
 З весни минулого року, коли 
почалась пандемія, в обласному 
центрі служби крові критично 
не вистачає донорів. Їх кількість 
зменшилася вдвічі. Тривалий 
час виручали студенти медвузу. 
Тепер лікарі звертаються до всіх 
здорових вінничан

 До речі, люди, які перехворіли на 
корону, теж можуть бути донорами 
крові, після хвороби лише має 
пройти три тижні, і загальний стан 
людини має бути задовільним 

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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486336

РЕКЛАМА

ЖИВЕ БЕЗ КУРТОК 
Й РУКАВИЦЬ

ВСТАНОВИЛИ ГРАНИЧНУ ЦІНУ НА ГАЗ с. 10

с. 11

468084

с. 14

486075

ГОТОВІ ЗДАТИ КРОВ, АЛЕ БОЇТЕСЬ?
ЛІКАРІ ПРИЇДУТЬ ДО ВАС

486487

Раніше у центр служби крові приходило 70–90 донорів на день. Зараз не більше 30-40
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Про наболіле…
Çà ð³ê äèñòàíö³éíîãî íà-

â÷àííÿ íàøå íåäîëóãå Ì³-
í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè 
Óêðà¿íè íå çìîãëî çàáåçïå-
÷èòè àäåêâàòíå ïðîâåäåííÿ 
óðîê³â òà íîðìàëüíèé äîñòóï 
äî êëàñðóì³â áåç ïåðåáî¿â. 
Ñïðîìîãëèñÿ ëèøå «âíå-
ñòè ïîêðàùåííÿ» ó âèãëÿä³ 
ñêîðî÷åííÿ òðèâàëîñò³ óðîêó 
äî 20–30 õ â. Ùî ìàþòü âè-
â÷èòè ä³òè çà öåé ÷àñ, ÿêùî 
íàëàøòóâàííÿ ñèñòåìè, â³ä-
ì³÷àííÿ ïðèñóòí³õ òà îðãà-
í³çàö³éí³ ìîìåíòè çàéìàþòü 
80% òðèâàëîñò³ óðîêó?! ß âæå 
ìîâ÷ó ïðî ìîëîäø³ êëàñè…

Íåâæå òàê âàæêî çà ð³ê 
çàïèñàòè òåìàòè÷í³ â³äåî 
ïî êîæíîìó ïðåäìåòó, ùîá 
ä³òè â³çóàëüíî âèâ÷àëè óðîê, 
à íå ñëóõàëè, ÿê â÷èòåëü 
íà ïàëüöÿõ íàìàãàºòüñÿ ïî-
ÿñíèòè àëãåáðó, õ³ì³þ ÷è 
³íøèé ïðåäìåò?

1. Äàéòå çàâäàííÿ êîæí³é 
øêîë³ ï³äãîòóâàòè êîíêðåò-
íó â³äåîëåêö³þ íà âèçíà÷åíó 
òåìó. Øê³ë ³ â÷èòåë³â á³ëüø, 
í³æ äîñòàòíüî, ùîá îõîïè-
òè âåñü íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë 
ïî êîæíîìó ïðåäìåòó!

2. Ìîæëèâî äîðå÷í³øå ³ 
åôåêòèâí³øå áóëî á ïðîâî-
äèòè íåõàé íàâ³òü ïî 30 õ â. 
êîæíîãî ïðåäìåòó, àëå 
3–4 óðîêè ï³äðÿä, ùîá ìîæ-
íà áóëî ÍÎÐÌÀËÜÍÎ ïî-
ÿñíèòè òåìó. ² ä³òè á êðàùå 
ãîòóâàëèñÿ äî 2–3 ïðåäìå-
ò³â íà äåíü, í³æ ñàìîñò³éíî 
îïðàöþâàòè 6–7 ïðåäìåò³â.

ß íå çíàþ, ùî ìàº ñòàòèñÿ 
â íàø³é êðà¿í³, ùîá êîæåí 
ïðîñòî íîðìàëüíî ðîáèâ 
ñâîþ ðîáîòó, à íå «³ òàê 
ñàéäüîò»…

Ñò³ëüêè áàòüê³â ðåàëüíî 
ïëà÷å â³ä áåçñèëëÿ, áåçñî-
ííÿ ³ ç ÷³òêèì ðîçóì³ííÿì 
òîãî, ùî íàñ ïðîäîâæóþòü 
«äºëàòü» ùîäíÿ ³ ç óñâ³äîì-
ëåííÿì òîãî, ùî äàë³ áóäå 
ùå ã³ðøå…

ДУМКА

ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА, 
МАМА ШКОЛЯРА

Наталя Наталя 
ПУЛЬНІКОВАПУЛЬНІКОВА

ÍÎÂÈÍÈ

За рішенням виконкому пільго-
вики для проїзду в транспорті 
мають користуватися пільгови-
ми «Муніципальними картками 
вінничанина».
Їх можуть отримати мешканці 
Вінниці, Десни, Гавришівки, 
Стадниці, Малих та Великих 
Крушлинців, Писарівки та Щіток. 
А також пільговики-переселен-
ці, які проживають на території 
цих громад. А як же пільговики 
з інших міст та сіл? 
— Скасування пільги для людей 
з інших районів немає. Вони 
продовжують їздити за своїми 
посвідченнями, — розповідає 
директорка «Вінницякартсер-
віс» Катерина Бабіна. — Люди, які 
прописані на території Вінниці та 
приєднаних громад, зобов’язані 
отримати пільгові «Картки вінни-
чанина». Контролери у Вінниці 
не штрафують та не висаджують 
з транспорту пільговиків. З людь-

ми проводять консультації та ре-
комендують оформити пільгову 
«Картку вінничанина», якщо це 
жителі нашої громади.
Для чого це потрібно? Бо в цьо-
му році «Вінницька транспорт-
на компанія» почне отримувати 
компенсації за перевезення піль-
говиків з міського бюджету. Якщо 
раніше дотації виплачували 
на підставі математичного роз-
рахунку, то тепер транспортни-
ки будуть отримувати за фактом 
цих безоплатних поїздок.
Держава, яка встановила піль-
ги, відмовилася їх фінансувати 
з 2015 року. Разом з цим, за-
конодавці прописали зміни 
до Бюджетного кодексу, що 
компенсацію за пільговий проїзд 
мають виплачувати з місцевих 
бюджетів. А в підсумку, платити 
за проїзд всіх пільговиків України 
Вінниця не зможе. І скасовувати 
пільги не має права.

Пільги для людей з інших міст та сіл скасовані?

ЛЮДМИЛА:

— Дистанційне навчання у нас 
непогане, але краще б діти 
ходили в школу. Дистанцій-
но класи потрібно скоротити 
до 10 дітей на одного вчителя.

ОКСАНА:

— У нас вчителька дуже гар-
но все викладає через Zoom. 
Поки нас все задовольняє. 
Проте дітям все одно потріб-
но спілкуватися одне з одним.

ВІКТОР:

— Дистанційна освіта посла-
блює навчання дітей, не знаю, 
що її може покращити. Не всі 
батьки мають можливість за-
безпечити дітей технікою.

ЛЮДМИЛА:

— Я дуже погано ставлюся 
до дистанційної освіти. Щоб 
вона стала кращою, потріб-
но більш суворо ставитися 
до дисципліни дітей.

ВІТАЛІЙ:

— Дитина не може цілий день 
сидіти біля комп’ютера. Це ж 
постійно потрібно напружувати 
очі. Я хочу, щоб мій син знову 
відвідував нормально школу.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Як покращити дистанційне навчання?

Щосереди ми публікуємо 

коментарі вінничан 

щодо актуальних подій 

міста. Під час карантину 

зазвичай ми опитуємо 

людей у фейсбуці, але 

цього тижня зробили 

відеоопитування 

на вулицях міста. 

Повну версію можна 

переглянути за 

посиланням 

bitly.su/Xm98sgQ

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

ßê ò³ëüêè âàë³-
äàòîðè çàïóñòèëè 
â óñüîìó ìóí³öè-

ïàëüíîìó òðàíñïîðò³, ì³ñòî çà-
ïðîâàäèëî «ïåðåñàäêó»: ïðîòÿ-
ãîì 30 õâèëèí ìîæíà ïåðåñ³ñòè 
â äðóãèé òðàíñïîðò, ³ ïðî¿õàòè 
çà êâèòêîì, êóïëåíèì ðàí³øå.

Äîïëà÷óâàòè ãðèâíþ ïðè ïå-
ðåñàäö³, íàïðèêëàä, ç òðàìâàÿ 
ó àâòîáóñ íå ïîòð³áíî. Îáìåæåíü 
íà ê³ëüê³ñòü ïåðåñàäîê íåìàº: 
ÿêùî ¿çäèòè íà êîðîòê³ äèñòàí-
ö³¿, òî ìîæíà çì³íèòè òðè-÷îòèðè 
âèäè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó 
çà ï³âãîäèíè.

Äëÿ ïðèêëàäó, ÿêùî âè äî¿õàëè 
íà òðàìâà¿ ç «Óðîæàÿ» íà Ñîáîð-
íó, ïåðåñ³ëè â òðîëåéáóñ â íà-
ïðÿìêó Êè¿âñüêî¿, òî ìîæåòå ¿õà-
òè õî÷ äî ÃÏÇ çà ö³íîþ êâèòêà 
ó òðàìâà¿.

Àëå âàë³äóâàòèñÿ ó äðóãîìó 
òðàíñïîðò³ òðåáà îáîâ’ÿçêîâî: 
áåç öüîãî ïåðåñàäêà íå ä³ÿòèìå, 
à êîíòðîëåð áóäå âèìàãàòè îïëàòó 
øòðàôó çà áåçêâèòêîâèé ïðî¿çä.

ßêùî ðàí³øå ö³ ïðàâèëà ä³-
ÿëè äëÿ ïàñàæèð³â ç êàðòêàìè 
áåç ï³ëüã, òî òåïåð — ³ äëÿ ï³ëü-
ãîâèê³â.

Âèêîíêîì ì³ñüêðàäè âñòàíîâèâ 
ó ð³øåíí³ â³ä 30 ãðóäíÿ 2020 ðîêó 
¹ 2918, ùî ç 1 ñ³÷íÿ ó ï³ëüãîâè-
ê³â º ò³ëüêè 60 áåçîïëàòíèõ ïî¿ç-
äîê (äåê³ëüêà êàòåãîð³é îòðèìàëè 

120) íà ì³ñÿöü. ßêùî æ çà ì³ñÿöü 
âèêîðèñòàëè âñ³ áåçêîøòîâí³ ïî-
¿çäêè, òî äàë³ ïëàòèòå çà ïðî¿çä 
ñàì³, çà çâè÷àéíèìè òàðèôàìè — 
4 ãðèâí³ òðàìâàé òà òðîëåéáóñ, 
5 ãðèâåíü — àâòîáóñ.

Ó öüîìó æ ð³øåíí³ âèêîíêîì 
äàâ ï³ëüãîâèêàì ïðàâî íà ïåðå-
ñàäêó. Äëÿ öüîãî ¿ì ïîòð³áíî 
âèêîíóâàòè òàê³ æ ìàí³ïóëÿö³¿, 
ùî ³ «ïëàòíèì» ïàñàæèðàì: ñ³ëè 
ó ïåðøèé òðàíñïîðò — ïðèêëàëè 
êàðòêó äî âàë³äàòîðà — ñïèñàëàñÿ 
ïî¿çäêà — ïðîòÿãîì 30 õâèëèí 
ïåðåñ³ëè ó äðóãèé òðàíñïîðò — 
ïðèêëàëè äî âàë³äàòîðà êàðòêó — 
íà åêðàí³ ïðèñòðîþ çàñâ³òèâñÿ 
íàïèñ «Ïåðåñàäêà», íîâà ïî¿çäêà 
íå ñïèñàëàñÿ.

Áà á³ëüøå, òóò ùå âêàçàíî, ùî 
ç 1 ëþòîãî ï³ëüãîâèêè ìàòèìóòü 
íå 30, à 60 õâèëèí ÷àñó íà ïå-
ðåñàäêó áåç ñïèñàííÿ ïî¿çäîê. 
Ö³º¿ ãîäèíè ìîæå âèñòà÷èòè, äëÿ 
ïðèêëàäó, ùîá äî¿õàòè íà òðîëåé-
áóñ³ ç Ïðèâîêçàëüíîãî äî Öåí-
òðàëüíîãî ðèíêó òà ï³ñëÿ îãëÿäó 
ö³í ïîâåðíóòèñÿ íàçàä íà Ïðè-
âîêçàëüíèé ðèíîê, âèòðàòèâøè 
ç êàðòêè îäíó ïî¿çäêó.

Äëÿ ïàñàæèð³â áåç ï³ëüã «òàé-
ì³íã» áåçêîøòîâíî¿ ïåðåñàä-
êè íå çì³íþþòü — ëèøàºòüñÿ 
30 õâèëèí.

Çà äàíèìè «Â³ííèöÿêàðòñåð-
â³ñ», ìóí³öèïàëüíèé òðàíñïîðò 
âîçèòü äî 50 òèñÿ÷ ï³ëüãîâèê³â 
ùîäíÿ, 80% ç íèõ âèêîðèñòîâó-
þòü áëèçüêî 40 ïî¿çäîê íà ì³-
ñÿöü.

ПОЇЗДКУ ЗА ПЕРЕСАДКУ 
ПІЛЬГОВИКАМ НЕ СПИШУТЬ 
І «батогом», і «пряником»  Для 
пільговиків діє обмеження на кількість 
поїздок у транспорті. Разом з цим, 
отримали право і пересадки: протягом 
30 хвилин можна пересісти в інший 
муніципальний транспорт і нова поїздка 
не буде списуватися. З 1 лютого час 
на пересадку збільшать до години

З 1 лютого пільговикам збільшать час на пересадку до 60 
хвилин. «Платним» пасажирам залишили без змін — 30 хвилин 
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ОКСАНА ЯЦЮК, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА 

Українське дитинство — це цілий день кататись на санках, 
а потім прийти до хати, покласти на батарею мокрі 
рукавиці, під батарею поставити мокрі чобітки, напитись 
гарячого чаю і мріяти про завтрашній день на гірці.

ПРЕССЛУЖБА

АТ «ВІННИЦЯГАЗ» 

Ç ïî÷àòêó ñ³÷íÿ ïîòî÷íîãî ðîêó 
ó âñ³õ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè çðîñòàº 
ñîö³àëüíà íàïðóãà òà âèíèêàþòü 
àêö³¿ ïðîòåñòó ç ïðèâîäó çðîñ-
òàííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ 
ïîñëóãè — ïîñòà÷àííÿ ãàçó òà 
åëåêòðîåíåðã³¿, òåïëà òà âîäè, 
ðîçïîä³ë ãàçó òîùî.

Â ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ, ÀÒ 
«Â³ííèöÿãàç» âêîòðå çâåðòàº 
óâàãó íà òå, ùî «Â³ííèöÿãàç» 
íå ïðîäàº ãàç, íå ìàº ë³öåí-
ç³¿ íà ïîñòà÷àííÿ ïðèðîäíîãî 
ãàçó òà â³äïîâ³äíî íå âïëèâàº 
íà ôîðìóâàííÿ ö³íè ãàçó.

ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» º Îïåðàòî-
ðîì ãàçîðîçïîä³ëüíèõ ìåðåæ, 
ìàº â³äïîâ³äíó ë³öåíç³þ òà íàäàº 
ïîñëóãè ç ðîçïîä³ëó (äîñòàâêè) 
ïðèðîäíîãî ãàçó ñïîæèâà÷àì 
íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 
òà ì³ñòà Ãàéâîðîí.

Ãàçîðîçïîä³ëüí³ ìåðåæ³ — öå 
ñèñòåìè ãàçîïðîâîä³â âèñî-
êîãî, ñåðåäíüîãî òà íèçüêîãî 
òèñêó, à òàêîæ âóëè÷í³ òà ãà-
çîïðîâîäè ââîäè. ¯õ çàãàëüíà 
ïðîòÿæí³ñòü íà Â³ííè÷÷èí³ 
ñòàíîâèòü áëèçüêî 18 òèñ. êì. 
Êð³ì òîãî — îáëàäíàííÿ, ñïî-
ðóäè òà îá’ºêòè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç 
ðîáîòîþ çàçíà÷åíèõ ãàçîïðî-
âîä³â — ÃÐÏ òà ØÃÐÏ, ñòàíö³¿ 
åëåêòðîõ³ìçàõèñòó òà ³íøå.

Â Óêðà¿í³ ãàçîðîçïîä³ëü-
í³ ìåðåæ³ ìàþòü ð³çíó ôîðìó 
âëàñíîñò³. 60% ãàçîïðîâîä³â 
íàëåæàòü äåðæàâ³, ðåøòà — 
îïåðàòîðàì ÃÐÌ, çíàõîäÿòüñÿ 
â êîìóíàëüí³é, êîîïåðàòèâí³é 
àáî ïðèâàòí³é âëàñíîñò³.

«Â³ííèöÿãàç» çàáåçïå÷óº ùî-
äåííå óòðèìàííÿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ âñ³º¿ ãàçîðîçïîä³ëüíî¿ 
ñèñòåìè, íåçàëåæíî â³ä ôîðìè 
âëàñíîñò³. Íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà áåçïåðåá³éíó òà áåçïå÷íó äî-
ñòàâêó ãàçó ãàçîâèìè ìåðåæàìè 
âñ³ì ñïîæèâà÷àì ðåã³îíó. Äëÿ 
öüîãî îðãàí³çîâàíî òà çàáåçïå-
÷åíî ðîáîòó àâàð³éíî-äèñïåò-
÷åðñüêî¿ ñëóæáè 104, ùîäåííå 

îáñëóãîâóâàííÿ ìåðåæ, ðåìîíò 
òà ìîäåðí³çàö³þ ãàçîïðîâîä³â, 
âñòàíîâëåííÿ òà ïîâ³ðêó ë³-
÷èëüíèê³â ãàçó, îáë³ê ñïîæèòîãî 
ãàçó, ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ 
ñïîæèâà÷³â òîùî.

Îïåðàòîð ÃÐÌ íåñå â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà ñòàá³ëüíó ðîáî-
òó çàêð³ïëåíî¿ ãàçîâî¿ ìåðåæ³, 
áåçàâàð³éíå òà áåçïåðåá³éíå 
ãàçîïîñòà÷àííÿ íà òåðèòîð³¿ 
ë³öåíç³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Äëÿ êîæíîãî îïåðàòîðà ÃÐÌ 
òàðèô íà ðîçïîä³ë (äîñòàâêó) 
ãàçó ùîð³÷íî çàòâåðäæóº äåðæàâ-
íèé ðåãóëÿòîð — Íàö³îíàëüíà 
êîì³ñ³ÿ, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå 
ðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ åíåðãåòè-
êè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã. Êð³ì 
òîãî, ÍÊÐÅÊÏ ïðîâîäèòü ðå-
ãóëÿðí³ ïåðåâ³ðêè òà êîíòðîëü 
çà ä³ÿëüí³ñòþ Îïåðàòîð³â ÃÐÌ.

Òàðèô íà ðîçïîä³ë — öå âàð-
ò³ñòü ãàðàíòîâàíî¿ äîñòàâêè êó-
á³÷íîãî ìåòðà ãàçó äî ñïîæèâà-
÷à. Öå ºäèíå äæåðåëî ô³íàíñó-
âàííÿ ãàçîðîçïîä³ëüíèõ ìåðåæ 
òà ä³ÿëüíîñò³ îïåðàòîðà ÃÐÌ.

Â³äïîâ³äíî äî Ïîñòàíîâè 
ÍÊÐÅÊÏ â³ä 30.12.2020 ð. 
¹ 2765 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ 
òàðèôó íà ïîñëóãè ðîçïîä³ëó 

ïðèðîäíîãî ãàçó äëÿ ÀÒ «Â³-
ííèöÿãàç»» ç 1 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó 
ï³äïðèºìñòâó âñòàíîâëåíî òà-
ðèô íà ïîñëóãè ðîçïîä³ëó ïðè-
ðîäíîãî ãàçó â ðîçì³ð³ 1,68 ãðí. 
çà 1 ì êóá. íà ì³ñÿöü (áåç óðà-
õóâàííÿ ÏÄÂ).

Íàéá³ëüøèìè åëåìåíòàìè âè-
òðàò ó ñòðóêòóð³ òàðèôó º:

1) ïðèäáàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó 
íà íîðìàòèâí³ âòðàòè òà âèðîá-
íè÷î òåõíîëîã³÷í³ âèòðàòè, ùî 
ñêëàäàº 33% ïëàíîâî¿ òàðèôíî¿ 
âèðó÷êè;

2) ôîíä îïëàòè ïðàö³, ÿêèé 
³ç íàðàõóâàííÿìè ñêëàäàº 44% 
ïëàíîâî¿ òàðèôíî¿ âèðó÷êè.

Ðåøòà åëåìåíò³â âèòðàò ñòðóê-
òóðè òàðèôó íå ïåðåâèùóþòü 5% 
ïëàíîâî¿ òàðèôíî¿ âèðó÷êè. Ñåðåä 
íèõ, çîêðåìà, âàðò³ñòü ïðèäáàí-
íÿ ìàòåð³àë³â (ïàëèâî, åëåêòðî-
åíåðã³ÿ, çàï÷àñòèíè, ðîçõ³äí³ òà 
³í. ìàòåð³àëè), îïåðàö³éí³ âèòðà-
òè, àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ, 
âñòàíîâëåííÿ, ïîâ³ðêà òà çàì³íà 
ë³÷èëüíèê³â íàñåëåííþ òîùî.

ßê áà÷èìî, îñíîâí³ âèòðàòè 
ï³äïðèºìñòâà ïîâ’ÿçàí³ ç âàðò³ñ-
òþ ãàçó, ÿêèé Îïåðàòîðè ÃÐÌ 
ïðèäáàâàþòü äëÿ òåõíîëîã³÷íèõ 
ïîòðåá.

Òåõíîëîã³÷íèé ãàç âèêîðèñ-
òîâóºòüñÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íà-
ëåæíîãî òèñêó ãàçó â ìåðåæàõ, 
ùîá ãàç ðóõàâñÿ ïî ãàçîïðîâîäàõ 
äî ñïîæèâà÷³â. Âàðò³ñòü öüîãî 
ãàçó º ÷è íå íàéá³ëüøîþ ñêëàäî-
âîþ âàðòîñò³ äîñòàâêè. Â³í ïðè-
äáàâàºòüñÿ ãàçîðîçïîä³ëüíèìè 
ï³äïðèºìñòâàìè çà ðèíêîâîþ 
ö³íîþ, ³ç çàñòîñóâàííÿì òåí-
äåðíèõ ïðîöåäóð.

Â ä³þ÷îìó òàðèô³ ÍÊÐÅÊÏ 
çàêëàëà âàðò³ñòü òåõíîëîã³÷íîãî 
ãàçó íà ð³âí³ 7020 ãðí. çà 1 òèñ. ì 
êóá. (ç ÏÄÂ) â òîé ÷àñ ÿê îñòàíí³ 
ê³ëüêà ì³ñÿö³â âàðò³ñòü ðåñóðñó 
íà ðèíêó º çíà÷íî âèùîþ.

²íøà âåëèêà ñêëàäîâà òàðèôó — 
çàðîá³òíà ïëàòà ïðàö³âíèê³â. Ùîá 
êîæåí ñïîæèâà÷ ìàâ íàä³éíå 
ãàçîïîñòà÷àííÿ, ãàçîðîçïîä³ëüí³ 
ìåðåæ³ òðåáà ïîñò³éíî îáñëóãî-
âóâàòè. Ùîäíÿ ãàçîâèêè äîëàþòü 
ñîòí³ ê³ëîìåòð³â, îáñòåæóþ÷è 
ãàçîïðîâîäè íà ïðåäìåò âèòîê³â 
ãàçó, óñóâàþòü ïîøêîäæåííÿ ìå-
ðåæ ³ îáëàäíàííÿ, âèêîíóþòü êà-
ï³òàëüí³ ðåìîíòè é îñó÷àñíþþòü 
ìåðåæ³ äëÿ íàä³éíîãî òà áåçïåðå-
á³éíîãî ãàçîïîñòà÷àííÿ.

Ó «Â³ííèöÿãàç» ïðàöþþòü ïî-
íàä 2 òèñ. ïðàö³âíèê³â ïî âñüîìó 

ðåã³îíó. Âîíè ìàþòü ñïåö³àëüí³ 
çíàííÿ, ïðàöþþòü çäåá³ëüøî-
ãî ó íåíîðìîâàíîìó ãðàô³êó, 
÷àñòî — â óìîâàõ ï³äâèùåíî¿ 
íåáåçïåêè.

Îñòàíí³ìè ðîêàìè ÷åðåç íèçü-
êèé ð³âåíü çàðîá³òíî¿ ïëàòè 
ãàçîðîçïîä³ëüí³ ï³äïðèºìñòâà 
âòðàòèëè ñîòí³ é òèñÿ÷³ êâàë³ô³-
êîâàíèõ êàäð³â. Íà îïëàòó ïðà-
ö³ ôàõ³âö³â ó òàðèô³ íà 2021 ð³ê 
çàêëàäåíî ïðèáëèçíî 30%. 
Ó 2020 ðîö³ ñåðåäíÿ çàðîá³òíà 
ïëàòà ó ãàçîðîçïîä³ëüí³é ãàëóç³ 
ñòàíîâèòü 12 òèñ. ãðèâåíü. Öåé 
ð³âåíü îïëàòè ïðàö³ íàáëèæåíèé 
äî ñåðåäíüîãî ó ïðîìèñëîâîñò³ 
Óêðà¿íè, îäíàê ñóòòºâî íèæ÷èé 
ó ïîð³âíÿíí³ ç ïðàö³âíèêàìè 
êîìïàí³é-îïåðàòîð³â ðîçïîä³-
ëó åëåêòðîåíåðã³¿.

Êð³ì òîãî, çà ðàõóíîê òàðèôó 
ô³íàíñóþòüñÿ ðîáîòà àâàð³éíî-
äèñïåò÷åðñüêî¿ ñëóæáè «104», 
ïîòî÷í³ ðåìîíòè, çàì³íà é îñó-
÷àñíåííÿ ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ, 
ùîäåíí³ çàõîäè ç îáñëóãîâóâàííÿ 
ìåðåæ çàäëÿ ï³äâèùåííÿ áåçïåêè 
ãàçîïîñòà÷àííÿ ñïîæèâà÷³â, óñ³ 
íåîáõ³äí³ ðîáîòè ç îáë³êó ãàçó.

Ñë³ä òàêîæ çàóâàæèòè, ùî 
ó 2021 ðîö³ ç ïëàò³æîê çà ðîç-
ïîä³ë (äîñòàâêó) ãàçó çíèêíóòü 
òåìïåðàòóðí³ êîåô³ö³ºíòè ïðè-
âåäåííÿ îáñÿã³â ñïîæèòîãî ãàçó 
äî ñòàíäàðòíèõ óìîâ. Ï³ñëÿ äâîõ 
ðîê³â ñóä³â îáñÿãè òåõíîëîã³÷íèõ 
âòðàò ãàçó âðàõîâàí³ Äåðæàâíèì 
ðåãóëÿòîðîì â òàðèô³ íà éîãî äî-
ñòàâêó.

Âèõîäÿ÷è ç âèêëàäåíîãî, 
÷³òêî âèäíî, ïëàòà çà ðîçïîä³ë 
ãàçó — öå íå ïëàòà «çà òðóáó», 
ÿê ñüîãîäí³ ÷àñòî ¿¿ íàçèâàþòü. 
Ïîñëóãà ðîçïîä³ëó ãàçó — öå 
ñêëàäíèé òåõíîëîã³÷íèé ïðîöåñ, 
ÿêèé ìàº ñâîþ ñîá³âàðò³ñòü, çà-
áåçïå÷óºòüñÿ ñïåö³àë³çîâàíèìè 
ñòðóêòóðàìè òà ôàõ³âöÿìè. Ñàìå 
çàâäÿêè ðîáîò³ Îïåðàòîð³â ãàçî-
ðîçïîä³ëüíèõ ìåðåæ äîñÿãàºòüñÿ 
áåçïå÷íå òà áåçàâàð³éíå ãàçî-
ïîñòà÷àííÿ êîæíîãî ñïîæèâà÷à 
òà åíåðãåòè÷íà áåçïåêà ðåã³îíó.

Послуга розподілу газу — невід’ємна 
складова енергетичної безпеки регіону 
БЛОГ

486342

486058

485254

РЕКЛАМА
484218

473369
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Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè 
ñëîâàìè òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, 
çàáîðîíåí³ äî êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ 
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ 
âóë. Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî 
àãåíòñòâà ÿê ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 
12.08.2009 ð.

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à 
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»), 
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua

òåë. (0432): 5 5 5 - 1 1 1(áàãàòîêàíàëüíèé)

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

Ùîòèæíåâèê «RIA»
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ 
ñåð³ÿ ÕÌ ¹1069-427 ÏÐ â³ä 30.06.2020 ð., 
âèäàíå Ì³í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: 

Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó – 
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032, 
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 
ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 17 900 

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.

Çàìîâë. ¹ 210103

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Â³ííèöüêèé Àâ-
òîìàéäàí ïîäàâ 
ïîçîâ äî ñóäó, ùîá 

îñêàðæèòè ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ âëà-
äè, ÿêèì çàïðîâàäèëè îáìåæåííÿ 
íà ïðî¿çä ï³ëüãîâèê³â. Àêòèâ³ñòè 
çàïåâíÿþòü, ùî çàêîíîäàâñòâî 
Óêðà¿íè íå äîçâîëÿº ñêîðî÷óâà-
òè âñòàíîâëåí³ äåðæàâîþ ï³ëüãè. 
Çîêðåìà, ó÷àñíèêàì ÀÒÎ, ÿêèì 
ìåð³ÿ äàëà ò³ëüêè 60 áåçêîøòîâ-
íèõ ïî¿çäîê íà ì³ñÿöü.

Õî÷à öå íå ïåðøà ñïðîáà: á³ëü-
øå ðîêó 104 ï³ëüãîâèêè áîðþòüñÿ 
ç âëàäîþ ó ñóäàõ, ùîá ñêàñóâàòè 
åëåêòðîííèé êâèòîê. Àëå ïðî-
ãðàëè âæå äâ³ ³íñòàíö³¿ — Îêðóæ-
íèé àäì³íñóä óõâàëèâ ð³øåííÿ 
íà êîðèñòü ì³ñüêî¿ âëàäè âë³òêó 
2020-ãî, à â ãðóäí³ Ñüîìèé àïå-
ëÿö³éíèé àäì³íñóä çàëèøèâ öå 
ð³øåííÿ áåç çì³í.

ПОЗИЦІЯ ПІЛЬГОВИКІВ 
ßêùî êîðîòêî, òî ïîçèâà÷³ âè-

ìàãàþòü ïîâåðíóòè ñòàðó ôîðìó 
ðîçðàõóíêó â ãðîìàäñüêèé òðàí-
ñïîðò: êîëè âîíè ìîãëè ¿çäèòè 
çà ïîñâ³ä÷åííÿìè, âîä³¿ ïðèéìàëè 
ãîò³âêó ³ ïðîäàâàëè êâèòêè òà áóëè 
â õîäó ïàïåðîâ³ ïðî¿çí³ íà ì³ñÿöü.

Áàãàòî âèìîã ³ ùîäî å-êâèòêà. 
Ïîçèâà÷³ õîò³ëè, ùîá ñóä ñêàñóâàâ:
 ð³øåííÿ âëàäè, ÿêèì çà-

ïóñòèëè ñèñòåìó áåçãîò³âêîâîãî 
ðîçðàõóíêó;
 îáîâ’ÿçêîâó ðåºñòðàö³þ ïðî-

¿çäó êàðòêàìè â³ííè÷àíèíà äëÿ 
ï³ëüãîâèê³â;
 îôîðìëåííÿ êàðòîê, ¿õí³é 

ïðîäàæ òà âèäà÷ó ó «Â³ííèöÿ-
êàðòñåðâ³ñ»;
 âèçíàòè òå, ùî ñàì ïàñàæèð 

ìàº îáèðàòè ñïîñ³á îïëàòè ïðî-
¿çäó — ãîò³âêîâèé ÷è áåçãîò³â-
êîâèé.

² ùå âèìàãàëè, ùîá ñóä çàáîðî-

íèâ ì³ñüê³é âëàä³ â÷èíÿòè ïîä³áí³ 
ä³¿ â ìàéáóòíüîìó.

Ïîçîâí³ âèìîãè ëþäè ïîÿñ-
íþþòü òèì, ùî ä³þ÷à ñèñòåìà 
å-êâèòêà îáìåæóº ¿õí³ êîíñòè-
òóö³éí³ ïðàâà òà ñêàñîâóº áåççà-
ïåðå÷íå ïðàâî ï³ëüãîâîãî ïðî¿çäó.

Äàë³, íà äóìêó ïîçèâà÷³â, Â³-
ííèöüêà ì³ñüêðàäà äîïóñòèëà 
ñâàâ³ëëÿ, êîëè çîáîâ’ÿçàëà «Â³-
ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» âèäàâàòè ï³ëü-
ãîâ³ å-êâèòêè íå âñ³ì ãðîìàäÿíàì 
Óêðà¿íè, à ò³ëüêè â³ííè÷àíàì. 
Ïëþñ, çà ¿õ òâåðäæåííÿì, ï³ëü-
ãîâ³ ñìàðò-êàðòêè º çàñîáàìè 
îïëàòè, à íå ï³ëüãîâèìè ïîñâ³ä-
÷åííÿìè äåðæçðàçêà.

Îáîâ’ÿçêîâà ðåºñòðàö³ÿ ïðî-
¿çäó, îôîðìëåííÿ êàðòîê ï³ëü-
ãîâèêàìè ìàþòü áóòè ñêàñîâàí³. 

Ï³ëüãîâ³ êàðòêè íå ìîæóòü 
îòðèìàòè ëþäè, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ 
ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿ-
þòüñÿ íàäàòè çãîäó íà îáðîáêó 
ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ. À öå âæå 
ïîðóøåííÿ ñòàòò³ 32 Êîíñòèòóö³¿ 
Óêðà¿íè, çà ÿêîþ «í³õòî íå ìîæå 
çàçíàâàòè âòðó÷àííÿ â éîãî îñî-
áèñòå ³ ñ³ìåéíå æèòòÿ».

«Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà 
íàâ’ÿçàëà â³ííè÷àíàì ïîñëó-
ãè ÊÏ Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ, ïðè 
öüîìó óìîâè íàäàííÿ òàêèõ 
ïîñëóã — íåïðàâîì³ðí³. Áî ïå-
ðåäáà÷àþòü ñêàñóâàííÿ ãàðàíò³¿ 
äåðæàâíî¿ ï³ëüãè, âñòàíîâëþþòü 
îáìåæåíó ê³ëüê³ñòü ï³ëüãîâèõ ïî-
¿çäîê, ââîäÿòü ñèñòåìó ñïîñòåðå-
æåííÿ çà ïàñàæèðàìè, âåäåííÿ 
êàðòè ïàñàæèðà», — éäåòüñÿ ó ïî-
çèö³¿ ïîçèâà÷³â.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНСУД 
ВІДМОВИВСЯ СКАСУВАТИ Е-КВИТОК 
«Поверніть, як було»  Понад сотня 
пільговиків судиться з мерією, щоб 
скасувати у Вінниці е-квиток. Ця система, 
за їхнім твердженням, порушує права 
та свободи. Однак суди стають на бік 
міської влади. Чому? Розбираємо рішення 
апеляційного суду в цій справі

ПОЗИЦІЯ МІСЬКОЇ ВЛАДИ 
Â³äïîâ³äà÷åì ó ñóä³ º Â³ííèöüêà 

ì³ñüêà ðàäà, à «Â³ííèöÿêàðòñåð-
â³ñ» òà «Â³ííèöüêà òðàíñïîðòíà 
êîìïàí³ÿ» — òðåò³ îñîáè íà áîö³ 
â³äïîâ³äà÷à áåç âëàñíèõ âèìîã 
íà ïðåäìåò ñïîðó. ¯õíÿ ïîçèö³ÿ 
çíà÷íî êîðîòøà, àí³æ àðãóìåíòè 
ï³ëüãîâèê³â-ïîçèâà÷³â: àïåëÿö³é-
íó ñêàðãó ïîòð³áíî â³ä³çâàòè, áî 
âîíà áåçï³äñòàâíà.

Çà ïîçèö³ºþ â³äïîâ³äà÷à, ÿêùî 
â ìóí³öèïàëüíîìó òðàíñïîðò³ çà-
ïðîâàäæåíà ñèñòåìà å-êâèòêà, 
òî ïðî¿õàòè ìîæíà íà ï³äñòàâ³ 
çàðåºñòðîâàíîãî åëåêòðîííîãî 
êâèòêà òà äîêóìåíòà äëÿ ï³ëü-
ãîâîãî ïðî¿çäó. Ïðî öå çàçíà÷åíî 
ó çàêîíàõ «Ïðî ì³ñüêèé åëåêòðî-
òðàíñïîðò» (÷àñòèíà 3 ñòàòòÿ 4) ³ 
«Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò» 
(ñòàòòÿ 39). Òîìó, ïîðÿäîê ðî-
áîòè å-êâèòêà ó ð³øåíí³ ÂÌÐ 
â³ä 27.06.2018 ¹ 1254, ïîâí³ñòþ 
â³äïîâ³äàº íîðìàì ÷èííîãî çà-
êîíîäàâñòâà.

Òâåðäæåííÿ ïîçèâà÷³â ïðî ñêà-
ñóâàííÿ áåççàïåðå÷íîãî ï³ëüãî-
âîãî ïðî¿çäó â ì³ñüêðàä³ ñïðîñ-
òîâóþòü. Áî òàêå ïðàâî çàõèùåíå 
ó ñòàòò³ 38 Çàêîíó Óêðà¿íè Ïðî 
îñíîâè ñîö³àëüíî¿ çàõèùåíîñ-
ò³ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ â Óêðà¿-
í³, ïóíêòîì 4 ÷àñòèíè 6 ñòàòò³ 
13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó 
äèòèíñòâà», Ïîñòàíîâîþ Êàá-
ì³íó â³ä 17.05.1993 ¹ 354 Ïðî 
áåçîïëàòíèé ïðî¿çä ïåíñ³îíåð³â 

íà òðàíñïîðò³ çàãàëüíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ.

РІШЕННЯ СУДУ 
Ñóää³, â ö³ëîìó, ïîãîäæóþòüñÿ 

ç ð³øåííÿì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ òà 
ïîâòîðþþòü àðãóìåíòè Îêðóæ-
íîãî àäì³íñóäó. Çîêðåìà òå, ùî 
ð³øåííÿ ì³ñüêðàäè ïðî çàïðî-
âàäæåííÿ å-êâèòêà ó Â³ííèö³ º 
çàêîííèì, áî íà öå â íå¿ º ïðàâà, 
âñòàíîâëåí³ ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ Çà-
êîíó ¹ 1812-VIII. Öåé æå çàêîí 
âíîñèòü çì³íè ó ïðàâà ï³ëüãî-
âèê³â, ÿê³ äëÿ ïðî¿çäó ïîâèíí³ 
ìàòè åëåêòðîííó êàðòêó-êâèòîê. 
Òà îáîâ’ÿçîê — ðåºñòðóâàòè ñâ³é 
ïðî¿çä ó òðàíñïîðò³. Çàêîí º ÷èí-
íèì, îòîæ éîãî ïîòð³áíî äîòðè-
ìóâàòèñü.

Ñóä âñòàíîâèâ, ùî ð³øåííÿ 
ì³ñüêðàäè ¹ 1254, ÿêèì çàïðîâà-
äèëè å-êâèòîê, íå îáìåæóº ïðàâ 
ï³ëüãîâèê³â, àäæå ïåðåäáà÷àº 
îòðèìàííÿ åëåêòðîííî¿ êàðòêè 
íà áåçîïëàòí³é îñíîâ³. Ñóä ââà-
æàº, ùî ìåòà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ 
ïðî çàïðîâàäæåííÿ å-êâèòêà º 
ëåã³òèìíîþ, àäæå â³äïîâ³äàº ö³-
ëÿì: îïòèì³çàö³ÿ îáë³êó íàäàííÿ 
òðàíñïîðòíèõ ïîñëóã òà íàëåæíå 
â³äøêîäóâàííÿ Â³ííèöüêîþ 
ì³ñüêîþ ðàäîþ òðàíñïîðòíèì 
êîìïàí³ÿì âàðòîñò³ ïåðåâåçåíü 
ï³ëüãîâèê³â.

«Âàðòî çàóâàæèòè, ùî êîæåí 
äåíü ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì 
ó ì³ñò³ Â³ííèö³ êîðèñòóþòüñÿ äå-

ñÿòêè òèñÿ÷ ëþäåé, ÿê³ æîäíèì 
÷èíîì íå çàïåðå÷óþòü ïðîòè êî-
ðèñòóâàííÿ åëåêòðîííèì êâèò-
êîì, à òîìó ïîçèö³ÿ ïîçèâà÷³â 
ó äàí³é ñïðàâ³ íå óçãîäæóºòüñÿ 
³ç «çàãàëüíèì áëàãîì», — éäåòüñÿ 
â ð³øåíí³ ñóäó.

Êð³ì òîãî, ñóäîì íå âñòà-
íîâëåíî, à ïîçèâà÷àìè íå äî-
âåäåíî íàÿâíîñò³ äîêàç³â, ÿê³ á 
ï³äòâåðäæóâàëè â÷èíåííÿ Â³-
ííèöüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ä³é 
ùîäî íàêëàäåííÿ øòðàôó ï³ëü-
ãîâèêàì — ãðîìàäÿíàì Óêðà¿íè, 
ÿê³ çä³éñíþþòü ï³ëüãîâèé ïðî¿çä 
ó ì³ñüêîìó òðàíñïîðò³ ì. Â³ííèö³ 
áåç ðåºñòðàö³¿ å-êâèòêà, ââåäåííÿ 
ò³ëüêè áåçãîò³âêîâîãî ðîçðàõóíêó 
÷è/àáî ï³äíÿòòÿ ïëàòè çà òðàí-
ñïîðòíó ïîñëóãó ïðè ãîò³âêîâîìó 
ðîçðàõóíêó ç âîä³ºì.

Îòîæ, êîëåã³ÿ ó ñêëàä³ ñóää³â 
Îëåãà Ñóøêà, ªâãåíà Ìàöüêîãî òà 
ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ²ãîðÿ Çàë³ìñüêî-
ãî ïîñòàíîâèëà: àïåëÿö³éíó ñêàðãó 
ëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, ð³øåííÿ 
ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ — áåç çì³í.

