
 Вінниця збирається взяти на баланс 
Вінницьку ЦРЛ. Медики виступають 
категорично проти цього. Вони побоюються, 
що їх звільнять, а лікарню закриють 

 Натомість чиновники запевняють, що ті, хто 
працює — продовжать працювати. Для чого 
перехід закладу з «району до міста» і як це 
відіб’ється на пацієнтах?

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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Кого 
перевіряєте?

Ó ïîíåä³ëîê â íàøîìó áó-
äèíêó ìèëîñåðäÿ, äå æèâóòü 
êîëèøí³ áåçõàò÷åíêè, çíîâó 
áóëà ïåðåâ³ðêà. Öå âæå òðå-
òÿ çà äâà äí³. Äî öüîãî áóëà 
ïàòðóëüíà ïîë³ö³ÿ, à ïîò³ì 
ñîöñëóæáè òà ÄÑÍÑ.

Íàñ ïîïåðåäèëè, ùî áóäå 
ùå ÷åðåç äåê³ëüêà äí³â, àëå 
âæå ñåðéîçí³øà.

Âêàçàëè, ùî ñ³ì ÷îëîâ³-
ê³â — öå çàáàãàòî äëÿ òàêîãî 
ïðèì³ùåííÿ. Ùå âêàçàëè, ùî 
îïàëþºìî äðîâàìè. Ïèòàëè 
ïðî äîêóìåíòè íà ä³ÿëüí³ñòü. 
Ùå äîïèòóâàëè, ÷è âñ³ çíà-
õîäÿòüñÿ ç äîáðî¿ âîë³.

Íå çàïèòàëè ëèøå, ÿê íàø³ 
ñïðàâè? ×è ìîæå ïîòð³áíà 
ÿêàñü äîïîìîãà ÷è ñï³âï-
ðàöÿ… ×è âèñòà÷àº â íàñ 
ïðîäóêò³â òà ÷è º ö³ äðîâà, 
ÿêèìè îïàëþºòüñÿ áóäèíîê…

Øàíîâíèé ïðåçèäåíòå Âî-
ëîäèìèð Çåëåíñüêèé! ß ðî-
çóì³þ, ùî ñòàëàñÿ æàõëèâà 
òðàãåä³ÿ òà ñï³â÷óâàþ çàãè-
áëèì ó ïîæåæ³ â ïàíñ³îíàò³ 
«Çîëîòèé â³ê».

Àëå, ñêàæ³òü, ÿê íàì â³ä-
ìîâèòè òèì á³äîëîõàì, ÿê³ 
íå ìàþòü äàõó òà çàìåðçàþòü 
íà âóëèö³? Ùå ñêàæ³òü, ÿê 
íàì áóòè, êîëè ñîö³àëüíî 
íåçàõèùåí³ õâîð³ ëþäè ïî-
ìèðàþòü â³ä ãîëîäó?

Òàêîæ ìîæå â³äïîâ³ñòå 
íà ïèòàííÿ, õòî ïðèþòèòü 
îäíîãî ÷îëîâ³êà? Áî øåñòåðî 
ï³äîï³÷íèõ ç íàøîãî Áóäèíêó 
ìèëîñåðäÿ ìè âèð³øèëè çà-
áðàòè äî ñåáå äîäîìó. Òðè 
âîëîíòåðè ïî äâ³ ëþäèíè 
çìîæóòü çíàéòè ì³ñöå â ñâî-
ºìó äîì³. Çàëèøàºòüñÿ îäèí. 
Êîìó â³í áóäå ïîòð³áåí?

Ìîæå ïðèâåçòè éîãî âàì ÷è 
ó âàñ íåìàº ì³ñöÿ äëÿ òàêèõ? 
Òî ìîæå çðîáèòè òàê, ùîá ïå-
ðåâ³ðêà áóëà êîíñòðóêòèâíà? 
Ìîæå äåðæàâà äîïîìîæå ñóò-
òºâî òàêèì çàêëàäàì? Ìè ãîòî-
â³ äî ïåðåìîâèí. Òà ÷åêàºìî…

ДУМКА

ЖУРНАЛІСТКА, ГОЛОВА 
ГО «ЦЕНТР ПРОМІНЬ НАДІЇ»

Ольга Ольга 
БОБРУСЬБОБРУСЬ

ÍÎÂÈÍÈ

У Департаменті житлового гос-
подарства 25 січня нам підтвер-
дили, що про проблему знають 
і займаються цим питанням.
— Зараз там вже працюють 
робітники з ЖЕО, вони займа-
ються відновленням електро-
енергії, — зазначив директор 
Департаменту Роман Фур-
ман. — Наскільки мені відомо, 
вони мають змінити частину 
проводки.
Із самого ранку 25 січня в бу-

динку дійсно працювали фа-
хівці з ЖЕО. На місці події, крім 
робітників, також був головний 
інженер — заступник директора 
ТОВ «ЖЕО» з технічних питань 
Олександр Майданов.
Проте станом на 26 січня у бу-
динку все ще немає гарячої 
води. За словами Світлани 
Зіньківської, ремонтні роботи 
тривали й у вівторок, але коли 
відновлять подачу гарячої 
води — мешканцям невідомо.

Коли буде вода — невідомо 

ANATOLIY MELNYK

На перехресті вулиць Коріа-
товичів-Оводова, напрямок 
в бік «Авангарду», крайня 
ліва смуга мала б бути ви-
нятково для руху наліво. 

СВЕТЛАНА РЫБАК

Немає переходу на Барському 
шосе. Мікрорайон новий ви-
ріс великий, школи та садоч-
ки на іншій стороні. Дорогу 
перейти не реально.

СЕРГІЙ ЗРАЛКО

На перехресті із світлофором 
встановити стрілку для по-
вороту наліво на 20 сек. На-
приклад, Юності-Келецька, 
Келецька-600-річчя та інші.

МАРИНА БУРЯЧОК

Соборна/Коріатовичів біля 
«Авангарду», де постійно пе-
реходять дорогу діти і літають 
водії. Треба фото-реєстратор 
порушень!

БОГДАН ЯКУБЕНКО

Потрібно змінити роботу світ-
лофора на вулиці Магістрат-
ська (напрямок від «Книжки» 
до повороту на Корею). Вран-
ці проїхати прямо дуже важко.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Де і що ви б змінили на вінницьких перехрестях та вулицях?

Щосереди ми публікуємо 

коментарі вінничан 

щодо актуальних 

подій міста. Раніше ми 

опитували людей на 

вулиці, зараз проводимо 

таке опитування на 

сторінці у Фейсбуці. 

Ми дотримуємось 

карантину і радимо для 

вашої ж безпеки без 

особливих потреб не 

виходити з дому

ДАРИНА ДІДИК, RIA, (096)9209065 

Ó Â³ííèö³ íà âóëèö³ Ìàã³ñòðàò-
ñüê³é, 78 òðè äîáè áóëè ïðîáëå-
ìè ç åëåêòðîåíåðã³ºþ. Ìåøêàíö³ 
112 êâàðòèð áàãàòîïîâåðõ³âêè ç 
÷åòâåðãà, 21 ñ³÷íÿ, çàëèøèëèñÿ 
áåç ñâ³òëà òà ãàðÿ÷î¿ âîäè.

Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ, 
ó áóäèíêó íå áóëî ñâ³òëà ÷åðåç 
àâàð³þ — çãîð³â êàáåëü â³ä ùè-
òîâî¿. Â³äáóëîñü çàìèêàííÿ, êà-
áåëü ïðîáèâ òðóáó ãàðÿ÷î¿ âîäè 
³ ùèòîâó çàòîïèëî. ×åðåç öå 
â äîì³ íå ñòàëî ãàðÿ÷î¿ âîäè òà 
îïàëåííÿ.

— Öÿ ïðîáëåìà ðîçïî÷àëàñÿ 
ùå â ÷åòâåð ââå÷åð³, — ãîâî-
ðèòü ìåøêàíêà áóäèíêó Íàòàëÿ 
²æàêåâñüêà. — Âèêëèêàëè ñëóæ-
áó, âîíè òàì òðîõè âëàäíàëè 
ïðîáëåìó ³ â ï’ÿòíèöþ âíî÷³, 
áëèçüêî ÷åòâåðòî¿-ï’ÿòî¿ ãî-
äèíè — âèáóõ! Ìåøêàíö³ êâàð-
òèð, ùî íà ïåðøîìó ïîâåðñ³, 
ïîäóìàëè, ùî â íèõ ïîæåæà… 
Àëå öå áóëà íå ïîæåæà, à âèáóõ 
ïðîâîä³â, òàêèõ íàéì³öí³øèõ, 
ùî äàþòü åëåêòðèêó íà âåñü 
áóäèíîê.

Ó ï’ÿòíèöþ çðàíêó äî áóäèí-
êó ïðè¿õàëà «àâàð³éêà», òà ÷åðåç 
ÿêèéñü ÷àñ ïî¿õàëà ãåòü. À â íåä³-
ëþ, 24 ñ³÷íÿ, ìåøêàíö³ âèð³øèëè 
ïðèâåðíóòè óâàãó ãðîìàäñüêîñò³ é 
ì³ñüêî¿ âëàäè äî ïðîáëåìè, òîìó 
âèéøëè íà ³ìïðîâ³çîâàíó àêö³þ 
ó äâ³ð áóäèíêó.

— Âñ³ ö³ äí³ ÿ òåëåôîíóâàëà 
â ÆÅÎ, — ñêàçàëà ïàí³ Íàòàëÿ 
â íåä³ëþ ³ äîäàëà, ùî ¿¿ íîìåð 
çðåøòîþ çàáëîêóâàëè. — Äèñ-
ïåò÷åð ÆÅÎ ñêàçàëà, ùî òàì 
âæå ïðàöþþòü õëîïö³, ÿêèì 

âèäàëè âñ³ ìàòåð³àëè. Âñå áóäå 
ïðàöþâàòè. Òåëåôîíóþ ÷åðåç äâ³ 
ãîäèíè, à ìåí³ âæå ãîâîðÿòü, ùî 
òàì âñå çàòîïèëî é âîíè âèêà÷ó-
þòü âîäó, ñâ³òëî áóäå äî âîñüìî¿ 
ãîäèíè, àëå òàê í³÷îãî ³ íå çà-
ïðàöþâàëî.

Æ³íêà çàçíà÷èëà, ùî òåëå-
ôîíóâàëà íå ò³ëüêè â ÆÅÎ, àëå 
é ó ì³ñüêó ðàäó òà â îáëåíåðãî. 
Ïðîòå ÷àñòî ö³ ðîçìîâè çàê³í÷ó-
âàëèñÿ í³÷èì.

— Â îáëåíåðãî ñêàçàëè, ùî 
íàø ÆÅÎ íå ï³äïèñàâ äîãîâ³ð ç 
ì³ñòîì, òîìó âîíè íå ìàþòü ïðà-
âà ðåìîíòóâàòè, — ïåðåïîâ³äàº 
Íàòàëÿ ²æàêåâñüêà. — À â ì³ñü-
êðàä³ â³äïîâ³ëè, ùî ïðî ñèòóàö³þ 
çíàþòü, âñå ï³ä êîíòðîëåì ³ ÆÅÎ 
ïðàöþº.

Â íåä³ëþ, 24 ñ³÷íÿ, ó áóäèíêó 
òàêè óâ³ìêíóëè ñâ³òëî.

— Ââå÷åð³ â íåä³ëþ íàì 
â êâàðòèðè äàëè òèì÷àñîâå ñâ³ò-
ëî, — ðîçïîâ³äàº îäíà ç ìåøêà-
íîê áóäèíêó Ñâ³òëàíà Ç³íüê³â-
ñüêà. — Àëå, çà ôàêòîì, ìè í³÷îãî 
íå ìîãëè óâ³ìêíóòè: í³ áîéëåð, 
í³ ïðàëüíó ìàøèíó, í³ ïðàñêó, 
í³ ì³êðîõâèëüîâêó… Òàêîæ ó ïî-
íåä³ëîê íå ïðàöþâàëè ë³ôòè é 
íå áóëî ñâ³òëà ó äåÿêèõ ï³ä’¿çäàõ.

Æ³íêà ïåðåêîíàíà, ùî ÿêáè 
âîíè íå ïðèâåðíóëè óâàãó ãðî-
ìàäñüêîñò³ äî ïðîáëåìè, òî, ìîæ-
ëèâî, ³ äîñ³ áóëè á áåç åëåêòðî-
åíåðã³¿.

— Öå ïðîñòî æàõ, ìè òðè äí³ 
æèëè áåç ñâ³òëà, äî íàñ ïðè-
¿æäæàëè ï’ÿí³ ðîá³òíèêè, ÿê³ 
íå çíàëè, ùî ¿ì ðîáèòè, ïîò³ì 
íàì ãîâîðèëè, ùî ñâ³òëî äàäóòü, 
ó êðàùîìó âèïàäêó, ó â³âòîðîê, — 
êàæå âîíà.

ЗОСТАЛИСЯ БЕЗ СВІТЛА 
І ГАРЯЧОЇ ВОДИ 
Проблема  Мешканці багатоповерхівки 
на Магістратській три доби жили 
без світла, а гарячої води немає досі. 
Наразі тривають ремонтні роботи, 
які проводить ТОВ «ЖЕО»

Мешканці багатоповерхівки вирішили привернути увагу 
громадськості й міської влади до проблеми. Тому вийшли 
на імпровізовану акцію у двір будинку

— Ця проблема розпочалася ще в четвер ввечері, — 
говорить Наталя Іжакевська. Нині світло в квартирах 
вже є, а от гарячу воду досі не підключили
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Кинув хабара 
 ²íöèäåíò ñòàâñÿ âíî-
÷³ 24 ñ³÷íÿ íà ïðîñïåêò³ 
Þíîñò³. Ïàòðóëüí³ çóïè-
íèëè äëÿ ïåðåâ³ðêè àâòî-
ìîá³ëü Volkswagen Golf. 
Íà àâò³âö³ áóëè íîìåðè, 
ÿê³ íàëåæàëè ³íøîìó 
àâòîìîá³ëþ. ²íñïåêòîðè 
ïîïåðåäèëè, ùî ñêëàäóòü 
íà êåðìàíè÷à ïðîòîêîë 
çà 121 ñòàòòåþ àäì³íêî-
äåêñó. 35-ð³÷íèé êåðìàíè÷ 
í³÷îãî íå ñòàâ ïîÿñíþâàòè 
ïàòðóëüíèì, à ëèøå ïðîïî-
íóâàâ õàáàðà.
«Ïàòðóëüí³ äåê³ëüêà ðàç³â 
ïîïåðåäèëè ÷îëîâ³êà ïðî 
êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà äà÷ó õàáàðà, ïðîòå 
öå éîãî íå çóïèíèëî, — 
ïèøå Ïàòðóëüíà ïîë³ö³ÿ 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ó Ôåé-
ñáóêó. — Íà çàäíº ñèä³ííÿ 
ñëóæáîâîãî àâòîìîá³ëÿ 
âîä³é êèíóâ ãðîø³ â ðîçì³ð³ 
200 äîëàð³â ÑØÀ. Ïîáà-
÷èâøè öå, îõîðîíö³ ïî-
ðÿäêó îäðàçó âèêëèêàëè 
ñë³ä÷î-îïåðàòèâíó ãðóïó 
äëÿ äîêóìåíòóâàííÿ ïî-
ä³¿ ³, çâ³ñíî æ, âèíåñëè 
íà ïîðóøíèêà ïîñòàíîâó 
çà ÷àñòèíîþ 6 ñòàòò³ 121 
(Êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèì 
çàñîáîì ç íîìåðíèì çíà-
êîì, ùî íå íàëåæèòü öüîìó 
çàñîáó) ÊÓïÀÏ.
Ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é ïî-
ë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 
äîäàþòü, ùî òàêîæ ñë³äñòâî 
ðîçïî÷àëî êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ çà ÷àñòèíîþ 
1 ñòàòò³ 369 Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè (ïðîïî-
çèö³ÿ, îá³öÿíêà àáî íàäàí-
íÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè 
ñëóæáîâ³é îñîá³). Ïîðóø-
íèêîâ³ çàãðîæóº äî ÷îòè-
ðüîõ ðîê³â ïîçáàâëåííÿ 
âîë³.

КОРОТКОКОРОТКО

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Íà òë³ òàðèôíèõ 
ïðîòåñò³â ó ðåã³î-
íàõ, îáëãàçè ãðóïè 

«ÐÃÊ» ñòàëè ðîçì³ùóâàòè îäíà-
êîâ³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî âàæëè-
â³ñòü òàðèôó íà ðîçïîä³ë, ùî â³í 
º ºäèíèì äæåðåëîì äëÿ óòðèìàí-
íÿ ãàçîâèõ ìåðåæ ó ðîáî÷îìó 
ñòàí³. «Â³ííèöÿãàç» äàâàâ òàê³ æ 
ïîÿñíåííÿ íà ñâîºìó îô³ö³éíîìó 
ñàéò³. Ó ïåðåäîñòàííüîìó àáçàö³ 
ãàçîâèêè äàëè íåñïîä³âàíó íîâè-
íó ïî ãàçîâèõ êîåô³ö³ºíòàõ.

«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 ðåãóëÿòîðîì 
â òàðèô³ íà éîãî äîñòàâêó», — 
éøëîñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.

БУВАЙ, МЕТОДИКА!
Ó ïëàò³æêàõ ñóìó ïî ãàçîâèõ 

êîåô³ö³ºíòàõ âèä³ëÿþòü îêðåìî. 
Ö³º¿ ãðàôè íå áóäå â ïëàò³æêàõ 
çà ñ³÷åíü òà íàñòóïí³ ì³ñÿö³, çà-
ïåâíÿº ðå÷íèöÿ «Â³ííèöÿãàçó» 
Ëàðèñà Ëîã³íîâà.

— Ç 2021 ðîêó ö³ êîåô³ö³ºí-
òè íå çàñòîñîâóþòüñÿ, òîìó ùî 
âòðàòè (îáñÿãè ãàçó, ÿê³ íå ðàõóº 
ë³÷èëüíèê — àâò.) âðàõîâàí³ ó çà-

ãàëüíèé òàðèô íà ðîçïîä³ë, — ãî-
âîðèòü Ëîã³íîâà. — Òîáòî, îêðåìî 
ïî êîæíîìó ñïîæèâà÷ó ìè íå ðà-
õóºìî êîåô³ö³ºíòè ïðèâåäåííÿ.

Òåìïåðàòóðí³ êîåô³ö³ºíòè, 
íàãàäàºìî, ñòàëè âïèñóâàòè 
â ïëàò³æêè ç æîâòíÿ 2018-ãî. 
Ó «Â³ííèöÿãàç³» ïîÿñíþâà-
ëè, ùî ìåòîäèêà, çàòâåðäæåíà 
ÍÊÐÅÊÏ, ïîòð³áíà, ùîá êîðè-
ãóâàòè ïîêàçíèêè ë³÷èëüíèê³â. 
Àäæå ó õîëîä³ ãàç ñòèñêàºòüñÿ, 
à â òåïë³ — ðîçøèðþºòüñÿ.Òîæ, 
ÿêùî òåìïåðàòóðà â ïðèì³ùåí-
í³ ÷è íà âóëèö³ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä 
ñòàíäàðòíèõ óìîâ (+20 ãðàäóñ³â 
çà Öåëüñ³ºì òà òèñê 760 ìåòð³â 
ðòóòíîãî ñòîâï÷èêà), ïîêàçíèêè 
ë³÷èëüíèêà ìíîæàòü íà êîåô³ö³-
ºíò â³ä 0,98 äî 1,08. Òàê, íà êîæí³ 
100 êóá³â çà ë³÷èëüíèêîì äîïè-
ñóþòü â³ä îäíîãî äî âîñüìè êó-
á³â ãàçó çà êîåô³ö³ºíòàìè. cutt.
ly/Ej1x3J2.

ГОТУЮТЬ ПОЗОВ 
Âîäíî÷àñ êîåô³ö³ºíòè çàëèøà-

þòüñÿ ÷èííèìè äëÿ íåñïëà÷åíèõ 
ðàõóíê³â çà ïîïåðåäí³ ïåð³î-
äè — ç æîâòíÿ 2018-ãî äî ãðóäíÿ 
2020 ðîêó. Ó ãðîìàäñüêî¿ àêòè-
â³ñòêè Þë³¿ Ãðèãè çà öåé ïåð³-
îä íàêîïè÷èëîñÿ áëèçüêî òðüîõ 
òèñÿ÷ ãðèâåíü áîðãó.

— ß âèð³øèëà ïëàòèòè ò³ëüêè 
ïî ë³÷èëüíèêó. Íåçàëåæí³ åêñ-
ïåðòè òà Íàöðåãóëÿòîð ïóáë³÷íî 
çàÿâëÿëè, ùî êîåô³ö³ºíòè íåçà-
êîíí³, áî âîíè âæå âðàõîâàí³ 

ГАЗОВІ КОЕФІЦІЄНТИ 
«ЗНИКНУТЬ» З ПЛАТІЖОК
Бонусні куби  Останні два роки 
вінничани отримували рахунки 
за температурними коефіцієнтами. 
На показники лічильника додавали ще 
від одного до восьми кубів газу. Тепер від 
цієї методики вирішили відмовитись, бо 
державний Регулятор заклав коефіцієнти 
у тариф на розподіл. Як це рішення 
відіб’ється на споживачах?

ó ñòðóêòóð³ òàðèôó. Îáëãàçè 
çìóøóâàëè ïëàòèòè äâ³÷³ çà òå 
ñàìå, — êàæå Ãðèãà. — Çà ³íñòðóê-
ö³ºþ â³ä ïîðòàëó «ÃàçÏðàâäà» 
ïèñàëà ñêàðãó íà «Â³ííèöÿãàç» 
ç âèìîãîþ ïåðåðàõóíêó. Ó â³äïî-
â³äü — âñå çàêîííî, çà äîäàòêî-
â³ êóáè òðåáà ñïëàòèòè. Ïèñàëà 
ñêàðãó äî Íàöðåãóëÿòîðà, àëå òàì 
ìåí³ äàëè «ðîçìèòó» â³äïîâ³äü.

Þë³ÿ âïåâíåíà, ùî ö³ â³äïî-
â³ä³ òà ¿¿ ñêàðãè ñòàíóòü ãàðíèì 
ï³ä´ðóíòÿì â ñóä³ ïðîòè ãàçîâî-
ãî ìîíîïîë³ñòà. ×åðåç êîåô³ö³-
ºíòè ç îáëãàçàìè ãðóïè «ÐÃÊ» 
çàðàç ñóäèòüñÿ Àíòèìîíîïîëü-
íèé êîì³òåò. Ñïîæèâà÷àì, ÿê³ 
õî÷óòü îòðèìàòè ïåðåðàõóíîê, 
áåçêîøòîâíî íàäàþòü êîíñóëü-
òàö³þ, äîïîìàãàþòü ïîäàòè ïî-
çîâ äî ñóäó åêñïåðòè, þðèñòè 
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ë³ãà 
Àíòèòðàñòó».

— Ó «Ë³ç³ Àíòèòðàñòó» ìåí³ 
ïîðàäèëè ïî÷åêàòè, ïîêè áóäå 
ð³øåííÿ ñóäó ïî «Â³ííèöÿãàçó». 
Äàë³ ãîòîâ³ äîïîìîãòè ó ïîäàí-

Законність коефіцієнтів довів 
«Вінницягаз» у двох інстанціях 
протягом 2019 року. Відповіда-
чем була Нацкомісія держрегу-
лювання комунальних послуг 
(НКРЕКП).
Окружний адмінсуд Вінниці став 
на бік газовиків, бо застосову-
вати температурні коефіцієнти 
до споживачів вимагала сама 
Нацкомісія своєю постановою 
у 2015 році — «Про затверджен-
ня типового договору розподілу 
природного газу». За нею, умови 
договору є однаковими для всіх 

споживачів. А отже — розрахун-
ки лічильників, які не обладнані 
корекцією тиску та температури, 
потрібно приводити до стандарт-
них умов. Незалежно від того, з 
якої категорії споживач.
Далі, Сьомий апеляційний адмін-
суд залишив це рішення без змін. 
Як аргумент навів, що нормами 
Кодексу оператора газорозпо-
дільних мереж та Типового до-
говору, які затверджені Регуля-
тором, встановлено обов’язок 
оператора ГРМ проводити роз-
рахунки по вузлах обліку, які 

не обладнані корекцією тиску 
та температури, шляхом приве-
дення об’єму природного газу 
до стандартних умов.
Нацкомісія подала на це рішення 
касаційну скаргу. Верховний суд 
прийняв її у листопаді 2019 року, 
повідомив, що відкриває каса-
ційне провадження, але далі цієї 
ухвали справа не рухається: інших 
рішень немає.
Переглянути рішення суду можна 
через Інтернет на порталі reyestr.
court.gov.ua за номером справи 
120/1139/19-а.

Два суди стали на бік «Вінницягазу» 

з 1 липня 2020 року з 1 січня 2021 року

АТ «Вінницягаз» 1,17 2,016 
ТОВ «Газовик» 1,90 2,14*
ТОВ «Газпостачсервіс» 2,95 2,95 

*Ціна з лютого. У січні діє тариф 3,06 грн за куб 
Дані: nerc.gov.ua. Ціни в гривнях за метр кубічний, з ПДВ 

СКІЛЬКИ ВІННИЧАНИ 
ПЛАТЯТЬ ЗА ДОСТАВКУ 

Формула розрахунку 

Тариф на розподіл 

Обсяг спожитого 
газу за рік

Щомісячна плата 
за розподіл

х =/Тариф на 
розподіл 

12
місяців

í³ ñóäîâîãî ïîçîâó ç âèìîãîþ 
íå ò³ëüêè ïåðåðàõóíêó ïëàò³æ-
êè, à é êîìïåíñàö³¿. Çà çàâèùåí³ 
îáñÿãè ñïîæèâà÷³ ìàþòü ïðàâî 
íà â³äøêîäóâàííÿ øêîäè ó ïî-
äâ³éíîìó ðîçì³ð³, — ãîâîðèòü 
Þë³ÿ Ãðèãà.

ДВІЧІ СХОВАЛИ 
ДОНАРАХУВАННЯ 

Ó ñ³÷íåâèõ ïëàò³æêàõ ãàçîâ³ 
êîåô³ö³ºíòè áóäóòü çàêëàäåí³ 
ó òàðèô, öå äîáðå ÷è ïîãàíî?

— Çàñòîñóâàííÿ êîåô³ö³ºíò³â 
äî ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â íåçà-
êîííå â áóäü-ÿêîìó âèãëÿä³. ² 
ÿêùî îáëãàçè çáèðàëè ¿õ ùîì³ñÿ-
öÿ, òî òåïåð ðîçðàõîâóþòü íà ö³-
ëèé ð³ê, — êàæå êîîðäèíàòîðêà 
æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïðîãðàì 
ìåðåæ³ «Îïîðà» Òåòÿíà Áîéêî.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ãàçîâ³ êîåô³ö³-
ºíòè íå çíèêëè — òåïåð ¿õ äâ³÷³ 
«çàõîâàëè» ó òàðèô íà ðîçïîä³ë.

— Çðîáèëà ðîçðàõóíêè ïî «Êè-
¿âîáëãàçó». Âèéøëî, ùî êóáè ãàçó 
çà êîåô³ö³ºíòàìè âîíè âðàõóâà-
ëè ó ð³÷íó çàìîâëåíó ïîòóæí³ñòü 
(îáñÿã ñïîæèòîãî ãàçó çà ïîïå-
ðåäí³é ð³ê — àâò.), ç ÿêî¿ ðîç-
ðàõîâóþòü ïëàò³æêó çà äîñòàâêó. 
Ïðè öüîìó êîåô³ö³ºíòè çàêëàëè 
ùå é â ñàì òàðèô íà ðîçïîä³ë. 
ßêùî ðàí³øå îáëãàçè â³äêðèòî 
ïîêàçóâàëè, ñê³ëüêè ñïîæèâà÷³ 
ìàþòü äîïëàòèòè, òî òåïåð öþ 
³íôîðìàö³þ â³ä ëþäåé ñõîâàëè, — 
ãîâîðèòü Òåòÿíà Áîéêî.

Ó «Â³ííèöÿãàç» íà ïèòàííÿ 
ïðî òå, ÿêèì ÷èíîì êîåô³ö³ºíòè 
çàêëàäåí³ ó òàðèô íà ðîçïîä³ë, 
â³äïîâ³ëè, ùî «öå ñêëàäàëà Íà-
öêîì³ñ³ÿ ÍÊÐÅÊÏ çà âëàñíîþ 
ìåòîäèêîþ» ³ ùå ðàç äîäàëè, 
ùî òåìïåðàòóðíèõ êîåô³ö³ºíò³â 
ó ñ³÷íåâèõ ïëàò³æêàõ íå áóäå.

Випуск №2 (1154)
Популярні двоходові задачі-мініатюри. Для підвищення своєї майстерності гри в 
шахи рекомендуємо надруковані задачі розв'язувати на діаграмі, не розставляючи 
шахи на шахівниці.

Задача №2608-2611
М. Пархоменко (Вінниця) 
(друкується вперше)

Мат за два ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №3 (1524) від 20 січня 2021 року 
Задача №2604
1. Cd5! Цугцванг 1… d6|C-  2. Ce6|C:b7x
Задача №2605
1.  Kpf4! Цугцванг 1… Kph8|Kp:h6, Kpg6  2. Фf6|Фg5x
Задача №2606
1. Фc1!  Цугцванг 1… Kpa2|a3  2. Cc4|Фc2x
Задача №2607
1. Фg3? T:h5!;  1. Фg5? Th3x 1. Фg4! Цугцванг
1… T:h3|T:h4|T:h5|T:g2 2. Ф:h3|Ф:h4|Ф:h5|Ф:g2x. М. Пархоменко
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ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334

Ê³ëüêà äåñÿòê³â 
ëþäåé 20 ñ³÷íÿ 
ïðîòåñòóâàëè ï³ä 

ñò³íàìè Â³ííèöüêî¿ ðàéîííî¿ 
ðàäè. Öå áóëè ìåäèêè Â³ííèöü-
êî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³, ÿê³ òàêèì 
÷èíîì âèñëîâëþâàëè íåçãîäó 
íà ïåðåäà÷ó ¿õíüîãî çàêëàäó 
äî Â³ííèö³. Âèêîíêîì ì³ñüêî¿ 
ðàäè âæå óõâàëèâ äâà ð³øåííÿ 
ïðî ãîòîâí³ñòü âçÿòè íà áàëàíñ 
ðàéîííó ë³êàðíþ òà ïîë³êë³í³êó.

«У НАС ТЕПЕР ФЕОФАНІЯ»
— Ìè õî÷åìî, ùîá íàøà ë³-

êàðíÿ çáåðåãëàñü. Ïåðåæèâàºìî, 
ùî ï³ñëÿ ïåðåäà÷³ ì³ñòó íàñ ïðî-
ñòî çâ³ëüíÿòü, — ãîâîðèòü ïàí³ 
ªâãåí³ÿ.

Æ³íêà ïðàöþº ìåäñåñòðîþ, 
êàæå, ùî êîëåêòèâ ó ë³êàðí³ 
ïðîôåñ³éíèé, ³ áóäå æàëü éîãî 
âòðàòèòè. Ç ãîðä³ñòþ â ãîëîñ³ 
ãîâîðèòü, ùî ç ïî÷àòêó ïàíäå-
ì³¿ æîäíà ëþäèíà ç ïåðñîíàëó 
íå çâ³ëüíèëàñü.

— Íàâ³òü âàã³òíà Òàíÿ (òåæ 
ìåäñåñòðà — àâò.) äî «êîâ³äíèõ» 
õâîðèõ õîäèëà, — ðîçêàçóº ªâãå-
í³ÿ. — À âè ïîäèâ³òüñÿ íà íàø³ 
ïàëàòè ï³ñëÿ ðåìîíòó! Ó íàñ òå-
ïåð «Ôåîôàí³ÿ», âñ³ äî íàñ õî÷óòü 
éòè ë³êóâàòèñÿ. ² äåïóòàòè â íàñ 
ëåæàòü, ³ ¿õí³ áàòüêè.

¯¿ êîëåãà, ìåäñåñòðà-ãîñïîäàðêà 
²ðèíîþ Áàðàí÷óê ðîçïîâ³äàº, ùî 
ïðî ïåðåäà÷ó ë³êàðí³ «ç ðàéîíó 
â ì³ñòî» ä³çíàëèñü â ²íòåðíåò³.

— Íàñ ïðîñòî ïîñòàâèëè ïåðåä 
ôàêòîì — âè ïåðåõîäèòå íà áà-
ëàíñ Â³ííèö³. Âñå, êðàïêà. Ìè 

íå õî÷åìî, ùîá íàñ çâ³ëüíÿëè. 
Ïîïðè âåëèêå íàâàíòàæåííÿ, ìè 
ïðîäîâæóºìî ïðàöþâàòè ³ áóäå-
ìî ðîáèòè öå íàäàë³, — ãîâîðèòü 
Áàðàí÷óê.

Ãîëîâíèé ë³êàð Â³ííèöüêî¿ 
ÖÐË Îëåêñàíäð Êðèâîâ’ÿç ðîç-
ïîâ³äàº, ùî æîäíà ðåôîðìà 
íå ïðèâîäèëà äî òîãî, ùî ìå-
äè÷íèõ çàêëàä³â ñòàâàëî á³ëüøå.

— Äëÿ ÷îãî Â³ííèö³ ùå îäíà 
ë³êàðíÿ? Ó íèõ òðè ïîëîãîâèõ, 
òðè êë³í³÷íèõ ë³êàðí³, ë³êàðíÿ 
øâèäêî¿ ìåääîïîìîãè, àìáóëà-
òîð³¿, — ðîçêàçóº Êðèâîâ’ÿç. — 
Â íàñ ñ³ì ìåäè÷íèõ êàôåäð Ìå-
äóí³âåðñèòåòó. Ïîäåêóäè ìîæåìî 
íàäàâàòè ïîñëóãè òðåòèííî¿ ëàí-
êè ìåäèöèíè, ÷îãî íåìàº ó á³ëü-
øîñò³ ðàéîí³â îáëàñò³! Çàðàç ìè 
«êîâ³äíà» ë³êàðíÿ íà 180 ë³æîê ³ 
çàáåçïå÷åíà êèñíåì íà 80%, ïðè-
éìàºìî ïàö³ºíò³â ç óñ³º¿ îáëàñò³. 
Ïàíäåì³ÿ çàê³í÷èòüñÿ, à ÷è ñòà-
íåìî ìè çíîâó áàãàòîïðîô³ëüíîþ 
ë³êàðíåþ, ÿê äî «êîâ³äó»?

НАВІЩО ПЕРЕДАВАТИ 
ЛІКАРНЮ МІСТУ

Ïðîòåñòóâàëüíèêè ñòîÿëè ï³ä 
ðàäîþ äî 15.00, à äàë³ ¿õ çàïðî-
ñèëè äî ñåñ³éíî¿ çàëè. Òàì íà ¿õí³ 
ïèòàííÿ â³äïîâ³äàëè ì³ñüê³ ÷è-
íîâíèêè òà ãîëîâà ðàéðàäè. Çà-
ïèñàëè ¿õíþ ðîçìîâó â ôîðìàò³ 
ïèòàííÿ-â³äïîâ³äü.

