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ЩО ВСЕРЕДИНІ «БРУДНОЇ» ЗОНИ
РЕПОРТАЖ З COVID-ВІДДІЛЕННЯ У ТЕРНОПОЛІ
 Уже майже рік минув

з того часу, коли у
місті з'явилися перші
хворі на коронавірус.
Як працюють медики,
що кажуть пацієнти — в
ексклюзивному репортажі
 Нашому журналісту

вдалося потрапити
всередину «брудних зон»,
аби ви побачили все на
власні очі. Як хвороба
с. 3
змінює людей...
РЕКЛАМА

ÐÅÇÎÍÀÍÑ
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RIA ïëþñ, 24 ëþòîãî 2021

Конфлікт  Судові баталії довкола
Тернопільської районної лікарні
тривають. Жодна із протиборчих сторін —
Тернопільська районна рада, колектив
райлікарні і Тернопільська міська рада —
і не бажають здаватися, і звинувачує
опонента у лихих намірах прибрати
до рук майно лікувального закладу
РОМАН ЯКЕЛЬ, 098–496–13–58

Ñóòü ³ ðîçâèòîê êîíôë³êòó ç’ÿñîâóâàëè æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ».
Íàãàäàºìî, äåïóòàòè Òåðíîï³ëüñüêî¿ ðàéðàäè 17 ëèñòîïàäà
2020 ðîêó ïðèéíÿëè ð³øåííÿ,
çà ÿêèì ìàéíî ðàéîííî¿ ë³êàðí³
ðîçä³ëèëè ì³æ ø³ñòüìà ãðîìàäàìè êîëèøíüîãî Òåðíîï³ëüñüêîãî
ðàéîíó — Á³ë³âñüêà, Âåëèêîáåðåçîâèöüêà, Áàéêîâåöüêà, Âåëèêîãà¿âñüêà, Ï³äãîðîäíÿíñüêà
³ Âåëèêîá³ðê³âñüêà. Îáðàíö³ âèõîäèëè ç òîãî, ùî çàêîí ¹ 1009,
ÿêèé âèçíà÷àº ïîðÿäîê ïåðåäà÷³
ìàéíà ðàéîí³â äî îá’ºäíàíèõ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä, çîáîâ’ÿçóº
¿õ äî 1 ëèïíÿ 2021 ðîêó ïåðåäàòè
ìàéíî ë³êâ³äîâàíîãî ðàéîíó ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü òèõ ãðîìàä,
íà òåðèòîð³¿ ÿêèõ âîíè çíàõîäÿòüñÿ. Ùå îäíèì ð³øåííÿì ðàéîíí³
äåïóòàòè çàòâåðäèëè ñòàòóò ðàéë³êàðí³ â íîâ³é ðåäàêö³¿, ÿêèì áóëî
çì³íåíî âëàñíèêà íåðóõîìîãî
ìàéíà íà ø³ñòü ñï³ââëàñíèê³â.
ПІДРОЗДІЛИ РОЗКИДАНІ
ПО ГРОМАДАХ
Çàóâàæèìî, ùî ï³äðîçä³ëè ðàéë³êàðí³ ñïîðóäæóâàëè ó 1990-õ ³
ïîò³ì ðîçáóäîâóâàëè çà êîøòè
ðàéîííîãî áþäæåòó. Îòæå, âîíè
ñòàëè ÷àñòêîþ âëàñíîñò³ êîæíîãî æèòåëÿ ðàéîíó. À â ðàéë³êàðí³ íèí³ îáñëóãîâóºòüñÿ 67 òèñÿ÷
æèòåë³â êîëèøíüîãî Òåðíîï³ëüñüêîãî ðàéîíó, ÿê³ ïðîæèâàþòü
ó éîãî øåñòè ãðîìàäàõ.
Äàâøè ñòàðò ðåôîðì³ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ,
çîêðåìà, ðåîðãàí³çàö³¿ (ââàæàéòå —
óêðóïíåííþ) ðàéîí³â, çàêîíîäàâö³
íå âðàõóâàëè, ùî ï³äðîçä³ëè îäí³º¿
óñòàíîâè ðàéîíó ìîæóòü çíàõîäèòèñÿ íà òåðèòîð³¿ ê³ëüêîõ ãðîìàä.
² òîìó íå áóëî ïðèéíÿòî çàêîíîäàâ÷èõ íîðì, ÿê ä³ÿòè â òàêîìó âèïàäêó — ðîçïîä³ëÿòè ìàéíî îäíîãî
çàêëàäó ì³æ ê³ëüêîìà âëàñíèêàìè

÷è çàëèøèòè âñå â îäíîãî. À çàö³êàâëåí³ ñòîðîíè, ÿê³ çàêðóòÿòü ñï³ð
ì³æ ñîáîþ, çàâæäè çíàéäóòüñÿ. ²
âîíè çíàéøëèñÿ â Òåðíîïîë³ —
ðàéîííà ³ ì³ñüêà ðàäè.
ЯКЕ БАЧЕННЯ В ЛІКАРНІ?
Ïåðø çà âñå, íàì ö³êàâî çíàòè
äóìêó ìåäèê³â. ßêèé âîíè áà÷àòü
âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿?
— Ïåðåäàòè ðàéîííó ë³êàðíþ
ó âëàñí³ñòü Âåëèêîá³ðê³âñüêî¿
ãðîìàäè, äå âîíà þðèäè÷íî çàðåºñòðîâàíà, ³ â áþäæåò ÿêî¿ ìè
ñïëà÷óºìî âåëèê³ ñóìè ÏÄÔÎ, —
êîìåíòóº çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç
åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü êîìóíàëüíîãî íåêîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà «Òåðíîï³ëüñüêà öåíòðàëüíà
ðàéîííà ë³êàðíÿ» ßðîñëàâà Äîâãóíü. — ² ç öüîãî ïîäàòêó áóäóòü
ô³íàíñóâàòèñÿ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òà åíåðãîíîñ³¿, ÿê³ âèêîðèñòîâóº öÿ óñòàíîâà. Òàê âèð³øèâ êîëåêòèâ ë³êàðí³, ³ òàê áóëî á
ïðèéíÿòíî äëÿ øåñòè ãðîìàä ðàéîíó, ÿê³ äàëè çãîäó ïðèéíÿòè
ñâî¿ ÷àñòêè ìàéíà ë³êàðí³ ðàéîíó.
Äî òîãî æ, ó Âåëèêèõ Á³ðêàõ º
íàø ñòàö³îíàðíèé êîðïóñ.
Îäíàê äëÿ ïåðåäà÷³ âñüîãî ìàéíà ðàéë³êàðí³ Òåðíîï³ëüñüêà ðàéîííà ðàäà ùå ìàëà á ïðèéíÿòè
â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ. À âîíà íå ïîñï³øàº öå ðîáèòè.
×îìó? Ìè çâåðíóëèñÿ çà ïîÿñíåííÿì ó ä³þ÷ó ðàéîííó ðàäó.
— Íàðàç³ ð³øåííÿ Òåðíîï³ëüñüêî¿
ðàéðàäè â³ä 17 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó
÷èííå, íåìàº çâåðíåíü â³ä äåïóòàò³â ðàéðàäè íîâîãî ñêëèêàííÿ, ùîá
éîãî ïåðåãëÿíóëè, — êàæå ãîëîâà
ðàéðàäè Â³êòîð Êîçîðîã.
МІСЬКРАДА ХОЧЕ МАЙНО
ЛІКАРНІ
Òèì ÷àñîì òðèâàº ³ ñóäîâà òÿãàíèíà. Òåðíîï³ëüñüêà ì³ñüêà ðàäà
îñêàðæèëà ëèñòîïàäîâå ð³øåííÿ
Òåðíîï³ëüñüêî¿ ðàéðàäè â Ãîñïîäàðñüêîìó ñóä³ îáëàñò³. Âîíà âè-

ìàãàº âèçíàòè éîãî íåçàêîííèì òà
ñêàñóâàòè. Íàòîì³ñòü — âèçíàòè
ïðàâî îòðèìàòè â êîìóíàëüíó
âëàñí³ñòü Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿
ãðîìàäè îá’ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ Òåðíîïîëÿ. Ñåðåä íèõ — àäì³íêîðïóñ
ðàéë³êàðí³, ñòàö³îíàðíèé êîðïóñ,
ïîë³êë³í³êà, ãàðàæ, îâî÷åñõîâèùå â ñàìîìó â öåíòð³ Òåðíîïîëÿ
íà âóëèö³. Îñòðîçüêîãî, 9.
Òà äëÿ òîãî, ùîá ë³êàðíÿ ÷àñîì
íå çì³íèëà âëàñíèêà, ì³ñüêðàäà
14 ãðóäíÿ çâåðíóëàñÿ äî ñóäó ³ç
çàÿâîþ ïðî çàáåçïå÷åííÿ ïîçîâó,
à ñàìå — ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó
íà ìàéíî, ÿêå ðîçä³ëåíî ì³æ ø³ñòüìà ãðîìàäàìè. Ùîïðàâäà, Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ìàéíî íå çààðåøòóâàâ, àëå óõâàëîþ â³ä 16 ãðóäíÿ
çàáîðîíèâ ðàéîíí³é ðàä³, ¿¿ âèêîíàâ÷èì îðãàíàì, ïîñàäîâöÿì, à òà-

Ó ë³êàðí³ ñêëàëàñÿ
êðèòè÷íà ñèòóàö³ÿ
ç ô³íàíñóâàííÿì
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.
Ìîæóòü â³äêëþ÷èòè ãàç
òà åëåêòðèêó
êîæ îðãàíàì äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿
«â÷èíÿòè áóäü-ÿê³ ä³¿ òà ïðèéìàòè
áóäü-ÿê³ ð³øåííÿ» ùîäî ïåðåäà÷³
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ îòèõ
øåñòè ãðîìàä ìàéíà êîëèøíüîãî
Òåðíîï³ëüñüêîãî ðàéîíó, ó òîìó
÷èñë³ ï³äðîçä³ë³â ðàéë³êàðí³. Âåëèêîá³ðê³âñüêà ñåëèùíà ðàäà ïîäàëà
â ñóä êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ
çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ ïîçîâó. ² îñü
3 ëþòîãî ñóääÿ Ãîñïîäàðñüêîãî
ñóäó Íàä³ÿ Áóðäà ñêàñóâàëà çàõîäè, à öå îçíà÷àº, ùî äåðæàâíèé
ðåºñòðàòîð ìîæå âíîñèòè çì³íè
ùîäî âëàñíèêà ðàéë³êàðí³
ПРОБЛЕМИ З ОПЛАТОЮ
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Îäíàê íà äàíèé ÷àñ äî Ðåºñòðó
ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî
çì³í íå âíåñëè, çì³íà âëàñíèêà
íå â³äáóëàñÿ. ² â ë³êàðí³ ñêëàëàñÿ
êðèòè÷íà ñèòóàö³ÿ ç ô³íàíñóâàííÿì êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà åíåðãîíîñ³¿â. Àäæå ¿õ ìàº îïëà÷óâàòè
êîíêðåòíà òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà.
Öå çàãðîæóº â³äêëþ÷åííÿì ìåäè÷íîãî çàêëàäó â³ä ãàçî- òà åëåêòðîïîñòà÷àííÿ â õîëîäíó çèìó.
Ç öüîãî ïðèâîäó ì³ñüêèé ãîëîâà Òåðíîïîëÿ Ñåðã³é Íàäàë íàïèñàâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóê:
«Â³äïîâ³äíî äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿
ðåôîðìè óñ³ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ áóëè

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.

РОМАН ЯКЕЛЬ

ХТО КОГО? ВІЙНА ЗА ЛАСЕ
ПРИМІЩЕННЯ ЛІКАРНІ ТРИВАЄ

Продовження історії із закладом читайте згодом.
Журналісти «RIA плюс» відстежують ситуацію
íà áàëàíñ³ ðàéîííî¿ ðàäè ó çâ’ÿçêó
ç ë³êâ³äàö³ºþ ðàéîí³â ïåðåõîäÿòü
ò³é ãðîìàä³, íà òåðèòîð³¿ ÿêî¿ âîíè
ðîçì³ùåí³. Çã³äíî ³ç öèì çàêîíîì,
Òåðíîï³ëüñüêà ðàéîííà ë³êàðíÿ
çíàõîäèòüñÿ â ìåæàõ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, òîìó ìàº ïåðåéòè ó âëàñí³ñòü
ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè.
Òåðíîï³ëüñüêà ì³ñüêà ðàäà ä³º ñòðîãî â ìåæàõ çàêîíó. Ìè çîáîâ’ÿçàí³
çàõèñòèòè ³ çáåðåãòè ìàéíî, ÿêå
ìàº íàëåæàòè ãðîìàä³ Òåðíîïîëÿ ³
íå äàòè éîãî êîìóñü ïðèâëàñíèòè.
Ìåí³ äóæå ïðèêðî, ùî ïîë³òèêàíè
òà êîëèøí³ êåð³âíèêè öüîãî çàêëàäó ïîøèðþþòü íåïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ. Ïðàö³âíèêè ë³êàðí³ ñòàëè
çàðó÷íèêàìè ñïåêóëÿö³é òà ³ãðèù
ïîïåðåäí³õ äèðåêòîð³â».
ПРИВАБИЛА БУДІВЛЯ В ЦЕНТРІ
МІСТА?
Ç ö³ºþ äóìêîþ çîâñ³ì íå çãîäíà
ïàí³ ßðîñëàâà Äîâãóíü.
— Ì³ñüêèé ãîëîâà ïîäàâ ïîçîâ
äî ñóäó ç âèìîãîþ çàáðàòè ó âëàñí³ñòü ì³ñüêî¿ ãðîìàäè áóä³âëþ
ðàéë³êàðí³, à ñàìå — íåðóõîìå
ìàéíî, — ïåðåêîíóº çàñòóïíèê
äèðåêòîðà çàêëàäó. — À ìåáë³, îáëàäíàííÿ, êîëåêòèâ ë³êàðí³ êóäè
ïîä³íóòüñÿ? Ì³ñòî çàíàïàñòèëî çàë³çíè÷íó ë³êàðíþ, ë³êàðíþ êîëèøíüîãî êîìáàéíîâîãî çàâîäó, ó ÷àñòèí³ ïðèì³ùåíü ïåðøî¿ ì³ñüêî¿
ïîë³êë³í³êè ðîçì³ñòèëî ÖÍÀÏ…
Ó íàñ º äîãîâ³ð ç Íàö³îíàëüíîþ

ñëóæáîþ çäîðîâ’ÿ ïðî íàäàííÿ ìåäè÷íèõ ïîñëóã, à öå îçíà÷àº, ùî
ìè ìàºìî âèêîíóâàòè âñ³ ïðèéîìè,
ë³êóâàííÿ ïàö³ºíò³â. À ÿêùî ì³ñòî
çàáåðå ë³êàðíþ, òî Íàö³îíàëüíà
ñëóæáà çäîðîâ’ÿ ðîç³ðâå ç íàìè
äîãîâ³ð, áî ìè íå âèêîíóºìî éîãî
óìîâ, íå íàäàºìî ïîñëóã. ² ë³êàðíÿ
ïåðåñòàíå ³ñíóâàòè.
Ïðîòå Ñåðã³é Íàäàë öå çàïåðå÷óº ³ êàæå, ùî Òåðíîï³ëüñüêà
ðàéîííà ë³êàðíÿ ìàº ïðàöþâàòè,
ÿê ³ ïðàöþº.
Öèòóºìî éîãî ïîçèö³þ, âèêëàäåíó ó Ôåéñáóê-ñòîð³íö³: «Êîëåêòèâ ë³êàðí³ òàêîæ ìàº ïðàöþâàòè.
Òóò, ÿê ³ ðàí³øå, çìîæóòü îòðèìóâàòè ìåäè÷íó äîïîìîãó æèòåë³
Òåðíîï³ëüñüêîãî ðàéîíó, çîêðåìà
³ ïðèëåãëèõ ãðîìàä. Òåðíîï³ëüñüêà ãðîìàäà ãîòîâà ô³íàíñóâàòè
ðîáîòó Òåðíîï³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿
ë³êàðí³, ÿêùî îá‘ºäíàí³ ãðîìàäè
íå çìîæóòü ðîáèòè öüîãî ñàìîñò³éíî. ß êàòåãîðè÷íî ïðîòè ïåðåíåñåííÿ ë³êàðí³ ó Âåëèê³ Á³ðêè
÷è ³íøèé íàñåëåíèé ïóíêò. Ë³êàðíÿ ìàº çáåðåãòèñÿ ³ ïðàöþâàòè
ó öåíòð³ Òåðíîïîëÿ».
Òèì ÷àñîì ïðàö³âíèêè Òåðíîï³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ âèìàãàþòü, ùîá ìåäçàêëàä íå ïåðåäàâàëè
íà áàëàíñ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿
ãðîìàäè, à òàêîæ, ùîá äî ñóäîâîãî
ïðîöåñó äîëó÷èëè ¿õíþ þðèñòêó.
Ñóäîâèé ðîçãëÿä òðèâàº. ², ñõîæå,
æîäíà ³ç ñòîð³í çäàâàòèñÿ íå ïëàíóº. Áî º çà ùî âîþâàòè…

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
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RIA ïëþñ, 24 ëþòîãî 2021

З лікарні  Уже майже рік минув з
того часу, коли у місті з'явилися перші
хворі на коронавірус. В інфекційному
відділенні лікарні швидкої допомоги
перебуває найбільше хворих. У яких
умовах працюють медики, що кажуть
пацієнти та які прогнози на майбутнє —
в ексклюзивному репортажі
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Ïîòðàïèòè âñåðåäèíó ³íôåêö³éíîãî â³ää³ëåííÿ ïåðåñ³÷íà ëþäèíà
íå ìîæå. Ðîäè÷³ õâîðèõ ìîæóòü
ëèøå ïåðåäàâàòè ïåðåäà÷³ ÷åðåç
ìåäèê³â. Íà íàøå ïðîõàííÿ ó çàêëàä³ ïîãîäèëèñÿ ïîêàçàòè òå, ùî
â³äáóâàºòüñÿ çà äâåðèìà.
ВХІД У «БРУДНУ ЗОНУ»
Ó ìåäçàêëàäàõ, äå ë³êóþòü ïàö³ºíò³â ç êîðîíàâ³ðóñîì, º ñâî¿ çîíè
ðèçèêó: «÷èñòà», «ïðîì³æíà» òà
«áðóäíà». Çàâ³äóâà÷êà ³íôåêö³éíîãî â³ää³ëåííÿ Îêñàíà Êàäóáåöü
ðîçïîâ³ëà, ùî ó íèõ «ïðîì³æíî¿»
çîíè íåìàº. Â³ää³ëåííÿ óìîâíî
ðîçä³ëåíå íà «÷èñòó», «áðóäíó» òà
«äóæå áðóäíó» çîíè. Îñòàííÿ — öå
ðåàí³ìàö³ÿ, òàì íàéâàæ÷³ ïàö³ºíòè.
Âõ³ä äî «áðóäíî¿» çîíè — çâè÷àéí³ ïëàñòèêîâ³ äâåð³. Í³ÿêèõ ñòð³÷îê,
ë³í³¿ íà ï³äëîç³, çà ÿêó íå ìîæíà
çàñòóïàòè ÷è ³íøîãî.
Àëå, ùîá ïîòðàïèòè äî ïðèì³ùåíü, äå ïåðåáóâàþòü õâîð³ — ïîòð³áíî îäÿãíóòè êîñòþì á³îëîã³÷íîãî çàõèñòó. Æîäíà ÷àñòèíà ò³ëà
íå ìîæå áóòè â³äêðèòîþ. Îäÿãàòè
çàñîáè çàõèñòó — ïðîöåäóðà, ÿêà
ïîòðåáóº çóñèëü. Ìåäèêè ìîæóòü
ðîáèòè öå øâèäêî. Ñïåðøó îäÿãàþòü ìàñêó-ðåñï³ðàòîð, øàïî÷êó
íà âîëîññÿ òà ïåðøó ïàðó ðóêàâè÷îê. Ðåñï³ðàòîð íàä³éíî ô³êñóþòü — éîãî çàâ’ÿçóþòü, ùîá
íå áóëî í³ÿêèõ ù³ëèí. Äàë³ éäå
îäíîðàçîâèé êîñòþì á³îëîã³÷íîãî
çàõèñòó. Öå êîìá³íåçîí, ÿêèé çàêðèâàºòüñÿ íà çàñò³áêó-áëèñêàâêó.
Íà ðóêè ùå îäíà ïàðà ðóêàâè÷îê.
Íà íîãè — áàõ³ëè, ÿê³ çàâ’ÿçóþòü.

Îñòàíí³é åëåìåíò çàõèñòó — ùèòîê
— ºäèíèé ïðåäìåò, ùî âèêîðèñòîâóþòü ïîâòîðíî, à íå óòèë³çóþòü.
Êîëè îäÿãàºø êîñòþì, ïåðøå
â³ä÷óòòÿ — ñïåêà, ïåðåêîíàâñÿ
íàø æóðíàë³ñò. Õî÷à íàñïðàâä³
â³í ëåãêèé ³ òîíêèé, àëå â íüîìó
íàäçâè÷àéíî æàðêî.
ЧОТИРИ ПОВЕРХИ ПАЦІЄНТІВ
Êîëè îäÿãíóâñÿ — ìîæíà çàõîäèòè äî «áðóäíî¿ çîíè». Ó êîðèäîðàõ — ê³ëüêà êèñíåâèõ êîíöåíòðàòîð³â, àïàðàòè ØÂË. Ñòîÿòü òóìáè
ç ìåäèêàìåíòàìè. Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ òèøà, ÷óòè ëèøå çâóê ðîáîòè
îáëàäíàííÿ.
— Íà ïåðøîìó òà äðóãîìó ïîâåðõàõ â íàñ ïåðåáóâàþòü ïàö³ºíòè
ç âàæêèì ïåðåá³ãîì çàõâîðþâàííÿ,
ÿê³ ïîòðåáóþòü êèñíåâî¿ ï³äòðèìêè, — ðîçïîâ³ëà ë³êàðêà-³íôåêö³îí³ñòêà Ë³ë³ÿ Êóðèëÿê. — Íà òðåòüîìó òà ÷åòâåðòîìó ïîâåðõàõ — ç
ëåãêîþ ôîðìîþ ïåðåá³ãó õâîðîáè.
ПРИХОДЯТЬ ПІД ВІКНА
Âèùå àòìîñôåðà íå íàñò³ëüêè ãí³òþ÷à. Òàì íåìàº «âàæêèõ»
ïàö³ºíò³â. Ëþäè ìàõàþòü ðóêàìè
æóðíàë³ñòó ÷åðåç â³êíî ïàëàòè,
ïîñì³õàþòüñÿ òà ïîêàçóþòü «êëàñ»,
ìîâëÿâ, óæå âñå äîáðå.
Ó ïàëàòàõ, ÿê ìè ïîáà÷èëè, ó ñåðåäíüîìó äî òðüîõ ïàö³ºíò³â. ×îëîâ³êè — ç ÷îëîâ³êàìè, æ³íêè — ç
æ³íêàìè. Õòîñü — ÷èòàº êíèæêó,
õòîñü ñèäèòü ó ñìàðòôîí³, à õòîñü
ðîçìîâëÿº ç ñóñ³äîì ïî ïàëàò³.
Ñï³ëêóºìîñÿ ç îäí³ºþ ç ïàö³ºíòîê. Æ³íêà âæå ï’ÿòü äí³â â ë³êàðí³.
— Ï³äõîïèëà õâîðîáó âäîìà.
Ñïåðøó çàõâîð³â ïëåì³ííèê, ïîò³ì ìàìà, ì³é ³ìóí³òåò òðèìàâñÿ

У коридорах напоготові стоять апарати ШВЛ
та кисневі концентратори

äî îñòàííüîãî, àëå ³ ìåíå õâîðîáà
íå îìèíóëà, — ðîçïîâ³ëà ïàö³ºíòêà
²ðèíà Ëåùèê. — Âèñîêó òåìïåðàòóðó â³ñ³ì äí³â íå ìîãëè çáèòè. Ç
ñ³ìåéíèì ë³êàðåì âèð³øèëè — òðåáà â ë³êàðíþ.
Æ³íêà âæå éäå íà ïîïðàâêó,
êàæå — öå áóëî âàæêî ïñèõîëîã³÷íî
òà ñòðàøíî. Ïîïåðåäó ùå ë³êóâàííÿ.
— Ëÿãëà â ë³êàðíþ ç òåìïåðàòóðîþ 40 ãðàäóñ³â, àëå âæå âñå êðàùå,
ñèäæó áàäüîðà ³ ìîæó ç âàìè ñï³ëêóâàòèñÿ,— ïðîäîâæóº ²ðèíà.— Êîëè
ñêàçàëè, ùî òðåáà ëÿãàòè â ë³êàðíþ — áóâ ñòðàõ, â³ä÷óòòÿ áåçïîðàäíîñò³ òà â³ä÷àþ. Òè íå çíàºø,
ùî òåáå ÷åêàº ïîïåðåäó. Àëå âïîðàòèñü ìåí³ áóëî ç öèì ëåãøå, çàâäÿêè ï³äòðèìö³ ñ³ì’¿ òà äðóç³â. Ìåí³
ïîñò³éíî òåëåôîíóþòü, ïðèõîäÿòü
ï³ä â³êíà, áî ñþäè í³êîãî âïóñòèòè
íå ìîæóòü. ß äóæå äÿêóþ ë³êàðÿì
çà ¿õ ïðîôåñ³éí³ñòü ³ ï³äòðèìêó.
Ïîêè ÿ â ë³êàðí³ — ìîæíà ïåðåîñìèñëèòè ñâîº æèòòÿ, ïî-³íøîìó ñòàâèòèñü äî íüîãî. Ìîæëèâî,
õâîðîáà ìåí³ äàëàñü íå ïðîñòî òàê.
Æ³íêà ïîêàçóº ìàëþíêè ïëåì³ííèêà òà âàëåíòèíêó â³ä ÷îëîâ³êà.
Âîíè ëåæàòü ó íå¿ íà òóìáî÷ö³.
Êîëè â³ä÷óâàºø ï³äòðèìêó áëèçüêèõ — ç õâîðîáîþ áîðîòèñÿ ëåãøå.
Ïàö³ºíòè ç ï³äîçðîþ íà êîðîíàâ³ðóñ òàêîæ º, àëå êîæåí â îêðåì³é
ïàëàò³, äîêè íå ï³äòâåðäÿòü ä³àãíîç.

