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ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ГАЗЕТУ

ЗА ТЕЛЕФОНОМ 098-477-12-70

TE.20MINUT.UA

«ЄВРОПА» ПОМЕРЛА З НЕЮ

с. 6

ЩО БУДЕ З ЦІНАМИ 
НА КВАРТИРИ с. 8-9

с. 12

 25-річний Павло Гоцко загинув 
30 травня неподалік супермаркету 
«АТБ» та нічного клубу «Алюр» 

 Як з'ясувалося, виник конфлікт 
із незнайомою компанією. Через 
нанесені тілесні ушкодження 
Павло помер до приїзду медиків

 Журналісти «RIA плюс» 
знайшли родичів та очевидців, 
які допомогли відтворити події 
злощасної ночі. Що відомо про 
підозрюваного і чому родина 
думає, що винних більше? с. 3

ПАША ЗАСТУПИВСЯ ЗА ДРУГА
ЦЕ ВБИВСТВО, КАЖУТЬ РІДНІ. ХТО ВИНЕН?

Зліва — Павло, йому у липні могло виповнитися 26. Справа — підозрюваний у злочині
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу (диспетчер) 51-97-58,  

(050) 437-43-53

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Цілодобова гаряча лінія міської ради: 

067-447-29-19, 0 800 303522, 15-80 (зі стаціо-

нарних телефонів)

Довідкова залізничного вокзалу 47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова - 

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

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ÍÎÂÈÍÈ

ИН»

Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» 

чергує  журналіст  Федір Восінський. 

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

ВАДИМ ЄПУР, 068– 066-80-96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Â Óêðà¿í³ âèêîðèñòîâóþòü 
òðè ð³çí³ âàêöèíè — êîðåéñüêó 
AstraZeneca, êèòàéñüêó ÑoronaVac 
òà àìåðèêàíñüêó Pfizer. Ñòàíîì 
íà ðàíîê 31 òðàâíÿ, ó Òåðíîï³ëü-
ñüê³é îáëàñò³ ùåïèëè 34 819 îñ³á.

ВАКЦИНА ЗАКІНЧИЛАСЯ 
ßê ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòàì «RIA 

ïëþñ» êîîðäèíàòîðêà âàêöèíàëü-
íî¿ êàìïàí³¿ ó Òåðíîï³ëüñüê³é îá-
ëàñò³, çàñòóïíèöÿ ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà ÊÍÏ «Òåðíîï³ëüñüêèé 
îáëàñíèé Öåíòð ãðîìàäñüêîãî çäî-
ðîâ’ÿ» Ìàð³ÿ Ïàâåëüºâà, âàêöè-
íà çàê³í÷óºòüñÿ. Àìåðèêàíñüêîãî 
«Ôàéçåðà» âæå íå çàëèøèëîñü çîâ-
ñ³ì. Íåìà ³ êîðåéñüêîãî ïðåïàðàòó.

— Âàêöèíà çàê³í÷óºòüñÿ. ²íôîð-
ìàö³¿ ùîäî ïîñòàâîê íîâî¿ ïàðò³¿ 
äî îáëàñò³ íå ìàºìî. ÑoronaVac ìàâ 
ïðèéòè ðàí³øå, àëå íå íàä³éøîâ. 
Ç íîâî¿ ïàðò³¿ ÷åêàºìî ðîçïîä³ëó. 
Âàêöèíè Pfizer íå ëèøèëîñÿ âçà-
ãàë³, — ðîçïîâ³ëà Ìàð³ÿ Ïàâåëüºâà.

Íàðàç³ ïðåïàðàòàìè AstraZeneca 
â îáëàñò³ âæå íå âàêöèíóþòü, 
îñê³ëüêè âîíè çàê³í÷èëèñÿ. Ùå 
ïðîäîâæóºòüñÿ ³ìóí³çàö³ÿ.

Ðåâàêöèíàö³þ âàêöèíîþ 
AstraZeneca ï³ñëÿ 12 òèæí³â ç 
ïî÷àòêó âàêöèíàëüíî¿ êàìïàí³¿ 
âæå ïî÷àëè. Ãîëîâíèé ñàí³òàð-

íèé ë³êàð Óêðà¿íè Â³êòîð Ëÿøêî 
ó êâ³òí³, ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ ÷åð-
ãîâî¿ ïàðò³¿ âàêöèíè â³ä êîðåé-
ñüêîãî âèðîáíèêà, ïîâ³äîìèâ, ùî 
÷àñòèíó âàêöèíè çàðåçåðâóþòü 
äëÿ ïîâòîðíèõ ùåïëåíü.

— Ñüîãîäí³ âàêöèíà äëÿ ïåðøîãî 
ùåïëåííÿ â á³ëüøîñò³ îáëàñòåé âæå 
âèêîðèñòàíà, — çàÿâèâ ãîëîâíèé 
ñàí³òàðíèé ë³êàð. — Çàðåçåðâîâàíî 
áëèçüêî 30 òèñÿ÷ äîç âàêöèíè äëÿ 
äðóãîãî ùåïëåííÿ òèõ, õòî âàêöèíó-
âàâñÿ íàïðèê³íö³ ëþòîãî — ïî÷àòêó 
áåðåçíÿ. ² î÷³êóþòüñÿ íàñòóïí³ ïî-
ñòàâêè âàêöèíè AstraZeneca, öå ºäè-
íèé ïðîäóêò, áåç ð³çíèö³, íà ÿêîìó 
ìàéäàí÷èêó âèðîáëåíèé. ¯¿ ìàëè 
ïðèâåçòè 24–25 òðàâíÿ. Àëå…

Ãîëîâíèé ñàí³òàðíèé ë³êàð 
Óêðà¿íè Â³êòîð Ëÿøêî çàçíà-
÷èâ, ùî íàñòóïíà ïàðò³ÿ âàêöèíè 
â³ä AstraZeneca íàë³÷óâàòèìå 
700 òèñÿ÷ äîç. Ïðè öüîìó Ëÿøêî 
íå óòî÷íèâ, çâ³äêè ¿¿ ïðèâåçóòü.

Àëå âêàçàíà äàòà ìèíóëà. Â ÷åð-
ãîâèé ðàç ó ÌÎÇ îá³öÿþòü ïî-
ñòàâêó, à âàêöèíè íåìàº. Êîëè 
áóäå — íåâ³äîìî.

Ìè çâåðíóëèñÿ äî êîíòàêò–öåí-
òðó ÌÎÇ ³ç ïèòàíü âàêöèíàö³¿. 
Íàì ïîâ³äîìèëè, ùî íàðàç³ âñÿ 
âàêöèíà AstraZeneca â ðåã³îíàõ. 
Ðåçåðâ³â íå ëèøèëîñü.

— Íà æàëü, òî÷íèõ äàò ïîñòà-
âîê âàêöèíè AstraZeneca íåìàº. 
Íàðàç³ âñ³ çàëèøêè âàêöèíè çíà-

ВАКЦИНА ЗАКІНЧУЄТЬСЯ. 
ЧИ ЩЕПЛЮВАТИМУТЬ ЩЕ КОГОСЬ?
Ковід  В області вже закінчується 
вакцина від коронавірусу. Якщо 
в Україну своєчасно не доставлять партію 
AstraZeneca — не буде чим проводити 
ревакцинацію. Ми дізналися, скільки 
вакцини ще залишилося та що про 
цю ситуацію думають інфекціоністи 

õîäÿòüñÿ ó îáëàñòÿõ, — ïîâ³äîìè-
ëè ó êîíòàêò–öåíòð³.

ßê ðîçïîâ³ëà Ìàð³ÿ Ïàâåëºâà — 
î÷³êóþòü íà âàêöèíó ç ïî÷àòêó 
íàñòóïíîãî òèæíÿ. Îäíàê ÷è 
âñòèãíóòü äîñòàâèòè ¿¿ â Óêðà¿íó?

ЩО КАЖУТЬ ІНФЕКЦІОНІСТИ 
Â³äîìèé ïðîôåñîð–³íôåêö³-

îí³ñò, äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê 
Âàñèëü Êîï÷à êàæå — óðÿä çî-
áîâ’ÿçàíèé â÷àñíî çàáåçïå÷èòè 
ïîñòàâêó âàêöèíè. ßêùî äëÿ 
ðåâàêöèíàö³¿ íå áóäå âàêöèíè — 
³íøó âèêîðèñòîâóâàòè íå ìîæíà.

— ßêùî ïåðøå ùåïëåííÿ 
çðîáëåíî âåêòîðíîþ âàêöèíîþ, 
ñêàæ³ìî, ³íä³éñüêîþ «Êîâ³øåëä», 
òî äðóãå ùåïëåííÿ ïîâèííî 
áóòè çðîáëåíå òàêîþ æ âàêöè-
íîþ âåêòîðíîãî òèïó, — êàæå 
Âàñèëü Êîï÷à. — ª êîðåéñüêà 
AstraZeneca. Íåþ ìîæíà ùåïè-
òèñü âäðóãå, ÿêùî ïåðøà áóëà 
³íä³éñüêîãî âèðîáíèêà. Îäíàê 
íå ìîæíà ùåïëþâàòèñÿ êèòàé-
ñüêîþ ï³ñëÿ ³íä³éñüêî¿, îñê³ëüêè 
öå ð³çí³ òèïè âàêöèíè. Òîìó çì³-
øóâàòè ¿õ íå ìîæíà. Öå âèíÿòêî-
âî íåãðàìîòíî. Àäæå âîíè ä³þòü 
ïî–ð³çíîìó. Äðóãà âàêöèíàö³ÿ íà-
ãàäóº ïðî àíòèãåííå ïîäðàçíåííÿ.

ßêùî ïðîïóñòèòè äðóãó âàêöè-
íó — áàæàíîãî åôåêòó äîñÿãíóòî 
íå áóäå.

— ßêùî âàêöèíà íå íàä³éäå 
äî íàñ â÷àñíî — ïðåòåíç³ÿ ìàº 
áóòè äî ì³í³ñòåðñòâà, — êàæå Âà-
ñèëü Êîï÷à. — ß ñïîä³âàþñü, ùî 
âîíè öå ðîçóì³þòü ³ òàêîãî íå äî-
ïóñòÿòü. Òðåáà ÷åêàòè êîðåéñüêó 

âàêöèíó AstraZeneca.
Àêàäåì³ê ÍÀÌÍ Óêðà¿íè, ïðî-

ôåñîð–³íôåêö³îí³ñò Ìèõàéëî Àí-
äðåé÷èí êàæå, íàâ³òü ï³ñëÿ îäí³º¿ 
âàêöèíè º åôåêò, àëå äëÿ ìàêñè-
ìàëüíîãî çàõèñòó ðåâàêöèíàö³ÿ 
íåîáõ³äíà. ßêùî âàêöèíà íå íà-
ä³éäå â÷àñíî — ìîæíà çðîáèòè 
ùåïëåííÿ ï³çí³øå, ùî òåæ äàñòü 
ñâ³é åôåêò. Ùå îäèí ìîæëèâèé 
âàð³àíò — ïðîâåñòè ðåâàêöèíàö³þ 
íå AstraZeneca, à Pfizer.

— Âæå ï³ñëÿ ïåðøî¿ âàêöèíè 
ó ëþäèíè ôîðìóºòüñÿ ³ìóí³òåò 
äî êîðîíàâ³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿ ³ íà-
â³òü îäíå ùåïëåííÿ äàñòü ñâ³é 
åôåêò, — êàæå ïðîôåñîð. — ßêùî 
ç ïîñòàâêàìè áóäóòü çàï³çíåííÿ — 
òî â êðàéíüîìó âèïàäêó ìîæíà 
áóäå ïðîâåñòè ðåâàêöèíàö³þ ï³-
çí³øå, í³æ 12 òèæí³â. Îäíàê º ³ ³í-
øèé âàð³àíò — ïðîâîäèòè ðåâàê-
öèíàö³þ çà äîïîìîãîþ âàêöèíè 
Pfizer. Õî÷ öå ð³çí³ òèïè ïðåïàðà-
ò³â, ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ íàóêîâ³ ïó-
áë³êàö³¿ ïðî äîñë³äæåííÿ âàêöèí. 
Çà öèìè äàíèìè, ï³ñëÿ ðåâàêöèíà-
ö³¿ âàêöèíîþ Pfizer, ÿêùî ïåðøà 
âàêöèíà áóëà AstraZeneca, ð³âåíü 
àíòèò³ë çíà÷íî ï³ä³éìàºòüñÿ. Àëå 
ö³ äîñë³äæåííÿ ùå òðèâàþòü ³ ùîá 

ïðîâîäèòè ðåâàêöèíàö³þ ³íøèìè 
ïðåïàðàòàìè, ïîâèííî áóòè â³äïî-
â³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ì³í³ñòåðñòâà.

ЧЕКАЮТЬ НА НОВІ ПОСТАВКИ 
Ï³ñëÿ ùåïëåííÿ êèòàéñüêîþ 

âàêöèíîþ — äðóãó äîçó ðåçåðâó-
âàëè çà êîæíèì âàêöèíîâàíèì, 
òîìó ç íåþ ïðîáëåì íå âèíèêàº. 
Äî òîãî æ, âåëèêà ïàðò³ÿ âàêöèíè 
âæå â Óêðà¿í³ ³ ÷åêàº ðîçïîä³ëó.

— 500 òèñÿ÷ äîç êèòàéñüêî¿ âàê-
öèíè ÑoronaVac ïðèáóëè â Óêðà-
¿íó, àëå ùå íå áóëî ðîçïîä³ëó, — 
êàæå Ìàð³ÿ Ïàâåëüºâà. — Òîìó 
íåâ³äîìî, êîëè òà â ÿê³é ê³ëüêîñò³ 
ìè ¿¿ îòðèìàºìî. Ö³ëüîâà ãðóïà, 
äëÿ êîãî ïðèçíà÷åíà öÿ âàêöèíà, 
òàêîæ íåâ³äîìà. Íàì ïîâèíåí íà-
ä³éòè ëèñò ç ö³ëüîâèìè ãðóïàìè 
íà ïîãîäæåííÿ.

Íàðàç³ öÿ âàêöèíà ïðèçíà÷åíà 
äëÿ ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñå-
ëåííÿ, âèêëàäà÷³â, ÿê³ áåðóòü 
ó÷àñòü â îðãàí³çàö³¿ ÇÍÎ, òà 
ïðàö³âíèê³â ÌÂÑ.

— Âàêöèíó Pfizer ìàþòü îòðè-
ìóâàòè â÷èòåë³ òà ìåäèêè, ÿê³ ùå 
íå âàêöèíóâàëèñÿ ï³ä ÷àñ ïåð-
øîãî òà äðóãîãî åòàïó âàêöè-
íàëüíî¿ êàìïàí³¿, — êàæå Ìàð³ÿ 
Ïàâåëüºâà. — Íàì îá³öÿþòü, ùî 
äîñòàâëÿòü âàêöèíó ç 1 ÷åðâíÿ. 
Âîíà ìàº íàä³éòè ç ðîçðàõóíêîì 
íà äâà ùåïëåííÿ. Öå ïîíàä 9 òè-
ñÿ÷ äîç íà 4680 îñ³á.

Îäíàê AstraZeneca íå ðåçåðâó-
âàëè, â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåíü 
ÌÎÇ, òîìó, ÷è âñòèãíóòü ç ïî-
ñòàâêàìè äëÿ â÷àñíî¿ ðåâàêöè-
íàö³¿, — íåâ³äîìî.

«ßêùî âàêöèíà 
íå íàä³éäå äî íàñ 
â÷àñíî — ïðåòåíç³ÿ ìàº 
áóòè äî ì³í³ñòåðñòâà. 
ß ñïîä³âàþñü, ùî âîíè 
òàêîãî íå äîïóñòÿòü» 

Якщо ви не стали в чергу, але 
хочете вакцинуватися — це ще 
можна зробити. Навіть якщо ви 
не маєте «Дії» — додаток мож-
на скачати та авторизуватися 
за кілька хвилин. Потім — у від-
повідному розділі стати в чергу 
на вакцинацію, вказавши місце 
проживання та рід вашої діяль-
ності.
Однак Марія Павельєва радить — 
щоб швидше вакцинуватися, 
краще звернутися до свого сі-

мейного лікаря.
— Звичайно, можна стати в чергу 
через додаток «Дія», але прості-
ше це буде зробити, звернув-
шись до свого сімейного лікаря 
та повідомити його, що ви бажа-
єте щепитися, — каже пані Ма-
рія. — Коли буде вакцина — ваш 
лікар повідомить про це. Багато 
людей, які ставали в чергу через 
додаток, щепилися ще раніше, 
бо вони звертались і до свого 
лікаря.

Як стати в чергу на вакцину? Пояснюємо алгоритм 

Вакцини Pfizer не залишилося взагалі. Раніше нею щеплювали жителів геріатричних 
будинків та рятувальників 
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ÐÅÇÎÍÀÍÑ

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, ВАДИМ ЄПУР, 

NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

— Íå ìîæåìî ïîâ³ðèòè, ùî 
Ïàâëà á³ëüøå íåìà. Çíàëà éîãî 
ëèøå ï³â ðîêó, àëå â³í ñêëàâ 
íà ìåíå âðàæåííÿ äóæå ïîçè-
òèâíî¿, ùèðî¿ òà íàä³éíî¿ ëþ-
äèíè, — ðîçïîâ³äàº ïîäðóãà Ïàâëà 
Àííà. — Íàñïðàâä³ Ïàøà çàñòó-
ïèâñÿ çà äðóãà, ³ îñü éîãî âæå 
íåìà. Ìè, äðóç³, âñ³ ïåðåæèâàºìî, 
ùîá ñïðàâó íå çàì’ÿëè!

Ïðàö³âíèêè ÀÒÁ, ³ç ÿêèìè 
30 òðàâíÿ ñï³ëêóâàâñÿ æóðíàë³ñò 
«RIA ïëþñ», ðîçïîâ³ëè, ùî, ìîâ-
ëÿâ, í³÷îãî íå çíàþòü, ëèø áà÷è-
ëè, ùî çðàíêó ëåæàëî ò³ëî õëîïöÿ 
íà ñòîÿíö³, ùî ðîçòàøîâàíà ì³æ 
ÀÒÁ òà «Àëþðîì».

ВОНИ ВТРЬОХ ХОДИЛИ 
В МАГАЗИН 

Óæå íà ðàíîê, 31 òðàâíÿ, ðå-
äàêö³ÿ ìàëà âñ³ ï³äñòàâè, ùîá ãî-
âîðèòè ïðî òå, ùî Ïàâëî Ãîöêî 
(ñàìå òàê çâàëè õëîïöÿ) íå ïîìåð 
ñâîºþ ñìåðòþ. Ïåðåä òèì éîìó 
íàíåñëè ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ.

Íàì òàêîæ âäàëîñÿ ðîçøóêàòè 
ð³äíèõ ³ äðóç³â ìîëîäîãî ÷îëîâ³êà, 
ÿê³ äîïîìîãëè â³äòâîðèòè ïîä³¿ 
çëîùàñíî¿ íî÷³.

— Â³í ðàçîì ç äðóãîì Ðîìîþ òà 
éîãî ïîäðóãîþ ï³øëè â ìàãàçèí. 
Êîëè âèéøëè, äî íèõ â÷åïèëè-
ñÿ íåàäåêâàòè. Ïàøà âñòóïèâñÿ 
çà Ðîìó, ó òîãî çëàìàíà ðóêà, â³í 
íå ì³ã í³÷îãî âä³ÿòè. Ä³â÷èíà, ÿêà 

áóëà íà ì³ñö³ ïîä³¿, øòîâõàëà îä-
íîãî ç òèõ õëîïö³â ñóìêîþ. Ïàâëî 
ôàêòè÷íî ïîìåð ó íèõ íà ðóêàõ. Öå 
äóæå ñòðàøíî. ×îìó øâèäêà ¿õàëà 
íà âèêëèê 40 õâèëèí? Ó íåâåëèêî-
ìó ì³ñò³, ó ÷àñ, êîëè íåìàº çàòîð³â? 
×îìó òàê äîâãî? À ìîæå, éîãî ìîã-
ëè âðÿòóâàòè. Óäàð áóâ ó ñêðîíþ. 
Öüîãî áóëî äîñòàòíüî, ùîá âáèòè 
ëþäèíó, — ãîâîðèòü Àííà.

Ó Ïàâëà, çà ñëîâàìè äðóç³â, 
íå áóëî äðóæèíè òà ä³òåé, àëå 
â íüîãî áóëî áàãàòî ìð³é òà ïëà-
í³â íà æèòòÿ. Â³í õîò³â æèòè…

ЦЕ БУЛО ЖОРСТОКЕ 
ВБИВСТВО, КАЖУТЬ РІДНІ 

Ó Òåðíîïîë³, ÿê íàì âäàëîñÿ 
ä³çíàòèñÿ, ïðîæèâàº ñåñòðà Ïàâ-
ëà. Ïîê³éíèé íàâ÷àâñÿ ó êîîïå-
ðàòèâíîìó êîëåäæ³. Äîâãèé ÷àñ 
ïðàöþâàâ ó Ïîðòóãàë³¿ ðàçîì ³ç 
äâîþð³äíîþ ñåñòðîþ. Íåùîäàâíî 
ïîâåðíóâñÿ ó ð³äíèé Òåðíîï³ëü.

Íàì âäàëîñÿ ïîñï³ëêóâàòèñÿ 
³ç øâàãðîì, ÿêîãî çâàòè Òàðàñ 
Ôó÷èëî. Â³í ðîçïîâ³â, ùî îäðàçó 
âè¿õàâ íà ì³ñöå ïîä³¿, ãîâîðèâ ç 
ïðàö³âíèêàìè ÀÒÁ, ñï³ëêóâàâñÿ 
ç ïîë³ö³ºþ. Ð³äí³ îäðàçó ïðèïó-
ñêàëè, ùî Ïàâëà âáèëè.

— Ïàøà âèéøîâ ç òîâàðèøåì ç 
ìàãàçèíó. Ó Ðîìàíà âïàâ íàâóø-
íèê, íåïîäàë³ê ñòîÿëà êîìïàí³ÿ 
ìîëîäèê³â, ïî÷àëè ñì³ÿòèñÿ. Ïî-
÷àëàñÿ øòîâõàíèíà. Ïàâëî çàñòó-
ïèâñÿ çà äðóãà. Âîíè íàêèíóëèñÿ 
íà Ïàâëà, äóæå ñóìí³âàºìîñÿ, ùî 
íàïàäíèê áóâ îäèí, òîìó ùî â³í 

ПАША ЗАСТУПИВСЯ ЗА ДРУГА 
Кримінал  Перед смертю Павлові 
завдали тілесні ушкодження. 
Правоохоронці затримали нападника, 
якого підозрюють у вчиненні злочину. 
Журналісти «RIA плюс» знайшли рідних 
загиблого. Вони розповіли, як усе 
трапилося і що відомо у цій справі 

áóâ êðåìåçíèé, íàâðÿä ÷è îäèí 
çì³ã áè éîãî ïîäóæàòè, — ïðèïó-
ñêàº ïàí Òàðàñ.

Ïàâëó â ëèïí³ ìîãëî âèïîâíè-
òèñÿ 26 ðîê³â. 

Íàì òàêîæ âäàëîñÿ ðîçøóêàòè 
³ äðóãà, ÿêèé áóâ ³ç Ïàâëîì. 

 — Ó ìåíå øîê. ß äîñ³ íå ìîæó 
ïîâ³ðèòè â  òå, ùî ñòàëîñÿ. ß ëèø 
øóêàâ íàâóøíèê, ÿêèé ó ìåíå 
âèïàâ. Êîìïàí³ÿ íåçíàéîìö³â 
â÷åïèëàñÿ, ïî÷àëàñÿ øòîâõàíè-
íà. Ïàøà ïðèéøîâ ³ ñïèòàâ, ùî 
ñòàëîñÿ. À âîíè, äâîº, ïî÷àëè 
éîãî áèòè. Òðåò³é â÷åïèâñÿ äî 
ìåíå,  — ðîçïîâ³â Ðîìàí.

Çà éîãî ñëîâàìè, ëþäè, ÿê³ ïîç-
á³ãàëèñÿ íà ì³ñöå ïîä³¿, ïðîñòî 
çí³ìàëè âñå íà òåëåôîí, õòîñü 
í³áèòî âèêëèêàâ øâèäêó. 

Є РЕЗУЛЬТАТ СУДМЕДЕКСПЕРТА 
Ðåäàêö³ÿ îòðèìàëà êîï³¿ âèñ-

íîâêó ñóäìåäåêñïåðòèçè «Çàêðèòà 
êðàí³î-ñï³íàëüíà òðàâìà ç ðîçðè-
âîì ç÷ëåíóâàííÿ ì³æ 1 ³ 2 øèé-
íèìè õðåáöÿìè òà êðîâîâèëèâîì 
ó ñòîâáóð ãîëîâíîãî ìîçêó ³ éîãî 
øëóíî÷êîâó ñèñòåìó».

Äî òîãî æ, ï³äêðåñëþºìî, 
íà ì³ñö³ ³ îáñòàâèíàõ, ïðè ÿêèõ 
íàíåñëè òðàâìó: «íàïàä ³ç âè-
êîðèñòàííÿì òóïîãî ïðåäìåòà 
ç ìåòîþ âáèâñòâà òà íàíåñåííÿ 
óøêîäæåííÿ».

— Öå áóëî íå ïðîñòî âáèâñòâî, 
à æîðñòîêå âáèâñòâî! — íàïîëÿãàº 
øâàãåð Òàðàñ.

ЩО КАЖУТЬ МЕДИКИ 
ТА ПОЛІЦІЯ 

Ìè çâåðíóëèñÿ çà êîìåíòàðåì 
äî ìåäèê³â åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè òà ïîïðîñèëè ðîçïî-
â³ñòè, ñê³ëüêè ÷àñó âîíè ¿õàëè 
íà âèêëèê ³ ó ÿêîìó ñòàí³ âæå 
áóâ ïîòåðï³ëèé?

— Î 4.54 ìè îòðèìàëè âèêëèê 
ç ïîë³ö³¿, î 5.06 áðèãàäà áóëà 
íà ì³ñö³ òà êîíñòàòóâàëà ñìåðòü 
ìîëîäî¿ ëþäèíè. Íà ì³ñö³ ïîä³¿ 
ìîëîä³ ëþäè, ÿê³ áóëè ïîðó÷ ³ç 
ìîëîäèì ÷îëîâ³êîì, íå ìîãëè 
ïîÿñíèòè, ùî òðàïèëîñÿ. Ä³â÷è-
íà ñèëüíî ïëàêàëà íàä ò³ëîì. 
Ïðè çîâí³øíüîìó îãëÿä³ íå ïî-
ì³òèëè âèäèìèõ îçíàê çàâäàíèõ 
òðàâì. Ëèøå íà îáëè÷÷³ áóëî 
ê³ëüêà ñèíö³â, ïðî öå ìè âêà-
çàëè. Ïðàö³âíèêè ï³äïèñàëè âñ³ 
íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè òà ïî¿õàëè. 
Ò³ëî âæå çàáèðàþòü ñóäìåäåêñ-
ïåðòè, — ðîçïîâ³äàº çàñòóïíèöÿ 
äèðåêòîðà ÊÍÏ «Öåíòð åêñòðåíî¿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäèöèíè 
êàòàñòðîô» Ãàííà Ìîí÷àê.

ßê ïðîêîìåíòóâàâ íàì íà÷àëü-
íèê îáëàñíîãî óïðàâë³íí³ Íàöïî-
ë³ö³¿ Îëåêñàíäð Áîãîìîë 31 òðàâ-
íÿ, ó ïîðÿäêó ñò. 208 çàòðèìàëè 

îñîáó, ÿêó ï³äîçðþþòü ó â÷èíåíí³ 
äàíîãî çëî÷èíó. Çãîäîì íà îô³-
ö³éíîìó ñàéò³ ïîë³ö³¿ ç'ÿâèëàñÿ 
³íôîðìàö³ÿ ùîäî öüîãî âèïàäêó.

