
 З першого січня у пільговиків немає безліміту на 
проїзд в муніципальному транспорті. Їм залишили 
тільки 60 поїздок на місяць. Чим керувались у 
мерії, встановлюючи ліміти?

 У вінницькому Автомайдані вважають, що 
потрібно оскаржити це рішення у суді, бо міська 
влада обмежує пільги АТОвців як з Вінниці, 
так і з інших міст та сіл
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Я був би згоден 
ß áóâ áè çãîäåí íà ëîêäà-

óí, àëå íå â³ðþ òèì, õòî éîãî 
îðãàí³çîâóº.

ß áóâ áè çãîäåí çàëèøè-
òèñü áåç ðîáîòè íà òðè òèæ-
í³. Àëå ìåíå áåíòåæèòü, ùî 
ðåñòîðàí «Âåëþð» Òèùåíêà 
áóäå â öåé ÷àñ ðóáàòè áàáëî. 
² á³çíåñè ïðàâèëüíèõ «ïàöà-
í³â» òåæ áóäóòü ðóáàòè áàáëî.

ß áóâ áè çãîäåí äàòè 
÷àñ Ì³í³ñòåðñòâó îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ. Ùîá âîíî ïðèãî-
òóâàëî íîâ³ ë³æêà òà ïîêðà-
ùèëî ñèñòåìó ìåäèöèíè. Àëå 
ìàëè äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â, ³ çàáóëè 
êóïèòè êèñíåâ³ êîíöåíòðà-
òîðè. ² íàâ³òü ïðîâëàäí³ ðå-
ñóðñè ïèøóòü, ùî âè áàáëî 
ðóáèòå íà ìåäèöèí³.

ß áóâ áè çãîäåí íà êàñîâ³ 
àïàðàòè. Àëå âè æ íå ìîæå-
òå äîâåñòè ¿õ äî ëàäó. Òüîòÿ 
Ìàðóñÿ ç ðèíêó áóäå çâ³òóâàòè 
êîæíîãî äíÿ. À âè áóäåòå êó-
ïëÿòè ñóìî÷êè çà 8500 áàêñ³â. 
Òüîòÿ Ìàðóñÿ áóäå ñï³ëêóâà-
òèñü ³ç ïîäàòêîâèì ³íñïåêòî-
ðîì ç âåëèêîþ â³ðîã³äí³ñòþ 
âëåò³òè íà áàáêè. À âè áóäåòå 
çàêðèâàòè äîñòóï äî äåêëàðà-
ö³é ïðî ìàéíî.

ß áóâ áè çãîäåí ñëóõàòè âàø³ 
ðåêîìåíäàö³¿. Àëå æ âè íàâåñí³ 
çàáîðîíèëè ãóëÿòè ïàðêàìè. 
À ïîò³ì îäèí ³ç âàøèõ ïðèäóð-
ê³â ñêàçàâ, ùî òî áóëî íå ïî-
òð³áíî. Âè ïðîñòî âèð³øèëè 
òðîõè çàëÿêàòè íàðîä.

ß áóâ áè çãîäåí ïëàòèòè 
ïîäàòêè òà ãðîø³ ìåäèöèí³. 
Àëå æ ìàþ íàñò³ëüêè ìàëî ðî-
áîòè, ùî, íà ì³é ñîðîì, ìîæó 
ïåðåðàõóâàòè ëèøå 100 ãðè-
âåíü ä³òÿì çàãèáëèõ âî¿í³â. ² 
íå ìàþ áàæàííÿ îïëà÷óâàòè 
áþäæåò Îô³ñó ïðåçèäåíòà, 
ÿêèé â 2021 ðîö³ îòðèìàº 
íà 40% á³ëüøå ô³íàíñóâàííÿ.

ß áóâ áè çãîäåí äîòðèìóâà-
òèñü îáìåæåíü, ÿêùî á âîíè 
ñòîñóâàëèñü âñ³õ. ² ìåíå, ³ òèõ 
êëÿòèõ íåáîæèòåë³â, ùî ìà-
þòü ïðàâèëüí³ íîìåðè òåëå-
ôîí³â.

ДУМКА

ПСИХОЛОГ

Віталій Віталій 
БЄЛОВБЄЛОВ

ÍÎÂÈÍÈ

Єдиний тариф на електроенер-
гію для населення — 1,68 грн 
за кВт — діє з 1 січня 2021 року. 
Виконуючий обов’язки міністра 
енергетики Юрій Вітренко пояс-
нював, що якщо б його не затвер-
дили, то з початку року в нас ді-
яла б ринкова ціна і здорожчання 
до 3,3 грн за кіловат на місяць.
Разом з тим, Міненерго опублі-
кувало роз’яснення, що єдина 
ціна на світло не впливає на інші 
пільгові тарифи для побутових 
споживачів: збережено і зали-

шено без змін коефіцієнти дво-та 
тризонного обліку електричної 
енергії. З таким лічильником 
ціна електрики в нічний час буде 
на 50% меншою.
Однак новий тариф на електро-
енергію є «тимчасовим рішен-
ням», яке діятиме до 31 березня 
2021 року. До цього часу, за сло-
вами в. о міністра енергетики 
Юрія Вітренка, Нацрегулятор 
спільно з енергопостачальни-
ками напрацюють інший тариф 
для побутових споживачів.

Нюанси по тарифу на електроенергію 

ОЛИЧКА ВЕРБЕЦКАЯ 

Щоб оплачувати комунальні 
послуги, ви спочатку людям 
підвищіть заробітну пла-
ту, щоб люди могли жити, 
а не виживати.

ОЛЕГ ТКАЧЕНКО 

«Хата з краю» завжди по-
пада в халепу першою. По-
любому. Потрібно виходити 
усiм. Хiба ще не дійшло, що 
це геноцид?

СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Підвищення цін на кому-
нальні послуги, газ та елек-
троенергію в такий тяжкий 
період, період епідемії, це — 
злочин!

PASHA AIVAZOV 

Газ, електроенергія належить 
громадянам України, а з людей 
зробили фізичних осіб (рабів). 
Конституція України найкраща 
у світі, але вирішує трутень.

PETRUCHO FILINI

Будемо дорослішати! Викорис-
товуємо Ст.Конституціі «джере-
лом влади є народ» і дружно 
виходимо 24.01 на 12.00 до 
Вінницької міської ради!

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Чи доцільним є підвищення тарифів на опалення та електроенергію?

Щосереди ми публікуємо 

коментарі вінничан 

щодо актуальних 

подій міста. Раніше ми 

опитували людей на 

вулиці, зараз проводимо 

таке опитування на 

сторінці у Фейсбуці. 

Ми дотримуємось 

карантину і радимо для 

вашої ж безпеки без 

особливих потреб не 

виходити з дому

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,  

(063)7758334 

Í à ï ð è ê ³ í ö ³ 
2020-ãî óêðà¿íö³â 
ïðèãîëîìøèëà 

íîâèíà ïðî ïîäîðîæ÷àííÿ åëåê-
òðîåíåðã³¿. Óðÿä 28 ãðóäíÿ âèð³-
øèâ ñêàñóâàòè ï³ëüãîâèé òàðèô 
90 êîï³éîê çà ê³ëîâàò íà îáñÿã 
äî 100 êÂò ãîäèí ³ çàòâåðäèâ ô³ê-
ñîâàíó ö³íó — 1,68 ãðí çà ê³ëî-
âàò. Íîâ³ ðîçö³íêè áóäóòü ä³ÿòè ç 
1 ñ³÷íÿ. À õòî ùå çì³íèâ òàðèôè?

Ñïîæèâà÷³ «Â³ííèöÿãàç çáóòó» 
â ñ³÷í³ çàïëàòÿòü 9,89 ãðèâí³ çà êó-
áîìåòð íà ì³ñÿöü. Äî ñëîâà, ó ãðóä-
í³ â³ííèöüêà êîìïàí³ÿ òîðãóâàëà 
ãàçîì çà ö³íîþ 8,8 ãðèâí³ çà êóáî-
ìåòð. À ó æîâòí³ — 6,6 ãðí çà ì3.

Ö³íó âñòàíîâëþº ñàì ïîñòà-
÷àëüíèê, áî ç ñåðïíÿ â íàñ íå ä³º 

äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ òàðèôó 
íà ãàç äëÿ íàñåëåííÿ, à ñïî-
æèâà÷³ ìîæóòü â³ëüíî çì³íèòè 
«ïðîäàâöÿ». Â Óêðà¿í³ º ê³ëüêà 
äåñÿòê³â êîìïàí³é ³ ó ñ³÷í³ íàé-
äåøåâøà ö³íà â õåðñîíñüêîãî òî-
âàðèñòâà «Ãàç ÀÏ» — 6,99 ãðèâí³ 
çà êóá. Íàéá³ëüøà — ó êîìïàí³¿ 
«Ëüâ³âåíåðãîçáóò» — 10,8 ãðí 
çà ì3 íà ì³ñÿöü.

Çäîðîæ÷àëà ³ äîñòàâêà ãàçó. 
Íà çàñ³äàíí³ Íàö³îíàëüíîãî 
ðåãóëÿòîðà (ÍÊÐÅÊÏ) 30 ãðóä-
íÿ óõâàëèëè çì³íè äî òàðèôó ç 
ðîçïîä³ëó. Òåïåð éîãî ö³íà — 
2,01 ãðèâí³ çà êóá íà ì³ñÿöü.

Íàïðèêëàä, ÿêùî â ãðóäí³ 
çà äîñòàâêó 100 êóáîìåòð³â ãàçó âè 
çàïëàòèëè 116 ãðèâåíü (1,16 ãðí 
çà êóá), òî â ñ³÷í³ öÿ æ ñîòíÿ 
êóá³â êîøòóâàòèìå 201 ãðèâíþ. 
Õî÷à, âàðòî çàóâàæèòè, ùî ãàçî-
âèêè õîò³ëè ùå á³ëüøèé òàðèô 

ЯКІ ТАРИФИ ЗРОСЛИ 
ДЛЯ ВІННИЧАН З 1 СІЧНЯ?
Нові ціни  «Під ялинку» уряд скасував 
пільговий тариф та встановив єдину ціну 
електроенергії — 1,68 гривні за кіловат. 
Проте це ще не все: нові ціни з 1 січня 
є на холодну воду, зріс в ціні газ та 
його доставка. Розказуємо, наскільки 
зміняться тарифи та в чому причина 

íà äîñòàâêó — 2,17 ãðèâí³ çà êóá. 
Òàê³ çì³íè ïîÿñíþâàëè òèì, ùî 
â òàðèô ðîêàìè íå çàêëàäàëè 
ðåàëüíó êîìïåíñàö³þ çà âòðàòè 
ó ìåðåæàõ.

Ç 1 ñ³÷íÿ çá³ëüøèëè òàðèô 
íà õîëîäíó âîäó. Îáëàñíèé 
«Âîäîêàíàë» âñòàíîâèâ, ùî êóá 
öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ 
êîøòóâàòèìå 15,09 ãðèâí³ (áóëî 
14,48 ãðí), à âîäîâ³äâåäåííÿ — 
8,56 ãðèâí³ (áóëî 7,4 ãðí). Ðàçîì 
23 ãðèâí³ 66 êîï³éîê.

Ïîãîäæåííÿ òàðèôó â³ä 
ÍÊÐÅÊÏ Âîäîêàíàë îòðèìàâ 
ùå 16 ãðóäíÿ.

Îòîæ, õîëîäíà âîäà òà êàíàë³-
çàö³ÿ çðîñòå â ö³í³ íà 1 ãðèâíþ 
72 êîï³éêè, ÿêùî ïîð³âíþâàòè 
ç ãðóäíåì. Îñòàííº çá³ëüøåííÿ 
òàðèôó íà âîäîïîñòà÷àííÿ òà 
âîäîâ³äâåäåííÿ, íàãàäàºìî, â³ä-
áóëîñÿ â ëþòîìó 2020 ðîêó.

«Â³ííèöÿîáëâîäîêàíàë», íàãà-
äàºìî, òàêîæ õîò³â á³ëüøèé òà-
ðèô íà âîäó, í³æ îòðèìàâ. À ñàìå 
25 ãðèâåíü 5 êîï³éîê çà êóáîìåòð. 
Îáãðóíòîâóâàëè öå ïîòðåáîþ 
ó çá³ëüøåíí³ çàðïëàò äî íîâî¿ 
ì³í³ìàëêè (6000 ãðí), ïîäîðîæ-
÷àííÿì ðåàãåíò³â òà åëåêòðèêè.

Äëÿ â³ííè÷àí íå çì³íèëèñü 

ðîçö³íêè õ³áà ùî íà òåïëî. 
Ó «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» 
ïðîäîâæóþòü ä³ÿòè òàðèôè íà ãà-
ðÿ÷ó âîäó ³ îïàëåííÿ çà ö³íàìè 
2019 ðîêó.

Õî÷à ùå â æîâòí³ 2020-ãî Íà-
öðåãóëÿòîð ÍÊÐÅÊÏ óõâàëèâ, 
ùî ñïîæèâà÷³ ì³ñüêòåïëîåíåð-
ãî ïëàòèòèìóòü íà 1,3% á³ëüøå 
çà îïàëåííÿ, í³æ çàðàç.

Íà ãàðÿ÷ó âîäó ä³ÿòèìå ºäèíèé 
òàðèô — 83 ãðèâí³ 97 êîï³éîê 
çà êóá. Íîâà ö³íà íà 6,8% ìåíøà, 
í³æ òàðèô çà ãàðÿ÷å âîäîïîñòà-
÷àííÿ ç ðóøíèêîñóøèëüíèêîì 
³ íà 0,8% á³ëüøà, í³æ òàðèô 
çà ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ áåç 
ñóøàðêè.

Îäíàê º ïåâí³ óìîâè:
— Íîâ³ òàðèôè ïî÷íóòü ä³ÿòè 

ï³ñëÿ óêëàäåííÿ íîâèõ äîãîâî-
ð³â â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè 
«Ïðî æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè», — ðàí³øå ãîâîðèëà ðå÷íèöÿ 
«Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» Ñí³-
æàíà Êîð÷àêà. — Íàðàç³ ìè îïðà-
öüîâóºìî âàð³àíòè, ÿê ïðèéìàòè 
ñïîæèâà÷³â ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó, 
ïðî ðåçóëüòàòè çàâ÷àñíî ïîâ³äî-
ìèìî ëþäåé. À äîòè ïðîäîâæàòü 
ä³ÿòè ÷èíí³ òàðèôè, óõâàëåí³ 
ó 2019 ðîö³.

2,01 грн
за м3 доставка газу 

9,89 грн
за м3 тариф на газ 

НОВІ РОЗЦІНКИ НА КОМУНАЛКУ

8,56 грн
за м3 плата за централізо-

ване водовідведення 

15,09 грн
за м3 плата за централізо-

ване водопостачання 

1,68 грн
за кВт єдиний тариф 

на електроенергію 
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 Учасники бойових дій 

 Пенсіонери за віком 

Ветерани:
 військової служби 
 органів внутрішніх справ 
 Нацполіції 
 податкової міліції 
 пожежної охорони 
  кримінально-виконавчої 

служби 
 служби цивільного захисту 
  служби спецзв'язку та 

захисту інформації 

  Батьки військових, які 
загинули чи пропали безвісти 
під час проходження служби 

  Члени сімей загиблих 
«афганців» 

  Люди з інвалідністю 
2–3 групи 

  Колишні неповнолітні в’язні 
концтаборів, гетто, інших 
місць утримання 

  Чорнобильці з інвалідністю 
(категорія 1), ліквідатори 
(категорія 2) 

  Діти віком від 6 років з 
багатодітних сімей 

60 поїздок для 2–3 групи, 
120 поїздок для 1 групи 

  Особи з інвалідністю 
внаслідок війни та 
прирівняні до них особи  

  Реабілітовані особи, які 
отримали інвалідність або є 
пенсіонери 

  Колишні малолітні в'язні 
концтаборів та інших місць 
утримання, визнані особами 
з інвалідністю 

А чим керувалися в мерії, вста-
новлюючи ліміти для пільгови-
ків? У комунальному підпри-
ємстві «Вінницякартсервіс», яке 
опікується е-квитком, провели 
аналіз поїздок в муніципальному 
транспорті. За їхніми даними:
140 тисяч пасажирів щодня пере-
возить муніципальний транспорт 
50 тисяч з них — це пільговики.
80% пільговиків здійснює 
до 40 поїздок на місяць.
«Але є випадки, коли люди по-

важного віку їздять більше 200 і 
навіть 350 разів протягом одного 
місяця, — пояснюють у Картсерві-
сі. — Враховуючи те, що на січень-
лютий прогнозується нова хвиля 
епідемії на COVID-19, а також те, 
що для 80% пільговиків достатньо 
40 поїздок на місяць, з 1 січня цьо-
го року запроваджено нові пра-
вила користування громадським 
транспортом КП «ВТК» для пільго-
вих категорій населення: 60 без-
коштовних поїздок щомісяця».

Чому скасували «безліміт» 

Для безоплатного проїзду по-
трібно мати пільгову «Картку 
вінничанина», яку оформлю-
ють у Вінниці на Соборній, 36. 
У «Вінницякартсервіс» кажуть, 
що на руках у людей вже є 75 ти-
сяч пільгових карток.
За новими правилами, пільго-
вики зобов’язані у транспорті 
прикладати картки до валіда-
торів. Залишок поїздок пільго-
вики можуть побачити на екрані 
цього пристрою, після реєстрації 
свого проїзду.
Невикористані поїздки в кінці мі-
сяця будуть списувати. А якщо 
проїдете більше 60-ти разів — 

тоді наступні поїздки будуть 
за ваші гроші: пільгову картку 
можна поповнити через кіоски 
«Преса». Водночас багатодітні 
сім’ї, в яких п’ятеро і більше ді-
тей, віком до 18 років — мають 
безлімітні проїзні картки.
І ще цікава особливість в тому, 
що пільговикам також доступ-
на пересадка: якщо протягом 
30 хвилин пересісти з першо-
го транспорту в інший, то при 
реєстрації проїзду безоплат-
на поїздка з пільгової картки 
не буде списуватися. З 1 люто-
го час на пересадку збільшать 
до 60 хвилин.

Нові правила в транспорті 

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,  

(063)7758334 

Ó ïåðåäîñòàíí³é 
äåíü 2020-ãî âè-
êîíêîì ì³ñüêðàäè 

óõâàëèâ ð³øåííÿ, ÿêèì îáìåæèâ 
ê³ëüê³ñòü ïî¿çäîê äëÿ ï³ëüãîâèê³â 
ó ìóí³öèïàëüíîìó òðàíñïîðò³. Â³ä-
òàê ç 1 ñ³÷íÿ á³ëüø³ñòü ï³ëüãîâèê³â 
ìîæå ¿çäèòè áåçêîøòîâíî äî 60 ðà-
ç³â íà ì³ñÿöü. Ïðè öüîìó, ï³ëüãó 
íà ïðî¿çä ìàòèìóòü ò³ëüêè ìåøêàí-
ö³ Â³ííèö³ òà ïðèì³ñüêèõ ñ³ë, ÿê³ 
óâ³éøëè äî ñêëàäó ì³ñüêî¿ ãðîìàäè.

НЕ З ВІННИЦІ? ТОДІ ПЛАТИ!
Â³ííèöüêèé Àâòîìàéäàí ãîòó-

ºòüñÿ â ñóä³ îñêàðæèòè ð³øåííÿ 
âëàäè. Ãðîìàäñüêà àêòèâ³ñòêà Òà-
¿ñà Ãàéäà ðîçïîâ³äàº, ùî âîíè 
çàõèùàòèìóòü ïðàâà ÀÒÎâö³â, 
ÿêèì âëàäà Â³ííèö³ òàêîæ ëè-
øèëà 60 ïî¿çäîê íà ì³ñÿöü.

— ª ê³ëüêà óñï³øíèõ ñïðàâ 
ó ³íøèõ ì³ñòàõ (ó Õàðêîâ³ ÀÒÎâö³ 
âèéøëè íà ì³òèíã, â Ð³âíîìó âè-
ãðàëè ñóä — àâò.), äå ÀÒÎâöÿì 
îáìåæóâàëè ï³ëüãîâèé ïðî¿çä, 
àëå âîíè â³äñòîÿëè ñâî¿ ïðàâà. 
Ìè õî÷åìî ñêàñóâàòè öå ð³øåííÿ 
â³ííèöüêî¿ âëàäè ïîâí³ñòþ, äëÿ 
âñ³õ ãðîìàäÿí, — ãîâîðèòü Òà¿ñà.

Äåðæàâà ó çàêîíàõ ³ Êîíñòè-
òóö³¿, ðîçêàçóº ãðîìàäñüêà àêòè-
â³ñòêà, ãàðàíòóº ëþäÿì ï³ëüãè. 
Çîêðåìà, ñòàòòÿ 2 çàêîíó «Ïðî 
ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ 
¿õ ñîöçàõèñòó» âêàçóº, ùî «íîð-
ìàòèâí³ àêòè îðãàí³â äåðæàâíî¿ 

âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ, ÿê³ îáìåæóþòü ïðàâà 
³ ï³ëüãè âåòåðàí³â â³éíè, ïåðåäáà-
÷åí³ öèì Çàêîíîì, º íåä³éñíèìè».

Ïëþñ, ùå º ð³øåííÿ Êîíñòè-
òóö³éíîãî ñóäó, ÿêå çàáîðîíèëî 
íàðäåïàì âñòàíîâëþâàòè ê³ëüê³ñòü 
òà ðîçì³ð ï³ëüã âåòåðàíàì â³éíè, 
çàëåæíî â³ä ìîæëèâîñòåé áþäæåòó.

— Êîíñòèòóö³éíèé ñóä ïî-
ñòàíîâèâ, ùî äåðæàâà íå ìîæå 
â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó â³ä-
ìîâèòèñÿ â³ä çîáîâ’ÿçàííÿ ùîäî 
ñîöçàõèñòó îñ³á, ÿê³ âæå âèêîíàëè 
ñâ³é îáîâ’ÿçîê ïåðåä äåðæàâîþ 
ùîäî çàõèñòó ¿¿ ñóâåðåí³òåòó ³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³. Âîäíî÷àñ 
íåâèêîíàííÿ äåðæàâîþ ñîö³àëü-
íèõ çîáîâ’ÿçàíü ùîäî âåòåðàí³â 
â³éíè ï³äðèâàº äîâ³ðó äî äåðæà-
âè, — ðîçêàçóº àêòèâ³ñòêà.

ТІЛЬКИ СКАСУВАННЯ ЛІМІТІВ 
Çà ñëîâàìè Ãàéäè, ÀÒÎâö³ ââà-

æàþòü, ùî ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ âëàäè 
ïîòð³áíî ñêàñîâóâàòè.

— Ó ñï³ëêóâàíí³ ç á³éöÿìè 
÷àñòî ÷óëà òàêó äóìêó, ùî ÿêùî 
íå â³äñòîÿòè ñâî¿ ïðàâà, òî çàâòðà 
ïî÷íóòü çàáèðàòè ³íø³ ï³ëüãè. 
Ïðî ï³äâèùåííÿ ê³ëüêîñò³ ïî-
¿çäîê íå éäå ìîâà, — ãîâîðèòü 
Òà¿ñà Ãàéäà.

Âåòåðàí â³éíè Îëåêñ³é Ëó-
öåíêî ãîâîðèòü, ùî ïðîáëåìà ç 
ï³ëüãîâèìè ïåðåâåçåííÿìè ïåð³-
îäè÷íî «ñïàëàõóº òà çãàñàº».

— Ïåðåâ³çíèêè â³äìîâëÿþòüñÿ 
âîçèòè áåçêîøòîâíî, ïî÷èíàþòü-
ñÿ ïðîòåñòè, äàë³ ïåðåìîâèíè ç 
âëàäîþ, ÿê³ñü êîìïðîì³ñè ³ ïî-

ХОЧУТЬ ВІДНОВИТИ ПІЛЬГОВИЙ 
ПРОЇЗД БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 
Зміни  З першого січня у пільговиків 
немає безліміту на проїзд 
в муніципальному транспорті. Їм лишили 
тільки 60 поїздок на місяць. У вінницькому 
Автомайдані вважають, що потрібно 
оскаржити це рішення у суді, бо міська 
влада обмежує пільги АТОвців як з 
Вінниці, так і з інших міст та сіл. Чим 
керувались у мерії, встановлюючи ліміти?

ò³ì çíîâ ïî êîëó, — ãîâîðèòü 
Ëóöåíêî. — Îñîáèñòî ÿ íå êî-
ðèñòóþñü ï³ëüãîâèì ïðî¿çäîì, 
ìàþ ñâîº àâòî. Àëå º òàê³ ëþäè, 
ÿêèì êîí÷å íåîáõ³äíèé ãðîìàä-
ñüêèé òðàíñïîðò. ² ïðè¿æäæàþòü 
òàê ñàìî ç ðàéîí³â.

ßê ïðî¿õàòè ëþäèí³, ÿêà ìàº 
ãàðàíòîâàíó äåðæàâîþ ï³ëüãó 
íà ïðî¿çä, áåç êàðòêè â³ííè-
÷àíèíà? Ñèñòåìó ïðèäóìàëè, 
à îò ìåõàí³çìó ðåàë³çàö³¿, ÿêèé 
áóäå äîñòóïíèé äëÿ âñ³õ ï³ëüãî-
âèê³â â Óêðà¿í³, íåìàº.

×îëîâ³ê ïîãîäæóºòüñÿ, ùî áåç 
êîìïåíñàö³¿ ï³ëüã ïåðåâ³çíèêè 
çáàíêðóòóþòü.

— Àëå öþ ïðîáëåìó äåðæàâà 
ìàº âèð³øóâàòè íå ÷åðåç ïî-
ðóøåííÿ çàêîí³â òà îáìåæåííÿ 
ï³ëüã, — ââàæàº Îëåêñ³é.

«60 ПОЇЗДОК — ЦЕ 
ПОСМІХОВИСЬКО» 

Â³ííè÷àíèí Âàñèëü Êðîéö ðîç-
êàçóº, ùî êîëè îòðèìóâàâ ï³ëüãî-
âó êàðòêó â³ííè÷àíèíà, òî éîìó 
ãîâîðèëè, ùî áóäå «áåçë³ì³ò» 
íà ïî¿çäêè.

— Íîâå ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ âëà-
äè âñòàíîâëþº, ùî ìåí³ ïîëî-
æåíî 60 ïî¿çäîê íà ì³ñÿöü áåç-
êîøòîâíèõ. Öå ïîñì³õîâèñüêî, 
öüîãî ìàëî, — ãîâîðèòü Êðîéö. — 
Äî òîãî æ, º õëîïö³ ç Ë³òèíñüêî-
ãî ðàéîíó, ÿê³ âòðàòèëè íîãè 
íà Ñâ³òëîäàðñüê³é äóç³. Ïðè¿äóòü 
äî Â³ííèö³, ïîêàæóòü ïîñâ³ä-
÷åííÿ â òðàíñïîðò³ é êîíòðîëåð 
ñêàæå: âèõîäü àáî ïëàòè øòðàô?

Âåòåðàí êàæå, ùî ãîòîâèé 
ïëàòèòè çà ïðî¿çä ÿê âñ³, êîëè 
â Óêðà¿í³ áóäå äîñòîéíà ïåíñ³ÿ 
òà çàðîá³òîê.

— Ñâ³é êîíñòèòóö³éíèé 
îáîâ'ÿçîê âèêîíàâ. ß äîáðîâîëü-
öåì ï³øîâ, â³äáóâ äåâ'ÿòü ç 14,5 ì³-
ñÿöÿ íà «íóë³». À òåïåð äåðæàâà 
â îñîá³ ì³ñüêî¿ âëàäè îáìåæóº ìî¿ 
ïðàâà, — êàæå Âàñèëü Êðîéö.

Êð³ì â³ííèöüêîãî Àâòîìàéäàíó 
ùå äåïóòàòêà ì³ñüêðàäè Îëåíà 
Âåðëàí-Êóëüøåíêî ïðîïîíóº 
ñêàñóâàòè ïîðóøåííÿ ïðàâ ï³ëü-
ãîâèê³â. Âîíà íàïðàâèëà çâåð-
íåííÿ äî ìåðà Â³ííèö³.

«Ïðàâî íà ï³ëüãîâèé ïðî¿çä 
âåòåðàí³â òà ÷ëåí³â ðîäèí çàãè-
áëèõ — íå ä³ëèòüñÿ íà ì³ñüêèõ 
òà ³íîãîðîäí³õ! Õëîïö³ íà Ñõîä³ 
ñòîÿòü çà âñþ Óêðà¿íó, à íå îêðå-
ìî â ³íòåðåñàõ òåðèòîð³àëüíèõ 
ãðîìàä», — íàïèñàëà äåïóòàòêà 
ó ñâîºìó Ôåéñáóêó.

Çà ñòàòèñòèêîþ, 
80 â³äñîòê³â 
ï³ëüãîâèê³â ¿çäÿòü 
ó ìóí³öèïàëüíîìó 
òðàíñïîðò³ íå á³ëüøå 
40 ðàç³â íà ì³ñÿöü 

СКІЛЬКИ ТА КОМУ ДАЛИ ПОЇЗДОК 
Безплатні поїздки людей, які належать одночасно до кількох категорій, 
не сумуються: можна користуватися пільгою лише за однією з них. 
Для проїзду потрібна пільгова «Картка вінничанина».

60

  Діти віком від 6 років, які 
отримали інвалідність від 
вибуху на ЧАЕС*

  Особи з інвалідністю 1 групи 
та їх супровід*

  Діти з інвалідністю та 
супровід*

120

60-120

*окремі картки вінничанина супроводжуючим не видаються 

Джерело: рішення виконкому міськради від 30.12.2020 № 2918 
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Вибух 
у дитсадку 
 Â îá³äíþ ïîðó 11 ñ³÷-
íÿ íà ìàéäàí÷èêó ÄÍÇ 
¹ 7 ñòàâñÿ âèáóõ. Ä³òè çíà-
éøëè êóëüêó, ÿêà ³ ïðèçâåëà 
äî íåùàñíîãî âèïàäêó.
Çà ïðèïóùåííÿìè, öå ìîãëà 
áóòè ïåòàðäà, ÿêó æáóðíóëè 
íà òåðèòîð³þ ñàäî÷êó ï³ä 
÷àñ ð³çäâÿíî-íîâîð³÷íèõ 
ñâÿò. Òàêó âåðñ³þ îçâó÷óº 
î÷³ëüíèê äåïàðòàìåíòó îñâ³-
òè Îëåêñàíäð Øèø.
Ó ä³òîê â³ä âèáóõó ïî-
øêîäæåíèé îäÿã. Â îäíî-
ãî õëîï÷èêà òðàâìîâàíèé 
ïàëåöü, ùå ó äâîõ ìà-
ëèõ — íåçíà÷í³ îï³êè ðóê. 
¯õ áàòüêè â³ä ãîñï³òàë³çàö³¿ 
â³äìîâèëèñÿ.
Òåðèòîð³þ îáñòåæèëè, á³ëü-
øå òàêèõ ïðåäìåò³â íå âè-
ÿâèëè. Ó ñàäî÷êó êàæóòü, 
ùî òåðèòîð³þ ïåðåâ³ðÿëè 
é íàïåðåäîäí³. Äîäàþòü, 
ùî ïðåäìåò áóâ ðîçì³ðîì 
áëèçüêî 3 ñì òà ëåæàâ ó òðà-
â³. Ïðèáèðàëüíèö³ ìîãëè 
éîãî ³ íå ïîì³òèòè.
Äàíó ñïðàâó ðîçñë³äóâàòè-
ìóòü ïðàâîîõîðîíö³ òà ïðà-
ö³âíèêè ñàäî÷êó. Îñòàíí³ 
ïðîâåäóòü ñëóæáîâå ðîçñë³-
äóâàííÿ, ïåðåâ³ðÿòü êàìåðè 
â³äåîíàãëÿäó òà ç'ÿñóþòü, ÿê 
íåáåçïå÷íèé ïðåäìåò ïî-
òðàòèâ äî íèõ.

Потрапив під 
машину 
 Ó ï'ÿòíèöþ, 8 ñ³÷íÿ 
ó áëèçüêî äåñÿòî¿ ãîäèíè 
âå÷îðà íà âóëèö³ Çàìîñòÿí-
ñüê³é ñòàëàñÿ àâàð³ÿ.
— Çà ïîïåðåäíüîþ ³í-
ôîðìàö³ºþ ñë³äñòâà, âîä³é 
³íîìàðêè äîïóñòèâ íà¿çä 
íà 15-ð³÷íîãî õëîïöÿ, ÿêèé 
íà çóïèíö³ âèéøîâ ç ñàëîíó 
òðàìâàÿ òà ïðÿìóâàâ äî òðî-
òóàðó, — êàæóòü ó â³ää³ë³ êî-
ìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³.
Ó ðåçóëüòàò³ àâàð³¿ õëîïåöü 
îòðèìàâ ò³ëåñí³ óøêîäæåí-
íÿ òà ãîñï³òàë³çîâàíèé 
äî ë³êàðí³.
Çà êåðìîì àâòîìîá³ëÿ 
Daewoo Nexia ïåðåáóâàâ 
40–ð ³÷íèé â³ííè÷àíèí. 
Âîä³é îñâ³äóâàíèé, â³í 
òâåðåçèé.
Àâòîìîá³ëü ïîì³ùåíèé 
íà àðåøòìàéäàí÷èê.
Ñë³ä÷³ â³äêðèëè êðè-
ì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
çà ñòàòòåþ 286 Êðèì³íàëü-
íîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè 
(ïîðóøåííÿ ïðàâèë áåç-
ïåêè äîðîæíüîãî ðóõó àáî 
åêñïëóàòàö³¿ òðàíñïîðòó 
îñîáàìè, ÿê³ êåðóþòü òðàí-
ñïîðòíèìè çàñîáàìè). 

КОРОТКОКОРОТКО

Кожне відкриття дверцят «Вікна 
життя» супроводжується звуко-
вим сигналом. Він лунає одразу 
в кількох місцях монастиря, однак 
зовні – жодного натяку на «сиг-
налізацію».
— Звук досить гучний і його не-
можливо не почути. Сестри йдуть 
перевіряти і максимум за дві хви-
лини вони вже на місці. Поки до-
ходять, людина, яка принесла ди-
тину, має можливість піти ніким не 
поміченою,  — Марина Климчук.
Дуже часто лунає цей сигнал через 
надлишкову цікавість вінничан та 
гостей міста. Саме тому на видних 

місцях біля монастиря є наліпки з 
проханням до людей зайвий раз 
їх не відчиняти.
— Людям просто цікаво, що це за 
дверцята і вони їх смикають. Таке 
бувало по кілька разів на день. А 
оскільки сестри не знають, з якою 
метою відкривається вікно, то му-
сять швидко йти й перевіряти. Бо 
якщо там опинилася дитина, то її 
потрібно швидко звідти забрати, 
— каже жінка.
Там, у середині віконця стоїть 
дитяча колисочка, застелена 
пелюшкою.У прилеглій кімнаті є 
всі необхідні речі для малюка.  