«Êîëè ñêàçàëè,
ùî òðåáà ëÿãàòè
â ë³êàðíþ — áóâ ñòðàõ,
â³ä÷óòòÿ áåçïîðàäíîñò³
òà â³ä÷àþ. Òè íå çíàºø,
ùî ÷åêàº ïîïåðåäó»
— Ïàö³ºíòè ìàþòü òðèðàçîâå
õàð÷óâàííÿ, ãîäóþòü äîáðå, öå
áåçêîøòîâíî, — ðîçïîâ³ëà Îêñàíà
Êàäóáåöü. — Êàæóòü, ùî ñìà÷íî.
Áàãàòî êàæóòü ð³äíèì, ùîá ¿ì
íå íîñèëè ç äîìó ¿æó. Àëå ïåðåäà÷³, çâè÷àéíî, ìîæíà ïåðåäàâàòè.
Ãîëîâíå — ïîðàäèòèñü ç ë³êàðåì,
ùî ìîæíà, à ÷îãî í³.
Ó ³íôåêö³éíîìó â³ää³ëåíí³ º íåâåëèêà êàïëè÷êà, êóäè ìîæóòü ïðèéòè
ïàö³ºíòè, ùîá ïîìîëèòèñÿ.
Íà âèõîä³ — ïðîöåäóðà äåç³íôåêö³¿. Ñïåðøó òðåáà ïðîéòè äåç³íôåêö³éíó ðàìêó, äå íà êîñòþì
ðîçïèëþþòü àíòèñåïòè÷íèé çàñ³á.
Äàë³ — ïîñòóïîâå çí³ìàííÿ êîñòþìà. Âñå ïîòð³áíî ðîáèòè çà ïðàâèëàìè. Ðóêàâè÷êè îáðîáëÿþòü àíòèñåïòèêàìè ê³ëüêà ðàç³â. Òîðêàòèñü
çîâí³øíüî¿ ñòîðîíè êîñòþìà ÷è
ìàñêè ðóêàìè íå ìîæíà. ¯õ îäðàçó
çáèðàþòü òà ïîì³ùàþòü â ïàêåò äëÿ
óòèë³çàö³¿. Îñòàííÿ îáðîáêà ðóê — ³
ìîæíà éòè â «÷èñòó çîíó».
ВІД ПОСТУПЛЕННЯ
ДО ВИПИСКИ
Ó áóäü-ÿêèé ÷àñ äíÿ òà íî÷³,
ó áóäí³ òà âèõ³äí³ ìåäèêè íàäàþòü
äîïîìîãó õâîðèì. Àëå í³ çàâ³äóâà÷êà, í³ ìåäïðàö³âíèêè íå ìîæóòü
âïëèâàòè íà òå, êîãî áðàòè, à êîãî
í³ íà ãîñï³òàë³çàö³þ.
— Ìè ùîäåííî ïîäàºìî ³íôîðìàö³þ ïðî â³ëüí³ ì³ñöÿ ó â³ää³ëåíí³

ВАДИМ ЄПУР

ТУТ ПЕРЕОСМИСЛЮЮТЬ ЖИТТЯ

Пані Ірина вже одужує. Її підтримують рідні та друзі
³ âîíà çàðàç öåíòðàë³çîâàíî ïåðåäàºòüñÿ íà ïëàòôîðìó ÍÑÇÓ,— ïîÿñíþº Îêñàíà Êàäóáåöü. — ßêùî ñ³ìåéíèé ë³êàð áà÷èòü ïîòðåáó ó ãîñï³òàë³çàö³¿, â³í ïîâèíåí îáîâ’ÿçêîâî âçÿòè åëåêòðîííå ñêåðóâàííÿ ³
ïàö³ºíòà øâèäêà äîñòàâëÿº äî íàñ.
Â³äïîâ³äíî äî ñòàíó ïàö³ºíòà òà
íåîáõ³äíîñò³ ó êèñíåâ³é ï³äòðèìö³
÷è ØÂË, éîãî êëàäóòü ó â³äïîâ³äíó
ïàëàòó ÷è ðåàí³ìàö³þ. Êîëè ëþäèíà, ÿêà áóëà íà êèñíåâ³é ï³äòðèìö³,
éäå íà ïîêðàùåííÿ,— ¿¿ ïåðåâîäÿòü
â ³íøó ïàëàòó, ùîá çâ³ëüíèòè ë³æêî
ç êèñíåì. Òàêîæ ïàö³ºíò³â ðîçïîä³ëÿþòü çà òðèâàë³ñòþ õâîðîáè. Íîâèõ
íå êëàäóòü äî òèõ, õòî âæå îäóæóº.
А ЩО З ЛІКАМИ
Ç ë³êàìè ñèòóàö³ÿ çíà÷íî êðàùà,
í³æ áóëà ðàí³øå. Ìåäèêàìåíòàìè,
ÿê³ âíåñåí³ äî ïðîòîêîë³â ë³êóâàííÿ, ïàö³ºíòè çàáåçïå÷åí³ ìàéæå
ïîâí³ñòþ. ßêùî º ñóïóòí³ õâîðîáè — îêðåì³ ë³êè, ÿêèõ íåìàº
ó ïðîòîêîë³, äîâåäåòüñÿ êóïóâàòè
çà âëàñíèé êîøò.
— Ç çàáåçïå÷åííÿì ó íàñ ïðîáëåì
íåìàº, — êàæå çàâ³äóâà÷êà â³ää³ëåííÿ.— Çâè÷àéíî, º ìåäèêàìåíòè, ÿê³
ïîòð³áí³ íå âñ³ì ïàö³ºíòàì. Äî ïðèêëàäó, ïðåïàðàò «Àêòåìðà», ÿêèé
ïîòð³áåí äëÿ ïðèïèíåííÿ öèòîê³íîâîãî øòîðìó, ó íàñ âæå º, ³ ìè
éîãî âèêîðèñòîâóºìî. Äåÿê³ ë³êè,
ÿê³ âíåñëè äî ïðîòîêîëó ÍÑÇÓ, ìè
ùå î÷³êóºìî. Íà áàç³ íàøîãî ë³êóâàëüíîãî çàêëàäó ìè âèïðîáîâóâàëè
åôåêòèâí³ñòü óêðà¿íñüêîãî ïðåïàðàòó «Á³îâåí». Óæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
íàø çàêëàä éîãî áóäå îòðèìóâàòè.
Ïàö³ºíò ìîæå ïåðåáóâàòè â ë³êóâàëüíîìó çàêëàä³ ð³çíèé ÷àñ. Êîëè
ïàö³ºíò íå ïîòðåáóº íàãëÿäó ë³êàð³â — â³í ìîæå ïðîäîâæèòè ë³êóâàííÿ âäîìà. Îñîáèñò³ ðå÷³ ïàö³ºíòà
ï³ñëÿ âèïèñêè òàêîæ äåç³íô³êóþòü.
ßêùî ëþäèíà ïîìèðàº — ò³ëî
çàãîðòàþòü ó ïðîñòèðàäëî ç äåç³íô³êóþ÷èì ðîç÷èíîì, êëàäóòü
ó ãåðìåòè÷íèé ì³øîê. ßêùî ðîäè÷³
íå ïèøóòü â³äìîâó — ïàòîëîãîàíàòîìè ïðîâîäÿòü ðîçòèí.
ЯКИЙ ЕМОЦІЙНИЙ СТАН
×àñòî ïàö³ºíòè ðåàãóþòü íà êîðî-

íàâ³ðóñíó õâîðîáó îñîáëèâî ãîñòðî.
— Öÿ õâîðîáà äàº óðàæåííÿ ðåöåïòîð³â ñóäèí, — ïîÿñíþº Îêñàíà Êàäóáåöü. — Âîíè º ïî âñüîìó
îðãàí³çì³. Êîðîíàâ³ðóñ ìàº ñâî¿
îñîáëèâîñò³ ïðîò³êàííÿ. Êîãí³òèâí³ ðîçëàäè º ó âñ³õ. Ó êîæíîãî
öå ïðîÿâëÿºòüñÿ ïî-ñâîºìó. ßêùî
ëþäèíà ùå äî êîðîíàâ³ðóñó ìàº ñâî¿
ñëàáêîñò³ òà ïðîáëåìè, òî ³íôåêö³ÿ
öå ëèøå ïîã³ðøóº. Êîâ³ä âèêëèêàº
óðàæåííÿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè. Òîìó
öå â³äîáðàæàºòüñÿ íà åìîö³éíîìó
ñòàí³. Âæå äîâåäåíî, ùî º ³íñóëüòè òà ³íôàðêòè, ÿê³ ñïðîâîêîâàí³
êîðîíàâ³ðóñíîþ ³íôåêö³ºþ. Òîìó
êîãí³òèâí³ ïðîÿâè ³ íàâ³òü ñó¿öèäàëüí³ íàõèëè — öå ïðîÿâ ³íôåêö³¿.
Ìåäèêè íàâ³òü áà÷àòü çàêîíîì³ðíîñò³ åìîö³éíîãî ñòàíó òà ïîäàëüøîãî ïðîò³êàííÿ õâîðîáè ó
ïàö³ºíòà.
— Êîëè ÿ áà÷ó, ùî ïàö³ºíò äóæå
åìîö³éíî ðåàãóº íà âñå, àáî º äåïðåñ³ÿ, òî ðîçóì³þ, ùî â ðåñï³ðàòîðí³é
ôàç³ óðàæåííÿ ëåãåíü áóäå ãëèáøå, — ïðîäîâæóº ìåäèê. — Ùîá
çàïîá³ãòè öüîìó, ïàö³ºíòà ïåðåâîäèìî íà êèñåíü. Ó íàñ ïðàöþº
íåâðîïàòîëîã, ÿêèé òàêîæ îãëÿäàº
õâîðèõ ³ äàº ñâî¿ ðåêîìåíäàö³¿. Ìè
áà÷èìî, ùî ïàö³ºíòè ìîæóòü áóòè
á³ëüø çáóäæåí³ àáî â íèõ äåïðåñèâíèé ñòàí. Àëå öå âñå ïðîÿâ õâîðîáè.
Äî ñâîãî ë³êóâàííÿ ïàö³ºíòè òàêîæ ñòàâëÿòüñÿ ïî-ð³çíîìó. Òàê³
âèïàäêè, êîëè õâîðèé â³äìîâëÿâñÿ
â³ä ïðèéîìó ë³ê³â ÷è ³íøèõ ìåäè÷íèõ ìàí³ïóëÿö³é, ïîîäèíîê³. Òîä³
ë³êàðÿì äîâîäèëîñü ïåðåêîíóâàòè
ëþäåé â íåîáõ³äíîñò³ ë³êóâàííÿ.
Àëå ÷àñò³øå ïàö³ºíòè, êîëè â³ä÷óâàþòü ïîêðàùåííÿ ñòàíó, õî÷óòü
÷èìøâèäøå âèïèñàòèñü ç ë³êàðí³,
õî÷à öå ùå ðîáèòè çàðàíî. Áóâàþòü
³ òàê³ âèïàäêè, êîëè ëþäè ï³ñëÿ
îäóæàííÿ áîÿëèñü âèïèñóâàòèñÿ.
Ðîáîòà ìåäèêà — íåëåãêà. Öå
âàæêî ³ ô³çè÷íî, ³ ïñèõîëîã³÷íî.
Îñîáëèâî âàæêî áóëî íà ïî÷àòêó
ïàíäåì³¿. Âñ³ áîÿëèñü ï³äõîïèòè
³íôåêö³þ ÷è ïðèíåñòè ¿¿ äîäîìó.
Ë³êàð³ çàêëèêàþòü äáàòè ïðî
ñâîº çäîðîâ’ÿ. Íå âàðòî ³ãíîðóâàòè êàðàíòèíí³ íîðìè. Öå ðÿòóº
æèòòÿ.
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ВБИВСТВО СТУДЕНТА. ЧОМУ
ЗАСІДАННЯ СУДУ ХОЧУТЬ ЗАКРИТИ?
ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44,
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

Ñóäîâèé ðîçãëÿä ðåçîíàíñíîãî
âáèâñòâà ³íîçåìíîãî ñòóäåíòà Åð³òüº
ðîçïî÷àâñÿ 17 ëþòîãî ó Òåðíîï³ëüñüêîìó ì³ñüêðàéîííîìó ñóä³.
ЧОМУ РАНІШЕ ЗАСІДАННЯ
ПЕРЕНОСИЛИ
Êðàéíº ï³äãîòîâ÷å çàñ³äàííÿ
ó ñïðàâ³ â³äáóëîñü 9 ãðóäíÿ 2020 ð.
Îäíàê, ñóä íå çì³ã ðîçïî÷àòè
ïîâíîö³ííå ï³äãîòîâ÷å çàñ³äàííÿ,
îñê³ëüêè 9 ãðóäíÿ äî ñóäîâî¿ çàëè
íå ç'ÿâèëàñü îô³ö³éíèé ïðåäñòàâíèê
ï³äñóäíî¿ — ¿¿ ìàìà. ×åðåç àäâîêàò³â
æ³íêà ïåðåäàëà, ùî õâîð³º. Á³ëüøå
ä³â÷èíó ïðåäñòàâëÿòè íå ì³ã í³õòî.
Áàòüêà ó íå¿ íåìàº, áàáóñÿ íå ìîæå
ñàìîñò³éíî õîäèòè. Ñîëîì³¿ â ñóä³
ïîòð³áåí ïðåäñòàâíèê, áî íà ìîìåíò éìîâ³ðíîãî â÷èíåííÿ çëî÷èíó
âîíà ùå íå áóëà ïîâíîë³òíüîþ.
Íàãàäàºìî, ó âáèâñòâ³ ³íîçåìíîãî ñòóäåíòà ï³äîçðþþòü 18-ð³÷íó
ñòóäåíòêó Ñîëîì³þ. Åð³òüº âáèëè âíî÷³ 9 òðàâíÿ 2020 ð. Ó éîãî
ñìåðò³ çàï³äîçðèëè òîä³ ùå 17-ð³÷íó
Ñîëîì³þ. ×åðåç ê³ëüêà äí³â ï³ñëÿ
âáèâñòâà ä³â÷èí³ âèïîâíèëîñü 18.
¯é îáðàëè ì³ðó çàïîá³æíîãî çàõîäó — òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç ïðàâîì
âíåñåííÿ çàñòàâè 315 òèñ. ãðí.
Ñïðàâó ðîçãëÿäàº êîëåã³ÿ ñóää³â.
Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ — Þð³é Äçþáàíîâñüêèé, ñóää³ — ó÷àñíèêè êîëåã³¿:
Ëþáîìèð Áàçàí, Îëåã Õîëÿâà.
Íà ïîïåðåäíüîìó çàñ³äàíí³
ï³äîçðþâàíà êðè÷àëà äî æóðíàë³ñò³â: «Âèì³òàéòåñü çâ³äñè». Áóëî

ïîäàíî òàêîæ êëîïîòàííÿ ïðî çàêðèòå çàñ³äàííÿ. Âîíà ïðîñèëà ¿¿
íå çí³ìàòè.
Äî ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³ ñóä
âñå æ äîçâîëèâ ïðèñóòí³ñòü æóðíàë³ñò³â. Ïðîòå ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ
çâåðíóâñÿ äî ïðåäñòàâíèê³â ÇÌ²
ç ïðîõàííÿì áóòè òîëåðàíòíèìè
äî ï³äñóäíî¿, çâàæàòè íà ¿¿ ïðàâà,
òà ó êàäð³ ïîêàçóâàòè ëèøå ñóäîâó
çàëó òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â ïðîöåñó.
À Ñîëîì³ÿ ïðîñèëà â³äïóñòèòè ¿¿
ï³ä äîìàøí³é àðåøò.
Ä³â÷èíà íàãîëîøóâàëà: íà ì³ñö³

ІРИНА БЕЛЯКОВА

«Вимітайтеся!»  Минуле засідання
почалось з таких слів підозрюваної у бік
журналістів. Цього разу Соломія ані слова
не казала. Проте журналістам, як і раніше,
заборонили її фотографувати. Розгляд
справи, скоріш за все, буде закритим

Під час засідання 17 лютого у суді були присутніми як сама підозрювана,
так і її законна представниця — мама. Дівчина, на відміну від попередніх
судових засідань, поводилася більш стримано
Òàêîæ Ñîëîì³ÿ ïîñêàðæèëàñü
íà ïðèñóòí³ñòü æóðíàë³ñò³â òà çàçíà÷èëà, ùî äîñ³ ïðîòè òîãî, ùîá
ïðåäñòàâíèêè ÇÌ² áóëè íà çàñ³äàííÿõ.
— Âè á áà÷èëè, ùî ö³ «òâàð³. ìðàç³» ïîíàïèñóâàëè â ñîöìåðåæàõ, —
äîäàëà âîíà.
Íà ïîïåðåäíüîìó çàñ³äàíí³ ó ñóäîâ³é çàë³ áóëà ³ ïîòåðï³ëà ó ñïðàâ³ — ð³äíà ñåñòðà Åð³òüº Åøë³.
Âîíà ïðèéøëà ³ç ïåðåêëàäà÷åì òà
ïîäðóãîþ, ÿêà ¿¿ ï³äòðèìóâàëà. Ï³ä
÷àñ ïåðåðâè Åøë³ ïîñï³ëêóâàëàñÿ
ç æóðíàë³ñòàìè. Âîíà ñêàçàëà, ùî,
íà ¿¿ äóìêó, â æîäíîìó ðàç³ Ñîëîì³ÿ íå ìàº áóòè íà âîë³, àäæå âîíà
íåáåçïå÷íà äëÿ ñóñï³ëüñòâà. Ó ñóäó
Åøë³ âèìàãàòèìå äîâ³÷íîãî óâ'ÿçíåííÿ äëÿ âèííîãî ó ñìåðò³ áðàòà.
Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ Ñîëîì³¿ Ò. âèñóíóòî ï³äîçðó
çà ÷. 1 ñò. 115 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå —
óìèñíå âáèâñòâî 24-ð³÷íîãî ³íîçåìíîãî ñòóäåíòà, ùî º îñîáëèâî
òÿæêèì çëî÷èíîì; ñàíêö³ÿ ñòàòò³
ïåðåäáà÷àº â³ä 7 äî 15 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.
Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ 17 ëþòîãî ó ñóä³
áóëè ïðèñóòí³ìè ÿê ñàìà ï³äîçðþâàíà, òàê ³ ¿¿ çàêîííà ïðåäñòàâíè-

Àäâîêàòè Ñîëîì³¿
ïîäàëè êëîïîòàííÿ,àáè
ñïðàâà ñëóõàëàñÿ ó
çàêðèòîìó ðåæèì³.
Ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ,
àäâîêàò Åøë³ òàêîæ
â ìîìåíò âáèâñòâà áóëè çîâñ³ì ³íø³
ëþäè, ³ àæ í³ÿê íå âîíà. Çãàäóâàëà
ñï³âìåøêàíêó. Ìîâëÿâ, ó ïðîòîêîëàõ ñïî÷àòêó áóëî âêàçàíî, ùî
øâèäêó âèêëèêàëà ñóñ³äêà, ïîò³ì,
ùî â³í ñàì âèêëèêàâ øâèäêó.
ХОЧУТЬ ЗАКРИТОГО РЕЖИМУ
— Î÷åâèäíî, ïîë³ö³ÿ ìàëà îïèòàòè òà âçÿòè ï³ä ï³äîçðó òó ëþäèíó,
ÿêà áóëà íà ì³ñö³ â ìîìåíò, êîëè
ïðè¿õàëà ïîë³ö³ÿ, àëå îñê³ëüêè ñë³äñòâó íåâèã³äíî áóëî çâèíóâà÷óâàòè
³íîçåìêó — âîíè âèð³øèëè «ñïèõíóòè» öå âñå íà ìåíå, — çàÿâèëà
ä³â÷èíà ó ñóä³. — ß ââàæàþ, ùî
âñ³ äîêàçè ñôàëüñèô³êîâàí³.

öÿ — ìàìà. Ä³â÷èíà, íà â³äì³íó
â³ä ïîïåðåäí³õ ñóäîâèõ çàñ³äàíü,
íèí³ ïîâîäèëàñü ñòðèìàíî — â³ä
íå¿ íå ÷óëè àí³ ñëîâà, çà âèíÿòêîì,
õ³áà, â³äïîâ³äåé íà çàïèòàííÿ ñóää³.
Ñåñòðà óáèòîãî ïåðå¿õàëà äî ³íøîãî ì³ñòà. Êàæå, íàäòî áîëÿ÷å…
Ìèëå ä³â÷à â ÷åðâîí³é êóðòö³,
÷îðí³é ìàñö³ òà õóòðÿí³é øàïö³ ç
êóìåäíèìè âóøêàìè — òàê³ ðå÷³
çàçâè÷àé íîñÿòü ï³äë³òêè. ßêáè
ìè çóñòð³ëèñü íà âóëèö³, íàâðÿä
÷è ñêàçàâ áè, ùî ä³â÷à ï³äîçðþþòü
ó ñêîºíí³ âáèâñòâà.
Ó çàë³ öüîãî äíÿ íå áóëî ñåñòðè
çàãèáëîãî ñòóäåíòà, õî÷à äî öüîãî Åøë³ íå ïðîïóñòèëà æîäíîãî
çàñ³äàííÿ. ßê ïîÿñíèâ ¿¿ àäâîêàò
Ñåðã³é Õëºáí³êîâ, ä³â÷èíà ïåðå¿õàëà
äî Îäåñè, òàì òåïåð ³ ïðîæèâàº.
Íàâ÷àííþ öå íå øêîäèòü, áî ïðîöåñ â³äáóâàºòüñÿ îíëàéí. À â Òåðíîïîë³ Åøë³ æèòè íå ìîæå — íàäòî
áîëþ÷³ ñïîãàäè òà âðàæåííÿ â íå¿
çàëèøèëèñü â³ä íàøîãî ì³ñòà.
Ñêàðãàìè íà ä³¿ ïðîêóðàòóðè òà
îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ,
íà ïðîòèïðàâíó áåçä³ÿëüí³ñòü ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ òà íåçàêîíí³ ä³¿ ïðàö³âíèê³â ïîë³ö³¿ ï³ä ÷àñ
îáøóêó — îñü íåïîâíèé ïåðåë³ê

10 ñêàðã, ÿê³ îñòàíí³ì ÷àñîì ïîäàëè àäâîêàòè ï³äîçðþâàíî¿ òà ¿¿
ìàìà. Ó ñóä³, äî ðå÷³, âèÿâèëîñü
ëèøå òðè ç íèõ. À, âðàõîâóþ÷è, ùî
êîæíà ç³ ñêàðã áóëà íà ëèñò³â 7–10,
ïîòð³áåí ÷àñ äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç³
çì³ñòîì. Òîìó ñïðàâó ïåðåíåñëè
íà 24 ëþòîãî.
Íàâðÿä ÷è æóðíàë³ñòàì äîâåäåòüñÿ ïîáóâàòè íà íàñòóïíîìó
çàñ³äàíí³. Àäâîêàòè Ñîëîì³¿ ïîäàëè
êëîïîòàííÿ, àáè ñïðàâà ñëóõàëàñü
ó çàêðèòîìó ðåæèì³. Ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ, àäâîêàò Åøë³ òàêîæ. Òîìó,
ñêîð³ø çà âñå, çàñ³äàííÿ íàäàë³ â³äáóâàòèìåòüñÿ â çàêðèòîìó ðåæèì³.
Íàãàäàºìî, ñàìå â çàêðèòîìó ðåæèì³, ÿêùî çãàäóâàòè ðåçîíàíñí³
çëî÷èíè îñòàíí³õ ðîê³â, â³äáóâàþòüñÿ ñëóõàííÿ ó ×îðòêîâ³ ñïðàâè
âáèâñòâà âèïóñêíèö³ ç Âèøí³âöÿ
²ðèíêè Ìóêî¿äè. Ó âáèâñòâ³ òà
çãâàëòóâàíí³ â íåïðèðîäíèé ñïîñ³á çâèíóâàòèëè Âàñèëÿ Ãíàòþêà.
Â ìîìåíò ñêîºííÿ çëî÷èíó ³ â³í, ³
²ðèíêà áóëè íåïîâíîë³òí³ìè. Òàêîæ éäåòüñÿ ïðî «ñòàòåâèé çëî÷èí», òîìó ñïðàâó çàêðèëè.
Ó âèïàäêó ç Ñîëîì³ºþ òà Åð³òüº
òàêîæ éäåòüñÿ ïðî íåïîâíîë³òíþ
ï³äîçðþâàíó òà ñòàòåâ³ çëî÷èíè.

Повернулися всі: в Тернополі
зустріли військових із зони ООС
ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ

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

Бригада військових повернулася додому у повному складі

 Â³éñüêîâîñëóæáîâö³ 44 îêðåìî¿
àðòèëåð³éñüêî¿ áðèãàäè ³ìåí³ Äàíèëà Àïîñòîëà îñü óæå â³ñ³ì ðîê³â
çàõèùàþòü ñóâåðåí³òåò Óêðà¿íè
íà ¿¿ ñõ³äíèõ êîðäîíàõ.
Áðèãàäà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â
ïîâåðíóëàñÿ äîäîìó ó ïîâíîìó
ñêëàä³, à ñê³ëüêè ñàìå îñ³á, êàæóòü — â³éñüêîâà òàºìíèöÿ.
Ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé, ç íàãîäè
ïîâåðíåííÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â,
âèñòóïèëè ïðåäñòàâíèêè îáëàñíî¿

âëàäè òà äóõîâåíñòâà.
Ç ïðèâ³òàííÿì òà áëàãîñëîâåííÿì äî â³éñüêîâîñëóæáîâö³â
çâåðíóâñÿ ºïèñêîï Òåðíîï³ëüñüêî-Çáîð³âñüêî¿ àðõ³ºïàðõ³¿
ÓÃÊÖ Òåîäîð.
— Â³éñüêîâîñëóæáîâö³ íàéêðàùå çíàþòü ö³íí³ñòü æèòòÿ, — ìîâèâ â³í. — Íà ¿õíþ äîëþ ïðèïàëî
âàæêå çàâäàííÿ — çàõèùàòè áàòüê³âùèíó, àëå ö³íóâàòè òà ëþáèòè
æèòòÿ âîíè â÷àòü ³ ìèðíèõ æèòåë³â ó Òåðíîïîë³ òà ³íøèõ ì³ñòàõ.
Õî÷åòüñÿ ïîäÿêóâàòè ¿ì çà òå, ùî

êîæíîãî äíÿ âîíè ãîòîâ³ â³ääàòè
æèòòÿ çà ñâî¿õ áðàòà ÷è ñåñòðó.
Äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â âèñòóïèâ ³ â³éñüêîâèé îðêåñòð.
— Õî÷ó ïîäÿêóâàòè Áîãó, ùî
ïîâåðíóâ âñ³õ æèâèìè òà çäîðîâèìè, à òàêîæ êîìàíäèðàì, ÿê³
çáåðåãëè â³éñüêîâîñëóæáîâö³â
¿õ ðîäèíàì, ÿê³ ÷åêàëè òà ï³äòðèìóâàëè. Â³éñüêîâ³ ç ÷åñòþ òà
ã³äí³ñòþ âèêîíàëè áîéîâå çàâäàííÿ, — ï³äñóìóâàâ êîìàíäèð 44
îêðåìî¿ àðòèëåð³éñüêî¿ áðèãàäè
Ðîìàí Äóä÷åíêî.
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ЛІКАРНЯНІ БАТЬКАМ НЕ ДАЮТЬ

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

Óñ³õ ä³òåé ³ç ñàäî÷êà ¹ 26, ùî
íà âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, â³äïðàâèëè íà ñàìî³çîëÿö³þ íà 11 äí³â.
Çàêëàä çàêðèëè, áî îäíà ç ïðàö³âíèöü çàõâîð³ëà íà COVID-19.
ßê âèÿâèëîñü, ó ñàäî÷êó ðàí³øå çàõâîð³ëè ùå äâîº. Òî ÷îìó
ïîòðåáà ó ñàìî³çîëÿö³¿ âèíèêëà
ëèøå òåïåð, çàïèòóþòü áàòüêè.
² íàð³êàþòü, ùî ä³òåé íåìà äå
ïîä³òè.
Ïèòàííÿ ïðàâîì³ðíîñò³ ä³é êåð³âíèöòâà çàêëàäó ï³äíÿëà ìàìà
âèõîâàíöÿ ñàäî÷êà ¹ 26 Lilia
Osadcha ó ãðóï³ «Áàòüêè sos», ùî
ó Ôåéñáóö³. Æ³íêà íàïèñàëà, ùî
áàòüêàì ó âñ³õ ãðóïàõ áóëî ðîç³ñëàíî íàñòóïíå ïîâ³äîìëåííÿ. «Ç
ìåòîþ çáåðåæåííÿ çäîðîâ'ÿ ä³òåé
òà ó çâ'ÿçêó ³ç çàõâîðþâàííÿì ïðàö³âíèêà çàêëàäó íà COVID, ìè
âèìóøåí³ ï³òè íà ñàìî³çîëÿö³þ
ç 18.02.2021 ðîêó ïî 26.02.2021 ð.
×åêàºìî ä³òîê â ñàäî÷êó 1 áåðåçíÿ
ç äîâ³äêàìè».
«Ó ä³àëîç³ ç âèõîâàòåëÿìè âäàëîñÿ ç'ÿñóâàòè, ùî õâîðà îäíà
ëþäèíà, àëå âîíà êîíòàêòóâàëà
ç³ âñ³ìà ãðóïàìè ä³òåé ³ ïðàö³âíèêàìè, — ïèøå æ³íêà. — Òîáòî
÷åðåç îäíó ëþäèíó, ÿêà çàõâîð³ëà,
ö³ëèé ñàäîê â³äïðàâèëè íà êàðàíòèí. Äî òîãî æ, íå íà 14,
à íà 11 äí³â. Ð³øåííÿ êåð³âíèöòâà
íåçðîçóì³ëå».
Ó êîìåíòàðÿõ ÷èìàëî áàòüê³â
îáóðþâàëèñü, ùî ä³òåé ïîä³òè
í³äå, à äîâ³äêè, ÿê³ âèìàãàþòü
ïðè ïîâåðíåíí³ ä³òîê äî ñàäî÷êà, íåçàêîíí³. ×èìàëî é òèõ,
õòî äàâàâ ïðàêòè÷í³ ïîðàäè òà
íàãîëîøóâàâ, ùî ïðè ñàìî³çîëÿö³¿ äàþòü ë³êàðíÿíèé. Ùîïðàâäà, îïëà÷óþòü ëèøå 50%
â³ä çàðïëàòè.

