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Прем’єр пообіцяв, 
що “президентську тисячу” 
пенсіонерам виплатять 
до кінця квітня

– Ми почали додаткові виплати пенсіонерам, яким за 80 
років. З наступного тижня будемо доплачувати по 1000 гри-
вень тим, у кого пенсія нижча 5000 гривень. І до кінця квіт-
ня ці гроші отримають усі такі пенсіонери”, – розповів Де-Де-
нис Шмигальнис Шмигаль.

Потреба у доплаті 1 тисячі гривень пенсіонерам, що отри-
мують менше 5 тисяч гривень на місяць, вимагатиме додат-
кових видатків із бюджету в розмірі 10,02 мільярда гривень.

У Мінекономіки заявили, 
що дефіциту хліба не буде

– До того, як почне надходити збіжжя (рослини та зерно 
хлібних злаків) з нового врожаю, у нас буде 3 млн. тонн пше-
ниці – у 2 рази більше, ніж минулого року, що повністю за-
безпечить нам продовольчу безпеку. Тому ніякого дефіциту 
хліба не буде, – заявив міністр економіки Ігор Петрашко Ігор Петрашко.

Нагадаємо, три тижні тому був ріст цін за певними товар-
ними позиціями, який вдалося зупинити. У міністерстві по-
яснили зростання цін сезонним характером.

– Щороку перед Великоднем відбувається ріст цін на ок-
ремі продукти. Але непередбачуваних стрибків не було й 
не буде. Друге – це девальвація гривні. Третя причина – це 
спекулятивний елемент, над подоланням якого ми вже пра-
цюємо, – прокоментували у міністерстві.

“Укрзалізниця” не планує піднімати 
ціни на квитки після карантину

– Тарифів ще не змінювали... Поки що підвищення тари-
фів із пасажирських перевезень як не планувалося, так і не 
планується. Зрозуміло, що до цього питання необхідно буде 
підходити в майбутньому. Але коли, я поки що вам не скажу. 
Тим більше, що наразі пасажирські перевезення у нас не 
здійснюються”, – повідомив Владислав КриклійВладислав Криклій.

Він додав, що “нам бракує закону про незалежного регуля-
тора у сфері транспорту, щоби тарифи встановлювались ним”. 
“Це нам суттєво спростило би життя і не мало би якогось полі-
тичного присмаку й підтексту”, – додав міністр інфраструктури.

Зеленський пообіцяв 
мільйон доларів винахіднику 
вакцини від коронавірусу 

– Я вам відкрию секрет. Президент попросив мене, щоб 
я написав листи до наших академіків і пообіцяв, що коли 
хтось винайде вакцину або ліки, то отримає, не знаю, з яко-
го фонду, мінімум мільйон доларів, – сказав Віктор ЛяшкоВіктор Ляшко.

Заступник міністра охорони здоров’я очікує, що COVID-19 
стане сезонним захворюванням і повертатиметься цикліч-
но, але Україна та решта країн будуть краще підготовлені до 
його спалахів. Нагадаємо, раніше відомий кіноактор Джекі 
Чан пообіцяв нагороду в мільйон юанів розробникам ліків 
від короновірусу.

У Міністерстві економіки повідомили, що наразі 
внутрішній продовольчий ринок наповнений усі-
ма категоріями товарів, а цінова ситуація є ста-
більною і контрольованою.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до 
кінця квітня всі пенсіонери, у яких пенсія нижча 
5 тисяч гривень, отримають доплату в розмірі 1 
тисячі гривень.

“Укрзалізниця” не планує підвищувати тарифів 
на проїзд у пасажирських поїздах після скасу-
вання карантину і відновлення сполучення. Про 
це повідомив міністр інфраструктури України 
Владислав Криклій.

Володимир Зеленський пообіцяв мільйон дола-
рів винахіднику вакцини від коронавірусу SARS-
CoV-2. Про це повідомив заступник міністра охо-
рони здоров’я, головний санітарний лікар України 
Віктор Ляшко.

– В умовах карантину важливо, щоби громадяни могли за-
лишатися вдома, уникнути зайвого ризику й оформити послугу 
дистанційно. Для цього необхідно перейти на сайт Мінсоцполі-
тики, зареєструватися за допомогою електронного підпису чи 
BankID, заповнити заяву про призначення субсидії та деклара-
цію про доходи й витрати. Також документи і заяву можна на-
діслати поштою. Зразок заяви знайдете на сайті Мінсоцполіти-
ки, – роз̀ яснив Вадим БоярськийВадим Боярський.

На пошту має прийти повідомлення про реєстрацію звернен-
ня. Але якщо цього не відбулося протягом доби, потрібно запов-
нити заяву повторно.

Також Вадим Боярський зазначив, що уряд компенсує отриму-
вачам субсидій оплату житлово-комунальних послуг у середньому 

на 300 грн. на період карантину, збільшивши на 50 відсотків со-
ціальні нормативи з березня 2020 року. Це зроблено у зв’язку з 
тим, що зараз громадяни частіше перебувають вдома і відповідно 
споживають більше комунальних послуг.

16 квітня до обіду по області протримається похмура пого-
да, а у другій половині дня небо проясниться, опадів не очіку-
ється. Температура повітря сягне вдень позначки +16, вночі  
–+8. 17 квітня по всій території пануватиме хмарна погода 
з невеликим проясненням. Температура повітря зменшить-
ся до +15 вдень та + 6 вночі. 17 квітня відзначається день 
пам’яті преподобного Йосипа – творця канонів. На Йосипа 
починає звучати голосок цвіркуна і вперше подає голос жура-
вель. У давнину виходили у цей день із будинків, зверталися 
до журавлів як до борців зі злом і захисників від нечистої си-
ли. Наші пращури примітили, якщо вдень 17 квітня спекотно, а 
вночі прохолодно – це до хорошої погоди.

18 квітня хмари на небі будуть, але ясного сонечка вони за-
тьмарити не зможуть. Температура повітря очікується до +13 

вдень та + 5 вночі. А у неділю, на сам Великдень, сонечко на 
небі буде визирати через хмарки. Очікуємо похмурої погоди 
з проясненням, без опадів. Температура повітря буде +15 
удень та + 4 вночі. У понеділок, 20 квітня, очікуємо денну тем-
пературу до +13 та нічну до + 3 градусів. Погода цього дня бу-
де хмарною з проясненнями, але без опадів. 21 квітня, у ві-
второк, чекаємо рясного дощу, температура повітря сягатиме 
до + 10 удень та +5 вночі. Дощ йтиме увесь день. Лише піс-
ля 16 години очікуємо затишшя. 22 квітня чекаємо від погоди 
знову змін. Температура повітря буде + 9 удень та вночі +2 
градуси. То сонця, то вітру очікуємо. Тому одягніться тепліше. 
23 квітня вигляне сонечко та буде +17 градусів удень. Нічна 
температура підніметься до +7 градусів. 23 квітня відзнача-
ється день пам’яті святих мучеників Терентія, Помпія та ін. В 
цей день у давнину спостерігали за сонцем: якщо воно зійде 
червоне у туманному серпанку – рік буде хлібородним. Якщо 
викотиться з-за гори – доведеться переорювати озиме поле 
і засівати ярими. У цей час розкриваються бруньки у груші, 
дуба. Сходять нарциси, крокуси, а при ранній і теплій весні мо-
жуть зацвісти.

Мешканці Тернопільщини можуть 
оформити субсидію онлайн

Яка погода буде на Великдень?

Призначення у травні 2020 року житлової субси-
дії на наступний період для домогосподарств, які 
її отримували в опалювальному періоді 2019-2020 
років, відбудеться без звернень громадян. Також 
мешканці Тернопільшини, які вперше звертають-
ся за призначенням субсидії, можуть її оформити 
онлайн, не виходячи з дому. Про це повідомив ди-
ректор департаменту соціального захисту обласної 
державної адміністрації Вадим Боярський.

Що підготувала погода на найближчий час – чека-
ти сонечка та витягувати літні речі чи знову ж по-
вернемося до прохолоди та навіть снігу?

У зв’язку з Великодніми 
святами, наступний випуск 

“НОМЕР ОДИН” вийде 29 квітня 
Щиросердечно вітаємо 

усіх зі світлим 
Христовим Воскресінням!

Колектив газети “НОМЕР ОДИН”

Нагадаємо, згідно з рішен-
ня міськрайонного суду, Сер-
гія Терендеха та Володимира 
Біляшевича визнано винни-
ми і присуджено 10 і 7 років 
позбавлення волі відповід-
но. Тоді рідні, друзі та й усе 
місто, яке вболівало за те, 
щоби винні у смерті молодо-
го хлопчини були належним 
чином покарані, зітхнули з 
полегшенням. А рівно за мі-
сяць батькам повідомили, 
що на це рішення подано 
апеляцію. Адвокат Володи-
мира Біляшевича просив 

про послаблення домашньо-
го арешту, а саме замінити 
його лише на нічний домаш-
ній арешт. Суд відхилив про-
хання адвоката. Більше того, 
його представники подали 
апеляційну скаргу, в якій іш-
лося про скасування вироку, 
а саме семи років за гратами 
для Біляшевича. Чи буде суд 
прихильний до такої скарги, 
дізнаємося 23 квітня. Щодо 
Сергія Терендеха, то він та-
кож подав апеляційну скаргу, 
але засідання щодо її розгля-
ду через відсутність захисни-
ка не відбулося.

Батьки Віталія Гнатишина 
сподіваються, що апеляційний 

суд перегляне всі матеріали 
справи, докази та відеомате-
ріали та винесе справедливе 
рішення.

Нагадаємо, Віталій Гнати-
шин був убитий під нічним клу-
бом “Алюр” влітку 2018 року. 
Хлопець святкував свій день 
народження. Коли викликав 
таксі, аби їхати додому, до ньо-
го та його друзів підійшли Те-
рендех та Біляшевич. На відео 
чітко видно, як від удару в голо-
ву Віталій похитнувся і раптово 
впав у кущі. Травма голови бу-
ла настільки сильною, що мо-
зок у прямому сенсі помер. Сім 
днів медики боролися за життя 
Віталія, але серце зупинилося. 

Хлопець з коми так і не вий-
шов. Таким чином, медики 
підтвердили, що смерть насту-
пила на місці трагедії. Смер-
тельного удару в скроню наніс 
Сергій Терендех. Батьки через 
свій розпач та біль ні на кого 
зла не тримають. Мама Віталія, 
Галина ГнатишинГалина Гнатишин, розповіда-
ла, що вона не хоче, аби хлопці 
ламали собі життя за гратами, 
адже вони ще зовсім молоді. 
Але за таке звірство вони по-
винні відповідати у повній мірі. 
Батьки понад два роки ходять 
по судових процесах і вірять, 
що правосуддя має бути на їх-
ній стороні.

Соломія ВершигораСоломія Вершигора

Засуджені за вбивство Віталія Гнатишина 
домагаються скасування вироку
Тернопільський міськра-
йонний суд ще 11 лютого 
поставив крапку у спра-
ві про зухвале вбивство 
молодого тернополяни-
на Віталія Гнатишина. То-
ді батьки вбитого хлопця 
зітхнули з полегшенням і 
повірили в те, що в Укра-
їні все ж таки є справед-
ливе правосуддя. Але 
хлопці, на чиїх руках 
кров ні в чому не винно-
го Гнатишина, вирішили 
оскаржувати вирок в 
апеляційній інстанції.

Сергій Терендех та Володимир Біляшевич Сергій Терендех та Володимир Біляшевич 
подали апеляційні скарги і сподіваються, подали апеляційні скарги і сподіваються, 
що їм “скосять” вирокщо їм “скосять” вирок
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Усього торговців м’ясною продукцією є 18, утім одночасно продавати дозволили 
лише десятьом. Також ввели обмеження щодо максимальної кількості людей, котрі 
можуть перебувати у приміщенні, – 5. Інші ж повинні очікувати надворі, дотримуючись 
дистанції. Також обов’язковою є наявність захисної маски та рукавиць.

За дотриманням обмежень слідкують працівники муніципальної варти Чортківської 
міської ради. Водночас дивує подібне послаблення з боку контролюючих органів, ад-
же якщо в одних продуктових магазинах дозволяють продаж лише запакованих това-
рів, то у даному випадку на прилавку розкладене сире м’ясо. Чи безпечно його купу-
вати, питання до санітарно-епідеміологічної служби.

На чортківському 
ринку дозволили 
продавати м’ясо
Незважаючи на жорсткі карантинні заходи по всій Україні, на остан-
ньому засіданні Чортківського оперативного штабу для боротьби з 
коронавірусною інфекцією було вирішено частково дозволити робо-
ту м’ясного павільйону до Великодніх свят.

Договір оренди землі від 03.04.2019 р.- що зареєстрований за № 6127. 
Повідомлення про початок підготовчих робіт № ТП 010191370124



РЕДАКЦІЙНА
КОЛОНКА

журналіст

Життя людини – це довга серія переходів від одного ета-
пу до іншого: дитячий садок, школа, випускні іспити, вступ 
до інституту, початок роботи і так далі. Не завжди до тако-
го переходу ми готові психологічно. Ми застрягаємо на яко-
мусь етапі і діємо відповідно до колишніх звичок і стереоти-
пів. Подорожі допомагають нам вирватись із заціпеніння і 
застою. Вони вчать бути готовими до несподіванок, відкри-
вають перед нами можливості особистісного зростання, 
змін, самопізнання. Подорожі повертають нас до самих се-
бе. У них ми можемо насолодитися свободою, розпоряджа-
тися своїм часом так, як нам заманеться. Коли я повертаю-
ся додому, мені здається, що навіть мої аналітичні здібності 
зростають і я більш упевненіше приймаю рішення.

Такий вихід із зони комфорту загострює наші почуття, ро-
бить їх яскравішими, розширює “репертуар” нашої особи-
стості. Ми відкриваємо в собі нові сили і можливості, стаємо 
витривалішими, терплячішими, рішучішими. Подорожі – це 
нове сприйняття часу і простору. Це гра контрасту у вели-
кому мурашнику міста та повільності провінційної глибинки. 
Коли ми піднімаємось у гори, долаємо маршрути, перетина-
ємо кордони країн, багато днів їдемо в авто, відчуваємо, що 
у світі все відносно і наші ролі також. Мабуть, саме подоро-
жі дали мені розуміння того, що щастя не в грошах. Звісно, 
хтось зараз мені апелює, що для того, аби кудись поїхати чи 
полетіти, потрібні грошові заощадження. Але ж вони не є кін-
цевою точкою радості у житті. Коли ви подорожуєте, “купує-
те” нові емоції, які запам’ятаєте назавжди, саме це і є щастя.

Важливий аспект подорожей – це зміна погляду на сто-
сунки з рідними і близькими. Залишаючи зону комфорту, ми 
вчимося цінувати їх, переосмислюємо конфлікти, хочемо 
сказати більше, ніж могли до цього. Бути в хороших відно-
синах із близькими людьми дуже важливо, адже рідні – це 
ті люди, які завжди були і будуть поруч і люблять нас просто 
тому, що ми є. Цінувати оточуючих – одна з головних якостей 
щасливої людини.

Окрім всього вищеперерахованого, подорожі наповню-
ють нашу скарбницю спогадів.

Видертись на високу гору, торкнутися руками до руїн, 
яким більше тисячі років, спостерігати за переливами вул-
канічного піску на сонці, стрибнути з мосту – все це досвід 
та емоції, які не зрівняються ні з чим. Поки у нас є сили і 
можливості, просто необхідно “харчуватися” цими емоція-
ми. Тим паче, що іншого шансу може не бути. Саме такі спо-
гади будуть гріти нас ще довгий час. Дивитися фотографії і 
відео, читати докладніше про ті місця, в яких був, включати 
пісні, які слухав, коли підіймався на Везувій. Ми зберігає-
мо в собі прожиті моменти роками, і саме вони роблять на-
ше життя насиченим і неповторним. Коли нам є що згада-
ти, нам є чим поділитися з близькими та друзями. Звісно, не 
можна точно передати атмосферу і відчуття, які були у той 
час, але можна зберігати їх у своїй пам’яті. У різні моменти 
життя вони будуть виринати перед очима і ви зрозумієте, 
що ви щаслива людина просто тому, що вам є що згадати.

Подорожі роблять нас сміливими, а це необхідно людині в 
будь-яких життєвих ситуаціях. Іноді нам доводиться говорити 
людям те, чого не хочеться, приймати важливі рішення і йти 
на ризиковані вчинки. Інша культура, незвична обстановка, 
зміна клімату, відсутність автомобіля під рукою, форс-мажо-
ри... Усе це вимагає від нас прийняття екстрених рішень і ви-
ховує характер. А вміння виходити зі складних ситуацій – не-
від’ємна риса впевненої у собі і щасливої людини.

Із нетерпінням чекаю, коли кордони відкриють, я спа-
кую свій наплічник і порину в нову пригоду. Знову наповню 
свою скарбницю свіжими емоціями та неоціненними спо-
гадами, які, безперечно, позитивно відіб’ються на моєму 
розвитку, незважаючи на невеликий контрольований за-
ряд стресу.

Чим старшими ми стаємо, 
тим менше хочемо 
запалювати нові зірки
Мене часто запитують, навіщо я подорожую. Чо-
му мені так кортить поїхати з дому, чи не сумую я 
за близькими. Насправді мені дуже важко відпо-
відати на такі запитання, адже кожного разу, коли 
я залишаю рідний дім, причини, які до цього мене 
підштовхнули, різні. Але сьогодні я спробую відпо-
вісти на це запитання самій собі. Можна, звісно, 
сказати, що це бажання зануритися з головою в но-
ву пригоду, пізнання нової культури, інколи хочеть-
ся залишити позаду якийсь неприємний момент, 
та скоріш за все для мене це спосіб подолання різ-
них життєвих ситуацій і набуття нового досвіду.

Вікторія 
Ушакова
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Великодній кошик – незамінний атри-
бут важливого християнського свята, яке 
цього року припало на 19 квітня. Жителі 
сіл та селищ зможуть також посвятити ве-
ликодні кошики поблизу воріт приватних 
домівок. А у містах обіцяють запросити 
священнослужителів у пекарні й освяти-
ти паски до продажу. Про це постановили 
члени обласної Ради церков Тернопільщи-
ни. Водночас ряд парафій не будуть дотри-
муватися цих постанов і таки проведуть 
освячення пасок біля храмів, при цьому 
обіцяють дотримуватись карантинних за-
ходів. Заходити до храму людям забороне-
но. При освяченні кошиків треба тримати 
дистанцію не менше двох метрів, бути у 
захисній масці та рукавичках. Також свя-
щенники нагадують, що для освячення ко-
шика краще обрати одного члена родини.

За попередніми підрахунками, вар-
тість пасхального кошика зросла на 20% 
у порівнянні з 2019 роком. Повний набір 
включає традиційні м’ясні продукти, сир, 
яйця, паску, вершкове масло, хрін, а та-
кож можуть додавати кисломолочний 
сир, додаткові продукти – помідори, огір-
ки, яблука та червоне вино.

За десяток яєць у магазинах та супер-
маркетах попросять від 26 до 30 грн. А 
якщо пощастить і ви все ж таки знайдете 
на ринку жінку, яка торгуватиме домашні-
ми, то такий продавець попросить у вас 2 
грн. і 90 копійок за одне яйце. Відтак де-
сяток вартуватиме 29 гривень. Великодня 

здоба помітно подорожчала. У магазинах 
на прилавках найменшу (дитячу) паску 
можна придбати за 16 грн., середню – за 
34, а ціна великої коливається від 96 до 
134 грн. І це станом на вівторок (14 квіт-
ня), а що буде до п’ятниці? Ціна паски по-
мітно зросла за рахунок подорожчання 
маргарину, масла, яєць, молока та навіть 
дріжджів. Якщо ви не є прихильником 
купленої магазинної здоби, вам можуть 
спекти на замовлення та навіть достави-
ти паску вагою понад 400 грамів за 115 
гривень.

Найдорожчими інгредієнтами святко-
вого кошика цього року традиційно будуть 
м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) 
– 119 грн. (190-250 грн. за 1 кг), шинка 
(0,5 кг) – 115 грн. із розрахунку 200-230 
грн. за 1 кг. Бочок також подорожчав, ми-
нулого року його ціна була 70 грн за кіло-
грам, цього ж року 90 грн. за кілограм. 
Порівняно з 2019 роком вартість шин-
ки збільшилась у середньому по Україні 
майже на 13%, а домашньої ковбаси – на 
13,5%. Серед молочних продуктів найбіль-
ше доведеться заплатити за твердий сир 
(0,5 кг) – 75 грн. (138-190 грн. за 1 кг) та 
вершкове масло (0,5 кг) – 85 грн. (160-
210 грн. за 1 кг). Сир кисломолочний (0,5 
кг) обійдеться приблизно у 55 грн. (70-115 
грн. за 1 кг) Куплений хрін у баночці вар-
туватиме від 20 до 45 грн. А якщо маєте 
можливість його зробити вдома, то ціна, 
звісно, зменшиться удвічі.

Якщо взяти до уваги додаткові продук-
ти, то кілограм помідорів вартуватиме 65 
грн., а огірків – 45 грн. за кілограм. Чер-
воне вино у магазині вартуватиме що-
найменше 110 грн. за 0,75 л, а домашнє 
сягатиме 130 грн.

Оздоблення кошика, свічка та сам ко-
шик також відзначилися високою ціною. 
Оскільки ринки на карантині, то там їх не 
купиш, а магазини флористики пропону-
ють уже готовий задекорований кошик 
разом із доставкою. Великий кошик, у 
який поміститься дві великі паски, вар-
туватиме 600 грн., середній – 450, а ма-
ленький (дитячий) – від 250 грн.

Великодні аксесуари подорожчали, 
свічку можна придбати щонайменше за 
13 грн., а можна й за 46 грн. За пасхальні 
рушнички, якщо оберете машинну вишив-
ку або вибитий малюнок, доведеться від-
дати від 110-ти до 240 грн. А ось рушник, 
вишитий вручну, обійдеться господиням 
щонайменше у 300 грн.

Однак все ж таки хочемо порадувати 
своїх читачів, що тернопільський кошик 
є одним з найдешевших з усіх регіонів 
України. У нас його ціна коливається від 
690 до 890 грн. Ціна залежить від того, 
що саме бажають мешканці покласти до 
кошика та в якій кількості. Найдорожчий 
кошик буде у столиці, його ціна коливати-
меться від 860 до 1100 грн.

Пам’ятайте, що Христове Воскресін-
ня не святкують перехиляючи не од-
ну чарку та закушуючи різним м’ясом. 
Христове Воскресіння дано нам для 
того, аби розуміли, що ще один рік ми 
прожили і за це маємо дякувати Все-
вишньому. А йому байдуже, що ви по-
клали до кошика. Важливо, що у вас на 
душі.