— У нас є ліжечко, пеленальний 
столик та речі першої потреби: 
ванночка, стіл, де можна змінити 
підгузок, одягнути, якщо дитинка, 
наприклад, гола. А також засоби, 
щоб дати воду та зігріти. Здебіль-
шого ж сестри в цій кімнаті чекають 
на приїзд медиків, які оглядають 
діток та складають протоколи.
Окрім бригади швидкої, сестри 
викликають і поліцію. Хоч дитину 
залишили анонімно, поліцейські 
повинні зафіксувати факт підки-
нення немовляти. Згодом знайду 
забирають у Центр матері та ди-
тини, що на Старому Місті.

Підкидають дітей… що далі? 

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, (063)7854635

«Â³êíî æèòòÿ» — öå ðÿò³âíèé 
ïóíêò äëÿ ä³òåé, â³ä ÿêèõ â³äìîâ-
ëÿþòüñÿ áàòüêè àáî íå ìîæóòü ¿õ 
óòðèìóâàòè çà ïåâíèõ îáñòàâèí. 
Éîãî îñîáëèâ³ñòþ º àíîí³ìí³ñòü, 
àäæå ïîðó÷ íåìàº â³äåîêàìåð, 
à â³äòàê ìîæíà çàëèøèòè äèòÿ ³ 
ï³òè íåïîì³÷åíèì.

Ó Â³ííèö³ éîãî â³äêðèëè ïðè 
æ³íî÷îìó ìîíàñòèð³ Çãðîìàäæåí-
íÿ Äî÷îê Ìèëîñåðäÿ Êàíîñ³ÿ-
íîê. Öå ñòàëîñÿ ùå â 2011 ðîö³ 
³ çà öåé ÷àñ ìîíàõèí³ çíàéøëè 
òàì ï’ÿòüîõ íåìîâëÿò. Äâîº ä³-
â÷àòîê òà òðîº õëîï÷èê³â. Äîëÿ 
ä³òåé ñêëàëàñÿ áëàãîïîëó÷íî.

У 2020 РОЦІ 
ПІДКИНУЛИ ДВОХ ДІТЕЙ

Ïåðøó äèòèíó ï³äêèíóëè ÷åðåç 
ð³ê ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ «Â³êíà æèò-
òÿ». Ïðåññåêðåòàðêà æ³íî÷îãî ìî-
íàñòèðÿ Ìàðèíà Êèðè÷óê çãàäóº, 
ùî âçèìêó âíî÷³ â íèõ çàëèøèëè 
íîâîíàðîäæåíó ä³â÷èíêó. Íà-
ñòóïíå ìàëÿ îïèíèëîñÿ ó íèõ àæ 
ó 2018 ðîö³. Ïðîòÿãîì 2020 ðîêó 
òóò çàëèøèëè ùå äâîõ õëîï÷èê³â.

Çà ñëîâàìè ïàí³ Ìàðèíè, âñ³ 
ä³òè, ùî îïèíèëèñÿ ó «â³êí³ æèò-
òÿ» áóëè âäÿãíóò³ çà ñåçîíîì.

— Ä³òêè áóëè âäÿãíóò³ àáî 
â õîðîø³ òåïë³ ðå÷³, àáî çàãîð-
íóò³ ó êîâäðó ÷è ïðîñòî çèìîâèé 
êîìá³íåçîí — çàëåæíî â³ä ñåçîíó. 
Â îäíîìó âèïàäêó ëåæàëî ê³ëüêà 
ï³äãóçê³â, ìîæëèâî, äèòèíó âåç-
ëè ³ äóìàëè, ùî çíàäîáèòüñÿ. 
Â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â öå áóëè 
íîâîíàðîäæåí³ ä³òêè — áóêâàëü-
íî ê³ëüêà ãîäèí àáî ê³ëüêà äí³â 
ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ. Â³ê âèçíà÷èòè 

íå ñêëàäíî — ïðèòàìàííà íîâî-
íàðîäæåíèì ñèíþøí³ñòü ò³ëà ÷è 
á³ëà ïë³âêà ç ìàòåðèíñüêî¿ óòðî-
áè, — çãàäóº Ìàðèíà Êèðè÷óê.

МАЛЮКА ПОВЕРНУЛИ 
ДОДОМУ

Ó ìèíóëîìó 2020 ðîö³ ó «Â³êí³ 
æèòòÿ» çàëèøèëè äâîõ õëîï÷èê³â. 
Îäíîãî ç íèõ âäàëîñÿ ïîâåðíóòè 
ó éîãî ðîäèíó. Äî ðå÷³, öå áóëà 
íàéñòàðøà äèòèíà — ê³ëüêà ì³-
ñÿö³â â³ä íàðîäæåííÿ.

— Ðàçîì ç äèòèíîþ ó â³êí³ ëå-
æàëî ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ, 
òàêèì ÷èíîì ïîë³ö³¿ âäàëîñÿ âñòà-
íîâèòè áàòüê³â. Âî÷åâèäü, ìàìà 
òîãî ìàëþêà íå çîâñ³ì ðîçóì³ëà, 
êóäè âîíà â³ääàº äèòèíêó. Ìîæ-
ëèâî, äóìàëà, ùî öå ì³ñöå, äå òèì-
÷àñîâî ìîæíà çàëèøèòè äèòèíó. ² 
ñâ³äîöòâî ïîêëàëà ç ìåòîþ, ùîá 
çíàëè, õòî ñïðàâæíÿ ìàìà. Ó âñ³õ 
³íøèõ âèïàäêàõ áàòüê³â íå çíà-
éøëè. ßêùî ïîðó÷ ç ìàëþêîì 
íåìàº æîäíî¿ çàïèñêè ÷è äîêó-
ìåíòà, òî âñòàíîâèòè áàòüê³â íåðå-
àëüíî, — êàæå Ìàðèíà Êèðè÷óê.

Íà÷àëüíèöÿ ñëóæáè ó ñïðàâàõ 
ä³òåé Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
Ëþäìèëà Øàôðàíñüêà òàêîæ 
çàçíà÷èëà, ùî áàòüê³â ïåðøîãî 
ï³äêèíóòîãî ìàëþêà ó öüîìó ðîö³ 
ïîùàñòèëî çíàéòè.

— ²ç íèìè ïðàöþâàëè ïñèõî-
ëîãè. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, ìàòè ï³ä-
êèíóëà äèòèíó, ïðî íàðîäæåííÿ 
ÿêî¿ áàòüêîâ³, ç ¿¿ ñë³â, íå áóëî 
â³äîìî. Äèòèíó ïîâåðíóëè ó ðî-
äèíó, — ñêàçàëà âîíà.

ЗНАЙШЛИ НОВУ РОДИНУ
Ó ìîíàñòèð³ Çãðîìàäæåííÿ 

Äî÷îê Ìèëîñåðäÿ Êàíàñ³ÿíîê 

ПРО ВРЯТОВАНИХ 
МАЛЮКІВ У «ВІКНІ ЖИТТЯ»  
Таке життя  За дев’ять років у «Вікні 
життя» залишили п'ятьох діток. У 2020 
році монахині тут знайшли два хлопчики. 
Одну дитину вдалося повернути у 
біологічну родину, а для другого хлопчика 
знайшли іншу сім'ю

«Вікно життя» при жіночому монастирі у середмісті Вінниці

çãàäóþòü, ÿê ïîñåðåä íî÷³ â òðàâ-
í³ 2020 ðîêó çíàéøëè äðóãîãî 
ìàëþêà, çàêóòàíîãî ó êîâäðî÷êó.

— Õëîï÷èê áóâ íîâîíàðîäæå-
íèì. Çîâí³ áóëî âèäíî, ùî ìèíóâ 
ëèøå äåíü ï³ñëÿ ïîëîã³â. Â íàñ â³í 
ïðîáóâ ê³ëüêà ãîäèí: ïîêè ïðè¿õàëà 
ïîë³ö³ÿ òà ìåäèêè, — ðîçïîâ³äàº 
ñåêðåòàðêà ìîíàñòèðÿ Ìàðèíà 
Êèðè÷óê. — Ìàëþêà îãëÿíóëè, 
à ïîò³ì íàïðàâèëè ó Öåíòð ìàòåð³ 
³ äèòèíè. Òàì ä³òüìè îï³êóþòüñÿ 
³ ë³êóþòü ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, àæ 
ïîêè íå âèçíà÷àòü, ùî ðîáèòè äàë³.

Íàïðèê³íö³ ðîêó äëÿ öüîãî 
õëîï÷èêà çíàéøëè íîâó ñ³ì'þ. 
Ïðî öå ïîâ³äîìèëà Ëþäìèëà 
Øàôðàíñüêà.

— Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè 
905 Êàáì³íó Óêðà¿íè Ñëóæáà 
ó ñïðàâàõ ä³òåé çä³éñíþº ïðî-
öåäóðó ïîøóêó ðîäèíè çà òà-
êèì àëãîðèòìîì: âñ³õ êàíäè-
äàò³â-óñèíîâëþâà÷³â ïî÷åðãîâî 
ïîâ³äîìëÿþòü ïðî òàêèõ ä³òîê. 

Íàðàç³ õëîï÷èê ùå íå ïåðåäàíèé 
ó ñ³ì’þ, àëå âæå óñèíîâëåíèé, — 
çàçíà÷èëà Ëþäìèëà Øàôðàíñüêà.

НІХТО НІКОГО НЕ ЗАСУДЖУЄ
Çà äåâ’ÿòü ðîê³â ôóíêö³îíó-

âàííÿ «Â³êíà æèòòÿ», í³õòî ç 
ðîäè÷³â çàëèøåíèõ ä³òåé íå çâåð-
òàâñÿ çà ÿêîþ-íåáóäü ³íôîðìà-
ö³ºþ â ìîíàñòèð, êàæå Ìàðèíà 
Êèðè÷óê.

— Õî÷à ³íêîëè ëþäè ïðîñòî 
òåëåôîíóþòü, ðîçïèòóþòü ïðî 
öå â³êíî. Ö³êàâëÿòüñÿ, ÷è ìîæ-
íà çàëèøàòè òàì ä³òîê òà ³íøîþ 
çàãàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ, — äîäàº 
âîíà.

Ïðî çàñóäæåííÿ ÷è êðèòèêó 
íà àäðåñó ìàòåð³â, ÿê³ ï³äêèäà-
þòü ä³òåé, ñåðåä ìîíàõèíü ìîâà 
íå éäå.

— ªäèíå, ùî ñåñòðè ðîáëÿòü — 
öå ìîëÿòüñÿ çà öèõ ìàòåð³â òà ¿õ 
ä³òîê, ïðîñÿòü ó Áîãà çàõèñòó äëÿ 
íèõ. Ìè íå çíàºìî, â ÿêîìó ñòàí³ 
æ³íêà çàëèøàº äèòèíó. Áóâàþòü 
ñèòóàö³¿ òà ïðîáëåìè, êîëè æ³íêà 
âèìóøåíà ï³òè íà òàêèé êðîê. 
Ïðèðîäà æ³íêè, çâ³ñíî, ïåðåä-
áà÷àº äàâàòè æèòòÿ ³ îáåð³ãàòè 
éîãî. À êîëè òðàïëÿºòüñÿ ùîñü 
ïðîòèëåæíå, öå çàâæäè ñóìíî.

Íà äóìêó Ìàðèíè Êèðè÷óê, 
«â³êíî æèòòÿ» âèïðàâäîâóº ñåáå 
íà ïîíàä 100%. Àäæå êîæíå çáå-
ðåæåíå òàì æèòòÿ ãîâîðèòü ïðî 
íåîáõ³äí³ñòü òàêîãî ïóíêòó.

— Áóâàëè âèïàäêè, ùî ìàòåð³ 
âèêèäàëè ñâî¿õ ìàëÿò ó ð³÷êó ÷è 
íà ñì³òíèê, àáî ïðîñòî çàëèøàëè 
ó ë³êàðí³, — ðîçì³ðêîâóº ïðåññå-
êðåòàðêà ìîíàñòèðÿ. — Ââàæàþ, 
ùî êðàùå äàòè ìîæëèâ³ñòü ìà-
ëþêó æèòè, à íå âèêèäàòè â ñì³ò-
íèê, äå â³í ïðîñòî çàãèíå. 
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ìîðîçè, âèïðîáîâóâàëè ïîäîëÿí 
ó êîæíîìó ç äåñÿòè ñòîë³òü ìèíó-
ëîãî òèñÿ÷îë³òòÿ. Ïðèíàéìí³ ïðî 
öå ñòâåðäæóºòüñÿ ó êíèç³.

Ó 1448 ðîö³ ñóâîðà çèìà äîïî-
ìîãëà äðåâí³ì ïîäîëÿíàì çóïè-
íèòè íàâàëó òàòàð. ßê ñâ³ä÷àòü 
ë³òîïèñè, â³ä ñêàæåíèõ ìîðîç³â 
òîä³ çàãèíóëî ïðèáëèçíî 40 òèñÿ÷ 
ïîíåâîëþâà÷³â.

×åðåç äâà ðîêè ïî òîìó, òîáòî 
ó 1450-ìó, «ñí³ã ïîêðèâ çåìëþ 
øàðîì ó ñ³ì ë³êò³â (îäèí ë³êîòü 
38–46 ñì) ³ òàê çàâàëèâ òàòàð, ùî 
¿ì óæå âàæêî áóëî â³äõîäèòè».

Ó 1498 ðîö³ õîëîäíà ³ áàãàòî-
ñí³æíà çèìà âçàãàë³ çóïèíèëà 
íàâàëó çàâîéîâíèê³â íà Ïîä³ëëÿ.

Çà ñëîâàìè ïðîôåñîðà, ìîâà éäå 
ïðî íèí³øíþ òåðèòîð³þ Â³ííèöü-
êî¿ ³ Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñòåé.

Õîëîäíèìè çèìàìè õàðàêòå-
ðèçóâàâñÿ ÷àñ ïðîòÿãîì óñüîãî 
15 ñòîë³òòÿ. Òîìó êë³ìàòîëîãè â³ä-
íîñÿòü éîãî äî ïî÷àòêó òàê çâàíî-
ãî ìàëîãî ëüîäîâèêîâîãî ïåð³îäó. 
Òðèâàâ öåé ïåð³îä ïðîòÿãîì ê³ëü-

êîõ íàñòóïíèõ ñòîë³òü. Ó 1504 ðîö³ 
íåñòåðïíèé õîëîä ñòàâ ïðè÷èíîþ 
áàãàòüîõ ëþäñüêèõ æåðòâ.

«Ìîðîç ìîæå áóòè òàêèì ïå-
êó÷èì, íà÷å âîãîíü». Ö³ ñëîâà 
íàëåæàòü ôðàíöóçüêîìó ³íæå-
íåðó, êàðòîãðàôó, ïèñüìåííèêó 
Áîïëàíó, ÿêèé ïîäîðîæóâàâ òå-
ðèòîð³ºþ Óêðà¿íè, çîêðåìà íà-
øèìè çåìëÿìè. Â³í íàïèñàâ ïðî 
öå ó 1638 ðîö³.

— Íà ñîá³ ïåðåêîíàâñÿ, ùî ìî-
ðîç ìîæå áóòè òàêèì ïåêó÷èì, 
ÿê âîãîíü, — íàâîäèòü ñëîâà Áî-
ïëàíà àâòîð êíèãè. — Òàê³ ñèëüí³ 
ìîðîçè íå ìîãëè âèòðèìàòè í³ 
ëþäè, í³ òâàðèíè.

Ó 18 ñòîë³òò³ íàéõîëîäí³øèìè 
íàçèâàþòü çèìè 1708–1709 ðîê³â, 
à òàêîæ 1739–1740 ðîê³â. Îñîáëèâî 
ðàíí³é ñí³ã âèïàâ ó 1730 ðîö³. Íà 
ïî÷àòêó îñåí³ «ñí³ã çàñèïàâ ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó êðà¿ íåç³áðàíó ãðå÷êó».

ХУРТОВИНА МЕЛА 
ПОНАД ДВІ ДОБИ ПОСПІЛЬ 

Õîëîäíèìè áóëè çèìè ó ïåð-
ø³é ïîëîâèí³ 19 ñòîë³òòÿ. Òîä³ 

ËÀÉÔ

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå 
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ðîçòàøîâàí³ Â³ííèöüêà ³ Õìåëü-
íèöüêà îáëàñò³? Çåìëåòðóñè, çà-
ñóõè, ïîâåí³, ñóâîð³ çèìè, íàðå-
øò³ åï³äåì³¿ — ÿê³ íàñë³äêè âîíè 
ñïðè÷èíèëè äëÿ òåðèòîð³¿ êðàþ, 
à òàêîæ äëÿ íàøèõ çåìëÿê³â, êîìó 
ñóäèëîñÿ æèòè â òîé ÷àñ? Ïðî âñå 
öå éäåòüñÿ ó çãàäàí³é âèùå êíèç³ 
«Ïîä³ëëÿ: ïðèðîäà, ëþäèíà…» 

ДУЕЛЬ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ 
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ 

Âèäàííÿ º ïåðøèì ãëèáîêèì 
äîñë³äæåííÿì äåùî íåçâè÷íî¿ 
òåìè. Éîãî ï³äãîòóâàâ äîêòîð ³ñòî-
ðè÷íèõ íàóê ïðîôåñîð ïåäàãîã³÷-
íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ìèõàéëà 
Êîöþáèíñüêîãî Ñåðã³é Ãàëü÷àê.

Ïàí Ñåðã³é ðîçïîâ³â, ùî ìà-
òåð³àëè íàïðàöüîâóâàâ ïðîòÿãîì 
øåñòè ðîê³â.

— Ó êíèç³ ò³ëüêè äîêóìåíòàëü-
í³ ôàêòè, — ðîçïîâ³äàº ïðîôå-
ñîð. — Á³ëüø³ñòü âçÿòî ç³ ñòàðî-

äàâí³õ ë³òîïèñíèõ äæåðåë. Éäåòü-
ñÿ ïðî Ëàâðåíò³¿âñüêèé ë³òîïèñ, 
ñòâîðåíèé ùå ó 14 ñòîë³òò³, àáî 
Ãóñòèíñüêèé ë³òîïèñ, âèäàíèé 
ó 1846 ðîö³. ×àñòèíà ìàòåð³àëó 
ïî÷åðïíóòà ç Á³ëîðóñüêî-Ëèòîâ-
ñüêèõ ë³òîïèñ³â, öå 14–16 ñòîë³òòÿ.

Çàïèòóþ ïðîôåñîðà, ÷îìó äî-
ñë³äæóâàâ ñàìå òàêó íåçâè÷íó 
òåìó? Êàæå, çàâæäè ö³êàâî â³äñòå-
æóâàòè ïðîöåñ åâîëþö³¿, çîêðåìà, 
ïðèðîäíèõ ÿâèù ³ ì³ñöå â öüîìó 
ïðîöåñ³ ëþäèíè. Ïî-äðóãå, éîãî 
äîñë³äæåííÿ º êîìïëåêñíèìè. 
Â öüîìó ïîëÿãàº íîâèçíà ðîáîòè.

Íàâ³òü ó íàø ÷àñ, êîëè ìàºìî 
ñóòòºâ³ äîñÿãíåííÿ â íàóö³, òåõí³-
ö³, ìåäèöèí³, êîëè â³äïðàâëÿºìî 
ëþäåé ó êîñìîñ, ëþäèíà ïðîäî-
âæóº áóòè çàëåæíîþ â³ä ïðèðîäè. 
Åï³äåì³ÿ êîðîíàâ³ðóñó — ùå îäíå 
ï³äòâåðäæåííÿ ñêàçàíîìó.

Ó ìèíóë³ ÷àñè òàêà çàëåæí³ñòü 
áóëà çíà÷íî á³ëüøîþ. Äóåëü ëþ-
äèíè ³ ïðèðîäè ïðîäîâæóºòüñÿ. 
Íàâîäèìî ê³ëüêà åï³çîä³â ç³ çãà-
äàíî¿ êíèãè ïðîôåñîðà Ãàëü÷àêà.

ЛЮТА ЗИМА ЗУПИНИЛА 
НАВАЛУ ТАТАР 

Ïåêó÷³, àáî, ÿê êàæóòü, òð³ñêó÷³ 

БУЛИ ЗИМИ ТАКІ, ЩО ПТАХИ 
ЗАМЕРЗАЛИ НА ЛЬОТУ 
Аномалії  Рясний дощ у Новорічну 
ніч — таке аномальне явище зафіксували 
у Вінниці на стику 2020 і 2021 років. 
Які ще природні аномалії відомі 
у нашій області? Про це можна дізнатися 
з книги «Поділля: природа, людина…»

â ðåã³îí³ ïåðåæèëè ÷èìàëî ìî-
ðîçíèõ ïåð³îä³â. À âæå ó äðóã³é 
ïîëîâèí³ ìîðîçè ñòàëè íå òàêèìè 
ñèëüíèìè.

Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâàäöÿòè 
ðîê³â 19 ñòîë³òòÿ çèìîâ³ ïåð³îäè 
â³äçíà÷àëèñÿ íå çèìîâèìè òåì-
ïåðàòóðàìè, ñóïðîâîäæóâàëèñÿ 
÷àñòèìè â³äëèãàìè.

Òàê, 14 ñ³÷íÿ 1861 ðîêó éøîâ 
äîù. Îäíàê óæå íàñòóïíîãî äíÿ 
ïîäóâ ñèëüíèé â³òåð ³ ïðèí³ñ ëàïàò³ 
ñí³æèíêè, ÿê³ âêðèëè çåìëþ. Äàë³ 
âäàðèëè ìîðîçè äî 26 ãðàäóñ³â.

Ç ñåðåäèíè 20-ãî ñòîë³òòÿ êë³-
ìàò ñòàâ ì’ÿêøèì. Àëå õîëîäí³ 
ðåêîðäè âñå îäíî ô³êñóâàëè. Íà-
ïðèêëàä, 11 ñ³÷íÿ ó 1950 ðîêó 
ó Â³ííèö³ áóëî 32,4 ãðàäóñà 
ìîðîçó.

Ùå õîëîäí³øèì çàïàì’ÿòàâñÿ 
äåíü 9 ñ³÷íÿ 1987 ðîêó. Òîä³ 
ñòîâï÷èê òåðìîìåòðà ïîêàçóâàâ 
33,5 ãðàäóñà ìîðîçó.

Ìàºìî ùå îäèí ðåêîðä, àëå 
íå ìîðîçó, à õóðòîâèíè. Ó áåðåçí³ 
1969 ðîêó õóðäåëèöÿ íà òåðèòîð³¿ 
îáëàñò³ íå ïðèïèíÿëà ñâ³é òàíîê 
ïðîòÿãîì 84,5 ãîäèíè, òîáòî ñí³ã 
âèïàäàâ ïîíàä äâ³ äîáè. Ó ñåëàõ 
íåâåëèê³ õàòêè çàì³òàëî ïî â³êíà.

Çà ð³ê äî òîãî, ó ñ³÷í³ 1968-ãî, 
ìåòåîðîëîãè íàðàõóâàëè 19 äí³â 
õóðäåëèö³.

ГРОЗА НАД ВІННИЦЕЮ 
ЗА ДЕНЬ ДО НОВОГО РОКУ 

Áóëè çèìè, êîëè ñîíöå ïðè-
ãð³âàëî, í³áè íàâåñí³. Ùîïðàâäà, 
ò³ëüêè â îêðåì³ äí³. Òàê, ó ïåðø³é 
ïîëîâèí³ ãðóäíÿ 1937-ãî ³íêîëè 
ïëþñîâà òåìïåðàòóðà êîëèâàëàñÿ 
â³ä 11 äî 14 ãðàäóñ³â. Ìîâà éäå 
ïðî ï³âäåíí³ ðàéîíè íàøî¿ îáëàñ-
ò³. Çàòå ó äðóã³é ïîëîâèí³ ì³ñÿöÿ 
«ðèï³ëè» 20-ãðàäóñí³ ìîðîçè.

Òåïëèì âèÿâèâñÿ ïî÷àòîê 
1984 ðîêó. 4 ñ³÷íÿ ó Â³ííèö³ çà-
ô³êñîâàíî òåìïåðàòóðó ïîâ³òðÿ 
ïëþñ 11,6 ãðàäóñà òåïëà.

Çà äåíü äî Íîâîãî 1987 ðîêó 
íàä Â³ííèöåþ ãðèì³â ãð³ì.

ПЛЮС 15 У ЛЮТОМУ 
Íàéòåïë³øèé äåíü çèìè çà-

ô³êñîâàíî ó 1989 ðîö³. 26 ëþòîãî 
â îáëàñíîìó öåíòð³ òåìïåðàòóðà 
ïðîãð³ëàñÿ äî ïëþñ 15 ãðàäóñ³â.

Ó ñ³÷í³ 1998-ãî ïðîòÿãîì äâîõ 
ïåðøèõ äåêàä ìîðîç³â âçàãà-
ë³ íå áóëî. Ó ñåðåäèí³ ëþòîãî 
ó ë³ñàõ ðîçêâ³òëè ï³äñí³æíèêè.

Òå, ùî êë³ìàò çì³íèâñÿ ñóòòº-
âî, ñâ³ä÷èòü, çîêðåìà, ³ íèí³øí³é 
íîâèé ð³ê. Äîù çàì³ñòü ñí³ãó… 
Çàáëóêàâ äåñü Ä³ä Ìîðîç. Êîìóñü 
â ³íøîìó ì³ñö³ òðóñèòü ç³ ñâîãî 
ðóêàâà ñí³æèíêè, äåñü â ³íøîìó 
ì³ñö³ ðîçñòåëÿº á³ëó êîâäðó.

У Вінниці метеорологічну стан-
цію створили у 1908 році. Про 
це у свій час розповідала голо-
вний метеоролог Марія Кощав-
ка. Раніше у Подільській губернії 
було «лише декілька дощомір-
них станцій», — повідомляється 
в одному з архівних документів. 
Їх використовували, починаючи 
з 30-х років 19 століття.
Події жовтневого перевороту 
у 1917 році знищили систему 
метеорологічних спостережень. 
Рішення про створення Поділь-
ського відділу Української ме-
теорологічної служби прийнято 
у Вінниці 7 жовтня 1924 року. 
На кінець цього року на Поділлі 
нараховувалося 66 постів спо-

стереження за кліматом і пого-
дою. П’ять з них було у Вінниці.
Коли у 1932 році була створена 
Вінницька область, його стали 
називати обласним відділом 
гідрометеорологічної служби. 
Другої руйнації служба зазнала 
під час нападу гітлерівців. Рішен-
ня про її відновлення прийняли 
17.07.1944 року.
Починаючи з 1 червня 1988 року, 
комплекс спостережень пере-
носять в аеропорт Гавришівка 
на авіаметеорологічну станцію. 
До речі, обласний гідрометеоро-
логічний центр має зобов’язання 
щодо обміну інформацією перед 
Всесвітньою метеорологічною 
організацією (ВМО).

В губернії було лише декілька дощомірних станцій 

Íàéòåïë³øèé äåíü 
çèìè çàô³êñîâàíî 
ó 1989 ðîö³. 26 ëþòîãî 
ó Â³ííèö³ ïîâ³òðÿ 
ïðîãð³ëîñÿ äî ïëþñ 
15 ãðàäóñ³â

Професор педагогічного університету Сергій Гальчак 
написав книгу про аномальні явища природи. 
Читається вона цікаво, як художній твір
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ПРО ПІДГОТОВКУ 
— Äî çèìîâî¿ çéîìêè òðåáà 

ãîòóâàòèñÿ îñîáëèâî ðåòåëüíî, 
òîìó ùî â ïåðøó ÷åðãó òðåáà ïî-
äáàòè ïðî òå, ùîá ìîäåëÿì áóëî 
êîìôîðòíî òà òåïëî â ¿õ îäÿç³ 
òà âçóòò³..

ßêùî êîðîòêî, òî ïåðø çà âñå, 
ùîá ï³äãîòóâàòèñÿ äî ôîòîñåñ³¿, 
òðåáà âèáðàòè ³äåþ, îçâó÷èòè 
ôîòîãðàôó âñ³ âàø³ ïîáàæàííÿ, 
ðàçîì îáðàòè ãàðìîí³éíèé îäÿã 
ç âàøîãî ãàðäåðîáó, àáî æ âçÿòè 
íàïðîêàò ÷è êóïèòè. Ïàì'ÿòàéìî 
³ ïðî ðåêâ³çèò, öå ìîæóòü áóòè 
ìèë³ ÿëèíêîâ³ ³ãðàøêè, ìàíäà-
ðèíêè, íåçâè÷àéí³ ÷àøêè, ðóêà-
âè÷êè, øàðôèêè ³ íàâ³òü ïëåä àáî 

õóñòêà äëÿ æ³íîê.
Ðåêîìåíäóþ æ³íêàì çðîáè-

òè ïðîôåñ³éíèé ìàê³ÿæ. Äóæå 
âàæëèâî íà í³÷ íå ïèòè áàãàòî 
ð³äèíè, ùîá íå áóëî íàáðÿê³â. 
À ùå âàæëèâî âèñïàòèñÿ òà ïî-
¿ñòè, áî â³ä öüîãî çàëåæèòü âàøå 
ãàðíå ñàìîïî÷óòòÿ òà íàñòð³é. .

ЛОКАЦІЇ 
— Íàé÷àñò³øå âçèìêó ìî¿ ôî-

òîñåñ³¿ ïðîõîäÿòü ó ñòóä³ÿõ, òîìó 
ùî òàì òåïëî, ³äåàëüíå ñâ³òëî òà 
º ìîæëèâ³ñòü øâèäêî ïåðåîäÿã-
íóòèñÿ. 

Ó Â³ííèö³ áåçë³÷ ÷óäîâèõ ì³-
í³ëîêàö³é, ãîëîâíå ¿õ ïîì³÷àòè. 
Ïëþñîì ñàìå âóëè÷íèõ ôîòîñåñ³é 

º òå, ùî ìîæíà âèêîðèñòàòè äëÿ 
ôîòîçéîìêè ìàêñèìàëüíî áàãàòî 
çà êîðîòêèé ÷àñ. 

ЦІНА 
— Âàðò³ñòü ãîäèíè ìîº¿ çéîìêè 

900 ãðèâåíü. Äëÿ ïîñò³éíèõ êë³-
ºíò³â òà âëàñíèê³â êàðòêè ÷ëåíà 
òóðêëóáó «Á³äíÿæêà» ä³º çíèæêà 
100 ãðèâåíü. 

ВІННИЦЬКІ ФОТОГРАФИ 
ПРО ЦІНИ ТА ФОТОЗОНИ У МІСТІ 
Лови момент  Саме взимку панує казкова атмосфера, яку багатьом хочеться «зупинити» 
на фото. Тому святкові фотосесії у цей час особливо популярні. Ми розпитали вінницьких фотографів 
про ціни, локації та особливості підготовки до зимової зйомки

ПРО ПІДГОТОВКУ 
— Ïîëîâèíà âäàëî¿ ôîòîñå-

ñ³¿ — öå ï³äãîòîâêà. ß çàâæäè 
äîïîìàãàþ ç ï³äáîðîì ëîêàö³¿, 
îäÿãó òà ³äåé äëÿ çéîìêè. Ñòà-
ðàþñÿ ä³çíàòèñÿ, ùî ïîäîáàºòüñÿ 
ëþäèí³ òà ÷èì ëþáèòü çàéìàòèñÿ, 
ùîá áëèæ÷å ïîçíàéîìèòèñÿ. Ïî-
ò³ì íà ôîòîñåñ³¿ íàáàãàòî ïðî-
ñò³øå ñï³ëêóâàòèñÿ ³ ïðîñò³øå 
ëîâèòè ìîìåíòè.

Òàêîæ ïîïåðåäíüî ï³äáèðàºìî 
ëîêàö³þ: ôîòîñòóä³ÿ, ïðèðîäà, 
âäîìà, êàôå. Ï³ñëÿ öüîãî ñêèäàþ 
äåê³ëüêà âàð³àíò³â ³äåé äëÿ çéîìêè 
òà ïðèêëàäè îäÿãó. ×àñòî ïðîøó 
ñêèíóòè ôîòî îäÿãó, ÿêèé ïëàíó-
þòü áðàòè íà ôîòîñåñ³þ, ùîá ï³ä³-
áðàòè ãàðìîí³éíî çà êîëüîðàìè 
äëÿ âñ³õ òà ï³ä ëîêàö³þ. Ï³ñëÿ ìî¿õ 

ðåêîìåíäàö³é íàáàãàòî ïðîñò³øå 
âñå ï³ä³áðàòè äëÿ çéîìêè. Çàâæäè 
ðîáëþ àêöåíò íà ôîòîãðàô³¿ ïðî 
ñàìèõ ëþäåé.

ЛОКАЦІЇ 
— Îñê³ëüêè çàðàç íåìàº ñí³ãó, 

á³ëüø³ñòü ôîòîñåñ³é ïðîõîäÿòü 
ó ôîòîñòóä³ÿõ. Ùîïðàâäà, öüîãîð³÷ 
íà îäí³é ôîòîñåñ³¿ öüîãî ðîêó òàêè 
ïîùàñòèëî çàñòàòè ñí³ã. Òàêîæ öüî-
ãîð³÷ ïîïóëÿðíèìè ñòàëè ñ³ìåéí³ 
ôîòîñåñ³¿ âäîìà. Âèõîäÿòü ôîòî, ÿê³ 
ïåðåäàþòü ñ³ìåéíèé çàòèøîê, ïîáóò 
òà ö³íí³ ìîìåíòè ç íàéð³äí³øèìè.

ЦІНА 
— Ìîÿ ôîòîñåñ³ÿ êîøòóº 

1000 ãðèâåíü çà ãîäèíó çéîìêè. 
Â³ääàþ 80–100 îáðîáëåíèõ ôîòî 
â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ òà äåñÿòü 
ðîçäðóêîâàíèõ. Äóæå ÷àñòî ï³ä 
÷àñ çéîìêè çí³ìàþ â³äåî íà òå-
ëåôîí ³ ïîò³ì ðîáëþ ìàëåíüêèé 
áåêñòåéäæ äëÿ ñîö³àëüíèõ ìåðåæ.

ПРО ПІДГОТОВКУ 
— Ïîòð³áíî íàñàìïåðåä òåïëî 

îäÿãàòèñÿ. Òðåáà ï³ä³áðàòè îäÿã, 
ÿêèé áóäå ïðèºìíèì, ³ âîäíî÷àñ 
äîäàâàòèìå êîìôîðò òà íàñòð³é. 
Ìîæíà âçÿòè òåðìîñ ç ÷àºì, 
ÿêùî ¿õàòè áóäåìî íà ïðèðîäó, 
êðåì äëÿ îáëè÷÷ÿ, ïîìàäó äëÿ 
ãóá. Çàãàëîì âñå, ùî äîäàº ëþ-
äèí³ êîìôîðòó. Âçèìêó íàéêðàùå 
îäÿãíóòè êðàñèâ³ ñâåòðè, øàðôè ³ 
øàïêó, àäæå òàê áóäå ÿñêðàâ³øå, ³ 
âæå íà ñàì³é ëîêàö³¿ çíÿòè êóðò-
êó, ùîá âîíà íå çàâàæàëà ðóõó.