— ×îìó ðàéîííà ðàäà ïåðåäàº 
ë³êàðíþ íà áàëàíñ Â³ííèö³?

— Öå âèìîãà çàêîíîäàâñòâà. 
Çàêîí ¹ 1009 ÷³òêî âñòàíîâ-
ëþº, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðå-
ôîðìè àäì³í³ñòðàòèâíîãî óñòðîþ 
(ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ñòâîðèëè 
63 ãðîìàäè òà 6 ðàéîí³â — àâò.) 
âñ³ îá'ºêòè ñï³ëüíî¿ êîìóíàëü-

ЩО БУДЕ З РАЙОННОЮ ЛІКАРНЕЮ, 
ЯКА МАЄ СТАТИ МІСЬКОЮ
«Залиште все, як є»  Вінниця 
збирається взяти на баланс Вінницьку 
ЦРЛ. Проти цього медики, які побоюються, 
що їх звільнять, а лікарню закриють. 
Натомість чиновники запевняють, що ті, 
хто працює — продовжать працювати. 
Для чого перехід закладу з «району 
до міста» і як це відіб’ється на пацієнтах?

На зустрічі медиків та чиновників були і депу-
тати місцевих рад. Вони висловлювали різні 
варіанти вирішення питання Вінницької ЦРЛ — 
від «районну лікарню мають фінансувати всі 
ОТГ Вінницького району», та до «потрібно 
передати заклад місту, щоб вона продовжи-
ла працювати». Принагідно, що медики під-
тримували оплесками тільки пропозиції про 
«залишити лікарню в статусі районної».
Депутатка Вінницької міської ради Олена 
Верлан розповіла кілька варіантів вирішен-

ня питання.
— Закон про місцеве самоврядування чітко 
визначив, що відповідати за діяльність за-
кладів охорони здоров'я повинні ради. Там 
немає визначення чи це має бути міська, або 
селищна, районна і так далі. Якщо районний 
бюджет не має ресурсів на утримання закла-
ду, то можна скласти пропозицію до інших 
громад про укладання договору на спільне 
утримання медзакладу, — говорить Верлан.
Жінка пропонує подати місцеву ініціативу, 

щоб надалі ініціативна група громади Ві-
нницького району могла висловити свою 
позицію на сесіях міської і районної ради.
— Вінницька територіальна громада одна 
з кращих, що зараз існує. Вона зараз ви-
борює право на пріоритетність поняття 
«жителя міста Вінниці», формує «Картку 
вінничанина». І при цьому буде обслугову-
вати 300 тисяч людей, які до міста Вінниці 
не мають прямого відношення. Тому я би 
все-таки утрималася від передачі закладу 

з району в місто, поки не спробували всі 
можливі способи регулювання цього пи-
тання, — говорить Верлан.
В підсумку чиновники та медики погодилися, 
що потрібно провести ще одну зустріч, де буде 
присутній весь трудовий колектив лікарні. Там 
службовці спробують ще раз переконати у до-
цільності переходу лікарні з району до міста, 
а медики — знов висловити своє проти. Після 
цього, як говорив голова райради Ігор Шутак, 
будуть приймати «остаточне рішення».

Пропозиції та підсумки

íî¿ âëàñíîñò³ ðàéîíó ïåðåäàþòü-
ñÿ òèì ÎÒÃ, â ìåæàõ òåðèòîð³¿ 
ÿêèõ âîíè ðîçòàøîâàí³. Íå âè-
êîíàâøè öåé ïåðåõ³ä, ðàéîííà 
ë³êàðíÿ íå çìîæå îòðèìóâàòè 
ô³íàíñóâàííÿ ÿê ç Íàöñëóæáè 
çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè, òàê ³ çà ðàõóíîê 
ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, — â³äïîâ³äàâ 
ãîëîâà ðàéðàäè ²ãîð Øóòàê.

— À ÷îìó íå ìîæíà çàëèøèòè 
ðàéîííó ë³êàðíþ â ï³äïîðÿäêó-
âàíí³ Â³ííèöüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè?

— Ï³ñëÿ ô³íàíñîâî¿ äåöåíòðà-
ë³çàö³¿, êîëè îáîâ'ÿçêè òà áþ-
äæåòí³ êîøòè ïåðåäàëè íà ì³ñ-
öåâ³ ãðîìàäè, ó ðàéîíó çàëèøèâñÿ 
áþäæåò 5,8 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. 
Öüîãî íå âèñòà÷èòü íà óòðè-
ìàííÿ ë³êàðí³, — â³äïîâ³â Øó-
òàê. — Ó ðàéîííî¿ âëàäè íåìàº 
äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, 

éîãî ë³êâ³äóâàëè. Ìè çàðàç ìà-
ºìî, çã³äíî ç çàêîíîì, ïåðåäàòè 
ìàéíî íà íîâîñòâîðåí³ ãðîìàäè.

ßê ïîò³ì ñêàçàâ ãîëîâíèé ë³-
êàð Â³ííèöüêî¿ ÖÐË Îëåêñàíäð 
Êðèâîâ'ÿç, â 2020 ðîö³ âîíè 
îòðèìàëè äîòàö³þ ç ðàéîííîãî 
áþäæåòó íà 4,4 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. 
Ö³ êîøòè ï³øëè íà ñïëàòó åíåð-
ãîíîñ³¿â.

ЯК БУТИ ПЕРСОНАЛУ 
ТА ПАЦІЄНТАМ

— ßêèé îòðèìàº ñòàòóñ ë³êàðíÿ 
ï³ñëÿ ïåðåõîäó íà áàëàíñ ì³ñòà? 
Ùî áóäå ç ïðàö³âíèêàìè?

— Çàêëàä áóäå ïðèéíÿòèé ÿê 
îêðåìà þðèäè÷íà îäèíèöÿ. Ñòàíå 
Â³ííèöüêîþ ì³ñüêîþ ë³êàðíåþ, 
ïîêè áåç íîìåðà. Çì³íèòüñÿ ò³ëü-
êè âëàñíèê (íèì ñòàíå Â³ííèöüêà 
ì³ñüêà ðàäà) ³ ñòàòóò, — â³äïîâ³-
ëà Ãàëèíà ßêóáîâè÷. — Óñ³, õòî 
ïðàöþâàâ — áóäóòü ïðàöþâàòè. 
Ì³ñüêà ðàäà íàäàâàòèìå ìåäèêàì, 
ÿê³ ïðàöþþòü ç êîâ³äíèìè õâî-
ðèìè, ìóí³öèïàëüí³ íàäáàâêè — 
äî 15 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ì³ñüêà ðàäà 

â³çüìå íà ñåáå îáîâ'ÿçîê îïëàòó 
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ó ë³êàðí³, 
çàáåçïå÷åííÿ çàñîáàìè ³íäèâ³-
äóàëüíîãî çàõèñòó, íà ë³êè, áî 
ÍÑÇÓ îïëà÷óº ò³ëüêè 20% â³ä 
âàðòîñò³ ë³ê³â. Ìîæó çàïåâíèòè, 
ùî í³ÿêî¿ ðåîðãàí³çàö³¿, îïòèì³-
çàö³¿ êàäð³â íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ.

— Â³ííèöÿ íàñ ë³êâ³äóº ÿê ò³ëü-
êè çàê³í÷èòüñÿ «êîâ³ä». Áî â íàñ 
òàê³ æ â³ää³ëåííÿ, ÿê ³ â ì³ñüêèõ 
ë³êàðíÿõ.

— Ï³ñëÿ ïàíäåì³¿ âàøà ë³êàð-
íÿ ïðîäîâæèòü ôóíêö³îíóâàòè 
ÿê ìåäè÷íèé çàêëàä, — ãîâîðèâ 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó îõîðîíè 
çäîðîâ'ÿ Îëåêñàíäð Øèø. — 
Ó 2018–2019 ðîö³ ì³ñüê³ ë³êàðí³ 
òà ðàéîííà ë³êàðíÿ ïðàöþâàëè 
â óìîâàõ ìåäè÷íî¿ êîíêóðåíö³¿. 
² ì³ñòî, ³ ðàéîí áðàëè ò³ ïàêå-
òè Íàöñëóæáè çäîðîâ’ÿ (äàë³ — 
ÍÑÇÓ), íà ÿê³ º ïîïèò ñåðåä íà-
ñåëåííÿ. Íàïðèêëàä, áóëî ì³ñüêå 
ËÎÐ-â³ää³ëåííÿ ³ ó â ðàéîíí³é 
ë³êàðí³ áóëî òàêå æ â³ää³ëåííÿ. 

Éîãî æ íå çàêðèëè, áî â ì³ñüêèõ 
ë³êàðíÿõ âæå º ËÎÐ-â³ää³ëåííÿ, 
ïðàâäà? Áî íà âàñ áóâ ïîïèò. 
«Êîâ³ä» çàê³í÷èòüñÿ, àëå ïàö³-
ºíòè æ áóäóòü.

— À ÿê æå íàø³ ïàö³ºíòè ç ðà-
éîíó? ßêùî ìè ñòàíåìî ì³ñüêîþ 
ë³êàðíåþ, òî íå çìîæåìî íàäàâà-
òè ¿ì ìåäè÷íó äîïîìîãó

— Äëÿ æèòåë³â Â³ííèöüêî-
ãî ðàéîíó í³÷îãî íå çì³íèòüñÿ. 
Ìåøêàíåöü áóäü-ÿêî¿ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè, ÿêèé ìàº íà-
ïðàâëåííÿ â³ä ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, 
ìîæå çâåðíóòèñÿ â áóäü-ÿêó ë³-
êàðíþ. Ëþäè ñàì³ âèçíà÷àþòü, äå 
õî÷óòü îòðèìàòè ìåäè÷íó äîïî-
ìîãó. À ãðîø³ çà íàäàí³ ïîñëóãè 
îïëà÷óº ÍÑÇÓ. Òîìó, ÿêùî æè-
òåë³ Â³ííèöüêîãî ðàéîíó çâèêëè 
îòðèìóâàòè äîïîìîãó ó Â³ííèöü-
ê³é ðàéîíí³é ë³êàðí³, òî âîíè ³ 
ïðîäîâæàòü ¿¿ òóò îòðèìóâàòè. 
Íàâ³òü, êîëè ë³êàðíÿ ñòàíå ì³ñü-
êîþ, — ñêàçàëà çàñòóïíèöÿ ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Ãàëèíà ßêóáîâè÷.

«Якщо лікарню закриють, то це буде катастрофою для 
жителів району», — каже Анатолій Бельдій. Він із Зарванців, 
де мешканці вважають «районку» своєю основною лікарнею

Äëÿ ë³êàðí³ òà 
ïàö³ºíò³â í³÷îãî 
íå çì³íèòüñÿ, 
çàïåâíÿþòü ÷èíîâíèêè. 
Ìåäèêè êàæóòü, ùî öå 
«ïîðîæí³ îá³öÿíêè»
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Напередодні Кабмін схвалив, 
що для населення з лютого буде 
гранична ціна за газ — 6,99 грн 
за кубометр на місяць. Однак 
такої ж граничної ціни не при-
йняли для теплокомуненерго, 
які купують газ на ринкових 
умовах.
— Це потягнуло б за собою зрос-
тання платіжок для вінничан 
на централізоване тепло і гарячу 
воду на 42%, — повідомив мер 
Вінниці Сергій Моргунов.
Тому Асоціація міст України та 

Кабмін обговорили питання та-
рифів на тепло на спільній нара-
ді, 20 січня. У результаті зустрічі 
домовились, що тарифи на опа-
лення та гаряче водопостачання 
до кінця опалювального сезону 
підвищуватись не будуть. Ціна 
на газ для підприємств теплоко-
муненерго залишиться на рівні 
6,99 грн за кубічний метр — як і 
для побутових споживачів.
Далі регіональна та центральна 
влада планують спільно попра-
цювати, щоб не допустити кри-

зи в системі теплозабезпечення 
населення і соціальних об’єктів. 
Зокрема, будуть шукати комп-
ромісні рішення щодо таких 
питань: зниження ціни на при-
родній газ для підприємств, які 
постачають теплову енергію для 
населення; розширення меха-
нізму державних субсидій; та 
розробка механізму відшкоду-
вання різниці тарифів для те-
плокомуненерго з державного 
бюджету, бо нині їх фінансують 
тільки місцеві громади.

Уряд пообіцяв не піднімати тарифи на тепло 

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334

Ïîñòàíîâà Êàá-
ì³íó ¹ 1282 â³ä 
1 6  ã ð ó ä í ÿ 

2020 ðîêó áóëà îïóáë³êîâàíà 
24 ãðóäíÿ. Àëå, ÿê çíà÷èòüñÿ 
ó òåêñò³, íîðìè òà ¿¿ ïîëîæåííÿ 
çàñòîñîâóþòüñÿ ç 1 ëèñòîïàäà 
2020 ðîêó. Òîáòî, âîíà ïî÷àëà 
ä³ÿòè «çàäí³ì ÷èñëîì».

— Ìè çàðàç ïðîâîäèìî àâòî-
ìàòè÷íèé ïåðåðàõóíîê ñóáñèä³é 
(áåç äîäàòêîâîãî çâåðíåííÿ îòðè-
ìóâà÷à ñóáñèä³é — àâò.), çá³ëü-
øóºìî ðîçì³ð äîïîìîãè ÷åðåç 
çðîñòàííÿ òàðèô³â, — ãîâîðèòü 
äèðåêòîðêà ì³ñüêîãî äåïàðòà-
ìåíòó ñîöïîë³òèêè Âàëåíòèíà 
Âîéòêîâà. — Îñê³ëüêè ïîñòàíîâà 
íàáóëà ÷èííîñò³ ç ëèñòîïàäà, òî ³ 
çà ìèíóë³ ïåð³îäè áóäåìî ðîáèòè 
äîíàðàõóâàííÿ, ÿê³ îòðèìóâà÷³ 
ñóáñèä³é ïîáà÷àòü ó ñâî¿õ âèïëà-
òàõ çà íàñòóïí³ ïåð³îäè.

Âîäíî÷àñ, ÿê êàæå Âîéòêîâà, 
«áóìó» çâåðíåíü çà ñóáñèä³ºþ 
ï³ñëÿ çðîñòàííÿ êîìóíàëêè ùå 
íåìàº.

— «Ïðîçîð³ îô³ñè» ïðàöþþòü 
ó çâè÷íîìó ðåæèì³, ÿêèé áóâ çà-
ïðîâàäæåíèé ç ïî÷àòêîì êàðàí-
òèíó. Ïðèéìàºìî çà ïîïåðåäí³ì 
çàïèñîì, — ãîâîðèòü äèðåêòîðêà 
äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè. — Òà-
êîæ àâòîìàòè÷íèé ïåðåðàõóíîê 
ïðîâîäÿòü ³ æèòåëÿì ïðèì³ñüêèõ 
ñ³ë, ÿê³ óâ³éøëè äî ñêëàäó Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ÎÒÃ. Ó ïðè-
ì³ùåííÿõ êîëèøí³õ ñ³ëüðàä, 

ïðàöþþòü â³ääàëåí³ ðîáî÷³ ì³ñ-
öÿ «Ïðîçîðîãî îô³ñó», äå ôàõ³âö³ 
îôîðìëþþòü ñóáñèä³¿, ïðèéìà-
þòü äîêóìåíòè íà ìóí³öèïàëüí³ 
äîïëàòè, íà âèäà÷ó ð³çíèõ âèä³â 
äîâ³äîê òîùî.

ЗАРОБІТЧАНИ 
ТА ЛЮДИ БЕЗ ДОХОДІВ 

Çà óðÿäîâèì ð³øåííÿì ñóá-
ñèä³¿ òåïåð ìîæóòü îòðèìóâàòè 
ñ³ì’¿ çàðîá³ò÷àí. Àëå ÿêùî ëþäè 
îô³ö³éíî ïðàöþþòü çà êîðäîíîì 
òà â êðà¿íàõ, ç ÿêèìè Óêðà¿íà 
íå îôîðìèëà äîãîâ³ð ïðî ñîö³-
àëüíå çàáåçïå÷åííÿ.

— Ïðè çâåðíåíí³ çà ñóáñèä³ºþ 
ïîòð³áíî íàäàòè äîâ³äêó ïðî îô³-
ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ çà êîð-
äîíîì, — ïîÿñíþº Âàëåíòèíà 
Âîéòêîâà.

Öÿ íîðìà ïîøèðþºòüñÿ òàêîæ 
íà çàðîá³ò÷àí, ÿê³ çà êîðäîíîì 
îô³ö³éíî ïðàöþþòü íÿíÿìè òà 
äîãëÿäàþòü çà äèòèíîþ, â³êîì 
äî òðüîõ ðîê³â. Ñ³ì’¿ öèõ ïðà-
ö³âíèê³â â Óêðà¿í³ òåïåð òàêîæ 
ìàþòü ïðàâî íà îòðèìàííÿ ñóá-
ñèä³¿.

Íà ïåð³îä ä³¿ êàðàíòèíó ïðå-
òåíäóâàòè íà ñóáñèä³þ ìîæóòü 
îñîáè, ÿê³ íå ìàþòü äîõîä³â ³ â³ä-

СУБСИДІЇ-2021: КОМУ ДАДУТЬ, 
А В КОГО ЗАБЕРУТЬ?
Зміни  На початок зими у 2020 році, 
субсидію стали отримувати більше 
27 тисяч сімей у Вінниці. Кількість 
отримувачів держдопомоги може 
зрости, бо разом зі збільшенням тарифів 
на комуналку, уряд дещо скоротив 
обмеження для отримання субсидії. 
Хоча і не без неприємних нюансів 

ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà çâ³ëü-
íåí³ â³ä ñïëàòè ªÑÂ (ºäèíîãî 
âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå 
äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ).

— Â îñíîâíîìó, çâ³ëüíåí³ â³ä 
ñïëàòè ªÑÂ â íàñ íåïðàöþþ÷³ 
ïåíñ³îíåðè. ² ÿêùî ðàí³øå ¿ì 
íå ìîæíà áóëî îòðèìàòè ñóáñè-
ä³þ ÷åðåç çàâåëèêó ïëîùó æèòëà, 
òî òåïåð âîíè íà öå ìàþòü ïðàâî. 
Ð³øåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ äåð-
æàâíî¿ äîïîìîãè â òàêîìó âè-
ïàäêó ïðèéìàº êîì³ñ³ÿ ïðè âè-
êîíêîì³ ì³ñüêî¿ ðàäè, — ïîÿñíþº 
Âîéòêîâà.

ВЛАСНИКИ «ВЕЛИКОГО» 
ЖИТЛА 

Ðàí³øå âëàñíèêè êâàðòèð ïëî-
ùåþ 120 êâàäðàòíèõ ìåòð³â ³ áó-
äèíê³â ïëîùåþ 200 êâàäðàòíèõ 
ìåòð³â íå ìîãëè ðîçðàõîâóâàòè 
íà ñóáñèä³þ. Òåïåð ñóáñèä³ÿ 
íå ïðèçíà÷àºòüñÿ, ÿêùî çàãàëü-
íà (à íå îïàëþâàëüíà, ÿê áóëî 

ðàí³øå) ïëîùà æèòëîâîãî ïðèì³-
ùåííÿ ïåðåâèùóº 130 êâàäðàòíèõ 
ìåòð³â äëÿ êâàðòèð ³ 230 êâàäðàò-
íèõ ìåòð³â äëÿ áóäèíê³â.

— Öå ³ ïîçèòèâíà çì³íà, òàê ³ 
íå äóæå, — ðîç’ÿñíþº Âàëåíòèíà 
Âîéòêîâà. — Çîêðåìà, ó âëàñíèê³â 
ïðèâàòíèõ áóäèíê³â ìîæóòü áóòè 
ð³çí³ äîáóäîâè, ï³äâàëè, ñàðà¿, 
ÿê³ îôîðìëåí³ â çàãàëüíó ïëîùó 
áóäèíêó. ² õî÷à ö³ ïðèì³ùåííÿ 
ìîæóòü áóòè íåæèòëîâèìè ÷è áåç 
îïàëåííÿ, àëå âîíè ñêëàäàþòü 
á³ëüøå 230 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, 
òî ñóáñèä³þ ö³ ñ³ì’¿ íå çìîæóòü 
îòðèìàòè.

Äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó ñî-
öïîë³òèêè ï³äêðåñëþº, ùî îáìå-
æåííÿ íà ïëîùó æèòëà íå çàñòî-
ñîâóºòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêó ñóáñèä³é 
äëÿ ñ³ìåé, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó äè-
òÿ÷èõ áóäèíêàõ ñ³ìåéíîãî òèïó.

À ùå îòðèìàëè ïðàâî íà ñóáñè-
ä³þ ò³ ëþäè, ÿê³ ñòàëè âëàñíèêà-
ìè êâàðòèðè àáî áóäèíêó ïðîòÿ-
ãîì 12 ì³ñÿö³â ïåðåä çâåðíåííÿì 
çà ïðèçíà÷åííÿì ñóáñèä³¿. Àëå 
ÿêùî öå æèòëî ëþäè îòðèìàëè 
â äàð àáî â ñïàäùèíó.

ЗА ЩО ЗАБИРАЮТЬ ГРОШІ 
Äëÿ îòðèìóâà÷³â ñóáñèä³é 

âñòàíîâèëè ìåõàí³çì ïîâåðíåí-
íÿ íàäì³ðíî âèïëà÷åíî¿ ñóáñèä³¿ 
ó ãðîøîâ³é áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³. 
Ëþäè, ÿê³ ïîäàëè íåäîñòîâ³ðíó 
³íôîðìàö³þ ó äåêëàðàö³¿, ìàþòü 
ïîâåðíóòè íàäì³ðíó âèïëàòó 
íà ðàõóíîê äåðæáþäæåòó. ² ùîá 
íå ïîòðàïèòè â òàêó ñèòóàö³þ 
â äåïàðòàìåíò³ ñîöïîë³òèêè ðà-
äÿòü ïîâ³äîìëÿòè ïðî ìàéíîâ³ 
çì³íè.

— Îòðèìóâà÷³ ñóáñèä³é ìàþòü 
ïîâ³äîìëÿòè ïðî âñ³ çì³íè ó äî-
ìîãîñïîäàðñòâ³. Äëÿ ïðèêëàäó, 
ÿêùî õòîñü ç ÷ëåí³â ðîäèíè 
âèïèñàâñÿ ç ïîìåøêàííÿ, áóëà 
çðîáëåíà ïîêóïêà, íà ñóìó á³ëü-
øå 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü, — ãîâîðèòü 
Âàëåíòèíà Âîéòêîâà.

Òàêîæ ïðîäîâæóþòü ä³ÿòè óìî-
âè, ÷åðåç ÿê³ ëþäèí³ â³äìîâëÿòü 
ó ïðèçíà÷åíí³ ñóáñèä³¿. À ñàìå, 
ÿêùî º ïðîñòðî÷åíà íà ïîíàä òðè 
ì³ñÿö³ çàáîðãîâàí³ñòü çà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè ³ ðîçì³ð áîðãó 
á³ëüøèé çà 340 ãðèâåíü. Íå çìî-
æóòü îòðèìóâàòè ñóáñèä³þ áîðæ-
íèêè ïî ñïëàò³ àë³ìåíò³â.

Íå äàäóòü ñóáñèä³þ ëþäÿì, ÿê³ 
çà ð³ê ïåðåä çâåðíåííÿì çà äåðæ-
äîïîìîãîþ, íàáóëè ó âëàñí³ñòü 
ðóõîìå ÷è íåðóõîìå ìàéíî, 
âàðò³ñòþ â³ä 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Íå áóäå ñóáñèä³¿ ³ ó âëàñíè-
ê³â òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â (êð³ì 
ïðè÷åïó, ìîïåäà òà òèõ ÒÇ, ÿê³ 
îòðèìàëè ç ñîöçàõèñòó), ç äàòè 
âèïóñêó ÿêîãî ìèíóëî ìåíøå 
ï’ÿòè ðîê³â.

Áåç ñóáñèä³¿ çàëèøàþòüñÿ 
ñ³ì’¿, â ñêëàä³ ÿêèõ º 18-ð³÷í³ 
ëþäè áåç îô³ö³éíèõ äîõîä³â òà 
º áîðã ïî ñïëàò³ ªÑÂ çà òðè ì³-
ñÿö³. Õî÷à º âèíÿòêè. Ðîäèíàì ç 
18-ð³÷íèìè ÷ëåíàìè, äàäóòü ñóá-
ñèä³þ, ÿêùî öÿ ëþäèíà îòðèìóº 
õî÷à á îäèí ç âèä³â äîõîä³â — 
ñòèïåíä³þ, ïåíñ³þ, ñîö³àëüíó 
äîïîìîãó ïî ³íâàë³äíîñò³, äîïî-
ìîãó ïî áåçðîá³òòþ/÷àñòêîâîìó 
áåçðîá³òòþ. Ïðè÷èíè â³äìîâè 
ó íàäàíí³ ñóáñèä³¿ ÷³òêî âè-
çíà÷åí³ ó ïóíêò³ 14 ïîñòàíîâè 
Êàáì³íó ¹ 848.

Уряд розширив перелік категорій, які можуть претендувати на субсидію. 
Серед них — власники житла з великою площею, сім'ї заробітчан, люди без доходів 

«Áóìó» çâåðíåíü 
çà ñóáñèä³ºþ ÷åðåç 
çðîñòàííÿ òàðèô³â 
ùå íåìàº. Ïðîçîð³ 
îô³ñè ïðàöþþòü 
â çâè÷íîìó ðåæèì³ 
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RIA, (067)7857674 

Óñå ñòàëîñÿ 
ó ñóáîòó, 23 ñ³÷íÿ. 
Ïðî çàòðèìàííÿ 
íà ì³ñö³ çëî÷èíó 

58-ð³÷íîãî â³ííè÷àíèíà, ÿêèé ñî-
êèðîþ ïî ãîëîâ³ óáèâ ñâîþ 82-ð³÷-
íó ìàò³ð, ðîçïîâ³ëè â ïîë³ö³¿.

— Çëîâìèñíèêó îãîëîñèëè 
ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ óìèñíîãî 
âáèâñòâà. Ñâî¿ ä³¿ â³í ïîÿñíèòè 
íå çì³ã. Òåïåð íà ÷îëîâ³êà ÷åêàº 
ñóäîâî-ïñèõ³àòðè÷íà åêñïåðòèçà, — 
ñêàçàëè ó ïîë³öåéñüêîìó ãëàâêó.

Ïðî ïåðåä³ñòîð³þ çàòðèìàííÿ 
çíàºìî ç ³íôîðìàö³¿, ÿêó ïîøè-
ðèâ â³ää³ë êîìóí³êàö³é îáëàñíî¿ 
ïîë³ö³¿. Â í³é ñêàçàíî, ùî áðè-
ãàäà ë³êàð³â íà «102» ïîâ³äîìèëà: 
¿ì ïîòð³áíà äîïîìîãà ï³ä ÷àñ îá-
ñëóãîâóâàííÿ âèêëèêó íà âóëèö³ 
Áó÷ìè.

— Çà ñëîâàìè ìåäèê³â, ï³ä ÷àñ 
ñï³ëêóâàííÿ ç ë³òíüîþ ãîñïîäàð-
êîþ áóäèíêó, äî ÿêî¿ âîíè ïðè-
áóëè íà âèêëèê, æ³íêà ïîñêàð-
æèëàñü íà àãðåñèâíó ïîâåä³íêó 
58-ð³÷íîãî ñèíà, — ðîçïîâ³äàþòü 
ó ïîë³ö³¿. — Ïî÷óâøè öå, ðîç-
ëþ÷åíèé ÷îëîâ³ê ïî÷àâ ïîãðî-
æóâàòè ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêàì 
çàñòîñóâàííÿì ô³çè÷íî¿ ñèëè. 
Ë³êàð³ âèéøëè íà âóëèöþ ÷åêàòè 
ïîë³öåéñüêèõ, àáè ðàçîì ç íèìè 
ïîâåðíóòèñü ó áóäèíîê òà ïðî-
äîâæèòè îáñëóãîâóâàòè âèêëèê.

Ïîêè ë³êàð³ íàäâîð³ ÷åêàëè 
ï³äìîãè, ñòàëîñÿ íåïîïðàâíå. 
Ñèí çàðóáàâ ìàò³ð, ñîêèðîþ âäà-
ðèâøè ïî ãîëîâ³. Ìåäèêè â öåé 
ìîìåíò áóëè ï³ä äîìîì, äå òàêå 
ñòàëîñü.

ßê ðîçïîâ³â íà÷àëüíèêà Â³ä-
ä³ëó ïîë³ö³¿ ¹ 1 Â³ííèöüêîãî 
ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ Þð³é 
Ãîëóá, åê³ïàæ, ï³ä’¿æäæàþ÷è 
çà àäðåñîþ, ïîáà÷èâ, ùî ç áó-
äèíêó âèá³ã ÷îëîâ³ê òà êèíóâ-
ñÿ íàâòüîêè. Ïîë³öåéñüê³ éîãî 
íàçäîãíàëè òà çàòðèìàëè äëÿ 
ç’ÿñóâàííÿ ñèòóàö³¿. À êîëè ³í-
ñïåêòîðè óâ³éøëè äî áóäèíêó 
ðàçîì ç ë³êàðÿìè, òî ïîáà÷èëè 
ìåðòâîþ ãîñïîäàðêó. Áàáöÿ áóëà 
ç òðàâìîâàíîþ ãîëîâîþ. Ïîðó÷ 
ëåæàëà ñîêèðà.

— Çàòðèìàíèé ñâî¿ ä³¿ ïîÿñ-
íèòè íå çì³ã, — ãîâîðÿòü òåïåð 
ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é ïîë³öåé-
ñüêîãî ãëàâêó. — Â³í çíàõî-
äèòüñÿ â ³çîëÿòîð³ òèì÷àñîâîãî 
òðèìàííÿ. Âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ 
ïðî îáðàííÿ éîìó çàïîá³æíîãî 
çàõîäó — òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ.

Ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíèé — 
ïñèõ³÷íî õâîðà ëþäèíà, â ïîë³ö³¿ 
íå ñòâåðäæóþòü. Àëå äàëè çíà-
òè, ùî íà ÷îëîâ³êà òåïåð ÷åêàº 
ñóäîâî-ïñèõ³àòðè÷íà åêñïåðòè-
çà. Çàëåæíî â³ä ¿¿ ðåçóëüòàò³â, 
ñóä ïðèçíà÷èòü ïîêàðàííÿ, àáî 
äî 15 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ 
çà óìèñíå âáèâñòâî, àáî ïðèìó-
ñîâå ë³êóâàííÿ.

×îìó æ òàê ñòàëîñÿ, ùî ìåäèêè 
íå çìîãëè âãîìîíèòè íåàäåêâàò-
íîãî, à ïîë³öåéñüê³ íå âñòèãëè ¿ì 
íà äîïîìîãó â÷àñíî? Ïîÿñíèâ öå 
ë³êàð-ïñèõ³àòð, ÿêèé äîíåäàâíà 
ïðàöþâàâ ó ñïåöáðèãàä³ øâèäêî¿ 
äîïîìîãè. Öÿ áðèãàäà ìàëà áóòè 
ñïðÿìîâàíà íà âèêëèê äî íåà-
äåêâàòíîãî ïàö³ºíòà íà Áó÷ìè. 
Àëå âîíà íå ïðàöþº. ̄ ¿ îô³ö³éíà 
ë³êâ³äàö³ÿ ìàéæå ñï³âïàëà ç òðà-
ãåä³ºþ íà âèêëèêó.

— Ç 1983-ãî ðîêó áóëà ó íàñ ñïå-
ö³àë³çîâàíà ïñèõ³àòðè÷íà áðèãàäà 
³ âîíà ³ñíóâàëà äî ñüîãîäí³øíüîãî 
äíÿ. Â÷îðà ¿¿ îô³ö³éíî ë³êâ³äóâà-
ëè, õî÷à ïîçàâ÷îðà òàêèé âèïàäîê 
ñòàâñÿ, — ñêàçàâ ë³êàð ó ïîíåä³-
ëîê, 25 ñ³÷íÿ. — Ìè áîðîëèñÿ, 
ÿê ìîãëè, äîâîäèëè íåîáõ³äí³ñòü 
³ñíóâàííÿ òàêî¿ áðèãàäè, àëå æ 
íàñ í³õòî íå ñëóõàº. Ïðåòåíç³é 
äî ì³ñöåâî¿ âëàäè â íàñ íåìàº. ² 
îáëàñíà ðàäà, ³ ì³ñüêà íàñ ï³äòðè-
ìóâàëè ïîñò³éíî. Àëå º â Êèºâ³ 
Íàö³îíàëüíèé öåíòð çäîðîâ’ÿ. 
Îò ç íüîãî âñå ïî÷àëîñÿ…

Ë³êàð êàæå, ùî éîãî áðèãàäà 
ïðàöþâàëà ç íîìåðîì 31. Íà âè-
¿çäè ïî ÷åðç³ ¿çäèëè, êð³ì íüî-
ãî, ùå òðîº ë³êàð³â-ïñèõ³àòð³â, 
ï’ÿòü ôåëüäøåð³â, ï’ÿòü ñàí³òàð³â 
³ ñò³ëüêè æ âîä³¿â.

— Êîæåí ç íèõ ï³äïèøåòüñÿ 
ï³ä òèì, ùî ÿ êàæó, — ãîâîðèòü 
ñï³âðîçìîâíèê, ÷è¿ äàí³ â³äîì³ 
ðåäàêö³¿. — Ìè ðàí³øå ïèñàëè 
êîëåêòèâíå çâåðíåííÿ. 31-øà 
áðèãàäà. Ç òàêèì íîìåðîì ïðà-
öþâàëè îñòàíí³é ÷àñ.

ПСИХІЧНО ХВОРИЙ ЗАРУБАВ МАТІР, 
ПОКИ МЕДИКИ ЧЕКАЛИ ПОЛІЦІЮ 
Непоправне  На Бучми пенсіонерка 
викликала швидку допомогу і розповіла, 
що її син поводиться агресивно. Дві 
жінки-медички не змогли впоратися 
з буйним пацієнтом, тому викликали 
поліцію. Останні приїхали на виклик, коли 
було вже пізно. Син вбив матір сокирою… 
Чому зупинити психічно хворого 
не змогли ні медики, ні поліцейські?

СПЕЦБРИГАДИ БІЛЬШЕ НЕМАЄ 
Ó êîæíîìó îáëàñíîìó öåíòð³ 

äî ðåôîðìóâàííÿ øâèäêî¿ äîïî-
ìîãè ä³ÿëè áðèãàäè ïñèõ³àòðè÷-
íî¿ äîïîìîãè. Àëå íå â êîæíîìó 
âîíè ïðèïèíèëè ³ñíóâàííÿ. Ó Â³-
ííèö³ — âæå ïåðåñòàëà ä³ÿòè òàêà 
áðèãàäà. Â³äíåäàâíà íà âèêëèêè 
äî ïñèõ³÷íî õâîðèõ (à òàêîæ íàð-
êîçàëåæíèõ ÷è ³íøèõ ïàö³ºíò³â 
ç íåàäåêâàòíîþ ïîâåä³íêîþ) 
ñïðÿìîâóþòü çâè÷àéí³ áðèãàäè 
øâèäêî¿. Ñàìå òàêà ïðè¿õàëà 
íà âèêëèê íà Áó÷ìè.