Соломія ВершигораСоломія Вершигора

Вартість пасхального кошика 

зросла на 20%

Настав останній страсний тиждень Великого посту. До світлого свята 
Воскресіння Христового залишаються лічені дні, а це означає, що пора 
готувати свій великодній кошик. Незважаючи на карантин, більшість 
тернополян підуть та освятять великодні наїдки. А інші, помолившись 
удома, приступлять до недільної святкової трапези. Яка ж вартість цьо-
горічного великоднього кошика, дізнавалися наші журналісти.

ПаскаПаска
від від 9696  грн.грн.

Шинка Шинка (500 г)(500 г)

від від 115115  грн.грн.

Домашній Домашній 
сир сир 
(500 г)(500 г)5555  грн.грн.

Бочок Бочок (1 кг)(1 кг)

  9090  грн.грн.

ХрінХрін

2020  грн.грн.

Масло Масло 
(500 гр.)(500 гр.)8585  грн.грн.

СвічкаСвічка
від від 1313  грн.грн.

Яйце Яйце 
(1 шт.)(1 шт.)2,92,9  грн.грн.

Ковбаса Ковбаса (1 кг)(1 кг)    
від від 190190  грн.грн.

Кошик Кошик 
з декоруваннямз декоруванням

600600  грн.грн.
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У час, коли вся Україна про-
тистоїть пандемії COVID-19, 
коли вводяться заборони на 
зібрання і встановлено вели-
чезні штрафи за порушення 
карантину, міська влада Те-
ребовлянської громади ви-
рішила скористатися непев-
ним часом і, нехтуючи усіма 

обмежувальними заходами 
та заборонами, в пік епідемії 
провела у закритому примі-
щенні депутатське зібрання.

На порядок денний сесії 
міської ради було винесено 
майже 250 питань, понад 
дві сотні з яких – земельні. 
Йдеться про площу майже 
120 гектарів. Можливо, ні-
чого крамольного в цих пи-
таннях би не було, адже у 
перших числах вирішувались 
чисто технічні питання про 
закріплення землі під люд-
ські городи, якби не було ін-
ших – про виділення значних 

земельних ділянок “своїм” та 
“потрібним” людям.

На засідання сесії завіта-
ли активісти з громадської 
організації “Теребовлянська 
вежа”, представники “Право-
го сектора” та учасники бо-
йових дій з Теребовлянщини 
та обласного центру, які ло-
гічно запитували керівниц-
тво громади, чому головними 
питаннями було виділення 
землі не бійцям та добро-
вольцям АТО, для яких у біль-
шості випадків землі немає 
(серед іншого відмовили во-
їнам в отриманні землі у с. 
Ласківці), а своїм приближе-
ним людям, депутатам, чле-
нам виконавчого комітету та 
їхнім родичам тощо.

Щоби не бути голослівни-
ми, наведемо кілька красно-
мовних фактів. У селі Бори-
чівка на 2 га претендувала 
Христина НикеруйХристина Никеруй, котра 
мешкає у Києві і є донькою 
члена виконавчого комітету 
міської ради та за основним 
місцем роботи головного лі-
каря Теребовлянської ра-
йонної лікарні Михайла Ни-
керуя. У тій же Боричівці на 
таку ж площу претендувала 
Любов БорецькаЛюбов Борецька – дружина 
депутата міськради Ігоря Бо-
рецького.

Одразу три земельні на-
діли в селі Ласківці загаль-
ною площею 5,7 га депутати 
планували виділити родичам 
іншого члена виконкому та 
керівника ПАП “Крок” Рома-
на Антоновича Апостола. Йо-
го дружина Ганна Дмитрівна Ганна Дмитрівна 
мала отримати 1,7 га, а син 
Михайло АпостолМихайло Апостол та зять Ро- Ро-
ман Михно ман Михно – по 2 га. Заува-
жимо, що Роман Апостол є 
далеким родичем радника 
міністра МВС та колишнього 
нардепа Михайла Апостола.

У селі Довге мав отримати 
2 гектари Михайло ҐудзикМихайло Ґудзик, 
котрий є родичем депутата 
і членом комісії з питань мі-
стобудування, будівництва, 
земельних відносин та охо-
рони природного навколиш-
нього середовища Володи-
мира Гудзика. Отож має місце 
конфлікт інтересів і право-
охоронним органам варто 
звернути увагу на цей факт.

Землі планували надати і 
людям, від яких у певній мі-
рі залежить спокійна ро-
бота мерії. Так 2 га в селів 
Деренівка запланували се-
кретарю Тернопільського 

міськрайонного суду Олені Олені 
ГрицишинГрицишин. Ділянка такої ж 
площі у Ласківцях передба-
чалася сину начальниці від-
ділу державної реєстрації 
Теребовлянської РДА Надії 
Кобилянської – Богдану Гри-Богдану Гри-
цишинуцишину. Активістів дивує, як 
цей чоловік міг потрапити в 
“земельний” список, адже 
він тривалий час перебуває 
у Канаді і фізично не міг на-
писати заяву на отримання 
землі. Що цікаво, один із них, 
хто погоджував надання зе-
мельних ділянок, був депутат 
міської ради, член земельної 
комісії Мирослав Грицишин, 
який є стриєм згаданого ви-
ще Богдана. Знову має місце 
конфлікт інтересів і є робота 
для правоохоронців.

Щоби не було витоку інфор-
мації, у міській раді вирішили 
вділити по “клаптику” землі 
працівникам районного від-
ділу Держгеокадастру Галині Галині 
ПашковськійПашковській та Оксані Слав- Оксані Слав-
ськійській – обом по 2 гектари за 
межами села Лошнів.

Що цікаво, активісти пря-
мо на сесії телефонували до 
ряду заявників на отриман-
ня землі і ті дивувалися, що їх 
про це запитують, адже вони 
ніяких заяв на землю не пи-
сали. Очевидно, земля ма-
ла виділятися на підставних 
осіб, щоб у майбутньому її пе-
реоформити на “потрібних” 
людей та… перепродати.

Також вдалося дізнатись у 
теребовлянських депутатів, 
що планувалося ще понад 
сім десятків земельних пи-
тань внести з голосу.

Після усіх цих викриваль-
них фактів за наполяганням 
добровольців АТО розгляд 
земельних питань на сесії 
Теребовлянської міської ра-
ди було призупинено до вирі-
шення передусім питань що-
до надання землі воякам, а 
потім – усім решта.

Що цікаво, тільки-но бу-
ло знято з порядку денного 
земельні питання, як місь-
кий голова завершив сесію. 
Очевидно, саме вони були 
ключовими на пленарному 
засіданні, а не інші, вкрай 
важливі для мешканців тере-
бовлянської громади.

Сподіваємось, що поліція не 
закриє очі на викладені фак-
ти і виведе на чисту воду осіб, 
причетних до земельних обо-
рудок на Теребовлянщині.

Іван БілийІван Білий

У Теребовлянській громаді 
земля є лише для “своїх” 
і “потрібних” людей
Законодавством перед-
бачена можливість для 
громадян України безко-
штовно отримати до 2-х 
гектарів землі для ве-
дення особистого селян-
ського господарства. 
Цим правом вирішили 
скористатися ряд меш-
канців Теребовлянської 
громади. Було б нічо-
го, якби не одне “але”… 
Землю знайшли для од-
них, наближених до вла-
ди осіб, а учасникам АТО 
повідомили, що вільних 
земельних наділів не-
має. Власне через це 
виник конфлікт під час 
останньої сесії Теребов-
лянської міської ради.

Тернопільська 
райлікарня купила 
респіратори 
за рекордних 
400 гривень за штуку

Один із договорів підписали з підприємцем Андрієм Старич-
ковим на 80 тис. грн. З інформації із Prozorro випливає, що він 
уже поставив 200 одиниць засобів захисту й отримав оплату 
за них. Інший постачальник, Юрій Винниченко, продав 100 рес-
піраторів третього класу з клапаном за 40 тис. грн. Він також 
продав лікарні респіратори із вихідним клапаном другого класу 
захисту по 280 грн. (на 140 тис. грн.).

Обидва постачальники зареєстровані в Тернополі неподалік 
на одній вулиці. Раніше вони тричі зустрічалися на торгах, утім 
їхні документи не мають однакових ознак.

Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги 
16 березня замовляла респіратори третього класу із клапаном 
за неповних 198 грн. за штуку. А кілька днів тому лікарня у Во-
линській області замовила респіратори такого класу захисту із 
клапаном по 250 грн., а в Закарпатській – по 82,2 грн.

В інтернет-магазинах ціни на респіратори третього класу за-
хисту із клапаном дуже різні. В одному із них журналістам під-
твердили ціну в 165 грн. за одиницю при купівлі від 10 штук, у 
ще одному – 280 грн. за одиницю (гурт, наявні понад 200 штук).

Згідно з відповіддю Тернопільської ОДА від 3 квітня на інфор-
маційний запит, потреба закладів охорони здоров’я області 
в респіраторах становить: респіратори класу захисту FFP2 – 
32619 штук, респіратори класу захисту FFP3 – 22822 шт.

До 153-х тисяч: 
Рада збільшила штрафи 
за спалювання трави

Розмір штрафів складатиме:Розмір штрафів складатиме:
– за самовільне випалювання рослинності або її залишків 

– 3060-5100 грн.;
– за підпал трави природно-заповідного фонду – 6120-

12240 грн.;
– за забруднення атмосферного повітря – 30600-61200 

грн. або обмеження волі до трьох років;
– за знищення або пошкодження об'єктів рослинного сві-

ту – 91800-153000 грн. або обмеження волі на строк від 
2-х до 5 років;

– за порушення пожежної безпеки в лісах – 1530-4590 грн.;
– за забруднення повітря шкідливими випарами – 30600-

61200 гривень;
– за пошкодження рослинного покриву – 91080-153000 

гривень.

Тернопільська центральна районна лікарня 3 квіт-
ня підписала два договори на постачання респіра-
торів третього класу захисту із клапаном на суму 
120 тис. грн. Згідно з цими договорами, вартість од-
ного такого респіратора становитиме 400 грн., по-
відомляють “Наші гроші. Львів”.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який 
передбачає посилення відповідальності за "за-
бруднення атмосферного повітря, знищення 
або пошкодження об'єктів рослинного світу, по-
рушення вимог пожежної безпеки в лісах та са-
мовільне випалювання сухої рослинності або її 
залишків".

КОМЕНТАРКОМЕНТАР
Олександр Починок, 
доброволець:

– У той час, коли в країні війна, а 
через пандемію оголошено загаль-
нонаціональний карантин, 30 депу-
татів із Теребовлянської громади зі-
бралися на сесії і вирішили “роздерибанити” понад 
100 гектарів землі. Я особисто чотири рази задавав 
запитання міському голові Теребовлі, чи учасники бойових 
дій, які, ризикуючи своїм життям, захищають українців і су-
веренітет держави, мають пріоритетне право на отримання 
землі, на що мер відповідав, що він такого не знає, для ньо-
го всі мешканці громади рівні. Ми побачили, наскільки хто 
“рівний”, коли землю отримували у першу чергу депутати, чи-
новники, бюджетники, реєстратори та члени їхніх родин. Го-
ловуючий просив не зривати сесію, бо потрібно розглянути 
ряд бюджетних питань. Коли ж ми вимагали зняти з порядку 
денного скандальні земельні питання, виявилось, що за 15 
хвилин сесію закрили. Всі пересвідчились, наскільки для ке-
рівництва Теребовлі питання громади були важливими!

Тарас Конон, голова 
теребовлянського 
“Правого сектора”:

– Коли на сесію прийшли активі-
сти та добровольці, їх намагалися не 
пропустити до залу, мотивуючи тим, 
що карантин і сторонні особи не мо-
жуть бути присутні. Через це виник 

конфлікт, словесна перепалка, але ми 
все-таки зайшли. Керівництво міста викликало полі-

цію, але правоохоронці нормально до нас віднеслися. 
Так, можливо, ми й порушили карантин, але й депутати це 
зробили, бо теж чисельно зібралися в закритому приміщен-
ні. Але питання в іншому. Із 2014 року чимало людей, у тому 
числі активістів, волонтерів, зверталися до міської ради що-
до отримання землі, і практично всім відмовили, а тут 100 
гектарів “пустили” за одну сесію. Дивно, коли ділянки отри-
мують особи, які проживають у Києві, Канаді, а своїм – зась. 
Хоча я не апелюю до конкретних осіб, які правдами чи не-
правдами звернулися щодо отримання землі, винні в першу 
чергу голова, секретар ради та частина депутатів. А ще зе-
мельна комісія, на якій розглядалося це питання, була зібра-
на з порушенням, адже її голова знаходиться на самоізоля-
ції, а в протоколі він вказаний, хоча й не стоїть його підпис. 
Найгірше те, що керівництво громади хотіло це все провести 
під приводом карантину та закритої сесії.
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За $200 тисяч замовили 
бізнесмена, а вбили 
трьох охоронців

29 серпня 2016 року поблизу насе-
леного пункту Старе Село Львівської 
області відбувся замах на відомого в 
Західній Україні бізнесмена, голову наг-
лядової ради ПАТ “Львiвський холодо-
комбiнат” Богдана Йосиповича Копитка. 
Внаслідок закладення у дорожнє полот-
но протитанкових мін відбувся вибух, 
який підкинув авто з охоронцями на кіль-
ка метрів угору, а потім це ж авто було 
обстріляно з бойової зброї, внаслідок 
чого троє охоронців віком від 20-ти до 
24-х років загинули. Виконавці злочину 
були надзвичайно жорстокими, адже ко-
жен із них вистрілив від 60-ти до 90 ра-
зів. Богдану Копитку разом із братом та 
керівником охорони вдалось врятувати-
ся, завдяки щасливій випадковості вони 
перебували в іншому автомобілі.

Вже через місяць, наприкінці вересня, 
було затримано Дмитра Гаврилюка, яко-
му в подальшому було висунуто підозру у 
замовленні вбивства, а згодом пред’яв-
лено обвинувальний акт (подейкують, що 
він є правою рукою відомого львівського 
кримінального авторитета Володимира 
Дідуха на прізвисько “Вова Морда”).

Після цього затримано чотирьох осіб, 
яким в подальшому також було висунуто 
підозру у виконанні вбивства, а згодом 
пред’явлено обвинувальний акт. Усі вони 
– колишні учасники АТО, тож не з чуток 
знають, як поводитись зі зброєю та вибу-
ховими засобами. Це – Станіслав Монте, 
Павло Антоненко, Іван Кольцов та Вадим 
Цукерник. Замовнику та ймовірним ви-
конавцям було обрано запобіжний захід 
у вигляді тримання під вартою (без пра-
ва внесення застави), який неодноразо-
во продовжувався як під час досудового 
розслідування, так і в суді.

Дмитро Гаврилюк неодноразово нама-
гався уникнути відповідальності завдяки 
своїм впливовим “покровителям”, і воно 
й не дивно, адже чоловікові загрожує до-
вічне позбавлення волі. На початку лю-
того 2017-го Апеляційний суд Львівської 
області випустив Дмитра Гаврилюка з-під 
варти під заставу. Це викликало неаби-
який резонанс та обурило суспільство. У 
ті дні понад пів тисячі людей зібралися на 
мітинг біля Апеляційного суду Львівської 
області, були представники центральних 
ЗМІ та громадських організацій Львів-
щини. Акція протесту супроводжувалась 
зведенням барикад та палінням автомо-
більних шин. Врешті-решт, зважаючи на 
такий супротив львів’ян, які виступили 

проти свавілля суддів, обвинуваченого 
у замовленні цього страшного злочину, 
внаслідок якого загинуло троє молодих 
хлопців, залишили під вартою, а головую-
чого суддю в подальшому звільнили.

Досудовим розслідуванням встановле-
но, що саме Дмитро Гаврилюк є замовни-
ком та організатором умисного вбивства 
Богдана Копитка. Оскільки саме він на по-
чатку 2016 року в Києві розшукав та за-
лучив до виконання злочину Станіслава 
Монте, передав йому всі необхідні дані – 
знаряддя, зброю, авто, квартиру, та озву-
чив, що за виконання вбивства він гото-
вий заплатити 200 тисяч доларів США. По 
факту після виконання злочину Станіслав 
Монте отримав 600 тисяч гривень, які 
розділили між собою учасники групи.

З травня 2017 року справа слухається 
у Шевченківському районному суді Льво-
ва. По справі допитано підсудних та по-
терпілих, досліджено письмові докази. 
Стадія судового провадження – судове 
слідство (а саме допит свідків обвинува-
чення). Запобіжні заходи Дмитру Гаври-
люку, Станіславу Монте, Вадиму Цукер-
нику, Івану Кольцову, Павлу Антоненку 
на даний час продовжено, останні пере-
бувають під вартою. Тобто по суті спра-
ва продовжує слухатись і надалі Шев-
ченківським районним судом Львова. 
Наступне судове засідання призначено 
на травень 2020 року, де власне й роз-
глядатимуть питання щодо продовження 
строків тримання під вартою, в тому чис-
лі й Дмитру Гаврилюку.

Як резонансну справу 
з потрійним убивством 
пов’язали з Тернополем?

Паралельно із судовою тяганиною у 
Львові в Апеляційному суді Тернопіль-
ської області у складі колегії суддів Ірини 
Тихої, Людмили Галіян та Василя Сарнов-
ського розглядається апеляція Дмитра 
Гаврилюка щодо продовження терміну 
тримання під вартою. Цю справу пере-
дано із Львівської області в Тернопіль-
ську Верховним судом України. Чому так 
трапилось? Свого часу прокурором було 
подано заяву на продовження строку за-
побіжного заходу і Шевченківський суд 
міста Львова задовільнив продовження. 
Обвинуваченим було подано апеляцій-
ну скаргу в Львівський апеляційний суд, 
та оскільки більшість суддів суду брали 
участь у розгляді справи на стадії досу-
дового розслідування, то вони не можуть 
брати участі на стадії судового розгляду. 
Тому голова Львівського апеляційного су-
ду направив подання до Верховного суду 

України, аби той визначив, який апеляцій-
ний суд може розглядати цю справу.

Але як бути в описаній ситуації? Як має 
Тернопільський апеляційний суд об’єк-
тивно дослідити кримінальну справу, яка 
слухається з 2017 року Шевченківським 
судом Львова, що налічує понад 30 томів 
матеріалів і по якій було проведено більше 
70 судових засідань? Як тернопільські суд-
ді можуть встановити наявність чи відсут-
ність ризиків щодо поведінки обвинуваче-
ного в особливо тяжких злочинах Дмитра 
Гаврилюка за декількома аркушами копій 
із матеріалів справи, адже саме вибірко-
во копії матеріалів кримінальної справи 
надаються при розгляді апеляції на проце-
суальну ухвалу. Враховуючи постійні нама-
гання Дмитра Гаврилюка та його оточення 
вплинути на хід розгляду справи, а також 
неодноразові заяви щодо прив’язки його 
звільнення до “зміни влади”, що, зокрема, 
публічно висвітлюється в мережі інтернет, 
є всі підстави вважати, що зв’язки у влад-
них колах його та оточення можуть допо-
могти йому вийти з-під варти та в подаль-
шому взагалі уникнути відповідальності. 
І Апеляційний суд Тернопільської області 
може відіграти тут ключову роль. Варто 
також додати, що знайти цю справу в су-
довому реєстрі складно, бо, свідомо чи ні, 
персональні дані замовника кривавої роз-
прави зазначені з помилкою.

Чи хочуть тернополяни, щоби їхнє мі-
сто стало майданчиком для подібних до 
львівських подій лютого 2017 року з пі-
кетами та палінням шин під судом? Адже 
цей злочин викликав значний суспіль-
ний резонанс, усі обставини його вчи-
нення висвітлюються у засобах масо-
вої інформації, а на судових засіданнях 
завжди присутні представники преси. І 
логічно, що суспільство реагує на помил-
ки правосуддя для захисту свого життя.

А тим часом в Апеляційному суді Тер-
нопільської області вирішують, випусти-
ти обвинуваченого в організації злочину, 
внаслідок якого загинуло троє молодих 
хлопців, чи ні. Тернопільські судді стоять 
перед дилемою: піти на угоду з совістю і 
випустити з-під варти обвинуваченого в 
організації вбивства львівського бізнес-
мена Копитка чи зберегти обличчя Феміди 
і віру українців у правосуддя. Маємо надію, 
що судді розуміють і суспільний резонанс 
цієї справи, і вагомість тих матеріалів, які 
стали підставою для продовження стро-
ків тримання під вартою Дмитра Гаврилю-
ка вже протягом 2017-2020 років. І жодні 
висловлення обвинуваченого щодо зміни 
влади не вплинуть на об’єктивність та за-
конність ухваленого судового рішення.

Роман БібікРоман Бібік

Мабуть, мало хто знає (а вра-
ховуючи, що в головах біль-
шості сьогодні думки про ко-
ронавірус), що в Тернополі 
розглядають одну з найбільш 
резонансних справ щодо 
вбивств на території Львів-
ської області. Обвинуваче-
ний у потрійному вбивстві та 
численних замахах на вбив-
ство Дмитро Гаврилюк подав 
апеляцію на ухвалу Шевчен-
ківського суду м. Львова про 
продовження строків триман-
ня під вартою. Здавалось би, 
звичайна справа для Апеля-
ційного суду Тернопільської 
області, та в ній багато “але”…

Тернопільські судді 
стоять перед дилемою: 
випустити чи залишити під вартою 
обвинуваченого в організації вбивства 
львівського бізнесмена Богдана Копитка

Згідно із “Прозорро”, 23 січня 2019 р. Служба автомобільних 
доріг у Тернопільській області уклала з “Техно-Буд-Центром” дві 
угоди щодо експлуатаційного утримання доріг державного зна-
чення в області. Перший договір – на 949,99 млн. грн. Пізніше, 
згідно з додатковими угодами, із врахуванням фактичного об-
сягу видатків замовника суму договору було зменшено до 20 
млн. грн., а сам договір розірвано. Дорожники перерахували 
“Техно-Буд-Центру” 20 млн. грн. Другу угоду – на 513,87 млн. 
грн. Згідно з додатковими угодами, суму зменшено до 30,99 
млн. грн., а пізніше договір теж розірвали. Підрядник отримав 
30,99 млн. грн., а загалом за двома угодами – 50,99 млн. грн.

