³ íå ñòàëî. Óñâ³äîìèâøè, ùî âîíà íàêî¿ëà, ä³â÷èíà
íå òî ñàìà ïîê³í÷èëà ç æèòòÿì,
÷è, ÿê õòîñü ðîçïîâ³äàº, ïðèéøëà
íà ìîãèëó äî ìàòåð³, ³ òóò ç íåþ
ùîñü òðàïèëîñü, — êàçàâ â³í.
Îäíàê âñ³ ³ñòîð³¿ ñõîäÿòüñÿ â îäíîìó: ñêóëüïòóðó ôóíäóâàëà ãðîìàäà ì³ñòà, îòæå, âèïàäîê âñå æ
áóâ ðåçîíàíñíèì.
— Ðàí³øå ó ñêóëüïòóðè áóëè
êðèëà, òà, øâèäøå çà âñå, â³äïàëè âîíè ùå äî â³éíè. Â³íîê
ó ðóêàõ — ñèìâîë íåçàì³æíüî¿
ä³â÷èíè. À ì³òëà, ÿêó ñêóëüïòóðà
ä³â÷èíè òðèìàº â ðóêàõ, — íàãàäóâàííÿ ïðî ãð³õ ïðîòè íàéð³äí³øî¿
ëþäèíè, — êàæå ïàí Öèêëèíÿê.
ЩО РОЗПОВІДАЮТЬ
СТАРОЖИЛИ
Òàðàñ Öèêëèíÿê òàêîæ îïóáë³êóâàâ ê³ëüêà â³äåî ðîçïîâ³äåé
ñòàðîæèë³â Òåðíîïîëÿ ïðî «Ä³â÷èíó ç ì³òëîþ» íà ñâîºìó êàíàë³
â YouTube «Äàâí³é Òåðíîï³ëü».
Â îäí³é ³ç ðîçïîâ³äåé éäåòüñÿ
ïðî òå, ùî íà ì³ñö³, äå ñòî¿òü
ïàì'ÿòíèê, ïîõîâàíà ìàìà ä³â÷èíè, à íå âîíà ñàìà.
Ïðî ñòàðó ìîãèëó æóðíàë³ñòàì
«20 õâèëèí» ðîçïîâ³äàëà òåðíîïîëÿíêà Ë³ä³ÿ Òêà÷ ùå ó 2010-ìó
ðîö³.
— Ìåí³ ÿêîñü çíàéîìà ë³êàðêà
ïîêàçàëà öþ ìîãèëó, — ðîçïîâ³äàº
Ë³ä³ÿ Òêà÷. — ß òîä³ çàóâàæèëà,
ùî öå — äóæå íåçâè÷íèé ïàì'ÿòíèê. Çà îäí³ºþ ç ëåãåíä, äî÷êà ç

ìàìîþ ÿêîñü áàâèëèñÿ, ³ ä³â÷èíà
âèïàäêîâî êèíóëà ó ìàò³ð ì³òëîþ.
Óäàð ïðèïàâ æ³íö³ ïðîñòî ó ñêðîíþ. Â³ä ÷îãî ìàòè îäðàçó ïîìåðëà.
Òà ä³â÷èíêà âèðîñëà. Ó íå¿
ç'ÿâèâñÿ õëîïåöü. Óæå é äàòó âåñ³ëëÿ íàðå÷åí³ ïðèçíà÷èëè. Ó ðîçïàë ñâÿòêóâàííÿ íà÷åáòî ëþäè
ïîì³òèëè, ùî íàðå÷åíà çíèêëà.
¯¿ äîâãî øóêàëè ³ çíàéøëè ëèøå
÷åðåç ê³ëüêà äí³â. Íà êëàäîâèù³.
— Ä³â÷èíà âæå áóëà ìåðòâîþ,
àæ âîðîíè íà ¿¿ ïëå÷àõ âèêëþâàëè
äâ³ ðàíè, — îïîâ³äàº æ³íêà. — Í³õòî òàê ³ íå ä³çíàâñÿ, ÷îìó âîíà
ï³øëà íà öâèíòàð óíî÷³ òà â³ä
÷îãî ïîìåðëà…