Îäíàê ï³ëüãîâèêè íå ïîãîäæó-
þòüñÿ ç òàêèì ðåçóëüòàòîì ñïðàâè 
³ âæå ïîäàëè êàñàö³éíó ñêàðãó 
äî Âåðõîâíîãî ñóäó Óêðà¿íè: áî-
ðîòüáà ç â³ííèöüêèì å-êâèòêîì 
ùå íå çàâåðøåíà.

Ïîâí³ñòþ îçíàéîìèòèñÿ ç ð³-
øåííÿì Ñüîìîãî àïåëÿö³éíîãî 
àäì³íñóäó ìîæíà â ²íòåðíåò³, 
çà öèì êîðîòêèì ïîñèëàííÿì: 
cutt.ly/cjRi89R.

Проїзд за посвідченнями, паперові проїзні та квитки у водія. 
Пільговики хочуть повернути в транспорт все, як було до валідаторів 

Çà âèñíîâêîì ñóäó, 
ð³øåííÿ âëàäè 
íå îáìåæóº ïðàâà, 
à ïîçèö³ÿ ï³ëüãîâèê³â 
íå «óçãîäæóºòüñÿ ³ç 
çàãàëüíèì áëàãîì»
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Ê³ëüêà ñîòåíü ï³äïðèºìö³â 
14 ñ³÷íÿ âèéøëè íà ïðîòåñò ï³ä 
ñò³íè Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ. Ëþäè 
âèìàãàëè â³ä âëàäè ñêàñóâà-
òè íåñïðàâåäëèâèé êàðàíòèí, 
çà ÿêîãî ìàë³ ï³äïðèºìñòâà çà-
êðèâàþòü, à âåëèêèé á³çíåñ ïðî-
äîâæóº ïðàöþâàòè. Òà â³äì³íèòè 
ìàñîâó óñòàíîâêó êàñîâèõ àïà-
ðàò³â, ùî ÷àñòêîâî ñòàëà ä³ÿòè 
ç 2021 ðîêó.

БОРОТЬБА ЗА ВИЖИВАННЯ 
Ïðîòåñòóâàëè ó Â³ííèö³ 

íå ò³ëüêè â³ííè÷àíè, àëå é ï³ä-
ïðèºìö³ ç Êèºâà, Ëüâîâà, ²ðïå-
íÿ, ×åðí³ãîâà òà ³íøèõ ì³ñò, ùî 
âèñòóïàëè ï³ä ïðàïîðàìè ðóõó 
SaveÔÎÏ. Ëþäè íàãîëîøóâàëè 
íà òîìó, ùî êàðàíòèíí³ îáìå-
æåííÿ ïîñèëþþòü íåñïðàâåäëè-
â³ñòü â Óêðà¿í³: âåëèêèé á³çíåñ 
ïðàöþº, ïîêè äð³áí³ ï³äïðèºìö³ 
ïîçáàâëåí³ ìîæëèâîñò³ çàðîáëÿòè 
êîøòè.

— Ìè íå áóäåìî ñèä³òè íà êà-
ñàõ â «ÀÒÁ» òà ³íøèõ ñóïåðìàðêå-
òàõ. Íå ï³äåìî äî íèõ ïðèáèðàëü-
íèöÿìè, — ãîâîðèëà ç³ ñõîä³â á³ëÿ 
ÎÄÀ ï³äïðèºìíèöÿ ç Êèºâà. — 
Ìè íå çáèðàºìîñÿ ¿õàòè â ³íø³ 

êðà¿íè ³ øóêàòè òàì êðàùîãî 
æèòòÿ. Ìè áóäåìî çàðîáëÿòè 
â Óêðà¿í³ ñâî¿ì ïðèâàòíèì ï³ä-
ïðèºìíèöòâîì, ïëàòèòè ïîäàòêè 
â áþäæåò. Ìè áóäåìî ðîáèòè âñå 
ìîæëèâå ³ íåìîæëèâå çàäëÿ òîãî, 
àáè åêîíîì³êà ïðîöâ³òàëà.

Ñâîþ ïðîìîâó æ³íêà çàê³í÷èëà 
ñëîâàìè, ùî íèí³øíÿ âëàäà ïðè-
äóøóº ìàëèé ³ ñåðåäí³é á³çíåñ òà 
ðîáèòü ëþäåé á³äí³øèìè.

Äî ì³êðîôîíà âèõîäèëè é â³-
ííè÷àíè. Îäíèì ç òàêèõ áóâ Âî-
ëîäèìèð, ÿêèé º ô³çè÷íîþ îñî-
áîþ-ï³äïðèºìöåì (äàë³ — ÔÎÏ) 
ç 2006 ðîêó. ×îëîâ³ê çàêëèêàâ 
ïðèñóòí³õ ðîáèòè áîäàé ùîñü, 
àáè çì³íèòè ñèòóàö³þ.

— Íàñ çìóøóþòü ñòàâàòè â òàêó 
ïîçó, â ÿê³é í³êîìó íå áóäå ïðè-
ºìíî çíàõîäèòèñÿ. Íàñ õî÷óòü 
çàãíàòè â óìîâè, êîëè ìè ñòà-
íåìî àáî æåáðàêàìè, àáî çëî-
÷èíöÿìè. Çëî÷èíöåì ÿ ñòàâàòè 
íå õî÷ó, æåáðàêîì òèì á³ëüøå. 
Òîìó ÿ âèéøîâ ñþäè, àáè ðîáèòè 
áîäàé ùîñü. Ëþäè, â³äñòîþéòå 
ñâî¿ ïðàâà, îá'ºäíóéòåñü, øóêàéòå 
³íôîðìàö³þ, — êàçàâ Âîëîäèìèð.

Ñï³âîðãàí³çàòîð àêö³¿ ïðîòåñ-
òó ó Â³ííèö³ òà ë³äåð âñåóêðà¿í-
ñüêîãî ðóõó «SaveÔÎÏ» Ñåðã³é 
Äîðîòè÷ ñêàçàâ, ùî ï³äïðèºìö³ 
ïðè¿õàëè âèêàçàòè ñâîº íåçàäî-

НОВІ ПРАВИЛА І ПОДАТКИ, ЯКІ 
ДІЮТЬ ДЛЯ ФОПІВ З 2021 РОКУ 
Бізнесу на замітку  Право на працю, 
проти карантину і касових апаратів — вже 
не перший тиждень цього вимагають 
підприємці у різних регіонах України. 
Масовий мітинг відбувся і у Вінниці 
14 січня. Натомість влада, з одного боку, 
робить поступки і дає вісім тисяч гривень 
допомоги. А з іншого — продовжує 
закручувати гайки «спрощенцям» 

âîëåííÿ äåðæàâíîþ ïîë³òèêîþ.
— Ñïî÷àòêó íàñ çàïðîòîðèëè 

â êàðàíòèí. Òåïåð âëàäà âáèâàº 
ì³êðîï³äïðèºìö³â ô³ñêàë³çàö³ºþ, 
ÿêà º ïðàêòè÷íî íåï³äéîìíîþ 
äëÿ ì³êðîá³çíåñ³â. Öå òå, ùî çíè-
ùèòü ö³ëèé êëàñ ï³äïðèºìö³â, — 
ãîâîðèâ Äîðîòè÷.

Äîðîòè÷ ðîçïîâ³â, ùî äî ïðî-
òåñòóâàëüíèê³â âèõîäèëè ïðåä-
ñòàâíèêè Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ. Ï³ñëÿ 
çàê³í÷åííÿ àêö³¿ âîíè ñ³ëè çà ñò³ë 
ïåðåìîâèí ç ÷èíîâíèêàìè.

ПРО КАСОВІ АПАРАТИ 
Òàê³ àêö³¿ ïðîòåñòó â³äáóâàþòü-

ñÿ ó ð³çíèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè òà 
â Êèºâ³. Ëþäè âèìàãàþòü ñâîãî 
ïðàâà íà ïðàöþ, ñêàñóâàòè êà-
ðàíòèí òà ô³ñêàë³çàö³þ. ×àñòêîâî 
âëàäà ï³øëà íà ïîñòóïêè — ÐÐÎ 
ç 2021 ðîêó º îáîâ’ÿçêîâèì äëÿ 
ïåâíèõ ãðóï ï³äïðèºìö³â. Öå 
òî÷êè ïðîäàæó ïîáóòîâî¿ òåõ-

í³êè, ÿêà ï³äëÿãàº ãàðàíò³éíîìó 
ðåìîíòó; ÔÎÏè, ÿê³ ðåàë³çóþòü 
ë³êàðñüê³ çàñîáè; ï³äïðèºìö³, ùî 
íàäàþòü ïëàòí³ ïîñëóãè â ñôåð³ 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ; òà ï³äïðè-
ºìñòâà, ùî ïðîäàþòü þâåë³ðí³ 
ïðèêðàñè. Ðåøòà «ñïðîùåíö³â» 
ìàþòü âñòàíîâèòè êàñîâ³ àïàðàòè 
ç ñ³÷íÿ 2022 ðîêó.

² äíÿìè ïîäàòêîâà äàëà 
ðîç’ÿñíåííÿ ùîäî îáîâ’ÿçêîâèõ 
êàñîâèõ àïàðàò³â äëÿ «ïëàòíèõ 
ìåäè÷íèõ ïîñëóã». ÐÐÎ íå ïî-
òð³áåí, ÿêùî îïëàòà çä³éñíåíà 
â áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³ (ç ðàõóí-
êó íà ðàõóíîê), ÷åðåç áàíê³âñüê³ 
óñòàíîâè òà âèêëþ÷íî ÷åðåç ñåð-

â³ñè ïåðåêàçó êîøò³â àáî çà äî-
ïîìîãîþ ìîá³ëüíîãî áàíê³íãó. 
Çîêðåìà, ñ³ìåéíèì ë³êàðÿì, ùî 
çàðåºñòðîâàí³ ÿê ÔÎÏè, íå ïî-
òð³áåí êàñîâèé àïàðàò, ÿêùî 
ðîçðàõóíîê çà ìåäè÷íó ïîñëóãó 
â³äáóâñÿ íà âëàñíèé ðàõóíîê.

НОВІ СУМИ ПОДАТКІВ 
Ç ñ³÷íÿ ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà 

â Óêðà¿í³ — 6000 ãðèâåíü. Çà-
âäÿêè öüîìó íåñóòòºâî çðîñëè 
ð³÷í³ ë³ì³òè äîõîä³â: äëÿ ïåðøî¿ 
ãðóïè — 1 ìëí 2 òèñÿ÷³ ãðèâåíü 
(áóëî 1 ìëí ãðí), äëÿ äðóãî¿ — 
5 ì³ëüéîí³â 4 òèñÿ÷³ ãðèâåíü 
(áóëî 5 ìëí ãðí), äëÿ òðåòüî¿ — 
7 ì³ëüéîí³â 2 òèñÿ÷³ ãðèâåíü 
(áóëî 7 ìëí ãðí).

À îò íà ïîäàòêè «ì³í³ìàë-
êà» âïëèíóëà á³ëüøå. Íàïðè-

êëàä, ºäèíèé ñîöâíåñîê ç ñ³÷íÿ 
2021 ðîêó ñêëàäàº 1320 ãðèâåíü 
íà ì³ñÿöü. Ó ãðóäí³ â³í äîð³âíþ-
âàâ 1100 ãðèâåíü. ªäèíèé ïîäà-
òîê òàêîæ çð³ñ — 227 ãðèâåíü äëÿ 
ïåðøî¿ ãðóïè, 1200 ãðèâåíü äëÿ 
äðóãî¿ ãðóïè. Çá³ëüøåííÿ ïîäàòêó 
äëÿ òðåòüî¿ ãðóïè çàëåæèòü â³ä 
çðîñòàííÿ ¿õí³õ äîõîä³â.

ÔÎÏè 1 ãðóïè îòðèìàëè ïî-
äàòêîâ³ êàí³êóëè — ìîæóòü 
íå ïëàòèòè ªÑÂ òà ºäèíèé ïî-
äàòîê ç ãðóäíÿ 2020 ïî òðàâåíü 
2021 ðîêó. Â³äòàê ö³ ï³äïðèºìö³ 
çåêîíîìëÿòü ïîíàä 9 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü íà ñïëàò³ ïîäàòê³â. ²íøèì 
ãðóïàì êàí³êóëè íå ïåðåäáà÷èëè.

Ðàçîì ç òèì, ç ñ³÷íÿ öüîãî 
ðîêó ñêàñóâàëè êíèãè îáë³êó 
äîõîä³â òà âèòðàò: ï³äïðèºìö³ 
ìîæóòü âåñòè îáë³ê ó äîâ³ëüí³é 
ôîðì³, äëÿ ïðèêëàäó, â çîøèò³ 
÷è â òàáëèö³ Excel. Ñòàëè ä³ÿòè 
íîâ³ ðàõóíêè äëÿ ñïëàòè ïîäàò-
ê³â. ¯õí³é ïåðåë³ê òà ïðàâèëà 
çàïîâíåííÿ âèêëàäåí³ íà ñàéò³ 
ïîäàòêîâî¿ (cutt.ly/9jPLqmi).

ßê ïîÿñíèëè ó Äåðæêàçíà-
÷åéñòâ³, çì³íà ðàõóíê³â ñòàëàñÿ 
÷åðåç àäì³íðåôîðìó â Óêðà¿í³. 
Çîêðåìà, ï³ñëÿ ë³êâ³äàö³¿ ðàéî-
í³â. Êîøòè, ñïëà÷åí³ íà ñòàð³ ðà-
õóíêè, íå áóäóòü çàðàõîâóâàòèñü, 
à ïîâåðòàòèìóòüñÿ ïëàòíèêàì, ÿê 
íåç’ÿñîâàí³ íàäõîäæåííÿ.

² íàîñòàíîê, çá³ëüøèëè ë³ì³òè 
ç íåðóõîìîñò³, ÿêó ô³çè÷í³ îñî-
áè-ï³äïðèºìö³ ìîæóòü çäàâàòè 
â îðåíäó áåç ðèçèêó çëåò³òè ç³ 
ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêó-
âàííÿ.

Íà æèòëîâó íåðóõîì³ñòü òàêèé 
ë³ì³ò çð³ñ ç³ 100 äî 400 êâàäðàò-
íèõ ìåòð³â, à ïî íåæèòëîâ³é — ç 
300 äî 900 «êâàäðàò³â». Àëå öå 
íå ñòîñóºòüñÿ ï³äïðèºìö³â ïåð-
øî¿ ãðóïè — ¿ì çäàâàòè â îðåíäó 
ìàéíî, ÿê ³ ðàí³øå, çàáîðîíåíî.

Голова спілки підприємців «Стіна» 
Олександр Печалін розповідає, 
що незабаром почне працювати 
Рада з питань мікробізнесу при 
Офісі президента України.
— Туди увійшли чотири надійних 
наших партнери. Вони розгля-
нуть пропозиції, які зробили ро-
бочі групи підприємців при ОДА 
у кожному регіоні, та напрацюють 
зміни в законодавстві, щоб дати 
ФОПам можливість вільно диха-
ти, — говорить Печалін.
За його словами, роботи багато 
і найпершою проблемою є РРО.
— Потрібно змінювати принципи 
кодування товарів. Бо спрощенці 
будуть вимушені наймати бухгал-
тера та людину, що вміє працю-
вати з касовим апаратом, щоб 

внести ці найменування. Далеко 
не всім це зараз по кишені, — каже 
Олександр Печалін.
Експерт спілки підприємці «Стіна» 
Ольга Брига додає, що за прави-
лами касові апарати мають вида-
вати довжелезний чек, де близько 
двох десятків реквізитів.
— Введення РРО — це не тільки 
програмне забезпечення, а й про-
писані в законодавстві принципи 
роботи. Зокрема, в касовому че-
кові має бути близько 20 реквізи-
тів підприємця-продавця. Тобто, 
назва компанії, юридична адреса, 
податковий номер, номер касово-
го апарату, найменування товару, 
фірма-виробник, дані про неї та 
ще багато іншого. Ці всі марку-
вання не з'являються в касовому 

апараті автоматично, якщо пра-
цівники зроблять помилку, то це 
буде приводом для перевірки по-
датковою та штрафу, — говорить 
Брига.
Олександр Печалін підсумовує, 
що крім закупівлі касового апа-
рата та найму бухгалтера та каси-
ра, доведеться витратити кошти 
на реєстрацію прилада, його сер-
вісне обслуговування.
— А от ще касові стрічки потрібно 
зберігати три роки. Знаю підпри-
ємства, які винаймають склади, 
щоб поставити ящики з цією маку-
латурою, — говорить голова спіл-
ки «Стіна». — Усе це вкупі може 
коштувати десятки тисяч гривень 
на рік, що непомірні витрати для 
малого бізнесу.

Проблема № 1 — фіскалізація «спрощенців» 

ÔÎÏè ìàþòü ïëàòèòè 
ïîäàòêè íà íîâ³ 
ðàõóíêè. Çà ñòàðèìè 
ðåêâ³çèòàìè 
êîøòè íå áóäóòü 
çàðàõîâóâàòèñÿ 

Разом з ФОПами протестували 
і звичайні вінничани. Люди 
обурені розміром платіжок і 
вимагають зниження тарифів 
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Â³ííèöüê³ ìàòóñ³ õâèëþþòüñÿ, 
ùî ÷åðåç îíëàéí-óðîêè ó ä³òåé 
ïîã³ðøèòüñÿ ð³âåíü çíàíü.

Ãàëèíà Êîâàëåíêî âèõîâóº 
äâîõ ä³òîê: ñèí íàâ÷àºòüñÿ ó òðå-
òüîìó êëàñ³, à äîíüêà — ó âîñü-
ìîìó. Æ³íêà ç³çíàºòüñÿ, ùî äèñ-
òàíö³éíå íàâ÷àííÿ ¿õí³é ðîäèí³ 
äàºòüñÿ äóæå íå ïðîñòî.

— Íàéâàæ÷å òå, ùî ïîòð³á-
íî ïîñò³éíî â³äñòåæóâàòè, ÿê 
â³äáóâàþòüñÿ óðîêè â ðåæèì³ 
îíëàéí, — ãîâîðèòü Ãàëèíà. — 
Öå ïîñò³éí³ â³äåîêîíôåðåíö³¿, 
òàáëèö³ ç äîìàøêîþ ³ ðåæèì 
íîí-ñòîï âèêîíàííÿ çàâäàíü òà ¿õ 
íàäñèëàíü ó÷èòåëÿì. Êð³ì òîãî, 
ùî ä³òè ïðàöþþòü ç ó÷èòåëÿìè, 
áàòüêè òåæ ïîñò³éíî ó öüîìó êîí-
òàêò³: òåëåôîí ³ ìåñåíäæåðè ïî-
ñò³éíî «äçâÿêàþòü», «áóëüêàþòü», 
«êâàêàþòü». Íå çíàþ ÿê â êîãî, 
à â ìåíå âæå ñôîðìóâàëàñü àëåð-
ã³ÿ íà çàñîáè çâ’ÿçêó.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ð³âåíü çíàíü 
ó ä³òåé âæå â³ä÷óòíî ïîã³ðøèâñÿ.

— Çàðàç óðîê ó ðåæèì³ îíëàéí 
òðèâàº ï³â ãîäèíè — ïîêè ä³òè 
ï³ä’ºäíàþòüñÿ, ïîêè â÷èòåëü íà-
ëàøòóºòüñÿ — íà ïîäà÷ó ìàòåð³à-

ëó ìàéæå íå çàëèøàºòüñÿ ÷àñó, — 
ñêàðæèòüñÿ æ³íêà. — Ôàêòè÷íî 
øê³ëüíà ïðîãðàìà ïåðåòâîðèëàñÿ 
íà ñàìîîñâ³òó. ß áà÷ó, ùî áàæàí-
íÿ òà ìîòèâàö³ÿ â÷èòèñÿ ó ä³òåé 
çíèêëè, íàâ³òü êíèæêó â³äêðèòè 
çàéâèé ðàç âîíè íå õî÷óòü.

Ãàëèíà Êîâàëåíêî äîäàº, ùî 
çàðàç ¿¿ ä³òè äîäàòêîâî çàéìàþòü-
ñÿ ç ðåïåòèòîðàìè.

— Ó íàñ äâ³÷³ íà òèæäåíü ó ðå-
æèì³ îíëàéí óðîêè ç ðåïåòèòî-
ðîì àíãë³éñüêî¿ ìîâè, — êàæå 
âîíà. — Ö³íè çàðàç òðîõè ï³äâè-
ùèëèñÿ, ðàí³øå ïëàòèëè 150 ãðè-
âåíü çà ãîäèíó, òåïåð — 200. Àëå 
âîíî òîãî âàðòå, áî ³íäèâ³äóàëüí³ 
çàíÿòòÿ ç â÷èòåëåì ìàþòü êðàù³ 
ðåçóëüòàòè ó ïîð³âíÿíí³ ç òèì, 
ùî ÿ áà÷ó íà óðîêàõ ç³ øê³ëüíîþ 
â÷èòåëüêîþ. Òàêîæ ìè êîðèñòóº-
ìîñÿ ïëàòôîðìîþ 17-¿ ÔÌÃ (òàì 
ç ïåðøîãî äî 11 êëàñó º ð³çí³ 
çàíÿòòÿ ç óñ³õ øê³ëüíèõ ïðåäìå-
ò³â). Îñîáëèâî ö³íí³ ìàòåìàòèêà, 
³íôîðìàòèêà òà ô³çèêà.

Â³ííè÷àíêà Âåðîí³êà ðîçïî-
â³äàº, ùî ¿¿ ïëåì³ííèêó äèñòàí-
ö³éíå íàâ÷àííÿ ïîäîáàºòüñÿ. 
Õëîï÷èê õîäèòü äî äðóãîãî êëàñó, 
òîìó ïîêè áåç ï³äòðèìêè ð³äíèõ 
îá³éòèñü íå ìîæå.

ВЧИТИСЯ ОНЛАЙН МОЖНА 
ЦІКАВО. ДОБІРКА ПЛАТФОРМ
Можливості  Багато хто критикує 
онлайн-освіту, не вірить у її ефективність 
і хвилюється за знання, які залишаються 
у дітей після zoom-уроків. Журналісти 
RIA підготували добірку освітніх 
онлайн-платформ, які можуть стати 
учням та батькам у нагоді, та дізнались 
у вінницьких матусь, як вони допомагають 
навчатись дітям під час карантину

Çðàíêó ìàìà äîïîìàãàº éîìó 
ï³ä’ºäíàòèñÿ äî êîíôåðåíö³¿ 
ó zoom’³, à âæå ï³ä ÷àñ ñàìîãî 
óðîêó â³í ñàìîñò³éíî ïðàöþº 
â ê³ìíàò³.

— Â³í ëåãêî îïàíîâóº òåìè, — 
ç³çíàºòüñÿ ä³â÷èíà. — À ÿêùî âè-
íèêàþòü ñêëàäíîù³, òî íàì ùå 
íå âàæêî éîìó äîïîìîãòè, öå æ 
íå õ³ì³ÿ ÷è âèùà ìàòåìàòèêà, ÿêó 
íå ïàì'ÿòàºø âæå. Íàéá³ëüøå ìè 
ïåðåæèâàºìî çà ç³ð. Õî÷à óðîêè 
òðèâàþòü íåäîâãî, âñå îäíî ãà-
äæåòè ìàþòü ñâ³é âïëèâ.

Âåðîí³êà òàêîæ ðîçïîâ³äàº, 
ÿêèìè îíëàéí-ïëàòôîðìàìè 
êîðèñòóþòüñÿ, àáè ïîëåãøèòè 
íàâ÷àííÿ ïëåì³ííèêà.

— Ìè íàâ÷àºìîñü çà ïðîãðà-
ìîþ ²íòåëåêò Óêðà¿íè, òîìó ³ 
âèêîðèñòîâóºìî ñàéò ²Ó. Òàì 
ðîçì³ùåí³ â³äåî, çà ÿêèìè ìîæ-
íà ðîç³áðàòèñü ó íåçðîçóì³ëî-
ìó ìàòåð³àë³. Â÷èòåëü òàêîæ 
òðèìàº çâ'ÿçîê ç áàòüêàìè òà 
ä³òüìè çà äîïîìîãîþ äîäàòêó 
ClassDojo, — ïîÿñíþº âîíà. — 
Òóäè êèäàºìî ïèñüìîâå äîìàøíº 
çàâäàííÿ, â³äåî â³ðø³â, ÷èòàííÿ 
òåêñò³â. Öþ ³íôîðìàö³þ áà÷èòü 
ëèøå â÷èòåëü ³ îäðàçó îö³íþº. 
Îö³íêè áà÷àòü ëèøå áàòüêè äè-
òèíè. Äëÿ òîãî, ùîá çãóðòóâàòè 
êëàñ òà ùîá ä³òè ä³çíàëèñü á³ëüøå 
îäíå ïðî îäíîãî, ðîçì³ùóâàëè 
ó äîäàòêó ôîòî/â³äåî ñâî¿õ äî-
ìàøí³õ óëþáëåíö³â, ñâî¿ õîá³, 
âì³ííÿ, ïðèâ³òàííÿ ç³ ñâÿòàìè, 

ïîðîáêè ³ òàêå ³íøå. Öå çà áà-
æàííÿì, áî ôîòî áà÷èòü óâåñü 
êëàñ ³ ìîæå êîìåíòóâàòè.

Ó Ìàðèíè Íîâ³êîâî¿ äîíüêà-
äåñÿòèêëàñíèöÿ, òîìó â îðãàí³çà-
ö³¿ ¿¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ìàìà 
ó÷àñò³ âæå íå áåðå.

— Ìè äóæå ïåðåæèâàºìî âñ³, 
ùî áóäå äàë³, ÿêèì áóäå ¿¿ âè-
ïóñêíèé ð³ê, — ç³çíàºòüñÿ Ìà-
ðèíà. — Çàðàç òàêîæ âàæêî â÷è-
òèñÿ, íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ äóæå 
ïñóºòüñÿ òåõí³÷íèìè ìîìåí-
òàìè: ÷è º âäîìà ³íòåðíåò, ÷è 
ï³ä’ºäíàëèñÿ âñ³ â÷àñíî äî çóìó, 
÷è ó âñ³õ ïðàöþþòü êàìåðè ³ ì³-
êðîôîíè… Äîíüêà âæå äîðîñëà, 
âîíà íå ïîòðåáóº ìîº¿ äîïîìîãè, 
àëå ÿ áà÷ó, ùî âîíà òàêîæ õâè-
ëþºòüñÿ, ùî íå âñå ðîçóì³º, ùî ç 
ðàíêó äî íî÷³ ñèäèòü â íîóòáóö³ 
é ÷èòàº, øóêàº, ïåðåâ³ðÿº.

Äëÿ òîãî, àáè ïîêðàùèòè çíà-
ííÿ é äîáðå çäàòè íàñòóïíîãî 
ðîêó ÇÍÎ, ä³â÷èíà õîäèòü äî ðå-
ïåòèòîð³â.

— Äî÷êà âæå õîäèòü äî òðüîõ 
ðåïåòèòîð³â: ç óêðà¿íñüêî¿, àí-
ãë³éñüêî¿ ³ õ³ì³¿, — êàæå Ìàðè-
íà Íîâ³êîâà. — Íàì òðîõè ïî-
òàëàíèëî, áî ÷îëîâ³ê äîáðå çíàº 
ìàòåìàòèêó é ô³çèêó, â³í òåïåð 
ï³ñëÿ ñâîº¿ ðîáîòè «ï³äïðàöüî-
âóº» äîíü÷èíèì ðåïåòèòîðîì. 
Òàêîæ êð³ì øê³ëüíèõ îíëàéí-
óðîê³â âîíà äèâèòüñÿ áàãàòî â³-
äåî íà YouTube, îñîáëèâî êîëè 
íå ðîçóì³º ÿêî¿ñü òåìè. Íà æàëü, 
öå íå çàâæäè óêðà¿íñüê³ êàíà-
ëè, òîìó äîâîäèòüñÿ ïåðåêëàäàòè 
ùîñü ç ðîñ³éñüêî¿. À îñü ç íàøèõ 
õîðîøèõ — öå Prometheus, òàì 
âîíà ïðîõîäèòü êóðñ ï³äãîòîâêè 
äî ÇÍÎ.

Зараз є багато навчальних онлайн-платформ. 
Вони допоможуть учням засвоїти новий матеріал 

  Нова школа — онлайн-платформа, 
на якій зібрані мультимедійні навчальні 
матеріали. Підходить для учнів усіх класів, 
тут можна знайти багато корисних відео-
уроків, інтерактивних тренажерів і тестів 
для перевірки знань. Навчальні матеріали 
посортовані у спеціальні колекції відпо-
відно до української шкільної програми.
  Learning.ua — для дітей молодшого 
шкільного віку. На YouTube-каналі є ба-
гато корисних і цікавих відео. Матеріал 
подається просто, а кожен ролик триває 
у середньому п’ять хвилин. Тут малень-
ким учням розповідають про різні оптичні 
ілюзії, показують досліди та вчать основам 
української мови й математики.
 Книга-мандрівка. Україна — онлайн-
серіал про видатних або майже невідомих 
українських діячів науки, освіти, культури 
і не тільки. Інформація подається зрозумі-
лою дітям мовою, з жартами та сучасними 
аналогіями.

 Цікава наука — YouTube-канал, де зі-
брано багато науково-популярних та освіт-
ніх відео. Усі вони перекладені та озвучені 
українською мовою. Учні можуть дізнатися 
цікаву інформацію з фізики, біології, ма-
тематики, географії та астрономії. Автори 
каналу у доступній для дітей формі відпові-
дають на питання: «Як долетіти до Сонця?», 
«Чому небо блакитне?», «Як кава впливає 
на ваш мозок?», а також розвінчують по-
ширені у нашому суспільстві міфи.
 Довколаботаніка — YouTube-канал з 
роликами про рослини, комах та деяких 
ссавців. Цікавим канал буде для учнів стар-
ших класів. Крім корисних знань безпо-
середньо з ботаніки, також можна дізна-
тись більше про динозаврів, Нобелівських 
лауреатів і про фауну «Гри престолів».
  Enjoy The Science — онлайн-проєкт, 
який розповідає про науку весело. Автори 
проєкту просто пояснюють складні речі й 
доводять, що наука — це класно. Тут мож-

на дізнатися, що спільного між мемами 
й фразеологізмами, чому варто читати 
Коцюбинського або як працює система 
кровообігу.
  Prometheus — найбільший в Україні 
громадський проєкт масових відкритих 
онлайн-курсів. На платформі зібрано 
десятки унікальних курсів від провід-
них педагогів та спеціалістів України. 
На Prometheus’і школярі можуть цілком 
безкоштовно готуватися до ЗНО з україн-
ської мови та літератури, історії України, 
математики та англійської мови. Кожен 
курс складається з окремих модулів або 
тем, самі уроки тривають недовго, а вся 
інформація подається легко й структуро-
вано. Вивчення кожної теми закінчується 
тестом для перевірки засвоєних знань.
 EdEra — студія онлайн-освіти. Команда 
проєкту створює різні онлайн-курси, інтер-
активні підручники та освітні блоги. Учні 
можуть підготуватися до ЗНО з української 

мови та літератури, англійської мови, ма-
тематики, біології та історії України. Також 
можна безкоштовно пройти курси «Історія 
України. Зародження української нації», 
«Математика: арифметика, рівняння, не-
рівності», «Фізика: механіка», «Біологія: 
Ботаніка» та «Загальна географія».
 iLearn — це безкоштовна гейміфікована 
платформа з навчальними онлайн-курса-
ми, тестами та вебінарами. На цій платфор-
мі можна у цікавій ігровій формі готуватися 
до ЗНО з української мови та літератури, 
математики, історії України, англійської 
мови та біології. За перегляд онлайн-уроків 
та успішне складання тестів діти отримують 
бали, які згодом можуть перетворитися 
на призи. Крім того, на iLearn є вебінари 
з профорієнтації.
 На всі 200 — YouTube-канал, де допо-
магають готуватись до ЗНО з української 
мови. На платформі багато роликів зі зро-
зумілим поясненням усіх необхідних тем. 

Онлайн-ресурси, які допомагають з навчанням 

Ö³íè íà óðîêè 
àíãë³éñüêî¿ ó 
ðåïåòèòîð³â òðîõè 
ï³äâèùèëèñÿ. Ðàí³øå 
ïëàòèëè 150 ãðèâåíü, 
òåïåð — 200
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Ó ñâÿòî Âîäîõðåùà ïðàâîñëàâí³ 
ïðîñëàâëÿþòü îáðÿä õðåùåííÿ 
²ñóñà Õðèñòà â ð³÷ö³ Éîðäàí. 
Ó íàø³é êðà¿í³ â³ðÿíè, à òàêîæ 
åêñòðåìàëè ïîëþáëÿþòü ï³ðíàòè 
ó öåé äåíü â îïîëîíêó, ââàæà-
þ÷è, ùî öå î÷èñòèòü ¿õ â³ä óñ³õ 
ãð³õ³â.

МАСОВІ КУПАННЯ  
СКАСУВАЛИ

Îäíàê äíÿìè íà îô³ö³éí³é 
ñòîð³íö³ ÏÖÓ ç'ÿâèëîñÿ ïîâ³-
äîìëåííÿ ïðî òå, ùî ï³ðíàííÿ, 
ÿê òâåðäÿòü äîñë³äíèêè, â óêðà-
¿íñüêîãî íàðîäó íå ìàëî ïîøè-
ðåííÿ, òîáòî éîãî íå ìîæíà íà-
çâàòè óêðà¿íñüêîþ òðàäèö³ºþ. 
Äî òîãî æ, âîíî òàêè íå çìèâàº 
ãð³õ³â, àäæå «ãð³õ — öå íå çî-
âí³øíÿ ïðîáëåìà, à âíóòð³øíÿ 
õâîðîáà äóø³».

Âëàñíå, öüîãîð³÷ ÷åðåç çà-
ïðîâàäæåíèé ëîêäàóí ìàñîâ³ 
êóïàííÿ ñêàñóâàëè. Çà ñëîâàìè 
äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè 
Ìàêñèìà Ô³ëàí÷óêà, ñêàñîâàíå 
é îñâÿ÷åííÿ âîäè.

Çóïèíèòè «îäíîäåííèõ ìîð-
æ³â», ÿê ¿õ íàçèâàº ïðåçèäåíòêà 
êëóáó «Íåïòóí» Ðà¿ñà Ìàê³ºâ-
ñüêà, ì³ã áè é ìîðîç. Ñüîãîäí³ 
ñòîâï÷èê òåðìîìåòðà îïóñòèâñÿ 
äî –19 ãðàäóñ³â. ×åðåç âèñîêó 
âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ, çà â³ä÷óòòÿìè 
âîíè, ÿê –27.

Çóïèíèòè ìîãëè, àëå íå çóïè-
íèëè. Ç ñàìîãî ðàíêó íà «Áðè-
ãàíòèíó» ïðè¿õàâ åê³ïàæ ÄÑÍÑ, 
ê³ëüêà àâòî ç ïàòðóëüíèìè ³ àâòî-
áóñ ç íàöãâàðä³éöÿìè. Ïî÷àëè 
ñòÿãóâàòèñÿ é ëþäè. ×àñòèíà 
íà ñëóæ³ííÿ äî öåðêâè, ³íø³ — 
ï³ðíàòè.

— Ìîëîä³ ëþäè, îïîëîíêè 
òàì íåìàº, — çóïèíèëè íàñ ïà-
ðàô³ÿíè õðàìó, ïîáà÷èâøè, ùî 
ìè ðóõàºìîñÿ â á³ê áåðåãà. Òå 
ñàìå ÷óëè é ³íø³, õòî õîò³â ï³ð-
íóòè â êðèæàíó âîäó.

— Îïîëîíêè íåìàº, — ïîâåð-
òàþ÷èñü íàçàä, ãîâîðèìî õëîï-
öþ, ùî ðóõàºòüñÿ íàì íàçóñòð³÷. 
Íå â³ðèòü. Ãîâîðèòü, áóòè òàêîãî 
íå ìîæå, àäæå îñòàíí³ â³ñ³ì-äå-
ñÿòü ðîê³â â³í êóïàâñÿ áåçïåðå-

øêîäíî. Çà äåê³ëüêà ìåòð³â éîãî 
çóïèíÿþòü íàöãâàðä³éö³, ïîâòî-
ðþþ÷è íàø³ ñëîâà. Õëîïåöü ðîç-
÷àðîâàíèé: «Ùî æ ðîáèòè?» 

Íàöãâàðä³éö³ òà ïàòðóëüí³ ïî-
ë³öåéñüê³ ðîçïîâ³äàþòü, ùî ïðè-
áóëè íà ì³ñöå äëÿ çàáåçïå÷åííÿ 
ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó. Í³êîãî, 
êàæóòü, øòðàôóâàòè íå çáèðà-
þòüñÿ, íàâ³òü ïîïðè êàðàíòèíí³ 
çàáîðîíè.

— Ì³é ìàëèé íà «Õ³ì³êó» îêó-
íàâñÿ, — êàæå äî íàñ ïåðåõîæèé 
÷îëîâ³ê. — Òàì º ÿêàñü îïîëîí-
êà… Äî ðå÷³, âè éîãî íå áà÷èëè, 
áî çíàéòè íå ìîæó.

«ПРОСТО ОЧМАНІТИ!»
Éäåìî íà «Õ³ì³ê». Îäíàê òóò 

ëèøå äåñÿòîê ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ ãðà-
þòü ó âîëåéáîë. «Ìîðæ³â» áà÷èìî 
íà ïðîòèëåæíîìó áîö³, íà Öåí-
òðàëüíîìó ïëÿæ³. Ïåðåõîäèìî 
çàêðèæàí³ëèé Ï³âäåííèé Áóã.

— ßê âîäè÷êà? — çàïèòóºìî 
õëîïöÿ, ÿêèé ùîéíî âèë³ç ç îïî-
ëîíêè.

— ×èì á³ëüøèé ìîðîç, òèì 
êðàùå, áî íå òàê â³ä÷óâàºòüñÿ 
õîëîä, êîëè âèõîäèø ç âîäè, — 
â³äïîâ³äàº Îëåêñàíäð. — ß âæå 
ê³ëüêà ðîê³â ï³ðíàþ íà Âîäîõðå-
ùå, öå êàéôîâ³ â³ä÷óòòÿ.

Òå ñàìå íàì êàæóòü ³ éîãî äðó-
ç³, õëîïåöü òà ä³â÷èíà, ÿê³ çàõî-
äÿòü äî âîäè ñë³äîì. Îïîëîíêà 
òóò â ê³ëüêà êâàäðàòíèõ ìåòð³â, 
òîæ «ìîðæ³» çàõîäÿòü ïî îäíîìó.

— Â³ä÷óòòÿ, ïðîñòî î÷ìàí³-
òè! — ãîâîðèòü Àíäð³é, ÿêèé 
ò³ëüêè-íî ïðèéøîâ ³ îäðàçó 
ï³øîâ äî âîäè. — Â³ä÷óâàþ íà-
ïîâíåííÿ ³ òàê³ ïðèºìí³ êîë³êè 
â óñüîìó ò³ëó. Ïðîòå òðåáà çà-
íóðþâàòèñÿ ç â³ðîþ. ß íå õâîð³þ 
ãðèïîì, íàïðèêëàä, âæå â³ñ³ì 
ðîê³â.

Íà Öåíòðàëüíîìó ïëÿæ³ íåìàº 
í³ ðÿòóâàëüíèê³â, í³ øâèäêî¿, àí³ 
íàöãâàðä³éö³â ç ïîë³ö³ºþ. Ïðîòå 
òóò º äâà íàìåòè äëÿ ïåðåîäÿãàí-
íÿ ç íàïèñàìè «Æ» ³ «×». 

Íàì êàæóòü, ùî á³ëüøå «ìîð-
æ³â» ìîæíà çóñòð³òè íà Âèøåí-
ñüêîìó îçåð³, òîæ ïðÿìóºìî òóäè. 
Íåïîäàë³ê íåäîáóäîâàíîãî õðàìó 
Ñòð³òåííÿ Ãîñïîäíüîãî âèðóáàí³ 
äâ³ îïîëîíêè. Çà ðîçì³ðàìè òàê³ 
ñàì³, ÿê ³ íà Öåíòðàëüíîìó ïëÿæ³.

«ВОДИЧКА ХОРОША Й ТЕПЛА»: 
ВОДОХРЕЩЕ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
Традиції  Попри скасування 
масових купань, 19 січня на вінницьких 
водоймах все одно зібралися «моржі» 
та екстремали. Хоча їх і не так багато, 
як у минулі роки. Люди прийшли 
зануритися у крижану воду, аби, як вони 
кажуть, очиститися. Ми поспостерігали 
за тим, як це відбувалося 

БЕЗ ШВИДКОЇ НЕ ОБІЙШЛОСЯ
Áà÷èìî ìàøèíó ÄÑÍÑíèê³â. 

Âñåðåäèí³ ïåðåîäÿãàºòüñÿ îäèí ç 
ðÿòóâàëüíèê³â, âî÷åâèäü ùîéíî 
âèë³ç ³ç âîäè. Äî ìàøèíè ï³ä-
õîäèòü ÷îëîâ³ê, ÿêèé ðàïòîâî 
âòðà÷àº ñâ³äîì³ñòü ³ á'ºòüñÿ ãîëî-
âîþ îá áàìïåð. Äî íüîãî îäðàçó 
ï³äá³ãàþòü éîãî äðóç³ òà áëèçüê³, 
ðÿòóâàëüíèêè çàòÿãóþòü ÷îëîâ³êà 
â ìàøèíó ³ âèêëèêàþòü øâèäêó.

Ê³ëüêà ðàç³â á³ëÿ ìàøèíè ïî-
÷èíàëàñÿ ïàí³êà, àäæå ÷îëîâ³ê 
çíîâó é çíîâó âòðà÷àº ñâ³äî-
ì³ñòü. Éîìó ðîçòèðàþòü ê³í-
ö³âêè. ÄÑÍÑíèêè êàæóòü, ùî 
âèêëèêàëè øâèäêó äâ³÷³. Ïîò³ì 
òåëåôîíîì ïîÿñíþþòü ìåäèêàì, 
ÿê êðàùå äî¿õàòè.