— ß íå ìîæó ñêàçàòè, ùî âîíè 
âèíí³, — êàæå ë³êàð-ïñèõ³àòð ç 
31-¿ áðèãàäè. — Ó íàñ â áðèãà-
ä³ áóëî îáîâ’ÿçêîâî: ôåëüäøåð 
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ñàí³òàð ì³ö-
íèé, âîä³é ³ ë³êàð-÷îëîâ³ê. Òîáòî 
â áðèãàä³ ÷îòèðè ÷îëîâ³êè, ³ ìè 
çíàºìî, ùî äî ÷îãî, â íàñ ñïå-
ö³àëüí³ ìåòîäè, ìè âñ³ òðèâàëèé 
÷àñ ïðàöþâàëè â ö³é áðèãàä³ ³ ç 
ö³ºþ îñîáëèâîþ êàòåãîð³ºþ õâî-
ðèõ. À ó íàñ äóæå áàãàòî õâîðèõ 
³ ïî Â³ííèö³, ³ â ðàéîí³. ² ìè 
ñïðàâëÿëèñÿ ç íèìè. Ïîë³ö³þ 
âèêëèêàëè ìåíøå, í³æ â 50% 
âèïàäê³â. Öå íå ñòîñóºòüñÿ òèõ 
õâîðèõ, ùî õðîí³÷í³. Êîëè ñèòóà-
ö³ÿ çðîçóì³ëà, ìè çíàºìî õâîðîãî, 
â³í íàñ çíàº, ñï³ëüíó ìîâó ìè 

ìîæåìî çíàéòè. À îò êîëè ïåð-
âèííèé õâîðèé (êîëè äî íüîãî 
ïðè¿õàëè âïåðøå, — àâò.), òî òóò 
âæå ïèòàííÿ…

— Â äàíîìó âèïàäêó áóëà ï³ä-
îçðà, ùî öå ïñèõ³÷íî õâîðèé? — 
ïèòàºìî ó ë³êàðÿ.

— Íå ï³äîçðà, áóëà âïåâíå-
í³ñòü! — â³äïîâ³äàº â³í.

— Òî ÷îìó íå ñïðÿìóâàëè âàøó 
áðèãàäó?

— Áî ¿¿ âæå íå áóëî. Öå îô³ö³é-
íî — â÷îðà ë³êâ³äóâàëè, à íå ïðà-
öþâàëè ìè íîðìàëüíî îñòàíí³ 
äâà ì³ñÿö³.

ЛІКАРЯМ ІТИ НА СОКИРИ Й 
НОЖІ?

— Òàê îò, äâ³ æ³íî÷êè, äîñèòü 
ìîëîä³, äîñòàòíüî òåíä³òí³, ïðè-
¿õàëè íà âèêëèê. À òàì — ïñè-
õ³÷íî õâîðà àãðåñèâíà ëþäèíà. 
Âîíè ³ ãàäêè íå ìàþòü, ùî ç íåþ 
ðîáèòè, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äàòè 
ë³êàð-ïñèõ³àòð. — Ðàí³øå çàãàëü-
í³ áðèãàäè ìîãëè âèêëèêàòè íàñ, 
ÿêùî ïîòðàïëÿëè â òàêó ñèòóàö³þ. 
À çàðàç íàøî¿ áðèãàäè íåìàº ôàê-
òè÷íî. Òîæ ïðè¿õàëè äâ³ æ³íêè 
(³ ä³ëî íå â ñòàò³, òàê ñàìî ³ ÷î-
ëîâ³êè ìîãëè áóòè — í³õòî ñâîþ 

ãîëîâó ï³äñòàâëÿòè íå áóäå) — âè-
êëèêàëè ïîë³ö³þ. ß í³÷îãî íå ìàþ 
ïðîòè ïîë³ö³¿, àëå áóâàº, ùî âîíè 
¿äóòü 20 õâèëèí, à áóâàº, ùî ³ 
ãîäèíó 20 ¿äóòü…

— Ó öüîìó âèïàäêó, ñê³ëüêè 
¿õàëè?

— Íå ìîæó ñêàçàòè, ÿ íå ñâ³-
äîê. Àëå íàñê³ëüêè ³íôîðìîâà-
íèé, áðèãàäà ïðè¿õàëà â÷àñíî, àëå 
âîíà ÷åêàëà ïîë³ö³þ. À êîëè âîíà 
¿¿ äî÷åêàëàñÿ, òî âæå ìàëè òðóï… 
ß áàãàòî ðàç³â áóâ ó òàêèõ ñèòóà-
ö³ÿõ, íàâ³òü, êîëè ïîë³ö³ÿ âîãíå-
ïàëüíó çáðîþ çàñòîñîâóâàëà. Öå 
íå äóæå ïðèºìíî. Àëå ÿêîñü ìè 
ïðàöþâàëè. ² áóëî á³ëüø-ìåíø 
çðîçóì³ëî. À ÿê çàðàç ïðàöþâà-
òèìóòü çàãàëüí³ áðèãàäè íà òà-
êèõ ñêëàäíèõ âèêëèêàõ, íàâ³òü 
íå çíàþ. Çàñòàâèòè ë³êàð³â, ùîá 
âîíè éøëè íà ñîêèðè ÷è íà íîæ³?

«ЦЕ НЕ КОШТУЄ ЖИТТЯ 
ЛЮДСЬКОГО» 

Ë³êàð ðîçïîâ³â, çà øêîäó ñâî-
º¿ ðîáîòè ëþäè ç áðèãàäè ïñè-
õ³àòðè÷íî¿ äîïîìîãè îòðèìóâàëè 
25% äîïëàòè, äîäàòêîâó â³äïóñòêó 
òà ìàëè íà ï³â ãîäèíè êîðîòøèé 
ðîáî÷èé äåíü.

— Çàðàç í³õòî öüîãî íå ìàº, 
í³ÿêèõ ïðèâ³ëå¿â, òîæ í³õòî ñâîþ 
ãîëîâó ï³äñòàâëÿòè ï³ä ñîêèðó 
íå áóäå, — êàæå ïñèõ³àòð. — Äîñ³ óñ³ 
ðîçóì³ëè, ùî º ñïåö³àë³çîâàíà áðè-
ãàäà ³ âîíà íàäàñòü äîïîìîãó. Çà-
ðàç öüîãî íåìàº. ª ïîë³ö³ÿ. Âîíà æ 
íå íà¿çäèòüñÿ! Âèêëèê³â òàêèõ 
çà äîáó 12–15. Òåïåð íà êîæíèé 
áóäóòü âèêëèêàòè ïîë³öåéñüêèõ, 
äîäàòêîâî äî òîãî, ùî âîíè ìàþòü.

×è íå ñêîðî÷åííÿ ô³íàíñó-

âàííÿ áóëî êëþ÷îâèì ï³ä ÷àñ 
ë³êâ³äàö³¿ ñïåöáðèãàäè? Ïèòàº-
ìî ïðî öå ñï³âðîçìîâíèêà, ³ â³í 
ïîÿñíþº:

— Ïðî ô³íàíñóâàííÿ ìîâè 
íå ìîæå áóòè. Ð³çíèöþ ì³æ 
çâè÷àéíîþ ³ íàøîþ áðèãàäîþ ç 
äîäàòêîâèìè âèïëàòàìè ÿ ïðè-
áëèçíî ðàõóâàâ. Öå 12–14 òèñÿ÷. 
Òîáòî òî÷íî íå á³ëüøå 20-òè òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü íà ì³ñÿöü äîäàòêî-
âèõ. Àëå öå æ íå êîøòóº æèòòÿ 
ëþäñüêîãî!

Àëå ñàìå äîäàòêîâ³ âèïëàòè òà 
â³äïóñòêè, ÿê êàæå ñï³âðîçìîâ-
íèê, çàâæäè áóëè ïðè÷èíîþ çà-
çäðîù³â ³ ñòâîðþâàëè êîíôë³êò 
³íòåðåñ³â ó ñëóæá³. Òèì íå ìåí-
øå, óñ³ ¿¿ ïðàö³âíèêè, ÿê ãîâîðèòü 
ë³êàð, íåâäîâîëåí³ òåïåð ë³êâ³äà-
ö³ºþ ñïåöáðèãàäè:

— Çâè÷àéíèì áðèãàäàì âîíî 
íå ïîòð³áíî. Âîíè ìàþòü ³í-
ôàðêòè, ³íñóëüòè, òðàâìè. Âîíè 
áàãàòî ùî ìàþòü. Àëå ïñèõ³÷íî ³ 
íàðêîëîã³÷íî õâîðèõ… Òàì º ùî 
ïîòÿãàòè. ² ÿêùî â íàñ áóëà çìî-
ãà, íàì äàâàëè îñíîâíó ÷àñòèíó 
àëêîãîë³ê³â. Òîìó ùî â íàñ áóëà 
ô³çè÷íà ñèëà, â íàñ áóâ ñàí³òàð… 
À ÿê ìîæóòü äâ³ òåíä³òí³ æ³íêè 
äàòè ðàäó äÿäüêó òàêîìó, ÿêèé çî 
100 ê³ëîãðàì³â âàãè ìàº?

Òàêîæ ë³êàð ñêàçàâ, ùî ïðî-
áëåìà ïñèõ³÷íî õâîðèõ ç êîæíèì 
ðîêîì çàãîñòðþºòüñÿ:

— ² öåé êîðîíàâ³ðóñ äîäàòêîâî 
äàâ ùå íàì ïñèõ³÷íî õâîðèõ ëþ-
äåé. ² ùå ñê³ëüêè äàñòü, íå â³äî-
ìî. Âæå íå êàæó ïðî ÀÒÎâö³â, 
ÿêèìè ìè çàéìàºìîñÿ âïðîäîâæ 
ê³ëüêîõ îñòàíí³õ ðîê³â. Òîáòî ùå 
áóäå ³ áóäå…

На чоловіка чекає судово-психіатрична експертиза. 
Залежно від її результатів, суд призначить або до 15 років 
тюрми за умисне вбивство, або примусове лікування 

Â³äíåäàâíà íà 
âèêëèêè äî ïñèõ³÷íî 
õâîðèõ ñïðÿìîâóþòü 
çâè÷àéí³ áðèãàäè 
øâèäêî¿. Ñàìå òàêà 
ïðè¿õàëà íà âèêëèê 
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Ó 2020 ðîö³ 
ì³ñüêà âëàäà çà-
êóïèëà åâàêóàòîð. 

Íà ìàøèíó Ford Trucks 2533, ÿêà 
ìàº ìàí³ïóëÿòîð, ëåá³äêó, åâà-
êóàòîðíó ïëàòôîðìó, âèòðàòèëè 
3 ì³ëüéîíè 411 òèñÿ÷ ãðèâåíü ç 
áþäæåòó. Âàíòàæîï³äéîìí³ñòü 
äî 15 òîíí äîçâîëÿº ïåðåâîçèòè 
ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³ òà áóñè.

«Åâàêóàòîð ìàº îïåðàòèâíî 
ñïðàâëÿòèñÿ ç «ãåðîÿìè ïàðêî-
âîê» òà çàáèðàòè àâòî, ÿê³ ïåðå-
øêîäæàþòü ðóõó ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó ÷è çàãðîæóþòü áåçïå-
ö³ ëþäåé. Öå áóäå äèñöèïë³íóâà-
òè âîä³¿â, ùîá íå êèäàëè ìàøèíè 
íà ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîä³, òðàì-
âàéíèõ êîë³ÿõ ÷è íà çóïèíêàõ», — 
ïèñàâ ó ëèïí³ 2020-ãî ìåð ì³ñòà 
Ñåðã³é Ìîðãóíîâ.

Ìàøèíó ïîñòàâèëè íà áàëàíñ 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Àð-
õ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíèé ñåðâ³ñ». 
Òåïåð âèêîíêîì ì³ñüêî¿ ðàäè 
óõâàëèâ ð³øåííÿ, äå ïðîïèñàíèé 
ïîðÿäîê òèì÷àñîâîãî çàòðèìàííÿ 
òðàíñïîðòíîãî çàñîáó.

— ×³òêî¿ äàòè, êîëè ïî÷íå 
ïðàöþâàòè ì³ñüêèé åâàêóàòîð, 
ñêàçàòè íå ìîæó, — ñêàçàâ äè-
ðåêòîð â³ää³ëó ïàðêóâàííÿ Ãåííà-
ä³é Áîãóñëàâñüêèé. — Öå ð³øåí-
íÿ ùå íà ïîãîäæåíí³ ó äåïàð-

òàìåíò³ òðàíñïîðòó, åíåðãåòèêè 
òà çâ’ÿçêó.

ЯКА ПРОЦЕДУРА ЕВАКУАЦІЇ 
ßêùî àâòîìîá³ëü ñóòòºâî ïå-

ðåøêîäæàº ðóõó àáî ñòâîðþº 
íåáåçïåêó íà äîðîç³, ³íñïåêòîð 
ç ïàðêóâàííÿ âèêëèêàº ìóí³öè-
ïàëüíèé åâàêóàòîð. Âè÷åðïíèé 
ïåðåë³ê ïðè÷èí äëÿ åâàêóàö³¿ 
òðàíñïîðòíîãî çàñîáó âêàçàíèé 
ó ñòàòò³ 265–4 Àäì³íêîäåêñó.

Ïåðåä öèì ³íñïåêòîð, ó ïðè-
ñóòíîñò³ äâîõ ïîíÿòèõ òà âîä³ÿ 
åâàêóàòîðà, ñêëàäàº àêò îãëÿäó 
òà òèì÷àñîâîãî çàòðèìàííÿ àâòî. 
Ó íüîìó ñëóæáîâåöü âêàçóº äàòó, 
÷àñ, ì³ñöå ïîðóøåííÿ ³ ï³äñòàâó 
äëÿ åâàêóàö³¿; çàïèñóº ñâî¿ äàí³ 
(Ï²Á, ïîñàäó òà ì³ñöå ðîáîòè).

Äî çàâàíòàæåííÿ íà åâàêóàòîð 
³íñïåêòîð ñêëàäàº îïèñ òðàí-
ñïîðòíîãî çàñîáó ïîðóøíèêà: 
òèï, ìàðêà, äåðæàâíèé íîìåð, 
ïåðåë³ê â³çóàëüíèõ óøêîäæåíü.

Ó öüîìó æ àêò³ âïèñóº íàçâó, 
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ òà íîìåð òå-
ëåôîíó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà, ïðåäñòàâíèêè ÿêîãî ïðà-
öþþòü íà åâàêóàòîð³. ¯õí³ äàí³ 
òàêîæ áóäóòü â àêò³, ÿê ³ àäðåñà 
øòðàôìàéäàí÷èêà.

Çàïîâíåíèé àêò ï³äïèñóþòü 
³íñïåêòîð, äâîº ïîíÿòèõ òà ëþ-
äèíà, ÿêà ïðàöþº íà åâàêóàòîð³. 
Äî àêòà çà ìîæëèâîñò³ äîäàºòü-
ñÿ ôîòî ìàøèíè, ÿêó â³äâåçóòü 
íà øòðàôñòîÿíêó.

ДО 1020 ГРИВЕНЬ ЗА ЕВАКУАЦІЮ 
БРАТИМЕ МІСЬКА СЛУЖБА
Наведуть порядок?  Виконком 
міськради 21 січня затвердив порядок 
евакуації машин з вулиць міста. Там 
викладена процедура — від причин 
вивезення на арештмайданчик і 
до алгоритму дій для повернення 
автомобіля. Ще прописані суми, 
які доведеться сплатити, щоб 
повернути свій транспорт

Äàë³ ïðî åâàêóàö³þ àâòî ³í-
ñïåêòîð íåâ³äêëàäíî ³íôîðìóº 
Íàöïîë³ö³þ: ìàº íàçâàòè íîìåð 
çàòðèìàíîãî òðàíñïîðòó, òî÷íèé 
÷àñ éîãî çàòðèìàííÿ òà ì³ñöå 
çáåð³ãàííÿ. À ÿê âîä³é ä³çíà-
ºòüñÿ, ùî éîãî ìàøèíó çàáðàëè 
íà àðåøòìàéäàí÷èê?

— Âîä³¿ ìàþòü çâåðòàòèñÿ 
íà ñïåöë³í³ö³þ 102, äå ¿ì íàäà-
äóòü ³íôîðìàö³þ ïðî ì³ñöå ðîç-
òàøóâàííÿ ìàøèíè, — ïîÿñíþº 
êåð³âíèê â³ää³ëó ïàðêóâàííÿ Ãåí-
íàä³é Áîãóñëàâñüêèé.

ЯК ПОВЕРНУТИ 
Ìàøèíó ïîðóøíèêà áóäóòü 

â³äâîçèòè íà ïîë³öåéñüêèé àðåø-
òìàéäàí÷èê, ùî íà Áîòàí³÷í³é, 
28. Ì³ñüêà âëàäà äîìîâèëàñÿ, 
ùî Íàöïîë³ö³ÿ íàäàñòü ï³âñîòí³ 
ì³ñöü íà ñòîÿíö³. Ëþäèíà, ÿêà 

ïðàöþº íà ñòîÿíö³, ìàº âíåñòè 
äàí³ ïðî çàòðèìàíèé àâòîìîá³ëü 
ó æóðíàë îáë³êó.

Ïîâåðíåííÿ òðàíñïîðòíîãî çà-
ñîáó â³äáóâàºòüñÿ íåâ³äêëàäíî, 
ï³ñëÿ ñïëàòè øòðàôó çà â÷èíåíå 
ïðàâîïîðóøåííÿ òà îïëàòè âàð-
òîñò³ ïîñëóã ç äîñòàâêè, çáåð³-
ãàííÿ ìàøèíè.

ДЕ БУДЕ ОПЛАТА ШТРАФУ?
— Îïëàòà øòðàôó, ïëàòåæ³ 

çà òðàíñïîðòóâàííÿ ³ çáåð³ãàííÿ 
ìàº â³äáóâàòèñÿ íà Áîòàí³÷í³é, 
30. Òàì, çîêðåìà, º ³ áàíê³âñüê³ 
òåðì³íàëè. ×è áóäå çðó÷íî àáî í³? 
Ïèòàííÿ ñåðâ³ñó ïîâèííà áóäå 
çàáåçïå÷óâàòè ïîë³ö³ÿ ÿê áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷ àðåøòìàéäàí÷èêà, — 
â³äïîâ³â Áîãóñëàâñüêèé.

Çàáðàòè ìàøèíó ìîæíà 
çà ïèñüìîâèì çâåðíåííÿì â³ä 

âëàñíèêà (ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷-
íî¿ îñîáè) àâòîìîá³ëÿ; íàëåæíîãî 
êîðèñòóâà÷à (ÿêùî ïðî öþ ëþäè-
íó º â³äîìîñò³ ó äåðæðåºñòð³ ÒÇ); 
âèêîíóþ÷îãî îáîâ’ÿçêè êåð³âíè-
êà þðèäè÷íî¿ îñîáè.

Â³ääàäóòü é çàòðèìàíèé àâòî-
ìîá³ëü íà ³íîçåìí³é ðåºñòðàö³¿, 
ÿêùî áóäå çâåðíåííÿ â³ä ëþäèíè, 
ÿêà ââåçëà ìàøèíó â Óêðà¿íó àáî 
â³ä ëþäèíè, ÿêà êåðóâàëà öèì 
àâòîìîá³ëåì íà ìîìåíò â÷èíåí-
íÿ ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðàö³âíèê 
àðåøòìàéäàí÷èêà ìàº âïèñàòè 
âèäà÷ó àâòî ó æóðíàë îáë³êó ïå-
ðåä éîãî ïîâåðíåííÿì âîä³þ.

СКІЛЬКИ ДОВЕДЕТЬСЯ 
ЗАПЛАТИТИ 

Ðîçì³ðè ïëàòåæ³â çà òðàíñïîð-
òóâàííÿ òà çáåð³ãàííÿ íà àðåø-
òìàéäàí÷èêó ÷èíîâíèêè âçÿ-
ëè ç ì³í³ñòåðñüêèõ íàêàç³â â³ä 

2013 ðîêó ¹ 967/1218/869.
Ïåðåâåçåííÿ àâòî,  âà-

ãîþ äî 2000 ê³ëîãðàì³â — öå 
720 ãðèâåíü. Òðàíñïîðò, âàãîþ 
â³ä äâîõ äî òðüîõ òîíí â³äâåçóòü 
çà 840 ãðèâåíü. À îò íàéäîðîæ-
÷èì áóäå ïåðåâåçåííÿ ìàøèí, 
âàãîþ â³ä òðüîõ òèñÿ÷ ê³ëîãðà-
ì³â — 1020 ãðèâåíü çà ïîñëóãó.

Çáåð³ãàííÿ ìàøèíè íà ñïåö-
ìàéäàí÷èêó çà ïåðø³ ñ³ì ä³á 
êîøòóâàòèìå 144 ãðèâí³ çà äîáó, 
à çà êîæíó íàñòóïíó äîáó, ïî-
÷èíàþ÷è ç âîñüìî¿ — 24 ãðèâí³. 
Óñ³ ö³íè ðàõóâàëè ç ÏÄÂ.

«Ñòðîê çàòðèìàííÿ òðàíñïîðò-
íîãî çàñîáó îá÷èñëþºòüñÿ ç ìî-
ìåíòó ñêëàäåííÿ Àêòà, à ñòðîê 
çáåð³ãàííÿ — ç ìîìåíòó äîñòàâ-
ëåííÿ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó íà 
ñïåö³àëüíèé ìàéäàí÷èê (ñòîÿí-
êó)», — çàçíà÷åíî ó ð³øåíí³ âè-
êîíêîìó.

Машину заберуть, якщо є суттєве перешко-
джання руху або є загроза безпеці на дорозі 
за умови, що автомобіль поставлено на про-
їжджій частині у два та більше рядів. Та якщо 
машина розташована у заборонених ПДР 
місцях зупинки або стоянки. А саме:
а) на залізничних переїздах;
б) на трамвайних коліях;
в) на естакадах, мостах, шляхопроводах і під 
ними, у тунелях;
г) на пішохідних переходах і ближче 10 метрів 
до них з обох боків, крім випадків зупинки 
для надання переваги в русі;
д) на пішохідних переходах і ближче 10 метрів 
до них з обох боків, крім випадків зупинки 
для надання переваги в русі;

ґ) на перехрестях та ближче 10 метрів від 
краю перехрещуваної проїжджої частини 
за відсутності на ній пішохідного переходу, 
за винятком зупинки для надання перева-
ги в русі та зупинки проти бокового проїзду 
на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія 
розмітки або розділювальна смуга;
д) на проїжджій частині, де відстань між 
суцільною лінією розмітки чи протилежним 
краєм проїжджої частини і транспортним за-
собом, що зупинився, менше 3 метрів;
е) ближче 30 метрів від посадкових майданчи-
ків для зупинки маршрутних транспортних за-
собів, а за їх відсутності — ближче 30 метрів від 
дорожнього знака такої зупинки з обох боків;
є) ближче 10 метрів від позначеного місця ви-

конання дорожніх робіт і в зоні їх виконання;
ж) у місцях, де буде неможливим зустрічний 
роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що 
зупинився;
з) ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих 
територій і безпосередньо в місці виїзду;
3) своїм розташуванням робить неможливим 
рух інших транспортних засобів або створює 
перешкоду для руху пішоходів, у тому числі 
осіб з інвалідністю на спеціальних засобах 
пересування та пішоходів із дитячими ко-
лясками;
4) розташовано на виділеній смузі для руху 
громадського маршрутного транспорту;
5) розташовано на позначеній відповідними 
дорожніми знаками та/або дорожньою роз-

міткою велодоріжці;
6) перешкоджає руху або роботі снігопри-
бирального та іншого технологічного кому-
нального транспорту у разі запровадження 
надзвичайного стану або у разі оголошення 
окремої місцевості зоною надзвичайної еко-
логічної ситуації;
7) порушує схему паркування транспортних 
засобів таким чином, що він блокує проїзд 
по двох або більше смугах руху.
У випадках, коли водій присутній на місці по-
дії, евакуація автомобіля-порушника не здій-
снюється. Правоохоронець виписує штраф, 
після чого водій повинен прибрати автомобіль 
з місця, де паркування, зупинка чи стоянка 
заборонені, повідомляють у патрульній поліції.

Причини евакуації 

Міська влада витратила 3,4 мільйона гривень 
на закупівлю евакуатора. Його поставили на баланс КП 
«Архітектурно-будівельний сервіс», якому виконком дозволив 
блокувати колеса та перевозити машини порушників

Ó âèïàäêàõ, êîëè 
âîä³é ïðèñóòí³é 
íà ì³ñö³ ïîä³¿, 
åâàêóàö³ÿ àâòîìîá³ëÿ-
ïîðóøíèêà 
íå çä³éñíþºòüñÿ
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На фейсбук-сторінці кризового 
центру можна знайти інформа-
цію про нагальні потреби при-
тулку. Повідомлення весь час 
оновлюються.
— Крім того, у нас завжди 
є потреба в продуктах і по-
бутовій хімі ї ,  — каже Юлія 
Дякун. — А ще нам потрібні 
канцтовари для д ітей,  бо 
більшість  д іток,  як і  зараз 
у нас живуть — школярі.
Також можна перерахувати 

кошти на рахунок кризового 
центру:
Отримувач: ГО «Кризовий 
центр «Ми поруч» 
код ЄДРПОУ 44044712 
IBAN UA42302689-
00000 26007055358800 
Призначення платежу — бла-
годійна пожертва для Кризо-
вого центру 
Або перерахувати будь-яку 
суму на карту Юлії Дякун: 
4149439316213820 

Як допомогти кризовому центру «Ми поруч» 

ДАРИНА ДІДИК, RIA, (096)9209065 

Ó íîâîìó êðèçîâîìó öåíòð³ 
«Ìè ïîðó÷» ìîæóòü çíàéòè ïðè-
õèñòîê ³ ðîçïî÷àòè íîâå æèòòÿ 
âàã³òí³ æ³íêè é ìàìè ç ä³òêàìè, 
ÿê³ îïèíèëèñÿ ó ñêëàäíèõ æèò-
òºâèõ îáñòàâèíàõ. Çàñíîâíèöÿ 
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Êðè-
çîâèé öåíòð «Ìè ïîðó÷» Þë³ÿ 
Äÿêóí ðîçïîâ³ëà, ùî ïåðø³ äí³ 
ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ âèÿâèëèñü äîñèòü 
ñêëàäíèìè.

— Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî çà öåé 
òèæäåíü ó íàñ áóëî âæå âñå, — 
ãîâîðèòü Þë³ÿ Äÿêóí. — Âñå 
ðîçïî÷àëîñÿ ç òîãî, ùî â³äêðè-
ëèñÿ ìè â îäí³é áóä³âë³, à çàðàç 
ìåøêàºìî â ³íø³é. Ó ïåðøîìó 
áóäèíêó ïðîæèëè ÷îòèðè äí³, àëå 
çðîçóì³ëè, ùî òàì áàãàòî âñüîãî 
íå çðîáëåíîãî, ïðèì³ùåííÿ ïî-
òðåáóº äîäàòêîâîãî ðåìîíòó é 
ìàìàì ç ä³òüìè òàì æèòè íå çî-
âñ³ì çðó÷íî.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, íîâèé áóäèíîê 
âäàëîñü çíàéòè äîñèòü øâèäêî.

— Ìè ïåðå¿õàëè áóêâàëüíî 
íà ï’ÿòèé äåíü: çíîâó ïàêóíêè, 
çíîâó çá³ð ðå÷åé, çíîâó ðîçñòàâ-
ëÿííÿ ìåáë³â ³ îáëàøòóâàííÿ 
ê³ìíàò, — ãîâîðèòü âîíà. — Ïà-
ðàëåëüíî ç öèì ìè âæå ïî÷àëè 
ïðèéìàòè ïåðø³ ðîäèíè.

ЯК ПОТРАПИТИ ДО ЦЕНТРУ?
Äî êðèçîâîãî öåíòðó ìîæíà 

ïîòðàïèòè ð³çíèìè ñïîñîáàìè.
— Ìîæíà ìåí³ òåëåôîíóâà-

òè (0678385579), ìîæíà ïèñàòè 
ó ñîöìåðåæàõ, ìîæíà ïîòðàïè-
òè ÷åðåç ñîö³àëüí³ ñëóæáè (çàðàç 
ó íàñ òðè ðîäèíè, ÿê³ íàïðàâèëè 

ñàìå ñîö³àëüí³ ñëóæáè), — êàæå 
Þë³ÿ Äÿêóí. — Áóäü-ÿêèé êàíàë 
çâ’ÿçêó ä³º, çâåðòàéòåñÿ, ÿ ÷èòàþ 
âñ³ ïîâ³äîìëåííÿ, ñïëþ áóêâàëü-
íî ç òåëåôîíîì ³ âñþäè ç íèì 
õîäæó.

Çàðàç ó öåíòð³ ìåøêàº ñ³ì 
ðîäèí. Á³ëüø³ñòü ñ³ìåé ç Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³, àëå º ðîäèíà 
àæ ç³ Ëüâîâà.

— Áóäèíîê çàïîâíþºòüñÿ äóæå 
øâèäêî, òîìó íàðàç³ â íàñ º ì³ñöå 
ëèøå äëÿ äâîõ ìàëåíüêèõ ðîäèí 
àáî äëÿ îäí³º¿ âåëèêî¿, — ãîâî-
ðèòü Þë³ÿ. — Òà ìè âæå ïî÷àëè 
ñï³âïðàöþ ç ³íøèìè êðèçîâèìè 
öåíòðàìè ïî âñ³é Óêðà¿í³. Öå 
íåîáõ³äíî äëÿ òîãî, ùîá êîëè 
â îäíîìó öåíòð³ çàê³í÷óþòüñÿ 
ì³ñöÿ, àëå ùå º çàïèòè, ìîæíà 
áóëî ìàêñèìàëüíî îïåðàòèâíî 
âëàøòóâàòè ðîäèíó â ³íøèé.

ЖОРСТОКІ І ДОРОСЛІ, І ДІТИ 
Þë³ÿ Äÿêóí ðîçïîâ³äàº, ùî 

á³ëüø³ñòü æ³íîê, ÿê³ çàðàç æèâóòü 
ó öåíòð³ «Ìè ïîðó÷», áóëè æåðò-
âàìè äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà.

— Ñàìå òîìó ìè íå ìîæåìî 
ïóáë³êóâàòè ¿õí³ ôîòîãðàô³¿ àáî 
ôîòîãðàô³¿ ä³òåé. Ìè íå õî÷åìî 
ðîçïîâ³äàòè áàãàòî ïðî íàøèõ 
ìàì, àáè ¿õ íå âèðàõóâàëè, — ïî-
ÿñíþº âîíà. — ª ùå îäíà ïðè-
÷èíà, ÷îìó ìè íå ðîçãîëîøóºìî 
³íôîðìàö³þ ïðî íàøèõ ìåøêàí-
ö³â — íå õî÷åìî, ùîá íà ä³òåé 
â øêîë³ ïîêàçóâàëè ïàëüöåì ÷å-
ðåç òå, ùî âîíè âèìóøåí³ æèòè 
â êðèçîâîìó öåíòð³. ² äîðîñë³ 
ëþäè, ³ ä³òè çàðàç äóæå æîðñòî-
ê³, ìè öå âæå â³ä÷óëè, êîëè ïî-
÷àëè çóñòð³÷àòèñÿ ³ç öüêóâàííÿì 

ВІДКРИЛИ КРИЗОВИЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ВАГІТНИХ І МАМ З ДІТЬМИ 
Благодійність  У Вінниці 17 січня 
відкрився кризовий центр «Ми поруч». 
Там можуть допомогти жінкам, які 
потерпали від домашнього насильства 
або через складні життєві обставини 
опинилися на вулиці. Яким виявився 
перший тиждень роботи центру та як 
жінки можуть туди потрапити?

à â äèòèíè ïîáèòå îáëè÷÷ÿ. Âè-
ÿâèëîñü, öå òàòî áèâ ¿¿ íîãàìè, 
ìåí³ áóëî äóæå âàæêî ñòðèìà-
òèñÿ. Òà é âçàãàë³, ñê³ëüêè ðîê³â 
òè á íå áóâ âîëîíòåðîì ³ íå çà-
éìàâñÿ ïîä³áíèìè ñèòóàö³ÿìè, 
âñå îäíî íå ìîæíà áóòè äî òà-
êîãî ãîòîâèì. Äî òàêîãî ïðîñòî 
íåìîæëèâî çâèêíóòè.

Òàê³ ³ñòîð³¿ çìóøóþòü Þë³þ 
ïðîäîâæóâàòè çàéìàòèñÿ âîëîí-
òåðñòâîì ³ äîïîìàãàòè ëþäÿì, ÿê³ 
öüîãî ïîòðåáóþòü.

— Íàø öåíòð ôàêòè÷íî çàïî-
âíèâñÿ çà ïåðø³ ÷îòèðè äí³. ß í³-
êîëè íå äóìàëà, ùî öå íàñò³ëüêè 
ãëîáàëüíà ïðîáëåìà, ïîêè íå ïî-
÷àëà íåþ çàéìàòèñÿ, — ç³çíà-
ºòüñÿ æ³íêà. — Íàâ³òü ñòðàøíî 
ïîäóìàòè, ñê³ëüêè ùå º æ³íîê, 
ÿê³ íå çâåðòàþòüñÿ ïî äîïîìî-
ãó, ÿêèõ á’þòü, à âîíè çàëèøà-
þòüñÿ, áî ¿ì íåìàº êóäè ï³òè… 
ß áà÷ó, ÿê æ³íêè çì³íþþòüñÿ 
ó íàøîìó êðèçîâîìó öåíòð³ é öå 
äóæå ñèëüíî íàäèõàº. ß áà÷ó, ÿê 
âîíè ïîñì³õàþòüñÿ, ùîñü ðàçîì 
ãîòóþòü íà êóõí³, ÿê ä³òè ñì³-
þòüñÿ, á³ãàþòü, ãðàþòüñÿ. Ó íàñ 
äóæå äîìàøíÿ àòìîñôåðà, ìàìè 

íå ïî÷óâàþòüñÿ òóò ñàìîòí³ìè. ² 
öå äàº ìåí³ ñèëè, áî ÿ ðîçóì³þ, 
íàñê³ëüêè öå ïîòð³áíî.

Þë³ÿ Äÿêóí çàêëèêàº æ³íîê 
íå áîÿòèñÿ ò³êàòè ç ì³ñöÿ, äå ¿ì 
ïîãàíî, ³ íàãîëîøóº, ùî äîìàøíº 
íàñèëüñòâî íå ìàº âèïðàâäàíü.