Ä³â÷èíà çàâæäè
çíóùàëàñÿ íàä
ìàò³ð'þ — áèëà ì³òëîþ.
І îäíîãî ðàçó òà á³éêà
çàê³í÷èëàñü òèì, ùî
ìàòåð³ íå ñòàëî
«ДІВЧИНУ ХОТІЛИ ВИДАТИ
ЗА НЕЛЮБА»
Íîâèé ïîãëÿä íà ïàì'ÿòíèê
ó âëàñíîìó äîñë³äæåíí³ ðîçïîâ³äàº òåðíîï³ëüñüêà æóðíàë³ñòêà
²ðèíà Íåáåñíà. Ä³â÷èíà ïåðåïîâ³äàº ëåãåíäó, ÿêó â äèòèíñòâ³ ¿é
ðîçïîâ³äàëà áàáóñÿ.
— Ó Òåðíîïîë³ æèëà ä³â÷èíà,
çàêîõàíà ó õóäîæíèêà. Àëå ìà÷óõà
íàäóìàëà â³ääàòè ¿¿ çàì³æ çà áàãàòîãî ñòàðîãî ïàíà. Ä³â÷èíà áóëà
â ð³äíîìó äîì³ ëåäü íå íàéìè÷êîþ: ìà÷óõà ¿¿ íå ëþáèëà, ùî á
òà íå çðîáèëà, çà âñå ¿¿ êëÿëè.
Á³äîëàøíà ÷àñòî ÷óëà: «À íåõàé
áè òîá³ âîðîíè ïëå÷³ ïîêëþâàëè». Òîæ âèã³äíî â³ääàòè çàì³æ

íåáàæàíó ïàñåðáèöþ — öå áóëî
ïîäâ³éíå ùàñòÿ, — ðîçïîâ³äàº
²ðèíà. — Òàòî çà äîíüêó íå çàñòóïàâñÿ. ² îñü â í³÷ íàïåðåäîäí³
âåñ³ëëÿ á³äîëàøíà ï³øëà íà öâèíòàð, íà ìîãèëó äî ìàòåð³. Òàì äîâãî ïëàêàëà ³, âòîìëåíà, çàñíóëà.
À öå áóëà ï³çíÿ îñ³íü, ï³ä ðàíîê
âäàðèâ ìîðîç, ä³â÷èíà çàìåðçëà
íà ñìåðòü. ² ãîëîäí³ âîðîíè òàêè
ïîêëþâàëè ¿é ïëå÷³…
Çà ëåãåíäîþ, ó ïàì’ÿòü ïðî öþ
³ñòîð³þ áàòüêî ïîñòàâèâ â³äïîâ³äíó ñêóëüïòóðó: ä³â÷èíà ñïèòü,
ñõèëèâøèñü íà òðóíó ìàìè, ç âåñ³ëüíèì â³íêîì â îäí³é ðóö³ òà
âåëèêèìè ïåíçëåì — ñèìâîëîì
êîõàííÿ äî õóäîæíèêà — â ³íø³é. À íà ïëå÷àõ ó íå¿ äâ³ âåëèê³
ÿìè — ñë³äè â³ä ïðîêëüîíó ìà÷óõè — äå ¿¿ ïîêëþâàëè ïòàõè…
МОЖЛИВО, ТАМ ПОХОВАНИЙ
ЧОЛОВІК
²ðèíà ïðèïóñêàº, ùî «Ä³â÷èíà ç ì³òëîþ» íàñïðàâä³ òðèìàº
â ðóêàõ íå ì³òëó, à ïîãàñëèé ôàêåë, ÿê ñèìâîë çãàñëîãî æèòòÿ.
Âåñ³ëüíèé â³íîê — öå â³íîê ³ç
ëàâðà, à íà ïëå÷àõ íå ñë³äè â³ä
êëþâàííÿ âîðîí, à ì³ñöå, äå áóëè
ïðèêð³ïëåí³ êðèëà.
Íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâî¿õ ñë³â
ä³â÷èíà ïóáë³êóº îðèã³íàë òà ïåðåêëàä åï³òàô³¿ ç íàäãðîáêà.
Îòîæ, çà îäí³ºþ ³ç âåðñ³é, öå
ìîãèëà ÷îëîâ³êà, êîòðèé íàðîäèâñÿ â 1793 ðîö³, ïîìåð ó 1841. ²
ñêóëüïòóðó éîìó ïîñòàâèëè äîíüêè. Âèõîäèòü, óñå ãåòü íàâïàêè,
àí³æ ó òðàäèö³éí³é ³ñòîð³¿.
ßê³é ëåãåíä³ â³ðèòè — òåïåð
òî÷íî íå äîâåäå í³õòî. Ïðîòå
êîæíà ³ñòîð³ÿ òà ñàìà ñêóëüïòóðà âðàæàþòü.