ЛОКАЦІЇ 
— Âçèìêó ôîòîñåñ³¿ ÷àñòî ïðî-

õîäÿòü ó ôîòîñòóä³ÿõ, äóæå ìàëî 

ëþäåé ãîòîâ³ âèéòè íà ìîðîç ³ 
ãàðíåíüêî ïîìîðîçèòè ñâî¿ ù³÷êè 
³ ðóêè. Êðàñèâèõ ëîêàö³é âçèìêó 
«íåìàº». Âñÿ ñïðàâà â òîìó, ùî, 
êîëè íàâêîëî âñå çàìåëî ñí³ãîì, 
òî ÿêà ð³çíèöÿ, äå âè çíàõîäèòå-
ñÿ? Äåñü â öåíòð³ ì³ñòà, äå-íåáóäü 
íà Ñàáàðîâ³ àáî ùîéíî âèéøëè 
ç êàâ'ÿðí³ ³, òðèìàþ÷è â ðóêàõ 
êàâó, ïî÷èíàºòå ëîâèòè ñí³æèíêè 
ñâî¿ì íîñèêîì. Ó çèìîâèõ ôî-
òîãðàô³ÿõ äóæå âàæëèâ³ åìîö³¿, 
íàñòð³é ³ æâàâ³ñòü ôîòîãðàô³¿.

Ó ìèíóëîìó ðîö³ ö³êàâ³ êàäðè 
âèõîäèëè íà êàðóñåë³, ùî ñòî-
ÿëà á³ëÿ Âåæ³. Ïðîòå åìîö³éíà 
ôîòîãðàô³ÿ íå çíàº êîðäîí³â ³ 
áóäå âèãëÿäàòè ÿñêðàâî ôàêòè÷íî 

â áóäü-ÿêîìó ì³ñö³.

ЦІНА 
— Çéîìêà êîøòóº 900 ãðèâåíü 

çà ãîäèíó. Ê³ëüê³ñòü ôîòîãðàô³é 
çàëåæàòü â³ä íàñè÷åíîñò³ çéîìêè. 
Çàçâè÷àé ìî¿ êë³ºíòè îòðèìóþòü 
ì³í³ìóì 70–80 çí³ìê³â ç îáðîá-
êîþ ³ áàçîâîþ ðåòóøøþ. 

ПРО ПІДГОТОВКУ 
— Í³ÿêèõ îñîáëèâîñòåé íåìàº. 

Òàê ñàìî ÿ ñèäæó, ï³äáèðàþ ðå-
ôåðåíñè, äóìàþ, ùî îäÿãàòè ³ ùî 
ìè áóäåìî ðîáîòè. Õ³áà ïðîãíîç 
ïîãîäè ÷àñò³øå ïåðåâ³ðÿºìî.

ЛОКАЦІЇ 
— Âèá³ð ëîêàö³¿ çàëåæèòü â³ä òèõ, 

õòî â êàäð³, êîìó äå êîìôîðòí³øå. 
Àëå ñàìå âçèìêó, íàïåâíî, íàé-
÷àñò³øå ôîòîñåñ³¿ ïðîâîäæó âäîìà.

ЦІНА 
Âàðò³ñòü çéîìêè 1200 ãðèâåíü. 

Öå çà ãîäèíó-ï³âòîðè çéîìêè òà 
30 ñâ³òëèí â îáðîáö³. Äîñâ³ä íàâ÷èâ 
ìåíå âèÿâëÿòè, ùî íàéêðàùå ï³ä³-
éäå êë³ºíòó. Òàê ùî íàâ³òü ÿêùî 

âè íå çíàºòå, ÷îãî õî÷åòå — ÿ âàì ç 
öèì äîïîìîæó. ß â îáîâ'ÿçêîâîìó 
ïîðÿäêó äðóêóþ ôîòîãðàô³¿ ç óñ³õ 
çéîìîê. Íàâ³òü ÿêùî âàì çäàºòüñÿ, 
ùî öå íå ìàº çíà÷åííÿ, îòðèìàâ-
øè ðîçäðóêîâàí³ ôîòîãðàô³¿, âè 
çì³íèòå ñâîþ äóìêó.

ПРО ПІДГОТОВКУ 
— Ï³äãîòîâêà äóæå âàæëèâà, 

ïîòð³áíî ï³ä³áðàòè ðå÷³, ì³í³-
ìàëüíèé ìàê³ÿæ, îáðàòè ì³ñöå 
çéîìêè, òîáòî âèáðàòè ñòóä³þ. 
ßêùî ïîãîäà äîçâîëÿº ³ ìîæ-
íà ôîòîãðàôóâàòèñü íà âóëèö³, 
òî ïîòð³áíî îðãàí³çóâàòè òðàí-
ñïîðò ³ ïðîäóìàòè ìàðøðóò.

ЛОКАЦІЇ 
— Íàé÷àñò³øå çéîìêè ïðîâî-

äèìî â ñòóä³¿, áî çàðàç, íà æàëü, 
íåìàº ñí³ãó, ïîãîäà æàõëèâà ³ 
ïî áîëîòó í³õòî íå õî÷å õîäèòè.

ЦІНА 
— Âàðò³ñòü çéîìêè 700 ãðèâåíü 

çà ãîäèíó. Íà ðóêè êë³ºíòó ÿ â³ä-
äàþ ïðèáëèçíî ñîòíþ ñâ³òëèí.

«Завжди роблю акцент на людині», — Альона Кулизька

«Емоційна фотографія не знає 
кордонів», — Артур Покорський 

«Особливостей підготовки до зимової 
зйомки немає», — Євгеній Симоненко 

«У Вінниці безліч чудових 
мінілокацій», — Аліна Дика 

«Фото робимо в студії, бо погода 
жахлива», — Ярослав Гунько 

ПРО ПІДГОТОВКУ 
— Ìè îáèðàºìî ñòèëü îäÿãó ³ àê-

ñåñóàð³â â³äïîâ³äíî äî ëîêàö³¿ (àáî 
íàâïàêè, áî êîæíà çéîìêà óí³êàëü-
íà). Íà âèïàäîê õîëîäíî¿ ïîãîäè 
ìàþ ãð³ëêè äëÿ äîëîíüîê, íàïî-
ëÿãàþ íà øàïêàõ ³ øàðôàõ. Àäæå 
òåïëèé îäÿã òàêîæ áóâàº ñòèëü-
íèì ³ ãàðíèì! Ìîæíà ïðîäóìàòè 
äëÿ çéîìêè ìàðøðóò ïðîãóëÿíêè, 
ÿêèé ïåðåäáà÷àòèìå òåïëå êàêàî ³ 
ç³ãð³âàþ÷ó àêòèâí³ñòü. Ïðè öüîìó 
íå ãîòóâàòèñü ìîæíà äëÿ ñïîíòàí-
íî¿ ëàéôñòàéë çéîìêè, ÿêà òàêîæ 
ìîæå áóòè äóæå êðóòîþ!

ЛОКАЦІЇ 
— Â óìîâàõ íàøî¿ çèìè áó-

âàº âàæêî îá³ãðàòè ïðîãóëÿíêó. 
Çâ³ñíî, â ì³ñò³ º ãàðí³ ëîêàö³¿ ³ 
ÿ ¿õ ïðîïîíóþ íà âèá³ð. Òå æ ç³ 

ñòóä³ÿìè ³ ñèìïàòè÷íèìè çàêëà-
äàìè — âèá³ð áàçóºòüñÿ íà òîìó, 
ÿê³ ñâ³òëèíè õî÷åòüñÿ îòðèìàòè.

ЦІНА 
Âàðò³ñòü çéîìêè ïî÷èíàºòü-

ñÿ â³ä 1400 ãðèâåíü çà ãîäèíó. 
À ùîäî ê³ëüêîñò³ êàäð³â, òî ¿õ 
îð³ºíòîâíî â³ä 50 äî 100 çàëåæíî 
â³ä òèïó çéîìêè.

«Під час зимової фотосесії наполягаю 
на шапках і шарфах», — Зорина Гаджук 
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Тепер на Олексія працюють три 
майстри. У студії поставили ще 
одну кушетку для клієнтів, до-
повнився й інший асортимент.
— Я раджуся з людьми, хочу, щоб 
нам було комфортно співпра-
цювати. Поки що не бачу сенсу 
переїжджати чи розширювати 
приміщення. Хоча пропонував 
своїм працівникам такий ва-
ріант, однак на інших умовах. 
Зараз вони платять мені гроші 
за оренду робочого місця та 
відсоток за витратні матеріали. 
В інших тату-студіях власники 
забирають у майстрів близько 
75% від заробленого, а 25% 
залишається майстру. Я, звісно, 
хочу заробити, але й іншим теж 
даю таку можливість.
Олексій зізнається, що мати 

власну справу важко, хоча 
працювати «на дядю» більше 
не хоче. Каже, що все пізнається 
у порівнянні.
— Я засинаю і прокидаюся з дум-
ками про те, що потрібно зро-
бити в студії. Постійно шукаю 
якісь новинки. Кудись поїхати, 
з кимось про щось домовити-
ся, знайти матеріали, закупити, 
привезти, встигнути попрацю-
вати з клієнтами — для мене 
це тепер нормальний звичний 
режим дня. Зараз в мене мало 
вільного часу, практично немає 
вихідних. Я не можу собі до-
зволити прийти ввечері додому, 
сісти на дивані і подумати про 
щось відсторонене. Я не думав, 
що це так важко, однак воно того 
варте, — каже Олексій.

Працювати «на дядю» більше не хоче 

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, (063)7854635 

Ìèíóëèé, 2020 ð³ê âèïðîáó-
âàâ íà ì³öí³ñòü áàãàòüîõ. Ëþäè 
ç³òêíóëèñÿ ç ³çîëÿö³ºþ, â³ä-
ñóòí³ñòþ ðîáîòè, äåïðåñ³ºþ òà 
áåçãðîø³â’ÿì. Ïîêè ó Â³ííèö³ áà-
ãàòî çàêëàä³â ïî÷àëè çàêðèâàòèñÿ 
÷åðåç êîðîíàêðèçó, çíàéøëèñÿ ò³ 
ëþäè, äëÿ ÿêèõ êàðàíòèí ñòàâ êà-
òàë³çàòîðîì ðîçâèòêó. Æóðíàë³ñòè 
RIA ï³äãîòóâàëè ñåð³þ ïóáë³êàö³é 
ïðî ï³äïðèºìö³â ç Â³ííèö³, ÿê³ 
â³äêðèëè á³çíåñ ï³ä ÷àñ ëîêäàóíó.

ПЕРШІ НЕВДАЧІ 
Â³ííè÷àíèí Îëåêñ³é Øåëåñòîâ 

äâ³÷³ ðîçïî÷èíàâ âëàñíó ñïðà-
âó — îäíó çàäîâãî äî êàðàíòèíó, 
à ³íøó âæå ï³ñëÿ éîãî ïîñëàáëåí-
íÿ. Íà ïî÷àòêó ðîêó â³í â³äêðèâ 
ìàéñòåðíþ, äå çàéìàâñÿ âèðî-
áàìè ç äåðåâà. Àëå ç ïî÷àòêîì 
êàðàíòèíó âñå ç³éøëî íàí³âåöü.

— ×åðåç êàðàíòèí âñå «çàãëîõ-
ëî». Ï³âòîðà ì³ñÿö³ ÿ ñèä³â âäîìà, 
ïðî¿â ò³ ãðîø³, ùî çóì³â çàðî-
áèòè ³ â ðåçóëüòàò³ âèð³øèâ ï³òè 
íà á³ðæó ïðàö³, ùîá îòðèìàòè 
õî÷ ÿêóñü äîïîìîãó ³ ï³äòðèìêó 
ç áîêó äåðæàâè. ×åðåç äâà ì³ñÿö³ 
ìåí³ âïåðøå ñêèíóëè 800 ãðí — 
ì³í³ìàëêà, ÿêî¿ âèñòà÷èëî ïðî-
ñòî íà ïðîäóêòè. Ïîòð³áíî áóëî 
êðóòèòèñÿ ³ ÿ ï³øîâ ïðàöþâàòè 
âàíòàæíèêîì íà îâî÷åâèé ñêëàä. 
Òàì ÿ ïîïðàöþâàâ äâà ì³ñÿö³.

«БИТИ» ВДОМА — НЕ ВАРІАНТ 
Âë³òêó Îëåêñ³é âèð³øèâ ðå-

àë³çóâàòè äàâíþ ìð³þ ³ ï³øîâ 
íà êóðñè òàòóþâàííÿ. Ñàìå òàêà 
òâîð÷³ñòü éîãî ïðèâàáëþâàëà ç 

ï³äë³òêîâîãî â³êó, âëàñíå òîä³ ³ 
ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ ïåðø³ ìàëþí-
êè íà éîãî ò³ë³. Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ 
â³í îïàíóâàâ îñíîâè ìàéñòåðíîñò³. 
Çà éîãî ñëîâàìè, ñàìå êàðàíòèí 
ïîñïðèÿâ â³äêðèòòþ âëàñíî¿ ñòóä³¿.

— Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ìàéñòåð 
ãîâîðèâ ïðî êîíêóðåíö³þ ó ö³é 
ñôåð³. Âñ³ ñòóä³¿ ùîì³ñÿöÿ âè-
ïóñêàþòü ïî 2–3 ìàéñòðè. À áåç 
âåëèêîãî äîñâ³äó â ìåíå áóëî 
äâà âàð³àíòè: àáî «áèòè» âäîìà, 
àáî øóêàòè âëàñíå ïðèì³ùåííÿ. 
Ïåðøèé âàð³àíò ìåíø çàòðàòíèé, 
àëå çîâñ³ì íåâèã³äíèé. Ðàç-äâà 
íà ì³ñÿöü õòîñü ìîæå ïðèéòè, ³ 
òî «ç³ ñâî¿õ». Á³ëüø³ñòü êë³ºíò³â 
áàæàþòü âñå æ ïðèéòè ó ñòóä³þ, 
äå º ñïåö³àëüíà àïàðàòóðà ³ â³ä-
ïîâ³äíà îáñòàíîâêà. Öå âèêëèêàº 
ó êë³ºíò³â äîâ³ðó òà â³ä÷óòòÿ áåç-
ïåêè, — êàæå Îëåêñ³é.

«ХТО ХОЧЕ ЗЕКОНОМИТИ — 
ПОЇДЕ КУДИ ЗАВГОДНО» 

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ êóðñ³â ÷î-
ëîâ³ê ïî÷àâ øóêàòè ïðèì³ùåííÿ 
äëÿ ìàéáóòíüî¿ ñòóä³¿ òà ãðîø³ 
äëÿ âò³ëåííÿ ñâîº¿ çàäóìêè.

— ß ðîçóì³â, ùî ñèòóàö³ÿ 
íå â³äð³çíÿºòüñÿ ñòàá³ëüí³ñòþ, âñ³ 
ñèäÿòü ÿê íà áî÷ö³ ç ïîðîõîì. 
Àëå æ ïîòð³áíî æèòè. Âðåøò³-
ðåøò, ÿêùî íå çàðàç, òî êîëè? 
Ðèçèêíóâ, ïîçè÷èâ ó çíàéîìèõ 
òèñÿ÷ó äîëàð³â, — ðîçïîâ³äàº 
Îëåêñ³é. — Ïðèì³ùåííÿ çíàé-
øîâ äîñèòü øâèäêî, çà òðè äí³ 
ç ïî÷àòêó ïîøóê³â.

Äî ð³åëòîð³â íå çâåðòàâñÿ, 
êàæå, öå äîñèòü äîðîãå çàäî-
âîëåííÿ. Âëàñíå, òóò íà ïîì³÷ 
ïðèéøëè ñîöìåðåæ³.

«ЯКЩО НЕ ЗАРАЗ, ТО КОЛИ?» 
Зміг!  Історія вінничанина про 
відкриття тату-студії на карантині. 
Олексій Шелестов почав з курсів, згодом 
відкрив власну справу і створив робочі 
місця. Для старту бізнесу він витратив 
лише трохи більше тисячі доларів

— ß áóâ íàö³ëåíèé íà îêîëèöþ 
ì³ñòà, îñê³ëüêè â öåíòð³ Â³ííèö³ 
îðåíäà íåïîì³ðíî âèñîêà ³ òàì 
ëåäü íå íà êîæíîìó êðîö³ òàòó-
ñàëîíè. Ç âëàñíîãî äîñâ³äó çíàâ, 
ùî çà ÿê³ñíîþ ðîáîòîþ ìîæíà 
íàâ³òü ó Ë³òèí ïî¿õàòè, — êàæå 
÷îëîâ³ê. — Â öåíòð³ ì³ñòà, íàïðè-
êëàä, ñåðåäí³õ ðîçì³ð³â òàòó áóäå 
êîøòóâàòè 1500 ãðí, íà îêîëèö³ 
1000, à ìîæå é ìåíøå. Õòî õî÷å 
çåêîíîìèòè, òîé ïî¿äå êóäè çà-
âãîäíî.

ПОЗИЧЕНИХ ГРОШЕЙ 
ВИСТАЧИЛО НА СТАРТ 

Ñïåðøó ó òàòó-ñòóä³¿ â³í ïî-
ñòàâèâ êóøåòêó, ñò³ëü÷èê, êîñ-
ìåòîëîã³÷íó ïîëè÷êó, ñòåëàæ 
äëÿ îñîáèñòèõ ðå÷åé, êîìï’þòåð, 
ïðèíòåð ³ äçåðêàëî. Çàðàçîì îá-
ëàøòóâàâ îñâ³òëåííÿ, ïðèäáàâ îá-
ëàäíàííÿ òà âèòðàòí³ ìàòåð³àëè 
(ôàðáè, ãîëêè, ñåðâåòêè, ìàñêè, 
ðóêàâè÷êè òà ³í.).

— Îðåíäà òà çàêóï³âëÿ âñ³õ 
íåîáõ³äíèõ ðå÷åé äëÿ ðîáîòè 
îá³éøëàñÿ ìåí³ â òó ïîçè÷åíó 
1000 äîëàð³â. Öå áóâ ì³í³ìóì, 
íåîáõ³äíèé äëÿ ñòàðòó. Ðåìîíò 
ï³ä ñåáå ÿ íå ðîáèâ, òåëåâ³çîðè 
³ ïðèñòàâêè, ÿê â ³íøèõ ñòóä³ÿõ, 
ùå íå ñòàâèâ. Íà ìåò³ ìàâ ïðî-
ñòî ïî÷àòè ïðàöþâàòè, çíàõîäèòè 
êë³ºíò³â, — ðîçïîâ³äàº Îëåêñ³é.

ВСЕ ПІШЛО НЕ ТАК, ЯК ХОТІВ 
Ç ñàìîãî ïî÷àòêó ÷îëîâ³ê âè-

ð³øèâ, ùî âàðòî éîìó ëèøå â³ä-
êðèòèñÿ, ÿê â³ä êë³ºíò³â â³äáîþ 
íå áóäå. Ñòàëîñÿ ³íàêøå. Òîä³ 
é ç’ÿâèâñÿ ñòðàõ, ùî âñå çàâåð-
øèòüñÿ, íàâ³òü íå ïî÷àâøèñü. Â³í 
çãàäóº, ùî â ãîëîâ³ ïîñò³éíî ðî-

¿ëèñÿ äóìêè ïðî òå, ÿê â³ääàâàòè 
áîðã, ÿêùî íàâ³òü çà îðåíäó ïðè-
ì³ùåííÿ íå âäàâàëîñÿ â³äáèâàòè 
ãðîø³.

— ×åðåç äâà òèæí³ ï³ñëÿ â³ä-
êðèòòÿ äî ìåíå ïðèéøîâ ïåðøèé 
êë³ºíò — ì³é çíàéîìèé. Çðîçóì³-
ëî, ùî ÿ ðîáèâ çíèæêó çà ðîáîòó, 
³ ïàðàëåëüíî âäîñêîíàëþâàâ ñâîþ 
ìàéñòåðí³ñòü, äîïîâíþâàâ ïîðò-
ôîë³î. Íàáèâàþ÷è ³íøèì ðóêè, 
ÿ íàáèâàâ ñâî¿, — æàðòóº â³í. — 
Òèì ÷àñîì ïî÷àâ çàêðàäàòèñÿ 
ñòðàõ, ùî ñïðàâà ïðîñòî ïðîãî-
ðèòü. Â ìåíå íå áóëî ãàðàíò³é, 

ùî áóäóòü ïðèõîäèòü ëþäè, ùî 
ÿ áóäó ðîáèòè òàòóþâàííÿ, ùî 
êîìóñü öå âçàãàë³ çíàäîáèòüñÿ. 
Öåé ñòðàõ òðèâàâ ï³âòîðà ì³ñÿöÿ. 
Çà òîé ÷àñ äî ìåíå íàâ³äàëîñÿ 
ëèøå ï’ÿòåðî êë³ºíò³â.

Îëåêñ³é ðîçóì³â, ùî ïîòð³áíî 
çà÷åêàòè ³ ç ÷àñîì âñå íàëàãîäèòü-
ñÿ. Ï³äòðèìêîþ òîä³ ñòàëè äðóç³, 
ÿê³ çàïåâíÿëè íå çóïèíÿòèñÿ ï³ñëÿ 
ïåðøèõ íåâäà÷. Áàòüêè æ ðàäèëè 
çàëèøèòè ñòóä³þ ÿê õîá³ ³ ïðîïî-
íóâàëè çíàéòè ñåðéîçíó ðîáîòó.

— Êàçàëè âëàøòóâàòèñÿ 
íà ÿêóñü îñíîâíó ðîáîòó, à âå-
÷îðàìè çàéìàòèñÿ ñâî¿ìè òàòó-
þâàííÿìè. Îäíàê ÿ ðîçóì³â, ùî 
çà äâîìà çàéöÿìè íå âæåíåøñÿ ³ 
âèð³øèâ ïðîäîâæóâàòè ðîçâèâàòè 

âëàñíó ñïðàâó. Òîä³ âäðóãå çàïóñ-
òèâ ðåêëàìó ó ñîöìåðåæàõ, ïîçè-
÷èâ íà öå ùå òðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü. 
Öå áóëî äóæå ìóäðå ð³øåííÿ, ÿêå 
çðîáèëî ñâîþ ñïðàâó, — ðîçïîâ³-
äàº Îëåêñ³é. — Ìîÿ ñòóä³ÿ ïî÷àëà 
ç’ÿâëÿòèñÿ â ð³çíèõ ïàáë³êàõ, ãðó-
ïàõ â ³íñòàãðàì³. ×åðåç òèæäåíü 
ïî÷àâñÿ ïðîô³ò, äî ìåíå çàïèñà-
ëîñÿ øåñòåðî ëþäåé ³ ùå îäèí 
õëîïåöü ïîö³êàâèâèâñÿ, ÷è áåðó 
ÿ ëþäåé íà íàâ÷àííÿ. ß éîìó ïî-
ÿñíèâ, ùî ñàì ò³ëüêè ïî÷àâ öèì 
çàéìàòèñÿ, àëå àçàì ìîæó íàâ÷è-
òè. Ìè äîìîâèëèñÿ ðîçïî÷àòè 
êóðñ çà ñèìâîë³÷íó ñóìó. Ï³ñëÿ 
çàâåðøåííÿ â³í çàëèøèâñÿ ïðà-
öþâàòè ðàçîì ç³ ìíîþ. À çãîäîì 
ç’ÿâèëîñÿ ùå äâà ó÷í³, à ðàçîì ç 
íèìè ï³øëà ³ êë³ºíòóðà.

БІЗНЕС ЙШОВ БИ КРАЩЕ, 
ЯКБИ НЕ КАРАНТИН 

Îëåêñ³é çàçíà÷àº, ùî éîãî 
âëàñíà ñïðàâà ìîãëà á çàïóñòè-
òèñÿ øâèäøå ³ ïðîäóêòèâí³øå, 
ÿêáè íå êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ. 
Îäíàê ç âëàñíîãî äîñâ³äó ðîáèòü 
âèñíîâîê, ùî ëîêäàóí íå ñòàâ âè-
ðîêîì äëÿ á³çíåñó.

— Çíàéîìèé ç ö³º¿ æ ñôåðè 
êàçàâ, ùî ç ïî÷àòêîì êàðàíòè-
íó ëþäè âòðàòèëè âïåâíåí³ñòü 
ó çàâòðàøíüîìó äí³ òà ïî÷óòòÿ 
áåçïåêè. Ëþäè íå æèâóòü, à âè-
æèâàþòü. ß öå ïðåêðàñíî ðîçó-
ì³þ. Àëå çàðàç á³çíåñ âæå ñàì 
ñåáå ïîêðèâàº òà âèïðàâäîâóº — 
çà ðàõóíîê ïðèáóòêó ÿ îïëà÷óþ 
îðåíäó òà íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè äëÿ 
ðîáîòè ³ íà æèòòÿ ìåí³ òåæ âèñòà-
÷àº, áîðãè òåæ â³ääàâ. Ïîêè ùî 
ìàºìî òå, ùî ìàºìî, àëå äàë³ — 
á³ëüøå, — âñì³õàºòüñÿ Îëåêñ³é.

Олексій Шелестов зі своїм першим учнем. Хлопець отримав диплом і вже працює тату-майстром 

– Îðåíäà òà çàêóï³âëÿ 
âñ³õ íåîáõ³äíèõ ðå÷åé 
äëÿ ðîáîòè îá³éøëàñÿ 
ìåí³ â ò³ ïîçè÷åí³ 
1000 äîëàð³â, – 
ðîçïîâ³äàº Îëåêñ³é
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У прокуратурі пояснили, що у за-
судженого є будинок. При цьому 
уточнили: його вартість не від-
повідає сумі позичених грошей.
— Крім того, у цьому будинку 
проживає дружина з неповно-
літньою дитиною, — пояснили 
у прокуратурі.
Засудженому чоловікові 37 ро-
ків. Як зазначено у повідомленні 
прес-служби обласної прокура-
тури «обвинувачений скористав-
ся довірливими відносинами з 

потерпілим, під приводом чер-
гової позички отримав у нього 
в борг грошові кошти».
Виходить,  гроші  позичав 
не уперше. Той, хто позичав 
йому, успішний підприємець. 
Як виявилося, ще й довірли-
ва людина. Він не міг не знати 
про давнє народне прислів’я: 
«Хочеш втратити друга, позич 
йому грошей». У правильності 
цієї фрази тепер переконався 
особисто.

Яке майно можуть конфіскувати?

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Â³ííèöüêèé ì³ñü-
êèé ñóä âèçíàâ âèíó 
â³ííè÷àíèíà, ÿêèé 
ïîçè÷èâ 150 òèñÿ÷ 

äîëàð³â ³ íå ïîâåðíóâ êîøòè. ×î-
ëîâ³êà çàñóäæåíî äî ñåìè ðîê³â 
ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç êîíô³ñêàö³ºþ 
ìàéíà.

Ñïðàâó ðîçñë³äóâàëè çà ïðî-
öåñóàëüíèì êåð³âíèöòâîì Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñöåâî¿ ïðîêóðàòóðè. 
Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ áóëî 
â³äêðèòå çà ÷àñòèíîþ ÷åòâåðòîþ 
ñòàòò³ 190 Êðèì³íàëüíîãî Êî-
äåêñó Óêðà¿íè («Øàõðàéñòâî, 
â÷èíåíå â îñîáëèâî âåëèêèõ 
ðîçì³ðàõ»).

Ïîäðîáèö³ ñèòóàö³¿ ðîçïîâ³â 
æóðíàë³ñòó RIA êåð³âíèê Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñöåâî¿ ïðîêóðàòóðè 
Äìèòðî Êóáèê.

ПРОСИВ ВАЛЮТУ 
НА ПРИДБАННЯ БУДИНКУ 

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, ³ç 
çàÿâîþ ïðî øàõðàéñòâî çâåðíóâñÿ 
îäèí ç â³ííèöüêèõ ï³äïðèºìö³â. 
Ïîâ³äîìèâ, ùî ïîçè÷èâ âåëèêó 
ñóìó êîøò³â ÷îëîâ³êîâ³, à òîé â³ä-
ìîâëÿºòüñÿ ïîâåðòàòè ãðîø³. Çà-
ÿâíèê íàäàâ ðîçïèñêó, îòðèìàíó 
ï³ä ÷àñ ïîçè÷àííÿ ãðîøåé. Ïîçè÷-
êó çä³éñíèâ äâîìà ÷àñòèíàìè — 
íà 90 òèñÿ÷ ³ 60 òèñÿ÷ äîëàð³â.

Íà ðîçïèñö³ º ï³äïèñè òîãî, 
õòî ïîçè÷àâ ³ òîãî, õòî îòðèìó-
âàâ êîøòè. Êð³ì òîãî, ñâî¿ ï³ä-
ïèñè ïîñòàâèëè ñâ³äêè ïåðåäà÷³ 
ãðîøåé. Ïðè íèõ ïåðåäàâàëèñÿ 
íàçâàí³ ñóìè. Çàçíà÷åíà òàêîæ 
äàòà, äî ÿêî¿ çîáîâ’ÿçóâàâñÿ ïî-
âåðíóòè êîøòè.

— Îáèäâà ÷îëîâ³êè áóëè òîâà-
ðèøàìè, äàâíî çíàëè îäèí îäíî-
ãî, ïðî öå ãîâîðèâ ïîñòðàæäàëèé 
ï³äïðèºìåöü, — ðîçïîâ³äàº êå-

ОЛЬГА БОБРУСЬ, (063)6371070 

 Áëèçüêî äåñÿòî¿ ãîäèíè âå÷îðà, 
5 ñ³÷íÿ, â³ííè÷àíêà ïîâ³äîìèëà 
â ïîë³ö³þ, ùî, ïîâåðòàþ÷èñü 
äîäîìó, íà ñõîäèíêîâîìó ìàé-
äàí÷èêó ì³æ 4 òà 5 ïîâåðõàìè 
âîíà âèÿâèëà ìåðòâîþ æ³íêó ç 
îçíàêàìè íàñèëüíèöüêî¿ ñìåðò³.

— Íà ì³ñöå ïîä³¿ âè¿õàëè ïà-
òðóëüí³ ïîë³öåéñüê³, ñë³ä÷î-îïå-
ðàòèâíà ãðóïà, êðèì³íàë³ñòè, 
îïåðàòèâíèêè òà ñë³ä÷³ îáëàñíîãî 
ãëàâêó ³ Â³ííèöüêîãî ðàéîííî-

ãî óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿. Çàãèáëîþ 
âèÿâèëàñü 42-ð³÷íà æèòåëüêà Â³-
ííèöüêîãî ðàéîíó, ÿêà ó öüîìó 
áóäèíêó âèíàéìàëà êâàðòèðó, — 
êàæóòü ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿ ïî-
ë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.

Ïàòðóëüí³ îãëÿíóëè ï³ä'¿çä òà 
âèÿâèëè, ùî ñë³äè êðîâ³ âåäóòü 
äî îäí³º¿ ç êâàðòèð. Äâåð³ äî íå¿ 
áóëè íå çàìêíåí³, à ³ç ñàìî¿ êâàð-
òèðè ãó÷íî ëóíàëà ìóçèêà. Â³ä÷è-
íèâøè äâåð³, ïàòðóëüí³ ïîáà÷èëè 
28-ð³÷íîãî ÷îëîâ³êà, ÿêèé ó êâàð-

òèð³ ìèâ ï³äëîãó, íàìàãàþ÷èñü 
ïðèõîâàòè ñë³äè çëî÷èíó.

ßê ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê Â³-
ííèöüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ 
ïîë³ö³¿ Â³òàë³é Êóð÷èê, ï³ä ÷àñ 
çàñò³ëëÿ ì³æ æ³íêîþ òà ¿¿ ãîñòåì 
âèíèê êîíôë³êò, ï³ä ÷àñ ÿêîãî 
÷îëîâ³ê ïîáèâ ïîòåðï³ëó òà çà-
äóøèâ.

— Ùîá ïðèõîâàòè ñë³äè çëî-
÷èíó, òà óíèêíóòè ïîêàðàííÿ, 
çëîâìèñíèê âèí³ñ ò³ëî æ³íêè ç 
êâàðòèðè. Ïðè÷èíó ñâîº¿ ïî-

âåä³íêè çàòðèìàíèé ïîÿñíèòè 
íå ìîæå, — çàçíà÷àº Êóð÷èê.

Çëî÷èíåöü çàòðèìàíèé ó ïðî-
öåñóàëüíîìó ïîðÿäêó çà ï³äîçðîþ 
ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíî-
ãî ñòàòòåþ 115 Êðèì³íàëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè (óìèñíå âáèâñòâî).

Éîìó çàãðîæóº äî 15 ðîê³â ïî-
çáàâëåííÿ âîë³. Íàðàç³ âèð³øó-
ºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî îãîëîøåííÿ 
éîìó ï³äîçðè òà îáðàííÿ çàïî-
á³æíîãî çàõîäó — òðèìàííÿ ï³ä 
âàðòîþ.

Про вбивство жінки у під'їзді на Юності

ІСТОРІЯ ПРО ВТРАТУ 
ГРОШЕЙ І ТОВАРИША
Підлість  Довірливий підприємець 
позичив товаришу гроші. Є розписка, 
засвідчена тим, кому позичав, а також 
присутніми при цьому свідками. 
Почеркознавча експертиза підтвердила 
підпис, але позичальник стверджував, 
що то підробка. Тепер сяде на сім років, 
але чи поверне гроші?

ð³âíèê ì³ñöåâî¿ ïðîêóðàòóðè. — 
Ãðîøåé ïðîñèâ íà ïðèäáàííÿ 
áóäèíêó.

ВЗЯЛИ ПІД ВАРТУ У ЗАЛІ СУДУ 
Ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâîäèëîñÿ äâà 

ðàçè. Òàê ñàìî äâà ðàçè âèíîñèâ 
ð³øåííÿ ñóä.

Ïðîêóðîð êàæå, ùî ðîçñë³äóâàí-
íÿ òðèâàëî ç 2013 ïî 2017 ð³ê. Ï³ä-
îçðþâàíèé çàòÿãóâàâ îçíàéîìëåííÿ 
ç ìàòåð³àëàìè ñïðàâè. Íàìàãàâñÿ 
ìàêñèìàëüíî âèêîðèñòàòè íà ñâîþ 
êîðèñòü ä³þ òàê çâàíîãî «çàêî-
íó Ñàâ÷åíêî». Çã³äíî ç³ çì³íàìè 
äî Êðèì³íàëüíîãî Êîäåêñó, çàðà-
õóâàííÿ îäíîãî äíÿ ïîïåðåäíüîãî 
óâ’ÿçíåííÿ ðàõóâàëîñÿ ÿê äâà äí³ 
ó òåðì³í îñíîâíîãî ïîêàðàííÿ.