Як повідомляють “Наші гроші”, слідчі встановили, що під час 
виконання робіт посадовці “Західтрансбуду” задля прихову-
вання своєї злочинної діяльності, спрямованої на привласнен-
ня бюджетних коштів, всупереч ДБН виконали будівельно-мон-
тажні роботи на об`єкті “Влаштування об`їзду моста у селі 
Лисівці”, які не відповідають предмету укладеного договору су-
бпідряду із “Техно-Буд-Центром” у рамках угоди зі Службою ав-
томобільних доріг у Тернопільській області.

У подальшому директор “Західтрансбуд” вніс неправдиві ві-
домості про виконані роботи та вартість матеріалів (залізобе-
тонних балок) в акти форми КБ-2В, довідки КБЗ , які були підпи-
сані посадовцями “Техно-Буд-Центру” та Служби автодоріг, що 
призвело до привласнення бюджетних коштів.

Засновниками ТОВ “Техно-Буд-Центр” (Тернопіль) є Юрій Ха-
нін та Андрій Ярема. “Техно-Буд-Центр” входить до 8-ми ком-
паній, які у 2018-2019 рр. отримали половину всіх ремонтних 
підрядів у системі “Укравтодору” – 54,86 млрд. грн. із 112,58 
млрд. грн. “Техно-Буд-Центр” виграв тендерів на 5,25 млрд. грн. 
Причому 23 грудня 2019 “Техно-Буд-Центр” отримав новий під-
ряд на експлуатаційне утримання доріг державного значення у 
Тернопільській області на 679,50 млн. грн.

Львівський “Західтрансбуд” контролює Степан Маїк, який у 
2002-2008 рр. очолював Службу автодоріг у Львівській області 
та керував Львівським облавтодором у 2006-2008 рр.

Дорожників 
підозрюють 
у розтраті коштів 
на ремонті мосту 
в Заліщицькому 
районі 
13 лютого 2019 року в селі Лисівці Заліщицько-
го району обвалився міст через річку Серет. Дов-
кола його ремонту виникла ціла епопея. Поліція 
та прокуратура розслідують розтрату бюджетних 
коштів працівниками Служби автомобільних до-
ріг у Тернопільській області, генпідрядником – ТОВ 
“Техно-Буд-Центр” та субпідрядником – ТОВ “Захід-
трансбуд”. Про це свідчить ухвала Тернопільського 
міськрайонного суду від 27 лютого.

Після вибуху кожен зі злочинців вистрілив Після вибуху кожен зі злочинців вистрілив 
від 60 до 90 разів у авто. Тоді загинуло троє від 60 до 90 разів у авто. Тоді загинуло троє 

молодих хлопців віком від 20 до 24 роківмолодих хлопців віком від 20 до 24 років



КРИМІНАЛКРИМІНАЛ
№15 (734) ВІД 15.04.2020

7

Щоправда, трохи містики у цій іс-
торії таки є. Бо ж треба було так ста-
тися, що полотно побачив чоловік, 
який колись подарував його на той 
момент коханій жінці. Отже, картину 
було виставлено на продаж в одній 
із крамниць на центральному ринку 
Тернополя. Від здивування він зу-
пинився й детальніше оглянув твір. 
Будь-які сумніви остаточно розвія-
лись, коли побачив чайний сервіз та 
ще деякий посуд.

Прикро вражений, чоловік зате-
лефонував доньці й поцікавився, 
чи її матір не продає квартиру. Роз-
повів, що побачив картину та деякі 
речі, виставлені на продаж. У від-
повідь дізнався, що жінку обікра-
ли. Відтак наступного дня правоохо-
ронці вилучили у продавця крадене. 
Водночас поліцейські встановили 
особу злодія, хоч він і завчасно втік.

Проте “залягти на дно” досвід-
ченому рецидивісту не вдалося, 
оскільки пару тижнів потому, вже 
у середині липня 2019-го, він зно-
ву “прославився”: глухої нічної по-
ри Артур попросив у перехожого 
мобільний телефон. Мовляв, хотів 
зателефонувати дівчині, але його 
апарат розрядився. Чоловік недо-
вірливо оглянув незнайомця, але 
той заспокоїв: “Я біля вас стоятиму, 
ви все одно вигулюєте собаку”.

Той ще раз уважно оглянув про-
хача: худорляве обличчя, невели-
ка борідка, дивиться спокійно – та 
простягнув свій “Самсунг”. І більше 
його не побачив, адже коли злодій 
набрав номер і почав емоційно зі-
знаватися в коханні співрозмовниці 
(хоча, може, просто удавав розмову), 
перехожий відвернувся. А телефон-
ний шахрай просто накивав п’ятами! 
Наступного дня Артур практично за 
безцінь продав мобільний на ринку.

Однак рецидивіст знову “про-
коловся”. Оскільки подія стала-
ся у центрі Тернополя, камери 

відеоспостереження чітко зафіксу-
вали весь злочинний сюжет. Водно-
час підтвердили, що рецидивіст змі-
нив житло, та не свої звички. Хоча 
знайти людину в багатотисячному 
місті вкрай важко!

Певно, фортуна не любить зло-
діїв, бо через півтора тижня Артур 
знову опинився в епіцентрі злочину 
і нарешті був затриманий. Сталося 
це так.

25 липня минулого року карета 
“швидкої” привезла до обласної лі-
карні побитого й п’яного чолов’ягу. 
У присутності поліцейських потерпі-
лий розповів, що його побили неві-
домі. І хоча травми були легкі, бідака 
помер на руках у лікарів!

Згодом судово-медична експер-
тиза встановила, що летальний кі-
нець стався через хвору підшлун-
кову на тлі алкогольної інтоксикації, 
та аж ніяк не через побиття. Тобто 
небораці взагалі не можна було пи-
ти, тим часом, за даними тієї ж судо-
вої експертизи, потерпілий перебу-
вав у стані сильного алкогольного 
сп’яніння.

Так от, перевіряючи заяву потер-
пілого, поліцейські одразу прийшли 
у приватний будинок, поблизу якого 
і знайшли потерпілого. А тут пиячила 
весела компанія на чолі з Артуром, 
який і побив потерпілого.

Рецидивіст та його товариші по 
пляшці розповіли, що саме потерпі-
лий і розпочав бійку. Артур зробив 
йому зауваження та наказав іти до-
дому. У відповідь чолов’яга дістав із 
кишені ніж. Зек влучним ударом ви-
бив холодну зброю з рук і декілька 
разів ударив по голові (саме ці синці 
й зафіксували у лікарні).

Тоді побитий схопив ніж зі столу і 
приставив до горла Артура, при цьо-
му несильно порізав його. Захища-
ючись, рецидивіст знову вибив ніж 
і виставив галабурдника за поріг, а 
потім відкоркував нову пляшку.

За даним епізодом правоохорон-
ці інкримінували рецидивісту ще й 
злочин за ч.1 ст. 125 (умисне легке 
тілесне ушкодження), однак суд ви-
правдав його.

Стосовно крадіжки з помешкан-
ня, неодноразово судимий зізнався, 
що коли оглядав кімнату в двокім-
натній квартирі, побачив, як власни-
ця сховала ключ від іншої кімнати у 
чайнику на кухні. От і вирішив якось 
подивитися, чи можна там чимось 
збагатитися.

Досвідченим оком оцінивши кар-
тини та посуд, зрозумів, що це мож-
на продати. І почав одне за одним 
здавати витвори живопису одному 
бізнесмену на ринку. Туди ж заніс 

антикваріат, кришталеві вазочки, 
вилки-ложки та сервіз із золотою 
облямівкою і навіть велосипед.

Дізнавшись про викрадену кар-
тину, брат потерпілої прийшов до 
квартири і довго дзвонив, та Артур 
не поспішав впускати співвласника 
до свого ж житла. Коли ж нарешті 
квартирант з’явився на порозі, чо-
ловік зайшов до помешкання й ах-
нув: двері до іншої (зачиненої) кім-
нати були повністю розчахнуті, а 
всередині не залишилося й полови-
ни дорогих антикварних речей!

Більше того, злодійкуватий винай-
мач заборгував за два місяці орен-
ди. Відтак брат потерпілої почав йо-
го сварити та, гримнувши дверима, 

пішов. Зрозумівши, що на нього че-
кає розплата, злодійкуватий квар-
тирант вночі просто втік, при цьому 
не забув прихопити ще й укладений 
договір на оренду помешкання.

Тим часом потерпіла оцінила зав-
дану шкоду в 23 тис. грн. На щастя, 
рецидивіст не встиг усього продати. 
Однак і повертати коштів він не по-
спішає.

Вироком Тернопільського місь-
крайонного суду Артура засуджено 
до трьох із половиною років поз-
бавлення волі та зобов’язано ком-
пенсувати державі понад 5 тис. грн. 
процесуальних витрат за проведені 
судові експертизи.

Олена ГустенкоОлена Густенко

Утім, навряд чи Артур знався на мистецтві. Просто досвід-
ченому злодію сподобався романтичний пейзаж: старо-
винною вулицею баскі коні везуть карету. Як у казці про 
Попелюшку з далекого дитинства. Вже у Тернопільському 
міськрайонному суді неодноразово судимий крадій дізнав-
ся, що картина хоч і називається “Старий Париж”, та нама-
льована сучасним художником. Усі кримінальні події роз-
горталися минулоріч, наприкінці весни та на початку літа.

Досвідчений злодій погорів 
через “Старий Париж”

Характерно, що останні де-
кілька років нечистий на руку 
злодій вподобав Тернопіль. 
Та не встиг оселитись, як при-
мудрився “напрацювати” на 
три вироки. Причому останній 
днями прозвучав у Тернопіль-
ському міськрайонному суді.

Усі події розгорталися у пер-
шій декаді січня минулого року. 
Сергій попросив у знайомого 
мікроавтобус “Мерседес”.

“Давай я відремонтую твій 
“Мерседес”, а за це ти дозволиш 

мені на ньому трохи поїздити, – 
запропонував він другу. – Хочу 
дати оголошення про надання 
послуг вантажівкою. До того ж 
я бензином займаюся: на трасі 
трохи дешевше купую у водіїв, 
а потім дорожче продаю. А ще 
металобрухт зможу збирати та 
здавати”.

Поділився чолов’яга свої-
ми планами з товаришем. Той 
одразу погодився, оскільки 
мікроавтобус все одно стояв 
поламаний у гаражі. Сергій 

і справді швидко відремон-
тував автомобіль і от якось у 
січні 2019-го вирішив проїха-
тись. Звісно, закоренілий зло-
дій не просто так уночі кудись 
вирушає.

Отож, повернувши із тра-
си до села Ігровиця, що не-
подалік Тернополя, зупинив-
ся біля приватної агрофірми. 
У суді обвинувачений, ви-
правдовуючись, стверджу-
вав, що в автомобілі заки-
пів антифриз, і він хотів о 
першій ночі(!) попросити в 
когось води, щоби долити в 
радіатор, тому з головної до-
роги повернув на другоряд-
ну і так дістався господар-
ства. Зупинившись, відкрив 
капот. І тут із темряви почув 
чоловічий голос: “Ви що тут 
робите?”

“Йди сюди”, – наказав йому 
Сергій і попрямував до нього.

Чоловік злякався і втік. Як 
згодом з’ясувалося, це був 
сторож. Побачивши незна-
йомця, який нібито щось три-
мав у руках, охоронець схо-
вався і зачекав, поки сірий 
мікроавтобус не поїде геть. 
Коли за нічним гостем і слід 
захолов, вартовий уважно 
обдивився територію та помі-
тив сліди на снігу, що вели від 
машини до підсобного примі-
щення. Підійшовши ближче 
і посвітивши ліхтарем, чоло-
вік побачив, що замок зірва-
но і зі складу злодій викотив 
бочки з пальним. Відтак сто-
рож одразу зателефонував 
власнику та повідомив про 
крадіжку. Той викликав полі-
цію і, оглянувши місце події, 

повідомив, що зникли дві ме-
талеві бочки: в одній було 
160 л дизпалива, а в іншу за-
лив із автозаправної колонки 
200 л бензину А 95 “Premium” 
вартістю 4 тис. 166 грн. Зага-
лом же агрофірмі завдав ма-
теріальної шкоди більш ніж на 
8 тис. 200 грн.

Отримавши опис мікроав-
тобуса, правоохоронці поча-
ли шукати сірий “Мерседес”. І 
вже опівдні того ж дня затри-
мали транспортний засіб у 
Тернополі, неподалік однієї з 
автозаправок саме у той мо-
мент, коли Сергій зливав диз-
паливо власнику вантажівки. 
Відтак крадену солярку водіє-
ві довелось повернути ферме-
ру. Тим часом на руках у реци-
дивіста вже вкотре клацнули 
кайдани.

Під час слідства і вже у Терно-
полі в суді злочинець не втомлю-
вався виплутуватись, перекону-
ючи, що бочки – його, бо в них 
він зливав придбаний бензин 
та ДП. Сергій не погоджувався з 
результатами судової експерти-
зи і все просив не звертати ува-
ги на протоколи обшуку та дослі-
джень експертів.

Однак суд не повірив реци-
дивісту, котрий постійно змі-
нював покази, та засудив йо-
го до чотирьох із половиною 
років позбавлення волі. Та-
кож крадію доведеться спла-
тити 2 тис. 431 грн. за прове-
дені судові експертизи.

Відтак наступні декілька ро-
ків злодій знову проведе за 
ґратами. Утім із тюрми кращи-
ми не вертаються…

Олекса ЧижОлекса Чиж

Уродженець Хабаровського краю обкрадав тернополян
Усе життя Сергій пливе за течією: раз вкрав, удруге, 
а там вже й на лаві підсудних опинився. Так і живе 
собі ось уже третє десятиріччя. Не встигне вийти на 
свободу, як незабаром знову десь у когось щось по-
цупить, і знову – на нари. Зрештою, по-іншому реци-
дивіст уже й не уявляє свого життя.
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Медобладнання 
та засоби захисту 
перерозподілятимуть 
між лікарнями за потребою

Відтепер управління охорони здоров’я об-
ласної державної адміністрації зможе роз-
поділяти та передавати закладам охорони 
здоров’я області медичне обладнання та за-
соби індивідуального захисту для боротьби з 
COVID-19. Дозвіл на розподіл та передачу ма-
теріальних цінностей дала сесія обласної ради 
13 квітня.

– Ми отримуємо з різних джерел допомогу 
– і від Міністерства охорони здоров̀ я України, 
і з державного резерву. Тому нам потрібно ду-
же швидко приймати рішення. Але, як правило, 
рішення про передачу і розподіл ухвалювала 
сесія обласної ради. Ми звернулися із пропо-
зицією дозволити управлінню внутрішнім роз-
порядчим документом здійснювати розподіл 
та передачу закладам охорони здоров’я об-
ласті медичного обладнання, засобів індивіду-
ального захисту, тестів для виявлення корона-
вірусу, медикаментів. Завдяки цьому рішенню 
ми максимально швидко зможемо допомогти 
нашим лікарям, які сьогодні в зоні ризику, – 
прокоментував начальник управління охорони 
здоров’я ТОДА Володимир БогайчукВолодимир Богайчук.

Також під час проведення сесії ТОР до-
датково виділили один мільйон гривень для 
Тернопільської університетської лікарні на 
закупівлю необхідних медикаментів для лі-
кування коронавірусної хвороби. Ще один 
мільйон гривень буде спрямовано на вико-
нання заходів програми захисту населення і 
територій Тернопільської області від надзви-
чайних ситуацій техногенного та природного 

характеру на 2018-2022 роки, для створення 
та накопичення регіонального матеріального 
резерву, на придбання пально–мастильних 
матеріалів. Ці кошти буде виділено із резерв-
ного фонду обласного бюджету. Також 1 міль-
йон гривень спрямовано “Базі спеціального 
медичного постачання” для закупівлі виробів 
медичного призначення та медикаментів для 
лікування COVID-19.

На КПП за вихідні 
перевірили понад 
5 тисяч автівок

Упродовж вихідних поліцейські на КПП 
спільно з медиками перевірили 5459 тран-
спортних засобів, з яких 2831 автомобіль на 
іногородніх номерах, ще близько 2 тисячі авті-
вок, зареєстрованих у Тернопільській області, 
353 вантажні автомобілі та 511 транспортних 
засобів з іноземною реєстрацією. У ході пе-
ревірки водіям та пасажирам було проведено 
температурний скринінг, за результатами яко-
го виявлено 8 осіб з підвищеною температу-
рою тіла – це громадяни Вінницької, Микола-
ївської, Львівської та Херсонської областей. Із 
температурою 37,1 град. виявлено також жи-
теля Тернополя, про що було повідомлено йо-
го сімейного лікаря, та ще одного жителя Ве-
ликої Березовиці з температурою 37,8, якого 
доправлено до сімейного лікаря.

Карантинний режим 
запобіг активному 
поширенню COVID-19

На сьогодні майже 70% від загального чис-
ла хворих залишається активна верства на-
селення віком від 30 до 65 років.

– Вікові категорії, стосовно яких спрацюва-
ли обмежувальні заходи, а саме діти, студенти 
й пенсіонери, все-таки дають меншу питому ва-
гу від тих категорій віком від 30 до 60 років, які, 
очевидно, через певні обставини менше вико-
нують обмежувальні заходи. Загальна тенден-
ція така, що нам вдалося все-таки запобігти пі-
ку захворюваності. Наша реєстрація за вихідні 
підтверджує той прогноз, що ми тримаємося на 
рівні в середньому 20-25 лабораторно підтвер-
джених випадків у день. Тобто ми з вами вико-
нали основне завдання – запобігли піку і вихо-
димо у плато. Зараз наше завдання – втримати 
цю тенденцію. Єдиний вихід – це обмежуваль-
ні заходи і суворе їх дотримання. Я хочу, щоби 
ми чітко розуміли, що рівень офіційної статис-
тики дуже залежний від лабораторних обсте-
жень. Ситуація виглядає таким чином: де ми 
більше обстежуємо, там і більше реєструємо. 
Це ще раз підкреслює необхідність дотримання 

обмежувальних заходів на всіх територіях без 
винятку, – підкреслив заступник директора об-
ласного лабораторного центру Володимир Па- Володимир Па-
нечевнечев.

Масово хворіють 
“кашкетники”

У Бучацькому районі лабораторно підтвер-
дили 23 випадки COVID-19. Інфіковані – голо-
ва релігійної громади протестантів, члени цієї 
громади та медпрацівники.

– Три випадки виявили в Бучачі, один у се-
лі Підзамочок. Більшість інфікованих у селах 
Космирин – 16-ть і Стінка – 3 випадки, де про-
живають релігійні громади, яких називають 
“кашкетниками”. У цих селах інфіковані бага-
тодітні родини, пресвітер, а також медпраців-
ники з амбулаторії, – повідомив перший за-
ступник голови Бучацької РДА Богдан БейкоБогдан Бейко.

– Троє чоловіків, хворі на коронавірус, пере-
бувають на лікуванні в медичних закладах Буча-
ча, Тернополя та Івано-Франківська, а 13-ть – 
на самоізоляції, – каже виконувачка обов’язків 
сільського голови Космирина Надія ФедишинНадія Федишин.

Зараз місцева влада і медики ведуть діа-
лог із віруючими про те, щоби вони проходили 
медобстеження та дотримувались карантин-
них вимог і обмежень.

– Ми стараємось якось погасити спалах за-
хворювання у цій зоні. На дорогах району по-
ставили карантинні пости, у селах проводимо 
дезінфекцію вулиць, тротуарів та прибудинко-
вих територій. Забезпечуємо аптеки ліками, 
магазини – продуктами, щоби місцеві жителі 

менше контактували з іншими насе-
леними пунктами, – доповнює Бог-
дан Бейко.

Ця громада складна, бо є певні 
особливості у людей, у їхньому спіл-
куванні і ставленні до системи охоро-
ни здоров’я взагалі.

– За інформацією центру первин-
ної медико-санітарної допомоги, є 
домовленість із цими людьми, що во-
ни проявляють добру волю і йдуть на 
те, щоби ми якомога більше обстежи-
ли членів цієї релігійної громади, аби 
виявити всіх інфікованих, особливо 
тих, які потребують медичної допомо-
ги, – каже лікар-епідеміолог Володи-
мир Паничев.

З дитячої лікарні 
виписали всіх 
заражених пацієнтів

13 квітня із Тернопільської місь-
кої дитячої лікарні виписали чоти-
рьох пацієнтів, у яких раніше діа-
гностували новий тип коронавірусу 
COVID-19. Серед них двоє дітей та 
двоє дорослих.

– В однієї мами та дитини пов-
не клініко-лабораторне одужання: 
контрольні ПЛР-дослідження мазків 
на COVID-19 від’ємні. Решта пере-
буватимуть на самоізоляції вдома 

під наглядом лікаря, – йдеться у повідомлен-
ні Тернопільського штабу боротьби з корона-
вірусом.

Школярі відмовились 
від випускного, щоби 
допомогти медикам

Випускники Тернопільської школи №3 відмо-
вилися від святкування завершення навчання 
у ресторані. Як повідомляє Суспільне, на гроші, 
які назбирали школярі, закупили респіратори та 
дозатори для дезінфікуючих розчинів. Їх пере-
дали у дитячу лікарню. Медзасоби, кажуть, за-
раз важливіші. Школярі збирали гроші на бен-
кет ще від початку року, та плани змінилися.

– Це була сума, яку ми збирали на випус-
кний, але вирішили, що в такий час їх дореч-
ніше пожертвувати тим, хто цього потребує, – 
каже учениця 11-В класу ЗОШ №3 Христина Христина 
НовицькаНовицька.

Ідея пожертвувати гроші виникла у бать-
ків. Підхопили її одразу всі. На тисячу доларів 
вирішили купити необхідні медзасоби. Випус-
кники про такий вчинок не шкодують. Пиша-
ється своїми випускниками й класна керівни-
ця. Їхнім вчинком, каже, не здивована, бо він 
далеко не перший.

– Це є дуже потрібні речі, вони надзви-
чайно полегшують роботу, тепер не потрібно 
носити за собою банку з дезрозчином. Ми 
вдячні дітям за такий подарунок, – каже за-
відувач інфекційним відділенням Тернопіль-
ської міської дитячої лікарні Ольга ДивонякОльга Дивоняк.

Вікторія УшаковаВікторія Ушакова

12 квітня помер 47-річний чоло-
вік, якого з коронавірусом госпіта-
лізували з Києво-Печерської лаври, 
таким чином це вже друга смерть 
від COVID-19 у святині.

Як повідомляє “Українська прав-
да”, у прес-службі Київської міської 
державної адміністрації та джерела 

серед депутатів-меценатів УПЦ МП 
прокоментували це так: “За мину-
лу добу двоє померлих. Це люди з 
Києво-Печерської лаври. Один – 
73-річний, інший – 47-річний. Були 
госпіталізовані. Обоє перебували у 
важкому стані. Один був підключе-
ний до ЕКМО. Померли в лікарні”.