— Íåìàº ïîÿñíåíü àáî äî-
ïóñòèìèõ îáñòàâèí, àáè ÷îëî-
â³ê âäàðèâ æ³íêó, — ïåðåêîíàíà 
âîíà. — Ðîçìîâè ïðî òå, ùî â³í 
áóâ ï’ÿíèé ÷è ùî öå ñòàëîñÿ îäèí 
ðàç — ëèøå â³äìîâêè. Íàñèëëÿ 
áóäå ïðîäîâæóâàòèñÿ ³ ìîæå ñòà-
âàòè ò³ëüêè ã³ðøå. Ó òàê³é ñèòóà-
ö³¿ íå ïîòð³áíî äóìàòè, ùî íåìàº 
äå æèòè, ùî íå õî÷åòüñÿ çàëè-
øàòè ñâîþ êâàðòèðó, ùî ñóñ³äè 
áóäóòü çàñóäæóâàòè ³ ïë³òêóâàòè 
çà ñïèíîþ. Òóò òðåáà ïðîñòî çà-
áèðàòè äîêóìåíòè, ä³òåé ³ ò³êàòè.

Çâåðòàºòüñÿ Þë³ÿ ³ äî æ³íîê, 
ÿê³ íå çàçíàëè íàñèëüñòâà, àëå 
÷åðåç ïåâí³ îáñòàâèíè îïèíèëèñÿ 
íà âóëèö³ àáî âîêçàë³.

— ßêùî âè çàëèøèëèñÿ áåç 
äàõó íàä ãîëîâîþ — ïîäçâîí³òü 
³ âàì íàäàäóòü äîïîìîãó, — ãî-
âîðèòü âîíà. — Âè íå îäèíîê³ 
ó ñâî¿é á³ä³!

Юлія Дякун: «Я бачу, як жінки змінюються 
в кризовому центрі — і це надихає» 

ï³ä äîïèñàìè íà íàø³é ñòîð³íö³ 
ó Ôåéñáóö³.

Ä³ëèòüñÿ Þë³ÿ Äÿêóí ³ñòîð³ºþ 
îäí³º¿ ìàìè, ÿêà ùå äî îô³ö³éíî-
ãî â³äêðèòòÿ öåíòðó æèëà òàì òðè 
òèæí³, áî ¿é ç äîíüêîþ ïðîñòî 
íå áóëî êóäè ïîäàòèñÿ.

— Öÿ ìàìà çàëèøèëàñÿ çî-
âñ³ì îäíà. Âîíà ïåðåñåëåíêà ç 
Äîíáàñó, à ÷îëîâ³ê çàëèøèâñÿ 
òàì ³, çðîçóì³ëî, íå áåðå æîäíî¿ 
ó÷àñò³ â æèòò³ äèòèíè, — ðîçïî-
â³äàº Þë³ÿ. — Öÿ æ³íêà ïðîáó-
ëà â íàñ òðè òèæí³ é âèð³øèëà, 
ùî äàë³ çìîæå âïîðàòèñÿ ñàìà, 
âîíà çíàéøëà ÿêóñü ðîáîòó é ìè 
¿¿ â³äïóñòèëè. Àëå ñòàëîñÿ òàê, ùî 
âîíà íå âïîðàëàñÿ ³ çíîâó äî íàñ 
ïîâåðíóëàñÿ. Ìè ïðîâåëè ç íåþ 
ñåðéîçíó ðîçìîâó, äîìîâèëèñü, 
ùî âîíà íå ïîñï³øàòèìå, ùî 
äàñòü ñîá³ ÷àñ äëÿ àäàïòàö³¿, ïî-
ïðàöþº ç ïñèõîëîãîì, ìè ðàçîì 
ïîøóêàºìî íîðìàëüíó ðîáîòó, 
äîïîìîæåìî ¿é âïåâíåíî ñòîÿòè 
íà íîãàõ ³ ëèøå òîä³ ìîæíà áóäå 
éòè äàë³.

Þë³ÿ Äÿêóí äîäàº, ùî æ³í-
êà — ñèðîòà, âèõîâàíêà äèòÿ÷îãî 
áóäèíêó, òîìó ¿é ïðîñòî íåìàº 
äî êîãî çâåðíóòèñÿ.

— Âîíà çâèêëà ðîçðàõîâóâàòè 
ëèøå íà ñåáå, — êàæå Þë³ÿ. — 
Ðàçîì ç³ ñâîºþ äîíå÷êîþ «êî÷ó-
âàëà» ïî êâàðòèðàõ, øóêàëà, äå 
äåøåâøå. Îäíèì ñëîâîì, æèòòÿ 
¿¿ ñèëüíî ïîêèäàëî… Òîìó âîíà 
õî÷å âñå çðîáèòè ñàìà é øâèäêî 
ñòàòè íà íîãè, áî õâèëþºòüñÿ, 
ùî â öåíòð³ çàéìàº ÷óæå ì³ñöå. 
Ìè ¿é ïîÿñíþºìî, ùî öå íå òàê 
³ âîíà ö³ëêîì íà ñâîºìó ì³ñö³ é 
òàêîæ çàñëóãîâóº íà äîïîìîãó.

Äîäàìî, ùî ó êðèçîâîìó öåíòð³ 
ç æ³íêàìè ïðàöþâàòèìå ïñèõî-
ëîã, ìîæíà áóäå îòðèìàòè þðè-
äè÷íó äîïîìîãó ³ äîïîìîãó ç 
ïîøóêîì ðîáîòè, â³äíîâëåííÿì 
ïðîôåñ³éíîãî ôàõó àáî ç îòðè-
ìàííÿì íîâî¿ ïðîôåñ³¿.

«ДО ТАКОГО НЕМОЖЛИВО 
ЗВИКНУТИ» 

— ß âîëîíòåð âæå 15 ðîê³â ³ 
ïî÷èíàëà ç äóæå ñòðàøíèõ ðå-
÷åé — ç äèòÿ÷î¿ îíêîëîã³¿, — ðîç-
ïîâ³äàº Þë³ÿ Äÿêóí. — Öå äóæå 
ñòðàøíî, àëå âîíî çàãàðòîâóº. 
Ìîæëèâî, ÿêáè ÿ ï³ä³éøëà ç íóëÿ 
äî ö³º¿ ðîáîòè, òî ìåí³ áóëî á 
çíà÷íî âàæ÷å… Òà é äîñ³ º òàê³ 
³ñòîð³¿, â³ä ÿêèõ ìîðîç øê³ðîþ. 
Äî ïðèêëàäó, êîëè äî íàñ çà¿õà-
ëà ìàìà ç ä³â÷èíêîþ-ï³äë³òêîì, 

– Ä³ì çàïîâíþºòüñÿ 
äóæå øâèäêî, òîìó 
íàðàç³ º ì³ñöå ëèøå 
äëÿ äâîõ ìàëåíüêèõ 
ðîäèí àáî äëÿ îäí³º¿ 
âåëèêî¿, — êàæå Þë³ÿ
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Гіпнотерапевтка та лікарка-психолог Ольга 
Дяченко називає головною причиною піс-
ляпологової депресії гормональні зрушен-
ня в організмі жінки. Іншою причиною є 
соматичні ускладнення. Крім того, є жінки, 
які належать до групи ризику.
— Це жінки, які народжують вперше, які 
мали певні сумніви до вагітності або ж ва-
гітність була не бажаною. Сюди ж можуть 
належати жінки, у яких вагітність протікала 
з ускладненнями, — пояснює Ольга Дячен-
ко. — А ще не варто забувати про спадко-
вий фактор, якщо у когось з рідних були 
депресивні розлади — це теж може стати 
провокуючим фактором.
Після того, як народжується дитина, для 

жінки все змінюється, особливо, коли це 
були перші пологи. Тому мама має звик-
нути до нової ролі 
— Якщо є підвищена тривожність, схви-
льованість, навіть пригніченість, то це 
нормально, якщо цей стан триває не біль-
ше двох тижнів, — зазначає лікарка-пси-
холог. — Але якщо протягом двох тижнів 
від народження дитини післяпологовий 
смуток не проходить або має тенденцію 
до зростання, то треба задуматися про 
післяпологову депресію.
Обов’язково потрібно звернути увагу на ко-
ливання настрою, які переважно проявля-
ються гіпотемією.
— Пригніченість, плаксивість, дратівливість, 

може бути збудливість в емоційних реак-
ціях, подавленість, апатія, — перераховує 
вона. — Втрачається сам інтерес до життя. 
Далі у жінок може виникати відчуття прови-
ни, власної нікчемності або марності, вона 
відчуває себе не спроможною, думає, що 
вона погана мама й взагалі цього не варта.
Показником ймовірної післяпологової 
депресії є відчуженість від близьких лю-
дей. Також у жінки втрачається апетит, 
з’являються розлади сну.
Аби запобігти важким наслідкам, потрібно 
звертатись за допомогою до фахівця ще 
на ранніх етапах депресії.
— Жінка має розуміти, що депресія — це 
не соромно, — запевняє Ольга Дяченко. — 

Це розлад, який важливо вчасно виявити, 
вчасно почати лікувати з фахівцем і тоді, 
як правило, він дуже гарно нівелюється. 
Після цього жінка починає відчувати себе 
гарною людиною, чудовою мамою і може 
насолоджуватись материнством. На більш 
пізньому етапі депресії, коли є, наприклад, 
суїцидальні тенденції, то лікування буде 
трохи важчим і довшим. Але і таку депре-
сію можна лікувати, у деяких випадках 
можливе повне одужання.
Крім професійної допомоги, жінці у ста-
ні післяпологової депресії дуже важливо 
відчувати підтримку, любов і розуміння 
близьких людей та мати можливість при-
діляти час лише собі.

Що треба знати про післяпологову депресію 

ДАРИНА ДІДИК, RIA, (096)9209065 

Â³ííè÷àíêà Îêñàíà ö³ëêîì çà-
äîâîëåíà ñâî¿ì æèòòÿì: ¿é 27 ðî-
ê³â, ìàº äâîõ çäîðîâèõ äîíå÷îê, 
êîõàíîãî ÷îëîâ³êà é íåïîãàíó ðî-
áîòó. Ïðîòå ùå â³ñ³ì ðîê³â òîìó 
âîíà äóìàëà, ùî í³÷îãî õîðîøîãî 
¿é ìàéáóòíº íå ãîòóº.

Ïåðø³ ñèëüí³ õâèëþâàííÿ 
â æ³íêè ç’ÿâèëèñü íà âîñüìîìó 
ì³ñÿö³ âàã³òíîñò³, àëå âîíà ¿ì 
íå íàäàëà îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ.

— ßêîãîñü ðàíêó ïðîêèíó-
ëàñü ïðîñòî â ³ñòåðèö³, — êàæå 
Îêñàíà. — ß çðîçóì³ëà, ùî äóæå 
áîþñü íàðîäæóâàòè, áîþñü òîãî 
áîëþ, ïðî ÿêèé âñ³ ðîçïîâ³äàëè, 
áîþñü, ùî çðîáëþ ùîñü íå òàê 
³ íàøêîäæó äèòèí³. Ç êîæíèì 
äíåì ñòðàõ³â ç’ÿâëÿëîñü âñå á³ëü-
øå: «ßê ÿ áóäó òðèìàòè äèòèíó 
íà ðóêàõ?», «À ùî ÿê ìè ñïàòè-
ìåìî ðàçîì, à ÿ óâ³ ñí³ íà íå¿ 
ïåðåêî÷óñü?», «À ÿê ¿¿ ïðàâèëüíî 
âèõîâóâàòè».

Îñòàíí³ òèæí³ ïåðåä ïîëîãàìè, 
çà ñëîâàìè æ³íêè, áóëè ñïðàâ-
æí³ì êîøìàðîì. Âîíà ìàéæå 
íå ñïàëà, áàãàòî ïëàêàëà ³ ñâà-
ðèëàñü ç ÷îëîâ³êîì.

— ß ïàì’ÿòàþ, ùî ãîâîðè-
ëà òîä³ ïîãàíå. Ùî êðàùå á 
ÿ íå áóëà âàã³òíîþ, ùî öå âñå 
âèíà ÷îëîâ³êà, ùî ÿ í³êîëè 
íå ñòàíó õîðîøîþ ìàìîþ, ùî 
â³í ìåíå ïîêèíå é çíàéäå ñîá³ 
³íøó — íîðìàëüíó, — ä³ëèòüñÿ 

ñïîãàäàìè Îêñàíà. — Òà ïîëîãè, 
ñëàâà Áîãó, ïðîéøëè äîáðå, ìîÿ 
ä³â÷èíêà íàðîäèëàñü çäîðîâîþ.

Êîëè ¿õ ç äîíå÷êîþ Îëåþ âè-
ïèñàëè ç ë³êàðí³ é âîíè ïîâåð-
íóëèñü äîäîìó, ó æ³íêè ïî÷àëèñü 
íîâ³ íàïàäè ïàí³êè.

— Ïåðø³ äí³ ìåí³ áóëî äóæå 
ñòðàøíî, ÿ áîÿëàñÿ áðàòè Îëå÷êó 
íà ðóêè, êîæåí ¿¿ õíèê ñïðèéìà-
ëà íà ñâ³é ðàõóíîê, äóìàëà, ùî 
öå ÿ ùîñü ðîáëþ íå òàê, — ïðî-
äîâæóº Îêñàíà. — À äåñü çà ì³-
ñÿöü ìåí³ ñòàëî ïðîñòî âñå îäíî 
äî âñüîãî. ß ëåæàëà ³ ïëàêàëà. 
Õîâàëàñÿ â³ä ÷îëîâ³êà, ùîá â³í 
öüîãî íå áà÷èâ.

НАДІЯ НА ПОРЯТУНОК 
Îêñàí³ âäàëîñü äîñèòü øâèäêî 

çíàéòè ïñèõîòåðàïåâòà, ÿêèé äî-
ïîì³ã ¿é ïðîéòè ñêëàäíèé øëÿõ 
â³äíîâëåííÿ, ïîëþáèòè ñåáå é 
ïðèéíÿòè ìàòåðèíñòâî. Íàéá³ëü-
øå ¿¿ çàñïîêîþâàëî òå, ùî âîíà 
ïî÷óâàëà ñåáå ó áåçïåö³ é í³õòî 
¿¿ íå çàñóäæóâàâ.

— ß çðîçóì³ëà ãîëîâíå — 
ó ìåíå ïðåêðàñíå æèòòÿ ³ ÿ íå ñà-
ìîòíÿ ó ñâî¿õ ïåðåæèâàííÿõ.

Äî îäóæàííÿ æ³íêà éøëà ïî-
ñòóïîâî, â÷èëàñü ðàä³òè ìàëåíü-
êèì ïåðåìîãàì ³ íå ñîðîìèëàñü 
ãîâîðèòè ïðî ñâî¿ ïî÷óòòÿ. Ìè-
íóëî ùå òðîõè ÷àñó é Îêñàíà ïî-
âåðíóëàñü äî ñåáå ìèíóëî¿, äî ò³º¿ 
ä³â÷èíè, ÿêà õîò³ëà ìàòè äèòèíó 
é îá³öÿëà çàâæäè ¿¿ ëþáèòè.

«Я НІКОЛИ НЕ ЗМОЖУ ПОЛЮБИТИ 
СИНА». ПРО МАМИНІ ДЕПРЕСІЇ 
Здоров’я  Народження дитини — 
справжнє свято для багатьох людей. Проте 
деякі жінки, ставши мамами, замість 
омріяного щастя відчувають пригнічення, 
апатію або роздратування. Журналістка 
RIA поспілкувалася з жінками, які 
пережили післяпологову депресію, та 
з психологинею, яка пояснила, що це 
за стан і як його вилікувати 

— Âñå ñòàëî òàê ïðèðîäíî. 
ß ìàìà — ³ öå ïðåêðàñíî, — ðîç-
ïîâ³äàº âîíà.

ІСТОРІЯ МАМИ З НЕМИРОВА 
Ìîëîäà ìàòóñÿ Àë³íà ïðàöþº 

ïðîäàâ÷èíåþ â Íåìèðîâ³ é ñà-
ìîñò³éíî âèõîâóº ï’ÿòèð³÷íîãî 
ñèíà. Æ³íêà ç³çíàºòüñÿ, ùî 
âàã³òí³ñòü ³ ïåðø³ ì³ñÿö³ ï³ñëÿ 
ïîëîã³â áóëè íàéâàæ÷èìè ó ¿¿ 
æèòò³. Çà äóæå êîðîòêèé ÷àñ 
æèòòÿ Àë³íè ïîâåðíóëîñü ç í³ã 
íà ãîëîâó: ïåðå¿çä ç ìàëåíüêîãî 
ñåëà äî ì³ñòà ðàçîì ç íàðå÷å-
íèì, ïëàíóâàííÿ âåñ³ëëÿ, çðàäà 
êîõàíîãî, ïîâåðíåííÿ äî áàòüê³â, 
ïîçèòèâíèé òåñò íà âàã³òí³ñòü ³… 
íåáàæàííÿ æèòè.

Ä³â÷èíà ðîçïîâ³äàº, ùî â³ä-

÷óâàëà ñèëüíèé ñîðîì ³ äóìàëà 
çðîáèòè àáîðò. Çàïèñàëàñÿ äî ë³-
êàðÿ, àëå â îñòàíí³é ìîìåíò ïå-
ðåäóìàëà.

— ß ïàì’ÿòàþ öå â³ä÷óòòÿ áåç-
âèõîä³. Ìåí³ òðîõè á³ëüøå äâà-
äöÿòè, ðîáîòè íåìàº, ÷îëîâ³êà 
íåìàº, áàòüêè ëåäü çâîäÿòü ê³íö³ 
ç ê³íöÿìè. À òóò ÿ ïîâåðíóëàñü, 
ùå é ç æèâîòîì, — ïîÿñíþº ä³-
â÷èíà. — Äóìàëà, ùî ïîçáóòèñÿ 
äèòèíè â³ä õëîïöÿ-çðàäíèêà — 
íàéêðàùå ð³øåííÿ.

Ïðîòÿãîì âñ³º¿ âàã³òíîñò³ Àë³íà 
â³ä÷óâàëà ñèëüíó ïðîâèíó é ³íîä³ 
äóìàëà ïðî ñìåðòü.

— Ìåí³ áóëî òàê ñîðîìíî, ùî 
ñëîâàìè íå ïåðåäàòè, — ïðè-
ãàäóº âîíà. — Ìåí³ çäàâàëîñü, 
ùî öå âñå ìîÿ âèíà, ùî òàêå 
ìîãëî ñòàòèñÿ ò³ëüêè ç³ ìíîþ. 
Ùî ÿ çãàíüáèëà ñâî¿õ áàòüê³â, 
ñòàëà òÿãàðåì ³ ùî ìåíå í³õòî 
âæå íå ïîëþáèòü. Ïåðåä ñíîì 

äóìàëà, ùî ÿêáè ìåíå íå ñòàëî, 
òî âñ³ì áóëî á ò³ëüêè ëåãøå. Àëå 
äàë³ äóìîê ÿ íå çàõîäèëà.

Æ³íêà áàãàòî ïëàêàëà, ìàéæå 
íå ñïàëà ³ äóæå ìàëî ¿ëà.

— Òî áóëà í³áè íå ÿ, — ãîâî-
ðèòü Àë³íà. — Âñå áóëî, ÿê ó òó-
ìàí³. ß á³ëüøå ëåæàëà â ë³æêó, 
äèâèëàñÿ íà ñòåëþ ³, çäàºòüñÿ, í³ 
ïðî ùî íå äóìàëà, ò³ëüêè çâè-
íóâà÷óâàëà ñåáå, æàë³ëà ³ íåíà-
âèä³ëà.

БОЯЛАСЯ В СИНІ ПОБАЧИТИ 
ЙОГО БАТЬКА 

— ß âæå çíàëà, ùî ìàº áóòè 
ñèí ³ äóæå áîÿëàñÿ, ùî äèâèòè-
ìóñü íà íüîãî, à áà÷èòèìó éîãî 
áàòüêà, — ç³çíàºòüñÿ Àë³íà. — 
Âåñü ÷àñ ïîâòîðþâàëà ñîá³: «ß í³-
êîëè íå çìîæó ïîëþáèòè ñèíà».

Ï³ñëÿ ïîëîã³â ñòàí Àë³íè ïîã³ð-
øèâñÿ. Ó íå¿ ç’ÿâèâñÿ íåêîíòð-
îëüîâàíèé ñòðàõ, áóäü-ÿêèé 

êîìåíòàð áàòüê³â äîâîäèâ äî ³ñ-
òåðèêè, à äèòÿ÷èé ïëà÷ äðàòóâàâ.

— Ó ìåíå ïðîïàëî ìîëîêî, ïî-
÷àëèñü ñèëüí³ ì³ãðåí³, âåñü ÷àñ 
ñòðèáàâ òèñê, ïåðåä î÷èìà âñå 
ïëèâëî. ß á í³êîìó íå ïîáàæàëà 
÷åðåç òàêå ïðîõîäèòè. ² ïîïðè 
öå âñå, ÿ íå õîò³ëà çâåðòàòèñÿ 
ïî äîïîìîãó. Ïîâòîðþâàëà ñîá³, 
ùî ñàìà âèííà ³ ìàþ òåðï³òè, 
à íå æàë³òèñÿ.

— Òàê áóëî ìàéæå ÷îòèðè ì³ñÿ-
ö³, à ÿêùî ðàõóâàòè ùå âàã³òí³ñòü, 
òî á³ëüøå ðîêó ÿ ïðîâåëà â ïåêë³.

Äî ïñèõîòåðàïåâòà Àë³íó çà-
ïèñàâ áàòüêî. Ç òîãî ÷àñó âîíà 
çì³íèëà ê³ëüêîõ ë³êàð³â, «ñèä³ëà» 
íà àíòèäåïðåñàíòàõ ³ çðåøòîþ 
ïåðåìîãëà õâîðîáó, ïðèéíÿëà 
ñèòóàö³þ ³ çàãàëîì ìàòåðèíñòâî. 

— ß ëþáëþ ñèíà âñ³ì ñåðöåì. ² 
í³êîëè íå çìîæó ïðîáà÷èòè ñîá³, 
ÿêîþ áóëà ìàìîþ ó ïåðø³ ì³ñÿö³ 
éîãî æèòòÿ, — äîäàº âîíà.

«Íå çìîæó ïðîáà÷èòè 
ñîá³, ÿêîþ áóëà ìàìîþ 
ó ïåðø³ ì³ñÿö³ æèòòÿ 
ñèíà. Áîþñü, ³ â³í ìåíå 
íå ïðîáà÷èòü, ÿêùî 
ä³çíàºòüñÿ»

СИМПТОМИ, ЩО 
МОЖУТЬ СВІДЧИТИ ПРО 
ПІСЛЯПОЛОГОВУ ДЕПРЕСІЮ

  Постійний сум і 
пригнічений настрій

  Не тішать речі, що колись 
приносили радість

  Порушення сну

  Загальмованість чи 
надмірне збудження

  Почуття провини і 
нікчемності

  Суїцидальні думки

13%

породіль мають 
депресію 

9%

тривожний 
розлад

3-5%

обсцесивно-
компульсивний 

розлад

12%

батьків 
переживають 

вигорання
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Одна з робіт Анатолія Шевчука 
зберігається у колекції депутата 
Асамблеї Лісабона Аліни Холл 
Брейвінк. Її мати українка. Ще в 
радянські часи перебралася до 
Португалії. Там вийшла заміж. 
Аліна народилася у Португалії. 
Працює викладачем одного з уні-
верситетів португальської столиці.
Про пані Аліну Анатолій ді-
знався від рідного брата Віта-
лія. Той проживає у Португалії. 
Розповідь вразила. Депутатка 
добилася виділення в столиці 
Португалії земельної ділянки під 

пам’ятник Шевченку. Причому, 
це місце в центральній частині 
міста. Пам’ятник Кобзареві вже 
встановили за кошти української 
громади.
Аліна Холл разом зі своєю матір’ю 
Людмилою беруть участь у за-
ходах на підтримку України у її 
протистоянні російській окупації 
частини території на Донбасі, ві-
йні з Росією. За її ініціативою одне 
із засідань Асамблеї присвяти-
ли пам’яті жертв Голодоморів в 
Україні.
На концерти за участю україн-

ської громади Аліна приходить 
в українському національному 
вбранні. Читає зі сцени «Заповіт» 
Шевченка: спершу українською, 
потім португальською мовами.
Художнику захотілося подарувати 
такій жінці одну зі своїх картин.
Шкодує, що до Криму не може за-
просити митців, як це було раніше. 
Спогади про щасливі хвилини зу-
стрічей з друзями-художниками 
зігрівають душу митця. Вселяють 
надію на те, що з часом все по-
вернеться на круги своя. Зокре-
ма, і Крим…

Подарунок депутатці з Лісабона 

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Áàãàòî ðîê³â 
Àíàòîë³é Øåâ÷óê 
ïðîæèâàº ó Ñå-
âàñòîïîë³. Çâ³ä-

òè ðîäîì äðóæèíà. Îáñòàâèíè 
ñêëàëèñÿ òàê, ùî ïîòðåáóâàëà 
äîãëÿäó ìàòè äðóæèíè. Çìóøå-
í³ áóëè ïåðå¿õàòè. Ó Ñåâàñòîïîë³ 
Øåâ÷óê îäðàçó çàÿâèâ ïðî ñåáå 
òèì, ùî ïî÷àâ îðãàí³çîâóâàòè 
ìèñòåöüê³ ïëåíåðè. Çàãàëîì äå-
ñÿòü ðàç³â ïðîâîäèâ ¿õ íà áåðåç³ 
ìîðÿ. Îäíî÷àñíî ñàì âè¿æäæàâ 
íà ïëåíåðè, çîêðåìà, äî ð³äíî¿ 
Â³ííè÷÷èíè. Ïðàöþâàâ ó Íåìè-
ðîâ³ íà ç³áðàíí³ õóäîæíèê³â, à òà-
êîæ íà «Êîçàöüê³é ëåâàä³» ï³ä 
Òóëü÷èíîì. Ñàìå òàì, íà «ëåâàä³» 
æóðíàë³ñò RIA ïîçíàéîìèâñÿ ç 
ìàéñòðîì ïåíçëÿ.

РОСІЯНИ ОБІЦЯЛИ «ЗОЛОТІ» 
ГОРИ 

Ï³ñëÿ àíåêñ³¿ Êðèìó ðîñ³ÿíà-
ìè äî â³ííè÷àíèíà ó ìàéñòåðíþ 
ïðèéøëè «ã³íö³». Çàïðîïîíóâàëè 
ïðèºäíàòèñÿ äî ñîþçó õóäîæ-
íèê³â Ðîñ³¿. Îá³öÿëè «çîëîò³» 
ãîðè — ïåðñîíàëüí³ âèñòàâêè 
ó ð³çíèõ ì³ñòàõ, çàïðîøåííÿ 
íà ïëåíåðè òîùî. Àëå ïåðåä òèì 
â³í ìàº çàÿâèòè ïðî ñâ³é âèõ³ä 
ç³ Ñï³ëêè õóäîæíèê³â Óêðà¿íè.

Øåâ÷óê â³äõèëèâ òàêó ïðîïî-
çèö³þ. Ñêàçàâ, ùî íå ìàº íàì³ðó 
ïåðåõîäèòè äî ³íøîãî ñîþçó.

Ùî áóëî äàë³, ñï³âðîçìîâíèê 
íå ñòàâ äåòàë³çóâàòè. Õî÷à ç âèðà-

çó îáëè÷÷ÿ áóëî âèäíî, ùî éîìó 
áóëî ïðî ùî ðîçïîâ³ñòè. Ñêàçàâ, 
ùî ïðàöþº ñàì ïî ñîá³. Ïëåíåð³â 
ó Ñåâàñòîïîë³ óæå äàâíî íå îðãà-
í³çîâóº. Çàòå ñàì ïðîäîâæóº áðà-
òè ó÷àñòü ó òèõ, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ 
ó ð³çíèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè. Ïîáóâàâ 
òàêîæ íà ïëåíåðàõ ó Ñëîâåí³¿, 
Óãîðùèí³, Êèòà¿.

Ó éîãî ðîáîòàõ äîì³íóº ìîð-
ñüêà òåìàòèêà.

— ß ³ìïðåñ³îí³ñò, ïèøó 
íà åìîö³ÿõ, — êàæå ïàí Àíàòî-
ë³é. — ²íêîëè âîíè íàêðèâàþòü, 
ÿê ìîðñüêà õâèëÿ. Òîä³ ðîáîòà 
íàðîäæóºòüñÿ íà îäíîìó äèõàíí³. 
Áóâàº, íàâïàêè, äîâîäèòüñÿ â³ä-
êëàäàòè ðîçïî÷àòå. Ïîò³ì çíîâ 
ïîâåðòàºøñÿ äî ïîëîòíà.

ПИШУ МОРЕ, А ВИХОДИТЬ 
РІЧКА БЕРЛАДИНКА 

Íà çàïèòàííÿ, ÿê ïðàöþâàâ íàä 
öèêëîì «Çèìà â Îáîä³âö³», êàæå, 
ðîáèòè öå áóëî ëåãêî.

— ß âèð³ñ â Îáîä³âñüê³é çèì³, — 
ðîçïîâ³äàº. — Öå áóâ ñïîãàä ïðî 
äèòèíñòâî. Ïðî ñòàâîê á³ëÿ öó-
êðîçàâîäó, äå ãðàëè ç õëîïöÿìè 
â õîêåé, äå êàòàëèñÿ íà êîâçàíàõ. 
Ïàì’ÿòàþ, îäíîãî ðàçó çàéøîâ 
ó øêîëó, íå çí³ìàþ÷è êîâçàí³â. 
Ïåðåïàëî òîä³ òðîõè â³ä äèðåêòî-
ðà. Íîñòàëüã³ÿ çà ð³äíèì ñåëîì, 
áàòüêàìè, äðóçÿìè — òàê³ ïî÷óòòÿ 
îõîïëþâàëè, êîëè ïèñàâ ñåð³þ 
«Çèìà â Îáîä³âö³».

Çàïèòóþ, ÷è ðåàëüíèìè º çî-
áðàæåí³ áóäèíêè, ³íø³ îá’ºêòè.

— Í³, öå íå êîíêðåòí³ õàòè 
äÿäüêà ²âàíà ÷è ò³òêè Ìàð³¿, — 

ЗИМА В ОБОДІВЦІ, А КАРТИНИ 
НАПИСАНІ… В КРИМУ 
Митець в окупації  Серію картин 
під назвою «Зима в Ободівці» представив 
у соцмережі художник Анатолій 
Шевчук. Це спогад про його рідне село 
в Тростянецькому районі. Роботи написані 
в окупованому росіянами Севастополі. 
Як писав їх на відстані і чим займається 
на анексованому Росією півострові?

â³äïîâ³äàº õóäîæíèê. — Öå âñå 
óÿâà, íàâ³ÿíà ñïîãàäàìè. Òàêèìè 
áóëè ñí³ãè ó òîé ÷àñ. Çáåðåãëèñÿ 
çðîáëåí³ êîëèñü äåÿê³ íà÷åðêè. 
Ðåàëüíîþ º ð³÷êà Áåðëàíäèíêà. 
Íà í³é ìè âèðîñëè. Ùîðàçó, êîëè 
ïèøó ìîðå — âèõîäèòü Áåðëàí-
äèíêà. Çíàéîì³ ì³ñöÿ äîòåïåð 
áà÷ó â óÿâ³. 

ШАРЖІ ВЕСЕЛИЛИ БАТЬКІВ 
Ó äèòÿ÷³ ðîêè Àíàòîë³é ìàëþ-

âàâ «ùî áà÷èâ, ³ íà ÷îìó áà÷èâ». 
Ó ñ³ëüñüêîìó Áóäèíêó êóëüòóðè 
ïðàöþâàëè õóäîæíèêè. Ôàðáè, 
ÿê³ çàëèøàëèñÿ, äàâàëè õëîïöåâ³, 
â³í ÷àñòåíüêî «ñòîÿâ ó íèõ íàä 
ãîëîâîþ» ï³ä ÷àñ ðîáîòè.

Ïðîáëåìà áóëà ç ïåíçëèêîì. 
Òàêå â ñåë³ íå ïðîäàâàëè. Õëî-
ïåöü çíàõîäèâ âèõ³ä. Êàæå, áðàâ 
çâè÷àéíèé ñ³ðíèê, ðîçæîâóâàâ 
éîãî  — òàêèé ñ³ðíèê ñëóæèâ 
ïåíçëèêîì. 

Ñòàðøèé áðàò Â³òàë³é áà÷èâ 
öå ³ ï³äñóâàâ ìîëîäøîìó ôàðáè 
àáî îë³âö³.

Ìàëîìó õóäîæíèêó îñîáëèâî 
ïîäîáàëîñÿ ïðèêðàøàòè ìàëþí-
êàìè øê³ëüíó ñò³íãàçåòó. Íàé-
á³ëüø óëþáëåíèì ñòàâàâ Íîâî-
ð³÷íèé âèïóñê.

— Òîä³ äàâàâ âîëþ ôàíòàç³¿! — 
êàæå ñï³âðîçìîâíèê. — Óÿâí³ 
êàðòèíè ñàì³ ïðîñèëèñÿ íà ïà-
ï³ð. Çãàäóâàâ ïðî öå, êîëè ïèñàâ 
ñåð³þ «Çèìà â Îáîä³âö³». 

Îäèí ³ç çîøèò³â õëîïåöü âèêî-
ðèñòîâóâàâ äëÿ ìàëþâàííÿ øàð-
æ³â. Ùîïðàâäà, âîíè íå ñòîñóâà-
ëèñÿ êîíêðåòíèõ ëþäåé. Ïðîñòî 
âèâîäèâ îë³âöåì ñì³øí³ âèðàçè 
îáëè÷÷ÿ. ²íêîëè «ï³äãëÿäàâ» ¿õ 
ó êîãîñü ç ó÷í³â øêîëè, ÷è äî-
ðîñëèõ îäíîñåëüö³â. Àëå íà ìà-

ëþíêàõ í³êîãî ç íèõ íå êîï³þâàâ.
— ßêîñü ïîâåðòàþñÿ äîäîìó, 

÷óþ ÷åðåç äâåð³ ìàìà ç òàòîì 
ñì³þòüñÿ, — ðîçïîâ³äàº Àíàòî-
ë³é. — Äóìàþ, ÷îãî á öå? Çàõî-
äæó, à âîíè ãîðòàþòü ì³é çîøèò 
ç øàðæàìè.

ЕТЮДНИК ВІД ЧЕБИКІНА 
Ç íàðîäíèì õóäîæíèêîì Óêðà-

¿íè íàøèì çåìëÿêîì Àíäð³ºì 
×åáèê³íèì Àíàòîë³é Øåâ÷óê 
ïîçíàéîìèâñÿ ó ð³äíîìó ñåë³. 
Ðåêòîð Àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ ×åáè-
ê³í ïðè¿çäèâ â Îáîä³âêó ç íàãîäè 
îäíîãî ç þâ³ëå¿â Îëåêñè Íîâà-
ê³âñüêîãî. Öå ìèòåöü ç³ ñâ³òîâèì 
³ì’ÿì, ÿêèé íàðîäèâñÿ ó ¿õíüîìó 
ñåë³ ó 19 ñòîë³òò³. Âèäàòíîìó õó-
äîæíèêó â Îáîä³âö³ âñòàíîâè-
ëè ïàì’ÿòíèê. ²í³ö³àòîðîì éîãî 
âèãîòîâëåííÿ áóâ ñòàðøèé áðàò 
Àíàòîë³ÿ — Â³òàë³é.