Ó 2017-ìó Â³ííèöüêèé ì³ñüêèé 
ñóä âèçíàâ âèííèì ÷îëîâ³êà, ÿêèé 
âçÿâ ãðîø³ òà íå ïîâåðíóâ. Ï³ñëÿ 
îãîëîøåííÿ ñóääåþ âèðîêó, çà-
ñóäæåíîãî âçÿëè ï³ä âàðòó áåçïî-
ñåðåäíüî ó çàë³ ñóäîâîãî çàñ³äàí-
íÿ. Àëå â³í ñêîðèñòàâñÿ ïðàâîì 
àïåëÿö³¿. Éîìó âäàëîñÿ äîáèòèñÿ 
ñêàñóâàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, ï³ä ÷àñ îãîëî-
øåííÿ òåêñòó âèðîêó äîïóñòèëè 
ïðîöåñóàëüíó ïîìèëêó.

«МІЙ ПІДПИС ПІДРОБИЛИ» 
Âåðõîâíèé ñóä çâåðíóâ íà öå 

óâàãó, òîìó ñêàñóâàâ ð³øåííÿ ³ 
ïîâåðíóâ ìàòåð³àëè íà ïîâòîðíèé 
ðîçãëÿä.

À öå çíà÷èòü, ùî òàê ñàìî ïî-
âòîðíî ïðîâîäèëîñÿ ðîçñë³äóâàí-
íÿ, ïîâòîðíî îïèòóâàëè ñâ³äê³â 
³ ò. ä.

Ùîïðàâäà, ï³äîçðþâàíèé âñå 
îäíî çàëèøàâñÿ âåñü ÷àñ ï³ä âàð-
òîþ.

Ïîâòîðíå ñëóõàííÿ ñïðàâè 
ó ñóä³ ðîçïî÷àëè ó 2018 ðîö³.

Îáâèíóâà÷åííÿ ï³äòðèìóâàëè 
ïðîêóðîðè Â³ííèöüêî¿ ì³ñöåâî¿ 
ïðîêóðàòóðè.

— Ùî â³äïîâ³äàâ íà ñóä³ ÷îëî-
â³ê, ÿêèé íå ïîâåðòàº ïîçè÷åí³ 
ãðîø³? — çàïèòóþ ó ïðîêóðîðà.

— Ó íüîãî îäíà â³äïîâ³äü: 
«Íå áðàâ í³ÿêèõ ãðîøåé», — êàæå 
Äìèòðî Êóáèê. — Àáî ïðîìîâëÿâ 
ùå òàêó ôðàçó: «Í³êîëè â æèòò³ 
íå òðèìàâ ó ðóêàõ òàêî¿ ñóìè».

— Àëå æ º ðîçïèñêà?
— Â³í êàæå, ùî òî âñå ï³äðîá-

êè. Íàìàãàâñÿ ïåðåêîíàòè ñóä, 
ùî ³ ïî÷åðê ï³äðîáèëè, ³ ï³äïèñ 
íå éîãî ðóêîþ íàïèñàíèé, à ï³ä-
ðîáëåíèé.

Вкрав машину 
з автомийки 
 Ó Â³ííèö³ çàòðèìàëè 
21-ð³÷íîãî õëîïöÿ, ÿêèé 
ç àâòîìèéêè âèêðàâ àâòî-
ìîá³ëü Hyundai Tucson òà, 
ç³òêíóâøèñü ç ì³êðîàâòî-
áóñîì íà Õìåëüíèöüêîìó 
øîñå, ç ì³ñöÿ àâàð³¿ âò³ê.
— 4 ñ³÷íÿ äî ïîë³ö³¿ çâåð-
íóëàñü â³ííè÷àíêà ç ïîâ³äî-
ìëåííÿì ïðî âèêðàäåííÿ 
ñâîãî àâòî ç àâòîìèéêè. 
Ïðî òå, ùî ¿¿ ìàøèíó âè-
êðàëè, âîíà ä³çíàëàñü â³ä 
ïàòðóëüíèõ ïîë³öåéñüêèõ, 
ÿê³ ïîâ³äîìèëè, ùî ¿¿ àâòî-
ìîá³ëü ïîòðàïèâ ó ÄÒÏ, — 
ðîçïîâ³ëè ó ïîë³ö³¿.
Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà 
Â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ¹ 1 Þð³ÿ 
Ãîëóáà, ç’ÿñóâàëîñü, ùî 
ïðàö³âíèê àâòîìèéêè 
ïî¿õàâ íà ìàøèí³ çàÿâ-
íèö³ ó âëàñíèõ ñïðàâàõ. 
Íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå 
â³í íå âïîðàâñÿ ç êåðóâàí-
íÿì, ç³òêíóâñÿ ç ì³êðîàâòî-
áóñîì òà ç ì³ñöÿ àâàð³¿ âò³ê. 
Ïîøêîäæåíèé àâòîìîá³ëü 
ïðàâîïîðóøíèê ïîâåðíóâ 
íà àâòîìèéêó.

Сварка у таксі 
та масова бійка 
 Â³ííè÷àíè âèêëèêàëè 
òàêñ³ òà íå äî¿õàëè äî ì³ñ-
öÿ ïðèçíà÷åííÿ. ²íöèäåíò 
ñòàâñÿ âðàíö³ 1 ñ³÷íÿ.
— Êîíôë³êò ì³æ âîä³ºì òà 
ïàñàæèðàìè âèíèê ÷åðåç 
òå, ùî ÷îëîâ³ê ç æ³íêîþ 
ñ³ëè â òàêñ³, íå ïîïåðåäèâ-
øè, ùî áóäóòü ç ïåñèêîì. 
Çãîäîì ñëîâåñíèé êîíôë³êò 
ïåðåð³ñ â á³éêó. Òàêñèñò 
çðîáèâ çàãàëüíèé âèêëèê 
òàêñ³, íà ÿêèé ç’¿õàëèñÿ 
éîãî êîëåãè. Íà äîïîìîãó 
ïàñàæèðàì òàêîæ ïðè¿õàëî 
ê³ëüêà îñ³á, îäèí ç ÿêèõ, 
çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîð-
ìàö³ºþ, áèòîþ ïîøêîäèâ 
àâòîìîá³ëü òàêñ³, — êàæóòü 
ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é ïîë³ö³¿ 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. — Â ðå-
çóëüòàò³ ³íöèäåíòó ïàñàæèðè 
òàêñ³ òà âîä³é çâåðíóëèñÿ ç 
ò³ëåñíèìè óøêîäæåííÿìè 
çà ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ.
Çà äàíèì ôàêòîì ïðàâîîõî-
ðîíö³ â³äêðèëè äâà êðèì³-
íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ.

КОРОТКОКОРОТКО

ОГОЛОШЕННЯ

Робота

Водій кат. С, терміново.. 
(0432) 61-23-79

2019 РІК 2020 РІК

                                 50 умисні вбивства   50

                                 58
тяжкі тілесні ушко-

дження  43

                                   26
тяжкі тілесні ушко-
дження зі смертю 13

                        197 грабежі        156

                                 66 розбої 30

            455
крадіжки з квар-

тир            256

                         177
викрадення тран-

спорту        176

934 шахрайство 923

СКОЄНО ЗЛОЧИНІВ

ÊÐÈÌ²ÍÀË
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ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA,  (067)1079091 

Â³ä Äîíåöüêà 
äî Ìàð³óïîëÿ, êóäè 
¿çäèâ ïåíñ³îíåð 
Ìèêîëà, â³äñòàíü 

ïðèáëèçíî 110 ê³ëîìåòð³â. ×î-
ëîâ³ê ïðî¿õàâ îá’¿çíèì øëÿõîì 
÷åðåç Ðîñ³þ 1700 ê³ëîìåòð³â. 
Ó äîðîç³ ïðîâ³â 27 ãîäèí. Çàïëà-
òèâ 3,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Çâîðîòí³é 
øëÿõ âèÿâèâñÿ ùå ñêëàäí³øèì.

ПЕРЕВІЗНИКИ РУБАЮТЬ 
«КАПУСТУ» 

Ïàí Ìèêîëà â Äîíåöüêó ùå ç 
ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â. Ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ îäí³º¿ ç Â³ííèöüêèõ øê³ë 
ïî¿õàâ íàâ÷àòèñÿ íà Äîíå÷÷èíó. 
Â³äñëóæèâ â àðì³¿ ³ çíîâ ïîâåð-
íóâñÿ ó êðàé òåðèêîí³â.

Íèí³ íà ïåíñ³¿. Ä³òè ç äðóæè-
íîþ âè¿õàëè ùå ó 2014-ìó, ó ïåð-
øèé ð³ê â³éíè. Â³í çàëèøèâñÿ. 
Êàæå, ñòåðåæå êâàðòèðè — ñâîþ 
³ ä³òåé. ²íàêøå òåæ ïî¿õàâ áè.

Ï³ä ÷àñ íàøî¿ ðîçìîâè ïî òå-
ëåôîíó ïàí Ìèêîëà ïîä³ëèâñÿ 
âðàæåííÿìè â³ä ïî¿çäêè â Ìà-
ð³óïîëü. Êàæå, ¿çäèâ ó ªâðîïó. 
Òàê âîíè íàçèâàþòü â³ëüíó â³ä 
îêóïàíò³â òåðèòîð³þ Óêðà¿íè.

— ×åðåç ÊÏÏ íå ïðîïóñêàþòü, 
ìóñèâ äîáèðàòèñÿ ÷åðåç Ðîñ³þ, 
çàðàç âñ³ òàê ¿äóòü, — êàæå â³í.

Íà çàïèòàííÿ, ÷îìó íå ïðî-
ïóñêàþòü ÷åðåç ÊÏÏ, ëþäÿì 
ïîÿñíþþòü, ùî â Óêðà¿í³ 
ñòðàøíèé êîðîíàâ³ðóñ. Áîÿòü-
ñÿ, àáè íå çàâåçëè òàêèé ñàìèé 
ó Äîíåöüê.

— Àëå æ â Ðîñ³¿ òåæ ïàíäå-
ì³ÿ, — êàæó ñï³âðîçìîâíèêó.

— Íàì ãîâîðÿòü, ùî òàì â³ðóñ 
íå òàêèé ñòðàøíèé, ÿê â Óêðà¿-
í³, — ÷óþ ó â³äïîâ³äü.

Çà éîãî ñëîâàìè, ÷åðåç ÊÏÏ 
ìîæóòü ïðîïóñòèòè çà âèíÿòêî-
âèõ îáñòàâèí. Íàïðèêëàä, êîëè 
òðåáà ¿õàòè íà ïîõîðîí. Òîä³ 
éäóòü äî ÿêîãîñü ì³ñüêîãî íà-
÷àëüñòâà, ïèøóòü çàÿâó, ¿¿ ïåðå-
â³ðÿþòü, à òîä³ âèäàþòü äîçâ³ë.

— Ìîæíà ïðîñèòè äîçâ³ë ç ³í-
øèõ ïðè÷èí, — ïðîäîâæóº ÷î-
ëîâ³ê. — Íà âåñ³ëëÿ, íàïðèêëàä, 
÷è ùå ÿêóñü îêàç³þ. Çàÿâó òåæ 
ïðèéìóòü. Àëå ñêàæóòü ÷åêàòè, 
ïîêè íå ïîäçâîíÿòü. Ââàæàé, 
ìàðíà ñïðàâà. Íå ïîäçâîíÿòü. 
Â³ä ëþäåé ÷óâ íå ðàç ïðî òàêå.

Ä³òè, âíóêè ç Ìàð³óïîëÿ äóæå 
õîò³ëè çóñòð³òè Íîâèé ð³ê ç³ ñâî-
¿ì ä³äîì. Ñêàçàëè, ùî îïëàòÿòü 
äîðîãó. Îñü â³í ³ íàâàæèâñÿ âè-
ðóøèòè, ÿê êàæå, â îá’¿çä.

— Ïåðåâ³çíèêè îäðàçó ñêîðèñ-
òàëèñÿ òàêèì ïîäàðóíêîì, — ðîç-
ïîâ³äàº ïàí Ìèêîëà. — Äîâåçóòü, 
êóäè ñêàæåø, íàâ³òü äî ï³ä’¿çäó — 
ò³ëüêè ïëàòè. Íàñ ó «áóñ³» ¿õàëî 

ЖИТТЯ В ОКУПАЦІЇ У ДОНЕЦЬКУ 
ОЧИМА ВІННИЧАНИНА 
Війна  Європою називає дехто 
в Донецьку територію України, вільну 
від окупантів. Вибратися нині звідти 
непросто. Шлях відкритий тільки через 
Росію. Як добираються на Україну і 
в що це обходиться, розповів колишній 
вінничанин, який перед Новим роком 
їздив з Донецька до дітей і внуків 
у Маріуполь. Чоловік також поділився 
тим, як донеччанам живеться в окупації

Наталія Герасимова з Горлівки на майданчику, де зводять 
житло для переселенців. Каже, готова власними руками 
допомагати будівельникам, аби швидше отримати квартиру 

Більшу зарплату обіцяють хіба що 
тим, хто піде служити у військо 
ДНР. Як стверджує співрозмов-
ник, оголошення про це можна 
прочитати на кожному стовпі.
За його спостереженнями і роз-
мовами зі знайомими, охочих 
на таку роботу нині небагато.
— Переважно це наркомани 
і алкоголіки, — каже співроз-
мовник. — Добре, що силою 
вже не затягують, як це було 
раніше. І по квартирах ходили 
до тих, у кого діти призовного 
віку. До мене теж не раз прихо-
дили. Погрожували, що кинуть 

на підвал, якщо син не з’явиться 
на службу.
Перспективи для Донецька сумні. 
Принаймні таку думку висловив 
співрозмовник. Пояснив, що мо-
лодь все більше виїжджає з міста. 
Одні в Росію, інші на не окуповану 
територію України. Молоді хочуть 
жити по-іншому. Їм не потрібна 
комендантська година. Молодь 
прагне волі, свободи. Вони не ві-
рять у казки про укрофашистів чи 
страшилки про Європу. Батьки, 
які це розуміють, радять виїж-
джати. Не всі, звичайно. Багато є 
таких, які все ще чекають на при-

єднання до Росії.
Пенсіонери, зрозуміло, ніку-
ди не поїдуть. Ті доживатимуть 
свій вік у тих умовах, які випали 
на їхню долю.
— Навіть якби я хотів продати 
свою квартиру і квартири ді-
тей, — то за них мені б заплати-
ли, як кажуть, миску вареників, — 
говорить чоловік. — Квартири 
страшно знецінилися. Щоправда, 
час від часу хтось запускає між 
людьми чутку, що скоро вони 
знову зростуть в ціні. Але це все 
казки. Навряд чи більшість до-
неччан вірять у них.

Оголошення про набір в армію ДНР на кожному стовпі 

У нашій області понад десять 
тисяч переселенців з Донбасу та 
Криму. Скільки з них мають намір 
повернутися на попереднє місце 
проживання, невідомо. Галина 
Гайоха, з якою спілкувався жур-
наліст RIA, не має такого наміру. 
Жінка разом з донькою, сином і 
матір’ю прибула з Краснодона 
(з 2016-го року місто має нову 
назву — Сорокине — авт.) 
Наталія Герасимова переїхала 
з Горлівки з малою донечкою 
і мамою. Свій вибір на Вінниці 
зробили не одразу. Перед тим 
побували в інших містах, вільних 

від окупантів. У нашому місті їм 
виявилося найбільш комфортно.
Нині тут споруджують перший 
будинок для переселенців. Пані 
Герасимова вкладає кошти у бу-
дівництво, хоче отримати квар-
тиру. Про це жінка розповіла 
безпосередньо на будівельному 
майданчику журналісту «Суспіль-
ного». Сказала, що повертатися 
в Горлівку не збирається. Буди-
нок планують здати у 2022 році. 
У ньому буде 105 квартир. А це 
значить, що для стількох сімей 
переселенців Вінниця уже стала 
рідним містом.

У Горлівку вже не повернуся, а я — в Краснодон 

âîñüìåðî. Ï’ÿòåðî äî Ìàð³óïîëÿ. 
Ìè çàïëàòèëè ïî 3,5 òèñÿ÷³ ãðè-
âåíü. Õòî âèõîäèâ ó Äí³ïð³ ÷è 
Çàïîð³ææ³, òðîõè ìåíøå. Îò ³ ðà-
õóéòå, ñê³ëüêè ïåðåâ³çíèê çðóáàâ 
«êàïóñòè» â îäèí ê³íåöü. Íàâ³òü 
ÿêùî â³í ïîëîâèíó çàðîáëåíîãî 
çà îäèí ðåéñ ðîçäàñòü «íà ëàïó» 
³ íà ñîëÿðêó, âñå îäíî âèõîäèòü 
íåïîãàíà âèðó÷êà.

Êàæå, ïåðåâ³çíèêè º ³ ç ÄÍÐ, 
³ ç Óêðà¿íè.

СПЛАТИЛИ ШТРАФ 
ПО 1700 ГРИВЕНЬ 

Ç Äîíåöüêà âèðóøèëè 
íà Ðîñòîâ-íà-Äîíó. Íà êîðäîí³ 
âñ³ ïîÿñíþâàëè, ùî ¿äóòü â Ðîñ³þ 
äî ðîäè÷³â íà Íîâèé ð³ê. Äàë³ 
äîðîãà ïðîëÿãëà íà Áºëãîðîä. 
Çâ³äòè — íà Õàðê³â.

— Íà ÊÏÏ ïðèêîðäîííèêè 
ç³áðàëè íàø³ ïàñïîðòè, — êàæå 
÷îëîâ³ê. — ×åðåç äåÿêèé ÷àñ 
ïîâåðíóëèñÿ. Òðüîì ÷îëîâ³êàì 
ñêàçàëè éòè çà íèìè äëÿ äîäàò-
êîâî¿ ïåðåâ³ðêè. ²íøèì â³ääàëè 
ïàñïîðòè. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ íàø³ 
ïîïóòíèêè çíîâó çàéíÿëè ñâî¿ 
ì³ñöÿ ó «áóñ³». Ñåðäèëèñÿ, ëàÿëè-
ñÿ. Âèÿâëÿºòüñÿ, êîæíîãî ç íèõ 
îøòðàôóâàëè íà 1700 ãðèâåíü.

Ïî¿çäêà äî Ìàð³óïîëÿ òðèâàëà 
27 ãîäèí. Áàãàòî ÷àñó ïðîñòîÿëè 
íà ïóíêòàõ ïåðåòèíó êîðäîí³â.

— Êîëè òîá³ ï³ä 70, ïðî¿õàòè 
òàêó â³äñòàíü ó «áóñ³êó», ïåðå-
ðîáëåíîìó ç òðàíñïîðòíîãî ï³ä 
ïàñàæèðñüêèé âàð³àíò, ïîâ³ðòå, 
öå íåïðîñòî, — ä³ëÿòüñÿ âðàæåí-
íÿìè ÷îëîâ³ê. — Âåñü íàñòóïíèé 
äåíü ìíîþ õèòàëî, ÿê òèì ìîðÿ-
êîì, ùî ï³ñëÿ äîâãîãî ïëàâàííÿ 
íàðåøò³ ç³éøîâ íà áåðåã.

Äîáðå, ùî ïðè¿õàâ ùå çàäîâãî 
äî íîâîð³÷íîãî ñâÿòà. Ìàâ ìîæ-
ëèâ³ñòü â³äïî÷èòè.

Ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó äîðîãà 
âèäàëàñÿ ùå âàæ÷îþ. Àëå òî âæå 
îêðåìà òåìà ðîçìîâè. Íå ñòàâ 
äåòàë³çóâàòè, ëèøå ñêàçàâ, ùî 
çàïëàòèòè äîâåëîñÿ íà 500 ãðè-
âåíü á³ëüøå, òîáòî íå 3,5 òèñÿ-
÷³ ãðèâåíü, à 4000. ßêáè ä³òè 

íå îïëàòèëè ïî¿çäêó, ñàì áè â³í 
òàêèõ ãðîøåé íå íàçáèðàâ.

НА НОВИЙ РІК СКАСУВАЛИ 
КОМЕНДАНТСЬКУ ГОДИНУ 

Êîíòðàñò ì³æ Ìàð³óïîëåì ³ 
Äîíåöüêîì ì³é ñï³âðîçìîâíèê 
â³ä÷óâ îäðàçó. Äî ì³ñòà äîáðàëèñÿ 
ï³çíî. Êàæå, ó Äîíåöüêó, ìîãëè á 
áóòè ïðîáëåìè.

— Ó Äîíåöüêó êîìåíäàíòñüêà 
ãîäèíà ç 23-¿ äî ï’ÿòî¿ ðàíêó, — 
ðîçïîâ³äàº â³í. — ßêùî ïîïà-
äåøñÿ, áóäåø äî ðàíêó ñèä³òè 
ó êë³òö³. Öå â êðàùîìó âèïàäêó. 
Ïàòðóë³ õîäÿòü îçáðîºí³. Äåõ-
òî âèõîäèòü íà ÷åðãóâàííÿ ï³ä 
øàôå. Ìîæíà â³äêóïèòèñÿ.

Íà íîâîð³÷í³ ñâÿòà êîìåíäàíò-
ñüêó ãîäèíó çíÿëè. Ç 31 ãðóäíÿ 
³ äî 10 ñ³÷íÿ íà âóëèöÿõ ì³ñòà 
äîçâîëåíî ïåðåáóâàòè âñþ í³÷.

Ì³é ñï³âðîçìîâíèê îôîðì-
ëÿâñÿ íà ïåíñ³þ ùå äî ïî÷àòêó 
îêóïàö³¿ Äîíåöüêà. Ñêàðæèòüñÿ, 
ùî íàðàõóâàëè ìàëî. Ó ãðèâíÿõ 

âèõîäèòü 2,1 òèñÿ÷³. ßê íèí³ 
îôîðìëÿþòü ïåíñ³þ, ñêàçàòè 
íå ìîæå, áî íå çíàº.

Çàòå éîìó â³äîìî, ùî ó òðóäîâèõ 
êíèæêàõ ñòàâëÿòü ïå÷àòêè ÄÍÐ.

— Íàâ³òü ÿêùî âèáåðåøñÿ 
íà íå îêóïîâàíó òåðèòîð³þ, õòî 
îôîðìèòü äîêóìåíòè ç òàêèìè 
ïå÷àòêàìè? — ðîçì³ðêîâóº â³í.

Çà éîãî ñëîâàìè, ó ÄÍÐ ïåí-
ñ³îíåðàì âèïëà÷óþòü äîïîìîãó. 
Õòîñü íàçèâàº öå ïåíñ³ºþ. Àëå 
îô³ö³éíî òàê³ âèïëàòè çíà÷àòüñÿ 
ÿê äîïîìîãà.

— Õòî ìàº óêðà¿íñüêó ïåíñ³þ, 
òîìó äîïëà÷óþòü ó ñï³ââ³äíîøåí-
í³ 1:2, — óòî÷íþº â³í. — Òîáòî 
íà ìî¿ óêðà¿íñüê³ 2,1 òèñÿ÷³ ãðè-
âåíü äàþòü 4,2 ðîñ³éñüêèìè. 

Íå ïðèõîâóº, ùî ö³íè äóæå âè-
ñîê³. Çàðïëàòè â ëþäåé ñëàáåíü-
ê³. Çà éîãî ñëîâàìè, â îñíîâíîìó 
ïðàöþþ÷³ çàðîáëÿòü äî äåñÿòè 
òèñÿ÷ â ðîñ³éñüêèõ ðóáëÿõ. Çàðï-
ëàòà ó 10–15 òèñÿ÷ ðîñ³éñüêèõ 
ðóáë³â ââàæàºòüñÿ ïðèñòîéíîþ.
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЮРІЙ ПРОКОПЕНКО, ПОЕТ

Бути поетом — це прокидатися о 
третій ранку від того, що твій мозок 
повним ходом складає вірші

ПРЕССЛУЖБА 

«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

Ï’ÿòü ì³ñÿö³â òîìó â Óêðà¿í³ 
áóëî ñêàñîâàíî äåðæàâíå ðåãó-
ëþâàííÿ ö³í íà ãàç. Âàðò³ñòü 
áëàêèòíîãî ïàëèâà â³äòîä³ âè-
çíà÷àºòüñÿ ðèíêîâèìè ìåõàí³ç-
ìàìè òà íàïðÿìó çàëåæèòü â³ä 
êîòèðóâàíü íà ºâðîïåéñüêèõ 
á³ðæàõ.

Ïåðåõ³ä íà ðèíêîâ³ â³äíî-
ñèíè äëÿ áàãàòüîõ ñïîæèâà-
÷³â ñòàâ âèêëèêîì, äî ÿêîãî 
âîíè áóëè íå çîâñ³ì ãîòîâ³. 
Àäæå òåïåð íåîáõ³äíî ñë³äêó-
âàòè ÿê çà çì³íàìè ö³íè ãàçó, 
òàê ³ ïëàíóâàòè ñâî¿ âèòðàòè 
íà áëàêèòíå ïàëèâî. Ïðîòå ãî-
ëîâíèé ðèçèê ïîëÿãàº â òîìó, 

ùî íîâ³ ïîñòà÷àëüíèêè ãàçó 
ïî÷àëè àòàêóâàòè íàñåëåííÿ 
ñâîºþ ðåêëàìîþ. Âîíè ïðîïî-
íóþòü â³äâåðòî çàíèæåí³ ö³íè 
íà åíåðãîðåñóðñ, àëå íå ìîæóòü 
ãàðàíòóâàòè ïîñòà÷àííÿ ãàçó 
â äîì³âêè ñïîæèâà÷³â.

«Ðåãóëÿòîð óæå ðîçäàâ ïî-
íàä 800 ë³öåíç³é íà ïîñòà-
÷àííÿ ãàçó íàñåëåííþ. Ïðîòå 
äàëåêî íå êîæíà êîìïàí³ÿ, ùî 
âèéøëà íà ðèíîê, ìîæå çàáåç-
ïå÷èòè åíåðãîðåñóðñîì ñâîãî 
ñïîæèâà÷à. Òîìó, ïðè âèáîð³ 
ïîñòà÷àëüíèêà ðàäèìî çâåðòàòè 
óâàãó íà òå, ÿê äîâãî â³í ïðà-
öþº íà ðèíêó, ÿêèé ìàº äîñâ³ä 
ïîñòà÷àííÿ þðèäè÷íèì îñîáàì 
òà äîäàòêîâ³ ñåðâ³ñè», — íàãî-

ëîøóº äèðåêòîð ÒÎÂ «Â³ííè-
öÿãàç Çáóò» Âàñèëü Ñîï³ëüíèê.

Êîìïàí³¿, ÿê³ ä³éñíî äáà-
þòü ïðî ñâî¿õ êë³ºíò³â, ïåðø 
çà âñå — ãàðàíòóþòü áåçïåðå-
á³éíå ïîñòà÷àííÿ ãàçó. Ñïî-
æèâà÷ ìàº áóòè âïåâíåíèì: 
çàïëàòèâ çà ãàç — ìàòèìåø 
éîãî íà 100%. Äî òîãî æ, êë³-
ºíò ìàº áóòè çàáåçïå÷åíèé 
ÿê³ñíèì ñåðâ³ñîì òà ìîæëè-
â³ñòþ îïåðàòèâíî ðîçâ'ÿçàòè 
áóäü-ÿê³ ïèòàííÿ ÿê îíëàéí, 
òàê ³ îôëàéí.

Ãîíèòâà çà íàéíèæ÷îþ ö³íîþ 
äî äîáðà íå äîâîäèòü — ïðî öå 
ñâ³ä÷àòü â³äãóêè êë³ºíò³â, ÿê³ 
çì³íèëè ïîñòà÷àëüíèêà, îá-
ïåêëèñÿ ³ ïîâåðíóëèñÿ. Äåõòî 

ñêàðæèòüñÿ, ùî íàäàâà÷ ïîñëóã 
ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ çàÿâè-ïðè-
ºäíàííÿ âçàãàë³ ïåðåñòàâ áðàòè 
ñëóõàâêó.

Òàê, íåùîäàâíî ó ÇÌ² 
ç’ÿâèëàñü ³íôîðìàö³ÿ, ùî 
â îäí³é ç îáëàñòåé ñïîæèâà÷³ 
ïåðåéøëè äî íîâîãî ïîñòà÷àëü-
íèêà ãàçó, ÿêèé ïî÷àâ àêòèâ-
íî ðåêëàìóâàòè ñâî¿ ïîñëóãè 
â ðåã³îí³, àëå âæå çà äâà òèæí³ 
âîíè îïèíèëèñÿ áåç áëàêèò-
íîãî ïàëèâà. Âèÿâèëîñÿ, ùî 
â³í íå çì³ã çàáåçïå÷èòè ñâî¿õ 
êë³ºíò³â ðåñóðñîì. Íàâ÷åí³ ã³ð-
êèì äîñâ³äîì ñïîæèâà÷³ ðîç-
ïîâ³ëè, ùî äåê³ëüêà äåñÿòê³â 
çåêîíîìëåíèõ ãðèâåíü òî÷íî 
íå âàðò³ òèõ íåðâ³â, ùî áóëè 

âèòðà÷åí³ íà çì³íó ïîñòà÷àëü-
íèêà ³ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì, 
ÿê³ ÷åðåç öå âèíèêëè.

Â óìîâàõ â³ëüíîãî ðèíêó ãàçó 
«Â³ííèöÿãàç Çáóò» ïðîäîâæóº 
áåçïåðåá³éíó ïîäà÷ó áëàêèò-
íîãî ïàëèâà âñ³ì êàòåãîð³ÿì 
ñïîæèâà÷³â Â³ííè÷÷èíè. À öå 
ïîíàä 450 òèñ. äîìîãîñïî-
äàðñòâ, à òàêîæ ìàéæå 2,5 òèñ. 
ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãà-
í³çàö³é. Îáñÿãè ïîñòà÷àííÿ 
ñòàíîâëÿòü áëèçüêî 350 ìëí 
êóáîìåòð³â ïðèðîäíîãî ãàçó 
íà ð³ê. Çà ï’ÿòü ðîê³â ä³ÿëü-
íîñò³ êîìïàí³ÿ çàðåêîìåíäó-
âàëà ñåáå ÿê íàä³éíèé ïîñòà-
÷àëüíèê áëàêèòíîãî ïàëèâà 
â ðåã³îí³.

ПРЕССЛУЖБА 

ВО «БАТЬКІВЩИНА»

Ïîòóæíó õâèëþ ïðîòåñò³â íà Â³ííè÷-
÷èí³ òà ïî âñ³é Óêðà¿í³ ñïðè÷èíèëî ï³ä-
âèùåííÿ òàðèô³â äëÿ íàñåëåííÿ íà ãàç. 
Ëþäè âèõîäÿòü íà öåíòðàëüí³ âóëèö³ ì³ñò, 
ïåðåêðèâàþòü äîðîãè, âèñëîâëþþ÷è ó òà-
êèé ñïîñ³á ñâîþ íåçãîäó ùîäî âèñîêèõ ö³í 
íà ãàç. Âèìîãè çíèçèòè òàðèôè º ñïðàâåä-
ëèâèìè òà îá´ðóíòîâàíèìè — àäæå ëþäÿì 
ïðîñòî íå çàëèøèëè âèáîðó. Äåïóòàòè ðàä 
óñ³õ ð³âí³â â³ä ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» ïðîïî-
íóþòü âèõ³ä ³ç òàðèôíî¿ êðèçè.

«Ñèòóàö³ÿ ùîäî íåîáäóìàíîãî ï³äâè-
ùåííÿ óðÿäîì òàðèô³â íà ãàç ³ òåïëî, 
ÿêå âæå âèêëèêàëî çáóðåííÿ ëþäåé 
ïî âñ³é êðà¿í³, — êðèòè÷íà ³ âèìàãàº 
íåãàéíèõ ð³øåíü», — ââàæàº ãîëîâà Â³-
ííèöüêîãî îñåðåäêó ÂÎ «Áàòüê³âùè-
íà», íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè Îëåã 
Ìåéäè÷. — Ë³äåðêà íàøî¿ ïîë³òè÷íî¿ 
ñèëè Þë³ÿ Òèìîøåíêî âæå çàïðîïî-
íóâàëà øâèäêèé òà åôåêòèâíèé ïëàí 
ðîçâ’ÿçàííÿ êðèçè: òåðì³íîâî ñêëèêàòè 

ïîçà÷åðãîâ³ ñåñ³¿ ðàä ð³çíèõ ð³âí³â ³ âè-
ìàãàòè â³ä óðÿäó óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî 
ñïðÿìóâàííÿ íà ïîòðåáè íàñåëåííÿ ãàçó 
³ç íàøèõ ï³äçåìíèõ ñõîâèù çà ö³íîþ çà-
êóïêè. Öå äîçâîëèòü ìèòòºâî çìåíøèòè 
òàðèôè âòðè÷³».

Àäæå ãàçîâ³ ñõîâèùà ³ äåøåâèé ë³òí³é 
ãàç — âëàñí³ñòü óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ³ 
âëàäà íå ìàº ïðàâà êîðóïö³éíî íàæè-
âàòèñÿ íà íèõ, ïðîäàþ÷è ïàëèâî óêðà-
¿íöÿì çà ñïåêóëÿòèâíîþ ö³íîþ. ² äóæå 
ïîìèëÿºòüñÿ òîé, õòî ñüîãîäí³ ââàæàº, 
ùî óêðà¿íñüêèé íàðîä ìîæíà ââåñòè 
â îìàíó, ñòâîðèâøè òàêèé ñîá³ àíòè-
êðèçîâèé ïëàí ïîðÿòóíêó â³ä âáèâ÷èõ 
òàðèô³â. Öå ùå îäèí ïëàí îêîçàìèëþ-
âàííÿ íàðîäó.

«Þë³ÿ Òèìîøåíêî ñêåïòè÷íî îö³íèëà 
çäàòí³ñòü ïàðëàìåíòñüêî-óðÿäîâî¿ á³ëü-
øîñò³ ï³äãîòóâàòè ïëàí àíòèêðèçîâèõ çà-
õîä³â, çàäëÿ âèð³øåííÿ íèìè æ ñàìèìè 
ñòâîðåíî¿ êðèçè ó çâ’ÿçêó ç ï³äâèùåííÿì 
òàðèô³â, — ïîÿñíþº Îëåã Ìåéäè÷. — Ìè 
âæå ï³äãîòóâàëè çâåðíåííÿ äî ì³ñöåâèõ 

ðàä, â ÿêèõ íàïîëÿãàºìî, ùîá ò³ â ñâîþ 
÷åðãó âèìàãàëè â³ä Óðÿäó çàáåçïå÷èòè 
óêðà¿íö³â ãàçîì çà ö³íîþ, íå âèùîþ, 
àí³æ òà, çà ÿêîþ ãàç êóïóâàâ äåðæàâíèé 
ìîíîïîë³ñò».

Â ÷àñ, êîëè âñ³ íàø³ êðà¿ íè-ñóñ³äè, 
ðîçóì³þ÷è, íàñê³ëüêè ñóòòºâî ïàíäåì³ÿ 
âäàðèëà ïî äîáðîáóòó ãðîìàäÿí, çìåí-
øóþòü ö³íó åíåðãîíîñ³¿ â, — â Óêðà¿ í³ 
íàâïàêè çá³ëüøóþòü. Íèí³øíÿ ñèòóàö³ÿ 
îáóðëèâà ùå é  òîìó, ùî Óêðà¿ íà ìàº 
óí³êàëüí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ çàáåçïå÷åí-
íÿ ñâî¿ õ ãðîìàäÿí äåøåâèìè åíåðãî-
íîñ³ÿìè. Öå ãàç âëàñíîãî âèäîáóòêó ³ 
ùå äîäàòêîâî ó íàñ º ï³äçåìí³ ãàçîâ³ 
ñõîâèùà.