Çà ñëîâàìè î÷åâèäö³â, íåâ³äî-
ìèé ê³ëüêà ðàç³â âäàðèâ ³íøîãî 
÷îëîâ³êà, ÿêèé ïðîõîäèâ á³ëÿ 
çàêëàäó â³äïî÷èíêó. Ïîòåðï³ëèé 
âïàâ, âòðàòèâøè ñâ³äîì³ñòü. Ë³-
êàð³ áðèãàäè åêñòðåíî¿ ìåääî-
ïîìîãè, ÿê³ ïðèáóëè íà âèêëèê, 
êîíñòàòóâàëè éîãî ñìåðòü. Äà-
íèé ôàêò ïðàâîîõîðîíö³ âíåñëè 
â ªÐÄÐ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 115 
(óìèñíå âáèâñòâî) Êðèì³íàëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Ïîë³öåé-
ñüê³ çä³éñíþâàëè ïîäâîðîâèé òà 
ïîêâàðòèðíèé îáõ³ä ïðèëåãëî¿ 
òåðèòîð³¿, â³äïðàöüîâóâàëè â³äåî 
ç êàìåð ñïîñòåðåæåííÿ òà ïðîâî-
äèëè ³íø³ ñë³ä÷³ ä³¿.

Çà ê³ëüêà ãîäèí òîãî æ äíÿ 
ïðàâîîõîðîíö³ âñòàíîâèëè îñîáó 
ï³äîçðþâàíîãî. Öå — æèòåëü Òåð-
íîï³ëüñüêîãî ðàéîíó, 1994 ðîêó 
íàðîäæåííÿ. 

ЧИ СПРАВДІ БУВ ОДИН 
НАПАДНИК?

Óæå íàñòóïíîãî äíÿ, 1 ÷åðâíÿ, ó 
ì³ñüêðàéîííîìó ñóä³ äëÿ ï³äîçðþ-
âàíîãî îáèðàëè ì³ðó çàïîá³æíîãî 
çàõîäó. Íà ëàâ³ — 26-ð³÷íèé Ìè-
õàéëî Ñåðåòþê. Ðàí³øå íå ñóäè-
ìèé. Îô³ö³éíî íå ïðàöåâëàøòî-
âàíèé. Ïðîæèâàº ó Øëÿõòèíöÿõ. 

Àëå ï³äîçðà —  âæå çà ÷. 2 ñò. 
121 ÊÊ Óêðà¿íè (óìèñíå òÿæêå 
ò³ëåñíå óøêîäæåííÿ, ùî ñïðè-
÷èíèëî ñìåðòü ïîòåðï³ëîãî), à íå 
óìèñíå âáèñòâî. Ñë³ä÷èé ó ñï³ë-
êóâàíí³ ç æóðíàë³ñòàìè ðåäàêö³¿ 
ïîÿñíèâ, ùî ñïðàâó ïåðåêâàë³ô³-
êóâàëè ùå â ïåðøèé äåíü. À ÷îìó 
íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ïîë³ö³¿ öüãî 
íåìà, â³í íå çíàº.

Ïðîêóðîð ïðîñèâ äëÿ ï³äîçðþ-
âàíîãî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, òåð-
ì³íîì íà 60 ä³á, áåç ïðàâà âíå-
ñåííÿ çàñòàâè. Ñóä öå ï³äòðèìàâ.

Ó ñóä³ ï³äîçðþâàíèé ïðîñèâ 
ïðî äîìàøí³é àðåøò. 

— Ì³æ íàìè ïî÷àâñÿ ñëîâåñíèé 
êîíôë³êò, ÿêèé ïåðåð³ñ â á³éêó. 
Ïîòåðï³ëèé âäàðèâ ìîãî äðóãà 
òà ìåíå. ß â³äøòîâõíóâ éîãî, à 
ïîò³ì ïîá³ã ðîçáîðîíÿòè ³íøèõ 
õëîïö³â. Ïîò³ì ïîáà÷èâ, ùî ïî-
òåðï³ëèé ëåæàâ íà çåìë³. Ì³é äðóã 
íàìàãàâñÿ íàäàòè éîìó äîïîìîãó, 
âèòÿãíóâ ÿçèê ç ðîòà. ß ïîá³ã â 
ñóïåðìàðêåò ïî âîäó, íàìàãàâñÿ 
äîïîìîãòè. Ïîò³ì êîíôë³êò ïðî-
äîâæèâñÿ, ³ äðóã ïîòåðï³ëîãî ç 
íîãè õîò³â âäàðèòè ìîãî äðóãà, 
ÿêèé íàäàâàâ äîïîìîãó ³ âèïàä-
êîâî âäàðèâ Ïàâëà. Ìè âæèâàëè 
àëêîãîëü, àëå áóëè àäåêâàòí³, — 
ãîâîðèâ ó ñóä³ ï³äîçðþâàíèé. 

Ó òîé æå ÷àñ, ÿê ð³äí³, òàê ³ 
äðóç³ Ïàâëà ñõâèëüîâàí³ òèì, ùîá 
óñ³ ïðè÷åòí³ áóëè ïîêàðàí³. 

— Ïàøó áèëî äâîº, ÿ âïåâíå-
íèé, — ïåðåêîíàíèé äðóã Ðîìàí. 
— Êîëè âîíè íàêèíóëèñÿ íà íüî-
ãî, â³í ñïî÷àòêó âïàâ. Àëå ïîò³ì 
ï³äíÿâñÿ. À äàë³ ÿ âæå íå áà÷èâ. 
Àëå îäèí íàâðÿä áè çì³ã, — ïðî-
äîâæóº òîâàðèø Ïàâëà.

ßê â³í äîäàâ, êîëè âæå ïîáà÷è-
ëè, ùî Ïàâëî íåðóõîìèé, ò³ äâîº, 
ùî â÷åïèëèñÿ äî íüîãî, ñïðàâä³ 
ïðîáóâàëè íàäàâàòè äîïîìîãó.

— Ïàøà áóâ âåñü ñèí³é. Âîíè  
ïðîáóâàëè éîìó ðîáèòè øòó÷íå 
äèõàííÿ. Àëå âñå áóëî ìàðíî. ß 
êðè÷àâ ³ ïðîñèâ âèêëèêàòè øâèä-
êó. Ëþäè í³áè âèêëèêàëè, ó ìåíå 
áóâ ïîáèòèé òåëåôîí, ÿ íàâ³òü íå 
çíàâ, äå â³í. Ó ìåíå áóâ øîê, — 
êàæå Ðîìàí. — À ïîò³ì ò³ õëîïö³ 
âòåêëè. Ïðè¿õàëà ïîë³ö³ÿ. Çãîäîì 
øâèäêà, ìåäèêè òàêîæ ïðîáóâàëè 
ðåàí³ìóâàòè Ïàøó, àëå íå çìîãëè.

2 ÷åðâíÿ äðóç³ òà ðîäèíà ïðî-
ùàòèìóòüñÿ ³ç 25-ð³÷íèì Ïàâëîì. 
Äëÿ óñ³õ öå — øîê ³ âåëè÷åçíà 
âòðàòà. 

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ³ íàäàë³ 
áóäóòü ïèëüíóâàòè öþ òåìó. Висновок судмедексперта редакції надали рідні Павла

Фотографію Павла публікуємо з дозволу родини. 
Йому було лише 25, і в нього було чимало планів на життя

«Öå áóëî íå ïðîñòî 
âáèâñòâî, à æîðñòîêå 
âáèâñòâî! Ìè áóäåìî 
íàïîëÿãàòè, àáè 
ïðè÷åòíèõ äî ñìåðò³ 
Ïàâëà ïîêàðàëè»
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Äî â³äêðèòòÿ ðèíêó çåìë³ 
â Óêðà¿í³ çàëèøàºòüñÿ íåïîâíèõ 
2 ì³ñÿö³. Ùî öå çíà÷èòü äëÿ ïðî-
ñòèõ ëþäåé? ×è «îçîëîòèòü» íàñ 
ïðîäàæ ïà¿â, ÷è, íàâïàêè, â³äáåðå 
îñòàííº? Çåìëÿ º îñíîâíèì áà-
ãàòñòâîì Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³. 
Ó ́ ðóíòîâîìó ïîêðèâ³ ïåðåâàæà-
þòü ÷îðíîçåìè òà ñ³ð³ îï³äçîëå-
í³ ´ðóíòè, ÿê³ íàëåæàòü äî ãðóïè 
íàéá³ëüø ðîäþ÷èõ ́ ðóíò³â ó ñâ³ò³.

АГРАРНИЙ КРАЙ 
×èì áàãàòà Òåðíîï³ëüùèíà?
Çåìåëüíèé ôîíä Òåðíîï³ëüñüêî¿ 

îáëàñò³ ñêëàäàº 1382,4 òèñ. ãà, ç 
íèõ 1046,2 òèñ. ãà (76%) çàéìà-
þòü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ óã³ääÿ, 
ùî ñâ³ä÷èòü ïðî âèñîêèé ð³âåíü 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî îñâîºí-
íÿ çåìåëü, âêàçàíî ó Ñòðàòåã³¿ 
ðîçâèòêó Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ 
íà 2021–2027 ðîêè.

ßêà æ ö³íà íàä³ë³â ïî Òåðíî-
ï³ëüñüê³é òà ñóñ³äí³õ îáëàñòÿõ?

«Äåðæàâíà» ö³íà çåìåëü ñòàíîì 
íà ñ³÷åíü 2021 ðîêó 

Äîâ³äíèê ïîêàçíèê³â íîðìà-
òèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêèõ óã³äü â Óêðà¿í³ ñòà-
íîì íà 01.01.2021 ðîêó (ãðèâåíü 
çà ãåêòàð) âèçíà÷àº ö³íó çà 4 êà-
òåãîð³¿ çåìåëü.

Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü: ð³ëëÿ, 
ïåðåëîãè — 29 035 ãðí, áàãàòîð³÷í³ 
íàñàäæåííÿ — 57 034,13 ãðí, ñ³íî-
æàò³ — 6 280,76 ãðí, ïàñîâèùà — 
5 648,03 ãðí.

Íà ñàéò³ DOM. RIA âæå ìîæíà 
ñîá³ çàïðèì³òèòè íàïåðåä çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó äî âïîäîáè. ßê³ ö³íè? 
ßê áà÷èìî, âîíè â äåñÿòêè ðàç³â 
âèù³, í³æ âñòàíîâèëà äåðæàâà.

ЯКІ НАСТРОЇ У ЖИТЕЛІВ КРАЮ?
Ñòàðîñòà îäíîãî ³ç ñ³ë îá’ºäíà-

íî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè Òåðå-
áîâëÿíñüêîãî ðàéîíó Ñåðã³é (³ì’ÿ 

çì³íåíå íà âèìîãó — ïðèì. ðåä.) 
ðîçïîâ³äàº, ùî ïà¿ äëÿ ëþäåé 
äóæå ö³íí³. Îñîáëèâî äëÿ òèõ, 
õòî òðèìàº ï³äñîáí³ ãîñïîäàðñòâà. 
Çàâäÿêè îðåíä³ ëþäè îòðèìóþòü 
íà âèá³ð êîðìè, ÿêèìè ïîâí³ñòþ 
ãîäóþòü ñâîþ õóäîáó, àáî æ ãðîø³. 
ßêùî îáèðàþòü ãðîø³ çà îðåíäó, 
òî îòðèìóþòü ¿õ ùîð³÷íî, à íå ðàç 
çà ïðîäàæ ñêàæ³ìî (íàâ³òü ³ òðîõè 
á³ëüøó ñóìó). Òîìó ëþäè íå ìà-
þòü íàì³ð³â ïðîäàâàòè ïà¿ â ñåë³.

Ìè çàïèòàëè ó ïîòåíö³éíèõ 
ïðîäàâö³â — âëàñíèê³â ïà¿â — ÷è 
ãîòîâ³ âîíè ïðîäàâàòè ñâî¿ çåìë³ 
³ çà ñê³ëüêè? Çà ñëîâàìè êîìåí-
òàòîð³â, ó ñâî¿é á³ëüøîñò³, âîíè 
íå ïðîäàâàòèìóòü çåìëþ çàðàç.

Ëþäè â³äïîâ³äàëè ïî-ð³çíîìó: 
«Ïðîäàñòå çåìëþ, à ïàñòèñü äå 

áóäåòå???», «ß ââàæàþ, ùî çàðàç 
ïðîäàâàòè çåìëþ íå âàðòî», «À äå 
íàì æèòè, ÿêùî ïðîäàìî óêðà-
¿íñüêèé ÷îðíîçåì?», «Íå ïðîäàì 
çà òåïåð³øí³õ çàêîí³â ³ â îðåíäó 
íå äàì! Çàïëà÷ó ïîäàòîê, à äàðó-
âàòè ñâîþ çåìëþ íå áóäó íà òå-
ïåð³øí³õ óìîâàõ ä³ëüöÿì!», «Äëÿ 
÷îãî ¿¿ âçàãàë³ ïðîäàâàòè? Íåðî-
çóìíèé â÷èíîê!» 

Ó ñëîâåñí³é ïåðåïàëö³ çóñòð³-
ëèñü ³ òàê³, õòî áàæàº ïðîäàòè 
ñâîþ çåìëþ. Òàê, Ïàâëî ïëàíóº 
ïðîäàòè ñâîþ çåìëþ çà òðè òèñÿ÷³ 
äîëàð³â çà ãåêòàð, ââàæàº, ùî äå-
øåâøå â³ääàòè — öå âæå çàäóðíî. 
Îêñàíà ñàìà ïîäàëà îãîëîøåí-
íÿ ïðî ïðîäàæ çåìåëüíîãî ïàþ: 
æ³íêà õî÷å çà 2 ãåêòàðè 6 òèñÿ÷ 
äîëàð³â — òåæ ïî 3 òèñÿ÷³ äîëàð³â 
çà ãåêòàð.

ЧИ ВАРТО ПРОДАВАТИ ЗЕМЛЮ 
Важливо  Чи готові жителі області 
продавати землю з 1 липня? Журналісти 
«RIA плюс» розбиралися з питаннями 
відкриття ринку землі, заручившись 
допомогою експертів та людською думкою 

ЯКІ ПРОБЛЕМИ МОЖУТЬ 
ВИНИКНУТИ: ДУМКИ ФАХІВЦІВ 

×è ãîòîâ³ æèòåë³ îáëàñò³ äî ïðî-
äàæó çåìë³, ÿê³ ï³äâîäí³ êàìåí³ 
âáà÷àþòü ÿê ôåðìåðè, òàê ³ åêñ-
ïåðòè ó çåìåëüíèõ ïèòàííÿõ?

Ìè çàïèòàëè ïðî öå ó ôàõ³âöÿ 
â ãàëóç³ çåìåëüíîãî ïðàâà, þðèñòà 
ïî çåìåëüíèõ ïèòàííÿõ ³ç áàãàòî-
ð³÷íèì äîñâ³äîì Â’ÿ÷åñëàâà.

— Ââàæàþ, ùî Óêðà¿íà, òà 
³ Òåðíîï³ëüùèíà, íå ãîòîâà 
äî ðèíêó çåìåëü. Îäíèì ³ç íåãà-
òèâíèõ íàñë³äê³â ðåôîðìè ñòàíå 
ìàñîâèé îáâàë ö³í íà çåìëþ, ÿêà 
³ òàê º äóæå íèçüêîþ, ÿê íà ÷îð-
íîçåì. Òèì á³ëüøå, íåçàëåæíî 
äå çíàõîäèòüñÿ çåìåëüíà ä³ëÿí-
êà, íàâ³òü, ïîïðè äîðîãó, ðèíêî-
âà ö³íà ºäèíà. Êð³ì òîãî, áàãàòî 
÷îãî íå ïðèâåäåíî ó â³äïîâ³äí³ñòü 
äî çàêîíîäàâñòâà, íàïðèêëàä, 
äî êîæíîãî ïàþ ïåðåäáà÷àºòüñÿ 
ïàéîâà äîðîãà, à ¿¿ ïðîñòî íåìàº: 
âèíèêàòèìóòü ñêàíäàëè ùå é 
íà òàê³é îñíîâ³, — ãîâîðèòü â³í.

Îäí³ºþ ³ç îñíîâíèõ ïðîáëåì 
ó â³äêðèòò³ ðèíêó çåìë³ ïàí Â’ÿ-
÷åñëàâ âáà÷àº çì³íó ö³ëüîâîãî 
ïðèçíà÷åííÿ çåìåëü.

— Çà ïðîäàæåì çåìë³ éäå ³ çì³-
íà ¿¿ ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ. Ùî 

öå çíà÷èòü? Êîëè çàðàç á³ëüø³ñòü 
çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî 
ïðèçíà÷åííÿ ïåðåáóâàþòü â îðåí-
ä³, òî äåðæàâà õî÷ ÿêîñü ìîæå 
êîíòðîëþâàòè, ùî æ îðåíäàð³ ðî-
áëÿòü íà òèõ çåìëÿõ: ÿê³ êóëüòóðè 
âèðîùóþòü, ÷è ï³äâèùóþòü ðî-
äþ÷³ñòü ãðóíò³â ³ çáåð³ãàþòü ³íø³ 
êîðèñí³ âëàñòèâîñò³ çåìë³ òîùî. 
Ï³ñëÿ çì³íè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ ìîæå â³äáóâàòèñÿ ðîçîðþâàííÿ 
ãðóíò³â, âòðàòà ðîäþ÷îñò³, — íà-
ãîëîøóº ñïåö³àë³ñò.

×îëîâ³ê ðîçïîâ³â, ùî çíÿòòÿ 
ìîðàòîð³þ î÷³êóþòü íå ëèøå ó ñå-
ëàõ, à é ó ì³ñòàõ, àäæå â îáëàñíèõ 
öåíòðàõ íåìàº âæå äå áóäóâàòè. 
Íàâêîëî Òåðíîïîëÿ — ïà¿. Öå 
äîçâîëèòü ðîçøèðèòèñÿ áóä³â-
íèöòâó ï³ñëÿ ¿õ ïðîäàæó òà çì³íè 
ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ çåìë³.

ЗАРАЗ ЛЮДИ НЕ ВИГРАЮТЬ!
— Ââàæàþ, ùî çàðàç ëþäè 

íå âèãðàþòü: ¿õ ìîæóòü äóæå 
æîðñòîêî «êèíóòè». 70% âëàñ-
íèê³â ïà¿â — öå ñòàðø³ æèòåë³ 
îáëàñò³, ÿêèì í³õòî íå ðîçêàçóº, 
ÿê â³äáóâàºòüñÿ ïðîäàæ. Òå, ùî 
Óêðà¿íà â íå ãîòîâîìó ñòàí³ â³ä-
êðèâàº ðèíîê çåìë³, ñâ³ä÷èòü ïðî 
ïîë³òè÷íó ãðó, ïîë³òè÷í³ àìá³ö³¿ 

äåÿêèõ îñ³á, ùî ëîá³þþòü ñâî¿ 
³íòåðåñè ó ïàðëàìåíò³. Äåðæà-
â³ íàñàìïåðåä òðåáà ïðîâåñòè 
âåëèêó ³íôîðìàö³éíó ðîáîòó ç 
ëþäüìè. Ãîëîâíå — äèâèòèñÿ, 
ùî òè ï³äïèñóºø. Íå âèêëþ÷à-
ºòüñÿ áàãàòî àôåð ç 1 ëèïíÿ, áà-
ãàòî õòî àêòèâ³çóâàâñÿ: âñ³ ñèäÿòü 
íà «íèçüêîìó ñòàðò³», — àêöåíòóº 
ñï³âðîçìîâíèê.

Òàê, çâè÷àéíî, ïðîáëåìè º ³ 
çàðàç. Ìàþ÷è ó âëàñíîñò³ çåì-
ëþ (ïà¿), ëþäè íå ìîæóòü íåþ 
ðîçïîðÿäæàòèñÿ ÷åðåç óêëàäåíèé 
äîãîâ³ð äîâãîñòðîêîâî¿ îðåíäè ³ç 
ôåðìåðàìè, àãðîïðîìèñëîâèìè 
ï³äïðèºìñòâàìè. 

Ç îäíîãî áîêó, òè ìàºø ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü, à ç äðóãîãî — òè 
íå ìîæåø íåþ ðîçïîðÿäæàòèñÿ. 
Áî ïðàêòè÷íî íå ìîæåø ðîç³ðâàòè 
öåé äîãîâ³ð îðåíäè. Á³ëüøå òîãî, 
êîëè ïîìåðëà ëþäèíà — âëàñíèê 
ïàþ, ÿêèé çäàíî â îðåíäó àãðî-
ïðîìèñëîâîìó ï³äïðèºìñòâó, òî ¿¿ 
ñïàäêîºìö³ òàêîæ íå ìîæóòü í³÷î-
ãî âä³ÿòè ç³ ñâîºþ æ ñïàäùèíîþ 
(íàâ³òü ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè 
äîêóìåíòàìè), ðîçïîðÿäæàòèñÿ 
çåìëåþ íà âëàñíèé ðîçñóä ñòàº 
ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî, ä³ëèòüñÿ 
þðèñò.

МАРІЯ БОЧАН, 096– 286-68-23, MARIIA.

BOCHAN@GMAIL.COM 

 Ì³í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ Óêðà¿-
íè íà ñâî¿é îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ 
ó Ôåéñáóö³ ðîç’ÿñíèëî, õòî òà ÿê 
çìîæå êóïóâàòè çåìëþ â Óêðà¿í³.

Õòî çìîæå êóïóâàòè çåìëþ ç 
1 ëèïíÿ?

Ç 1 ëèïíÿ ïðèäáàòè çåìë³ ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ 
çìîæóòü ëèøå óêðà¿íö³ ÿê ô³çè÷í³ 
îñîáè, ³ ëèøå äî 100 ãà â îäí³ ðóêè.

Ïåðåâàæíå ïðàâî íà ïðèäáàííÿ 

íàäàâàòèìåòüñÿ òèì, õòî îðåíäóº 
çåìëþ ç 2010 ðîêó. Ö³íà íà çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè äî 2030 ðîêó 
íå ìîæå áóòè íèæ÷îþ íîðìà-
òèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè.

Ïî÷èíàþ÷è ³ç ñ³÷íÿ 2024 ðîêó, 
êóïóâàòè çåìëþ çìîæóòü ³ êîìïà-
í³¿, àëå íå á³ëüøå í³æ 10 000 ãà.

Áàíê ìîæå îòðèìàòè çåìëþ 
ó âëàñí³ñòü ëèøå ÿê çàñòàâíå ìàé-
íî ³ ïîâèíåí ïðîäàòè çà 2 ðîêè.

Êîìó çàáîðîíåíî êóïóâàòè çåìëþ 
ç 1 ëèïíÿ?

 ³íîçåìöÿì äî âèð³øåííÿ ðå-
ôåðåíäóìó;
 äåðæàâí³ òà êîìóíàëüí³ çåìë³ 

ïðîäàâàòè íå ìîæíà;
 çàáîðîíÿºòüñÿ ïðîäàæ çåìë³ 

áëèæ÷å í³æ 50 êì äî äåðæêîðäîíó;
 ïðîäàâàòè çåìëþ ðîñ³ÿíàì ³ 

ïðåäñòàâíèêàì òåðîðèñò³â;
 ïðîäàâàòè çåìëþ êîìïàí³-

ÿì-îôøîðàì.
ßê³ îñîáëèâîñò³ êóï³âë³-ïðîäàæó 

ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ çåìë³?
 Ïåðåâ³ðêà ïîêóïöÿ íîòàð³óñîì 

Ïîêóïöÿ áóäóòü ïåðåâ³ðÿòè 
íà ïðåäìåò ìîæëèâîñò³ ïðèäáàí-
íÿ íèì çåìë³ â ïåâíèõ ðîçì³ðàõ.
 Áåçãîò³âêîâ³ñòü 
Ðîçðàõóíêè, ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñïëà-

òîþ ö³íè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê çà öèâ³ëü-
íî-ïðàâîâèìè óãîäàìè, ïðîâà-
äÿòüñÿ ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³. 
Äëÿ öüîãî ïîêóïöåâ³ ïîòð³áíî 
â³äêðèòè ðàõóíîê ó áàíê³âñüê³é 
óñòàíîâ³.
 Çâ³äêè ãðîø³?

Äæåðåëà ïîõîäæåííÿ êîøò³â 
äëÿ êóï³âë³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ïîâèíí³ áóòè äîêóìåíòàëüíî 
ï³äòâåðäæåí³, ³íôîðìóº Ì³í'þñò.

ßê³ äîêóìåíòè ïîòð³áíî ï³ä-
ãîòóâàòè äëÿ ïðîäàæó çåìë³, 
à òàêîæ ÿê ä³çíàòèñÿ, ÷è âàøà 
çåìëÿ º ó áàç³ Äåðæãåîêàäàñòðó, 
ÿê íå «ïðîãîð³òè», ÿêèé àëãîðèòì 
ä³é ïðîäàâö³â ³ ïîêóïö³â, ÷èòàéòå 
ó íàñòóïíîìó âèïóñêó ñåð³¿ ïóáë³-
êàö³é «Ìîÿ çåìëÿ» â³ä ðåäàêö³¿ 
«RIA ïëþñ».

Хто так як зможе купувати землю: пояснюємо

«Îäíèì ³ç íåãàòèâíèõ 
íàñë³äê³â ðåôîðìè 
ñòàíå ìàñîâèé îáâàë 
ö³í íà çåìëþ, ÿêà 
³ òàê º äóæå íèçüêîþ, 
ÿê íà ÷îðíîçåì» 

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ЗЕМЛЯ 
В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ ТА В УКРАЇНІ
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ºìö³. Â³ä³ñëàëè êóïó ëèñò³â. 
Çîêðåìà, íåîäíîðàçîâî ïèñàëè 
íà ³ì`ÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè Òåðíî-
ïîëÿ, íà÷àëüíèêà â³ää³ëó òåõ-
í³÷íîãî íàãëÿäó ì³ñüêî¿ ðàäè, 
íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ æèòëî-
âî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, 
áëàãîóñòðîþ òà åêîëîã³¿ ç ïðè-
âîäó ïîêðàùåííÿ áåçïåêè äî-
ðîæíüîãî ðóõó òà çàáåçïå÷åííÿ 
áåçïå÷íèõ óìîâ äëÿ ðóõó ï³øîõî-
ä³â. Êîï³¿ íàäàëè ðåäàêö³¿. ¯õ — 
ö³ëèé ñòîñ.

Ç ö³ºþ æ ïðîáëåìîþ äî ì³ñü-
êðàäè çâåðòàëèñÿ íå ëèøå ìåø-
êàíö³ íà ÷îë³ ç ãîëîâîþ ÎÑÁÁ 
Áóäíîãî, 28, à é ê³ëüêà ãîë³â 

ãàðàæíèõ êîîïåðàòèâ³â òà ï³ä-
ïðèºìö³.

Ó êâ³òí³ 2020 ð. ìåøêàíöÿì 
íàä³éøëà â³äïîâ³äü â³ä óïðàâ-
ë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â îá-
ëàñò³, ùî «áóëî ïîãîäæåíî ñõå-
ìó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó 
³ç âëàøòóâàííÿì ñâ³òëîôîðíîãî 
îá'ºêòà íà ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîä³ 
íà âóë. Ñ. Áóäíîãî ì. Òåðíîï³ëü». 
Ó ëèïí³ ïðèéøëà â³äïîâ³äü ³ â³ä 
ì³ñüêðàäè, ùî, ìîâëÿâ, ïî÷óëè, 
³ öåé îá’ºêò âæå º ó òèòóëüíîìó 
ñïèñêó. Îäíàê çàê³í÷èâñÿ 2020 ð., 
ïî÷àâñÿ 2021-èé, â³í âæå äîá³ãàº 
åêâàòîðà, à ñâ³òëîôîðà ÿê íå áóëî, 
òàê ³ íåìàº.