ОДНА ЛЮДИНА ЗАХВОРІЛА —
ЗАКРИВАЮТЬ ВЕСЬ ЗАКЛАД
«Òàê, ÿêùî îäíà ëþäèíà, ÿêà
õîäèëà ïî âñüîìó ñàäî÷êó, òî çàêðèâàþòü çàêëàä, — ïèøå Þëÿ
Ïàâë³âíà. — Áàòüêè, à âè íå ïåðåæèâàºòå çà ñâî¿õ ä³òåé? Çâ³ñíî,
ñàìî³çîëÿö³ÿ».
14 äí³â êàðàíòèíó ðàõóþòü â³ä
ìîìåíòó çäà÷³ òåñòó, ïîÿñíèëà
Þë³ÿ Æìóäåíêî. Òîìó 11. Ð³øåííÿ, ïåðåêîíàíà æ³íêà, — ïðàâîì³ðíå.
— Ìè ï³ñëÿ õâîðîáè áðàëè
äîâ³äêó ä³òÿì ïðî òå, ùî âîíè
ìîæóòü â³äâ³äóâàòè íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, âîíà â³äð³çíÿºòüñÿ ôîðìîþ, õî÷à â÷èòåëü ãîâîðèëà, ùî
äîñòàòíüî ³ çàïèñêè â³ä áàòüê³â, —
ïîä³ëèëàñü ïàí³ Þë³ÿ.

×èìàëî áàòüê³â
îáóðþâàëèñÿ, ùî ä³òåé
ïîä³òè í³äå, à äîâ³äêè,
ÿê³ âèìàãàþòü ïðè
ïîâåðíåíí³ ä³òîê äî
ñàäî÷êà, íåçàêîíí³
Çâè÷àéíî, ð³øåííÿ ïðàâîì³ðíå,
ï³äòðèìàëà ¿¿ Ëþäìèëà Ñàïîëîâè÷.
— Àëå äëÿ òîãî, ùîá òàê ï³êëóâàòèñÿ ïðî ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â,
äèðåêòîð çàêëàäó ïîâèíåí áóòè
Ëþäèíîþ ç âåëèêî¿ ë³òåðè! — ïåðåêîíàíà Ëþäìèëà Ñàïîëîâè÷. —
Êðàùå 11 äí³â êàðàíòèíó, í³æ
ñâ³÷å÷êà â ïîñò³. ² äî òîãî ÷àñó,
äîêè ëþäè öüîãî íå çðîçóì³þòü,
òàê ³ áóäåìî âèìèðàòè.
ЩО КАЖУТЬ У ЗАКЛАДІ
Òåðíîï³ëüñüêèé äîøê³ëüíèé
íàâ÷àëüíèé çàêëàä ¹ 26 âæå
çàêðèòèé. Çàâ³äóâà÷êà ñàäî÷êà
Òåòÿíà Ïî÷èíîê ïåðåêîíóº, ùî

Коли лікарняні не передбачені?
АНДРІЙ
АРТИМОВИЧ,
ДИРЕКТОР КНП
«ТЕРНОПІЛЬСЬКА
МІСЬКА ДИТЯЧА
КОМУНАЛЬНА
ЛІКАРНЯ»:

— Якщо дорослий перебуває
на самоізоляції, лікарняний листок
видають. Якщо на COVID захворі-

ла дитина — батькам, хто за нею
доглядатиме, видають листок непрацездатності. Якщо на самоізоляції дитина, згідно з інструкцією
№ 445, батькам рекомендують
брати планову відпустку чи відпустку за власний рахунок. Дана
інструкція не передбачає лікарняного листка для дорослого, якщо
на самоізоляції перебуває дитина.

ФОТО ІНТЕРНЕТ

Проблема  Рішення керівника закладу
про ізоляцію незрозуміле: чому саме
на 11 днів, нарікають батьки. Та думають,
куди подіти дітей на цей час. Адже
лікарняний по контакту не передбачений.
А ще не розуміють, чому потрібно надавати
якісь довідки, якщо їхні малюки не хворіли.
Якщо хвора одна з працівників, чому
змусили ізолюватися усіх? Як чиновники
пояснюють ситуацію — у матеріалі

Тернопільський дошкільний навчальний заклад №26 ще закритий. Завідувачка садочка
Тетяна Починок переконує, що рішення закрити заклад приймали після консультації з
фахівцями. Загалом у садочку зараз хворі троє працівників
ð³øåííÿ çàêðèòè çàêëàä íà ñàìî³çîëÿö³þ äàëîñü íåïðîñòî. ²
ïðèéìàëà éîãî íå îäíîîñ³áíî,
à ï³ñëÿ êîíñóëüòàö³¿ ç ôàõ³âöÿìè.
— Ó ïîíåä³ëîê, 15 ëþòîãî,
ïðàö³âíèöÿ çàêëàäó çâåðíóëàñü
â ïîë³êë³í³êó, âîíà ïîãàíî ïî÷óâàëàñü, — ðîçïîâ³ëà Òåòÿíà
Ïî÷èíîê. — Çãîäîì ¿¿ íàïðàâèëè íà ÏËÐ, ³ â³í ï³äòâåðäèâ, ùî
ó íå¿ COVID — ðåçóëüòàò áóâ
ïîçèòèâíèì.
Æ³íêà ïðîâîäèòü çàíÿòòÿ ó âñ³õ
â³êîâèõ ãðóïàõ, êîíòàêòóº ç³ âñ³ìà âèõîâàòåëÿìè ³ ïðàö³âíèêàìè. Â îäíîìó êàá³íåò³ ïåðåáóâàº
ðàçîì ç äâîìà ìóçïðàö³âíèêàìè,
à ò³, ó ñâîþ ÷åðãó, òåæ êîíòàêòóþòü ç³ âñ³ìà âèõîâàíöÿìè. Òîìó,
àáè íå íàðàæàòè íà íåáåçïåêó ÿê
ä³òåé, òàê ³ ³íøèõ ïðàö³âíèê³â,
óõâàëèëè ð³øåííÿ ïðî ñàìî³çîëÿö³þ.
— Ïåðåä òèì ìè ðàäèëèñü ç
óïðàâë³ííÿì îñâ³òè, êîíñóëüòóâàëèñü ç ôàõ³âöÿìè Ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó, — çàïåâíÿº Òåòÿíà
Ïî÷èíîê. — Çàãàëîì ó íàñ çàðàç
õâîð³ òðîº ïðàö³âíèê³â.
Â îäí³º¿ ç âèõîâàòåëüîê òåñò
áóâ íåãàòèâíèì, õî÷à º á³ëüø³ñòü
ñèìïòîì³â íåäóãè. Íà COVID
çàõâîð³ëà ùå é ìåäïðàö³âíèöÿ.
Àëå âîíà ïðàöþâàëà çà ñóì³ñíèöòâîì, áóëà ó ñàäî÷êó, óìîâíî,
â³ä 16 äî 18 ãîä., ç ä³òüìè íå êîíòàêòóâàëà, ó êàá³íåò³ çàïîâíþâàëà
äîêóìåíòè. Òîìó, êîëè çàõâîð³ëà ìåäñåñòðà, íà ³çîëÿö³þ ñàäîê
íå ï³øîâ, çàïåâíÿº êåð³âíèê çàêëàäó.
ІНШОГО ВИХОДУ НЕМАЄ?
— Ïåðåäóñ³ì, ìè õâèëþºìîñü
çà ä³òåé ³ ï³êëóºìîñü ñàìå ïðî
íèõ, — çàïåâíèëà Òåòÿíà Ïî÷èíîê. — ßêáè, íå äàé Áîã, ÿêàñü
äèòèíà çàõâîð³ëà á, à â³ä öüîãî
çàðàç í³õòî íå çàñòðàõîâàíèé, ùî
òîä³ áàòüêè ãîâîðèëè á? Ó ïðàö³âíèê³â òàêîæ ñâî¿ ñ³ì’¿, ä³òè. Öå æ

ДОВІДКА
Окрім садочка, у Тернополі зараз
перебувають на самоізоляції і кілька
класів у школах. Є ті, що захворіли
на грип чи COVID.
Станом на ранок 18 лютого на грип
хворіють 1201 учень, на коронавірус ще шестеро дітей. Педпрацівників на грип 5, а COVID 8. Що

стосується окремих класів в окремих закладах, на дистанційному
навчанні зараз по одному класу у школах №№ 4, 15 та 3. Два
класи навчаються дистанційно
у 17 школі. Там братик і сестричка, які навчаються в 4 та 11 класах,
захворіли на ковід.

ÿêó ê³ëüê³ñòü ëþäåé ìè íàðàæàëè á íà íåáåçïåêó, ÿêáè óõâàëèëè
³íøå ð³øåííÿ? Ïðîñèìî áàòüê³â ç
ðîçóì³ííÿì äî öüîãî ïîñòàâèòèñü.
Ñàìî³çîëÿö³ÿ, ïîâ³ðòå, íå âèã³äíà
àí³ ¿ì, àí³ íàì. Àëå ³íøîãî âèõîäó
íåìàº.
×îìó ñàìå òàêà ê³ëüê³ñòü äí³â —
14 ä³á ðàõóþòü â³ä ïîíåä³ëêà, â³äêîëè ïðàö³âíèöÿ çàõâîð³ëà. Âæå
÷åòâåð. Òîìó ³çîëÿö³ÿ òðèâàòèìå
ìåíøå, àí³æ äâà òèæí³.
Ð³øåííÿ íåïðîñòå ³ íå ïðèéìàëîñü îäíîîñ³áíî, ï³äòâåðäèëà çàñòóïíèöÿ íà÷àëüíèö³ óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè òà íàóêè ì³ñüêðàäè ²ðèíà
Ñóì.
— Êîëè íàì íàäõîäèòü ³íôîðìàö³ÿ ïðî íàÿâí³ñòü ³íô³êîâàíèõ
íà COVID, ìè çâ’ÿçóºìîñü ç³ ñïåö³àë³ñòàìè Ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó,
³ ñàìå âîíè íàäàþòü ðåêîìåíäàö³¿
êåð³âíèêó çàêëàäó, ÿê ïîòð³áíî
ä³ÿòè â ò³é ÷è ³íø³é ñèòóàö³¿, —
ïîÿñíèëà ïðîöåäóðó ²ðèíà Ñóì. —
ßêùî ïðàö³âíèê íå êîíòàêòíèé ç
³íøèìè ÷è ìàëî êîíòàêòíèé, â³í
éäå íà ë³êàðíÿíèé, ùîäî ³íøèõ,
¿õí³é ñòàí çäîðîâ’ÿ ï³ä ñïîñòåðåæåííÿì.
Ó äàí³é ñèòóàö³¿ çàõâîð³ëà ïðàö³âíèöÿ, ÿêà êîíòàêòóº ç óñ³ìà
ä³òêàìè â ñàäî÷êó. Òîìó ð³øåííÿ
ïðî ñàìî³çîëÿö³þ óõâàëþâàëè íàñàìïåðåä, àáè óáåçïå÷èòè ä³òåé.
Ùîäî äîâ³äîê, ÿê³ âèìàãàþòü
ó áàòüê³â, ²ðèíà Ñóì êàæå, ùî
òàêó ìàº íàäàòè êîæíà äèòèíà,
ÿêà íå â³äâ³äóº çàêëàä á³ëüøå

òðüîõ äí³â. Ïîò³ì ïåä³àòð íàäàº
ñâ³é âèñíîâîê, ùî öÿ äèòèíà
íå ïåðåáóâàëà ó êîíòàêò³ ç õâîðèìè — ñ³ìåéí³ ïåä³àòðè ìàþòü
ôîðìó äîâ³äêè, ÿêó ïîòð³áíî íàäàòè ó çàêëàä.
Îñâ³òí³é îìáóäñìåí Ñåðã³é
Ãîðáà÷îâ çàïåðå÷óº ö³ âèìîãè
òà íàãîëîøóº, âîíè — íåçàêîíí³.
«Â óìîâàõ êîðîíàâ³ðóñíî¿
ïàíäåì³¿ ïðîòèåï³äåì³÷í³ çàõîäè
â äèòñàäêàõ ìàþòü çä³éñíþâàòèñÿ,
âðàõîâóþ÷è âèìîãè íàêàçó ÌÎÇ
â³ä 24.03.2016 ¹ 234 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ñàí³òàðíîãî ðåãëàìåíòó
äëÿ äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â». Äëÿ òîãî, ùîá äèòèíà,
ÿêà îäóæàëà ï³ñëÿ çàõâîðþâàííÿ,
çíîâó ìîãëà â³äâ³äóâàòè äèòñàäîê,
áàòüêè ïîâèíí³ ïðèíåñòè ìåäè÷íó
äîâ³äêó â³ä ïåä³àòðà àáî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ç ðåêîìåíäàö³ÿìè ïðî
³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ðåæèìó äèòèíè â äèòñàäêó íà ïåðø³
10–14 äí³â.
Íàãîëîøóºìî, ÿêùî æ äèòèíà
òèì÷àñîâî íå â³äâ³äóâàëà çàêëàä
äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè ç ³íøèõ ïðè÷èí, íå ïîâ’ÿçàíèõ ³ç õâîðîáîþ, é
îçíàê ³íôåêö³éíîãî çàõâîðþâàííÿ
ó íå¿ íåìàº — ¿¿ çîáîâ’ÿçàí³ ïðèéíÿòè äî äèòñàäêà áåç æîäíèõ äîâ³äîê (ïóíêò 2, ðîçä³ë 12 Ñàí³òàðíîãî ðåãëàìåíòó bit.ly/3mhWa4C).
Îòæå, âèìàãàòè äîâ³äêó â³ä áàòüê³â çàêëàä äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè ìîæå
ò³ëüêè ÿêùî äèòèíà õâîð³ëà», —
öèòóºìî. Òî ïðî ÿê³ äîâ³äêè ìîæå
éòè ìîâà?
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КОЛИ ІНТЕРНЕТ НЕБЕЗПЕЧНИЙ
ì³íóâàíí³; ïîòðåáè â àãðåñ³¿ òà
çàïîá³ãàíí³ íåáåçïåêè.

НАТАЛІЯ СУМСЬКА

Ãðà ç³ ñìåðòþ äëÿ íåñôîðìîâàíî¿ äèòÿ÷î¿ ïñèõ³êè çäàºòüñÿ
ñïîñîáîì äîâåñòè ñì³ëèâ³ñòü,
ìóæí³ñòü, âåç³ííÿ, âèíÿòêîâ³ñòü.
Àëå, íà æàëü, ÷àñòî âñå çàê³í÷óºòüñÿ òðàã³÷íî. ßê ä³çíàòèñÿ, ÷è
â áåçïåö³ âàø³ äîíüêè-ñèíè, ÿê
ñïðÿìóâàòè ¿õ åíåðã³þ íà ö³êàâ³
òà áåçïå÷í³ ñïðàâè? Ïîðàäè, ÿê³
ñòàíóòü ó íàãîä³ êîæíîìó ç íàñ,
äàþòü ñïåö³àë³ñòè ÊÍÏ «Òåðíîï³ëüñüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à êîìóíàëüíà ë³êàðíÿ».
Ïî÷íåìî ç òîãî, ùî â ³íòåðíåò³ ÿê êîðèñíå, òàê ³ íåáåçïåêà
õîäÿòü ïîðó÷. Íàñïðàâä³ æ íàâ³òü íåâåëè÷êèé îíëàéí-â³çèò
äèòèíè ìîæå ñïðè÷èíèòè äóæå
áàãàòî ñåðéîçíèõ ïðîáëåì. Ê³áåðïîë³ö³ÿ òà ÇÌ² ÷àñòî ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ð³çí³ àãðåñèâí³
ãðóïè, ÿê³ äîâîäÿòü ï³äë³òê³â
äî ñòðàøíèõ äåïðåñ³é, òà íàâ³òü
ñàìîãóáñòâ. Íå ò³ëüêè ãðóïè,
à é ïåðåãëÿä äåÿêîãî êîíòåíòó òà ïåðåïèñêà â ìåñåíäæåðàõ
ìîæå îáåðíóòèñÿ ïðèêðèìè
âèïàäêàìè. ² ÿê ðîçïîâ³äàþòü
òåðíîï³ëüñüê³ ìåäèêè, ùîðîêó
ê³ëüê³ñòü ïîòåðï³ëèõ â³ä â³ðòóàëüíîãî ñâ³òó çðîñòàº.
Ó â³ðòóàëüíîìó ñåðåäîâèù³ ä³òè
òà ï³äë³òêè ïðàãíóòü ðîçñëàáèòèñÿ
³ àáñòðàãóâàòèñÿ â³ä ïñèõîëîã³÷íèõ
ïðîáëåì ðåàëüíîãî ñâ³òó, äàòè âèõ³ä åìîö³ÿì, ö³êàâî ïðîâåñòè ÷àñ.
Â³ðòóàëüíèé ³ãðîâèé ïðîñò³ð
äîçâîëÿº ä³òÿì ðåàë³çîâóâàòè íèçêó áàçîâèõ ïîòðåá: ó ãð³, ðîçâàãàõ,
äîñÿãíåíí³ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè, ñàìîðîçâèòêó, ðîçâèòêó ïîçèòèâíèõ
ÿêîñòåé, ñì³ëèâîñò³, âì³íí³ äîëàòè ïåðåøêîäè, ïîðàçêè ³ íåâäà÷³;
ïîòðåáè ó ïîâàç³ òà ñàìîïîâàç³,
ïîòðåáè â àâòîíîì³¿, ó ïðîòåñò³
ïðîòè ³ñíóþ÷èõ ïðàâèë, çíÿòò³
ñîö³àëüíèõ òàáó; ïîòðåáè ó äî-

БАТЬКИ НЕ МАЮТЬ ЧАСУ
НА ДІТЕЙ
— ß íå â³äêðèþ ñåêðåò, ÿêùî
ñêàæó, ùî çàðàç áàòüêè ìàëî
óâàãè ïðèä³ëÿþòü ñâî¿ì ÷àäàì.
Çâ³ñíî, íà öå º ñâî¿ ïðè÷èíè.
Áàãàòî õòî íàìàãàºòüñÿ âèæèòè
³ áàãàòî ïðàöþº, õòîñü ³ ñàì ñòàâ
«çàðó÷íèêîì» ìåðåæ³, º òàê³, ùî
¿ì ëåãøå äàòè äèòèí³ òåëåôîí,
í³æ çàéíÿòè êîðèñíîþ ñïðàâîþ.
ßê æå çðîçóì³òè, ùî âàøà äèòèíà â íåáåçïåö³? Ñòàðàéòåñÿ áóòè
óâàæí³øèìè, çâåðòàéòå óâàãó
íà çì³íó íàñòðîþ, íà ïîâåä³íêó, —
ðàäèòü ë³êàð-ïñèõ³àòð, ãîëîâíèé
åêñïåðò ç äèòÿ÷î¿ ïñèõ³àòð³¿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ÎÄÀ Íàä³ÿ Ñìàêîóç.
Îñîáëèâî âðàçëèâà êàòåãîð³ÿ —
ï³äë³òêè. Âîíè ïðàãíóòü ñàìîñòâåðäæåííÿ, ñàìîðåàë³çàö³¿, íîâèõ ³ ãîñòðèõ â³ä÷óòò³â. Òîìó âîíè
÷àñòî ï³ääàþòüñÿ âïëèâó ð³çíèõ
íåáåçïå÷íèõ ìåðåæ. Ó åðó ãàäæåò³â ï³äë³òêîâà ïñèõ³êà º ùå á³ëüø
âðàçëèâîþ. Òîìó íèí³ äóæå âàæëèâî, àáè íå ò³ëüêè áàòüêè, à é â÷èòåë³, øê³ëüí³ ïñèõîëîãè òà íàâ³òü
ðîâåñíèêè íå áóëè áàéäóæèìè.
À ïðè âèíèêíåíí³ ïðîáëåì çàâæäè
ìîãëè ñêåðóâàòè äî ñïåö³àë³ñò³â.
ПСИХОЛОГ ПОСТІЙНО
НА ПРИЙОМІ
Çâåðíóòèñÿ çà ïîðàäîþ äî ôàõ³âö³â ó ì³ñüê³é äèòÿ÷³é ïîë³êë³í³ö³ ³ â àìáóëàòîðíî-ïîë³êë³í³÷íîìó â³ää³ëåíí³ ïñèõîíåâðîëîã³÷íî¿
ë³êàðí³ ìîæíà ó áóäü-ÿêèé ÷àñ.
² âèõ³ä íàâ³òü ³ç íàéñêëàäí³øèõ
ñèòóàö³é îáîâ’ÿçêîâî çíàéäåòüñÿ.
Ãîëîâíå — íå çâîë³êàòè, íàãîëîøóº ïàí³ Ñìàêîóç.
— Ï³äë³òêè ç 15 ðîê³â óæå ìîæóòü çâåðòàòèñÿ çà äîïîìîãîþ
ñàìîñò³éíî. Ìè çàâæäè éäåìî

Тут допоможуть знайти вихід
Клініка, дружня до молоді, побудована на принципі трьох «Д»–
Доброзичливості, Доступності та
Добровільності.
Звертатись сюди можна добровільно, тут завжди зустрінуть і
допоможуть, залюбки конфіденційно поспілкуються та порадять,
або ж скерують до потрібних тобі
спеціалістів.
— Надання медичної допомоги
підліткам та молоді відбувається
на стандартах дружнього підходу: конфіденційність, анонімність
та неосудливе ставлення. У нас
можна дізнатися все про збереження здоров'я, профілактику
захворювань, що передаються
статевим шляхом, в тому числі

ВІЛ — інфекції, репродуктивне
здоров‘я. Особливу увагу ми
приділяємо онлайн-залежності. Адже, на жаль, вона стає
все сильнішою. Ми постійно
проводимо лекції у навчальних
закладах, пояснюємо загрози,
які можуть виникати на просторах інтернету, закликаємо звертатися за допомогою. Віртуальний світ, віртуальне спілкування
замінюють реальне. Діти дуже
вразливі емоційно. Не написав,
не подзвонила, сказав не те, і
вже навіть це може провокувати
досить непередбачувану поведінку. Наше завдання — допомогти, порадити, — наголошує
завідувачка Людмила Даньо.