«Íàøà ïîë³òè÷íà ñèëà âèìàãàº ó âëàäè 
íå çá³ëüøóâàòè, à çìåíøóâàòè òàðèôè — 
ïðèíàéìí³ äî ö³íè, çà ÿêîþ ãàç áóëî 
çàêà÷àíî ó ï³äçåìí³ ñõîâèùà âë³òêó. Ùî 
íå ëèøå äîçâîëèòü çíèçèòè âàðò³ñòü áëà-
êèòíîãî ïàëèâà âòðè÷³, à é çäåøåâèòü 
îïàëåííÿ òà åëåêòðîåíåðã³þ», — êàæå 
Îëåã Ìåéäè÷.

Зміна постачальника — це не лише 
можливості, а й ризики

«Батьківщинівці» вимагають терміново скликати 
сесії місцевих рад та знизити тарифи на газ
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За словами лікаря, на сьогодні 
також є думка, що болі росту мо-
жуть бути пов’язані з обміном 
кальцію і вітаміном Д.
— На жаль, дослідження чіт-
кої інформації не дають, але 
у дітей з дефіцитом вітаміну 
Д і частіше, і важче перебігає 
даний синдром, — говорить Ан-
дрій Шиманський. — Тож при 
лікуванні цієї проблеми згаду-
ється корекція рівня вітаміну 
Д. Втім, варто зазначити, що 
профілактичний прийом віта-
міну Д рекомендований всім, і 
дітям, і дорослим. У нашій ши-
роті латентний дефіцит цього 
вітаміну є досить поширеним, 
тому щоденний прийом про-

філактичних доз є хорошою 
практикою. Деякі рекомен-
дації радять спочатку визна-
чити рівень вітаміну Д, а лиш 
потім визначати необхідність 
корекції та дозу. Нормальні по-
казники повинні бути в межах 
30–60 нг/мл. На сьогодні від-
криті не лише класичні ефекти 
впливу вітаміну Д (кісткові), 
а й позакісткові ефекти. Він 
впливає на імунітет, знижує 
ризик алергічних захворю-
вань, пов`язаний з розвитком 
ожиріння та навіть з певними 
пухлинними станами. Цей на-
прям активно досліджується, 
проте все більше даних вказує 
на те, що це не лише вітамін!

Вітамін Д, корекція болів та інших патологій 

ÇÄÎÐÎÂ’ß

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

484836

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 

RIA, (067)4333535 

×è áóâàëî ó âàñ 
òàêå? Âàøà äèòèíà 
ðîê³â ÷îòèðüîõ ÷è 
âîñüìè ðàïòîâî ïî-

÷èíàº ñêàðæèòèñü íà á³ëü ó íîãàõ. 
×àñò³øå ââå÷åð³ ïåðåä ñíîì. Ïðî-
òå çðàíêó ïðîêèäàºòüñÿ ³ á³æèòü 
ãðàòèñÿ, ïîâí³ñòþ çàáóâøè ïðî 
á³ëü. ² äàí³ åï³çîäè ÷àñ â³ä ÷àñó 
ïîâòîðþþòüñÿ, õî÷ â ïðîì³æêàõ 
÷àñó äèòèíó àáñîëþòíî í³÷îãî 
íå òóðáóº. Öåé ñèíäðîì ìàº íà-
çâó — áîë³ ðîñòó. Â³í äîñèòü ïî-
øèðåíèé, ñòàòèñòèêà ñâ³ä÷èòü, 
ùî çóñòð³÷àºòüñÿ â³í ó 3–50% ä³-
òåé â³ä òðüîõ äî âîñüìè, ³íêîëè 
äî 12 ðîê³â. Ïðè áîëÿõ ðîñòó ä³òè 
íàé÷àñò³øå ñêàðæàòüñÿ íà íåïðè-
ºìí³ â³ä÷óòòÿ â ãîì³ëêàõ, ñòåãíàõ ³ 
ìàéæå çàâæäè á³ëü ñèìåòðè÷íèé. 
Öå ìîæå ïîâòîðþâàòèñü ùîäåí-
íî, à ìîæå ðàç íà ì³ñÿöü, ï³âðîêó. 
Äîñèòü ÷àñòî áàòüêè íå çâåðòàþòü 
íà öå óâàãè, äóìàþòü, äèòèíà íà-
á³ãàëàñü àáî âèãàäóº, ìîæå íå õî÷å 
éòè â ñàäî÷îê ÷è øêîëó.

— Îñòàíí³ äàí³ äîñë³äæåíü, ÿê³ 
ÿ çóñòð³÷àâ, âêàçóþòü ùî 35% ä³-
òåé â³ä 4 äî 8 ðîê³â ìàëè áîë³ 

ðîñòó, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð-ïåä³-
àòð Àíäð³é Øèìàíñüêèé. — Öÿ 
ïðîáëåìà ÷àñòà ³ ìàëî âèâ÷åíà. 
Íàïðèêëàä, â ìåäóí³âåðñèòåò³ 
ïðî òàê³ áîë³ ìàéáóòí³ì ë³êàðÿì 
íå ãîâîðèëè. ß îñîáèñòî ïðî òàêå 
ä³çíàâñÿ âæå â ³íòåðíàòóð³, âèïàä-
êîâî çíàéøîâ ñòàòòþ â îäíîìó 
àìåðèêàíñüêîìó âèäàíí³. Íà ñüî-
ãîäí³ ïðè÷èíà öèõ áîë³â äî ê³í-
öÿ íå âèâ÷åíà. ² êîëè íàçèâàþòü 
ïðè÷èíîþ òå, ùî äèòèíà ñòð³ìêî 
ðîñòå ³ äåÿê³ îðãàíè, ì’ÿçè, ñóãëî-
áè íå âñòèãàþòü çà ðîñòîì — ì³ô, 
ÿêèé âæå ñïðîñòîâàíèé.

— Ó á³ëüøîñò³ äîñë³äæåíü 
íå áóëî âèÿâëåíî çâ`ÿçêó âè-
íèêíåííÿ äàíèõ áîë³â òà ³í-
òåíñèâíîãî ðîñòó. ßê â³äîìî, 
íàéá³ëüø ³íòåíñèâíèé ð³ñò ñïî-
ñòåð³ãàºòüñÿ íà ïåðøîìó ðîö³ 
æèòòÿ òà âæå ó ïóáåðòàò³ (ï³ä 
÷àñ ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ), — ãî-
âîðèòü ë³êàð. — ª ³íôîðìàö³ÿ, 
ùî ÷àñò³øå áîë³ ðîñòó çóñòð³÷à-
þòüñÿ ó ä³òåé, ÿê³ çàéìàþòüñÿ 
ñïîðòîì, òîìó íå âèêëþ÷àºòüñÿ 
íàÿâí³ñòü ïåâíèõ îñîáëèâîñòåé 
ì’ÿçîâî-ñóõîæèëêîâîãî àïàðàòó. 
Õî÷à, ó òàêèõ ä³òåé ÷àñòî ñïîñòå-
ð³ãàºòüñÿ çíèæåíèé áîëüîâèé ïî-
ð³ã, òîìó äàíèé ñèíäðîì íå ìîæå 

У ДИТИНИ БОЛЯТЬ
НОГИ. ЧИ ВАРТО ХВИЛЮВАТИСЯ?
Перевірте  Більшість батьків знають 
про незрозумілі болі дитячих ніжок. 
Увечері дитина скаржиться, на ранок все 
проходить. Зазвичай нічого страшного — це 
лише болі росту. Утім, лікар-педіатр Андрій 
Шиманський говорить, що біль може бути 
симптомом більш серйозних хвороб

áóòè ïîÿñíåíèé âèíÿòêîâî ì³ñ-
öåâèìè çì³íàìè.

Ìè ãîâîðèìî ëèøå ïðî á³ëü 
ó íîãàõ?

— Íàé÷àñò³øå òàê. ² êîëè ïî-
âåðíóòèñü äî ïðè÷èí, ìîæíà 
ñêàçàòè, ùî òàê³ áîë³, îêð³ì ô³-
çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ, ìîæóòü 
áóòè âèêëèêàí³ ïñèõ³÷íèì ñòàíîì 
äèòèíè. ª äîñë³äæåííÿ, ùî ä³òè, 
ÿê³ ìàþòü ñòðåñ ó ñ³ì’¿, â êîëåê-
òèâ³, ìàþòü ³ ïðîáëåìè ç áîëÿ-
ìè ðîñòó. Ïåðø³ ïîðàäè, ÿê³ ìè 
äàºìî áàòüêàì — öå í³âåëþâàòè 
ñòðåñ äèòèíè, ìîæëèâî, öå ïåðå-
âàíòàæåííÿ â øêîë³, â ñàäî÷êó, 
ìîæëèâî, êîíôë³êòè â ðîäèí³.

Ó äèòèíè áîëÿòü í³æêè, ìàìà 
çàíåïîêîºíà, ÿêèé àëãîðèòì ¿¿ ä³é?

— Âçàãàë³ âàðòî ðîçóì³òè, ùî 
á³ëü â íîãàõ, öå äîñèòü òðèâîæ-
íèé ñèìïòîì. ª òàê çâàí³ «÷åð-
âîí³ ïðàïîðö³» — ìàðêåðè, íà ÿê³ 
âàðòî çâåðíóòè óâàãó. Äëÿ òîãî, 
ùîá ïðî íèõ ãîâîðèòè, ïîòð³á-
íî âçàãàë³ ðîçóì³òè, ùî òàêå á³ëü 
ðîñòó. Öå íå çàïàëüíå çàõâîðþ-
âàííÿ, òîáòî â äèòèíè íåìàº òåì-
ïåðàòóðè, ÿêèõîñü çì³í â àíàë³ç³ 
êðîâ³, íåìàº í³ÿêèõ ëîêàëüíèõ 
çì³í (ïðèïóõëîñòåé ñóãëîá³â, 
ïî÷åðâîí³ííÿ), ïðîñòî í³æêè 

ââå÷åð³ ïîáîë³ëè, çðàíêó í³÷îãî 
íå òóðáóº. ßêùî ùîñü íå âêëàäà-
ºòüñÿ â äàíó êàðòèíó, îáîâ’ÿçêîâî 
âàðòî çâåðíóòèñü äî ë³êàðÿ. Ïî-
òð³áíî ðîçóì³òè, ùî öå ä³àãíîç 
âèêëþ÷åííÿ. Òîìó çâåðòàºìîñü 
äî ë³êàðÿ, çäàºìî çâè÷àéíèé 
àíàë³ç êðîâ³ äëÿ ïî÷àòêó, ³íêî-
ëè ïîòð³áíî çðîáèòè ðåíòãåí ñó-
ãëîá³â, äëÿ òîãî, ùîá âèêëþ÷èòè 
á³ëüø ãð³çíó ïàòîëîã³þ. Òàêîæ 
ïîòð³áíî çâåðíóòèñü äî ë³êàðÿ, 
ÿêùî äàíèì áîëÿì ïåðåäóâàëà 
â³ðóñíà ³íôåêö³ÿ (ÃÐÂ², íàïðè-
êëàä) ÷è àíã³íà, ÷è òðàâìè, òîáòî 
ÿêùî áóâ ÿêèéñü ÷èííèê, ÿêèé 
ì³ã ïðèçâåñòè äî óðàæåííÿ ì’ÿç³â 
÷è ñóãëîá³â, ÷è ê³ñòêè.

×îìó áîë³ â íîãàõ ìîæóòü áóòè 
ñåðéîçíèì ñèìïòîìîì?

— Òîìó ùî íàé÷àñò³øå á³ëü-
ø³ñòü ðåâìàòè÷íèõ çàõâîðþâàíü, 
þâåí³ëüíèé ðåâìàòî¿äíèé àðòðèò, 
ãîñòðî-ðåâìàòè÷íà ëèõîìàíêà, 
òàêîæ çàõâîðþâàííÿ êðîâ³, ê³ñò-
êîâîãî òóáåðêóëüîçó, ëåéêîçè, 
îñò³îìåë³ò ìîæóòü ðîçïî÷èíàòèñÿ 
ç áîë³â ó íîãàõ. Ó öèõ âèïàäêàõ 
ìîæóòü áîë³òè ñóãëîáè, ñïîñòå-
ð³ãàòèñÿ á³ëü â ê³ñòêàõ, à äèòèíà 
íå ìîæå ñêàçàòè, ùî â íå¿ áî-
ëèòü — ì’ÿçè ÷è ê³ñòêè. Çâè÷àéíî, 

êîëè â äèòèíè íåìàº çàãðîçëèâèõ 
ñèìïòîì³â, âè çíàºòå, ùî ðàí³øå 
òàêå âæå áóëî, òóò ìîæíà ñïðàâè-
òèñü ñàìîñò³éíî. Àëå ÿêùî áîë³ 
÷àñò³, ñèëüí³, ÿêùî ïåðåä öèì 
áóëà òåìïåðàòóðà, òðàâìè, ïî-
÷åðâîí³ííÿ, ñèìïòîìè áîëþ çà-
ëèøàþòüñÿ çðàíêó (òîáòî ñêóò³ñòü 
ðóõ³â, äèòèíà êóëüãàº), òî çâåðòàº-
ìîñü äî ë³êàðÿ, ïîò³ì âèêëþ÷àºìî 
âñå, ÷óºìî, ùî äèòèíà çäîðîâà, 
öå áîë³ ðîñòó ³ ñïîê³éíî éäåìî 
äîäîìó. Äî ðå÷³, º âàð³àíòè âàæêî-
ãî ïåðåá³ãó áîë³â ðîñòó, êîëè ïî-
òð³áíå á³ëüø àãðåñèâíå ë³êóâàííÿ, 
íàâ³òü ïðèçíà÷åííÿ àíòèäåïðå-
ñàíò³â, íàïðèêëàä. Çàçâè÷àé æå 
äîïîìàãàþòü ìàñàæ òà òåïëèé ÷àé 
(çàñïîêî¿òèñü), íóðîôåí, ³áóïðî-
ôåí, ïàðàöåòàìîë (çíÿòè á³ëü). 
² öå ïðîñòî ïîòð³áíî ïåðåðîñòè.

×è âàðòî ðîáèòè êóïó àíàë³ç³â òà 

äîñë³äæåíü, ùîá îòðèìàòè ä³àãíîç 
áîëþ ðîñòó?

— Òàêòèêà âèêëþ÷åííÿ çàâæäè 
º âèïðàâäàíîþ, àäæå êîëè ïàö³ºíò 
ïðèõîäèòü, íàïðèêëàä, ç êàøëåì, 
ë³êàð â ïåðøó ÷åðãó ïîâèíåí âè-
êëþ÷èòè íàéã³ðøå, íàïðèêëàä, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â. Âèêëþ÷èëè 
ïíåâìîí³þ, â³äñóòí³ ³íø³ äàí³ óðà-
æåííÿ ëåãåíü — âñå îê, öå â³ðóñ. 
Íà æàëü, ìè íå ìîæåìî ñêàçàòè, 
ùî áóäå äàë³. Ìè ìîæåìî âèçíà-
÷èòè òåïåð³øí³é ñòàí äèòèíè òà 
âèêëþ÷èòè çàãðîçè, ñòðàøí³ çà-
õâîðþâàííÿ. Ä³éñíî, á³ëüø³ñòü 
ä³àãíîç³â ìîæóòü áóòè ïîñòàâëåí³ 
ï³ñëÿ çâè÷àéíîãî îãëÿäó ³ äîäàò-
êîâ³ ìåòîäè îáñòåæåííÿ ìîæóòü 
áóòè íå ïîòð³áí³. Òà â äåÿêèõ âè-
ïàäêàõ âîíè êîí÷å íåîáõ³äí³ äëÿ 
ïîñòàíîâêè òà óòî÷íåííÿ ä³àãíîçó 
÷è íàâ³òü êîíòðîëþ ë³êóâàííÿ.

Ñèíäðîì ìàº íàçâó 
— áîë³ ðîñòó. Â³í 
äîñèòü ïîøèðåíèé, 
çóñòð³÷àºòüñÿ ó 3–50% 
ä³òåé â³ä 3 äî 8, 
³íêîëè äî 12 ðîê³â

При болях росту:

  Болить ввечері перед сном, від 
кількох хвилин до кількох годин 

  Болить у гомілках, стегнах, 
і біль симетричний 

  Болі не мають зв'язку 
з перенесеними 
травмами, вірусними 
захворюваннями, ангіною 

  Немає підвищеної 
температури, немає 
локальних змін 
та запальних змін 
в аналізах крові 

  Після вечірнього епізоду 
біль відсутній, немає 
порушення ходи 

ОЗНАКИ БОЛІВ РОСТУ

Андрій 
Шиманський, 
лікар-педіатр: 
«Щоб говорити 
про болі росту 
у дитини, потрібно 
виключити більш 
серйозні проблеми» 
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×åìï³îí Óêðà¿íè, ìàðàôîíåöü 
³ â³ííèöüêèé òðåíåð Ðóñëàí Êî-
áÿëêî âïåâíåíèé, ùî äëÿ ëþäèíè, 
ÿêà çàéìàëàñÿ ñïîðòîì ³ äî ñâÿò, 
ïîâåðíåííÿ äî àêòèâíèõ òðåíó-
âàíü áóäå äîñèòü ëåãêîþ ñïðàâîþ.

НА АДАПТАЦІЮ — ДВА-ТРИ 
ТИЖНІ 

— ßêùî ìè ãîâîðèìî ïðî á³ã, 
òî ðîçïî÷èíàòè ïîòð³áíî ç ìà-
ëåíüêèõ äèñòàíö³é, íå ïîñï³øàòè 
é ïîâåðòàòèñÿ äî ñâîº¿ á³ãîâî¿ 
íîðìè ïîñòóïîâî, — êàæå Ðóñ-
ëàí Êîáÿëêî. — Íà àäàïòàö³þ 
ï³ñëÿ â³äïî÷èíêó áóäå äîñòàòíüî 
äâîõ-òðüîõ òèæí³â. Ñïî÷àòêó á³ã 
ìàº áóòè ñïîê³éíèì, íà ïóëüñ³ 
120–130 óäàð³â íà õâèëèíó. Ðå-
êîìåíäóþ ðîçïî÷èíàòè ç äâîê³-
ëîìåòðîâî¿ ïðîá³æêè, ï³ñëÿ ÷îãî 

ðîáèòè çàãàëüíîóêð³ïëþþ÷³ âïðà-
âè íà ãíó÷ê³ñòü ³ ïðîêà÷óâàííÿ 
âñ³õ ãðóï ì’ÿç³â.

ßêùî ïðîïóñòèòè öåé àäàïòàö³é-
íèé ïåð³îä é îäðàçó ñèëüíî ïåðå-
íàâàíòàæóâàòèñÿ, òî ìîæíà ëèøå 
íàøêîäèòè ñâîºìó îðãàí³çìó. Òîìó 
á³ãàòè ñë³ä íå ùîäíÿ, à ÷åðåç äåíü.

— Òðüîõ ïðîá³æîê íà òèæäåíü 
áóäå äîñòàòíüî, ùîá ëþäèíà â³äíî-
âèëàñü ³ ïëàâíî çâèêëà äî ñàìîãî 
ïðîöåñó, — ïåðåêîíàíèé òðåíåð.

ßêùî æ çàéíÿòèñÿ ñïîðòîì 
ï³ñëÿ ñâÿò âè âèð³øèëè âïåðøå, 
òî ñïî÷àòêó ïîòð³áíî ïðîêîí-
ñóëüòóâàòèñÿ ç³ ñâî¿ì òðåíåðîì.

— Öå ìàº áóòè ñàìå ïðîôåñ³-
îíàë, ÿêèé ðîçáèðàºòüñÿ ó ö³é 
ñôåð³, à íå ëþäèíà, ÿêà ïðîñòî 
ëþáèòü á³ãàòè, — êàæå Ðóñëàí 
Êîáÿëêî. — Ó òðåíåðà º íåîá-
õ³äíèé äîñâ³ä, àáè äàòè ãðàìîòí³ 
³íäèâ³äóàëüí³ ïîðàäè.

ЯК ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗАНЯТЬ 
СПОРТОМ ПІСЛЯ СВЯТ?
Тренування  Різдвяні свята залишилися 
позаду й саме час повертатися 
до звичного ритму життя. Спеціально 
для RIA вінницькі тренери розповіли, 
як саме потрібно повертатися до занять 
спортом після тривалого відпочинку й 
на що звернути увагу новачкам

Михайло Бурдяк почав бігати з 
2018 року, коли взяв участь у Ві-
нницькому напівмарафоні.
— Тоді мене фактично «розвели» 
на слабо, чи зможу я пробігти 10 кі-
лометрів. Після місячної підготовки 
виявилось, що не слабо, — сміється 
хлопець. —  З того часу фізичні на-
вантаження стали нормою. 
Під час свят я мінімізую вживан-
ня алкоголю або взагалі від нього 
відмовляюсь. Це ніяк не впливає 
на хороший настрій. Також я до-
тримуюсь свого звичного режиму 
дня: не лягаю пізніше 00.00 або 
01.00. Найчастіше, даю собі два-
три дні вихідних і дозволяю трохи 
полінуватися, якщо виникає таке 
бажання. Через те, що я не роблю 
великих пауз, то повернення до за-
нять спортом після свят виходить 
дуже комфортним. 

Катерина Шимко раніше спортом 
займалась професійно, але через 
проблеми зі здоров'ям розпроща-
лася з професійною кар'єрою. 
— Як до свят, так і після них я дотри-
муюсь кількох правил, — розповідає 
вона. — Перше правило, головне — 
почати. Друге — щоденна зарядка, 
мінімум 15–30 хвилин на день. І 
третє — якщо не подобається, то по-
трібно шукати далі. Кожен має об-
рати свою ідеальну фізичну актив-
ність, яка дасть хороший настрій від 
тренування.
Через карантинні обмеження для 
роботи спортзалів, доводиться за-
йматися вдома. Щоб не було нудно, 
я телефоную подрузі по скайпу, за-
йматися стає веселіше. Ще реко-
мендую особисто від себе — почніть 
танцювати. Не важливо, як ви це 
робите, головне, що рухаєтеся. 

Вінничанин Олексій Носов обрав 
для себе любительський велос 
— У мене сидяча робота, тому вело-
сипед — це дуже необхідне кардіо, 
яке тримає серце в тонусі. Головне — 
це міра, і не потрібно займатися 
спортом через силу.
Загалом, для того, щоб було легше 
повернутися до активного способу 
життя після свят, треба просто поча-
ти. У ситуації з велосипедом, то треба 
просто вийти на вулицю і проїхати 
хоча б п’ять метрів, а далі вже як піде.
Для мене є проблемою не самі 
новорічні свята і відпочинок після 
них. Вся справа у погоді. Коли дуже 
холодно і температура сильно міну-
сова, боюсь потрапити на лід. Тому 
ідеальна погода — це плюс один-
два градуси. Коли вже тепліше, ска-
жімо, п’ять-шість градусів, то їздити 
у пуховику зовсім не комфортно.

Руслан Кобялко та Ірина Нетребська кажуть, 
що краще не потрапляти в затяжний «період олів'є». 
Щоб не довелося важко з нього виходити 

ПОСТАВТЕ ЧІТКІ ЦІЛІ 
Äàë³ äóæå âàæëèâî âèáðàòè 

êîíêðåòíó ö³ëü ³ äîòðèìóâàòè-
ñÿ ¿¿.

— Äî ïî÷àòêó òðåíóâàíü ñë³ä 
çðîçóì³òè, íàâ³ùî á³ãàòè, ùî öå 
âàì äàñòü ³ ùî âè õî÷åòå â ðåçóëü-
òàò³ îòðèìàòè, — òðåíåð ðàäèòü 
ïðîâåñòè ³ç ñîáîþ â³äâåðòèé ä³à-
ëîã. — Ö³ë³ ìàþòü áóòè ÷³òêèìè, 
íàïðèêëàä, ñêèíóòè 10 ê³ëîãðàì³â 
äî 10 ÷åðâíÿ àáî ïðîá³ãòè ï³âìà-
ðàôîí ó ñåðïí³ öüîãî ðîêó. ² ó òîé 
ñàìèé ìîìåíò, âîíè ìàþòü áóòè 
ðîçóìíèìè, ÿê³ ðåàëüíî äîñÿãòè. 
Ï³ñëÿ öüîãî ìîæíà ïîñòóïîâîãî 
ðîçïî÷èíàòè òðåíóâàëüíèé ïðîöåñ.

ßêùî äëÿ ëþäåé, ÿê³ á³ãà-
ëè äî ñâÿò, áóäå îïòèìàëüíîþ 
40-õâèëèííà ïðîá³æêà, òî íî-
âà÷êàì ñïî÷àòêó áóäå äîñòàòíüî 
³ 20-õâèëèííîãî á³ãó.

— Öå çàãàëüí³ ðåêîìåíäàö³¿, 
íàãîëîøóþ ùå ðàç, ùî òðåíåð 
ï³äáåðå äëÿ êîæíîãî ³íäèâ³äó-
àëüí³, — ãîâîðèòü ñï³âðîçìîâ-
íèê. — Á³ã òðèâàë³ñòþ 40 õâèëèí 
êîðèñíèé òèì, ùî ÿêðàç ïðîòÿ-
ãîì öüîãî ÷àñó ðîç³ãð³âàºòüñÿ 
ïîâí³ñòþ îðãàí³çì, äîáðå ïðî-
êà÷óºòüñÿ ñåðöå, äîáðå ïî÷èíà-
þòü ïðàöþâàòè ñåðöåâî-ñóäèííà 
³ äèõàëüíà ñèñòåìè ³, â³äïîâ³ä-
íî, ëþäèíà êðàùå ñåáå ïî÷óâàº. 
Ïåðåä òàêîþ ïðîá³æêîþ ìîæíà 
âèïèòè ñêëÿíêó âîäè ê³ìíàòíî¿ 

òåìïåðàòóðè. Ïèòè ÷è íå ïèòè 
ï³ä ÷àñ ñàìîãî á³ãó âæå çàëåæèòü 
â³ä ï³äãîòîâêè á³ãóíà.

НЕ ВАРТО ОДЯГАТИСЯ ДУЖЕ 
ТЕПЛО 

Âàæëèâî çâåðíóòè óâàãó ³ 
íà îäÿã, â ÿêîìó êðàùå âèõî-
äèòè íà çèìîâó ïðîá³æêó. Äëÿ 
÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê ïðèíöèï âèáîðó 
ñïîðòèâíèõ êîñòþì³â ñõîæèé.

— ßêùî íà âóëèö³ òåìïåðàòóðà 
äî ï’ÿòè ãðàäóñ³â òåïëà, äîñòàòíüî 
ìàòè ëîñèíè, ìîæíà âäÿãàòè îä-
ðàçó äâ³ ïàðè, îäí³ òîíåíüê³, äðóã³ 
òðîøêè òåïë³ø³ (ùîá ïåðø³ âáè-
ðàëè â ñåáå âîëîãó, à äðóã³ çáåð³ãà-
ëè òåïëî), — êàæå òðåíåð. — Äàë³ 
àáî òåðìîá³ëèçíó, àáî ìàéêó, àáî 
ôóòáîëêó, ëåãêó êîôòèíêó ³ ïîò³ì 
âæå íàêèäêà, íàïðèêëàä, â³òð³âêó. 
Îäÿãàòè ÷è íå îäÿãàòè øàïêó àáî 
ïîâ’ÿçêó, çàëåæèòü â³ä â³òðó.

Ðóñëàí Êîáÿëêî ï³äêðåñëþº, 
ùî íà ïðîá³æêó íå ïîòð³áíî îäÿ-
ãàòèñÿ äóæå òåïëî.

— ßê ò³ëüêè ìè âèõîäèìî 
íà âóëèöþ, òî ñïî÷àòêó ìàº áóòè 
òðîõè ïðîõîëîäíî, à ïîò³ì êîì-
ôîðòíî, à íå ñïåêîòíî, — êàæå 
â³í. — Êîëè òåìïåðàòóðà âæå ì³íóñ 
ï’ÿòü, òî îáîâ’ÿçêîâî òðåáà îäÿãà-
òè ðóêàâèö³, øàïêó àáî ïîâ’ÿçêó, 
ïîâåðõ îäíèõ ëîñèí ìîæíà îäÿãòè 
øèðîê³ ñïîðòèâí³ øòàíè (âîíè 
íå ïðîïóñêàþòü â³òåð ³ êðàùå òðè-
ìàþòü òåïëî). Ùîäî ñïîðòèâíîãî 
âçóòòÿ, òî ðàäæó á³ãàòè òàê ñàìî, 
ÿê ³ âë³òêó. Òîáòî, ñïîðòèâíèõ 
êðîñ³âîê, â ÿêèõ êîìôîðòíî á³-
ãàòè âë³òêó ÷è âîñåíè, áóäå äî-
ñòàòíüî ³ äëÿ çèìîâèõ òðåíóâàíü. 
Çàìåðçíóòè íåìîæëèâî, àäæå âè 
íå ñòîÿòèìåòå íà ì³ñö³, à âåñü ÷àñ 
áóäåòå ðóõàòèñÿ.

Íàîñòàíîê ìàðàôîíåöü äîäàº, 
ùî äóæå âàæëèâî, ùîá çàíÿòòÿ 
á³ãîì ïðèíîñèëè çàäîâîëåííÿ.

БЕЗ ФАНАТИЗМУ 
Ô³òíåñ-òðåíåðêà ²ðèíà Íåòðåá-

ñüêà òàêîæ ââàæàº, ùî ñóòòº-
âî¿ ð³çíèö³ â çàíÿòòÿõ ñïîðòîì 
äî Íîâîãî ðîêó ÷è ï³ñëÿ íåìàº.

— ßêùî áóëà íåâåëè÷êà ïåðå-
ðâà íà ñâÿòà, òî íàéñêëàäí³øå — 
öå çíîâ óâ³éòè â ðåæèì òðåíó-
âàíü. Ãîëîâíå — íå â³äòÿãóâàòè, 
áî ÷èì äîâøèé ïåð³îä «îë³â‘º», 
òèì ïîò³ì áóäå âàæ÷å ô³çè÷íî, — 
ãîâîðèòü ²ðèíà Íåòðåáñüêà. — 
Áóäü-ÿêå òðåíóâàííÿ ìàº áóòè 
ñêëàäåíå é ïðîäóìàíå â³äïîâ³ä-
íî äî ô³çè÷íèõ ìîæëèâîñòåé ³ 
ï³äãîòîâêè ò³ëà.

Ô³òíåñ-òðåíåðêà çâåðòàº óâàãó 
íà âàãó òà ³íòåíñèâí³ñòü òðåíó-
âàíü.

— Âàãà, ç ÿêîþ âè ïðàöþºòå, 
ìàº áóòè çðó÷íîþ äëÿ âàñ, — êàæå 
âîíà. — ßêùî ãîâîðèòè ïðî àå-
ðîáí³ çàíÿòòÿ (ô³òíåñ, ñòåï-
àåðîá³êà, äæàìï³íã íà áàòóòàõ ³ 
ò. ä.), òî òåìï âèêîíàííÿ âïðàâ 
ìàº áóòè êîìôîðòíèì. Í³êîìó 
ùå íå ïðèíåñëè êîðèñòü òðå-
íóâàííÿ, ï³ñëÿ ÿêèõ âèñòðèáóº 
ñåðöå ³ ïàìîðî÷èòüñÿ â ãîëîâ³.

Ùîá îáðàòè âðàí³øí³é ÷è âå-
÷³ðí³é ÷àñ äëÿ çàíÿòü ñïîðòîì, 
ïîòð³áíî âðàõóâàòè îñîáëèâîñò³ 
îðãàí³çìó.

— ßêùî ëþäèíà æàéâîðîíîê 
³ áåç ïðîáëåì ìîæå ïðîêèíó-
òèñÿ, òî â³ääàâàéòå ïåðåâàãó 
ðàíêîâîìó ÷àñó. ßêùî æ ñîâà, 
òî ÷àñîâèé ïðîì³æîê ìîæå áóòè 
â³ä 17.00 äî 20.00, — êàæå ²ðè-
íà Íåòðåáñüêà — Àëå ïîòð³áíî 
çàïàì’ÿòàòè ãîëîâíå ïðàâèëî — 
áóäü-ÿêå òðåíóâàííÿ ìàº ïðîõî-
äèòè çà äâ³-òðè ãîäèíè äî ñíó.

Ùå îäèí íå ìåíø âàæëèâèé 
àñïåêò — öå ñèñòåìàòè÷í³ñòü. 
Òîìó äëÿ â³ä÷óòíèõ ðåçóëüòàò³â 
³äåàëüíèì áóäå äâà-òðè òðåíó-
âàííÿ íà òèæäåíü.
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Çàðàç ³ñíóº áàãàòî âèä³â ïñèõî-
òåðàï³¿ ³ îñîáëèâîþ ïîïóëÿðí³ñ-
òþ íèí³ êîðèñòóºòüñÿ àðòòåðàï³ÿ. 
Íà äóìêó ïñèõîëîãèí³ Êàòåðèíè 
Êàëàøí³êîâî¿, àðòòåðàï³ÿ º îä-
íèì ³ç íàéåôåêòèâí³øèõ ³ íàé-
åêîëîã³÷í³øèõ âèä³â ë³êóâàííÿ, 
àäæå íàøêîäèòè ëþäèí³ òâîð÷³ñ-
òþ ìàéæå íåìîæëèâî.

— Àðòòåðàï³ÿ — öå âèä ïñèõî-
òåðàï³¿ òà ïñèõîëîã³÷íî¿ êîðåêö³¿, 
ÿêèé çàñíîâàíèé íà òâîð÷îñò³. 
Çà äîïîìîãîþ îáðàçîòâîð÷î-
ãî ìèñòåöòâà ìîæíà âïëèâàòè 
íà ïñèõîåìîö³éíèé ñòàí ³ êîðå-
ãóâàòè ïîâåä³íêó. Àðòòåðàï³ÿ äî-
çâîëÿº ëþäèí³ âèðàçèòè ñåáå ³í-
øèìè «ãîëîñàìè», òèìè, ÿê³ ðî-
çóì³º ï³äñâ³äîìå. Òîáòî ðóõàìè, 
ôîðìàìè, ïëàñòèêîþ, êîëüîðîì, 
ëàíäøàôòîì, ãëèíîþ, — ðîçïî-
â³äàº âîíà. — Îäíèì ³ç ð³çíîâèä³â 
àðòòåðàï³¿ º ëÿëüêîòåðàï³ÿ. Âîíà, 
äî ðå÷³, îäíàêîâî êîðèñíà ÿê ä³-
òÿì, òàê ³ äîðîñëèì.