Ì²ÑÒÎ

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095– 875-33-60, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

— ² íàì, ³ âàì ïîîá³öÿëè, ùî 
ñâ³òëîôîð áóäå. Ïðîñèëè çà÷åêà-
òè, àáè áóëà ñïðèÿòëèâîþ ïîãîäà. 
Âæå í³áè òåïëî ³ ñóõî. À íà ä³ëÿí-
ö³ æîäíîãî ðóõó. Ò³ëüêè ÄÒÏ — ÿê 
áóëè ðàí³øå, òàê ³ º, — çâåðíóâñÿ 
ó ðåäàêö³þ ãîëîâà ãàðàæíîãî êî-
îïåðàòèâó, ùî íà âóë. Áóäíîãî.

Â³ä 2018 ðîêó ëþäè âèìàãàþòü 
âñòàíîâèòè ñâ³òëîôîðíèé îá’ºêò 
íà íåðåãóëüîâàíîìó ï³øîõ³äíîìó 
ïåðåõîä³ íà âóë. Áóäíîãî, ì³ñöåâ³, 
êåð³âíèöòâî ÎÑÁÁ òà ï³äïðèºìö³.

Çà öåé ÷àñ íàïèñàëè êóïó ëèñò³â 
ÿê äî ì³ñüêðàäè, òàê ³ äî ïîë³ö³¿. 
Â³äïîâ³ä³ ¿ì ïðèéøëè, à îò ñâ³ò-
ëîôîðà äîñ³ íåìàº. Â³ä 1 ñåðïíÿ 
2016 ð. äî ñ³÷íÿ 2021-ãî íà ö³é ä³-
ëÿíö³, à òî÷í³øå íà ï³øîõ³äíîìó 
ïåðåõîä³ íà âóë. Ñòåïàíà Áóäíîãî, 
òðàïèëîñÿ âæå 30 àâàð³é. Ï³ñëÿ òîãî 
«ñìåðòåëüíèé ïîò³ê», ÿê íàçèâàþòü 
éîãî ì³ñöåâ³, — íå ïðèïèíèâñÿ.

БЕРУТЬ ШМАТУ І… 
МИЮТЬ ЗНАК 

— Çíàê «Ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä» 
ðîçì³ùåíèé äóæå íèçüêî, éîãî 
çîâñ³ì íå âèäíî, ùå é âîä³¿ ìà-
øèí ùîðàç çàëÿïóþòü éîãî áî-

ëîòîì, — ðîçïîâ³â ìåøêàíåöü 
Áóäíîãî, 28 ïàí Îëåêñàíäð. 
×îëîâ³ê õîäèòü öèì ïåðåõîäîì 
³ äî ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâó. — — 
Âè íå ïîâ³ðèòå: áåðó â³äðî, øìàòó 
³ éäó ââå÷åð³ ìèòè òîé çíàê. Éîãî 
³ âäåíü ëåäü ïîì³òíî.

Ëþäåé òàì çáèâàþòü ðåãóëÿð-
íî, êàæóòü ìåøêàíö³ Áóäíîãî, 
28 — ¿õí³é áóäèíîê ðîçòàøîâàíèé 
ñàìå á³ëÿ òîãî ïåðåõîäó, ìàéæå 
íàâïðîòè êîìïëåêñó «Áðàòèñëà-
âà». Ïîðó÷ — ïðîõ³ä äî ãàðàæ³â. 
Ñàìå íà ö³é ä³ëÿíö³ îäíîìó ç 
àâòîìîá³ë³ñò³â, ÿê³ òðèìàþòü òàì 
ìàøèíè, â³ä³ðâàëî íîãó.

— Êóäè ìè âæå ò³ëüêè íå çâåð-
òàëèñü ³ äî êîãî íå ïèñàëè, — êàæå 
ïàí Îëåêñàíäð. — Ìàºìî ñòîñ ïà-
ïåð³â ³ â³äïîâ³äåé. À òîëêó? Öèì 
ïåðåõîäîì ³ äîðîñëîìó íåðåàëüíî 
äîðîãó ïåðåéòè. Ñòàºø íà ï³øî-
õ³äíèé — ìàøèíà íà îäí³é ñìóç³ 
çóïèíÿºòüñÿ, à íà äðóã³é ïðîñòî 
ëåòèòü. Âåëèêà ïðîáëåìà.

Ìåøêàíö³ áóäèíêó ùîâå÷îðà 
÷óþòü çâóê, ÿê õòîñü ð³çêî ãàëü-
ìóº. Íåð³äêî ÷óþòü ³ â³äëóííÿ 
óäàðó àâò³âîê.

РОКАМИ ОББИВАЮТЬ ПОРОГИ 
Êóäè ò³ëüêè íå çâåðòàëèñÿ 

ìåøêàíö³ «Äðóæáè» òà ï³äïðè-

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095– 875-33-60, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

 Õòî ìàº îï³êóâàòèñÿ îðãàí³-
çàö³ºþ äîðîæíüîãî ðóõó òà êóäè 
çâåðòàòèñü, àáè çíàêè ³ ñâ³òëî-
ôîðè âñòàíîâèëè àáî íåïîòð³áí³ 
äåìîíòóâàëè, ìè ïîö³êàâèëèñü 
â óïðàâë³íí³ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
â îáëàñò³.

ЩО ОБІЦЯЛИ РІК ТОМУ 
— Äëÿ òîãî, àáè çì³íèòè îðãà-

í³çàö³þ äîðîæíüîãî ðóõó, âñòà-
íîâèòè çíàê ÷è ïîâ³äîìèòè ïðî 
äîðîæíþ ðîçì³òêó, ïîòð³áíî 
çâåðíóòèñÿ äî â³ää³ëó òåõíàãëÿäó 
ì³ñüêðàäè, — ïîâ³äîìèëà ðå÷íè-
öÿ óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³-
ö³¿ â îáëàñò³ Êàòåðèíà Ìåòåëü-
ñüêà. — ßêùî îñîáè çâåðòàþòüñÿ 
äî óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿, 
âîíè ïèøóòü çàÿâó ó â³ää³ë áåç-

ïåêè äîðîæíüîãî ðóõó.
Ïàòðóëüí³ çàðåºñòðóþòü çàÿâó òà 

ïåðåäàäóòü ¿¿ äî â³ää³ëó òåõíàãëÿäó 
ì³ñüêðàäè. ßêùî â³ää³ë áåçïåêè 
äîðîæíüîãî ðóõó ïðîâ³â åêñïåð-
òèçè ïåâíî¿ ä³ëÿíêè ÷è îáñòåæèâ 
¿¿ òà ïîáà÷èâ äîö³ëüí³ñòü â çì³í³ 
îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó, ³í-
ôîðìàö³þ çíîâó-òàêè ïåðåäàþòü 
ó â³ää³ë òåõíàãëÿäó.

— Âîíè (ïîñàäîâö³ ì³ñüêðà-
äè — ïðèì. àâò.) çîáîâ’ÿçàí³ 
â³äðåàãóâàòè, àëå ÿêùî ïðîòÿãîì 
âñòàíîâëåíîãî çàêîíîì òåðì³íó 
íå ðîáëÿòü öüîãî òà íå ïðîâî-
äÿòü çàçíà÷åí³ çì³íè â îðãàí³-
çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó, ïîë³öåé-
ñüê³ ñêëàäàþòü ïðîòîêîë çà ñò. 
188–28 ÊÓïÀÏ, — ïîâ³äîìèëà 
Êàòåðèíà Ìåòåëüñüêà. — Éäåòü-
ñÿ ïðî íåâèêîíàííÿ âèìîã àáî 
ïðèïèñ³â ïîë³ö³¿.

ЩО КАЖУТЬ ТЕПЕР 
«20 õâèëèí» ó ñ³÷í³ 2021 ðîêó 

âæå çâåðòàëàñü äî ì³ñüêðàäè 
çà êîìåíòàðåì, ÷îìó ñâ³òëîôîð, 
ÿêîãî ëþäè ðîêàìè âèìàãàþòü 
âñòàíîâèòè, äîñ³ íå ñòî¿òü. Òèì 
ïà÷å, ùî ìåøêàíö³â çàïåâíèëè: 
îá’ºêò — ó òèòóëüíîìó. Òîä³ ðå÷-
íèöÿ ì³ñüêðàäè Ìàð’ÿíà Çâàðè÷ 
çàïåâíèëà: íåïîäàë³ê â³ä âêàçàíî-
ãî ì³ñöÿ âñòàíîâëåíî ñâ³òëîôîð-
íèé îá’ºêò. Ùî óïðàâë³ííÿ ÆÊÃ 
ðîçãëÿäàòèìå ìîæëèâ³ñòü âëàøòó-
âàííÿ äîäàòêîâîãî ñâ³òëîôîðíî-
ãî îá’ºêòà ó çâ’ÿçêó ç îáìåæåíèì 
ô³íàíñóâàííÿì ÷åðåç íàñë³äêè, 
ùî ñïðè÷èíèëà êîðîíàâ³ðóñíà 
³íôåêö³ÿ.

Òåïåð ìè çíîâó çâåðíóëèñü 
äî ì³ñüêðàäè ç ºäèíèì ïèòàííÿì: 
êîëè áóäå îá³öÿíèé ³ âíåñåíèé 
äî òèòóëüíèõ ñïèñê³â ñâ³òëîôîð 

íà Áóäíîãî? Ìàð’ÿíà Çâàðè÷ çà-
ïåâíèëà: «Ñâ³òëîôîð áóäå âñòà-
íîâëåíî ïðè âèêîíàíí³ ðîá³ò ç 
ïîòî÷íîãî ñåðåäíüîãî ðåìîíòó 
àâòîìîá³ëüíî¿ äîðîãè çàãàëüíî-
ãî êîðèñòóâàííÿ Ì-12, ìîæëèâî, 
öüîãî ðîêó».

Íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â, êîëè 
ñàìå, — ïî÷óëè, ìîâëÿâ, îð³ºíòîâ-
íî — öüîãî ðîêó. Òî÷í³øå ñêàçàòè 
íå ìîæóòü.

Ó ïàòðóëüí³é ïîë³ö³¿ íàñ òåæ çà-
ïåâíèëè, ùî îáëàøòóâàííÿ ñâ³ò-
ëîôîðíîãî îá’ºêòà — ó ïëàíàõ. 
Îêð³ì òîãî, òàì ùå âñòàíîâëÿòü 
êàìåðè â³äåî ô³êñàö³¿ ïîðóøåíü 
ÏÄÐ.

— Òàê, òàì ïåðåäáà÷åíà ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ îá’¿çíî¿ ³ çì³íè â îðãàí³-
çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó, — çàïåâíè-
ëà ðå÷íèöÿ óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿ â îáëàñò³ Êàòåðèíà Áàñà-

ëèãà. — Çîêðåìà, ïåðåäáà÷àºòü-
ñÿ âñòàíîâëåííÿ ñâ³òëîôîðíîãî 
îá’ºêòà. Îêð³ì òîãî, íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì íà ò³é âóëèö³ áóäóòü 
âñòàíîâëåí³ êàìåðè àâòîìàòè÷íî¿ 
ô³êñàö³¿ ÏÄÐ.

ДОВІДКА 

З питань додаткового влаштуван-
ня світлофорних об’єктів, дорожніх 
знаків тощо мешканці можуть звер-
татися з відповідними ініціативними 
листами у Тернопільську міську раду.
М. Тернопіль, вул. Листопадова, 
6. Електронна пошта ternopil_
rada@ukr.net.Відділ звернень: 
0800300352 (безкоштовно) 
Цілодобова гаряча лінія: 15-80 (зі 
стаціонарних телефонів), +38-067-
351-57-10, +38-067-447-29-19.

Чому лиш обіцяють та нічого не роблять? Ми запитали, 
коли нарешті тернополяни будуть у безпеці

СВІТЛОФОРА НА БУДНОГО 
ЯК НЕ БУЛО, ТАК І ДОСІ НЕМАЄ 
Безпека  Люди втомились оббивати 
роками пороги установ і закидати 
чиновників листами, отримуючи 
формальні відписки з обіцянками 
«встановити колись». Від цього ж 
залежать людські життя!

АВАРІЯ ЗА АВАРІЄЮ: 
ЛЮДИ БОЯТЬСЯ 

Íàãàäàºìî, ñàìå íà ö³é ä³ëÿíö³ 
27 ñ³÷íÿ îð³ºíòîâíî î 20.00 çà-
ãèíóâ ï³øîõ³ä, à âîä³é óò³ê ç 
ì³ñöÿ ÄÒÏ. 29-ð³÷íèé ÷îëî-
â³ê áóâ ºäèíèì ñèíîì ó ðîäè-
í³. Òåðíîïîëÿíèí ïåðåõîäèâ 
ïðî¿æäæó ÷àñòèíó äîðîãè á³ëÿ 
íåðåãóëüîâàíîãî ï³øîõ³äíîãî 
ïåðåõîäó. Ï³ñëÿ óäàðó ÷îëîâ³êà 
â³äêèíóëî íà ë³âó ñìóãó çóñòð³÷-
íîãî ðóõó, äå â³í ïîòðàïèâ ï³ä 
êîëåñà NISSAN-QASHQAI. Â³ä 
îòðèìàíèõ òðàâì ïîòåðï³ëèé çà-
ãèíóâ íà ì³ñö³ ïîä³¿. Íàñòóïíîãî 
äíÿ âîä³ÿ âï³éìàëè.

Íà âóë. Áóäíîãî — ì³ñöå êîí-
öåíòðàö³¿ ÄÒÏ ó Òåðíîïîë³. Ïðè-
íàéìí³, ³ â 2018 ð, ³ â 2019 ð. öå 
áóëî îäíèì ç 10 ç³ ñïèñêó äîð³ã, 
äå â îáëàñíîìó öåíòð³ íàäòî ÷àñòî 
òðàïëÿþòüñÿ àâàð³¿.

Ä³ëÿíêà íà âóë. Áóäíîãî, ÿêó 
÷àñòî íàçèâàþòü îá’¿çíîþ Òåðíî-
ïîëÿ, íå º íà áàëàíñ³ Ñëóæáè àâ-
òîäîð³ã â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³, 
çàïåâíèâ ²âàí Êîñòþê, ïåðøèé 
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ñëóæáè 
àâòîäîð³ã â îáëàñò³. Öÿ ä³ëÿíêà 
íàëåæèòü îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ, â³äïîâ³äíî, â³í ìàº 
îáñëóãîâóâàòè ¿¿, â ò. ÷. ³ ïîäáàòè 
ïðî áåçïåêó äîðîæíüîãî ðóõó.

«Ìàºìî ñòîñ ïàïåð³â 
³ â³äïîâ³äåé. À òîëêó? 
Öèì ïåðåõîäîì ³ 
äîðîñëîìó íåðåàëüíî 
äîðîãó ïåðåéòè. 
Ìàøèíè ëåòÿòü» 

У верхній частині — квітень 2021 року. За рік там нічого 
не змінилося, знак переходу розміщений занизько і вкритий 
пилюкою та болотом. Знизу — які зміни хочуть бачити люди

Ф
О

Т
О

 А
Р

Х
ІВ

 Р
Е

Д
А

К
Ц

ІЇ



6 RIA ïëþñ, 2 ÷åðâíÿ 2021ÅÊÑÊËÞÇÈÂ

ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 

097– 161-41-50

Êîëüîðîâ³ õóñòèíêè, çàâ'ÿçàí³ 
íà âèñîêèõ çà÷³ñêàõ ó æ³íîê òà 
íàâ³òü 2–3-ð³÷íèõ ä³â÷àòîê, ³ êàð-
òóçè, ñõîæ³ íà ò³, ÿê³ íîñèëè ùå 
äî â³éíè. Ö³ ðå÷³ ñòàëè ñèìâîëà-
ìè ìåøêàíö³â óí³êàëüíîãî ñåëà 
íà Òåðíîï³ëüùèí³ — Ñò³íêè, äå 
æèâóòü ëþäè ³ç íåçàðåºñòðîâàíî¿ 
õðèñòèÿíñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè.

Ñàì³ âîíè íàçèâàþòü ñåáå â³-
ðóþ÷èìè ÷è «áîæèìè ëþäüìè», 
¿õ æå ïðîçâàëè «êàøêåòíèêè», ³í-
êîëè «àì³ø³» ÷è «ôëîìàñòåðè», 
«îë³âö³» ³ «õóñòèííèêè». 

Ñåëî Ñò³íêà ðîçòàøîâàíå ïðè-
áëèçíî çà 100 ê³ëîìåòð³â â³ä Òåð-
íîïîëÿ ó êîëèøíüîìó Áó÷àöü-
êîìó ðàéîí³. Çàðàç íàëåæèòü 
äî Çîëîòîïîò³öüêî¿ ÎÒÃ.

Ïðè â'¿çä³ ó ñåëî îäðàçó ïî-
ì³òíî, ùî âîíî áàãàòîëþäíå: ÷è 
íå á³ëÿ êîæíîãî áóäèíêó ãðàþòüñÿ 
ä³òè. Äåùî çàìóðçàí³, ó ÿñêðàâîìó 
îäÿç³. À ùå äèâóþòü îñîáëèâî-âè-
ñîê³ «ãëóõ³» ïàðêàíè. Á³ëüø³ñòü ç 
íèõ ³ç äåðåâà. ßê ç'ÿñóâàëîñü ïî-
ò³ì — çà íèìè ìîæíà â³äð³çíèòè 
áóäèíêè ñòàðîâ³ð³â.

Çàãàëîì ñåëî íå íàäòî âèð³ç-
íÿºòüñÿ ñåðåä ³íøèõ, àäæå òóò 
íå âñ³ ìåøêàíö³ íàëåæàòü äî ö³º¿ 
ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè. Ùîïðàâäà, 
êîíòðàñòè äåùî äèâóþòü: ç îä-
íîãî áîêó äîðîãè õëîïö³-ï³äë³òêè 
íà âîç³ ç êîíåì, ç ³íøîãî — íà ã³-
ðîñêóòåð³.

У БІЛЬШОСТІ СІМЕЙ 
ПО 10–15 ДІТЕЙ

Ó öåíòð³ ñåëà çíàéîìèìîñÿ ç 
ïîì³÷íèêîì ñòàðîñòè — Ëåñåþ 
Äàðìîãðàé.

Ñ³ì'¿, â ÿêèõ ïî 10–15 ä³òåé, 
äëÿ öüîãî ñåëà íîðìà. ª ðîäèíè, 
ó ÿêèõ íàâ³òü 17–18 ä³òåé. Æ³íêè 
íàðîäæóþòü ÷è íå ùîðîêó. Òîìó 
ëþäåé â ñåë³ á³ëüøàº. Âñüîãî 
â Ñò³íö³ áëèçüêî 200 ñ³ìåé «â³-
ðóþ÷èõ» (çà äàíèìè ðåºñòðó áà-
ãàòîä³òíèõ â ñ³ëüñüê³é ðàä³).

Ïðåäñòàâíèêè ö³º¿ ðåë³ã³éíî¿ 
ãðîìàäè æèâóòü ó òðüîõ ñåëàõ 
íà Òåðíîï³ëüùèí³: Ñò³íêà, Ñíî-
âèä³â òà Êîñìèðèí ³ íàëåæàòü 
äî êîíñåðâàòèâíèõ õðèñòèÿí-ïðî-
òåñòàíò³â. ßê ä³çíàºìîñÿ ç â³ëüíèõ 
äæåðåë â ìåðåæ³.

ßê ïèøå ðåë³ã³ºçíàâåöü Âî-
ëîäèìèð Ìîðîç, öÿ ñïåöèô³÷íà 
ðåë³ã³éíà òå÷³ÿ âèíèêëà íà ́ ðóíò³ 
ì³ñöåâîãî ï’ÿòèäåñÿòíèöòâà, ÿêå 
ç’ÿâèëîñÿ â Íàääí³ñòðÿíñüêèõ ñå-
ëàõ íà ïî÷àòêó 1920-õ ðð.

«Çã³äíî ç ðîçïîâ³äÿìè ì³ñöåâèõ 
â³ðóþ÷èõ, ºâàíãåëüñüêà ïðîïîâ³äü 
ïî÷àëàñÿ òóò ï³ñëÿ Ïåðøî¿ ñâ³òî-
âî¿ â³éíè, êîëè â ñ. Ðóáëèí êîëî 
Çîëîòîãî Ïîòîêó ç ðîñ³éñüêîãî 
ïîëîíó ïîâåðíóâñÿ ì³ñöåâèé æè-
òåëü íà ïð³çâèùå Ôðàíêî. Ï³çíàâ-
øè äåñü ó Ðîñ³¿ ºâàíãåëüñüêó â³ðó, 
î÷åâèäíî, â ï’ÿòèäåñÿòíèöüê³é 
¿¿ âåðñ³¿, â³í ïî÷àâ ïðîïîâ³äóâà-
òè ó íàâêîëèøí³õ ñåëàõ îáàá³÷ 
Äí³ñòðà, — ïèøå íàóêîâåöü. — 
Òîä³ â Êîñìèðèí³ âæå íà çëàì³ 

ЯК ЖИВУТЬ «КАШКЕТНИКИ»
Традиції  Чимало людей про 
«кашкетників», «амішів» зі Стінки» 
чули лише з переказів. Життя їх 
супроводжується різними міфами і 
чутками. Журналісти «RIA плюс» на власні 
очі побачили побут старообрядців. Чи 
справді у Стінці не чули про цивілізацію?

1920-õ ðîê³â ñôîðìóâàëàñÿ ãðî-
ìàäà ëþäåé, ÿê³ «ïðîòèñòàâëÿëè» 
ñåáå ì³ñöåâèì ãðåêî-êàòîëèêàì. 
Ìîâëÿâ, îñòàíí³ íå ÷èòàþòü Á³-
áë³¿, à ò³ëüêè â öåðêâ³ ñâÿùåíèêà 
ñëóõàþòü. Íîâîíàâåðíåí³ ââàæàëè 
ñåáå «â³ðóþ÷èìè».

Äî ñëîâà, ãîëîâí³ óáîðè â íèõ 
äëÿ òîãî, àáè ïðèêðèâàòè âîëîññÿ, 
áî âîëîññÿ íà âèäíîò³ — ïðèçíàê 
áàæàííÿ íåäîáðî¿ ñëàâè. ßê îïî-
â³äàþòü ì³ñöåâ³, äåõòî ç ÷îëîâ³ê³â 
êàæå, ùî íå äîçâîëÿº æ³íö³ ïîêà-
çóâàòè âîëîññÿ ³íøèì. Ïðè÷èíè 
îïèñóºìî íèæ÷å.

— Â³í êàæå, ùî ÿêáè æ³íêà 
ðîçïóñòèëà âîëîññÿ, íàôàðáóâà-
ëàñÿ — íà íå¿ çàãëÿäàëè á ³íø³ 
÷îëîâ³êè ³ âîíà òîä³ ìîãëà á âè-
áàãàòè êâàðòèðè, ìàøèíè, øóáè. 
À çàðàç âîíè ìàþòü îäÿãàòèñÿ 
ñêðîìíî, àáè íå ï³ääàâàòèñÿ ð³ç-
íèì æèòòºâèì ñïîêóñàì, — êàæå 
ìåøêàíêà Ñò³íêè.

Є «СВІТЛІ» ТА «ТЕМНІ» ВІРУЮЧІ
Íà âóëèöÿõ Ñò³íêè ìîæíà ïî-

áà÷èòè æ³íîê ó äâîõ âèäàõ õóñòî-
÷îê: â îäíèõ õóñòèíêè ÿñêðàâèõ 
êîëüîð³â, â ³íøèõ — øàðôè ³ç 
ìåðåæèâà òà ç áëèñê³òêàìè. ßê ìè 
ç'ÿñóâàëè çãîäîì, â³ðóþ÷³ â ñåë³ 
ä³ëÿòüñÿ íà äâ³ òå÷³¿.

Çà ïåðåêîíàííÿìè Âîëîäèìèðà 
Ìîðîçà, ðîçêîë ñåðåä «â³ðóþ÷èõ» 
ñòàâñÿ ó 1970-èõ ðîêàõ, êîëè ïî-
÷àâ ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ì³ñöåâèé ïðî-

ðîê ²âàí Äåðêà÷. Â³í áóâ ºäèíèì 
ïðîïîâ³äíèêîì òóò. À ï³ñëÿ éîãî 
ñìåðò³ 2009-ãî ðîêó, «â³ðóþ÷³» ìî-
ëÿòüñÿ êîæåí ó ñåáå âäîìà.

Ì³ñöåâ³ ï’ÿòèäåñÿòíèêè ä³-
ëÿòüñÿ íà «òåìíèõ», ÿê³ ï³øëè 
çà ²âàíîì Äåðêà÷åì ³ â³äêèíóëè 
åëåêòðèêó, ÿêà â ò³ ÷àñè ïî÷àëà 
ç'ÿâëÿòèñÿ â ñåëàõ, òà ³íø³ ñâ³òñüê³ 
áëàãà; ³ «ñâ³òëèõ», ÿê³ âñ³ì öèì 
êîðèñòóþòüñÿ, õî÷à äîòðèìóþòü-
ñÿ õàðàêòåðíèõ äëÿ ïðîòåñòàíò³â 
ñóâîðèõ ìîðàëüíèõ çàñàä.

ßê ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòàì 
«RIA ïëþñ» 19-ð³÷íà æèòåëüêà 
ñåëà Ñò³íêè Îêñàíà (³ì'ÿ çì³-
íåíå íà âèìîãó — ðåä.), ñâ³òë³ 
áàïòèñòè — öå ò³, ÿê³ êîðèñòó-
þòüñÿ åëåêòðèêîþ, ãàçîì, ìàþòü 
ìàøèíè é íàâ³òü êâàðòèðè.

— Îäÿãàþòüñÿ òàêîæ æ³íêè 
â õóñòêè, ïëàòòÿ, ñï³äíèö³, ÷î-
ëîâ³êè â ñîðî÷êè, êåïêè, øòàíè. 
Âîíè òåæ êàæóòü, ùî âîíè «â³-
ðóþ÷³». Àëå â íèõ á³ëüøå òàêèõ 
ïîñëàáëåíü ùîäî æèòòÿ. Âîíè 
ìàæóòü ³ çà êîðäîí ¿çäèòè. ×è-
ìàëî ç íèõ ìàþòü äîðîã³ ìàøèíè 
³ ãàðí³ áóäèíêè â ñåë³, — êàæå 
âîíà. — Òåìí³ áàïòèñòè — öå 
ò³, ÿê³ íå êîðèñòóþòüñÿ ñâ³òëîì, 
ãàçîì, ³ âèãîòîâëÿþòü âëàñíîðó÷ 
ìåáë³, òà ñàì³ øèþòü ñîá³ îäÿã, 

òàêîæ íå ïðàöþþòü íà äåðæàâí³é 
ðîáîò³, íå éäóòü â àðì³þ.

«ДАЙ МЕНІ СОКИРУ. 
НЕ ЗНІМАЙ»

Ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè â Ñò³íêó ìè 
íàìàãàëèñÿ çíàéòè ëþäåé, ÿê³ á 
ðîçïîâ³ëè ïðî æèòòÿ ñâîº¿ ãðîìà-
äè. Ä³òëàõè â ñåë³ çäèâóâàëè íåâè-
õîâàí³ñòþ ³ íàâ³òü àãðåñèâí³ñòþ. 
Â³ä âèãëÿäó êàìåðè ðîçá³ãàëèñÿ ³ 
íàâ³òü êðè÷àëè æóðíàë³ñòö³ óñë³ä: 
«Çàá'þ. Íà*åðà çí³ìàºø. Äàé ñî-
êèðó, ÿ ¿¿ ðîçðóáàþ íà äâà êóñêè».