ÐÎÇÂÀÃÈ

Якщо дрібна собачка довго і
голосно гавкає, значить, вона хоче
навчитися літати.

***

Перша дитина — усе кип'ятили та
стерилізували.
Друга дитина — іноді прали та
стежили, щоб дитина не їла з
котячої миски.
Третя дитина — якщо з'їла котячий
корм, то це проблеми кота.

***

Від душі посміятися і досхочу
виспатися — ось двоє кращих ліків
проти будь-якої недуги.

***

— Лікарю, чому ви сказали мені

висунути язик, а самі на нього
навіть не подивилися?
— Просто я хотів в тиші написати
рецепта.

***

Репутація чесної людини дозволяє
вкрасти дуже багато.

***

Вовочку, коли він застудився,
мама змусила дихати під ковдрою
над гарячою картоплею. Через
дві хвилини він попросив котлет і
виделку.

***

На городі:
— Ти чого це на опудало таку гарну
одежину натягнув?
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— Ворон теж поважати треба!

***

Якщо жінка проти, це ще зовсім
не означає, що вона не згодна…

***

Щурі страшно зляться, якщо корабель, з якого вони втекли, не тоне.

***

Дідусь любить "Бородінський",
мама і бабуся — солодку здобу,
діти — люблять батони та булочки
з кунжутом. Але в одному наші
смаки сходяться — обійдеться
старий хрич без "Бородінського".

***

— Чому таргани такі живучі?
— Тому що у них лікарів немає!

ÒÈÆÍÅÂÈÊ «RIA ÏËÞÑ»

Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ «RIA ïëþñ» ¹507-107 ÏÐ, ñåð³ÿ
ÒÐ, âèäàíå 10.08.2011 ð. Äåðæàâíèì êîì³òåòîì òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè. Çàñíîâíèê ÒÎÂ «Ð²À
Õîëäèíã». Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó — ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî «Ð²À»; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à
Ãàçåòà º ÷ëåíîì «Óêðà¿íñüêî¿ Ìåðåæ³
Îãîëîøåíü».

Ãàçåòà º ÷ëåíîì àñîö³àö³¿ âèäàâö³â ïåð³îäè÷íî¿
ïðåñè Óêðà¿íè.

Ãàçåòà º ÷ëåíîì Âñåñâ³òíüî¿ Ãàçåòíî¿ Àñîö³àö³¿

Òèæíåâèê «RIA ïëþñ» äîñòàâëÿþòü çà ïåðåäïëàòîþ
ï³äïðèºìñòâàì Òåðíîï³ëüùèíè òà ïðîâ³äíèì ï³äïðèº
ìñòâàì Óêðà¿íè.

Áåçêîøòîâíå ðîçïîâñþäæåííÿ äðóêîâàíîãî ÇÌ² îïëà÷åíî ðåêëàìîäàâöåì.
Ðåêëàìà ïîçíà÷àºòüñÿ ðåºñòðàö³éíèì íîìåðîì òà äðóêóºòüñÿ â³äì³ííèì â³ä îñíîâíîãî øðèôòîì. Ìàòåð³àëè ó
ðóáðèêàõ «Çðîáëåíî â Òåðíîïîë³», «Íîâèíè êîìïàí³é», «Øîï³íã», «Ïîë³òè÷íà ïîçèö³ÿ» òà «Ïðåñ-ñëóæáè» ïóáë³êóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà òåêñòè
ðåêëàìè é îãîëîøåíü. Ïåðåäðóê ìàòåð³àë³â — ò³ëüêè ç äîçâîëó ðåäàêö³¿.
Áóêâîñïîëó÷åííÿ RIA, ÐÈÀ, Ð²À (à òàêîæ ó ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè òà âèñëîâàìè),
ãðàô³÷í³ çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äëÿ êîï³þâàííÿ çã³äíî ç àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.

***

— Дідусю, а як називають людей,
які зовсім не їдять м'ясо?
— Пенсіонери.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №46

***

Найефективніше лікування
травами — це кропивою по дупі.