¿ì íàçóñòð³÷, ãîâîðèìî, äàºìî
ïîðàäè, ïðîâîäèìî òåðàïåâòè÷í³ áåñ³äè, ñåàíñè. Óñÿ ïîâåä³íêà
âèð³âíþºòüñÿ, ÿêùî â÷àñíî ïîì³òèòè ïðîáëåìó. ßêùî æ º çàäàâíåí³ çì³íè ïîâåä³íêè, òî òóò
âæå ñêëàäí³øå. Êîëè ïñèõîëîãè
íå ñïðàâëÿþòüñÿ, äèòèíó ñêåðîâóþòü äî íàñ, äèòÿ÷èõ ïñèõ³àòð³â.
Ó íàñ ïðåäñòàâëåí³ ð³çí³ âàð³àíòè
íàäàííÿ äîïîìîãè ÿê àìáóëàòîðíî, òàê ³ â óìîâàõ ñòàö³îíàðó, —
êàæå ë³êàð.
Ä³òè ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó
òàêîæ ìîæóòü ñòàòè æåðòâàìè
íåáåçïå÷íèõ ³íòåðíåò-ðîçâàã. ×àñòî öå òðàïëÿºòüñÿ, êîëè º ñòàðø³
äðóç³ ÷è íàâ³òü áðàòè-ñåñòðè.
— Çàáîðîíÿòè íåïðàâèëüíî, àëå
ïèëüíóâàòè ³ êîíòðîëþâàòè ÷àñ
ïåðåáóâàííÿ ä³òëàõ³â îíëàéí —
íåîáõ³äí³ñòü. Íà æàëü, çàðàç ä³òè
÷àñòî íàëåæàòü ñàì³ ñîá³, îñîáëèâî íà öå ïîâïëèâàâ êàðàíòèí ³
ïåðåõ³ä íà äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ.
Ï’ÿòü-ø³ñòü ãîäèí âîíè ñèäÿòü
â ³íòåðíåò³, âîíè øóêàþòü, ÿê çàïîâíèòè ïóñòêó ó ñâîºìó æèòò³,

Ä³òè äðÿïàþòü ëåçîì
ñîá³ ïåðåäïë³÷÷ÿ
÷è çàâäàþòü ³íø³
ñàìîïîøêîäæåííÿ. Öå
âèðàç åìîö³é, ÿê³ âîíè
íå ìîæóòü í³äå ïîä³òè
øóêàþòü ñåíñ ³ñíóâàííÿ, øóêàþòü îäíîäóìö³â, — ïðîäîâæóº ïàí³
Íàä³ÿ. — Ï³äë³òêè, ÿê³ çâåðòàþòüñÿ
äî íàñ, ç³çíàþòüñÿ, ùî ïîäåêóäè ³
ñàì³ ïðîñòî íå ìîæóòü ïîçáóòèñÿ
çàëåæíîñò³. Çàáîðîíè íå ä³þòü,
ëþáîâ äî ä³òåé — îñü, ùî íàì ïîòð³áíî. Õëîïö³ ³ ä³â÷àòà íå â³ä÷óâàþòü óâàãè äî ñåáå, íå â³ä÷óâàþòü
åìîö³éíî¿ òóðáîòè, áëèçüêîñò³,
òîìó â ïåðåëîìíèé ìîìåíò —
ï³äë³òêîâèé â³ê — øóêàþòü ³íø³
âàð³àíòè, ÿê çäîáóòè ö³ â³ä÷óòòÿ.
ЗВЕРНЕННЯ ПОЧАСТІШАЛИ
Íà æàëü, ç êîæíèì ðîêîì íàñë³äêè â³ðòóàëüíî¿ çàëåæíîñò³
ñòàþòü á³ëüø â³ä÷óòíèìè. ×àñòî
äîâîäèòüñÿ ïðàöþâàòè ç ï³äë³òêàìè, ÿê³ ìàþòü ñóáäåïðåñèâí³
íàñòðî¿, àêöåíòóº ïñèõ³àòð.
— Ïîâåä³íêà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîã³ðøåííÿì íàñòðîþ, çíèæåííÿì ïðàöåçäàòíîñò³ ³ ïåñèì³ñòè÷íèì ïîãëÿäîì íà òå, ùî
â³äáóâàºòüñÿ. Ñóáäåïðåñèâíèé
ñòàí, íà â³äì³íó â³ä äåïðåñ³¿, íå º
çàõâîðþâàííÿì àáî ïàòîëîã³ºþ,
â³í ìîæå ïåðåäóâàòè äåïðåñ³¿ àáî
âèíèêíóòè ñàì ïî ñîá³. ×àñòî
äî íàñ ïðèõîäÿòü ä³â÷àòêà, ÿê³
íå áà÷àòü ñåíñó ñâîãî ³ñíóâàííÿ,
âîíè íå çíàþòü, ÷îãî õî÷óòü â³ä
æèòòÿ, íå áà÷àòü ñåáå ó ìàéáóòíüîìó. Ó ä³òåé ðóêè îïóñêàþòüñÿ.
², íà æàëü, ùîðàç òàêèõ âèïàäê³â
âñå á³ëüøå. Ä³òè äðÿïàþòü ëåçîì
ñîá³ ïåðåäïë³÷÷ÿ, ìîæóòü çàâäàâàòè ³íø³ ñàìîïîøêîäæåííÿ. Öå
âèðàç åìîö³é, ÿê³ âîíè íå ìîæóòü
í³äå ïîä³òè. Ñåðåä ïðè÷èí — áóë³íã ó øêîë³, ó ñ³ì’ÿõ, âïëèâ ³íòåðíåòó, — êàæå âîíà.

— Прийшов син чи
донька зі школи,
запитайте, як у нього
минув день. Розпитайте
про позитив і негатив,
не осуджуйте,
а постарайтесь
зрозуміти, будьте
другом і порадником, —
радить лікар Надія
Смакоуз

АРХІВ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ

Поради  Для сучасних дітей телефон,
комп’ютер та інтернет — це речі, які є
невід’ємною частиною життя. І це все може
приносити як користь, так і велике зло

Ó ëåãêèõ âèïàäêàõ ä³òåé ñêåðîâóþòü íà àìáóëàòîðí³ ïñèõîòåðàïåâòè÷í³ çàíÿòòÿ, ó ñêëàäí³øèõ —
ë³êóþòü ó ñòàö³îíàð³.
НЕ БУДУЙТЕ БАР’ЄРИ
ßê çàïîá³ãòè íåáåçïåö³? Âàæëèâî, ùîá áàòüêè çâåðíóëè óâàãó
íà ñòîð³íêè ñâî¿õ ä³òåé ó ìåðåæ³ — ÿê³ ìåñåäæ³ âîíè ïîøèðþþòü. Ñïåöèô³÷í³ êàðòèíêè,
õåøòåãè, çàêëèêè — öå ïåðøà
îçíàêà òîãî, ùî äèòèíó âæå çàëó÷èëè äî ãðè.
— Öå íå îçíà÷àº, ùî áàòüêè
ïîâèíí³ ùîäíÿ ïåðåâ³ðÿòè âñ³
àêàóíòè ä³òåé, ÷èòàòè ïåðåïèñêè.
Ç íèìè ïðîñòî ïîòð³áíî ñï³ëêóâàòèñÿ. Ïðèéøîâ ñèí ÷è äîíüêà
ç³ øêîëè, çàïèòàéòå, ÿê ó íüîãî ìèíóâ äåíü? Ðîçïèòàéòå ïðî
ïîçèòèâ ³ íåãàòèâ, íå îñóäæóéòå,
à ïîñòàðàéòåñü çðîçóì³òè, áóäüòå
äðóãîì ³ ïîðàäíèêîì. Íå ñòàâòå ì³æ âàìè áàð’ºð â³ðòóàëüíîãî
ñâ³òó, — àêöåíòóº Íàä³ÿ Ñìàêîóç.
РЕГУЛЮЙТЕ ЧАС ОНЛАЙН
Òðèâàëå ïåðåáóâàííÿ çà
êîìï’þòåðîì ÷è «â òåëåôîí³»

ó ñòàòè÷íîìó ïîëîæåíí³ âèêëèêàº ïîðóøåííÿ êðîâîîá³ãó ³ ïðîâîêóº çàñò³éí³ ÿâèùà
â îðãàí³çì³ äèòèíè, ùî ñïðèÿº
âèíèêíåííþ àáî çàãîñòðåííþ
çàõâîðþâàíü îïîðíî-ðóõîâîãî
àïàðàòó, øëóíêîâî-êèøêîâîãî
òðàêòó, ñóäèííèì ïîðóøåííÿì.
Êîíöåíòðàö³ÿ ïîãëÿäó íà åêðàí
ìîí³òîðà ³ íåïðàâèëüíå îñâ³òëåííÿ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà ç³ð,
íàãîëîøóº ë³êàð. Òîìó âàæëèâî
êîíòðîëþâàòè ÷àñ ïåðåáóâàííÿ
äèòèíè îíëàéí. Äëÿ ìîëîäøîãî
øê³ëüíîãî â³êó — öå íå á³ëüøå
1,5–2 ãîäèíè íà äîáó, äëÿ ñòàðøèõ — äîâøå, àëå òàêîæ ç ïåðåðâàìè.
Ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî ñòàâëåííÿ
äèòèíè äî êîìï’þòåðà òà ³íòåðíåòó ôîðìóþòü äîðîñë³ íà âëàñíîìó ïðèêëàä³. Áàòüêè ïîâèíí³
âèð³øèòè, äëÿ ÷îãî ïîòð³áåí
ðîäèí³ êîìï’þòåð: äëÿ ðîáîòè,
íàâ÷àííÿ, ñï³ëêóâàííÿ ÷è ò³ëüêè
äëÿ ³ãîð.
À, ìîæëèâî, äëÿ òîãî, ùîá
ñïðÿìóâàòè ³íòåðåñè äèòèíè ç
íåáåçïåêè âóëèö³ â «áåçïå÷íèé»
ê³áåðïðîñò³ð.

КОНТАКТИ
Тож, якщо ти підліток і тебе щось непокоїть. У тебе непорозуміння з однокласниками. Не можеш усе розказати батькам. Тебе турбують стосунки
з другою половинкою.
Завітай до нас! Анонімність гарантована!
вул. Федьковича 16, кабінет 10.

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО
РОБОТУ ЛІКАРНІ,
ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.
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ІСТОРІЇ ДІТОК ЖІНКИ З БЕРЕЖАН,ЯКА
ЗАЛИШИЛА СИНІВ У ХОЛОДІ І ГОЛОДІ

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

Îëåã — ìàëèé ìóæ÷èíà, à ä³â÷àòêà — ëèñè÷êè-õèòðóë³. Òàê ãîâîðÿòü
ó Áåðåæàíñüêîìó ë³öå¿ ïðî òðüîõ
ñòàðøèõ ä³òåé Ñâ³òëàíè Ï. Çàðàç
ä³òè íàâ÷àþòüñÿ òàì ó 2, 3 ³ 4 êëàñàõ.
Ïðî áðàòèêà ç ñåñòðè÷êîþ, ÿê³
ïåðåáóâàþòü â ñèðîòèíö³ ó Òåðíîïîë³, âèõîâàòåë³ ìîæóòü ãîâîðèòè
ãîäèíàìè. Êàæóòü, çà ï³âòîðà ðîêó,
ùî ä³òêè â íèõ, ìàìó áà÷èëè ðàç.
Çãàäóþòü, ùî ä³òè ïîñòóïèëè ó çàêëàä «êîëþ÷èìè» ³ çàëÿêàíèìè. Çàðàç öå — ôîíòàí ïîçèòèâó ³ ïåðø³
ïîì³÷íèêè. Íà æàëü, êàæóòü â îáîõ
çàêëàäàõ, ìàìà íå íàäòî ö³êàâèòüñÿ
ä³òüìè. Òà ñïîä³âàþòüñÿ, ùî ä³òè
òàêè ìàòèìóòü íàéêðàùó ðîäèíó.
Ìè çì³íèëè ¿õí³ ³ìåíà, ñïðàâæí³
äàí³ º â ðåäàêö³¿. Ìè ëèøå âêàçóºìî
â³ê, à â øêîëÿð³â, ÿê³ ïðîæèâàþòü
³ íàâ÷àþòüñÿ â ë³öå¿, ³ êëàñ.
Íàãàäàºìî, íåùîäàâíî äâîõ ìîëîäøèõ ä³òîê Ñâ³òëàíè Ï., îäíî- òà
2-ð³÷íîãî õëîï÷èê³â, äîïðàâèëè äî
ë³êàðí³. Âîíè çàìåðçëè ³ áóëè ãîëîäíèìè.
ВИЛУЧИЛИ ПЕРЕД ВЕЛИКОДНЕМ
Ð³çíèöÿ ì³æ ä³òüìè, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ó Áåðåæàíñüêîìó ë³öå¿, —

êîëîñàëüíà, êàæóòü ïåäàãîãè. Îëåã
ó ðîäèí³ íàéñòàðøèé. Â³í îï³êóºòüñÿ ìîëîäøèìè ñåñòðàìè, çàõèùàº ¿õ
òà çàâæäè òÿãíå ùîñü ñìà÷íåíüêå,
àáè ïîä³ëèòèñü ³ ïðèãîñòèòè.
Ä³â÷àòêà çîâñ³ì ð³çí³. Òðåòüîêëàñíèöÿ Àë³íà ìîæå ñõèòðèòè,
àëå çàâæäè äîáèâàòèìåòüñÿ ñâîãî.
Íàéìîëîäøà äðóãîêëàñíèöÿ Àíÿ
äóæå äîáðà ³ ïðèâ³òíà.
— Îëåã — îòàêèé, çíàºòå, — ìàëåíüêèé ìóæè÷îê, ãîëîâà, — ïîä³ëèâñÿ ç íàìè äèðåêòîð çàêëàäó. —
Ñïî÷àòêó áóâ ¿æàêóâàòèì. Âñ³ì
íå çàäîâîëåíèé, âñå íå ï³äõîäèëî.
Çàðàç ñåðéîçíèé õëîïàêà. Â³ä÷óâàº
òóðáîòó, õî÷å ç³ âñ³ìà ñï³ëêóâàòèñü
ïî-äîðîñëîìó. Â³í ïðîÿâëÿº òóðáîòó
ïðî ñåñòðè÷îê. À òî äâ³ ëèñè÷êè.
Ä³òåé äîïðàâèëè äî ë³öåþ 8 òðàâíÿ 2019 ðîêó, ïðèãàäóº Ìàð³ÿ Á³ëàí÷èí, çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà ç
âèõîâíî¿ ðîáîòè Áåðåæàíñüêîãî
ë³öåþ. Ä³òîê âèëó÷èëè ³ç ñ³ì’¿
çà òèæäåíü äî Âåëèêîäíÿ — ³ öå
äóæå â³ä÷óâàëîñü. Óñ³ òðîº ïîâîäèëèñü íàñòîðîæåíî.
— Íå ìîæíà áóëî ñêàçàòè, ùî
ä³òè áóëè çîâñ³ì çàíåäáàí³, — ïðèãàäóº Ìàð³ÿ Á³ëàí÷èí. — Õëîï÷èê
âæå âì³â ÷èòàòè ³ ïèñàòè, â³äíîñíî ñâîãî â³êó. Ñòàðøà ³ç ñåñòðè÷îê
òåæ á³ëüø-ìåíø. Ìîëîäøà æ íàâ³òü

â êîëüîðàõ íå îð³ºíòóâàëàñü.
ЛЮБЛЯТЬ РИТМІКУ І ВИСТУПИ
Îáèäâ³ ç ñåñòðè÷îê çàéìàþòüñÿ
ã³ìíàñòèêîþ òà ïîëþáëÿþòü ðèòì³êó. Ä³â÷àòêà ÷àñòî âèñòóïàþòü
íà âåëèêèõ øê³ëüíèõ ñâÿòàõ.
— Çàðàç öå ãàðí³, ïðèºìí³
óñì³õíåí³ ä³òè, — çàïåâíÿº çàâó÷êà. — Çâè÷àéíî, âîíè óñ³ ÷åêàþòü
íà áàòüê³â. — Áàòüêî áóâ áóêâàëüíî
äíÿìè. À ìàìà, çà íàøèìè çàïèñàìè, âîñòàííº áóëà âë³òêó ÷è íà ïî÷àòêó îñåí³ ìèíóëîãî ðîêó.
Ñòàðø³ ä³òè ïðèãàäóþòü, ÿê ïðîæèâàëè ç ìàìîþ. ßê âîíà ¿ì êàçêè
÷èòàëà, ÿê äîïîìàãàëè ¿é ¿ñòè âàðèòè. Ïàì’ÿòàþòü ³ íàçèâàþòü ³ìåíà

Íà æàëü, êàæóòü
â îáîõ çàêëàäàõ,
ìàìà íå íàäòî
ö³êàâèòüñÿ ä³òüìè. Òà
ñïîä³âàþòüñÿ, ùî ò³
áóäóòü ó ðîäèí³
òèõ áðàòèêà é ñåñòðè÷êè, ÿê³ â Òåðíîïîë³. Âîíè çíàþòü, ùî ò³ äåñü º ³
ïàì’ÿòàþòü, ÿê áóëè ç íèìè âäîìà.
Çà íàéìîëîäøèõ áðàòèê³â, íà æàëü,
ìàéæå í³÷îãî íå çíàþòü.
ЦЕ БУЛИ ЗАНЕДБАНІ ДІТИ
²ãîð÷èêó — 4 ðî÷êè, ñåñòðè÷êà
Îëÿ íà ð³ê ñòàðøà. Âîíè âæå ï³âòîðà ðîêè â äèòáóäèíêó ó Òåðíîïîë³,
ÿêèé â íàðîä³ çâóòü «Ìàëÿòêî».
— Ä³òêè íàäçâè÷àéí³, ùèð³, ïðèâ³òí³, — ãîâîðèòü Îëüãà Êîðîëü, ñîö³àëüíèé ïåäàãîã Òåðíîï³ëüñüêîãî
îáëàñíîãî ñïåö³àë³çîâàíîãî áóäèíêó
äèòèíè.— Õëîï÷èê äî íàñ ïîñòóïèâ
17 òðàâíÿ 2019 ð. Ä³â÷èíêà — âïåðøå ó êâ³òí³ 2018, âäðóãå ó ëèñòîïàä³
2019 ðîêó.
Êîëè îáîº ïîòðàïèëè äî äèòáóäèíêó, íå ãîâîðèëè, ïåäàãîã³÷íî

ОСОБИСТА СТОРІНКА МАМИ В СОЦМЕРЕЖІ

Доля  У ліцеї, де проживають старші
дітлахи, маму бачили рідко, востаннє
восени 2020 р. Тата — частіше. Днями
він навідував малих. А от малючки, які
перебувають в сиротинці у Тернополі,
батьків добре не пам’ятають. Там мама була
єдиний раз — і то зі скандалом. Малюки
просять старших і моляться до Миколая:
«Знайди мені маму, але хорошу…»

У 25-річної Світлани П. семеро дітей. Зараз усі вони можуть
втратити батьків, якщо їхню маму суд позбавить батьківських
прав. Тата, офіційно, за документами, ніколи не було у всіх семи
³ ïñèõîëîã³÷íî öå áóëè çàíåäáàí³
ä³òè, îáîº «åìîö³éíî âèñíàæåí³».
Íà ¿õíþ «ðåàí³ìàö³þ» ï³øëî ÷èìàëî ÷àñó ³ çóñèëü. Çàðàç öå ñóö³ëüíèé
ïîçèòèâ.
— Çàðàç öå êîíòàêòíà ³ äóæå
êîìóí³êàáåëüíà ä³â÷èíêà, — êàæå
Îëüãà Êîðîëü. — Ïåðøà ïîì³÷íèöÿ
óñ³ì. Îáîº ö³ ä³òêè äóæå õîðîø³.
Âîíè âæå áóëè ñâ³äêàìè, ÿê ³íøèõ
ä³òåé çàáèðàëè äëÿ óñèíîâëåííÿ,
ÿê äî íèõ ïðè¿æäæàëè ïîòåíö³éí³
áàòüêè. Ñåðöå ðîçðèâàëîñü, ÿê ä³â÷àòêî ãîâîðèëî: «À êîëè òè ìåí³
ïðèâåäåø ìàìó ³ òàòà? Ò³ëüêè, ùîá
áóëè õîðîø³ ³ äîáð³…»
Ñâî¿õ, ÿê ç³çíàëèñü íåùîäàâíî
ä³òè, âîíè ìàéæå íå ïàì’ÿòàþòü.
— Ì³æ ñîáîþ ö³ ä³òêè äóæå
äðóæí³, çíàþòü, ùî ìàþòü áðàòèê³â ³ ñåñòðè÷îê, àëå çîâñ³ì íå

ïàì’ÿòàþòü ¿õ, — êàæå ïàí³ Êîðîëü.
Ä³òåé â³ä³ãð³ëè äóõîâíî. Âîíè
çàðàç â î÷³êóâàíí³ ñâîãî âëàñíîãî
äèâà — ìàìè ç òàòîì. Òå, ùî äîâåëîñü ïåðåæèòè çìàëå÷êó — ïåðåáîë³ëî, ïåðåéøëî.
Âë³òêó ìèíóëîãî ðîêó äî ä³òîê
ïðèõîäèëà ìàìà. Öåé âèïàäîê ó çàêëàä³ ïàì’ÿòàþòü äîñ³. Æ³íêà ïðèéøëà â íåä³ëþ, ââå÷åð³. Ä³òêè ñàìå
âèõîäèëè íà ïðîãóëÿíêó. Ìåäïåðñîíàë ïîÿñíþâàâ, ùî â äèòáóäèíêó
êàðàíòèí, àëå ó â³äïîâ³äü ïî÷óëè
ëèøå ïîãðîçè ³ ìàò, æ³íêà ëÿêàëà
ïðàö³âíèê³â ïîë³ö³ºþ. Ò³ ïîãîäèëèñü, âèêëèêàéòå. Àëå í³ ïîë³ö³¿, í³
â³çèò³â ìàòåð³ á³ëüøå í³õòî íå áà÷èâ.
Äî ðå÷³, Îëÿ ³ ²ãîð÷èê ùîðîêó
ìîëÿòüñÿ äî Ìèêîëàÿ, àáè ñâÿòèé
ïîäàðóâàâ ¿ì òàòà ç ìàìîþ. Ñïðàâæí³õ, õîðîøèõ ³ äîáðèõ.

У 25 має семеро дітей. Але може їх втратити...
ІРИНА БЕЛЯКОВА, 0-95-875-33-60, IRYNA.
BELYAKOVA@GMAIL.COM

 — Ó íå¿ (Ñâ³òëàíè — ïðèì.
àâò.) ä³ä, — ïàëàìàð ó öåðêâ³, ìàòåðèíî¿ ðîäèíè º áàãàòî, âñ³ äîáðå
âëàøòîâàí³, ïðè âèñîêèõ ïîñàäàõ.
Íåâæå íåìà êîìó çàáðàòè òèõ ä³òîê?
Íåâæå âîíè äîïóñòÿòü, ùîá ä³òåé
â ³íòåðíàòè â³ääàëè, — ãîëîñ æ³íêè,
ÿêà çàòåëåôîíóâàëà äî æóðíàë³ñòêè, çðèâàâñÿ íà êðèê â³ä â³ä÷àþ. —
Ìîæå, âîíè é íå çíàþòü, ùî Ñâºòà
â òàêó á³äó ïîïàëà. Õî÷à ðîäèíà
òîëêîâà, àëå ç ìàò³ð’þ Ñâ³òëàíè
ìàéæå í³õòî íå ñï³ëêóºòüñÿ.
Ï³ñëÿ âèõîäó ìàòåð³àëó ïðî ð³÷íîãî òà äâîð³÷íîãî õëîï÷èê³â, ÿê³
îñòàíí³ì ÷àñîì ïðîæèâàëè ç ìàìîþ, àëå ïîò³ì ¿õ çàáðàëè äî ë³êàðí³, äî æóðíàë³ñòêè çâåðíóëèñü
÷èìàëî íåáàéäóæèõ. Çàðàç õëîï-

÷èê³â, çà íàøîþ ³íôîðìàö³ºþ, âæå
â³äâåçëè äî ïðèòóëêó ó Òåðíîïîë³.
Ëþäè òâåðäÿòü, ùî í³êîëè é
íå ñêàçàëè á, ùî Ñâ³òëàíà ìàëî
íå çàíàïàñòèëà âëàñíèõ ä³òåé. Âîíà
íå âèãëÿäàº íà ñõèëüíó äî ïèÿöòâà.
Îäí³ íàð³êàëè, ùî íàðîäæóâàëà ä³òåé, àáè ãóëÿòè ³ æèòè íà äèòÿ÷³
ãðîø³. ²íø³ æ äîäàâàëè: «ßáëóêî
â³ä ÿáëóí³ äàëåêî íå ïàäàº»…
— Ùî äèâóâàòèñü Ñâºò³, âîíà é
ñàìà òàê âèðîñëà, çäàºòüñÿ, â ÿêîìóñü ³íòåðíàò³ áóëà, äîêè ìàòè ïèÿ÷èëà, ³ â³ä îäíîãî ñï³âìåøêàíöÿ
äî ³íøîãî ïåðåõîäèëà, — ðîçïîâ³ëà
ïàí³ Ìàð³ÿ, ÿêà äîáðå çíàº ðîäèíó
æ³íêè. — Êîëè Ñâºòà áóëà ìàëîþ,
Ãàëèíà (ìàòè) æèëà ç³ ñï³âìåøêàíöåì. Àëå òîé ¿¿ ïîêèíóâ, íå âèòðèìàâ. Áî Ãàëÿ ïèÿ÷èëà ÷îðíî ³ ùî
ïðèõîâóâàòè, çàãóëÿòè ìîãëà.

Îò ïðî ðîäèíó æ³íêè ãîâîðÿòü
ëèøå õîðîøå. Êàæóòü, ³ ä³ä ïðè
öåðêâ³, ³ ò³òêè â ïîðÿäêó. ª ò³, ÿê³
çà êîðäîíîì. Äî ðå÷³, áàáóñÿ ç ä³äîì
÷è íå ºäèí³, õòî âèÿâëÿâ áàæàííÿ
çàáðàòè ä³òåé. Ïðîòå ðîäè÷àì âæå
ï³ä 80, çäîðîâ’ÿ íå òå, àáè äàòè ðàäó
ñò³ëüêîì ìàëþêàì.
Ìè ñâ³äîìî íå íàçèâàºìî ñåëèùå, ó ÿêîìó âèðîñëà Ñâ³òëàíà
³ çâ³äêè ðîäîì ¿¿ ìàò³ð. Àäæå òàì
äîñ³ æèâå ðîäèíà, ³ öå ìîæå ëþäÿì
íàøêîäèòè.
Íàñòóïíà ñï³âðîçìîâíèöÿ, ïàí³
²ííà, ïîçíàéîìèëàñü ç³ Ñâ³òëàíîþ
â 2010 ðîö³ — æ³íêè ðàçîì ëåæàëè ó ïîëîãîâîìó, Ñâºòà ãîòóâàëàñü
äî íàðîäæåííÿ ïåðøîãî ñèíà. Òîä³
¿é áóëî áëèçüêî 15. Ùî â íå¿ òàêà
ñèòóàö³ÿ, ²ííà, êàæå, íàâ³òü íå çäîãàäóâàëàñü. Îáîº ç îäíîãî ñåëà.