За даними КМДА, 13 квітня з Киє-
во-Печерської лаври госпіталізува-
ли ще 3 осіб. Таким чином у лікарні 
загалом перебували 12 осіб із лав-
ри (разом з двома, які померли). Ін-
ших деталей у прес-службі не роз-
повіли. Серед депутатів-меценатів 
УПЦ МП також повідомили, що у на-
місника лаври Павла діагностували 
коронавірус.

У Києво-Печерській лаврі повідо-
мили, що не володіють інформаці-
єю ні про другу смерть, ні про коро-
навірус у намісника Павла. Чоловік, 
який підняв слухавку у лаврі, повідо-
мив, що вони читали, що митрополи-
та Павла госпіталізували з легкими 

симптомами, але з самим намісни-
ком не спілкувалися, тому підтвер-
дити чи спростувати цю інформацію 
не можуть. Пізніше керуючий спра-
вами УПЦ МП, митрополит Антоній 
підтвердив два випадки смерті се-
ред монахів Києво-Печерської лав-
ри. Другий монах лаври, який помер, 
– це ієродиякон Наум. Обом помер-
лим робили тести, утім чи виявили 
коронавірус, митрополиту не відомо.

– Там зафіксовано, що смерть від 
пневмонії, а що було причиною цієї 
пневмонії, я не знаю. В отця Нектарія 
там цілий пучок хвороб був, він у мину-
лому році був дуже хворий, думали всі, 
що помре. А тепер робили шунтування 

серця десь місяць тому, і це запален-
ня легень було як наслідок тієї опера-
ції. Він саме так зліг у лікарню, що там 
було далі, у мене нема тих документів, 
– повідомив керуючий справами УПЦ 
МП, митрополит Антоніймитрополит Антоній.

Про наявність коронавірусу в на-
місника храму митрополита Павла 
Антонію теж не відомо. За його сло-
вами, намісника “госпіталізували, 
бо в нього діабет складний, і щоби 
було все під контролем”.

На запитання, чи відкриватиметь-
ся обитель УМЦ МП для прихожан на 
Великдень, митрополит сказав, що 
подивляться, як ще пройде цей тиж-
день, і не будуть загадувати.

Усе про коронавірус на Тернопільщині: 
п’ять смертей, масове захворювання “кашкетників” 
та перші щасливчики, які побороли COVID-19

Вся увага мешканців області прикута до того, як поширюється коронаві-
русна інфекція COVID-19. Це новий вірус і нова ситуація, і всі навчаються 
і шукають нові способи запобігання інфекції, порятунку життів і мініміза-
ції впливу. Як бореться з захворюванням Тернопільщина, актуальні дані 
про кількість хворих та цікава інформація від лікаря-епідеміолога. Усе це 
в матеріалі наших журналістів.

Спалах коронавірусу в Києво-Печерській лаврі
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що упродовж доби 12 
квітня у столиці зафіксували рекордну кількість випадків за-
хворювання на коронавірус – 79 осіб, із них 63 випадки у Киє-
во-Печерській лаврі, двоє людей померли. Зараз у лаврі вже 
понад 90 підтверджених випадків СOVID-19, святиню закрили 
на карантин.

Із хороших новин: усіх пацієнтів, хворих на COVID-19, Із хороших новин: усіх пацієнтів, хворих на COVID-19, 
виписали з Тернопільської міської дитячої лікарнівиписали з Тернопільської міської дитячої лікарні

Довідка
Згідно з даними обласного лабораторного цен-Згідно з даними обласного лабораторного цен-
тру, станом на 10:00 14 квітня на Тернопільщи-тру, станом на 10:00 14 квітня на Тернопільщи-
ні 280 випадків COVID-19, 5 – летальних: 148 ні 280 випадків COVID-19, 5 – летальних: 148 
– жителі Монастириського району (2 – леталь-– жителі Монастириського району (2 – леталь-
них), 29 – жителі Заліщицького району (2– ле-них), 29 – жителі Заліщицького району (2– ле-
тальних), 23 – жителі Бучацького району, 14 – тальних), 23 – жителі Бучацького району, 14 – 
жителі Козівського району (1 – летальний), 21 жителі Козівського району (1 – летальний), 21 
– жителі Чортківського району, 13 – жителі Кре-– жителі Чортківського району, 13 – жителі Кре-
менецького району, 13 – жителі міста Тернопо-менецького району, 13 – жителі міста Тернопо-
ля, 5 – жителі Підгаєцького району, 3 – жителі ля, 5 – жителі Підгаєцького району, 3 – жителі 
Теребовлянського району, 3 – жителі Тернопіль-Теребовлянського району, 3 – жителі Тернопіль-
ського району, 3 – жителі Шумського району, ського району, 3 – жителі Шумського району, 
1 – житель Бережанського району, 1 – житель 1 – житель Бережанського району, 1 – житель 
Зборівського району, 1 – житель Борщівського Зборівського району, 1 – житель Борщівського 
району, 1 – житель Збаразького району, 1 – жи-району, 1 – житель Збаразького району, 1 – жи-
тель Гусятинського району. В Україні 3372 лабо-тель Гусятинського району. В Україні 3372 лабо-
раторно підтверджені випадки COVID-19, із них раторно підтверджені випадки COVID-19, із них 
98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу 
зафіксовано 270 нових випадків.зафіксовано 270 нових випадків.
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YouControl разом із пред-
ставниками держструктур та 
громадських організацій пре-
зентували інтерактивну карту, 
котра показує забезпечення 
лікарень та динаміку поширен-
ня коронавірусної хвороби. Во-
на сформована на основі зві-
тів усіх лікарень України щодо 
їхнього забезпечення засоба-
ми захисту, медичним облад-
нанням і працівниками. Карта 
дозволяє дізнатися поточний 
стан, а незабаром почне про-
гнозувати потреби. На карті, 
створеній YouControl, дані ав-
томатично аналізуються систе-
мою та розраховується показ-
ник, на скільки днів вистачить 
ресурсів лікарні, відповідно 
до алгоритмів МОЗ. Наразі з 
карти можна дізнатися інфор-
мацію про залишки, потреби 
та прогноз забезпечення лі-
карень обладнанням (засоби 
індивідуального захисту, тес-
ти, ШВЛ), кількість лікарів (їх-
ня кваліфікація, вік), кількість 
ліжок (зайнятих і вільних серед 
боксових, інфекційних, реа-
німаційних), захворюваність 
(кількість осіб із підозрою, гос-
піталізованих, підтверджених 
та смертельних випадків).

У Тернопільській області для 
госпіталізації пацієнтів з коро-
навірусом визначено 18 ме-
дичних закладів. Лікарні Тер-
нопільщини мають костюмів 
біозахисту менше, ніж на два 
дні активного використання. 
За даними карти медичного 
забезпечення, ресурсів та по-
треб лікарень України, Терно-
пільська область забезпече-
на медичним обладнанням на 
33%. У лікарнях Тернопільщи-
ни немає захисних окулярів 
для медиків, як багаторазових, 
так і одноразових масок, мала 
кількість костюмів біозахисту. 
Крім цього, потреба є у респі-
раторах та ізоляційних халатах.

Бережанська райлікарняБережанська райлікарня
Станом на 12 квітня медич-

ний заклад забезпечений ін-
дивідуальним захистом на 19 
днів. У лікарні відсутні одно-
разові ізоляційні халати та за-
хист для очей. Експрес-тестів 
для діагностики COVID-19 – 
61 шт. Апаратів для ШВЛ – 2. 
Всього у лікарні перебуває 
двоє хворих на коронавірус та 
ще троє чоловік із підозрою.

Борщівська райлікарняБорщівська райлікарня
Лікувальний заклад за-

безпечений індивідуальним 
захистом на 7 днів. У лікарні 
відсутні одноразові ізоляцій-
ні халати та захист для очей. 
Експрес-тестів для діагности-
ки COVID-19 – 180 шт. Апара-
тів для ШВЛ – 4. Всього у лі-
карні перебуває двоє хворих 
та ще 9 чоловік із підозрою

Бучацька райлікарняБучацька райлікарня
Медична установа забез-

печена індивідуальним за-
хистом на три дні, у медиків 

дефіцит ізоляційних однора-
зових халатів, відсутні костю-
ми біозахисту, респіратори, 
антисептики та захист для 
очей. Експрес-тестів для діа-
гностики COVID-19 – 62 шт. 
Апаратів для ШВЛ – 4.

Гусятинська райлікарняГусятинська райлікарня
Медичний заклад забезпе-

чений індивідуальним захи-
стом на 4 дні. У лікарні відсутні 
одноразові ізоляційні халати, 
костюми біозахисту та захист 
для очей. Експрес-тестів для 
діагностики COVID-19 – 29 шт. 
Апаратів для ШВЛ – 1. Всього 
у лікарні перебуває один хво-
рий на коронавірус, та ще 8 
чоловік із підозрою.

Заліщицька райлікарняЗаліщицька райлікарня
Лікувальний заклад забез-

печений індивідуальним за-
хистом на два днів. У лікарні 
відсутні одноразові ізоляцій-
ні халати та захист для очей. 
Експрес-тестів для діагности-
ки COVID-19 – 180 шт. Апара-
тів для ШВЛ – 4. Всього у лі-
карні перебуває п’ять хворих 
та ще 14 чоловік із підозрою.

Козівська райлікарняКозівська райлікарня
Медична установа забезпе-

чена індивідуальним захистом 
трохи більше, як на два дні, у 
медиків дефіцит ізоляційних 
одноразових халатів, відсутні 
костюми біозахисту та захист 
для очей. Експрес-тестів для 
діагностики COVID-19 – 8 шт. 
Апаратів для ШВЛ – 5. Всього 
у лікарні перебуває 5 хворих 
та ще 9 чоловік із підозрою.

Почаївська райлікарняПочаївська райлікарня
Медичний заклад забезпе-

чений індивідуальним захи-
стом на п’ять днів. У лікарні 
відсутні одноразові ізоляці-
йні халати, костюми біозахи-
сту та захист для очей. Екс-
прес-тестів для діагностики 
COVID-19 – 47 шт. Апаратів 
для ШВЛ – 1. Всього у лікарні 
перебуває один хворий та ще 
троє чоловік із підозрою.

Лановецька райлікарняЛановецька райлікарня
Лікувальний заклад забез-

печений індивідуальним за-
хистом на 51 день. У лікарні 
відсутні костюми біозахисту, 
багаторазові маски та захист 
для очей. Експрес-тестів для 
діагностики COVID-19 – 43 шт. 
Апаратів для ШВЛ – 2.

Скалатська райлікарняСкалатська райлікарня
Медична установа забез-

печена індивідуальним захи-
стом більше, ніж на 11 днів, у 
медиків дефіцит ізоляційних 
одноразових халатів, відсут-
ні костюми біозахисту, бага-
торазові маски та захист для 
очей. Експрес-тестів для діа-
гностики COVID-19 – 93 шт. 
Апаратів для ШВЛ – 2.

Підволочиська райлікарняПідволочиська райлікарня
Медичний заклад забезпе-

чений індивідуальним захи-
стом більше, ніж на 11 днів. 
У лікарні відсутні одноразо-
ві ізоляційні халати, маски 

багаторазові та захист для 
очей. Експрес-тестів для діа-
гностики COVID-19 – 40 шт. 
Апаратів для ШВЛ – 4.

Чортківська райлікарняЧортківська райлікарня
Лікувальний заклад за-

безпечений індивідуальним 
захистом на сім днів. У лі-
карні відсутні багаторазові 
маски та захист для очей. Екс-
прес-тестів для діагностики 
COVID-19 – 36 шт. Апаратів 
для ШВЛ – 8. Всього у лікарні 
перебуває один хворий та ще 
8 чоловік із підозрою.

Тернопільська міська лікар-Тернопільська міська лікар-
ня швидкої допомогиня швидкої допомоги

Медична установа забез-
печена індивідуальним захи-
стом на 9 днів, у медиків дефі-
цит ізоляційних одноразових 
халатів, відсутні багаторазові 
маски та захист для очей. Екс-
прес-тестів для діагностики 
COVID-19 – 106 шт. Апаратів 
для ШВЛ – 8. Всього у лікарні 
перебуває 14 хворих та ще 42 
особи з підозрою.

Тернопільська університет-Тернопільська університет-
ська лікарняська лікарня

Медичний заклад забез-
печений індивідуальним за-
хистом на 3 дні. У лікарні від-
сутні одноразові ізоляційні 
халати, костюми біозахисту, 
маски багаторазові та захист 
для очей. Експрес-тестів для 
діагностики COVID-19 – 144 
шт. Апаратів для ШВЛ – 43.

Тернопільський фтизіопуль-Тернопільський фтизіопуль-
монологічний медичний центрмонологічний медичний центр

Лікувальний заклад забез-
печений індивідуальним за-
хистом на 17 днів. У лікарні 
відсутні одноразові ізоляці-
йні халати, маски багатора-
зові та захист для очей. Екс-
прес-тестів для діагностики 
COVID-19 – 50 шт. Апаратів 
для ШВЛ – 1.

Тернопільська міська дитя-Тернопільська міська дитя-
ча лікарняча лікарня

Медична установа забез-
печена індивідуальним за-
хистом на три дні, у медиків 
дефіцит ізоляційних однора-
зових халатів, відсутні костю-
ми біозахисту, респіратори, 
маски багаторазові та захист 
для очей. Експрес-тестів для 
діагностики COVID-19 – 90 шт. 
Апаратів для ШВЛ – 5.

Тернопільський обласний Тернопільський обласний 
медцентр соціально небез-медцентр соціально небез-
печних захворюваньпечних захворювань

Медичний заклад забез-
печений індивідуальним за-
хистом на два дні. У лікарні 
відсутні одноразові ізоляцій-
ні халати, маски одноразові 
та багаторазові, захист для 
очей. Експрес-тестів для діа-
гностики COVID-19 – 50 шт. 
Апаратів для ШВЛ – 1.

Тернопільський обласний Тернопільський обласний 
перинатальний центр “Мати і перинатальний центр “Мати і 
дитина”дитина”

Лікувальний заклад забез-
печений індивідуальним за-
хистом на п’ять днів. У лікарні 
дефіцит одноразових ізоляці-
йних халатів та багаторазо-
вих масок, відсутній захист 
для очей. Експрес-тестів для 
діагностики COVID-19 – 49 шт. 
Апаратів для ШВЛ – 9.

Монастириська райлікарняМонастириська райлікарня
Медична установа забез-

печена індивідуальним захи-
стом на один день, у медиків 
дефіцит ізоляційних однора-
зових халатів, відсутні ба-
гаторазові маски та захист 
для очей. Експрес-тестів для 
діагностики COVID-19 – 231 
шт. Апаратів для ШВЛ – 2. 
Всього у лікарні перебувають 
16 хворих та ще 23 особа з 
підозрою.

Іванка БілаІванка Біла

Як забезпечені засобами захисту та апаратами 
штучної вентиляції легень лікарні Тернопільщини в 
цей час, мабуть, цікавить чи не кожного читача. Са-
ме тому наші журналісти підготували аналітичний 
матеріал, у якому дослідили, чи достатньо медич-
ного забезпечення мають місцеві медустанови.

Тернопільські лікарні готові 
до боротьби зі смертельним 
коронавірусом на 33%

Чи правда, що хворих 
на COVID лікують 
безкоштовно? 
Міністерство охорони здоров’я обіцяє контролю-
вати, щоби пацієнт із COVID-19 потрапляв до ліку-
вальної установи та мав абсолютно повне забез-
печення лікарськими засобами. Симптоматичне 
лікування та в разі потреби специфічне пацієн-
ту повинно надаватися безкоштовно, про це за-
явив заступник міністра охорони здоров’я, го-
ловний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Національна служба здоров’я передбачила тариф для оп-
лати роботи закладів охорони здоров’я, що надають медич-
ну допомогу хворим на коронавірус. Як повідомив заступник 
голови адміністрації Ігор Гайдук, лікування хворих на корона-
вірус здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та 
благодійних надходжень. За інформацією пана Ігоря, вартість 
лікування одного хворого на “ковід-19” на день в інфекційно-
му відділенні анестезіології та інтенсивної терапії (реанімація) 
становить 7435,65 грн., в інфекційному відділенні – 5019,54 
грн. Відтак допомога пацієнтам, хворим на цю недугу та інші 
інфекційні захворювання, повинна надаватися безкоштовно.

Журналісти “Номер один” поцікавились у тернопільських 
лікарнях, як проходить лікування та чи справді люди не 
оплачують медичних послуг та ліків.

– За період із 26 березня до 13 квітня в інфекційному відділі 
проліковано 11 хворих із підтвердженим діагнозом “ковід-19” 
із них семеро дітей та четверо дорослих. Станом на 13 квітня 
всі хворі виписані, підозру з однієї дитини знято. Серед виписа-
них хворих повне клінічно-лабораторне одужання у двох дітей 
та двох дорослих. Інші пацієнти виписані клінічно здоровими, 
перебувають на самоізоляції вдома, під наглядом дільничих пе-
діатрів та сімейних лікарів. Контрольні ПЛР – дослідення маз-
ків із носа та ротоглотки їм будуть проведені амбулаторно у ви-
значені дати. Після отриманих від’ємних результатів пацієнти 
будуть на самоізоляції. У понеділок, 13-го квітня, виписалися 
дві мами та дві дитини, в однієї матері та її дитини контрольні 
ПЛР мазків із носа та ротоглотки двічі від’ємні. Лікування паці-
єнтам надавалося та надаватиметься у повному обсязі. До при-
кладу, дитина, котра перебувала у реанімації, успішно пішла на 
поправку, та з часом була виписана додому. Виписка пацієнта 
відбувається після лабораторного підтвердження, що коронаві-
русної інфекції не виявлено. На сьогодні ліки, котрі використо-
вуються для надання допомоги пацієнту із цим захворюван-
ням, покривають за рахунок субвенції, яка була виділена у I 
кварталі, та за рахунок міської ради (виділили значну частину 
коштів). Із 1 квітня виділення медикаментів здійснюється за 
кошт закладу. Про це говорить договір із НСЗУ. Кошти виділя-
тимуться авансом із 5-го по 10-те число кожного місяця. Якщо 
відбуватиметься затримка кошів, то у нас є власні, які виділила 
міська рада. Тому пацієнт отримує все необхідне для лікування. 
Національна служба здоров’я компенсує всі витрати, які понес-
ла лікарня на забезпечення кожного пацієнта. Реформа, котра 
вступила в дію, – це одна із форм страхової медицини. Тобто 
держава за свій кошт готова оплатити медичні послуги в ліку-
вальних закладах кожному громадянину, який має підписану 
декларацію, – прокоментував керівник Тернопільської міської 
дитячої комунальної лікарні Андрій Артимович Андрій Артимович.

Андрій Іванович сподівається, що кількість хворих на коро-
навірусну інфекцію не збільшиться. Однак у разі чого, за сло-
вами пана Артимовича, лікарня укомплектована всім необхід-
ним, аби вчасно та оперативно виконати свій обов’язок.

А як із фінансуванням у Тернопільській лікарні швидкої 
допомоги? Нещодавно лікарня від благодійників отримали 
три монітори добового спостереження. Це обладнання доз-
воляє відслідковувати самопочуття хворих на коронавірус 
(робота серця, пульс, тиск). Від “Карітасу” лікарня отримала 
миючі засоби. Пральні машини також до лікарні поступили 
від небайдужих людей. Така ініціатива дуже розчулює пра-
цівників лікарні. Медики вірять, що лише пліч-о-пліч з не-
байдужими зможуть подолати цю недугу.

– Лікарня швидкої допомоги має достатньо коштів, аби 
забезпечити пацієнтів медикаментами. Їх виділено із дер-
жавного та місцевого бюджетів. Тому наша установа за-
безпечена на 100%. Пацієнт, у якого підтверджено “ковід”, 
і ті, які перебувають на стадії обстеження (чекають підтвер-
дження), забезпечені лікуванням повністю, – розповів ди-
ректор Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої 
допомоги Ярослав Чайківський Ярослав Чайківський.

Станом на 14 квітня у лікарні шкидкої допомоги перебу-
вають 14 пацієнтів із підтвердженим діагнозом коронаві-
русної хвороби та один пацієнт на стадії обстеження й лі-
кування. Також стало відомо, що із м. Збаража до міської 
лікарні везуть ще одного пацієнта із підтвердженим діагно-
зом коронавірус. Таким чином, буде 15 хворих, які потребу-
ють лікування, доповнив пан Чайківський.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 
годину ранку 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтвер-
джених випадків COVID-19, із них 98 летальних, 119 пацієн-
тів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

На Тернопільщині за останню добу виявили 7 нових випадків. 
Згідно з даними обласного лабораторного центру, в області 280 
випадків COVID-19, 5 – летальних, 8 людей –одужали.

Соломія ВершигораСоломія Вершигора

У лікарнях Тернопільщини немає в достатній кількості У лікарнях Тернопільщини немає в достатній кількості 
захисних окулярів для медиків, як і багаторазових захисних окулярів для медиків, як і багаторазових 

і одноразових масок та костюмів біозахистуі одноразових масок та костюмів біозахисту
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Оптимальною для вирощування карто-
плі вважається температура 15-20 гра-
дусів. Це можна зробити й раніше, од-
нак варто врахувати, що грунт має бути 
готовий до посадки та прогрітий, інакше 
хорошого урожаю вам не чекати. Як ви-
саджують картоплю у грунт мешканці 
найближчих сіл та на що варто звернути 
увагу, дізнавалися наші журналісти.

Насіннєва картопля 
повинна бути цілою 
та неушкодженою

– Багато картоплі не саджаю, бо не маю 
землі: біля хати – 3 сотки і в полі – 10-ть. Із 
них половину виділяю дружині на її культури. 
З осені стараюся готувати грунт до висадки 
картоплі. Минулого року урожай був непо-
ганий, незважаючи на дощі, але відзначу, 
що було багато картоплі, поїденої шкідни-
ком. Восени перекопую город, за можли-
вості гною. Весною розпушую землю. Все 
роблю вручну. Десь за півтора місяця до ви-
садки обробляю картоплю. Перебираю гар-
ненько. Скроплюю холодним відваром води 
та солі (на літр води пів чайної ложки солі). 
Практикую таке перший рік, кажуть, що по-
магає від шкідника. Коли картопля добре 
випустила пагінці, починаю висадку. Кладу 
бульбу пагінцями догори, щоби не облама-
ти та не пошкодити, – розповідає досвідчен-
ний “картопляник” Василь ТруцьВасиль Труць.