Íå çãîëîñèëèñÿ ïîñï³ëêóâàòèñü 
³ ê³ëüêà äîðîñëèõ æ³íîê, ãîëîñè 
ÿêèõ áóëî ÷óòè ç áóäèíê³â. Àëå 
êîëè ìè ïðîñèëè ä³òåé ¿õ ïîêëè-
êàëè, ò³ êðè÷àëè: «Ìàìè íåìà». Ç 
áóäèíê³â ï³ñëÿ òîãî ÷óâñÿ ãîëîñ: 
«Ò³êàé, ò³êàé, áî òàì çí³ìàþòü».

Õî÷à, ÿê çãîäîì ðîçïîâ³ëè 
ìåøêàíö³ ñåëà, äåÿê³ ç³ ñòàðîâ³-
ð³â âñå æ ëþáëÿòü ñï³ëêóâàòèñÿ ç 
æóðíàë³ñòàìè, ³ ãîòîâ³ ãîâîðèòè 
íà êàìåðè. Îäíó ñ³ì'þ ìè çíàéø-

ëè ³ ¿õ ³ñòîð³þ ðîçïîâ³ìî çãîäîì.
ßê êàæå ñòàðîñòà ñåëà Ñòå-

ïàí Äàðìîãðàé, ùîðîêó ìîëîä³ 
ëþäè âñå ìåíøå òà ìåíøå äîòðè-
ìóþòüñÿ òèõ ñòðîãèõ ïðèïèñ³â, 
ÿêèõ ðàí³øå äîòðèìóâàëèñü ¿õ 
áàòüêè. Ìîâëÿâ, ïðîãðåñ ñòîðî-
íîþ îá³éòè ³ ¿õ íå ì³ã, ³ íà éîãî 
äóìêó, ùå ÷åðåç äåñÿòîê ðîê³â ³ 
¿õ â³äð³çíèòè â³ä ³íøèõ õðèñòèÿí 
áóäå íåìîæëèâî.

Ì³ñöåâ³ êàæóòü, ùî ìîëîäü âñå 
÷àñò³øå âè¿æäæàº çà ìåæ³ ñåëà.

— ª ëþäè, ÿê³ ïðîâåëè ñîá³ 
âîäó äî áóäèíêó. Ùîïðàâäà, 
êðàíè íà âèäíîò³ íå çàëèøàþòü. 
Ó äåêîãî º ðîçåòêà, ÿêó ï³äêëþ-
÷àþòü äî ñóñ³äà, ùîá çàðÿäèòè òå-
ëåôîí, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Îêñàíà.

Фото зроблене у місцевій школі під час одного з 
виховних заходів. Раніше діти з «віруючих» сімей не могли 
брати участі у святах

«ª ëþäè, ÿê³ ïðîâåëè 
ñîá³ âîäó äî áóäèíêó. 
Êðàíè íà âèäíîò³ 
íå çàëèøàþòü. 
Ó äåêîãî º ðîçåòêà, ÿêó 
ï³äêëþ÷àþòü ó ñóñ³äà»

ДИВІТЬСЯ 

ВІДЕО ІЗ 

СТІНКИТак у Стінках перуть одяг. Ми не змогли розглянути усе 
в деталях, адже люди не дозволили заходити на їх подвір’я

На святі випускного у дитячому садочку. У наступному 
номері читайте продовження історії
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— Òàê íå ìîæå áóòè. Öå õàì-
ñòâî ³ ñêîòñòâî ïðîñòî, ³ ç öèì 
ìèðèòèñü íåìîæëèâî, — ò³òêà 
ïîìåðëîãî â³ä ³íñóëüòó 44-ð³÷-
íîãî Ðóñëàíà Ôàñ³øåâñüêîãî 
Îëüãà Ñòåïóëÿê ëåäü ñòðèìóº 
åìîö³¿. — Çðîçóì³ëî, ùî Ðóñëàíà 
âæå íå ïîâåðíåø, ³ ìîëîäà äèòèíà 
í³ çà ùî ï³øëà íà òîé ñâ³ò. Íàì 
ñòðàøíî çà âñ³õ, õòî ùå ìîæå ïî-
òðàïèòè â òó ë³êàðíþ. ̄ õí³ øàíñè 
íà æèòòÿ — ï³ä ïèòàííÿì. Áî òàì, 
íå çíàòè ùî êî¿òüñÿ. Ïðî ð³âåíü 
ñïåö³àë³ñò³â ÿ ìîâ÷ó…

Ó ñ. Áîáð³âíèêè êîëèøíüî-
ãî Ìîíàñòèðèñüêîãî ðàéîíó 
44-ð³÷íèé Ðóñëàí ïðîæèâàâ ðà-
çîì ç 75-ð³÷íîþ ìàìîþ Ãàííîþ. 
Äî ðàéöåíòðó — òðîõè ìåíøå 
20 êì. ×îëîâ³ê íå ìàâ ñâîº¿ ñ³ì’¿, 
÷àñ â³ä ÷àñó ¿çäèâ íà çàðîá³òêè. 
Ðåøòó ÷àñó äîãëÿäàâ çà ñòàðåíü-
êîþ áàáóñåþ.

ВІДПРАВИЛИ ДО СІМЕЙНОЇ 
ЛІКАРКИ. А ВІН ЗНЕПРИТОМНІВ 

Éîìó ðàïòîì ñòàëî çëå 18 êâ³ò-
íÿ. Íóäèëî, áîë³ëà ãîëîâà, à ÿçèê 
çîâñ³ì íå ñëóõàâñÿ — ÷îëîâ³ê 
òîëêîì íå ì³ã ñêàçàòè àí³ ñëî-
âà. Ñòðèâîæåí³ ðîäè÷³ âèêëèêà-
ëè øâèäêó, òà äîïðàâèëà éîãî 
äî Ìîíàñòèðèñüêî¿ ðàéë³êàðí³.

Öå áóëà íåä³ëÿ. ×åðãóâàâ ó çà-
êëàä³ ë³êàð Àíäð³é (ïð³çâèùà ìè 
ïîêè íå âêàçóºìî — ïðèì. àâò.), 
çà ôàõîì — ã³íåêîëîã. Â³í, êàæå 
ò³òêà, îãëÿíóâ ïàö³ºíòà, âèð³øèâ, 
ùî òîé íàï³äïèòêó ³, íå âçÿâøè 
íàâ³òü æîäíîãî àíàë³çó, â³äïðàâèâ 

äîäîìó. Ìîâëÿâ, íàñòóïíîãî äíÿ 
çâåðíåòåñü äî ñ³ìåéíîãî.

— ßêå íàï³äïèòêó? Âñå ñåëî 
çíàº, ùî Ðóñëàí â ï³ñò íàâ³òü 
øìàòî÷êà ì’ÿñà íå ç’¿ñòü, íå òå, 
ùî ãîð³ëêó ïèòè, — îáóðþºòüñÿ 
Îëüãà Ñòåïóëÿê. — À öå áóëî íà-
ïåðåäîäí³ Âåëèêîäíÿ. Îêð³ì òîãî, 
ëþäèíà çâåðíóëàñü çà äîïîìîãîþ. 
×îìó éîãî íå îáñòåæèëè ÿê ñë³ä? 
Ðóñëàí æå êàçàâ, ùî éîãî òóðáóº ³ 
ëåäü ãîâîðèâ. Áóëî âèäíî ïî ìîâ³, 
ùî ç íèì. Àëå éîìó íàâ³òü åëå-
ìåíòàðíèõ àíàë³ç³â íå çðîáèëè.

Ðóñëàí ëåäü ä³ñòàâñÿ äîäîìó. 
Íåâäîâç³ éîìó ñòàëî äóæå çëå. 
Ïðîòå øâèäêó â³äìîâëÿâñÿ âèêëè-
êàòè — çíàâ, ùî ò³ ìîæóòü çíîâó 
ñïðîâàäèòè äîäîìó. Ñòðèâîæåíà 
ìàìà ïîäçâîíèëà äî ñåñòðè. Òà 
âèêëèêàëà ç Ìîíàñòèðèñüê ó ñåëî 
òàêñ³, ùîá ÷èìøâèäøå äîïðàâè-
òè ïëåì³ííèêà äî ñ³ìåéíî¿ ë³êàð-
êè. Ó ïîë³êë³í³ö³ Ðóñëàí çîìë³â. 
Øâèäêà, ÿêà ïðè¿õàëà íà âèêëèê, 
ïîâåçëà ÷îëîâ³êà çíîâó äî Ìî-
íàñòèðèñüêî¿ ðàéë³êàðí³.

ВИРІШИЛИ, ЩО РУСЛАН 
БУВ НАПІДПИТКУ 

— ß ïðè¿õàëà ç Ôðàíê³âñüêà, 
êîëè â³í âæå áóâ ó ë³êàðí³, — ïðè-
ãàäóº ò³òêà. — Îñîáëèâî Ðóñëàíà 
í³õòî íå ðÿòóâàâ, ùîñü êàïàëè. 
ß ñêàçàëà, ùî ïðîáëåì ³ç êîøòà-
ìè íåìàº, âñ³ ë³êè, ÿê³ ïîòð³áí³, 
ÿ êóïóâàòèìó.

Ò³òêà ïðèãàäóº, ÿê ï³øëà äî êå-
ð³âíèöòâà ë³êàðí³ ³ ïèòàëà, ÿê 
ë³êàð-ã³íåêîëîã ì³ã â³äïðàâèòè 
ïëåì³ííèêà ç ³íñóëüòîì äîäîìó? 
Òîé òâåðäèâ — ïàö³ºíò áóâ íà-
ï³äïèòêó.

ВІДПРАВИВ З ІНСУЛЬТОМ ДОДОМУ, 
БО ПОДУМАВ, ЩО ТОЙ П'ЯНИЙ 
Медицина  44-річний Руслан 
Фасішевський помер 20 квітня. Його 
швидка доправила до Монастириської 
райлікарні. Пацієнта оглянув черговий 
лікар — гінеколог. Він вирішив, що чоловік 
напідпитку, і з інсультом відправив 
додому. Аби той наступного дня навідався 
до сімейного. Розбираємося у ситуації

— Ðóñëàíîâ³ ùîñü êàïàëè, àëå 
éîìó ùîðàç ã³ðøàëî, — ðîçïîâ³-
ëà ïàí³ Îëüãà. — Íàâ³òü ïåðøèé 
àíàë³ç êðîâ³ âïåðøå çðîáèëè ó â³-
âòîðîê. Ë³êàð ñêàçàâ, àáè äîìîâ-
ëÿëèñü ïðî ÌÐÒ ó Ôðàíê³âñüêó, 
áî â Ðóñëàíà ï³äîçðþþòü ïóõëèíó 
ãîëîâíîãî ìîçêó. ×îìó öå ÌÐÒ 
ðàí³øå íå çðîáèëè? ×îìó íå ðî-
áèëè àíàë³ç³â? ×îìó íå ïåðåâåëè 
äî ðåàí³ìàö³¿ — áà÷èëè æ, ùî ñòàí 
êðèòè÷íèé.

Ðåàí³ìîá³ëü, ÿêèì Ðóñëàíà 
ìàëè á äîïðàâèòè äî Ôðàí-
ê³âñüêà, çíàéøëè. Ò³òêà ãîòîâà 
áóëà çàïëàòèòè çà íüîãî 700 ãðí. 
Äî ñïåöàâòîìîá³ëÿ Ðóñëàíà, ïî-
ïðè ï³äîçðè íà ³íñóëüò ÷è òî ïóõ-
ëèíó ìîçêó, âåëè ïîï³ä ðóêè, õî÷à 
ïðè ³íñóëüò³ öå êàòåãîðè÷íî çà-
áîðîíåíî, íàãîëîøóþòü ðîäè÷³. 

Äî Ôðàíê³âñüêà ÷îëîâ³êà íå äî-
âåçëè — Ðóñëàí ïîìåð íà ñõîäàõ 
ìåäçàêëàäó 20 êâ³òíÿ. Ó ñâ³äîöòâ³ 
ïðî ñìåðòü çàçíà÷åíà é ïðè÷èíà: 
³íñóëüò ñòîâáóðà ãîëîâíîãî ìîçêó.

Ùå 1 òðàâíÿ òðîþð³äíà ñåñòðà 
²ðèíà íàïèñàëà çàÿâó äî ïîë³ö³¿ — 
äîñ³ ðîäè÷àì íàâ³òü íå ïîäçâî-
íèëè. ×è ðîáëÿòü ùîñü ó ñïðàâ³, 
à äíÿìè ìèíàº 40 äí³â ïî ñìåðò³ 
Ðóñëàíà, — ð³äí³ íå çíàþòü.

У РОДИЧІВ КУПА ЗАПИТАНЬ. 
ПОКИ БЕЗ ВІДПОВІДІ 

— ×îìó ÷åðãóº ã³íåêîëîã, ÿêèé 
íå ìîæå ðîçï³çíàòè ³íñóëüòó? 
×îìó â³í â³äïðàâèâ Ðóñëàíà äî-
äîìó? ×îìó, ÿêùî ë³êàð³ çàï³äîç-
ðèëè ïóõëèíó, îäðàçó íå â³äïðà-
âèëè Ðóñëàíà íà ÌÐÒ? ß æ ¿õ 
çàïåâíèëà, ùî ìè âñå îïëà÷óºìî, 
— êàæå ïàí³ Îëüãà. 

Ïðî Ðóñëàíà êàæóòü, ùî â³í áóâ 
äóæå äîáðèì, íàâ³òü ìóõè íå îá-
ðàçèòü. Ñïîê³éíèé, ùèðèé ³ âð³â-
íîâàæåíèé. Íàä³éíà îïîðà äëÿ 
ìàìè ³ áàáóñ³, çà ÿêîþ äîãëÿäàâ. 
Ñòàðåíüêà ï³øëà óñë³ä çà óëþáëå-
íèì âíóêîì — 11 òðàâíÿ.

— ß õî÷ó îäíîãî: ùîá òà ëþäèíà, 
ÿêà âãðîáèëà Ðóñëàíà, õî÷ áè âèáà-
÷åííÿ ïîïðîñèëà ó íàñ, ðîäè÷³â, — 
êàæå Îëüãà Ñòåïóëÿê. — Äëÿ ÷îãî 
òàê³ ë³êàð³? Äëÿ ÷îãî òàêà ë³êàðíÿ? 
ßê ìîæíà âáèòè çà ïàðó äí³â àá-
ñîëþòíî çäîðîâó ëþäèíó? Îäèí ç 
ë³êàð³â êàçàâ, ùî êîëè Ðóñëàí ïî-
òèñíóâ éîìó ðóêó, â³ä÷óâàâ ñèëó-ñè-
ëåííó. Òî ÷îìó âñå òàê ñòàëîñü?

ДУША БОЛИТЬ ЗА ПАЦІЄНТІВ 
Ò³òêà çàïåâíÿº: íå äîçâîëèòü, 

àáè öþ ñïðàâó ñïóñòèëè íà ãàëü-
ìàõ. Áî äóøà áîëèòü ÿê çà ïî-
ìåðëîãî ïëåì³ííèêà, òàê ³ çà âñ³õ 
ïàö³ºíò³â.

— ß íå õî÷ó, ùîá ë³êàð³â ñó-
äèëè ÷è ãàíüáèëè. ß õî÷ó, ùîá 
â Ìîíàñòèðèñüêàõ çâåðíóëè óâàãó 
íà òó ìåäèöèíó. ¯¿ ñòàí êðèòè÷-
íèé. ² âîíà äàâíî ïîòðåáóº ðåà-
í³ìàö³¿, — êàæå ïàí³ Îëüãà.

ßê âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ ðåäàêö³¿ 
«RIA ïëþñ», â³äîìîñò³ ïðî ïî-
ä³þ âíåñëè äî ªäèíîãî ðåºñòðó 
äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ñò. 
140 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè, ïîâ³äîìèëà ðå÷íèöÿ Òåðíî-
ï³ëüñüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè 
Ëåñÿ Ãóðåöüêà. Ïðîöåñóàëüíå 
êåð³âíèöòâî ó ñïðàâ³ ñòîñîâíî 
ìåäèê³â çä³éñíþº Áó÷àöüêà îê-
ðóæíà ïðîêóðàòóðà. ² ðîçñë³äó-
âàííÿ ó ö³é ñïðàâ³ òðèâàº.

Âñå, ùî ïîâ’ÿçàíå ç ðîáîòîþ 
ë³êàð³â ³ ñòàíîì ïàö³ºíò³â — º 
ë³êàðñüêîþ òàºìíèöåþ. Ñë³ä÷èé 
ó ñïðàâ³ Îðåñò ªðåãà çàïåâíèâ, ùî 
âæå íàïðàâèâ ëèñòà äî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, àáè ïðîâåëè 
ñëóæáîâó ïåðåâ³ðêó. Ó ¿¿ ìåæàõ ìà-
þòü îïèòàòè äîòè÷íèõ äî ñïðàâè 
ìåäèê³â, ïåðåâ³ðÿòü äîêóìåíòè òà 
äàäóòü ñâ³é âèñíîâîê. À íà ï³äñòà-
â³ öüîãî âèñíîâêó ñë³ä÷³ âæå ïðè-
çíà÷àòèìóòü åêñïåðòèçè ó ñïðàâ³.

— Íàðàç³ ìè ïðîâîäèìî âëàñíó 
ïåðåâ³ðêó ³ ÷åêàºìî íà âèñíîâîê 
ìåäèê³â, êîì³ñ³¿ óïðàâë³ííÿ îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî 
ïðèçíà÷àòèìåìî ÷èìàëî åêñïåð-
òèç, — çàïåâíèâ ñë³ä÷èé Îðåñò 
ªðåãà. — Çàïåâíÿþ, ðîçñë³äóâàííÿ 
ó ö³é ñïðàâ³ ïðîâîäèìî.

ЧОМУ МОВЧАТЬ МЕДИКИ?
Ç êåð³âíèöòâîì ë³êàðí³ ïîêè ùî 

çâ’ÿçàòèñÿ íå âäàëîñü. Æóðíàë³ñòè 

òåëåôîíóâàëè äî êåð³âíèêà çàêëà-
äó ç äåñÿòîê ðàç³â 24 òðàâíÿ, àëå 
æîäíîãî ðàçó ñëóõàâêó íå âçÿëè. 
Ïðîòå çà ³íôîðìàö³ºþ ç âëàñíèõ 
äæåðåë «RIA ïëþñ», ñòàëî â³äî-
ìî, ùî æîäíîãî ðîçñë³äóâàííÿ 
ñìåðò³ ïàö³ºíòà íå ïðîâîäèëè. 
Ë³êàð Àíäð³é ³ äàë³ ïðàöþº. Éîãî 
ä³ÿëüí³ñòü êîëåãè îáãîâîðþâàòè 
íå õî÷óòü, à îò éîãî äðóæèíó, òåæ 
ìåäèêà, ÿêà íà ïåðåäîâ³é ó áî-
ðîòüá³ ç êîðîíàâ³ðóñîì, äóæå 
õâàëÿòü — ³ ÿê ëþäèíó, ³ ÿê ñïå-
ö³àë³ñòà. Â³ä ðîäè÷³â, çàïåâíÿþòü, 
ñêàðã íå íàäõîäèëî. Ìåäèêè â³ä 
æóðíàë³ñò³â âïåðøå ïî÷óëè, ùî 
ïîë³ö³ÿ ïðîâîäèòü ðîçñë³äóâàííÿ 
ó ö³é ñïðàâ³.

Ìè î÷³êóºìî íà êîìåíòàð³ â³ä 
êåð³âíèêà çàêëàäó, äî ÿêîãî ³ ïðî-
áóâàëè äîäçâîíèòèñÿ.

Çà êîìåíòàðåì ìè òàêîæ çâåð-
íóëèñü äî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. 
Çîêðåìà, õîò³ëè ä³çíàòèñü, ìîæ-
ëèâî, ¿ì â³äîìà áîäàé ïîçèö³ÿ 
ìîíàñòèðñüêèõ ìåäèê³â. ² ÷è 
ïî÷èíàòèìóòü âëàñíå âíóòð³ø-
íº ðîçñë³äóâàííÿ òîãî, ùî òðà-
ïèëîñü. ×åðåç äâà äí³ îòðèìàëè 
â³äïîâ³äü.

— Ìè ç’ÿñîâóºìî îáñòàâèíè 
ñìåðò³ ÷îëîâ³êà çà çâåðíåííÿì 
æóðíàë³ñò³â, ïîçàÿê æîäíèõ ñêàðã 
â³ä ðîäè÷³â òàêîæ íå áóëî, — ïî-
â³äîìèëà ðå÷íèöÿ îáëäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ Ãàííà Âàñèëåíêî 
ç ïîñèëàííÿì íà êåð³âíèöòâî 
óïðàâë³ííÿ.

«RIA ïëþñ» é íàäàë³ ñòåæèòèìå 
çà ðîçâèòêîì ö³º¿ ³ñòîð³¿ òà ïîâ³-
äîìëÿòèìå ïðî âñå ÷èòà÷³â.

Руслану Фасішевському було 44. Справою стосовно 
медиків займається Бучацька окружна прокуратура. 
Розслідування триває. Деталі повідомимо згодом

ЮРИДИЧНА ДОВІДКА 

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС 
УКРАЇНИ 
Стаття 140. Неналежне виконання 
професійних обов'язків медичним 
або фармацевтичним працівником 
1. Невиконання чи неналежне 
виконання медичним або фар-
мацевтичним працівником своїх 
професійних обов'язків внаслідок 
недбалого чи несумлінного до них 
ставлення, якщо це спричинило 
тяжкі наслідки для хворого, — кара-
ється позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до п'яти років 
або виправними роботами на строк 
до двох років, або обмеженням волі 
на строк до двох років, або позбав-
ленням волі на той самий строк.
2. Те саме діяння, якщо воно спри-
чинило тяжкі наслідки неповно-
літньому, — карається обмежен-
ням волі на строк до п'яти років 
або позбавленням волі на строк 
до трьох років, з позбавленням 
права обіймати певні посади чи за-
йматися певною діяльністю на строк 
до трьох років.

«ßêå íàï³äïèòêó? Âñå 
ñåëî çíàº, ùî Ðóñëàí 
â ï³ñò íàâ³òü øìàòî÷êà 
ì’ÿñà íå ç’¿ñòü, íå òå, 
ùî ãîð³ëêó ïèòè. À öå 
áóëî íàïåðåäîäí³» 
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Ïèòàííÿ âëàñíîãî æèòëà òóðáóº 
êîæíó ëþäèíó. Îñîáëèâî ó ì³-
ñòàõ, äå ëþäè ÷åðåç ðîáîòó ÷è 
íàâ÷àííÿ çìóøåí³ îðåíäóâàòè 
æèòëîâó ïëîùó çà âåëèêó ïëàòó. 
² öÿ ïëàòà çðîñòàº ç êîæíèì ðî-
êîì ÷åðåç âèñîêèé ïîïèò.

Íå ñåêðåò, ùî Òåðíîï³ëüñüêà 
îáëàñòü — îäíà ç ë³äåð³â çà òðóäî-
âîþ ì³ãðàö³ºþ íàñåëåííÿ â Óêðà-
¿í³. Çà íàêîïè÷åí³ êîøòè çàðî-
á³ò÷àíè òà ¿õí³ ä³òè îòðèìóþòü 
ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàòè æèòëî äëÿ 
ñåáå, à áàãàòî ç íèõ ùå é âêëàäà-
þòü ãðîø³ ó íåðóõîì³ñòü, ÿê ñâî-
ºð³äíó ³íâåñòèö³þ íà ìàéáóòíº.

ЦІНИ НА КВАРТИРИ 
У НОВОБУДОВАХ ТЕРНОПОЛЯ 

Íàñê³ëüêè æèòëî â Òåðíîïîë³ 
äîðîæ÷å ÷è äåøåâøå, í³æ ó ñóñ³-
ä³â? ßê ïàíäåì³ÿ âïëèíóëà íà âàð-
ò³ñòü íåðóõîìîñò³? Ùîá äàòè â³ä-
ïîâ³äü íà ïèòàííÿ, ìè çâåðíóëè-
ñÿ äî DOM. RIA — ñïåö³àë³ñò³â 
óêðà¿íñüêîãî ñàéòó ç ïðîäàæó òà 

îðåíäè âñ³õ òèï³â íåðóõîìîñò³ â³ä 
ïðèâàòíèõ îñ³á, çàáóäîâíèê³â òà 
àãåíòñòâ íåðóõîìîñò³. Òóò ùîäíÿ 
àíàë³çóþòü äèíàì³êó ö³í íà íåðó-
õîì³ñòü.

Ö³íè íà íîâîáóäîâè ó Òåð-
íîïîë³ ñòàðòóþòü â³ä 9 500 ãðí 
äî 29 900 ãðí çà êâ. ì. Îòæå, ñå-
ðåäíÿ ö³íà — 14 560 ãðí çà êâ. ì.

Äèíàì³êà ñåðåäí³õ ö³í çà îñ-
òàíí³é ð³ê ó Òåðíîïîë³, çã³äíî ç 
ä³àãðàìîþ íà DOM. RIA, çðîñëà, 
íåçâàæàþ÷è íà êàðàíòèí. Òàê, 
íàéíèæ÷îþ ö³íà çà êâ. ì íîâî-
áóäîâè ó ì³ñò³ áóëà ó ëèñòîïàä³ 
2020 ðîêó — ïðèáëèçíî 13 400 ãðí 
çà êâ. ì, à íàéâèùîþ ó êâ³òí³ 
2021 ðîêó — 14 600 ãðí çà êâ. ì. 
Ó òðàâí³ âàðò³ñòü — 14 695 ãðí.
 Õìåëüíèöüêèé — 14 566 ãðí 
  ²âàíî-Ôðàíê³âñüê — 

15 452 ãðí 
 Ð³âíå — 16 715 ãðí 
 ×åðí³âö³ — 17 644 ãðí 
 Ëüâ³â — 25 467 ãðí 
Íàéäîðîæ÷îþ â ðîçð³ç³ ìåòðà 

êâàäðàòíîãî îá³éäåòüñÿ îäíîê³ì-
íàòíà êâàðòèðà, à îñü äâîê³ìíàò-
íà — íàéâèã³äí³øà ó öüîìó ïëàí³. 

У КОГО ДОРОЖЧЕ ЖИТЛО
Аналіз  Ми порівняли ціни 
на новобудови Тернополя із сусідніми 
областями. Де вигідніше купувати та чи 
вигідно вкладати важко зароблені гроші 
у метр квадратний в Тернополі?

ЧОМУ ЦІНА РІЗНИТЬСЯ 
Щодо різниці у вартості На рахунок здорожчання і вартості у різних регіонах. 
Найперше формує ціну вартість земельної ділянки, яка знаходиться у певному місті. 
У Києві — це одна ціна, в Полтаві друга, у Львові третя, в Тернополі четверта. Другим 
фактором, який впливає на різницю ціни в регіонах — це вартість реклами, маркетингу. 
У кожному місті залежно від попиту і пропозиції ціна так само є різною. Тому і 
такий великий діапазон цін у кожному з міст. У Києві вартість реклами, маркетингу, 
землі є набагато вищою, ніж в Тернополі. І у Львові ці фактори також є вищими, ніж 
у Тернополі, тому і різниця може досягати трьох-чотирьох тисяч гривень на метрі 
квадратному. Ну і звичайно, не малим фактором є попит, який у кожному місті — свій.

ЯК У СУСІДІВ?
Ми також проаналізували, 
яка вартість новобудов у сусідів.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ: НАЙДЕШЕВШИЙ 
  Ціни на новобудови Хмельницького стартують від 

8 600 грн до 27 855 грн за кв. м.
  Середня ціна у Хмельницькому — 14 566 грн за кв. м.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК: МІСТО КОНТРАСТІВ 
  Ціни на новобудови Івано-Франківська 

стартують від 10 393 грн до 30 641 грн за кв. м.
  Середня ціна у Івано-Франківську — 

15 452 грн за кв. м.

РІВНЕ: СТАРТОВА ВИЩА, 
МАКСИМАЛЬНА — НИЖЧА 
  Ціни на новобудови Рівного стартують 

від 11 500 грн до 26 316 грн за кв. м. 
  Середня ціна у Рівному — 16 715 грн за кв. м.