Ó ïîëîãîâîìó ñâî¿é ñóñ³äö³
ïî ê³ìíàò³ Ñâ³òëàíà ðîçïîâ³ëà, ùî
çàêîõàëàñü ³ âèéøëà çàì³æ. Ïåðåä
òèì çàâàã³òí³ëà, àëå ïîçáàâëÿòèñü
äèòèíè íå õîò³ëà. ¯¿ ÷àñòî íàâ³äóâàâ
÷îðíÿâèé ñèìïàòè÷íèé ÷îëîâ³ê. Â³í
áóâ óâàæíèì ³ òóðáîòëèâèì. ×è öå
òîé ÷îëîâ³ê, ç ÿêèì çàðàç ïðîæèâàº
Ñâ³òëàíà, æ³íêà íå çíàº. ßê ³ òîãî,
÷è º â³í áàòüêîì óñ³ì ñ³ìîì ä³òÿì.
— Ìîæå, ÿêáè ìàìà ¿é òîä³ äîïîìîãëà ç ìàëþêîì, é äîëÿ ¿¿ ïî ³íøîìó ñêëàëàñü á, — ïðèïóñêàº ïàí³
²ííà.— Çíàþ, ùî ç ìàìîþ Ñâ³òëàíè
¿¿ ðîäèíà íå ñï³ëêóºòüñÿ — ÷åðåç
ïèÿòèêó ³ ïîâåä³íêó æ³íêè. Ðîäè÷³
ó ñåë³ äîñèòü ïîâàæí³ ëþäè.
Íà íàøå ïðîõàííÿ ²ííà çâ’ÿçàëàñü ó ñîöìåðåæàõ ç äâîþð³äíîþ
ñåñòðîþ Ñâ³òëàíè, ÿêà ðàçîì ç
ðîäèíîþ ïðîæèâàº çà êîðäîíîì,

ïîÿñíèëà, ùî ¿¿ ñåìåðî ïëåì³ííèê³â ìîæóòü çàëèøèòèñü ñèðîòàìè.
Ö³êàâèëàñü, ÷è íå õî÷óòü âîíè âçÿòè
ó÷àñò³ ó ¿õíüîìó ïîäàëüøîìó æèòò³.
Ñåñòðà â³äïîâ³ëà: «Í³!»
Ìè çíàéøëè ñòîð³íêó Ñâ³òëàíè
ó ñîöìåðåæàõ. Òàì ó íå¿ ÷îëîâ³êîâå ïð³çâèùå, õî÷à â³äîìî, ùî
ó ïàñïîðò³ — ä³âî÷å. Íà ñâ³òëèíàõ â îñíîâíîìó ¿¿ ìàëþêè, ä³òè
îá³éìàþòü ìàìó. Âîíà — ÿñêðàâà
áðþíåòêà ³ êðàñóíÿ. ßêîñü çîâñ³ì
íå â’ÿæåòüñÿ îáðàç æ³íêè íà ôîòî
ç òèì, ùî âîíà ìàëî íå çàìîðèëà
ãîëîäîì òà õîëîäîì ñâî¿õ ä³òåé…
×åðåç òèæäåíü ä³òè ìîæóòü âòðàòèòè ñâîþ ìàìó, ÿêà, ôàêòè÷íî, º
¿õíüîþ ºäèíîþ ðîäè÷êîþ. Ìàòåð³àëè, äå æ³íêó õî÷óòü ïîçáàâèòè
áàòüê³âñüêèõ ïðàâ íà óñ³õ ñ³ìîõ
ä³òåé, âæå íàïðàâèëè äî ñóäó…

8

ÃÐÎØ²

RIA ïëþñ, 24 ëþòîãî 2021

ЖИТИ ЧИ ВИЖИВАТИ? НА ЩО
ВИСТАЧИТЬ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ
Гаманець  Наразі мінімальна заробітна
плата в Україні — 6000 гривень. Наступне
підняття мінімалки відбудеться 1 грудня
2021 року. Збільшать її на 500 гривень. Ми
порахували, на що вистачить цієї суми

×èìàëî ëþäåé æèâóòü íà ì³í³ìàëüíó çàðïëàòó, à äåõòî íå ìàº ³ 6 òèñÿ÷
ãðèâåíü â ì³ñÿöü. Çðåøòîþ, êîæåí
ìàº ñâî¿ âèòðàòè. Ìè ïîðàõóâàëè ì³í³ìàëüíèé íàá³ð ïîñëóã òà ïðîäóêò³â,
ùîá âêëàñòèñÿ â ì³í³ìàëüíó çàðïëàòó.
ОРЕНДА ЖИТЛА
Äëÿ áàãàòüîõ òåðíîïîëÿí ëåâîâà ÷àñòêà çàðïëàòè éäå íà îðåíäíó
ïëàòó çà êâàðòèðó. Çí³ìàòè æèòëî
ó ì³ñò³ íå òàê âæå é äîðîãî. Ïëàòà
çà îäíîê³ìíàòíó êâàðòèðó áåç ðåìîíòó — â ñåðåäíüîìó 2–2,5 òèñ. ãðèâåíü.
Äâîê³ìíàòíà êâàðòèðà ç êðàùèìè
óìîâàìè — â³ä 3 òèñ. ãðèâåíü.
— Æèâó îäèí, çí³ìàþ îäíîê³ìíàòíó
êâàðòèðó íåïîäàë³ê Öåíòðó,— êàæå òåðíîïîëÿíèí Â³òàë³é. — Îáõîäèòüñÿ âîíà
íå äîðîãî — ó 2,5 òèñ. íà ì³ñÿöü. Óìîâè
íå ³äåàëüí³, àëå âñå íåîáõ³äíå äëÿ æèòòÿ
º. Àëå ì³íóñ — öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ òà öåíòðàë³çîâàíå ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ. Çà êîìóíàëêó ïëàòèòè ïîòð³áíî
ìàéæå ñò³ëüêè æ, ÿê çà êâàðòèðó.
КОМУНАЛКА
Çíà÷íà ÷àñòèíà çàðïëàòè éäå íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Òóò âæå â êîæíîãî
ñóìà áóäå ð³çíà. Õòîñü ìàº ³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, õòîñü — öåíòðàë³çîâàíå. Õòîñü îïàëþº æèòëî ãàçîì,
õòîñü — åëåêòðîêîòëîì ÷è îá³ãð³âà÷àìè. Ó êîæí³é ñ³ì’¿ öÿ ñóìà ð³çíà.
Âçèìêó — âàæ÷å ÷åðåç îïàëåííÿ.
— Ùîì³ñÿöÿ âèòðà÷àþ íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè 1000–1500 ãðèâåíü, — êàæå òåðíîïîëÿíèí Þð³é. —
Âçèìêó — áëèçüêî 2000 ãðèâåíü. Öå
äóæå ìàëî, áî äåõòî ëèøå çà ãàç ÷è
îïàëåííÿ ïëàòèòü ïîíàä 2 òèñ. ãðèâåíü íà ì³ñÿöü. Â òåïëó ïîðó ç öèì
ëåãøå, áî íåìàº îïàëåííÿ. Àëå êð³ì
ãàçó, ñâ³òëà òà âîäè òðåáà îïëàòèòè
çà îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíêó, îêðåìî
çà ë³ôò, äîìîôîí, âèâ³ç ñì³òòÿ.

ПРОДУКТИ
Æèâó÷è íà ì³í³ìàëüíó çàðïëàòó, òðåáà ïîï³êëóâàòèñÿ ïðî õàð÷óâàííÿ. Íàø
ïðîäóêòîâèé êîøèê äëÿ îäí³º¿ ëþäèíè
ñêëàäàºòüñÿ ç ð³çíèõ âèä³â êðóï, ìàêàðîí³â, îâî÷³â, êóðÿ÷îãî ì’ÿñà. Òàêîæ
äîäàìî âàðò³ñòü õë³áà, ìîëî÷êè, öóêðó,
îë³¿ òîùî. Ç òàêèì êîøèêîì ìîæíà
âêëàñòèñÿ â 1316 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü,
çà óìîâè, ùî âñþ ¿æó âè ãîòóâàòèìåòå
ñàì³. Íàäòî ð³çíîìàí³òíèé ñò³ë ç òàêèì
áþäæåòîì íå âèéäå.
Òàêîæ òðåáà äîäàòè âàðò³ñòü çàñîá³â
ã³ã³ºíè — çóáíà ïàñòà, ìèëî, ïðàëüíèé
ïîðîøîê, çàñîáè äëÿ ìèòòÿ ïîñóäó,
øàìïóíü, òóàëåòíèé ïàï³ð òîùî. Íà öå
ïîòð³áíî ùîíàéìåíøå 190 ãðèâåíü.

Äëÿ áàãàòüîõ òåðíîïîëÿí
ëåâîâà ÷àñòêà çàðïëàòè
éäå íà îðåíäó æèòëà ³
êîìóíàëêó. Âåëèêîãî
ð³çíîìàí³òòÿ ïðîäóêò³â íà
ì³í³ìàëêó íå âèéäå
Öå âæå íå ãîâîðèìî ïðî æ³íî÷³
çàñîáè ã³ã³ºíè òà êîñìåòèêó.
ІНШІ ВИТРАТИ
Ñïëàíóâàâøè áþäæåò íà îïëàòó
çà æèòëî, êîìóíàëêó òà ¿æó, â íàñ ùå
ëèøàºòüñÿ íåâåëèêà ñóìà. Ïîòð³áíî
âðàõóâàòè âàðò³ñòü ïðî¿çäó ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³. ¯çäèòè ïîòð³áíî
íå ëèøå íà ðîáîòó. Áóäåìî ââàæàòè,
ùî ìè äâ³÷³ íà äåíü êîðèñòóºìîñü
ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì — íà ðîáîòó òà äîäîìó, à ó íåðîáî÷³ äí³ — ¿äåìî ó ³íøèõ ñïðàâàõ. Âàðò³ñòü ïðî¿çäó
ó òðîëåéáóñ³ äëÿ âëàñíèêà «Ôàéíî¿
êàðòêè» — 5 ãðèâåíü, ó ìàðøðóòö³
÷è àâòîáóñ³ — 6 ãðèâåíü. Çà ì³ñÿöü
íà ïðî¿çä ç òàêèìè ðîçðàõóíêàìè ïîòð³áíî âèòðà÷àòè 300–360 ãðèâåíü.
Áóäåìî ââàæàòè, ùî êîæíîãî ì³ñÿöÿ
íà ïðî¿çä ìè âèòðà÷àòèìåìî â ñåðåäíüîìó 330 ãðèâåíü.

ГРАФІКА ВАДИМА ЄПУРА

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

СКІЛЬКИ КОШТІВ ПОТРІБНО НА МІНІМАЛЬНІ ПОТРЕБИ ДЛЯ ЖИТТЯ

Ïîòð³áíî ñõîäèòè ³ äî ïåðóêàðí³.
Ñòðèæêà â íåäîðîã³é ïåðóêàðí³ â ñåðåäíüîìó êîøòóº 100–150 ãðèâåíü.
Ç òàêèìè ðîçðàõóíêàìè, ïðè äóæå
ñêðîìíîìó æèòò³ â íàñ çàëèøàºòüñÿ
ö³ëèõ 14 ãðèâåíü!
À ÿê æå îäÿã òà âçóòòÿ? Ç òàêèì
áþäæåòîì äóæå íå ðîçãóëÿºøñÿ.
Ùîá êóïèòè ùîñü íîâå, äîâåäåòüñÿ
çàîùàäæóâàòè. Êóïóâàòè — íà ðèíêó ÷è â íåäîðîãèõ ìàãàçèíàõ. Ì³í³ìàëüíèé íàá³ð îäÿãó îá³éäåòüñÿ
â 1200 ãðèâåíü. Öå øòàíè (200 ãðí),
2 ôóòáîëêè (300 ãðí), õóä³ àáî ñâåòð
(300 ãðí), ÷åðåâèêè (500 ãðí). Ãàðäåðîá ïîòð³áíî îíîâëþâàòè êîæíîãî
ñåçîíó. À ïðè îáìåæåíîìó áþäæåò³
íàâ³òü íîâà êóðòêà ñòàº ñåðéîçíîþ
ïîêóïêîþ. Äîäàìî âàðò³ñòü íèæíüî¿
á³ëèçíè, øêàðïåòîê ÷è æ³íî÷èõ êîëãîòîê.
Ç òàêèì áþäæåòîì — ñåêîíä-õåíä
â ïîì³÷. Òàêèì ÷èíîì íà âèòðàòè ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³ íàì ïîòð³áíî ïîíàä
6000 ãðèâåíü. Â áþäæåò ì³í³ìàëüíî¿
çàðïëàòè âêëàñòèñü âàæêî. Òèì, õòî
ìàº âëàñíå æèòëî — ëåãøå. Îäíàê
êîøò³â òîä³ âèñòà÷àòèìå «âïðèòèê»
äëÿ ñêðîìíîãî ïðîæèâàííÿ.
РЕКЛАМА

СКІЛЬКИ КОШТУЄ МІНІМАЛЬНИЙ
НАБІР ПРОДУКТІВ НА МІСЯЦЬ

140 грн

Філе куряче

388 грн

Гречка

68 грн

Олія соняшникова

34 грн

Картопля

100 грн

Масло вершкове

80 грн

Рис

46 грн

Молоко

115 грн

Горох

26 грн

Цукор

60 грн

Макарони

51 грн

Чай

30 грн

Яйця

68 грн

Яблука

Тушка куряча

62 грн

ЗАГАЛОМ:

Хліб пшеничний

48 грн
1316 ГРН

ÀÐÒ-ÊÀÔÅ
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ДОРОГІ ТА ЕКСКЛЮЗИВНІ: ЯКІ ЦІННІ
КНИГИ КУПУЮТЬ ТЕРНОПОЛЯНИ

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

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» â³äâ³äàëè ê³ëüêà êíèãàðåíü ó Òåðíîïîë³.
ЩО В ТОПІ?
Êîíñóëüòàíòêà ïàí³ Îëüãà
ðîçïîâ³äàº, ùî îäíèì ïîäîáàºòüñÿ çàðóá³æíà ë³òåðàòóðà, ³íøèì — óêðà¿íñüêà. Äåõòî ÷èòàº
ôàíòàñòè÷í³ òâîðè, ³íø³ — äåòåêòèâè. Àëå º ³ òàê³ êíèãè, ÿê³
êóïóþòü ÷àñò³øå çà ³íø³.
— Ó íàñ º òîï-20 êíèã, ùî
êóïóþòü íàé÷àñò³øå. ¯õ òåìàòèêà äóæå ð³çíà, — êàæå
âîíà. — ª áàãàòî ìîòèâàö³éíî¿
ë³òåðàòóðè òà õóäîæí³ òâîðè.
Óæå äåê³ëüêà ì³ñÿö³â ôàâîðèò — êíèãà «Ñïðàâà Âàñèëÿ
Ñòóñà». Öå çá³ðêà äîêóìåíò³â
ïðî êðèì³íàëüíó ñïðàâó, æèòòÿ
òà ñìåðòü Âàñèëÿ Ñòóñà. Âàðò³ñòü — 260 ãðèâåíü.
Ùå îäíà êíèãà, ÿêà óâ³ðâàëàñÿ
â òîï òà çíàõîäèòüñÿ íà ïåðøèõ
ñõîäèíêàõ — «Ã³òëåð òà Ñòàë³í»
Ëîðåíñà Ð³ñà.
Àâòîð ðîçïèñàâ ñïîãàäè ëþäåé, ÿê³ æèëè â ÷àñè Ã³òëåðà òà
Ñòàë³íà. Öå ³ñòîðè÷íî-ïñèõîëîã³÷íèé òåêñò.
Íàéäîðîæ÷èìè º ïîäàðóíêîâ³
âàð³àíòè.
— Ïîäàðóíêîâ³ êíèãè àíãë³éñüêîþ ìîâîþ äåùî äîðîæ÷³, — ïðîäîâæóº ïàí³ Îëüãà. —
¯õ ö³íà îð³ºíòîâíî 800 ãðèâåíü.
Êóïóþòü ¿õ ð³äøå ÷åðåç âàðò³ñòü,
ïåðåâàæíî â ïîäàðóíîê ç íàãîäè
âåëèêèõ ñâÿò.
Íå âòðà÷àº ïîïóëÿðíîñò³ ³
êëàñè÷íà ë³òåðàòóðà, íàïðèêëàä, äåòåêòèâè Àëëàíà Ïî,
êíèãè Ãåðìàíà Ìàðâ³ëëà ÷è
Åð³õà Ìàð³¿ Ðåìàðêà.
— Áàãàòî êíèã íàáèðàþòü
ïîïóëÿðíîñò³ çàâäÿêè ñåð³àëàì
çà ¿õ ìîòèâàìè, ðàí³øå öå áóëà
«Ãðà ïðåñòîë³â», à çàðàç — «Â³äüìàê». Òàêó ë³òåðàòóðó êóïóþòü
ùîäíÿ, âàðò³ñòü — äî 200 ãðèâåíü. Ëþäè õî÷óòü ïîð³âíÿòè
ñþæåòè ô³ëüìó òà êíèãè.
КНИГА ЗА СІМ ТИСЯЧ
ГРИВЕНЬ
Ó êíèãàðí³ «ßðîñëàâ Ìóäðèé»
íàéïîïóëÿðí³øîþ êíèãîþ º
«Ñïðàâà Âàñèëÿ Ñòóñà» Âàõòàíãà
Ê³ï³àí³.

— Ñóäîâà ñïðàâà íàâêîëî
ö³º¿ êíèãè çðîáèëà ¿¿ äóæå ïîïóëÿðíîþ. Çàãàëîì ïðîäàëè
50 ïðèì³ðíèê³â, à çà îñòàíí³é
ì³ñÿöü — 15, — êàæå ïðîäàâåöü
Îëüãà. — ¯¿ ö³íà íåçì³ííà —
260 ãðèâåíü.
ª ó êíèãàðí³ ïîäàðóíêîâå âèäàííÿ «²ñòîð³ÿ Á³áë³¿»,
ÿêó òðèìàþòü â ñïåö³àëüíîìó
ôóòëÿð³. ¯¿ âèïóñòèëè ó Êèºâ³
â 2015 ðîö³ íåâåëèêèì íàêëàäîì ó 1000 ïðèì³ðíèê³â. Âàðòóº
êíèãà 3700 ãðèâåíü, òà âîíà íå º
íàéäîðîæ÷îþ ó êíèãàðí³.
Á³ëüøå âàðòóº «Êîáçàð» Òàðàñà Øåâ÷åíêà ç äåðåâ’ÿíèìè
âñòàâêàìè.
— Òàê³ êíèãè êóïóþòü íå ÷àñòî, ðàç ó ï³âðîêó, àäæå çà ðàõóíîê ö³íè íå êîæåí ìîæå
ñîá³ äîçâîëèòè, — ï³äñóìóâàëà
ïàí³ Îëüãà. — À ùå ìîëîäü êóïóº àêòèâíî êíèãó Êåðñò³í ¥³ð
«Ç³ëüáåð». Öå ôåíòåç³ êíèãà ïðî
ïàðàëåëüíèé ñâ³ò òà ïðèãîäè.

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ

Книжки  Минатимуть роки, одні
гаджети відлітатимуть у забуття, інші
набуватимуть популярності, та книги
не втратять своїх поціновувачів. Так
кажуть продавці у книгарнях Тернополя.
Ми поцікавилися, яку незвичну літературу
можна придбати та за скільки

В усіх книгарнях фаворитом у тернополян залишається «Справа Василя Стуса»

«Ðàí³øå òàêà òåìàòèêà
íå áóëà ïîïóëÿðíà, àëå
çàðàç âñå çì³íèëîñÿ.
Êîëèñü ó íàñ áóëà îäíà
ïîëè÷êà ç ïñèõîëîã³¿,
à òåïåð äâà ñòåëàæ³»
У МОДІ УКРАЇНСЬКІ
ПИСЬМЕННИКИ
Ó êíèãàðí³ «Ä³ì êíèãè» êîíñóëüòàíòêà Ìàð³ÿ ðîçïîâ³ëà, ùî
îñîáëèâî àêòèâíî òåðíîïîëÿíè
ö³êàâëÿòüñÿ êíèãàìè ç ïñèõîëîã³¿.
— Ðàí³øå òàêà òåìàòèêà
íå áóëà ïîïóëÿðíà, àëå çàðàç âñå
çì³íèëîñÿ, — êàæå âîíà. — Êîëèñü ó íàñ áóëà îäíà ïîëè÷êà ç
ïñèõîëîã³¿, à òåïåð äâà ñòåëàæ³.
Ñåðåä ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿
ë³òåðàòóðè ïîïèò ìàþòü êíèãè
Ìàð³¿ Ìàò³îñ, Âàñèëÿ Øêëÿðà
÷è Âîëîäèìèðà Ëèñà.
Íàéäîðîæ÷îþ ó ö³é êíèãàðí³
º çá³ðêà ç òðüîõ êíèã ç ³ñòîð³¿
Óêðà¿íè. Âàðòóº âîíà 1695 ãðèâåíü.
— Äëÿ ïîäàðóíêà ÿ ïîðàäèëà á êíèãè Ñâ³òëàíè Òàëàí, —
êàæå ïðîäàâ÷èíÿ. — Âîíè ïðî
ëþáîâ, áàãàòüîì æ³íêàì òà ä³â÷àòàì ïîäîáàºòüñÿ òàêå ÷èòàòè. Äî òîãî æ, öå óêðà¿íñüêà
ïèñüìåííèöÿ.

Як розповіла консультантка, «Сталін та
Гітлер» — книга ексклюзивна, а продають
її тільки в мережі книгарень «Є».
Вартість — 199 гривень

«Кобзар» Тараса Шевченка у книгарні
«Ярослав Мудрий» вартує сім тисяч гривень

«Історія Біблії» — рідкісне видання
стародруку 1700-их років

В книгарні «Дім книги» популярною є
книга Міка Вікінга «Маленька книга Люке.
Секрети найщасливіших людей світу».
Її вартість 213 гривень
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ІМУНОГЛОБУЛІН І ПЛАЗМА ВІД КОВІДУ

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

×îìó íåìàº ïîâ³äîìëåíü, ùî ïîòð³áí³ äîíîðè ïëàçìè êðîâ³ ëþäåé,
ÿê³ îäóæàëè â³ä êîðîíàâ³ðóñó, ùîá
ââîäèòè ¿¿ õâîðèì? Õî÷à, çäàâàëîñü
áè, ìîæíà âðÿòóâàòè ñîòí³ æèòò³â.
ßê âèÿâèëîñü, âñå íå òàê ïðîñòî,
ÿê ìîæå çäàòèñÿ íà ïåðøèé ïîãëÿä.
ПРЕПАРАТИ ІЗ ПЛАЗМИ
²ìóíîãëîáóë³íè, ÿê³ âèãîòîâëÿþòü ç ïëàçìè êðîâ³ ëþäåé, ÿê³
ïåðåõâîð³ëè íà êîâ³ä, óæå âèêîðèñòîâóþòü ïðè ë³êóâàíí³ õâîðèõ
íà êîðîíàâ³ðóñ. Ïðåïàðàò «Á³îâåí»
âèãîòîâëÿº óêðà¿íñüêà êîìïàí³ÿ
«Á³îôàðìà». Ë³êè ïðîéøëè âèïðîáóâàííÿ, ³ ¿õ âæå ìîæóòü ïðèäáàòè
óêðà¿íñüê³ ë³êàðí³. Äîñë³äæåííÿ
ïðåïàðàòó ðîçïî÷àëè ùå ó òðàâí³
2020-ãî ðîêó, çàê³í÷èëè — ó æîâòí³. Òåñòóâàëè ë³êàðñüêèé çàñ³á
íà áàç³ äåâ'ÿòè ë³êàðåíü íà 66 ïàö³ºíòàõ ç òÿæêîþ êîðîíàâ³ðóñíîþ
ïíåâìîí³ºþ.
Ïðè êîìïëåêñí³é òåðàï³¿ ç ïðåïàðàòîì «Á³îâåí» ñìåðòí³ñòü çíèçèëàñü ó ÷îòèðè ðàçè. ×àñ äî íàñòàííÿ
ïîêðàùåííÿ çíèçèâñÿ äî 5 äí³â,
òîä³ ÿê ãðóïà ïàö³ºíò³â, ÿê³ «Á³îâåí»
íå îòðèìóâàëà — 9 äí³â. Ñêîðîòèâñÿ ³ ÷àñ ïîòðåáè â ãîñï³òàë³çàö³¿
â óìîâàõ ñòàö³îíàðó íà 3–5 äí³â. Ö³
äàí³ ïóáë³êóº êîìïàí³ÿ.
Ó ô³ðì³, ùî âèãîòîâëÿº ³ìóíîãëîáóë³í, æóðíàë³ñòàì «RIA ïëþñ»
ïîÿñíèëè, ùî ïðåïàðàò âèãîòîâëÿþòü íà îñíîâ³ ïëàçìè êðîâ³ äîíîð³â. Â³í íå ìîæå çäîëàòè çáóäíèêà
êîðîíàâ³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿, àëå äîïîìàãàº çàïîá³ãòè öèòîê³íîâ³é áóð³.
— Öåé ³ìóíîãëîáóë³í åôåêòèâíèé ïðè êîìïëåêñíîìó ë³êóâàíí³
êîðîíàâ³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿, òîìó ùî
óñêëàäíåííÿ ó ïàö³ºíòà âèíèêàþòü
âíàñë³äîê öèòîê³íîâîãî øòîðìó, —
ðîçïîâ³äàº ãîëîâà äåïàðòàìåíòó êîìóí³êàö³¿ ôàðìàöåâòè÷íî¿ êîìïàí³¿
Biopharma Îëåêñ³é Äåíèñåíêî. —
ßêùî ãîâîðèòè ïðîñòî, òî öèòîê³íîâèé øòîðì — öå ïðîöåñ, êîëè
îðãàí³çì íå ìîæå âèðîáèòè äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü àíòèò³ë ïðîòè çáóäíèêà. Îðãàí³çì áà÷èòü, ùî º çáóäíèê
õâîðîáè. Òîä³ ïî÷èíàºòüñÿ àêòèâíå
âèðîáëåííÿ àíòèò³ë äî ð³çíèõ çáóäíèê³â, ÿê³ º â ³ìóíîëîã³÷í³é ïàì'ÿò³.
Àëå âîíè íå ñïðàöüîâóþòü ïðîòè
êîðîíàâ³ðóñó. Ïî÷èíàºòüñÿ áåçêîíòðîëüíà ðåïë³êàö³ÿ àíòèò³ë.
Âèíèêàº çá³é óñ³õ ñèñòåì îðãàí³â.
— ²ìóíîãëîáóë³í, ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü ïðè êîìïëåêñíîìó
ë³êóâàíí³, ì³ñòèòü êîíöåíòðîâàí³

àíòèò³ëà äî ð³çíèõ õâîðîá, — ïðîäîâæóº Îëåêñ³é Äåíèñåíêî.— Êîëè
ìè ¿õ ââîäèìî, îðãàí³çì áà÷èòü, ùî
àíòèò³ë äîñòàòíüî, ¿õ íå ïîòð³áíî
á³ëüøå âèðîáëÿòè. Öèòîê³íîâèé
øòîðì ïðèïèíÿºòüñÿ. Òàê ìîæíà
âïîðàòèñü ç óñêëàäíåííÿìè, ÿê³
âèêëèêàº êîðîíàâ³ðóñ. Â÷àñíå çàñòîñóâàííÿ ³ìóíîãëîáóë³íó, êîëè
ñèìïòîìè ò³ëüêè íàðîñòàþòü, äîçâîëÿº çóïèíèòè òÿæêèé ïåðåá³ã
çàõâîðþâàííÿ.
ЧИ ВИКОРИСТОВУЮТЬ
У ТЕРНОПІЛЬСЬКИХ ЗАКЛАДАХ
Êóïóâàòè ³ìóíîãëîáóë³í äëÿ ë³êóâàííÿ ïàö³ºíò³â ó ÌÎÇ äîçâîëèëè
ùå ó ëèñòîïàä³ 2020-ãî ðîêó. Òîä³
âíåñëè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî ïðîòîêîëó ë³êóâàííÿ COVID-19.
Îäíàê ÷è áàãàòî ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â ó Òåðíîïîë³ ïî÷àëè êóïóâàòè ïðåïàðàòè? Ó ì³ñò³ íàéá³ëüøå
õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ ó ³íôåêö³éíîìó â³ää³ëåíí³ ë³êàðí³ øâèäêî¿
äîïîìîãè. ßê ðîçïîâ³â äèðåêòîð
çàêëàäó ßðîñëàâ ×àéê³âñüêèé,
³ìóíîãëîáóë³í âîíè íàðàç³ íå çàêóïîâóþòü. ×îìó? Â³äïîâ³ä³ íà öå
ïèòàííÿ â³í ÷³òêî íå äàº.