При підготовці насіннєвої картоплі 
до посадки необхідно пам’ятати про ос-
новний етап, від якого залежить майбут-
ній урожай. Це, звичайно, пророщування 
бульби. Це необхідний агрозахід: він дає 
більш раннє дозрівання картоплі, підви-
щує врожайність на 15-20%. Організу-
вати цю справу потрібно так, щоб озеле-
нення і пророщування насіннєвих бульб 
проводилось у спеціально відведеному 
для цього місці. Особливо високоефек-
тивне пророщування відбувається під ді-
єю розсіяного сонячного світла. Так про-
ростає велика частина вічок на клубні.

Важливим етапом, для гарного уро-
жаю, є відбирання насіннєвої картоплі. 
Бульби варто якісно відсортувати. Ту, 
яка є напівгнилою, зморщеною та доволі 

м’якою, в грунт висаджувати не треба. 
З неї урожаю не буде. Насіннєва карто-
пля повинна бути цілою і неушкодже-
ною. Також одним із важливих аспектів 
є висаджування картоплі на глибину 10-
14 см. Дуже багато залежить від складу 
грунту Наприклад, якщо він більш важ-
кий, то глибина має бути меншою, якщо 
легший, то глибина відповідно більшою. 
Наприклад, на піщаному грунті глиби-
на повинна бути 10-12 см, а якщо грунт 
суглинний, то – 8-10 см. Важливий також 
розмір фракції бульби, чим вона більша, 
тим більшою буде глибина.

– Насіннєву картоплю, звісно, варто 
обробити та перебрати, але є ще один 
важливий аспект – це її розрізання. Що-
би велика картопля дала хороший уро-
жай, її треба садити глибоко, але при 
цьому не обламати пагінців. У такому ра-
зі її розрізають. Це варто робити за тиж-
день до висадки. Бульбу, яка має близь-
ко 180 грамів, треба порізати на чотири 
частини. А деколи й на шість. При цьо-
му на кожній частині має бути однакова 
кількість паростків. Треба врахувати, як-
що у вас багато великої картоплі, то кра-
ще розрізати її машинним способом. Бо 
вручну це буде довго та трохи важко. Но-
жа треба змочити у розчині лізолу. Розрі-
зання бульби забезпечує кращий ріст від 
паростка до стебла, – каже пан Василь.

Чи є у картоплі 
особливі вимоги?

Аби урожай був хорошим, перед висад-
кою у грунт картоплю часто обробляють 
хімічними засобами. Тоді її не їсть шкід-
ник і зовнішній вигляд картоплі, як на 
картинці. Підприємства, які займаються 
великою посадкою картоплі, вдаються до 
радикальних заходів. Аби картопля швид-
ко продавалася та була великою, її за мі-
сяць обробляють розчинами, у складі 
яких є гормон росту. Але таке втручання 
є дуже небезпечним. Адже такий продукт 
до вживання стає непридатним. Сільські 
мешканці переважно використовують 
або ж народні методи захисту, або замо-
чування у розчині аміачної селітри.

– З недавнього часу використовую 
розчин аміачної селітри. Це добре захи-
щає картоплю, а також саджанці гарно 
ростуть. Важливо, що немає посторон-
нього запаху та смаку при вживанні. Для 
того, щоби приготувати розчин, нам зна-
добиться аміачна селітра із суперфосфа-
том. Кожного із цих добрив беруть по 4 
кг на 100 л води, треба добре розмішати. 
В однорідний розчин занурюють бульби 
на одну годину. За цей час вони вбира-
ють у себе діючі речовини розчину. Азот 
сприяє зростанню і розвитку паростків, 
фосфор обумовлює швидкий ріст і роз-
виток кореневої системи. У загальному 
дія розчину сприяє більш ранньому зрос-
танню і розвитку картопляної рослини 
(на 5-7 днів), кущі розростаються потуж-
ними, врожайність стає вищою на 10-
15%. При підготовці картоплі до посадки 
бульби у розчин занурюють за 2-3 години 
до цього. Замочування триває 1 годину, 
на обсушення бульб потрібно до двох го-
дин. Можна замінити замочування бульб 
обприскуванням, – поділився порадою 
мешканець с. В. Гаї Ігор СтусІгор Стус.

Отже, як підготувати картоплю до ви-
садки у грунт, ми зрозуміли. А от чи є кар-
топля вибагливою рослиною та чи має 
вона свої особливості?

– Варто пам’ятати, що картопля не ду-
же полюбляє зайву вологу. Тобто поли-
вати її одразу після посадки не варто. 
Якщо картоплю рясно поливати, можна 
нашкодити кореневій системі. Добре на 
неї впливає гарне сусідство. Якщо хоче-
те мати великий урожай, садіть поруч бу-
ряк, огірок, зелень, капусту. Також за нею 
треба доглядати – підгортати, боротися 
зі шкідниками. Я намагаюся використо-
вувати лише органічні добрива. Гноїти 
картоплю можна, але робити це треба 
акуратно та під самий корінець рослини. 
Також можна використати сидерати, на-
стойку коров’яку. Із колорадським жуком, 
який є непроханих гостем, борюся лише 
хімічними засобами, інколи розводжу їх 
трішки в більшій кількості води. Карто-
плю, як і інші культури, не бажано виро-
щувати більше трьох-чотирьох сезонів на 
одній ділянці, – розповідає пан Ігор.

Картопля містить у собі велику кіль-
кість корисних речовин. Вона багата на 
фосфор і калій, завдяки яким відновлю-
ється правильний обмін речовин і знижу-
ється тиск. І щоби вона приносила бажа-
ну користь, варто віддати час та старання 
для її посадки. Тому прислухайтеся до 
наших найпростіших порад, які зможуть 
принести вам бажаний урожай…

Соломія ВершигораСоломія Вершигора

Сонечко добряче пригріло, а це означає, що, незважаючи на карантин, 
сільські мешканці (міським поки на дачі проблематично дістатися) ви-
ходять на город і майстерно починають висаджувати одну з найдоступ-
ніших культур – картоплю. Вже другий рік поспіль починаємо поміча-
ти, що господарі обирають початок квітня, аби засадити городи. І вже у 
кінці липня, а може й раніше, господині частуватимуть молодою карто-
пелькою із кропом своїх гостей.

Картопля – стратегічна 
культура для компанії 
“Контінентал”

Цього року аграрії використовують як власний насіннє-
вий матеріал, так і імпортний, закуплений для оновлення 
сортового складу культури.

Також “Контінентал” запланував модернізацію і розши-
рення своїх потужностей зберігання картоплі. Нагадаємо, 
станом на сьогодні вони сягають понад 87 тисяч тонн.

Посадковий матеріал 
ранньої картоплі 
подорожчає на 30-40%

Також, за його словами, у зв’язку з тим, що в Україні 
збільшились обсяги переробки картоплі на чіпси, у цьому 
сезоні більше закуповуватимуть ті сорти, які йтимуть на пе-
реробку.

“Чи розширять виробники насіннєвого матеріалу свої 
площі під культурою, поки що важко сказати. Це стане ві-
домо після так званого сезону імпорту – у березні-квітні. 
Тоді й зможемо порахувати, наскільки більше завезли у по-
рівнянні з минулим сезоном ранніх сортів та під переробку, 
оскільки їх переважно доставляють до нас із Німеччини та 
Нідерландів”, – каже Микола ГордійчукМикола Гордійчук.

Також Гордійчук дав прогноз щодо цінової політики на кар-
топлю. На його думку, посадковий матеріал може подорожча-
ти на 30-40%. Нині ціна на насіннєву картоплю становить від 
12-ти до 20 грн/кг.

“Вартість залежить від сорту, репродукції та якості насін-
нєвого матеріалу. Ми як виробники радимо купувати його 
тільки у господарствах, які є в реєстрі виробників насіння і 
продають сертифіковане насіння”, – зазначив він.

На його думку, ціни на столову картоплю будуть залежати 
від погоди і того, як змінюватиметься клімат.

“Якщо буде засуха і брак вологи, що ми вже зараз спо-
стерігаємо, це може відобразитися на врожайності й ціні 
відповідно. Ще на вартість культури вплинуть і залишки по-
переднього сезону”, – розповів експерт. Він зазначив, що у 
цьому сезоні ціна на цей вид картоплі була досить високою.

“А от якою ж буде вартість ранньої картоплі, поки говори-
ти зарано”, – додав Гордійчук.

На роботизованих 
фермах в Україні 
вирощено перший 
урожай картоплі

– Сьогодні ми зібрали перший урожай картоплі за допо-
могою наших роботизованих ферм. Весь урожай помістив-
ся на одній долоні – всього кілька дрібних бульб розміром 
із квасолю. Але ж вони вирощені без участі людини – і саме 
тому це досягнення, – повідомив представник компанії Ва-Ва-
лерій Яковенколерій Яковенко.

Він також розповів, що наразі DroneUA продовжує пра-
цювати над новими системами освітлення та алгоритмами 
догляду за рослинами.

– Саме такі ферми та інші пристрої без участі людини в 
рутинних процесах – це майбутнє, – підкреслив Валерій 
Яковенко.

Картопля залишається стратегічною культурою 
для “Контінентал Фармерз Груп”. Цьогоріч під її 
посадку ми запланували 1,7 тис. га в Тернопіль-
ській та Львівській областях: по 400 га насіннє-
вої та продовольчої, а також 900 га чіпсової кар-
топлі, посадка якої саме зараз триває на полях 
компанії.

Цьогоріч українці садитимуть більше ранньої 
картоплі. Усе через те, що ціни на неї останнім 
часом істотно зросли. Про це розповів директор 
“Агріко Україна” Микола Гордійчук.

Особливості 
картопляного сезону 
по-тернопільськи

Українська компанія DroneUA зібрала перший 
урожай картоплі, вирощений за допомогою ро-
ботизованих ферм власної розробки.
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Після хрещення Русі багато язичницьких тра-
дицій видозмінилися та були вплетені до най-
ближчих християнських свят. Так сталося і з 
Великоднем, який святкується поряд зі слов’ян-
ським важливим святом весняного рівноден-
ня, яке влаштовується в честь остаточного 
приходу весни та відродження природи. Багато 
традицій, які ми звикли вважати християнськи-
ми, існували на теренах України ще задовго до 
його прийняття. Паска – це “сонячний” калач, 
який випікали у жертву сонячним божествам. 
Його вигляд за більш ніж тисячоліття дещо на-
був змін, але все ж сама основа більше нага-
дує саме калач, а не християнську паску.

“Якщо мати поганий настрій, 
паска може не вдатися”

Але все ж таки часи змінилися, і тепер вели-
кодній стіл без крашанок (які згадувалися ще у 
ІХ столітті) годі й уявити, а карантинний період 

дозволив усім помити вікна 
та пофарбувати їх ще до Чи-
стого четверга. А ось у сам 
четвер свої здібності у випі-
канні можуть спробувати ма-
ленькі рученята юних госпо-
динь. Адже до школи ходити 
не потрібно, а матуся чи ба-
буся могли сміливо навчити, 
як правильно спекти паску, 
аби вона була смачною, а го-
ловне – чарівною здобою. 
Так, так, саме чарівною, ад-
же у давнину вірили, якщо 
вагітна жінка спече паску, то 
нею обов’язково треба поча-
стувати всю родину, а крихти 
віддати худобі, щоби та була 
здоровою. А ось якщо до ви-
пікання приєднаються діти, 
то кірочку спеченого хлібчи-
ка залишали в хаті на цілий 
рік, щоби діти були здорові 
та мир у хаті. А як печуть па-
ски наші господиньки та які 
мають секрети? Ми поціка-
вились у них самих.

– Наша сім’я обожнює Ве-
ликдень. Це велике родинне 
свято. Кожного року в четвер 
перед замішуванням паски 
читаю різні молитви, аби во-

на вдалася і щоб родина була здоровою. У субо-
ту вранці разом з донечками прикрашаємо ве-
ликоднього кошика. Дуже хочу, щоб і вони взяли 
собі за традицію пекти паску власноруч. Звісно, 
не завжди вона може вдатися, але треба про-
бувати і з чистими думками та вільною душею 
приступати до роботи. Тоді все піде як по мас-
лу. Мій рецепт такий: в 1 літрі пряженого молока 
розвести 100 грамів дріжджів, додати 2 столо-
ві ложки цукру, дрібку солі та 1 ложку муки. По-
ставити все на парову баню, щоби підійшло (хви-
лин 20-ть). Потім 5 білків збити із 2,5 стаканами 
цукру, додати 15 жовтків і також збити. Вилити 
до розчини. Втерти цедру одного апельсина, 0,5 
кілограма родзинок залити кип’ятком та проми-
ти. 0,3 кілограма цукатів, 3 пачки ваніліну, 200 
грамів розтопленого масла, 50 грамів спирту. 
Починаємо повільно досипати борошно, у мене 

приблизно 2, 5 кілограма. Місимо тісто, додаємо 
трішки рафінованої олії. Воно має бути не рідке 
і не густе. Знову ставимо на парову баню, щоби 
підійшло. Викладаємо у форму, заповнюючи її на 
1/3. На дно форми треба покласти пергамент і 
змастити його маргарином, або ж випікати у па-
перовій формі, попередньо змастивши її марга-
рином. Печемо при температурі 180 градусів ли-
ше 15 хвилин, потім 40 хвилин при температурі 
160 градусів. Витягнувши з духовки, гарячі па-
сочки змащуємо  збитими білками і прикраша-
ємо посипкою. Для білків знадобиться цукрова 
пудра, два білки збити вручну, – розповідає тер-
нополянка Наталія НазаревичНаталія Назаревич.

А ось інша тернополянка Надія Качур пече 
паску за маминим рецептом. Її ненька, Стефа-
нія Качур, упродовж життя пече паску за одним 
рецептом. Переконує, що паска відчуває “не-
добру” руку. І якщо напередодні посваритися 
або мати поганий настрій, паска не вдасться, 
хоч що туди не додавай.

– Найсмачніша паска від матусі за таким ре-
цептом: 0,5 літра молока (кип’яченого!), 15 яєць 
– добре збити, додати 0,5 пачки масла та 0,5 лі-
тра цукру. Туди ж розчинити 0, 5 пачки дріжджів. 
Додати цедру лимона, родзинки (хто скільки лю-
бить) і 5 столових ложок олії. Дати постояти 2, 5 
години. Змастити форми олією і викладати тісто  
(менше половини). Пекти приблизно 40 хвилин, 
– розповідають СтефаніяСтефанія та Надія КачурНадія Качур.

“Не варто міняти руку, 
коли місиш тісто”

Молода майстриня з Тернополя Антоніна Ла-
хманюк випікає пасочки навіть на продаж. Ді-
вчина активно розповідає у соціальних мере-
жах секрети успішного приготування десертів 
та запевняє, що паска не така вже й вибагли-
ва у приготуванні, але до неї треба знайти свій 
особливий підхід.

– Вважаю, що паска – це традиційний атри-
бут Великодня. І процес випічки є особливим. 
Реально вірю, що наш настрій, думки та енерге-
тика впливають на нього. Неодноразово пере-
конувалась у тому, що коли емоції беруть верх, 
ти у поганому настрої, робиш одне, а подумки 
деінде, усе летить шкереберть. Тому навіть як-
що так трапилось, що треба замішувати тісто, 
а ви погано почуваєтесь, треба заспокоїтись і 
налаштуватися на позитив: сісти в тиші, глибо-
ко подихати, подумки сказати собі, що все га-
разд, тоді приступати до роботи. Не назву це 
ритуалом, просто така стратегія, аби все вийш-
ло. Зазвичай усі найкращі рецепти передають-
ся від бабусь. У моєму випадку це мама. У на-
шій сім’ї усю їжу готувала прабабуся (померла, 
коли мені було 6 років), а потім моя мама. Тому 
вмінню випікати я вчилася у мами. А відколи 
вступила в університет, то уже тут, в Тернополі, 
багато читала, гортала мережу інтернет і вчи-
лася готувати більше. Основні рецепти у мене 
від мами. Інколи змінюю їх, і вони, так би мови-
ти, стають моїми. Ось один із них. Напередодні 
приготування паски замочуємо родзинки, цу-
кати, сухі ягоди (усе, що душа забажає) в конья-
ку чи ромі і залишаємо на ніч.

Переходимо до приготування пасочки. Спочат-
ку готується опара (це традиційно для дріжджо-
вого тіста). Треба нагріти 100 г молока, розвести 
у ньому 6 г сухих дріжджів або 15 г живих (із жи-
вими випічка повітряна), 2 ст. л. цукру і десь 70 
г борошна. Маса виходить рідкою. Накриваємо 

рушником і ставимо у тепле місце, на 30-40 хв, 
щоби підійшло. Тоді додаємо 100 г вершкового 
розтопленого масла, 2 яйця (попередньо збитих 
із 70 г цукру), вимочені цукати, сіль і 250-300 г 
борошна. Тут треба дивитися, тісто не повинно 
бути забитим, оскільки потім не вийде повітря-
ним. Замісити, знову накрити і поставити у тепле 
місце приблизно на 1-1.5 год, аби підходило. Піс-
ля того накладаємо у форми і знову залишаємо, 
щоби підійшло. Вийде дві пасочки по 400 грамів. 
Випікаємо у духовці 50 хв при температурі 160°, 
– мовить Антоніна ЛахманюкАнтоніна Лахманюк.

Звісно, що кожна господиня випікає по-своє-

му. З покоління в покоління сотні років переда-
ються секрети приготування пасок. Для їхнього 
випікання використовують переважно однакові 
складники, але кожна господиня має свій спо-
сіб, що робить кожну паску неповторною. Відтак 
Наталія ВеликаНаталія Велика запевняє, що не варто міняти ру-
ку, коли місиш тісто. Більше того, із тістом треба 
розмовляти. Можна співати пісні, молитися, але 
в жодному разі не кричати і навіть голосно не го-
ворити. Це може злякати хліб, і він не виросте.

– Практикую випікання давно. Стараюся, 
аби тісто, крім мене, ніхто не місив, хоча маю 
доньку. Якщо берешся за випічку сама, то, будь 
добра, закінчи цю справу. Звісно, від допомо-
ги не відмовляйся, особливо, якщо є маленькі 
дітки, але обов’язково треба причесати охай-
но волосся, одягнутися в чисте, хоч і домашнє, 
помолитися і братися до праці. Стараюся пекти 
у Чистий четвер, поки не сяде сонце. Вдосвіта 
встаю, пораюся по господарству, а після обіду 
беруся за випічку. Спочатку готуємо опару. 100 
грамів дріжджів розчинити у 200 грамах тепло-
го (!) молока, додати 2 столові ложки борошна, 
дрібку солі та 2 столові ложки цукру. Все пере-
мішати та поставити на 30 хвилин у тепле міс-
це. За цей час замішуємо тісто. 5 жовтків роз-
терти з 0,5 л цукру, додаємо туди ж 700 грамів 
молока, ванілін (пачку) пів кілограма масла та 
пів кілограма маргарину (все розтопити), це-
дру одного лимона та борошна приблизно 1, 5 
кілограма. Всипаємо борошно, не поспішаючи, 
гарно вимішуючи. Додаємо 100 грамів олії і пе-
рекладаємо все до опари, яку приготували ра-
ніше. Гарненько помішуючи, залишимо пасочку 
ще на одну годину. Випікаємо 40 хвилин. Форми 
змащуємо олією. А для пасти треба взяти 3 біл-
ки та 1 столову ложку цукру, можна збити все 
міксером. І коли пасочки будуть готові, полити 
їх цією сумішшю. Будьте здорові, – ділиться На-
талія Велика.

Видання “Номер один” бажає всім веселих Видання “Номер один” бажає всім веселих 
свят, доброго здоров’я та гарного випікання свят, доброго здоров’я та гарного випікання 
пасочки.пасочки.

Соломія ВершигораСоломія Вершигора

Секрети найсмачніших 
тернопільських пасок

Незважаючи на те, що Великдень 
припав на важкий для України пе-
ріод, випікання паски ніхто не від-
міняв. Це дуже таємничий і навіть 
сакральний процес, адже чимало 
тернопільських господинь перед по-
чатком замішування тіста молять-
ся, а відправляючи пасочки у піч, 
хрестять їх.

Прислухаючись до порад господинь, наше видання підготувало маленькі підказки, як 
не розчаруватися, якщо паска з першого разу не вийшла, та що варто обов’язково 
зробити.
Випікати паску слід у гарному настрої. Взагалі будь-яку випічку краще готувати в хо-
рошому настрої (адже приготування їжі – це свого роду мистецтво), а паску особли-
во. Готувати паску потрібно в тиші та спокої (навіть дверима не гримати). Крім того, в 
кімнаті, де готується паска, не повинно бути протягів. Фрукти і горіхи підготуйте заз-
далегідь. Для тіста візьміть найкраще борошно, обов’язково просіяне, та живі дріжджі 
(або сухі із позначкою “активні”). Вершкове масло для тіста має бути дуже свіжим. Пе-
ред тим як додавати масло в тісто, його необхідно розтопити. Коли будете відокрем-
лювати жовтки від білків, робіть це дуже акуратно – в білках не повинно залишитися 
ні краплі жовтка (інакше не вийде глазур). Щоби надати тісту кольору, використову-
ють шафран або куркуму. Форми для випікання потрібно добре змастити маслом або 
використовувати промаслений пергаментний папір. Заливати тістом форму потрібно 
на 1/3, тоді паска вийде пишнішою. Випікати паску потрібно у заздалегідь розігрітій 
духовці при температурі 170-200 градусів. Остуджувати краще на боці, накривши по-
передньо рушником. Для того, щоби паска добре охолола, потрібно мінімум 4 години. 
Покривати паску глазур’ю потрібно після того, як вона охолола.

КОРИСНІ ПОРАДИКОРИСНІ ПОРАДИ

Наталія НазаревичНаталія Назаревич

Стефанія та Надія КачурСтефанія та Надія Качур

Антоніна ЛахманюкАнтоніна Лахманюк

Наталія ВеликаНаталія Велика
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“Марія все крутила 
носом, не до того їй було, 
у неї в планах успішно 
закінчити навчання 
та влаштуватися на роботу”

Марія родом з маленького хутора, де акурат-
ні хатки-мазанки можна перерахувати на паль-
цях однієї руки. Люблена і плекана батьками, 
єдина дитина в сім’ї мала щасливе і сповнене 
радісних моментів дитинство. Босоніж носила-
ся пасовиськом і топила ноги у соковитій зеле-
ній траві, заливалася голосним сміхом так, що 
навколо ставало світліше. Вчилася добре, допо-
магала батькам і навіть не знала, які круті ві-
ражі готує для неї життя. Після закінчення нав-
чання у сільській школі подалася до обласного 
центру, хотіла стати медсестрою. Нові знайом-
ства, велика компанія, цікаве навчання – ді-
вчина з головою пірнула у п’янкий вихор моло-
діжного життя. За нею впадали багато хлопців, 
воно й не дивно, бо на вроду Марія була зва-
блива. Тендітна, худенька, гнучка, неначе на-
повнена соками життя вербна лоза, ростом 
невеличка, з великими сірими очима та м’яким 
кольору стиглої пшениці волоссям, що колоси-
лося навколо її тендітного стану і спадало по-
кривалом до самих колін. Не один юнак хотів 
пригорнути до себе таке молоде і сповнене 
життя дівоче тіло, але Марія все крутила носом, 
не до того їй було, у неї в планах успішно закін-
чити навчання та влаштуватися на роботу.