Êàðåòà øâèäêî¿ ïðè¿æäæàº 
ëèøå çà 20 õâèëèí. ×îëîâ³-
êîâ³, ÿêèé, ìàáóòü, íàçàâæäè 
çàïàì'ÿòàº öüîãîð³÷íå êóïàííÿ, 
íàäàþòü äîïîìîãó.

Á³ëÿ áåðåãà ïðèïàðêîâàí³ ê³ëü-
êà äåñÿòê³â ìàøèí, ðîçäÿãàëåíü 
íåìàº, òîìó ëþäè ïåðåîäÿãàþòü-
ñÿ ïðÿìî íà êðèç³.

— Âîäà õîðîøà öüîãî ðîêó, 
ïîçèòèâíà ³ áàãàòà! Öå âæå ì³é 
òðåò³é ð³ê çàíóðåííÿ íà Éîðäàí. 
Êîæíîãî ðîêó âñå êðàùå ³ êðàùå 

ñåáå ïî÷óâàþ ï³ñëÿ êóïàííÿ, — 
ðîçïîâ³â íàì Â³òàë³é.

Äî âîäè ï³äõîäÿòü äâ³ æ³íêè 
ë³òíüîãî â³êó. Õðåñòÿòüñÿ ³ òðè-
÷³ — ï³ä âîäó. Ïîò³ì ñïîê³éíî 
âèõîäÿòü òà éäóòü îáòèðàòèñÿ. 
Ïðèñóòí³ ç ïîâàãîþ ðîçñòóïà-
þòüñÿ ïåðåä «ìîðæèõàìè».

— ×åðåç öþ çàáîðîíó íå îá-
ëàøòóâàëè íàì ðîçäÿãàëåíü, öå 
ñòâîðþº íåçðó÷íîñò³, à òàê âñå 
÷óäîâî. ß öüîãîð³÷ âïåðøå çà-
õîäèëà ó êðèæàíó âîäó íà Âîäî-
õðåùå ³ òåïåð äóìàþ, ùî öå áóäå 
ìîºþ òðàäèö³ºþ, — ðîçïîâ³äàº 
îäíà ç æ³íîê Ñòàí³ñëàâà.

— À òåïåð ï³øëà åêçîòèêà, — 
÷óºìî â³ä êîìïàí³¿ õëîïö³â, ùî 
ñïóñêàºòüñÿ äî âîäè. Ñåðåä íèõ 
òåìíîøê³ðèé Ôåë³êñ. Ç íàòîâïó 
÷óºìî: «Öå â³í ùî, õðåñòèòèñÿ 
ïðèéøîâ?», ïðîòå íà øè¿ ó íüîãî 
âæå âèñèòü ïðàâîñëàâíèé õðåñ-
òèê. Âèë³çøè ç êðèæàíî¿ âîäè, 
Ôåë³êñ æàðòóº: «Âîäè÷êà íîð-
ìàëüíà, íà÷å çâè÷àéíà».

Òèì ÷àñîì «ìîðæ³â» âñå á³ëü-
øàº. ̄ õ íå ëÿêàº ìàøèíà øâèäêî¿ 
ç óâ³ìêíåíèìè ìàÿ÷êàìè, òåì-
ïåðàòóðà –19 òà â³äñóòí³ñòü ðÿ-
òóâàëüíèê³â. Äëÿ íèõ âîäà â öåé 
äåíü òåïëà, ¿ì íå õîëîäíî.

— Âîäà õîðîøà öüîãî 
ðîêó, ïîçèòèâíà ³ 
áàãàòà! Êîæíîãî ðîêó 
âñå êðàùå ïî÷óâàþñÿ 
ï³ñëÿ êóïàííÿ, — 
ðîçïîâ³â íàì Â³òàë³é

Андрій купався на «Хіміку». «Відчуваю наповнення 
і такі приємні коліки в усьому тілі», — розповів чоловік

Активно пірнали й жінки літнього віку. Казали, що вода 
у цей день по-особливому багата

Пірнати у крижану воду вирішив цьогоріч і Фелікс. 
Вилізши з крижаної води, Фелікс жартує: 
«Водичка нормальна, наче звичайна»
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Ïðî òå, ÿê ïåðå-
òâîðþâàëè çàâîä 
íà ðó¿íó, æóðíàë³ñ-
òó RIA ðîçïîâ³ëè 

æèòåë³ Êèðíàñ³âêè. Ùîïðàâäà, 
í³õòî ç íèõ íå ñòàâ íàçèâàòè ñåáå. 
Áîÿòüñÿ.

— ßêùî öèõ âàðâàð³â çàõèùàëà 
ïîë³ö³ÿ ³ âëàäà, òî âè õî÷åòå, ùîá 
âîíè ùå äî ìåíå ïðèéøëè? — 
êàæå îäèí ç ÷îëîâ³ê³â. — Òà é 
ïðî ùî âæå ìîæíà ãîâîðèòè. Ïðî 
òó êóïó êàì³ííÿ? Áóâ çàâîä, òà 
é çàãóâ. Õ³áà ùî ôîòîãðàô³¿ ëþ-
äÿì ïîêàçàòè, àáè ïîáà÷èëè ñë³äè 
âàðâàð³â 21 ñòîë³òòÿ.

МЕТАЛУ ТУТ БІЛЬШЕ, НІЖ 
НА ІНШИХ ЦУКРОВАРНЯХ 

Êàæóòü, ñò³íè ðîçâàëþâàëè 
ïîòóæíîþ òåõí³êîþ, òàê ñàìî ³ 
ìåòàë âèð³çàëè.

— Ìåòàëó òóò áóëî á³ëüøå, í³æ 
íà ³íøèõ öóêðîâàðíÿõ, — ðîçïî-
â³äàº îäèí ç ì³ñöåâèõ. — Ëèñòî-
âèé ìåòàë, òðóáè… À ï³äéîì-
íèêè, çàñóâêè, ñïëàâí³ ïîëÿ… 
×îìó á³ëüøå? Áî éîãî áóäóâàëè 
íå â ïàíñüê³ ÷àñè, ÿê ò³ çàâîäè, 
ùî ä³ñòàëèñÿ íàì. Êèðíàñ³âñüêèé 
çàïóñòèëè ó 1968 ðîö³, â ðàäÿí-
ñüê³ ÷àñè.

×îëîâ³ê ñòâåðäæóº, ùî íà ¿õ-
íüîìó çàâîä³ ìåòàëó áóëî ùîíàé-
ìåíøå ó äâà ðàçè á³ëüøå, ó ïî-
ð³âíÿíí³ ç ìåíøèìè çàâîäàìè.

Äî òîãî æ, Êèðíàñ³âñüêèé 
áóâ ºäèíèì çàâîäîì â îáëàñò³, 
íà ÿêîìó ñòîÿëà ë³í³ÿ ç ïåðåðîá-
êè öóêðó-ñèðöþ. Òàì òåæ çíà-
õîäèëîñÿ íåìàëî ìåòàëó.

— Âè çíàºòå, ùî ó Êèðíàñ³âö³ 
êîëèñü áóëî äâà öóêðîçàâîäè? — 
çàïèòóº â³í. — Òîé äðóãèé çáóäó-

âàëè ùå çà ïîëüñüêèõ ïàí³â. Â³í 
çà äîáó ð³çàâ äåñü òðîõè á³ëüøå 
òèñÿ÷³ òîíí áóðÿê³â. Íîâèé ó òðè 
ðàçè ïîòóæí³øèé áóâ. Êîëè ðîç-
áèðàëè ñòàðèé ïàíñüêèé çàâîä, 
ïîáà÷èëè, ùî íà íüîìó àíãë³é-
ñüê³ êîòëè. Òàêèé ðàðèòåò!

Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, ùî éîìó 
â³äîìî, ñê³ëüêè ãðîøåé âèðó÷àëè 
â³ä ïîð³çêè ìåòàëîëîìó íà äåÿêèõ 
çàâîäàõ îáëàñò³. Âèõîäèëà ñóìà 
ïðèáëèçíî 4–4,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

ОДИН З АГРЕГАТІВ 
УЖЕ ПРОДАЛИ 

Ó Êèðíàñ³âö³ íà íîâîìó çà-
âîä³ òåæ áóëî äåÿêå îáëàäíàííÿ 
³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà. Ñï³â-
ðîçìîâíèê êàæå, ùî öå æîìîñó-
øàðêà, çàêóïëåíà ó Ôðàíö³¿. ¯¿ 
äîâæèíà ïîíàä 20 ìåòð³â ³ âèñîòà 
÷îòèðè, à ìîæå é á³ëüøå.

×îëîâ³ê áà÷èâ, ÿê ¿¿ ïåðåâîçèëè.
— ß ÿêðàç ¿õàâ ìàøèíîþ 

íà äà÷ó, — ïðîäîâæóº â³í. — Áà÷ó, 
ïîë³ö³ÿ ñòî¿òü. Çóïèíÿº ìàøèíó, 
ïðîñèòü ç’¿õàòè íà óçá³÷÷ÿ.

ßêðàç â öåé ÷àñ ïåðåâîçèëè 
öþ æîìîñóøàðêó. Ïåðåä òèì 
çâåðòàëèñÿ äî åíåðãåòèê³â, ùîá 
ò³ âèìêíóëè åëåêòðèêó, áî â äå-
ÿêèõ ì³ñöÿõ öå ìîãëî ïðèçâåñòè 
äî çàìèêàííÿ. Ïîò³ì ãîâîðèëè, 
ùî í³áèòî àãðåãàò êóïèâ îäèí ³ç 
çàâîä³â Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³.

— Òàì ùå çàë³çíè÷íà êîë³ÿ 
áóëà, — äîäàº ñï³âðîçìîâíèê. — 
À ðåéêè òåæ ìàþòü âàãó, ïðàâäà?

Îäíó ò³ëüêè ñò³íó ÷îìóñü çàëè-
øèëè òàê çâàí³ âëàñíèêè çàâîäó. 
Òà, ùî á³ëÿ äîðîãè. Ëþäè íå ðî-
çóì³þòü, äëÿ ÷îãî? Àáè ñòâîðèòè 
âèäèì³ñòü, î÷³ çàìèëèòè? Â ñåë³ é 
áåç òîãî âñ³ âæå çíàþòü: ïîõîâàëè 
çàâîä áåç ìóçèêè.

— Ìîæíà áóëî ïðèì³ùåííÿ 
íå ðîçâàëþâàòè, ïðîäàòè, ÷è 

ВІД ЦУКРОЗАВОДУ У КИРНАСІВЦІ 
ЗАЛИШИЛИСЯ ОДНІ РУЇНИ 
Реалії  В області не стало ще одного 
цукрозаводу — у селищі Кирнасівка 
Тульчинського району. Стіни розвалили, 
метал вивезли. Жителі громади, які 
понад 10 років захищали підприємство, 
найбільше ображені за те, що влада 
не стала на їх захист. Вони так і 
не розуміють — для чого стіни розвалили?

Одна стіна і купа непотребу. Усе, що залишилося 
від колись потужного цукрового заводу 

За даними аналітичної онлайн-
системи YouControl, кінцевим 
бенефіціаром ТОВ «Кирнасів-
ський цукровий завод» є Яро-
шенко Олександр Владиславо-
вич. Вказана його адреса: До-
нецьк, вулиця Церетелі…

У графі юридичні особи засно-
вники зазначено ТОВ «Атоме-
нергомашбуд» з адресою у місті 
Краматорськ Донецької області. 
Є ще прізвище уповноваженої 
особи — Подольський Андрій 
Володимирович.

Кінцевий бенефіціар з Донецька 

У сезоні 2020 року вироблено 
264 тисячі тонн цукру. Це май-
же на 70 тисяч тонн менше, ніж 
у 2019-му, тоді зварили 331 ти-
сячу тонн солодких кристалів.
Виробничий сезон перероб-
ки буряків 2020 року розтяг-
нувся до кінця першої декади 
2021-го. Працювало шість цу-

крозаводів.
Загалом переробили трохи 
більше двох мільйонів тонн цу-
крових коренів. Їх вирощували 
на площі 48 тисяч гектарів.
Найбільше цукру виробили 
на Крижопільському заводі, 
понад 90 тисяч тонн, наймен-
ше на Іллінецькому — 11 тисяч 

тонн.
Більше цукру, ніж у нашій об-
ласті, не вироблено в жодному 
іншому регіоні держави.
Для порівняння: у 1990 в об-
ласті зварили 840 тис. т цукру, 
буряки вирощували на площі 
240 тисяч гектарів, зібрали вісім 
мільйонів тонн коренів.

Менше майже на 70 тисяч тонн ДОВІДКА 

ІСТОРІЯ ЗАНЕПАДУ ЦУКРОВАРЕНЬ З ЕКСКУРСОМ В ІСТОРІЮ:
1913 рік — на Поділлі працю-
вало 58 цукрозаводів, 16 з них 
знищено під час громадянської 
війни.
У 1940-му цукор варили на 42 за-
водах, під час війни з фашистами 
зруйновано й не відбудовано чо-
тири цукроварні.

У 1955 рік цукрові буряки пере-
робляли на 38 заводах, 
У 1970 — на 40.
У 2005 залишилося 32 заводи.
У 2007 виробничий сезон почали 
20 заводів.
У 2010 працювали дев’ять заводів, 
2015–2020 — шість заводів.

â îðåíäó çäàâàòè, — ãîâîðèòü 
æèòåëü Êèðíàñ³âêè. — Ì³ã áóòè 
ñòîëÿðíèé öåõ, íàïðèêëàä, ÷è 
ìàéñòåðíÿ äëÿ ðåìîíòó àâòîìî-
á³ë³â, ìàëî ùî ëþäè ïðèäóìàëè 
á. Äëÿ ÷îãî ðîçâàëèëè? Âàðâàðè, 
ùî ùå ñêàæåø!

Çíàºòå, ùî ëþäÿì íàéá³ëüøå 
îáðàçëèâî? Ùî ¿õ í³õòî íå çàõèñ-
òèâ. Îñü ùî ãí³òèòü íàéá³ëüøå. 
Í³áèòî âëàäà ³ âäàâàëà, ùî íà íà-
ø³é ñòîðîí³, à íàñïðàâä³ ³íêîëè 
äîâîäèëîñÿ ÷óòè: «Öå æ ïðèâàòíà 
âëàñí³ñòü…» 

ЩО БУДЕ НА МІСЦІ РУЇН — 
НІХТО НЕ КАЖЕ 

²ñòîð³ÿ Êèðíàñ³âñüêîãî öóêðî-
âîãî çàìîòàíà â òàêèé ñîëîäêèé 
êëóáîê, ùî éîãî òàê ³ íå âäàëîñÿ 
ðîçïëóòàòè. Çàâîä ïðîäàâàëè-ïå-
ðåïðîäóâàëè. Ïîíàä äåñÿòü ðîê³â 
ðîçñë³äóâàííÿì çàéìàëàñÿ ïîë³-
ö³ÿ, ïðîêóðàòóðà ³ íàâ³òü ÑÁÓ. 
Ùå òîð³ê ó ïðåñ-ñëóæá³ îáëàñíî¿ 

ïîë³ö³¿ ïîâ³äîìëÿëè, ùî òðèâàº 
ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ 
ñïðàâè. Êð³ì òîãî, ñòâåðäæóâàëè, 
ùî º ð³øåííÿ Ïå÷åðñüêîãî ñóäó 
Êèºâà ïðî ïåðåäà÷ó çàëèøê³â 
öóêðó âëàñíèêó.

Îäèí ç êîëèøí³õ êåð³âíèê³â 
Òóëü÷èíñüêîãî ðàéîíó ãîâîðèâ 
æóðíàë³ñòó, ùî íà çàâîä ïðåòåí-
äóþòü ïðèíàéìí³ òðè ñòðóêòóðè. 
Îäíà çàö³êàâëåíà â òîìó, ùîá 
ïîð³çàòè îáëàäíàííÿ ³ ïðîäàòè 
éîãî íà ìåòàëîáðóõò. Äðóãà ìàº 
íàì³ð âèâåçòè ³ ïðîäàòè öóêîð. 
Òðåòÿ ïðåòåíäóº íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó, íà ÿê³é çíàõîäèòüñÿ çàâîä.

Ó ãðóäí³ 2019-ãî, 24 ÷èñëà, 
ó Òóëü÷èí³ â ðàéîíí³é äåðæàâ-
í³é àäì³í³ñòðàö³¿ îáãîâîðþâàëè, 
ùî áóäå äàë³ ³ç çàâîäîì. Ðîçìîâà 
â³äáóâàëàñÿ ó ïðèñóòíîñò³ êåð³â-
íèê³â ðàéîíó, ñåëèùíîãî ãîëî-
âè, àêòèâ³ñò³â. Íà í³é âèñòóïàâ 
÷îëîâ³ê, ÿêèé íàçâàâñÿ Ñåðã³ºì 
Áåâçåíêîì. Ñêàçàâ, ùî â³í íîâèé 
äèðåêòîð Êèðíàñ³âñüêîãî öóêðî-

çàâîäó. Ðîçïîâ³â, ùî íàì³÷àºòüñÿ 
âåëèêà ðåêîíñòðóêö³ÿ. Çà éîãî 
ñëîâàìè, íà ì³ñö³ çàâîäó ïîáóäó-
þòü ïîòóæíèé åëåâàòîð, à òàêîæ 
á³îãàçîâó óñòàíîâêó. Íàçâàâ ñóìó 
ïðîåêòó — 180 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

À ï³ñëÿ òîãî Áåâçåíêî ñêàçàâ, 
ùî â³í óæå íå äèðåêòîð.

Àêòèâ³ñòè çðîçóì³ëè, ùî ¿ì çà-
ìèëþâàëè î÷³. Çðîáèëè öå äëÿ 
òîãî, ùîá ò³ íàäàëè ìîæëèâ³ñòü 
çàéòè íà òåðèòîð³þ ï³äïðèºìñòâà.

Ñòàðîñòà ñåëèùà Òàìàðà Ïðî-
öèøèíà íå êîìåíòóº òîãî, ùî 
ñòàëîñÿ. Íà çàïèòàííÿ, ÷è â³äîìî 
¿é, ùî áóäå íà ì³ñö³ çðóéíîâàíîãî 
çàâîäó, â³äïîâ³äàº, ùî í³õòî ïðî 
öå í³÷îãî íå ãîâîðèòü.

ПРО ЦУКОР НІХТО НЕ ГОВОРИТЬ 
Æóðíàë³ñòó âäàëîñÿ ïîñï³ëêó-

âàòèñÿ ç îäíèì ç êîëèøí³õ äèðåê-

òîð³â Êèðíàñ³âñüêîãî öóêðîâîãî. 
Òîé ðîçïîâ³â, ùî âèðîáëÿòè öó-
êîð íà îáëàäíàíí³ Êèðíàñ³âñüêî-
ãî çàâîäó óæå áóëî íåìîæëèâî. 
Çà éîãî ñëîâàìè, ùîá çàïóñòèòè 
çàâîä, ÿêèé ïðîñòîÿâ ñò³ëüêè ÷àñó 
ó íåïðàöþþ÷îìó ñòàí³, ïîòð³á-
í³ âåëèê³ êîøòè. Çíà÷íó ÷àñòèíó 
îáëàäíàííÿ äîâåëîñÿ á çàì³íèòè.

— Ãàðàçä, óÿâ³ìî, ùî â³äíî-
âèëè âñå, â³äðåìîíòóâàëè, à ùî 
äàë³? — çàïèòóº ñï³âðîçìîâíèê. — 
Ñèðîâèíó äå áðàòè? Âè çíàºòå, 
ùî íàâ³òü ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè, êîëè 
áóðÿê³â âèðîùóâàëè íàáàãàòî 
á³ëüøå, í³æ òåïåð, ¿õ íå âèñòà÷à-
ëî äëÿ Êèðíàñ³âêè. Íå ïîâ³ðèòå, 
çàâîçèëè âàãîíàìè ç ï³âäåííèõ 
îáëàñòåé.

À îñü ïðèì³ùåííÿ íå âàðòî 
áóëî ðîçâàëþâàòè. Öå æ áóëè 
êàï³òàëüí³ ñïîðóäè…

Çàâîä ïðîäàâàëè-
ïåðåïðîäóâàëè. 
Ïîíàä äåñÿòü ðîê³â 
ðîçñë³äóâàííÿì 
çàéìàëàñÿ ïîë³ö³ÿ, 
ïðîêóðàòóðà ³ ÑÁÓ



9 RIA, Ñåðåäà, 20 ñ³÷íÿ 2021
ËÀÉÔ

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, 063)7854635 

Òðèâàº ÷åðãîâèé êàðàíòèí, 
ÿêèé çíîâó çàçåìëèâ ïåðåâàæíó 
á³ëüø³ñòü ëþäåé. ² õî÷ äèòÿ÷³ 
ñàäî÷êè ïðàöþþòü, ÷åðåç íîâ³ 
îáìåæåííÿ øêîëÿð³ íàâ÷àþòüñÿ 
çàðàç äèñòàíö³éíî. Â³äòàê áàòü-
êè, ÷è¿ ïðîôåñ³¿ òà ðîáîòó ìîæíà 
ïåðåâåñòè ó ðåæèì îíëàéí, òåæ 
ñèäÿòü âäîìà. Ìè ä³çíàëèñÿ ó ìà-
òåð³â ïðî äîñâ³ä ùîäåííî¿ ðîáîòè 
ç äîìó, à òàêîæ ïðî òå, ÿê ¿ì 
âäàºòüñÿ ïîºäíóâàòè âèõîâàííÿ 
ä³òåé òà ïîáóò.

«ВІДДАЛЕНА РОБОТА ЧАСОМ 
ВАЖЧА ЗА ОФІСНУ» 

Â³ííè÷àíêà ²ðèíà Â³òâ³öüêà 
ìàìà äâîõ ñèí³â äîøê³ëüíîãî 
â³êó. Îñòàïó — ï’ÿòü ç ïîëîâè-
íîþ, à Òàðàñó ìàéæå òðè ðîêè. 
Õëîïö³ íå â³äâ³äóþòü ñàäî÷îê. 
Íàâ³òü ó äåêðåòí³é â³äïóñòö³ 
²ðèíà ïðàöþº â ñôåð³ ³íæåíåð³¿. 
Ä³â÷èíà ç³çíàºòüñÿ, ùî â³ääàëåíà 
ðîáîòà, õî÷ ³ ìàº ñâî¿ ïåðåâàãè, 
àëå íàâàíòàæåííÿ íåð³âíîì³ðíå 
ó ïîð³âíÿíí³ ç îô³ñíîþ.

— Â îô³ñ³ òè ïðàöþºø ê³ëüêà 
ãîäèí, ìàºø îá³äíþ ïåðåðâó ³ äî-
ïðàöüîâóºø çàëèøîê ðîáî÷îãî 
÷àñó. À âäîìà òàêîãî ïîíÿòòÿ 
íåìàº. Ïàðàëåëüíî äîâîäèòüñÿ 
ïîºäíóâàòè ÿê³ñü õàòí³ ñïðàâè, 
äîãëÿä çà ä³òüìè òà ñàìó ðîáî-
òó, — ãîâîðèòü ²ðèíà. — Ó âè-
õ³äí³, íàïðèêëàä, ÷îëîâ³ê âäîìà, 
äîïîìàãàº ïî äîìó ³ ç ä³òüìè, 
à â ìåíå º çìîãà ïîïðàöþâàòè. 
Â³çèòè áàáóñü òåæ ñïðîùóþòü 
ñèòóàö³þ.

²ðèíà çàçíà÷àº, ùî ¿¿ ñèíè çà-
ðàç ó òàêîìó â³ö³, ùî áåç ïðîáëåì 
çíàõîäÿòü ñï³ëüíó ìîâó ³ ðàçîì 

ãðàþòüñÿ. Òèì ÷àñîì âîíà çàéìà-
ºòüñÿ ðîáî÷èìè ïèòàííÿìè àáî 
õàòí³ìè ñïðàâàìè. ¯é òåæ ÷àñòî 
äîâîäèòüñÿ ïðàöþâàòè, êîëè ä³òè 
âæå ñïëÿòü.

— ß ïðîåêòóþ åëåêòðîïîñ-
òà÷àííÿ ó æèòëîâèõ òà àäì³í³-
ñòðàòèâíèõ áóä³âëÿõ (øêîëàõ, 
ñàäî÷êàõ), à òàêîæ ïðàöþþ íàä 
îñâ³òëåííÿì äîð³ã. Öå âèìàãàº 
ðîçðàõóíê³â ó ñïåö³àëüí³é ïðî-
ãðàì³, ïîòð³áí³ ö³ë³ êîìïëåêòè 
êðåñëåíü, çà ÿêèìè áóäóòü îðãà-
í³çîâóâàòè åëåêòðîïîñòà÷àííÿ ÷è 
îñâ³òëåííÿ.

Ä³â÷èíà ãîâîðèòü, ùî á³ëüø³ñòü 
ðîáîòîäàâö³â-çàìîâíèê³â íå çíà-
þòü, ùî âîíà ó äåêðåòí³é â³ä-
ïóñòö³. Ñï³ëêóþòüñÿ âîíè â òåëå-
ôîííîìó ðåæèì³ ïðî ð³çí³ ðîáî÷³ 
ïèòàííÿ.

— Áóâàº, ùî ï³ä ÷àñ ðîçìîâè 
ä³òè íà ôîí³ ìîæóòü ìåíå â³äâî-
ë³êàòè, ïîïðîñèòèñÿ â òóàëåò ÷è 
ùîñü íà êøòàëò òîãî. ß ç ñèíàìè 
ñï³ëêóþñÿ, ïîÿñíþþ, ùî çàðàç 
ìàþ ïîïðàöþâàòè ÷è ïîãîâîðèòè 
ïî òåëåôîíó. Ñòàðøèé âæå íàâ³òü 
ïðèáëèçíî ìîæå ïîÿñíèòè, ÷èì 
ñàìå ÿ çàéìàþñÿ, — âñì³õàºòüñÿ 
²ðèíà. — Íà ïî÷àòêó ìàòåðèí-
ñòâà ÿ äóìàëà, ùî âìèêàòè ä³òÿì 
ìóëüòèêè íå áóäó, àëå ³íêîëè äî-
âîäèòüñÿ ïåðåêëþ÷àòè ¿õíþ óâàãó 
òàêèì ÷èíîì. Àáî æ äàþ ÿê³ñü 
³ãðàøêè ³ çàéìàþñü ñâî¿ìè ñïðà-
âàìè. Ùîïðàâäà, ïîò³ì ó äèòÿ÷³é 
äîâîäèòüñÿ ïðèáèðàòè áåçëàä, àëå 
öå äàëî ìåí³ ìîæëèâ³ñòü ïîïðà-
öþâàòè. Àáî æ ÿ ïðîñòî ïåðå-
íîøó ðîçìîâó ç çàìîâíèêàìè 
íà ³íøèé ÷àñ. Îäíîãî ðàçó áóëî 
äóæå òåðì³íîâå çàìîâëåííÿ, ìè 
ÿêðàç áóëè â ïðîöåñ³ ïåðå¿çäó ³ 
çàõâîð³ëè ä³òè. ß ðîçóì³ëà, ùî 

МАМА І ВДОМА НА РОБОТІ 
Коли всі вдома  Як не вигоріти емоційно 
та фізично, коли і батьки, і діти перебувають 
постійно вдома і при цьому поєднувати 
роботу, виховання та хатні справи? Ми 
зібрали досвід вінницьких матерів та 
поради психолога про те, як мирно жити, 
а не співіснувати вдома на карантині

íå âñòèãíó âñå çðîáèòè ³ îäðàçó æ 
â³äìîâèëàñÿ â³ä ïðîåêòó.

ПАМ’ЯТАТИ ПРО СЕБЕ ТА 
РАДІТИ ДРІБНИЧКАМ 

²ðèíà çàóâàæóº, ùî ÷åðåç â³ê 
ä³òè íå çàâæäè ðîçóì³þòü, ÷îãî 
â³ä íèõ õî÷óòü. Ç³çíàºòüñÿ, ùî 
äðàòóºòüñÿ, êîëè ùîñü éäå íå òàê, 
ÿê çàïëàíîâàíî ³ äîäàº, ùî ç öèì 
ïðîñòî ïîòð³áíî çìèðèòèñÿ.

— Àëå öå ïðîáëåìà äîðîñëîãî ³ 
ùîá íå ç³éòè ç ðîçóìó, ïîòð³áíî 
çíàõîäèòè çîëîòó ñåðåäèíó ì³æ 
ñàìîñò³éí³ñòþ òà ÷àñîì, ÿêèé 
âèä³ëÿºìî ä³òÿì. ß äóìàþ, ùî 
êðàùå ï³âãîäèíè ÿê³ñíî ïðîâåñòè 
ç äèòèíîþ ÷àñ, í³æ áóòè ìàìîþ 
«íà ôîí³». 

Íà äóìêó ²ðèíè, ó ïîñò³éí³é 
á³ãàíèí³ íå ìîæíà çàáóâàòè ïðî 
ñåáå: â³äâîë³êàòèñÿ íà õîá³, â³äïî-
÷èâàòè ³ ïðîñòî ò³øèòè ñåáå ìà-
ëåíüêèìè ïðèºìíîñòÿìè. Îäíèì 
ñëîâîì, òðåáà âì³òè çíàõîäèòè 
ùàñòÿ â äð³áíè÷êàõ.

— ßêùî äîðîñëà ëþäèíà çàáåç-
ïå÷óº ðîäèíó, òî, ó ïåðøó ÷åðãó, 
òðåáà äóìàòè ïðî ñåáå, àäæå ÿêùî 
òåáå íå ñòàíå, òî õòî öèì áóäå 
îï³êóâàòèñÿ? ß äóìàþ, ÿêùî º ç 
êèì çàëèøèòè ä³òåé, öå ïîòð³áíî 
ðîáèòè, à íå òÿãíóòè âñå íà ñîá³ 
â ðåæèì³ íîí-ñòîï.

НАВІТЬ ТВОРЧА РОБОТА СТАЄ 
АВТОМАТИЧНОЮ 

Íàòàë³ÿ Ïðîí³íà âèõîâóº 
ï’ÿòèð³÷íîãî Âëàäèñëàâà. Â³ä-
äàëåíî ä³â÷èíà ïðàöþº õóäîæ-
íèêîì-àí³ìàòîðîì ³ ðîçðîáëÿº 
àí³ìàö³¿ äëÿ êîìï’þòåðíèõ äî-
äàòê³â.

— Ùå çàäîâãî äî êàðàíòèíó 
ï³øëà ç îô³ñó ³ ïåðåéøëà íà äèñ-
òàíö³éêó. Êîëè âïåðøå ââåëè 
êàðàíòèí, äîñâ³ä ðîáîòè ç äîìó 
â ìåíå áóâ, îäíàê ç äèòèíîþ 

ñòàëî âàæ÷å ï³äòðèìóâàòè ñâ³é 
ãðàô³ê, àäæå ñàäî÷êè òîä³ ïåðå-
ñòàëè ïðàöþâàòè. Çàãàëîì, êîëè 
ñèí ó ñàäêó, ÿ ñòàðàþñÿ âèä³ëÿ-
òè â³ñ³ì ãîäèí íà ðîáîòó. Çàðàç 
òàê íå çàâæäè âèõîäèòü, àäæå 
÷àñòî â³äâîë³êàþñÿ íà äèòèíó ³ 
äîâîäèòüñÿ äîïðàöüîâóâàòè óæå 
ââå÷åð³, êîëè â³í ñïèòü.

— Ùîïîíåä³ëêà â íàñ ïëàíó-
âàííÿ, äî ñåðåäè ÿ âèêîíóþ ïðî-
áíèé âàð³àíò ïðîåêòó. Ìåíåäæåð 
éîãî äèâèòüñÿ, äàº ÿêèéñü ô³ä-
áåê ³ âæå ó ï’ÿòíèöþ ÿ íàäñèëàþ 
îñòàòî÷íèé ðåçóëüòàò ðîáîòè. Öå 
äóæå çðó÷íî, ÿ ðîçä³ëÿþ òèæäåíü 
íàâï³ë — ñïî÷àòêó ðîáëþ ÷àñ-
òèíêó, à ïîò³ì âæå äîâèêîíóþ ç 
óñ³ìà ïðàâêàìè.

Ïðîòÿãîì ïåðøîãî ëîêäàóíó 
íà âñ³õ â³äåîêîíôåðåíö³ÿõ ñèí 
áóâ ó æ³íêè íà ðóêàõ, äèâèâñÿ íà  
êîëåã ³ éîìó áóëî äîñèòü ö³êàâî. 
À âæå êîëè ïîòð³áíî áóëî áðà-
òèñÿ çà ðîáîòó, Íàòàë³ÿ íàáèðàëà 
ó âàíí³é âîäó ç áóëüáàøêàìè ³ 
Âëàäèñëàâ ãðàâñÿ êîðàáëèêàìè, 
êîíñòðóêòîð ñêëàäàâ àáî ìóëüòè-
êè äèâèâñÿ. 

— Ðîáîòà õî÷ ³ äîñèòü òâîð÷à, 

àëå ÿ âèêîíóþ ¿¿ àâòîìàòè÷íî. – 
êàæå Íàòàë³ÿ Ïðîí³íà.

НЕ СОРОМТЕСЯ ПРОСИТИ ПРО 
ДОПОМОГУ 

Ä³â÷èíà ç³çíàºòüñÿ, ï³ä ÷àñ êà-
ðàíòèíó áóëî âàæêî àáñòðàãóâà-
òèñÿ, îñê³ëüêè íå ñòàëî îñîáèñ-
òîãî ïðîñòîðó. Âåñü â³ëüíèé ÷àñ 
áóâ çàõîïëåíèé ïîáóòîâèìè òà 
ðîáî÷èìè ñïðàâàìè, à çðîáèòè 
ùîñü ó ñâîº çàäîâîëåííÿ ÷è ïðî-
ñòî ïîñèä³òè ó òèø³ íå áóëî êîëè.

— ß, çâ³ñíî æ, áóëà â ñòðåñ³, 
ïî÷èíàëà âòîìëþâàòèñÿ. Àäæå 
âåñü ÷àñ âñ³ âäîìà, ãîòóâàòè ³ 
ïðèáèðàòè äîâîäèëîñÿ êîæíî-
ãî äíÿ. Ïîáóòîâ³ ñïðàâè ÿ òîä³ 
â³äêëàëà, áóëî òàêå, ùî íàâ³òü 
ï³äëîãó ìè íå ìèëè ê³ëüêà äí³â 
ïîñï³ëü — ðîáî÷èé ïðîöåñ çà-
éìàâ âåñü ÷àñ. Íàéá³ëüøîþ ï³ä-
òðèìêîþ ñòàâ äëÿ ìåíå ÷îëîâ³ê, 
â³í ãîòóâàâ ¿æó ³ âêëàäàâ äèòèíó 
ñïàòè. Ùîá ìàìà íå âèãîðàëà 
åìîö³éíî ³ ô³çè÷íî, íå òðåáà 
ñîðîìèòèñÿ ïðîñèòè ïðî äîïî-
ìîãó. ª êóìè, ïîäðóãè, áàáóñ³… 
ß íàéìàëà æ³íêó, ÿêà äîïîìàãàëà 
ïðèáèðàòè âäîìà ðàç íà ì³ñÿöü.

Психологиня Ольга Марчук за-
значає, що під час вимушеного 
перебування в чотирьох стінах, 
обстановка вдома схожа на під-
водний човен, де вся родина 
разом, кожен має чимось за-
йматися і при цьому не від-
волікати членів родини. Дітям 
справді важко довго концен-
труватися на заняттях чи іграх. 
Оскільки через свій вік вони ще 
не вміють висловлювати свої 
почуття, то привертають увагу 
істериками чи поганою поведін-
кою. Відтак потрібно постійно 
перебувати в активному діало-
зі, намагатися слухати і, найго-

ловніше — чути рідних людей. 
Ольга Марчук наголошує, що 
на такі вияви емоцій батькам 
потрібно реагувати спокійно і 
у міру можливостей відкладати 
роботу на певний час.
— Дуже добре, коли в родині є 
графік. Час, коли ви прокидає-
теся, робите зарядку, снідаєте, 
граєтеся чи читаєте книжки. 
Якщо такого розпорядку немає, 
можу порадити зібратися всією 
родиною і разом розпланува-
ти день. Записуйте яскравими 
ручками, додавайте якісь ма-
люнки чи наліпки, щоб дитині 
було цікаво на нього дивитися і 

дотримуватися плану. Повісити 
такий розклад можна на най-
виднішому місці в квартирі — 
холодильнику чи у вітальні, де 
збирається родина, — зазначає 
Ольга Марчук. — Те саме стосу-
ється і роботи по дому: хтось миє 
посуд, хтось виносить сміття, 
а хтось готує обід. Найголовні-
ше у цьому випадку не просто 
сісти й скласти такий розпоря-
док, а ще й дотримуватися його. 
В першу чергу відповідальність 
тут на батьках, які й подають 
гарний приклад дітям. Це до-
поможе малюкам стати більш 
самостійними і послідовними.

Складіть родинний графік 

Ùîá ìàìà íå âèãîðàëà 
åìîö³éíî ³ ô³çè÷íî, 
íå òðåáà ñîðîìèòèñÿ 
ïðîñèòè ïðî äîïîìîãó. 
ª êóìè, ïîäðóãè, 
áàáóñ³…

 Наталія Проніна виховує п’ятирічного Владислава. 
Віддалено дівчина працює художником-аніматором

Вінничанка Ірина Вітвіцька мама двох синів дошкільного 
віку. Остапу – п’ять з половиною, а Тарасу майже три роки
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âåðõíÿ ìåæà ö³íè íà íà ãàç äëÿ 
íàñåëåííÿ. Âîíà ñêëàäàòèìå — 
6,99 ãðèâí³ çà êóá íà ì³ñÿöü, 
ïëþñ ïëàòà çà äîñòàâêó.

— Òàêà ö³íà ä³ÿòèìå äî çà-
âåðøåííÿ îïàëþâàëüíîãî ñåçî-
íó àáî äî çàâåðøåííÿ êàðàíòè-
íó. Âèùå, í³æ 6,99 ãðí çà êóá 
ïîñòà÷àëüíèêè ãàçó íå ìîæóòü 
ï³äí³ìàòè ö³íó, — ïîâ³äîìëÿº 
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Äåíèñ Øìè-
ãàëü. — Âñòàíîâëåíà íàìè ö³íà 
îçíà÷àº, ùî ó çèìîâ³ ì³ñÿö³ ñå-
ðåäíÿ ïëàò³æêà áóäå ïðèáëèçíî 
íà 500 ãðèâåíü ìåíøîþ, í³æ áóëà 
â 2018–2019 ðîêàõ. ² ñòàíîâèòèìå 
ïðèáëèçíî 40% â³ä ì³í³ìàëüíî¿ 
çàðïëàòè. Ó ïîïåðåäí³ ðîêè, ïëà-
ò³æêà ñÿãàëà 75% â³ä ì³í³ìàëêè.

Âîäíî÷àñ ñ³÷íåâ³ ö³íè íå ñêà-
ñóâàëè, áî óðÿäîâà ïîñòàíîâà 
ïî÷íå ä³ÿòè ç 1 ëþòîãî. Çîêðåìà, 
ñïîæèâà÷³ «Â³ííèöÿãàç çáóòó» çà-
ïëàòÿòü 9,89 ãðèâí³ çà êóáîìåòð 
â ñ³÷í³.

— Åêîíîì³÷í³ ð³øåííÿ íå ìî-
æóòü ìàòè çâîðîòíî¿ ñèëè. Í³õ-
òî íå ì³ã ñïðîãíîçóâàòè òå, ùî 
ó öüîìó ñ³÷í³ ïî÷íóòüñÿ àæ íà-
ñò³ëüêè ð³çê³ êîëèâàííÿ ö³íè, — 
ïîÿñíèâ ãîëîâà Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ 
Ñåðã³é Áîðçîâ. — Òàêîæ ó á³ëü-
øîñò³ ñïîæèâà÷³â áóëà ðåàëüíà 

ìîæëèâ³ñòü îáðàòè ïîñòà÷àëüíè-
êà ãàçó ç á³ëüø âèã³äíîþ ö³íîþ. 
×îìó ëþäè öèì íå ñêîðèñòàëèñü? 
ßêáè öå çðîáèëè, òî çàðàç ìî-
ãëè á îòðèìóâàòè ãàç çà ö³íîþ 
íàâ³òü íèæ÷å, í³æ 6,99 ãðèâí³ 
çà êóáîìåòð.

ЧОМУ ГАЗ ДОРОЖЧАЄ 
Âçèìêó áëàêèòíå ïàëèâî äîðîæ-

÷àº çàâæäè, öå ñåçîííèé ôàêòîð. 
Çèìîâèé ïåð³îä íà óêðà¿íñüêîìó 
ðèíêó ìè ìàºìî äåô³öèò ãàçó, 
à âëàñíîãî ãàçó â Óêðà¿í³ ïîêè ùî 
íåäîñòàòíüî. Çàëåæí³ñòü â³ä ³ìïîð-
òó çóìîâëþº ïðèéíÿòòÿ óìîâ ö³íî-
óòâîðåííÿ ºâðîïåéñüêîãî ðèíêó. 
Äëÿ îð³ºíòèðó óðÿä çîáîâ’ÿçàâ 
îáðàòè íàéá³ëüøèé â ªâðîï³ ãà-
çîâèé õàá — TTF (Í³äåðëàíäè), 
ïîÿñíèëè â «Íàôòîãàç³».

Ó êðà¿íàõ ªÑ ãàç º òîâàðîì. ßê 
õë³á, êîâáàñà ÷è ìàêàðîíè, ö³íà 
ÿêèõ âèçíà÷àºòüñÿ ðèíêîâèìè ìå-
õàí³çìàìè — ÷èì á³ëüøèé ïîïèò, 
òèì á³ëüøà ö³íà. Àíàë³òèêè Óêðà-
¿íñüêî¿ åíåðãåòè÷íî¿ á³ðæ³ ï³äêðåñ-
ëþþòü, ùî ÷åðåç íèçêó ôàêòîð³â 
ö³íè íà ãàç â ªâðîï³ çðîñòàëè ê³ëü-
êîìà åòàïàìè. Ñïðèÿëî çðîñòàííþ 
âàðòîñò³ ñòðàéêè ó Ôðàíö³¿ ïðîòè 
ÿäåðíèõ ðåôîðì, õîëîäíà ïîãî-
äà, ïðîòåñòè ãàçîâèê³â ó Íîðâåã³¿, 
çìåíøåííÿ ïîñòàâîê ñêðàïëåíîãî 
ãàçó ç ÑØÀ. Îñòàíí³ äâà ôàêòîðè 
âïëèíóëè íà çìåíøåííÿ ðåñóðñó 
íà ðèíêó, íàòîì³ñòü ïîïèò ò³ëüêè 
çðîñòàº.