Ï³ä ÷àñ òåðàï³¿ ìîæíà ñàìî-
ñò³éíî ñòâîðþâàòè ëÿëüêè àáî 
êîðèñòóâàòèñÿ âæå ãîòîâèìè.

— Ä³òè ìîæóòü ïðîºêòóâàòè 
íà ëÿëüêó ñâ³é âíóòð³øí³é ñòàí 
³ ïðîãðàâàòè ïåâí³ ñèòóàö³¿, âè-
ñëîâëþâàòè â³ä ¿¿ ³ìåí³ òå, ùî ¿õ 
õâèëþº. Â³äáóâàºòüñÿ çàì³ùåííÿ, 
à ëÿëüêà ñòàº í³áè äèòÿ÷îþ ìàñ-
êîþ, — ïîÿñíþº Êàòåðèíà Êà-
ëàøí³êîâà. — Ç äîðîñëèìè âñå 
ïðàöþº òàê ñàìî. Íàïðèêëàä, 
ïñèõîëîã ìîæå çàïðîïîíóâàòè 
ëþäèí³ îáðàòè ëÿëüêó, ÿêà, íà ¿¿ 
äóìêó, íàéá³ëüøå ñõîæà íà íå¿, 
¿¿ ïàðòíåðà àáî ÷ëåíà ðîäèíè. 

Ïîò³ì òåðàïåâò ç’ÿñîâóº ïðè-
÷èíó òîãî ÷è ³íøîãî âèáîðó, áî 
ó íüîìó õîâàºòüñÿ äóæå áàãàòî 
âàæëèâîãî.

Ïðîòå á³ëüø åôåêòèâíîþ òå-
ðàï³ºþ âñå æ º ñàìîñò³éíå ñòâî-
ðåííÿ ëÿëüêè.

ßê äîïîìàãàº ëÿëüêîòåðàï³ÿ?
— Ëþäèíà íå ìîæå ñòâîðè-

òè òå, ÷îãî íåìàº ó í³é ñàì³é. 
Âçàãàë³, òåðàï³ÿ çà äîïîìîãîþ 
ëÿëüîê âèêîíóº îäðàçó ê³ëüêà 
âàæëèâèõ çàâäàíü: ñòâîðåííÿ 
íîâîãî «ß-îáðàçó», âèâ³ëüíåí-
íÿ òâîð÷î¿ åíåðã³¿ ³ ìîæëèâ³ñòü 
ïðîæèòè ïî÷óòòÿ òà åìîö³¿, çà-
áëîêîâàí³ ò³ëîì, — ïåðåðàõîâóº 
ëÿëüêîòåðàïåâòêà. — Ñòâîðþþ÷è 
íîâèé çîâí³øí³é ³ âíóòð³øí³é 
«ß-îáðàç», ìè ìîäåëþºìî ð³çí³ 
âèäè «ÿ» ³, í³áè, íàäàºìî ì³êðî-
ôîí ñîá³ «ðåàëüíîìó», «³äåàëü-
íîìó», «ôàíòàñòè÷íîìó» ³ òàê 
äàë³. Ìîæíà òàêèì ÷èíîì ïðî-
æèòè ð³çí³ ñèòóàö³¿, îáñòàâèíè 
é ³ñòîð³¿, ÿê³ íàñ õâèëþþòü, ³ 
ïîáà÷èòè, ÿê áè ìè ä³ÿëè ó íèõ.

Çâåðòàº óâàãó Êàòåðèíà é 
íà åìîö³¿ ³ ïî÷óòòÿ, ÿê³ ëþäè 
áëîêóþòü ïðîòÿãîì ñâîãî æèòòÿ.

— Äëÿ ñòâîðåííÿ ëÿëüîê ìè 
âèêîðèñòîâóºìî ãëèíó, à âîíà 
âåäå íà äóæå ãëèáèíí³ ð³âí³ îñî-
áèñòîñò³ é äîïîìàãàº âèâ³ëüíÿ-
òè åíåðã³þ, ñâ³äîìî ³ íåñâ³äîìî 
ïðèãí³÷åí³ åìîö³¿. Áóâàº, ùî íàñ 
õòîñü ðîç³çëèâ, àëå ìè íå ìàºìî 
ìîæëèâîñò³ îäðàçó â³äðåàãóâàòè, 
ñêàæ³ìî, áî¿ìîñü çâ³ëüíåííÿ, 
ñâàðêè àáî ïðèñîðîìëåííÿ… Íà-
êîïè÷åíà åíåðã³ÿ âñå îäíî êîëèñü 
âèâ³ëüíèòüñÿ íàçîâí³, àëå ï³ä ÷àñ 
òåðàï³¿ öå áóäå ó áåçïå÷íîìó ñå-

ЛЯЛЬКИ ЛІКУЮТЬ ВІД ДЕПРЕСІЇ 
Арттерапія  У сучасному світі через 
шалений темп життя чимало людей 
зустрічається з різними психологічними 
проблемами. Багато хто обирає для 
себе лікування за допомогою творчості. 
Вінницька психологиня Катерина 
Калашнікова розповіла про один із видів 
арттерапії — лялькотерапію, її особливості 
та вплив на ментальне здоров’я

ðåäîâèù³ é çà ñïðèÿòëèâèõ óìîâ, 
êîëè ïîðó÷ º ïñèõîëîã ³ ãðóïà. 
Äî òîãî æ, ï³ä ÷àñ òâîðåííÿ öÿ 
åíåðã³ÿ îäðàçó òðàíñôîðìóºòüñÿ 
ó ä³þ, à öå äóæå êîðèñíî, — êàæå 
Êàòåðèíà Êàëàøí³êîâà. — Òàêîæ 
ï³ä ÷àñ ñòâîðåííÿ ëÿëüêè ìîæóòü 
âèðèíàòè ñïîãàäè, òðàâìàòè÷í³ 
àáî ïðîñòî çàáóò³ ç äèòèíñòâà. 
²íîä³ ëþäèíà íàâ³òü íå ï³äîçðþº, 
ùî ö³ ñïîãàäè äîñ³ ìàþòü íà íå¿ 
âïëèâ. À ùå êîæíà ÷àñòèíà ëÿëü-
êè â³äïîâ³äàº çà ïåâíó ñôåðó, íà-
ïðèêëàä, êîìóí³êàö³þ, îïîðó, 
÷óòòºâ³ñòü, òîæ êîëè âèíèêàþòü 
òðóäíîù³ ç ë³ïëåííÿì ÿêîãîñü 
åëåìåíòó, ìè îáîâ’ÿçêîâî âñå 
ïðîïðàöüîâóºìî, àáè âëàäíàòè 
öåé âíóòð³øí³é êîíôë³êò.

Âàæëèâî, ùî ëÿëüêîòåðàï³ÿ ïî-
çèòèâíî âïëèâàº íà ñàìîîö³íêó.

— Äåõòî äóìàº, ùî íå çäàòåí 

ñòâîðèòè ëÿëüêó, àëå ÿ ïåðåêîíà-
íà, ùî íå ³ñíóº íå òâîð÷èõ ëþäåé. 
Ñòâîðèòè ëÿëüêó ìîæóòü ñïðàâä³ 
âñ³, ãîëîâíå — âåñü ïðîöåñ ðîç-
áèòè íà ìàëåíüê³ êðîêè. Êîëè 
º àëãîðèòì, òî âñå âèõîäèòü, — 
êàæå Êàòåðèíà. — Àáî æ ìîæíà 
çøèòè âåäìåäèêà — öå ùå îäèí 
ö³êàâèé íàïðÿìîê ëÿëüêîòåðàï³¿. 
Äî íüîãî ó ëþäåé çíà÷íî á³ëü-
øèé ñòóï³íü äîâ³ðè, õòî íå â³ðèòü 
ó âëàñí³ ñèëè ñòâîðèòè ëÿëüêó, 
ìîæóòü îáðàòè âåäìåäèêà. Ç íèì 
ïðàöþþòü ò³ ñàì³ ïñèõîëîã³÷í³ 
ìåõàí³çìè, áî â³í ìàº ëþäèíîïî-
ä³áíèé îáðàç: º î÷³, ðóêè, íîãè.

Òàêîæ ó ëÿëüêîòåðàï³¿ àêòèâ³-
çóþòüñÿ äåñòðóêòèâí³ ìîäåë³ ïî-
âåä³íêè, íà ÿê³ ìîæíà çâåðíóòè 
óâàãó ³ çì³íèòè ¿õ.

— Öå ïðîÿâëÿºòüñÿ ï³ä ÷àñ ðî-
áîòè â ãðóï³. Ìè çàâæäè âñå îá-
ãîâîðþºìî, ïðîãîâîðþºìî ñêëàä-
í³ ìîìåíòè ³ ïîò³ì âæå ïðàöþºìî 
àáî ç ïåðôåêö³îí³çìîì, àáî ³ç 
çàçäð³ñòþ, àáî ³ç ïîð³âíÿííÿì. 
², ïðàâäó êàæó÷è, ö³ ïîð³âíÿííÿ 

— Моя історія з ляльками роз-
почалась у 2009 році, а вже 
за рік я почала навчати дітей 
і дорослих, як їх створювати. 
Досить довгий час я справ-
ді ставилась до ляльки, як 
до артоб’єкта, але згодом по-
чала помічати, що створення 
ляльок рятує мене під час кри-
зових моментів власного життя. 
Мені лялька була за психолога, 
до якого я зверталась у склад-
них ситуаціях. Під час навчань і 
творчих студій я побачила, що 
у творенні ляльок дуже багато 
психології, але тоді геть не зна-

ла, що з цим робити. Тому піш-
ла вчитись, здобула другу вищу 
освіту, закінчила магістратуру з 
психології і згодом ще отрима-
ла сертифікат як арттерапевт, — 
розказує Катерина Калашніко-
ва. — Зараз я використовую 
різні види арттерапії, але мені, 
як людині творчій, найцікавіша 
саме лялькотерапія. І, знаєте, 
хтось може не наважитись при-
йти до психолога, але із задово-
ленням прийде створити ляль-
ку, і тут вже можна показати всі 
ї ї можливості з психологічної 
точки зору. Крім того, класична 

лялькотерапія передбачає ро-
боту з текстильними ляльками, 
мотанкам, вузликовими, а ось 
проведення терапії на художніх 
артляльках я не зустрічала. Ми 
під час лялькотерапії створю-
ємо будуарні ляльки — у них 
текстильне тіло, але гомілки й 
передпліччя ліпні, тобто, вони 
рухомі. Такі ляльки можуть 
повертати голову й перебува-
ти у різних позах. Ведмедики 
Тедді теж рухливі. Наразі моя 
лялькотерапія більше про дина-
міку, бо час такий, що справді 
корисно вміти бути гнучкими.

Особистий досвід лялькотерапевтки 

ñåáå ç êèìîñü âèíèêàþòü íàé÷àñ-
ò³øå, — ãîâîðèòü ïñèõîëîãèíÿ. — 
Ëÿëüêîòåðàï³ÿ ÷åñíî çíàéîìèòü 
íàñ ç íàøèìè «ÿ». Ïñèõîëîã³÷í³ 
ìåõàí³çìè ïðîºêö³¿, ³äåíòèô³êà-
ö³¿ ³ çàì³ùåííÿ ö³êàâ³ òèì, ùî ¿õ 
íå ïðèõîâàºø. Ëþäÿì âàæëèâî 
ôîêóñóâàòèñÿ íà ñâî¿õ ðåñóðñàõ, 
åìîö³ÿõ, òàëàíòàõ, â³ä÷óòòÿõ ³ 
âì³òè ¿õ ïðîÿâëÿòè.

Êàòåðèíà ðîçïîâ³äàº, ùî êóðñ 
òåðàï³¿, ÿêèé ïðîâîäèòü âîíà, 
ðîçðàõîâàíèé íà 10 çàíÿòü, òðè-
âàë³ñòþ 3 ãîäèíè êîæåí. Ïðî-
òå ï³ñëÿ ñòâîðåííÿ ëÿëüîê âñå 
íå çàê³í÷óºòüñÿ îäðàçó. Òâîð÷³ñòü 
ïðîäîâæóº ë³êóâàòè.

— Êîæåí êóðñ ëÿëüêîòåðàï³¿ 
çàâåðøóºòüñÿ ñâÿòêîâèì âèïóñ-
êîì, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ìè çâåðòà-

ºìîñü äî ôîòîòåðàï³¿. ß ïðîøó 
âèïóñêíèê³â ï³ä³áðàòè îáðàçè, 
ÿê³ áóäóòü ãàðìîí³þâàòè ç ¿õí³-
ìè ëÿëüêàìè, ³ õòîñü îäÿãàºòüñÿ 
íà êîíòðàñò³, à õòîñü íàâïàêè 
ìàêñèìàëüíî îäíàêîâî. Òóò 
âàæëèâî, ÿê íà ñâ³òëèí³ ëþäè 
áóäóòü âçàºìîä³ÿòè ç ëÿëüêàìè, 
ïðèãîðòàòè ¿õ äî ñåáå ÷è â³äñòàâ-
ëÿòè ÿêîìîãà äàë³, — ðîçïîâ³äàº 
âîíà. — À âæå êîëè ôîòîãðàô³¿ 
ãîòîâ³, ó÷àñíèêè êóðñó îòðèìó-
þòü çàâäàííÿ íàïèñàòè êàçêó ïðî 
ñâîþ ëÿëüêó. Ï³ä ÷àñ êàçêîòåðà-
ï³¿, ñàìå â ä³àëîç³ ç ëÿëüêîþ ëþ-
äèíà ä³çíàºòüñÿ ïðî ñåáå ÷èìàëî 
íîâîãî. Áî çà ³ñòîð³ºþ ëÿëüêè 
çàâæäè õîâàºòüñÿ ïðàâäà ïðî ¿¿ 
àâòîðà. ² ç ö³ºþ ïðàâäîþ òàêîæ 
ìîæíà ïîò³ì ïðàöþâàòè ãëèáøå.

Катерина Калашнікова створює ляльки більше 10 років. Каже, 
що лялькотерапія однаково корисна як і дорослим, так і дітям 

«Äåõòî äóìàº, ùî 
íå çäàòåí ñòâîðèòè 
ëÿëüêó. Àëå öå íå 
ïðàâäà, ÿ ïåðåêîíàíà, 
çðîáèòè ëÿëüêó ìîæóòü 
ñïðàâä³ âñ³» 

Під час лялькотерапії створюють і будуарні ляльки. У них 
текстильне тіло, але гомілки й передпліччя ліпні

ËÀÉÔ
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Два роки тому, 18 грудня 
2018 року, був прийнятий За-
кон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо протидії булінгу 
(цькуванню)». Він визначає по-
няття й типові ознаки булінгу, а та-
кож встановлює адміністративну 
відповідальність за цькування.
Якщо дитині виповнилося 16 ро-
ків, то відповідальність за вчи-
нення булінгу неповнолітньої 
чи малолітньої особи карається 
штрафом від 850 до 1700 гри-
вень або громадськими робота-
ми від 20 до 40 годин. Знущан-
ня, вчинені повторно або групою 
осіб, караються штрафом від 
1700 до 3400 гривень або гро-

мадськими роботами на строк 
від 40 до 60 годин.
Якщо дітям, яких цькують, не ви-
повнилося 16 років, то відпові-
датимуть їхні батьки або особи, 
що їх заміняють. До них засто-
совується покарання у вигляді 
штрафу від 850 до 1700 гривень 
або громадські роботи на строк 
від 20 до 40 годин.
Є покарання за приховування 
фактів булінгу. Якщо керівник 
школи не повідомить поліцію про 
відомі йому випадки цькування 
серед учнів, його оштрафують 
на суму від 850 до 1700 гривень 
або призначать виправні роботи 
на строк до одного місяця з відра-
хуванням до 20% від заробітку.

Яка відповідальність за булінг?

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

Çà äàíèìè ÞÍ²-
ÑÅÔ, êîæåí äðóãèé 
ï³äë³òîê ó ñâ³ò³ ñòàº 
æåðòâîþ íàñèëüñòâà 

â³ä îäíîë³òê³â, çîêðåìà â Óêðà¿-
í³ öÿ ñòàòèñòèêà òîðêàºòüñÿ 24% 
ä³òåé, ÿê³ ç³çíàëèñü ó òîìó, ùî 
ïîòåðïàëè ÷è äîñ³ çàçíàþòü çíó-
ùàíü ó øêîëàõ ÷è äèòñàäêàõ.

Â³ííè÷àíêà Àë³íà Äèêà îäíà 
³ç òèõ, õòî ñòàâ æåðòâîþ áóë³íãó. 
Çàðàç ¿é 23 ðîêè, âîíà âïåâíåíà 
ó ñîá³ òà â³äêðèòà äî íîâèõ çíà-
éîìñòâ â³ííèöüêà ôîòîãðàôèíÿ. 
À ó ñâî¿ 15 íå çíàëà, ÿê ïðîòèñòî-
ÿòè íàñì³øêàì òà îáðàçàì îäíî-
ë³òê³â ³ îáåçö³íþâàëà ñàìà ñåáå.

— ß çàâæäè äîáðå íàâ÷àëàñÿ, 
äå á íå áóëà. Êîëè áóëà øêî-
ëÿðêîþ, ìîÿ ìàìà â÷èòåëþâàëà 
â øêîë³, äå ÿ íàâ÷àëàñü, ³ ìåí³ 
çàâæäè ïðîðîêóâàëè êàð‘ºðó 
â÷èòåëüêè. Ïðîòå ÿ ÷³òêî çíàëà, 
ùî íå õî÷ó ³ íå áóäó âèêëàäà÷åì. 
Îäíà ç ïðè÷èí — ì³é áîëþ÷èé 
äîñâ³ä øê³ëüíîãî áóë³íãó, — ðîç-
ïîâ³äàº Àë³íà. — Âñå ïî÷àëîñÿ 
ó äåâ’ÿòîìó êëàñ³, ìåí³ íàïðè-
ê³íö³ ðîêó ìàëè äàòè â³äçíàêó 
çà íàâ÷àííÿ. ß ïàì'ÿòàþ ñèòóà-
ö³þ, ÿê îäíîêëàñíèö³ ï³ñëÿ åê-
çàìåíó ïðèéøëè ³ ïî÷àëè íàïî-

ëåãëèâî ö³êàâèòèñÿ, ÷îìó æ öå 
ìåí³ äàâàòèìóòü â³äçíàêó. Âîíè 
çãóðòóâàëèñÿ ³ ãîâîðèëè, ùî 
ÿ íå ã³äíà ¿¿. Çíàºòå, òà ìåí³ öþ 
â³äçíàêó âçàãàë³ íå õîò³ëîñÿ, öå 
ëèøå âèòðà÷åí³ íåðâè. Îäíà ç ä³-
â÷àò äî ìåíå ïèñàëà, ùî, ÿêùî 
ìåíå ïîáà÷èòü, òî ïåðåëàìàº ðóêè 
³ íîãè. Äî ìåíå ï³äõîäèëè ç ð³çíè-
ìè íå ïðèºìíèìè ñëîâàìè, ³ ó òîé 
ìîìåíò ÿ íå çíàëà, ùî ¿ì ñêàçàòè. 
Ìåíå, íà÷å ïàðàë³çóâàëî, ÿ òîä³ ùå 
íå âì³ëà â³äñòîþâàòè ñåáå.

Êîëè æ ìàìà Àë³íè ó øêîë³ ïî-
÷àëà ðîçáèðàòèñÿ ó ö³é ñèòóàö³¿, 
òî îäíîêëàñíèêè çáóíòóâàëèñÿ ³ 
íå ãîâîðèëè ç ä³â÷èíîþ âçàãàë³.

— Áóëà âèëèòà òîííà áðóäó 
òèìè ëþäüìè, ÿêèõ ÿ ââàæàëà 
äðóçÿìè, ÿêèì ÿ äàâàëà ñïèñó-
âàòè ³ ä³ëèëàñü ñåêðåòàìè. Íàé-
á³ëüø ï³äñòóïíèì â÷èíêîì ç òèõ 
óñ³õ ñòàëî òå, ùî ìåí³ íà òîé 
ìîìåíò ïîäîáàâñÿ îäèí ç îäíî-
êëàñíèê³â, ³ ä³â÷àòà, ÿê³ âèð³øè-
ëè ïðèéòè äî ìåíå íà ðîçáîðêè 
äîäîìó, àã³òóâàëè ³ éîãî ïðèéòè 
ðîçáèðàòèñÿ, ÷îìó ìåí³ äàþòü 
â³äçíàêó, — ïðîäîâæóº Àë³íà. — 
Ò³ ä³â÷àòà áóëè ç á³ëüø áàãàòèõ 
ñ³ìåé ³, ìîæëèâî, öå òåæ âïëèíó-
ëî. Àäæå ó ìî¿õ áàòüê³â íå áóëî 
ìîæëèâîñòåé êóïóâàòè ìîäíèé 
îäÿã, ÿêèé ÿ õîò³ëà. ² ÷åðåç öå 
òåæ áóëè íàñì³øêè.

«ЗА ЩО ВОНИ ТАК ЗІ МНОЮ?» — 
ПРО ШКІЛЬНИЙ БУЛІНГ  
Не можна мовчати  Булінг нині — 
непоодиноке явище. Він може мати 
форми образ, залякування чи групового 
ігнорування. Вінничанка Аліна розповіла 
нам про свій досвід шкільного булінгу та 
вдалого виходу зі стану жертви. Разом з 
психологинею розібралися, як говорити 
з дітьми про булінг та що робити, аби 
захистити дитину від цькувань у школі 

Äðóç³â ó ìåíå íå áóëî, ìî¿ìè 
íàéêðàùèìè ñóïóòíèêàìè áóëè 
êíèãè. ² ïîêè îäíîêëàñíèö³ õî-
äèëè íà äèñêîòåêè, òî ÿ â÷èëà-
ñÿ âäîìà. Ïåðåæèâàëà âñ³ ö³ íà-
ñì³øêè ÿ òîä³ ñêëàäíî. Ïëàêàëà 
³ âïàëà ó ñòàí æåðòâè. Ïîñò³éíî 
äóìàëà: «Çà ùî âîíè òàê ç³ ìíîþ? 
Âîíè æ ìî¿ äðóç³».

Çà ñëîâàìè Àë³íè, ¿¿ ï³äòðè-
ìóâàëè áàòüêè, ïðîòå íå â³äâåëè 
äî ïñèõîëîãà, ùî âàðòî á áóëî, 
íà ¿¿ äóìêó. Ó 21 ð³ê ä³â÷èíà ñàìà 
ï³øëà äî ïñèõîòåðàïåâòêè, ÿêà 
äîïîìîãëà ¿é ðîç³áðàòèñÿ ç óñ³-
ìà îáðàçàìè, ÿê³ íàêîïè÷èëèñÿ 
ó øêîë³.

— Ó ìåíå º çíàéîì³, ÿê³ â÷è-
íèëè ñàìîãóáñòâî ÷åðåç áó-
ë³íã. Öå ðåàëüíî ñåðéîçíà ïðî-
áëåìà, ïðî ÿêó òðåáà ãîëîñíî 
ãîâîðèòè. Áàòüêàì ïîòð³áíî âè-
õîâóâàòè äèòèíó òàê, ùîá âîíà 
çìîãëà â³äñòîÿòè ñâîþ äóìêó ³ 
ïîçèö³þ, à íå ëèøå ïðèíîñèëà 
ãàðí³ îö³íêè, — ïðîäîâæóº ä³â÷è-
íà. — À ùå íàäçâè÷àéíî âàæëèâî 
â÷àñíî çâåðòàòèñÿ äî ïñèõîëîãà. 
Çàðàç ÿ âåäó áëîã ó ñîöìåðåæ³, 
äå çîêðåìà ðîçïîâ³äàþ ïðî ñâ³é 
äîñâ³ä øê³ëüíîãî áóë³íãó, ùîá 
ÿêîìîãà á³ëüøå ëþäåé çàäóìà-
ëèñÿ ïðî öþ ïðîáëåìó.

Зараз Аліні 23 роки, вона впевнена у собі та відкрита 
до нових знайомств вінницька фотографиня. А у свої 
15 не знала, як протистояти насмішкам та образам однолітків 

Про те, як зрозуміти, що ваша 
дитина стала жертвою булінгу і 
що робити у такому випадку по-
говорили з психологинею Кате-
риною Данилевською.
— Варто розуміти, що психоло-
гічний булінг школяр може від-
чувати не лише від однолітків, 
а й від вчителів. Щодо фізичного 
булінгу, то він існує здебільшого зі 
сторони інших дітей, — говорить 
психологиня. — Причин появи 
булінгу до дитини є безліч, але, 
якщо говорити загалом, то він ви-
никає через особливості стосунків 
між дитиною і іншою дитиною чи 
групою дітей.
За словами Катерини Данилев-
ської, шкільний булінг зазвичай є 
груповим. Таким, що має глядачів 
і тих, хто підтримує дитину-агре-
сора. Часто підставою булінгу є 
особливості зовнішності дитини, 
наприклад, носіння окулярів. 
У підлітків — проблемна шкіра, 
наявність або відсутність грудей 
у дівчат. Або ж цькувати можуть 

через психологічні характерис-
тики, якщо дитина є дуже спо-
кійною чи сором’язливою.
Булінг зазвичай з'являється через 
те, що це легкий спосіб здобути 
популярність, самостверджую-
чись за рахунок інших.
— Ознаки булінгу різноманітні, 
перелічу найпопулярніші з них: 
дитина виглядає більш пригні-
ченою, ніж вона є. Може від-
мовлятися дивитися в очі та 
говорити про шкільні справи. 
Ознакою може бути зміна хар-
чової поведінки, зацікавлен-
ня комп'ютерними іграми чи 
тривале сидіння вдома, — каже 
психологиня. — У підлітків — за-
цікавлення алкоголем, цигарками 
чи наркотиками. Дівчата можуть 
починати носити балахоннистий 
одяг і соромитися одягати те, що 
справді подобається. Звичайно, 
це не вичерпний перелік ознак.
Як розповідає Катерина, поясню-
вати про булінг потрібно просто 
та спокійно.

— Булінг відрізняється від зви-
чайної сварки тим, що це три-
ває довго та на постійній основі. 
Пояснюючи дитині про булінг, ви 
можете запропонувати метафору, 
що булінг, як солодка манна каша 
з ложкою перцю, яку тобі щодня 
кидають, — продовжує психоло-
гиня. — Що робити батькам? Для 
початку можна позбавити дитину 
ролі жертви. Тобто говорити, що 
вона не слабка і не жертва, а про-
сто заручник ситуації. Здебільшо-
го прихід батьків до школи ситу-
ацію й справді може погіршити. 
Іноді причиною булінгу є зовнішні 
обставини, то у такому випадку 
можна змінити школу. А у деяких 
випадках причинами булінгу є 
особливості самої дитини, її не-
здатність постояти за себе, тому 
зміна школи нічого не змінить. 
В першу чергу варто звернутися 
до хорошого психолога. Адже 
дитина виросте і в університеті 
чи на роботі буде те ж саме по-
вторюватися.

«Булінг, як солодка манна каша з ложкою перцю» 

«Ó ìåíå º çíàéîì³, ÿê³ 
â÷èíèëè ñàìîãóáñòâî 
÷åðåç áóë³íã. Öå 
ðåàëüíî ñåðéîçíà 
ïðîáëåìà, ïðî ÿêó òðåáà 
ãîëîñíî ãîâîðèòè» 
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РЕКЛАМА

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ó ë³êàðí³, êóäè 
äîñòàâèëè ãâàðä³é-
öÿ, êîíñòàòóâàëè 
³íñóëüò. Íà æàëü, 

âðÿòóâàòè 44-ð³÷íîãî â³éñüêîâî-
ãî íå âäàëîñÿ. 6 ñ³÷íÿ ïîíàä ñòî 
ïîáðàòèì³â ïîëêó ²âàíà Áîãóíà 
ïî ÷åðç³ ï³äõîäèëè äî òðóíè, àáè 
â³ääàòè îñòàííþ øàíó ñòàðøîìó 
ïðàïîðùèêó.

Óïðîäîâæ òðüîõ äí³â íà ïëàöó 
ïîëêó áóâ ïðèñïóùåíèé Äåðæàâ-
íèé ïðàïîð. Öå áóëî çðîáëåíî 
íà çíàê æàëîáè çà â³éñüêîâèì. 
Êîìàíäèð ÷àñòèíè ïîëêîâíèê 
Áîãäàí Âàêóëêî ï³ä ÷àñ øèêó-
âàííÿ çàïðîïîíóâàâ âøàíóâàòè 

ïàì'ÿòü ïîáðàòèìà õâèëèíîþ 
ìîâ÷àííÿ.

— Ãâàðäéö³ — ëþäè íåáàãàòî-
ñë³âí³, — ðîçïîâ³äàº ïðåñ-îô³öåð 
ïîëêó êàï³òàí Ìèêîëà Êîâàëü. — 
Ò³, ç êèì ãîâîðèâ ïðî ñòàðøîãî 
ïðàïîðùèêà Ãëóõàíþêà, íàçèâà-
ëè éîãî íàäçâè÷àéíî íàä³éíîþ 
ëþäèíîþ. ßê â óìîâàõ áîéîâèõ 
ä³é, òàê ³ â ìèðíîìó æèòò³. Ùå 
ãîâîðèëè, ùî ÷îëîâ³ê ìàâ çîëî-
ò³ ðóêè. Âäîìà â íüîãî âñå áóëî 
äî ëàäó. ² âñå öå çðîáëåíî íèì 
îñîáèñòî. Ñèíè äîïîìàãàëè. 
Äëÿ íèõ áàòüêî áóâ ïðèêëàäîì 
ó âñüîìó.

Æóðíàë³ñò RIA ñï³ëêóâàâñÿ 
ç ²âàíîì Ãëóõàíþêîì ìèíóëî¿ 
âåñíè. Éîãî äðóæèíà Íàòàë³ÿ 
òàêîæ ñëóæèòü ó ïîëêó ²âàíà 

СЕРЦЕ ГВАРДІЙЦЯ ЗУПИНИЛОСЯ 
ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ З ВІЙНИ 
Біль  Напередодні Святвечора рідні 
і побратими прощалися зі старшим 
прапорщиком з Калинівського полку 
Нацгвардії Іваном Глуханюком. Він 
одним з перших поїхав захищати країну 
від окупантів у 2014-му. Надалі такі 
відрядження повторювалися кожен рік. 
Серце не витримало пережитого…

Áîãóíà, ³ ñòàðøèé ñèí ãâàðä³-
ºöü ðàçîì ç áàòüêîì ³ ìàìîþ. 
Äî ðå÷³, ïàí³ Íàòàë³ÿ ðîçïîâ³ëà, 
ùî ïåðåéøëà íà ñëóæáó ó Íàöã-
âàðä³þ çà ïðèêëàäîì ÷îëîâ³êà, 
à ñèí Ðîìàí íàñë³äóâàâ áàòüê³â. 
Æ³íêà ïðîäîâæóº ñëóæèòè çà öè-
â³ëüíîþ ñïåö³àëüí³ñòþ, âîíà ìàº 
ô³íàíñîâó îñâ³òó. Ñèí çàê³í÷èâ 
òåõí³÷íèé êîëåäæ, çàî÷íî íàâ÷à-
ºòüñÿ ó íàö³îíàëüíîìó òåõí³÷íî-
ìó óí³âåðñèòåò³. Éîãî ìîëîäøèé 
áðàò, äèâëÿ÷èñü, ÿê ñòàðø³ äðóæ-
íî çáèðàþòüñÿ íà ñëóæáó, óæå 
çàÿâèâ, ùî â³í òåæ ï³äå ó Íàöã-
âàðä³þ. Ïîêè ùî â³í íàâ÷àºòüñÿ 
ó øêîë³.

Ãëóõàíþê³â ïðîâîäæàº ³ çóñòð³-
÷àº ç³ ñëóæáè ùå îäèí ÷ëåí ¿õíüî¿ 
ñ³ì’¿. Ñàìå òàê âîíè íàçèâàþòü 
â³â÷àðêó íà êëè÷êó Ãåðäà. ̄ õí³ ñó-
ñ³äè ðîçïîâ³äàþòü, ùî ïðèáëèçíî 
ç 16-¿ ãîäèíè Ãåðäà çàéìàº ïîñò 

á³ëÿ âîð³ò ³ òåðïëÿ÷å ÷åêàº ïî-
âåðíåííÿ ãîñïîäàð³â. Âåñü öåé 
÷àñ ñîáàêà àí³ ðóø ç ì³ñöÿ. Îöå 
â³ðíî ñëóæèòü! Ñóñ³äàì âèäíî ç³ 
ñâîãî îá³éñòÿ. Âåñü ÷àñ äèâóþòüñÿ 
òîìó, íàñê³ëüêè íàä³éíèì ìîæå 
áóòè ÷îòèðèëàïèé äðóã.

Ïðî â³â÷àðêó ìîæíà ïèñàòè 
îêðåìó ³ñòîð³þ. Ãâàðä³ºöü Ãëó-
õàíþê ïðèâ³ç ¿¿ ç ðàéîíó áîéîâèõ 
ä³é. Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ îäíîãî ³ç 
çàâäàíü â îäíîìó ç áóäèíê³â ¿¿ 
çíàéøëè ïîðàíåíîþ. Ñòàðøèé 
ïðàïîðùèê íå çì³ã çàëèøèòè òâà-
ðèíó. Ðîçóì³â, ùî ïðîïàäå. Ïñà 
ï³äë³êóâàëè. Â³â÷àðêà íå â³äõîäè-
ëà â³ä ²âàíà. Çàáðàâ ç ñîáîþ, êîëè 
ïîâåðòàâñÿ äîäîìó. Ùîïðàâäà, 
ïåðåä òèì çàïèòàâ ïî òåëåôîíó 
ó ñâî¿õ, ÷è âîíè íå ïðîòè, àáè 
ïðèâ³ç ñîáàêó.

Óæå òóò, ó ìèðíîìó æèòò³, â³-
â÷àðêà ïåðåæèëà ùå îäíó òðàãå-

ä³þ. Êîëè ó Êàëèí³âö³ âèáóõíóëè 
ñêëàäè ç áîºïðèïàñàìè, Ãåðäà ç 
òàêîþ ñèëîþ ãîðíóëàñÿ äî ãîñ-
ïîäàð³â, ùî ñëîâàìè íå ïåðå-
äàòè. Ãëóõàíþêè õâèëþâàëèñÿ, 
àáè ç ñîáàêîþ ÷îãîñü íå ñòàëîñÿ 
ñòðàøíîãî.

Íèí³ ó òâàðèíè çíîâ â î÷àõ ïî-
âíî ñìóòêó. Ãåðäà ðîçóì³º, ùî 
ñòàëîñÿ íåïîïðàâíå. Âåëèêå ãîðå 
çâàëèëîñÿ íà öþ äðóæíó ïàòð³î-
òè÷íó ðîäèíó. Ïðîòÿãîì 21 ðîêó 
²âàí Ãëóõàíþê ñëóæèâ ó Êàëè-
í³âö³. Ñëóæèâ â³ðîþ ³ ïðàâäîþ. 
Éîãî ³ì'ÿ áóäå âïèñàíå ó Êíèãó 
ïîøàíè ïîëêó. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìèâ ïðåñ-îô³öåð Ìèêîëà Êîâàëü. 
Â³í òàêîæ óòî÷íèâ, ùî ñòàðøèé 
ïðàïîðùèê ïåðøèé ç îñîáîâîãî 
ñêëàäó ïîëêó ñåðåä òèõ, õòî ïî-
ìåð ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ³ç çîíè áî-
éîâèõ ä³é. Ùå ï’ÿòåðî ãâàðä³éö³â 
çàãèíóëè íà Äîíáàñ³.