ЧЕРНІВЦІ: ВИСОКА СЕРЕДНЯ ЦІНА 
  Ціни на новобудови Чернівців — від 11 450 грн 

до 25 562 грн за кв. м. 
  Середня ціна у Чернівцях — 17 644 грн за кв. м.

ЛЬВІВ: НАЙДОРОЖЧИЙ 
  Ціни на новобудови Львова станом на сьогодні 

стартують від 12 500 грн до 84 469 грн за кв. м.
  Середня ціна у Львові — 25 467 грн за кв. м.

14 695 грн

15 452 грн

25 467 грн

17 644 грн

16 715 грн

14 566 грн

Çâè÷àéíî, ÿêùî õî÷åòå áàãàòî 
ê³ìíàò, òî äîâåäåòüñÿ âèêëàñòè 
³ á³ëüøó ñóìó.

Ðàéîí òàêîæ ãðàº ðîëü. Ïîáëèçó 
Öåíòðó ö³íè âèù³, à â³ääàëåí³ø³ 
ðàéîíè çàâæäè íàéäåøåâø³.

Ñàéò ³ç êàòàëîãàìè íîâîáóäîâ 
Óêðà¿í³ lun.ua ïîäàº íàì ³íôîð-
ìàö³þ ïðî 19 çàáóäîâíèê³â ó Òåð-

íîïîë³ òà îáëàñò³. Îáèðàòè º ç 
÷îãî, ñêàæåòå âè?

Äî ïðèêëàäó, ó ñóñ³äíüîìó 
Õìåëüíèöüêîìó òà îáëàñò³ òà-
êèé ñïèñîê ìàéæå âäâ³÷³ á³ëüøèé 
çà òåðíîï³ëüñüêèé, à ó Ëüâîâ³ ùå 
á³ëüøèé. Ê³ëüê³ñòü çàáóäîâíèê³â 
²âàíî-Ôðàíê³âñüêà ïðàêòè÷íî 
çð³âíÿëàñÿ ç³ Ëüâîâîì.

×è âïëèâàº öå íà ö³íó? Âî-
÷åâèäü, âïëèâàº. Àäæå êîæåí 
çàáóäîâíèê ïðîïîíóº ðîçìà¿òòÿ 
êâàðòèð, ðîçòàøóâàíü, ïðîïîçè-
ö³é. Ëîã³÷íî: ÷èì á³ëüøå º ç ÷îãî 
âèáèðàòè, òèì äåøåâøå ìîæíà 
çíàéòè ³ íàâïàêè. Òà é êîíêó-
ðåíö³þ ì³æ çàáóäîâíèêàìè í³õòî 
íå â³äì³íÿâ.
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 Çíàþ÷è îñíîâí³ ïðàâèëà êóï³â-
ë³ êâàðòèðè â³ä çàáóäîâíèêà, âè 
çìîæåòå ì³í³ì³çóâàòè ðèçèêè, à ¿õ 
ä³éñíî áàãàòî. Ç ÷îãî ïî÷àòè?

ПЕРВИННИЙ ЕТАП 
Çáèðàºìî äàí³ ïðî çàáóäîâíèêà:
 Çàõîäèìî íà ñàéò çàáóäîâ-

íèêà, äèâèìîñü, ÿê³ îá’ºêòè â³í 
ïîáóäóâàâ ³ ÷è áàãàòî º ó ïðîöå-
ñ³ áóä³âíèöòâà (ùîá íå ïîïàñòè 
ó êëàñè÷íó ñõåìó «ï³ðàì³äè» â³ä 
çàáóäîâíèêà: êîìïàí³ÿ íå ìàº ãðî-
øåé, ùîá çàê³í÷èòè îäèí îá’ºêò, 
çàòå º îòðèìàí³ â ïîïåðåäí³ ðîêè 
ä³ëÿíêè, íà ÿêèõ é ðîçãîðòàþòüñÿ 

íîâ³ áóäîâè: ò³, õòî âêëàâ êîøòè 
â îñòàíí³ ïðîºêòè, ñâîãî æèòëà 
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì, ÿê ïðàâèëî, 
íå îòðèìóþòü).
 «Ãóãëèìî» íàçâó êîìïàí³¿, äè-

âèìîñü îñòàíí³ íîâèíè ïðî íå¿, 
çàõîäèìî íà ôîðóìè, àíàë³çóºìî 
êîìåíòàð³, ÷è íå ÷îðíèé ï³àð. 
 Çàâàíòàæóºìî íà ñìàðòôîí äî-

äàòîê «Îïåíäàòàáîò». Ó ïðîãðàì³ 
ìîæíà çíàéòè çàáóäîâíèêà çà íàç-
âîþ êîìïàí³¿ àáî æ çà éîãî ªÄÐ-
ÏÎÓ (áóäå âêàçàíî ó äîãîâîð³).

Çâåðí³òü óâàãó íà:
 äàòó çàñíóâàííÿ êîìïàí³¿ — 

äîâøå êîìïàí³ÿ ³ñíóº — íàä³éí³øà;
 çàñíîâíèê³â, äèðåêòîð³â, áåíå-

ô³ö³àð³â — ïåðåâ³ðòå ³íôîðìàö³þ 

ïðî íèõ â ³íòåðíåò³, ÷è ìàþòü âîíè 
ñêàíäàëüíå ìèíóëå òîùî;
 ñòàòóòíèé êàï³òàë — ÷èì â³í 

á³ëüøèé, òèì êðàùå.
 ³íôîðìàö³þ ïðî ñóäîâ³ ð³øåí-

íÿ, âèêîíàâ÷³ ïðîâàäæåííÿ, áàí-
êðóòñòâî — çà íåïîãàøåí³ áîðãè.

Ïåðåâ³ðòå ªäèíèé äåðæàâíèé 
ðåºñòð þðîñ³á, ô³çîñ³á-ï³äïðèºì-
ö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü usr.
minjust.gov.ua/content/free-search 

Çâåðí³òü óâàãó íà:
 Â³äîìîñò³, ÷è ïåðåáóâàº þðî-

ñîáà ó ïðîöåñ³ ïðèïèíåííÿ.

ВТОРИННИЙ ЕТАП 
Ïåðåâ³ðÿºìî çàêîíí³ñòü áóä³â-

íèöòâà (áàæàíî ç þðèñòîì). ×è º 

ó âàøîãî çàáóäîâíèêà:
 Ë³öåíç³ÿ íà áóä³âåëüí³ ðîáîòè 
 Äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî 
 Ì³ñòîáóä³âí³ óìîâè 
 Òåõí³÷í³ óìîâè 
 Äîêóìåíòè íà ä³ëÿíêó 
 Äåêëàðàö³ÿ ïðî ïî÷àòîê áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò 
Àíàë³çóºìî óìîâè äîãîâîðó. ×è 

âêëþ÷åí³ äî íüîãî:
 Âàðò³ñòü, óìîâè îïëàòè 
 Øòðàôè äëÿ ïîêóïöÿ: íå äîâ³-

ðÿéòå óñí³é äîìîâëåíîñò³ ïðî ìîæ-
ëèâ³ñòü óñíîãî ïîïåðåäæåííÿ çà-
áóäîâíèêà ïðî çàòðèìêó âíåñåííÿ 
ïëàòåæ³â — âñå ìàº áóòè ïðîïèñàíî 
ó äîãîâîð³, ³íàêøå — øòðàô 
 Õàðàêòåðèñòèêà êâàðòèðè, 

çì³íà ïëîù³ êâàðòèðè 
 Ââåäåííÿ áóäèíêó â åêñïëóà-

òàö³þ ³ ñòðîêè ïåðåäà÷³ ïðàâ 
 Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çàáóäîâíèêà 

çà ïîðóøåííÿ òåðì³í³â çäà÷³ áó-
äèíêó â åêñïëóàòàö³þ 

Ïðè çàê³í÷åíí³ áóä³âíèöòâà òà 
ââåäåííÿ îá'ºêòà â åêñïëóàòàö³þ 
âàì çàïðîïîíóþòü ï³äïèñàòè àêò 
ïðèéîìó-ïåðåäà÷³, àáè çàðåºñòðó-
âàòè ïðàâî âëàñíîñò³. Ïåðåä öèì 
îáîâ’ÿçêîâî ïîäèâ³òüñÿ íà êâàð-
òèðó, ÷è íå ïîðóøåí³ áóä³âåëüí³ 
íîðìè, ÷è äîòðèìàíî óìîâ äîãî-
âîðó. ßêùî æ âè ñïî÷àòêó ï³äïè-
øåòå àêò-ïðèéîìó ïåðåäà÷³, à ïî-
ò³ì ïîì³òèòå íåäîë³êè ó êâàðòèð³, 
äîâåäåòüñÿ éòè â ñóä.

Як перевірити забудовника перед купівлею квартири
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Основні причини зростання цін, 
за словами експертів-співроз-
мовників, такі:
 зростання вартості будівель-
них матеріалів, а відтак і собі-
вартості будівництва;
  зростання заробітної плати 

працівникам;
  локація (вартість земельної 
ділянки);
 інфляція;
 застій будівельної галузі у пан-
демію;
 податки.

Чому зростає ціна кв. метра у новобудовах

РЕКЛАМА

МАРІЯ БОЧАН, 096– 286-68-23, 

MARIIA.BOCHAN@GMAIL.COM 

Ïîïðè êðèçó, áàíêðóòñòâà ³ 
ïàíäåì³þ, ö³íè íà êâàðòèðè 
â Óêðà¿í³ â ïåðøîìó êâàðòàë³ 
2021 ðîêó çðîñëè â ñåðåäíüîìó 
íà 11,6%, â ïîð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷-
íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó, ïðî 
öå ïîâ³äîìëÿº Äåðæàâíà ñëóæáà 
ñòàòèñòèêè.

Ïàí³ Þë³ÿ, ÿêà ïåðå¿õàëà äî íàñ 
³ç Õìåëüíèöüêîãî, ðîçïîâ³äàº, ùî 
ïðîñòî íåãàòèâíî âðàæåíà äîðîæ-
íå÷åþ íåðóõîìîñò³.

— Ìè íå õîò³ëè êóïóâàòè æèòëî 
â Òåðíîïîë³, áî â ìîºìó ð³äíî-
ìó Õìåëüíèöüêîìó íàáàãàòî äå-
øåâøå ³ á³ëüøèé âèá³ð. Òà ÷åðåç 
ðîáîòó ÷îëîâ³êà çìóøåí³ áóëè 
äèâèòèñÿ ùîñü ó Òåðíîïîë³: ö³íè 
òóò çàõìàðí³, à âèáðàòè îñîáëèâî 
íå áóëî ç ÷îãî. Äâà ðîêè òîìó 
âñòóïèëè ó äîëüîâó ó÷àñòü â Òåð-
íîïîë³. Ïðî ðåìîíò ìîâ÷ó, ïåâíî 
ïðèéäåòüñÿ ¿õàòè íà çàðîá³òêè, áî 
òðåáà âêëàñòè ñò³ëüêè æ, ÿê êîø-
òóº ñèðà êâàðòèðà, — á³äêàºòüñÿ 
æ³íêà.

ЩО ВПЛИВАЄ НА ЦІНУ 
ßê³ æ ÷èííèêè âïëèâàþòü 

íà ö³íó çà êâàäðàòíèé ìåòð æèò-
ëà ó íîâîáóäîâàõ? Îñê³ëüêè ñàìå 
ïåðâèííèé ðèíîê íåðóõîìîñò³ êî-
ðèñòóºòüñÿ íàéá³ëüøèì ïîïèòîì, 

çîñåðåäæóºìîñü íà íüîìó.
Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» çâåð-

íóëèñÿ çà äîïîìîãîþ äî ê³ëüêîõ 
áóä³âåëüíèõ êîìïàí³é, àáè ä³ç-
íàòèñÿ, ÿê ñàìå ôîðìóºòüñÿ ö³íà 
íà æèòëî.

Òîæ äàë³ ðîçïîâ³äàºìî ïðî 
îñíîâí³ ÷èííèêè, ÿêèìè ç íàìè 
ïîä³ëèëèñÿ.

— Íàéïåðøèé ôàêòîð — öå 
ìàñèâ, ó ÿêîìó çâîäèòüñÿ òîé ÷è 
³íøèé áóäèíîê. Íàïðèêëàä, ó Áå-
ðåçîâèö³, çà ì³ñòîì, äå ìè áóäóº-
ìî æèòëîâèé êîìïëåêñ «Ð³äíèé 
ä³ì», ö³íà íèæ÷à, í³æ íà ìàñèâ³ 
«Äðóæáà». Äðóãèì ÷èííèêîì º 
³íôðàñòðóêòóðà íàâêîëî æèòëîâî-
ãî êîìïëåêñó: öå øêîëè, ñàäî÷êè, 
ìàãàçèíè. Òàêîæ íà ö³íó âïëè-
âàº ê³ëüê³ñòü ï³ä’¿çä³â, ïîâåðõ³â, 
ïëàíóâàííÿ êâàðòèð, íàÿâí³ñòü 
ïàðê³íãó òîùî. ² çàêëþ÷íèì ÷èí-
íèêîì º áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, ç 
÷îãî áóäóºòüñÿ ñàì áóäèíîê: öåã-
ëà, êåðàìîáëîêè, — ðîçïîâ³äàº 
ìåíåäæåð ç ïðîäàæó áóä³âåëüíî¿ 
êîìïàí³¿ «Ïåðñïåêòèâà Ðåñóðñ» 
Ñâ³òëàíà Òèì÷óê.

Ó òîé æå ÷àñ, äèðåêòîð áó-
ä³âåëüíî¿ êîìïàí³¿ «Ïðîô-Òåð 
Áóä» Ñåðã³é Ùåãëåöüêèé ðîçïî-
â³äàº, ùî ó éîãî êîìïàí³¿ íà ö³íó 
çà ìåòð êâàäðàòíèé ó íîâîáóäîâàõ 
âïëèâàþòü äâà ãîëîâíèõ ÷èííèêè: 
ëîêàö³ÿ ³ áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, ç 
ÿêèõ áóäóºòüñÿ îá’ºêò. Áî º ìàòå-

ЯК У ТЕРНОПОЛІ ФОРМУЮТЬ ЦІНУ 
НА КВАДРАТНІ МЕТРИ 
Нерухомість  Коливання курсу 
долара, вартість будівельних матеріалів, 
зміна оплати праці та ряд інших 
чинників. Що ж найбільше впливає 
на ціну квадратного метра в Тернополі, 
запитуємо у забудовників

ð³àëè â³ä åêîíîì äî ïðåì³óì-âàð³-
àíòó. Íàïðèêëàä, íà îäíèõ ìåòð 
êâàäðàòíèé â³êíà âàðòóº òèñÿ÷ó 
ãðèâåíü, à ó äîðîæ÷èõ íîâîáóäî-
âàõ ìîæå êîøòóâàòè ³ 2500 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü.

— Ñåãìåíò æèòëà òàêîæ ãðàº 
ðîëü. Ñêàæ³ìî, ÿêùî öå ñïàëü-
íèé ðàéîí, îòî÷åíèé äåâ’ÿòèïî-
âåðõ³âêàìè, òî òàì íåìàº ñåíñó 
áóäóâàòè æèòëî ïðåì³óì-êëàñó. 
Òàêå áóäóºòüñÿ áëèæ÷å äî Öåí-
òðó ç ãàðíèì âèäîì, àëå òîä³ éîãî 
ïîòð³áíî çâîäèòè ç äîðîãèõ ìàòå-
ð³àë³â. Íàø æèòëîâèé êîìïëåêñ 
«Çàòèøíèé», ÿêèé ïîáóäîâàíèé ³ç 
íàéäîðîæ÷èõ ìàòåð³àë³â ïîáëèçó 
ïàðêó, º çíà÷íî äîðîæ÷èé, í³æ 
³íø³ êîìïëåêñè êîìïàí³¿, — ïî-
ÿñíþº â³í.

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ПАРКІНГИ 
Ñâÿòîñëàâ Ëåáîíòîâ — äèðåê-

òîð áóä³âåëüíî¿ êîìïàí³¿ «Òåðíî-
ï³ëü-ÏðåñòèæÁóä» ïîÿñíþº, ùî 
íà ö³íó çà êâàäðàòíèé ìåòð ¿õí³õ 
íîâîáóäîâ, ó ïåðøó ÷åðãó, âïëè-
âàº âàðò³ñòü áóä³âåëüíèõ ìàòåð³à-
ë³â, àäæå «ÏðåñòèæÁóä» çâîäèòü 
áóäèíêè âèíÿòêîâî ³ç íàòóðàëüíî¿ 
êåðàì³÷íî¿ öåãëè.

Äðóãèì ÷èííèêîì êåð³âíèê íà-
çèâàº îïëàòó ïðàö³. Òàêîæ íà ö³íó 
âïëèâàþòü ïîäàòêè, ÿê³ êîìïàí³ÿ 

ñïëà÷óº â ïîâíîìó îá’ºì³, âàð-
ò³ñòü ï³äêëþ÷åííÿ äî ³íæåíåðíèõ 
ìåðåæ, âàðò³ñòü âíåñê³â ó ïàéîâèé 
ôîíä ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè 
ì³ñòà.

— Öå — îñíîâí³ ÷èííèêè, ÿê³ 
ôîðìóþòü ñîá³âàðò³ñòü ³ ê³íöåâó 
ö³íó. Êð³ì öüîãî, óñ³ áóäèíêè 
êîìïàí³¿ îáëàäíàí³ ï³äçåìíèìè 
ïàðê³íãàìè, ó ÿê³ éäóòü ë³ôòè 
áåçïîñåðåäíüî ç ï³ä’¿çäó äëÿ êîì-
ôîðòó ìåøêàíö³â. Òàêîæ óñ³ æèò-

ëîâ³ êîìïëåêñè çâîäèìî çà êîí-
öåïö³ºþ «â³ëüíèé â³ä àâòîìîá³ë³â 
äâ³ð», òîáòî óñ³ äâîðè â³ëüí³ â³ä 
àâòî ÷åðåç âåëèêèé ï³äçåìíèé 
ïàðê³íã. Â³äïîâ³äíî, öå äàº âå-
ëèêó ïðèáóäèíêîâó òåðèòîð³þ: 
ìîæëèâ³ñòü ðîçì³ùåííÿ â³äïî-
÷èíêîâèõ çîí íå ò³ëüêè äëÿ ä³òåé 
ó âèãëÿä³ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, 
à é äëÿ ï³äë³òê³â ó âèãëÿä³ ôóò-
áîëüíèõ ñòàä³îí³â ³ äëÿ äîðîñëèõ 
ó âèãëÿä³ àëüòàíîê. Íàïðèêëàä, 

º æèòëîâèé êîìïëåêñ «Åíåð-
ã³ÿ» — æèâèé ïðèêëàä íàøîãî 
âèùåîïèñàíîãî ïðîºêòó «â³ëüíèé 
â³ä àâòîìîá³ë³â äâ³ð».

ДОРОЖЧАЮТЬ МАТЕРІАЛИ 
Íà ö³íó ìåòðà êâàäðàòíîãî 

âïëèâàº ³ âàðò³ñòü ìàòåð³àë³â 
íà ðèíêó, ïðîäîâæóº äèðåêòîð 
«ÒÎÂ Ìàêáóä» Þð³é Êîâàëü÷óê. 
Â³í ðîçïîâ³äàº, ùî ïðîòÿãîì îñ-
òàíí³õ øåñòè ì³ñÿö³â éäå òåíäåí-
ö³ÿ äî çäîðîæ÷àííÿ ìàòåð³àë³â, 
ïî÷èíàþ÷è â³ä ìåòàëó ³ çàê³í÷ó-
þ÷è ñèðîâèííèìè ìàòåð³àëàìè.

— Ö³íà äåÿêî¿ ñèðîâèíè çðîñëà 
îð³ºíòîâíî â³ä 50 äî 70%, — ãî-
âîðèòü ïàí Êîâàëü÷óê. — Íàïðè-
êëàä, ïðîòÿãîì êàëåíäàðíîãî ðîêó 
ö³íà àðìàòóðè çðîñëà íà 100%. 
Çàðàç âñ³ íà ðèíêó ïåðåãëÿäàþòü 
âàðò³ñòü ìåòðà êâàäðàòíîãî. ßê 
ì³í³ìóì, ñîá³âàðò³ñòü çì³íèëàñÿ 
íà 10–15%.

Äðóãèì ÷èííèêîì, ÿêèé âïëè-
âàº íà ö³íó, çà ñëîâàìè ñï³âðîç-
ìîâíèêà, º çàðîá³òíà ïëàòà.

— Êîæíîãî ðîêó éäå òåíäåíö³ÿ 
äî ï³äâèùåííÿ çàðïëàòè ïðàö³â-
íèêàì. Ó òàê³é ñóêóïíîñò³ ðàçîì 
ç ³íôëÿö³ºþ öå äàº òåíäåíö³þ 
äî ïîäîðîæ÷àííÿ ö³íè çà ìåòð 
êâàäðàòíèé æèòëà ó íîâîáóäî-
âàõ, — ãîâîðèòü â³í.

Ñàìå ïåðâèííèé 
ðèíîê íåðóõîìîñò³ 
êîðèñòóºòüñÿ 
íàéá³ëüøèì ïîïèòîì, 
òîìó çîñåðåäæóºìîñü 
íà íüîìó 

Вартість нерухомості у Тернополі збільшилася. Як кажуть забудовники, зросла ціна 
будматеріалів та і оплата праці — також 
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Çàçâè÷àé êë³ù³ îáëþáîâóþòü 
â³äêðèò³ ä³ëÿíêè ò³ëà ³ íîãè. Ïðî-
òå ³ íà ðåøò³ ò³ëà êë³ù íåð³äêî 
ìîæå îáëàøòóâàòèñü, ÿêùî îäÿã 
ïðîñòîðèé.

Âë³òêó ê³ëüê³ñòü òðàâì ó ä³òåé 
çá³ëüøóºòüñÿ â 3–4 ðàçè, êàæóòü 
ìåäèêè. Ä³òè çàëèøåí³ ñàì³ 
íà ñåáå ³ ð³çêî çì³íþþòü ïîâå-
ä³íêó. Ê³ëüê³ñòü ðîçâàã, íåäîñòóï-
íèõ â ³íø³ ïîðè ðîêó, çðîñòàº. Öå 
âåëîñèïåäè, ðóõëèâ³ ³ãðè, äåðåâà, 
ç ÿêèõ, íàìàãàþ÷èñü âèäðÿïàòèñü, 
ìàëå÷à íåð³äêî ïàäàº. Â ñàäêó, 
øêîë³ ä³òè ï³ä íàãëÿäîì, à â ÷àñ 
êàí³êóë âîíè ÷àñòî çàëèøàþòü-
ñÿ áåç äîãëÿäó äîðîñëèõ, êàæóòü 
ìåäèêè.

Ó ìàëå÷³ ï³çíàâàëüí³ ïîðè-
âè — âñå ïîìàöàòè, ñïðîáóâàòè, 
ïîäîëàòè. Öå ïðèçâîäèòü äî òîãî, 
ùî ä³òêè ïàäàþòü, òðàâìóþòüñÿ. 
×àñîì ç â³êîí âèïàäàþòü. Òðàâìè 
â òàêèõ âèïàäêàõ äóæå ñåðéîçí³, 

êàæóòü ìåäèêè. Òà ï³äñóìîâóþòü: 
äëÿ íèõ òåïëà ïîðà ³ ë³òí³ êàí³êó-
ëè — öå òðàâìàòîëîã³÷í³ æíèâà.

ЩО РОБИТИ, 
ЯКЩО ВКУСИЛА ЗМІЯ 

Ïîòåðïàþòü ä³òëàõè ³ â³ä îòðó-
ºíü òà óêóñ³â. Õî÷à, ÿê ñòâåðäæóº 
äèòÿ÷èé òîêñèêîëîã Ë³ë³ÿ Ðîìà-
íåíêî, ó öèõ õâîðîá ñåçîííîñò³ 
íåìàº. Õ³áà àëêîãîëüí³ îòðóºííÿ 
ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â «ïðèâ’ÿçàí³» 
äî ñâÿò, â ò. ÷. ³ äî ïåð³îäó âèïóñ-
êíèõ. Ê³ëüê³ñòü îòðóºííÿ ãðèáàìè 
çðîñòàº íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ, êîëè 
ïî÷èíàºòüñÿ ñåçîí òèõîãî ïî-
ëþâàííÿ, êàæóòü ìåäèêè. À îò ç 
óêóñàìè çì³ÿìè âæå íåñïîê³éíî.

— Ïðè îòðóºíí³, äîêè ¿äå 
øâèäêà, ïîòð³áíî äàòè äèòèí³ 
áàãàòî ð³äèíè â ìàêñèìàëüíî 
êîðîòêèé ÷àñ ³ íàìàãàòèñÿ ï³ñëÿ 
öüîãî âèêëèêàòè áëþâîòó, — ðà-
äèòü òîêñèêîëîã. — Îáîâ’ÿçêîâî 
äàòè ñîðáåíòè, ÿê³ º âäîìà.

ßêùî âè ï³äîçðþºòå, ùî ìàëå-
÷ó âêóñèëà çì³ÿ — ïîòð³áíî ÷èì 
øâèäøå âèòèñíóòè ç ðàíè êðîâ. 

 дитина має спантеличений або 
розсіяний вигляд;
  дитина не пам’ятає правил 
гри, плутається або не впевнена 
в тому, в яку гру гралася, хто її 
супротивник, який рахунок тощо;
  дитина невпевнено або не-
вправно рухається;
  дитина повільно відповідає 
на запитання;
 дитина втратила свідомість;
 у дитини спостерігаються будь-
які безпричинні зміни настрою, 
поведінки тощо;

 дитина не може згадати, що ста-
лося до або після падіння чи удару.
Як правило, усі ці прояви та симп-
томи з'являються одразу після 
травмування. Однак інколи деякі 
симптоми можуть розвиватися 
лише через декілька годин або 
й днів.
— Наприклад, дитина може зда-
ватися спантеличеною у перші 
кілька хвилин після отримання 
травми, а через годину — уже 
не зможе згадати, що сталося і 
чому вона впала чи вдарилася, — 

кажуть медики. — Тому батькам 
потрібно спостерігати за станом 
дитини та будь-якими змінами 
впродовж кількох днів після от-
римання нею травми.
Якщо стан дитини погіршується 
або з’являються нові симптоми, 
потрібно якомога швидше звер-
нутися за кваліфікованою медич-
ною допомогою. Хоча більшість 
дітей із легким струсом головного 
мозку добре почуваються уже че-
рез кілька тижнів після отримання 
травми.

Симптоми струсу головного мозку 

ÇÄÎÐÎÂ’ß

ІРИНА БЕЛЯКОВА, IRYNA.BELYAKOVA@

GMAIL.COM, 0–95– 875-33-60 

— Öüîãî ÿ íå çàáóäó í³êîëè. 
Öå òðàïèëîñÿ áóêâàëüíî çà ñåêóí-
äè: ïî÷óëà êðèê ñâîº¿ äèòèíè — 
îáåðíóëàñü, à ç íüîãî áóêâàëüíî 
õëèñòàëà êðîâ, — òåðíîïîëÿíö³ 
²ðèí³ äîñ³ âàæêî ãîâîðèòè òà çãà-
äóâàòè òå, ùî ïåðåæèëà ç ìàëèì 
ñèíîì. — Âèò³êàëî äåñü ç ä³ëÿí-
êè á³ëÿ ñêðîí³. Äîêè äîá³ãëà — 
ó êðîâ³ áóâ â³í âåñü.