À ùå, ÿêùî âè ïðîãàâèëè, ç 
1 ñåðïíÿ â Óêðà¿í³ ä³º ðèíîê ãàçó 

ГАЗ ПО 6,99. УРЯД ВСТАНОВИВ 
ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ГРАНИЧНУ ЦІНУ 
Ручне регулювання  Не вище, 
ніж 6,99 гривні за куб можуть 
продавати газ населенню в Україні. 
Така гранична ціна буде з 1 лютого 
та діятиме до кінця карантину або 
до завершення опалювального сезону. 
Чому не з 1 січня? І що збираються 
робити з платою за доставку?

äëÿ íàñåëåííÿ. Âëàäà â³äìîâè-
ëàñÿ â³ä áàãàòîð³÷íî¿ òðàäèö³¿ 
âñòàíîâëþâàòè íèçüê³ òàðèôè äëÿ 
íàñåëåííÿ ïåðåä âèáîðàìè, ÿê³ 
ïîò³ì ïîêðèâàëè êîøòàìè áþ-
äæåòó (÷èòàé, ãðîøèìà ïëàòíèê³â 
ïîäàòê³â) òà âèñîêîþ ö³íîþ ãàçó 
äëÿ ïðîìèñëîâîñò³.

Òåïëà çèìà ç³ãðàëà íà ðóêó 
³ ÷èíîâíèêàì, ³ ñïîæèâà÷àì. 
Ïðîòÿãîì îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó 
2019/2020 ö³íè íà ãàç ñÿãàëè ìàê-
ñèìóì 6 ãðèâåíü çà êóá, à âëàäà 
çìåíøóâàëà ïëàò³æêè é íà öåíòðà-
ë³çîâàíå òåïëîïîñòà÷àííÿ, ìîòèâó-
þ÷è öå íèçüêîþ âàðò³ñòþ áëàêèò-
íîãî ïàëèâà. Õî÷à, äå-ôàêòî, ö³íó 
íà ãàç âæå òîä³ âèçíà÷àâ ðèíîê.

ЗА І ПРОТИ ФІКСОВАНОЇ ЦІНИ 
Îñòàíí³ îáìåæåííÿ çíÿëè 

1 ñåðïíÿ 2020 ðîêó: ïîáóòîâî-
ìó ñïîæèâà÷ó äîçâîëèëè â³ëüíî 
îáèðàòè ïîñòà÷àëüíèêà, à äåð-
æàâà ñêàñóâàëà ðåãóëþâàííÿ ö³í 

íà ãàç. ² îñòàíí³ ïîñòóïîâî ñòàëè 
«ïîâçòè âãîðó». Óçèìêó äîñÿãëè 
â³äì³òêè +10 ãðí çà êóá òà âèùå.

Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Äåíèñ Øìè-
ãàëü çàçíà÷èâ, ùî ÿêáè äåðæà-
âà íå âòðóòèëàñÿ ó ðèíîê ãàçó, 
òî â ëþòîìó ö³íà ñêëàäàëà á 
12 ãðèâåíü çà êóá.

— Íàäàë³ ìè çðîáèìî òàê, ùîá 
óñ³ ãàçîïîñòà÷àëüí³ êîìïàí³¿ 
ïðåäñòàâèëè ñâî¿ ð³÷í³ ïðîäóêòè 
äëÿ óêðà¿íö³â. Òîä³ ëþäè çìîæóòü 
ï³äïèñàòè ð³÷íèé êîíòðàêò ³ çà-
çäàëåã³äü ðîçóì³òè, ñê³ëüêè âîíè 
ïëàòèòèìóòü âçèìêó àáî âë³òêó, — 
êàæå Øìèãàëü.

Áóäü-ÿêèé òàðèô áóäå íåïðè-
ºìíèì äëÿ íàñåëåííÿ, çàçíà÷àº 
åêîíîì³ñò Ñåðã³é Ôóðñà.

— Ñïðàâåäëèâà ö³íà äëÿ ñïî-
æèâà÷à — öå íóëü ãðèâåíü. Àëå 
öüîãî ìè íå ìîæåìî ñîá³ äîçâî-
ëèòè, áî çà íèçüê³ òàðèôè äîâî-
äèòüñÿ ïëàòèòè ç áþäæåòó. Ùî 
â ðåçóëüòàò³ ïðèçâåäå äî ³íôëÿ-
ö³¿, — ãîâîðèòü Ôóðñà. — Çðîñ-
òàííÿ òàðèô³â íà ãàç óðÿä ìàâ 
áè ïåðåêðèòè çá³ëüøåííÿì ñóá-
ñèä³é äëÿ íåçàìîæíèõ óêðà¿íö³â. 
Ùîá ò³, ó êîãî îïëàòà êîìóíàëêè 
çàéìàº á³ëüøå 15% â³ä äîõîäó, 
îòðèìàëè ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó. 
Íàòîì³ñòü ð³øåííÿì ïðî ô³êñî-
âàíó ö³íó ãàçó ìè ñóáñèäþºìî 
âñ³õ — ³ á³äíèõ, ÿê³ öüîãî ïî-
òðåáóþòü, ³ áàãàòèõ, ÿê³ ìîæóòü 
ïëàòèòè ïî ñâî¿õ ðàõóíêàõ.

ВЗЯЛИСЯ І ЗА ДОСТАВКУ 
Íà òë³ òàðèôíèõ ïðîòåñò³â âëà-

äà íàøâèäêîðó÷ çì³íèëà é òàðè-
ôè íà ðîçïîä³ë ãàçó. ×èíîâíèêè 
îá³öÿëè, ùî ïëàòó çà äîñòàâêó 
çíèçÿòü: âîíà ñòàíå íà ð³âí³ 
1,79 ãðèâí³ çà êóáîìåòð. Îäíàê 

â ïîâ³äîìëåíí³ íå äîäàëè, ùî 
òàêà ö³íà âêàçàíà áåç ÏÄÂ. ² òå, 
ùî ðîçì³ð ïëàòè çà äîñòàâêó ãàçó 
çìåíøàòü äàëåêî íå âñ³ì. Ïðî öå 
ñòàëî â³äîìî ç ð³øåííÿ, ÿêå óõâà-
ëèëà Íàöêîì³ñ³ÿ, ùî çä³éñíþº 
äåðæðåãóëþâàííÿ êîìóíàëüíèõ 
ïîñëóã.

Ïîïåðåäí³ òàðèôè íà äîñòàâ-
êó, íàãàäàºìî, óõâàëèëè â ãðóä-
í³ é âîíè º ÷èííèìè ç 1 ñ³÷íÿ 
2021 ðîêó. Á³ëüøå 40 ãàçîðîçïî-
ä³ëüíèõ êîìïàí³é ³ îáëãàç³â îòðè-
ìàëè âäâ³÷³, à òî é âòðè÷³ á³ëüø³ 
òàðèôè, í³æ ìàëè â 2020 ðîö³.

Òàê³ ðîçö³íêè º «åêîíîì³÷íî 
îáãðóíòîâàíèìè» òà âðàõîâóþòü 
çðîñòàííÿ âàðòîñò³ ìàòåð³àë³â, 
ö³íó òåõíîëîã³÷íîãî ãàçó òà çá³ëü-
øåííÿ çàðïëàò ÷åðåç ï³äíÿòòÿ 
«ì³í³ìàëêè». Îäíàê äëÿ «íåäî-
ïóùåííÿ ñîö³àëüíî¿ íàïðóãè» 
Ðåãóëÿòîð âèð³øèâ ïåðåãëÿíóòè 
òàðèôè.

Ó ñïèñêó íà çì³íó ö³í º 14 êîì-
ïàí³é. Ñåðåä íèõ îäíà â³ííèöü-
êà — òîâàðèñòâî «Ãàçîâèê». Äëÿ 
ñïîæèâà÷³â «Ãàçîâèêà» Ðåãóëÿ-
òîð âñòàíîâèâ òàðèô 2,15 ãðèâí³ 
çà êóá íà ì³ñÿöü (ðàõóâàëè ðàçîì 
ç ÏÄÂ — àâò.). Òîáòî, çìåíøåííÿ 
ñêëàëî 91 êîï³éêó íà êóá (3,06–
2,15=91).

²íôîðìàö³¿ ïðî çíèæåííÿ 
ö³íè äîñòàâêè äëÿ ñïîæèâà÷³â 
«Â³ííèöÿãàç» íàðàç³ íåìàº. Äëÿ 
íèõ ç 1 ñ³÷íÿ ä³º òàðèô 2,02 ãðèâ-
í³ çà êóá, ùî çà ì³íóñîì ÏÄÂ 
ñêëàäàº 1,68 ãðèâí³ çà êóá. Òîáòî, 
íå ïîðóøóº óõâàëåíó ãðàíè÷íó 
ìåæó 1,79 ãðèâí³.

Ç ë³òà 2020 ðîêó ïëàòà çà äî-
ñòàâêó äëÿ êë³ºíò³â «Â³ííèöÿãàçó» 
ñêëàäàëà 1,16 ãðèâí³ çà êóáîìåòð 
íà ì³ñÿöü.

Після старту ринку газу споживач 
може вільно змінити постачаль-
ника, обравши компанію з будь-
якого регіону України. І в бороть-
бі за клієнта газопостачальники 
пропонували газ за літньою ціною 
на 6–12 місяців.
Зокрема, діяли такі пропозиції:
Газопостачальна компанія «На-
фтогаз» пропонував фіксовану 
ціну газу — 4,73 гривні за куб/
на місяць протягом року;
ETG — 4,69 гривні за куб, якщо 
споживач замовляє обсяг 
на шість місяців;
«Палівенерго» — 4,2 гривні за куб 

за умови передзамовлення об-
сягу на сім місяців.
Чи будуть споживачі, які запас-
лися газом, платити з лютого 
по 6,99 гривні за куб?
«Для клієнтів, які оформили 
тарифний план «Річний», вар-
тість газу не зміниться і складе 
4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн 
за куб. м, відповідно до умов 
договорів», — йдеться в повідо-
мленні «Нафтогазу».
Таку ж думку висловлюють і 
у компанії «Вінницягаз збут», яка 
є найбільшим постачальником 
газу в нашій області.

— Споживачі, які замовили шес-
тимісячний обсяг газу за програ-
мою «Твоя енергонезалежність», 
продовжать отримувати його 
за цінами, вказаними в укладе-
них договорах, — говорить фахі-
вець зі зв’язків з громадськістю 
«Вінницягаз збут» Тетяна Добро-
вольська. — Тобто, вартість газу 
для них не зросте і зберігається 
на рівні 4,49 гривні, 4,99 гривні 
та 5,49 гривні за куб. Але якщо 
споживач до 31 березня вико-
ристає свій резерв газу, то далі 
буде отримувати газ за поточни-
ми цінами.

Газ по 4–5 грн продовжать продавати 
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У тариф входить плата за доставку доставка в окремій платіжці 

Держава скасовує 
регулювання 
цін на газ 

ЦІНИ НА ГАЗ ДЛЯ 

ВІННИЧАН У 2019–

2021 РОКАХ 
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КУРДЮКОВ, RIA, 

(095)1039671 

Àíäð³þ 41 ð³ê. 
×îëîâ³ê ïðàöþº 
àíàë³òèêîì ó Äå-

ïàðòàìåíò³ ³íôîðìàö³éíî¿ ïî-
ë³òèêè òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàä-
ñüê³ñòþ Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ. Éîãî 
æèòòÿ âèãëÿäàº ö³ëêîì çâè÷àé-
íèì, êð³ì îäíîãî «àëå» — â³í 
í³êîëè íå íîñèòü òåïëèõ ðå÷åé.

Âïðîäîâæ ðîê³â Àíäð³é âñå 
á³ëüøå óâàãè ïðèä³ëÿâ çàãàðòó-
âàííþ. Ïîêè ö³ëêîì íå â³äìî-
âèâñÿ â³ä ãàðÿ÷î¿ âîäè ó âàíí³ 
òà äóø³. Äàë³ ïî÷àâ, ÿê â³í ñàì 
ðîçïîâ³äàº, ïðîâîäèòè ç ñîáîþ 
ìåíòàëüíó ðîáîòó.

Íàñòóïíèì êðîêîì ñòàëà ïî-
âíà â³äìîâà â³ä òåïëîãî îäÿãó. 
Íàâ³òü ïðè ì³íóñîâèõ òåìïåðà-
òóðàõ ³ îïàäàõ. ×îëîâ³ê íàçâàâ öå 
êðèæàíèì ÷åëåíäæîì.

Ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó â³ííè÷à-
íèí ï³øîâ äàë³, ïî÷àâøè ùîäíÿ 
íàìîòóâàòè ê³ëîìåòðîâ³ äèñòàí-
ö³¿ ì³ñòîì. Òàêîæ áåç âåðõíüîãî 
îäÿãó, ³ ÷àñòî íàâ³òü áåç ôóòáîë-
êè. Í³ÿêà ïîãîäà, êàæå Àíäð³é, 
íå ñòàº éîìó íà çàâàä³.

À â³äíåäàâíà ÷îëîâ³ê â³äìîâèâ-
ñÿ â³ä ïåðåñóâàííÿ ó ãðîìàäñüêî-
ìó òðàíñïîðò³ íà êîðèñòü ï³øèõ 
ïðîãóëÿíîê. Íà éîãî äóìêó, öå 
êðàùå âïëèâàòèìå íà îðãàí³çì.

Àíäð³þ, ðîçêàæ³òü ïðî ñâ³é êðè-
æàíèé ÷åëåíäæ.

— Â³í ðîçïî÷àâñÿ ð³ê òîìó. 

ß íàçèâàþ öå íàñë³äêîì îñîáèñ-
ò³ñíèõ òðàíñôîðìàö³é. Íà ÿêî-
ìóñü åòàï³ ñâîãî æèòòÿ ëþäèíà, 
ÿêà ïðàãíå äî ðîçâèòêó, ñòàâèòü 
ïåðåä ñîáîþ ïèòàííÿ íà êøòàëò: 
«Ùî ìè íàñïðàâä³ ç ñåáå ïðåä-
ñòàâëÿºìî?» Ìåíå çàâæäè ö³êà-
âèëè òðàíñôîðìàö³¿ ëþäñüêèõ 
ìîæëèâîñòåé, òîìó òàêå ïèòàííÿ 
ïåðåä³ ìíîþ ïîñòàëî.

Ìèíóëó çèìó ³ õîëîäíó âåñíó 
ÿ ïðîõîäèâ â îäí³é ëèøå ôóòáîë-
ö³. Îäíàê ïðîéøîâøè öåé ð³âåíü, 
ÿ ïî÷àâ ïðàãíóòè äî ³íøîãî. Âë³ò-
êó, íàïðèêëàä, ÿ ïî÷àâ á³ãàòè, 
à âîñåíè âèð³øèâ, ùî ðîáèòèìó 
öå çà áóäü-ÿêî¿ ïîãîäè. Êîæåí 
ðàíîê ó ìåíå ïî÷èíàºòüñÿ íå ç 
ïðèºìíîãî ë³æêà, à ç á³ãó.

Ó ÷îìó ïîëÿãàº âàøà ìîòèâàö³ÿ?
— Àáè ÷îãîñü äîñÿãòè, ëþäèíà 

ìàº ðîáèòè ùîñü òàêå, ÷îãî ðà-
í³øå íå ðîáèëà. Ìîÿ ìîòèâàö³ÿ 
ïîëÿãàº â òîìó, ùîá âëàñíèì 
ïðèêëàäîì ïîêàçóâàòè, ùî íà-
ñïðàâä³ ìè ìîæåìî á³ëüøå, í³æ 
íàì çäàºòüñÿ. Íåäîñÿæíèõ ö³ëåé 
íå ³ñíóº.

Ìè í³êîëè íå ä³çíàºìîñÿ, 
íà ùî çäàòí³, ÿêùî ñèä³òèìåìî 
â çîí³ êîìôîðòó. À ÿê ò³ëüêè ìè 
ç íåþ âèõîäèìî, íàì âñå á³ëüøå ³ 
á³ëüøå õî÷åòüñÿ ï³çíàâàòè ñåáå òà 
ñâî¿ ìîæëèâîñò³, â³äêðèâàòè òå, 
ùî ïðèõîâàíî âñåðåäèí³. Òîæ, 
ï³ñëÿ çèìóâàííÿ ó ôóòáîëö³ ìåí³ 
ñòàëî ö³êàâî, íàñê³ëüêè ùå ìîæ-
íà ïåðåñóíóòè ìåæó çîíè êîì-
ôîðòó.

Çàðàç ÿ á³ãàþ â îäíèõ ëèøå 

КРИЖАНИЙ ЧЕЛЕНДЖ: ЖИВЕ БЕЗ 
ТЕПЛОЇ ВОДИ І ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ 
Стиль життя  Йдучи містом у холодну 
пору року, навіть у мороз, ви могли 
бачити чоловіка в одній лише футболці, 
або й без неї. Це Андрій Козак, якого 
багато хто називає крижаною людиною. 
Поговорили з вінницьким айсменом про 
його крижаний челендж, сон з відкритими 
вікнами, долю його теплих речей та, 
головне, мотивацію жити в холоді 

øîðòàõ. Ùî ö³êàâî, äî öüîãî 
ÿ í³êîëè á³ãîì íå çàéìàâñÿ, 
àäæå íå áóëî äî íüîãî ö³êàâîñò³. 
Ó ìåíå º ïåâí³ ïðàâèëà, íàïðè-
êëàä, ùî íåãîäà íå ìàº ñòàâàòè 
ìåí³ íà çàâàä³. Ìåí³ íå âàæëèâî, 
ùî çà â³êíîì: ñí³ã, äîù ÷è ìî-
ðîç — ÿ á³æó.

Â³ê òàêîæ íå ìàº çóïèíÿòè 
ëþäåé, ÿê³ õî÷óòü çì³íèòè ùîñü. 
Ìåí³ éäå 42 ð³ê. ßê íà ìåíå, öå 
÷óäîâèé ÷àñ äëÿ çì³íè çâè÷îê. 
ßê, âëàñíå, ³ êîëè ëþäèí³ 20, 
30 ÷è òî 60 ðîê³â. Ìåí³ ïîäî-
áàºòüñÿ öå ðîáèòè.

Íàéãîëîâí³øå ïðè öüîìó çâà-
æàòè íà ñâî¿ âíóòð³øí³ â³ä÷óòòÿ. 
Áåçóìîâíî, íå âàðòî çàáóâàòè ³ 
ïðî çàãàëüí³ ðåêîìåíäàö³¿, ³ îñî-
áëèâîñò³ âàøîãî îðãàí³çìó, àëå 

áåç ìåíòàëüíîãî íàëàøòóâàííÿ 
ó âàñ í³÷îãî íå âèéäå. Ëþäèíà 
ìàº ñèñòåìíî â³ðèòè â ñåáå òà 
ñâî¿ ñèëè.

Êîæåí ç íàñ ìàº ñòðàõ íîâîãî, 
ùî çàêëàäåíèé ïðèðîäîþ. Ïåðå-
ìîãòè éîãî ìîæíà, äàþ÷è ñîá³ 
â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ, ÿê³ ó íàñ 
âèíèêàþòü. Ö³ â³äïîâ³ä³ ìàþòü 
áóòè ÷åñíèìè. Íàïðèêëàä, ÿ óñâ³-
äîìëþþ, ùî ð³âåíü çàãàðòîâà-
íîñò³ ìîãî äóõó íå ãàðàíòóº, ùî 
âñå ñêëàäàòèìåòüñÿ ñàìå òàê, ÿê 
ìåí³ òîãî õî÷åòüñÿ. Àëå ÿ òî÷íî 
çíàþ, ùî áîäàé áóäó ïðîáóâàòè 
ðîáèòè ùîñü.

ß õîäèâ ó ôóòáîëö³ ïðè ì³íóñ 
ï’ÿòè ³ íàâ³òü ì³íóñ äåâ’ÿòè ãðà-
äóñàõ ³ âñå áóëî äîáðå. Âèéäó òà-
êîæ, ÿêùî áóäå ì³íóñ 14 ãðàäóñ³â, 
àëå íå çíàþ, ÿê â³äðåàãóº íà öå 
ì³é îðãàí³çì.

ßê³ â³äñòàí³ âè á³ãàºòå ùîäíÿ?
— Ó öüîìó ÿêðàç ³ ñåíñ, ùî 

öå íå äâà ðàçè íàâêîëî áóäèí-
êó. Êîæåí äåíü ÿ á³ãàþ â³ä ï’ÿòè 

äî äåâ’ÿòè ê³ëîìåòð³â. Óñå çàëå-
æèòü â³ä ê³ëüêîñò³ ÷àñó, ÿêèé 
ÿ ìàþ. Öå ðîáèòüñÿ ïàðàëåëüíî 
ç óñ³ìà ³íøèìè çîáîâ'ÿçàííÿìè, 
òîìó ÷àñó é ñïðàâä³ ìîæå áðà-
êóâàòè.

Íåùîäàâíî âè â³äìîâèëèñÿ ³ â³ä 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Íàâ³ùî 
âè öå çðîáèëè?

— Öå ÷åðãîâèé ð³âåíü ìî¿õ 
êðèæàíèõ òðàíñôîðìàö³é. 
Íà ìîº âëàñíå ïåðåêîíàííÿ, 
çàéìàòèñÿ ïëàâàííÿì ³ õîäèòè 
ï³øêè º íàéêðàùèìè âèäàìè 
ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ ç òî÷-
êè çîðó îçäîðîâëåííÿ. Ó ìîºìó 
âèïàäêó ùå é ÷åðåç òå, ùî ÿ íà-
â³òü ïðè íèçüêèõ òåìïåðàòóðàõ 
ïåðåáóâàþ íà âóëèö³ â ôóòáîëö³, 
çàãàðòîâóþ÷è îðãàí³çì.

Ìîæåòå ïðèãàäàòè, êîëè âîñ-
òàííº îäÿãàëè òåïë³ ðå÷³?

— Öå áóëî áëèçüêî äâîõ ðîê³â 
òîìó. ß íå âèêèäàâ ¿õ, âîíè âåñü 
öåé ÷àñ ëåæàòü ó øàô³.

Ðîçêàæ³òü, ÿê âè ñïèòå? ×è 
âêðèâàºòåñü òåïëîþ êîâäðîþ?

— Áóëè òàê³ ëþäè, ÿê³ äèâëÿ-
÷èñü íà ìåíå, äóìàëè, ùî ìåí³ 
ìîæíà îáõîäèòèñÿ áåç îïàëåííÿ. 
Àëå ÿ æèâó ó áàãàòîïîâåðõ³âö³, 
ó ìåíå öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ, 
òîìó â³äð³çàòè éîãî íå íàéêðà-
ùèé âàð³àíò.

Âäîìà ÿ òàêîæ ñòâîðþþ ñîá³ 
ñïàðòàíñüê³ óìîâè ïðîæèâàííÿ. 
ß â³äêðèâàþ â³êíà íà í³÷. Âçèìêó 
òàêîæ. Ïîò³ì ëÿãàþ, âêðèâàþñü 
ïðîñòèðàäëîì áåç êîâäðè âñåðå-
äèí³ ³ çàñèíàþ.

Âàííó, äî ðå÷³, ïðèéìàþ õîëîä-

íó. Äóø òàêîæ. Íàâ³òü íå êîíòð-
àñòíèé. Öå òàêîæ ÷àñòèíà ìîãî 
÷åëåíäæó.

ßê³é ¿æ³ òà íàïîÿì íàäàº ïåðå-
âàãó êðèæàíà ëþäèíà?

— Ñòàðàþñÿ íå æèòè çà ÿêè-
ìèñü ëåêàëàìè. ¯ì ïåðåâàæíî 
òå, ùî õî÷ó. Ó ìîºìó âèïàäêó 
íå çàâàäèòü ùîñü á³ëüø êàëî-
ð³éíå, àäæå â óìîâàõ ïîñò³éíîãî 
õîëîäó ó ìåíå éäå àêòèâíà âè-
òðàòà êàëîð³é.

Ðàíîê îáîâ’ÿçêîâî ïî÷èíàþ 
ç âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ âîäè. ßêùî 
ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íà ëþäèíà âè-
ïèâàº ñêëÿíêó âîäè çà ðàç, òî äëÿ 
ìåíå öå 4–5 ñêëÿíîê. Ñí³äàþ 
ð³çíîìàí³òíèìè êàøàìè. Óñ³ 
âîíè ìàþòü ÷èìàëî êîðèñíèõ 
ì³êðîåëåìåíò³â. Çàì³ñòü öóêðó 
âæèâàþ ìåä.

×è ìàº äëÿ âàñ çíà÷åííÿ òåì-
ïåðàòóðà ¿æ³, ÿêó âè ñïîæèâàºòå?

— Êåðóþñÿ ëèøå âëàñíèìè 
óïîäîáàííÿìè. Áîðù, çâ³ñíî, ñïî-
æèâàþ ãîðÿ÷èì. Òàê ñàìî é ÷àé. 
À ìîëîêî, íàïðèêëàä, ìåí³ ïîäî-
áàºòüñÿ ëèøå ó õîëîäíîìó âèãëÿä³.

ßêà çâè÷íà òåìïåðàòóðà âàøîãî 
ò³ëà?

— Ìîæëèâî âàñ öå ðîç÷àðóº, 
àëå ÿ ¿¿ íå ì³ðÿþ. Âîíà ìîæå çì³-
íþâàòèñÿ ï³ä âïëèâîì áàãàòüîõ 
÷èííèê³â.

Àëå çà â³ä÷óòòÿìè ò³ëî ó âàñ 
ïðîõîëîäíå?

— Çâ³ñíî. Çîâí³øí³é ïîêðèâ 
øê³ðè ïåðåâàæíî õîëîäíèé, àëå 
«âíóòð³øí³é ãåíåðàòîð» ïðàöþº ³ 
ï³äòðèìóº òåïëî âñåðåäèí³ ìåíå. 
Ïî÷óâàþñÿ ö³ëêîì íîðìàëüíî.

Андрій вже два роки не носить теплого одягу. 
А віднедавна почав щоденні пробіжки без футболки: 
«Кожен день я бігаю від п’яти до дев’яти кілометрів. Усе 
залежить від кількості часу, який я маю» 

У Хмільнику живе ше одна кри-
жана людина — Валерій Лобур, 
який не носить зимового одягу. 
У нього немає зимового взуття. 
Каже, що йому в них душно. 
Навіть у морозні дні виходить 
з дому у тенісці або сорочці. 
Останній раз на грип хворів 
30 років тому. Лікарі кажуть, при-
чина такої стійкості до холодів 
в особливій терморегуляції тіла.
«Коли закінчив школу, шапку 
відтоді не носив. Поїхав на на-
вчання, а потім служба в армії, 

робота. Мами поруч не було. 
Без шапки почувався зруч-
но. Як і без іншого верхнього 
одягу. Така особливість мого 
організму — легко переносити 
холоди — закладена, очевидно, 
від народження. Принаймні з 
дитинства і дотепер комфортно 
почуваюся у холодні дні. А ось 
літо для мене — біда. Поверта-
юся додому з роботи, сідаю під 
вентилятором і так можу зали-
шатися до ранку», — розповідав 
нам Валерій.

Чоловік говорив, що військо-
ва частина, в якій він проходив 
службу, дислокувалася на одній 
із сопок під Мурманськом, у тих 
краях він потім і працював.
«Одного разу, коли працював 
на заводі з ремонту підводних 
човнів, поїхав у відрядження 
у простій куртці з болоньї. А мо-
роз припік до мінус 44 градусів. 
Це була найнижча температу-
ра, яку витримав у своєму житті 
у легкому одязі», — пригадував 
чоловік.

Не один такий 

«Ñòàðàþñÿ íå æèòè çà 
ÿêèìèñü ëåêàëàìè. 
¯ì ïåðåâàæíî òå, ùî 
õî÷ó. Ó ìîºìó âèïàäêó 
íå çàâàäèòü ùîñü 
á³ëüø êàëîð³éíå»

ÏÅÐÑÎÍÀ
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Також ви можете інформувати 
про факти та місця перебування 
бездомних осіб, які потребують 
допомоги, за телефонами:
 15–60 або 0–800–601560 — 
цілодобово на гарячу лінію місь-
кої ради, 
 67–04–60 — Вінницький місь-
кий центр соціальних служб, 
 50–43–50 — департамент со-
ціальної політики ВМР, 
 (063)376–45–64, (096)006–
36–05 — ГО «Полум'я надії».
З питань допомоги безхатченкам 

звертайтеся за телефонами:
  1560, 65–15–60, 0–800–
601–560 — відділ оперативного 
реагування міської ради «Ціло-
добова варта», 
 67–04–60 — Вінницький місь-
кий центр соціальних служб, 
 (063)376–45–64, (096)006–
36–05 — ГО «Полум'я надії», 
  (097)70–88–619  — ГО 
«ХЕЛП — ВІННИЦЯ», 
 (098)928–06–89 — ГО «Все-
українська благодійна громада 
«Дім милосердя «Віфезда».

Куди ще можна звернутися за допомогою?

РЕКЛАМА

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

Ùîá çàïîá³ãòè 
ïåðåîõîëîäæåííþ 
áåçäîìíèõ, äëÿ íèõ 
çðîáèëè ñòàö³îíàðí³ 

ïóíêòè îá³ãð³âó çà òàêèìè àäðå-
ñàìè:
 âóë. Â-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 12 

(ç 9.00 äî 17.00);
  âóë. Ïèðîãîâà, 74 (ç 

9.00 äî 17.00).
 ó ïðèì³ùåííÿõ Çàë³çíè÷íîãî 

âîêçàëó (ö³ëîäîáîâî), 
 â ïðèì³ùåíí³ Öåíòðàëüíîãî 

àâòîâîêçàëó (ö³ëîäîáîâî), 
 â ïðèì³ùåííÿõ Ñõ³äíîãî òà 

Çàõ³äíîãî àâòîâîêçàëó ì³ñòà.
Ìè â³äâ³äàëè ê³ëüêà ç íèõ, ùîá 

ïîäèâèòèñÿ, ÿêó äîïîìîãó òàì 
ìîæóòü îòðèìàòè áåçïðèòóëüí³. 
Ñïåðøó ï³øëè äî Öåíòðàëüíîãî 
àâòîâîêçàëó. Çàéøîâøè â ïðè-
ì³ùåííÿ, íå ïîì³òèëè í³ áåç-

õàò÷åíê³â, í³ âîëîíòåð³â.
Ó äèñïåò÷åðñüê³é íàì ñêàçàëè, 

ùî áåçïðèòóëüíèõ âîíè íå âèãà-
íÿþòü, ÿêùî ò³ ïðèéäóòü, àëå í³-
ÿêîãî îðãàí³çîâàíîãî ãîäóâàííÿ, 
íàïðèêëàä, â àâòîâîêçàë³ íåìàº. 
Ùå îäèí ïðàö³âíèê àâòîâîêçà-
ëó âêàçàâ íàì íà äâîõ áåçïðè-
òóëüíèõ, ÿê³ ñèä³ëè íà îäí³é ç 
ëàâî÷îê ó ïðèì³ùåíí³. Êàæå, 
ïðàö³âíèêè âîêçàëó çà âëàñí³ 
êîøòè êóïèëè ¿ì «Ì³â³íó» ³ äî-
çâîëÿþòü òóò ãð³òèñÿ.

Íà Çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³ ñè-
òóàö³ÿ ³íøà. Ó çàë³ î÷³êóâàííÿ 
ìè çóñòð³ëè ê³ëüêà äåñÿòê³â áåç-
ïðèòóëüíèõ. Ïîêè ìè ðîçìîâëÿ-
ëè ç âîëîíòåðàìè, äî íàñ ï³äá³ã 
õëîï÷èê, â³êîì ñåìè ðîê³â, ³ç 
çàïèòàííÿì: «Äÿäå÷êó, à êîëè 
íàì äàäóòü ïî¿ñòè?» Ï³äõîäèëè 
é æ³íêè ïðîñèòè êîøòè íà ¿æó.

Àëå ¿æó áåçïðèòóëüíèì òóò äà-
þòü. Âîëîíòåðè ç ñîö³àëüíîãî ïà-
òðóëþâàííÿ ê³ëüêà ðàç³â íà äåíü 

«ДЯДЕЧКУ, А КОЛИ ДАДУТЬ ЇСТИ?» 
ДЕ ГРІЮТЬСЯ БЕЗПРИТУЛЬНІ
Допомога потребуючим  У дні, 
коли на вулиці мороз та сніг, безпритульні 
особливо потребують допомоги та 
підтримки. Для них у місті облаштували 
кілька пунктів обігріву. Розповідаємо та 
показуємо, як вони працюють, для того, 
щоб кожен з нас, зустрівши безхатченка, 
порадив, де йому погрітися 

ïðèâîçÿòü ¿ì ñóïè, áóòåðáðîäè òà 
ãàðÿ÷èé ÷àé.

— Ïóíêòè îá³ãð³âó ïî÷àëè 
ïðàöþâàòè 16 ñ³÷íÿ. Ó ï'ÿòíèöþ 
ó íàñ áóëî ïëàíîâå ãîäóâàííÿ ³ 
ìè ïîì³òèëè, ùî ê³ëüê³ñòü áåç-
ïðèòóëüíèõ ð³çêî çìåíøèëàñÿ. 
Öå áóâ ïîêàçíèê òîãî, ùî êîæåí 
âæå øóêàº, äå ìîæíà ïîãð³òèñÿ, 
³ íàì íåîáõ³äíî îáëàøòîâóâàòè 
ïóíêòè îá³ãð³âó. Ìè ñï³ëüíî ç 
äåïàðòàìåíòîì ì³ñüêðàäè äîìî-
âèëèñÿ ç êåð³âíèöòâîì âîêçàë³â 
ïðî òå, ùî âîíè ìîæóòü çíàõî-
äèòèñÿ òóò ö³ëîäîáîâî, — êàæå 
êîîðäèíàòîð ïðîåêòó ñîö³àëüíå 
ïàòðóëþâàííÿ Àíäð³é Æóðà. — Ç 
óñ³õ ïóíêò³â îá³ãð³âó, íà çàë³çíè÷-
íîìó âîêçàë³ çáèðàºòüñÿ íàéá³ëü-
øà ê³ëüê³ñòü îñ³á. Ìè âïðîäîâæ 
äíÿ ê³ëüêà ðàç³â ïðè¿æäæàºìî ç 
¿æåþ òà ãàðÿ÷èì ÷àºì. Â÷îðà, 
íàïðèêëàä, íàãîäóâàëè áëèçüêî 
ñîòí³ áåçïðèòóëüíèõ. Ïðàöþâà-
òè ïóíêòè îá³ãð³âó áóäóòü äîòè, 
ïîêè íà âóëèö³ áóäå òðèìàòèñÿ 
ñèëüíèé ìîðîç.

Âîëîíòåðè, ÿê³ ïðàöþâàòèìóòü 
ó ïóíêòàõ îá³ãð³âó, âçàºìîä³þòü 
ç åêñòðåíèìè ñëóæáàìè ì³ñòà, 
çä³éñíþþòü ñóïðîâ³ä äî àäàï-
òàö³éíèõ öåíòð³â çà áàæàííÿì 
áåçõàòüê³â.

Òàêîæ ìè ùå â³äâ³äóâàëè ïóíêò 
îá³ãð³âó, ÿêèé ìàâ áóòè íà âóëè-
ö³ Ïèðîãîâà, 74, ïðîòå éîãî ìè 
íå ïîì³òèëè. Æîäíî¿ âèâ³ñêè ÷è 
îçíàê ïóíêòó îá³ãð³âó â áóäèíêó 
çà ö³ºþ àäðåñîþ íåìàº.

Безхатьки радіють можливості ночувати у теплому 
приміщенні. Але все одно підходять до містян просити грошей 

485640

ËÀÉÔ
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Варто пояснити, що в Україні 
церква офіційно відокремле-
на від держави. Тобто, храми, 
собори й церкви мають певну 
незалежність від влади, але 
при цьому мають самостійно 
виживати, і їм на допомогу 
з'являються благодійні внески 
прихожан.
Як читаємо у Законі України 
«Про свободу совісті та ре-

лігійні організації», релігій-
ні організації мають право 
звертатися за добровільни-
ми фінансовими та іншими 
пожертвуваннями і одержу-
вати їх. Останні, як і інші до-
ходи релігійних організацій, 
не оподатковуються. Водночас 
релігійні організації не мають 
права проводити примусове 
обкладання віруючих.

Не мають права вимагати гроші 

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

Ãîòóþ÷è ïóáë³-
êàö³þ, ó æîäíîìó 
õðàì³, çâè÷àéíî, 
ìè íå ïîáà÷èëè 

âèâ³øåíèõ ïðåéñêóðàíò³â ³ç çà-
òâåðäæåíèìè ö³íàìè. Ä³çíàòèñÿ 
ðîçö³íêè ìîæíà ëèøå â óñí³é 
ôîðì³. Ñõîæó ïóáë³êàö³þ íàø³ 
æóðíàë³ñòè ïèñàëè ó 2013 ðîö³, 
òîìó ìè ùå é ñïðîáóºìî ïîð³â-
íÿòè, ÿê çì³íèëèñÿ ö³íè íà öåð-
êîâí³ ïîñëóãè.

ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА 
УКРАЇНИ 

Ñïåðøó ìè â³äâ³äàëè ãîëî-
âíèé ïðàâîñëàâíèé õðàì Â³-
ííèö³ Ñâÿòî-Ïðåîáðàæåíñüêèé 
êàôåäðàëüíèé ñîáîð, ùî çàðàç 
íàëåæèòü äî Â³ííèöüêî-Áàðñüêî¿ 
ºïàðõ³¿ Ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè 
Óêðà¿íè. Ïðèéøîâøè ó õðàì, 
ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç ÷åðãîâèì 
ñâÿùåííèêîì, ÿêèé áóâ òàì ïðè-
ñóòí³é. Íàì ïîùàñòèëî, îñê³ëüêè 
íèì âèÿâèâñÿ ïðåñ-ñåêðåòàð ö³º¿ 
ºïàðõ³¿ ïðîòîäèÿêîí Âëàäèñëàâ 
Äåì÷åíêî.

Ïðî ö³íè íà ïîñëóãè ñâÿùåí-
íîñëóæèòåëü çàçíà÷àâ íåîõî÷å, 
ãîâîðèòü, ùî ó êîæíîìó õðàì³ 
ëþäè äàþòü ïåâíó ïîæåðòâó 
çà öåðêîâí³ îáðÿäè. 

Çà ñëîâàìè Âëàäèñëàâà Äåì-
÷åíêà, ÿêùî ëþäèíà êàæå, ùî 
ó íå¿ íåìàº ãðîøåé, òî, çâ³ñíî, 
äàâàòè ïîæåðòâó íå îáîâ'ÿçêîâî.

Õðåùåííÿ 
— Ïåðåä õðåùåííÿì ïîòð³áíî 

ïðîéòè ì³í³ìóì äâà çàíÿòòÿ ç êà-
òåõèçèñó. Íà íèõ ðîçïîâ³äàþòü 
ïðî îñíîâè õðèñòèÿíñüêî¿ â³ðè, 

âàæëèâ³ñòü õðåùåííÿ òà òå, ÿê 
áóäå ïðîõîäèòè Òà¿íñòâî, ùîá 
ëþäèíà ðîçóì³ëà, ùî ðîáèòè ï³ä 
÷àñ îáðÿäó, — ãîâîðèòü ïðîòîäè-
ÿêîí. — Çâè÷àéíî, êîëè º íåáåç-
ïåêà ñìåðò³, òî ìîæíà õðåñòèòè 
áåç ïîïåðåäí³õ çàíÿòü.

Äî ñëîâà, ó õðàì³ ìîæíà êóïè-
òè âñ³ ïåðøî÷åðãîâî íåîáõ³äí³ 
ðå÷³ äëÿ õðåùåííÿ, íàïðèêëàä, 
õðåñòèê. À îò êðèæìó òóò âè 
íå ïðèäáàºòå.

— Çâ³ñíî, íåìàº îñòàòî÷íî 
âñòàíîâëåíî¿ ïëàòè çà îáðÿäè, — 
êàæå ñâÿùåííîñëóæèòåëü. — ª 
ñóìè, ÿê³ çàçâè÷àé ïðîïîíóþòü 
äàâàòè, ÿêùî ëþäèíà ïèòàº. 
Çà õðåùåííÿ — 500 ãðèâåíü.

Â³í÷àííÿ 
— Ùîäî ï³äãîòîâêè ïåðåä Òà¿í-

ñòâîì øëþáó, òî âîíà ñõîæà íà òó, 
ùî ïåðåä õðåùåííÿì. Òåæ ïîòð³á-
íî ïðîéòè ì³í³ìóì äâà çàíÿòòÿ. 
Íà íèõ ðîçïîâ³äàþòü ïðî ùàñëè-
âå ïîäðóæíº æèòòÿ ç Áîãîì, àäæå 
³íîä³ ëþäè äóìàþòü, ùî äîñòàò-
íüî ïðîñòî îáâ³í÷àòèñü ó öåðêâ³ 
³ äóìàòè, ùî òî÷íî áóäåòå æèòè 
ùàñëèâî âñå æèòòÿ. Ìè ïîÿñíþ-
ºìî, ùî Áîã äîïîìàãàº òèì ëþ-
äÿì, ÿê³ ùîñü ðîáëÿòü, — êîìåí-
òóº ñâÿùåííîñëóæèòåëü. — Ùîäî 
âàðòîñò³, òî âîíà òî÷íî íå âèçíà-
÷åíà, ìè ìîæåìî çàïðîïîíóâàòè 
ïîæåðòâóâàòè 700 ãðèâåíü. 

УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА 
ЦЕРКВА МП 

Ùîá ä³çíàòèñÿ, ÿê³ îñîáëèâîñò³ 
òà âàðò³ñòü öåðêîâíèõ îáðÿä³â, 
ìè çâåðíóëèñÿ äî ïðîòîäèÿêîíà 
ïðåñ-ñåêðåòàðÿ ö³º¿ ºïàðõ³¿ Âî-
ëîäèìèðà Ïó÷êîâà.