×åáèê³í îäèí ç ïåðøèõ îö³-
íèâ ðîáîòè Øåâ÷óêà. Ï³äòðèìàâ 
éîãî. Íàäàë³ âîíè íåîäíîðàçîâî 
çóñòð³÷àëèñÿ íà ïëåíåðàõ.

Ó 2012 ðîö³ çàïðîñèâ Àíàòîë³ÿ 
äîºäíàòèñÿ äî äåëåãàö³¿ õóäîæ-

íèê³â, ÿê³ ¿õàëè â Êèòàé. Òàì 
Øåâ÷óê ïðåäñòàâèâ íà âèñòàâö³ 
10 ñâî¿õ ïîëîòåí. Êàæå, âñ³ ðî-
áîòè êèòàéö³ âèêóïèëè. 

Ïåðñîíàëüíó âèñòàâêó Øåâ÷óê 
ïðåäñòàâëÿâ â Àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ. 
Ñõâàëüíî â³äãóêíóâñÿ ïðî éîãî 
ïîëîòíà äîêòîð ìèñòåöòâîçíàâ-
ñòâà Îëåêñàíäð Ôåäîðóê. Ïðè-
ñâÿòèâ íàøîìó õóäîæíèêó âåëèêó 
ñòàòòþ â æóðíàë³ «Îáðàçîòâîð÷å 
ìèñòåöòâî».

Ç âèñòàâêàìè ñâî¿õ ðîá³ò Àíà-
òîë³é Øåâ÷óê ïîáóâàâ ó Ïîëüù³, 
Îá’ºäíàíèõ Àðàáñüêèõ Åì³ðàòàõ, 
Ïîðòóãàë³¿.

Îäíîãî ðàçó â³í âèïàäêîâî 
çóñòð³âñÿ ç Àíäð³ºì ×åáèê³íèì. 
Ñòàëîñÿ öå ïðè â’¿çä³ ó Ñ³ìôå-
ðîïîëü. Îäèí ç íèõ íà àâòîìî-
á³ë³ âè¿æäæàâ ç ì³ñòà, ³íøèé — 
â’¿æäæàâ ó íüîãî. Çóïèíèëèñÿ 
íà ñâ³òëîôîð³ — ³ òîä³ ïîáà÷èëè 
îäèí îäíîãî. Çðîçóì³ëî, áóëî öå 
ùå äî àíåêñ³¿ Êðèìó ðîñ³ÿíàìè. 

×åáèê³í ïîäàðóâàâ òîä³ Øåâ÷ó-
êó åòþäíèê. Àíàòîë³é êàæå, òà-
êèé ïîäàðóíîê ìàéñòðà äîòåïåð 
ç³ãð³âàº äóøó.

Анатолій Шевчук раніше часто бував на пленерах 
в Україні. Такі зустрічі у Севастополі уже давно не організовує 

— ß ³ìïðåñ³îí³ñò, 
ïèøó íà åìîö³ÿõ, — 
êàæå Àíàòîë³é 
Øåâ÷óê. — Іíêîëè 
âîíè íàêðèâàþòü, 
ÿê ìîðñüêà õâèëÿ

Такою залишилася в уяві художника зима в його селі 
Ободівка. Писав рідні зимові пейзажі по пам'яті, у Криму 
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Ïàâë³âêà óâ³-
éøëà äî ñêëàäó 
Êðèæîï³ëüñüêî¿ 
îá’ºäíàíî¿ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè (ÎÒÃ). Ïðî 
òå, ùî ó ñåë³ íå áóäå ñòàðîñòè, 
ì³ñöåâ³ ä³çíàëèñÿ ï³ñëÿ ïåðøî¿ 
ñåñ³¿ äåïóòàò³â îá’ºäíàíî¿ ãðî-
ìàäè. Êàæóòü, ¿ì îá³öÿëè êåð³â-
íèêà ñåëà. ßêáè çíàëè, ùî òàêå 
ñòàíåòüñÿ, ïî¿õàëè á íà ñåñ³þ 
³ äîáèâàëèñÿ âèð³øåííÿ ñâîãî 
ïèòàííÿ.

— Íàì ùå çàäîâãî äî ñåñ³¿ ïî-
îá³öÿëè, ùî áóäå ó íàñ ñòàðîñòà, 
ùî íàøå ñåëî çàñëóãîâóº ìàòè 
ñâîãî ïðåäñòàâíèêà â êåð³â-
íèõ îðãàíàõ ÎÒÃ, — ðîçïîâ³äàº 
â÷èòåëüêà Í³íà Äåéíèê. — Ïðè 
öüîìó íàãàäóâàëè, ùî ó ðîêè 
â³éíè ã³òëåð³âö³ ñïàëèëè Ïàâë³â-
êó äî îñòàííüî¿ õàòè. Óæå çà öå 
äî ïàâë³â÷àí ìàëî áè áóòè îñî-
áëèâå ñòàâëåííÿ â³ä âëàäè. Íà-
ñïðàâä³ í³õòî í³÷îãî íå âèð³øèâ. 
Ìè íå õî÷åìî, ùîá íà Ïàâë³âö³ 
ïîñòàâèëè õðåñò, ÿê öå âæå íà-
ìàãàëèñÿ êîëèñü çðîáèòè âîðîãè. 
Ìè õî÷åìî, ùîá ñåëî æèëî. ßê 
öå çàëèøèòè éîãî áåç êåð³âíèêà?

Ïðåäñòàâíèêè Ïàâë³âêè âè-
ð³øèëè ç’ÿñóâàòè ó êåð³âíèöòâà 
ÎÒÃ, ÷îìó òàê ñòàëîñÿ, ùî ò³ëüêè 
¿õíº ñåëî çàëèøèëîñÿ áåç ñòàðî-
ñòè? ¯çäèëè â Êðèæîï³ëü, ñï³ë-

êóâàëèñÿ ç ñåêðåòàðåì ñåëèùíî¿ 
ðàäè ²ãîðåì Âàñèëèøåíèì òà çà-
ñòóïíèêîì ãîëîâè Âàëåíòèíîþ 
×àáàíþê.

Êàæóòü, ïî¿çäêà í³÷îãî íå äàëà. 
Âèð³øèëè çâåðíóòèñÿ äî ãàçåòè. 
Ïðîñÿòü ðîçïîâ³ñòè ïðî òå, ÿê 
Ïàâë³âêó ïîçáàâèëè ñòàðîñòè.

Ï³ñëÿ òåëåôîííî¿ ðîçìîâè ç 
æóðíàë³ñòîì ïàâë³â÷àíè íàä³-
ñëàëè êîï³þ â³äïîâ³ä³ íà ñâîº 
ïèñüìîâå çâåðíåííÿ. Ï³ä íåþ 
çíà÷èòüñÿ ï³äïèñ êåð³âíèêà ÎÒÃ 
Âîëîäèìèðà Âàñèëèøåíà.

«Ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ ñôîð-
ìîâàíî¿ ãðîìàäè äîñèòü îáìå-
æåí³, ùî íå äàº ìîæëèâîñò³ 
óòðèìóâàòè ðîçøèðåíèé øòàò 
ñòàðîñò òà îáñëóãîâóþ÷îãî 
ïåðñîíàëó, — éäåòüñÿ ó â³äïî-
â³ä³. — Òåðèòîð³àëüíî íàéá³ëüø 
äîñòóïíèì äî Ïàâë³âêè º àä-
ì³í³ñòðàòèâíèé öåíòð Æàáî-
êðè÷, òîìó áóëî ïðèéíÿòî ð³-
øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ îäíîãî 
ñòàðîñòè íà ñåëà Æàáîêðè÷ ³ 
Ïàâë³âêó. Òàêà ïðàêòèêà ñòî-
ñóºòüñÿ íå ëèøå ñåëà Ïàâë³âêà. 

«У ВІЙНУ ПАВЛІВКУ СПАЛИЛИ, 
ТЕПЕР ВЛАДА СТАВИТЬ ХРЕСТ» 
Голос громади  Павлівка — село 
на самому краю Крижопільського 
району. Місцеві кажуть — за горою. Тому 
у зимову негоду залишається відрізане 
від цивілізації. Ні заїхати, ні виїхати. А їм 
навіть старосту не дали. Усі населені 
пункти, де раніше були сільради, мають 
старост, крім Павлівки. Жителі села, які 
звернулися до RIA, просять з’ясувати, 
чому так сталося. Що каже експерт?

Òàê, äî òåðèòîð³¿ â³äàííÿ ñåëà 
Ãîëóáå÷å â³äíîñÿòüñÿ ñåëà Êíÿ-
æà Êðèíèöÿ, Ñîíÿ÷íå, Êðàñíå. 
Äî ñåëà Êðàñíîñ³ëêà — Çåëåíÿí-
êà, Âèãîäà, Çàë³ññÿ».

Â÷èòåëüêà Í³íà Äåéíèê êàæå, 
ùî íàçâàí³ ñåëà çîâñ³ì íåâåëèê³, 
îêðåì³ ç íèõ º õóòîðàìè íà äå-
ê³ëüêà õàò. Äèâóºòüñÿ, ÿê ¿õ ìîæ-
íà ïðèð³âíþâàòè ç Ïàâë³âêîþ?

— Ó íàñ çàâæäè áóëà ñ³ëüñüêà 
ðàäà, — êàæå ñï³âðîçìîâíèöÿ. — 
Ó íàøîìó ñåë³ ìàéæå 400 âè-
áîðö³â. Óñ³õ æèòåë³â ùå á³ëüøå. 
Ìàºìî øêîëó, äèòÿ÷èé ñàäîê… 
Ñòâîðèëè ñàéò â ²íòåðíåò³, äå 
ðîçïîâ³äàºìî ïðî æèòòÿ ñåëà.

— ßêùî íàì ïîÿñíþþòü, ùî 

Ïàâë³âêîþ îï³êóâàòèìåòüñÿ 
ñòàðîñòà ç Æàáîêðè÷à, òî ÷îìó 
çà âåñü ÷àñ ï³ñëÿ âèáîð³â âîíà 
æîäíîãî ðàçó íå áóëà ó íàøîìó 
ñåë³? — ãîâîðèòü ùå îäíà æ³í-
êà, ÿêà ïðîñèòü íå íàçèâàòè ¿¿ 
ïð³çâèùå. — Ìàéæå òðè ì³ñÿö³ 
ìèíóëî â³äòîä³, à ìè ùå íå áà-
÷èëè â ñåáå ñòàðîñòè.

Ñï³âðîçìîâíèöÿ ðîçïîâ³ëà ïðî 
íåäàâí³é âèïàäîê, êîëè â ñåë³ 
ïîìåð îäèíîêèé ÷îëîâ³ê. Êàæå, 
ðàí³øå ç ïèòàííÿìè îðãàí³çàö³¿ 
ïîõîðîíó ëþäè éøëè â ñ³ëüñüêó 
ðàäó. Ïðîñèëè äîïîìîãè. Òåïåð 
äî êîãî çâåðòàòèñÿ? Çíîâó õîäè-
ëè äî êîëèøíüîãî ãîëîâè ñåëà. 
Àëå æ â³í óæå íå ïðè ïîñàä³, ÷èì 

ìîæå äîïîìîãòè? ßêîñü ïîõîâàëè 
÷îëîâ³êà. Ó Êðèæîïîë³ º ðèòó-
àëüíà ñëóæáà. Îäíàê ¿¿ ïîñëóãè 
íå âñ³ì ïî êèøåí³.

— Ï³äîçðþºìî, ùî íàì ïðî-
ñòî ïîìñòèëèñÿ ó òàêèé ñïîñ³á 
çà òå, ùî Ïàâë³âêà ï³äòðèìàëà 
³íøîãî êàíäèäàòà, í³æ òîãî, õòî 
ñòàâ ãîëîâîþ ÎÒÃ, — ðîçïîâ³äà-
þòü ñï³âðîçìîâíèêè. — Íàì ïðî 
öå äàëè çðîçóì³òè ï³ä ÷àñ ñï³ëêó-
âàííÿ ó Êðèæîïîë³ ó ñåëèùí³é 
ðàä³. Ìè íàâ³òü çàïèñàëè ö³ ñëîâà 
íà òåëåôîí.

Òèì ÷àñîì ó â³äïîâ³ä³ ïîñà-
äîâöÿ ñêàçàíî, ùî êåð³âíèöòâî 
ãðîìàäè ç ðîçóì³ííÿì ñòàâèòüñÿ 
äî ïîñòàâëåíîãî ïèòàííÿ.

У Павлівці є і школа, і дитячий садок. Чи тільки від наявності старости 
залежить майбутнє маленьких жителів Павлівки і самого села?

АНДРІЙ КАВУНЕЦЬ, ЕКСПЕРТ 

З ПИТАНЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ, 

РАДНИК ГОЛОВИ ОДА:

— У законі «Про місцеве 
самоврядування» не сказа-
но, скільки старостинських 
округів і старост має бути 

в тій чи іншій громаді. Рада може затвер-
дити старосту хоч у кожному населеному 
пункті округу, а може взагалі не затвер-
джувати жодного. Вона ж визначає межі 
старостинських округів. Все упирається 
у питання фінансування.
Стосовно зауважень жителів села Павлівки, 

що раніше у них була сільська рада, тому те-
пер їм мають призначити старосту, таке не пе-
редбачено законодавством. Тобто, у законі 
не записано, що староста має бути у населе-
ному пункті, де раніше діяла сільська рада.
Староста затверджується сільською, се-
лищною, міською радою на строк її по-
вноважень. Його кандидатуру пропонує 
голова ради. Це визначено згаданим 
вище законом України «Про місцеве са-
моврядування», де також чітко виписано 
повноваження старости і причини його 
можливого звільнення з посади, спосіб 
такого звільнення.

У законі не записано, скільки старост має бути в громаді 

У розмові з журналістом голова Крижо-
пільської ОТГ Володимир Василишен звер-
тав увагу на недостатнє фінансове забез-
печення сформованої громади. За його 
словами, саме це стало причиною того, 
що у Павлівці не призначили старосту.
— Але це не означає, що село залишилося 
поза увагою, — говорить Василишен. — 
Інтереси громади буде представляти ді-
ловод. Він працюватиме на повну ставку. 
Ще півставки виділяємо для працівника, 
який буде вести військовий облік.
Детальніше роз’яснити ситуацію керівник 
громади попросив свою заступницю Ва-

лентину Чабанюк. Зауважив, що саме вона 
безпосередньо спілкувалася з жителями 
села. Бо керівник громади на той час пе-
ребував на лікуванні.
На запитання до пані Чабанюк, чому у Павлів-
ці не староста, а діловод, співрозмовниця від-
повіла без роздумів: «Так вирішили депутати».
За її словами, діловод включений до скла-
ду виконкому ОТГ, братиме участь у сесіях.
— Павлівка не такий вже великий насе-
лений пункт, — каже співрозмовниця. — 
В деяких районах є старости на 4–5 сіл. 
Ми ж Павлівці дали керівника, тільки 
назвали його діловодом.

Так вирішили депутати 

«Íàøå ñåëî — öå 
ê³íåöü ãåîãðàô³¿, à íàì 
ñòàðîñòó íå äàþòü. 
Ìè õî÷åìî, ùîá ñåëî 
æèëî. ßê öå çàëèøèòè 
éîãî áåç êåð³âíèêà?»
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«Êîìàíäà ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é 
«Êîì³òåò áåçïå-
êè ðóõó», «Àãåíòè 

âïëèâó», «Ðåâ³ç³ÿ âëàäè» ³ â³ä ñåáå 
îñîáèñòî, ùèðî â³òàºìî íà÷àëü-
íèêà â³ííèöüêî¿ Ñëóæáè àâòî-
ìîá³ëüíèõ äîð³ã ²ãîðÿ Àëåêñººâà 
ç³ çâ³ëüíåííÿì! Áàæàºìî éîìó 
ãàðíî¿, ð³âíî¿, à ãîëîâíå ÿê³ñíî¿ 
äîðîãè íà ïåíñ³þ, ÿêó áàæàº-
ìî ïðîâåñòè ó âåñåë³é êîìïàí³¿ 
ñë³ä÷èõ ³ ñóää³â», — ïîáà÷èëè ìè 
òàêèé äîïèñ 14 ñ³÷íÿ ó êåð³âíèêà 
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Êîì³-
òåò áåçïåêè ðóõó» Âîëîäèìèðà 
×åðêàñà.

Âæå åêñ-íà÷àëüíèê â³ííèöüêî¿ 
Ñëóæáè àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã ²ãîð 
Àëåêñººâ, íàãàäàºìî, íå âïåðøå 
ïîêèäàº ñâîþ ïîñàäó ç³ ñêàí-
äàëàìè. Àëåêñººâ â 2016 ðîö³ 
íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà Ñëóæáè 
îòðèìàâ äîãàíó â³ä «Óêðàâòîäî-
ðó» çà íåâèêîíàííÿ ñâî¿õ ïðî-

ôåñ³éíèõ îáîâ'ÿçê³â.
Ó æîâòí³ 2016-ãî éîãî çâ³ëü-

íèëè ç ïîñàäè íà÷àëüíèêà 
çà ï. 3 ñò. 40 ÊÇïÏ (ñèñòåìà-
òè÷íå íåâèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ 
íà íüîãî îáîâ’ÿçê³â). Ïðîòå âñ³ 
ö³ ðîêè Àëåêñººâ ñóäèâñÿ çà ïî-
íîâëåííÿ íà ðîáîò³.

— Ìè çíàºìî, ùî Àëåêñººâ 
â³äíîâëþâàâñÿ íà ïîñàäó ÷åðåç 
ñóä. Êåð³âíèöòâî ó Êèºâ³, ïî-
÷èíàþ÷è ç ì³í³ñòåðñòâà ³ çàê³í-
÷óþ÷è ñàìèì «Óêðàâòîäîðîì», 
íå áà÷èëî éîãî ï³ñëÿ çâ³ëüíåí-
íÿ, — ãîâîðèòü Âîëîäèìèð ×åð-
êàñ. — Ïîêè â³í ñóäèâñÿ, íà éîãî 
ì³ñö³ áóâ ²ãîð Êîðîëü÷óê.

²ãîðþ Àëåêñººâó òàêè âäàëîñü 
â³äíîâèòèñü íà ïîñàä³, ³ íàïðè-
ê³íö³ 2019-ãî â³í ïîâåðíóâñÿ 
äî âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â. 
Ïðî òå, ùî â³äïîâ³äíî äî íàêàçó 
«Óêðàâòîäîðó», íà ï³äñòàâ³ ïî-
ñòàíîâè Âåðõîâíîãî Ñóäó, éîãî 
â³äíîâèëè, ÷èòàºìî íà ñàéò³ 
Ñëóæáè.

Àëå âæå ìåíø í³æ çà ð³ê, 
ó æîâòí³ 2020-ãî, éîãî ñï³éìà-

ХАБАРНИКА ЗВІЛЬНИЛИ З ПОСАДИ 
Зміна кадрів  Начальника вінницької 
Служби автомобільних доріг Ігоря 
Алексєєва, який кілька місяців тому 
давав хабар очільнику ОДА у розмірі 
понад чотири мільйони, звільнили 
з посади. Поки на місце Алексєєва 
призначено тимчасово виконуючого 
обов'язки іншого працівника Служби 

ëè íà õàáàð³. Êåð³âíèê ñëóæáè 
àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã ó Â³ííèöü-
ê³é îáëàñò³ ïðîïîíóâàâ î÷³ëüíè-
êó ÎÄÀ õàáàð ðîçì³ðîì ó ïîíàä 
4 ì³ëüéîíè ãðèâåíü. Âèð³øèòè 
ïèòàííÿ éîìó íå âäàëîñÿ — ïî-
ñàäîâöÿ çàòðèìàëè òà îãîëîñèëè 
ï³äîçðó. Ïðîòå çà ê³ëüêà äí³â â³í 
ñïëàòèâ çàñòàâó â ðîçì³ð³ 3 ì³ëü-
éîíè 933 òèñÿ÷³ 800 ãðèâåíü, çà-
çíà÷àþòü â óõâàë³ Âèùîãî àíòè-
êîðóïö³éíîãî ñóäó (ÂÀÊÑ) â³ä 
13 æîâòíÿ. Òðèâàþòü ñë³ä÷³ ä³¿.

— Çðîçóì³ëî, ùî ó íüîãî áóâ 
ðÿä ïðîáëåì â³ä àêòèâ³ñò³â òà 
æóðíàë³ñò³â, àäæå âñ³ ãîâîðèëè, 
ùî â³í íå ã³äíèé ö³º¿ ïîñàäè. 
Öå âñå çàê³í÷óâàëîñÿ òèì, ùî 
ç òèæíÿ â òèæäåíü, ó òîé ÷àñ, 
êîëè â³í õîâàâñÿ íà ë³êàðíÿíîìó, 
ïèñàëè äîãàíè îô³ö³éíî. Ï³ñëÿ 
òðåòüî¿ òàêî¿ äîãàíè éîãî íàðåøò³ 
çâ³ëüíèëè, — êîìåíòóº Âîëîäè-
ìèð ×åðêàñ.

Íà ñàéò³ Ñëóæáè àâòîìîá³ëü-
íèõ äîð³ã ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
áà÷èìî, ùî â. î. íà÷àëüíèêà ïðè-
çíà÷åíî 14 ñ³÷íÿ. Íèì ñòàâ ²ãîð 
Æåáåëåâ. Â³í ç ãðóäíÿ 2017 ðîêó 
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ç 
ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³éíîãî 
óòðèìàííÿ äîð³ã. Ç êâ³òíÿ 2018-ãî 
Æåáåëåâ çàéìàâ ïîñàäó çàñòóï-
íèê íà÷àëüíèêà ç áóä³âíèöòâà òà 
ðåìîíò³â àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã.

Ìè çàòåëåôîíóâàëè ó ïðå-
ññëóæáó Ñëóæáè ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³, íîìåð, ÿêî¿ âêàçàíèé 
íà îô³ö³éíîìó ñàéò³. Âàðòî ñêàçà-
òè, ùî äîäçâîíèòèñÿ òóäè âäàºòü-
ñÿ íå ç ïåðøîãî ðàçó, à êîëè öå 
âäàëîñÿ, ñëóõàâêó ï³äíÿëà æ³íêà, 
ÿêà íå çàõîò³ëà ïðåäñòàâëÿòèñÿ.

— Òàê, ²ãîðÿ Æåáåëåâà ïðèçíà-
÷èëè â. î. 14 ñ³÷íÿ. Â³í áóâ âè-
êîíóþ÷èì îáîâ'ÿçêè ó ÷àñ, ïîêè 
éøëî ðîçñë³äóâàííÿ íàä ïîïåðå-
äí³ì íà÷àëüíèêîì. Â³í ñïðàâëÿ-
ºòüñÿ ç³ ñâî¿ìè îáîâ'ÿçêàìè, òîìó 
éîãî ³ ïðèçíà÷èëè. Ïðèçíà÷àº 
íà÷àëüíèê³â Äåðæàâíå àãåíòñòâî 
àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã Óêðà¿íè, — 
ñêàçàëè íàì ó ïðåññëóæá³.

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Êîì³òåò áåç-
ïåêè ðóõó» Âîëîäèìèðà ×åð-

êàñà, ïðèçíà÷èëè âèêîíóþ÷îãî 
îáîâ'ÿçêè ôîðìàëüíî, áî ïîòð³á-
íî áóëî êîãîñü íàçíà÷èòè.

— ×åñíî êàæó÷è, ÿ íå â³ðþ, ùî 
ó öþ Ñëóæáó ïðèéäå õòîñü ö³ëêîì 
÷åñíèé ³ ïîðÿäíèé, ÿêèé áóäå âñ³ 
ãðîø³ ïóñêàòè ò³ëüêè íà äîðîãè. 
Ïðîòå ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, 
íà ìîþ äóìêó, äîáðå, ùî çì³íþþòü 
Àëåêñººâà. Ìîæå, ìè é ïîìèëÿº-
ìîñÿ, ³ ïðèçíà÷àòü êîãîñü ïîðÿä-
íîãî. Áóäåìî íà öå ñïîä³âàòèñÿ, ÿê 
ì³í³ìóì, — äîäàº ×åðêàñ.

Взяли посадовця «на гарячому». Він пропонував очільнику 
ОДА хабар розміром у понад 4 мільйони гривень 
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Ïîäðóææÿ, ¿õíÿ äîíüêà ç ÷î-
ëîâ³êîì ³ íàâ³òü ÷îòèðèð³÷íèé 
îíóê äîïîìàãàþòü òâàðèíàì 
çíàéòè íîâèé ä³ì, âèêóïîâóþòü 
ó êîëèøí³õ ãîñïîäàð³â çâ³ð³â, 
ïðèðå÷åíèõ íà ñìåðòü, ³ ïðèùå-
ïëþþòü ìàëåíüêèì ãîñòÿì ïðè-
òóëêó ïî÷óòòÿ ëþáîâ³ äî áðàò³â 
íàøèõ ìåíøèõ.

— Íàñ ïî-ð³çíîìó íàçèâàþòü, 
õòîñü êàæå «çîîäâîðèê», õòîñü 
«êîíòàêòíèé çîîïàðê», àëå äëÿ 
íàñ «Ë³ñîâà êàçêà» — öå ïðèòóëîê 
äëÿ çíåäîëåíèõ òâàðèí, ó ÿêèõ 
âæå íå áóëî ìàéáóòíüîãî, — ðîç-
ïîâ³äàº æóðíàë³ñòö³ RIA Íàòàë³ÿ 
Ìàòþùåíêî. — Ìè âçàãàë³ âñå 
æèòòÿ çàéìàºìîñü òâàðèíàì, 
à îñòàíí³ 10 ðîê³â ðîáèìî öå 
ö³ëåñïðÿìîâàíî.

Ðîäèíà óòðèìóº ïðèòóëîê 
ñâî¿ìè ñèëàìè, óñ³ ïðàöþþòü 
íà ðîáîòàõ, à â³ëüíèé ÷àñ ïðè-
ä³ëÿþòü òâàðèíàì. Êîæåí âèâ÷èâ 
ñâî¿ îáîâ’ÿçêè òà ç ëåãê³ñòþ ìîæå 
îäèí îäíîãî çàì³íèòè. Êð³ì òîãî, 
äîíüêà Íàòàë³ — âåòåðèíàð-
êà, òîìó ó ïðèòóëêó ñë³äêóþòü 
çà çäîðîâ’ÿì çâ³ðÿò.

ПОЧАЛОСЯ ВСЕ З СОБАК І 
КОТІВ 

Ïåðøèìè ìåøêàíöÿìè ïðè-
òóëêó áóëè êîòè é ñîáàêè, à çãî-
äîì äî íèõ ïðèºäíàëèñü êîí³, 
ïîí³ òà ÷èìàëî ³íøèõ äèêèõ òâà-
ðèí. Íàðàç³ ó ïðèòóëêó ìåøêàº 
áëèçüêî 200 æèòåë³â.

— Öå ÿêùî ðàõóâàòè ³ òâàðèí, 
³ ïòàõ³â, — ãîâîðèòü Íàòàë³ÿ. — 
Ê³ëüê³ñòü êîòèê³â ³ ïåñèê³â ïî-
ñò³éíî çì³íþºòüñÿ, áî äåêîãî 
ìè çàáèðàºìî ñîá³, à äëÿ äåêîãî 
øóêàºìî ä³ì. Íà ñüîãîäí³ ó íàñ 

º 23 ñîáàêè ³ 15 êîò³â. À ùå òðè 
ëèñè÷êè, äâà ïåñö³, õëîï÷èê ³ ä³-
â÷èíêà ºíîòè-ïîëîñêóíè ³ ÷îòèðè 
ëåëåêè.

À ùå ó ïðèòóëêó äóæå áàãàòî 
ìîðñüêèõ ñâèíîê.

— Áóâàº, ùî ä³òè ï³ñëÿ ñï³ë-
êóâàííÿ ç òâàðèíàìè ïî÷èíà-
þòü ïðîñèòè áàòüê³â êóïèòè ¿ì 
ÿêåñü çâ³ðÿòêî. Ìè çàâæäè ãî-
òîâ³ çðîáèòè òàêèé ïîäàðóíîê, 
êîëè áà÷èìî, ùî ä³òè é äîðîñë³ 
ñïðàâä³ ãîòîâ³ äîãëÿäàòè é äáà-
òè ïðî ìîðñüêó ñâèíêó, — Íà-
òàë³ÿ Ìàòþùåíêî íàãîëîøóº, 
ùî òâàðèí íå ìîæíà áðàòè çà-
ì³ñòü ³ãðàøîê. — Öå äèâîâèæíî, 
ÿê òâàðèíè â÷àòü ä³òåé ëþáîâ³ ³ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³.

ПІДТРИМУЮТЬ ЗВ'ЯЗКИ З 
РОДИНАМИ 

Ïîïðè òå, ùî ïðèòóëîê äëÿ 
òâàðèí çàéìàº âåëèêó òåðèòî-
ð³þ, ïðîñò³ð âñå æ îáìåæåíèé. 
² çàëèøèòè âñ³õ òâàðèí ðîäèíà 
íå ìîæå.

— Ìè íå ïðîñòî òàê â³ääàºìî 
êîòèê³â ³ ñîáà÷îê, à íàìàãàºìîñü 
ðîáèòè ¿ì ùåïëåííÿ. Âàðò³ñòü 
òàêî¿ ïðîöåäóðè êîøòóº äåñü 
250 ãðèâåíü, à, íà æàëü, íå âñ³ 
ëþäè ç ñåëà ìîæóòü ñîá³ öå äî-
çâîëèòè àáî âçàãàë³ íå ðîçóì³þòü, 
äëÿ ÷îãî öå, — êàæå æ³íêà. — 
À ä³â÷àòêàì ùå íàìàãàºìîñü 
ðîáèòè ñòåðèë³çàö³þ âëàñíèì 
êîøòîì.

ª ó ïðèòóëêó ³ òâàðèíè, ÿê³ 
ñâîãî ÷àñó ïîñòðàæäàëè â³ä ëþä-
ñüêî¿ æîðñòîêîñò³. Íàïðèêëàä, 
ïåñèê, ó ÿêîãî íåìàº îäí³º¿ 
ëàïêè é âæå çîâñ³ì ñòàðèé ïåñ, 
ÿêîãî õòîñü âèêèíóâ íà ñì³òíèê. 
Ó íüîãî çëàìàíèé õðåáåò, à ÷åðåç 
â³ê îïåðàö³þ ìîæå íå ïåðåæè-

«ДЕЯКІ ТВАРИНИ РОЗУМНІШІ 
І ДОБРІШІ ЗА БАГАТЬОХ ЛЮДЕЙ» 
Людяність  Наталія Матющенко й 
Едуард Григоров вже 10 років опікуються 
сімейним притулком для тварин «Лісова 
казка». У Хрінівці Іллінецького району свій 
прихисток знайшли сотні тварин, у яких 
до цього майже не було шансів на життя 

òè, òîìó ñ³ì’ÿ Íàòàë³ äîãëÿäàº 
çà íèì, ÿê ìîæå.

Çàáèðàþòü òâàðèí ç ïðèòóëêó 
íå ò³ëüêè îäíîñåëü÷àíè ðîäèíè 
÷è ìåøêàíö³ ²ëë³íö³â, àëå é 
ðîäèíè ç ð³çíèõ ì³ñò Óêðà¿íè. 
Æ³íêà ç³çíàºòüñÿ, ùî âîíè ïðî-
äîâæóþòü ï³äòðèìóâàòè çâ’ÿçêè 
ç íîâèìè âëàñíèêàìè çâ³ðÿò. Òàê 
ìîæíà ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ, ùî òâà-
ðèí ëþáëÿòü ³ îáåð³ãàþòü.

— Êîëèñü íàì ï³äêèíóëè 
êèöþ. Âîíà áóëà äóæå êðàñè-
âà — á³ëåíüêà ç áëàêèòíèìè 
î÷èìà, àëå àáñîëþòíî ãëóõà, — 
ðîçêàçóº Íàòàë³ÿ. — Òîä³ äî íàñ 
ïðè¿õàëè ëþäè ç Îäåñè ³ îäèí 
÷îëîâ³ê ç³çíàâñÿ, ùî ïðîñòî çà-
êîõàâñÿ ó íå¿. Â³í ðîçïîâ³â, ùî 
çàâæäè ìð³ÿâ ïðî êîòà, àëå íå íà-
âàæóâàâñÿ âçÿòè éîãî ó êâàðòèðó. 
Ï³â äíÿ õîäèâ çà ìíîþ, ïðîñèâ, 
àáè ¿¿ â³ääàëè. ² õî÷ öå áóëà ìîÿ 

óëþáëåíèöÿ, ÿ ïîãîäèëàñÿ ¿¿ ïî-
äàðóâàòè. Çàðàç êèöÿ âæå îäåñèò-
êà, ñòàëà ñïðàâæí³ì ÷ëåíîì éîãî 
ðîäèíè. ¯¿ òàì äóæå ëþáëÿòü!

Ç³ ùàñëèâèì ô³íàëîì âè-
ÿâèëàñü ùå îäíà ³ñòîð³ÿ, ÿêîþ 
ä³ëèòüñÿ Íàòàë³ÿ Ìàòþùåíêî. 
Âîíà ç ÷îëîâ³êîì ïîáà÷èëà äâîõ 
öóöåíÿò, ùî á³ãàëè ì³æ ìàøèíà-
ìè íà äîðîç³ ³ ëåäü íå ïîòðàïèëè 
ï³ä êîëåñà.

— Âîíè äî ðóê íå ï³øëè, òî ìè 
êóïèëè ¿ì êîâáàñè é âèð³øèëè 
çàáðàòè äî ñåáå, — ãîâîðèòü æ³í-
êà. — ×îìóñü ïåñèêè âåñü ÷àñ ïî-
âåðòàëèñÿ äî ì³ñöÿ, äå ðàí³øå 
ñïàëè. Ìè ï³øëè çà íèìè é ïîáà-
÷èëè òàì ìàëåíüêå êîøåíÿ. Âîíî 
âæå áóëî â òàêîìó ñòàí³, ùî íà-
â³òü íå ìîãëî ðóõàòèñÿ, ãîëîäíå, 
ó êîðîñò³, ç êë³ùàìè… ² îö³ äâ³ 
ñåñòðè÷êè-ñîáà÷êè ïðèâåëè íàñ 
òóäè, ùîá éîãî âðÿòóâàòè. Ðîçó-
ì³ºòå, ÿêà öå â³ääàí³ñòü!

Íàâ³òü ó ïðèòóëêó ïåñèêè ïðî-
äîâæóâàëè îáåð³ãàòè ñâîþ ïîäðó-
ãó. Ñì³þ÷èñü, Íàòàë³ÿ ðîçïîâ³äàº, 
ÿê âîíè êðàëè ðèáó é á³ãëè ïåðåä 
ãîñïîäàðÿìè, àáè ïåðøèìè íàãî-
äóâàòè êîøåíÿ. Óñ³õ òðüîõ äðóç³â 
âäàëîñÿ ïðèëàøòóâàòè.