Але життя її перевернулося з ніг на голову 
за лічені хвилини. Одного вечора на дискоте-
ці, куди дівчина пішла з однокурсниками, вона 
побачила хлопця, який запав їй і в око, і в ду-
шу. Високий, кремезний, немов дуб, від ньо-
го розливалися хвилями впевненість у собі 
та почуття власної гідності. Він зиркав своїми 
колючими темно-синіми, немов терен, очима, 
і від його погляду всі дівчата навколо перетво-
рювались у желе. Хлопця звали Мартином. 
Він був душею компанії, серцеїдом та хуліга-
ном. Три в одному – гримуча суміш, та незва-
жаючи на розв’язний стиль життя, він мав свої 
незламні принципи й переконання, за що його 
поважали всі оточуючі.

Кілька разів Марія ніби випадково потра-
пляла хлопцеві на очі. То гуляючи парком, де 
збиралася його компанія, обов’язково прохо-
дила повз них, перекидаючи довгу косу через 
плече, то на дискотеці намагалася танцювати 
в полі його зору. Врешті-решт Мартин не втри-
мався і підійшов познайомитись. Зазирнув у сі-
рі очі Марії і пропав. Хто би міг подумати, що 

люди з таких різних світів, у яких абсолютно не 
було спільних точок дотику, окрім хіба що при-
страсті, стануть парою, яку всім ставили у при-
клад. Хлопець носив Марію на руках, дарував 
оберемки квітів, зустрічав із пар і в цілому по-
водився так, наче він невиправний романтик. 
Їм було добре удвох, так, наче вони вбачали 
один в одному цілий світ.

Щасливими вони ходили рука попід руку вже 
2 весни. Дівчина вже планувала весілля, звіс-
но, потайки уявляла себе у довгій білій фаті, 
продумала цей особливий для неї день до дріб-
ниць. Чи знала вона, що її мрія розсиплеться в 
пуд солі? Та ні, навіть не сподівалася. А трапи-
лось от що…

“Не на часі ще дитина, 
ми занадто молоді, щоби 
бути батьками. Потрібно 
вирішити цю проблему”

Одного червневого ранку Марія прокинулась 
з якимось млосним відчуттям, їй снився пога-
ний сон, але подробиць вона не пам’ятала. Ле-
жачи в ліжку, дівчина думала про те, як погово-
рити з Мартином на дуже делікатну тему, вже 
більше двох тижнів у неї затримка. Звісно, вона 
дуже хвилювалася, але чомусь була певна, що 
цю звістку її коханий прийме з посмішкою, міц-
но пригорне до себе і ніжно поцілує.

Вони зустрілися надвечір, гуляли парком, 
і вже по дорозі додому Марія сказала, що те-
пер їх буде троє. Мартин закам’янів, зиркнув 
своїми темними очима і сказав: “Не на часі ще 
дитина, ми занадто молоді, щоби бути батька-
ми. Потрібно вирішити цю проблему”. Дівчина 
стерпла, та й як інакше, нове життя, яке заро-
дилося від їхньої любові, виявилось для коха-
ного “проблемою”. Заплакана, вона рвонула 
до гуртожитку. Мартин марно намагався її на-
здогнати, дівчина виривалась і бігла не чуючи 
під собою землі.

Упродовж усієї ночі Марія не зімкнула очей, 
у голові – сотні думок і одна жахливіша од ін-
шої. Врешті-решт дочекавшись ранку, дівчина 
зібрала речі і, нікому не сказавши ні слова, по-
їхала до батьків. Рідна земля зустріла її буян-
ням зелені, за вишневим садком сором’язли-
во виглядала стріха хати. Двері були гостинно 
відчинені, а у літній кухні поралася мати. Її на-
труджені руки місили тісто на хліб. Марія навіть 
трохи повеселішала, бо ж як їй кортіло того до-
брого маминого хліба, посипаного цукром, і 
склянки молока. Дівчина сіла в кутку і почала 
свою розповідь.

Мати хмурила брови й покусувала губи, але 
жодного кривого слова у сторону доньки не 
сказала. Коли Марія поставила у своїй істо-
рії кому, найрідніша людина її обняла і сказа-
ла, що все у них буде добре. Надвечір з роботи 
повернувся батько, коли почув історію доньки, 
спочатку розлютився, але не на доньку, а на 
Мартина, який зробив так боляче його кровин-
ці. Врешті-решт на сімейних зборах одноголос-
но було вирішено, що від прибутку голова не 
болить. Марія не хотіла повертатися до міста. 
Поралася з мамою по господарству і кожної 
вільної хвилини пестила свій живіт. Вона роз-
мовляла зі своєю майбутньою дитиною і була 
щиро переконана, що народить сина.

Життя ішло розмірено і спокійно, за літом 
прийшла осінь, а потім і зима. Наприкінці лю-
того дівчина народила здорового хлопчика, 
справжній богатир, саме так про нього казали 
у пологовому. Повернувшись із немовлям додо-
му, розділила радощі материнства з батьками. 
Про стосунки з чоловіками Марія навіть і не ду-
мала. Ще не загоїлася рана, яку так жорстоко 
наніс їй Мартин. Душа кровила і співала, дивне 
було відчуття, бо співала від щастя, що у неї є си-
ночок, а кровила, бо поряд немає коханого. Піс-
ля христин, за кілька днів до Великодня у Марії 
помер батько – обірвався тромб так раптово і 
без болю, просто не прокинувся. Це була вели-
ка трагедія. Але життя продовжувалось, інакше 
й бути не могло, бо ж на ноги потрібно було зво-
дити малого Миколку. Важко було жінкам, ро-
боти як такої в селі не було, жили з городини та 
молока. І Марія не витримала, зібралась і поїха-
ла до обласного центру на один день. Поверта-
лася додому наче на крилах – її задумка вдала-
ся. Вдома розповіла мамі, що сина залишає на 
неї, а сама поїде в світи заробляти гроші. Мати, 
звісно, була проти, але Марія стояла на своє-
му. Її чекала Німеччина, така далека й невідо-
ма країна. Дівчина щиро вірила, що саме там їй 
вдасться заробити копійчину, аби її мама та син 
жили безбідно. У дорогу вирушала, звісно, неле-
галом. Чи було їй страшно? Так, було. Без осо-
бливих заощаджень, без знання мови вона їха-
ла в абсолютно незнайомий та чужий край. На 
початках було важко, але, як виявилося, Марія 
була здібною до мов, уже за кілька місяців по-
верхово розмовляла німецькою, згодом вивчи-
ла італійську, іспанську та хорватську. Працюва-
ла спочатку різноробочою: мила посуд, туалети 
та прибирала у барах. Відкладала кожну копій-
чину, аби потім бусом передати гостинців рід-
ним. Найбільше тужила за сином і дуже жалку-
вала, що не може бачити, як він росте. У ті часи 
мобільні телефони – це розкіш, яка не доступна 
українському заробітчанину-нелегалу.

У 2000-х в Марії нарешті з’явився залицяль-
ник, німцю припала до душі красива українка, 
з якою він часто пересікався поглядами у ма-
газині. Саме Філіп став її опорою і підтримкою. 
Це не була любов у повному сенсі цього слова, 
скоріш дивакувата дружба. Так принаймні ду-
мала Марія, хоча всім навколо було очевидно, 
що чоловік її любив, а жінка лише дозволяла 
себе любити. Саме Філіп переконав її у тому, 
що вона достойна кращого. Допоміг їй всту-
пити до навчального закладу і вирішити про-
блеми з легальним перебуванням на території 
країни. І навіть доклався до того, аби забрати 
маленького Миколку з України до Німеччини. 
Мабуть, це був найщасливіший момент у жит-
ті Марії, звісно, після народження сина, коли 
його маленькі, тоненькі рученята ніжно обій-
няли маму. Минали роки, Микола, або як його 

тут називали на європейський манер Нік, дуже 
швидко адаптувався. Марія досягла неабияких 
висот у своїй роботі, стала відомим і знаним 
психологом. Усе в її житті було розплановано, 
єдине, чого бракувало, – це кохання. Такі вже 
жінки створіння, у більшості згодні на злидні, 
але з коханим поруч. Час невпинно біг уперед, 
Філіпа підкосила зла недуга, і Марія знову за-
лишилася з сином одна…

“Мартин шкодував, що йому 
бракнуло наполегливості, 
аби повернути кохану жінку”

На день народження матері жінка вирішила 
зробити сюрприз і приїхати привітати особи-
сто. Говорили цілу ніч і про все на світі. Марія 
пропонувала матері переїхати до Німеччини, 
але та була категорично проти, хотіла дожити 
віку на рідній землі.

Через кілька днів Марія подалась до облас-
ного центру, хотіла побачитись з інститутськи-
ми подругами. Вони зустрілися, випили вина, і 
захмеліла Марія не втрималась і запитала, чи 
бува ніхто нічого не знає про Мартина. Те, що 
вона почула у відповідь, її відверто шокувало. 
Подруги розповіли, що містом ширилися чутки, 
що Мартина уже немає серед живих, якась п’я-
на бійка, без деталей. Марія розплакалась із 
жалю до себе, до людини, яку вона, незважаю-
чи ні на що, кохала увесь цей час.

Її рішення поїхати у районний центр, де на-
родився Мартин, було спонтанним, і вже через 
пів години водій таксі впевнено віз її у вказа-
ному напрямку.

Районний центр зустрів її похмуро, такий же як 
сотні невеличких містечок по всій Україні – ло-
кальні магазинчики, вибоїни на дорогах і чолові-
ки, що підпирали плоти з пляшками пива у руках 
і теревенили про політику. Зайшовши у квітковий 
магазин, жінка придбала букет червоних троянд 
і попрямувала в сторону цвинтаря. Чомусь була 
переконана, що могилу Мартина потрібно шука-
ти саме там. Дивилася прямо перед собою, ледь 
стримуючи сльози. Аж ось її погляд зачепився за 
кремезну фігуру на протилежній стороні вулиці. 
Всередині щось защеміло, зажевріла надія. Чо-
ловік розвернувся, мабуть, відчув погляд чужих 
очей. Обоє завмерли, і здавалося, що увесь світ 
перестав дихати. Мартин та Марія дивилися один 
на одного, вона – розгублено, він – із жадібністю. 
Самі не зрозуміли, як стояли вже один навпроти 
одного, впивалися очима у кожну зморшку. А по-
тім чоловік міцно обійняв жінку, так ніби не було 
цих років розлуки і болю. Вони говорили довго, 
Мартин ніяк не міг собі пробачити тих слів, які 
сказав Марії. Як виявилося, він шукав зустрічі з 
нею, бачився з батьком Марії, але той був катего-
рично проти. Мартин шкодував, що йому бракну-
ло наполегливості, аби повернути кохану жінку. 
І ось через 20 років після розлуки старі почуття 
розгорілися з новою силою. 

Через кілька днів Марії потрібно було повер-
татися до Німеччини і вона запросила Мартина у 
гості. Він, на диво, легко погодився. Летіли вони 
разом. В аеропорту їх зустрічав Нік, для Мартина 
це було справжнє потрясіння, адже перед ним 
стояла його молода копія. Так через десятиліття 
їх нарешті стало троє – він, кохана жінка та вже 
дорослий син. Найбільше Мартин жалкував про 
те, що втратив стільки часу. Але тепер він випра-
виться, і якщо він не встиг стати добрим батьком 
для свого сина, то обов’язково стане добрим чо-
ловіком для його матері.

Вікторія УшаковаВікторія Ушакова

Чужа сім’я – темний ліс, але трапляється так, що у нашому житті відбуваються 
такі фантастичні події, які за своїм сюжетом можуть стати оскароносними. У 
сьогоднішній історії Марія та Мартин після 20 років розлуки і взаємних образ 
вирішили бути щасливими і вибудували замок із піску, незважаючи ні на що.

Він не встиг стати 
добрим батьком 
для свого сина, 
то обов’язково 

стане добрим 
чоловіком для 

його матері
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Овни
На цьому тижні найкращим 
чином вам будуть даватися 
завдання, пов’язані з нав-
чанням і розвитком творчо-

го потенціалу. Зберігайте спокій і впевненість. 
Не панікуйте, навіть якщо почуєте не найпри-
ємніші новини. Вівторок і середа пройдуть під 
знаком інтуїції та вміння аналізувати ситуацію. 
Зараз добре налагоджувати ділові зв’язки. На 
вихідні краще нічого не планувати і залишати-
ся вдома.

Тельці
Тиждень краще присвяти-
ти підготовці до рішучих 
дій, які мають бути у кінці 
місяця. Зараз важливо не 

вплутуватись в авантюри, що обіцяють чудові 
перспективи. Уникайте непотрібних контактів. 
Хороші результати дасть спільна творчість, але 
не варто проводити багато часу в галасливій 
компанії.

Близнюки
На цьому тижні ви будете 
сповнені сил і налаштовані 
на творчу хвилю. Вам буде 
везти на потрібних людей. 

Ваше особисте життя зміниться на краще, 
причому без зусиль з вашого боку, просто об-
ставини складуться на вашу користь. З’явить-
ся шанс вирішити практично нерозв’язні 
завдання, при цьому враховуючи інтереси 
оточуючих. Ви будете спокійні, гармонійні й 
любимі.

Раки
На цьому тижні терпіння, 
ваші знання і вміння багато 
і з азартом працювати доз-
волять вам проявити себе в 

якості справжнього професіонала. Незважа-
ючи на дрібні нестиковки і затримки у спра-
вах, не відступайте від задуманого плану, і 
всі проблеми налагодяться. Вірте в себе і в 
близьких людей.

Леви
На початку тижня будьте 
обережні з новою інформа-
цією. Ваші досягнення – це 
дуже похвально, але при-
йшов час рухатися вперед, 

до нового і вельми цікавого. Правда, дове-
деться робити те, чого ви раніше не вміли. 
П’ятниця може стати напруженим днем, як-
що ви дозволите втягнути себе у конфліктну 
ситуацію. Згадайте про своїх родичів, зараз 
непоганий час для примирення і відновлен-
ня відносин.

Діви
На цьому тижні вам знадо-
бляться такі якості, як пе-
редбачливість і вміння мит-
тєво приймати рішення. 

Ваші відносини з начальством загрожують 
ускладнитись, чекайте претензій і конфлік-
тних ситуацій. Намагайтеся згладжувати го-
стрі кути. Четвер – вдалий день для навчання. 
У п’ятницю ділові переговори можуть вияви-
тись вельми плідними.

Терези
На цьому тижні вам під си-
лу вирішити не тільки свої 
завдання, а й деякі проблеми 
оточуючих. Щоби привернути 

до себе людей, посміхайтеся і будьте активні-
шими. У понеділок наполегливість у досягненні 
мети приведе до гарних результатів. У середу 
тримайте під контролем свої почуття, не давай-
те виходу агресії. 

Скорпіони
Налаштуйтеся позитивно. По-
старайтеся спокійніше стави-
тися до раптових змін ситуа-

ції. Все, що не робиться, виявиться на краще. 
Ви встигнете дуже багато, заробите велику 
суму. З’явиться можливість отримати потріб-
ну інформацію, яка дозволить розширити ва-
ші можливості. Приємні події можуть статися 
з вашими дітьми. Вас порадує особисте життя. 
Нарешті ви будете саме з тією людиною, яку 
любите.

Стрільці
Якщо ви не будете підга-
няти подій чи виявляти за-
йву нервозність і нетерпін-
ня, то тиждень обіцяє бути 

спокійним і розміреним. У вівторок родина й 
друзі підтримають і допоможуть вам у ситуації, 
що склалася. У четвер, п’ятницю і суботу ба-
жано поступово завершувати розпочаті спра-
ви без поспіху і суєти. Вихідні – прекрасний 
час для творчих занять. У неділю не виключені 
приємні несподіванки.

Козероги
На вас можуть звалитися і 
проблеми, й успіхи одночас-
но. Це вас тільки заплутає. 

Життя може повертати вас до тих же справ і 
труднощів, які ви, здавалося, вже подолали. 
Не страшно, адже ви вже знаєте, як вирішу-
вати ці завдання. У середу вас буде супрово-
джувати фінансовий успіх. Вихідні краще про-
вести вдома.

Водолії
На роботі вас може очікува-
ти удача, у багатьох питаннях 
ви будете просто незамін-
ні. Однак, відчувши приплив 

енергії, не варто хапатися за багато справ 
відразу, краще зупинитися на чомусь одно-
му, найбільш для вас значимому. Для реалі-
зації масштабних планів знадобиться ретель-
на підготовка. Присвятіть вихідні сімейним 
справам і дітям, їм необхідно тісне спілкуван-
ня з вами.

Риби
Досить напружений тиж-
день, вам доведеться 
приймати нові виклики і 
справлятися з незнайоми-

ми завданнями. Вам можуть запропонувати 
цікаву роботу. У середу через необережне 
слово у вас можуть ускладнитися стосунки з 
близькими або колегами. Присвятіть облаш-
туванню свого дому хоча б один день. У суботу 
ви можете розраховувати на допомогу і під-
тримку друзів. 

Гороскоп із 15 по 21 квітняГороскоп із 15 по 21 квітня

Передплата проводиться за тарифами, за-
твердженими наказом Міністерства інфра-
структури України від 09.09.2019 р. №686 та 
зареєстрованими в Міністерстві юстиції Укра-
їни 24.09.2019 р. за №1052/34023 “Про за-
твердження Тарифів на приймання та достав-
ку вітчизняних періодичних друкованих видань 
за передплатою” та відповідно до Закону Укра-
їни “Про державну підтримку засобів масової 
інформації та соціальний захист журналістів”.

Передплатити видання можна за наступни-
ми каталогами:

“Каталогом видань України “Преса поштою” 
на II півріччя 2020 року”;

• “Каталогом видань України “Преса пош-
тою” для Донецької та Луганської областей на 
II півріччя 2020 року”;

• “Каталогом видань зарубіжних країн на II 
півріччя 2020 року”;

• “Каталогом місцевих періодичних видань 
відповідної філії АТ “Укрпошта” на II півріччя 
2020 року”.

Терміни проведення передплатної кампанії:
– на видання загальнодержавної сфери 

розповсюдження – до 16 червня 2020 року;
– на видання, що включені до “Каталогу ви-

дань зарубіжних країн на II півріччя 2020 року” 
– до 04 червня 2020 року;

– на місцеві видання (обласні, міські, район-
ні) у строки, визначені згідно з укладеними з 
видавництвами (редакціями) договорами, але 
не пізніше, ніж до 26 червня 2020 року.

Передплата з поточних місяців 2020 року 
приймається:

– на видання загальнодержавної сфери 
розповсюдження в обласних центрах і місті 
Києві до 15 числа, а інших населених пунктах 

до 10 числа включно кожного місяця, що пере-
дує передплатному;

– на місцеві видання до 25 числа кожного 
місяця, що передує передплатному.

Оформити передплату можна у відділеннях 
поштового зв’язку та пунктах приймання перед-
плати, у листонош на доставних дільницях або 
скористатися власним сервісом “Укрпошти” 
“Онлайн передплата” на сайті www.ukrposhta.ua 
(на видання загальнодержавної сфери розпов-
сюдження та зарубіжні видання). Це дуже зруч-
но й актуально саме зараз, у період карантину, 
оскільки оформити передплату можна, не вихо-
дячи з дому, розрахуватися платіжною карткою, 
а за часом це займає лише 3–5 хвилин.

Під час передплатної кампанії на II півріччя 
2020 року заплановано проведення низки за-
ходів для клієнтів, а саме:

• Акція “Я люблю передплату”. При оформ-
ленні передплати на будь-які видання термі-
ном не менше, ніж на 6 місяців передплатник 
може стати учасником розіграшу цінних пода-
рунків від “Укрпошти” – смартфону, мультихлі-
бопечі, мікрохвильової печі, блендера, праски, 
електрочайника.

• Проєкт із доброчинної передплати “Від-
крий дитині світ читання!”. Можливість оформ-
лення передплати видань дитячої тематики на 
адреси дитячих будинків-інтернатів України, 
що є гарною нагодою подарувати дітям-сиро-
там можливість читати сучасні українські ви-
дання. Одночасно при передплаті видання на 6 
місяців передплатник може отримати подару-
нок від “Укрпошти”, оскільки за бажанням стає 
учасником акції “Я люблю передплату”.

• Акція “Декада передплати”. Можливість пе-
редплати окремих видань за зниженими цінами.

Адміністрація ТД АТ “Укрпошта”Адміністрація ТД АТ “Укрпошта”

– Щиро дякую керівникaм нaших рaйон-
них штaбів, предстaвникaм бізнесу, громaд-
ським діячaм тa всім, хто aктивно долучив-
ся до спільної спрaви. Зaвдяки блaгодійним 
внескaм жителів облaсті, нaші лікaрі почу-
вaтимуться зaхищеними. Зі свого боку гaрaн-
тую, що кожнa копійкa, якa поступилa нa рa-
хунки блaгодійних фондів, буде витрaченa 
прозоро і зa признaченням. Нa постійній 
основі перед громaдськістю системaтично 
оприлюднювaтиметься звіт зa використaні 
кошти, – зaзнaчив Івaн Чaйківський.Івaн Чaйківський.

Тaк у Підгaєцькому рaйоні зібрaно 17,5 
тис. грн. Зa словaми Івaнa Чaйківського, 
це стaло можливим зaвдяки блaгодійним 
внескaм ПAП “Aгропродсервіс”. Зa ці кош-
ти зaкуплено 200 зaхисних костюмів тa 100 
вітчизняних респірaторів 3-го клaсу зaхисту 
для рaйонної лікaрні, швидкої тa сімейної 
медицини. У Бережaнському рaйоні зібрaно 
25 тис. грн. У Зборівському рaйоні стaном 
нa 9 квітня зібрaно 167,5 тис. грн. блaгодій-
них внесків. Aктивно долучилися ПAП “Aгро-
продсервіс”, ПП “Aгропродсервіс Ярчівці”, 
ТОВ “Aгропродсервіс Вест”. Зa зібрaні кош-
ти придбaно тa передaно медикaм рaйо-
ну і громaдaм 430 зaхисних костюмів; 250 

вітчизняних респірaторів третього клaсу; де-
зінфікуючих зaсобів тa медикaментів нa 35 
тис. грн.; 500 однорaзових 4-шaрових мaсок.