Õðåùåííÿ 
— Ëþäèíà ïåðåä òèì, ÿê õðåñ-

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ХРЕЩЕННЯ, 
ВІНЧАННЯ ТА ВІДСПІВУВАННЯ
Церковні розцінки  Три важливі 
події у житті кожного — народження, 
одруження та смерть. У віруючої людини 
вони зазвичай супроводжуються 
церковними обрядами. Ми дізналися 
у різних парафіях нашого міста, як 
потрібно готуватися до цих Таїнств та 
у скільки вони обходяться 

òèòè äèòèíó, ìàº óñâ³äîìëþâàòè, 
ùî öå çà îáðÿä. Áàòüêè äèòèíè ³ 
õðåùåí³ ïðèõîäÿòü íà áåñ³äó, äå 
ñâÿùåííèê ¿ì âñå ðîçòëóìà÷óº.
Ïîÿñíþºìî, ÿê ç áîãîñëîâñüêî¿ 
òà ïðàêòè÷íî¿ ñòîðîíè, — ãî-
âîðèòü ñâÿùåííîñëóæèòåëü. — 
Ùîäî ö³íè, òî âñå ³íäèâ³äóàëüíî, 
çàòâåðäæåíèõ íàâ³òü ïðèáëèçíî 
ö³í ó íàñ íåìàº. Çâè÷àéíî, ïî-
æåðòâè ëþäè äàþòü çà ö³ îáðÿäè, 
àëå ëèøå äîáðîâ³ëüíî.

Äëÿ òîãî, ùîá ïåðåâ³ðèòè, 
÷è ñïðàâä³ ó öåðêâ³ íå ïðî-
ñÿòü ïåâíî¿ ñóìè, ìè ïðèéøëè 
ó îäèí ³ç õðàì³â Óêðà¿íñüêî¿ 
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ÌÏ — 
öåðêâà Ñâÿòîãî Âåëèêîìó÷å-
íèêà Ãåîðã³ÿ Ïîá³äîíîñöÿ, ùî 
íà Êîöþáèíñüêîãî. Ó õðàì³ ìè 
íå ïðåäñòàâëÿëèñÿ æóðíàë³ñòà-
ìè, à çàéøëè ïîö³êàâèòèñÿ, ÿê 
ïåðåñ³÷í³ ì³ñòÿíè.

Ïðè âõîä³ ó õðàì º öåðêîâíà 
ëàâêà, äå ïðîäàþòü ð³çíèé êðàì. 
Ïðàö³âíèöÿ öåðêâè íàì íå ñêàçà-
ëà, ñê³ëüêè ïîòð³áíî ïîæåðòâóâà-
òè çà õðåùåííÿ. Êàæå, õòîñü äàº 
200 ãðèâåíü, õòîñü, íàïðèêëàä, 
400, à äåõòî ìîæå é 1000 äàòè.

— Âñå çàëåæèòü â³ä âàøèõ áà-
æàíü, ìîæåòå âçàãàë³ íå äàâàòè 
í³÷îãî, — ñêàçàëè ó õðàì³.

Ó òåêñò³ íàøîãî æóðíàë³ñòà 
çà 2013 ð³ê ìè ä³çíàºìîñü, ùî ç 
ïðèâîäó õðåùåííÿ ó õðàì³ ÓÏÖ 
ÌÏ íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå, 
5 â³í ñï³ëêóâàâñÿ ç â³ííè÷àíè-
íîì, ÿêèé õðåñòèâ òàì ñâîþ äî-
÷êó. Çà éîãî ñëîâàìè, îñîáèñòî 
â³í í³÷îãî íå ñïëà÷óâàâ.

Â³í÷àííÿ 
— Ïåðåä â³í÷àííÿì òåæ ïî-

òð³áíî ïðèéòè íà áåñ³äó ç³ ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåëåì, — êàæå ïðî-
òîäèÿêîí. — Êîæåí äàº ñóìó 
ïîæåðòâè, ÿê ï³äêàçóº âëàñíå 
ñóìë³ííÿ.

Êîëè ìè ïðèéøëè ó õðàì, 
íå ïðåäñòàâëÿþ÷èñü æóðíàë³ñ-

òàìè, íàì òåæ íå ñêàçàëè êîí-
êðåòíî¿ ö³íè.

Äî ñëîâà, ó ïóáë³êàö³¿ 
çà 2013 ð³ê íàøîìó æóðíàë³ñòó 
â õðàì³ íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå 
òîä³ ãîâîðèëè, ùî â³í÷àííÿ êî-
øòóº 400 ãðèâåíü.

РИМО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА 
Òàêîæ ìè çâåðíóëèñÿ ó Ðè-

ìî-Êàòîëèöüêó Ïàðàô³þ Ïðå-
ñâÿòî¿ Ä³âè Ìàð³¿ Àíãåëüñüêî¿, 
ùî íà Ñîáîðí³é. Ç ïðàö³âíèöåþ 
öüîãî õðàìó Îëüãîþ íàøà ðîç-
ìîâà áóëà êîðîòêà.

Âñ³ ïîæåðòâóâàííÿ — äîáðî-
â³ëüí³ ³ ¿õ ðåêîìåíäóþòü êèäà-
òè äî ñêðèíüêè ïîæåðòâóâàíü 
â êîñòåë³.  

— Ó íàñ âñå ðîáëÿòü áåçêî-
øòîâíî, — êîìåíòóþòü ó êàíöå-
ëÿð³¿. — Ïðîòå ï³äãîòîâêà ïåðåä 
Òà¿íñòâàìè ó íàñ ïðîâîäèòüñÿ 
ñåðéîçíà. Ïåðåä â³í÷àííÿì, íà-
ïðèêëàä, ïîòð³áíî õîäèòè íà çà-
íÿòòÿ ç êàòåõèçìó ê³ëüêà ì³ñÿ-
ö³â. Ïåðåä õðåùåííÿì äèòèíè 
íà ê³ëüêîõ çàíÿòòÿõ, ÿê³ íåîá-
õ³äí³, ìàþòü áóòè ïðèñóòí³ ùå é 
õðåùåí³, êð³ì áàòüê³â.

Äîäàìî, ùî ó ïóáë³êàö³¿ çà 
2013 ð³ê íàø æóðíàë³ñò òåæ çâåð-
òàâñÿ çà êîìåíòàðåì ó öåé õðàì ³ 
òîä³ â³äïîâ³äü áóëà àíàëîã³÷íîþ. 

А СКІЛЬКИ КОШТУЄ 
ВІДСПІВУВАННЯ?

Ó æîäí³é ç ïàðàô³é, â ÿê³ ìè 
çâåðíóëèñÿ, íàì íå îçâó÷èëè ö³íó 
â³äñï³âóâàííÿ. Íàâ³òü, ÿêùî ìè 

íå ãîâîðèëè, ùî æóðíàë³ñòè.
Â³ííè÷àíêà Íàòàë³ÿ ðîçïîâ³-

ëà íàì, ó ñê³ëüêè ¿é îá³éøëàñÿ 
îðãàí³çàö³ÿ â³äñï³âóâàííÿ.

— Äâà ðîêè òîìó ïîìåð ì³é 
áàòüêî. Ç áàòþøêîþ äîìîâëÿ-
ëàñÿ ìîÿ ñåñòðà. Ñâÿùåííèê 
ðîçïîâ³â, ùî ïîòð³áíî äëÿ îá-
ðÿäó, ñê³ëüêè â³í òðèâàòèìå ³ 
êîëè â³í çìîæå ïðè¿õàòè. Àëå 
ñê³ëüêè êîøòóþòü éîãî ïîñëó-
ãè, íå ñêàçàâ, — ðîçïîâ³äàº Íà-
òàë³ÿ. — Äîâåëîñÿ ðîçïèòóâàòè 
æ³íîê â öåðêâ³. Âîíè êàçàëè: 
«Äàñòå, ñê³ëüêè ìîæåòå». Àëå 
äîäàëè: «Çàçâè÷àé ëþäè äàþòü 
400–500 ãðèâåíü, ³ «õóñòêó». Ï³ä 
«õóñòêîþ» ðîçóì³þòü íå ò³ëüêè 
ãîëîâíèé óá³ð. Ëþäè, ÿê³ ïðè-
õîäÿòü ïîïðîùàòèñÿ ç ïîê³éíèì, 
ïðèíîñÿòü õë³á, ñîëîäîù³. Óñå öå 
ñêëàäàþòü íà õóñòêó, ðîçñòåëåíó 
íà ñòîë³. Îñü öþ õóñòêó ç ïðî-
äóêòàìè é â³ääàþòü áàòþøö³ àáî 
ï³â÷èì, ÿê³ ç íèì ïðèõîäÿòü.

Ó Êàôåäðàëüíîìó ñîáîð³ íàì 
ïîÿñíèëè, ùî ì³ñòÿíè âæå ð³ä-
êî çâåðòàþòüñÿ áåçïîñåðåäíüî 
ó õðàì, áî ó ì³ñò³ º ðèòóàëüí³ 
ñëóæáè ³ âîíè ïðîïîíóþòü ëþäè-
í³ äîìîâèòèñÿ ç³ ñâÿùåííèêîì.

Ó ðèòóàëüíèõ ïîñëóãàõ «Ðåê-
â³ºì» íàì ñêàçàëè, ùî îêðåìî 
â³äñï³âóâàííÿ âîíè íå îðãàí³çî-
âóþòü äëÿ ëþäåé, ÿê³ äî íèõ çâåð-
òàþòüñÿ. À ÿêùî æ âñå ïîõîâàííÿ 
îðãàí³çîâóâàòè ñèëàìè ¿õíüîãî 
ðèòóàëüíîãî öåíòðó, òî â³äñï³-
âóâàííÿ îðãàí³çîâóþòü áåçêî-
øòîâíî. ª ìîæëèâ³ñòü âèáðàòè 
ñâÿùåííèêà áóäü-ÿêî¿ ïàðàô³¿.

Ó ðèòóàëüíîìó àãåíòñòâ³ «Â³-
÷íà ïàì’ÿòü» ìîæíà îêðåìî îïëà-
òèòè ëèøå â³äñï³âóâàííÿ. Éîãî 
âàðò³ñòü — 600 ãðèâåíü, à ÿêùî 
ñâÿùåííèê áóäå â³äñï³âóâàòè ùå 
íà êëàäîâèù³, òî 800 ãðèâåíü.

Ó ðèòóàëüí³é ñëóæá³ «Ðèòóàë 
Ñåðâ³ñ» â³äñï³âóâàííÿ êîøòóº 
400 ãðèâåíü.

Володимир Пучков: «Все індивідуально. 
Затверджених навіть приблизно 
цін у нас немає» 

Владислав Демченко: «Звісно, немає 
остаточно встановленої плати за обряди. Є 
суми, які зазвичай пропонують давати, якщо 
людина питає» 

Ó æîäí³é ç ïàðàô³é, 
â ÿê³ ìè çâåðíóëèñÿ, 
íàì íå îçâó÷èëè ö³íó 
â³äñï³âóâàííÿ. Íàâ³òü, 
ÿêùî ìè íå ãîâîðèëè, 
ùî æóðíàë³ñòè

ÎÃËßÄ



14 RIA, Ñåðåäà, 20 ñ³÷íÿ 2021
ÇÄÎÐÎÂ’ß

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 

RIA, (067)4333535

Íàïåâíå ó êîæ-
íîãî òàêå áóâàëî, 
âàæëèâà çóñòð³÷ 
íà íîñ³, ³ñïèò, âè-

ñòóï ïåðåä àóäèòîð³ºþ, â ö³ëîìó 
áóäü-ÿêà íåîðäèíàðíà ñèòóàö³ÿ 
³ ðóêè õîäóíîì õîäÿòü. Âò³ì, 
«òàíöþþòü» íå ëèøå ðóêè, à âñå 
ò³ëî òà íàâ³òü âíóòð³øí³ îðãàíè. 
Ç ÷àñîì âè ìîæåòå ïîì³òèòè, ùî 
òðåìò³ííÿ âèíèêàº â, çäàâàëîñÿ 
á, ñïîê³éí³é àòìîñôåð³. ² êîëè 
áèòè íà ñïîëîõ?

Çà ñëîâàìè Ìàð’ÿíè Àíäð³ºâ-
ñüêî¿, ë³êàðÿ-íåâðîëîãà ë³êàðí³ 
³ì. Þùåíêà, ëåãêèé òðåìîð ê³í-
ö³âîê ìîæå áóòè íîðìîþ, ³ öå 
ïîøèðåíå ïîðóøåííÿ ðóõîâî¿ àê-
òèâíîñò³. Ò³ëüêè ó äåÿêèõ ëþäåé ç 
÷àñîì òðåìîð ò³ëà ìîæå ïîñèëþ-
âàòèñÿ ³ ïåðåòâîðþâàòèñÿ â ïà-
òîëîã³÷íèé. Â³í ìîæå ç’ÿâèòèñÿ 
â áóäü-ÿêîìó â³ö³, íàâ³òü ó ä³òåé. 
Àëå ÷èì ï³çí³øå âèíèêàº òðåì-
ò³ííÿ, òèì êðàùèé ïðîãíîç çà-
õâîðþâàííÿ ³ ëåãø³ éîãî ïðîÿâè.

— ×îìó ìè çâåðòàºìî óâàãó 
â ïåðøó ÷åðãó íà ðóêè, òîìó ùî 
ñàìå ç íèõ âñå, ÿê ïðàâèëî, ïî-
÷èíàºòüñÿ, — ðîçïîâ³äàº íåâðî-
ëîã. — ßêùî ãîâîðèòè ïðî íîðìó, 
òî öå ïðî ô³ç³îëîã³÷íèé òðåìîð, 
â³í áóâàº ó âñ³õ. Ïîñèëþºòüñÿ, 
êîëè ëþäèíà õâèëþºòüñÿ, çíà-
õîäèòüñÿ ó ñòðåñ³, âòîìèëàñÿ, âè-
ïèëà çàáàãàòî êàâè, ÷è ïðèéìàº 

ïåâí³ ìåäè÷í³ ïðåïàðàòè (íàïðè-
êëàä, äåÿê³ àíòèäåïðåñàíòè) àáî 
ðå÷îâèíè (êîêà¿í, àìôåòàì³í).

КОЛИ ЦЕ ОЗНАКА ХВОРОБИ
— Êîëè ëþäèíà ïðèõîäèòü 

äî ë³êàðÿ ç³ ñêàðãîþ íà òðåìò³í-
íÿ ðóê, â ïåðøó ÷åðãó ïîòð³áíî 
âèêëþ÷èòè çàõâîðþâàííÿ ùèòî-
ïîä³áíî¿ çàëîçè (òóò ìîæå áóòè ³ 
òðåìîð, ³ ïîñèëåíå ñåðöåáèòòÿ, 
³ ñëàáê³ñòü), îñîáëèâî öå ñòîñó-
ºòüñÿ ìîëîäèõ ëþäåé, — ãîâîðèòü 

Ìàð’ÿíà Àíäð³ºâñüêà. — Õâîðîáó 
Ïàðê³íñîíà âèêëþ÷àþòü çàçâè-
÷àé ó ëþäåé ñòàðøîãî â³êó. Êð³ì 
òîãî, âàðòî çàçíà÷èòè, ùî òðåì-
ò³ííÿ ðóê, ÿê îçíàêà ö³º¿ õâîðîáè, 
öå ì³ô. Éîãî äàâíî ðîçâ³í÷àëè 
ë³êàð³, àëå ñåðåä ïàö³ºíò³â â³í 
äîñ³ æèâèé. Òàê òðåìîð áóâàº, 
àëå â äóæå ð³äê³ñíèõ âèïàäêàõ, 
³ êîëè õâîðîáà âæå äàâíî ïðî-
ãðåñóº. Ïðè Ïàðê³íñîí³ âñå 
ñêîð³øå íàâïàêè — ñêóò³ñòü òà 
ñïîâ³ëüíåí³ñòü ðóõ³â (à ùå êâîëà 
ì³ì³êà, ÷îâãàííÿ ï³ä ÷àñ õîäè, 
÷àñò³ ïàä³ííÿ, êîëè ëþäèíà íà÷å 
çàøïîðòóºòüñÿ).

РУКИ ТРЕМТЯТЬ — ЦЕ НЕ 
ЗАВЖДИ ОЗНАКА ХВОРОБИ
Визначаємо  Несподіваний тремор 
в руках викликає тривогу, одразу на 
думку приходить хвороба Паркінсона. 
Однак це може бути також ознакою 
втоми, стресу, або сигналом перевірити 
щитовидку. За словами невролога, цей 
симптом може вказувати на так званий 
«ген довголіття». Так, у вас все буде 
тремтіти, але років до 100

  Гіперактивність щитовидної 
залози (гіпертиреоз).
 Хвороба Паркінсона — хронічне 
захворювання, що порушує здат-
ність мозку координувати рухи.
  Розсіяний склероз — захво-
рювання центральної нервової 
системи (головного та спинно-
го мозку), що порушує чуттєве 
сприйняття і руху тіла.
 Дистонія — неврологічний син-
дром, при якому відбуваються 
мимовільні м’язові спазми.
 Інсульт у вкрай рідкісних ви-
падках може спричинити тремор 

разом з ще декількома симпто-
мами.
  Периферична нейропатія — 
ураження периферичної нер-
вової системи.
 Синдром відміни при відмові 
від алкоголю (алкогольна абсти-
ненція) може виникати у людей, 
які були залежні від алкоголю, 
але перестали вживати або ско-
ротили його споживання.
 Прийом амфетамінів.
  Прийом лікарських препа-
ратів, (деякі антидепресанти та 
препарати від астми)

Про які стани може свідчити тремтіння рук

ГЕН ДОВГОЛІТТЯ
Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, º òàêîæ 

òðåìîð, ÿêèé ìè íàñë³äóºìî â³ä 
áàòüê³â. ² íå âàæëèâî, õòî â ñâ³é 
÷àñ ñòðàæäàâ íà òðåìò³ííÿ, ìàòè 
÷è áàòüêî. ª äîñë³äæåííÿ, ÿê³ 
ñâ³ä÷àòü ïðî ïåâíó ãåííó ìó-
òàö³þ, ÿêà âèêëèêàº óðàæåí-
íÿ îêðåìèõ â³ää³ë³â ãîëîâíîãî 
ìîçêó, ³ öå ïîðóøóº ïðîâåäåí-
íÿ íåðâîâèõ ³ìïóëüñ³â â³ä ìîçêó 
äî ì’ÿç³â.

— Òàêèé òðåìîð íàçèâàþòü 
åñåíö³àëüíèì, ïåðâèííèì, òîáòî 
éîãî ïîÿâà íå ïîâ’ÿçàíà ç ³íøè-
ìè õâîðîáàìè ÷è âïëèâîì íà-
âêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, — ðîç-
ïîâ³äàº ë³êàð. — Éîãî õàðàêòåðíà 
îçíàêà — ñèìåòðè÷í³ñòü (òîáòî 
ÿêùî òðåìòÿòü ðóêè, òî äâ³ îäíî-
÷àñíî, õî÷à ÿêùî ëþäèíà ïðàâ-
øà, òî ïðàâà ðóêà áóäå òðåìò³òè 
àêòèâí³øå). À ùå åñåíö³àëüíå 
òðåìò³ííÿ ìîæíà ïðèïèíèòè àáî 
çìåíøèòè éîãî àìïë³òóäó çà äî-
ïîìîãîþ àëêîãîëþ.

Äî ðå÷³, ë³êàð³, ÿê ïðàâèëî, òàê 
³ ä³àãíîñòóþòü öåé âèä òðåìîðó, 
çàïèòóþòü: «Êîëè âæèâàºòå àë-
êîãîëü, ðóêè òðåìòÿòü ìåíøå?». 
Êð³ì òîãî, ïðè òàêîìó òðåìò³í-
í³ äóæå äîïîìàãàº ïàë³ííÿ, àëå 
íå ïðîñòî öèãàðêè, — ìàðèõóàíè. 
Çà êîðäîíîì, äå ìàðèõóàíà â ìå-
äè÷íèõ ö³ëÿõ äîçâîëåíà, ñàìå íåþ 
ðÿòóþòüñÿ ëþäè, ÿê³ ñòðàæäàþòü 
íà òðåìîð ê³íö³âîê (äî ðå÷³, ïðè 
Ïàðê³íñîí³ òàêîæ).

— Êîëè íåâðîëîãè ä³àãíîñ-
òóþòü â ïàö³ºíòà åñåíö³àëüíå 
òðåìò³ííÿ, íåîô³ö³éíî âîíè 
ñòàâëÿòü äèàãíîç ïðî íàÿâí³ñòü 
â ëþäèíè «ãåíó äîâãîë³òòÿ», — 
ãîâîðèòü ë³êàð. — ª áàãàòî äî-

ñë³äæåíü â íåâðîëîã³¿, çîêðåìà 
ïî åñåíö³àëüíîìó òðåìò³ííþ, ÿê³ 
ñâ³ä÷àòü, ùî ñåðåä äîâãîæèòåë³â 
òàêèé òðåìîð äóæå ïîøèðåíèé. 
Íàïåâíå áàãàòî õòî áà÷èâ áàáóñü 
÷è ä³äóñ³â, â ÿêèõ òðåìòèòü âñå: 
ðóêè, ãîëîâà, ìîâà, ³ ¿ì ðîê³â 
80–90. ² äî ðå÷³ íà ðîçóìîâ³ 
ôóíêö³¿ öå í³ÿê íå âïëèâàº, 
ëèøå íà ÿê³ñòü æèòòÿ (àäæå 
îäÿãàòèñÿ ÷è ïî¿ñòè ïðè òàêîìó 
òðåìîð³, à ç â³êîì â³í ïîñèëþ-
ºòüñÿ — âàæêî).

ЛІКУВАННЯ ТРЕМОРУ
ßê êàæå íåâðîëîã, êîëè â ïà-

ö³ºíòà åñåíö³àëüíèé òðåìîð, îñî-
áëèâî íå ñèëüíî âèðàæåíèé, ÿê 
ïðàâèëî éîãî íå ë³êóþòü. Òðåì-
ò³ííÿ ìîæíà çíà÷íî çìåíøèòè, 
ÿêùî óòðèìóâàòèñü â³ä ïåâíèõ 
éîãî ÷èííèê³â (êîôå¿íó àáî ñòðå-
ñó), âåñòè çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ 
³ âèñèïàòèñü ÿê ñë³ä. Êîëè òðåì-
ò³ííÿ á³ëüø âèðàæåíå ³ çàâàæàº 
ïîâñÿêäåííîìó æèòòþ, ïàö³ºíòó 
ìîæóòü ïðîïèñàòè áåòà-áëîêàòî-
ðè (àëå ö³ ïðåïàðàòè íå ï³äõîäÿòü 
ëþäÿì ç ä³àáåòîì, áðîíõ³àëüíîþ 
àñòìîþ, à òàêîæ äåÿêèìè âèäàìè 
àðèòì³¿).

Òàêîæ ë³êàð³ ìîæóòü ïðèçíà-
÷àòè ïðîòèñóäîìí³ àáî çàñïîê³é-
ëèâ³ çàñîáè. Êîëè æ âèùåíàç-
âàí³ ïðåïàðàòè íå äîïîìàãàþòü, 
ïàö³ºíòó ìîæóòü çàïðîïîíóâàòè 
áîòóëîòîêñèí (áîòîêñ). Éîãî 
ââîäÿòü áåçïîñåðåäíüî â ì’ÿçè, 
ñõèëüí³ äî òðåìîðó ³ áëîêóþòü 
ïåðåäà÷ó íåðâîâèõ ³ìïóëüñ³â. 
²íîä³ ïàòîëîã³÷íèé òðåìîð ìîæå 
áóòè íàñò³ëüêè ñèëüíèì, ùî âè-
íèêàº ïèòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ 
õ³ðóðã³÷íî¿ îïåðàö³¿.

Іíîä³ ïàòîëîã³÷íèé 
òðåìîð ìîæå áóòè 
íàñò³ëüêè ñèëüíèì, 
ùî âèíèêàº ïèòàííÿ 
ïðî ïðîâåäåííÿ 
õ³ðóðã³÷íî¿ îïåðàö³¿

ЯК ВИЗНАЧИТИ НОРМУ ТРЕМТІННЯ РУК 
В ДОМАШНІХ УМОВАХ

Найпоширеніший спосіб з’ясувати патологічний у вас 
тремор чи фізіологічний (або есенціальний, тобто 
нешкідливий) — випити сто грам коньяку. 
Тремору не стало, або зменшився — все ок. 
Не допомогло — до лікаря на обстеження.

Можна закачати в телефон спеціальну 
програму, яка вимірює тремор рук. 
І також на витягнуті руки покласти 

телефон. В нормі у людини має бути 
тремтіння до 5 Герц.

Витягнути руки навпроти себе, 
розчепірити пальці рук, покласти зверху 
на долоні аркуш паперу. Закрити очі.
Поряд повинна бути людина, яка 
буде спостерігати за рухом паперу, 
легке коливання норма, посилене, 
чи лист падає — ні.

Статистика 
COVID-19
 Ó «Â³ííèöüêîìó îáëàñ-
íîìó ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³ 
ÌÎÇ Óêðà¿íè» ðîçïîâ³ëè, 
ñê³ëüêè º õâîðèõ íà êîðî-
íàâ³ðóñ ñòàíîì íà 19 ñ³÷íÿ. 
Âïðîäîâæ äîáè âñ³ìà ëàáî-
ðàòîð³ÿìè îáëàñò³ äîñë³äèëè 
976 çðàçê³â íà COVID-19 
Êîðîíàâ³ðóñ âïåðøå âèÿâè-
ëè ó 73 ëþäåé:
ì. Â³ííèöÿ — 54, Â³ííèöü-
êèé ðàéîí — 9, ×åðí³âåöü-
êèé ðàéîí — 7. Ó Áåðøàä-
ñüêîìó, ²ëë³íåöüêîìó òà 
Íåìèð³âñüêîìó ðàéîíàõ — 
ïî îäíîìó âèïàäêó.
Ïîâòîðíî êîðîíàâ³ðóñ âè-
ÿâèëè ó 21 õâîðîãî.
Îäóæàëè 20259 ëþäåé, 
â òîìó ÷èñë³ 885 ä³òåé 
òà 1768 ìåäïðàö³âíèê³â. 
Çà äîáó îäóæàëè 793 ëþ-
äèíè. Íà äàíèé ÷àñ õâîð³º 
4353 ëþäèíè (â ò. ÷. 206 ä³-
òåé òà 274 ìåäïðàö³âíèêè).
Çàãàëîì â ëàáîðàòîð³ÿõ 
îáëàñò³ ìåòîäîì ïîë³ìå-
ðàçíî¿ ëàíöþãîâî¿ ðåàêö³¿ 
äîñë³äèëè 249415 çðàçê³â. 
Ó 25073 âèïàäêàõ âèÿâèëè 
êîðîíàâ³ðóñ.

Про грип і ГРВІ 
 Íà äðóãîìó òèæí³ 
2021 ðîêó ó Â³ííèöüê³é îá-
ëàñò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íèçü-
êèé ð³âåíü ³íòåíñèâíîñò³ 
çàõâîðþâàíîñò³ íà ãðèï òà 
ÃÐÂ², çàõâîðþâàí³ñòü ñêëà-
ëà 236,9 âèïàäêà íà 100 òèñ. 
íàñ. òà º íà 58,1% íèæ÷îþ 
áàçîâîãî ð³âíÿ. Âïðîäîâæ 
òèæíÿ çà ìåääîïîìîãîþ ç 
ïðèâîäó ÃÐÂ² çâåðíóëîñü 
3645 îñ³á, ñåðåä çàõâîð³ëèõ 
1016 (27,8%) ä³òåé. Áóëî 
ãîñï³òàë³çîâàíî 78 îñ³á 
â ò. ÷. 51 äèòèíà. Ëåòàëüíèõ 
âèïàäê³â íå çàðåºñòðîâàíî.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №1 (1153)
Двоходові задачі-мініатюри, які рекомендуємо розв’язувати по діагоналі

Задача №2604-2607
М. Пархоменко (Вінниця) 
(друкується вперше)

Мат за два ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №52 (1522) від 30 грудня 2020 року 
Задача №2600
1. Фb5! Цугцванг 1… b6+|Kpb8|Kpd8 2. Ф:b6|Ф:b7|Фd7x
Задача №2601
1.  Kpf5? Tg8!;   1. Kph5! Цугцванг 1… Tg8|Kf8+  2. Фh6|Фg6(:)x
Задача №2602
I. 0… Kpa3:a2;  1. Td1! Kpa3  2. Ta1x II. 0… Kpa3:a4;  1. Td5! Kpa3  2. Ta5x
Задача №2603
1. Фd1! Цугцванг 1… Kp:g1|Kph3  2. Cg3|Фh5x.

М. Пархоменко
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

484836

485200

РЕКЛАМА

486213

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 

(067)4333535 

Çà ñëîâàìè Òà-
ìàðè Ïàâëåíêî, 
çàñòóïíèö³ ìåäè÷-
íîãî äèðåêòîðà 

ç âèðîáíèöòâà îáëàñíîãî öåí-
òðó ñëóæáè êðîâ³, ÿêùî ðàí³øå 
äî íèõ ïðèõîäèëî 70–90 äîíîð³â 
íà äåíü, çàðàç öå 30–40 äîíîð³â.

— Ìè ðîçóì³ºìî, ùî íà ïåð-
øèé ïëàí âèéøëè ïðîáëåìè ç 
êîðîíîþ, àëå í³êóäè íå ïîä³-
ëèñü îïåðàö³¿, òðàâìè, àêóøåð-
ñüê³ ïàòîëîã³¿, äëÿ ÿêèõ ïîòð³áíà 
êðîâ, — ðîçïîâ³äàº Òàìàðà Ïàâ-
ëåíêî. — Ïðîáëåìà ùå â òîìó, ùî 
ðîáèòè çàïàñ ïåâíèõ êîìïîíåíò³â 
êðîâ³ íà ê³ëüêà ì³ñÿö³â ìåäèêè 
íå ìîæóòü ÷åðåç êîðîòêèé òåðì³í 
çáåð³ãàííÿ.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 
Ùîá ñòàòè äîíîðîì êðîâ³, ïî-

òð³áíî áóòè çäîðîâîþ ëþäèíîþ 
(â³ä 18 ðîê³â òà âàãîþ íå ìåíøå 
50 êã). Äîíîð êðîâ³ íå ïîâèíåí 
ïðèéìàòè ë³êè, ìàòè õðîí³÷í³ çà-
õâîðþâàííÿ òà ñòîÿòè íà ìåäè÷-
íîìó îáë³êó. Çà äâ³ äîáè äî çäà÷³ 
êðîâ³ ïîòð³áíî â³äìîâèòèñÿ â³ä 
íåçäîðîâî¿ ¿æ³. Íå ìîæíà âæè-
âàòè ìîëî÷í³ ïðîäóêòè, ô³í³êè, 
áàíàíè, ãîð³õè, áóðÿê, ÷³ïñè, ñó-
õàðèêè, ñíåêè. Íå ìîæíà ïàëèòè 
òà âæèâàòè àëêîãîëüí³ ³ ñîëîäê³ 
ãàçîâàí³ íàïî¿.

Ç³ ñâîãî áîêó, â öåíòð³ ñëóæáè 
êðîâ³ äîòðèìóþòüñÿ óñ³õ çàõîä³â, 
ðåêîìåíäîâàíèõ ñàí³òàðíèì ë³-
êàðåì (òåìïåðàòóðíèé ñêðèí³íã, 
ïîñò³éíà îáðîáêà ïîâåðõîíü òà 
ïðèì³ùåíü). Êîæíîìó äîíî-
ðó âèïëà÷óþòü 90 ãðí (âàðò³ñòü 

ГОТОВІ ЗДАТИ КРОВ? 
ЛІКАРІ МОЖУТЬ ПРИЇХАТИ ДО ВАС 
Нестача  З весни минулого року, коли 
почалась пандемія, в обласному центрі 
служби крові критично не вистачає 
донорів. Їх кількість зменшилась вдвічі. 
Тривалий час виручали студенти 
медвузу. Тепер лікарі звертаються 
до всіх здорових вінничан 

У центрі крові на 19.01 критична нестача: 
І, ІІ, ІІІ групи крові з Rh (+) та ІІІ, IV з Rh (-). Щоб стати 
донором, досить завітати в центр служби крові, за адресою: 
вул. Пирогова, 48, в будні дні з 8.00 до 14.30, довідки 
за телефоном (067)4920034 

Під час огляду лікарем перед 
здаванням крові не приховуйте 
інформацію про вживання ліків, 
алкоголю, наркотичних речовин 
і перенесені захворювання. Під 
час здавання крові повідомте 
персонал, якщо ви почуваєтеся 
недобре.
Після здавання крові відпочиньте 
протягом 10 хвилин. Якщо ви від-
чули запаморочення, зверніться 
до медичного персоналу. Най-
простіший спосіб допомогти 
собі — лягти і підняти ноги вище 
голови або сісти і опустити голову 
між колін. Не намагайтеся відразу 

йти чи керувати машиною, якщо 
у вас паморочиться голова.
З’їжте легку їжу та випийте со-
лодкий чай. Протягом 2–3 го-
дин не піднімайте нічого важ-
кого рукою, з якої брали кров. 
Старайтесь уникати інтенсивних 
фізичних навантажень протягом 
наступних 12 годин.
Після здавання крові повинно 
пройти не менше 60 днів, перш 
ніж донор зможе знову здавати 
кров. Чоловікам рекомендовано 
здавати кров не частіше п’яти ра-
зів на рік, жінкам — чотири рази 
на рік.

Що робити під час та після здавання крові 

За словами медика, кожен до-
нор здає 450 мл крові за раз. 
Звісно, кістковий мозок реа-
гує на крововтрату посиленим 
створенням нових клітин крові. 
Кажучи простою мовою, кров 
оновлюється і це дуже пози-
тивно впливає на стан орга-
нізму.
— До речі, існують спосте-

реження, що донори живуть 
на п’ять років більше, — розпо-
відає Тамара Павленко. — Крім 
того, коли людина здає кров, 
її організм адаптується до кро-
вовтрати (жінки фізіологічно 
до цього більш адаптовані, чо-
ловіки ні), і коли трапляється 
несподівана травма, швидше 
з цим справляється.

Здавати кров корисно 

õàð÷óâàííÿ) òà âèäàºòüñÿ äîâ³äêà 
íà äâà äîäàòêîâèõ âèõ³äí³ äí³, 
ÿêèìè äîíîð ìîæå ñêîðèñòàòèñÿ 
ïðîòÿãîì ðîêó ç äíÿ çäà÷³ êðîâ³.

— ßêùî â ëþäèíè òåìïåðàòó-
ðà, ÷è ³íø³ êàòàðàëüí³ ïðîÿâè, 
êðîâ ó íå¿ íå â³çüìóòü, — ãîâîðèòü 
çàñòóïíèê ìåäè÷íîãî äèðåêòîðà 
öåíòðó. — ßêùî ëþäè çà ÿêèõîñü 
ïðè÷èí íå ìîæóòü äî íàñ ïðèéòè, 
íàø³ ñïåö³àë³ñòè ìîæóòü ïðè¿õàòè 
äî âàñ. Ìàºìî âè¿çíó áðèãàäó, ç 
ïîâíèì îñíàùåííÿì, ÿêà ìîæå 
âè¿õàòè â áóäü-ÿêó îðãàí³çàö³þ, 
â áóäü-ÿêèé ðàéîí îáëàñò³, ³ 
íà ì³ñö³ âçÿòè êðîâ. Çâè÷àéíî æ, 
ç äîòðèìàííÿì óñ³õ çàõîä³â áåç-
ïåêè. Äëÿ öüîãî äîñèòü ç³áðàòè 
10–15 ëþäåé, ÿê³ çãîäí³ ñòàòè äî-
íîðàìè ³ çàòåëåôîíóâàòè â öåíòð 
ñëóæáè êðîâ³.

ДОНОРИ І КОРОНА 
ßê êàæå Òàìàðà Ïàâëåíêî, 

ëþäèí³, ÿêà çäàº êðîâ, ìîæóòü 
çðîáèòè çàãàëüíèé àíàë³ç êðî-
â³ (ùîá äëÿ ñåáå ðîçóì³ëà ïðî 
âëàñíå çäîðîâ’ÿ), âèçíà÷àþòü 
ë³êàð³ ãðóïó êðîâ³, ð³âåíü ãå-
ìîãëîá³íó, ³íîä³ ð³âåíü ÀËÒ òà 
á³ë³ðóá³íè (òå ³ òå ïå÷³íêîâ³ ïî-
êàçíèêè). Êð³ì òîãî, àáñîëþò-
íî áåçêîøòîâíî äîíîðó êðîâ³ 
ìîæóòü çðîáèòè åêñïðåñ-òåñò 
íà Â²Ë/ÑÍ²Ä, ïåðåâ³ðèòè íà ãå-
ïàòèò Â, Ñ òà ñèô³ë³ñ.

— Ç ãðóäíÿ 2020 ðîêó, êîæíî-
ãî äîíîðà ìè ìîæåìî îáñòåæè-
òè íà àíòèò³ëà äî êîðîíàâ³ðóñó, 
âðàõîâóþ÷è, ùî áàãàòî ëþäåé 
õâîð³þòü áåçñèìïòîìíî, çíàòè 
÷è â òåáå º àíòèò³ëà ÷è í³, âêðàé 
âàæëèâî, — ãîâîðèòü ìåäèê. — 
Äî ðå÷³, ëþäè, ÿê³ ïåðåõâîð³-
ëè íà êîðîíó, òåæ ìîæóòü áóòè 
äîíîðàìè êðîâ³, ï³ñëÿ õâîðîáè 
ëèøå ìàº ïðîéòè òðè òèæí³, ³ 
çàãàëüíèé ñòàí ëþäèíè ìàº áóòè 
çàäîâ³ëüíèì.
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Ïîðó÷ ³ç íàìè ðîñòóòü íåçâè-
÷àéí³ ä³òè, ¿õ íàçèâàþòü «ä³òüìè 
äîùó»: âîíè á³ëüøå ïîëþáëÿþòü 
ãðàòè ç ïðåäìåòàìè, à íå ç äðó-
çÿìè. Äëÿ íèõ íå ³ñíóº íîðì ³ 
ïðàâèë, çâè÷íèõ äëÿ íàñ. Ó íèõ 
ñâ³é, çàêðèòèé äëÿ ñòîðîíí³õ, 
ñâ³ò. Àëå ¿ì äóæå ïîòð³áíà äîïî-
ìîãà, ï³äòðèìêà ³ ðîçóì³ííÿ. Áî 
àóòèçì — öå íå õâîðîáà, à ñòàí, 
ÿêèé âèíèêàº âíàñë³äîê ïîðó-
øåííÿ ðîçâèòêó ãîëîâíîãî ìîçêó. 
Ðîçëàäè àóòèñòè÷íîãî ñïåêòðó 
ïî÷èíàþòüñÿ ó äèòèíñòâ³, ïðî-
òå çáåð³ãàþòüñÿ ó ï³äë³òêîâîìó ³ 
äîðîñëîìó â³ö³. Ó á³ëüøîñò³ âè-
ïàäê³â ö³ ñòàíè ïðîÿâëÿþòüñÿ 
ó ïåðø³ 5 ðîê³â æèòòÿ. Àóòèçì 
ó ÷îòèðè ðàçè ÷àñò³øå âðàæàº 
õëîï÷èê³â, í³æ ä³â÷àòîê.

НЕ БРАЛИ У ЗВИЧАЙНУ 
ШКОЛУ 

Í³õòî íå ðîçïîâ³ñòü ïðî ä³òåé 
ç àóòèçìîì êðàùå, í³æ ¿õ áàòüêè. 
Âîíè, çäåá³ëüøîãî, ãîâîðÿòü ïðî 
òðóäíîù³ âèõîâàííÿ ìàëå÷³, ïðî 
òå, ÿê âîíè ñàìîòóæêè çìóøåí³ 
ñïðàâëÿòèñÿ ç óñ³ìà ïðîáëåìàìè. 
Ä³ëÿòüñÿ, ùî ¿õ ÷àäî êîëèñü íà-
â³òü â ñàäî÷êè òà øêîëè áðàòè 
íå õîò³ëè. ̄ ì ãîâîðèëè ëèøå ïðî 
³íäèâ³äóàëüíå íàâ÷àííÿ — ùîá 
â÷èòåëü ïðèõîäèâ äîäîìó. Àëå, 
ó âèïàäêó àóòèçìó, ïîòð³áíà çâè-
÷àéíà øêîëà ³ ïðàâèëüíî îðãà-

í³çîâàíèé ï³äõ³ä, ïåðåêîíàí³ 
áàòüêè. Ëèøå ê³ëüêà ðîê³â òîìó 
ñèòóàö³ÿ çðóøèëà ç ì³ñöÿ.

— Äëÿ àóòèñò³â ñîö³àë³çà-
ö³ÿ — öå êðîê â ðîçâèòêó. Íàøà 
äåðæàâà íå çàâæäè òóðáóâàëàñÿ 
ïðî òàêèõ ä³òåé, — ðîçïîâ³äàº 
ìàìà øêîëÿðêè Ê³ðè Ñâ³òëà-
íà Ñïåö³àëüíà. — Ðîê³â òðè, ÿê 
ìîæíà îôîðìèòè äèòèíó ç àó-
òèçìîì ó çâè÷àéíó øêîëó, áî 
ðàí³øå â ñàäî÷îê íå ìîæëèâî 
áóëî îôîðìèòèñÿ, â³äïðàâëÿëè 
â ñïåöçàêëàä.

ВОНИ ЗДІБНІ, ІНОДІ — ГЕНІЇ 
Îäí³ºþ ³ç ïðîáëåì ÿê áàòüê³â, 

òàê ³ ñàìèõ ä³òåé ç àóòèçìîì º 
òå, ùî ¿õ íå ãîòîâå ñïðèéìàòè 
ñóñï³ëüñòâî. Ëþäè ç àóòèçìîì 
ìîæóòü áóòè íàäçâè÷àéíî îá-
äàðîâàíèìè, ïðîòå ¿ì ïîòð³áíî 
íàáàãàòî á³ëüøå ÷àñó, ùîá íàâ÷è-
òèñÿ ÷îìóñü äóæå ïðîñòîìó. Òàê³ 
ä³òè ïðîÿâëÿþòü çä³áíîñò³, ³íîä³ 
ïðîñòî ãåí³àëüí³ — äî ìàëþâàí-
íÿ, ìóçèêè, êîíñòðóþâàííÿ, ìà-
òåìàòèêè òîùî. Ïðè öüîìó ³íø³ 
ñôåðè æèòòÿ íå áóäóòü ö³êàâèòè 
äèòèíó. Àóòèçì íåìîæëèâî âè-
ë³êóâàòè, ïðîòå ç ÷àñîì ìîæíà 
àäàïòóâàòè òàêó ëþäèíó äî ñî-
ö³àëüíîãî æèòòÿ. ßêùî çà êîðäî-
íîì «ä³òè äîùó» æèâóòü ïîâíî-
ö³ííèì æèòòÿì, ó íàñ âîíè ÷àñòî 
ÿâëÿþòüñÿ âèãíàíöÿìè.