ДОВОДИТЬСЯ РЯТУВАТИ 
ТВАРИН ВІД ГОСПОДАРІВ 

— Ìè ïî÷àëè âèêóïîâóâàòè 
ïîí³ ³ êîíåé, ÿê³ ñòàëè íåïî-
òð³áíèìè é ïîìèðàëè ç ãîëî-
äó, — êàæå Íàòàëÿ. — Ïðîêàò 
êîíåé — ñïðàâæíÿ á³äà. ¯õ àáî 
çàãàíÿþòü äî ñìåðò³, àáî ï³ñëÿ 
âñüîãî ï³äïðàâëÿþòü íà á³éíþ.

ßêîñü Íàòàë³ÿ ç Åäóàðäîì ïî-
¿õàëè â Êè¿â ïðèäáàòè ìàëåíüêó 
êàðåòó, ùîá ïîí³ êàòàëè ä³òîê. 
Òàì ïîáà÷èëè ³íøîãî ïîí³, ùî 
ëåäü òðèìàâñÿ íà íîãàõ.

— Ìè îäðàçó êèíóëèñÿ äî âëàñ-
íèö³, çàïèòóâàëè, ÿê æå òàê, ùî 
³íø³ êîí³ ó á³ëüø-ìåíø õîðî-
øîìó ñòàí³, à òóò — êàòàñòðî-
ôà, — ðîçïîâ³äàº âîíà. — À æ³íêà 
ñïîê³éíî ïîÿñíþº, ùî âñ³ ¿¿ êîí³ 
ïðàöþþòü ó ïàðêó, çðàíêó äî âå-
÷îðà êàòàþòü ëþäåé, à ïîí³, âè-
ÿâëÿºòüñÿ, çàðîáëÿº íåäîñòàòíüî. 
Öå ïðîñòî ñòðàøíî!

Ïîäðóææÿ âèêóïèëî ïîí³ é 
çàáðàëî äî ñåáå.

— ß ÷åñíî áîÿëàñÿ, ùî ìè éîãî 
íå äîâåçåìî, — ç³çíàºòüñÿ Íàòà-
ë³ÿ. — ² îñü ìèíóëî òðîõè ÷àñó, 
³ öå âæå í³áè ³íøà òâàðèíà. Â³í 
ó íàñ ³ç çàäîâîëåííÿì êàòàº ä³-
òîê, ìè, çðîçóì³ëî, éîãî íå ïåðå-

íàâàíòàæóºìî ³ çàâæäè âäîñòàëü 
ãîäóºìî. Äîñ³ ã³ðêî äóìàòè, ùî ç 
íèì ìîãëî áóòè ó Êèºâ³.

Ùå îäíîãî ïîí³ âäàëîñü âè-
êóïèòè ç á³îïàðêó.

— Öå ä³â÷èíêà, ó íå¿ ç íàðî-
äæåííÿ ïðîáëåìè ç í³æêàìè ³ 
÷åðåç öå ¿¿ ïëàíóâàëè â³äïðàâèòè 
íà ì’ÿñî, — ãîâîðèòü æ³íêà. — 
Êð³ì íå¿ íàñ ùå ïîïðîñèëè 
âèêóïèòè ìàëåíüêîãî îñëèêà, 
òåæ ä³â÷èíêó. Âîíà âèÿâèëàñü 
íåïîòð³áíîþ ãîñïîäàðÿì. Çâè-
÷àéíî, ìè çàáðàëè îáîõ, çàðàç 
âîíè òàê³ ïîäðóæêè — íå ðîç-
ëèé âîäà.

²íøîãî ìåøêàíöÿ ïðèòóëêó 
ïðèâåçëè íåùîäàâíî ïðàö³âíèêè 
ïîë³ö³¿. Äèêîãî êîçëèêà çàáðàëè 
â³ä ãîñïîäàð³â-ïèÿê³â, ÿê³ ç íèì 
íå äóæå äîáðå ïîâîäèëèñü ³ âåñü 
÷àñ òðèìàëè íà öåïó.

Ç Ïîä³ëüñüêîãî çîîïàðêó âè-
êóïèëè ëàìó, ÿêó íå ïðèéíÿëè 
³íø³ òâàðèíè. Ó «Ë³ñîâ³é êàçö³» 
ëàìà æèâå ç êàìåðóíñüêèìè êî-
çàìè, ÿêèõ äáàéëèâî ãð³º ï³ä ÷àñ 
ìîðîç³â.

Ëèñèöü ³ ïåñö³â ïîäðóææÿ 
çàáðàëî ç îäí³º¿ çâ³ðîôåðìè, 
à ºíîòîâèäíó ñîáàêó âðÿòóâàëè 
ç ïðèòðàâî÷íî¿ ñòàíö³¿.

— Ïðèòðàâî÷í³ ñòàíö³¿ — öå 
ñìåðòíèé âèðîê äëÿ òâàðèí. Ñî-
áàêà âåñü ïîðâàíèé ³ äî ö³º¿ ïîðè 
í³êîìó íå äîâ³ðÿº, äóæå âñüîãî 
áî¿òüñÿ, — ç ñóìîì ðîçïîâ³äàº 
æ³íêà. — Ìè íàìàãàºìîñü âèêó-
ïîâóâàòè âñ³õ òâàðèí, íà ñê³ëüêè 
íàì äîçâîëÿþòü êîøòè.

— Ми дуже вдячні всім, хто допо-
магає притулку. Приїхати до нас, 
поспілкуватися, погладити тварин 
можна цілком безкоштовно. Та ба-
гато хто привозить із собою сма-
колики для наших мешканців, — 
говорить Наталія Матющенко.
Привозити в притулок можна 
майже будь-які продукти: морк-
ву, капусту, буряки, зерно, сухі 
корми, сіно і так далі. А от від 
хліба й ласощів з цукром краще 
відмовитись. Вони не дуже ко-

рисні для тварин.
Наостанок Наталія Матющенко 
зізнається, що любов до тварин і 
вдячність людей надихають її та ро-
дину продовжувати рухатися далі 
й допомагати приреченим звірям.
— Деякі тварини розумніші за де-
яких людей, — говорить жінка. — 
Я думаю, що саме у тварин нам, 
людям, потрібно вчитися людя-
ності. Вони вміють допомагати 
одне одному і точно розуміють, 
коли їхнім побратимам ця допо-

мога потрібна.
Крім того, великим стимулом 
не зупинятися Наталія називає 
маленьких гостей притулку. Каже, 
що дитячі очі, наповнені захватом 
і любов’ю, якнайкраще показу-
ють, що все не дарма.
Усі охочі можуть допомогти при-
тулку, кошти підуть на лікування, 
щеплення та стерилізацію.
Карта: 5168 7574 1925 6427 
Одержувач: Гаврилюк Наталія 
(донька Наталії Матющенко) 

Натхнення працювати далі 

У притулку Наталії Матющенко й Едуарда Григорова 
близько 200 тварин. Є коні, поні, лама, еноти-полоскуни 
та багато інших 

«Ãîëîâíà ³äåÿ íàøîãî 
ïðèòóëêó, àáè ä³òè é 
äîðîñë³ â³ä÷óëè ëþáîâ 
³ äî äîìàøí³õ, ³ äî 
äèêèõ òâàðèí. І êðàùå 
ñòàâèëèñÿ äî íèõ»
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АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 

RIA, (067)4333535 

Òðîõè á³ëüøå 
500 êë³í³÷íèõ äî-
ñë³äæåíü íà ñüî-
ãîäí³ ïðîâîäÿòüñÿ 

â Óêðà¿í³. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, Í³-
ìå÷÷èíà ïðîâîäèòü ìàéæå 19 òè-
ñÿ÷ äîñë³äæåíü, Âåëèêîáðèòàí³ÿ 
³ Ôðàíö³ÿ ìàéæå ï’ÿòü òèñÿ÷, 
Øâåéöàð³ÿ òà Óãîðùèíà á³ëüøå 
äâîõ òèñÿ÷, à Ïîëüùà 3,5 òèñÿ÷³.

Âåñü ñâ³ò ââàæàº êë³í äîñë³äæåí-
íÿ íàéêîðîòøèì øëÿõîì äî ³ííî-
âàö³éíèõ ë³ê³â, à ìè ïðîäîâæóºìî 
æèòè ì³ôîì ïðî äîñë³äè íàä ëþäü-
ìè. Íå âñ³. Òîìó ùî ç³ ñêðèïîì, 
àëå öÿ ãàëóçü ìåäèöèíè âñå æ 
òàêè ìàº ì³ñöå áóòè. ² ïàö³ºíòè ç 
ð³çíèìè õâîðîáàìè (êàðä³îëîã³ÿ, 
íåâðîëîã³ÿ, ïñèõ³àòð³ÿ, ïóëüìîíî-
ëîã³ÿ…) áåðóòü ó÷àñòü â êë³í³÷íèõ 
äîñë³äæåííÿõ. Òà íàéá³ëüøèé â³ä-
ñîòîê ïðèïàäàº íà îíêîëîã³þ.

МОЖЛИВІСТЬ ВИЖИТИ 
Çà ñëîâàìè Îêñàíè Ìàøåâ-

ñüêî¿, îíêîëîãà Ïîä³ëüñüêîãî 
ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó, äëÿ îí-
êîõâîðèõ ó÷àñòü ó êë³í³÷íèõ äî-
ñë³äæåííÿõ ³íêîëè ºäèíà ìîæ-
ëèâ³ñòü âèæèòè.

— Çîêðåìà òîìó, ùî, íàïðè-
êëàä, â îíêîëîã³÷íèõ ïðîòîêîëàõ 
í³êîëè íå áóâàº ïëàöåáî (â ³í-
øèõ ãàëóçÿõ ïëàöåáî ìîæå áóòè 
50%), — ãîâîðèòü ë³êàð. — Òàê³ 
ïàö³ºíòè ë³êóþòüñÿ àáî ñòàí-
äàðòíîþ õ³ì³îòåðàï³ºþ, àáî õ³-
ì³îòåðàï³ºþ ç ïðåïàðàòàìè, ÿê³ 
äîñë³äæóþòüñÿ, àáî ëèøå ïðåïà-
ðàòàìè, ÿê³ ìàþòü äîêàçîâó áàçó.

Ë³êàð êàæå, ùî îíêî äîñë³-
äæåíü çàðàç äóæå áàãàòî, ëèøå 
çà ð³ê çàõîäèòü 40–50. ²íôîð-
ìàö³þ ïðî íèõ ìîæíà ïî÷èòàòè 
íà ñàéò³ clinicaltrials.dec.gov.ua, àáî 
íà ñàéò³ ÌÎÇó â ï³äðîçä³ë³ êë³í³÷-
í³ äîñë³äæåííÿ. Êë³í äîñë³äæåííÿ 
â îíêîëîã³¿, â îñíîâíîìó ïîêðèâà-
þòü ÷åòâåðòó ñòàä³þ, ³íêîëè òðåòþ. 
Òîìó ùî âîíè íå îïåðàáåëüí³, ¿õ 
ìîæíà ë³êóâàòè ëèøå õ³ì³îòåðà-
ïåâòè÷íèì ìåòîäîì, àáî ïðîìå-
íåâî, àáî êîìá³íîâàíî.

— Íàïðèêëàä, â íàñ º ïàö³ºíòè 
ç 4 ñòàä³ºþ ðàêó ëåãåí³â, ÿê³ ë³êó-
þòüñÿ çà ïðîòîêîëîì êë³í³÷íèõ 

äîñë³äæåíü âæå 6 ðîê³â, — ãîâî-
ðèòü îíêîëîã. — Âîíè æèâóòü ïî-
âíîö³ííèì æèòòÿì, ïðàöþþòü, 
ñòâîðþþòü ñ³ì’¿. Îòðèìóþòü ö³ 
ïàö³ºíòè ïðåïàðàò ðàç íà òðè 
òèæí³ (àáî ÷îòèðè çàëåæíî â³ä 
òîãî, ÿê ñåáå ïî÷óâàþòü). ² öå 
íàäèõàº.

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, ùîá ñòàòè 
ó÷àñíèêîì êë³í³÷íîãî äîñë³äæåí-
íÿ, â ïàö³ºíòà ìàº áóòè â³äïîâ³ä-
íèé ä³àãíîç ³ â³í ìàº â³äïîâ³äàòè 
ïåâíèì ïàðàìåòðàì. Íà âèùåâêà-
çàíîìó ñàéò³, äî ðå÷³, ìîæíà ïî-
äèâèòèñü ö³ ïàðàìåòðè, à òàêîæ 
ïåðåë³ê êë³í³ê, äå ïðîâîäÿòü òàê³ 
äîñë³äæåííÿ, òóäè ìîæíà òåëåôî-

ЧИ ВАРТО САХАТИСЯ ВІД КЛІНІЧНИХ 
Вибір  Коли серйозна хвороба обирає 
вас, є кілька варіантів боротьби. Купувати 
найкращі ліки і лікарів. Сподіватись 
на держпрограми. Хоча найбільш очевидний 
для хворих всього світу і чомусь не надто 
привабливий для нас — клінічні дослідження

ë³êàð. — Àëå õî÷à á ñòàíäàðòíó õ³-
ì³îòåðàï³þ ïàö³ºíòè îòðèìóþòü.

Çà ñëîâàìè Îêñàíè Ìàøåâ-
ñüêî¿, º ïàòîëîã³¿, íàïðèêëàä, ðàê 
íèðêè, ÿê³ ìîæíà ë³êóâàòè ëèøå 
òàðãåòíîþ òåðàï³ºþ (â³ä õ³ì³¿ í³-
ÿêîãî òîëêó), àëå öå êîøòóº â³ä 
50 òèñ. ãðí íà ì³ñÿöü. ² öå ñòàº 
ïðîáëåìîþ ïàö³ºíòà, òîìó ùî 
äåðæàâà âèð³øèòè ¿¿ íå âçìîç³. 
Õî÷à â ³íøèõ êðà¿íàõ âñå âèð³-
øóºòüñÿ ìåäè÷íîþ ñòðàõîâêîþ. 
Â íàñ íàâ³òü çà íàÿâíîñò³ òàêî¿, 
äëÿ á³ëüøîñò³ îíêîëîã³÷íèõ ïðå-
ïàðàò³â âîíà íå ñïðàöþº.

— Òîìó ùî á³ëüø³ñòü ïðåïà-
ðàò³â, ÿê³ ä³éñíî ïîòð³áí³ ³ äî-
ïîìîæóòü ëþäèí³, íå âõîäÿòü 
â ñïèñêè, ñõâàëåí³ ÌÎÇîì, ÿê 
æèòòºâî íåîáõ³äí³, — ðîçïîâ³äàº 
ë³êàð. — Òîáòî ¿õ ââîçÿòü, ¿õ êó-
ïóþòü, àëå, íà äóìêó åêñïåðò³â, 
âîíè íå º ïðåïàðàòàìè ïåðøî¿ 
íåîáõ³äíîñò³, òîìó ¿õ íå ðå³ìáóê-
ñóþòü. ² â òàêèõ âèïàäêàõ äëÿ 
ïàö³ºíò³â êë³í³÷í³ äîñë³äæåííÿ, 

öå ïðîñòî âèá³ð æèòòÿ. À ùå öå 
åêîíîìèòü ãðîø³, öå ìîæëèâ³ñòü 
æèòè ïîâíîö³ííî. ² íàâ³òü ÿêùî 
º ïîá³÷íà ä³ÿ â³ä ïðåïàðàò³â, ç 
íåþ íàáàãàòî ëåãøå âïîðàòèñü, 
àí³æ ç õâîðîáîþ.

ПАЦІЄНТИ І КЛІНІЧНІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

— Êîæåí ð³ê, â òðàâí³, â ì³ñò³ 
×³êàãî ðîçïî÷èíàºòüñÿ öèêë êîí-
ãðåñ³â, íà ÿêèõ ïðåçåíòóþòüñÿ óñ³ 
êë³í³÷í³ äîñë³äæåííÿ, — ðîçïîâ³äàº 
ë³êàð. — Àìåðèêàíö³ â öüîìó ïëàí³ 
ïîïåðåäó âñ³º¿ ïëàíåòè, â íèõ ïðî-
òîêîëè ë³êóâàííÿ îíîâëþþòüñÿ ÷è 
íå êîæåí ì³ñÿöü. Êð³ì òîãî, òàì 
äóæå áàãàòî ïðîòîêîë³â, äå ÷³òêî 
ïðîïèñàíå ë³êóâàííÿ, íàïðèêëàä, 
ðîçïîâñþäæåíèõ ïóõëèí, ³ îäíèì ç 
ïóíêò³â ë³êóâàííÿ — ðåêîìåíäàö³ÿ 
ó÷àñò³ â êë³í³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ. 
À ïðè ð³äê³ñíèõ ïóõëèíàõ ó÷àñòü 
â êë³í³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ ñòî¿òü 
ï³ä «íîìåðîì îäèí» â ðåêîìåí-
äàö³ÿõ ë³êóâàííÿ.

Безпека пацієнта гарантується протоко-
лом клінічного дослідження. Там деталь-
на інформація про умови майбутнього 
випробування: результати доклінічних 
досліджень, 
параметри відбору пацієнтів, нагляд 
за пацієнтом після дослідження, коли 
він припинить приймати препарат. Клі-
нічне дослідження не починається без 
висновку локальної етичної комісії ме-
дичного закладу, де планується прове-

дення такого випробування. А ще після 
того, як з пацієнтом укладуть договір про 
страхування життя і здоров’я, клінічне 
випробування можна розпочинати.
Проведення клінічного випробування 
регулярно перевіряє Державний екс-
пертний центр. Якщо випробування 
не відповідає заявленим при отриман-
ні дозволу документам, то дослідження 
призупиняють до усунення недоліків або 
повністю припиняють його проведення.

Що гарантує безпеку клінічних досліджень для пацієнтів 

На сайті Державного експертного центру 
можна побачити перелік клінічних дослі-
джень, які зараз проводяться в Україні. Також 
назву дослідження, місце його проведення, 
назву та країну організатора, перелік дослі-
джуваних лікарських засобів та їхню лікар-
ську форму та дозування. На сайті clinicaltrials.
dec.gov.ua. у реєстрі можна знайти інфор-
мацію про конкретне захворювання, місця 
проведення дослідження, препарати — кон-
кретні ліки, стан проведення дослідження.

Кожна людина може самостійно обрати клі-
нічне випробування, у якому бажає взяти 
участь, та місце його проведення. Їх прово-
дять у будь-яких лікувально-профілактичних 
закладах, які мають необхідну клінічну базу 
та медичний персонал з потрібною квалі-
фікацією.
Найчастіше клінічні дослідження проводять-
ся в обласних та міських лікарнях, клініках 
науково-дослідних інститутів, на клінічних 
базах кафедр медичних університетів.

Як дізнатися про клінічне дослідження 

Â ÑØÀ ïðè ð³äê³ñíèõ 
ïóõëèíàõ ó÷àñòü â 
êë³í³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ 
ñòî¿òü ï³ä «íîìåðîì 
îäèí» â ðåêîìåíäàö³ÿõ 
ë³êóâàííÿ ðàêó

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 210104

íóâàòè, äîìîâëÿòèñü ïðî çóñòð³÷. 
Ó Â³ííèö³ ìîæíà çâåðíóòèñÿ 
äî îáëàñíîãî îíêîäèñïàíñåðó.

КІЛЬКІСТЬ ПАЦІЄНТІВ 
ОБМЕЖЕНА?

Çà ñëîâàìè Îêñàíè Ìàøåâ-
ñüêî¿, ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â äëÿ 
êë³í³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ³íêîëè 
ìîæå áóòè íåîáìåæåíîþ, àëå îá-
ìåæóâàòè ìîæóòü ó ÷àñ³.

— Íàïðèêëàä, ìè ìîæåìî íà-
áèðàòè ïàö³ºíò³â ëèøå ï³âðîêó, 
àëå ÿêùî çàãàëüíèé ïóë ó÷àñ-
íèê³â íà öå äîñë³äæåííÿ ìàº 
ñêëàäàòè 500 îñ³á (³íîä³ íàáèðàº 
âåñü ñâ³ò), âñå â³äáóâàºòüñÿ äóæå 
øâèäêî, — êàæå ë³êàð. — Çíîâó æ 
òàêè çàëåæèòü â³ä òîãî, ÿêèé ïà-
ö³ºíò, ÿêà íîçîëîã³ÿ. Â íàñ çàðàç 
º ïðîòîêîë ïî ðàêó ïå÷³íêè, òà-
êèõ ïàö³ºíò³â â ñâ³ò³ äóæå ìàëî, 
òîìó ³ íàáèðàòèñü âîíè áóäóòü 
äîâãî. Äî ðå÷³, ïàö³ºíòè, ÿê³ ìà-
þòü äîâîë³ ð³äê³ñíó ôîðìó ðàêó, 
ÿê ïðàâèëî, ³ ïîïàäàþòü â ïðî-
ãðàìè äîñë³äæåíü. Õî÷à ñïî÷àòêó 
âîíè, çâ³ñíî, ïîõîäÿòü ïî ð³çíèõ 
ë³êàðÿõ, àëå âñå îäíî ïîâåðòàþòü-
ñÿ äî êë³í äîñë³äæåíü. Òàêîæ º 
ïðîòîêîëè íà äîñë³äæåííÿ ðàêó 
ëåãåíü, ìîëî÷íî¿ çàëîçè, êèø-
ê³âíèêà, øëóíêà.

ОКРІМ КЛІН ДОСЛІДЖЕНЬ 
Íå âñ³ ìîæóòü ïîòðàïèòè 

äî ïðîãðàìè êë³í³÷íèõ äîñë³-
äæåíü, ÿêùî, íàïðèêëàä, ó ïà-
ö³ºíòà ðîçïîâñþäæåíà ôîðìà 
ðàêó. Òîìó òàêèì ïàö³ºíòàì äî-
ïîìàãàº ïðîãðàìà çàáåçïå÷åííÿ 
â³ä Íàö³îíàëüíî¿ ñëóæáè çäîðîâ’ÿ 
Óêðà¿íè (ÍÇÑÓ).

— Öÿ ïðîãðàìà, â ïðèíöèï³, 
ïðàöþº, çà ðàõóíîê íå¿ ïàö³ºíòè 
îòðèìóþòü á³ëüø³ñòü õ³ì³îòåðà-
ïåâòè÷íèõ ïðåïàðàò³â. Õî÷à â íàñ 
íåìàº òàðãåòíî¿ òåðàï³¿ (ïðè-
ö³ëüíà òåðàï³ÿ, êîëè ïðåïàðàòè 
ä³þòü ëèøå íà õâîð³ êë³òèíè), 
íåìàº â íàñ ³ìóíîòåðàï³¿, òîìó 
ùî öå ñòðàøíî äîðîãî, ³ äåðæàâà, 
íà æàëü, íå ìàº ìîæëèâîñò³ â³ä-
øêîäóâàòè âàðò³ñòü, — ãîâîðèòü 

КЛІНІЧНІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ, 

ЯКІ НА СЬОГОДНІ 
РОЗПОЧАТІ 
В УКРАЇНІ

24
Кардіологія

26
Гематологія

27
Психіатрія

36
Ревматологія

40
Неврологія

146
Онкологія

42
Гастроентерологія

118
Інші профілі

17
Пульмо -
нологія

17
Гастроен-
терологія/
проктологія

19
Ендокринологія
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РЕКЛАМА

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ 
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Гіперплазія ендометрію 
Що це? Чому виникає і як перебігає? 
В чому її можливі ризики. І яким є необ-
хідне лікування?
Отже!
Гіперплазія ендометрію — це патологія 
слизової оболонки матки, яка характери-
зується прогресуванням проявів від простої 
гіперплазії до атипових передракових станів 
ендометрію і розвивається на тлі абсолютної 
чи відносної гіперестрогенії.
Звучить заплутано та складно, тому спробує-
мо пояснити детальніше.
Матка — це орган, який має 3 шари: серозна 
оболонка, міометрій (м'язовий шар) та 
ендометрій. Ендометрій — це внутрішній 
функціональний шар, в якому щомісяця від-
буваються циклічні зміни, що проявляються 
його потовщенням. Товщина ендометрію 
щомісяця наростає від 1–2 мм до 15–16 мм 
і завершується цей цикл відшаруванням 
ендометрію — менструацією (у випадку, коли 
не настає вагітність).
Трансформація і потовщення ендометрію 
відбувається на фоні циклічних коливань 
гормонів — естрогену та прогестерону. 
У першу фазу циклу — підвищений рівень 
естрогену забезпечує проліферацію ендо-
метрію. У період овуляції відбувається зміна 
переваги гормонів — підвищується рівень 
прогестерону — це викликає секреторні 
зміни ендометрію.
У випадку наявності абсолютного підвищен-
ня естрогену в крові (при нормальному рівні 
прогестерону) або відносного (підвищений 
рівень естрогену на фоні зниженого рівня 
прогестерону) — починається надмірна 
стимуляція залоз ендометрію — вони ростуть 
і, відповідно, товщина ендометрію теж зрос-
тає. Потовщений ендометрій вже не відпо-
відає фазі менструального циклу.
Гіперплазія ендометрію, як вже згадувалось, 
може бути не атиповою, та з ознаками атипії.
Як може себе проявляти гіперплазія ендо-
метрію?
У більшості випадків з'являються аномаль-
ні маткові кровотечі. Міжменструальні 
кров'янисті виділення різної інтенсивності 
в різні фази менструального циклу, рясні і 

тривалі менструації, або кровотечі в менопа-
узі. У випадку наявності подібних симптомів 
варто одразу звертатись на прийом до гіне-
колога. Кровотечі нерідко супроводжуються 
ниючими болями внизу живота різної 
інтенсивності.
Орієнтиром до підозри гіперплазії ендоме-
трію є УЗД органів малого тазу, та підста-
вою до встановлення діагнозу визначеної 
гіперплазії є гістологічне дослідження тканин 
ендометрію. Забір матеріалу, тобто ендоме-
трію, можна провести шляхом пайпель-біо-
псії, вакуум-аспірації чи гістероскопії.
Лікування буде залежати від виду виявленої 
гіперплазії та віку пацієнтки. У випадку 
наявності простої гіперплазії ендометрію, 
в якої дуже низькі ризики малігнізації, як 
правило, рекомендується медикаментоз-
на терапія із застосуванням прогестагенів 
(внутрішньоматкова система чи таблетовані 
препарати — підбирається індивідуально) з 
обов'язковим контролем біопсії ендометрію 
на фоні лікування та після його закінчення. 
Лише за неефективності консервативного лі-
кування, вкрай рідко, розглядається питання 
оперативного втручання.
У випадку наявності атипової гіперплазії 
ендометрію — ризики малігнізації значно 
вищі, тому перевага тут буде у хірургічних 
методах лікування.
Однак! Тактика залежатиме також від віку 
і репродуктивних планів пацієнтки. Якщо 
пацієнтка молодого віку і має ще плани 
на вагітність та народження дитини — мож-
ливою є медикаментозна терапія з більш 
частим контролем біопсії ендометрію.
Тема, звичайно, не дуже проста, та в команді з 
лікарем, якому довіряєте, неодмінно знайдеть-
ся правильний шлях вирішення проблеми!

486367

Медичний центр «Альтамедика» 
Вінниця, вул. М. Литвиненко-
Вольгемут, 40
0688403030, 0638403030

486213

ДОСЛІДЖЕНЬ 

А В НАС?
— Ó íàñ êë³í³÷í³ äîñë³äæåííÿ 

íå ìîæíà â³äêðèòî ðåêëàìóâàòè. 
Ìîæíà ïðî öå ãîâîðèòè. Àëå òàê 
ÿê çà êîðäîíîì â³øàòè îá’ÿâè: 
«íàáèðàºìî ïàö³ºíò³â ç òàêèì-
òî ä³àãíîçîì äëÿ êë³í³÷íèõ äî-
ñë³äæåíü» — òî í³, — ãîâîðèòü 
îíêîëîã. — Ìîæëèâî, ÷åðåç 
íàø ìåíòàë³òåò òàêà ³íôîðìà-
ö³ÿ ñïðèéìàºòüñÿ, íà÷å öå ÿêàñü 
àâàíòþðà â³ä øàðàøê³íî¿ êîíòî-
ðè. Òîìó â îñíîâíîìó ïàö³ºíò 
ïðî ìîæëèâ³ñòü êë³í³÷íèõ äîñë³-
äæåíü ä³çíàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî 
â³ä ë³êàðÿ.

ßê êàæå ìåäèê, ÿêùî ë³êàð³ 
çíàþòü ïðî òå, ùî â ïåâíîìó 
ë³êóâàëüíîìó öåíòð³ íàáèðàþòü 
ó÷àñíèê³â äëÿ ïåâíèõ êë³í³÷íèõ 
äîñë³äæåíü, òî, çâ³ñíî, ðàäÿòü 
ñâî¿ì ïàö³ºíòàì öèì ñêîðèñòàòè-
ñÿ. Íàïðèêëàä, ó Â³ííèö³ íåìàº 
êë³í³÷íèõ äîñë³äæåíü ïî ðàêó 
øëóíêà, à â Êèºâ³ º, òî ë³êàð³ 
â³äïðàâëÿþòü òóäè ïàö³ºíòà.

— ªäèíå, ùî ³íêîëè ïàö³ºíòè 
â³äìîâëÿþòüñÿ (¿çäèòè äàëåêî, 
íàïðèêëàä), ³ ìè íå ìîæåìî 
íàïîëÿãàòè. Â êë³í³÷íèõ äî-
ñë³äæåííÿõ öå âçàãàë³ çàáîðî-
íåíî, ëèøå ïðîïîçèö³ÿ, — êàæå 
ë³êàð. — Ìè ëèøå ðîçïîâ³äàºìî 
âñ³ ïëþñè òà ì³íóñè, âñ³ ìîæ-
ëèâ³ ïîá³÷í³ ÿâèùà, ðèçèêè ³ 
ùî ìè î÷³êóºìî â³ä ë³êóâàí-
íÿ. Ïàö³ºíò ïîâèíåí çðîçóì³òè 
(äîáðîâ³ëüíî), õî÷å â³í ÷è í³. ª 
ïàö³ºíòè, ÿê³ îòðèìóþòü ³íôîð-
ìàö³þ, éäóòü îáì³ðêîâóâàòè âñå 
öå òèæíÿìè, ïîò³ì ïðèõîäÿòü ³ 
êàæóòü — òàê.

Àáî, çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, ïàö³-
ºíò â³äìîâëÿºòüñÿ, ïî÷èíàº ¿ç-
äèòè äî ³çðà¿ëüñüêèõ êîëåã. Òàì 
îòðèìóº ïðàéñè íà ïðåïàðàòè, 
íàïðèêëàä, 100 000 ãðí çà îäèí, 
à éîãî ïîòð³áíî ïðèéìàòè âñå 
æèòòÿ. Ïðè òîìó, ùî òîé ñà-
ìèé ïðåïàðàò ³ àáñîëþòíî áåç-
êîøòîâíî, ïàö³ºíò ì³ã îòðèìàòè 
â êë³í³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ.

ДЕ БРАТИ ЛІКИ ПІСЛЯ КЛІН 
ДОСЛІДЖЕННЯ?

Çà ñëîâàìè Îêñàíè Ìàøåâ-
ñüêî¿, âñå çàëåæèòü â³ä òîãî, ÿêèé 
ñïîíñîð, ÿêèé ïðåïàðàò.

ª ïðåïàðàòè îáìåæåí³ çà ÷à-
ñîì ïðèéîìó, º ïðåïàðàòè, ÿê³ 
äàþòüñÿ ïàö³ºíòó, äîêè â³í 
íå çðåì³ñóº, àáî äî òèõ ï³ð, 
ïîêè íå ç’ÿâèòüñÿ ÿêàñü òîê-
ñè÷í³ñòü, ùî ïîòðåáóº â³äì³íè 
ïðåïàðàòó, àáî äî òèõ ï³ð, äîêè 
ïàö³ºíò æèâå.

— Â íàñ, íàïðèêëàä, ç îäí³ºþ 
êîìïàí³ºþ ò³ëüêè-íî çàê³í÷èâ-
ñÿ ïðîòîêîë, çà ÿêèì ïàö³ºíòêà 
ïðîòÿãîì øåñòè ðîê³â îòðèìó-
âàëà ïðåïàðàò, — êàæå îíêî-
ëîã. — Çàðàç êîìïàí³ÿ çðîáèëà 
òàê, ùî ïàö³ºíòêà ³ íàäàë³ ìîæå 
îòðèìóâàòè öåé ïðåïàðàò áåç-
êîøòîâíî, ïðîñòî âæå ³íøèì 
øëÿõîì (òîáòî ïðîòîêîë êë³í³÷-
íèõ äîñë³äæåíü çàêðèâñÿ, àëå 
ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè ë³êóâàí-
íÿ ó ïàö³ºíòà âñå îäíî º).

ДЛЯ ПАЦІЄНТА:
  Безкоштовне лікування. 

При чому забезпечуються 
не лише досліджувані лікар-
ські засоби, але й препарати 
супутньої та базової терапії.

  Регулярні обстеження 
та контроль свого стану 
здоров’я, що не кожен із 
нас здатен собі забезпечити 
за звичайних умов лікування.

  Доступ до інноваційних 
лікарських засобів. Саме 
такі ліки — єдина надія на ви-
живання, наприклад, для па-
цієнтів із онкозахворюваннями 
на стадіях, коли вже жоден 
метод лікування не допомагає.

  Пацієнт бере участь у до-
слідженні лише за власного 
бажання після підписання 
інформованої згоди, отримує 
страховку на час участі в до-
слідженні й має право вийти 
з нього в будь-який момент 
його проведення.

ДЛЯ ДЕРЖАВИ:
  Зменшення витрат на лікуван-

ня пацієнтів інноваційними 
препаратами.

  Можливість у майбутньому 
зареєструвати ефективний 
та безпечний лікарський 
засіб. Адже якщо компанія 
проводить у країні клінічні до-
слідження, значить, вона заці-
кавлена пізніше зареєструвати 
та випускати свій лікарський 
засіб на її ринок.

  Проведення клінічного випро-
бування — це вливання коштів 
у розвиток інфраструктури тих 
лікарень, на базі яких вони 
проводяться.

  Підвищення кваліфікації 
лікарів.

ХТО БЕРЕ УЧАСТЬ:
1 фаза — невелика група здо-
рових добровольців 
2 фаза — невелика група паці-
єнтів із захворюванням, яке має 
лікувати препарат 
3 фаза — велика група (сотні і 
тисячі) пацієнтів із захворюван-
ням, яке має лікувати препарат 
4 фаза — (після реєстрації пре-
парату) проводиться на основі 
інформації, що надходить від 
лікарів та провізорів 

ЩО ПЕРЕВІРЯЮТЬ:
1 фаза — безпеку препарату, та 
чи зберігається він в організмі 
таку кількість часу, щоб почати 
діяти 
2 фаза — ефективність лікуван-
ня та запобігання захворюван-
ню, дозування 
3 фаза — підтвердження 
ефективності та дозування, 
виявлення побічних ефектів та 
протипоказань. Порівняння ре-
зультатів лікування з наявними 
ліками 
4 фаза — взаємодію з іншими 
препаратами, продуктами 
харчування 

ЩО ДАЮТЬ КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯФАЗИ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ
(В Україні, як правило, проводять клінічні дослідження 3 фази) 
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²äåÿ ñòâîðåííÿ íåçâè÷íîãî 
ïàì’ÿòíèêà íàëåæèòü çáåð³ãà÷ó 
ïàì’ÿò³ â³äîìîãî ïîåòà-çåìëÿêà 
Ñòåïàíà Ðóäàíñüêîãî Îêñàí³ Ìó-
äðèê. Êàæå, ïðèêðî ÷óòè, êîëè 
ëþäè íå çíàþòü, ùî ö³ ðÿäêè íà-
ïèñàâ ¿õí³é çåìëÿê Ñòåïàí Ðó-
äàíñüêèé. Òîìó é çàô³êñóâàëè 
¿õ ó ãðàí³ò³. Àáè ëþäè ÷èòàëè ³ 
íå ãóáèëèñÿ ó çäîãàäêàõ, à çíàëè, 
ùî ¿õ íàïèñàâ ïîåò ç Õîìóòè-
íåöü, ÿêîãî äîòåïåð øàíóþòü ³ 
ö³íóþòü ó ð³äíîìó ñåë³. Æîäíå 
ñâÿòî ó Õîìóòèíöÿõ íå â³äáóâà-
ºòüñÿ áåç âèêîíàííÿ ö³º¿ ï³ñí³.  