***

Медичний термін для синдрому
«сивина в бороду — біс в ребро»:
передінфарктний кобелізм.

***

Дзвінок на метеостанцію:
— Алло, це метеостанція?
— Так!
— Тут із мого льоху пожежники
відкачують вашу легку хмарність…
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Погода у Тернополі

Гороскоп на тиждень
ОВЕН Овни будуть у центрі
уваги і спілкування. У вівторок
або середу ви обзаведетеся новими знайомими. Причому ці контакти
далеко не завжди будуть приносити
вам задоволення. Постарайтеся не підпадати під чужий вплив і не залежати
від думки інших. Адже господар свого
життя — тільки ви.

instagram.com/20.hvylyn/

ТЕРЕЗИ Терези можуть бути готовими до загального визнання
з боку начальства і колег, а також
членів сім'ї. Ви чарівні і заповзятливі,
романтичні й одухотворені. На особистому фронті також все відмінно — чого
ще бажати? Хіба що трохи більше грошей, але з цим поки буде сутужно.

ТЕЛЕЦЬ Тельців наступного
тижня очікує чималий тягар
відповідальності і зобов'язань.
Не прагніть зробити все за один раз. Ви
все одно не встигнете, а сил і здоров'я
потрібно дуже багато. Краще відкладіть
на кілька днів те, що терпить, а самі поступово втягуйтеся в оберти трудоголізму.

СКОРПІОН Якщо Скорпіонам
наступного тижня вдасться
однаково поєднувати активне
життя і можливість розслаблення, то ви
будете на висоті. У ваш бік будуть звернені погляди оточуючих, ви привабливі
і сповнені оптимізму, а головне — у вас
є гідна мета, до якої ви неухильно
наближаєтеся.

БЛИЗНЮКИ Близнятам саме
час спробувати себе в новій
ролі — причому цю роль ви
легко можете визначити собі самі. При
вашому природному артистизмі і творчій натурі для вас не виявиться важким
процес перевтілення і гри. У четвер
у вас буде відповідний для цього випадок — скористайтеся ним.

СТРІЛЕЦЬ Стрільці будуть відрізнятися чуйністю і співчуттям
до оточуючих. Люди просто
не можуть не помітити ту любов і
доброту, яка переповнює вас. І те, що
деякі з них ближче до вихідних скористаються вашим станом в корисливих
цілях, вас анітрохи не збентежить і
не зашкодить вашим планам.

РАК Ракам в майбутній період
не варто звертати уваги на критику з боку. У середу якась
дурниця може серйозно зіпсувати вам
життя, якщо ставитися до неї серйозно.
Побережіть нерви як свої, так і близьких людей. Вам властиво ставитися
до всього того, що відбувається, занадто упереджено — розслабтеся.

КОЗЕРІГ Козероги будуть налаштовані войовничо. У четвер
ви спробуєте відстояти свої
позиції навіть там, де не треба, просто
з бажання показати свої принципи. Це
не зовсім вдалий час для такої поведінки. Ви швидко втомитеся від власної
впертості, а ось в очах оточення ризикуєте втратити свій авторитет.

ЛЕВ Леви будуть на подив
товариські і благодушні наступного тижня. Душевні розмови
в трудовому колективі і в сімейному колі
порадують вас і додадуть почуття впевненості й оптимізму. До вашої думки і порад
прислухаються. Конфліктів на горизонті
не видно. У вихідні ви добре відпочинете.

ВОДОЛІЙ Стабільний і спокійний тиждень. Цей період
не принесе нових проблем, а що робити
з нечисленними старими, ви вже прекрасно знаєте. Постарайтеся не втратити
контакт з близькими, особливо — дітьми.
Насолоджуйтесь часом, поки вони вас
слухаються, і ви для них — авторитет.

ДІВА Сприятливий тиждень
у всіх сферах життя очікує Дів.
У п'ятницю можлива нагорода.
Ви добре попрацювали напередодні,
за що тепер гідно винагороджені.
Чи то в особистому житті, чи то гідне
придбання — ви не залишитеся без
подарунка долі.

РИБИ Для Риб настає період
емоційної нестабільності. Ви
готові кидатися в крайнощі — від
любові до ненависті, від непосильної
праці до повної апатії і неробства. Постарайтеся заспокоїтися і тримати свої
емоції під контролем, як би важко вам
це не давалося.