— Ó êîæíî¿ ìàìè, â ÿêî¿ º äè-
òèíà ç àóòèçìîì, º õâèëþâàííÿ, 

«НІКОЛИ НЕ ОПУСКАТИ РУКИ». 
ПРО ПРОБЛЕМИ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ 
Особливі діти  «Діти дощу» — саме так 
образно та загадково називають дітей з 
аутизмом, адже вперше голосно і на весь 
світ заговорили про цю проблему після 
виходу в прокат голлівудського фільму 
«Людина дощу». Які ж вони, ці особливі 
діти, з якими проблемами стикаються їх 
батьки і як ставиться до них соціум?

ÿê ïî÷óâàòèìåòüñÿ ¿¿ ÷àäî â ñî-
ö³óì³, — ðîçïîâ³äàº ìàìà Êîñò³ 
Àííà Òêà÷óê. — Áàæàíî, ùîá 
äåðæàâà ³ ôîíäè âèä³ëÿëè êîøòè 
íà çàêëàäè, äå á òàê³ ä³òè ìàëè 
ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àòèñÿ, ïîò³ì çäî-
áóâàòè ïðîôåñ³þ, ùîá â ìàéáóò-
íüîìó âîíè ìîãëè çíàéòè ñåáå. 
Õîò³ëîñÿ, ùîá ñóñï³ëüñòâî ¿õ 
ïðèéíÿëî, ùîá ä³òåé íå îáðàæà-
ëè. Íàì ïîùàñòèëî, áî â øêîë³ 
Êîñòþ ï³äòðèìóþòü ÿê â÷èòåë³, 
òàê ³ îäíîêëàñíèêè ñèíà. Òàê³ 
êîìôîðòí³ óìîâè ñïîíóêàþòü 
ãàðíî íàâ÷àòèñÿ.

ПОБАЧИТИ ПОТЕНЦІАЛ 
Îëåñÿ Ñàìîéëåíêî — ãîëîâà 

ïðàâë³ííÿ Áëàãîä³éíîãî ôîíäó 
Öåíòð ñîö³àë³çàö³¿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ 
ä³òåé ç àóòèçìîì òà ³íøèìè ðîç-

ëàäàìè «Ðîçâèòîê». Âîíà òàêîæ 
º ìàìîþ ñèíà ²ãîðÿ, êîòðèé ìàº 
àóòèçì. Îëåñÿ ðîçïîâ³äàº, ùî ¿¿ 
äèòèíó íå õîò³ëè áðàòè ó çâè÷àé-
íó øêîëó, ïîÿñíþþ÷è öå òèì, 
ùî äèòèíà íåâåðáàëüíà.

— Â³í ó íàñ íå ðîçìîâëÿº, àëå 
â³í ÷óäîâî ¿çäèòü íà âåëîñèïåä³, 
òàê³ òðþêè âèòâîðÿº, ùî ÿ ³íîä³ 
äèâóþñü, — ä³ëèòüñÿ ìàìà Îëå-
ñÿ. — Â³í ùå ïëàâàº ïðîñòî ÷óäî-
âî — ñïîê³éíî ïåðåïëèâàº îçåðî. 
Íà çìàãàííÿõ ïîñ³äàâ ïåðøå ì³ñ-
öå. Çíàºòå, òóò ïîòð³áíî øóêàòè 
â êîæíî¿ äèòèíè ñèëüíó ñòîðîíó 
³ ðîçâèâàòè ¿¿, â íàñ — öå ñïîðò, 
â³í äî öüîãî ìàº ñõèëüíîñò³. Ìè 
ñàì³ çàéìàºìîñü, òðåíåðà ç ïëà-
âàííÿ çíàéòè íå ìîæåìî. Ïðîñòî 
òðåáà, ùîá öÿ ëþäèíà ïîâ³ðèëà, 
ùîá âîíà ïîáà÷èëà íå íåäîë³êè, 
à ìîæëèâîñò³ òà ïîòåíö³àë äè-

òèíè. ² êîëè ïîâ³ðèòü ëþäèíà 
â òàêó äèòèíó, ìîæíà äîñÿãàòè 
ä³éñíî äóæå ãàðíèõ ðåçóëüòàò³â. 
ª ð³çí³ ï³äõîäè äî ä³òåé ³ âîíè 
ìàþòü áóòè ³íäèâ³äóàëüíèìè. 
Â ïåðøó ÷åðãó ãîëîâíå ïðàâè-
ëî — íå íàøêîäü. Íåìàº îäí³º¿ 
ìåòîäèêè, ÿêà ï³äõîäèòü òâî¿é 
äèòèí³. Âñå ïîòð³áíî ï³äáèðàòè 
³íäèâ³äóàëüíî.

ТИТАНІЧНА ПРАЦЯ 
Äèòèíà ç àóòèçìîì — öå âè-

êëèê äëÿ âñ³º¿ ñ³ì‘¿, ³ áàãàòî áàòü-
ê³â ïðîñòî âïàäàþòü ó äåïðåñ³þ, 
³íø³ â³äðàçó â³ääàþòü òàêèõ ä³òåé 
â äèòÿ÷³ áóäèíêè, õòîñü ïðîñòî 
õîâàº âäîìà ³ õîâàºòüñÿ â³ä ïðî-
áëåì. Ëþäè ç àóòèçìîì ìîæóòü 
áóòè íàäçâè÷àéíî îáäàðîâàíèìè, 
ïðîòå ¿ì ïîòð³áíî áàãàòî óâàãè 
³ ëþáîâ³.

— Çàâäÿêè ëþáîâ³ ³ ï³äòðèìö³ 
íàøî¿ ðîäèíè, ñèí Êîñòÿ äóæå 
ïðîãðåñóº ó ðîçâèòêó, — êàæå 
Àííà Òêà÷óê. — Âñ³ çíàþòü, 
ùî Êîñòÿ ìð³º ñòàòè êóõàðåì. 
ß ëþáëþ ãîòóâàòè, éîãî çàëó÷àþ 
äî ïðîöåñó.

Íå âàðòî ÷åêàòè, ùî õòîñü ïðè-
éäå ³ äîïîìîæå âàø³é äèòèí³. 
Ëèøå âè, áàòüêè, ìîæåòå äàòè âñå 
íåîáõ³äíå, ãîâîðèòü Àííà. Â òîìó 
÷èñë³ çíàéòè êëàñíèõ ôàõ³âö³â 

äëÿ ðåàá³ë³òàö³¿ ñâîº¿ ìàëå÷³.
— Ìè ñàì³ ìàºìî øóêàòè ìîæ-

ëèâ³ñòü äîïîìîãòè ñâî¿ì ä³òÿì, í³ 
â ÿêîìó ðàç³ íå îïóñêàòè ðóêè, — 
ãîâîðèòü æ³íêà. — Çíàõîäèòè ìå-
äèê³â, ðåïåòèòîð³â, ðåàá³ë³òîëîã³â. 
Ó Â³ííèö³ º áåçë³÷ êðóòèõ ôà-
õ³âö³â, ÿê³ ó ñâ³é ÷àñ äîïîìîãëè 
íàøîìó Êîñò³. Àëå ³çðà¿ëüñüê³ 
ôàõ³âö³ çðîáèëè âñå íåîáõ³äíå, 
ùîá íàøà äèòèíà ñòàëà ïîâíî-
ö³ííèì ÷ëåíîì ñóñï³ëüñòâà. À ùå 
ìè, áàòüêè, ìàºìî íå çàáóâàòè, 
ùî ðîçâèòîê íàøèõ äèòåé — öå 
ùîäåííà ëþáîâ³ ³ òóðáîòà ð³äíèõ 
òà áëèçüêèõ, ÿê³ ¿¿ îòî÷óþòü.

— Äëÿ íàñ íàéâàæëèâ³øå, ùîá 
íàø³ ä³òè çìîãëè ñòàòè ñàìîñò³é-
íèìè íàñò³ëüêè, íàñê³ëüêè öå 
ìîæëèâî, öå íàéâàæëèâ³øå, — ãî-
âîðèòü Ëåñÿ Ñàìîéëåíêî. — Äëÿ 
öüîãî ïîòð³áíî ðîáèòè òèòàí³÷-
íó ùîäåííó ðîáîòó, ó íàñ íåìàº 
âèõ³äíèõ ÷è ñâÿòêîâèõ äí³â, 
ìè ìàºìî âñþäè âñòèãàòè, íàñ, 
ìîæëèâî, ³íêîëè áóâàº çàáàãàòî, 
îäíàê ìè âèìóøåí³ áóòè àêòèâ-
íèìè çàäëÿ ñâî¿õ ä³òåé. Òîìó äëÿ 
íàñ äóæå âàæëèâå âïðîâàäæåííÿ 
ñó÷àñíèõ ìåòîäèê ïî ðîáîò³ ç òà-
êèìè ä³òüìè, à òàêîæ ñòâîðåííÿ 
ñèñòåìè ñîö³àëüíèõ ïîñëóã òà 
ï³äòðèìàíîãî ïðîæèâàííÿ òà-
êèõ ëþäåé.

Громадська діячка Діана Мороз 
поділилася своїми думками, що 
гальмує процес соціалізації дітей 
з аутизмом, і як розвивати осо-
бистість таких дітей.
— Все відбувається через незна-
ння: через відсутність інформації 
про аутизм, батьки не знають, 
в якому руслі рухатися, займа-
ючись вихованням дітей з таким 
розладом, суспільство не знає, 
як сприймати таких дітей. Та-
кож у нас мало організацій, які 
підтримують такі родини, від-
так батьки змушені самотужки 
справлятися з проблемами. Коли 
я проводила благодійний про-

ект «Світ всередині», я побачила, 
як родини оберігають і люблять 
своїх діток.. І ще відзначила, що 
безліч людей хочуть допомогти 
дітям з аутизмом. За відсутності 
інформації на державному рівні, 
мало хто знає, що поруч з нами 
зростають такі особливі діти.
В період новорічних свят, з метою 
привернення уваги до проблем 
дітей з аутизмом, Діана Мороз 
організувала благодійний проект 
«Світ всередині».
— У проекті брали участь де-
сять дітей віком від 8 до 17 ро-
ків, переважно хлопчики, бо 
саме вони частіше стражда-

ють аутизмом, — розповідає 
Діана. — Проект складний, 
оскільки діти дуже емоційні і 
малоконтактні з чужими людь-
ми. Дехто не зміг зніматися ні 
у фото, ні у відеозйомках. Діа-
пазон емоцій за одну хвилину 
міг змінюватися від щасливого 
сміху до пронизливого плачу. 
Це був дійсно особливий про-
ект, найчуттєвіший. «Світ все-
редині» покликаний наблизити 
наше суспільство до дуже важ-
ливого розуміння: ми повинні 
перестати сприймати людей з 
аутизмом, як погіршеної версії 
нормальних людей.

Благодійний проект «Світ всередині» 

Діана Мороз і Тетяна 
Голиборода. Таня – одна із 
десяти учасників благодійного 
проекту для дітей з аутизмом 
«Світ всередині»

Анна Ткачук і син Костя. – Хотілося, щоб суспільство таких 
дітей прийняло, – каже Анна

Світлана Спеціальна і 
донька Кіра. –Раніше діток 
навіть в садочки та школи 
брати не хотіли, – каже жінка, 
– тепер це змінилося

Òàê³ ä³òè ïðîÿâëÿþòü 
çä³áíîñò³, ³íîä³ 
ïðîñòî ãåí³àëüí³ — äî 
ìàëþâàííÿ, ìóçèêè, 
êîíñòðóþâàííÿ, 
ìàòåìàòèêè òîùî
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Ìèêîëó Ëåîí-
òîâè÷à çàñòðåëèëè 
ó áàòüê³âñüê³é õàò³ 
ó ñåë³ Ìàðê³âêà 

Òåïëèöüêîãî ðàéîíó. Ñàäèñò 
ñòð³ëÿâ ó êîìïîçèòîðà óïðèòóë, 
êîëè òîé ëåæàâ íà ë³æêó. Ñòà-
ëîñÿ öå î ï³â íà âîñüìó ðàíêó, 
â òîé ÷àñ ó áóäèíêó çíàõîäèâñÿ 
áàòüêî Ëåîíòîâè÷à îòåöü Äìèòðî, 
ñâÿùåíèê ì³ñöåâîãî õðàìó, ð³äíà 
ñåñòðà Â³ðà ³ äîíüêà Ãàëèíà.

Ò³ëüêè â ðîêè íàøî¿ íåçà-
ëåæíîñò³ âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ, ùî 
ñìåðòü êîìïîçèòîðà íà ðóêàõ êî-
ëèøíüîãî ÷åê³ñòà Ãàéñèíñüêîãî 
ïîâ³òîâîãî êîì³òåòó íà ïð³çâèùå 
Ãð³ùåíêî. Ðàçîì ç íèì áóâ ¿çäî-
âèé. Òîé äîïîì³ã çâ’ÿçàòè óñ³ì 
ðóêè, àáè íå ìîãëè íàäàòè äîïî-
ìîãó Ìèêîë³ Äìèòðîâè÷ó, ÿêèé 
ñò³êàâ êðîâ’þ.

Çàïèñè ç³ ñïîãàäàìè î÷åâèäö³â 
ïðî òðàãåä³þ, à òàêîæ íèçêà äî-
êóìåíò³â ïðî óáèâñòâî êîìïîçè-
òîðà çáåð³ãàþòüñÿ â îáëàñíîìó 
êðàºçíàâ÷îìó ìóçå¿. Ðîçøóêàòè 
¿õ âäàëîñÿ Ëàðèñ³ Ñåìåíêî. Íà ¿õ 
îñíîâ³ äîñë³äíèöÿ âèäàëà êíèãó 
«¯õ ïîºäíàëà ï³ñíÿ Ëåîíòîâè÷à».

Òåïåð ïðàöþº íàä íîâèì âè-

äàííÿì. Âîíî ñòàíå ïðîäîâæåí-
íÿì ðîçïîâ³ä³ ïðî òðàã³÷íó ñòî-
ð³íêó æèòòÿ êîìïîçèòîðà. 

ПРОФЕСОРУ ЗАБОРОНЯЛИ 
ЗГАДУВАТИ ПРО РОДИЧА 

— Ïîêè íå íàäðóêóþ êíèãó, 
íå ìîæó ïîøèðþâàòè íà çàãàë 
çíàéäåí³ äîêóìåíòè, — êàæå Ëà-
ðèñà Ñåìåíêî. — Òàê ñàìî äðó-
êóâàòè ôîòîìàòåð³àëè. Àäæå ¿õ 
îäðàçó «ï³äõîïëÿòü» ÇÌ². Ïðè 
öüîìó íå âñ³ íàâ³òü ïîñèëàþòü-
ñÿ íà àâòîðà çíàõ³äêè, ÷è õî÷à á 
äæåðåëî. Îñîáèñòî ñòèêàëàñÿ ç 
òàêèì. ßêîñü ïðè¿õàëè ç Êèºâà 
äâîº ïîâàæíèõ ëþäåé. Âîíè ãî-
òóâàëè òåëåïðîãðàìó ïðî Ëåîíòî-
âè÷à. Çâè÷àéíî, ìåí³ áóëî ö³êàâî 
¿¿ ïåðåãëÿíóòè. Âåäó÷èé ïðåä-
ñòàâëÿº ãîñòÿ ³ êàæå, öÿ ëþäèíà 
â³äíàéøëà äîêóìåíòè… Ñêàæ³òü, 
ÿê òàê ìîæíà? Àäæå íàñïðàâä³ 
äîêóìåíòè, ïðî ÿê³ éøëà ìîâà, 
óæå º ìóçåéíèìè åêñïîíàòàìè, 
âîíè â îïèñ³ íàøîãî ìóçåþ.

Ñï³âðîçìîâíèöÿ ç³çíàºòüñÿ, ùî 
íàä âñòàíîâëåííÿì äåÿêèõ ôàê-
ò³â, á³îãðàô³é ëþäåé, äîêóìåíò³â 
¿é äîâîäèòüñÿ ïðàöþâàòè ðîêàìè.

Ìàéæå äåñÿòü ðîê³â âèòðàòèëà 
íà ïîøóê ñïðàâè îäíîãî ç ì³ë³ö³-
îíåð³â. Â³í ïåðåñë³äóâàâ óáèâöþ 
Ëåîíòîâè÷à.

ХТО ПЕРЕСЛІДУВАВ УБИВЦЮ 
АВТОРА «ЩЕДРИКА» ЛЕОНТОВИЧА
Знахідки  Сто років тому, 23 січня 
1921-го, вбили автора знаменитого 
«Щедрика». Убивця жорстоко 
розправився з Миколою Леонтовичем — 
застрелив композитора у присутності 
батька, рідної сестри і доньки. Над 
новими документами про цю трагедію 
нині працює активна дослідниця біографії 
композитора Лариса Семенко 

Миколу Леонтовича ховали 
босим. Убивця, крім усього ін-
шого, пограбував будинок. За-
брав взуття композитора. Іншого 
не знайшлося.
— У день похорону мела заві-
рюха, — говорить Лариса Се-
менко. — А в цей час у Парижі 
зі сцени звучав його справді 
безсмертний «Щедрик». У залі 
була присутня світова знаме-
нитість уславлена танцівниця 
Айсидора Дункан.
Після цих слів пані Лариса на-
голошує: «Але це тільки мої 
слова…» 
У французькій столиці Українська 
капела виступала у 1919-му і 
1921 роках. В Інтернеті знаходи-
мо афішу виступу наших співаків 

за 1921 рік. Читаємо дати висту-
пів: 15.16, 18, 20, 22, 28 січня.
В одній з публікацій йдеться про 
те, що 20 січня після концерту 
Айсидора Дункан залишила свій 
запис. Танцівниця написала одне 
слово: «Bravo!» 
Зірвати виступ українців мали 
намір росіяни. Однак цьому за-
вадила поліція. Зате ніхто не за-
вадив убивству композитора.
Нагадаємо, що Українська капе-
ла виконувала роль культурної 
дипломатії. Капелу відрядили 
у подорож містами Європи й 
Америки за вказівкою Симона 
Петлюри. У такий спосіб Україн-
ська держава утверджувала свій 
імідж, сподіваючись на підтрим-
ку європейців.

В день похорону у Парижі звучала його колядка 

Про те, що Леонтовича застре-
лив «чекіст» у радянські часи, 
не говорилося. Говорили, що 
зробив це бандит-петлюрівець. 
У 1971 році на 50-річчя з часу 
загибелі автора «Щедрика» по-
тужний рух підняла українська 
діаспора за кордоном. Тоді вла-
да змушена була надати слово 
міліцейському міністру. Він ви-
ступив у пресі і пояснив, що це 
бандит увірвався в оселю Леон-
товичів з метою пограбування.
І тільки у роки незалежності ста-
ло відомо, що Гріщенко служив 
чекістом і мав завдання знищи-

ти композитора, ім’я якого стало 
надзвичайно популярним на За-
ході. Тоді ж вийшла постанова 
в Москві про зачистку україн-
ської буржуазної інтелігенції.
Яка подальша доля чекіста-
убивці, з цього приводу є різні 
версії. Одна з них, нібито його 
зарубав селянин лопатою. Інша, 
що Гріщенко повернувся в село 
живий і продовжував там жити 
після служби.
Ще одна сторінка, яка варта до-
слідження хоча б заради того, 
аби дізнатися, як саме закінчив 
земний шлях катюга.

Що з убивцею?

Дослідниця біографії композитора Лариса Семенко 
видала книгу «Їх поєднала пісня Леонтовича». 
Тепер працює над новим виданням 

Ïàí³ Ëàðèñà ä³çíàëàñÿ ïðî öå 
âèïàäêîâî. Êàæå, ó ñâ³é ÷àñ ó Â³-
ííèö³ ïðîæèâàâ Ìèðîí Æóê. Â³í 
î÷îëþâàâ ³ñòîðè÷íèé ôàêóëüòåò 
ïåäóí³âåðñèòåòó. Áóâ äóæå ïîâàæ-
íîþ ëþäèíîþ. Çàïàì’ÿòàâñÿ ùå 
é òèì, ùî äîæèâ äî 107 ðîê³â.

Ïàí³ Ëàðèñà íåîäíîðàçîâî çó-
ñòð³÷àëàñÿ ç Ìèðîíîì Çàõàðî-
âè÷åì. Îäíîãî ðàçó Ìèðîí Æóê 
ïîâ³äàâ ãîñò³ ïðî ñâîãî ðîäè÷à. 
Ñêàçàâ, ùî â³í îäèí ç òèõ ì³ë³ö³-
îíåð³â, ÿê³ ïåðåñë³äóâàëè óáèâöþ 
Ëåîíòîâè÷à. Ïðèí³ñ éîãî ôîòî-
ãðàô³þ. Êàçàâ, ùî ó ðàäÿíñüê³ 
÷àñè éîìó íå ðàäèëè ðîçïîâ³äàòè 
ïðî öåé ôàêò. Òîìó é ìîâ÷àâ.

Ñåìåíêî îäðàçó ñòàëà øóêàòè 
íàçâàíîãî ïðîôåñîðîì ì³ë³ö³î-
íåðà. Íåâäîâç³ íàòðàïèëà íà íà-
çâàíå ïð³çâèùå. ×îëîâ³ê çíà÷èâñÿ 
ñåðåä ðåïðåñîâàíèõ. Ñàìå öÿ îá-
ñòàâèíà ïîëåãøèëà ïîøóê. Éîãî 
íå ðîçñòð³ëÿëè. Â³äáóâ ïîêàðàí-
íÿ, ïîâåðíóâñÿ æèâèé.

Çíà÷íî ñêëàäí³øå âèÿâèëîñÿ 
â³äíàéòè ï³äòâåðäæåííÿ éîãî 
ñëóæáè ó ì³ë³ö³¿.

— Ìåí³ ó âñüîìó ïîòð³áí³ ï³ä-
òâåðäæåííÿ, — êàæå ïàí³ Ëàðè-
ñà. — Áî ïèøó íå õóäîæí³é òâ³ð. 

Ñïåðøó äîñë³äíèöÿ çíàéøëà 

â àðõ³â³ äîâ³äêó, ùî òîé ÷îëîâ³ê 
ä³éñíî ñëóæèâ ó ì³ë³ö³¿. ¯é ïî-
òð³áíà éîãî îñîáîâà ñïðàâà. Àäæå 
ñàìå òàì ìàëà á áóòè â³äîáðàæåíà 
éîãî ó÷àñòü â îïåðàö³¿ ç ïåðå-
ñë³äóâàííÿ âáèâö³ Ëåîíòîâè÷à.

— Â àðõ³âàõ äóæå áàãàòî ñïðàâ 
20-õ ðîê³â ïðî êðèì³íàëüíèé ðîç-
øóê, ïðî ä³¿ òîä³øí³õ ì³ë³ö³îíå-
ð³â, ÷åê³ñò³â, — ãîâîðèòü Ëàðèñà 
Ñåìåíêî. — ª ñïðàâè ïî 600 ñòî-
ð³íîê. Íàïèñàí³ õ³ì³÷íèìè îë³â-
öÿìè àáî ÷îðíèëîì, ÿêå ðîçïëè-
ëîñÿ íà ïàïåð³. Öå âàæêà ïðàöÿ.

Âñå-òàêè óäà÷à óñì³õíóëàñÿ äî-
ñë³äíèö³. Âîíà çíàéøëà â îïèñ³ 
ñïðàâó ì³ë³ö³îíåðà, ïð³çâèùå 
ÿêîãî íàçâàâ Ìèðîí Æóê. Îñü 
ùî â í³é, ïðî öå âæå ä³çíàºìîñÿ 
çãîäîì, êîëè ïàí³ Ñåìåíêî çà-
âåðøèòü ðîáîòó íàä êíèãîþ.

ФОТО З НЬЮ-ЙОРКА 
Ëàðèñà Ñåìåíêî «ä³ñòàº» ìàòå-

ð³àëè íå ò³ëüêè ç íàøèõ àðõ³â³â. 
Îòðèìàëè ôîòîêîï³þ êîíöåðòíî¿ 
ïðîãðàìè, â ÿê³é çâó÷àâ «Ùå-
äðèê» ó êîíöåðòí³é çàë³ Êàðíåã³-
õîë ó Íüþ-Éîðêó. 

— Öÿ ïðîãðàìêà âàæëèâà ÿê 
äîêóìåíò, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ 
Ëàðèñà. — Ð³÷ ó ò³ì, ùî ç ÷è-

Ìàéæå äåñÿòü ðîê³â 
ïàí³ Ëàðèñà âèòðàòèëà 
íà ïîøóê ñïðàâè 
îäíîãî ç ì³ë³ö³îíåð³â. 
Â³í ïåðåñë³äóâàâ 
óáèâöþ Ëåîíòîâè÷à 

º¿ñü, ñêàçàòè á, «ëåãêî¿» ðóêè, 
äîïóùåíî ïîìèëêó âèñòóïó íà-
øî¿ Óêðà¿íñüêî¿ êàïåëè ï³ä îðó-
äîþ Êîøèöÿ ó çíàìåíèò³é çàë³ 
Êàðíåã³-õîë. Ïîìèëèëèñÿ ðîêîì. 
Çàì³ñòü 1922 ïèøóòü, ùî â³äáó-
ëîñÿ öå íà ð³ê ðàí³øå.

ßê âäàëîñÿ îòðèìàòè ïðîãðàì-
êó? Ñïåðøó ä³çíàëàñÿ, ùî ïðî 
ãàñòðîë³ êàïåëè ïèñàëà óêðà¿íî-
ìîâíà ãàçåòà «Ñâîáîäà». Ïåðå-
ëîïàòèëà âèïóñêè çà âåñü 1921-é, 
àëå çãàäêè ïðî âèñòóï óêðà¿í-
ñüêèõ àðòèñò³â íå çíàéøëà. Çàòå 
ó 1922 ðîö³ ñïåðøó áóëî âì³ùåíî 
ïîâ³äîìëåííÿ, ùî êîíöåðò â³ä-
áóäåòüñÿ 5 æîâòíÿ, à ïîò³ì íàä-
ðóêîâàíî çâ³ò ïðî âèñòóï.

Ïîïðîñèëà çíàéîìèõ â³ííè÷àí, 
ÿê³ íèí³ ïðîæèâàþòü çà îêåàíîì, 
ùîá ò³ çâåðíóëèñÿ äî á³áë³îòåêè 
Êàðíåã³-õîë ³ â òàêèé ñïîñ³á çíÿ-

ëè ôîòîêîï³þ ïðîãðàìêè.
Âîíà æ âèïðàâèëà ùå îäíó 

ïîìèëêó. 
— Ïèøóòü, ùî â Êèºâ³ óïåðøå 

«Ùåäðèê» âèêîíàëè 25 ãðóäíÿ 
1916 ðîêó, — ãîâîðèòü ñï³âðîç-
ìîâíèöÿ. — Çà ìîºþ ³íôîðìàö³-
ºþ, öå ñòàëîñÿ 29 ãðóäíÿ òîãî æ 
ðîêó. Ï³äòâåðäèòè öåé ôàêò 
ìîæíà áóëî ç ïóáë³êàö³¿ â ãàçåò³ 
«Ê³ºâñêàÿ ìèñëü». Íà ¿¿ ñòîð³íêàõ 
äðóêóâàëè àô³øó âèñòóï³â õîðó 
ï³ä îðóäîþ Êîøèöÿ.

Äîñë³äíèöÿ òðè÷³ ¿çäèëà äî ñòî-
ëèö³ ó á³áë³îòåêó ³ìåí³ Âåðíàä-
ñüêîãî, äå çáåð³ãàºòüñÿ ï³äøèâêà 
íàçâàíî¿ ãàçåòè. ̄ é â³äìîâëÿëè ç 
îäí³º¿ ïðè÷èíè — âèäàííÿ ó âåò-
õîìó ñòàí³.

— Íà òðåò³é ðàç ï³øëà äî íà-
÷àëüñòâà, — êàæå ïàí³ Ëàðèñà, — 
çàëåäâå óìîâèëà.
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Ïðî ãîñòÿ ç 
Âàðøàâè ðîçïîâ³â 
ó÷àñíèê ÃÎ «Äí³-
ñòðîâñüêà Ñ³÷» 

Åäóàðä Êîñòþê. Ïàí Åäóàðä îäèí 
ç òèõ åíòóç³àñò³â, ÿê³ ñòâîðþâàëè 
ó ï³äçåìåëë³ ìóçåé.

Ðàçîì ç íèì äîêëàâ ðóê ³ ñòà-
ðàííÿ ùå îäèí ÿìï³ëüñüêèé 
êîçàê — Â³êòîð Ïàñêàëåíêî. 
Îáèäâà ïðîâîäÿòü åêñêóðñ³þ äëÿ 
â³äâ³äóâà÷³â ó ìóçå¿, ÿêèé íàçâàëè 
«ßìï³ëüñüêå ï³äçåìåëëÿ».

СЮЖЕТ ЗНІМАЛО ПОЛЬСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

— Ïðî íàøå ï³äçåìåëëÿ çí³-
ìàëî ñþæåò ïîëüñüêå òåëåáà÷åí-
íÿ, — ðîçïîâ³äàº ïàí Êîñòþê. — 
Ñàìå ç öüîãî ñþæåòó äîñë³äíèê ç 
Âàðøàâè äîâ³äàâñÿ ïðî ïàì’ÿòêó 
ðîäó Çàìîéñüêèõ. Ââàæàºòüñÿ, 
ùî ßí Çàìîéñüêèé º çàñíîâíè-
êîì ßìïîëÿ. Äîñë³äíèê ç Âàð-
øàâè ïðè¿æäæàâ äî íàñ, àáè îñî-
áèñòî ïåðåêîíàòèñÿ, ùî ÿâëÿº 
ñîáîþ ñïîðóäà. Ôîòîãðàôóâàâ, 
çàïèñóâàâ, âèçíà÷àâ ðîçì³ðè. 
Êàçàâ, ùî öå äóæå ö³êàâî — 
ïîíàä ÷îòèðèñòà ðîê³â ìèíóëî, 
à òàê äîáðå çáåðåãëàñÿ. Ïîä³-
ëèâñÿ ³íôîðìàö³ºþ ïðî òå, ùî 
çíàº íàùàäê³â ðîäó Çàìîéñüêèõ. 
Ñïîä³âàºòüñÿ, ùî ¿ì áóäå ö³êàâî 
ä³çíàòèñÿ ïðî óö³ë³ë³ ôðàãìåíòè 
çàìêó ¿õíüîãî ïðåäêà.

Íà ïðîùàííÿ ã³ñòü ç Âàðøà-
âè îá³öÿâ íàâ³äàòèñÿ äî ì³ñòà 

íàä Äí³ñòðîì ùå ðàç. Êàçàâ, ùî 
ìîæëèâî, ïðè¿äå íå ñàì. Çà éîãî 
ïðèïóùåííÿì, íèí³øí³ì Çàìîé-
ñüêèì, ìàáóòü, òàêîæ çàõî÷åòüñÿ 
ïîáóâàòè ó ì³ñò³ íàä Äí³ñòðîì. 
Áî º íà ùî ïîäèâèòèñÿ.

НАЙЦІННІШИЙ ЕКСПОНАТ 
ßê ðîçïîâ³â Åäóàðä Êîñòþê, 

çàìîê ñïîðóäèëè ó òîìó ì³ñö³, 
äå íèí³ öåíòðàëüíà ÷àñòèíà ì³ñ-
òà. ßêèì â³í áóâ, ìîæíà óÿâèòè 
çà ôîòîãðàô³ºþ, ùî çáåðåãëàñÿ 
äîòåïåð. Âîíà º â ìóçå¿. Íà òîìó 
ì³ñö³, äå áóâ çàìîê, íèí³ ðÿä ìà-
ãàçèí³â. Ï³ä íèìè ï³äçåìåëëÿ. 
Çà ñëîâàìè Â³êòîðà Ïàñêàëåíêà, 
éîãî çàãàëüíà ïðîòÿæí³ñòü ïðè-
áëèçíî 70 ìåòð³â.

Ñïóñòèòèñü òóäè ìîæíà ç äâîõ 
âõîä³â. Îäèí ç íèõ çíàõîäèòüñÿ 
áåçïîñåðåäíüî ó ìàãàçèí³. Äåñü 
ïîñåðåäèí³ ï³äçåìåëëÿ º ïåðå-
ãîðîäêà. Ùîá ïîòðàïèòè ç îäí³º¿ 
÷àñòèíè â ³íøó, íåîáõ³äíî ï³ä-
íÿòèñÿ íà ïîâåðõíþ, à òîä³ çíî-
âó ñïóñòèòèñÿ ñõ³äöÿìè äî íèçó. 
Â îäíîìó ç âõîä³â ñõîäè êðóò³. 
Â ³íøîìó, òîìó, ùî âåäå ç ìàãà-
çèíó, âîíè âèìîùåí³ íà çðàçîê 
«ãâèíòîâîãî» ñïóñêó. Ñàìå ó ö³é 
÷àñòèí³ ï³äçåìåëëÿ, êóäè ïîòðà-
ïëÿþòü ç ìàãàçèíó, îáëàäíàíî 
åêñïîíàòè ìóçåþ.

Íà ìîº çàïèòàííÿ, ÿêèé ç åêñ-
ïîíàò³â º íàéá³ëüø óí³êàëüíèì, 
Åäóàðä Êîñòþê â³äïîâ³â òàê: 
«Óí³êàëüíèì º ñàìå ï³äçåìåëëÿ, 
òî÷í³øå, êàì’ÿí³ àðêè. Ñê³ëüêè 
ðàç³â íå ñïóñêàþñÿ ñþäè, çàâæäè 
ïðèäèâëÿþñÿ, ÿê ñàìå âèêëàäåí³, 

ПІДЗЕМЕЛЛЯ, ЯКОМУ ПОНАД 
400 РОКІВ, ЗАЦІКАВИЛО ПОЛЯКІВ
Туристичні принади  До Ямполя 
з Варшави приїздив дослідник роду 
Замойських. Його цікавило підземелля, 
що збереглося на місці колишнього 
замку. Як гість дізнався про вцілілу 
пам’ятку XVI століття? Де саме вона 
знаходиться? Що нині у підземеллі?

âèìóðóâàí³ êàìåí³. Âñå çðîáëå-
íî, ÿê ï³ä íèòî÷êó. Â³ä êîëîí 
ðîçõîäÿòüñÿ 4-ïðîìåíåâ³ àðêè. 
ßê öå âäàëîñÿ çðîáèòè òîä³ø-
í³ì ìàéñòðàì? Âîíè æ íå ìàëè 
ï³ä ðóêàìè í³ òàêî¿ òåõí³êè, ÿê 
íèí³, í³ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, 
ÿê³ íå ìîæíà ïîð³âíÿòè ç ñó÷àñ-
íèìè. Äîñèòü ò³ëüêè ïîäèâèòèñÿ 
íà ö³ àðêè, ùîá çðîçóì³òè, íà-
ñê³ëüêè äîáðîòíî, íàä³éíî âñå 
çðîáëåíî. Ïîíàä ÷îòèðè ñòîë³òòÿ 
ìèíóëî â³äòîä³, à êàì³íö³ òðèìà-
þòüñÿ îäèí îäíîãî, íå ïàäàþòü 
í³êîìó íà ãîëîâó».

ВСІ ЕКСПОНАТИ ПЕРЕДАЛИ 
МІСЦЕВІ 

Ïåðøèì ïîäàâ ³í³ö³àòèâó ïðî 
ñòâîðåííÿ ìóçåþ Â³êòîð Ïàñ-
êàëåíêî. Êîçàöüêå òîâàðèñòâî 
ï³äòðèìàëî éîãî. Çâåðíóëèñÿ 
äî çåìëÿê³â ç ïðîïîçèö³ºþ äî-
ïîìîãòè ñòâîðèòè åêñïîçèö³þ. 
Çäèâóâàëèñÿ, ñê³ëüêè ó ëþäåé 
âñÿêîãî äîáðà!

Ïàí Â³êòîð ç³çíàâñÿ, ùî éîãî 
ç³ øê³ëüíèõ ðîê³â ö³êàâèëà àð-
õåîëîã³ÿ. Êîëè íà òåðèòîð³¿ ¿õ-
íüîãî ñåëà Öåêèí³âêà ïðàöþâàëè 
àðõåîëîãè, íå â³äõîäèâ â³ä íèõ. 
Áàãàòî ÷èòàâ êíèã. Êàæå, ó ìóçå¿ 
º åêñïîíàòè òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòó-
ðè. Ñåðåä íèõ âèä³ëÿºòüñÿ âåëè-
êà àìôîðà äëÿ çåðíà. Âëàñíèìè 
ðóêàìè ðåñòàâðóâàëè ïîñóäèíó 
ç îêðåìèõ ÷àñòèí. ª çðàçêè õî-
ëîäíî¿ çáðî¿ — øàáë³, ñòð³ëè ç 
ð³çíîãî âèäó ³ ïåð³îäó íàêîíå÷-
íèêàìè. ª ï³ñòîëü, ÷àñòèíè ÿäåð 
äî ãàðìàò.

Äàë³ éäóòü åêñïîíàòè ïåð³îäó 
äâîõ âîºí Ïåðøî¿ ³ Äðóãî¿ ñâ³-
òîâî¿. Òåïåð ç Äîíáàñó õëîïö³ 
ïðèâåçëè äåÿê³ âèäè òðîôå¿â, 
ÿê³ â³äáèëè â îêóïàíò³â. Òóò æå 
çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ íàøèõ àòîâ-
ö³â, íàïðèêëàä, êàçàíîê ³ ôëÿ-
ãà, íàñêð³çü ïðîøèò³ êóëÿìè. 
Àáî êåâëàðîâèé øîëîì ç êóëåþ 
âñåðåäèí³. Öå îçíà÷àº, ùî áîºöü 
çàëèøèâñÿ æèâèé.

Ç³áðàëè ö³ëó êîëåêö³þ íàðóêàâ-
íèõ çíàê³â ð³çíèõ ðîä³â â³éñüê, ÿê 
ðàäÿíñüêîãî ÷àñó, òàê ³ Çáðîéíèõ 
ñèë Óêðà¿íè. Äîïîâíþþòü êîëåê-
ö³þ ïîãîíè ç ð³çíèìè çâàííÿìè. 

Ö³êàâî îãëÿíóòè ðîçä³ë «Ãðîø³». 
Êóïþðè ð³çíèõ ÷àñ³â ³ íîì³íàëó.

— Êîæåí åêñïîíàò ìàº ñâ³é 
íîìåð, çà ÿêèì ìîæíà ä³çíàòèñÿ, 
õòî ïåðåäàâ éîãî ìóçåþ, — êàæå 
Åäóàðä Êîñòþê. — Äåÿê³ ç íèõ 
³íêîëè çàáèðàºìî äîäîìó, áî ¿ì 
çàâäàº øêîäè ñèð³ñòü. Êîøò³â 
çà âõ³ä íå áåðåìî. ßêùî ó êî-
ãîñü ç â³äâ³äóâà÷³â º áàæàííÿ ³ 
ìîæëèâ³ñòü ïîä³ëèòèñÿ íèìè, 
òî ðîáèòü äîáðîâ³ëüíèé âíåñîê.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
âñå â ìóçå¿ çðîáëåíî íà åíòóç³àçì³ 
ÃÎ «Äí³ñòðîâñüêà Ñ³÷». Áàãàòî 

çóñèëü äî ñòâîðåííÿ ìóçåþ äî-
êëàâ êîëèøí³é ãîëîâà îðãàí³çàö³¿ 
Â³òàë³é Íåñòåðåíêî. Íà æàëü, êî-
â³ä îá³ðâàâ éîìó æèòòÿ. Äðóæèíà 
ïàíà Â³òàë³ÿ Àëëà ñêàçàëà, ùî 
áóäå é íàäàë³ ï³äòðèìóâàòè ìó-
çåé ðàçîì ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè 
îðãàí³çàö³¿.

Ó «ßìï³ëüñüêîìó ï³äçåìåë-
ë³» ïîáóâàëè îêðåì³ ³íîçåìö³. 
Äî íèõ îðãàí³çàòîðè çâåðòà-
þòüñÿ ç ïðîõàííÿì ïîäàðóâàòè 
ïðàïîð ñâîº¿ êðà¿íè. Ìàþòü 
ïðàïîðè Íîðâåã³¿, Ïîëüù³, 
Ìîëäîâè, Ãðóç³¿. Ìèíóëî¿ îñå-
í³ ó ßìï³ëü çàíåñëî áðàçèëüöÿ. 
Â³í íàâ÷àºòüñÿ â Îäåñ³. Ïðàïîðà 
íå ìàâ, íàòîì³ñòü çàëèøèâ íàá³ð 
ëèñò³âîê.

Â³êòîð Ïàñêàëåíêî ³ç çàäîâî-
ëåííÿì ïîñï³ëêóâàâñÿ ç ãîñòåì. 
Ó ñâ³é ÷àñ ÿìï³ëü÷àíèí ïðàöþ-
âàâ äåê³ëüêà ðîê³â ó Ïîðòóãàë³¿. 
Âèâ÷èâ ìîâó. Ó ïîðòóãàëüö³â ³ 
áðàçèëüö³â âîíà îäíàêîâà.

— Êàæó éîìó, ùî ó íàñ â Óêðà-
¿í³ íàö³îíàëüíèé ãåðîé Áàíäåðà, 
à â³í óñì³õàºòüñÿ, íå ðîçóì³º, ïðî 
ùî ìîâà, — ðîçïîâ³äàº Ïàñêà-
ëåíêî. — Ó íèõ öå ñëîâî îçíà-
÷àº ïðàïîð. Áðàçèëåöü ïîîá³öÿâ, 
ùî ï³ñëÿ ïðè¿çäó äîäîìó ðîçïî-
â³ñòü çåìëÿêàì ïðî íàøîãî Ãåðîÿ 
Ñòåïàíà Áàíäåðó. Òàêå ïð³çâèùå 
äëÿ áðàçèëüö³â íå ñêëàäíî áóäå 
çàïàì’ÿòàòè.