Òåðíîïîëÿíêà ²ðèíà Ðîìàíþê 
äîñ³ ç æàõîì çãàäóº ê³ëüêà ãîäèí 
ï³ñëÿ òîãî. Øâèäêà, òðàâìïóíêò, 
ðåíòãåí, îãëÿäè ôàõ³âöÿìè ³ 
âðåøò³ îïåðàö³éíà. 5-ð³÷íèé ²ë-
ëþøà ðîçáèâ ãîëîâó. Ìàëþê ïðî-
á³ãàâ ïîâç ãîéäàëêó, äå â òîé ÷àñ 
êàòàâñÿ éîãî òîâàðèø.

— ß íå çíàþ, ÿê òàê ñòàëîñÿ, 
áî â³ä ìàëå÷êó ñèí îáõîäèòü ãîé-
äàëêè íà â³äñòàí³ ùîíàéìåíøå 
3 ì, — ïðèãàäóº æ³íêà. — Ìè ùå 
æàðòóâàëè ç öüîãî ïðèâîäó, ìîâ-
ëÿâ, íå ïîòð³áíî òàê äàëåêî. ßê 
â³í â öåé ìîìåíò îïèíèâñÿ á³ëÿ 
ãîéäàëêè, ÿêà éîãî âäàðèëà — 
íå çíàþ.

ВІД СИНА — НІ НА МЕТР 
Ìàëþê ç ³íøèìè ñóñ³äñüêèìè 

ä³òüìè ãðàâñÿ íà äèòìàéäàí÷èêó 
ó äâîð³. Ìàìà — çà 10 ì. Êîëè 
âñå ñòàëîñü ³ âîíà ïî÷óëà íåñà-
ìîâèòèé êðèê, çà ê³ëüêà ñåêóíä 
áóëà âæå á³ëÿ ñèíà.

— Êîëè ÿ ï³äá³ãëà, ñèí áóâ âåñü 
ó êðîâ³, — êàæå æ³íêà. — Ç ðàíè 
íà ãîëîâ³ — çà ê³ëüêà ì³ë³ìåòð³â 
â³ä ñêðîí³ — íåâåëè÷êèì ôîí-
òàí÷èêîì òåêëà êðîâ. ß çàòèñëà 
ïàëüöÿìè ðàíó… Á³ëÿ íàñ îäðàçó 
ç³áðàëîñÿ ÷èìàëî ñóñ³ä³â. Õòî âîäó 
ïðîñòÿãàâ, õòî ñåðâåòêè. ß, ïàì’ÿ-
òàþ, êðè÷àëà: «Âèêëè÷òå øâèäêó».

Ìåäèêè ïðèáóëè íà ì³ñöå 
çà ê³ëüêà õâèëèí. Øâèäêî îãëÿ-
íóëè ìàëîãî ³ çàñïîêî¿ëè ìàìó — 
íà ïåðøèé ïîãëÿä, ñåðéîçíèõ óø-
êîäæåíü íåìàº. Îäíàê ïîòð³áíî 
¿õàòè äî ë³êàðí³, àáè âèêëþ÷èòè 
ïîøêîäæåííÿ ÷åðåïà, ñòðóñ ³ ïðè 

ïîòðåá³ çàøèòè ðàíó.
— Íà ùàñòÿ, ìåäèêè íå âè-

ÿâèëè æîäíèõ ñåðéîçíèõ óøêî-
äæåíü, — êàæå æ³íêà.

ПОКУСИ І ТРАВМИ ВІД ПАДІНЬ 
Âë³òêó ê³ëüê³ñòü òðàâì ó ä³òåé 

ñóòòºâî çá³ëüøóºòüñÿ. Äèòÿ÷èé 
òðàâìàòèçì ìàº ÷³òêî âèðàæåíó 
ñåçîíí³ñòü. ² ñóòòºâî éîãî ê³ëüê³ñòü 
çðîñòàº, ùîéíî íà âóëèö³ òåïë³øàº 
òà ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íàâ÷àëüíîãî 
ïåð³îäó ó øêîëàõ, êàæå ãîëîâíèé 
åêñïåðò, äèòÿ÷èé îðòîïåä-òðàâìà-
òîëîã Àíàòîë³é Êîðèöüêèé.

— Áàòüêè íà ðîáîò³, ä³òè â³ääàí³ 
ñàì³ ñîá³. ² âîíè ÷àñòî íå ìîæóòü 
ïåðåäáà÷èòè íàñë³äê³â ñâî¿õ ä³é, — 
êàæå Àíàòîë³é Êîðèöüêèé. — 
ßêùî äèâèòèñÿ çà â³êîì, òî ä³òè 
äî 6 ðî÷ê³â íàé÷àñò³øå îòðèìóþòü 
ïîáóòîâ³ òðàâìè. Â³ä 6 äî 14 — öå 
çàçâè÷àé âóëè÷í³ òðàâìè — ïàä³í-
íÿ ç äåðåâ, âåëîñèïåä³â, ñêåéò³â. 
Ó ïàö³ºíò³â â³ä 14 ðîê³â ê³ëüê³ñòü 
âèïàäê³â âóëè÷íèõ òðàâì çìåí-
øóºòüñÿ. Ïðîòå òàê³ ä³òè ÷àñò³øå 
òðàâìóþòüñÿ ïðè ÄÒÏ. Â òîìó 
÷èñë³ ³ íà ñêóòåðàõ. Òàê³ òðàâìè 
ð³äø³, àëå, çàçâè÷àé, âàæ÷³.

Ìîëîäø³ øêîëÿð³ ó òðàâìàòî-
ëîã³â ÷àñò³ ãîñò³. Çàçâè÷àé — ï³ñëÿ 
ïàä³íü ç äåðåâ ëàìàþòü ðóêè-íîãè.

НЕ ВИТЯГАЙТЕ САМОТУЖКИ 
КЛІЩІВ!

Ïîòåðïàþòü ä³òëàõè ³ â³ä óêóñ³â 
êë³ù³â. Òàê³ âèïàäêè â îáëàñí³é 
ë³êàðí³ ðåºñòðóþòü ùîäíÿ.

— Êîæíîãî êë³ùà ìè âèäàëÿº-
ìî ³ ñêåðîâóºìî â ëàáîðàòîðíèé 
öåíòð, — êàæå Àíàòîë³é Êîðèöü-
êèé. — ×èì øâèäøå áàòüêè ïîì³-
òÿòü íà äèòèí³ êë³ùà ³ ïðèâåçóòü 
ìàëþêà äî íàñ, òèì êðàùå. Òîìó 
ïîâåðíóëàñü äèòèíà ç âóëèö³ — 
éäå äî âàííî¿, òðåáà îãëÿíóòè ¿¿ 
ò³ëî. Ùîéíî ïîì³òèëè êîìàõó — 
¿äüòå äî ë³êàðí³. ² â æîäíîìó ðàç³ 
íå íàìàãàéòåñü ñàìîòóæêè âèòÿ-
ãàòè êë³ùà. Àäæå ìîæíà ÷àñòêîâî 
îá³ðâàòè êîìàõó. ² â ò³ë³ äèòèíè 
çàëèøàòüñÿ íåâåëèê³ ÷àñòèíè, 
ÿêèõ äóæå âàæêî âèòÿãàòè.

Ä³òè, â³êîì äî 4 ðîê³â, 
íàé÷àñò³øå 
òðàâìóþòüñÿ ï³ä 
÷àñ êîðèñòóâàííÿ 
ãîéäàëêàìè àáî 
ã³ðêàìè

ПОТЕПЛІЛО І ПОЧАЛИСЯ ЖНИВА
Сезон  Як рятувати травмовану дитину 
і коли треба негайно бігти до лікарів — 
читайте історії тернопільських мамусь 
та поради медиків 

Ïîò³ì çíåçàðàçèòè ì³ñöå óêóñó 
ñïèðòîì ÷è çåëåíêîþ. Íå ðóõà-
òèñü, àáè íå çá³ëüøóâàâñÿ â³äò³ê 
êðîâ³.

— Äî ïðè¿çäó øâèäêî¿ áàãà-
òî ïèòè ð³äèíè òà äàòè äèòèí³ 
ïðîòèàëåðã³÷í³ ïðåïàðàòè, — 
ðàäèòü Ë³ë³ÿ Ðîìàíåíêî. — ² — 
÷èì øâèäøå äî ñòàö³îíàðó. Áî 
ÿêùî öå îòðóéíà çì³ÿ, ïîòð³áíî 
çà 30 õ â. ââåñòè â³äïîâ³äí³ ë³êè. 
Â ³íøîìó ðàç³ íàñë³äêè ìîæóòü 
áóòè äóæå ñåðéîçíèìè.

ЯК ДИТЯЧІ РОЗВАГИ ЗРОБИТИ 
БЕЗПЕЧНИМИ 

ßê íå äîïóñòèòè òðàâìóâàííÿ 
äèòèíè ï³ä ÷àñ ãðè íà äèòÿ÷îìó 
ìàéäàí÷èêó, ÿê ðîçï³çíàòè ñòðóñ 
ãîëîâíîãî ìîçêó ³ êîëè òðåáà 
íåãàéíî çâåðòàòèñÿ äî ë³êàðÿ, 
ïîÿñíèëè ó ÌÎÇ.

Ä³òè â³êîì äî 4 ðîê³â íàé÷àñ-
ò³øå òðàâìóþòüñÿ ï³ä ÷àñ êîðèñ-
òóâàííÿ ãîéäàëêàìè àáî ã³ðêàìè, 
à ä³òè â³êîì â³ä 5 äî 14 ðîê³â — 
íà äðàáèíêàõ, òóðí³êàõ, òðåíàæå-

ðàõ òîùî. Ñê³ëüêè ðîê³â íå áóëî á 
âàø³é äèòèí³, ñòåæòå, ùîá âîíà 
êîðèñòóâàëàñü ³ãðîâèìè êîíñòðóê-
ö³ÿìè ëèøå â³äïîâ³äíî äî â³êó 
òà çà ïðèçíà÷åííÿì — öå ïåðøå 
ïðàâèëî áåçïåêè.

— ßêùî ìîæëèâî, îáèðàéòå ò³ 
ìàéäàí÷èêè, äå º ì’ÿêå ïîêðèò-
òÿ, — ðàäÿòü ôàõ³âö³. — Öå ï³ñîê, 
øòó÷íèé ãàçîí, ñïåö³àëüíà ñòðó-
æêà òîùî. Îáîâ’ÿçêîâî îãëÿäàé-
òå ñòàí êîíñòðóêö³é òà ãîéäàëîê, 
ùîá óïåâíèòèñÿ, ùî íåìàº íåáåç-
ïå÷íèõ ïîøêîäæåíü, çëàìàíèõ 
äåòàëåé òîùî. Ïåðåêîíàéòåñÿ, 
ùî çàõèñí³ îïîðè, ïîðó÷í³ òà 
â³äïîâ³äí³ êîíñòðóêö³¿ íàä³éíî 
ïðèêð³ïëåí³ ³ äèòèíà íå ìîæå 
âïàñòè, íàïðèêëàä, ç ãîéäàëêè.

Òðàâìè íà äèòÿ÷èõ ìàéäàí-
÷èêàõ — öå íàé÷àñò³øå ÷åðåï-
íî-ìîçêîâ³ òðàâìè, ïåðåëîìè, 
ïîøêîäæåííÿ âíóòð³øí³õ îðãàí³â 
âíàñë³äîê ïàä³ííÿ àáî ñèëüíîãî 
óäàðó. Ñòðóñ ãîëîâíîãî ìîçêó º 
íàéïîøèðåí³øèì òèïîì òðàâìè 
â ö³é êàòåãîð³¿.

  зіниця одного ока більша, 
ніж зіниця іншого;

  дитина дуже сонлива або ви 
не можете її розбудити;

  нерозбірлива мова, загальна 
слабкість, оніміння або 
порушення координації;

  повторні випадки нудоти і 
блювання, а також поява судом 
(тремтіння або посіпування);

  головний біль, що погіршується 
і не проходить;

  незвична поведінка, сильне 
спантеличення чи збудження, 
непосидючість;

  втрата свідомості, навіть 
на короткий час;

  дитина віком до 2 років без 
упину плаче, її неможливо 
заспокоїти, а також нагодувати.

ЯКЩО ВИ ЗВЕРТАЄТЕСЯ ЗА МЕДИЧНОЮ ДОПОМОГОЮ 
ДО ЛІКАРЯ, ПОВІДОМТЕ ЙОМУ:
  якщо дитина регулярно приймає 

певні ліки;
  яка причина отримання травми: 

внаслідок сильного удару, падіння 
тощо;

  чи втрачала дитина свідомість, і 
якщо так, то як довго перебувала 
у такому стані;

  чи спостерігалися будь-які 
порушення пам'яті відразу після 
отримання травми;

  чи спостерігалися судоми одразу 
після травми;

  чи були попередні випадки струсу 
головного мозку або черепно-
мозкової травми, якщо так, 
то скільки разів.

КОЛИ НЕГАЙНО ТРЕБА БІГТИ ДО ЛІКАРЯ
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— Ïîðÿäîê â äîì³ òÿãíå çà ñî-
áîþ ïîðÿäîê â æèòò³, — ïåðåêî-
íóº ãåðî¿íÿ íàøî¿ ïóáë³êàö³¿. Òà 
ðîçïîâ³äàº, ùî ¿¿ ëþáîâ äî âñüî-
ãî íà ñâî¿õ ì³ñöÿõ ðîçïî÷àëàñÿ 
òðè ðîêè òîìó ç ìàðàôîíó ïðî 
ïðèáèðàííÿ. À äàë³ ñòàðòóâàëè 
³ òîòàëüí³ çì³íè ó æèòò³. Ï³ñëÿ 
îðãàí³çàö³¿ ïðîñòîðó âäîìà, æ³íêà 
ïåðåêîíóº, ùî ïðîïðàöþâàëà ñâ³é 
òàéì ìåíåäæìåíò, çäîðîâå õàð-
÷óâàííÿ, ðåæèì äíÿ, âïðîâàäèëà 
ðàíí³ ï³äéîìè òà ³íøå. Áî âñå 
ïî÷àëîñÿ ç ïîðÿäêó…

Ïîíàä ï³â ðîêó òîìó ²ðèíà Êå-
êîò ïðîéøëà íàâ÷àííÿ â øêîë³ 
îðãàí³çàö³¿ ïðîñòîðó â Ëàòâ³¿. 
Íàâ÷àííÿ òðèâàëî òðè ì³ñÿö³. 
À çàðàç âîíà ïðîâîäèòü êóðñè 
ó Òåðíîïîë³.

²ðèíà êàæå, ùî ïî-³íøîìó çðî-
áèòè íå ìîãëà. Âñåðåäèí³ áóëî 
çàáàãàòî åíåðã³¿, çíàíü, ÿêèìè 
òðåáà áóëî ïîä³ëèòèñÿ. Ïåðøå 
íàâ÷àííÿ æ³íêà ïðîâåëà ìàéæå 
ï³â ðîêó òîìó. Çàïðîñèëà ñïî-
÷àòêó ëèøå ÷îòèðüîõ ó÷àñíèöü. 
À çàðàç ãîòóº âæå øîñòèé ïîò³ê.

ВДОМА УСЕ НА СВОЄМУ МІСЦІ 
— Îðãàí³çàö³ÿ ïðîñòîðó — öå 

ö³ëà íàóêà, ç³ ñâî¿ìè çàêîíàìè 
³ ïðàâèëàìè. Ëþäè öüîãî ôàõó 
äîïîìàãàþòü ïîçáóòèñÿ çàéâîãî, 
çðîáèòè òàê, ùîá ðå÷³ â áóäèíêó 
áóëè çðó÷íî ðîçòàøîâàí³, ùîá 
íå áóëî ìîòëîõó, ùîá ïîðÿäîê 
çáåð³ãñÿ íàçàâæäè. Â Àìåðèö³ 
âæå äåñÿòü ðîê³â º òàêà ïðîôå-
ñ³ÿ, — ðîçïîâ³äàº ²ðèíà. — Âàæ-

ëèâî ðîçóì³òè, ùî îðãàí³çàö³ÿ 
ïðîñòîðó â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïðè-
áèðàííÿ. Öå ð³çí³ ïîíÿòòÿ. Ùî-
òèæíåâå ïðèáèðàííÿ âêëþ÷àº ³ 
ìèòòÿ ï³äëîãè, ïðîòèðàííÿ ïèëó. 
Îðãàí³çàö³ÿ ïðîñòîðó íå ïðî öå. 
Òóò éäåòüñÿ ïðî ðîçõëàìëåííÿ, 
ñèñòåìó ïðàâèë ³ îïòèì³çàö³þ 
âñ³õ ðå÷åé òàê, ùîá áóëî çðó÷-
íî êîðèñòóâàòèñÿ, ï³äòðèìóâàòè 
ïîðÿäîê, ùîá ïðîöåñ íàâåäåííÿ 
ïîðÿäêó ðàäóâàâ, à æèòëî áóëî 
çàòèøíèì.

Æ³íêà êàæå, ùî âäîìà ó íå¿ âñå 
ðîçñòàâëåíî òàê, àáè íà íàâåäåí-
íÿ ëàäó ó êîæí³é ê³ìíàò³ éøëî 
íå á³ëüøå 5-òè õâèëèí.

— Óñå ëåæèòü çðó÷íî. ² îäíå 
ç ãîëîâíèõ ïðàâèë — ðå÷³ ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê âè íèìè ïîêîðèñòóâàëèñÿ 
îáîâ'ÿçêîâî òðåáà ñòàâèòè íà ì³ñ-
öå, — êàæå òåðíîïîëÿíêà. — ßêùî 
çàãóáèëîñü ùî-íåáóäü, òî íà ïî-
øóê éäå íå á³ëüøå òðüîõ õâèëèí. 
ßêùî ðàí³øå âñå ãóáèëîñÿ — öå 
áóëî âàæêî. Êð³ì òîãî, ÿ çðîáèëà 
òàê, ùîá áóëî çàòèøíî ³ êðàñè-
âî. Îäíîãî ðàçó ÿ çðîáèëà ôîòî 
ê³ìíàòè äî ³ ï³ñëÿ. ² ÿ ïðîñòî 
íå ìîãëà íàò³øèòèñÿ ðåçóëüòàòîì.

УЖЕ МАЄ ПОМІЧНИЦЬ 
Äî çàíÿòòÿ îðãàí³çàö³þ ïðî-

ТЕРНОПОЛЯНКА ВЧИТЬ ЖІНОК, 
ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ПРОСТІР 
Успіх  Організаторка простору 
Ірина Кекот переконує, що для того, 
аби підтримувати вдома порядок, 
достатньо приділяти цьому 5 хвилин 
на день у кожній кімнаті 

ñòîðó ²ðèíà áóëà òðåíåðîì ç³ 
ñíîóáîðäó. Ó äåêðåòí³é â³äïóñòö³ 
ïî÷àëà âïîðÿäêîâóâàòè ðå÷³ ó ñåáå 
âäîìà. À ïîò³ì ñòàëà äîïîìàãàòè 
³íøèì.

— ß ñïîðòñìåíêà. Çàéìàþñü 
ïîíàä 20 ðîê³â. Àëå öÿ ñïðàâà 
çì³íèëà ìîº æèòòÿ, áî áåçëàä 
âäîìà çàáèðàâ äóæå áàãàòî ðåñóð-
ñ³â: ïîãàíèé íàñòð³é, ñóïåðå÷êè 
ç ÷îëîâ³êîì òà ³íøå. À çàðàç ³ 
â³í äóæå çàäîâîëåíèé. Êàæå, ùî 
íåìàº äî ÷îãî ïðèäåðòèñÿ, — ïî-
ñì³õàºòüñÿ æ³íêà.

Ïðàöþº ²ðèíà ó äâîõ íàïðÿì-
êàõ: îíëàéí òà ç âè¿çäîì äîäîìó.

— Òàê, ìè ìîæåìî ïðè¿õàòè 
äî âàñ òà äîïîìîãòè ðîç³áðàòè 
âàø³ ðå÷³. Íåùîäàâíî ïðè¿æ-
äæàëè äî æ³íêè òà äîïîìàãàëè 
íàâåñòè ëàä ó õîëîäèëüíèêó. Çäà-

ºòüñÿ, ùî öå ïðîñòî, àëå ïîò³ì 
óñå ïîâåðòàºòüñÿ íà ñâî¿ ì³ñöÿ. 
Íàñïðàâä³ æ ó öüîìó òðåáà ïî-
áà÷èòè ñèñòåìó, àëãîðèòì ³ öå 
áóäå íàäîâãî. Òîä³ âñå áóäå äî-
áðå, — êàæå âîíà. — Ìè ìîæåìî 
äîïîìîãòè âïîðÿäêóâàòè øàôó, 
êóõíþ, âàííó.

Çàðàç ó æ³íêè º äâ³ ïîì³÷íèö³, ³ 
âîíà ïëàíóº ³ íàäàë³ ðîçâèâàòèñü 
ó ö³é ñôåð³. Õî÷à é ç³çíàºòüñÿ, çà-
ðàç ïðàöþº á³ëüøå íà åíòóç³àçì³, 
àí³æ íà ô³íàíñîâ³é âèãîä³.

— Çàðàç ìè ìàñøòàáóºìîñü. 
ßêáè öå áóëî íåïðèáóòêîâî, òî öå 
çðîáèòè áóëî á íåðåàëüíî. Àëå 
íàðàç³ â Óêðà¿í³ öå íå íàäòî ïî-
ïóëÿðíà ïîñëóãà. Õî÷à ÿ ïëàíóþ ³ 
íàäàë³ ðîçâèâàòèñÿ. Ïëàíóþ ïðî-
õîäèòè êóðñè íà ºâðîïåéñüêîìó 
ð³âí³, — êàæå âîíà.

ЩАСЛИВА МАМА І ДОБРА 
ГОСПОДИНЯ 

²ðèíà Êåêîò — ìàìà äâîõ ä³-
â÷àòîê, ÿêèì 3 ðî÷êè òà 9 ì³ñÿö³â 
â³äïîâ³äíî. ² âîíà êàæå, ùî ÷àñòî 
ëþäè ïåðåêîíóþòü, ùî ä³òè âäî-
ìà òà ³äåàëüíèé ïîðÿäîê — ðå÷³ 
íåñóì³ñí³. Àëå ó íå¿ âñå íå òàê.

— Íàâ³òü êîëè ä³òè ðîáëÿòü 
áåçëàä îäðàçó ï³ñëÿ òîãî, ÿê âè 
ïðèáèðàºòå, ó âàñ ï³äå çîâñ³ì 
íåáàãàòî ÷àñó, àáè ïîâåðíóòè óñå 
â íîðìàëüíèé ðåæèì, àäæå ðå÷åé 
ó âàñ áóäå ìåíøå, òà é êîæíà ç 
íèõ ìàòèìå ñâîº ì³ñöå, à öå äóæå 
âàæëèâî, — ïåðåêîíàíà ²ðèíà.

Òåðíîïîëÿíêà ïåðåêîíóº, ùî 
ïîðÿäîê òà çàòèøîê âäîìà äóæå 
âàæëèâ³ äëÿ êîæíî¿ ëþäèíè. Àäæå 
òàê ä³ì áóäå ì³ñöåì, êóäè õî÷åòü-
ñÿ ïîâåðòàòèñÿ.

Організаторку простору ми попросили 
дати поради для тих, хто не знає, з чого 
розпочати упорядкування у власному 
будинку.
— Усім я раджу розпочати з шафи. Ви 
маєте залишити лише необхідне. Потім 
поступово зробити це в спальні, перед-
покої, кухні, у ванній та дитячій. За тиж-
день можна прибрати усе так, що самі 
не впізнаєте своєї квартири, — каже жінка.
Основна серед порад: залишати вдома 
лише ті речі, які радують.
— Кон Марі — авторка світового бестсел-
лера про наведення ладу, організацію 
простору і життя — говорить, що потрібно 
залишати ті речі, які радують.  Запропо-
ную вам метод «три сита». Є три сита, 
через які потрібно «просіяти» всі речі, 
які є в будинку. Уявімо, що усе, що у нас 

є — це пісок. Спершу через грубе сито 
просіюємо і на ньому залишаються грубі 
камінці. Потім, все, що пройшло перший 
рівень — на друге сито і залишились се-
редні камінці. І на третє — найдрібніші. 
Камінці — це непотріб, — пояснює Ірина.
Грубі камінці, які залишились на першому 
ситі — це очевидний непотріб. І ви маєте 
поставити до кожного з них такі питання: 
чи не застаріла річ? чи не зламане? чи 
по розміру? що потрібно віддати (не твоє, 
а забуваєш віддавати)?
Друге сито: емоція/функція 
Запитати себе: ти мені приносиш емоцію? 
Ти виконуєш функцію? Якщо є емоція і 
функція — залишаємо.
Третє сито: обмежуємо речі за кількістю. 
Наприклад, є 20 пар штанів, а носите 
лише 5.

З чого почати?
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«Âàæëèâî ïîçáóòèñÿ 
çàéâîãî, çðîáèòè 
òàê, ùîá ðå÷³ 
â áóäèíêó áóëè çðó÷íî 
ðîçòàøîâàí³, ùîá 
íå áóëî ìîòëîõó» 

Ірина Кекот з чоловіком та донечками. Вона каже, що навіть коли є діти в домі, все може 
бути на своїх місцях. Жінка розповідає, як це можна зробити
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Після смерті Тетяни Яковлєвої 
заклад ще існував кілька років, 
але врешті-решт його закрили.
— У чому була головна проблема? 
Дружина померла і займатися за-
кладом було нікому. Багато кон-
курентів у Тернополі, щоб трима-
ти його на гідному рівні, потрібно 
постійно бути в ресторані, вдень 
та вночі. Мені 73 роки і займатися 

цим самому було б важко.
Володимир Яковлєв зізнався, що 
була ідея продовжити ресторанну 
справу і зберегти його. Але все ж 
вирішили здати приміщення 
в оренду.
— Чи варто чекати відродження 
«Європи»? Тільки не в Тернополі, 
адже тут вже все поділено… — під-
сумував Володимир Яковлєв.

Чи відродять «Європу»? Перспектива мізерна 

ÐÅÒÐÎ

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Ìè ïðîäîâæóºìî ñåð³þ ïó-
áë³êàö³é ïðî «êóëüòîâ³» çàêëàäè 
Òåðíîïîëÿ, ÿêèõ âæå íå çíàéòè 
íà ãàñòðîíîì³÷í³é êàðò³ Òåðíî-
ïîëÿ.

ПОДАВАЛИ КАВУ 
ПО-ТУРЕЦЬКИ 

Ïåðøèì çàêëàäîì, ùî ñòâîðèëè 
òåðíîïîëÿíè Âîëîäèìèð ßêîâëºâ 
òà éîãî äðóæèíà Òåòÿíà, áóâ «¥àç-
äà». Íåâåëèêèé ñó÷àñíèé çàêëàä 
ó ñàìîìó öåíòð³ Òåðíîïîëÿ, ÿêèé 
â³äêðèëè â ñåðåäèí³ 1990-èõ ðîê³â.

— Íà ì³ñö³ «¥àçäè» ðàí³øå 
áóëà ê³ìíàòêà, ó ÿê³é çàïðàâëÿëè 
ñèôîíè — ïðèñòðî¿ äëÿ ãàçóâàí-
íÿ âîäè. Òàì ïðîäàâàëè á³ëÿø³ 
òà ïèð³æêè, — ðîçïîâ³äàº ïàí 
ßêîâëºâ. — Öå ïðèì³ùåííÿ áóëî 
âëàñí³ñòþ íåâåëèêîãî òåðíîï³ëü-
ñüêîãî çàâîäó, ó ÿêîìó çàéìàëèñÿ 
ïåðåðîáêîþ êðåâåòîê.