– Окрім того, зa сприяння ще двох рaйон-
них штaбів – Козівського і Тернопільського – 
вдaлося зaкупити десятки кілометрів ткaни-
ни нa пошиття ще 6 тисяч зaхисних медичних 
костюмів. Ткaнину вже достaвили з Польщі, 
вонa знaходиться нa склaді. Пошиття костю-
мів оргaнізує окружний штаб, – зaзнaчив 
Івaн Чaйківський.

Стaном нa 9 квітня у Козівському рaйоні 
було зібрaно 296 тисяч 386 грн.

“Зaвдяки блaгодійним внескaм, зокремa 
від собору Петрa і Пaвлa, ПAП “Aгропродсер-
віс”, громaдам сіл Олесино тa Уритва вдaло-
ся придбaти бaгaто зaсобів для зaхисту ме-
диків, – зaзнaчив aвтор ініціaтиви. – Aктивно 
долучилися громaди селa Криве, селa Вівся, 
фермерське господaрство “Мaртa-2007”, ТОВ 
“Aгропродсервіс-інвест”, блaгодійники з Нідер-
лaндів, a тaкож бaгaто небaйдужих жителів Ко-
зівського рaйону, які щоденно жертвують кош-
ти нa рaхунок оргaнізaції “Козівський дзвін”. Зa 
зібрaні кошти медзaклaдaм Козівського рaйо-
ну тa ФAПaм громaд придбaно й передaно: 520 
зaхисних костюмів; 250 респірaторів третього 
клaсу; 450 респірaторів другого клaсу; 3 піро-
метри; 200 зaхисних окулярів; 3 обприскувa-
чі для дезінфекції вулиць; 50 зaхисних щитків; 
1700 пaр рукaвичок; 1000 однорaзових мaсок; 
дезінфікуючі зaсоби тa інші розхідні мaтеріaли.

Нa бaзі Тернопільського рaйону сфор-
мовaно тa прaцює окружний штaб. Зібрaно 
435 тис. 850 грн. Зa ці кошти придбaно й 
передaно: 668 зaхисних костюмів; 500 рес-
пірaторів третього клaсу; 2500 пaр рукaви-
чок; 1000 однорaзових мaсок; термобокс тa 
інші розхідні мaтеріaли. До словa,від окруж-
ного штaбу 200 зaхисних костюмів тa 1000 
однорaзових 4-шaрових мaсок передaно у 
Монaстириську рaйонну лікaрню, де зaрaз 
відчувaється нaйбільшa потребa.

Івaн Чaйківський від імені усіх медиків по-
дякувaв кожному, хто долучився до збору ко-
штів, хто жертвує свій чaс тa гроші для зaхи-
сту медперсонaлу й зaкликaв не зупинятися 
нa досягнутому.

Із 7 квітня стартувала 
передплатна кампанія 
на II півріччя 2020 року

Як волонтери допомагають 
лікaрям Тернопільщини

“Укрпошта” із 7 квітня розпочала пе-
редплату на газети і журнали на II 
півріччя 2020 року за електронною 
версією каталогу, а з 16 квітня – за 
друкованими каталогами.

Світ переживaє нелегкі й тривожні 
чaси пaндемії коронaвірусу. В Укрa-
їні ця небезпекa, нa жaль, нaбирaє 
все більших обертів. У рaмкaх іні-
ціaтиви #безпекa_лікaря_нaшa_
безпекa, започаткованої нaрдепом 
Івaном Чaйківським, сотні тисяч 
гривень вдaлося зібрaти для зaку-
півлі зaхисних костюмів, окулярів, 
мaсок, респірaторів, рукaвичок тa 
бaгaто інших зaсобів для бороть-
би з COVID-19. У прямому ефірі нa 
своїй сторінці у Фейсбуці Івaн Чaй-
ківський детaльно відзвітувaв про 
виконaну роботу й зaкликaв приєд-
нувaтися всіх небaйдужих тa охочих 
допомогти крaян.
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Народився у Москві, 
а рідною стала Галичина

Валерій Семенович – корінний москвич, од-
нак у столиці СРСР прожив зовсім мало. Батько 
під час Вітчизняної війни загинув, і вони з ма-
тір’ю спочатку переїхали в Сочі (с. Хоста), потім 
перебралися на Вінниччину. В 1946 році у Схід-
ній та Центральній Україні був голод, а на захо-
ді вижити було легше, і так вони перебралися 
до Тернополя. Відтоді, з 1946 року, Валерій Та-
таринов постійно проживає в Тернополі.

У дитячо-юнацькі роки він не знав, якому виду 
спорту віддати перевагу, оскільки, окрім футболу, 
займався ще й греко-римською боротьбою. На-
віть доводилось їздити на всеукраїнські змагання 
й боротися з відомим на Тернопільщині борцем 
Богданом Сцібайлом. Лише у 10 класі переважив 
футбол і він остаточно віддався грі під назвою 
“шкіряний м’яч”. Першим своїм тренером вважає 
відомого наставника Зіновія Савицького.

До основного складу 
“Авангарду” не пробився

У 1961 році після закінчення школи його взяли 
в групу підготовки юнаків, яка діяла при команді 
майстрів “Авангарду”. Юного Валерія Татарино-
ва запросили до головної команди області як мо-
лодого, перспективного гравця, але в той час по-
трапити до основного складу команди майстрів 
було майже неможливо. Якщо за рік хоч один 
вихованець школи потрапляв до основи “Аван-
гарду”, то це був для тренерів великий успіх. Наш 
герой сподівався, звичайно, що його залишать у 
команді, але тоді “підвезли” таких сильних фут-
болістів, як Бадайкін, Котьолкін (обидва з “Бал-
тики” Калінінград), Ходукін, Столбін, Рибак (усі зі 
Львова), і для молодих тернопільських футболіс-
тів, у тому числі й Татаринова, місця не залишило-
ся. Він встиг пограти у чемпіонаті області за тер-
нопільський “Мотор”, вступив до педінституту, а з 
2-го курсу його забрали до… війська.

У війську замість 
солдатських чобіт взував бутси

В армії Валерій Татаринов усі три роки відслу-
жив у спортроті. Призвали його в Івано-Фран-
ківськ, де тодішній тренер армійської команди, 
котрий згодом був удостоєний звання заслуже-
ного тренера України, Володимир Байсарович 
на зимовій першості частини відібрав найкращих 
футболістів, і Валерій Семенович разом з коман-
дою переїхав на Закарпаття в містечко Берего-
ве. Спочатку команда, в якій виступав наш герой, 
брала участь в армійських змаганнях та виграла 

першість Прикарпатського округу. А коли випа-
дала можливість, армійцям давали змогу брати 
участь у чемпіонаті Закарпатської області. Сол-
дат Татаринов грав за “Меблевик” (Берегове). 
Під кінець служби всю армійську команду хотів 
забрати Василь Михайлович Павліський, тодіш-
ній директор Брошнівського ліспромгоспу, а до-
недавна ректор Бережанського агроінституту. 
Попередньо команда дала згоду, але через пев-
ні причини (гравці були з усього Союзу і прагнули 
повернутися додому) армійські футболісти так і не 
залишилися на Івано-Франківщині.

Після дембелю Валерій Татаринов перевів-
ся на заочне відділення інституту і почав грати 
за бережанський “Маяк”. Команда виступала 
на першості України, основу становили футбо-
лісти зі Львова, Луцька, Тернополя. Кожен гра-
вець рахувався на роботі в різних колгоспах, 
і щоб отримати 140 карбованців заробітної 
плати, треба було їхати у два села. Валерію Се-
меновичу було якось ніяково, що бабця за ко-
пійки сапає буряки, а приїздить футболіст й от-
римує гроші. Тому він перейшов на тренерську 
роботу, водночас виступав за місцеву команду.

У народі кажуть, що двічі в одну річку не ввій-
деш. Але це не про нашого героя. Наприкінці 
1969 року тодішній старший тренер у групі під-
готовки при команді майстрів “Авангарду” Ва-
лерій Андрійович Коблик запросив Валерія Та-
таринова до себе в Тернопіль. Там він тренував 
юнаків, а в 1970 році навіть вдалося пограти 
за дублерів “Авангарду”. Саме в цій команді він 
колись грав і не зумів потрапити до основи. У 
1974 році команда, яка вже називалася “Буді-
вельник”, розформували. Отож пану Валерію 
довелося шукати інше місце роботи.

Тричі чемпіон 
і володар кубка області

Після розпаду “Будівельника” Валерій Татари-
нов короткий час виступав за “Комбайнобудів-
ник”. А далі для нашого героя настали “золоті” ча-
си у тернопільській “Ватрі”, де він з 1976 року був 
граючим тренером у команді. З “Ватрою” спочат-
ку виграв першість міста, а вже на наступний рік 
почав виступати у чемпіонаті області і далі – на 
першість України серед команд колективів фіз-
культури. Із 1977-го по 1985 роки “Ватра” тричі 
виборювала кубок області і стільки ж разів ста-
вала чемпіоном області. Разом з командою здо-
був кубок “Робітничої газети” (1985 рік).

Був короткий період, коли Валерій Татаринов 
змушений був покинути “Ватру”. Новий головний 
тренер Володимир Прошкін у 1982 році вирішив 
омолодити команду і для нашого героя не знайш-
лося в ній місця. Він вирішив поїхати на заробітки 

до Сибіру в м. Нижньовартовськ, де рахувався 
на підприємстві з видобування нафти та газу, а 
насправді грав у футбол на місцевій “Копакаба-
ні” (футбольний газон нагадував піщаний пляж). 
Наприкінці літа Валерій Семенович повернув-
ся додому, щоби випровадити сина до школи й… 
отримав запрошення від тренера хоростківської 
“Зорі” Михайла Завальнюка. Що цікаво, тоді йо-
го нова команда двічі перемогла “Ватру” і стала 
чемпіоном області, а Валерій Татаринов через це 
ще й мав проблеми на своїй основній роботі. Вия-
вилось, що тренерам “Ватри” не сподобалося, що 
Татаринов працюючи на світлотехнічному підпри-
ємстві, на футбольному полі допомагав конкурен-
там, хоча коли йшов із команди, то мав право ви-
ступати за будь-яку іншу.

А останні свої матчі в чемпіонаті області Ва-
лерій Татаринов провів у 43(!) роки.

“Діти обов’язково мають 
стати хорошими людьми”

На початку 90-х Валерій Семенович повністю 
переключився на роботу з дітьми. Спершу було 
дуже складно, адже дитячий футбол тоді знахо-
дився у глибокій ямі. Як свого часу наш герой роз-
повідав автору цих рядків, юним футболістам ка-
тастрофічно не вистачало м’ячів, форми, добрих 
футбольних полів. Також згадав випадок, коли 
“Київ закидав усю Україну м’ячами”, а насправді 
їх вистачало на 2-3 тренування і все. Далі футбол 
потроху став на коліна. У ДЮСШ з‘являлися свої 
футбольні поля – як природні, так і зі штучним по-
криттям, уже не такими гострими були питання зі 
спортивною формою та інвентарем. Зі своїми ви-
хованцями побував на турнірах у Франції, Німеч-
чині, Польщі, де Валерій Семенович засвоїв для 
себе як тренера прописну істину. В юному віці на 
молодих футболістів не повинна тиснути відпові-
дальність за результат, вони мають отримувати 
задоволення від гри. “Діти – наше майбутнє, як-
що вони не виростуть великими футболістами, то 
обов’язково мають стати хорошими людьми”, – 
полюбляв повторювати Валерій ТатариновВалерій Татаринов.

Виховав чемпіона 
СРСР та понад десяток 
футболістів-професіоналів

Із вихованців Валерія Семеновича, мабуть, 
найвідомішим є Анатолій Назаренко – чемпіон 
СРСР у складі дніпровського “Дніпра”, легенда 

тернопільської “Ниви”, один з найкваліфікова-
ніших тренерів Тернопілля XXI ст. Першим тре-
нером Валерій Татаринов був: у Василя Чорного 
– майстра спорту міжнародного класу, котрий 
став чемпіоном Всесвітньої універсіади в скла-
ді студентської збірної України, також висту-
пав за тернопільську “Ниву” і ФК “Тернопіль”; у 
Ярослава Сворака – грав за луцьку “Волинь”, 
львівські “Карпати”, тернопільську “Ниву”, збір-
ні України (U-17, 19); Володимира Бідловсько-
го – пограв у “Карпатах”, ФК “Олександрія”, 
“Кримтеплиці”, “Оболоні-Бровар”, “Русі”; Віта-
лія Мищишина, котрий захищав кольори ко-
манд: “Волинь”, “Нива”, “Сокіл”, “Техно-Центр”. 

Також варто згадати і про “ватрівський” пе-
ріод, коли у команді засвітилися Борис Сахан-
чак і Степан Хопта (обидва згодом виступали у 
майстрівській команді “Спартак” із Житомира). 
Ну і як не згадати, що саме з “Ватри” свій шлях 
у великий футбол проклав славний наш земляк 
Іван Вишневський. Молодим парубком він при-
йшов до “Ватри” після армії. Про нього Валерію 
Татаринову розповідав Зіновій Савицький, у 
якого Іван займався, навчаючись у ПТУ. За “Ва-
тру” Вишневський пограв пів сезону і перей-
шов до вінницької “Ниви”. Вінничани побачили 
здібного захисника під час товариського матчу. 
І між “Ватрою” та “Нивою” відбувся своєрідний 
обмін. До Вінниці перейшов Вишневський, а до 
Тернополя – наш земляк Олексій Панасюк. Зго-
дом здібного захисника переглядали львівські 
“Карпати”, однак Іван зробив чудову кар’єру 
в дніпровському “Дніпрі” і навіть виступав за 
збірну Радянського Союзу, в складі якої здобув 
“срібло” на чемпіонаті Європи в Німеччині.

Віталій ПоповичВіталій Попович

Москвич із галицьким серцем 

Валерій Татаринов, 
котрий не пробився у команду 

майстрів, зробив хет-трик 
у чемпіонаті й кубку області 

та виховав чемпіона 
Радянського Союзу

Валерій Татаринов своїм вихованцям прищеплював найперше людські якоcтіВалерій Татаринов своїм вихованцям прищеплював найперше людські якоcті

Валерій Семенович Татаринов – ціла епоха в історії тернопільського футболу. 
Йому довелося чимало пограти, потренувати дорослі команди, однак більшість 
любителів футболу знають і шанують його як дитячого тренера, котрий усі свої 
знання та вміння передав майбутнім футболістам. Хоча тренерська робота за-
бирала чимало сил та енергії, Валерій Семенович завжди тримав себе у формі, 
а його бадьорому та життєрадісному настроєві могло позаздрити чимало мо-
лоді. На жаль, людський організм так побудований, що інколи дає збої. Це тра-
пилось і з нашим героєм, який упродовж незначного періоду мав два інсульти. 
Власне вони не дозволили йому продовжувати улюблену справу, однак він не 
може без футболу, тому із тренерської роботи у футбольній ДЮСШ перейшов 
на чисто технічну. Нещодавно пан Валерій відсвяткував 76-річчя. Наша сьогод-
нішня розповідь про цю унікальну людину, домівка якої нагадує музей, де зі-
брано унікальні футбольні експонати минулого й сучасного.

Цікава історія від 
Валерія Татаринова

– Ця історія трапилась на міжнародному 
турнірі в Німеччині. Тернополяни зіграли 
внічию з англійською командою “Манчестер 
Юнайтед” (0:0), і ми розговорилися з їхнім 
тренером. Він дивувався, як можна за $20-
25 на місяць працювати і досягати резуль-
тату. А коли ми побідкалися на брак м’ячів, 
то наприкінці нашого перебування в Німеч-
чині нашій команді подарували 12 “беушних” 
футбольних м’ячів, у яких лише в одному була 
пробита камера, а рештою ми грали ще цілий 
рік (сміється – авт.).



Тижневик “Номер один” – 
незалежна інформаційна 
газета.
Реєстраційний номер 
№689-289ПР, серія ТР від 
06.03.2019
Видається українською 
мовою.

Засновник і видавець:
ПП “Агентство
Тернопільських новин”,
Свідоцтво про реєстра-
цію АОО №330100.

www.gazeta1.com
e-mail: nomerodyn@ukr.net

Адреса редакції: 46008
м. Тернопіль, вул. Пирогова, 11,
тел. (0352)  52-38-96.
Адреса для листування:
 46025 м. Тернопіль, а/с 1030
Передплатний індекс:
94673
Рекомендована ціна 7 грн.

Головний редактор 
і відповідальний за випуск:
Віталій Попович.

Журналісти:
Вікторія Ушакова,
Софія Марцюк, 
Соломія Вершигора.

Комерційний директор:
Ольга Войцеховська.
Верстка і дизайн:
Валентин Молодечкін,
Микола Новацький.

Відповідальність за зміст 
публікації несе ї ї автор.

Використання усіх матеріалів
тільки з дозволу редакції.
Редакція не несе
відповідальності за зміст
реклами та оголошень.
Надіслані матеріали
не рецензуються
і не повертаються.

Тираж 21 697 примірників.
Друк: ФОП Зволейко А. Л.
м. Чернівці,
вул. Василя Лесина, 31

Матеріали з позначкою *
друкуються на правах
реклами.

      №15 (734) 
ВІД 15.04.2020

ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ
· К плюф тбольні про рам и тернопільсь их оманд "Нива", "Аван ард",· К плюф тбольні про рам и тернопільсь их оманд "Нива", "Аван ард",
"Б дівельни " старих ро ів. (067) 601-21-30."Б дівельни " старих ро ів. (067) 601-21-30.

·Робота для ст дентів і молоді до 25 ро ів. (050) 627-67-04, 43-49-31.·Робота для ст дентів і молоді до 25 ро ів. (050) 627-67-04, 43-49-31.

 ·  · Куплю монети СРСР. (066) 989-09-77.
· Візьм в оренд араж на тривалий термін в районі в л. 15 вітня. (097)· Візьм в оренд араж на тривалий термін в районі в л. 15 вітня. (097)
909-70-78, 51-06-29909-70-78, 51-06-29

· · Будівельна компанія прийме на постійну роботу підсобних працівників. Тел. 42-27-72, 
моб.095-731-77-99
· · Продається земельна ділянка у с. В. Гаї 0,34 сотки. Недорого, терміново зі сторони 
Тернополя під забудову. (067) 936-31-46, (097) 480-11-31.
· · Стелі натяжні. Від виробника. Ціна Вас здивує. (097) 144-42-09.
· · Продається гараж в кооперативі “Сателіт”. (067) 682-10-70.
· К плю фризер для морозива. (066) 339-36-34.· К плю фризер для морозива. (066) 339-36-34.
· · Атомобільні послуги, послуги по сходженні коліс на вантажні автомобілі 
європейського виробництва. (097) 407 67 17, 43 10 97.
· Продається ясеневий паркет 70*30*16, 7м2. (067) 208-04-92.
· Продається гараж в кооп. “Залізничник” під бус 6Х4Х3 м. Підвал, брама 3м 
дешево. 095 843 44 56, 098 77 86 771.
· · Запрошує гостинний двір “Гірська соната”. 78590 с. Микуличин, пр. Підліснів, Ів – 
Франківська обл. Skype: Girsonaty. www.karpaty.info. 098 98 32 463, 098 70 45 191.
· · Рихтовка, фарбування, зварювання бусів (великих), л/а; якісно, гарантійний талон  . 
0352 26-14-84, 067 355 64 36.
· · Інформація про постійні вантажні перевезення до 2т. IVEKO максі 14 м3 по місту, 
області, України. 093 296 80 00, 066 122 87 47, 096 644 54 53.
· · Юридична допомога при зверненні до суду для отримання дозволу для встановлення 
і.о. в квартирі. 096 918 79 86.
· Обстежую будь – які будівлі, споруди, кинуті, аварійні, незавершені, 
висотні. 097 636 07 44. Анатолій Пасько.
· · Продаю гараж металевий з оглядовою ямою в кооперативі “Автолюбитель №1”. Ціна 
1500 у.о. 098 428 73 51.
· · Продається гараж 2 поверхи, Східний “Автолюбитель-2”. Ціна 6000 у.о. 067 996 32 58.
· На постійну роботу потрібен майстер – будівельник з навиками зварника та 
автослюсара. 097 131 31 00, 050 724 23 64, 063 223 33 44.
· · Будь – які автозапчастини до всіх іномарок. 067 310 65 24, 067 310 68 03.
· · Потрібні молоді люди, студенти, активні, впевнені в собі люди. Співбесіда. (096) 408 77 37.
· · Менеджер по роботі з персоналом і клієнтами. (096) 407 89 70.
· · ФК “Соколята” потрібно грамотна, молода людина зі знанням іноземних мов. Телефон 
для довідок: 0978680703.
· · Продам земельну ділянку і будинок с. Сороцьке. Все приватизоване, 29 км від 
Тернополя. 096 466 95 79.
· · Продаю квартиру в центрі 2х. кім. 3/3 ц., і/о. 50000 у.о. 61,8 м.кв. 093 650 35 61.
· · Заняття з англійської та української мови, індивідуальний підхід до кожного за шкільною 
програмою. 068 030 14 93.
· · Здам в оренду холодильну камеру. Продам металеву огорожу 32м і гріль на газі, 
чавунні труби. 067 352 49 41.
· Продам 3-кімнатну квартиру в новобудові на вул. Тарнавського в 
Тернополі, площею 90,36 кв.м, середній поверх, сонячна сторона, лоджія 
засклена. Перший внесок 20%. Тел. (068) 203-31-15.
· · Кваліфіковано зрізаємо дерева. Допомагаємо заготовити та продаємо дрова.
097 132 96 63.
· · Розкрій та пошиття вишиванок. Пошиття фати дешево. 098 334 13 32.
· · Якісний ремонт жіночого одягу. 098 334 13 32.
· · Продам 3-кімнатну квартиру в Тернополі, Сонячний масив, здача в грудні 2020 року,
площею 81,88 кв.м, опалення, на виплату. Перший внесок 20%. Тел. (067) 993-87-37.
· Альтанки. 067 350 51 70.
· · Вагонка, підлога, суха столярна дошка 50-ка, крокви, лати, мурлати. Балки, 
перекриття стелі. Дошка 20; 25; 30; 40; 50. 067 953 43 07.
· · Крокви, лати, мурлати. Дошки 20; 25; 30; 40; 50. Суха соснова дошка 50. 
Вагонка. 067 350 51 70.
· · Продаю 0,5 л скляні банки по 2 гривні. 53 73 68, 067 266 36 87.
·Подушка фундаментна 2,4м х 0,8м – 15шт. Перемичка віконна або дверна 26см х 22см 
х 300см – 12шт. Тел: 098 265 50 33.
· Продам 2-кімнатну квартиру в новобудові на вул. Тарнавського в Тернополі 
(здача вгрудні 2020 року), площею 75,62 кв.м, 2-ий поверх. Перший внесок 
20%. Тел. (068)203-31-15.
· · Продам апарат для виробництва та продажу морозива. 095 316 60 59.
· · Продаю платівки 68-73 років, зарубіжна та українська естрада, 60шт. (097) 015 36 36,
52-66-53.
 · · Продаються журнали “Футбол” 2005-2012 років, а також спецвипуски. Недорого.
(067) 455-46-10.
· · Продам 2-кімнатну квартиру в новобудові на вул. Тарнавського в Тернополі, площею
59,17 кв.м, 5-ий поверх. Розтермінування. Тел. (067) 993-87-37.
· · Продам: швелершвелер №18 довжина 3м – 2шт, №16 довжина 1,75м – 1шт; кутник кутник 75х50мм 
довжина 1,5м – 15шт, 75х50мм довжина 2,5м – 7шт. 097 810 44 74.
· · Вантажні перевезення до 4,5 тонн. 097 159 81 32.
· Продам 1-кімнатну квартиру в новобудові в Тернополі, ближній Сонячний, нова,· Продам 1-кімнатну квартиру в новобудові в Тернополі, ближній Сонячний, нова,
опалення, площею 53,50 кв.м, 3-ий поверх. Перший внесок 20%. Тел. (068) 203-31-15.опалення, площею 53,50 кв.м, 3-ий поверх. Перший внесок 20%. Тел. (068) 203-31-15.
· · Продам одяг 58-60 р-ри, різний недорого. 097 015 36 36, 52 66 53.
· · Продаю: шафу, серванти, тумбу під телевізор б/к.
· Куплю холодильники, морозильні камери, газові колонки, котли, плити, пральні машини, · Куплю холодильники, морозильні камери, газові колонки, котли, плити, пральні машини, 
телевізори, радянські комп’ютери та радіодеталі. 096 545 45 14.телевізори, радянські комп’ютери та радіодеталі. 096 545 45 14.
· Продається Форд Скорпіо 1988 р. в., сірий, механіка, 2,0 бензин. Хороший стан. · Продається Форд Скорпіо 1988 р. в., сірий, механіка, 2,0 бензин. Хороший стан. 
Недорого. Тел. 050 372 78 76.Недорого. Тел. 050 372 78 76.
· Продаю комп’ютерний стіл в гарному стані. 80х50. Ціна 520 грн. Тел. 098 651 91 44.
· Продам 1-кімнатну квартиру в новобудові на вул. Тарнавського в Тернополі (здача в
грудні 2020 року), площею 44,95 кв.м, 6-ий поверх. Перший внесок 20%. Тел. (067)
993-87-37
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За період 
з 1 березня 