ÃІÑÌÅÒÅÎ

***

ÑÈÍÎÏÒÈÊ

ÑÅÐÅÄÀ,
25 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

-2°Ñ

+6°Ñ

0°Ñ

— Лікарю, щось у мене з оком
погано!
— А без ока, думаєте, буде
краще?!

+5°Ñ

Перше правило лікаря швидкої
допомоги: чим пізніше приїхав,
тим точніший діагноз.

***

Привіт, Ізю, як поживаєш?
— Привіт, Абраме, від мене таки
Циля пішла…
— Купи таки пляшку горілки та
утопи своє горе.
— Не вийде.
— А шо так, грошей немає?
— Гроші таки є, горя немає…

***

×ÅÒÂÅÐ,
26 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

-4°Ñ

+6°Ñ

-2°Ñ

+5°Ñ

Ви чули, Мойша вчора відкрив
на Дерибасівській ювелірний
магазин!
— Так? І шо було?
— Та нічого… Спрацювала сигналізація, і за ним приїхали…

***

Ï’ßÒÍÈÖß,
27 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

-3°Ñ

+4°Ñ

-2°Ñ

+4°Ñ

— Здрастуй, добрий молодець!
Здрастуй, пташка-невеличечка!
Здрастуй, деревце зелене! Дико
перед усіма перепрошую: перший раз за кермом…

***

ÑÓÁÎÒÀ,
28 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

+1°Ñ

+2°Ñ

0°Ñ

+2°Ñ

Ранок був би прекрасним, якби
до мене не стала повертатися
пам'ять про вчорашній вечір…

***

Вся боротьба з корупцією нагадує
спортивну риболовлю: зловив —
відпусти.

ÍÅÄІËß,

***

29 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

-1°Ñ

+5°Ñ

-1°Ñ

+1°Ñ

У якій руці згідно з етикетом
тримати виделку, якщо в правій
руці я тримаю котлету?

***

ÏÎÍÅÄІËÎÊ,
30 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

+4°Ñ

+7°Ñ

+2°Ñ

+3°Ñ

Ви ніколи не звертали уваги,
як точно, слово в слово, діти
повторюють все те, чого нам, дорослим, взагалі не варто було б
говорити?

***

Життя пройшло повз мене, а я з
ним навіть не привітався.

ÂІÂÒÎÐÎÊ,

***

1 ÃÐÓÄÍß

-1°Ñ

+4°Ñ

РЕКЛАМА

0°Ñ

+2°Ñ

Всім контактам в моєму телефоні
я поставила своє фото. Тепер
мені дзвонять винятково приємні
люди.

***

Оголошення на сайті знайомств:
«Мені потрібна турбота і ласка.
Решту я вже бачила».

***

Замовив в інтернет-магазині
ванну. Сиджу на роботі, чекаю
дзвінка від транспортної компанії.
І ось дзвінок, мовляв, приїжджайте, приймайте вантаж, але
робочий день ще не закінчений.
Підходжу до начальника відпроситися: «Мені потрібно терміново
прийняти ванну». Не відразу
дійшла причина його сильно
округлених очей.

***

Не дитина повинна вас розуміти,
а ви дитину. Тільки тому, що
ви були дитиною, а дитина ще
не була дорослим.

***

Зробив зауваження п'яному
в літаку, він запропонував вийти
розібратися.

***

Абрам Маркович купив два лотерейних квитки і за одним з них
виграв машину. До нього, природно, підходять друзі, знайомі
привітати, а він стоїть сумний,
сам не свій, мало не плаче.
— Абраме Марковичу, як же так,
ви ж машину виграли, чого ви
такий розбитий?!
— Так я думаю, навіщо я другий
квиток купував…

***

Коли в суді нам оголосили,
що відтепер ми чужі люди, це
справило на нас таке важке
враження, що заспокоїлися ми
тільки в ліжку.

***

— Ходили з татом в тир.
— Як успіхи?
— Мисливством нам не прожити.

***

Дівчата діляться на два типи: одним хочеться запропонувати руку
і серце, а іншим — запропонувати
зробити обличчя простіше.

***

Сина народила, будинок є.
Завтра лопату куплю, дерево
посаджу і все — я мужик!