НЕВЖЕ ЦЕ СЛОВА 
РУДАНСЬКОГО?

— Â³ä îäíèõ ëþäåé äîâîäèëî-
ñÿ ÷óòè, ùî ï³ñíþ «Ïîâ³é, â³òðå, 
íà Âêðà¿íó», íàïèñàâ Ãë³áîâ, ³íø³ 
íàçèâàþòü Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 
äåõòî ïåðåêîíàíèé, ùî ñëîâà 
íàðîäí³, — ðîçïîâ³äàº Îêñàíà 
Ìóäðèê. — Äàâíî ïëàíóâàëà âè-
êàðáóâàòè ñëîâà ó êàìåí³. Âèãðà-
ëè îáëàñíèé êîíêóðñ ðîçâèòêó 
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä, íà çàðî-
áëåí³ ãðîø³ ñòâîðèëè ïàì’ÿòíèê 
ïîïóëÿðí³é ï³ñí³. ² íå ò³ëüêè ï³ñ-
í³, à é íåùàñëèâîìó êîõàííþ ³ 
ñóìí³é äîë³ ñàìîãî ïîåòà. Òîìó é 
ïëèòè ÷îðí³, ñèìâîë³çóþòü ñìó-
òîê çà êîõàíîþ ä³â÷èíî, çà ð³ä-
íèì ñåëîì, Óêðà¿íîþ.

Ðÿäêè âèïèñàí³ á³ëèì êîëüî-
ðîì. Âãîð³ ïîðòðåò àâòîðà ñë³â. 

Â ê³íö³ òåêñòó, íà äðóã³é ïî-
ëîâèí³ «êíèæêè», çîáðàæåííÿ 
êîõàíî¿.

Ïàí³ Îêñàíà êàæå, ùî ïðî-
ïîíóâàëà òðîõè ³íøèé ïðîåêò. 
Çàäóì íàïèñàòè ðÿäêè íà ïëè-
òàõ ó âèãëÿä³ ðîçãîðíóòî¿ êíèãè 
çáåð³ãñÿ. À îñü ïîñòàìåíò ìàâ áè 
áóòè âèùèé. Ïëàíóþòü äîäàòè ùå 
äåÿê³ åëåìåíòè, çîêðåìà, àðêó. 
Ïîðó÷ ñòâîðÿòü êëóìáè ç êâ³òà-
ìè. Çðîáëÿòü öå íàâåñí³. Òîä³ é 
îðãàí³çóþòü óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ. 
Ïîïåðåäíüî çàïëàíóâàëè çàõîäè 
íà 3 òðàâíÿ íèí³øíüîãî ðîêó.

ТАКИЙ ТАЛАНТ І ТАКА 
НЕЩАСЛИВА ДОЛЯ 

Ïðîøó ñï³âðîçìîâíèöþ ðîç-
ïîâ³ñòè, êîìó àäðåñîâàí³ ðÿäêè 
òâîðó «Ïîâ³é, â³òðå, íà Âêðà¿íó».

— Êðàùå íå ðîçïèòóéòå ìåíå 
ïðî Ñòåïàíà, — êàæå ïàí³ Îêñà-
íà. — Ïî-ïåðøå, ìîæó ãîâîðèòè 
ïðî íüîãî áàãàòî ³ äîâãî. Ïî-
äðóãå, ñóìíî ñòàº íà ñåðö³. Òàêèé 
òàëàíò! ² òàêà íåùàñëèâà äîëÿ ³ 
äóæå êîðîòêèé â³ê. Ðóäàíñüêèé 
ïîìåð, êîëè éîìó ùå é 39 íå âè-
ïîâíèëîñÿ…

Â³í äóæå ðàíî ïîêèíóâ áàòü-
ê³âñüêèé ä³ì. Ó 15 ðîê³â áàòüêî, 
ÿêèé ñëóæèâ ó ñåë³ ñâÿùåíè-
êîì, â³ääàâ ñèíà íà íàâ÷àííÿ 
ó Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêó äóõî-
âíó ñåì³íàð³þ. Ïåðåä òèì â³í 
óæå çàê³í÷èâ «êðàùèì ó÷íåì» 
Øàðãîðîäñüêó áóðñó. Ó Êàì’ÿíö³ 
êâàðòèðóâàâ ó ì³ñöåâî¿ âäîâè 

ВСТАНОВИЛИ ПАМ’ЯТНИК ПІСНІ 
І НЕЩАСЛИВОМУ КОХАННЮ ПОЕТА
Рядки на граніті  «Повій, вітре, 
на Вкраїну» — 32 рядки вірша Степана 
Руданського викарбувані на граніті у формі 
розгорнутої книги. Таким є пам’ятник пісні, 
створений на батьківщині поета у селі 
Хомутинці. На ньому є ще зображення 
дівчини, якій присвячена зворушлива 
поезія. Хто вона? До речі, це вже четвертий 
пам’ятник пісні в нашій області 

íà ³ì’ÿ ªëèçàâåòà Êíÿãíèöüêà. 
Âîíà îäíà âèõîâóâàëà òðüîõ äî-
íüîê. Ñåðåäóëüøà Ìàð³ÿ áóëà 
äóæå âðîäëèâà ³ ùèðà ñåðöåì. 
Ñòåïàí çàêîõàâñÿ â íå¿.

Éîãî îäíîêóðñíèê ²âàí Êâàð-
òèðîâè÷, ç ÿêèì ðàçîì âèíà-
éìàëè æèòëî ó âäîâèö³, òàêîæ 
âïîäîáàâ ä³â÷èíó. Ìàð³ÿ âèáðàëà 
Ñòåïàíà. Â³í ìàâ ãàðíèé ãîëîñ. 
Çíàâ áàãàòî ï³ñåíü. Ïèñàâ â³ðø³. 
Âèêîíóâàâ ñîíåòè ïîëüñüêîþ ìî-
âîþ. Äî òîãî æ, ëåãêî çíàõîäèâ 
ñï³ëüíó ìîâó ç ëþäüìè.

Ø³ñòü ðîê³â íàâ÷àâñÿ Ñòåïàí 
ó ñåì³íàð³¿. Çàê³í÷èâ íà â³äì³ííî. 
Íàïðàâèëè äî Ïåòåðáóðãà ó Äó-
õîâíó àêàäåì³þ.

Ïåðåä â³ä’¿çäîì 21-ð³÷íèé õëî-
ïåöü ìàâ ðîçìîâó ç Ìàð³ºþ. Ä³-
â÷èíà îá³öÿëà ÷åêàòè êîõàíîãî.

ЗАБУДЬ ДУМАТИ ПРО НЬОГО!..
Ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ äî Ïåòåðáóðãà 

Ðóäàíñüêèé çì³íèâ ñâî¿ íàì³ðè. 
Íå ñòîñîâíî Ìàð³¿, í³. Ìàþ÷è 
äóõîâíó îñâ³òó, âèð³øèâ çì³íèòè 
ïðîô³ëü íàâ÷àííÿ, çàõîò³â ñòàòè 
ë³êàðåì, òîìó ï³øîâ ó Ìåäèêî-
õ³ðóðã³÷íó àêàäåì³þ.

Îäíàê Äóõîâíà àêàäåì³ÿ íå ìàëà 
íàì³ðó â³äïóñêàòè çä³áíîãî ñåì³íà-
ðèñòà. Òîìó ó Ìåäèêî-õ³ðóðã³÷íó 
éîãî ïðèéíÿëè ò³ëüêè â³ëüíèì ñëó-
õà÷åì. Òàêèì íå ïëàòèëè ñòèïåí-
ä³¿. Áàòüêî ïåðåñòàâ äàâàòè ãðîøåé 
÷åðåç òå, ùî ñèí íå ïîñëóõàâñÿ.

Äóæå âàæê³ ÷àñè ïåðåæèâ 
ó Ïåòåðáóðç³ Ðóäàíñüêèé. Òàì 
â³í çàõâîð³â íà òóáåðêóëüîç. Òàì 
ïåðåæèâ âòðàòó êîõàíî¿. Ìàòè ä³-
â÷èíè íàêàçàëà äîíüö³ íàçàâæäè 
çàáóòè ïðî Ñòåïàíà, ÿêèé ñâî¿ì 
â÷èíêîì îáóðèâ âñå äóõîâåíñòâî.

×åðåç ð³ê ï³ñëÿ òîãî Ìàð³ÿ 
âèéøëà çàì³æ çà Êâàðòèðîâè÷à. 

Êîëè Ðóäàíñüêèé ä³çíàâñÿ ïðî 
öå, òîä³ é ç’ÿâèâñÿ â³ðø «Ïî-
â³é, â³òðå, íà Âêðà¿íó». Íàïèñàâ 
éîãî 27 ñåðïíÿ 1856 ðîêó. Óïåð-
øå ö³ ðÿäêè íàäðóêóâàëè ò³ëüêè 
ó 1861 ðîö³ â æóðíàë³ «Îñíîâà».

Ìóçèêó äî â³ðøà íàïèñà-
ëà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâà. Öå 
êîìïîçèòîð ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, 
âèïóñêíèöÿ Âàðøàâñüêî¿ êîíñåð-
âàòîð³¿. Âîíà æ º àâòîðîì ìóçè-
êè äî òàêèõ â³äîìèõ ï³ñåíü, ÿê 
«Äèâëþñü ÿ íà íåáî, òà é äóìêó 
ãàäàþ», à òàêîæ «Ñòî¿òü ãîðà âè-
ñîêàÿ, ïîï³ä ãîðîþ ãàé».

НЕРОЗДІЛЕНЕ КОХАННЯ 
ОБЕРНУЛОСЯ ГОРЕМ 

Îêñàíà Ìóäðèê ðîçïîâ³ëà, 
ÿêîþ áóëà ïîäàëüøà äîëÿ ó éîãî 
êîõàíî¿ ä³â÷èíè Ìàð³¿.

— Ïðî òàêå íàâ³òü ãîâîðèòè 
ñòðàøíî, — êàæå ñï³âðîçìîâ-
íèöÿ. — Ó ìîëîäîãî ïîäðóææÿ 
íàðîäèëèñÿ òðîº ä³òåé. Çäàâàëîñÿ 
á, ðàä³òè ³ ò³øèòèñÿ æèòòþ. Àëå… 

Âñ³ òðîº ä³òîê ïîìåðëè. Ñåðöå 
¿õíüî¿ ìàòåð³ íå âèòðèìàëî òàêîãî 
ãîðÿ. Ó 36 ðîê³â ³ ¿¿ íå ñòàëî.

Òà é Ðóäàíñüêèé ò³ëüêè íà òðè 
ðîêè ïåðåæèâ êîõàíó. Ïîìåð â³ä 
òóáåðêóëüîçó ï³ä ÷àñ åï³äåì³¿ õî-
ëåðè. Ñòàëîñÿ öå ó ßëò³, äå â³í 
ïðàöþâàâ ë³êàðåì.

×åðåç 20 ðîê³â ï³ñëÿ éîãî 
ñìåðò³ äðóç³ âñòàíîâèëè íà ìî-
ãèë³ âåëèêèé êàì³íü ³ç ïîðòðåò-
íèì çîáðàæåííÿì Ðóäàíñüêîãî. 
Òàì æå âèáèòî ñëîâà ç éîãî â³-
ðøà «Íà ìîãèë³ íå çàïëà÷å í³õòî 
â ÷óæèí³, õ³áà õìàðîíüêà çàïëà÷å 
äîùåì ïî ìåí³».

Âîñòàííº Ðóäàíñüêèé ïîáóâàâ 
ó ð³äíèõ Õîìóòèíöÿõ ó 1861 ðîö³. 
Òîä³ ç äèïëîìîì ë³êàðÿ â³í ¿õàâ ç 
Ïåòåðáóðãà äî Êðèìó. Ïî äîðîç³ 
çà¿æäæàâ ó ñåëî. Áàòüê³â æèâèõ 
óæå íå áóëî. Óêëîíèâñÿ ìîãèëàì. 
Òàê ÿê áàòüêî ñëóæèâ ñâÿùåíè-
êîì, éîãî ³ äðóæèíó ïîõîâàëè 
á³ëÿ öåðêâè. Ì³ñöåâ³ äîòåïåð 
äîãëÿäàþòü íàäãðîáêè.

Світовим романсом назвали пісню на сло-
ва Руданського літературознавці, колишні 
викладачі педуніверситету імені Коцюбин-
ського Хоменки — Борис і Кость.
У 2003 році вони видали книгу «Степан 
Руданський. Повій, вітре, на Вкраїну».
У ній є 114 перекладів на 97 мов світу 
(на деякі мови є по декілька перекладів, 
які робили різні перекладачі). У книзі над-
руковано також прізвища перекладачів.
Вірш нашого земляка можна прочита-
ти європейськими мовами, зокрема, 
англійською, німецькою, румунською, 
польською, португальською, французь-
кою, грецькою, словацькою… На японську 

переклад зробив академік Іван Дзюба. 
Він же написав передмову до книги.
У змісті до книги значаться також мало-
відомі мови. Наприклад, саамська, но-
гайська, евенська…
Цікаво дізнатися про те, як сприймалася 
пісня іноземцями у різних країнах. Ав-
тори наводять низку прикладів, що їх 
повідали у свій час очевидці. Неспроста 
автори книги назвали пісню на вірш Ру-
данського світовим романсом. Деталь-
но згадують про те, як писалася мелодія 
до пісні. До речі, автори книги стверджу-
ють, що першу мелодію до слів написав… 
сам Руданський.

Перекладена майже на сто мов 

Це вже четвертий пам’ятник пісні у на-
шій області. Перший встановили у селі 
Садова Могилів-Подільського району 
у 2015 році. У свій час у цьому селі вчите-
лював майбутній класик української літе-
ратури, письменник і драматург Михайло 
Старицький. Для нас особливо близьким 
є його твір «Облога Буші».
Саме там він написав слова, що згодом 
стали піснею — «Ніч яка місячна, зоряна, 
ясная».
Створив пам’ятник скульптор Микола 
Крижанівський. Він у формі української 
дівчини, яка ніби спускається з пагорба, 
освітленого місяцем. Поспішає назустріч 

коханому.
2016 рік. Пам’ятник знаменитому «Ще-
дрику» Миколи Леонтовича відкрили 
у селі Марківка Теплицького району.
Пам’ятник з’явився під час відкриття 
оновленого музею Леонтовича у Мар-
ківці.
У 2018 році ще один пам’ятник відо-
мій у світі мелодії «Щедрик» встановили 
у Тульчині, де жив і працював компози-
тор. Тут створено просторову ілюстрацію 
«Арт-квартал Леонтовича».
Композиція з символічними дзвіночками, 
що звучать у щедрівці, з’явилася непо-
далік від пам’ятника Миколі Леонтовичу.

Четверта композиція популярним мелодіям 

Ініціатор створення памятника Оксана Мудрик. 
Каже, плити чорні, бо символізують смуток за коханою 
дівчиною, за рідним селом, Україною 

Ðóäàíñüêèé äóæå ìàëî 
ïðîæèâ íà ñâ³ò³. Ò³ëüêè 
íà òðè ðîêè ïåðåæèâ 
êîõàíó. Ïîìåð â³ä 
òóáåðêóëüîçó ï³ä ÷àñ 
åï³äåì³¿ õîëåðè
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— Підбираючи тональний 
крем, нанесіть його на облич-
чя, а не на руку. Тональний крем 
повинен співпадати тон в тон з 
вашою шкірою, він не повинен 
бути темнішим чи світлішим. 
Коректор під очі має бути лег-
кої структури і не сушити шкіру 
під очима. Варто зауважити, 
що бронзатор та рум’яна — це 
не одне і те саме. Бронзатор ви-
користовують для моделювання 
овалу обличчя, а рум’яна для 
свіжості обличчя і їх наносять 

на щічки. Хайлайтер — це сяюча 
пудра чи крем для підкреслення 
об’ємів обличчя, особливо ви-
лиць.
Візажистка також акцентує увагу 
на бровах, які оформлюють об-
личчя. На її думку, не варто роби-
ти самостійно нову форму брів, 
краще знайти гарного бровіста.
— Завжди використовуйте баль-
зам для губ, хоча б за 20 х в. пе-
ред нанесенням губної помади, 
можна навіть раніше — це буде 
краще.

Як підбирати декоративну косметику 

Ірина Чефранова розповідає, 
що цього року в моді будуть 
класичні стрілки та стрілки-
«крила».
— «Смокі айс» теж досі популяр-
ний, в цьому сезоні можна ви-
користати більш приглушені ко-
льори, наприклад, сірий, який 

обрали кольором цього року. 
Дуже трендово буде виглядати 
макіяж в монохромі — один ко-
лір очей, губ та щік. Актуальна 
також шкіра з сяючим ефектом. 
Актуальний і нюдовий макіяж — 
використовуйте консилер під очі 
та легкі рум’яна.

Тренди макіяжу у 2021 році 

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, (063)7854635 

Êîíêóðñ «OMC Hair World» 
³ñíóº ç 1946 ðîêó ³ çàçâè÷àé 
÷åìï³îíàòè ñâ³òó ïðîâîäÿòü 
ó íàéá³ëüøèõ âèñòàâêîâèõ öåí-
òðàõ ìåãàïîë³ñ³â — Ïàðèæ³, Òî-
ê³î, Íüþ-Éîðêó ÷è Ëàñ-Âåãàñ³. 
Ìàéñòðè òà ìîäåë³ ïðè¿æäæàþòü 
ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â ñâ³òó, ùîá ïðî-
äåìîíñòðóâàòè ñâî¿ ïðîôåñ³éí³ 
íàâè÷êè, ç³áðàâøè ïîâíèé îáðàç 
ìîäåë³. Êîæåí ó÷àñíèê ìàº âðà-
õîâóâàòè îñòàíí³ òåíäåíö³¿ ìîäè 
òà ïîêàçàòè íàäçâè÷àéíó òåõí³êó 
âèêîíàííÿ ñâîº¿ ðîáîòè.

ЩОДЕННІ ТРЕНУВАННЯ 
ДО ЧЕМПІОНАТУ 

Ï³äãîòîâêà äî êîíêóðñó áóëà 
äîâãîþ òà ñêëàäíîþ. Ñïåðøó 
²ðèíà âçÿëà ó÷àñòü ó ðåã³îíàëü-
íîìó ÷åìï³îíàò³ â Äí³ïð³, äå çà-
éíÿëà äðóãå ì³ñöå. Ïðèçîâå ì³ñöå 
ïîñ³ëà ³ íà ×åìï³îíàò³ Óêðà¿íè, 
çàâäÿêè öüîìó ïðåäñòàâëÿëà çá³ð-
íó Óêðà¿íè íà ñâ³òîâèõ òóðí³ðàõ.

— Ó 2018 ðîö³ ÿ âïåðøå ñòà-
ëà ÷åìï³îíêîþ ñâ³òó ó ñêëàä³ 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè. Êîíêóðñ òîä³ 
â³äáóâàâñÿ ó Ïàðèæ³. Äî íüîãî 
ÿ ïðîòÿãîì äåâ'ÿòè ì³ñÿö³â òðå-
íóâàëàñÿ ïî â³ñ³ì ãîäèí íà äåíü. 
Êîëè ìàëþºø òàê³ ìàê³ÿæ³, âîíè 
ïîâèíí³ ìàòè ³äåàëüí³ ð³âí³ ë³í³¿, 
òóøîâêè, ñèìåòðè÷í³ íà îáîõ ïî-
ëîâèíêàõ îáëè÷÷ÿ. Ìî¿é ìîäåë³ 
íàâ³òü äîâåëîñü ïîãîëèòè áðîâè 
òà ï³äð³çàòè êðàéíþ ë³í³þ ðîñòó 
âîëîññÿ, ùîá ìàê³ÿæ êðàùå ëÿ-
ãàâ íà îáëè÷÷ÿ. Äåÿê³ êðåàòèâí³ 

ìàê³ÿæ³ çàéìàëè ïðîñò³ð âñüîãî 
ëîáà, î÷åé òà ï³âùîêè. Äî òîãî æ, 
ÿ ñàìà ìàéñòðóâàëà îäíó ç ñóêîíü 
ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â, — ðîçïî-
â³äàº ²ðèíà.

À îñü ó 2020 ðîö³ âçÿòè ó÷àñòü 
ó êîíêóðñ³ ²ðèíà âèð³øèëà ñïîí-
òàííî. Îñê³ëüêè ÷åðåç ïàíäåì³þ 
â³í â³äáóâàâñÿ îíëàéí, íåîáõ³äíî 
áóëî «ïðîñòî» ñôîòîãðàôóâàòè 
ìîäåëü ç ìàê³ÿæåì òà íàä³ñëàòè 
çí³ìêè ó Ïàðèæ. Ïåðåä çìàãàííÿ-
ìè ä³â÷èíà çàõâîð³ëà ³ òîìó ÷àñó 
íà òðåíóâàííÿ íå ìàëà.

— Ïîíàä ì³ñÿöü ÿ õâîð³ëà 
íà êîðîíàâ³ðóñ, ìåí³ çàòåëåôîíó-
âàëè ³ ïîâ³äîìèëè, ùî âæå òðåáà 
çäàâàòè ñâîþ ðîáîòó. ß äóæå ïî-
ãàíî ñåáå ïî÷óâàëà ï³ñëÿ õâîðîáè, 
àëå ï³øëà â ñòóä³þ âèêîíóâàòè 
ìàê³ÿæ, — êàæå ²ðèíà. — Ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê íàä³ñëàëà ðîáîòó, ÿ ïîáà-
÷èëà, ùî ëèøå â³ä Óêðà¿íè áóëî 
ïîíàä 50 ó÷àñíèê³â.

ПЕРЕМОГА СТАЛА 
НЕСПОДІВАНКОЮ 

Îêð³ì ñï³ââ³ò÷èçíèê³â ó êîí-
êóðñ³ áðàëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè 
ç 50 ³íøèõ êðà¿í. ²ðèíà ×åôðàíî-
âà êàæå, ùî íå äóæå ñïîä³âàëàñÿ 
íà ÿêèéñü ðåçóëüòàò, íàâ³òü çàáó-
ëà óâ³ìêíóòè òðàíñëÿö³þ ïðÿìîãî 
åô³ðó ç íàãîðîäæåííÿ.

— Ïðî òå, ùî ÿ ñòàëà ÷åìï³-
îíêîþ â ³íäèâ³äóàëüíîìó çàë³êó, 
ÿ ä³çíàëàñÿ ç òåëåôîííîãî äçâ³íêà 
òðåíåðà. ß íàñò³ëüêè çäèâóâàëàñü, 
ìî¿é ðàäîñò³ íå áóëî ìåæ! ß ïëà-
êàëà ³ ñòðèáàëà ùå ï’ÿòü ãîäèí 
ïîñï³ëü â³ä ö³º¿ çâ³ñòêè. 

ПОКИНУЛА БУХГАЛТЕРІЮ 
І СТАЛА ЧЕМПІОНКОЮ СВІТУ 
Перемога  Вінничанка Ірина 
Чефранова стала чемпіонкою на конкурсі 
«OMC Hair World» в індивідуальному 
заліку. Переможною стала робота 
«Макіяж обличчя». Зазвичай змагання 
проводять у модних столицях світу, однак 
у 2020 році через пандемію коронавірусу 
його провели онлайн

²ðèíà ×åôðàíîâà ðîçïîâ³äàº, 
ùî çà ïåðøå ì³ñöå íà ÷åìï³îíà-
ò³ ïåðåìîæö³ îòðèìóþòü ìåäàë³, 
ãðàìîòè òà êóáêè. À îñü ïðèç³â 
÷è ãðîøîâèõ âèíàãîðîä íå äàþòü. 

— Äëÿ ìåíå â öüîìó êîíêóðñ³ 
íàéãîëîâí³øèì áóëî çðîáèòè âè-
êëèê ñàì³é ñîá³. Ñàìå çàâäÿêè 
òàêèì êîíêóðñàì ìîæíà çäîáó-
òè íàäçâè÷àéí³ íàâè÷êè, ï³äâè-
ùèòè ð³âåíü ïðîôåñ³îíàë³çìó. 
Öå ñêëàäíî çäîáóòè, ïðàöþþ÷è 
ëèøå ç êë³ºíòàìè. Òàêîæ ï³ñëÿ 
öüîãî êîíêóðñó ÿ ñòàëà ñóääåþ 
÷åìï³îíàò³â Óêðà¿íè òà ãîòóþ 
ñâî¿õ ó÷åíèöü äî òàêèõ êîíêóðñ³â.

ПОКИНУЛА РОБОТУ 
БУХГАЛТЕРА ЗАРАДИ МРІЇ 

Ïîíàä 15 ðîê³â òîìó ²ðèíà 
×åôðàíîâà îòðèìàëà ïåðøèé äè-
ïëîì ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ êóðñ³â â³-
çàæó. Îäíàê äî òîãî ä³â÷èíà òðè-
âàëèé ÷àñ ïðàöþâàëà ãîëîâíèì 
áóõãàëòåðîì, à ïîò³ì âèð³øèëà 
ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè â ïðîãðàìó-
âàíí³. Ï³äøòîâõíóâ äî îìð³ÿíî¿ 
ðîáîòè ²ðèíó ÷îëîâ³ê.

— Ðîáîòà áóõãàëòåðà íå ïðè-
íîñèëà ìåí³ çàäîâîëåííÿ. Òîìó 
ÿ âèð³øèëà ¿¿ ïîêèíóòè ³ ñòàòè 
ïðîãðàì³ñòîì. ×îëîâ³ê ìåíå äîâ-

ãî â³äìîâëÿâ, îñê³ëüêè â³í ñàì 
ïðàöþº ó ö³é ñôåð³. Â³í çàïåâíÿâ 
ìåíå, ùî öå íå ìîº. Ï³ñëÿ çà-
âåðøåííÿ ïåðøèõ êóðñ³â â³çàæó 
ÿ ³íêîëè ôàðáóâàëà ïîäðóã ³ ìåí³ 
öå äóæå ïîäîáàëîñü. Îò ÷îëîâ³ê 
ìåí³ é çàïðîïîíóâàâ ïðàöþâà-
òè ó ö³é ñôåð³. Çàâåðøèâøè íîâ³ 
êóðñè, ÿ äóæå äîâãî òðåíóâàëàñü. 
Íàôàðáóâàëà, ìàáóòü, ïîíàä ñòî 
ìîäåëåé áåçêîøòîâíî, ùîá, ÿê 
êàæóòü, íàáèòè ðóêó, — âñì³õà-
ºòüñÿ ²ðèíà. — ß ïîñò³éíî ìàëþ-
âàëà ³ ôîòîãðàôóâàëà ñâî¿ ðîáîòè. 
Âîíè ìåí³ äóæå íå ïîäîáàëèñü, 
ïîñò³éíî ïðèñê³ïóâàëàñü äî ìà-
ê³ÿæó ³ áóëà íàäòî ñàìîêðèòè÷-
íîþ. Çãîäîì âèð³øèëà ï³òè ùå 
íà áàçîâ³ êóðñè, ïîò³ì çàïèñàëàñÿ 
íà ùå îäí³, ïàðàëåëüíî â³äâ³äóâà-
ëà ð³çí³ ìàéñòåð-êëàñè. ² äîòåïåð 
ÿ â ïîñò³éíîìó ïîøóêó íîâèõ 
çíàíü, íîâèõ ïðèéîì³â, íîâèõ 
êîñìåòè÷íèõ çàñîá³â, îñê³ëüêè 
õî÷ó, ùîá ìîÿ ðîáîòà âäîñêî-
íàëþâàëàñÿ.

РЕАЛІЗОВАНІ ПЛАНИ ТА 
ПОШУКИ НАТХНЕННЯ 

Çàðàç ²ðèíà ×åôðàíîâà äâ³÷³ 
÷åìï³îíêà ñâ³òó ç ìàê³ÿæó òà ñóä-
äÿ ÷åìï³îíàò³â Óêðà¿íè. Îêð³ì 

òîãî, âîíà âëàñíèöÿ ñòóä³¿, äå 
ïðàöþº ç êë³ºíòàìè òà ïðîâîäèòü 
êóðñè íàâ÷àííÿ ç ìàê³ÿæó òà çà-
÷³ñîê. Ä³â÷èíà ðîçïîâ³äàº, ùî ï³ä 
¿¿ êåð³âíèöòâîì òàêîæ çáèðàþòü 
ìîäåëåé íà ïîêàçè ìîä. Îäíî-
ãî ðàçó íà Kids Fashion Day ¿¿ 
êîìàíäà ïðîòÿãîì òðüîõ ãîäèí 
ï³äãîòóâàëà äî ïîêàçó 135 ä³òåé, 
âèêîíàâøè íåîáõ³äí³ äëÿ âèñòóïó 
çà÷³ñêè òà ìàê³ÿæ³.

Ç âêðàé íàñè÷åíèì ãðàô³êîì 
²ðèíà ×åôðàíîâà òàêîæ ðåãó-
ëÿðíî ïðîâîäèòü òâîð÷³ çéîìêè, 
çàïðîøóþ÷è ôîòîãðàô³â òà ñòè-
ë³ñò³â. Êàæå, ùî òàêà ä³ÿëüí³ñòü 
¿¿ íàäèõàº òà çîâñ³ì íå âòîìëþº.

— Ñòóä³þ ñâîþ ÿ â³äêðèëà â³ä-
ðàçó, ÿê ò³ëüêè ï³ðíóëà ó öþ ñôå-
ðó. ß íå õîò³ëà ïðàöþâàòè â ÷ó-
æîìó ñàëîí³, ÿ õîò³ëà ñâ³é. Â ìåíå 
òàêîæ áóëà ìð³ÿ â³äêðèòè ñâîþ 
øêîëó ìàê³ÿæó, ÿêó ÿ óñï³øíî 
ðåàë³çóâàëà. Ó áóäí³ ÿ ïðàöþþ 
ç ó÷íÿìè, à ó âèõ³äí³ ïðàöþþ 
ç êë³ºíòàìè — öå íàðå÷åí³, âè-
ïóñêíèö³, ³ìåíèííèö³, ä³â÷àòà, 
ÿê³ éäóòü íà ôîòîñåñ³¿. Òàêîæ 
ïðàöþþ â íàïðÿìêó ìîäåë³íãó. 

ß îðãàí³çîâóþ çáîðè ìîäåëåé 
íà ïîêàçè ìîä.

Â³çàæèñòêà ðîçïîâ³äàº, ùî äëÿ 
íå¿ äóæå âàæëèâî ï³äêðåñëèòè 
ïðèðîäíó êðàñó æ³íêè.

— Æ³íêà ìàº ïîäèâèòè-
ñÿ â äçåðêàëî ³ âï³çíàòè ñåáå, 
à íå ïîáà÷èòè òàì íåçíàéîì-
êó. Õî÷à º é ëþáèòåëüêè á³ëüø 
ÿñêðàâèõ ìàê³ÿæ³â, ÿê³ ÿ òåæ âè-
êîíóþ, — ñêàçàëà âîíà.

Â³çàæèñòêà çàóâàæóº, ùî ïî-
òð³áíî ïðàâèëüíî äîãëÿäàòè 
çà øê³ðîþ. Íàãîëîøóº íà òîìó, 
ùî ïîòð³áíî çìèâàòè ìàê³ÿæ ïå-
ðåä ñíîì, àáè øê³ðà â³äïî÷èëà. 
²ðèíà ×åôðàíîâà ïîÿñíþº, ùî 
øê³ðà çà äåíü âèä³ëÿº øê³ðíå 
ñàëî, ÿêå çì³øóºòüñÿ ç ïèëîì ³ 
òîíàëüíèì çàñîáîì, â³äòàê íà îá-
ëè÷÷³ ìîæóòü ç’ÿâèòèñÿ âèñèïàí-
íÿ òà ëóùåííÿ, çìîðøêè òà ÷îðí³ 
öÿòêè, ìîæëèâèé íàâ³òü ñ³ðóâà-
òèé êîë³ð îáëè÷÷ÿ. À îñü ïåðåä 
íàíåñåííÿì òîíàëüíî¿ îñíîâè 
âàðòî ñêîðèñòàòèñÿ äåííèì êðå-
ìîì äëÿ îáëè÷÷ÿ òà êðåìîì äëÿ 
øê³ðè íàâêîëî î÷åé — öå äîïî-
ìîæå çáåðåãòè æ³íêàì ìîëîä³ñòü.

Вінничанка Ірина Чефранова тримає кубок першості 
у змаганнях серед візажистів з усього світу. 
Вона навіть не сподівалася на перемогу 

Íåçàäîâãî 
äî ÷åìï³îíàòó 
Іðèíà çàõâîð³ëà 
íà êîðîíàâ³ðóñ ³ 
ôàêòè÷íî íå ìàëà ñèë 
òà ÷àñó íà ï³äãîòîâêó 
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— Мінімалізм і функціональ-
ність завжди будуть актуаль-
ними. Простий інтер’єр стане 
ідеальним фоном для життя, 
не ускладнюйте.
Не потрібно намагатись запо-
внити кожен сантиметр навколо 
себе, стіна може бути просто 
пустою. Мені не подобаєть-
ся фальш та зайві декорації 
в інтер’єрі. Декор повинен бути 
доречним, з емоційним наван-
таженням для вас.

Велике чи маленьке приміщен-
ня — не важливо. Поділіть його 
на функціональні зони (обідня, 
спальна, робоча…) і ваш інтер’єр 
стане більш логічним і органі-
зованим.
Додайте затишку за допомогою 
освітлення, можна просто біля 
крісла повісити гірлянду або 
поставити торшер. Підберіть 
гармонійний текстиль вашому 
інтер’єру, пастельні відтінки чи 
контрастні — обирати вам.

Як зробити простір більш комфортним 

МИХАЙЛО 

КУРДЮКОВ, RIA, 

(095)1039671 

Ï î ã î â î ð è ë è 
³ç çàñíîâíèöåþ 
àâòîðñüêî¿ ñòóä³¿ 

äèçàéíó ³íòåð'ºðó Àíàñòàñ³ºþ 
Þñüêîâîþ ïðî òèïîâó êâàðòè-
ðó â³ííèöüêî¿ ðîäèíè, âèãëÿä 
ñó÷àñíîãî æèòëà, ïðàâèëüíå âè-
êîðèñòàííÿ ïðîñòîðó, êàðàíòèíí³ 
óïîäîáàííÿ çàìîâíèê³â, à òàêîæ 
ïðî òå, íàâ³ùî íàì ïîòð³áí³ äè-
çàéíåðè ³íòåð'ºðó.