Äèðåêòîð çàâîäó òà ãîëîâíèé 
³íæåíåð âèéøëè íà êîíòàêò 
äî ðîäèíè ßêîâëºâèõ òà çàïðî-
ïîíóâàëè â ïðèì³ùåíí³ çðîáè-
òè êàôå. Ïðè÷èíà ¿õ ïðîïîçèö³¿ 
ïðîñòà, àäæå ï³äâàëè äàíîãî ïðè-
ì³ùåííÿ âæå íàëåæàëè ðîäèí³ 
ßêîâëºâèõ. Íàçâó «¥àçäà» ïðèäó-
ìàâ Âîëîäèìèð ßêîâëºâ. ×îëîâ³ê 
õîò³â íàçâàòè çàêëàä íåçâè÷íî, 
³ ùîá â Òåðíîïîë³ ùå ïðî òàêó 
íàçâó íå ÷óëè.

Äèçàéíåð, ÿêèé âèêîíóâàâ 
ðåìîíòí³ ðîáîòè, áóâ ç Ðîñ³¿ òà 
çàïðîïîíóâàâ êîíöåïö³þ äëÿ 
«¥àçäè» ìóçè÷íîãî çàêëàäó. Ïî-
ñåðåäèí³ áóâ âåëèêèé ñò³ë ó âè-

ãëÿä³ êðèøêè â³ä ðîÿëÿ, à íàâêîëî 
íüîãî áóëî 12 ñò³ëüö³â. Ó äðóã³é 
ïîëîâèí³ çàêëàäó — áàðíà ñò³éêà, 
á³ëÿ ÿêî¿ áóëè ñò³ëüö³.

— Çàêëàä äóæå ñêîðî ñòàâ 
ïîïóëÿðíèì çà ðàõóíîê êàâè. 
Ó ò³ äàëåê³ ðîêè êàâó ïðîäàâàëè 
â äåê³ëüêîõ ì³ñöÿõ. Ìè æ ðîáèëè 
êàâó ïî-òóðåöüêè, ÿêó çàâàðþâàëè 
â òóðêàõ òà íà ñïåö³àëüíîìó íàãð³-
âàþ÷îìó ïðèëàä³. Íàï³é öåé â íàñ 
áóâ íàñò³ëüêè ïîïóëÿðíèì, ùî 
â äåíü ïðîäàâàëè ïîíàä 100 ïîð-
ö³é, — ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâíèê.

Êàâó â çåðíàõ ó òîé ÷àñ â Óêðà-
¿í³ áóëî äóæå âàæêî çíàéòè. Òîìó 
ïàí ßêîâëºâ ÷àñòî øóêàâ øëÿõè, 
ÿê ¿¿ ðîçäîáóòè. ²íêîëè ¿¿ ïðèâî-
çèëè àæ ç Ìîñêâè. Âçàãàë³ àñîð-
òèìåíò íàïî¿â áóâ âåëè÷åçíèì, 
àëå ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ç íèõ 
áóëè çàêîðäîííîãî âèðîáíè-
öòâà. Âèíà — óãîðñüê³, ïèâî — 
ç³ Ñëîâà÷÷èíè. Ãîð³ëêè â «¥àçä³» 
íå ïðîäàâàëè. Ùîäî ¿æ³, îñîáëè-
âîþ ïîïóëÿðí³ñòþ êîðèñòóâàëèñÿ 
êóðÿ÷³ ñòåãíà òà ï³öà.

— Ïîïðè òå, ùî ñï³ââëàñíèê³â 
ó çàêëàä³ áóëî äåê³ëüêà, âêëþ÷íî 
³ ç äèðåêòîðîì çàâîäó, ÿêèé çà-
ïðîïîíóâàâ íàì ñòâîðèòè êàôå, 
êåðóâàëà âñ³ì ìîÿ äðóæèíà Òåòÿ-
íà, — êàæå ïàí ßêîâëºâ.

ВІТРАЖІ РОБИЛИ АЖ ЧОТИРИ 
МІСЯЦІ 

Ï³ñëÿ ï’ÿòè ðîê³â ³ñíóâàííÿ 
«¥àçäè» ç’ÿâèëàñÿ ïðîïîçèö³ÿ 
ïðèäáàòè ðåñòîðàí «ªâðîïà». 
Íà òîé ÷àñ â³í âæå ³ñíóâàâ, àëå 
ìàâ äàëåêî íå òîé âèãëÿä, ÿêèì 
éîãî çàïàì’ÿòàëè â³äâ³äóâà÷³ 
íà ïî÷àòêó 2000-õ.

«ЄВРОПА» ПОМЕРЛА РАЗОМ З НЕЮ 
Культові заклади  «Ґазда», а пізніше 
«Європа» мали унікальну атмосферу та 
інтер’єр. Дехто називає їх тернопільськими 
закладами столичного рівня, адже гостям 
пропонували вишукані страви та дорогі 
напої. Тут зупинялися відомі українські 
політики та закордонні знаменитості

Тетяна Яковлєва займалася всіма організаційними 
питаннями, що стосувалися «Європи» 

ßê ïîÿñíèâ Âîëîäèìèð 
ßêîâëºâ, êîëèøí³ ãîñïîäàð³ çà-
êëàäó ìàëè âè¿æäæàòè ó Øâåö³þ, 
àëå òåðì³í óãîäè îðåíäè ïðèì³-
ùåííÿ âæå çàê³í÷óâàâñÿ.

— Ìè çàïðîïîíóâàëè ¿ì âè-
êóïèòè ¿õ ïðàâî íà îðåíäó. 
Äî òîãî æ, ìè ìàëè áóòè ïåðø³ 
â ÷åðç³ ïî ïðèâàòèçàö³¿. Òîáòî 
ïåðøà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ïðèâà-
òèçàö³¿ ìàëà éòè íàì, — êàæå â³í.

Òàê íàïðèê³íö³ 1990-èõ â «ªâ-
ðîï³» ðîçïî÷àëè ðåìîíò. Ó ðåñòî-
ðàí³ áóëî äâ³ çàëè — «÷åðâîíà» òà 
«çåëåíà». Ïåðøà âèêîíóâàëà ðîëü 
òàíöþâàëüíîãî ìàéäàí÷èêà, àäæå 
òàì áóëà ñöåíà òà ì³ñöå äëÿ îðêå-
ñòðó. «Çåëåíà» — ñóòî äëÿ ãîñòåé, 
ÿê³ áàæàþòü ïðèñ³ñòè òà çà ñâ³ò-
ñüêîþ áåñ³äîþ ïðîâåñòè ÷àñ.

Îñê³ëüêè ãðîøåé, ùîá â³äðå-
ìîíòóâàòè äâ³ çàëè, ó ñï³ââëàñíè-
ê³â íå áóëî, ðîçïî÷àëè ðåìîíòí³ 
ðîáîòè ³ç «çåëåíî¿». Ïðàö³âíèêè, 
ÿê³ ïåðåðîáëÿëè òà îçäîáëþâàëè 
ïðèì³ùåííÿ, áóëè ç³ Ëüâîâà.

— Îñîáëèâî¿ óâàãè çàñëóãîâó-
âàëè â³òðàæ³, àäæå áàãàòî ãîñòåé 
ï³çí³øå äóæå çàõîïëþâàëèñÿ 
íèìè, — ïðèãàäóº Âîëîäèìèð 
ßêîâëºâ. — Îôîðìëÿâ ¿õ ìîëî-
äèé ëüâ³âñüêèé õëîïåöü, ÿêèé âæå 
ìàâ ó Ëüâîâ³ âëàñíó ìàéñòåðíþ. 

Â³í çàéìàâñÿ â³òðàæàìè, ðàí³øå 
îôîðìëÿâ ó Ïîëüù³ êîñòåëè.

Íà òå, ùîá çðîáèòè ñàì³ â³òðà-
æ³, ó ïðàö³âíèê³â ï³øëî ÷îòèðè 
ì³ñÿö³. Ñêëî âèïëàâëÿëè ó Ëüâî-
â³, à â Òåðíîïîë³ çà ñïåö³àëüíèì 
ìàëþíêîì âæå âèð³çàëè ñêåëüöÿ 
òà ïàÿëè ¿õ.

— Çà ÷àñ ö³º¿ ðîáîòè â íèõ 
çãîð³ëî 30 ïàÿëüíèê³â. Òðóä áóâ 
êàòîðæíèé òà êðîï³òêèé. Àëå 
öåé ëüâ³âñüêèé õëîï÷èíà ãîð³â 
åíòóç³àçìîì, — êàæå ÷îëîâ³ê. — 
Ï³çí³øå ìî¿ çíàéîì³ ç Ìîñêâè 
ïðè¿æäæàëè â «ªâðîïó», çàõîïè-
ëèñÿ â³òðàæàìè òà çàö³êàâèëèñÿ 
ìàéñòðîì. Âîíè çàáðàëè öüîãî 
õëîïöÿ â Ìîñêâó òà äàëè éîìó 
êâàðòèðó ³ ìàøèíó.

Çà ð³ê ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ «çåëåíî¿» 
çàëè, âëàñíèêè ïðèñòóïèëè äî ðå-
ìîíòó «÷åðâîíî¿» çàëè. Ó íüîìó 
ïîôàðáóâàëè ÷åðâîíèì êîëüîðîì 
ñò³íè, ðîçñòàâèëè äèâàíè ÷îðíîãî 
êîëüîðó, ñó÷àñíó áàðíó ñò³éêó.

— Çàïîâíåí³ñòü áóëà ìàéæå 
çàâæäè ìàêñèìàëüíîþ. À ùîäî 
ö³í, òî âîíè â íàñ íå áóëè íàäòî 
âèñîêèìè, îñîáëèâî â ìîëîä³æí³é 
÷åðâîí³é çàë³. Ó çåëåí³é ïîäàâàëè 
âèøóêàí³ ïðîäóêòè òà ñòðàâè ç 
íèõ, òîìó ³ ö³íà áóëà â³äïîâ³äíîþ.

Çà äåñÿòü ðîê³â ðîáîòè ñï³â-
âëàñíèêè — ðîäèíà ßêîâëºâèõ 
òà ²â÷åíêî, çíîâó âèð³øèëè ðå-
êîíñòðóþâàòè çàêëàä, à òàêîæ 
äîìîâèëèñÿ, ùî ÷åðâîíà çàëà 

ïåðåéäå ðîäèí³ ²â÷åíêî, à çåëå-
íà — ßêîâëºâèì.

РЕСТОРАНОМ ЗАЙМАЛАСЯ 
ТЕТЯНА ЯКОВЛЄВА 

Âñþ îðãàí³çàö³éíó ðîáîòó ïðî-
âîäèëà Òåòÿíà ßêîâëºâà, ÿêà 
íå ìàëà â³äïîâ³äíî¿ îñâ³òè, àëå ¿¿ 
çíàéîì³ òà ÷îëîâ³ê ðîçïîâ³äàþòü, 
ùî «ªâðîïîþ» âîíà æèëà.

— Âîíà â÷èëàñÿ íà Ñàõàë³í³, 
áàòüêè ¿¿ ç Òåðíîïîëÿ. Ï³ñëÿ çà-
ê³í÷åííÿ øêîëè Òåòÿíà ïðè¿õàëà 
â Òåðíîï³ëü òà çàê³í÷èëà ïîë³-
òåõí³÷íèé ³íñòèòóò. Çà îñâ³òîþ — 
³íæåíåð-ìåõàí³ê, àëå ìàëà äóæå 
õîðîøèé ñìàê, — êàæå â³í.

Òåòÿíà ßêîâëºâà çàõîïëþâàëà-
ñÿ êóõíÿìè ñâ³òó ³ êóïóâàëà äóæå 
áàãàòî êíèã òà íå ðàç ¿õ ïåðå÷è-
òóâàëà, à çà ê³ëüêà äåñÿòê³â ðîê³â 
ìàëà ö³ëó á³áë³îòåêó.

Íà æàëü, ñåðöå æ³íêè ïåðåñòàëî 
áèòèñÿ â ëþòîìó 2017 ðîêó, êîëè 
âîíà ïîâåðòàëàñÿ ç â³äïî÷èíêó… 
Íåâäîâç³ çãàñëà ³ «ªâðîïà».

ПРО ВІДОМИХ ГОСТЕЙ 
Ìàéæå âñ³ ïîë³òèêè, ÿê³ ó ñâ³é 

÷àñ çàéìàëè êåð³âí³ ïîñàäè, áó-
âàþ÷è â Òåðíîïîë³, â³äâ³äóâàëè 
«ªâðîïó».

— Êîëè ßöåíþê ïîêèíóâ ïîñò 
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, â³í òàêîæ â³äâ³-

äóâàâ «ªâðîïó», — êàæå Âîëîäè-
ìèð ßêîâëºâ. — Îäíîãî ðàçó â³í 
çàéøîâ ³ ñêàçàâ: «Ïðèâ³ò, ªâðîïà. 
Ùî ó âàñ òóò íîâîãî?» 

Îô³ö³àíò çàïðîïîíóâàâ ïîë³òè-
êó êîòëåòè ç êðîëèêà.

— À ïîçà î÷³ ßöåíþêà íàçèâàëè 
êðîëèêîì. ² ìè íàâ³òü íå ìîãëè 
óÿâèòè, ÿêîþ áóäå ðåàêö³ÿ ïîë³-
òèêà íà çàïðîïîíîâàíó ñòðàâó. Òà 
â³í ëèø óñì³õíóâñÿ ³ ñêàçàâ: «Í³, 
êðîëèêà ¿ñòè íå ìîæíà. Öå ñâÿ-
ùåííà òâàðèíà», — êàæå ÷îëîâ³ê.

Âîëîäèìèð ßêîâëºâ ïðèãàäóº, 
ÿêèì áóâ â³çèò êîëèøíüîãî ãåí-
ïðîêóðîðà Þð³ÿ Ëóöåíêà. Òîä³ 
ïðàâîîõîðîíö³ óâ³éøëè äî «ªâ-
ðîïè» òà ñêàçàëè, ùîá â³äâ³äóâà÷³ 
ïîêèíóëè çàêëàä, ùîá ãàðàíòó-
âàòè áåçïåêó ïîë³òèêó. Ëóöåíêî 
âèñòóïèâ êàòåãîðè÷íî ïðîòè. 

Ùå îäèí ã³ñòü, äîáðå çíàéîìèé 
ïðåêðàñí³é ïîëîâèí³ ëþäñòâà — 
ôðàíöóçüêèé ìîäåëüºð-êóòþð'º, 
ðåâîëþö³îíåð ó ñâ³ò³ ìîäè 1960-õ 
ðîê³â Ïàêî Ðàáàíí. Â³í áóâ ê³ëüêà 
äí³â ó Êèºâ³, à íàçàä ïîâåðòàâ-
ñÿ ÷åðåç Òåðíîï³ëü ³ çóïèíèâñÿ 
ó Ôàéíîìó òà â³äâ³äàâ «ªâðîïó».

— Â³í áóâ ó íàñ ïîíàä òðè ãî-
äèíè. Çàìîâèâ â³í òîä³ ðèáó, ÿêà 
ñóïðîâîäæóºòüñÿ á³ëèì âèíîì, 
àëå Ïàêî Ðàáàíí ïîïðîñèâ íà-
ëèòè éîìó ÷åðâîíîãî, — êàæå â³í.«Європа» на журнальних фото

Òåòÿíà ßêîâëºâà 
óñï³øíî êåðóâàëà 
«ªâðîïîþ», õî÷ 
çà îñâ³òîþ áóëà 
³íæåíåðîì-ìåõàí³êîì. 
Âîíà æèëà ðîáîòîþ 

Ф
О

Т
О

 А
Р

Х
ІВ

 Р
Е

Д
А

К
Ц

ІЇ



13RIA ïëþñ, 2 ÷åðâíÿ 2021ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

СЕРЕДА, 2 червня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 02.15, 
05.10 Новини 
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть»
08.05 Невiдомi Карпати 
08.30 Геолокацiя: Волинь 
09.05 Телепродаж 
11.30 Роздивись 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 05.45 Спорт 
15.20 UA: Фольк. Спогади 
16.25, 22.00 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк»
17.30 #ВУКРАЇНI
18.55 Д/ц «Супер — чуття. 
Особливий загiн» 
19.55, 00.30 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
23.05 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
01.30 Суспiльна студiя. Головне 
02.50 Д/ц «Тваринна зброя» 
03.45 Д/с «Неймовiрнi винаходи» 
04.10 Д/ф «Висота 307.5»

1+1
05.35 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.35 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.45 Т/с «Свати» 
22.50 Т/с «Байки Мiтяя» 
00.30, 01.45 Х/ф «Подiлись 
щастям своїм» 
02.40 Х/ф «Щоденник Симона 
Петлюри»

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 22.05 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Любов трапляється»
14.35 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особливий 
випадок»
18.00, 19.00, 03.50 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 03.05 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Опережая время»
23.50 Т/с «Що робить твоя 
дружина?»
01.50 Х/ф «Господар тайги» 
04.35 «М/ф»

ICTV
04.00 Скарб нацiї 
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей 
04.20 Факти 
04.45, 13.25, 16.15 Т/с «Таємнi 
дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.25 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
10.05 Т/с «Смертельна зброя»
11.50, 13.15, 21.25 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День 
17.00 Х/ф «Снайпер-3»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт Прем'єра 
22.40 Т/с «Менталiст»
00.40 Т/с «Контакт»
02.20 Секретний фронт 
03.05 Я зняв!

СТБ
05.25 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
07.10 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.40 «Слiдство ведуть екстра-
сенси»
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.50, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05 «Один за всiх»

20.15, 22.45 Т/с «Невiрна»
23.00 Т/с «Лiнiя свiтла»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi — Шоу» 
07.35 «Орел i решка» 
10.05, 15.15 Т/с «Надприродне»
11.50 Х/ф «Вовки»
13.30 «У кого бiльше?»
17.00 «Хто зверху?»
19.00 «Аферисти в сiтях»
21.05 Х/ф «Сутiнки. Сага. Новий 
мiсяць»
23.45 Х/ф «Тепло наших тiл»
01.40 «Iмпрув Live Show»
02.25 «Служба розшуку дiтей»
02.30 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Соляна принцеса» 
10.15, 23.15 Т/с «Королi палат» 
11.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 18.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного разу пiд 
Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
00.15, 00.45 Країна У 
01.15 Iгри Приколiв 
02.15 Рятiвники 
03.15 Щоденники Темного
04.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.25 Т/с «Библиотекари»
08.15 Х/ф «Майор Пэйн»
10.05 Х/ф «Великая стена» 
12.00 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
19.25 Т/с «Опер по вызову-2»
20.20 Т/с «Братья по крови»
22.30, 00.10 Т/с «CSI: Место 
преступления»
01.55 Т/с «Ласко»
02.35 «Деньги 2020»
03.35 «Видеобомба-2»
04.15 «102 Полиция» 
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 

ЧЕТВЕР, 3 червня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 02.15, 
05.10 Новини 
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть»
08.05, 01.15 Земля, наближена 
до неба 
08.30 Геолокацiя: Волинь 
09.05 Телепродаж 
11.30 Роздивись 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя 
15.10, 21.45, 00.35, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA: Фольк. Спогади 
16.25 Т/с «Загадковий Доктор 
Блейк»
17.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
18.50, 21.55 Чемпiонат Євро-
пи-2021 з футболу серед молодi 
U21. 1/2 фiналу 
00.45 Д/ц «Свiт дикої природи» 
01.30, 03.05 Суспiльна студiя. 
Головне 
03.00, 04.05, 05.55 Погода 
04.10 Д/ф «Одесити на Донбасi»

1+1
05.35 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.40 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.33 «Проспорт»
20.35 «Чистоnews 2021»
20.40 Т/с «Свати» 
21.45 «Право на владу 2021» 
00.45 Х/ф «Останнiй з могiкан» 
02.55 Х/ф «Вiд сiм'ї не втечеш» 

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 22.05 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Мiй пес Iдiот»
14.35 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особливий 
випадок»
18.00, 19.00, 03.55 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 03.10 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Опережая время»
23.50 Т/с «Що робить твоя 
дружина?»
01.50 Х/ф «П'ять хвилин страху» 
04.40 «М/ф»

ICTV
04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.20 Факти 
04.40, 13.25, 16.15 Т/с «Таємнi 
дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.25 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
10.05 Т/с «Смертельна зброя»
11.50, 13.15, 21.25 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День 
17.00 Х/ф «Снайпер-4: Переза-
вантаження»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi Прем'єра 
22.45 Т/с «Менталiст»
00.40 Т/с «Контакт»
02.25 Анти-зомбi 
03.10 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
07.00 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.30 «Слiдство ведуть екстра-
сенси»
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.45, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «Невiрна»
23.00 Т/с «Лiнiя свiтла»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 «Kids time»
06.05 «М/ф»
06.25 М/с «Том i Джеррi — Шоу» 
07.35 «Орел i решка» 
09.50, 15.15 Т/с «Надприродне»
11.40 Х/ф «Академiя вампiрiв»
13.30 «У кого бiльше?»
17.00 «Хто зверху?»
19.00 «Аферисти в сiтях»
21.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Затемнення»
23.30 Х/ф «П'ятдесят вiдтiнкiв 
сiрого»
02.00 «Iмпрув Live Show»
02.45 «Служба розшуку дiтей»
02.50 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Осляча шкура» 
10.15, 23.15 Т/с «Королi палат» 
11.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 18.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного разу пiд 
Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
00.15, 00.45 Країна У 
01.15 Iгри Приколiв 
02.15 Рятiвники 
03.15 Щоденники Темного
04.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.30 Т/с «Библиотекари-2»
08.20 Х/ф «Экстремалы»
10.10 Х/ф «Детоксикация»
12.05 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
19.25 Т/с «Опер по вызову-2»
20.25 Т/с «Братья по крови»
22.30, 00.05 Т/с «CSI: Место 
преступления»

01.50 Т/с «Ласко»
02.35 «Деньги 2020»
03.35 «Видеобомба-2»
04.15 «102 Полиция» 
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 

П`ЯТНИЦЯ, 4 червня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 02.15, 
05.10 Новини 
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть»
08.05 Земля, наближена до неба 
08.30 Геолокацiя: Волинь 
09.05 Телепродаж 
11.30 Роздивись 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA: Фольк. Спогади 
16.25, 22.00 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк»
17.30, 00.35 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Супер — чуття. 
Особливий загiн» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої природи» 
23.05, 04.40 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
00.30, 03.05 Погода 
01.00, 04.10 #ВУКРАЇНI
01.30, 03.10 Суспiльна студiя. 
Головне 

1+1
05.30 «Свiтське життя. 2021»
06.20 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.45 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Одруження наослiп 7»
22.25 «#Гуднайтклаб 2021»
23.05 Х/ф «Халк»
01.40 Х/ф «Останнiй з могiкан» 
03.25 Х/ф «Жах Амiтiвiлля»

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 23.00 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Пробач, хочу з тобою 
одружитися»
14.35, 00.45 «Вещдок»
16.30 «Вещдок. Особливий 
випадок»
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «007: Квант Мило-
сердя»
02.30 «Жди меня. Україна»
03.35 «Орел i Решка. 
Дива свiту» 

ICTV
04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей 
04.25, 00.55 Факти 
04.50, 13.35 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя»
11.55, 13.15 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День 
15.35, 16.15 Секретний фронт 
16.55 Х/ф «Снайпер-7: Iдеальне 
вбивство»
18.45 Факти. Вечiр 
20.10 Дизель-шоу
22.50 Скетч-шоу «На трьох-10» 
16+ Прем'єра 
23.55 Скетч-шоу «На трьох»
01.20 Х/ф «Снайпер-5: Спад-
щина»
03.05 Я зняв!

СТБ
05.20 Т/с «Тiнь кохання»
09.00 «Холостяк»
13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
20.15, 22.45 Т/с «Продається 
будинок iз собакою» 
00.55 Х/ф «Iдеальний чоловiк» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi — Шоу» 
07.35 «Орел i решка» 
09.30 «Хто проти блондинок?»
13.00 «Аферисти в сiтях»
16.00 «Де логiка?»
17.00 Х/ф «Я, Франкенштейн»
19.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiта-
нок: Частина 1»
21.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiта-
нок: Частина 2»
23.00 Х/ф «П'ятдесят вiдтiнкiв 
темряви»
01.40 «Iмпрув Live Show»
02.30 «Служба розшуку дiтей»
02.35 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Рапунцель» 
10.15, 23.15 Т/с «Королi палат» 
11.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 18.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного разу пiд 
Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
00.15, 00.45 Країна У 
01.15 Iгри Приколiв 
02.15 Рятiвники 
03.15 Щоденники Темного
04.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.10 Х/ф «Тайна Майа» 
08.05 Х/ф «Леди Ястреб» 
10.25 Х/ф «Бандитки» 
12.15 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Ультиматум Борна»
21.45 Х/ф «Эволюция Борна»
00.10 Х/ф «Последствия»
02.15 «Деньги 2020»
03.15 «Видеобомба-2»
03.50 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.15 «102 Полиция» 
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 

СУБОТА, 5 червня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.45, 
03.35, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.05 Д/ц «Дикуни. Дикi забави 
в зоопарку Сан-Дiєго» 
08.30, 14.30, 20.20 Д/ц «Боротьба 
за виживання» 
09.05 Телепродаж 
09.35 Вiзуальний код 
10.10 #ВУКРАЇНI
10.40 Х/ф «Свята сiм'я» 1, 2 с. …
15.00 UA: Фольк. Спогади 
16.05 Концерт. Нiна Матвiєнко та 
та Дмитро Андрiєць 
17.05 Мiста та мiстечка 
17.20, 19.55, 05.05 Д/ц «Дикi 
тварини» 
18.00 Х/ф «Вавилон ХХ» 
21.25 Пишемо iсторiю. Лiто-осiнь 
1939 
21.50 Пишемо iсторiю. Правда та 
мiфи про II Свiтову 
22.05 Пишемо iсторiю. Операцiя 
Вiсла 
22.20 Пишемо iсторiю. Україна 
пiд час II Свiтової вiйни 
22.30 Д/с «Секрети iсторiї. Пор-
трети». Агата Крiстi — непокiрна 
королева злочину 
01.10 Х/ф «Ярослав Мудрий» 
1, 2 с.
04.55 Невiдомi Карпати 
05.30 Погода 

1+1
05.25, 19.30 ТСН 

06.05, 07.00 «Життя вiдомих 
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 18.30 «Свiт навиворiт»
13.55, 15.00, 16.05, 17.10 Т/с 
«Свати» 
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 «Вечiрнiй квартал»
22.15 «Жiночий квартал»
23.20, 00.20 «Свiтське життя. 
2021»
01.20 Х/ф «Подiлись щастям 
своїм» 

IНТЕР
05.15 «Телемагазин»
05.45 «М/ф»
06.45 «Слово Предстоятеля»
06.50 Х/ф «Як прогуляти школу 
з користю» 
09.00 «Готуємо разом. Домашня 
кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
12.00 Х/ф «Гусарська балада» 
14.00 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi» 
16.00 Т/с «Не жiноча робота»
20.00, 02.15 «Подробицi»
20.30 «Мiсце зустрiчi»
22.10 Т/с «Не було б щастя» 
02.45 Х/ф «Пригоди Електронiка» 

ICTV
04.30 Скарб нацiї 
04.35 Еврика!
04.45 Факти 
05.10 Не дай себе обдурити 
05.55 Громадянська оборона 
06.50 Анти-зомбi 
07.45 Х/ф «Снайпер-2»
09.30 Х/ф «Снайпер-3»
11.05, 13.00 Х/ф «Снайпер-4: 
Перезавантаження»
12.45 Факти. День 
13.10 Т/с «Пес»
16.30 Х/ф «Професiонал»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Смертельнi перегони»
21.05 Х/ф «Смертельнi пере-
гони-3»
23.05 Х/ф «Смертельнi пере-
гони-2»
01.00 Т/с «Таємнi дверi»
02.45 Я зняв!