Ó ìóçå¿ º Êíèãà â³äâ³äóâà÷³â. 
Ó í³é ÷èìàëî â³äãóê³â. Êð³ì òîãî, 
ñþäè çàïèñóþòü ïð³çâèùà ìåöå-
íàò³â, ÿê³ äîïîìàãàþòü â îáëàä-
íàíí³ åêñïîçèö³¿.

МИРОСЛАВА 

МАРЧЕНКО, ГОЛОВА 

ГО «ЯМПІЛЬЩИНА 

ТУРИСТИЧНА»:

— Музей «Ям-
пільське підзе-
мелля» родзинка 

нашого міста. Перед тим, як 
виставити в ньому експонати, 
треба було розчистити підзе-
мелля. Там було немало робо-
ти. Все це учасники козацької 
«Дністровської Січі» зробили 
власними силами.
А ось з експонатами, це вза-
галі унікальний випадок. Щоб 

громада на ентузіазмі створила 
експозицію, такого у нас рані-
ше не було. Причому, експонати 
різних часів і епох.
Музей у підземеллі значиться 
на туристичній мапі нашого 
краю. Його організатори так 
само на ентузіазмі проводять 
екскурсії, зустрічають гостей… 
Допоможемо їм написати проект 
на участь в одному з конкурсів 
розвитку громад. У такий спосіб 
підтримаємо добре починання. 
Якщо вдасться перемогти, ма-
тимуть кошти на дальший роз-
виток музею.

Це родзинка нашого міста 

У частині підземелля, куди потрапляють з магазину, обладнано експозицію музею. 
На стінах — прапори країн, з яких тут були гості 

«Ñê³ëüêè ðàç³â íå 
ñïóñêàþñÿ ñþäè, 
çàâæäè ïðèäèâëÿþñÿ, 
ÿê ñàìå âèìóðóâàí³ 
êàìåí³. Âñå çðîáëåíî, 
ÿê ï³ä íèòî÷êó»
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Микита розповів і про фінансуван-
ня та утримання притулку, та їхнього 
власного життя. Розповідає, що наразі 
притулок існує за гроші їхньої сім'ї і 
родичів, а також невеликого числа 
однодумців.
— Що стосується нас, переїхавши 
з Дніпропетровська, ми продали 
квартиру там. А тут, крім житла, 
придбали ще будиночок, зробив-

ши його гостьовим під туристів із 
вегано-вегетаріанським ухилом для 
ретритів. Тобто, особистого чи гру-
пового усамітнення для духовної чи 
психологічної роботи над собою, — 
розповідає Микита. — Дружина ще 
займається створенням еко-сумок і 
мішків для продуктів з льону та ба-
вовни для мінімізації шкоди пла-
неті. Також робить жіночі сумки 

з музичних платівок і прикраси з 
обережною вишивкою.
Родина веде сторінку в соцмережі, 
де їм допомагають фінансово одно-
думці, які хочуть захищати тварин 
від бійні. Тож рятують худобу всім 
інтернетом. Подружжю скидають 
гроші на картку, а Микита звітує 
у соцмережах. Сусіди ж тільки ди-
вуються з того, що за містяни такі.

З чого живе родина 

486412

РЕКЛАМА

ËÀÉÔ

486404

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

Ìèêèòà òà ²ðèíà 
Çäðàâ³ — ïàðà, ÿêà 
ïåðå¿õàëà íà Â³-
ííè÷÷èíó ó ñåëî 

Áóøà ìàéæå òðè ðîêè òîìó. Âîíè 
ðàäèêàëüíî ïðîòè âáèâñòâà òâà-
ðèí òà íå ¿äÿòü ì’ÿñà. Ïîäðóææÿ, 
çàëó÷èâøèñü äîïîìîãîþ îäíî-
äóìö³â â ³íòåðíåò³, ñòâîðèëè ïðè-
òóëîê äëÿ êîð³â, ÿêèõ ìàëè âåçòè 
íà á³éíþ. 

Ìèêèò³ — 28 ðîê³â, â³í ç Äî-
íå÷÷èíè, àëå ìàéæå âñå æèòòÿ 
äî ïåðå¿çäó íà Â³ííè÷÷èíó ïðî-
æèâ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó. Îñòàí-
í³ äåâ’ÿòü ðîê³â â³í çàéìàºòüñÿ 
ðîçâèòêîì ñëîâ'ÿíñüêî¿ êóëüòóðè, 
ïðèòðèìóºòüñÿ âåãåòàð³àíñòâà òà 
ðîçóìíîãî ñïîæèâàííÿ.

— Îñíîâîþ ìî¿õ â÷èíê³â ³ ö³-
ëåé º ôîðìóëà: «Æèòè ç ìàêñè-
ìàëüíîþ ì³í³ì³çàö³ºþ øêîäè äëÿ 
ñåáå ³ íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó», — 
ãîâîðèòü Ìèêèòà. — Ïåðå¿çä áóâ 
ëîã³÷íèì êðîêîì, íåîáõ³äíèì äëÿ 

á³ëüøîãî ðîçâèòêó íàïðÿìê³â 
áëàãîä³éíîñò³ òà âäîñêîíàëåííÿ 
ñåáå ³ íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó.

Çà ñëîâàìè Ìèêèòè, âîíè ç 
äðóæèíîþ íå ðîçãëÿäàëè ïåðå-
¿çäó â ôîðìàò³ «ç ì³ñòà â ñåëî», 
¿õíº ñïðèéíÿòòÿ ãîâîðèëî ïðî 
ïåðå¿çä ç «ì³ñòà â ïðèðîäó».

— Áóøà ³ ¿¿ ïðèðîäà — º ïî-
òóæíèì ìîòèâàòîðîì áëàãèõ 
ïî÷èíàíü ³ ïðîäîâæåííÿì òèõ 
çäîðîâèõ ñïðàâ, ÿê³ ïðèõîäÿòüñÿ 
äî äóø³, — êàæå Ìèêèòà. — Òîìó 
ó íàñ îñòàòî÷íî ³ ñôîðìóâàëîñÿ 
ð³øåííÿ ïðî ïåðå¿çä ñàìå â Áóøó 

Çà ñëîâàìè Ìèêèòè, â ìåãàïî-
ë³ñ³ ñêëàäíî çíàéòè, íàïðèêëàä, 
çà ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü, õîðîøå 
æèòëî. À â òàêîìó ì³ñö³, ÿê Áóøà, 
ìîæíà ïðèäáàòè äîì³âêó áóê-
âàëüíî â äåñÿòü ðàç³â äåøåâøå.

— Ùîäî äðóæèíè, òî âîíà 
âàæëèâ³ñòü ïèòàííÿ ïåðå¿çäó 
çðîçóì³ëà, — ðîçïîâ³äàº Ìèêè-
òà. — ªäèíèé ñóìí³â âèêëèêàëî 
ïèòàííÿ, à ÷è âïîðàºòüñÿ âîíà 
áåç ì³ñüêèõ ðîçâàã, ÿê, íàïðè-
êëàä, ùîòèæíåâå â³äâ³äóâàííÿ 

СТВОРИЛИ ПРИТУЛОК ДЛЯ КОРІВ
З мегаполіса в село  Незвичайний 
притулок облаштувала родина Микити 
та Ірини Здравих, які переїхали 
на Вінниччину з Дніпра кілька років тому. 
Подружжя скуповує у селян худобу, яку 
збирались пускати під ніж

ê³íîòåàòðó. Êîëè ïåðå¿æäæàëè 
â Áóøó, ÿ âæå ãîòóâàâñÿ äî âè¿ç-
ä³â ó Â³ííèöþ, ÿê ì³í³ìóì ê³ëüêà 
ðàç³â íà ì³ñÿöü, à âèéøëî, ùî 
íîâå ïðèðîäíå æèòòÿ ðîçêðèâàº 
ó ²ðè àáñîëþòíî íîâ³ íàïðÿìêè 
ìèñëåííÿ ³ òâîð÷îñò³.

Íàðàç³ ó áóäèíêó ïîäðóææÿ 
âæå ç'ÿâèëàñÿ ãàëåðåÿ îáåðåæíî¿ 
ñàêðàëüíî¿ âèøèâêè, à òàêîæ âè-
øèò³ êàðòèíè íà òåìó ïðèðîäè.

Ïåðå¿æäæàþ÷è ó ñåëî, â ðî-
äèíè íå áóëî â ïëàíàõ ñòâîðþ-
âàòè ïðèòóëîê äëÿ êîð³â, àëå îäíà 
ñèòóàö³ÿ ñïîíóêàëà öå çðîáèòè.

— Êîëè ìè ïåðå¿õàëè â Áóøó, 
òî ïëàíóâàëè ïåðøèõ ê³ëüêà ðî-
ê³â íà íîâîìó ì³ñö³ òî÷íî íå çà-
éìàòèñÿ êîðîâàìè. Áóëè ïëàíè 
â ïåðøó ÷åðãó ðîçâèòêó ³íøèõ 
ïðîåêò³â. Çîêðåìà, áóä³âíèöòâî 
ñàêðàëüíîãî áóäèíêó-êðèñòàëà ç 
ìåòîþ ïåðåòâîðåííÿ éîãî íà ìó-
çåéíèé åêñïîíàò, — ðîçïîâ³äàº 
÷îëîâ³ê. — Àëå ó íàñ ç'ÿâèëàñÿ 
íàøà ïåðøà êîðîâà Ëàñóíÿ.

ßê ðîçïîâ³äàº Ìèêèòà, ¿õíÿ 
ïåðøà êîðîâà äî íèõ æèëà ó ¿õ-
íüî¿ ñóñ³äêè. Ç îñòàííüîþ ó ïî-
äðóææÿ áóëè õîðîø³ ñòîñóíêè, 
àëå ìîëîêî âîíè íå áðàëè, òî òîä³ 
âæå âèð³øèëè ïèòè ìîëîêî ³ ¿ñòè 
ìîëî÷í³ ïðîäóêòè ò³ëüêè â³ä êî-
ð³â, ÿê³ çàõèùåí³ â³ä íàñèëüñòâà 
³ ñìåðò³ ¿õ òåëÿò.

— ×åðåç çîâñ³ì íåáàãàòî ÷àñó 
â Ëàñóí³ íàðîäèëîñÿ òåëÿ. ß ðî-
çóì³â, ùî íàáëèæàºòüñÿ ÷àñ, êîëè 
á³ëÿ ñóñ³äíüîãî äâîðó çóïèíèòüñÿ 
ìàøèíà ì'ÿñíèê³â. ß íå çì³ã çà-

Ірина Здрава в усьомі підтримує чоловіка. Наразі 
подружжя перекупило і утримує вже шість корів 

ëèøèòèñÿ îñòîðîíü, ó ðåçóëüòà-
ò³ íàì ñï³ëüíî ç îäíîäóìöÿìè ç 
ïðèòóëêó çàõèñòó êîð³â, ðîçòàøî-
âàíîãî â Ìèêîëà¿âñüê³é îáëàñò³, 
âäàëîñÿ âðÿòóâàòè òåëÿ ³ äîñòàâè-
òè éîãî â ïðèòóëîê, — ðîçïîâ³äàº 
Ìèêèòà. — Îäíàê ÷åðåç êîðîò-
êèé ÷àñ ïîñòàëî ïèòàííÿ ïðî òå, 
ùî íàøèì ñóñ³äàì çíàäîáèëèñÿ 
ãðîø³, îòðèìàòè ÿê³ âîíè ìîãëè 
ëèøå, â³ääàâøè ï³ä í³æ ñâîþ êî-
ðîâó. Ìè ïî÷àëè îïåðàö³þ ïîðÿ-
òóíêó êîðîâè ³ ñòâîðåííÿ íàøîãî 
ïðèòóëêó «Çäîðîâå æèòòÿ».

Ïîäðóææÿ äîìîâèëîñÿ ç ñóñ³ä-
êîþ ïðî òå, ùî âîíà ÷àñòêîâî 
äîãëÿäàòèìå çà êîðîâîþ ³ ñòàâè-
òèìåòüñÿ äî íå¿ òåïåð, ÿê äî ñâÿ-
ùåííî¿ òâàðèíè. Êîðîâó Ìóðó 
äðóãîþ âðÿòóâàëè â³ä ñêîòîá³é-
í³. Òâàðèíó õîò³ëè âáèòè ç òåëÿì 
ó æèâîò³. Òåïåð Ìóðà ó ïðèòóëêó 
óæå äâ³÷³ ñòàëà ìàìîþ. Íàðàç³ 
ïîäðóææÿ ïåðåêóïèëî ³ óòðèìóº 
âæå ø³ñòü êîð³â.

— Òåëÿòàì ïîñò³éíî ïîòð³áíî 
áëàãîä³éíà äîïîìîãà äëÿ çàáåç-
ïå÷åííÿ êîðìîì. Êð³ì òîãî, ïðè-
òóëîê â àêòèâí³é ñòàä³¿ ðîçâèòêó 
³ â íàñ éäå íåñê³í÷åííå áóä³â-
íèöòâî òà ðåìîíò. À ãîëîâíå — 
ïîë³ïøåííÿ óìîâ óòðèìàííÿ ³ç 
çàñòîñóâàííÿì áåçïðèâ'ÿçíîãî 
óòðèìàííÿ,  — ðîçïîâ³äàº Ìè-
êèòà. — Ìîëîêîì, ÿêå ìè îòðè-
ìóºìî â³ä êîð³â, â ïåðøó ÷åðãó 
çàáåçïå÷óþòüñÿ òåëÿòà, à òå, ùî 
çàëèøàºòüñÿ ùå îòðèìóº ñóñ³äêà, 
ÿêà äîïîìàãàº ³ç ïðèòóëêîì. Íà-
ðàç³ ó íàñ íå ñò³ëüêè ìîëîêà, ùîá 
ãîâîðèòè ïðî øèðîêîìàñøòàáíå 
âèðîáíèöòâî, îäíàê ÿ ç ëþáîâ'þ 
çàéìàþñÿ ïðèãîòóâàííÿì çð³ëîãî 
ñèðó. Öå ñïðàâæí³é ñèð, à íå òå, 
ùî ïðîäàþòü â ñóïåðìàðêåòàõ ³ 
íàâ³òü ó áàãàòüîõ ñèðîâàðíÿõ.

Çà ñëîâàìè ÷îëîâ³êà, íàâåñí³ 
âîíè áóäóòü áóäóâàòè ùå îäèí 
ïîâíîö³ííèé êîð³âíèê ç ê³ëüêîìà 
çàãîíàìè.
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UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 10.55, 03.10 Енеїда 
06.30 М/ф «Круглячок» 
06.40 М/ф «Лисичка з 
качалкою» 
06.50 М/ф «Лiтачок Лiп» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 
02.15, 05.25 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20, 01.45, 02.45 
Суспiльна студiя 
09.30, 00.25 Т/с «Гранд 
готель» l  
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 23.40, 02.40, 
05.50 Спорт 
15.20 UA Фольк. Спогади 
16.30 Т/с «Iмперiя» s  
17.25, 21.45 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
18.55 Д/ц «Неймовiрне мiсто». 
Сiнгапур 
19.55 Д/ц «Супер-чуття» 
20.25 Д/ц «Дикi тварини» 
22.10 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 
23.45 Перша шпальта 

1+1 
05.35, 09.25, 00.55 «Життя 
вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.40 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 Х/ф 
«Анжелiка - маркiза янголiв» 
14.25 Х/ф «Прекрасна Анжелiка» 
17.10 Т/с «Жiнка» l  
20.30 Х/ф «Знайомство з 
батьками» 
22.40 Х/ф «Знайомство з 
Факерами» s  

IНТЕР 
05.00, 04.55 «Телемагазин» 
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.05, 18.00, 19.00, 03.25 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
12.25 Х/ф «Граф Монте Кристо» 
16.05 «Чекай на мене. 
Україна» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа» s  
23.55 Т/с «Згадати 
молодiсть 6» l  

ICTV 
04.55 Скарб нацiї 
05.05 Еврика! 
05.10 Служба розшуку дiтей 
05.15 Громадянська оборона 
06.05 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 02.05 Анти-зомбi 
11.05 Секретний фронт 
11.45, 13.15 Х/ф «Обладунки 
бога» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 16.10 Х/ф «Обладунки 
бога-2: Операцiя «Кондор» 
16.25 Х/ф «Вiкiнги проти 
прибульцiв» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.05, 21.25 Х/ф «Злочинець» s  
22.55 Свобода слова 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.20 Kids» Time 
06.02 М/с «Том i Джеррi» 
07.22, 15.00 Орел i решка 
08.20 Т/с «Надприродне» s  
10.10 Варьяти l  
11.20 Х/ф «Вуличнi танцi» 
13.20 Х/ф «Вуличнi танцi 2» 
17.00, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «На драйвi» s  
23.10 Х/ф «Вечiр судного дня» s  
01.10 Х/ф «Вуличнi танцi: Всi 
зiрки» 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.40 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.45 Свекруха або невiстка 
11.40, 04.30 Реальна мiстика 

13.40, 15.30, 05.30 Агенти 
справедливостi l  
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 «Хлопчик мiй» l  

СТБ 
05.55 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
iсторiя» 
08.50 «Битва екстрасенсiв. 
Спокуса та спокута» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s  
18.15 «СуперМама» 
20.15, 22.50 Т/с «Два полюси 
любовi» s  

НTН 
05.00, 04.45 «Top Shop» 
05.30 Х/ф «Жiноча доля» 
08.25, 16.50, 21.25, 02.55 
«Випадковий свiдок» 
09.15 Х/ф «Йшов четвертий рiк 
вiйни...» 
10.55, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 
02.25 «Свiдок» 
12.50 «Таємницi свiту» 
14.45, 03.25 «Речовий доказ» 
18.20 «Свiдок.Агенти» 
22.30 Т/с «Нарко - 3» n  
00.30 Х/ф «Багрянi рiки - 2» n  

TET 
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 
18.15, 19.45, 21.15, 22.15, 
23.15 Одного разу пiд Полтавою 
08.45 Сiмейка У 
09.45, 00.15 Країна У 
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 
Танька i Володька 
11.45, 22.45, 23.45 Казки У 
12.15 М/ф «Братик ведмедик» 
14.00 Панянка-селянка 
15.00 4 весiлля 
16.15 Богиня шопiнгу 
19.15, 20.45 Одного разу в 
Одесi 

UA:ВIННИЦЯ 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15 Разом 
09.45, 16.25 Лiтературно-
кулiнарне шоу «Енеїда» 
10.35 Х/ф «Спiваюче дзвiнке 
деревце» 
11.50, 18.40, 20.55 ЕкоЛюди 
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 «Черевички» 
15.30 М/ф «Як Песик I Кошеня 
Мили Пiдлогу» 
15.40 М/ф «Що На Що Схоже» 
15.50 М/ф «Справа доручається 
детективу Теддi» 
16.00 М/ф «Як Петрик П’яточкiн 
Слоникiв Рахував» 
16.05 Лайфхак українською 
17.00, 20.40 ТНВ 
17.15 Буковинськi загадки 
17.20 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
17.45 Д/ф «Свiт дивовижних 
тварин» 
18.45 Невiдомi Карпати 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Освiтнi лекцiї «Форуму 
iнклюзивностi» . Яскевич 
20.05 В Українi 
21.30 Задача з зiрочкою 
21.35 Шерифи для нових 
громад 
21.45 Пишемо iсторiю 
22.00 Д/ф «Вердикт iсторiї» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
09.15 «Територiя рiшень» 
09.30 «Постфактум» 
10.15 «Мобiльний репортер» 
10.30, 17.05 «Свiт тварин» 
11.00, 17.30, 20.10 т/с 
12.20 «Цiкаво» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Мiсто над Бугом» 
15.00 «Дивнi Дива» 
16.00, 19.00 «Новини» 
16.15 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
18.40 «Особливий випадок» 
19.30 «На часi» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 10.55, 03.35 
Енеїда 
06.30 М/ф «Люлька миру» 
06.40 М/ф «Маленький великий 
пес» 
06.50 М/ф «Найменший» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 
02.15, 05.25 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20, 01.45, 02.45 
Суспiльна студiя 
09.30 Т/с «Гранд готель» l  
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 23.40, 02.40, 
05.50 Спорт 
15.20 UA Фольк. Спогади 
16.30 Т/с «Справжня гра 
престолiв» s  
17.25 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55 Д/ц «Тваринна зброя» 
19.55, 23.45 Д/ц «Супер-чуття» 
20.25 Д/ц «Дикi тварини» 
21.45 Нашi грошi 
22.10 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 

1+1 
05.35, 09.25, 00.20 «Життя 
вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.40 ТСН 
12.20, 14.15 Х/ф «Анжелiка i 
король» 
14.55 Х/ф «Невгамовна 
Анжелiка» 
17.10 Т/с «Жiнка» l  
20.30 Х/ф «Знайомство з 
Факерами 2» s  
22.20 Х/ф «Джек Раян: Теорiя 
хаосу» s  

IНТЕР 
05.25, 22.10 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 
2» l  
12.25 Х/ф «Ательє Фонтана - 
сестри моди» 
14.40, 15.35 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. Фатальна пристрасть» 
18.00, 19.00, 03.20 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа» s  
23.55 Х/ф «Вiзит iнспектора» 

ICTV 
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Багач - Бiдняк 
11.05, 01.25 Секретний фронт 
12.00, 13.15 Х/ф «Секретнi 
агенти» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.45, 16.15, 21.20 Т/с 
«Нюхач» l  
17.05 Х/ф «Найманий убивця» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Громадянська оборона 
Прем’єра 
23.10 Х/ф «28 днiв потому» n  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.20 Kids» Time 
06.02 М/с «Том i Джеррi» 
07.22, 15.00 Орел i решка 
08.20 Т/с «Надприродне» s  
10.10 Варьяти l  
10.50 Х/ф «Гостя» s  
13.00 Кохання на виживання s  
17.00, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «Крутi стоволи» s  
23.00 Х/ф «Закатати в 
асфальт» n  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.40 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.45 Свекруха або невiстка 
11.40, 04.30 Реальна мiстика 

13.40, 15.30, 05.30 Агенти 
справедливостi l  
17.00 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5» s  
23.10 Контролер 
23.50, 02.10 Т/с «Торкнувшись 
серця» l  

СТБ 
08.50 «Битва екстрасенсiв. 
Спокуса та спокута» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s  
18.15 «СуперМама» 
20.15, 22.50 Т/с «Тiльки 
скажи» l  

НTН 
05.45 М/ф «Нiч перед Рiздвом» 
07.05 М/ф «Як козаки кулiш 
варили» 
07.50, 16.50, 21.20, 02.40 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
22.00, 02.10 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Беремо все на себе» 
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.50 «Свiдок.Агенти» 
14.40, 03.25 «Речовий доказ» 
18.20 «Будьте здоровi» 
22.30 Т/с «Нарко - 3» n  
00.45 «Легенди бандитської 
Одеси» 

TET 
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 Одного 
разу в Одесi 
09.45 Країна У 
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 
Танька i Володька 
11.45, 22.45 Казки У 
12.15 М/ф «Братик ведмедик 2» 
14.00, 23.45 Панянка-селянка 
15.00 4 весiлля 
16.15 Богиня шопiнгу 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Країна пiсень 
10.35 Х/ф «Як вийти замiж за 
короля» 
11.45, 19.50 ЕкоЛюди 
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 «Горщик-Смiхотун» 
15.30 М/ф «Iсторiя Одного 
Поросятка» 
15.40 М/ф «Як Козаки Кулiш 
Варили» 
15.50 М/ф «Як Козаки Сiль 
Купували» 
16.00 М/ф «Рукавичка» 
16.05 Лайфхак українською 
16.25 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
17.00, 20.40 ТНВ 
17.15, 18.40 Буковинськi 
загадки 
17.20 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
17.45 Д/с «Масштабнi 
iнженернi помилки» 
18.45 Край пригод 
20.05 В Українi 
21.30 Задача з зiрочкою 
21.35 ЗаАрхiвоване 
21.45 Пишемо iсторiю 
22.00 Д/ф «Вердикт iсторiї» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Глобал 3000» 
09.15, 10.30 «Мобiльний 
репортер» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.45 «Невипадково» 
11.00, 17.30, 20.10 т/с 
12.20 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Мiсто над Бугом» 
15.00 «Дивнi Дива» 
16.15 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
17.05 «Свiт тварин» 
18.30 «Життя у цифрi» 
18.40 «Ульотне вiдео» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 10.55, 03.35 
Енеїда 
06.30 М/ф «Найсправжнiсiнька 
пригода» 
06.40 М/ф «Про порося, яке 
вмiло грати в шашки» 
06.50 М/ф «Неслухняна мама» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 
02.15, 05.25 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.01, 
13.10, 18.20, 01.45, 02.45 
Суспiльна студiя 
09.30, 00.25 Т/с «Гранд 
готель» l  
11.25 Телепродаж 
12.00 Хвилина мовчання: День 
пам’ятi жертв Голокосту 
15.10, 21.35, 23.40, 02.40, 
05.50 Спорт 
15.20, 21.45 Спецпроєкт 
«Голокост. Засвiдчений злочин» 
16.30 Т/с «Справжня гра 
престолiв» s  
17.25 Нашi грошi 
18.55 Д/ц «Тваринна зброя» 
19.55, 23.45 Д/ц «Супер-чуття» 
20.25 Д/ц «Дикi тварини» 
22.35 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 

1+1 
05.35, 09.25, 00.55 «Життя 
вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.40 ТСН 
11.00, 12.20 Х/ф «Анжелiка i 
султан» 
13.25, 14.15 Х/ф «Парфумер: 
Iсторiя одного вбивцi» s  
17.10 Т/с «Жiнка» l  
20.30 Х/ф «Люсi» s  
22.05 Х/ф «Червоний 
горобець» s  

IНТЕР 
05.25, 06.05, 22.05, 23.55 
«Слiдство вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 
2» l  
12.25 Х/ф «Ательє Фонтана - 
сестри моди» 
14.40, 15.35 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. Фатальна пристрасть» 
18.00, 19.00, 02.40 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа» s  
23.00 Док.проект 
«Аушвiц. Iнструкцiя щодо 
НЕвикористання» 
00.45 Т/с «Згадати молодiсть 
7» l  

ICTV 
05.35, 10.10 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
11.15, 13.15 Х/ф «Полiт 
Фенiкса» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 21.25 Т/с «Нюхач» l  
16.15 Х/ф «Кавалерiя» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
23.15 Х/ф «28 тижнiв потому» n  
01.35 Анти-зомбi 
02.50 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.40 Kids» Time 
06.02 М/ф «Микита Кожум’яка» 
07.42 Х/ф «Перлини дракона: 
Еволюцiя» 
09.20 Х/ф «Той, бiжить 
лабiринтом: Випробування 
вогнем» s  
12.00 Х/ф «Той, бiжить 
лабiринтом: Лiки вiд смертi» s  
15.00 Х/ф «Хiтмен» s  
16.50 Х/ф «Хiтмен: Агент 47» s  
18.40 Х/ф «Викрасти за 60 
секунд» s  
21.00 Х/ф «Викрасти й 
продати» s  
23.00 Х/ф «Тачка 19» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.40 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.45 Свекруха або невiстка 
11.40, 04.30 Реальна мiстика 
13.40, 15.30, 05.30 Агенти 
справедливостi l  
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 «Одна на двох» l  
01.40 Телемагазин 

СТБ 
04.35 «Битва екстрасенсiв. 
Спокуса та спокута» s  
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.55, 18.05 Т/с «Слiд» s  
18.15 «СуперМама» 
20.15, 22.50 Т/с «Список 
бажань» s  

НTН 
07.50, 16.50, 21.20, 02.40 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
22.00, 02.10 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Дурнi помирають по 
п’ятницях» s  
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.50 «Таємницi 
кримiнального свiту» 
14.40, 03.00 «Речовий доказ» 
18.20 «Вартiсть життя» 
22.30 Т/с «Нарко - 3» n  

TET 
09.45 Х/ф «Залiзний Ганс» 
11.25 Х/ф «Спляча красуня» 
12.35 Х/ф «Красуня й 
чудовисько» 
14.20 Х/ф «Земля в облозi» 
16.00 Х/ф «Хранитель часу» 
18.20 Х/ф «Я, Франкенштейн» s  
20.00 Х/ф «Марсiанiн» s  
22.45 Х/ф «Вiк Аделайн» s  
00.45 Панянка-селянка 
01.45 Рятiвники 

UA:ВIННИЦЯ 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45, 16.25 Обличчя 
10.35, 22.00 Д/ф «Iспит на 
людянiсть» 
11.30, 18.45, 21.35, 21.45 
Пишемо iсторiю 
12.00 Хвилина мовчання 
12.01, 13.10 Суспiльна студiя 
13.00, 21.00 Новини з UA 
ПЕРШОГО 
15.00 М/ф «Велика Подорож» 
15.10 М/ф «Подарунок» 
15.20 М/ф «Казка Про Доброго 
Носорога» 
15.30 М/ф «Ватажок» 
15.40 М/ф «Дерево I Кiшка» 
15.45 Кiношкола вдома 
15.55 М/ф «Дiвчинка Та Зайцi» 
16.05 М/ф «Хлопчик з 
вуздечкою» 
16.15 Освiтнiй маркер 
17.00, 20.40 ТНВ 
17.15 Буковинськi загадки 
17.20 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
17.45 Спецпроєкт «Голокост. 
Засвiдчений злочин» 
18.40 ЗаАрхiвоване 
19.50 ЗмiниТи 
20.05 Схеми. Корупцiя в 
деталях 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Зворотнiй зв’язок» 
09.00 «Фокус Європи» 
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, 10.55, 03.35 
Енеїда 
06.30 М/ф «Червона жаба» 
06.40 М/ф «Що на що схоже» 
06.50 М/ф «Чудасiя» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 
02.15, 05.25 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20, 01.45, 02.45 
Суспiльна студiя 
09.30, 00.25 Т/с «Гранд 
готель» l  
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 23.40, 02.40, 
05.50 Спорт 
15.20 UA Фольк. Спогади 
16.30 Т/с «Справжня гра 
престолiв» s  
17.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
18.55 Д/ц «Тваринна зброя» 
19.55, 23.45 Д/ц «Супер-чуття» 
20.25 Д/ц «Дикi тварини» 
21.45 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
22.10 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 

1+1 
05.35, 09.25, 00.25 «Життя 
вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.40 ТСН 
11.50, 12.20, 14.15 Х/ф «Iнша 
жiнка» s  
14.40 Х/ф «Ранковий пiдйом» s  
17.10 Т/с «Жiнка» l  
20.30 Х/ф «Як викрасти 
хмарочос» s  
22.30 Х/ф «На межi» s  

IНТЕР 
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 
2» l  
12.25 Х/ф «Все або нiчого» s  
14.35, 15.30 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. Фатальна пристрасть» 
18.00, 19.00, 03.20, 04.05 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа» s  
23.55 Т/с «Згадати молодiсть 
7» l  
01.55 Х/ф «Буднi карного 
розшуку» 

ICTV 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Секретний фронт 
11.00, 13.15 Х/ф «Апполо 13» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.15, 16.15, 21.20 Т/с 
«Нюхач» l  
16.45 Х/ф «Злочинець» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Анти-зомбi Прем’єра 
23.15 Х/ф «Дiвчина з тату 
дракона» n  
02.15 Анти-зомбi 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.20 Kids» Time 
06.02 М/с «Том i Джеррi» 
07.22, 15.00 Орел i решка 
08.20 Т/с «Надприродне» s  
10.10, 01.40 Варьяти l  
11.00 Х/ф «На драйвi» s  
13.00 Кохання на виживання s  
17.00, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «Овердрайв» l  
23.00 Х/ф «16 кварталiв» s  
00.50 Т/с «Шлях чарiвника» s  
02.45 Служба розшуку дiтей 
02.50 Зона ночi 

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 
10.45 Свекруха або невiстка 
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11.40, 03.40 Реальна мiстика 
13.40, 15.30 Агенти 
справедливостi l  
17.00 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5» s  
23.10 Слiдами 
23.50, 02.10 Т/с «Чужий грiх» s  

СТБ 
08.50 «Битва екстрасенсiв. 
Спокуса та спокута» s  
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s  
18.15 «СуперМама» 
20.15, 22.50 Т/с «Любов з 
ароматом кави» l  

НTН 
07.05 М/ф «Як козаки 
олiмпiйцями стали» 
08.00, 16.50, 21.20, 02.25 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
22.00, 01.55 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Людина в зеленому 
кiмоно» 
10.30, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.50 «Вартiсть життя» 
14.45, 02.35 «Речовий доказ» 
18.20, 04.05 «Правда життя» 
22.30 Т/с «Нарко - 3» n  
00.35 «Легенди бандитської 
Одеси» 

TET 
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 Одного 
разу в Одесi 
09.45, 00.15 Країна У 
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 
Танька i Володька 
11.45, 22.45, 23.45 Казки У 
12.15 М/ф «Геркулес» 
14.00 Панянка-селянка 
15.00 4 весiлля 
16.15 Богиня шопiнгу 
01.15 Рятiвники 

UA:ВIННИЦЯ 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Країна пiсень 
10.35 Х/ф «Бiляночка та 
Розочка» 
11.45, 18.40, 19.50 ЕкоЛюди 
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 «Як Петрик П’яточкiн 
Слоникiв Рахував» 
15.30 М/ф «Чудасiя» 
15.40 М/ф «Котигорошко» 
15.50 М/ф «Iванко Та Воронячий 
Цар 
16.00 Веселi саморобки 
16.05 Лайфхак українською 
16.25 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
17.00, 20.40 ТНВ 
17.15 Буковинськi загадки 
17.20 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
17.45 Д/ф «Свiт дивовижних 
тварин» 
18.45 Street Схiд 
20.05 Крим .Реалiї 
21.30 Задача з зiрочкою 
21.35 Перемоги України. Крути 
21.45 Земля, наближена до 
неба 
22.00 Телевiзiйний серiал 
«Iсторiї великого кохання» 1 с. 
Прекрасна епоха 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Особливий випадок» 
09.00 «ЕвроМакс» 
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 «Свара» 
06.40 М/ф «Парасолька на 
модному курортi» 
06.50 М/ф «Парасолька i 
автомобiль» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 
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, 23.40, 02.40, 
05.50 Спорт 
15.20 UA Фольк. Спогади 
16.30 Т/с «Справжня гра 
престолiв» s  
17.25, 04.25 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Тваринна зброя» 
19.55, 23.45 Д/ц «Супер-чуття» 
20.25 Д/ц «Дикi тварини» 
21.45 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
22.10 «Герої України. Крути. 
Перша Незалежнiсть» 

1+1 
06.05, 09.25, 02.50 «Життя 
вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.35 ТСН 
11.45, 12.20, 14.15 Х/ф 
«Ранковий пiдйом» s  
14.45 Х/ф «Блондинка в ефiрi» 
17.10 Т/с «Жiнка» l  
20.10, 22.10 «Лiга смiху» 
00.15 Х/ф «Червоний 
горобець» s  

IНТЕР 
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 Х/ф «Подруги мимоволi» s  
14.35, 15.30, 02.15 «Речдок» 
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок. Фатальна пристрасть» 
18.00, 03.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Шерлок» 
04.30 «Чекай на мене. Україна» 

ICTV 
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика! 
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 00.50 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 
10.10, 20.10 Дизель-шоу l  
11.35, 01.15 Т/с «Вижити за 
будь-яку цiну» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15, 22.50 Скетч-шоу «На 
трьох» s  
13.25, 16.15 Х/ф «Кавалерiя» s  
16.20 Х/ф «Каратель» s  
18.45 Факти. Вечiр 
02.25 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.20 Kids» Time 
06.02 М/с «Том i Джеррi» 
07.22 Орел i решка 
08.20 Т/с «Надприродне» s  
10.10, 02.00 Варьяти l  
11.00 Х/ф «Тачка 19» s  
12.40 Суперiнтуїцiя l  
17.50 Х/ф «Викрасти за 60 
секунд» s  
20.00 Х/ф «Солт» s  
22.00 Х/ф «Особливо 
небезпечний» n  
00.10 Х/ф «24 години на 
життя» n  
02.50 Служба розшуку дiтей 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 

10.50 Т/с «З мене вистачить» l  
14.40, 15.30 Т/с «Згадати 
себе» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 
00.00, 02.15 Т/с «Пiсля зими» l  
01.45 Телемагазин 

СТБ 
05.15 «Битва екстрасенсiв. 
Спокуса та спокута» s  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
20.15, 22.50 Т/с «Сонячнi днi» l  

НTН 
05.55 М/ф «Дюймовочка» 
06.50 М/ф «Як козаки на весiллi 
гуляли» 
07.55, 17.25, 21.00, 02.20 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
22.00, 01.50 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Нiчний патруль» 
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.50, 03.50 «Правда життя» 
14.40, 02.25 «Речовий доказ» 
16.50 «Нашi права» 
18.20 «Таємницi свiту» 
22.30 Т/с «Нарко - 3» n  
00.30 «Легенди бандитської 
Одеси» 
04.45 «Top Shop» 

TET 
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 Одного 
разу в Одесi 
09.45, 00.15 Країна У 
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 
Танька i Володька 
11.45, 22.45, 23.45 Казки У 
12.15 М/ф «Секрет Робiнсонiв» 
14.00, 02.15 Панянка-селянка 
15.00 4 весiлля 
16.15 Богиня шопiнгу 
01.15 Рятiвники 
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

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 
свiтом» 
11.45, 18.40 ЕкоЛюди 
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 «Дощику, Дощику, 
Припусти» 
15.30 М/ф «Лис I Дрiзд» 
15.40 Веселi саморобки 
15.45 Кiношкола вдома 
16.00 М/ф «Повертайся, 
Капiтошко» 
16.05 М/ф «Козлик Та Його 
Горе» 
16.15 Лайфхак українською 
17.00, 20.40 ТНВ 
17.15 Буковинськi загадки 
17.20 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
17.45 Документальний цикл 
«Супер - чуття. Особливий 
загiн» 
18.45 Пишемо iсторiю. Крути 
19.50 Сильнi 
20.05 На схiдному фронтi 
21.25 Люди Є 
21.45 Роздивись 
21.55 Д/ф «Вибiр» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Ульотне вiдео» 
09.00 «В гарной формi» 
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» 
18.30 «Свiт кiно» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.45, 02.10, 03.30, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
07.30 М/ф «Як козак щастя 
шукав  
07.40 М/ф «Як козаки на весiллi 
гуляли» 
08.05 Д/ц «Супер - чуття. 
Особливий загiн» 
09.05 Вiдтiнки України 
09.40 Т/с «Снiгопад» 
11.25 Бiатлон. Чемпiонат 
Європи. Гонка переслiдування 
10 км., жiнки 
12.15, 17.20 Д/ц «Дикi 
тварини» 
13.20 Телепродаж 
13.55 Бiатлон. Чемпiонат 
Європи. Гонка переслiдування 
12,5 км., чоловiки 
14.55 UA Фольк. Спогади 
16.00 Мiста та мiстечка 
16.20 Полювання (Природнича 
iсторiя) 
18.00 Х/ф «Iсус. Бог i людина» 2 
с. l  
19.50 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.25 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
22.00 Х/ф «Тюльпани для Роуз» 
00.10 Д/ф «Блаженнiший» l  
03.55, 05.25 Погода 
04.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
04.30 Бюджетники 

1+1 
05.20, 07.00 «Життя вiдомих 
людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Свiт навиворiт» 
17.30, 20.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
19.30, 04.35 ТСН 
21.50 «Жiночий квартал 2020» 
23.15, 00.15 «Свiтське життя. 
2021 дайджест» 
01.15, 03.00 «Лiга смiху» 

IНТЕР 
06.55 Х/ф «Буркун» l  
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 Х/ф «Самотня жiнка бажає 
познайомитися» 
12.50 Х/ф «Перш, нiж 
розлучитися» 
14.20 Х/ф «Вийти замiж за 
капiтана» 
16.00 Х/ф «Здрастуй i 
прощавай» 
18.00, 20.30 Т/с «Несолодка 
пропозицiя» l  
20.00 «Подробицi» 
22.20 «Ювiлейний вечiр 
Валерiя Леонтьєва «Кращий 
назавжди» 
00.30 Х/ф «Тiльки любов» s  
02.15 Х/ф «Випадковий запис» s  
03.30 «Орел i Решка. 
Курортний сезон» 

ICTV 
04.25 Скарб нацiї 
04.30 Еврика! 
04.40 Факти 
05.05 Т/с «Копи на роботi» l  
06.55, 08.25, 10.00 Скетч-шоу 
«На трьох» s  
07.55, 09.30 Т/с «Вижити за 
будь-яку цiну» 
10.50, 13.00 Т/с «Нюхач» l  
12.45 Факти. День 
16.40 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна» s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна-2» s  
21.35 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна-3» s  
23.50 Х/ф «Ешер» 16+ Прем’єра 
01.45 Т/с «Таємнi дверi» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 01.40 Варьяти l  
08.20, 10.00 Kids» Time 
08.22 М/ф «Феї» 
10.02 Орел i решка 
12.00 У кого бiльше l  
14.00 М/ф «Тачки 3» 
16.00 Т/с «Сторожова застава» 
19.10 Х/ф «Подорож до центру 
Землi» l  
21.00 Х/ф «Подорож 2: 
Таємничий острiв» l  
23.00 Х/ф «Крутi стоволи» s  

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.30, 04.20 Реальна мiстика 
11.00 Т/с «Замок на пiску» l  
14.50, 15.20 Т/с «Будинок, 
який...» l  
20.00 Головна тема 
21.00 Шоу «Маска» 
23.00, 02.15 Т/с «Забудь i 
пригадай» s  

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
iсторiя» 
06.25, 10.50 Т/с «Кафе на 
Садовiй» l  
07.55 «Неймовiрна правда про 
зiрок» 
13.10 Т/с «Сонячнi днi» l  
17.00 «Хата на тата» l  
19.00 «Звана вечеря» l  

НTН 
08.50 Х/ф «Чекаю та 
сподiваюсь» 
11.20 Х/ф «Торпедоносцi» 
13.10 «Легенди карного 
розшуку» 
15.35, 03.00 «Випадковий 
свiдок» 
18.05 «Переломнi 80-тi» 
19.00, 02.30 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «За двома 
зайцями» 
21.00 Х/ф «Поганий 
лейтенант» s  
23.20 Х/ф «Крутi стволи» s  
01.25 «Реальнi злочинцi» 