по 31 травня 
2020 року 

пеня підлягає 
списанню

Законом України від 30 березня 2020 року 
№540-IX “Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України, спрямованих на за-
безпечення додаткових соціальних та еко-
номічних гарантій у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19)”, який на-
брав чинності 2 квітня 2020 року, зокрема, 
п. 52 прим. 1 підрозд. 10 розд. ХХ “Перехід-
ні положення” Податкового кодексу України 
(далі – ПКУ) викладено в новій редакції.

Відповідно до п. 52 прим. 1 підрозд. 10 розд. ХХ “Пе-
рехідні положення” ПКУ за порушення податкового за-
конодавства, вчинені протягом періоду з 01 березня 
по 31 травня 2020 року, штрафні санкції не застосову-
ються, крім санкцій за:

– порушення вимог до договорів довгостроково-
го страхування життя чи договорів страхування у ме-
жах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема 
страхування додаткової пенсії;

– відчуження майна, що перебуває у податковій за-
ставі, без згоди контролюючого органу;

– порушення вимог законодавства в частині:
1) обліку, виробництва, зберігання та транспорту-

вання пального, спирту етилового, алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів;

2) цільового використання пального, спирту етило-
вого платниками податків;

3) обладнання акцизних складів витратомірами-лі-
чильниками та/або рівномірами-лічильниками;

4) здійснення функцій, визначених законодавством 
у сфері виробництва й обігу спирту, алкогольних напо-
їв та тютюнових виробів, пального;

5) здійснення суб’єктами господарювання операцій 
з реалізації пального або спирту етилового без реє-
страції таких суб’єктів платниками акцизного податку;

6) порушення нарахування, декларування та сплати 
податку на додану вартість, акцизного податку, рент-
ної плати.

Протягом періоду з 01 березня по 31 травня 2020 
року платникам податків не нараховується пеня, а на-
рахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає 
списанню.

Сектор комунікацій Головного Сектор комунікацій Головного 
управління ДПС у Тернопільській областіуправління ДПС у Тернопільській області

Де на Тернопільщині 
не буде світла

ВАТ “Тернопільобленерго” повідомляє, що у зв’язку з виконан-ВАТ “Тернопільобленерго” повідомляє, що у зв’язку з виконан-
ням робіт із планових ремонтів обладнання трансформаторних ням робіт із планових ремонтів обладнання трансформаторних 
підстанцій напругою 10/0,4 кВ і ліній електропередавання на-підстанцій напругою 10/0,4 кВ і ліній електропередавання на-
пругою 10 і 0,4 кВ з розчищенням їхніх трас та інших робіт з екс-пругою 10 і 0,4 кВ з розчищенням їхніх трас та інших робіт з екс-
плуатаційного обслуговування, буде тимчасово припинено по-плуатаційного обслуговування, буде тимчасово припинено по-
стачання електричної енергії окремим споживачам.стачання електричної енергії окремим споживачам.

Дата Години Електропостачання яких споживачів буде обмежено

27 квітня

09:00 17:00 Збаразький район: с. Кухаруки, с. Колодно

10:00 16:00 Бережанський район: с. Надрічне, м.  Бережани (вул.. Рогатинська)

09:30 16:30 Борщівський район: с. Залісся, с. Збручанське, с. Більче-Золоте, с. Монастирок, с. 
Цигани, с. Гуштин, с. Бурдяківці, с. Дубівка 

09:00 16:00 Бучацький район: с. Скоморохи

08:00 17:12 Гусятинський район: с. Крогулець, с. Мала Лука, с. Шидлівці

09:00 17:00 Збаразький район: с. Колодно (частково), с. Зарудечко, 

10:00 16:00 Збаразький район: м. Збараж (частково)

09:00 13:00 Збаразький район: с. Ст.Вишнівець (частково)

10:00 17:00 Зборівський район: с. Футори, с. Оліїв, с. Чорний-Ліс

09:00 17:00 Кременецький район: м. Кременець, с. В. Горанка, м. Кременець

09:00 16:00 Підволочиський район: с. Лозівка, с. Гущанки, м. Підволочиськ, с. Супранівка, с. Росохуватець, 
с. Коршилівка, с. Клебанівка, с. Шевченкове, с. Скорики, с. Староміщина, с. Медин, с. Мислова

09:00 17:00 Підгаєцький район: с. Старе-Місто

09:00 16:00 Теребовлянський район: с. Довге, с. Деренівка, с. Долина, с. Дарахів, с. Тютьків, с. 
Бернадівка, смт. Микулинці

09:00 17:00 Теребовлянський район: м. Теребовля

09:00 17:00 Тернопільський район: с. Козівка, с. Чистилів

09:00 16:30 Чортківський район: с. Вигнанка, с. Шманьківці, с. Росохач

09:30 16:00 Чортківський район: с. Базар

09:00 16:00 Шумський район: с. Бриків, х. Базельки, х. Діброва, м. Шумск, с. Людвищі

28 квітня

09:00 17:00 Шумський район: с. Соснівка, с. Обич

10:00 16:00 Бережанський район: с. Урмань 

09:30 16:30 Борщівський район: с. Залісся, с. Збручанське, с. Більче-Золоте, с. Монастирок, 
с. Цигани, с. Гуштин, с. Бурдяківці, с. Дубівка 

09:00 16:00 Бучацький район: с. Соколів

08:00 17:12 Гусятинський район: с. Коцюбинці, с. Мала Лука, с. Шидлівці

09:00 17:00 Збаразький район: с. Болязуби, с. Колодно, с. М.Березовиця, с. Коханівка

10:00 17:00 Зборівський район: с. Красна, с. Волосівка, с. Чорний-Ліс

09:00 17:00 Кременецький район: м. Кременець, с. В.Горанка, м. Кременець

09:00 16:00 Підволочиський район: м. Підволочиськ, с. Супранівка, с. Росохуватець, с. Коршилівка, 
с. Клебанівка, с. Шевченкове, с. Скорики, с. Староміщина, с. Медин, с. Мислова

09:00 16:00 Теребовлянський район: м. Теребовля, с. Струсів, с. Сороцьке

09:00 17:00 Тернопільський район: с. Козівка, с. Чистилів

09:00 16:30 Чортківський район: с. Переходи, с. Базар, с. Джурин, с. Мазурівка, с. Сл. Джуринська, 
с. Білобожниця, с. Салівка

09:00 17:00 Шумський район: с. Літовищі, с. Бриків, с. Кути, с. Кутянка, м. Шумськ, с. Людвищі

29 квітня

09:00 16:00 Збаразький  район: с. Котюжени

09:30 16:30 Борщівський район: с. Залісся, с. Збручанське, с. Більче-Золоте, с. Монастирок, с. 
Цигани, с. Гуштин, с. Бурдяківці, с. Дубівка 

09:00 16:00 Бучацький район: с. Соколів

08:00 17:12 Гусятинський район: с. Коцюбинці, с. Мала Лука, с. Шидлівці

09:00 13:00 Збаразький район: с. Витківці, х. Під Лісом

09:00 17:00 Збаразький район: м. Збараж (частково), с. Олишківці (частково)

10:00 16:00 Збаразький район: с. Чернихівці (частково); с.Ст. Збараж ;

13:00 17:00 Збаразький район: с. Коханівка (частково)

10:00 17:00 Зборівський район: с. Ярчівці, хут. Тваримівка, с. Серетець

09:00 17:00 Кременецький район: м. Кременець (вул. Красногірка), с. Лопушно, с. В. Млинівці

09:00 16:00 Підволочиський район: м. Скалат, м. Підволочиськ, с. Супранівка, с. Росохуватець, с. 
Коршилівка, с. Клебанівка, с. Шевченкове, с. Скорики, с. Староміщина, с. Медин, с. Мислова

09:00 17:00 Підгаєцький район: с. Поплави

09:00 16:00 Теребовлянський район: м. Теребовля, с. Золотники, с. Ладичин, с. Сороцьке

09:00 17:00 Тернопільський район: с. Козівка, с. Плотича

09:00 16:30 Чортківський район: м. Чортків (р-н Синяково), с. Сл. Давидківська, с. Сосулівка, 
с. Жмиків, с. Салівка, млин "Нагірянка"

09:30 16:30 Чортківський район: с. Базар

09:00 17:00 Шумський район: с. Людвищі, с. Бриків, с. Стіжок

30 квітня

10:00 16:00 Бережанський район: с. Підлісне 

09:30 16:30 Борщівський район: с. Залісся, с. Збручанське, с. Більче-Золоте, с. Монастирок, 
с. Цигани, с. Гуштин, с. Бурдяківці, с. Дубівка 

09:00 16:00 Бучацький район: с. Соколів

08:00 17:12 Гусятинський район: с. Коцюбинці, с. Мала Лука, с. Шидлівці

09:00 13:00 Збаразький район: с. Колодно (частково), с. Лози (частково)

13:00 17:00 Збаразький район: с. Олишківці (частково), с. Решнівка (частково)

09:00 17:00 Збаразький район: м. Збараж (частково) 

09:00 16:00 Збаразький район: с. Гніздичне (частково)

10:00 17:00 Зборівський район: с. Підгайчики, с. Оліїв, с. Загіря (хут. Нишківці)

09:00 17:00 Кременецький район: м. Кременець (вул. Котляревського, вул. Красногірка), с. Лопушно, 
с. В. Горянка

09:00 16:00
Підволочиський район: с. Турівка, с. Рожиськ, с. Іванівка, м. Підволочиськ, с. Супранівка, 

с. Росохуватець, с. Коршилівка, с. Клебанівка, с. Шевченкове, с. Скорики, 
с. Староміщина, с. Медин, с. Мислова

09:00 17:00 Підгаєцький район: с. Білокриниця

09:00 16:00 Теребовлянський район: м. Теребовля, с. Золотники, с. Заздрість, м. Теребовля

09:00 17:00 Тернопільський район: с. Козівка, с. Плотича

09:00 16:30 Чортківський район: с. Переходи, с. Скомороше, с. Росохач

09:00 16:00 Шумський район: с. Бриків, с. Рохманів, с. Сошище

м. Тернопіль

27 квітня 14:00 17:00 вул. Київська 1, 1А, 3, 3А, 5, 7, 7А; ДНЗ №4, №14;

29 квітня 14:00 17:00
вул. Березова 1-4, 11; вул.. Н.Світ 19 А, Б, 29; вул.. Н.Світ 8-12; вул.. Вільхова 8, 

12; вул.. Наливайка 1; вул.. Кармелюка; вул.. Березова (приватний сектор), ДНЗ № 5, 
№7, ЗОШ №2; 

Відділ по роботі з громадськістю ВАТ “Тернопільобленерго”Відділ по роботі з громадськістю ВАТ “Тернопільобленерго”



Для українців писанки та крашанки завжди посідали особли-
ве місце у святкових ритуалах, адже наші предки вкладали у це 
мистецтво всю душу. Традиційні орнаменти-візерунки та краса 
писанок відомі на весь світ! Звісно, не факт, що ви схочете пере-
творювати великодній кошик на витвір мистецтва, але додати 
святу краси завжди приємно. До того ж до виготовлення писа-
нок можна залучити всю родину і весело провести час.

Ми зібрали найпопулярніші, найгарніші та водночас прості 
способи зробити писанки і крашанки своїми руками. Сподіває-
мось, наша шпаргалка зробить ваш Великдень ідеальним!

Писанка, крашанка, дряпанка – 
вчимося розрізняти

Перш за все вчимося не плутатись у термінології. 
Для великодніх яєць в українській мові існує безліч 
назв: писанки, шкрябанки, дряпанки, крашанки, і це 
ще не повний перелік. У чому різниця між ними, допо-
може зрозуміти наш коротенький словничок.

КрашанкаКрашанка – пофарбоване яйце. Основний колір 
крашанок – червоний та всі його відтінки. Але до тра-
диційних також можна зарахувати і крашанки жов-
того, блакитного, зеленого та коричневого відтінків.

ПисанкаПисанка – традиційно український вид великодніх 
яєць, розмальованих вручну. Виготовляють писанки 
за допомогою спеціального інструмента – писачка 
– та розплавленого свічного воску. В писанкарстві 
існує безліч традицій, символічних орнаментів та за-
гальноприйнятих кольорів.

ДряпанкаДряпанка – вид крашанки, на якій візерунок ви-
дряпують тонким лезом чи голочкою уже після фарбу-
вання в один колір. За допомогою такої техніки мож-
на створювати витончені ажурні орнаменти, однак 
робота над дряпанкою вимагає вправності, аби не 
пошкодити яйце у процесі – в такій художній практиці 
виправити помилки у візерунку буває дуже складно.

ШкрябанкаШкрябанка – дуже схожа на дряпанку, різниця 
тільки у площі малюнка. Якщо дряпанка складається 
переважно з тонких ліній, які утворюють візерунок, 
то у шкрябанці орнамент може займати значну площу – до поло-
вини першопочатково нанесеної на крашанку фарби може бути 
знято у процесі. Виготовлення шкрябанок у майстрів може за-
ймати до кількох днів.

КрапанкаКрапанка – найпростіший різновид писанок. Для виготов-
лення такого великоднього яйця воскову свічку просто нахи-
ляли над шкаралупою і у довільному порядку ставили крапки. 
Після цього яйце занурювали у барвники – почергово від 
найсвітлішого до найтемнішого, і з готового відтирали віск – 
на готовій крапанці утворювались неповторні візерунки.

МальованкаМальованка – так називали великоднє яйце, яке є скоріше 
різновидом мистецтва, аніж проста страва у святковому меню. 
Мальованки виготовляють професійними фарбами – акрилом, 
гуашшю, аквареллю і т.д. На таких яйцях часто зображають іко-
ни чи біблійні сцени.

Бісерка (бісеринка)Бісерка (бісеринка) – як нескладно здогадатися з назви, та-
ке яйце до Великодня прикрашали бісером. У давнину його для 
цього видували, обсушували й натирали воском. Потім трима-
ли над вогнем, і до нагрітого воску поштучно приклеювали бі-
серинки. Зараз для основи частіше використовують звичай-
ний клей – він простіший у роботі та витриваліший. Бісеринки 
– справжні рукотворні шедеври, на виготовлення яких потрібно 
чимало часу.

НаклеянкаНаклеянка – доволі новий вид великодніх яєць. Основу мо-
жуть становити крашанки – пофарбовані в один суцільний ко-
лір яйця – чи просто білі або коричневі яйця без попередньої 
обробки шкаралупи. Декоруються вони готовими наклейками, 
зазвичай промислового виробництва. Існує також варіант при-
крашання великодніх наклеянок у техніці декупажу.

Традиційні крашанки: 
натуральні матеріали

Найстаровинніший варіант виготовлення великодніх кра-
шанок – використання натуральних барвників рослинного та 
тваринного походження. Переваги цієї техніки очевидні: все 
натуральне, екологічне. Крашанки виходять не лише гарними, 

а й стовідсотково їстівними. Існує безліч природніх барвників, 
які здатні давати досить яскраві та стійкі кольори. Ось тобі не-
величка шпаргалка, які продукти можна використовувати для 
фарбування яєць на Великдень.

Доповнити крашанки візерунками можна за допомогою тих 
же натуральних матеріалів – тобі, напевно, розповідали про них 
мама чи бабуся. Листочки та невеличкі квіти гарної форми при-
кріплюють до яйця перед варінням за допомогою марлі, ниток 
чи капрону. А після фарбування обережно знімають – виходить 
гарний візерунок. Готові крашанки радять протерти серветкою, 
вмоченою в олію, – це надає їм святкового блиску.

Крашанки плюс наклейки
Якщо хочеться зробити все красиво, а часу зовсім нема, 

допоможуть кольорові наклейки – на щастя, у продажі їх 

просто море. Виробники давно зрозуміли, що великодні при-
краси завжди користуються попитом, тож випускають нові 
та більш прості у використанні матеріали. Цікавий результат 
може вийти, якщо на крашанку додати не звичні пластикові 
наліпки, а цукрове мереживо – зазвичай його пропонують 
використати для прикрашання пасок, але чому б не проекс-
периментувати?

Дотс-прикраси для писанок
Ця техніка тобі знайома, якщо ти – любителька манікюрних 

трендів. Дотс у перекладі означає “крапки”, і ця назва вичерпно 
описує саму техніку. Все просто: ти не креслиш малюнок на шка-
ралупці, а наносиш його маленькими крапками. Наші предки на-
зивали такі яйця “крапанками”. Особливо ефектно виглядають у 
техніці дотс візерунки з квітами, узори-мандали та калейдоско-
пи. Для великодніх яєць вони чудово підійдуть. Робити дотс-ві-
зерунки на писанках та крашанках можна кольоровим воском, 
харчовими барвниками чи тою ж цукровою глазур’ю – її навіть 
продають у стіках-олівцях. Ця техніка, безумовно, вимагає знач-
ної “пряморукості”, але повір: результат того вартий! Особливо 
вона сподобається тим, хто любить розмальовки-антистрес та 
вміє створювати нескінченні узори на всьому, що трапиться під 

руку, поки говорить по телефону.

Великодні дряпанки (шкрябанки)
Дряпанки – одна з найстаровинніших технік робои 

з писанками. Видряпувати узор краще на готовому 
пофарбованому яйці. Традиційно використовують-
ся червоні яйця, пофарбовані лушпинням цибцулі. 
Майстри кажуть, що для дряпанок краще підійдуть 
гусячі чи качині яйця – вони мають міцнішу шкара-
лупу. Якщо першопочатково колір яйця був білим, 
контраст буде помітнішим. Ось кілька традиційних 
узорів, які століттями використовуються для дряпа-
нок. Якщо не впевнені у своїх художніх здібностях, 
спершу нанесіть їх на шкаралупу простим олівцем, 
а тоді беріться за ножа чи голку. Не забувайте, що у 
творчості завжди вітається фантазія, тож не обме-
жуйсь готовими варіантами! Прикрасити великодні 
яйця можна і написами, квітами, птахами – будь-
який візерунок, котрий буде вам під силу, підійде!

Писанки і крашанки для декору
Якщо ви будете використовувати писанки та кра-

шанки тільки для декору, це, звісно, додасть свободи 
дій – значить, можна використовувати неїстівні, але 
красиві техніки. Наприклад, фантастично гарні пи-
санки можна створити за допомогою лаку для нігтів 

та глітера. Якщо додати трішки фантазії, великодні яйця можна 
перетворити на крутий елемент декору оселі. Вам знадоблять-
ся нитки, металеві вставки-утримувачі для ялинкових прикрас 
і трохи терпіння. Для цього варіанту яйця, звичайно, мають бу-
ти порожніми всередині. Найпростіший спосіб їх пофарбувати – 
однотонні барвники та наклейки.

Для сміливих і талановитих
Якщо не боїтеся осудливих поглядів бабусь коло церкви, а 

душа просить справжньої творчості, прикрасіть яйця до Вели-
кодня в стилі улюблених персонажів! Міньони, герої кіно та се-
ріалів, кумедні тварини – такі писанки вийдуть дійсно унікаль-
ними та стануть крутим подарунком для всіх, хто завітає в гості 
на Великдень.

Підготовлено з відкритих інтернет-джерелПідготовлено з відкритих інтернет-джерел

Традиція фарбувати яйця на Великдень – одна з 
найдревніших та найприємніших. Адже зробити сво-
їми руками таку красу, як писанки і крашанки, – не 
може не подобатись. Якщо ви ще не вибрали, якими 
узорами прикрасити великодні яйця, дивіться наші 
фото – ми зібрали найцікавіші та оригінальні ідеї.

Писанки  і  крашанки: Писанки  і  крашанки: 
кращі  ідеї  та  фото кращі  ідеї  та  фото 
до  Великоднядо  Великодня
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