СТБ
05.25, 10.50 Т/с «Невiрна»
07.55 «Неймовiрна правда про 
зiрки»
17.00 «Хата на тата»
19.00 «МастерШеф Професiо-
нали»
22.35 «СуперМама»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Вар'яти»
08.20, 10.00 «Kids time»
08.25 М/ф «Лови хвилю 2: 
Хвилеманiя» 
10.05 «Орел i решка. Земляни» 
11.00 «Орел i решка. Чудеса 
свiту» 
12.00 «Орел i решка» 
14.00 Х/ф «Cутiнки»
16.25 Х/ф «Веном»
18.15 Х/ф «Першому гравцю 
приготуватися»
21.00 Х/ф «Людина-павук» 
23.35 Х/ф «Арахнофобiя»
01.40 «Iмпрув Live Show»
02.30 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.50 М/ф «Лiсова братiя» 
11.20 М/ф «Ранго» 
13.20 Х/ф «Снiгова королева» 
15.10 Х/ф «Монте Карло» 
17.15 Х/ф «Зачарована Елла» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
23.00 Х/ф «Вiд сiм'ї не втечеш» 
01.00 Панянка-селянка 
02.40 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2019»
08.00 «Джедаи 2020»
09.25 «Затерянный мир»
13.25 Х/ф «Лучшие из лучших-1»
15.20 Х/ф «Лучшие из лучших-2»
17.20 Х/ф «Лучшие из лучших-3»
19.10 Х/ф «Лучшие из лучших-4»

21.00 Х/ф «Пятый элемент»
23.20 Х/ф «Солдаты неудачи»
01.35 Т/с «Ласко»
02.20 «Видеобомба-2»
03.15 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 

НЕДIЛЯ, 6 червня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.30, 
03.35, 05.35 Новини 
07.15 М/ф 
08.15 Погода 
08.20 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви 
в Українi 
13.30 Незвiдана Україна 
14.35 Телепродаж 
15.05 Країна пiсень 
16.10 Концерт. Анатолiй Гнатюк 
17.00 Х/ф «Мiй найкращий 
роман»
18.50 Д/ц «Хижаки пiдводного 
свiту» 
19.50 Пишемо iсторiю. Лiто-осiнь 
1939 
20.05 Пишемо iсторiю. Правда та 
мiфи про II Свiтову 
20.20 Пишемо iсторiю. Операцiя 
Вiсла 
20.45 Пишемо iсторiю. Україна 
пiд час II Свiтової вiйни 
21.30 Дорога до Токiо 
21.50 Чемпiонат Європи-2021 з 
футболу серед молодi U21. Фiнал 
00.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
00.55 Х/ф «Вавилон ХХ» 
02.30 Д/ф «Клiтка для двох» 
04.55 Невiдомi Карпати 

1+1
05.00 ТСН: «ТСН-Тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45, 10.55 «Мандруй Україною з 
Дмитром Комаровим»
12.05, 03.45 «Свiт навиворiт»
18.15 «Українськi сенсацiї 2021»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Поїздка в Америку» 
23.20 Х/ф «Помiнятися мiсцями» 
01.50 Х/ф «Навколо свiту 
за 80 днiв» 

IНТЕР
06.05 Х/ф «Белль i Себастьян» 
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 «Iнше 
життя»
13.30 «Вещдок. Опережая время»
18.00 Х/ф «007: Квант Мило-
сердя»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi» 
23.55 Х/ф «Гусарська балада» 
01.50 «Вещдок»

ICTV
04.00 Я зняв!
05.15 Скарб нацiї 
05.25 Еврика!

05.30 Факти 
05.55 Не дай себе обдурити 
07.45 Бiльше нiж правда 
08.35, 11.20 Громадянська 
оборона 
09.30 Анти-зомбi 
10.25 Секретний фронт 
12.10, 13.00 Х/ф «Професiонал»
12.45 Факти. День 
14.40 Х/ф «Смертельнi перегони»
16.40 Х/ф «Злочинець»
18.45 Факти тижня 
20.35 Х/ф «Роман з каменем»
22.45 Х/ф «Богемна рапсодiя»
01.25 Х/ф «Одного разу… 
у Голiвудi»

СТБ
05.20 «Невiдома версiя. Вiрнi 
друзi»
05.50 «Невiдома версiя. За двома 
зайцями»
06.30 Х/ф «Три плюс два» 
08.15 Х/ф «Максим Перепелица» 
10.00 «МастерШеф Професiо-
нали»
13.15 «Хата на тата»
15.10 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть екстра-
сенси»
20.00 «Один за всiх»
23.10 «Таємницi ДНК»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 01.40 «Вар'яти»
06.25 «Таємний агент»
07.40, 09.20 «Kids time»
07.45 М/ф «Том i Джеррi» 
09.25 Х/ф «Сутiнки. Сага. Новий 
мiсяць»
11.50 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Затемнення»
14.10 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiта-
нок: Частина 1»
16.20 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiта-
нок: Частина 2»
18.20 Х/ф «Людина-павук 2» 
21.00 Х/ф «Людина павук 3: 
Ворог у вiдбиттi» 
23.50 «Improv Live Show»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.45 М/ф «Король Сафарi» 
12.15 Х/ф «Про рибалку та його 
дружину» 
13.30 Х/ф «Зачарована Елла» 
15.15 Х/ф «Вiд сiм'ї 
не втечеш» 
17.15 М/ф «У пошуках Немо» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
23.00 Х/ф «Трiшки вагiтна»
01.20 Панянка-селянка 
03.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2019»
09.00 «Джедаи 2020»
10.20, 01.00 «Затерянный мир»
13.20 Т/с «Библиотекари-2»
16.55 Х/ф «Заложница-3»
19.00 Х/ф «Воздушный 
маршал»
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» 
23.15 Х/ф «Следопыт»
02.00 «Видеобомба-2»
04.10 «Лучшее»
04.15 «102 Полиция» 
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 
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íà ïðèíåñëà ç âóëèö³, äå çíàéøëà? 
×è ìîæíà éîãî ñàìîìó íîñèòè ÷è 
ïðîäàòè? Ùî ç íèì ðîáèòè? Áî º 
÷èìàëî çàáîáîí³â ç öüîãî ïðèâîäó.

— Ìè æèâåìî â ÕÕ²-ìó ñòîë³ò-
ò³. ² ÿêùî ìè çíàéøëè õðåñòèê, ÷è 
íàâ³òü ³íøó ö³ííó ð³÷, íàïèø³òü 
ïðî öå â ñîöìåðåæàõ. ª áàãàòî 
ãðóï, äå ëþäè øóêàþòü-â³ääà-
þòü ùîñü. Íàéïåðøå ðîçêàæ³òü 
ïðî òå, ùî çíàéøëè. ßêùî öå 
â ñåë³ — ïðèíåñ³òü â öåðêâó. Ñêà-
æ³òü ³, ìîæëèâî, çíàéäåòüñÿ òîé, 
õòî éîãî çàãóáèâ. Ìîæëèâî, öÿ 
ð³÷ íå äóæå êîøòîâíà, àëå äëÿ 
êîãîñü âîíà ìîæå áóòè äîðîãà. 
Òðåáà ïîñòàðàòèñü ïîâåðíóòè ¿¿. 
Ó âåëèêîìó ì³ñò³, ìîæëèâî, öå 
âàæ÷å áóäå çðîáèòè, àëå âñå îäíî: 
«Õòî ñòóêàº — òîìó â³ä÷èíÿþòü».

— ßê ïðàâèëüíî äàðóâàòè õðåñ-
òèê? ×è ìîæíà òàê âèñëîâèòè ñâî¿ 
ïîáàæàííÿ äëÿ ëþäèíè?

— ßêùî áà÷èìî, ùî íàø äðóã 
º õðèñòèÿíèí, ÿêèé â ïîâñÿêäåí-
í³ âèçíàº Áîãà ³ íå ìàº íà øè¿ 
õðåñòèêà — âàðòî çàïèòàòè: «×è 
ìîæíà òîá³ ïîäàðóâàòè õðåñòèê?», 
ùîá ëþäèíà ïîò³ì íå òðèìàëà 
éîãî ó øóõëÿäàõ. ßêùî ëþäèíà 
ïîãîäæóºòüñÿ, ÷óäîâî.

Àëå ÿêùî ìè áà÷èìî, ùî ëþ-
äèíà íîñèòü íà øè¿ ñâ³é çíàê 
çîä³àêó, ³íø³ ïðèêðàñè ÷è íà-
â³òü ê³ëüêà õðåñòèê³â — ðîáèòè 
öüîãî íå âàðòî. Öå áåç ïîòðåáè. 
×àñòî áà÷èìî, ùî õðåùåí³ áàòü-
êè äàðóþòü äèòèí³ õðåñòèê. Öå 
ãàðíà òðàäèö³ÿ: äèòèíà áóäå ìàòè 
ñâîºð³äíèé îáåð³ã. Ãîëîâíå, àáè 
ö³ ïîäàðóíêè âèêîðèñòîâóâàëèñü 
çà ïðèçíà÷åííÿì.

— Ùî ðîáèòè, ÿêùî çàãóáèâ 
õðåñòèëüíèé õðåñòèê àáî ñâ³é, ùî 
íîñèø? Áî º çàáîáîíè, ÷åðåç ÿê³ 
ëþäè áîÿòüñÿ, ùî ¿õ ìîæóòü âèêî-
ðèñòàòè ó çëèõ ö³ëÿõ ³ ïðîêëüîíè 
íàêëàäàòè.

— Ñïîêîíâ³êó áóëà áîðîòüáà 

ÐÅË²Ã²ß

ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 

097– 161-41-50 

Ïèòàííÿ î. Îëåêñ³þ ìè ïðî-
ñèëè çàëèøàòè íà íàøîìó ñàéò³. 
Îáðàëè íàéö³êàâ³ø³ ç íèõ. ßêùî 
âè ìàºòå ùî çàïèòàòè — ïèø³òü 
ó êîìåíòàðÿõ.

— Ùî îçíà÷àº õðåñòèê íà ãðóäÿõ 
äëÿ õðèñòèÿí? ×è ìîæíà íå íîñèòè 
éîãî, ÿêùî òè â³ðíèé?

— Íîñ³ííÿ õðåñòèê³â íà ò³ë³ 
ïðèæèëîñü íå òàê äàâíî: ó ÷àñè 
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Áàãàòî õðè-
ñòèÿí íîñÿòü ¿õ, à áàãàòî — í³. 
Öå îñîáèñòå ð³øåííÿ êîæíîãî. 
ª çîâí³øíº áîãîøàíóâàííÿ, 
º âíóòð³øíº, ÿêîãî íå ìîæíà 
ïðîÿâèòè. Ïðàâîñëàâí³ òà êàòî-
ëèöüê³ õðèñòèÿíè íîñÿòü ³êîíêè 
òà õðåñòèêè. Ó ³íøèõ òå÷³ÿõ òàêî¿ 
òðàäèö³¿ íåìàº. Âîíè íàçèâàþòü 
öå ³äîëîïîêëîíñòâîì.

— ×è ìàþòü ó öåðêâ³ ïðè õðå-
ùåíí³ äàâàòè õðåñòèê äèòèí³? Ùî 
ðîáèòè, ÿêùî éîãî çàãóáèëè?

— Òàê, ïðè òà¿íñòâ³ õðåùåííÿ 
ñâÿùåííèêè ó áàãàòüîõ öåðêâàõ 
äàðóþòü õðåñòèê äèòèí³. Â³ä 
ñàìîãî äèòèíñòâà ëþäèí³ ïðè-
âèâàºòüñÿ òàêå áîãîøàíóâàííÿ. 
ßêùî õðåñòèê çàãóáèëè — í³÷î-
ãî ñòðàøíîãî â òîìó íåìàº. Óñ³ 
ïåðåñòîðîãè — öå çàáîáîíè. ª 
ëþäñüêèé ôàêòîð. ßêùî çàãó-
áèâñÿ äèòÿ÷èé õðåñòèê — í³÷îãî 
ñòðàøíîãî â òîìó íåìàº.

— Õðåñòèê ìàº áóòè îñâÿ÷åíèì? 
×è ìîæíà çí³ìàòè õðåñòèê, êîëè 
êóïàºøñÿ, ëÿãàºø ñïàòè?

— Òàê, º ÷èí îñâÿ÷åííÿ, áëà-
ãîñëîâåííÿ õðåñòèêà. Òîìó êðà-
ùå íîñèòè ¿õ îñâÿ÷åíèìè. Ùîäî 
äðóãîãî ïèòàííÿ, òî ÿêùî õðåñ-
òèê íå çàâàæàº ñïàòè ÷è ìèòèñü, 
òî éîãî ìîæíà íå çí³ìàòè. Óñå 
çà áàæàííÿì. Öåðêâà ùîäî öüîãî 
íå ìàº í³ÿêèõ çàñòåðåæåíü.

— ßê³ õðåñòèêè äëÿ ïðèêðàñ, 

à ÿê³ äëÿ çàõèñòó? ×è ìîæå â³í 
áóòè ÿêî¿ñü íåçâè÷àéíî¿ ôîðìè ³ 
÷è îáîâ'ÿçêîâî ìàº áóòè íà íüîìó 
ðîçï'ÿòòÿ?

— Ñêàæó òàê, áàãàòî ëþäåé 
íîñÿòü õðåñòèêè, àëå íå æèâóòü 
ïî-õðèñòèÿíñüêè. Áàãàòî ëþäåé 
ìàþòü êóëîí÷èêè, àëå íå çíàþòü, 
ùî òàêå â³ðà. Íîñ³ííÿ õðåñòèêà ³ 
õðèñòèÿíñòâî ìàº äåÿê³ ðîçá³æíî-
ñò³. Òîáòî öå º ïèòàííÿ ãëèáîêî 
ô³ëîñîôñüêå. Äëÿ êîãîñü öå º 
ïðèêðàñà, äëÿ êîãîñü ïîäàðóíîê 
ìàìè íà ïàì'ÿòü, à äëÿ êîãîñü — 
ä³éñíî ñèìâîë Õðèñòîâèõ òåðï³íü. 
Çâè÷àéíî, äëÿ ëþäåé, ÿê³ æèâóòü 
ó â³ð³, õðåñòèê áóäå çàõèñòîì, îáî-
ðîíîþ ³ ñïàñ³ííÿì. ² âîíà áóäå 
íå ò³ëüêè íà çåìë³ ç õðåñòèêîì, 
à ³ íà íåá³.

Ùîäî ðîçï'ÿòòÿ. Õðåñòèê 
ñïîêîíâ³êó áóâ ïðîñòî õðåñòè-
êîì: äâ³ ÷àñòèíêè äåðåâà, çáèò³ 
äî êóïè. Óæå çàðàç ìè ÷àñòî áà-
÷èìî õðåñòèêè ç ðîçï'ÿòòÿì. ßê 
ñèìâîë òîãî, ùî ²ñóñ â³ääàâ æèò-
òÿ çà ëþäåé. ×àñòî ïðîòåñòàíòè 
çàêèäàþòü íàì: íå ðîçïèíàéòå 
Õðèñòà ùå ðàç. Àëå Õðåñò — öå 
ñèìâîë ñïàñ³ííÿ.

— ×àñòî õðåñòèêè ñòàþòü ÷àñòè-
íîþ ïðèêðàñ íà ñåðåæêàõ, áðàñëå-
òàõ ÷è ïåðñòåíÿõ. Ùî öåðêâà äóìàº 
ïðî öå? ¯õ ìîæíà òàê íîñèòè?

— Öå âæå â ïåâí³é ì³ð³ íàðóãà 
íàä çíàêîì õðåñòà. ßê áè íå áóëî, 
õðåñò — ñèìâîë ñïàñ³ííÿ íà ìî-
ëèòîâíèõ áóäèíêàõ, öåðêâàõ, 
íà ìîíàñòèðÿõ ñòîÿòü õðåñòè. ² 
ïîâòîðþñü: öå ñèìâîë ñïàñ³ííÿ. 
ßêùî ìè áóäåìî íîñèòè éîãî 
íà âóõàõ, íà ðóêàõ, ³íêîëè áà÷èìî 
íàâ³òü íà íîñ³ — öå íå º äîáðå. 
Öå âæå íàãàäóº ñàòàí³çì, áî ñàòà-
í³ñòè ðîáëÿòü íàðóãó íàä õðåñòîì. 
À õðèñòèÿíè ìàþòü íîñèòè éîãî 
ïîáîæíî íà ãðóäÿõ.

— Ùî ðîáèòè, ÿêùî çíàéøîâ 
õðåñòèê, àáî, äî ïðèêëàäó, äèòè-

РЕКЛАМА

ЯКІ ХРЕСТИКИ НЕ МОЖНА НОСИТИ 
ТА ЯКІ ІКОНИ МАЮТЬ БУТИ ВДОМА
Запитуємо  Хрестик або кулон з 
іконкою на тілі носять чимало християн. 
Священник Олексій Філюк пояснює, 
як обрати хрестик, як правильно його 
дарувати та які ікони мають бути в будинку

«Áàãàòî íîñÿòü 
õðåñòèêè, àëå 
íå æèâóòü ïî-
õðèñòèÿíñüêè. Ìàþòü 
êóëîí÷èêè, àëå íå 
çíàþòü, ùî òàêå â³ðà» 

Питання до священника ви можете залишати на нашому 
сайті 20minut.ua 
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äîáðà ³ çëà. Àëå ÿêùî ìè áóäåìî 
öüîìó íàäàâàòè çíà÷åííÿ — ìè öå 
³ îòðèìàºìî. Áóäåìî áîÿòèñü ÷îð-
íîòè — âîíà ³ áóäå íà íàñ âïëè-
âàòè. ßêùî áóäåìî âïåâíåíî éòè 
ç õðåñòîì, òî í³÷îãî íå ñòðàøíî, 
³ âñå, ùî ìîæóòü ïîãàíîãî äëÿ 
íàñ ðîáèòè, íå ñòðàøíå. Íàøà 
íàä³ÿ — íà õðåñòà.

— Ðîçêàæ³òü ïðî ³êîíè â õàò³, 
â áóäèíêó. ×è ìàº áóòè â êîæí³é 
ê³ìíàò³ ³êîíêà?

— Öå íå îáîâ'ÿçêîâî. Ëþäèíà 
ìîæå ìàòè ìàëåíüêå ðîçï'ÿò-
òÿ â îäí³é ³ç ê³ìíàò ³ æèòè 
ïî-õðèñòèÿíñüêè. À ìîæå áóòè 
òàêå, ùî ëþäèíà ìàº óñ³ ñò³íè 
âäîìà çàâ³øàí³ ³êîíàìè ³ ðóøíè-

êàìè, à æèòè íå ÿê õðèñòèÿíèí: 
êëÿñòè, ñâàðèòèñü, îáðàæàòè. Öå 
íå º äîáðå. Öå ñïðàâà êîæíîãî.

— ª îñîáëèâ³ ³êîíè, ÿê³ âè á 
ïîðàäèëè ìàòè âäîìà?

— Ìàº çíàõîäèòèñü â õàò³ 
ðîçï'ÿòòÿ ÷è ³êîíà Ñïàñèòåëÿ. Òà-
êîæ øëþáí³ ³êîíè ìàþòü çáåð³ãà-
òèñÿ âäîìà. Â³äïîâ³äíî, ò³ ³êîíè, 
ç ÿêèìè ëþäè â³í÷àþòüñÿ, ìàþòü 
áóòè âäîìà.

— Âîíè îáîâ'ÿçêîâî ìàþòü áóòè 
îñâÿ÷åíèìè?

— Òàê, ³êîíè áëàãîñëîâëÿþòüñÿ: 
áî ë³òîãðàô³ÿ òà äåðåâî íà ðàìö³ 
ùå íå º ³êîíîþ. ²êîíîþ âîíà ñòàº 
ï³ñëÿ îñâÿ÷åííÿ â õðàì³. ²íàêøå 
öå ïðîñòî çîáðàæåííÿ.
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***
— Скажи, Лесю, в тебе є ну хоч 
щось хороше?
— Апетит у мене хороший…

***
Професор — студенту на іспиті:
— Які ви знаєте види пологів?
Студент:
— Передчасні, запізнілі, непра-
вильні.
Професор:
— Докладніше, будь ласка.
Студент:
— Передчасні — за рік до весілля, 

запізнілі — через три роки після 
смерті чоловіка, неправильні — коли 
замість дружини народжує сусідка.

***
— Вовочко, де твій шкільний 
щоденник?
— Його Микола взяв. Батьків 
лякати буде.

***
— Привіт, подруго, як справи?
— Як тобі сказати… Доводиться 
щодня спілкуватися з адвокатом.
— Щось серйозне сталося?
— Я вийшла заміж за адвоката.

***
— У вас в школі батьківські збори 
проводять?

— Ні, ми гроші просто через дітей 
передаємо.

***
Дружина пиляє чоловіка:
— Вчора ти сказав, що я легковаж-
на, скажи, що ти шкодуєш про це!
— Дорога, я шкодую, що ти легко-
важна!

***
Багаторічні спостереження за від-
відувачами зоопарку дали мавпам 
неспростовні докази того, що 
в них і людей спільні предки.

***
Заходить дівчина до лікаря. Він їй:
— Роздягайтесь за ширмою.
Та роздяглася і вийшла, закрива-

ючи руками все, що тільки можна 
було закрити.
Лікар:
— Дівчино, ну що ви, я ж профе-
сійний лікар, тому мене абсолют-
но не хвилює ваше ніжне, тепле, 
солодке, молоде тіло…

***
Циганський шахіст вважає, що 
партія програна, якщо він втратив 
обох коней.

***
Сусідка — сусіду:
— Заходьте до мене, чайку поп'ємо.
— Із задоволенням.
— А от щодо задоволення домови-
мося окремо.

ÐÎÇÂÀÃÈ
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ОВЕН Для Овна червень 
буде досить мобілізуючим 
та активним місяцем. Хоча 

наприкінці місяця Овнам потрібно ре-
тельніше планувати свої плани. Тому 
що до середини липня можуть бути 
певні непередбачувані перешкоди. 

ТЕЛЕЦЬ Для переважної 
більшості Тельців кінець 
весни-початок літа буде вда-

лим у фінансовому становищі. А ще 
в плані чогось нового: утворення 
сім'ї, будівництва, відкриття власної 
справи. Особливо після 10-го черв-
ня і впродовж майже цілого літа. 

БЛИЗНЮКИ Для Близнюків 
літо цього року досить 
перспективне. У багатьох 

зміниться особисте життя, бо вони 
будуть переінакшувати свої думки 
та переорієнтовувати напрямки 
у роботі. Близнята можуть здобути 
цікаві знайомства, наприклад, під 
час подорожей. 

РАК Червень треба пере-
бути в спокої. Декому варто 
усамітнитись, аби оцінити 

власні вчинки та обдумати плани. 
Певну оцінку треба дати і стосункам, 
які у вас є. До 25 червня не бажано 
братися за важливу роботу і навіть 
подорожувати на далекі відстані. 

ЛЕВ Левів чекає тривожне 
літо, бо їм захочеться мати 
більше, ніж дозволяють їх 

можливості. І через це їх стан може 
бути сумбурним, особливо напри-
кінці червня і впродовж липня. 

ДІВА Для Дів літо пройде 
надто швидко. Воно буде 
"налягати" проблемами, 

які не зможуть швидко вирішитись. 
Також ви можете зробити помилки 
через поспіх. Але оскільки цей 
знак відмічається наполегливістю, 
у багатьох випадках вона допоможе 
здобути перемогу. 

ТЕРЕЗИ Майже впродовж 
всього літа на представників 
цього знака не чекають ви-

пробування. Якщо травень не був вда-
лим, то у червні наслідки ще можуть 
відчуватись. Але загалом вони мають 
почуватись гармонійно з життям.

СКОРПІОН У червні 
Скорпіони можуть відчувати 
невпевненість в собі. Можуть 

зруйнуватись ваші стосунки з коле-
гами. Конфлікти на роботі почнуть 
викликати переживання. Кінець літа 
буде більш сприятливим для вас. Він 
ознаменується важливою подією.

СТРІЛЕЦЬ Активний 
Стрілець має використати це 
літо на повну. Не зважаючи 

на труднощі, йдіть до мети та реа-
лізовуйте плани. Якщо напередодні 
ви мали неприємності, то зараз доля 
може підкинути кращий варіант, 
аніж ви втратили. 

КОЗЕРІГ Впродовж червня 
вам доведеться долати труд-
нощі. Ви можете переживати 

фінансові труднощі та складнощі 
в роботі. Червень буде переможним. 
Ви не повинні поступатись своїм 
принципам. 

ВОДОЛІЙ Зараз Водолії по-
винні помірковано спланува-
ти літо так, щоб не прогаяти 

сонячний час та використати світлі 
дні недарма. Вам не завадить трохи 
самовпевненості. Ви можете досяг-
нути чимало вершин, які раніше вам 
здавались нереальними.

РИБИ Початок літа для Риб 
може бути неясним. У сім'ї 
можуть бути непорозуміння, 

тривоги. На роботі до вас буде підви-
щена вимогливість. Непорозуміння 
вас чекають і у стосунках з друзями. 
Дехто може втратити дорогих людей. 
У серпні на вас чекає перемога, яка 
відкриє нову стежку в житті. 

Гороскоп 
від Івана 
Круп'яка

АНЕКДОТИ

Мама іменинника оголошує 
гостям:
— У нас сьогодні багато призів: 
за кращу пісеньку, за вірш, 
за лічилку…
А спеціальний приз — цілу ко-
робку "Снікерса" — отримає той 
з вас, хто першим піде додому!

***
— Найкращий подарунок — це 
враження!
— Мене дуже вражають гроші.

***
— Дорогий, давай одружи-
мось: не хочеш по любові, 
давай за розрахунком.
— А який тут розрахунок?
— Одружишся і ми в розрахунку.

***
— Він поганий лікар.
— Чому?
— Я бачив, як він сам купував 
в магазині коньяк!

***
— На море їдеш зі своєю дру-
жиною?
— Ні, в путівці написано, що 
все включено.

***
Зустрічаються двоє:
— О, я чув у тебе вже семеро 
дітей!
— Та, якось так вийшло. Спо-
чатку не хотів цим займатися, 
а потім втягнувся.

***
Дружина відправила чоловіка 
погуляти з дитиною. Через 
деякий час з вулиці доноситься 
крик малюка.
— Що відбувається з дитиною?

— Не знаю, як бути, дорога, але 
він вирив у піску ямку і тепер 
вимагає, щоб я відніс її додому.

***
Ви навіщо на роботу ходи-
те? У вас що, вдома інтернет 
не працює?

***
Хочете зробити приємне своїй 
колишній? Випадково зустрінь-
те її на вулиці біля сміттєвих 
баків, немитим, неголеним 
і в порваному одязі. Для 
особливого ефекту приємності 
почніть ритися в баках!

***
Продаю автомобільні диски, 
комплект.
Дзвонять вже кілька людей:
— А продасте два з чотирьох?
Я їм і відповідаю:
— Так купіть чотири, а потім два 
продасте.
— Нє, ну як я потім продам 
два?
— Ну, а як я потім продам 
два?!..

***
— Скажи чесно, у тебе хтось 
був до мене?
— Ти що?! У мене і тебе ще 
не було!..

***
— Вона мені зрадила цієї ночі.
— А ти що?
— Я помстився їй тиждень тому.

***
Ви помітили, що продажність 
жінок обурює чоловіків лише 
до тих пір, поки ці жінки їм 
не по кишені?

ФОНТАН

СПІВУЧКА

АЛЕЯ ПАРКУ

РЕКЛАМА

З одного ракурсу

Як змінився парк 
Нацвідродження

БУЛО:
Раніше в центрі парку був фонтан 
«Олімпіада». В ньому, як і нині, 
любили купатися діти

СТАЛО:
Старий фонтан замінили на новий – 
сучасний. Тепер там люблять бігати 
діти у спекотну пору

БУЛО:
На сцені проходили різні заходи 
та концерти 

СТАЛО:
За роки незалежності сцена 
майже не змінилася. З’явився 
лише напис та герб міста 

БУЛО:
Раніше дерева були нижчими і з 
парку було помітно мікрорайон 
«Сонячний» 

СТАЛО:
Тепер дерева розрослися. 
За ними майже не видно 
прилеглих будинків