TET 
10.30 М/ф «Альфа та Омега: 
братва з iклами» 
12.10 Х/ф «Хранитель часу» 
14.30 Х/ф «Я, Франкенштейн» s  
16.15 Х/ф «Марсiанiн» s  
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 21.30 Танька i Володька 
20.30, 22.30 Одного разу в 
Одесi 
23.00, 00.00 Казки У 
23.30, 00.30 Країна У 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини з UA 
ПЕРШОГО 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.15 Сьогоднi. Головне 
09.50 Д/с «Дика прогулянка» 
10.35 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.35 Х/ф «Жар-птиця» 
13.10, 19.45 В Українi 
13.35 Я вдома 
14.05 Лайфхак 
українською 
14.20 М/ф «Як Козаки 
На Весiллi Гуляли» 
14.40 М/ф «Як Козаки 
Олiмпiйцями Стали» 
15.00 М/ф”Iвасик-Телесик» 
15.05 Додолики 
15.20 М/ф «Червона жаба» 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Пишемо iсторiю 
16.00 Маршрутом змiн 
16.15 Антропологiя 
16.50 Х/ф «Загублене мiсто» 
18.30 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiдтiнки України 
20.10 Разом 
20.40 Плiч-о-плiч 
21.00 Д/с «Секрети iсторiї. 
Портрети» - Луї Фiлiп та Марiя-
Амелiя де Бурбон 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.50 «Дитляндiя» 
09.30 «У гарнiй формi» 
10.00 «Новини» 
10.30 «Зворотнiй 
зв’язок» 
10.45 «Територiя рiшень» 
11.00, 19.50 «На часi» 
11.20 «Шалена десятка» 
11.30 «Багатi i знаменитi» 
11.40 «Зiрковi гурмани» 
12.10 «У свiтi цiкавого» 
12.30, 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, 02.30 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
23.40, 02.05, 03.30, 05.35 Новини 
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
07.30 М/ф «Парасолька на 
риболовлi» 
07.40 М/ф «Парасолька на 
полюваннi» 
07.50 М/ф «Як козаки кулiш 
варили» 
08.15, 03.55, 05.25 Погода 
08.20, 16.25 Д/ц «Дикi 
тварини» 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.30 Мiста та мiстечка 
13.55 Бiатлон. Чемпiонат 
Європи. Змiшана естафета 
15.15 Бiатлон. Чемпiонат 
Європи. Одиночна змiшана 
естафета 
16.05 Студiя «Бiатлон» 
17.00 Древнi невидимi мiста. 
Стамбул 
18.20 Д/ц «Незвiданий океан» 
19.20 Д/с «Масштабнi 
iнженернi помилки» 
20.20 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
22.00, 04.00 Х/ф «Герой мого 
часу» l  

1+1 
05.00, 19.30 ТСН: «ТСН-Тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-забава» 
09.30, 02.55 «Свiт навиворiт» 
15.40 Х/ф «Люсi» s  
17.30 Х/ф «На межi» s  
21.00 «Голос країни 11» 
23.05 Х/ф «Блондинка в ефiрi» s  
01.05 Х/ф «Джек Раян: Теорiя 
хаосу» s  

IНТЕР 
07.15 Х/ф «Принцеса спецiй» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше 
життя» 
13.05 Т/с «Речдок. Особиста 
справа» s  
18.00 Т/с «Детектив Ренуар”12+ 
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Т/с «Шерлок» 

ICTV 
07.05 Секретний фронт 
08.00 Громадянська оборона 
08.55 Т/с «Таємнi дверi» s  
11.50, 13.00 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна» s  
12.45 Факти. День 
14.05 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна-2» s  
16.25 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна-3» s  
18.45 Факти тижня 
21.15 Х/ф «Американський 
снайпер» 16+ Прем’єра 
23.45 Х/ф «28 днiв потому» n  
01.50 Х/ф «28 тижнiв потому» n  

НОВИЙ КАНАЛ 
07.50, 09.50 Kids» Time 
07.52 М/ф «Тачки 3» 
09.52 М/ф «Гербi: Шаленi 
перегони» 
11.50 Т/с «Сторожова застава» 
15.00 Х/ф «Подорож до центру 
Землi» l  
16.50 Х/ф «Подорож 2: 
Таємничий острiв» l  
18.40 Х/ф «Шерлок Холмс» s  
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Гра 
тiней» s  
23.40 Х/ф «Особливо 
небезпечний» n  

УКРАЇНА 
06.50 Реальна мiстика 
09.50 Т/с «Спадкоємиця 
мимоволi» l  
16.50, 21.00 Т/с «Дiамантова 
корона» l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.15 Т/с «Забудь i 
пригадай» 

01.45 Телемагазин 
04.20 Контролер 
04.45 Агенти справедливостi l  
05.50 Сьогоднi 

СТБ 
05.20 «Невiдома версiя. 
Карнавальна нiч» l  
05.55 «Невiдома версiя. 
Джентльмени удачi» l  
07.00 «Невiдома версiя. 
Дiамантова рука» l  
07.55 Х/ф «Максим Перепелиця» 
09.45 Х/ф «Вечори на хуторi 
поблизу Диканьки (Нiч перед 
Рiздвом)» 
11.05 «СуперМама» 
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  
22.05 «Я соромлюсь свого 
тiла» s  
00.05 «Таємницi ДНК» s  

НTН 
05.00 «Top Shop» 
06.00 Х/ф «Тричi про кохання» 
07.40 «Будьте здоровi» 
08.20 «Страх у твоєму домi» 
12.00 Х/ф «За двома зайцями» 
13.30 Х/ф «Снiгова королева» 
15.05 Х/ф «Морозко» 
16.45 Х/ф «Поганий лейтенант» s  
19.00 Х/ф «У небi «Нiчнi вiдьми» 
20.35 Х/ф «Очiкування 
полковника Шалигiна» 
22.15 Х/ф «Новий апокалiпсис: 
блискавка долi» s  
00.10 Х/ф «Крутi стволи» s  

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
11.00 М/ф «Геркулес» 
12.45 М/ф «Динозавр» 
14.15 М/ф «Братик ведмедик» 
15.50 М/ф «Братик ведмедик 2» 
17.15 М/ф «Секрет Робiнсонiв» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 21.30 Танька i Володька 
20.30, 22.30 Одного разу в 
Одесi 
23.00 Х/ф «Марсiанiн» s  

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини з UA ПЕРШОГО 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Д/с «Дика прогулянка» 
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 
13.35 Вiдтiнки України 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 М/ф «Як Козаки 
Iнопланетян Зустрiчали» 
14.40 М/ф «Як Козаки у футбол 
грали» 
15.00 М/ф «Як Песик I Кошеня 
Мили Пiдлогу» 
15.05 Додолики 
15.20 Веселi саморобки 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.00, 20.40 Плiч-о-плiч 
16.30 Разом 
17.00 Х/ф «Апостол Павло: Диво 
на шляху в Дамаск», 2 с. 
18.30 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Обличчя 
19.45 На схiдному фронтi 
21.00 Д/ф «Будинок «Слово» 
22.25 Д/ф «Олександр 
Довженко: Одеський свiтанок» 

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, 19.30 х/ф 
14.30 «Планета кiно» 
15.30 «Карнавали планети» 
16.30 «Пiд iншiм кутом» 
17.00 «Цiкавий свiт» 
18.30 «Постфактум» 
19.15 «Зворотнiй зв’язок» 

28 січня 29 січняП'ЯТНИЦЯ 30 січняСУБОТА 31 січняНЕДІЛЯ
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТЕТЯНА ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА

Друзі, не будьте байдужими, робіть 
добро… Рятуйте хоча б гарячою їжею 
тих, хто не має де врятуватись(

ПРЕССЛУЖБА 

«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» ãàðàí-
òóº ñâî¿ì êë³ºíòàì áåçïåðåá³éíå 
ïîñòà÷àííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó ï³ä 
÷àñ ä³¿ îáìåæåíü, çàïðîâàäæåíèõ 
Êàá³íåòîì ì³í³ñòð³â ç 1 ëþòîãî 
ïîòî÷íîãî ðîêó.

Çàëèøàþ÷èñü çàêîíîñëóõíÿ-
íîþ êîìïàí³ºþ, «Â³ííèöÿãàç 
Çáóò» âèêîíóâàòèìå ð³øåííÿ 

Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè 
ùîäî òèì÷àñîâîãî âñòàíîâëåííÿ 
ãðàíè÷íî¿ ö³íè íà ãàç äëÿ ïî-
áóòîâèõ ñïîæèâà÷³â.

Ïðè ðîçðîáö³ çàõîä³â çàõèñòó 
ñïîæèâà÷³â â óìîâàõ ïàíäåì³¿, 
óðÿä íå âðàõîâóâàâ äîñâ³ä çà-
ïðîâàäæåííÿ àíòèêðèçîâèõ çà-
õîä³â ó ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ, 
ÿê³ äçåðêàëüíî ï³äòðèìóâàëè ÿê 
ñïîæèâà÷³â, òàê ³ âèðîáíèê³â ³ 
ïîñòà÷àëüíèê³â ðåñóðñó.

Ìè ïåðåêîíàí³, ùî íàé-
á³ëüø åôåêòèâíèì ð³øåííÿì 
â ñèòóàö³¿ çðîñòàííÿ ö³í íà ãàç 
íà ñâ³òîâèõ ðèíêàõ áóëî á 
çá³ëüøåííÿ àäðåñíèõ ñóáñèä³é 
äëÿ âðàçëèâèõ êàòåãîð³é ñïî-
æèâà÷³â àáî ïðîäàæ âèäîáóòî-
ãî â Óêðà¿í³ ãàçó çà ï³ëüãîâîþ 
ö³íîþ âñ³ì ïîñòà÷àëüíèêàì, 
ÿê³ ïðàöþþòü ç íàñåëåííÿì, 
ç îáìåæåííÿì ìàðæ³ öèõ ïî-
ñòà÷àëüíèê³â.

Íàãîëîøóºìî, ùî âñ³ íàø³ 
êë³ºíòè, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â àê-
ö³¿ «Òâîÿ åíåðãîíåçàëåæí³ñòü», 
îòðèìàþòü áëàêèòíå ïàëèâî 
ó ðàìêàõ ïîïåðåäíüî óêëàäå-
íèõ äîãîâîð³â çà òèìè ö³íàìè, 
ÿê³ áóëè â íèõ çàô³êñîâàí³: â³ä 
4,49 äî 5,49 ãðí çà êóá. ì.

Òàêîæ ï³ä ÷àñ ä³¿ êàðàíòèííèõ 
îáìåæåíü «Â³ííèöÿãàç Çáóò» 
íå çàñòîñîâóâàòèìå ùîäî áîðæ-
íèê³â øòðàôíèõ ñàíêö³é. Êîì-

ïàí³ÿ âäÿ÷íà óñ³ì ñïîæèâà÷àì, 
ÿê³ â÷àñíî ñïëà÷óþòü çà ñïî-
æèòèé ðåñóðñ ³ íå ñòàâëÿòü ï³ä 
çàãðîçó ³ñíóâàííÿ óñ³º¿ ãàçîïîñ-
òà÷àëüíî¿ ãàëóç³ äåðæàâè.

«Â³ííèöÿãàç Çáóò» º áàãàòî-
ð³÷íèì íàä³éíèì ïîñòà÷àëüíè-
êîì ïðèðîäíîãî ãàçó äëÿ ïî-
íàä 450 òèñ. äîìîãîñïîäàðñòâ, 
à òàêîæ ìàéæå 2,5 òèñ. ï³äïðè-
ºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é Â³-
ííè÷÷èíè.

ТОВ «Вінницягаз Збут» гарантує безперебійне постачання 
природного газу під час дії обмежень, запроваджених урядом
БЛОГ

ПРЕССЛУЖБА 

SAHAROK SHOP

Ä³àáåò — öå äîðîãî! Â ñåðåä-
íüîìó çà ì³ñÿöü íà óïðàâë³í-
íÿ öóêðîâèì ä³àáåòîì éäå â³ä 
3000 ãðí. Ñþäè âõîäÿòü âèòðàòè 
íà ³íñóë³í, òåñò-ñìóæêè, ëàí-
öåòè, ãîëêè íà øïðèö-ðó÷êè, 
òîáòî, ò³ëüêè íàéíåîáõ³äí³øå. 
ßêùî âè º âëàñíèêîì ïîìïè 
àáî CGM-ìîí³òîðèíãó (áåçïå-
ðåðâíèé ìîí³òîðèíã ãëþêîçè 
êðîâ³) — òîä³ ùå ïëþñ ê³ëüêà 
òèñÿ÷ ãðèâåíü ùîì³ñÿöÿ íà âè-
òðàòí³ ìàòåð³àëè. Äîäàòè ñþäè 
ïðàâèëüíå õàð÷óâàííÿ, â³òàì³íè, 
çàíÿòòÿ â ñïîðòçàë³, ðåãóëÿðí³ 
îáñòåæåííÿ… ² âèõîäèòü ÷èìàëà 
ñóìà.

Saharok Shop (saharokshop.
com) ï³äãîòóâàâ ê³ëüêà ïîðàä, 
ÿê³ äîïîìîæóòü òðîõè çàîùàäèòè, 
íå ïðèíîñÿ÷è â æåðòâó íàéãîëî-
âí³øå — ñâîº çäîðîâ'ÿ.

1. Çíèæåííÿ âèòðàò çàâäÿêè 
ïîêóïêàì ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ

Ïðàâèëüíå õàð÷óâàííÿ (ÏÕ) 
º âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ êîìïåí-
ñàö³¿ ÖÄ. Âèòðàòè íà ÏÕ äóæå 
âàæëèâ³, òîìó åêîíîìèòè ñë³ä 
ò³ëüêè òîä³, êîëè ÿê³ñòü íå ïðè-
íîñèòüñÿ â æåðòâó.

Îñü äåê³ëüêà ñïîñîá³â çàîùà-
äèòè, äîòðèìóþ÷èñü çäîðîâîãî 
õàð÷óâàííÿ:

  êóïóéòå äåÿê³ ïðîäóêòè 
îïòîì ³ çàìîðîæóéòå àáî çáå-
ð³ãàéòå äëÿ âèêîðèñòàííÿ ï³çí³-
øå (íàïðèêëàä, ì'ÿñî, îñîáëèâ³ 
ñîðòè áîðîøíà ³ ò. ³í.);
 ïîð³âíþéòå ö³íè íà ðèíêàõ 

òà â ñóïåðìàðêåòàõ;
 ñêëàä³òü ñïèñîê íåîáõ³äíîãî 

ïåðåä ïîõîäîì ó ìàãàçèí ³ äî-
òðèìóéòåñü éîãî;
 íå ïåðåïëà÷óéòå çà áðåíä! 

×àñòî ïðîäóêòè â³ò÷èçíÿíîãî 
âèðîáíèöòâà íå ïîñòóïàþòüñÿ 
çà ÿê³ñòþ ô³ðìîâèì;
 íå éä³òü äî ìàãàçèíó ãîëî-

äíèì.
Óíèêàéòå íàéá³ëüø äåøåâî¿ 

¿æ³. ßê ïðàâèëî, ÷èì äåøåâøèé 
ïðîäóêò, òèì â³í ìåíø êîðèñíèé.

2. Âèá³ð îïòèìàëüíî¿ òåõí³êè äëÿ 
ìîí³òîðèíãó ð³âíÿ öóêðó êðîâ³ (ÖÊ)

Ïðè âèáîð³ ãëþêîìåòðà, 
çâåðí³òü óâàãó íà âàðò³ñòü òåñò-

ñìóæîê. ßêùî ó âàñ âèíèêàþòü 
òðóäíîù³ ç ïðèäáàííÿì òåñò-
ñìóæîê äî ñâîãî ãëþêîìåòðà, 
ïåðåéä³òü íà á³ëüø äåøåâó 
òîðãîâó ìàðêó. Öå íå âïëèíå 
íà òî÷í³ñòü ðåçóëüòàò³â ð³âíÿ 
ÖÊ, ïðîòå äîçâîëèòü çàîùà-
äèòè ãðîø³. Ñêàðèô³êàòîðè ³ 
øïðèöè òàêîæ âèðîáëÿþòüñÿ 
ãåíåðè÷íèìè (á³ëüø äåøåâèìè) 
áðåíäàìè.

3. Ô³ðìîâ³ ë³êè = äîñòóïí³ 
àíàëîãè

Îáãîâîð³òü ç âàøèì ë³êàðåì 
ïåðåë³ê íåîáõ³äíèõ ïðåïàðàò³â. 
Ïî ìîæëèâîñò³ çàì³í³òü ô³ðìî-
â³ íà á³ëüø äîñòóïí³ çà ö³íîþ, 
àëå íå ìåíø åôåêòèâí³ àíàëîãè. 
Çíîâó æ òàêè íå ïåðåïëà÷óé-
òå çà áðåíä! Ïîð³âíÿéòå ö³íè 
íà ñâî¿ ë³êè â ð³çíèõ àïòåêàõ òà 
îáåð³òü íàéá³ëüø ïðèéíÿòíèé 
âàð³àíò.

4. Äîìàøí³ òðåíóâàííÿ çàì³ñòü 
ñïîðòçàëó

Ñïîðò äóæå âàæëèâèé äëÿ 
óïðàâë³ííÿ ä³àáåòîì. Äëÿ òîãî 
ùîá çàëèøàòèñÿ ó ôîðì³, 
íå îáîâ'ÿçêîâî êóïóâàòè àáî-
íåìåíò â äîðîãèé ñïîðòçàë àáî 
ô³òíåñ-êëóá. Ìîæíà ï³ä³áðàòè 
ïðîãðàìó âïðàâ òà çàéìàòèñÿ 
âäîìà. Ó çâ'ÿçêó ç êàðàíòèíîì 
ïîïóëÿðíèìè ñòàëè îíëàéí-òðå-
íóâàííÿ. ßê ïðàâèëî, âîíè äåøåâ-
ø³ òðåíóâàíü â çàë³. Ãóãë â ïîì³÷!

Á³ëüøå ðóõàéòåñÿ, õîä³òü 
ï³øêè, ãóëÿéòå! Îáåð³òü ñõîäè 
çàì³ñòü ë³ôòà. Äî ðå÷³, ðîáîòà 
ïî äîìó — öå òàêîæ ô³çè÷íå 
íàâàíòàæåííÿ.

5. Îòðèìàííÿ äîïîìîãè ç âè-
òðàòàìè íà çäîðîâ'ÿ

Çâ'ÿæ³òüñÿ ç ôàõ³âöåì ì³ñ-
öåâîãî äåïàðòàìåíòó îõîðîíè 
çäîðîâ'ÿ äëÿ îòðèìàííÿ ³íôîð-

ìàö³¿ ïðî ì³ñöåâ³ òà äåðæàâí³ 
ïðîãðàìè íàäàííÿ äîïîìîãè 
â ë³êóâàíí³.

6. Ïðîô³ëàêòèêà äåøåâøå ë³-
êóâàííÿ!

Ïðîâîäèòè ïðîô³ëàêòèêó 
íå ò³ëüêè ïðîñò³øå, í³æ ë³êóâàòè 
õâîðîáó, à é íàáàãàòî äåøåâøå. 
Ïîñëóãè ë³êàð³â ïåðåâàæíî êî-
øòóþòü âåëè÷åçíèõ ãðîøåé, ÿê³ 
âè ìîãëè á ³ íå âèòðà÷àòè ïðè 
íàëåæíîìó äîãëÿä³ ³ ðåãóëÿðí³é 
ïðîô³ëàêòèö³.

7. ×è ìàºòå âè ïðàâî íà äî-
ïîìîãó?

ßêùî ó âàñ º óñêëàäíåííÿ ÖÄ 
(íàïðèêëàä, ïðîáëåìè ç ðóõëè-
â³ñòþ àáî çîðîì) òà îñîáëèâ³ 
ïîòðåáè ó äîãëÿä³, âè, éìîâ³ð-
íî, ìàºòå ïðàâî íà ô³íàíñîâó 
äîïîìîãó. Ä³çíàéòåñÿ ïðî öå 
ó ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ àáî ñâîãî 
åíäîêðèíîëîãà.

ÁÅÐÅÆ²ÒÜ ÑÅÁÅ!
Âàø Saharok Shop

SaharokShop (saharokshop.
com) — òîâàðè äëÿ ëþäåé ç ä³à-
áåòîì — ïðàöþº äëÿ ÂÀÑ áåç 
âèõ³äíèõ, îá³ä³â ³ êàðàíòèí³â. 
Ìè çàâæäè ïîðó÷!

Àäðåñà ó Â³ííèö³: 
Õìåëüíèöüêå øîñå, 2 à
òåë.: 0662496787

Як заощадити на діа-витратах? 
ТОП-7 порад від Saharok Shop
БЛОГ
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І ще про газ. Деякі приватні структури хотіли постачати газ майже по 10. 

Адміністрація Зеленського в ручному режимі наказала понизити до 6,99 до кінця карантину.

І що цікаво, ніхто не кричить, що збанкрутиться, що це нижче собівартості. 

То «стесняюсь спрасіть»: яка ж у них торговельна націнка була?

Отримала диплом призера конкурсу «Вікі любить землю». Дякую 

організаторам, журі і учасникам. Цього року конкурс вдався попри карантин 

і пандемію. Тому маємо багато нових красивих фотографій заповідних. 

Любіть, цінуйте та оберігайте нашу природу.

Таїса Гайда

громадська діячка   

Людмилка Сломінська

екоактивістка   

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться

АКЦІЯ
в SaharokShop
(saharokshop.com)!!

Глюкометр NEWMED NEO 
+ 50 тест-смужок NewMed

всього за 400 грн!

485689

486485
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Â²Í ² ÂÎÍÀ

ОВЕН 
Ваша скромність і навіть 
сором'язливість будуть нада-
вати вам особливу прива-
бливість в очах представників 
протилежної статі. Так що 
додайте в образ м'якості.

ТЕЛЕЦЬ 
Ви користуєтеся успіхом і по-
пулярністю, але вас це може 
почати дратувати. Раптова 
зустріч з коханою людиною 
в новій обстановці розтопить 
холод ваших почуттів. 

БЛИЗНЮКИ 
Відмінний період, повний 
романтики, ніжності і любові. 
Ви у всьому можете поклас-
тися на вашу кохану людину, 
вона готова вас підтримати і 
допомогти. 

РАК 
Ваші стосунки з коханою 
людиною сповнені любові. 
У вівторок або в п'ятницю 
спільна поїздка відродить 
найкращі почуття. У вихідні 
відбудеться розмова, яка 
змінить вашу долю.

ЛЕВ 
Цього тижня легко 
зав'язуються романтичні 
знайомства, які мають шанс 
перерости в тривалу дружбу 
або серйозне захоплення. 

ДІВА 
Вчіться поступатися і йти 
на незначний компроміс, 
щоб виграти більше. У разі 
конфлікту з коханою люди-
ною, утримайтеся від різких і 
образливих слів.

ТЕРЕЗИ 
Змінювати свій імідж зараз 
не варто, своєю яскравістю 
ви ризикуєте створити про 
себе не зовсім адекватне уяв-
лення. Кохана людина може 
почати вас ревнувати.

СКОРПІОН 
Щоб ваші стосунки про-
довжували гармонійно 
складатися, вам необхідно 
звільнитися від чогось за-
йвого. Будьте з тим, хто вам 
дійсно дорогий.

СТРІЛЕЦЬ 
Політ на крилах любові за-
грожує перерватися несподі-
ваним падінням, пов'язаним 
з певними фінансовими 
проблемами. Перспектива 
не найбільш вражаюча.

КОЗЕРІГ 
Цей тиждень може виявити-
ся вдалим в плані отримання 
позитивних емоцій від спіл-
кування з коханою людиною 
або від легкого флірту, що ні 
до чого не зобов'язує. 

ВОДОЛІЙ 
Романтичні пригоди, які 
чекають вас цього тижня, мо-
жуть закінчитися розчаруван-
ням. Прагнення до таємниць 
і недомовленості не піде вам 
на користь, якщо ви не ви-
явите розумної стриманості, 
адже багато ваших секретів 
незабаром розкриються.

РИБИ 
Яка б не була ситуація у ва-
ших стосунках, бажано, щоб 
почуття не брали верх над ро-
зумом. Не варто терпіти тиск і 
неповагу, навіть якщо людина 
вам дуже подобається.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 20-26 СІЧНЯРОМАНТИЧНІ ІСТОРІЇ ДВОХ 

ТЕЛЕВЕДУЧИХ З ВІННИЦІ 
І таке буває  Ще нещодавно вони були звичайними вінницькими дівчатами, а сьогодні 
їх імена не сходять зі шпальт світських хронік. Розповімо про двох красунь телеведучих, 
які прославилися не лише завдяки красі та медійності, а й любовним історіям з хепіендом

Ñâ³òñüêà ëåâèöÿ ³ âåäó÷à òåëå-
ïðîåêòó «Áåç êðàâàòêè» ²âàííà 
Îíóôð³é÷óê ðîäîì ³ç Ðàõí³â-Ë³-
ñîâèõ Øàðãîðîäñüêîãî ðàéîíó. 
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñ³ëüñüêî¿ øêî-
ëè íàâ÷àëàñÿ â Àêàäåì³¿ ìèòíî¿ 
ñëóæáè Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêó. Ï³ñëÿ òîãî ïðàöþâàëà á³ëü-
øå ðîêó ñòàðøèì ³íñïåêòîðîì 
ìèòíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó ñëóæá³ 
áîðîòüáè ç êîíòðàáàíäîþ íà êîð-
äîí³ ç Ìîëäîâîþ. Ç ÷àñîì ïåðå-
âåëàñü äî Ì³í³ñòåðñòâà åêîëîã³¿ 
â Êè¿â ³ ùå ð³ê ïðàöþâàëà â þðè-
äè÷íîìó äåïàðòàìåíò³.

Îêð³ì ðîáîòè â äåðæàâí³é 
óñòàíîâ³, ïðàöþâàëà ìîäåëëþ: 
ñïî÷àòêó ó ðåêëàì³ âåñ³ëüíèõ 
ñóêîíü, ïîò³ì — ðåêëàìè êó-
ïàëüíèê³â òà ñï³äíüî¿ á³ëèçíè, 
à äàë³ â ïîêàçàõ äèçàéíåðñüêîãî 
îäÿãó íà òèæí³ ìîä. ²âàííà ñòà-
ëà îáëè÷÷ÿì â³äîìèõ ãëÿíö³â, 
çí³ìàëàñü ó ðåêëàìíèõ ðîëèêàõ, 
â ïðîìî äî «ªâðî-2012». Îêð³ì 
òîãî, êðàñóíÿ çíÿëàñÿ â ðåàë³ò³-
øîó: «Áîãèíÿ øîï³íãó», «²êîíà 
ñòèëþ», «²íòó¿ö³ÿ», «Ïàíÿíêà-ñå-
ëÿíêà» òà ó êë³ï³ ãóðòó «Bigudi 
SHOW».

Îêð³ì òåëåâ³ç³éíî¿ êàð'ºðè, ä³-
â÷èíà çí³ìàëàñÿ â ê³íîô³ëüìàõ, 
ïðîáóâàëà ñåáå ÿê ñï³âà÷êà, ìàº 
òèòóëè ó êîíêóðñàõ êðàñè «Ì³ñ 
Ïðèíöåñà Óêðà¿íè» òà «ÒÎÐ 
7 Miss Princess of the World».

Îñòàíí³ì ÷àñîì ³ì'ÿ ²âàííè 
Îíóôð³é÷óê íå ñõîäèòü ç³ øïàëüò 
ñâ³òñüêèõ õðîí³ê ÷åðåç ðîìàí ç 
ìîëîäèì êàçàõñüêèì ì³ëüéîíå-
ðîì Àëìàçîì. Ç íèì òåëåâåäó÷à 
ïîçíàéîìèëàñÿ íà ³ñïàíñüêîìó 
êóðîðò³. Õî÷ âåñü êàðàíòèí ²âàí-

íà çíàõîäèëàñÿ â Êèºâ³, à ÷îëîâ³ê 
ó Øâåéöàð³¿, â³í íå çàëèøàâ êî-
õàíó áåç óâàãè: ùîäíÿ íàäñèëàâ 
ä³â÷èí³ êâ³òè, ïëþøåâèõ âåäìåä³â 
òà äîðîãîö³ííîñò³.

Ó ëèïí³ 2020 ðîêó, ï³ä ÷àñ 
ñâÿòêóâàííÿ âëàñíîãî äíÿ íà-
ðîäæåííÿ, ÿêå ²âàííà ç êîõàíèì 
òà áëèçüêèìè â³äçíà÷èëà â ðîç-
ê³øíîìó ãîòåë³ ï³ä Ëüâîâîì, ä³-
â÷èíà îòðèìàëà êàáëó÷êó ³ ïðî-
ïîçèö³þ ðóêè ³ ñåðöÿ â³ä Àëìàçà. 
Çà ðîìàíòè÷íèì ìîìåíòîì ñïî-
ñòåð³ãàëè ÷èñëåíí³ ãîñò³, ñï³âàêè 
Ìîíàò³ê, ²âàí Íàâ³ òà ïðîãðàìà 
«Ñâ³òñüêå æèòòÿ» ðàçîì ç Êàòå-
ðèíîþ Îñàä÷îþ.

Çàðàç òåëåâåäó÷à ²âàííà Îíîô-
ð³é÷óê ðàçîì ç ìàìîþ òà ñåñòðàìè 
ãîñòþþòü ó íàðå÷åíîãî â Øâåé-
öàð³¿. Âåñ³ëëÿ íå çà ãîðàìè, áî 
çàêîõàí³ âæå ¿çäèëè ó Ôðàíö³þ 
íà ïðèì³ðêó âåñ³ëüíî¿ ñóêí³ â³ä 
êóòþð'º.

Ôóòáîë³ñò Îëåêñàíäð Ç³í÷åí-
êî, ÿêèé âèñòóïàº çà àíãë³éñüêèé 
«Ìàí÷åñòåð Ñ³ò³», à òàêîæ çà-
õèùàº æîâòî-áëàêèòí³ êîëüîðè 
ó ñêëàä³ íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ 
Óêðà¿íè, âë³òêó 2020 ðîêó ñâî¿ 
ðóêó ³ ñåðöå â³ääàâ â³ííè÷àíö³ 
Âëàä³ Ñåäàí (ñïðàâæíº ïð³çâèùå 
Ùåãëîâà). Ä³â÷èíà — âîëîäàðêà 
òèòóëó «Ì³ñ Â³ííèöÿ». Íàâ÷àëàñÿ 
âîíà ó Â³ííèöüê³é øêîë³-ã³ìíàç³¿ 
¹ 2. Âèùó îñâ³òó çäîáóëà â Êè¿â-
ñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì. Øåâ÷åí-
êà, çàê³í÷èëà êóðñè æóðíàë³ñòèêè 
³ òåëåáà÷åííÿ.

Òà íàéá³ëüøå (êð³ì âåñ³ëëÿ 
ç ôóòáîë³ñòîì) Âëàäà Ùåãëî-
âà çàïàì'ÿòàëàñÿ çàâäÿêè ªâðî 
2016. Êðàñóíþ âèçíàëè îäí³ºþ 
ç íàéêðàñèâ³øèõ âáîë³âàëüíèöü 
÷åìï³îíàòó ï³ñëÿ òîãî, ÿê ¿¿ ñôî-
òîãðàôóâàëè íà òðèáóíàõ. Ïåâíî 
ñâ³òëèíè á³ëÿâêè ñåðéîçíî ñêî-
ëèõíóëè ôóòáîëüíèé ñâ³ò, îñê³ëü-
êè íåçàáàðîì Âëàäà Ùåãëîâà ñòà-
ëà æóðíàë³ñòêîþ íàö³îíàëüíèõ 
ôóòáîëüíèõ òåëåêàíàë³â.

Ï³ñëÿ òð³óìôó óêðà¿íñüêî¿ çá³ð-
íî¿ íàä ñåðáàìè (5:0) Îëåêñàíäð 
Ç³í÷åíêî äàâàâ êîìåíòàð ïðèâà-
áëèâ³é æóðíàë³ñòö³, íå ñòðèìàâñÿ 
³ ïîö³ëóâàâ ¿¿.

Ïðîïîçèö³þ ðóêè ³ ñåðöÿ çà-
êîõàíèé Ç³í÷åíêî çðîáèâ íàø³é 
çåìëÿ÷ö³ ùå âîñåíè 2019 ðîêó 
íà Îë³ìï³éñüêîìó ñòàä³îí³. Ä³-
â÷èíà â³äïîâ³ëà «òàê» Îëåêñàíäðó 
16 æîâòíÿ. Ñàìå òîä³ ïàðà ïî-
ä³ëèëàñÿ ö³ºþ çâ³ñòêîþ, îïóáë³-
êóâàâøè ôîòî ó ñâî¿õ ïðîô³ëÿõ 
â ²íñòàãðàì³. Çîêðåìà Ç³í÷åíêî 
íàïèñàâ, ùî öå íàéâàæëèâ³øå 
«òàê» ó éîãî æèòò³.

Íàâåñí³ 2020 ðîêó, 12 áåðåçíÿ, 
ó Âåëèêîáðèòàí³¿ ïàðà óçàêîíè-
ëà ñâî¿ ñòîñóíêè. Ç³ãðàòè âåñ³ëëÿ 
òîä³ çàâàäèâ êàðàíòèí. Ï³ä ÷àñ 
ïàíäåì³¿ Âëàäà òà Îëåêñàíäð 
ãîñòþâàëè ó Â³ííèö³, ó áóäèíêó 
Ùåãëîâèõ. Áàòüêî Âëàäèñëàâè 
Îëåã Ùåãëîâ ðàí³øå î÷îëþâàâ 
îáëàñíå áþðî ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ 
åêñïåðòèçè. Ó Â³ííèö³ òàêîæ 
çíàþòü, ÿê â³í çàâæäè çàõîïëþ-
âàâñÿ ôóòáîëîì. Ìîæëèâî, ñàìå 
áàòüêîâå çàõîïëåííÿ ñòàëî äî-
ëåíîñíèì äëÿ éîãî äîíüêè.

Âëàäà òà Îëåêñàíäð ãó÷íî 
â³äñâÿòêóâàëè âåñ³ëëÿ ó Êèºâ³ 
24 ñåðïíÿ. Ï³ñëÿ âåñ³ëëÿ òåëå-
âåäó÷à êàíàëó «Ôóòáîë» Âëà-
äà Ùåãëîâà âèðóøèëà ñë³äîì 
çà ñâî¿ì êîõàíèì äî Àíãë³¿, äå 
â³í âèñòóïàº â ñêëàä³ «Ìàí÷åñ-
òåð Ñ³ò³». Ðîáîòó íà óêðà¿íñüêî-
ìó ñïîðòèâíîìó êàíàë³ ä³â÷èíà 
íå çàëèøèëà.

Сюжет про Попелюшку не виходить з моди. 
Ми пропонуємо кілька сучасних кіноверсій 
старої як світ історії.

ПАНІ ПОКОЇВКА, 2002 
Одного разу покоївка Маріса, прибираючи 
номер в готелі, вирішила приміряти ефектне 
плаття. Зовсім випадково в цей момент вона 
стикається з імпозантним чоловіком Крістофе-
ром, який і розумний, і багатий, і вродливий. 
Загалом, чоловік закохується в Марісу по вуха! 
Але як зізнатися йому, що вона — всього лише 
покоївка?! По суті, в основу фільму закладе-
ний все той же елемент чарівної казки про 
справжнє кохання, яке все подолає.

КОКО ДО ШАНЕЛЬ, 2009 
Історія життя великої Коко Шанель дійсно схо-
жа на казку про бідну дівчинку. Маленька Га-

бріель опинилася в дитячому будинку, батько 
її майже не відвідував. Потім вона обшивала 
артистів, співала в кабаре і мріяла відкрити 
свій магазин капелюхів. Любовний зв'язок з 
чоловіком з вищого світу допоміг їй здійснити 
її мрію. Легендарну законодавицю мод дуже 
переконливо втілила Одрі Тоту. Історія життя 
Шанель вчить не здаватися і рішуче втілюва-
ти свою мрію. При цьому мадемуазель Коко 
ніколи не йшла легкими дорогами, у неї був 
свій шлях. Так, вона зустріла свого принца, але 
на той момент вона вже сама стала королевою.

ЯК ВИЙТИ ЗАМІЖ ЗА МІЛЬЯРДЕРА, 2011 
Кінематографісти Німеччини, Австрії та Брита-
нії створили чудову історію про бідну дівчину, 
яка закохується в багатія і виходить за нього 
заміж. Критики по-різному відгукнулися про 
фільм. Одні назвали кіно добрим і дурним, 

а ось інші вважали його зворушливим і ми-
лим. А взагалі-то в підтексті фільму звучить 
проста і ясна думка про те, що якщо дівчата 
будуть сидіти і чекати — навряд чи їх знайде 
і полюбить справжній принц.

П'ЯТДЕСЯТ ВІДТІНКІВ СІРОГО, 2015 
Студентка Анастейша вчиться на літфаку і 
підробляє у господарському магазині. Удача 
сама пливе їй у руки: вона йде брати інтерв'ю 
у молодого красеня-мільйонера Крістіана Грея. 
Так, він їй дуже сподобався, але вони навряд 
чи ще раз зустрінуться, настільки їх життя різні. 
Але раптом цей самий Грей виявляється у ма-
газині, де підробляє наша Попелюшка. Хоча 
фільм лаяли, він зібрав величезну касу і навіть 
був продовжений на другий і третій фільм. 
Ідея у цієї стрічки більше казкова: ті дівчата, 
які вірять у свою любов, неодмінно її знайдуть.

Романтичні кіноісторії 

Іванна Онуфрійчук, ведуча 
телепроекту «Без краватки» 

Влада Щеглова, телеведуча 
каналу «Футбол» 



ОВЕН 
Настає дуже продуктивний 
період, особливо в професій-
ній сфері, тільки не слід ризи-
кувати або погоджуватися з 
сумнівними пропозиціями. 

ТЕЛЕЦЬ 
Вам доведеться розгрібати 
рутину і те, на що раніше 
не вистачало сил. Для кожної 
речі і завдання знайдеться 
необхідне місце і час. Буде 
важко, проте це варте того.

БЛИЗНЮКИ 
Постарайтеся спокійніше 
ставитися до раптових змін 
ситуації. Удача на вашому 
боці. На всі головні питання 
близькі люди і саме життя 
дадуть вам «так». 

РАК 
Початок тижня буде досить 
нервовим, доведеться 
неабияк потрудитися. Для 
реалізації наміченого, не вда-
вайтеся до тиску на оточую-
чих людей, інакше все може 
обернутися проти вас же. 

ЛЕВ 
Ви можете розкрити свої 
здібності і творчий потенці-
ал, не варто думати, що ваш 
зоряний час ще не настав. 
Удача буде супроводжувати 
вас багато в чому. Вас чекає 
кар'єрне зростання, що від-
криває великі горизонти. 

ДІВА 
Цього тижня на перший 
план вийдуть проблеми 
особистого характеру і сі-
мейні справи. Для вас може 
виявитися непосильним 
завданням контролювати 
ситуацію. У діловій сфері 
панує спокій і рутина. 

ТЕРЕЗИ 
Постарайтеся зарекомен-
дувати себе справжнім 
професіоналом. Проявіть 
терпимість по відношен-
ню до колег, і ваші справи 
будуть складатися досить 
успішно. 

СКОРПІОН 
Тиждень буде сповнений 
ділових зустрічей і вигідних 
проектів. У професійній 
сфері вам буде забезпечена 
стабільність і благополуччя, 
якщо ви не будете лінуватися. 

СТРІЛЕЦЬ 
Цього тижня має бути багато 
успішних справ, спілку-
вання та розваг. У вас буде 
можливість кинути всі сили 
на роботу і показати всім, 
який ви цінний і незамінний 
співробітник. 

КОЗЕРІГ 
Вам необхідно твердо сто-
яти на своєму, навіть якщо 
на вас будуть тиснути, щоб 
ви змінили свою думку. Під-
тримка начальства дозво-
лить позбутися від ворожне-
чі і інтриг колег по роботі. 

ВОДОЛІЙ 
Початок цього тижня буде 
бурхливим, доведеться тер-
міново включатися в роботу. 
У середу будьте зібрані, і ви 
зможете встигнути зробити 
багато, практично не відчу-
ваючи втоми. 

РИБИ 
Ваші успіхи та досягнен-
ня — це дуже похвально, 
але прийшов час рухатися 
вперед. Вам буде нудно 
топтатися на місці.

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2021» ГОРОСКОП
ІРИНА ІВАНОВА, 

МАРКЕТОЛОГ

Сьогодні сказала 
чоловікові, що я, окрім як 
жінкою, хочу стати йому 
найкращим другом.
Після цього він добув пляшку 
горілки, дві чарки, налив і 

почав розповідати, як я його задовбала.

***
— Як ти можеш терпіти свою жінку? Вона ж 
вічно бурчить, пиляє, чіпляється до кожної 
дрібниці. Вона хоч колись буває у доброму 
гуморі?
— Та не дай Боже! Коли вона в доброму 
гуморі, вона ще й співає!

***
— Що це за чоловік стояв поруч із тобою, 
Марусю?
— Клієнт. А що?
— Подумав, що коханець твій.
— Та ні, Петре. Ну, а якби й коханець, то й 
що?
— То й усе.
— Що все?
— Вбив би його відразу. Що б ти тоді 
робила, га?
— Заміж би вийшла.
— Це ще чому?
— Як це чому? Він мертвий, тебе посадили. 
А я що, сама лишуся?

***
П’яний чоловік приповзає додому 
з гулянки. Жінка зустрічає його з мітлою 
в руках. Чоловік падає на коліна й у сльозах 
просить:
— Марусю, не відлітай! Це було востаннє!

***
Жінка чоловікові:
— Петре, мені треба терміново вставити два 
золотих зуби!
— Угу, один зверху, другий знизу і запаяти!

***
— Любий, ну чому, коли сусід свою жінку 
фотографує, вона схожа на Софі Лорен? 
А коли ти мене — виходить якась бомжиха, 
хоч зараз у тюрму сади!
— Бо сусід закінчив операторський 
факультет, а я — кафедру судової 
експертизи й криміналістики при 
академії МВС!

***
Справжній чоловік має прокидатися з 
думкою: «О, боже, моїй жінці нічого 
надягти…»

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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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)

Ірина, 19 років
Я студентка технічного університету, майбутній біомедичний інженер. 
Поки здобуваю таку важку і потрібну професію, працюю в салоні 
перманентного макіяжу. Цілеспрямована, бойова і в той же час, ніжна і 
відверта. Люблю шопінг і робити гарні фото. Я — це доказ того, що краса 
і розум може поєднуватися в дівчині! 

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.
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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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