Óêðà¿íñüêèé ïðåïàðàò
â³ä óñêëàäíåíü
êîðîíàâ³ðóñíî¿
õâîðîáè òåñòóâàòèìóòü
ó ôðàíöóçüê³é
ëàáîðàòîð³¿
— Ìè íàðàç³ íå âèêîðèñòîâóºìî
³ìóíîãëîáóë³íè äëÿ ë³êóâàííÿ, —
êàæå äèðåêòîð. — ×è áóäåìî ìè
¿õ êóïóâàòè — íå ìîæó ñêàçàòè.
Ïðîòîêîëè ïîñò³éíî çì³íþþòüñÿ.
Îò öå ³ âñå ïîÿñíåííÿ â³ä êåð³âíèêà ìåäçàêëàäó. Íàòîì³ñòü ³ìóíîãëîáóë³íè êóïóâàëè ó ×îðòê³âñüê³é
öåíòðàëüí³é ðàéîíí³é ë³êàðí³. Ìè
çâåðíóëèñü äî êåð³âíèöòâà çàêëàäó,
ùîá ä³çíàòèñÿ, ÷è ïîêàçàâ ïðåïàðàò
ñâîþ åôåêòèâí³ñòü ïðè ë³êóâàíí³
âàæêîõâîðèõ íà ïðàêòèö³.
— Ìè çàêóïèëè 830 àìïóë ³ìóíîãëîáóë³íó íà ñóìó 87 474 ãðèâí³, —
ðîçïîâ³ëà çàñòóïíèöÿ ãîëîâíîãî
ë³êàðÿ ç ìåäè÷íî¿ ÷àñòèíè ×îðòê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ Ëþäìèëà Äîáîùóê. — Ìè ñïîñòåð³ãàºìî
ïîçèòèâíèé åôåêò â³ä ïðåïàðàòó.
Íàðàç³ â íàñ º äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü.
Äëÿ ë³êóâàííÿ îäíîãî ïàö³ºíòà
ïîòð³áíà ð³çíà ê³ëüê³ñòü. Éîãî çàñòîñîâóþòü ó ïåðø³ äí³ õâîðîáè.
Ñê³ëüêè ïîòð³áíî ïðåïàðàòó äëÿ
õâîðîãî — çàëåæèòü â³ä ñòàíó, éîãî

ФОТО З ІНТЕРНЕТУ

Медицина  Ще коли в Ухані починалась
пандемія — медики повідомляли, що
в плазмі крові тих, хто одужали, є антитіла
до коронавірусу. А отже, їх можна вводити
пацієнтам, щоб зупиняти розвиток
хвороби. Що кажуть тернопільські
медики про такий спосіб лікування і як
зараз надають допомогу у закладах?

Відбір донорської плазми займає більше часу, ніж крові. Стати донором можуть не всі
âàãè. Äî 10 àìïóë ìîæå çíàäîáèòèñÿ íà îäíîãî õâîðîãî.
ЧИ ДОПОМАГАЄ ХВОРИМ
Ãîëîâíèé åêñïåðò çà íàïðÿìêîì
«²íôåêö³éí³ õâîðîáè» óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÒÎÄÀ, ë³êàð-³íôåêö³îí³ñò ÊÍÏ «Òåðíîï³ëüñüêèé
ôòèç³îïóëüìîíîëîã³÷íèé ìåäè÷íèé
öåíòð» Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñíî¿
ðàäè Îëåíà Ãåðàñèìåíêî ðîçïîâ³ëà,
ÿê òà êîëè âèêîðèñòîâóþòü ³ìóíîãëîáóë³í, òà ÷è ïîêàçóº â³í ðåçóëüòàò
áåçïîñåðåäíüî â ë³êóâàíí³ õâîðèõ.
— Ïðåïàðàò «Á³îâåí» ì³ñòèòü ³ìóíîãëîáóë³íè G òà À, — êàæå Îëåíà
Ãåðàñèìåíêî. — Â³í çàñòîñîâóºòüñÿ
ïðè êîìïëåêñíîìó ë³êóâàíí³ ïàö³ºíò³â ç ïíåâìîí³ºþ, ùî âèêëèêàíà
êîðîíàâ³ðóñíîþ ³íôåêö³ºþ. Òåðàï³ÿ
íàïðàâëåíà íà ïðèãí³÷åííÿ â³ðóñó.
Â³í ìàº ïîêàçàííÿ äî çàñòîñóâàííÿ çàì³ñíî¿ òà ³ìóíîìîäóëþþ÷î¿
òåðàï³¿.
Âèêîðèñòîâóþòü éîãî ïðè íàÿâíîñò³ êîíêðåòíèõ ñèìïòîì³â.
— Éîãî çàñòîñîâóþòü êîëè º
ãàðÿ÷êà, ï³äîçðà íà ðåñï³ðàòîðíó
³íôåêö³þ, íèçüêå íàñè÷åííÿ êðîâ³ êèñíåì òà äèõàëüíà íåäîñòàòí³ñòü, — ïðîäîâæóº Îëåíà Ãåðàñèìåíêî. — Ïîêàçàííÿì ìîæå áóòè
íàÿâí³ñòü âîãíèù çàïàëåíü ëåãåíü,
êîëè º ñåïñèñ ÷è ñåïòè÷íèé øîê.
ßê êàæå ìåäèê, ÿêùî ïî÷àòè
â÷àñíî âèêîðèñòîâóâàòè ³ìóíîãëîáóë³í — ñòàí õâîðîãî ïîë³ïøóºòüñÿ, à ãîëîâíå — çíèæóºòüñÿ ðèçèê
ëåòàëüíîãî âèïàäêó.
— Çàñòîñóâàííÿ ïðåïàðàòó ïðèçâîäèòü äî çðîñòàííÿ ïîêàçíèê³â
ñàòóðàö³¿, çìåíøóºòüñÿ ÷àñòîòà
äèõàííÿ, — êàæå ³íôåêö³îí³ñòêà. — Ïðîòÿãîì äîáè íîðìàë³çóºòüñÿ òåìïåðàòóðà. Öåé ïðåïàðàò
ìàº äîâåäåíó åôåêòèâí³ñòü.
Îäíàê ñïåöèô³÷íîãî ³ìóíîãëîáóë³íó ñàìå ïðîòè çáóäíèêà êîðîíàâ³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿ ùå íåìàº.
Ó òåîð³¿, â³í çìîæå àòàêóâàòè â³ðóñ
³ çóïèíÿòè õâîðîáó. Éîãî ðîçðîáêè
òðèâàþòü. Íàä öèìè ë³êàìè ïðàöþº
«Á³îôàðìà», ÿêà óâ³éøëà ó ì³æíàðîäíèé àëüÿíñ ç 10 íàéïîòóæí³øèõ
ñâ³òîâèõ âèðîáíèê³â ïðåïàðàò³â ç
ïëàçìè. Öåé ïðåïàðàò ñïåðøó ìàº
ïðîéòè ö³ëèé ðÿä ïåðåâ³ðîê, êë³-

í³÷íèõ äîñë³äæåíü òà ñåðòèô³êàö³é.
Ëèøå ï³ñëÿ öüîãî éîãî ìîæíà áóäå
âèêîðèñòîâóâàòè â ë³êóâàíí³.
Íàðàç³ óêðà¿íñüêèé ïðåïàðàò
ùå âèãîòîâëÿþòü. Éîãî â³äïðàâëÿòü äî ôðàíöóçüêî¿ ëàáîðàòîð³¿,
ðàçîì ç ïðåïàðàòàìè çàðóá³æíèõ
êðà¿í. ßêùî äîñë³äæåííÿ ïðîéäóòü
óñï³øíî — çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â éîãî
ïî÷íóòü âèêîðèñòîâóâàòè ïðè ë³êóâàíí³. Àëå äëÿ âèãîòîâëåííÿ ñïåöèô³÷íîãî ³ìóíîãëîáóë³íó ïîòð³áí³
äîíîðè ïëàçìè êðîâ³, ÿê³ îäóæàëè
â³ä êîðîíàâ³ðóñó.
ЧИ МОЖНА ЗДАТИ ПЛАЗМУ
У ТЕРНОПОЛІ
Òåðíîïîëÿíêà Ìàðèíà ðîçïîâ³äàº, ùî ¿¿ äâîþð³äíà ñåñòðà ñòàëà
äîíîðîì ïëàçìè êðîâ³ ï³ñëÿ îäóæàííÿ â³ä êîâ³äó.
— Ìîÿ ñåñòðà æèâå â ×åðêàñàõ.
Âîíà ïåðåõâîð³ëà íà êîðîíàâ³ðóñ ³
ï³ñëÿ îäóæàííÿ çäàëà ïëàçìó êðîâ³,— êàæå Ìàðèíà.— Çà öå ¿é íàâ³òü
çàïëàòèëè ïîíàä 1000 ãðèâåíü. Àëå
òàì º âèìîãè äî äîíîðà.
ßê ìè ç'ÿñóâàëè, ïëàçìó ìîæíà
çäàòè ëèøå ó ñïåö³àëüíèõ ëàáîðàòîð³ÿõ ó Êèºâ³, ×åðêàñàõ, Äí³ïð³, Ñóìàõ, Õàðêîâ³, Êîíîòîï³ òà Øîñòö³.
Çàãàëîì äîíîðàìè ïëàçìè êðîâ³ ç
íàÿâíèìè äî êîâ³ä àíòèò³ëàìè óæå
ñòàëè ïîíàä 8 òèñ. ëþäåé. Àëå, ÿê
ïîâ³äîìèëè ó ôàðìàöåâòè÷í³é êîìïàí³¿ — íå ó âñ³õ, õòî ïåðåõâîð³ëè,
º äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü àíòèò³ë. ª ³
âèïàäêè, ùî ëþäèíà õâîð³ëà áåç
ñèìïòîì³â ó ëåãê³é ôîðì³, àëå òèòð
àíòèò³ë (êîíöåíòðàö³ÿ) âèñîêà.
ЧИ МОЖНА НАПРЯМУ
ПЕРЕЛИВАТИ ПЛАЗМУ
Àëå ÷îìó íå ìîæíà ïðîñòî ïåðåëèâàòè ïëàçìó êðîâ³?
— ª âåëèêà ð³çíèöÿ ì³æ ïåðåëèâàííÿì ïëàçìè ³ ââåäåííÿì ñïåöèô³÷íîãî ³ìóíîãëîáóë³íó,— ïîÿñíþº
ãîëîâà äåïàðòàìåíòó êîìóí³êàö³¿
êîìïàí³¿ Biopharma Îëåêñ³é Äåíèñåíêî. — Êîëè ãîâîðèìî ïðî
ñïåöèô³÷íèé ³ìóíîãëîáóë³í, ìè
çíàºìî, ùî öå êîíöåíòðîâàíèé
ðîç÷èí àíòèò³ë. Ó ïðîìèñëîâèõ
óìîâàõ ìîæíà âèðîáèòè ïðåïàðàò
ç ïîòð³áíîþ êîíöåíòðàö³þ. Àëå
ÿêùî ïåðåëèâàòè ïðîñòî ïëàçìó,

òî ìè íå çíàºìî òèòð àíòèò³ë òîãî,
õòî îäóæàâ. Ó äâîõ ëþäåé, ÿê³ ïåðåõâîð³ëè ç îäíàêîâèì ïåðåá³ãîì,
êîíöåíòðàö³ÿ ìîæå áóòè ð³çíîþ.
ПРЕПАРАТ ЗМОЖЕ ЗУПИНИТИ
РОЗВИТОК ХВОРОБИ
ßêùî âèïðîáóâàííÿ ñïåöèô³÷íîãî ³ìóíîãëîáóë³íó ïðîòè ïàíäåì³÷íîãî êîðîíàâ³ðóñó ïðîéäå
óñï³øíî ³ éîãî ïî÷íóòü âèêîðèñòîâóâàòè ïðè ë³êóâàíí³, âàæëèâî áóäå
ââîäèòè éîãî ñàìå íà ïî÷àòêó õâîðîáè, - ïîÿñíþº àêàäåì³ê ÍÀÌÍ
Óêðà¿íè, ïðîôåñîð-³íôåêö³îí³ñò
Ìèõàéëî Àíäðåé÷èí.
– Äîñë³äæåííÿ ïëàçìè êðîâ³ ³
³ìóíîãëîáóë³í³â ïåðåõâîð³ëèõ âæå
ïðîâîäÿòü, àëå ùå òðèâàº âèïðîáóâàííÿ, – ïîÿñíþº ïðîôåñîð. —
² ïëàçìà, ³ ³ìóíîãëîáóë³í ðîáëÿòü
ïåðåá³ã õâîðîáè ëåãøèì. Êîëè ¿õ
âèêîðèñòîâóþòü ïðè ë³êóâàíí³ —
ð³äøå âèíèêàþòü óñêëàäíåííÿ.
Óæå âèìàëüîâóºòüñÿ äóæå ö³êàâà
çàêîíîì³ðí³ñòü, ùî ³ìóíîãëîáóë³íè åôåêòèâí³ ëèøå â ïåðø³ äí³ â³ä
ïî÷àòêó çàõâîðþâàííÿ. Âñå ÷åðåç òå,
ùî â³ðóñ öèðêóëþº â êðîâ³ ëèøå
â ïåðø³ äí³ ï³ñëÿ ³íô³êóâàííÿ. Ïàòîãåíåç çàõâîðþâàííÿ çàïóñêàºòüñÿ, ìîæóòü ïî÷àòèñü óñêëàäíåííÿ.
Òîä³ ñåíñó ââîäèòè ³ìóíîãëîáóë³í
íåìàº, áî ³ â³ðóñó â êðîâ³ âæå íåìàº.
À õâîð³ ÷àñòî çâåðòàþòüñÿ äî ë³êàðÿ
íå îäðàçó.
Ïðîñò³øå êàæó÷è — ³ìóíîãëîáóë³í äîïîìàãàº çäîëàòè ³íôåêö³þ
â çàðîäêó òà íå äîïóñòèòè ðîçâèòêó óñêëàäíåíü. ßêùî âæå ïî÷àëèñü
óñêëàäíåííÿ — ³ìóíîãëîáóë³í
íå äîïîìîæå. Òðåáà çàñòîñîâóâàòè
âæå çîâñ³ì ³íø³ ìåòîäè ë³êóâàííÿ.
— ²ìóíîãëîáóë³í ïðîòè êîðîíàâ³ðóñó ìîæå áóòè ö³ííèé äëÿ åêñòðåíî¿ ïðîô³ëàêòèêè, — ïðîäîâæóº
Ìèõàéëî Àíäðåé÷èí.— Äî ïðèêëàäó, ëþäèíà ä³çíàëàñü, ùî êîíòàêòóâàëà ç õâîðèì ³ ìîãëà çàðàçèòèñü.
Òîä³ ìîæíà ââåñòè öåé ïðåïàðàò
³ çàïîá³ãòè çàõâîðþâàííþ. Àëå
äîñë³äæåííÿ ùå òðèâàþòü. ßêùî
ùåïëåííÿ äîçâîëèòü ñôîðìóâàòè
êîëåêòèâíèé ³ìóí³òåò ³ ñòðèìàòè
ïîøèðåííÿ êîðîíàâ³ðóñó, òî ³ìóíîãëîáóë³í äîçâîëèòü çàïîá³ãàòè
ðîçâèòêó õâîðîáè ó ³íô³êîâàíèõ.
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Äåáþòíó êîëåêö³þ Íàñòÿ Áåðë³çåâà ïðåäñòàâèëà íà íàéïðåñòèæí³øîìó ìîäíîìó ïîêàç³ Óêðà¿íè.
Ä³â÷èíà êàæå, ùî îäÿã — öå ¿¿
ëþáîâ íà âñå æèòòÿ.
— ß ùå çìàëêó ëþáëþ ãàðíå
âáðàííÿ. À ùå ÿ «ñòðàøíèé»
øîïîãîë³ê. Íàñïðàâä³ æ í³êîëè
íå çàäóìóâàëàñü, ùî öÿ ëþáîâ
ìîæå ñòàòè ïðîôåñ³ºþ, — ä³ëèòüñÿ
ä³â÷èíà.
Óñå ðîçïî÷àëîñÿ ç òîãî, ùî
Íàñòÿ íàòðàïèëà â ìåðåæ³
íà ñàéò Ëüâ³âñüêî¿ øêîëè ìîäè
òà çàïèñàëàñü íà êóðñè äèçàéíó.
— Öå áóëî âë³òêó ï³ñëÿ 9-ãî
êëàñó. Ñàìå â öåé ÷àñ òðåáà
áóëî âèçíà÷èòèñü ³ç ìàéáóòíüîþ
ïðîôåñ³ºþ, àáè çíàòè, ó ÿêîìó
íàïðÿìêó ðîçâèâàòèñü, — ïðèãàäóº âîíà. — Ïðîôåñ³ÿ ñïðàâä³
íåçâè÷íà äëÿ íàøî¿ ì³ñöåâîñò³,
àëå ìîæëèâ³ñòü ðîçâèâàòèñü ó ö³é
ñôåð³ º. Ïîêè ùî âñå ñêëàäàºòüñÿ
íåïîãàíî.
ПЕРША КОЛЕКЦІЯ ПОТРАПИЛА
НА ПРЕСТИЖНИЙ ПОКАЗ
Ä³â÷èíà ðîçïîâ³äàº, ùî íàâ÷àííÿ â øêîë³ ìîäè çàáèðàëî ÷èìàëî
ñèë òà ÷àñó, àëå áóëî íåéìîâ³ðíî
ö³êàâèì òà ïë³äíèì.
— Ó øêîë³ ÿ âèâ÷àëà êóðñè
ôåøí-³ëþñòðàö³¿ ³ äèçàéíó îäÿ-

ãó. Íàâ÷àííÿ òðèâàëî ç ÷åðâíÿ
äî ñåðïíÿ. Öå áóëè äâà ïåðø³ ìîäóë³. Òðåò³é ìîäóëü ðîçïî÷àâñÿ
â ëèñòîïàä³ òà òðèâàâ äî ëþòîãî.
Òàêîæ ìè ìàëè ñïåö³àëüíî â³äâåäåí³ ëåêö³¿ ïðè ñòâîðåíí³ êîëåêö³¿
ç òàêèìè ëþäüìè ÿê: Êèðèëî Õàðèòîíöåâ (äèçàéí), Ë³àíà Á³ëÿêîâè÷ (ìàòåð³àëîçíàâñòâî), Ïàðàñêà
Äâîðÿíèí (ðèòîðèêà), Ðîñòèñëàâ
Êîñòåíêî (ôîòî) ³ Þë³ÿ Áåíöàê
(ñòèë³ñòèêà). Çàíÿòòÿ òð³øêè çì³ñòèëèñü ÷åðåç Ukrainian Fashion
Week, 13 ëþòîãî ó íàñ áóâ âèïóñêíèé, — êàæå âîíà.
Ï³ä ÷àñ äðóãî¿ ÷àñòèíè íàâ÷àííÿ îäíèì ³ç çàâäàíü áóëî ñòâîðåííÿ âëàñíî¿ êîëåêö³¿ îäÿãó. Òîæ
çáîð³â÷àíêà ñàìà ñïðîåêòóâàëà
ê³ëüêà ìîäåëåé îäÿãó.
— Ï³ä ÷àñ òðåòüîãî ìîäóëÿ íàñ
ïîïåðåäèëè, ùî êîëåêö³þ ïîòð³áíî áóäå âò³ëèòè â ðåàëüí³ ìîäåë³
îäÿãó, òîáòî â³äøèòè. Ùîïðàâäà,
òîä³ í³õòî ³ íå ðîçðàõîâóâàâ íà òå,
ùî âîíà ìîæå áóòè ïðåäñòàâëåíà íà Ukrainian Fashion Week.
Ïðîïîçèö³þ ïîêàçàòè êîëåêö³þ
ÿ îòðèìàëà âæå òîä³, êîëè âîíà
áóëà ñïðîåêòîâàíà, — ç³çíàºòüñÿ
äèçàéíåðêà.
МОЯ КОЛЕКЦІЯ — ЦЕ ОБРАЗИ
2000-ИХ
Êîëåêö³ÿ Íàñò³ ñêëàäàºòüñÿ ³ç
ï’ÿòè ìîäåëåé ³ ïðèñâÿ÷åíà âîíà
2000-ì ðîêàì.

ОСОБИСТИЙ АРХІВ НАСТІ БЕРЛІЗЕВОЇ

Люди  Чорні, білі та рожеві тони, мінідовжина та стиль Брітні Спірс і Періс
Гілтон. Власну колекцію одягу, присвячену
2000-им рокам створила 10-класниця
зі Зборова Настя Берлізева. Її вже
представили на Українському тижні моди

На фото дизайнерка Настя Берлізева (в центрі) із викладачкою Мариною Чернявською
(справа) та директоркою Львівської школи моди Марією Костельною
— Öå îáðàçè ç ì³í³-äîâæèíîþ,
áàãàòî îãîëåíîãî ò³ëà, º íàâ³òü
åëåìåíòè á³ëèçíè. Ó êîëåêö³¿
ïîºäíàëà ÷îðíèé, á³ëèé òà ðîæåâèé êîëüîðè. Ðîæåâèé áóâ íà ï³êó
ïîïóëÿðíîñò³ â 2000-õ ðîêàõ.
«²êîíè» ñòèëþ öüîãî ÷àñó — öå
Áð³òí³ Ñï³ðñ òà Ïåð³ñ Ã³ëòîí. Óñ³
ñòèë³ñòè, ÿê³ áà÷èëè ìîþ êîëåêö³þ, îäðàçó æ âãàäóâàëè ùî öå
çà ñòèëü, — êàæå äèçàéíåðêà. —
Íàñïðàâä³ ìîäà äóæå öèêë³÷íà.
² âîíà ïîâòîðþºòüñÿ êîæí³ 20-òü
ðîê³â. ßê êàæóòü, âñå íîâå — öå
äîáðå çàáóòå ñòàðå. Òîæ çàðàç ö³
îáðàçè çíîâó ñòàþòü òðåíäîâèìè.
Ä³â÷èíà êàæå, ùî ¿é äî äóø³
ö³ îáðàçè. Êîëåêö³þ ðîçðîáèëà äëÿ ä³â÷àò ¿¿ â³êó. Êàæå, ùî
ïåðø³ åêçåìïëÿðè ïðîäàâàòè

íå äóìàº, àäæå ïëàíóº íîñèòè
öåé îäÿã ñàìà. Çãîäîì êîëåêö³ÿ
âèéäå â ïðîäàæ, çàðàç àâòîðêà çàéìàºòüñÿ ðîçðîáëåííÿì âëàñíîãî
áðåíäó BERLIZEVA, à êîëåêö³ÿ
ñêîðî ç'ÿâèòüñÿ íà îáêëàäèíö³
ãëÿíöåâîãî æóðíàëó.
— Òàê, ÿ ìîæó ñêàçàòè, ùî ñâ³é
ñòèëü ó ìåíå âæå º, — ðîçïîâ³äàº
Íàñòÿ Áåðë³çåâà. — ª åëåìåíòè
êëàñèêè, º ùîñü ³ç âå÷³ðíüîãî
îäÿãó. Ùîñü íàáëèæåíå äî ãëàìóðó. Åëåìåíòè îäÿãó òàì º òàê³,
ÿê³ ïðèòàìàíí³ êëàñèö³. Àëå
â 2000-èõ æ³íêàì íàáðèäëè ñóâîð³ ôîðìè êëàñè÷íîãî êîñòþìà,
³ âîíè ïî÷àëè çì³íþâàòè äîâæèíó, äîäàâàòè íåçâè÷àéí³ åëåìåíòè

Ïåðø³ åêçåìïëÿðè
ïðîäàâàòè äèçàéíåðêà
íå äóìàº, àäæå ïëàíóº
íîñèòè öåé îäÿã ñàìà.
Çãîäîì êîëåêö³ÿ âèéäå
â ïðîäàæ
îäÿãó, äåêîðóâàòè.
Çà åñê³çàìè ä³â÷èíè êîíñòðóêòîð ñòâîðþâàâ ëåêàëà (êðåñëåííÿ), ìàéñòðè óñå çøèâàëè, à äàë³
â³ääàâàëè íà ðó÷íó äåêîðàö³þ. Óñ³
òêàíèíè òà ôóðí³òóðó äèçàéíåðêà
îáèðàëà ñàìà. Íàñòÿ êàæå, âèð³øèëà, ùî òêàíèíè ìàþòü áóòè
íàòóðàëüíèìè òà âèñîêî¿ ÿêîñò³.
Óâåñü ïðîöåñ óñêëàäíèâ ëîêäàóí.

Колекцію Настя Берлізева представила на Ukrainian
Fashion Week. Згодом вона вийде у продаж

У першій колекції дівчини
п’ять моделей літнього
одягу в стилі 2000-их

І ЦЕ ЛИШЕ ПОЧАТОК.
ДАЛІ — БІЛЬШЕ
Çàíÿòòÿ äèçàéíåðñòâîì çàéìàëî ÷èìàëî ñèë òà ÷àñó, ç³çíàºòüñÿ ä³â÷èíà, àäæå ïðàêòè÷íî äâà
òèæí³, ùîá çäàòè ðîáîòó â÷àñíî,
Íàñòÿ ñïàëà ïî òðè-÷îòèðè ãîäèíè íà äîáó.

— Çàðàç õî÷ó â³äïî÷èòè òà íàáðàòèñü ñèë. Âæå íàñòóïíîãî òèæíÿ ÿ ðîçïî÷èíàþ íàâ÷àííÿ íîâîãî
êóðñó. Íàì çàïðîïîíóâàëè ïàêåò
«Ôîðìîòâîðåííÿ. Ìàêåòóâàííÿ.
²ñòîð³ÿ êîñòþìà òà ñòèë³ ÕÕ-ãî
ñòîë³òòÿ». Íàä³þñü òàì ïî÷åðïíó
áàãàòî íàòõíåííÿ, — êàæå âîíà.
Ìè ïîñï³ëêóâàëèñü ³ç âèêëàäà÷êîþ Ëüâ³âñüêî¿ øêîëè ìîäè
Ìàðèíîþ ×åðíÿâñüêîþ, ÿêà ñòàëà
íàñòàâíèöåþ Íàñò³ â ôåøí-³íäóñòð³¿.
— Íàñïðàâä³ íå ó âñ³õ ó÷í³â íàøî¿ øêîëè âèñòà÷àº ñèë, ðåñóðñ³â
òà ïðîôåñ³îíàë³çìó äëÿ òîãî, àáè
âæå ï³ñëÿ ïåðøîãî êóðñó ñòâîðèòè
ñâîþ êîëåêö³þ. Ïîòð³áíî çâàæàòè
³ íà ¿õ äîñèòü þíèé â³ê. Íå âñ³ì
òàêîæ âèïàäàº ìîæëèâ³ñòü ïðåäñòàâèòè êîëåêö³þ íà Ukrainian
Fashion Week. Ïðîòå öå ãàðíèé
ïî÷àòîê äëÿ ëþäèíè, ÿêà õî÷å
ðîçâèâàòèñü òà âäîñêîíàëþâàòè
ñâî¿ çíàííÿ òà âì³ííÿ. Íàñòÿ —
äóæå òàëàíîâèòà ä³â÷èíà, ³ ìè
â³ðèìî â ¿¿ ìàéáóòíº, — ñêàçàëà
Ìàðèíà ×åðíÿâñüêà.
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ
ó Çáîð³âñüê³é ã³ìíàç³¿ Íàñòÿ
ïëàíóº âñòóïàòè â óí³âåðñèòåò
íà ôàêóëüòåò äèçàéíó. Àëå ïåðåä
òèì ïîòð³áíî ïðîéòè íåëåãêèé
âèïóñêíèé ð³ê ó øêîë³ òà çäàòè
ÇÍÎ.
Óæå íàñòóïíîãî ðîêó ä³â÷èíà
ìð³º ïðåäñòàâèòè âëàñíó ïîâíîö³ííó êîëåêö³þ â «Íîâèõ ³ìåíàõ»
íà Ukrainian Fashion Week-2022.
Êàæå, ÿêùî áà÷èø ö³ëü, òî æîäí³ ïåðåøêîäè òîá³ íå çàâàäÿòü
äî íå¿ ä³éòè.
À ìè â³ðèìî â þíó äèçàéíåðêó,
áàæàºìî ¿é ïåðåìîã òà ÷åêàºìî
íà ³íòåðâ’þ ï³ñëÿ ïîêàçó íîâî¿
êîëåêö³¿ íà Óêðà¿íñüêîìó òèæí³
ìîäè.
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ДІТИ МЕРЗНУТЬ І СПІЗНЮЮТЬСЯ.
КОГО ВОЗЯТЬ ШКІЛЬНІ ТРОЛЕЙБУСИ

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

Óïðîäîâæ òèæíÿ íà ð³çíèõ çóïèíêàõ ì³ñòà æóðíàë³ñòè «RIA
ïëþñ» ñïîñòåð³ãàëè, ÿê êóðñóþòü
øê³ëüí³ òðîëåéáóñè, õòî â íèõ
ñ³äàº, òà î êîòð³é ãîäèí³ âîíè
ïðèáóâàþòü. Òà, â³äïîâ³äíî,
çâ³ðèëè ³ç ãðàô³êîì, ÿêèé îïóáë³êîâàíèé íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè.
Ê³íöåâèé ÷àñ ïðèáóòòÿ øê³ëüíèõ òðîëåéáóñ³â íà çóïèíêè —
8.28–8.50.