Ще одна сумна звістка надійшла 
у Немирівський район. У районі 
Операції Об’єднаних сил (ООС) 
померла військова Вікторія Сло-
бодянюк. Її серце зупинилося 
8 січня.
Про це йдеться у повідомленні 
на сайті облдержадміністрації. 
Пані Вікторії у нинішньому році 
мало виповнитися тільки 30. Не-
вимовно сумно говорити про те, 

що у жінки залишилося двоє до-
нечок. Одній з них 10 років, інша 
на два роки молодша. Мати ви-
ховувала їх одна. Діти залиши-
лися з її батьками-пенсіонерами.
Поховають загиблу у рідному 
селі Вовчок Немирівського ра-
йону. Обставини смерті військо-
вої, яка служила за контрактом, 
уточнюються, йдеться у повідо-
мленні на сайті ОДА.

Сиротами залишилися дві донечки 

Дружна патріотична родина Глуханюків. Іван Глуханюк з дружиною Наталією та сином Романом 

ÂÒÐÀÒÀ
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UA:ПЕРШИЙ 

06.00, 06.00, 10.55, 03.35 Енеїда 
06.30 М/ф «Зерно» 
06.40 М/ф «Казка про доброго носорога» 
06.50 М/ф «Лисичка з качалкою» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 02.15, 05.25 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

01.30, 02.45 Суспiльна студiя 
09.30, 00.15 Т/с «Гранд готель» l  
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 23.35, 02.40, 05.50 Спорт 
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. VI етап. 

Спринт 10 км, чоловiки 
16.50 Д/ц «Дикi тварини» 
17.25 Нашi грошi 
18.55, 23.45 Д/ц «Супер-чуття» 
19.55, 21.45 Д/ц «Боротьба за виживання» 
20.25 Д/с «Дика прогулянка» 
22.10 Д/с «Свiт дивовижних тварин» 
04.25 Д/ф «Тi, що вiрнi» 

1+1 

05.35, 09.25, 03.55 «Життя вiдомих 
людей» 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 04.50 

ТСН 
11.15 Х/ф «Дядько Бак» 
13.10, 01.05 Х/ф «Супернянь» s  
14.55, 02.30 Х/ф «Супернянь - 2» s  
17.10 Т/с «Жiнка» l  
20.15 Х/ф «Мiсiя неможлива: Наслiдки» s  
23.00 Х/ф «Найкращий стрiлець» s  

IНТЕР 

05.25 «Слiдство вели... з Леонiдом 
Канiвським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2» l  
12.25 Т/с «Квартира невинних» l  
14.40, 15.35 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий випадок» 
18.00, 19.00, 02.50 Ток-шоу «Стосується 

кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа» s  
22.00 «Мiсце зустрiчi. Новий рiк» 
04.55 «Телемагазин» 

ICTV 

04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика! 
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30 Факти 
04.55 Т/с «Вiддiл 44» s  
05.40, 10.05, 00.45 Громадянська 

оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

Костянтином Стогнiєм 
12.05, 13.15 Х/ф «Ультрафiолет» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.10, 16.15, 21.20 Т/с «Нюхач» l  
16.25 Х/ф «Людина-павук» 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.10 Секретний фронт 
23.05 Х/ф «Пiслявесiльний розгром» s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.20, 15.00 Орел i решка 
08.20 Варьяти l  
09.20 Х/ф «Снiгова королева» 
13.00 Кохання на виживання s  
17.00, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «Ерагон» 
23.00 Х/ф «Багряний пiк» n  
01.20 Т/с «Сирена» s  
02.22 Служба розшуку дiтей 
02.30 Зона ночi 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.20 

Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.40, 04.10 Реальна мiстика 
12.40, 15.30, 05.30 Т/с «Фiлiн» s  
17.00 Iсторiя одного злочину s  
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна» 
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5» s  
23.10, 02.10 Т/с «Компаньйонка» l  

СТБ 

05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
08.55 «Битва екстрасенсiв» s  
11.50 Т/с «Слiпа» l  
14.40, 17.50 Т/с «Слiд» s  
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.25 «Хата на тата» l  
20.20, 22.25 Т/с «Папаньки» l  
01.10 Т/с «Анна - детектив» l  

НTН 

05.00, 04.55 «Top Shop» 
06.15 М/ф «Малюк i Карлсон» 
07.05 М/ф «Парасолька на модному курортi» 
07.50, 16.50, 21.10, 02.20 «Випадковий 

свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.50 

«Свiдок» 
09.00 Х/ф «Без права на провал» 
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.50 «Таємницi кримiнального свiту» 
14.40, 03.45 «Речовий доказ» 
18.20 «Вартiсть життя» 
22.30 Т/с «Нарко» n  
00.50 «Легенди бандитської Одеси» 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 19.45, 

21.15, 22.15, 23.15 Одного разу пiд 
Полтавою 

08.45, 19.15, 20.45 Сiмейка У 
09.45, 22.45 Країна У. Новий рiк 
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька i Володька 
11.45, 23.45 Казки У 
12.15 М/ф «Книга життя» 
14.00, 16.15 Панянка-селянка 
15.00, 17.15 4 весiлля 
00.15 Країна У 
01.15 Рятiвники 
02.15 Щоденники Темного s  
03.45 Вiталька 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45, 16.25 Лiтературно-кулiнарне шоу 

«Енеїда» 
10.35 Х/ф «Шестеро мандрують по свiту» 

Це історія про щире кохання 
принцеси Ели та музиканта Яспера. 
Пара вже давно разом і мріє на-
решті одружитися, але для цього 
їм потрібно отримати благословен-
ня самого короля. Як виявилося, 
зробити це зовсім не просто.

11.45, 17.15 Буковинськi загадки 
12.00, 13.10 Суспiльна студiя 
13.00, 21.00 Новини з UA ПЕРШОГО 
15.00 Українська абетка Всесвiт. 

Першосвiт 
15.10 Додолики 
15.20 М/ф «Де Ти, Мiй Кiнь?» 
15.30 М/ф «Парасолька На Полюваннi» 
15.40 М/ф «Паперовий Змiй» 
15.45 Кiношкола вдома 
15.55 М/ф”Найголовнiший Горобець» 
16.05 М/ф «Дерево i кiшка» 
16.15 Лайфхак українською 
17.00, 20.40 ТНВ 
17.20 Д/ц «Боротьба за виживання» 
17.45 Д/ф «Свiт дивовижних тварин» 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Недалечко 
19.50 ЗмiниТи 
20.05 Разом 
21.25 Задача з зiрочкою 
21.30 Слiд шахти 
21.45 Пишемо iсторiю 
22.00 Д/ф «Вердикт iсторiї» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.00 «Зiрковi гурмани» 
08.30 «Планета кiно» 
09.00 «Глобал 3000» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30, 18.30 «Мобiльний репортер» 
10.45 «Життя в цифрi» 
11.00, 17.30, 20.10 т/с 
12.20 «Цiкаво» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Мiсто над Бугом» 
15.00 «Дивнi Дива» 
16.15 т/с «Суто англiйськi вбивства» 
17.05 «Свiт тварин» 
18.40 «Територiя рiшень» 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00, 06.00, 03.35 Енеїда 
06.30 М/ф «Казки про машини» 
06.40 М/ф «Як козаки на весiллi гуляли» 
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 02.15, 05.25 Новини 
07.05, 08.05, 12.00, 13.10, 18.20, 01.30, 

02.45 Суспiльна студiя 
09.00 Божественна Лiтургiя Православної 

Церкви України 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 23.35, 02.40, 05.50 Спорт 
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. VI етап. 

Спринт 7,5 км, жiнки 
16.45 Д/ц «Дикi тварини» 
18.55, 23.45 Д/ц «Супер-чуття» 
19.55 Д/ц «Боротьба за виживання» 
20.25 Д/с «Дика прогулянка» 
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях 
22.10 Д/с «Свiт дивовижних тварин» 
00.15 Т/с «Гранд готель» l  
04.25 Д/ф «Сходи Якова» 

1+1 

05.40, 09.25 «Життя вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 04.55 

ТСН 
11.15 Х/ф «Бетховен» 
13.00 К/к «Бетховен 2» 
14.50 Х/ф «Бетховен 3» 
17.10 Т/с «Жiнка» l  
20.15 Х/ф «Лицар дня» s  
22.20 Х/ф «Спiвучасник» s  
00.45 Х/ф «Особлива думка» 
03.05 Х/ф «Найкращий стрiлець» s  

IНТЕР 

05.25, 22.10 «Слiдство вели... з Леонiдом 
Канiвським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2» l  
12.25 Т/с «Квартира невинних» l  
14.40, 15.35 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий випадок» 
18.00, 19.00, 03.20 Ток-шоу «Стосується 

кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа» s  
23.55 Т/с «Згадати молодiсть 5» l  
01.55 Х/ф «Повiсть про перше кохання» 

ICTV 

04.15 Скарб нацiї 
04.20 Еврика! 
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44» s  
05.35, 00.50 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

Костянтином Стогнiєм 
10.05 Секретний фронт 
11.50, 13.15 Х/ф «6 днiв» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.15, 21.20 Т/с «Нюхач» l  
16.20 Х/ф «Людина-павук-2» 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.10 Анти-зомбi Прем’єра 
23.00 Х/ф «Засiдка» n  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.20, 15.00 Орел i решка 
08.20, 02.20 Варьяти l  
09.00 Х/ф «Подорож до 

центру Землi» l  
12.50 Кохання на  виживання s  
17.00, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «Оз: Великий та Могутнiй» 
23.50 Х/ф «Залiзний лицар» n  
02.55 Служба розшуку дiтей 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.40, 03.20 Реальна мiстика 
12.40, 15.30 Т/с «Фiлiн» s  
17.00 Iсторiя одного злочину s  
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна» 
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5» s  
23.10, 02.10 Т/с «Доля обмiну не 

пiдлягає» l  

СТБ 

05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.55 Т/с «Коли ми вдома. Нова iсторiя» 
08.55 «Битва екстрасенсiв» s  
12.50 Т/с «Слiпа» l  

У містичному серіалі СТБ Сліпа не-
зряча провидиця із села допомагає 
звичайним людям побороти відчай 
і знайти вихід зі складних життєвих 
ситуацій

14.40, 17.50 Т/с «Слiд» s
Коли інші безсилі, на допомогу 
приходить ОСА. Серіал СТБ 
Слід розповідає про роботу 
спецагентства, яке займається 
виключно особливо складними 
злочинами.  

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.25 «Хата на тата» l  
20.20, 22.25 Т/с «Папаньки» l  
01.10 Т/с «Анна - детектив» l  

НTН 

05.55 М/ф «Казка про царя Салтана» 
07.25 М/ф «Iвасик-Телесик» 
07.50, 16.50, 21.10, 02.40 «Випадковий 

свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.05 

«Свiдок» 
09.00 Х/ф «Нiчна пригода» 
10.50, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.50 «Вартiсть життя» 
14.45, 03.15 «Речовий доказ» 
18.20, 03.45 «Правда життя» 
22.30 Т/с «Нарко» n  
00.35 «Легенди бандитської Одеси» 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 19.45, 

21.15, 22.15, 23.15 Одного разу пiд 
Полтавою 

08.45, 19.15, 20.45 Сiмейка У 
09.45, 22.45 Країна У. Новий рiк 
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька i Володька 
11.45, 23.45 Казки У 
12.15 М/ф «У пошуках Дорi» 
14.00, 16.15 Панянка-селянка 
15.00, 17.15 4 весiлля 
00.15 Країна У 
01.15 Рятiвники 
02.15 Щоденники Темного s  
03.45 Вiталька 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
08.55 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.00, 19.50 ЕкоЛюди 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Країна пiсень 
10.35 Х/ф «Бiляночка та Розочка» 
11.45, 17.15 Буковинськi загадки 
12.00, 13.10 Суспiльна студiя 
13.00, 21.00 Новини з UA ПЕРШОГО 
15.00 Пiщана казка 
15.10 Додолики 
15.20 М/ф «Дiвчинка Та Зайцi» 
15.30 М/ф «Хто в лiсi хазяїн?» 
15.40 М/ф”Горщик-Смiхотун» 
15.50 М/ф «Про Кiшку, Яка Упала З Неба» 
16.00 М/ф «Бегемот та Сонце» 
16.05 Лайфхак українською 
16.25 Лiтературно-кулiнарне шоу «Енеїда» 
17.00, 20.40 ТНВ 
17.20 Д/ц «Боротьба за виживання» 
17.45 Д/ф «Свiт дивовижних тварин» 
18.45 Street Схiд 
20.05 На схiдному фронтi 
21.25 Задача з зiрочкою 
21.30 Слiд шахти 
21.45 Пишемо iсторiю 
22.00 Д/ф «Вердикт iсторiї» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.00 «Зiрковi гурмани» 
08.45 «Ульотне вiдео» 
09.05 «ЄвроМакс» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30, 18.30 «Мобiльний репортер» 
11.00, 17.30, 20.10 т/с 
12.20 «Цiкаво» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Мiсто над Бугом» 
15.00 «Дивнi Дива» 
16.15 т/с «Суто англiйськi вбивства» 
17.05 «Свiт тварин» 
18.40 «Зворотнiй зв’язок» 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00, 06.00, 10.55, 03.35 Енеїда 
06.30 М/ф «Курча в клiтиночку» 
06.40 М/ф «Як козаки наречених виручали» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 02.15, 05.25 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

01.30, 02.45 Суспiльна студiя 
09.30, 00.15 Т/с «Гранд готель» l  
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 23.35, 02.40, 05.50 Спорт 
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. VI етап. 

Естафета 4х7,5 км, чоловiки 
16.50 Д/ц «Дикi тварини» 
17.25 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Свiт дикої природи» 
19.55, 21.45 Д/ц «Боротьба за виживання» 
20.25 Д/с «Дика прогулянка» 
22.10 Д/с «Свiт дивовижних тварин» 
23.45 Д/ц «Супер-чуття» 

1+1 

05.00 «Свiтське життя. 2020» 
05.50, 09.25 «Життя вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 ТСН 
11.15 Х/ф „Бетховен 3“ 
13.05 Х/ф «Бетховен 4» 
14.55 Х/ф «Бетховен 5» 
17.10 Т/с «Жiнка» l  
20.15, 21.50, 23.20 «Лiга смiху» 
01.00 Х/ф «Джек Рiчер» s  
03.10 Х/ф «Спiвучасник» s  

IНТЕР 

05.25, 23.10 «Слiдство вели... з Леонiдом 
Канiвським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2» l  
12.25 Т/с «Квартира невинних» l  
14.40, 15.35, 00.55 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий випадок» 
18.00, 01.50 «Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Сутичка» s  
03.20 «Чекай на мене. Україна» 

ICTV 

04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика! 
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 00.45 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44» s  
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

Костянтином Стогнiєм 
10.05, 20.10 Дизель-шоу l  
11.50, 13.15, 01.10 Т/с «Вижити за будь-яку 

цiну» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Скетч-шоу «На трьох» s  
14.00 Х/ф «Ультрафiолет» s  
15.40, 16.15 Х/ф «Людина-павук-3: 

Ворог у тiнi» s  
18.45 Факти. Вечiр 
22.45 Скетч-шоу «На трьох-9» 16+ Прем’єра 
23.45 Скетч-шоу «На трьох-8» s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.20 Орел i решка 
08.20, 01.00 Варьяти l  
10.00 Х/ф «Незвичайнi пригоди Адель 

Блан-Сек» s  
12.30 Дiти проти зiрок 
14.00 Суперiнтуїцiя l  
17.00 Х/ф «Страшилки» s  
19.10 Х/ф «Темна вежа» l  
21.00 Х/ф «Час вiдьом» s  
23.00 Х/ф «Залiзний рацарь 2» n  
02.45 Служба розшуку дiтей 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 02.35 

Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.45 Т/с «Порушуючи правила» l  
14.40, 15.30 Т/с «Мама моєї дочки» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна» 
22.00, 23.10, 02.10 Т/с «Я заплачу завтра» 
03.25 Х/ф «Пiгулка вiд слiз» s  
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СТБ 

05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.25 Т/с «Коли ми вдома. Нова iсторiя» 
07.15 «Битва екстрасенсiв» s  
15.25, 17.50 Т/с «Слiпа» l  

У містичному серіалі СТБ Сліпа не-
зряча провидиця із села допомагає 
звичайним людям побороти відчай 
і знайти вихід зі складних життєвих 
ситуацій

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини» 
20.20, 22.25 Т/с «Кохання. Побiчний 

ефект» l  
00.50 Т/с «Анна - детектив» l  

НTН 

05.45 М/ф «Мауглi» 
07.00 М/ф «Про кiшку, яка упала з неба» 
07.55, 17.25, 21.10, 02.30 «Випадковий 

свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.00 

«Свiдок» 
09.00 Х/ф «На вiйнi як на вiйнi» 
10.50, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.50, 04.00 «Правда життя» 
14.45, 03.30 «Речовий доказ» 
16.50 «Нашi права» 
18.20 «Таємницi свiту» 
22.30 Т/с «Нарко» n  
00.30 «Легенди бандитської Одеси» 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 19.45, 

21.15, 22.15, 23.15 Одного разу пiд 
Полтавою 

08.45, 19.15, 20.45 Сiмейка У 
09.45, 22.45 Країна У. Новий рiк 
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька i Володька 
11.45, 23.45 Казки У 
12.15 М/ф «У пошуках Немо» Риба-клоун, 

звати якого Марлін — батько-
одинак, який виховує Немо, свого 
єдиного сина. Марлін, уже втратив-
ши в океані кохану дружину, пере-
живає, що з Немо, у якого один 
плавник більший за інший...

14.00, 16.15, 02.15 Панянка-селянка 
15.00, 17.15 4 весiлля 
00.15 Країна У 
01.15 Рятiвники 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Вiдтiнки України 
10.35 Х/ф «Спiваюче дзвiнке деревце» 
11.45, 17.15 Буковинськi загадки 
12.00, 13.10 Суспiльна студiя 
13.00, 21.00 Новини з UA ПЕРШОГО 
15.00 Українська абетка Всесвiт. 

Першосвiт 
15.10 Додолики 
15.20 М/ф «Рукавичка» 
15.30 М/ф «Цап Та Баран» 
15.40 М/ф «Чому Зникла Шапка-

Невидимка» 
15.45 Кiношкола вдома 
15.55 М/ф «Жар-Птиця» 
16.05 М/ф «Як Песик I Кошеня Мили Пiдлогу» 
16.15 Лайфхак українською 
16.25 Лiтературно-кулiнарне шоу 

«Енеїда» 
17.00, 20.40 ТНВ 
17.20 Д/ц «Боротьба за виживання» 
17.45 Д/ф «Свiт дивовижних тварин» 
18.40 Невiдомi Карпати 
19.50 Сильнi 
20.05 Разом 
21.25 Люди Є 
21.45 Пишемо iсторiю 
22.00 Д/ф «Вердикт iсторiї» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.00 «Зiрковi гурмани» 
08.45 «Ульотне вiдео» 
09.05 «ЄвроМакс» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30 «Мобiльний репортер» 
11.00, 17.30, 20.10 т/с 
12.20 «Цiкаво» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Мiсто над Бугом» 
15.00 «Дивнi Дива» 
16.15 т/с «Суто англiйськi вбивства» 
17.05 «Свiт тварин» 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00, 06.00, 10.55, 03.35 Енеїда 
06.30 М/ф «Кульбаба - Товстi Щоки» 
06.40 М/ф «Як козаки iнопланетян зустрiчали» 
06.50 М/ф «Козлик та його горе» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 02.15, 05.25 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

01.30, 02.45 Суспiльна студiя 
09.30 Т/с «Гранд готель» l  
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 23.55, 02.40, 05.50 Спорт 
15.20, 00.00 Погода 
15.40 Бiатлон. Кубок свiту. VI етап. 

Естафета 4х6 км, жiнки 
17.00 Д/ц «Дикi тварини» 
18.55 Д/ц «Свiт дикої природи» 
19.55 Д/ц «Боротьба за виживання» 
20.25 Д/с «Дика прогулянка» 
21.45 Х/ф «Поки ти ходив на побачення» l 
00.10 Д/ф «З України до Голлiвуду» 
04.25 Д/ф «Висота 307.5» l  

1+1 

05.05, 19.30 ТСН 
05.50, 07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Свiт навиворiт» 
18.30, 20.15 «Вечiрнiй квартал» 
21.15 «Жiночий квартал» 
23.10, 00.10 «Свiтське життя» 
01.10, 02.25, 03.45 «Лiга смiху» 

IНТЕР 

05.15 Х/ф «Чотири нуль на користь Тетянки» 
06.50 Х/ф «Том Сойєр» 
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 Х/ф «Кортик» 
15.15 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi» 
17.10, 20.30 Т/с «Її чоловiки» l  
20.00, 02.30 «Подробицi» 
22.15 «Концерт Олени Ваєнги» 
00.50 Х/ф «Вiн, вона i я» 
03.00 «Орел i Решка. Шопiнг» 

ICTV 

05.10 Скарб нацiї 
05.15 Еврика! 
05.25 Факти 
05.50 Т/с «Копи на роботi» l  
07.50 Скетч-шоу «На трьох» s  
10.05, 13.00 Т/с «Нюхач» l  
12.45 Факти. День 
13.50 Х/ф «Нова людина-павук» s  
16.10 Х/ф «Нова людина-павук-2: Висока 

напруга» s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Черепашки-нiндзя-2» l  
21.05 Х/ф «Хижак» (2018) s  
23.00 Х/ф «Хижаки» s  
00.55 Х/ф «Унiверсальний солдат-4» n  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.20, 01.05 Варьяти l  
07.50, 10.00 Орел i решка 
12.10 У кого бiльше? l  
14.10 М/ф «Angry Birds в кiно» 
16.00 М/ф «Angry Birds в кiно 2» 
18.00 Х/ф «Асистент вампiра» s  
20.00 Х/ф «Боги Єгипту» l  
23.00 Х/ф «Багряний пiк» n  
02.50 Зона ночi 

УКРАЇНА 

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.30, 05.30 Реальна мiстика 
09.05 Х/ф «Нульовий цикл» l  
11.10, 15.20 Т/с «Несолодка помста» l  
16.00, 20.00 Т/с «Се ля вi» 
21.00 Шоу «Маска» 
23.00, 02.15 Музична платформа: 

Найкраща пiсня року 
01.45 Телемагазин 

СТБ 

05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.25 Т/с «Коли ми вдома. Нова iсторiя» 
07.20, 10.55 Т/с «Папаньки» l  
09.30 «Неймовiрна правда про зiрок» 
17.05 «Хата на тата» l  
19.00 «Звана вечеря» l  
01.20 Х/ф «Маска Зорро» 

НTН 

05.00, 04.50 «Top Shop» 
06.00 Х/ф «Протистояння» 
13.25 «Легенди карного розшуку» 
15.40, 04.00 «Випадковий свiдок» 
18.05 «Переломнi 80-тi» 
19.00, 03.25 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Принцеса на бобах» 

Життя Ніни Шереметьєвої 
зосереджене навколо проблеми 
виживання. Вона працює у 
декількох місцях, миючи посуд. 
Живе собі також успішний 
бізнесмен. У нього є все, окрім 
гарного прізвища.

21.40 Х/ф «Арсен Люпен» s  
00.10 Х/ф «Iрландець» s  
02.15 «Втеча. Реальнi iсторiї» 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.35 М/ф «Велика Мандрiвка» 
12.10 Х/ф «Дивак» 
13.55 Х/ф «Везунчик» 
15.40 М/ф «Курча Цiпа» 
17.15 М/ф «Життя комах» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу пiд 

Полтавою 
19.30, 21.30 Танька i Володька 
20.30, 22.30 Сiмейка У 
23.00 Казки У 
00.00 Країна У 
01.00 Панянка-селянка 
02.50 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.45 «Край пригод» 
08.00, 09.00 Новини з UA ПЕРШОГО 
08.15 Ранок на Суспiльному. Дайджест 
08.25 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.15 Сьогоднi. Головне 
09.45 Д/с «Дика прогулянка» 
10.40 Лiтературно-кулiнарне шоу 

«Енеїда» 
11.40 Д/ф «Малевич» 
13.10 Плiч - о- плiч 
13.35 Я вдома 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 М/ф «Як Козаки Наречених Виручали» 

Серія про морські пригоди козаків, 
що ганяються за піратами, які 
знову викрали козачок. Гонитва 
проходить через колоритні старо-
давні держави: Стародавню Грецію, 
Давній Єгипет, Індію, і завершу-
ється на острові піратів. Тут козаки 
показують себе у незвичному 
амплуа виконавців етно-джазу. 
На початку фільму події розпо-
чинаються зі свята Івана Купала, де 
українки ворожать про судженого.

14.40 М/ф «Лис I Дрiзд» 
14.45 М/ф «Лежень» 
15.00 М/ф» «Ходить Гарбуз По Городу 
15.05 Додолики 
15.20 Цикл „Українська абетка всесвiт 

першосвiт“ 
15.25 «Шо? Як?» 
15.50 Пишемо iсторiю 
16.00 Маршрутом змiн 
16.15 Антропологiя 
16.40, 20.40 Плiч-о-плiч 
16.55 ЕкоЛюди 
17.00 Х/ф «Iосиф Прекрасний. Намiсник 

фараона», 2 с. 
18.30 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiдтiнки України 
19.45 Життя пiслязавтра 
21.00 Д/с «Секрети iсторiї. Портрети» 1 - 

Агата Крiстi - непокiрна 
королева злочину 

22.05 Розсекречена iсторiя 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.00 м/ф 
08.50 «Дитляндiя» 
09.30 «У гарнiй формi» 
10.00 «Новини» 
10.30 «Зворотнiй зв’язок» 
11.00, 19.50 «На часi» 
11.20 «Шалена десятка» 
11.30 «Багатi i знаменитi» 
11.40 «Зiрковi гурмани» 
12.10 «У свiтi цiкавого» 
13.30, 15.30 х/ф 
15.00 «Твоє життя» 
17.30 «Цiкаво» 
19.00 «Таємницi та загадки» 
20.30 «Постфактум» 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00, 06.00, 02.20 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.35, 01.55, 

03.40, 05.35 Новини 
07.15 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
07.35 М/ф «Йшов трамвай 9» 
07.45 М/ф «Знайда» 
07.50 М/ф «Казка про бiлу крижинку» 
08.05 Д/ц «Супер - чуття. Особливий загiн» 
09.00 Божественна Лiтургiя Православної 

Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя Української 

Греко-Католицької Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Українi 
13.25 Бiатлон. Кубок свiту. VI етап. Мас-

старт 15 км, чоловiки 
14.15 Телепродаж 
14.50 Країна пiсень 
15.55 Бiатлон. Кубок свiту. VI етап. Мас-

старт 12,5 км, жiнки 
16.40 Студiя «Бiатлон» 
17.00 Древнi невидимi мiста 
18.10 Д/ц «Неймовiрне мiсто» 
19.05 Д/с «Масштабнi iнженернi помилки» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої природи» 
21.25 Д/ц «Боротьба за виживання» 
22.00, 04.05 Х/ф «Халепа на 5 баксiв» s  
00.00, 01.45 Погода 

1+1 

05.00, 19.30 ТСН: «ТСН-Тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.25 «Свiт навиворiт» 
10.00 Х/ф «Мiсiя неможлива: 

Протокол Фантом» s  
12.25 Х/ф «Мiсiя неможлива: Нацiя iзгоїв» s  
14.50 Х/ф «Мiсiя неможлива: Наслiдки» s  
17.20 Х/ф «Лицар дня» s  
21.00 Х/ф «Ковбої проти прибульцiв» s  
23.15 Х/ф «Самотнiй рейнджер» 
02.05 Х/ф «Бетховен 4» 

IНТЕР 

05.15 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi» 
06.55 Х/ф «Пригоди Гекльберрi Фiна» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00 «Iнше життя» 
11.55 Т/с «Речдок. Особиста справа» s  
16.20 Т/с «Детектив Ренуар» l  
19.30, 20.30 Х/ф «Агата Кристi. Кривий 

будиночок» l  
20.00 «Подробицi» 
22.15 Х/ф «Неможливе» n  
00.05 «Речдок» 

ICTV 

04.50 Скарб нацiї 
05.00 Еврика! 
05.10 Факти 
05.35 Теорiя змови 
07.20 Бiльше нiж правда 
08.10 Анти-зомбi 
09.00 Секретний фронт 
09.55 Громадянська оборона 
10.50, 13.00 Т/с «Таємнi дверi» s  
12.45 Факти. День 
14.50 Х/ф «Хижак» (2018) s  
16.45 Х/ф «Черепашки-нiндзя-2» l  
18.45 Факти тижня 
21.10 Х/ф «Напролом» s  
22.55 Х/ф «Iнший свiт-5: Кровна помста» s
00.30 Х/ф «Засiдка» n  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 08.00 Kids» Time 
06.05 М/ф 
06.10 М/ф «Губка Боб. Життя на сушi» 
08.05 У кого бiльше? l  
10.00 Х/ф «Ерагон» 
12.10 Х/ф «Асистент вампiра» s  
14.40 Х/ф «Боги Єгипту» l  
17.00 Х/ф «Рiччi-багач» 
19.00 Х/ф «Бiлоснiжка: Помста гномiв» 
21.00 Х/ф «Червона Шапочка» s  
23.00 Х/ф «Казка казок» n  

УКРАЇНА 

06.50 Реальна мiстика 
09.10 Т/с «Вiр менi» l  
13.15 Т/с «Забута жiнка» s  
17.00, 21.00 Т/с «Встигнути все виправити» s  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою 
23.00, 02.15 Т/с «Мама моєї дочки» l  

СТБ 

05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова iсторiя» 
06.50 Т/с «Папаньки» l  
15.10 «Хата на тата» l  
19.00 «Слiдство ведуть екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  
22.10 «Я соромлюсь свого тiла» s  
00.05 «Таємницi ДНК» s  

НTН 

05.50 Х/ф «Мiльйони Ферфакса» 
07.25 «Будьте здоровi» 
08.05 «Страх у твоєму домi» 
11.40 Х/ф «Принцеса на бобах» 
13.40 Х/ф «Благочестива Марта» 
16.30 Х/ф «Арсен Люпен» s  
19.00 Х/ф «Справа Румянцева» 
21.00 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд погонi» 
22.30 Х/ф «Бiлий слон» n  
00.20 Х/ф «Iрландець» s  

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
11.45 Х/ф «Осляча шкура» 
12.55 Х/ф «Стоптанi туфельки» 
14.05 Х/ф «Попелюшка» 
15.15 М/ф «У пошуках Дорi» 
17.05 М/ф «У пошуках Немо» 

Риба-клоун, звати якого Марлін 
— батько-одинак, який виховує 
Немо, свого єдиного сина. Марлін, 
уже втративши в океані кохану 
дружину, переживає, що з Немо, 
у якого один плавник більший за 
інший, станеться щось страшне, 
тому він зі всіх сил піклується 
про сина. 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу пiд 
Полтавою 

19.30, 21.30 Танька i Володька 
20.30, 22.30 Сiмейка У 
23.00 Казки У 
00.00 Країна У 
01.00 Панянка-селянка 
02.00 Щоденники Темного s  

UA:ВIННИЦЯ 

07.45 Край пригод 
08.00 Новини з UA ПЕРШОГО 
08.15 Ранок на Суспiльному. Дайджест 
08.30 Д/ц Планета iнновацiй 
08.55 Новини ( з UA ПЕРШОГО) 
09.00 Божественна Лiтургiя Православної 

Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя Української 

Греко-Католицької Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Українi 
13.30 Вiдтiнки України 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 М/ф «Як Козаки На Весiллi Гуляли» 
14.40 М/ф «Найголовнiший Горобець» 
14.45 М/ф «Жар-Птиця» 
15.00 М/ф «Паперовий Змiй» 
15.05 Додолики 
15.20 Цикл «Українська абетка всесвiт 

першосвiт» 
15.25 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.00, 20.40 Плiч-о-плiч 
16.30 Разом 
17.00 Д/ф «Северин Наливайко. Остання 

битва!» 
18.30 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Обличчя 
19.45 На схiдному фронтi 
21.00 Д/ф «Гiдра» 
22.15 Д/ц «Масштабнi iнженернi помилки» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.30 м/ф 
09.00 «Фокус Європи» 
09.30 «Мегаполiси» 
10.00 «Цiкаво» 
10.30 «На часi» 
11.00 «Свiт тварин» 
11.40 «Дитляндiя» 
12.00 «Знаменитi гурмани» 
12.30 «Планета кiно» 
13.00 «Дива свiту» 
13.30, 19.30 х/ф 
15.30 «Карнавали планети» 
16.30 «Пiд iншiм кутом» 
17.00 «Цiкавий свiт» 
18.30 «Постфактум» 
19.15 «Зворотнiй зв’язок»

15 січня 16 січняСУБОТА

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
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Голова обласної письменницької 
організації Вадим Вітковський 
повідомив RIA, що вручення 
премій Степана Руданського таки 
відбудеться в Калинівці. За його 
словами, є домовленість з об-
ласним департаментом культури 
про те, що церемонію проведуть 
після послаблення карантин-
них заходів. Можливо, це буде 
на початку лютого.
Звичайно, все буде відбуватися, 
як кажуть, у вужчому колі. Учас-

ників не буде стільки, як у по-
передні роки.
Лауреатами премії Степана Ру-
данського цього разу стали: двоє 
авторів гумористичних творів 
з Києва — Микола Юрчишин, 
до речі, наш земляк, родом з 
Ялтушкова Барського району 
(за книгу «Нічний приблуда»), 
та Сергій Коваль (за книгу «Пе-
реВибране»), а також вінничанка 
Олена Вітенко (за книги «У своїй 
Європі» і «Всяко жнеться»).

Премію вручать після послаблення карантину 

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Íàâ³òü ó ñåë³ 
Õîìóòèíö³ Êàëè-
í³âñüêîãî ðàéîíó, 
äå íàðîäèâñÿ ïîåò, 

íå áóëî òðàäèö³éíèõ óðî÷èñòîñ-
òåé. Íàãàäàºìî, ìàéáóòí³é ìàé-
ñòåð ñëîâà ç'ÿâèâñÿ íà ñâ³ò 6 ñ³÷-
íÿ 1834 ðîêó. Ïîõîâàíèé ó ßëò³. 
Ìîãèëè áàòüê³â ó Õîìóòèíöÿõ. 
Áàòüêî ïîåòà ñëóæèâ ñâÿùåíè-
êîì ó ì³ñöåâ³é öåðêâ³. Ïîõîâàëè 
éîãî á³ëÿ õðàìó, òàì æå é ìîãèëà 
äðóæèíè, òîáòî ìàòåð³ Ñòåïàíà 
Ðóäàíñüêîãî.