О 8.01 тролейбус з табличкою «Діти» прибув до зупинки на вулицю Мазепи.
Майже всі школярі зайшли в середину, а з ними і кілька дорослих

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ

ЧЕКАЄМО 15–20 ХВИЛИН
Ìàñèâ «Äðóæáà», çóïèíêà
íà âóëèö³ Ìàçåïè. Î÷³êóºìî
íà òðàíñïîðò ðàçîì ç ³íøèìè.
11 ëþòîãî, íà ãîäèííèêó 7.54.
Íà çóïèíö³ ðàçîì ñòîÿòü ùå
20 ëþäåé, ç íèõ ìàéæå ïîëîâèíà — ä³òè.
Ó öåé æå ÷àñ äî çóïèíêè ï³ä’¿õàâ
ïåðøèé òðîëåéáóñ, íå øê³ëüíèé,
òà é ä³òÿì ó íüîãî òàêîæ çàéòè
íå âäàëîñÿ. Áî äîðîñë³ ïðîñòî
ðèíóëèñÿ ñèëîþ ó òðàíñïîðò.
Äåÿê³ áàòüêè ï³øëè ðàçîì ç
ä³òüìè íà çóïèíêó, ùî áëèæ÷å
äî öåíòðó ì³ñòà. Êàæóòü, òàì

ùå º øàíñ çàéòè â òðîëåéáóñ ÷è
ìàðøðóòêó.
— Îòàê ÷åêàºìî íà çóïèíö³
õâèëèí 15–20, íå ìåíøå, — ðîçïîâ³â îäèí ç áàòüê³â øêîëÿð³â,
ÿêîãî ìè çóñòð³ëè. — ß ïåðåæèâàþ íå çà ñåáå, íàäâîð³ ìîðîç,
áîþñÿ, ùîá ä³òè íå çàõâîð³ëè.
Óÿâ³òü, ï³â ãîäèíè, êîëè íà âóëèö³ ì³íóñ äåñÿòü.
Ð³âíî î âîñüì³é ãîäèí³ íà çóïèíêó ï³ä’¿õàëè äâà àâòîáóñè, ç
íèõ âèéøëî áàãàòî ëþäåé, à çàéòè âñåðåäèíó âäàëîñÿ ³ äåê³ëüêîì
øêîëÿðàì.
ßê ðîçïîâ³ëà îäíà ç æ³íîê,
ÿêà î÷³êóâàëà íà çóïèíö³ ñâîþ
ìàðøðóòêó, ó øê³ëüí³ òðîëåéáóñè
ðåãóëÿðíî ïóñêàþòü ³ äîðîñëèõ.
— Áóâàº ³ äîðîñë³ ñ³äàþòü, êîëè
ä³òåé ìàëî íà çóïèíö³, — ðîçïîâ³ëà âîíà.
Ùå îäèí òðîëåéáóñ ïðèáóâ ÷åðåç ï’ÿòü õâèëèí. Òàáëè÷êè «Ä³òè»
íà íüîìó íå áóëî, à òîìó äî ïåðåäí³õ äâåðåé ï³ä³éøëè ìàéæå âñ³,
õòî áóâ íà çóïèíö³. Òà êîíòðîëåðêà ïîïåðåäèëà, ùî âñåðåäèíó
â³çüìå ñïî÷àòêó ä³òåé.
Ä³òè ñ³äàþòü ðàí³øå, í³æ ïðèáóâàþòü øê³ëüí³ òðîëåéáóñè

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ

Ми перевірили  Сильні морози стали
каталізатором обурення тернопільських
батьків. Їхнім дітям доводилося чекати
тривалий час на зупинці, щоб сісти
у транспорт. Туди заходять і дорослі
пасажири та й час прибуття на зупинки
непродуманий. Уроки в цей час уже
йдуть. Ми перевірили, кого насправді
возять у шкільних тролейбусах та чи
ходять вони за розкладом

Шкільний тролейбус № 8 приїхав на зупинку «Вул.
Володимира Великого», коли у школах уже почалися уроки

À ùî â Öåíòð³. Ìàéæå âñ³
ó÷í³ ñ³ëè ó çâè÷àéíèé ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò ùå äî òîãî, ÿê
î 8.10 ïðèáóâ øê³ëüíèé òðîëåéáóñ. Çà ãðàô³êîì â³í ìàâ áè ïðèáóòè î 8.18.
Ïîä³áíó êàðòèíó ìè ñïîñòåð³ãàëè
³ íà âóëèö³ Ïèðîãîâà. Ä³òè îáðàëè
ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò, ùî ïðè¿æäæàº ðàí³øå, òà ðîçïîâ³ëè, ùî
ð³äêî ñ³äàþòü â øê³ëüí³ òðîëåéáóñè, áî âîíè ïðèáóâàþòü äî øêîëè
ï³çí³øå çà ³íø³. Óðîêè â öåé ÷àñ
äàâíî òðèâàþòü, òîæ ãðàô³ê àáñîëþòíî íå ï³äõîäèòü øêîëÿðàì.
Äî ñëîâà, íà ö³é âóëèö³ â øê³ëüíèé òðîëåéáóñ ñ³ëè òàêîæ ³ äîðîñë³.
Çóïèíêà íà âóëèö³ Âîëîäèìèðà
Âåëèêîãî. Òóäè ìàëè á äî¿æäæàòè ä³òè, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ â øêîëàõ
¹26, ¹27, ¹28 ÷è 29.
Øê³ëüíèé òðîëåéáóñ íà çóïèíêó ïðèáóâ î 8.31. Âîä³é òðîëåéáóñà ðîçïîâ³â, ùî á³ëüøå ä³òåé ñ³äàº
íà çóïèíö³ «Ãàçîïðîâ³ä», çâ³äêè
â³í ³ ðóøàº âðàíö³ î 7.48. Òðîëåéáóñîì êîðèñòóþòüñÿ ä³òè, ÿê³
äî¿æäæàþòü äî øêîëè ¹ 13, 24,
íà çóïèíö³ «Çàë³çíè÷íèé âîêçàë»
âèõîäÿòü ò³, õòî éäå ó øêîëó ¹ 3,
4. Äàë³ ñ³äàþòü ò³, êîìó ïîòð³áíî
ä³ñòàòèñÿ äî øêîëè ¹ 11.
Âîä³é òàêîæ äîäàâ, ùî ÷åðåç
ñèëüí³ ìîðîçè â òðîëåéáóñ äîçâîëÿþòü ñ³äàòè òàêîæ ³ äîðîñëèì.
Àëå äî øê³ë, ùî çíàõîäÿòüñÿ
áëèæ÷å äî ê³íöåâî¿ çóïèíêè,
óæå ïðàêòè÷íî í³õòî íå ¿äå. Ó÷í³
íå âñòèãàþòü íà çàíÿòòÿ, ÿê³ ðîçïî÷èíàþòüñÿ î 8.30.
Çà ³íôîðìàö³ºþ, ùî º íà ñàéò³
ì³ñüêðàäè Òåðíîïîëÿ, íà ê³íöåâó çóïèíêó íà âóë. Ìîðîçåíêà —
à öå ùå ÷îòèðè çóïèíêè â³ä ì³ñöÿ
íàøîãî ñïîñòåðåæåííÿ — äàíèé

òðîëåéáóñ ìàº ïðèáóâàòè î 8.35.
Çàíÿòòÿ â áàãàòüîõ çàêëàäàõ îñâ³òè
âæå òðèâàþòü.
НЕ МОЖУТЬ ПІДЛАШТУВАТИ
ТРАНСПОРТ ПІД ВСІ ШКОЛИ
ßê ðîçðîáëÿëè ãðàô³ê ðóõó
øê³ëüíèõ òðîëåéáóñ³â, ÿêùî ä³òè
íå âñòèãàþòü ä³ñòàòèñÿ äî øêîëè
äî ïî÷àòêó çàíÿòü? Ç öèì ïèòàííÿì ìè çâåðíóëèñÿ äî çàñòóïíèö³ íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
²ðèíè Ñóì.
Çà ñëîâàìè çàñòóïíèö³, â óïðàâë³íí³ îñâ³òè ì³ñüêðàäè äàí³
ïðî ðîçêëàä äçâ³íê³â íàäàâàëè

Áàòüêè íàð³êàþòü, ùî
ä³òè íå ìîæóòü çàéòè
ó òðîëåéáóñ, áî çàì³ñòü
òîãî, ùîá âåçòè ä³òåé
äî øêîëè, âîä³¿ âåçóòü
òåðíîïîëÿí íà ðîáîòó
â óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòíèõ ìåðåæ òà çâ'ÿçêó ì³ñüêðàäè.
— Ìè íå ìîæåìî ï³äëàøòóâàòè
ï³ä êîæíó øêîëó îêðåìî øê³ëüí³
òðîëåéáóñè, — êàæå âîíà. — Ðåæèì ðîáîòè çàêëàä îñâ³òè îáèðàº
ñàìîñò³éíî. Îêð³ì òîãî, ó çâ'ÿçêó
ç ïàíäåì³ºþ ñòîÿëî ïèòàííÿ, ùîá
ðîçâåñòè ä³òåé ó ÷àñ³ ïðèáóòòÿ
â íàâ÷àëüíèé çàêëàä äëÿ òîãî,
ùîá ¿ì âèì³ðÿëè òåìïåðàòóðó òà
íå áóëî ñêóï÷åííÿ ä³òåé.
Òàêîæ ïàí³ Ñóì ïîâ³äîìèëà, ùî
æîäíèõ ïèñüìîâèõ ñêàðã â³ä áàòüê³â â óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ì³ñüêðàäè ùîäî ðîçêëàäó ðóõó øê³ëüíèõ
òðîëåéáóñ³â íå íàäõîäèëî.
— Âçàãàë³, â íàñ çàêëàäè îñâ³òè
ïðèñòîñîâàí³ äëÿ ä³òåé çà ì³ñöåì

ïðîæèâàííÿ. ² ÿêùî õòîñü îáèðàº ³íøèé çàêëàä îñâ³òè, òî íåõàé
ïîäóìàº, ùî éîìó ïîòð³áíî áóäå
òóäè äîáèðàòèñÿ. Íàøèì çàâäàííÿì ñòî¿òü ïåðøî÷åðãîâî çàðàõóâàòè äèòèíó äî íàéáëèæ÷îãî
çà ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ çàêëàäó
îñâ³òè, — ï³äñóìóâàëà ïàí³ Ñóì. —
×è ìîæíà, ùîá øê³ëüí³ òðîëåéáóñè êóðñóâàëè íà 10–15 õâèëèí
ðàí³øå? Öå ïèòàííÿ äî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó.
ІДЕЯ ХОРОША, РЕАЛІЗАЦІЯ
КУЛЬГАЄ
Ìè çàïèòàëè ó òåðíîï³ëüñüêèõ
áàòüê³â, ÷è çðó÷íî êîðèñòóâàòèñÿ
øê³ëüíèìè òðîëåéáóñàìè. Á³ëüø³ñòü êîìåíòàòîð³â îáóðþþòüñÿ
÷åðåç òå, ùî øê³ëüíèì òðàíñïîðòîì ä³òè äî¿æäæàþòü äî øê³ë òîä³,
êîëè ïåðøèé óðîê âæå òðèâàº.
×åðåç öå øêîëÿð³ çìóøåí³ ñ³äàòè
ó çâè÷àéíèé ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò, äå íå çàâæäè âèñòà÷àº ì³ñöÿ. À äî äåÿêèõ øê³ë òðàíñïîðò ³
âçàãàë³ íå êóðñóº.
Ñê³ëüêè æ âèòðà÷àº ì³ñòî
íà øê³ëüí³ òðîëåéáóñè, ÿêèìè
òàê ³ íå ìîæóòü ïîâíîþ ì³ðîþ
ñêîðèñòàòèñÿ ä³òè: îïëàòà ðîáîòè âîä³¿â, êîíäóêòîð³â, âòðàòè
íà îáñëóãîâóâàííÿ — ³íôîçàïèò
ïðî öå æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ»
íàä³ñëàëè ó ì³ñüêó ðàäó. Îäíàê
òàì âèð³øèëè ïðî³ãíîðóâàòè çâåðíåííÿ òà îá³éòèñÿ â³äïèñêîþ, ìîâëÿâ, íå çíàþòü, ïðî
ùî éäå ìîâà. Ìè ìàêñèìàëüíî
ñïðîñòèëè ïèòàííÿ ó çàïèò³ òà
íàä³ñëàëè ¿õ ùå ðàç, à òàêîæ
ïðîäóáëþâàëè çàïèò äîäàòêîâî
êåð³âíèêó ÊÏ «Òåðíîï³ëüåëåêòðîòðàíñ». Ìîæëèâî, òàì á³ëüøå
çîð³ºíòóþòüñÿ, ùî ìîâà éäå ïðî
øê³ëüí³ òðîëåéáóñè!

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
СЕРЕДА, 24 лютого
UA: перший
06.00, 06.00, 02.35 Енеїда
06.30 М/ф «Знайда»
06.40 М/ф «Казка про бiлу
крижинку»
06.50 М/ф «Нiкудишко»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.15, 05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10,
18.20 Суспiльна студiя
09.30, 22.00 Т/с «Вiра»
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 00.55, 05.45 Спорт
15.20 UA: Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Mad Heads
17.25 Нашi грошi
18.55 Д/ц «Супер — чуття»
19.55 Д/ц «Боротьба за виживання»
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
Аспект
23.40 Розважальна програма з
Майклом Щуром
01.05 Т/с «Гранд готель»
03.30 Х/ф «Лiсова пiсня»
05.05 Погода

1+1
05.35, 11.25 «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, 03.45 ТСН
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
людей 2021»
12.20, 14.15 «Одруження
наослiп»
17.10 Т/с «Вiтер кохання»
20.45, 21.45 Т/с «З ким поведешся…»
22.45, 02.40 Т/с «Кухня»
00.50 Т/с «Близько до серця»

IНТЕР
05.25, 22.05 «Слiдство вели…
з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Т/с «Олiвiя»
14.30, 15.30 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок. Пiд чужим iм'ям»
18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
23.55 Т/с «Згадати молодiсть»
01.55 Х/ф «Циган»
04.55 «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 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
11.25, 13.15 Х/ф «Страшили»
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 21.25 Т/с «Пес»
15.15, 16.15 Т/с «Розтин
покаже-2»
16.50 Х/ф «Вуличний боєць»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
Прем'єра
22.25 Т/с «Розтин покаже-2»
16+ Прем'єра
23.30 Х/ф «Адреналiн»
01.00 Т/с «Контакт»
02.00 Секретний фронт
02.45 Я зняв!

СТБ
05.05 Т/с «Комiсар Рекс»
08.35 «Битва екстрасенсiв»
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.50, 18.05 Т/с «Слiд»
19.10 «Один за всiх»
20.15, 22.50 Т/с «Упереджене
ставлення»

23.10 Т/с «Майор i магiя»
01.05 Т/с «Пелена»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.35, 15.00 Орел i Решка
08.30 Т/с «Надприродне»
10.20 Х/ф «Охоронець»
13.00 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Великий Стен»
23.10 Х/ф «Опустити перископ»
01.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки»
02.45 Служба розшуку дiтей
02.50 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 Одного
разу пiд Полтавою
08.45, 23.00 Сiмейка У
09.45, 01.00 Країна У
10.45, 00.30, 01.30 Казки У Кiно
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить»
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
галлiвуд
13.15, 16.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
15.15 СуперЖiнка
21.15 М/ф «Мегамозок»
00.00 Одного разу в Одесi
02.15 Рятiвники
03.15 Щоденники Темного
04.00 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.45 Т/с «Ответный удар-4»
08.40 Х/ф «Ночные ястребы»
10.40 Х/ф «Король Артур»
13.00 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15, 02.00 «Спецкор»
18.50, 02.30 «Джедаи»
19.25 Т/с «Звонарь-2»
20.30 Т/с «Ментовские войны.
Харьков-2»
22.20, 00.10 Т/с «Кости-10»
03.00 «Видеобимба»
04.10 «Бандерлоги 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

ЧЕТВЕР, 25 лютого
UA: перший
06.00, 06.00, 03.40 Енеїда
06.30 М/ф «Курча в клiтиночку»
06.40 М/ф «Козлик та його
горе»
06.50 М/ф «Рукавичка»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.15, 02.35,
05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10,
18.20 Суспiльна студiя
09.30, 22.00 Т/с «Вiра»
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 00.55, 05.45 Спорт
15.20 Країна пiсень
15.55 Пишемо iсторiю. Леся
Українка
16.10 Х/ф «Лiсова пiсня»
18.55 Д/ц «Супер — чуття»
19.55 Д/ц «Боротьба за виживання»
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
Аспект
23.40 Схеми. Корупцiя
в деталях
01.05 Т/с «Гранд готель»
03.10 Культовi українцi: позначенi гривнею. Леся Українка
04.10 Д/ф «Одесити на Донбасi»
05.05 Погода

1+1
05.35, 11.25, 12.20, 03.00 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 03.45 ТСН
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
людей 2021»
13.00, 14.15 «Одруження
наослiп»
17.10 Т/с «Вiтер кохання»
20.45 Т/с «З ким поведешся…»
21.45 «Право на владу 2021»
00.45 Х/ф «Кiборги»

IНТЕР
05.25, 22.05 «Слiдство вели…
з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Х/ф «Любов вiд усiх
хвороб»
14.35, 15.30 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок. Пiд чужим iм'ям»
18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
23.50 Т/с «Згадати молодiсть»
01.55 Х/ф «Циган»

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, 02.10 Секретний фронт
11.00, 13.15 Х/ф «Дочка
генерала»
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 21.25 Т/с «Пес»
15.00, 16.15 Т/с «Розтин
покаже-2»
16.25 Х/ф «РобоКоп»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Анти-зомбi Прем'єра
22.30 Т/с «Розтин покаже-2»
16+ Прем'єра
23.40 Х/ф «Адреналiн-2:
Висока напруга»
01.35 Т/с «Контакт»
02.55 Я зняв!

СТБ
04.35 Т/с «Комiсар Рекс»
08.00, 14.50 «Битва екстрасенсiв»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.50, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05 «Один за всiх»
20.15, 22.50 Т/с «Упереджене
ставлення»
23.10 Т/с «Майор i магiя»
01.05 Т/с «Пелена»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.35, 15.00 Орел i Решка
08.30 Т/с «Надприродне»
11.00 Х/ф «Книга джунглiв»
13.00 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Бiлi цiпоньки»
23.30 Х/ф «Константин»
01.50 Варьяти
02.35 Служба розшуку дiтей
02.40 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 Одного
разу пiд Полтавою
08.45, 23.00 Сiмейка У
09.45, 01.00 Країна У
10.45, 00.30, 01.30 Казки У Кiно
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить»
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
галлiвуд
13.15, 16.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
15.15 СуперЖiнка
21.15 М/ф «Вперед i вгору»
00.00 Одного разу в Одесi
02.15 Рятiвники
03.15 Щоденники Темного
04.00 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.35 Т/с «Ответный удар-4»
09.25 Х/ф «Кольцо Нибелунгов»
13.00 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15, 02.05 «Спецкор»
18.50, 02.35 «Джедаи»
19.25 Т/с «Звонарь-2»
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20.30 Т/с «Ментовские войны.
Харьков-2»
22.25, 00.15 Т/с «Кости-10»
03.05 «Видеобимба»
04.10 «Бандерлоги 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

П`ЯТНИЦЯ, 26 лютого
UA: перший
06.00, 06.00 Енеїда
06.30 М/ф «День народження
Юлiї»
06.40 М/ф «Чудасiя»
06.50 М/ф «Що на що схоже»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.15, 02.25,
05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10,
18.20 Суспiльна студiя
09.30, 22.00 Т/с «Вiра»
11.05, 02.10 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 00.55, 05.45 Спорт
15.20 UA: Фольк. Спогади
16.30 Бiатлон. Головне
17.25, 04.40 Перша шпальта
18.55 Д/ц «Супер — чуття»
19.55, 23.40 Д/ц «Дикi
тварини»
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
Аспект
01.05 Схеми. Корупцiя
в деталях
01.35 #ВУКРАЇНI
03.00 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»

1+1
05.15 «Свiтське життя. 2021»
06.05, 11.25, 12.20 «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, 03.40 ТСН
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
людей 2021»
13.00, 14.15, 01.45 «Вечiрнiй
квартал»
17.10 Т/с «Вiтер кохання»
20.15 «Лiга смiху 2021»
22.15 «Жiночий квартал»
23.30 Х/ф «Конґо»

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 22.50 «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 Х/ф «Наречена-втiкачка»
14.40, 15.30, 00.30 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок. Пiд чужим iм'ям»
18.00, 01.25 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Шерлок»
03.00 «Чекай на мене. Україна»
04.05 «Україна вражає»
04.30 «Орел i Решка. Шопiнг»

ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30, 01.00 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, 20.10 Дизель-шоу
11.20, 01.30 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну»
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Глибоководний
горизонт»
15.30, 16.15 Х/ф «Полювання
на злодiїв»
18.45 Факти. Вечiр
22.55 Скетч-шоу «На трьох-9»
16+ Прем'єра
00.00 Скетч-шоу «На трьох»
02.45 Я зняв!

СТБ
05.35 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
13.20, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.15, 22.50 Т/с «Продається
будинок iз собакою»
01.05 Т/с «Пелена»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.35, 12.00 Орел i Решка
08.30 Т/с «Надприродне»
17.00 Х/ф «Цiпонька»
19.00 Х/ф «Будинок великої
матусi»
21.00 Х/ф «Будинок великої
матусi 2»
23.00 Х/ф «Будинок великої
матусi 3: Який батько, такий
син»
01.30 Варьяти
02.45 Служба розшуку дiтей
02.50 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 Одного
разу пiд Полтавою
08.45, 23.15 Сiмейка У
09.45, 01.15 Країна У
10.45, 00.45, 02.00 Казки У Кiно
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить»
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
галлiвуд
13.15, 16.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
15.15 СуперЖiнка
21.15 М/ф «Фердинанд»
00.15 Одного разу в Одесi
02.30 Рятiвники
03.30 Теорiя зради
04.15 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.10 Т/с «Ответный удар-4»
07.10 Х/ф «Голый пистолет»
08.55 Х/ф «Голый пистолет:
2 1/2: Запах страха»
10.25 Х/ф «Голый пистолет
33 1/3: Последний выпад»
12.05 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15, 01.00 «Спецкор»
18.50, 01.35 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Человек президента»
21.20 Х/ф «Человек президента-2»
23.10 Х/ф «Чужие против
Хищника-2»
02.10 «Видеобимба»
04.30 «Совершенно секретно-2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

СУБОТА, 27 лютого
UA: перший
06.00, 06.00, 02.25 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.55,
03.30, 05.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки
Сови»
07.40 М/ф «Як Козаки
На Весiллi Гуляли»
08.05 Д/ц «Супер — чуття.
Особливий загiн»
09.05 Вiдтiнки України
09.40 Т/с «Снiгопад»
10.35 Х/ф «Мерлiн» 1,2 с
13.55 Д/ц «Дикi тварини»
14.25 Телепродаж
15.00 UA: Фольк. Спогади
16.05 Бiатлон. Головне
17.05 Полювання (Природнича iсторiя)
18.05 Х/ф «Поруч з Iсусом:
Юда»
20.05, 21.25 Д/п «Руський мiр.
Дари Волхвi в. Спецтуристи»
22.20 Д/ф «Крим, як це було»
01.20, 02.25, 03.55, 05.30 Погода
01.20, 03.55 #ВУКРАЇНI
04.25 Бюджетники

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
18.20 «Свiт навиворiт — 12.
Пакистан»
19.30, 04.10 ТСН
20.30 «Вечiрнiй квартал»

22.25 «Жiночий квартал»
23.20, 00.20 «Свiтське життя.
2021»
01.20 «Iгри приколiв»

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30 Х/ф «Iноземка»
06.50 Х/ф «Чорний тюльпан»
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «З життя начальника
карного розшуку»
13.00 Х/ф «У зонi особливої
уваги»
14.50 Х/ф «Хiд у вiдповiдь»
16.30, 20.30 Т/с «Добровольцi»
20.00 «Подробицi»
22.20 «Ювiлейний концерт
«Пiсняри. 50 рокiв»
23.30 Х/ф «Хронiка «Ада»
01.35 Х/ф «Сповiдь Дон
Жуана»
03.10 «Навколо М»
04.35 «Україна вражає»

ICTV
04.30 Скарб нацiї
04.40 Еврика!
04.45 Факти
05.10 Т/с «Копи на роботi»
07.00, 08.05 Скетч-шоу «На
трьох»
07.30 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну»
08.40, 10.50, 13.15 Т/с «Пес»
09.50, 11.55, 13.00, 01.50 Т/с
«Таємнi дверi»
12.45 Факти. День
16.35 Х/ф «Два стволи»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Валерiан та мiсто
тисячi планет»
21.50 Х/ф «Пiднесення
Юпiтер»
00.20 Х/ф «Iнший свiт-5:
Кровна помста»

СТБ
06.10, 10.50 Т/с «Упереджене
ставлення»
07.55 «Неймовiрна правда про
зiрок»
17.00 «Хата на тата»
19.00 «МастерШеф Професiонали»
22.50 «Звана вечеря»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 02.00 Варьяти
08.40, 10.00 Kids» Time
08.45 М/ф «Феї: Таємниця
пiратського острова»
10.05 Орел i Решка
12.00 У кого бiльше?
14.00 М/ф «Зоотрополiс»
16.10 Х/ф «Мумiя»
18.20 Х/ф «Пiрати Карибського моря: Прокляття чорної
перлини»
21.00 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: Скриня мерця»
00.10 Х/ф «Опустити перископ»
02.40 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.15 М/ф «Космiчна мiсiя»
12.00 Х/ф «Панi Метелиця»
13.10 Х/ф «Найкращий друг»
15.10 М/ф «Фердинанд»
17.15 М/ф «Мегамозок»
19.00 Одного разу пiд Полтавою
23.00 Країна У
23.30 Одного разу в Одесi
00.00 Сiмейка У
00.30 Казки У Кiно
01.00 Панянка-селянка
03.05 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2019»
08.30 ПРЕМЬЕРА! «Джедаи
2020»
09.30 «Затерянный мир»
12.30 Х/ф «Робокоп»
14.20 Х/ф «Робокоп-2»
16.30 Х/ф «Робокоп-3»
18.30 Х/ф «Три Икса»
21.00 Х/ф «Три Икса: Новый
уровень»
22.55 Х/ф «Ниндзя»

00.40 Х/ф «Франкенштейн»
02.15 «Видеобимба»
02.50 «Совершенно секретно-2017»
04.30 «Бандерлоги 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

НЕДIЛЯ, 28 лютого
UA: перший
06.00, 06.00, 02.30, 05.00 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 01.35,
03.30, 05.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки
Сови»
07.40 М/ф «Як Козаки Олiмпiйцями Стали»
08.15, 02.00, 03.55, 05.30 Погода
08.20, 17.05 Д/ц «Дикi тварини»
09.00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя
Української Греко-Католицької
Церкви
12.30 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви
в Українi
13.30, 16.05 Бiатлон. Головне
14.25 Телепродаж
15.00 Країна пiсень
18.15 Д/ц «Незвiданий океан»
19.25 Д/с «Масштабнi iнженернi помилки»
20.20 Д/ц «Боротьба за виживання»
21.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.00 Х/ф «Пiлiгрим» 1,2 с. †
02.00 #ВУКРАЇНI
03.55 Д/ф «Клiтка для двох»

1+1
05.00, 19.30 ТСН: «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя
вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Свiт навиворiт — 12.
Пакистан»
10.50, 03.00 «Свiт навиворiт»
17.00 Х/ф «Команда «А»
21.00 «Голос країни 11»
23.20 «Свiтське життя. 2021»
00.20 Х/ф «Ганнiбал»

IНТЕР
05.20 Х/ф «Ключi вiд неба»
06.45 Х/ф «Людина з Рiо»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 11.50 «Iнше
життя»
12.40 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
17.10 Т/с «Детектив Ренуар»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Т/с «Шерлок»
23.55 Х/ф «Мiй хлопець —
псих»
02.10 «Речдок»

ICTV
05.25 Скарб нацiї
05.35 Еврика!
05.40 Факти
06.05 Бiльше нiж правда
06.55 Не дай себе обдурити!
07.50 Анти-зомбi
08.50 Секретний фронт
09.45 Громадянська оборона
10.45, 13.00 Т/с «Розтин
покаже-2»

12.45 Факти. День
13.45 Х/ф «Пiднесення
Юпiтер»
16.00 Х/ф «Валерiан та мiсто
тисячi планет»
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф «Я — легенда»
23.10 Х/ф «Адреналiн»
00.55 Х/ф «Адреналiн-2:
Висока напруга»
02.30 Я зняв!