Öåðêâà íå çáåðåãëàñÿ. Íà ¿¿ 
ì³ñö³ øêîëà. Êîëåêòèâ øêîëè ³ 
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè äîãëÿäàþòü ì³ñöÿ 
ïîõîâàííÿ. Ïîðó÷ ìóçåé ïîåòà. 
Àëå íå â áàòüê³âñüê³é õàò³. ̄ ¿ âæå 
íåìà. Äëÿ ìóçåþ çáóäóâàëè îêðå-
ìå ïðèì³ùåííÿ.

ОБМЕЖИЛИСЯ 
ПОКЛАДАННЯМ КВІТІВ 

Ñòàðîñòà ñåëà Õîìóòèíö³ Îêñà-
íà Ìóäðèê ðîçïîâ³ëà RIA, ùî 
íèí³ áàãàòî îäíîñåëü÷àí õâîð³º. 
Ñåðåä íèõ º âàæêîõâîð³. Òîìó 
íå ñòàëè çáèðàòè ëþäåé ó êëóá³, 
ÿê öå áóëî ùîðîêó.

— Îáìåæèëèñÿ ïîêëàäàííÿì 
êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíèêà Ðóäàíñüêî-
ìó, — êàæå ïàí³ Îêñàíà. — Ïðè-
íåñëè áóêåòè òàêîæ äî ìîãèë 
éîãî áàòüê³â.

Óïåðøå çà áàãàòî ðîê³â ó Õî-
ìóòèíöÿõ ó äåíü íàðîäæåííÿ 
çíàíîãî çåìëÿêà íå ñì³ÿëèñÿ â³ä 

ñëóõàííÿ éîãî ñï³âîìîâîê.
Êð³ì Õîìóòèíåöü, äåíü íàðî-

äæåííÿ Ðóäàíñüêîãî ùîðîêó â³ä-
çíà÷àëè ó Êàëèí³âö³. Ïðîâîäèëè 
ñâÿòî, ùî âæå ñòàëî âñåóêðà¿í-
ñüêèì. Ó ñ³÷í³ ñâÿòà íå áóäå. Ïðî 
öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê äèðåêòî-
ðà ðàéîííîãî Áóäèíêó êóëüòóðè 
Âàñèëü Îñòðîâñüêèé.

НЕ СТРИЖУСЯ, ЧЕКАЮ…
Âàñèëü Îñòðîâñüêèé áàãàòî 

ðîê³â âèêîíóº ðîëü Ñòåïàíà Ðó-
äàíñüêîãî, áî ñõîæèé íà ñâîãî 
çåìëÿêà. ² íå ò³ëüêè òîìó. Ëþáèòü 
«ïðèïåð÷åíå» ïîåòè÷íå ñëîâî. 
Ìàéñòåðíî âèêîíóº òâîðè Ðó-
äàíñüêîãî, ³íøèõ ïîåò³â-ãóìî-
ðèñò³â. Íåîäíîðàçîâî ïåðåìàãàâ 
íà ð³çíèõ êîíêóðñàõ ÷èòö³â.

Àáè ìàòè çà÷³ñêó, ÿê ó Ðóäàí-
ñüêîãî, ùå ç îñåí³ îáìèíàº ïåðó-
êàðíþ. Êàæå, òðåáà, ùîá âîëîññÿ 
â³äðîñëî.

— Ðàí³øå öå â³äáóâàëîñÿ 
øâèäøå, — óñì³õàºòüñÿ ÷îëî-
â³ê. — Òåïåð äîâîäèòüñÿ ÷åêàòè 
ê³ëüêà ì³ñÿö³â. Óæå çðîçóì³ëî, 
ùî òàêîãî ñâÿòà, ÿê ðàí³øå, 
íå áóäå. Îäíàê ïðî âñÿê âèïàäîê 
íåõàé ðîñòå ÷óïðèíà, à ðàïòîì 
ùîñü çì³íèòüñÿ.

Çàïèòóþ ó ñï³âðîçìîâíèêà, äå 
çáåð³ãàºòüñÿ éîãî êîñòþì, â ÿêî-
ìó âèõîäèòü çóñòð³÷àòè ãîñòåé 
íà ñâÿò³ Ðóäàíñüêîãî?

— Âèñèòü ó øàô³ â ðîáî÷îìó 
êàá³íåò³ Áóäèíêó êóëüòóðè, — 
êàæå ïàí Âàñèëü. — Òåæ ÷åêàº. 
Ò³ëüêè îäèí ðàç îäÿãàâ. Â³í íî-
âåíüêèé. Øèëè äî ìèíóëîð³÷íî-

І СМІХ, І СЛЬОЗИ У ЗЕМЛЯКІВ 
СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО 
Конкурс  Уперше за багато років 
земляки Степана Руданського не збиралися 
на свято гумору і сатири у день народження 
поета. На заваді святу став коронавірус. 
Однак конкурс на краще виконання творів 
Руданського все-таки провели. Творче 
змагання відбулося в онлайн-форматі. 
Наймолодшому учаснику десять років, 
найстаршій — вісім разів по десять

ãî ñâÿòà. Ïîñòàðàëèñÿ íàø³ ìàé-
ñòðèí³ ç Êàëèí³âñüêîãî àòåëüº.

Âàñèëü Îñòðîâñüêèé — îäèí ç 
ó÷àñíèê³â æóð³ ðàéîííîãî êîí-
êóðñó ãóìîðó Ñòåïàíà Ðóäàíñüêî-
ãî. Éîãî îðãàí³çîâóº Áóäèíîê 
êóëüòóðè, äèðåêòîð ÿêîãî Ìàð³ÿ 
Øåëåøêî. Êð³ì íèõ, îö³íþº âè-
ñòóïè ó÷àñíèê³â òàêîæ Ñâ³òëàíà 
Êðèêóí, âîíà õóäîæí³é êåð³âíèê 
Áóäèíêó êóëüòóðè, ñàìà ïèøå ãó-
ìîðåñêè.

Ó ìèíóë³ ðîêè ó÷àñíèêè ïðè-
¿æäæàëè â ðàéîí ³ ç³ ñöåíè äå-
ìîíñòðóâàëè ñâîº âì³ííÿ äåêëà-
ìóâàòè ãîñòð³ ðÿäêè çåìëÿêà.

Íèí³øíüîãî ðîêó êîíêóðñ 
îðãàí³çóâàëè â îíëàéí-ôîðìàò³. 
Ó÷àñíèêè çàïèñóâàëè íà â³äåî 
ñâî¿ âèñòóïè. Ïîò³ì íàäñèëàëè 
¿õ äî æóð³. Òåïåð ¿õí³ âèñòóïè 
ìîæíà ïåðåãëÿíóòè â ²íòåðíå-
ò³ íà ñòîð³íö³ ó ãðóï³ «Ñòåïàí 
Ðóäàíñüêèé». ¯¿ ñòâîðèâ Âàñèëü 
Îñòðîâñüêèé.

СИДИШ МЕЖИ ПОДУШКАМИ І 
ВІРША ЧИТАЄШ 

Ìàéæå 20 â³äåîñþæåò³â íàä³-
ñëàëè íà êîíêóðñ øàíóâàëüíèêè 
òâîð÷îñò³ Ñòåïàíà Ðóäàíñüêîãî. 
Îêðåì³ íàñåëåí³ ïóíêòè ïðåä-
ñòàâëÿëè ïî äâîº-òðîº ó÷àñ-
íèê³â. Îäí³ ÷èòàëè â³ðø³, ³íø³ 
ðîç³ãðóâàëè ñöåíêè çà îïèñàíèì 
ñþæåòîì.

Çà ñëîâàìè Âàñèëÿ Îñòðîâñüêî-
ãî, íàéìîëîäøîìó ó÷àñíèêó áóëî 
10 ðîê³â, íàéñòàðø³é — â³ñ³ì ðà-
ç³â ïî äåñÿòü.

×èòö³ îäÿãàëè ñâÿòêîâå óêðà-
¿íñüêå âáðàííÿ. Çàïèñè ðîáèëè 
íà ôîí³ âèøèâîê àáî îáñòàâ-
ëÿëè ê³ìíàòó ó ñòàðîâèííîìó 
íàðîäíîìó ñòèë³. Âñå öå áðàëî 
äî óâàãè æóð³.

Çã³äíî ç óìîâàìè êîíêóðñó, 
êîæåí ìàâ âèêîíàòè äâà òâîðè: 
îäèí Ñòåïàíà Ðóäàíñüêîãî, äðó-
ãèé êîãîñü ç ³íøèõ ïîåò³â-ãóìî-
ðèñò³â àáî âëàñíèé.

ßê ñêàçàëà ªâãåí³ÿ Êðàâ÷óê 
ç ñåëà Ìîí÷èíö³, äëÿ íå¿ âäî-
ìà âèñòóïàòè êðàùå, àí³æ ¿õàòè 
â ðàéîí. Â Êàëèí³âêó ìîãëà á ³ 
íå ïî¿õàòè. Âäîìà äîáðå. Ñèäèø 
ñîá³, ÿê ïàíÿíêà, ìåæè ïîäóø-
êàìè, ³ â³ðøà ÷èòàºø. Íà ñöåíó 
ïîäóøêè íå â³çüìåø.

Ïàí³ ªâãåí³ÿ íàéñòàðøà ó÷àñ-
íèöÿ êîíêóðñó. Çà âèêîíàííÿ 
ñï³âîìîâêè Ðóäàíñüêîãî «Áàáà 

â öåðêâ³» ³ âëàñíî¿ ãóìîðåñêè ¿¿ 
âèçíàëè ïåðåìîæíèöåþ ó ñòàð-
ø³é â³êîâ³é ãðóï³.

Ïåðøå ì³ñöå ïîñ³ëà òàêîæ Ìà-
ðèíà Ìàéñòðóê ç Äðóæåëþá³âêè 
çà âèêîíàííÿ ãóìîðåñêè Ðóäàí-
ñüêîãî «Âîðîíà ³ ëèñ».

Ùå îäíå ïåðøå ì³ñöå ó ñâî-
¿é â³êîâ³é êàòåãîð³¿ ðîçä³ëèëè 
íàâï³ë äâîº þíàê³â Áîãäàí Ãî-
ðóïàé ³ Þð³é Êèðè÷óê ³ç ñåëà 
Ñòàðèé Ïèê³â. Õëîïö³ ðîç³-
ãðàëè ñöåíó íà ãóìîðèñòè÷-
íèé òâ³ð Ðóäàíñüêîãî «Öèãàí 
³ îã³ðêè».

Íàãàäàºìî ñþæåò: öèãàí âíî-
÷³ çàáðàâñÿ äî ãîñïîäàðÿ êðàñòè 
îã³ðêè. Ïðîñèòü «Áëèñíå, Áîæå, 
áëèñíå». Íó, ãîñïîäàð ³ áëèñíóâ 
éîìó ëîìàêîþ ïî ñïèí³.

Äàë³ çëîäþæêà ïåðåõèòðèâ 
ãîñïîäàðÿ.

— Îé, áàòå÷êó, ãîëóá÷èêó, ÷è-
í³òü òå, ùî çíàºòå, ò³ëüêè ïðîøó 
âàñ, ïàíîò÷å, çà ïë³ò íå êèäàé-
òå, — ïðîìîâëÿº îäèí ç ó÷àñíèê³â 
êîíêóðñó.

— Îò æå êèíó, á³ñ³â ñèíó! — 
÷óº ó â³äïîâ³äü.

Ï³äíÿâ öèãàíà íà ðóêè òà é 
÷åðåç ïë³ò êèíóâ.

Öèãàí ÿê çàðåãî÷å: «Ìåí³ æ 
òîãî áðàêóâàëî, ñïàñèá³, ïàíîò÷å».

Ñåðåä íàéìîëîäøèõ ó÷àñíèê³â 
ïåðåìîæöåì âèçíàëè Ïàâëà Áà-
òåíêà ç Ïèñàð³âêè.

Василь Островський багато років виконує роль Степана Руданського, бо схожий на свого 
земляка. Цього року йому не довелося зустрічати гостей на святі 

ßê ñêàçàëà ªâãåí³ÿ 
Êðàâ÷óê, äëÿ íå¿ 
âäîìà âèñòóïàòè 
êðàùå:«Ñèäèø ñîá³ 
ìåæè ïîäóøêàìè, 
â³ðøà ÷èòàºø»
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ОВЕН 
Захоплення захопленням, 
а скорочувати дистанцію 
не завжди безпечно. Поста-
райтеся не потрапити в чергові 
тенета, якщо ви ще не виріши-
ли, що дійсно закохані.

ТЕЛЕЦЬ 
Ви користуєтеся успіхом, вам 
доведеться почути визнання 
в любові. У вівторок не сидіть 
вдома, в дружній компанії 
ви зможете познайомитися з 
цікавою людиною. 

БЛИЗНЮКИ 
Розберіться в своїх уподо-
баннях, пора б уже перестати 
плутати закоханість і дружні 
стосунки. Схоже, ви знаєте, 
чого хочете. І ваш обранець, 
нарешті, зможе вам це дати.

РАК 
Майже весь тиждень без-
хмарний і прекрасний. Але 
у вихідні можливі не зовсім 
приємні непорозуміння. По-
даруйте що-небудь приємне 
коханій людині, і вона все 
вам простить.

ЛЕВ 
Особисте життя в даний мо-
мент у вас сповнене тривог 
і протиріч. Кохана людина 
може проявити легковаж-
ність по відношенню до вас, 
що виб'є вас із колії. Не таїть 
від неї образи, краще вже 
з'ясувати стосунки.

ДІВА 
Розвиток ваших стосунків буде 
багато в чому залежати від тих 
рішень, які вам належить при-
йняти зараз. Краще слухати 
серце, ніж щось робити з 
розрахунку. Субота і неділя — 
вдалі дні для побачень.

ТЕРЕЗИ 
Настає досить бурхливий і 
непередбачуваний час в осо-
бистому житті. Знайомства, 
побачення, флірт — все це 
цілком ймовірно. Ви можете 
опинитися на порозі запамо-
рочливого роману. 

СКОРПІОН 
Ви повинні боротися за свою 
любов, дарувати подарун-
ки і надавати знаки уваги. 
П'ятниця і субота — пре-
красна пора для незабутніх 
романтичних зустрічей.

СТРІЛЕЦЬ 
Успіх завжди окрилює, ви 
зараз дуже популярні. Вам 
є з чого вибирати. У неділю 
не виключене приємне зна-
йомство.

КОЗЕРІГ 
Усі негаразди можуть ви-
рішитися самі собою, якщо ви 
залишите спроби переробити 
кохану людину на свій лад. 
Не тисніть, найчастіше про-
хання сильніше наказу.

ВОДОЛІЙ 
Ви зможете втримати крихку 
рівновагу в непростих стосун-
ках, якщо не станете ревнува-
ти. Субота — вдалий день для 
спільного відпочинку.

РИБИ 
Від вас будуть потрібні 
конкретні слова і не менш кон-
кретні дії. Якщо ви і далі будете 
грати з коханою людиною 
в мовчанку, вона цілком може 
вирішити, що байдужа вам.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 13-19 СІЧНЯ

Психотерапевтка переконана, перше, що мають 
зробити пари, які відчули кризу взаємин — це 
чесно відповісти собі на питання, чи дійсно 
вони хочуть ці стосунки зберігати або рятувати.
— Кожен з подружжя має розуміти, заради 
чого вони борються, що стосунки їм дають і 
що можуть дати у майбутньому. І головне чес-
но запитати, що у цих стосунках продовжує їх 
тримати найбільше, — говорить Ольга Муха. — 
Якщо люди готові дати одне одному другий 
шанс, то кожен мусить почати з себе. Потрібно 
не чекати, а першому пропонувати якісь шляхи 
до порозуміння. Можна цікаво провести час, 
сходити вдвох до кав’ярні, піти на справжню 
прогулянку, а не як завжди в магазин чи на ба-
зар… Можна шукати спільні інтереси, заново 

знайомитись, читати літературу, проводити 
час разом, а не поряд.
Варіантом і першим кроком для порятунку сім’ї 
може стати психотерапія. І тут багато людей 
скажуть: «Жили ми якось без неї». І ключовим 
словом тут буде саме «якось». По допомогу 
частіше звертаються молоді пари, але корис-
ною вона буде і для тих, хто у шлюбі двадцять 
і більше років.
— У кожної сім’ї є власні ресурси для подолання 
труднощів, але якщо вони вже вичерпані, якщо 
самостійно впоратись не вдається, то краще 
звернутися до психотерапевта — емоційно 
незацікавленої сторони, — каже співрозмов-
ниця. — Я не скажу, що щасливі сім’ї ніколи 
не сваряться, просто психолог може допомог-

ти правильно виражати гнів і спрямовувати 
його у потрібне русло. Подружжю необхідно 
навчитись слухати одне одного і чути, що від-
бувається і що відчувається на іншому боці. І 
ще вкрай важливо вміти одне одного розуміти.
Та все ж для деяких пар, розлучення — це 
найкращий вихід. Головне розірвати стосунки 
вчасно і без зайвої шкоди.
— Якщо у пари немає жодних живих почут-
тів і бажання бути разом, якщо залишилась 
лише байдужість, то краще такі стосунки 
припинити, — каже психотерапевтка. — Ми 
не мусимо склеювати всі пари, іноді завдання 
психотерапевта — допомогти їм цивілізовано 
розлучитись і зберегти прийнятне подальше 
спілкування.

Що можна зробити для покращення стосунків 

СТАТИСТИКА ПАР НОВИХ І КОЛИШНІХ

ДАРИНА ДІДИК, RIA, (096)9209065 

Ó Â³ííèöüêîìó ì³ñüêîìó ÐÀÖ-
Ñ³, ùî íà Çàìîñòÿíñüê³é, 26, 
ñòàíîì íà 28 ãðóäíÿ 2020 ðîêó 
îäðóæèëîñÿ 2344 ïàðè. Öå ìåí-
øå, í³æ áóëî ìèíóëîãî ³ ïîçà-
ìèíóëîãî ðîêó.

Íå îá³éøëîñü ìèíóëîãî ðîêó 
³ áåç ðîçëó÷åíü. Çàóâàæèìî, ùî 
ïàðè, ÿê³ ìàþòü ä³òåé àáî ðîç³-
ðâàííÿ øëþáó íå º ¿õí³ì ñï³ëü-
íèì áàæàííÿì, ìàþòü ðîçëó÷à-
òèñÿ ÷åðåç ñóä.

Ó ÐÀÖÑ³ æ ðîç³ðâàííÿ øëþ-
áó ìîæëèâå ëèøå çà ñï³ëüíîþ 
çãîäîþ ïàðòíåð³â, ó ÿêèõ íåìàº 
ä³òåé.

— Ó 2020 ðîö³ ñòàíîì 
íà 28 ãðóäíÿ ìàºìî 408 ïàð â³-
ííè÷àí, ÿê³ âèð³øèëè ðîç³ðâàòè 
øëþá ó íàøîìó ÐÀÖÑ³, — ãî-
âîðèòü íà÷àëüíèöÿ Â³ííèöüêîãî 
â³ää³ëó Äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ àêò³â 
öèâ³ëüíîãî ñòàíó Þë³ÿ Ðîìàíåí-
êî. — Ó 2019 ðîö³ òàêèõ ïàð áóëî 
541, à ó 2018–849.

ВСІ СІМЕЙНІ РАНИ 
ОГОЛИЛИСЯ 

Ï³äñòàâ äëÿ ðîçëó÷åíü ìîæå 
áóòè áàãàòî. Ó 2020 ðîö³ äî íèõ 
äîäàâñÿ ùå é êàðàíòèí.

Îáìåæåííÿ çìóñèëè ëþäåé 
á³ëüøå ÷àñó ïðîâîäèòè îäíå ç 
îäíèì ³ äëÿ äåÿêèõ ïàð öå ñòàëî 
ñïðàâæí³ì âèïðîáóâàííÿì.

— Õòîñü æèâ çà êîðäîíîì ³ 
ïîâåðíóâñÿ, õòîñü âòðàòèâ ðî-
áîòó, à õòîñü ïî÷àâ ïðàöþâàòè 
ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó ç äîìó, ³ ëþäè, 
ïîïåðåäíüî íå ïëàíóþ÷è, ñòà-
ëè ä³ëèòè îäèí ïðîñò³ð äîñèòü 
äîâãèé ÷àñ, — êàæå ïñèõîòåðà-
ïåâòêà Îëüãà Ìóõà. — Áàãàòî 

ïàð çðîçóì³ëè, ùî ¿ì âçàãàë³ 
íå ö³êàâî ðàçîì, ùî ¿ì íå õî-
÷åòüñÿ òîãî ñï³ëüíîãî ÷àñó. Âîíè 
çâèêëè äî çîâñ³ì ³íøîãî ðèòìó 
â ñòîñóíêàõ ³ íàâ³òü íå çâåðòàëè 
íà ö³ ïðîáëåìè óâàãè. Àëå ÷åðåç 
ïàíäåì³þ ñòàð³ ñ³ìåéí³ «ðàíè» 
é íåâèð³øåí³ ïèòàííÿ ïî÷àëè 
çíîâó òðèâîæèòè.

ßêùî äî êàðàíòèíó ïîäðóæ-
æÿ ÷àñòî ïîÿñíþâàëî ïðîáëåìè 
ó ñòîñóíêàõ çîâí³øí³ìè ïðè÷è-
íàìè, òî òåïåð âèÿâèëîñü, ùî 
áàãàòî íåãàðàçä³â êðèºòüñÿ ñàìå 
â íèõ. À ãîâîðèòè â³äâåðòî ïðî 
ñâî¿ ïî÷óòòÿ ³ äóìêè âì³þòü äà-
ëåêî íå âñ³.

— Êðèçà â áàãàòüîõ ïîäðóæí³õ 
ïàðàõ çàãîñòðèëàñÿ. Âîíè ïîì³-
òèëè, ùî ¿õ ñòîñóíêè òðèìàþòüñÿ 
âèíÿòêîâî íà çâè÷ö³, ä³òÿõ àáî 
ñï³ëüíîìó ïîáóò³, — êàæå Îëüãà 
Ìóõà. — Êàðàíòèí ñòàâ ñâîºð³ä-
íèì ³íäèêàòîðîì íåâäàëèõ êîìó-
í³êàö³é, ïîêàçàâ â³äñóòí³ñòü âì³íü 
³ áàæàíü ðîçóì³òè òà ï³äòðèìó-
âàòè îäíå îäíîãî. Áàãàòî ñ³ìåé 
çâèêëè âèð³øóâàòè êîíôë³êòè 
çà äîïîìîãîþ òðåòüî¿ ñòîðîíè: 
áàòüê³â, äðóç³â, çíàéîìèõ, àëå ï³ä 
÷àñ êàðàíòèíó âîíè çàëèøèëèñü 
íàîäèíö³ ç³ ñâî¿ìè òðóäíîùàìè. 
Â ïàðàõ ëþäè çâèêëè çâèíóâà÷ó-
âàòè, êîíòðîëþâàòè, äîì³íóâàòè. 
² öå âæå ñòàëî ìàéæå íîðìîþ 
â ñòîñóíêàõ: õòî êîãî?..

НЕПРАВИЛЬНО ОБИРАЛИ 
Êð³ì òîãî, êàðàíòèí ïîêàçàâ 

ãëèáøèé ïëàñò: ÿêèì ÷èíîì ìè 
îáèðàºìî ïàðòíåð³â äëÿ ñï³ëü-
íîãî æèòòÿ?

— Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â, ³ 
öå âæå íå ñåêðåò, öå º çîâñ³ì 
íåñâ³äîìèé âèá³ð, — êàæå ñï³â-

ðîçìîâíèöÿ. — ßêùî ìè â³-
çüìåìî êðà¿íè ªâðîïè, òî òàì 
ëþäè îäðóæóþòüñÿ, êîëè ¿ì 
30 àáî áëèçüêî 30. Êîëè âîíè 
âæå ìàþòü ïðîôåñ³þ ³ ðîçóì³þòü, 
õòî âîíè º ³ êîãî õî÷óòü áà÷èòè 
ïîðÿä. Àëå â íàñ ³ñòîð³ÿ òðîõè 
³íøà, äóæå ÷àñòî ëþäè îäðóæó-
þòüñÿ, áî ââàæàþòü, ùî ìóñÿòü, 
ùî òàê ïîòð³áíî ÷åðåç òèñê ñ³ì’¿, 
äðóç³â ³ ñóñï³ëüñòâà.

Íåð³äêî äëÿ îäðóæåííÿ ëþäè 
îáèðàþòü ïàðòíåð³â ç òàêèìè 
ðèñàìè, ÿêèõ ¿ì ñàìèì íå âè-
ñòà÷àº. ² âçàãàë³, âèá³ð ïàðòíåðà 
ìîæå áóòè ñïðîáîþ çàïîâíèòè 
âíóòð³øíþ ïîðîæíå÷ó, ïðàãíåí-
íÿì ñòâîðèòè ñâ³é ñèìá³îç.

— Êîëè ñòîñóíêè ì³æ áàòüêàìè 
áóëè íå ïðîñòèìè, ÿêùî äèòèíà 
ùîñü íåäîîòðèìàëà â³ä íèõ, ¿é 
íå âèñòà÷àëî ï³êëóâàííÿ, ëþ-
áîâ³ é óâàãè, òî ó íå¿ íàñïðàâä³ 
íåâåëèê³ øàíñè áóòè ùàñëèâîþ 
ó âëàñíîìó øëþá³, — çàçíà÷àº 
ïñèõîòåðàïåâòêà. — Êàðàíòèí 
ï³äíÿâ ö³ äèòÿ÷³ òðàâìè íà ïî-
âåðõíþ. Ðàí³øå íà öå ïðîñòî 
íå âèñòà÷àëî ÷àñó, êîæåí çà-
éìàâñÿ ñâî¿ìè ñïðàâàìè. Òåïåð 
ç’ÿñóâàëîñü, ùî âîíè íå âì³þòü 
ó ñòîñóíêàõ çáåð³ãàòè íåîáõ³ä-
íó íåçàëåæí³ñòü, ùî º çàáàãàòî 

êîíòðîëþ ³ íåäîâ³ðè, à ïîâàãà ³ 
ðîçóì³ííÿ â³äñóòí³.

ПРОБЛЕМИ З ІНТИМОМ 
Âàæëèâèì òàêîæ º ³íòèìíèé 

àñïåêò ñòîñóíê³â. Ó íàøîìó 
ñóñï³ëüñòâ³ ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç 
ñåêñîì, äîñ³ çàìîâ÷óþòüñÿ, íà-
â³òü ïîäðóææÿ íå âì³º ãðàìîòíî 
ãîâîðèòè ïðî ñâî¿ áàæàííÿ ³ ïî-
òðåáè. Êàðàíòèí, ñâîºþ ÷åðãîþ, 
âêàçàâ ïàðàì ³ íà ö³ ïðîáëåìè.

— ßêùî ó ïîäðóæíüî¿ ïàðè 
íåìàº ñåêñó àáî â³í íå çàäîâîëü-
íÿº îáîõ, òî öå âæå ñåðéîçíà ïðî-
áëåìà, íà ÿêó ìàëî çâåðòàºòüñÿ 
óâàãè, — êàæå ïàí³ Îëüãà. — Äóæå 
âàæëèâî ïðèä³ëÿòè ÷àñ îäíå îä-
íîìó, çíàõîäèòè ìîæëèâîñò³ äëÿ 
ïðîÿâëåííÿ ïî÷óòò³â. Êîëè ÿ ïðà-
öþþ ç ïàðàìè, òî áà÷ó, íàñê³ëüêè 
ó íèõ âçàãàë³ ðîçâèíåíà ò³ëåñí³ñòü, 
íàñê³ëüêè âîíè õî÷óòü òîðêàòè-
ñÿ îäíå îäíîãî, îáí³ìàòèñÿ. Ïî-
òð³áíî óñâ³äîìëþâàòè, ùî ³íòèì-
í³ ñòîñóíêè — öå íå îáîâ’ÿçêîâî 
ò³ëüêè ñòàòåâ³ àêòè. Êàðàíòèí ïðî-
äåìîíñòðóâàâ áàãàòüîì ïîäðóæí³ì 
ïàðàì, ùî âîíè ïåðåñòàëè áóòè 
ïî-ñïðàâæíüîìó áëèçüêèìè. 
Ìåäîâèé ì³ñÿöü äàëåêî ïîçàäó ³ 
öå âñå, ùî âîíè ïðèãàäóþòü ïðî 
÷óòòºâ³ñòü ³ í³æí³ñòü â ñòîñóíêàõ.

ОДРУЖЕННЯ VS РОЗЛУЧЕННЯ 
Стосунки  Щороку тисячі закоханих 
пар вирішують поєднати своє життя і 
йдуть до РАЦСу, щоб заприсягтись у вічній 
вірності й сказати одне одному омріяне 
«так». Проте деякі шлюби не витримують 
перевірки на міцність й завершуються 
розлученнями. Чи вплинув карантин 
на сімейні стосунки вінничан

*дані за 2020 рік станом на 28 грудня

Якщо у 2018 році відсоток розірвань шлюбу через Вінницький міський 

РАЦС становив 25%, то у 2020-му він зменшився до 17%. Щоправда, 

у 2019 році показник розлучень був ще меншим — 14%.

ОДРУЖИЛИСЯ РОЗЛУЧИЛИСЯ

2018 2019 2020

3394
пари

3673
пари

2344
пари*

849
пар 541

пара
408

пар*

2018 2019 2020



ОВЕН 
Потрібно зібрати волю в ку-
лак і вийти на роботу. Так, 
непросто після відпочинку 
знову братися за справи, але 
треба. І постарайтеся про-
явити свої лідерські якості. 

ТЕЛЕЦЬ 
Постарайтеся не піддаватися 
занепадницькому настрою, 
хоча нелегко буде входити 
в робочий ритм. На роботі 
ймовірні різкі зміни, дове-
деться звикати. 

БЛИЗНЮКИ 
Те, що вам раніше доводи-
лося просити, дадуть просто 
так, ще й із задоволенням. 
Може виникнути сприятлива 
ситуація для стрімкого просу-
вання службовими сходами і 
для солідного заробітку.

РАК 
Тиждень підходить для ціка-
вих знайомств і плідної співп-
раці. З вівторка по п'ятницю 
ви будете на рідкість при-
ємним співрозмовником. 
І зможете переконати кого 
завгодно в чому завгодно. 

ЛЕВ 
Вам надають довіру і чекають 
підтримки і допомоги, тільки 
не робіть це на шкоду осо-
бистому життю. Доведеться 
особливо багато працювати, 
будуть вдалі поїздки і від-
рядження.

ДІВА 
Події цього тижня можуть 
виявитися для вас неспо-
діваними. У разі окремих 
невдач не варто впадати 
у відчай, це лише тимчасове 
явище. 

ТЕРЕЗИ 
Цього тижня ви відчуєте 
смак до змін, у вашому 
житті з'являться нові знайомі, 
не виключена зміна роботи. 
На четвер не варто планувати 
нічого серйозного.

СКОРПІОН 
Цього тижня у вас буде 
чимало прибуткових за-
мовлень і успішних про-
ектів. Робота принесе вам 
моральне задоволення і 
солідний прибуток. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ви сповнені енергії і надій, як 
ніби свята ще тривають. В се-
редині тижня ви опинитеся 
в потрібний час в потрібному 
місці і зможете вирішити 
важливу проблему. 

КОЗЕРІГ 
Постарайтеся раціонально 
розподілити сили на весь 
тиждень. Виходити на роботу 
буде нелегко, справ накопи-
чилося чимало. Зате тиждень 
може стати міцним фунда-
ментом для кар'єрного злету. 

ВОДОЛІЙ 
Ваші плани починають по-
ступово реалізовуватися. 
У понеділок будуть вдали-
ми справи, розпочаті ще 
в минулому році. У вівторок 
не виключені розчарування і 
неприємності в діловій сфері. 

РИБИ 
Не втрачайте віру в те, що 
ви робите, навіть якщо 
на шляху виникнуть пере-
шкоди. Схоже, багато планів 
доведеться переглянути. На-
пруга на роботі може зрости, 
це буде пов'язано з обсягом 
завдань. 

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2021» ГОРОСКОП
ІВАН МЕЛЬНИК, ВОДІЙ

— Альо, кицюню, що 
робиш?
— Лежу у ліжку.
— А що на собі маєш?
— Миску з голубцями.

***
Приходить чоловік у бюро 

винаходів і каже:
— Я знаю, як із лайна зробити масло.
Виділили йому грошей, надали 
лабораторію, за тиждень запитують:
— На, як?
— Поки їсти не можна, але мажеться добре.

***
Зустрічаються два людоїди. Один тримає 
двома пальцями студента:
— Ось зловив, хочу з’їсти.
— Викинь ти цю бридоту, — радить інший. — 
Я вчора одного такого до супу кинув, то він 
у мене всю бараболю вижер.

***
— Дідусю, а ти з бабусею як познайомився?
— Через інтернет, внучок, через інтернет…
— Як, його ж тоді ще не було?
— Стоп… А ти конкретно, про яку бабусю 
питаєш?

***
Перше побачення. Він: — Який я в неї?
Вона: — Який він у нього?

***
Моя дівчина вичитала в Інтернеті, що від 
мі**ту худнуть.
Господи, спасибі тому, хто це написав!

***
Що робити, якщо хотів витерти своїй дівчині 
сльози, але випадково стер брови?

***
Якщо дівчина каже до вас: 
«Іди знайди іншу, кращу за мене!» — 
це значить, що ви маєте відповісти: 
«Мені ніхто не потрібен, окрім тебе!», 
а не тікати з криком «Ура!»

***
— Петре, ти чому такий блідий?
— Та я вчора йогурт з’їв, щось він мені 
відразу не сподобався. І назва ще якась така 
підозріла — «ПВА».

— Ма, давай візьмемо кошенятко.
— Ні доцю. Бо коли воно виросте, почне 
гадити по кутках.
— А тигренятко?
— Також ні. Бо коли воно виросте, по кутках 
почнемо гадити ми.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

20 RIA, 
Ñåðåäà, 13 ñ³÷íÿ 2021

РЕКЛАМА

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки 

та дивіться фото!
(Має бути встановлена 
програма QR Reader з 

Андроїд-маркета 
або аналогічна)

Олександра, 20 років
Весела, енергійна та позитивна людина! Займаюсь UI/UX дизайном. 
Люблю подорожувати та обожнюю собак.

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє фото та коротку розповідь про себе 
на e-mail: miss@riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу «Міс RIA-2021» і безкоштовну професійну 
фотосесію від фотостудії «INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

ФОТОСТУДІЯ «INDIGO»
• Творчі фотосесії

• Випускні альбоми
• Термінове фото 

на документи

тел: (093) 759 05 55, 
(096) 179 71 31

485669

Найгарніші  дівчата їздять 
з «Бліц таксі»
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