СТБ
05.15 Х/ф «Три плюс два»
06.55 Х/ф «Не можу сказати
«прощавай»
08.45 «МастерШеф Професiонали»
12.25 «Хата на тата»
15.00 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
23.25 «Таємницi ДНК»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 М/ф
07.00 У кого бiльше?
09.00, 11.00 Kids» Time
09.05 М/ф «Зоотрополiс»
11.05 Х/ф «Чарлi та шоколадна
фабрика»
13.20 Х/ф «Майбутнiй король»
15.30 Х/ф «Пiрати Карибського моря: Прокляття чорної
перлини»
18.30 Х/ф «Персi Джексон та
викрадач блискавок»
21.00 Х/ф «Персi Джексон i
Море чудовиськ»
23.00 Х/ф «Вiнчестер.
Будинок, збудований
привидамии»
01.00 Варьяти
02.50 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.15 Х/ф «Столику, накрийся»
11.25 Х/ф «Румпельштiльцхен»
12.35 Х/ф «Нове вбрання
короля»
13.45 М/ф «Панда
Кунг-Фу 2»
15.30 М/ф «Кiт у чоботях»
17.15 М/ф «Вперед i вгору»
19.00 Одного разу пiд Полтавою
23.00 Країна У
23.30 Одного разу в Одесi
00.00 Сiмейка У
00.30 Казки У Кiно
01.00 Панянка-селянка
02.15 Щоденники Темного
03.10 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2019»
09.05, 00.50 «Затерянный мир»
13.10 Х/ф «Врата воинов»
15.10 Х/ф «Легенды: Гробница
дракона»
17.00 Х/ф «Вне закона»
19.00 Х/ф «Война»
21.00 Х/ф «Смертельная
гонка»
23.00 Х/ф «Ниндзя-2»
01.50 «Видеобимба»
04.00 «Лучшее»
04.10 «Бандерлоги 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины
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НЕЗАЙМАНА У 35: ЧИ ШКІДЛИВО

Ç Ëàðèñîþ àâòîðêà öüîãî ìàòåð³àëó ïîçíàéîìèëàñü â îäí³é ³ç ñï³ëüíîò â ñîöìåðåæ³ Facebook. Ñïî÷àòêó âîíà ïðîêîìåíòóâàëà ê³ëüêà ïóáë³êàö³é, à äàë³ çâåðíóëàñü
ó ïðèâàòíèõ ïîâ³äîìëåííÿõ òà ïîïðîñèëà
íàïèñàòè ïðî íå¿, áî õî÷å çíàéòè ÷îëîâ³êà.
Âèÿâèëîñü, ùî Ëàðèñà ÷àñòî ÷èòàº
20minut.ua òà «RIA ïëþñ». Äðóãó ïîëîâèíêó
ñîá³ øóêàº, áî îñòàíí³ì ÷àñîì ïî÷óâàºòüñÿ
ñàìîòíüî. Çà âñå æèòòÿ ó íå¿ í³êîëè íå áóëî
÷îëîâ³êà…
— ß íå ÷àñòî ðîçïîâ³äàþ êîìóñü ïðî
öå, àëå êîëè ëþäè ä³çíàþòüñÿ, ùî ìåí³
35, ³ ÿ ùå öíîòëèâà, äèâóþòüñÿ, — ãîâîðèòü âîíà. — Ó ï³äë³òêîâîìó â³ö³ áóëà äóæå
çàìêíåíîþ, ìàëà ìàëî äðóç³â, ìîæëèâî,
ïðè÷èíà òîìó — ï³äë³òêîâ³ êîìïëåêñè,
ÿ ³ çàðàç ââàæàþ ñåáå íå äóæå ãàðíîþ,
àëå òîä³ ÿ âçàãàë³ ð³äêî âèõîäèëà ç äîìó.
Äàë³ íàâ÷àëàñü â ó÷èëèù³, ïîò³ì — ðîáîòà.
Íà ïîáà÷åííÿ ð³äêî çàïðîøóâàëè, à ñàìà
íå øóêàëà ñîá³ õëîïöÿ, áî çàíÿòü ³ áåç òîãî
âèñòà÷àëî. Õî÷à êîëè äèâèëàñü íà äðóç³â,
ó ÿêèõ äàâíî ñ³ì'¿, òî äóìàëà ïðî òå, ùî
äîáðå áóëî á ³ ñîá³ ìàòè.

çà ñïèíîþ «Ñòàðà ä³âà…»
— ß çâèêëà æèòè ïî-ñîâ³ñò³. Òîìó ïåðåñïàòè ç ïåðøèì-ë³ïøèì íå íàâàæóâàëàñü,—
ä³ëèòüñÿ âîíà. — Õîò³ëà, ùîá âñå áóëî ÿê
ó ëþäåé. Ñïî÷àòêó âåñ³ëëÿ, à ïîò³ì âæå âñå
³íøå… Àëå ç ÷îëîâ³êàìè íå ñêëàäàëîñü.
Äåñü ó 20 ðîê³â ÿ ñï³ëêóâàëàñü ç îäíèì
÷îëîâ³êîì, àëå äàë³, í³æ ïðîãóëÿíêè, íå çàéøëî. Â³í âèïèâàâ… Ïîò³ì íå ìîãëà íàâ³òü
äèâèòèñü íà ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ ï'þòü, ïàëÿòü.
Ê³ëüêà ðîê³â òîìó Ëàðèñà ïîçíàéîìèëàñü
ç³ ùå îäíèì ÷îëîâ³êîì ó ñîöìåðåæàõ. Àëå
ï³ñëÿ êðàñèâèõ çàëèöÿíü ç'ÿñóâàëîñü, ùî
â³í îäðóæåíèé…
— ß öå äóæå âàæêî ïåðåæèâàëà. Çàêðèëàñÿ â ñîá³, áî íå ìîãëà ïîâ³ðèòè, ùî ëþäè
òàêèìè ìîæóòü áóòè. Õî÷à ìè íåäîâãî ñï³ëêóâàëèñü, — ãîâîðèòü æ³íêà.
Ñï³âðîçìîâíèöÿ ç³çíàºòüñÿ, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì ñàìîòí³ñòü äóæå íàáðèäëà. Òîìó
âèð³øèëà øóêàòè ñâîº ùàñòÿ. Âîíà â³ðèòü,
ùî äåñü ó ñâ³ò³ º òîé ñàìèé, ºäèíèé…
Ëàðèñ³ ìè ïîðàäèëè çâåðíóòèñü ó â³ää³ë
îãîëîøåíü òà äîïîìîãëè ¿é íàïèñàòè ïðî
ñåáå ó ðóáðèêó «Çíàéîìñòâà» ãàçåòè «RIA
ïëþñ», ÿêùî âè áàæàºòå ³ç íåþ ïîçíàéîìèòèñü, øóêàéòå êîíòàêòè æ³íêè òàì.

КАЖУТЬ «СТАРА ДІВА»
Æ³íêà êàæå, ùî í³êîëè ¿¿ íå õâèëþâàëà
äóìêà ³íøèõ ëþäåé. Õî÷à ÷àñòåíüêî ÷óëà

ПЕРШИЙ ДОСВІД У 12–14 РОКІВ
Ïðî òå, êîëè çàçâè÷àé æ³íêè ïî÷èíàþòü
³íòèìíå æèòòÿ, ãîâîðèìî ³ç ë³êàðåì-òåðàïå-

ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM

âòîì êàá³íåòó «Êë³í³êà äðóæíÿ äî ìîëîä³»
Ëþäìèëîþ Òàíüî. Ñàìå òóò, ó êë³í³ö³, íàäàþòü ìåäèêî-ñîö³àëüíó äîïîìîãó ³ ïðàâîâó
äîïîìîãó ìîëîäèì ëþäÿì, ÿê³ îïèíèëèñü
ó ñêëàäíèõ ñèòóàö³ÿõ.
— Òàêîãî ïîíÿòòÿ «çàçâè÷àé» íåìàº,
êîëè éäåòüñÿ ïðî ïåðøèé ñåêñ. Öå äóæå
³íäèâ³äóàëüíî, àäæå äî íàñ çâåðòàëèñü ä³â÷àòà, ÿê³ ìàëè ³íòèìíèé äîñâ³ä ó 8–9-ìó
êëàñ³. Äåäàë³ ð³äøå ëþäè ïîãîäæóþòüñÿ ÷åêàòè äî øëþáó, àëå òàê³ º. ª æ³íêè, ó ÿêèõ
âèñîêà ñåêñóàëüíà àêòèâí³ñòü, ³ âîíè ðàí³øå ïî÷èíàþòü ñòàòåâå æèòòÿ, º ä³â÷àòêà
ñïîê³éí³ø³, ó íèõ öÿ ïîòðåáà ïðîÿâëÿºòüñÿ
ï³çí³øå. Âñå çàëåæèòü â³ä òåìïåðàìåíòó ³
â³ä ñåêñóàëüíî¿ ïîòðåáè, — êàæå åêñïåðòêà.
Çà ñëîâàìè ïàí³ Òàíüî, ó ñòàðøîìó â³ö³
æ³íêàì âàæ÷å çíàéòè ÷îëîâ³êà äëÿ ïåðøîãî
ñåêñóàëüíîãî êîíòàêòó.
НЕГАРНИХ ЖІНОК НЕМАЄ,
Є НЕДОЛЮБЛЕНІ
«Äîñë³äæåííÿ â÷åíèõ ç Ï³òòñáóðçüêîãî
óí³âåðñèòåòó ðîçâ³í÷àëî ì³ô ïðî òå, ùî
íàéâèùå ñåêñóàëüíå çàäîâîëåííÿ æ³íêè
îòðèìóþòü â 20-ð³÷íîìó â³ö³. Çîêðåìà,
îïèòóâàííÿ ïîíàä 500 æ³íîê ð³çíîãî
â³êó, ïîêàçàëî, ùî íàéá³ëüøå çàäîâîëåííÿ â³ä ñåêñó îòðèìóþòü æ³íêè ñåðåäíüîãî â³êó», — ïèøå Maxim.
— Ñåêñ º êîðèñíèì äëÿ æ³íî÷îãî îðãàí³çìó, êîëè æ³íêà îòðèìóº â³ä íüîãî
çàäîâîëåííÿ. ßêùî ñåêñ â³äáóâàºòüñÿ
ëèøå äëÿ çàäîâîëåííÿ ÷îëîâ³êà, éîãî
êðàùå íå ïî÷èíàòè âçàãàë³, — êàæå Ëþäìèëà Òàíüî. — Ï³ä ÷àñ ñòàòåâîãî àêòó
â³äáóâàºòüñÿ ñòèìóëÿö³ÿ ïåâíèõ ðåöåïòîð³â. Æ³íêà ìàº îòðèìóâàòè çàäîâîëåííÿ,
à ÿêùî âîíà éîãî íå îòðèìóº, íàðîñòàº
çàãàëüíå íåçàäîâîëåííÿ. Òîä³ âèíèêàº
áàãàòî «æ³íî÷èõ» ïðîáëåì. ×àñòî êàæóòü,
ùî êîëè æ³íêà çàêîõóºòüñÿ, âîíà ðîçêâ³òàº. ² öå òàê. Æ³íîê íåãàðíèõ íåìàº,
º íåäîëþáëåí³.

«Регулярне інтимне життя позитивно впливає на гормональний фон»
ГАЛИНА КУЗЬ,
ЕНДОКРИНОЛОГ:

— Є чимало досліджень
про те, як статеве життя
впливає на здоров'я жінок. Якщо до 35-ти років
у жінки немає статевих
контактів, це таки може відображатись
на її здоров'ї, зокрема на гормональному
фоні. Сказати, що там можуть бути дуже
значні відхилення — не можна. Інше питання — це вплив на емоційне здоров'я.

Хоча це дуже індивідуальне питання.
Відсутність інтиму до 30 років і старше може
викликати розвиток патологій. Це відбувається завдяки тому, що жіночий організм
не виконує природної функції і не отримує
того, чого може отримувати. На гормональний фон впливають не лише статеві стосунки, а й спосіб життя: харчування, шкідливі
звички. Звичайно, нормальне регулярне
інтимне життя є позитивне в цьому плані,
адже продукує позитивний баланс усіх жіночих гормонів, це однозначно.

«Кожна людина вправі обирати свій шлях сама»
ГАЛИНА ЯЗЛЮК, ПРАКТИЧНИЙ
ПСИХОЛОГ:

— Вихваляючи «невинність»
і цноту, в суспільстві неправильно пов'язують цінність і
гідність жінок і дівчат з тим,
чи був у них коли-небудь
сексуальний досвід, чи ні. Цнота є більш
культурним та моральним символом, аніж
фізіологічним, оскільки в багатьох культурах
її збереження було показником становища
жінки в суспільстві, а відповідальність за її
збереження покладалась на старших членів
родини, і звичайно ж, думки самої «винуватиці свята» особливо ніхто не питав.
З точки зору психічного здоров'я надання над-

мірної цінності першому статевому акту може
викликати надмірні переживання чи навіть
фобії. Вони пов'язані з болем та моральним
осудом. Таким чином хтось надто відповідально вибирає партнера для «першого разу» і
затягує з цим ділом занадто довго, а хтось хоче
раніше позбутись цього рудименту і також
часто попадає в нерозбірливі стосунки. Тому
основне і, як на мене, найголовніше правило
тут: «головне без фанатизму», оскільки часто
думки про втрату цноти лякають більше,
ніж процес. Не забувайте, що перед першим статевим актом хвилюються не тільки
дівчата, це є й досить сильним моральним
випробуванням і для хлопців. Вони бояться негативної оцінки партнерки.

ОЛЬГА ТУРЧАК

Інтим  Тернополянці Ларисі у листопаді
виповнилось 35. Жінка зізнається, що за все життя
жодного разу не зустрічалась з хлопцями. Особистою
історією вона поділилась з читачами «RIA плюс». Про
перший інтим та стереотипи говорять лікар, психолог
та священник. Чи може відсутність сексу, як і його
надмір, зашкодити — читайте у матеріалі

Лариса вирішила розповісти свою
історію, адже вірить, що вже
незабаром зустріне своє кохання

«Секс до шлюбу — гріх, навіть якщо зараз всі думають по-іншому»
ОЛЕКСІЙ ФІЛЮК, СВЯЩЕННИК
УПЦ:

— Церква засуджує усі
види блуду, прелюбодіяння, подружньої невірності,
перелюбу. Стосунки молодих людей до весілля — також. Як бачимо, на превеликий жаль,

у світі це ціниться все менше й менше.
Ця позиція кардинальна і рішуча, хоча
справді бачимо, що з кожним роком менше
і менше людей погоджуються на таке. Навіть
якщо розглядати це з тієї позиції, що багато
людей до зрілого віку залишаються самотніми, треба розуміти, що здоров'я — здоров'ям, але церква не може прийняти гріх.

РЕКЛАМА

ÐÎÇÂÀÃÈ

Потяг. В купе чоловік і жіночка.
Жінка співає щось на повний голос.
Чоловіка дістало:
— Коли ви припините кричати?!
— Я — оперна співачка!
Їду на концерт, мені треба
тренуватися!
Мужик, посидів, подумав і почав
роздягатися. Жінка здивувалася:
— Навіщо ви роздягаєтесь?!
— Я їду до своєї коханки і мені теж
треба тренуватися!

***

Серцева недостатність — хвороба
літніх людей. А нам, молодим,
загрожує зовсім інша хвороба.
Недостатня сердечність.

***

Не чекай пощади від людей, які
щодня роблять ранкову зарядку.

***

— Кохана, збирайся, їдемо
на техогляд.
— Зараз, тільки прийму душ!
— Боюся тебе розчаровувати, але
їх цікавить тільки машина.

***

Жінкам все можна. Співачка Слава,
співачка Максим… А ось ви уявіть
собі: співак Наташа, співак Катя.

***

В суді:
— Громадянко, чому ви періодично
били свого чоловіка?
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— О Боже! Ну ніби для цього
потрібні причини!

***

Скупий платить двічі,
а одружений — завжди.

***

— Цилю, де ви пропали?! Я ж
переживаю! А раптом у вас все
добре…

***

Люди кажуть: «Добре там, де нас
немає». І це правда. Там, де вас
немає, мені завжди добре.

***

В гостях добре, а вдома теж добре,
мені всюди добре, мені все одно,
де пити.

ÒÈÆÍÅÂÈÊ «RIA ÏËÞÑ»
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***

Кавказький гумор:
Завжди дуже переживаю, коли
подруга не бере трубку, раптом її
вкрали, а мене — ні.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №7

***

— Розо, а шо, ваша Циля все чекає
принца на білому «Бентлі»?
— Софа, та я вас благаю! Аби був
хороший чоловік. І яка різниця,
якого кольору в нього «Бентлі».

***

Дівчина хлопцю:
— Коли я переживаю, мене тягне
на солоне…
— Олено, коли тебе тягне
на солоне, переживаю я.
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Жіночий гороскоп
ОВЕН Не все втрачено, й
життя не закінчене, поки
в тебе є хороша історія і друг,
якому її можна розповісти. Гороскоп
на тиждень для Овнів обіцяє знайомство з людиною, яка переверне
твоє життя — в хорошому сенсі.
Просто будь готова відкритися!..
ТЕЛЕЦЬ Рухайся не до того,
щоб досягти успіху, а до того,
щоб твоє життя мало сенс.
Для знака Телець гороскоп на тиждень прогнозує високу результативність, але за однієї умови. Ти повинна
не просто працювати «на автоматі»,
а любити те, що ти робиш.
БЛИЗНЮКИ Запам’ятай! Цей
день обміну та поверненню
не підлягає! Повторюй собі це
кожного дня, як мантру. Не переставай боротися, адже удача любить
рішучих і упертих. Гороскоп на тиждень для Близнюків говорить: «Якщо
тобі тричі сказали «Ні!», на четвертий
обов’язково скажуть «Так!»
РАК Не буває невдач —
тільки досвід і твої реакції.
Повір, це не просто слова.
Невдача — не кінець світу, а шанс
переглянути свої помилки, визначити слабкі сторони, удосконалити
їх, і з новими силами увірватися
в боротьбу. Гороскоп на тиждень для
вас говорить: успіх уже поруч!
ЛЕВ Велика наука жити
щасливо полягає в тому, щоб
жити тільки в сьогоденні.
Жаль про минулі помилки та страх
перед невідомістю майбутнього
тільки відволікають тебе від життя.
Забудь про все! Піклуйся про те, що
відбувається тут і зараз.
ДІВА Думай, який ти вигляд
маєш у своїх очах, а не в очах
інших! Люди схильні засуджувати тих, кого не розуміють. Тих,
хто відрізняється. Гороскоп на тиждень для вас: слухай тільки своє
серце, воно приведе тебе до успіху.
ТЕРЕЗИ Зірки радять цей
тиждень присвятити роздумам. Тобі необхідно розкласти думки по поличках і вирішити,
що для тебе важливо в житті. Твоїй
другій половинці важливо відчути,
що у вас є майбутнє. Час зважитися
на важливий крок! Якщо зробиш
це, життя наповниться яскравими
фарбами. Все в твоїх руках!
СКОРПІОН Роби сьогодні
те, за що «майбутня ти»
буде тобі вдячна. Якщо
не зараз, то коли? Не відкладай свої
мрії на потім, не годуй саму себе
«завтраками». Гороскоп на тиждень
для знаку Скорпіон попереждає:
через 10 років ти пошкодуєш, що
не наважилася розпочати раніше.
СТРІЛЕЦЬ Гороскоп на тиждень для знаку Стрілець
говорить: ти повинна
вірити в себе навіть тоді, коли в тобі
сумнівається весь світ. І це не пусті
слова! Чому в твій проект повинні
вірити колеги та начальники, якщо
ти в ньому не впевнена? Задумайся!
КОЗЕРІГ Невдача — це приправа, що надає смак успіху.
Якби тобі завжди щастило,
ти б не цінувала власні досягнення.
Гороскоп на тиждень для знаку
Козеріг говорить: якщо зараз важко,
значить — скоро буде легко.
ВОДОЛІЙ Те, що тобі
здається суворим випробуванням, може обернутися
несподіваною удачею. Гороскоп
на тиждень для знаку Водолій
попереджає: ніколи не скаржся
на проблеми, шукай рішення для
них. Допомога приходить до тих, хто
хоч щось робить.
РИБИ Якщо цього тижня
на твоєму шляху будуть перешкоди, постарайся не дати
їм можливості збити тебе з обраного
напрямку. Гороскоп на тиждень для
знаку Риби говорить: успіх поруч!

facebook.com/te20minut/

instagram.com/20.hvylyn/

Погода у Тернополі
ÃІÑÌÅÒÅÎ

ÑÈÍÎÏÒÈÊ

Тернопіль під час
Революції Гідності
ВІДДІЛОК МІЛІЦІЇ
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БУЛО:
Під час найзапекліших протистоянь
активісти підпалили приміщення
міського відділу міліції. Машини
силовиків потрощили та поперекидали

СТАЛО:
Після реформування міліція стала
поліцією. Ніяких слідів погромів
чи залишків сажі на фасаді
приміщення не лишилося

ВИЇЗД ВІД МІЛІЦІЇ
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АНЕКДОТИ
Гороскоп на 2021 рік:
Песимісти, у вас все буде погано.
Оптимісти, у вас все буде добре.

***

От буває так: живеш ти нормально,
все у тебе добре. А потім раптом
зустрічаєш Його. І все, понеслася:
ноги голи, губи фарбуй.

***

Пролетіли дві ворони, у кожної
в дзьобі по пластиковому
стаканчику. Розумом я розумію, що
вони розпотрошили сміттєві баки,
але душею переживаю, що десь
наливають без мене.

***

— Ти нам більше не дзвони.
— Чому?
— А коли ти вчора пішов, у нас
ложки пропали, ми їх потім
знайшли, звичайно, але все одно
осад нехороший залишився.

***

Усі так скаржаться на погоду. Наче
крім погоди у вас все добре.

***

Син привіз батька в лікарню.
У приймальному покої у нього
питають:
— У вас капці є?
— Є!
— Халат є?
— Є!
— Постільна білизна є?
— Є!
— Матрац, ковдра, подушка є?
— Є, он в ящику зібрано!
— Добре! А хто це поряд з вами
в білому халаті стоїть?
— Це я про всяк випадок лікаря
привіз, раптом у вас немає!

***

Коти та чоловіки дуже схожі. Якщо
вони раптом стають ласкавими, значить їм або від вас щось потрібно,
або ж вони вже десь напаскудили.

***

Як кажуть в Одесі — не хочу вас
засмучувати, але у мене усе добре!

***

Йде одруження. Священник:
— Чи хочеш ти, Олександре, взяти
в дружини Марію і жити з нею
в горі та радості, поки смерть
не розлучить вас?
Наречений (напівголосно):
— Слухайте, святий отче, я ж
нікого не вбивав, навіщо мене
до довічного?

БУЛО:
Протестувальники навіть
перекинули та побили міліцейський
автозак. Він перегородив дорогу на
бульварі Тараса Шевченка

СТАЛО:
Тепер не всі пам’ятають, що це
місце було одним з епіцентрів
протистоянь між активістами та
правоохоронцями

ТЕАТРАЛЬНИЙ МАЙДАН

***

Цікаво, чи є життя після смерті або
теж немає.

***

Капітан вирішив цю справу
припинити і збирає всю команду
на планерку.
— Значить так, у зв'язку з
почастішанням випадків пияцтва,
наказую: всю горілку — за борт.
Повисла мертва тиша. І раптом
звідкись із задніх рядів доноситься:
— А що, діло каже капітан, дійсно
давно пора всю її за борт!
Команда вибухає від обурення:
— А вам, водолазам, взагалі слово
не давали!!!..

***

— Як ви обирали свою майбутню
професію?
— Мама порадила.
— А як всього досягли?
— Тато допоміг.

БУЛО:
На Театральному майдані
збирались тисячі людей. Біля
пам’ятника Незалежності України
розгортали наметове містечко

СТАЛО:
Там, де були палатки та бочки з
вогнищами для обігріву, тепер
стоять дитячі атракціони