Àíàñòàñ³º, ðîçêàæ³òü äëÿ ïî÷àò-
êó, â ÷îìó ïîëÿãàº ðîáîòà äèçàé-
íåðà ³íòåð'ºðó?

— Äèçàéíåð ³íòåð’ºðó — öå 
ñïåö³àë³ñò, ÿêèé ñòâîðþº ãàðìî-
í³÷íèé òà åðãîíîì³÷íèé ïðîñò³ð 
äëÿ êîìôîðòíîãî ïðîæèâàííÿ 
ëþäåé. Ïî÷èíàþ÷è ç ðîçðîáêè 
ïëàíóâàííÿ ³ çàê³í÷óþ÷è äåêîðîì 
â êâàðòèð³.

Äèçàéíåð ñòâîðþº ïðîåêòè ç 
óí³êàëüíèìè ³äåÿìè ³ ðîçðîáëÿº 
âñþ íåîáõ³äíó äîêóìåíòàö³þ äëÿ 
ðåàë³çàö³¿ çàäóìàíîãî. Äèçàéí-
ïðîåêò äàº ðîçóì³ííÿ, ÿêèé áóäå 
âèãëÿä ìàòè ìàéáóòí³é áóäèíîê 
ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðî-
á³ò. Òîáòî, äèçàéíåð — öå ôàõ³-
âåöü, îñíîâíèì çàâäàííÿì ÿêîãî 
º ïîëåãøèòè æèòòÿ ëþäåé ïðè 
ñòâîðåíí³ îìð³ÿíîãî æèòëà.

Îïèø³òü òèïîâó êâàðòèðó/áóäè-
íîê â³ííèöüêî¿ ðîäèíè.

— Âàæêî îïèñàòè òèïîâå æèò-
ëî, àäæå âñ³ ìî¿ çàìîâíèêè ð³çí³. 
Êîæåí ïðîåêò ³íäèâ³äóàëüíèé ³ 

ìàº ñâîþ ðîäçèíêó.
Àëå ÿêùî ãîâîðèòè ïðî ïëà-

íóâàííÿ, òî òèïîâà êâàðòè-
ðà â³ííèöüêî¿ ðîäèíè — öå 
îáîâ’ÿçêîâî îá’ºäíàíà êóõíÿ-â³-
òàëüíÿ òà íàÿâí³ñòü ãàðäåðîáíî¿ 
ê³ìíàòè. ßêùî äîçâîëÿº ïëîùà, 
òî ãîñïîäàðñüêà ñïàëüíÿ ç âèõî-
äîì ó âëàñíèé ñàíâóçîë òà ãàðäå-
ðîá. Íà ïåðøèé ïëàí ïîñòóïîâî 
âèõîäèòü íàÿâí³ñòü îñîáèñòîãî 
ïðîñòîðó.

Â îñíîâíîìó âñ³ ïðàãíóòü 
äî ôóíêö³îíàëüíîñò³ òà ðàö³î-
íàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ïëîù³.

Â äèçàéí³ çàìîâíèêè íàäàþòü 
ïåðåâàãó ñïîê³éíèì ïàë³òðàì òà 
ïðèðîäí³ì ìàòåð³àëàì. Óëþáëå-
í³ áàçîâ³ êîëüîðè: á³ëèé, ñ³ðèé, 
áåæåâèé òà ³íêîëè ÷îðíèé.

×è ³ñíóþòü óí³âåðñàëüí³ ð³øåííÿ 
òîãî, ÿêèé âèãëÿä ïîâèíåí ìàòè 
äèçàéí ñó÷àñíîãî ïîìåøêàííÿ?

— Ñó÷àñíå æèòëî ÿâëÿº ñî-
áîþ ãàðìîí³÷íî òà åðãîíîì³÷íî 
îðãàí³çîâàíèé ïðîñò³ð, äå á êî-
æåí ÷ëåí ñ³ì'¿ ïî÷óâàâ ñåáå êîì-
ôîðòíî. Ïðîñò³ð, äå â³äïî÷èâàºø 
äóøåþ òà ò³ëîì.

Â ïåðøó ÷åðãó ïîòð³áíî ïðè-
òðèìóâàòèñü îäí³º¿ ñòèë³ñòèêè, 
ùîá áóäèíîê âèãëÿäàâ ö³ë³ñíî. 
Çàáóäüòå ïðî ê³ìíàòè ð³çíèõ êî-
ëüîð³â òà ìàòåð³àë³â.

Ìàêñèìàëüíà ôóíêö³îíàëü-
í³ñòü. Íàìàãàéòåñü çàä³ÿòè êî-
æåí ñàíòèìåòð ïëîù³, âèêîðèñ-
òîâóéòå çîíóâàííÿ. Íå ïîòð³áíî 
òðàäèö³éíî ðîçì³ùóâàòè âñ³ ìåáë³ 
ïî ïåðèìåòðó ê³ìíàòè.

Á³ëüøå ïðîñòîðó. Íå ïåðå-

КАРАНТИН ЗМІНИВ СМАКИ 
В ОБЛАШТУВАННІ КВАРТИР
Квартирне питання  Після появи 
коронавірусу та впровадження карантину 
чимало вінничан перейшли на віддалену 
форму роботи. А відтак домівка стала 
не лише місцем для сну, але й офісом, 
спортзалом та кінотеатром. Дизайнерка 
інтер'єру Анастасія Юськова розповідає, 
як це вплинуло на вподобання містян 
в облаштуванні своїх помешкань

âàíòàæóéòå áóäèíîê çàéâèìè 
ìåáëÿìè òà äåêîðîì. Ñó÷àñíèé 
äèçàéí ³íòåð’ºðó íå òåðïèòü íà-
ãðîìàäæåíü òà çàõàðàùåíîñò³. 
×³òê³ ë³í³¿ òà ð³âíà ãåîìåòð³ÿ — 
ïðî ñó÷àñíèé äèçàéí.

Ïðè âèáîð³ îçäîáëþâàëüíèõ 
ìàòåð³àë³â íàäàâàéòå ïåðåâàãó 
ïðèðîäíèì ôàêòóðàì: äåðåâî, 
êàì³íü.

Âàæëèâó ðîëü â ñó÷àñíîìó 
³íòåð’ºð³ çàéìàº îñâ³òëåííÿ. Öå 
íå ëèøå ôóíêö³îíàëüíî âàæëè-
âèé àñïåêò, à é â³çóàëüíî. Çà-
âäÿêè ïðàâèëüíîìó îñâ³òëåííþ 
òà ïîä³ëó éîãî íà ãðóïè ìîæíà 
ñòâîðèòè áàæàíó àòìîñôåðó.

ßêùî ãîâîðèòè ïðî óïîäîáàííÿ 
âàøèõ êë³ºíò³â, òî ùå ð³ê-ï³âòîðà 
òîìó, ÿêèìè âîíè áóëè?

— Äóìàþ, ðàí³øå äóìêà äðóç³â, 
ñóñ³ä³â, çíàéîìèõ òà ðîäè÷³â ìàëà 
íå îñòàííº ì³ñöå ïðè ïðîåêòó-
âàíí³ æèòëà. Âñ³ì áóëî âàæëèâî 

çðîáèòè êðàùå, í³æ â ñóñ³äà. Çà-
ðàç âæå çàìîâíèêè ñòàâëÿòü ñâîþ 
äóìêó òà êîìôîðò ïåðåäóñ³ì.

×åðåç êàðàíòèí â³äáóëàñü ïå-
ðåîö³íêà ö³ííîñòåé òà ïð³îðè-
òåò³â. Êàðäèíàëüíî óïîäîáàííÿ 
ïî äèçàéíó ð³ê-ï³âòîðà òîìó ³ 
çàðàç íå â³äð³çíÿþòüñÿ, øâèäøå 
çì³íèâñÿ ï³äõ³ä.

Êàðàíòèí çìóñèâ ëþäåé á³ëüøå 
÷àñó ïðîâîäèòè âäîìà. ßê öå âïëè-
íóëî íà çàìîâíèê³â? Ùî âîíè õî-
÷óòü áà÷èòè â ñâî¿õ ïîìåøêàííÿõ?

— Â ïåðøó ÷åðãó á³ëüø³ñòü ëþ-
äåé äî êàðàíòèíó íàäàâàëè ïåðå-
âàãó êâàðòèðàì, çàðàç âïîäîáàííÿ 
çì³íèëèñü â ñòîðîíó ïðèâàòíèõ 
áóäèíê³â ÷è òàóíõàóñ³â.

À ÿêùî ãîâîðèòè ïðî êâàðòèðè, 
òî ðàí³øå â 90% âèïàäê³â áàë-
êîíè ïðèºäíóâàëè äî ê³ìíàò òà 
ñêëèëè, ùîá çá³ëüøèòè êîðèñíó 
ïëîùó. Çàðàç — íàâïàêè, â³äêðèò³ 
áàëêîíè ñòàþòü á³ëüø àêòóàëü-
íèìè, í³æ çàñêëåí³ ëîäæ³¿.

Ó æèòë³ áóäå á³ëüøå ðîñëèí äëÿ 
òîãî, ùîá áóòè áëèæ÷å äî ïðè-
ðîäè çà ¿¿ â³äñóòíîñò³.

Çì³íèëèñü âèìîãè äî ïåðåäïî-
êîþ, òåïåð öå ìàº áóòè îêðåìå 
ïðèì³ùåííÿ àáî æ ïðîäóìàíî òà-
êèì ÷èíîì, ùîá êóð’ºð ñëóæáè 
äîñòàâêè íå çàõîäèâ â îñíîâíó 
÷àñòèíó êâàðòèðè.

Îñê³ëüêè ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó 
äîâîäèëîñü áàãàòî ÷àñó ïðîâî-
äèòè âäîìà, á³ëüø³ñòü ëþäåé ïå-
ðåîñìèñëèëè êîìôîðò âëàñíîãî 
ñåðåäîâèùà. Íà ïåðøèé ïëàí 
âèéøëà ôóíêö³ÿ òà åðãîíîì³êà.

ß ââàæàþ, ùî íàñòàâ ÷àñ çì³ñ-
òèòè àêöåíòè ç ñóòî åñòåòèêè, 
òðåíäîâèõ êîëüîð³â ³ «äèçàéíó 
çàðàäè ïîíò³â» íà ôóíêö³îíàëü-
í³ñòü, ðàö³îíàëüí³ñòü, äîâãîâ³÷-
í³ñòü, åðãîíîì³÷í³ñòü ³ åêîíîì³÷-
í³ñòü. Â ïåðøó ÷åðãó ïîòð³áíî 
äóìàòè ïðî âëàñíèé êîìôîðò áåç 
«â³çóàëüíîãî ñì³òòÿ» òà íàäì³ðíî¿ 
çàõàðàùåíîñò³.

Ðîçêàæ³òü ïðî íàéö³êàâ³ø³ ïðî-
åêòè, çà ÿê³ âàì äîâîäèëîñÿ áðà-
òèñÿ ó Â³ííèö³?

— Êîæåí ïðîåêò ïî-ñâîºìó ö³-
êàâèé. Çàâäÿêè ìîæëèâîñò³ ïî-
äîðîæóâàòè ó ëþäåé ðîçâèíóâñÿ 
ãàðíèé ñìàê òà òÿãà äî ôóíêö³î-
íàëüíîñò³. Ç’ÿâèëîñü ðîçóì³ííÿ 
öèòàòè «Ìåíøå çíà÷èòü á³ëüøå». 
Êîìôîðò òà àâòîìàòèçàö³ÿ ïðî-
öåñ³â âèõîäèòü íà ïåðøèé ïëàí.

ßê³ íàéá³ëüø íåçâè÷í³ ìàòåð³àëè 
âè âèêîðèñòîâóºòå â îôîðìëåíí³ 
³íòåð'ºð³â?

— ß ïðàöþþ â ñó÷àñí³é ñòè-
ë³ñòèö³, òîìó ³ ìàòåð³àëè â³ä-
ïîâ³äí³. Íàäàþ ïåðåâàãó ïðè-
ðîäíèì ôàêòóðàì, òåêñòóðàì 
³ êîëüîðàì. Çàçâè÷àé öå øè-
ðîêîôîðìàòíèé êåðàìîãðàí³ò, 
êåðàì³÷íà ïëèòêà, øòó÷íèé 
÷è ïðèðîäíèé êàì³íü, ãíó÷êà 

êåðàì³êà, êàì’ÿíèé øïîí, äå-
ðåâî, äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà 
òà ð³çíîãî ïëàíó ñò³íîâ³ ïàíåë³ 
(ã³ïñîâ³, òåêñòèëüí³, ÌÄÔ…).

×åðåç ïàíäåì³þ ëþäè çìóøåí³ 
âèêîðèñòîâóâàòè ñâî¿ æèòëîâ³ ïðè-
ì³ùåííÿ ÿê êîâîðê³íãè, ê³íîòåàòðè, 
áàðè òà ñïîðòçàëè. ßê äèçàéíåðè 
³íòåð'ºðó äîïîìàãàþòü ç òàêèìè 
ïåðåâò³ëåííÿìè?

— Äóìàþ, äèçàéíåðàì ñòàëî 
ñêëàäí³øå. Àäæå ó çàìîâíèê³â 
çá³ëüøèëèñü ïîòðåáè òà âèìî-
ãè äî âëàñíîãî æèòëà. Òåïåð öå 
íå ëèøå íàá³ð æèòëîâèõ ê³ìíàò.

Êîæåí õî÷å ìàòè âëàñíå ðîáî÷å 
ì³ñöå, òàê ÿê áàãàòî ëþäåé ïåðå-
éøëî íà ðîáîòó îíëàéí, çàðàç 
öå must have ³ ö³é çîí³ ïðèä³-
ëÿºòüñÿ âåëèêà óâàãà. Äîìàøí³é 
íåâåëèêèé ñïîðòçàë ñòàâ á³ëüø 
àêòóàëüíèì, í³æ äî ïàíäåì³¿. Çîí³ 
ç òåëåâ³çîðîì òåæ â³äâîäèòüñÿ 
á³ëüøå óâàãè.

Îñíîâíå çàâäàííÿ äèçàéíå-
ðà — ðîçðîáèòè ãðàìîòíå ïëà-
íóâàëüíå ð³øåííÿ òà âïèñàòè âñ³ 
ïðèì³ùåííÿ ³ äîäàòêîâ³ çîíè, 
ùîá âèéøëî íå ëèøå ôóíêö³î-
íàëüíî, à é êðàñèâî. 80% óñï³õó 
ïðîåêòó — âäàëå òà ïðîäóìàíå 
ïëàíóâàííÿ.

Дизайнерка інтер'єру Анастасія Юськова. «Не потрібно 
намагатись заповнити кожен сантиметр навколо себе, стіна 
може бути просто пустою» 

Òèïîâà êâàðòèðà 
â³ííèöüêî¿ ðîäèíè — 
öå îáîâ’ÿçêîâî 
îá’ºäíàíà êóõíÿ-
â³òàëüíÿ òà íàÿâí³ñòü 
ãàðäåðîáíî¿ ê³ìíàòè
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КІНЕЦЬ ПАРАДУ (2012 РІК) 
Кількість серій: 5 
Жанр: драма 
Актори: Бенедикт Камбербетч, Ре-
бека Голл, Аделаїда Клеменс 
Події серіалу розгортаються на початку 
ХХ століття в Англії та Франції. Шляхетний 
аристократ Крістофер Тідженс одружуєть-
ся зі світською левицею Севілью, яка йому 
зраджує і, ймовірно, вагітна від одного зі 
своїх шанувальників. Попри це Крістофер 
присягається дружині у вічній вірності 
й відкидає будь-які думки про інших 
жінок. Все змінюється, коли в житті героя 
з’являється Валентина Вонноп…

ОЛІВІЯ КІТТЕРІДЖ (2014 РІК) 
Кількість серій: 4 
Жанр: психологічна драма 
Актори: Френсіс Макдорманд, Рі-
чард Дженкінс, Джон Галагер 
Режисеркою мінісеріалу стала американка 
українського походження Ліза Холоденко. 
Стрічка охоплює 25 років життя Олівії 
Кіттерідж — жінки з важким, мізантропіч-
ним характером, яка всю себе присвятила 
чоловіку, вихованню сина й викладанню 
математики. За цей час вона намагається 
побороти глибоку депресію, владнати сі-
мейні конфлікти, пережити трагічні втрати 
й зрештою зробити важливий вибір.

ФЕРЗЕВИЙ ГАМБІТ (2020 РІК) 
Кількість серій: 7 
Жанр: драма 
Актори: Аня Тейлор-Джой, Білл 
Кемп, Мозес Інгрем 
«Ферзевий гамбіт» наробив чимало галасу 
у 2020 році, адже став найпопулярнішим 
мінісеріалом на стрімінговій платфор-
мі Netflix. Події у картині відбуваються 
у 50–60-х роках минулого століття. 
Головна героїня — Бет Гармон, дівчина, яка 
виросла в дитячому притулку й віднайшла 
в собі хист до шахів. Алкоголь, зловживан-
ня пігулками, «чоловічий світ» і змагання з 
шахів… Чи зможе Бет зрештою перемогти?

ГОЛЛІВУД (2020 РІК) 
Кількість серій: 7 
Жанр: драма 
Актори: Девід Коренсвет, Даррен 
Крісс, Лора Геррієр 
У мінісеріалі події розгортаються у 1940-х 
роках, під час «золотої доби» Голлівуду. 
Головні герої стрічки, молоді актори мрі-
ють про успішну кар’єру.  Вони отримують 
можливість прославитися, їдуть в со-
нячну Каліфорнію в надії реалізувати свої 
амбіції. Ризикують всім, аби опинитися 
на «фабриці мрій», помиляються, зако-
хуються і потрапляють у різні ситуації, які 
можливі лише в Голлівуді.

ЧОМУ ЖІНКИ ВБИВАЮТЬ? 
(2019) 
Кількість серій: 10 
Жанр: комедія, драма 
Актори: Люсі Лью, Джинніфер Гуд-
він, Кірбі Хауелл-Баптист 
Один будинок, тут в різні часи живуть три 
родини і в кожній відбувається вбив-
ство.… Події в серіалі розпочинаються 
у 1963 році й завершуються у 2019-му. 
В одному й тому ж будинку в різний час 
живуть три жінки, які мають цілком щас-
ливий вигляд, хоч і мають чимало скелетів 
у шафі. Та що ж має статися такого, щоб 
жінка вбила?

ТОП-10 СЕРІАЛІВ НА ОДИН ДЕНЬ 
Кіно  Перегляд улюбленого фільму — чудовий спосіб відпочити й отримати позитивні емоції. Нині 
серед глядачів великою популярністю користуються серіали. Але не завжди можна виділити багато часу на 
серіал. Ми підготували підбірку з різножанрових стрічок, які можна переглянути за кілька годин

ДРАКУЛА (2020 РІК) 
Кількість серій: 3 
Жанр: жахи 
Актори: Клас Банг, Доллі Велс, 
Марк Гетісс 
Історія Дракули відома, а екранізацій 
роману Брема Стокера можна нарахувати 
кілька десятків. Свій погляд на історію 
найвідомішого вампіра минулого року 
презентували творці «Шерлока» й «Док-
тора Хто» — Марк Гетісс і Світен Моффат.
Дія серіалу розвивається в 1897-му році в 
Трансільванії навколо Джонатана Харкера 
– честолюбного адвоката, який прибув 
в замок графа Дракули, для укладення 
важливої угоди…

ЗАХИЩАЮЧИ ДЖЕЙКОБА 
(2020 РІК) 
Кількість серій: 8 
Жанр: трилер, кримінальна драма, 
детектив 
Актори: Джейден Мартелл, Кріс 
Еванс, Мішель Докері 
В основу американського мінісеріалу ліг 
однойменний роман Вільяма Лендея. 
У серіалі розповідається про звичайну 
сім’ю, яка одного дня опиняється в центрі 
уваги суспільства. 14-річного Джейкоба 
звинувачують у вбивстві однокласника. 
Тепер перед батьками хлопця непросте 
завдання — врятувати сина й дізнатися 
ім’я справжнього злочинця.

СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ 
(2019 РІК) 
Кількість серій: 8 (1 сезон) і 8 
(2 сезон) 
Жанр: комедія, драма 
Актори: Джилліан Андерсон, Ейса 
Баттерфілд, Шутті Гатава, Емма Маккі 
Сюжет у британському серіалі розгор-
таються довкола підлітка Отіса, який 
живе зі своєю мамою — сексологинею. 
З початком навчального року хлопець 
сам стає секс-консультантом і допомагає 
однокласникам розв’язати їхні інтимні 
проблеми. У стрічці розглядається 
багато важливих тем, особливо для 
підлітків. 

ДИВОВИЖНИЙ ПЛЕЙЛИСТ ЗОЇ 
(2020 РІК) 
Кількість серій: 13 
Жанр: комедія, мюзикл 
Актори: Джейн Леві, Пітер Галагер, 
Скайлер Ліпстайн 
Головна героїня серіалу — Зої Кларк. 
У день, коли дівчина робила МРТ, у місті 
стався землетрус, а Зої несподівано 
отримала дивовижну суперсилу. Тепер 
вона оточена музикою. Дівчина може чути 
думки людей у вигляді пісень або справ-
жніх музичних виступів. Що ж насправді 
відчувають люди, які оточують Зої, що 
про неї думає кращий друг і симпатичний 
колега з іншого відділу?

ХОЛІСТИЧНЕ ДЕТЕКТИВНЕ 
АГЕНТСТВО ДІРКА ДЖЕНТЛІ 
(2016 РІК) 
Кількість серій: 9 (1 сезон), 9 
(2 сезон) 
Жанр: фантастика, детектив 
Актори: Семюель Барнетт, Елай-
джа Вуд 
У центрі сюжету дивакуватий детектив 
Дірк Джентлі, який вірить у холізм, тобто 
всесвітній зв’язок всього зі всім та Тодд 
Броцман — працівник готелю, який 
випадково стає напарником. Чоловіки по-
чинають розслідувати надприродні кри-
мінальні справи й фантастичні таємниці, 
серед яких подорож у часі й обмін тілами.
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UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 11.00, 03.15 
Енеїда 
06.30 М/ф «Коза-Дереза» 
06.40 М/ф «Козлик та ослик» 
06.50 М/ф «Некмiтливий 
горобець» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
02.25, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20 Суспiльна студiя 
09.30, 01.00 Т/с «Гранд 
готель» l  
11.30 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.40, 03.00, 
05.45 Спорт 
15.20 UA Фольк. Спогади 
16.30 Д/ц «Супер - чуття» 
17.30 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
18.55 Д/ц «Незвiданий океан» 
20.00 Д/ц «Супер-чуття» 
20.25 Д/ц «Дикi тварини» 
21.55, 00.55, 03.10, 05.55 
Спорт. Аспект 
22.00 Т/с «Посольство» s  
23.30 Перша шпальта 

1+1 
05.35, 10.25, 11.25, 12.20 
«Життя вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 ТСН 
09.25 «Життя вiдомих людей 
2021» 
13.00, 14.15 «Мiняю жiнку» 
17.10 Т/с «Вiтер кохання» 
20.45 Т/с «100 тисяч хвилин 
разом» s  
22.15, 02.30 Т/с «Кухня» s  
00.25 «Голос країни 11» 

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» 
10.10, 18.00, 19.00, 03.30 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
12.25 Х/ф «Разом - це занадто» s  
14.25 Х/ф «З речами на 
вилiт!» s  
16.05 «Чекай на мене. 
Україна» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа» s  
23.50 Т/с «Згадати молодiсть» l  

ICTV 
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 Анти-зомбi 
11.05 Секретний фронт 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Х/ф «Каратель» s  
16.15 Х/ф «Американський 
снайпер» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.05, 21.30 Х/ф «Важка 
мiшень» s  
22.30 Свобода слова 
00.00 Т/с «Контакт» s  
01.50 Х/ф «Ешер» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35, 15.00 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.10 Х/ф «Одiсея» 
17.00, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «Щелепи» s  
22.50 Х/ф «Вiдкрите море» s  
00.20 Х/ф «Зло» n  
02.10 Т/с «Вiдчайдушнi 
домогосподарки» s  
02.55 Служба розшуку дiтей 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.15 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.45 Реальна мiстика 
13.40, 15.30, 05.30 Агенти 
справедливостi l  

17.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 
4» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5» s  
23.10, 02.10 Т/с «З мене 
досить» l  

СТБ 
05.30 Т/с «Комiсар Рекс» 
09.05 «Битва екстрасенсiв» s  
13.20, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45, 18.05 Т/с «Слiд» s  
19.05 «Детектор брехнi 2021» s  
20.15, 22.50 Т/с «Двоє над 
прiрвою» l  
01.05 Т/с «Анна - детектив» l  

НTН 
05.00, 04.45 «Top Shop» 
06.00 Х/ф «Богдан-Зиновiй 
Хмельницький» 
08.30, 16.50, 03.40 
«Випадковий свiдок» 
09.20 Х/ф «У небi 
«Нiчнi вiдьми» 
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 
03.10 «Свiдок» 
12.50 «Таємницi свiту» 
14.40 Х/ф «Новий апокалiпсис: 
блискавка долi» s  
18.20 «Свiдок. Агенти» 
21.00 Т/с «Смерть у раю - 8» s  
23.45 Т/с «Нарко: Мексика» n  

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 
18.15, 19.45, 21.15, 22.15, 
23.15 Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 19.15, 20.45 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 «Книга джунглiв 2» 
14.00 Панянка-селянка 
15.00 4 весiлля 
16.15 Богиня шопiнгу 
01.15 Рятiвники 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15 Разом 
09.45, 16.25 Лiтературно-
кулiнарне шоу «Енеїда» 
10.35 Д/ф «З України до 
Голлiвуду» 
11.50, 18.40, 19.50, 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 «Кривенька Качечка» 
15.30 М/ф «Лисичка з 
качалочкою» 
15.40 М/ф Чудасiя» 
15.50 «Шо? Як?» 
16.10 Лайфхак українською 
17.00, 20.40 ТНВ 
17.15 Буковинськi загадки 
17.20 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
17.45 Д/ф «Свiт дивовижних 
тварин» 
18.45 Невiдомi Карпати 
19.00 Сьогоднi. Головне 
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) 
08.45 «Зiрковi гурмани» 
09.15 «Територiя рiшень» 
09.30 «Постфактум» 
10.15 «Мобiльний репортер» 
10.30, 17.05 «Свiт тварин» 
11.00, 17.30 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» 
20.10 т/с «Уряд» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 11.00, 03.15 
Енеїда 
06.30 М/ф «Подарунок» 
06.40 М/ф «Було скучно» 
06.50 М/ф «Ватажок» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
02.25, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20 Суспiльна студiя 
09.30, 22.00 Т/с «Посольство» s  
11.30 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.40, 03.00, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Д/ц «Супер - чуття» 
17.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55 Д/ц «Тваринна зброя» 
20.00 Д/ц «Супер-чуття» 
20.25 Д/ц «Дикi тварини» 
21.55, 00.55, 03.10, 05.55 
Спорт. Аспект 
23.30 #ВУКРАЇНI 

1+1 
05.35, 10.25 «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, 04.30 ТСН 
09.25 «Життя вiдомих людей 
2021» 
11.25, 12.20, 14.15 «Мiняю 
жiнку» 
17.10 Т/с «Вiтер кохання» 
20.45 Т/с «100 тисяч хвилин 
разом» s  
22.50, 03.00 Т/с «Кухня» s  

IНТЕР 
05.00 «Телемагазин» 
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.05 Т/с «Мене звати Мелек» l  
12.25 Х/ф «Скарлетт» 
14.45, 15.35 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа» s  
23.50 Т/с «Згадати молодiсть» l  

ICTV 
04.15 Скарб нацiї 
04.25 Еврика! 
04.30 Факти 
04.55 Т/с «Вiддiл 44» s  
05.40 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 Секретний фронт 
12.00, 13.15 Х/ф «Важка 
мiшень» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25, 16.10, 21.25 Т/с 
«Нюхач» l  
16.55 Х/ф «Патруль часу» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Громадянська оборона 
Прем’єра 
23.10 Х/ф «Очi дракона» n  
00.55 Анти-зомбi 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35, 15.00 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
10.20 Варьяти l  
11.10 Х/ф «Викрасти на 
продаж» s  
13.00 Кохання на виживання s  
17.00, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «Цунамi 3Д» s  
22.50 Х/ф «Дрейф» s  
00.40 Т/с «Вiдчайдушнi 
домогосподарки» 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 Реальна мiстика 
13.40, 15.30, 05.30 Агенти 
справедливостi l  
17.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 
4» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5» s  
23.10 Контролер 
23.50, 02.10 Т/с «Замок на 
пiску» l  

СТБ 
05.30 Т/с «Комiсар Рекс» 
09.20 «Битва екстрасенсiв» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45, 18.05 Т/с «Слiд» s  
19.05 «Таємницi ДНК» s  
20.15, 22.50 Т/с «Любов з 
ароматом кави» l  

НTН 
05.45 Х/ф «Чудо в краю 
забуття» 
07.55, 16.50, 03.50 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
23.15, 03.20 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Опiк» 
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.50 «Свiдок. Агенти» 
14.15, 21.00 Т/с «Смерть у раю - 
8» s  
18.20 «Будьте здоровi» 
23.45 Т/с «Нарко: Мексика» n  
02.15 «Таємницi 
кримiнального свiту» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 
18.15, 19.45, 21.15, 22.15, 
23.15 Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 19.15, 20.45 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 Х/ф «Елвiн i бурундуки» 
14.00 Панянка-селянка 
15.00 4 весiлля 
16.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
01.15 Рятiвники 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Країна пiсень 
10.35 Д/ф «Бальний король» 
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 «Рукавичка» 
15.30 М/ф Капiтошко» 
15.40 М/ф» Повертайся, 
Капiтошко» 
15.50 «Шо? Як?» 
16.10 Лайфхак українською 
16.25 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
17.00, 20.40 ТНВ 
17.15, 18.40 Буковинськi 
загадки 
17.20 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
17.45 Документальний цикл 
«Супер - чуття. Особливий 
загiн» 
18.45 Край пригод 
20.05 В Українi 
21.30 Задача з зiрочкою 
21.35 Слiд шахти 
21.45 Пишемо iсторiю 

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 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, 11.00, 03.15 
Енеїда 
06.30 М/ф «Горщик-Смiхотун» 
06.40 М/ф «Грицьковi книжки» 
06.50 М/ф «Вiйна яблук та 
гусенi» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
02.25, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20 Суспiльна студiя 
09.30, 22.00 Т/с «Посольство» s  
11.30 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.40, 03.00, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Д/ц «Супер - чуття» 
17.30 #ВУКРАЇНI 
18.55 Д/ц «Тваринна зброя» 
20.00 Д/ц «Супер-чуття» 
20.25 Д/ц «Дикi тварини» 
21.55, 00.55, 03.10, 05.55 
Спорт. Аспект 
23.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  

1+1 
05.35, 10.25 «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, 04.30 ТСН 
09.25 «Життя вiдомих людей 
2021» 
11.25, 12.20, 14.15 «Мiняю 
жiнку» 
17.10 Т/с «Вiтер кохання» 
20.45 Т/с «100 тисяч хвилин 
разом» s  
22.50, 03.00 Т/с «Кухня» s  

IНТЕР 
05.00 «Телемагазин» 
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.05 Т/с «Мене звати Мелек» l  
12.25 Х/ф «Скарлетт» 
14.45, 15.35 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа» s  
23.50 Т/с «Згадати молодiсть» l  

ICTV 
04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика! 
04.20 Служба розшуку дiтей 
04.25 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44» s  
05.40, 10.10 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
12.00, 13.15 Х/ф «Патруль 
часу» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25, 16.15, 21.25 Т/с 
«Нюхач» l  
16.50 Х/ф «Вуличний боєць» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
23.15 Х/ф «Колонiя» s  
01.00 Анти-зомбi 
02.45 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35, 15.00 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
10.20 Варьяти l  
11.00 Х/ф «Овердрайв» l  
13.00 Кохання на виживання s  
17.00, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «Глибоке синє 
море» s  
23.00 Х/ф «Риба 
Франкенштейна» n  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.10 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 

10.45, 04.00 Реальна мiстика 
13.40, 15.30, 05.30 Агенти 
справедливостi l  
17.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 
4» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5» s  
23.10, 02.10 Т/с «Будинок, 
який...» l  

СТБ 
08.30 «Битва екстрасенсiв» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45, 18.05 Т/с «Слiд» s  
19.05 «Один за всiх» s  
20.15, 22.50 Т/с «Тiнь 
кохання» l  

НTН 
06.00 Х/ф «У пошуках 
мiльйонерки» 
07.50, 16.50, 03.45 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
23.15, 03.15 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Мiй бойовий 
розрахунок» 
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.50 «Легенди карного 
розшуку» 
14.10, 21.00 Т/с «Смерть у раю - 
8» s  
18.20 «Вартiсть життя» 
23.45 Т/с «Нарко: Мексика» n  

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 
18.15, 19.45, 21.15, 22.15, 
23.15 Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 19.15, 20.45 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 Х/ф «Елвiн та бурундуки 
2» 
14.00 Панянка-селянка 
15.00 4 весiлля 
16.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 

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 Д/ф «Клiтка для двох» 
11.50, 21.35 ЕкоЛюди 
12.00, 13.10 Суспiльна студiя 
13.00, 21.00 Новини з UA 
ПЕРШОГО 
15.00 Українська абетка 
Всесвiт. Першосвiт 
15.05 Додолики 
15.20 М/ф «Як козаки у хокей 
грали» 
15.40 Веселi саморобки 
15.45 Кiношкола вдома 
15.55 «Шо? Як?» 
16.10 Лайфхак українською 
17.00, 20.40 ТНВ 
17.15 Буковинськi загадки 
17.20 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
17.45 Документальний цикл 
«Супер - чуття. Особливий 
загiн» 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Недалечко 
19.50 ЗмiниТи 
20.05 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.30 Задача з зiрочкою 
21.45 Д/ф «Гiдра» 

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 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» 
20.10 т/с «Уряд» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 11.00, 03.15 
Енеїда 
06.30 М/ф «День, коли щастить» 
06.40 М/ф «Дерево i кiшка» 
06.50 М/ф «Жар-птиця» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
02.25, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20 Суспiльна студiя 
09.30, 22.00 Т/с «Посольство» s  
11.30 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.40, 03.00, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Д/ц «Супер - чуття» 
17.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
18.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
20.00 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
20.25 Д/ц «Дикi тварини» 
21.55, 00.55, 03.10, 05.55 
Спорт. Аспект 
23.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях 

1+1 
05.35, 10.25, 02.45 «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 
09.25 «Життя вiдомих людей 
2021» 
11.25, 12.20, 14.15, 14.40 
«Майже колишнi» 
17.10 Т/с «Вiтер кохання» 
20.45 Т/с «100 тисяч хвилин 
разом» s  
21.45 «Право на владу 2021» 
00.45 Х/ф «Великий солдат» s  

IНТЕР 
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.05 Т/с «Мене звати Мелек» l  
12.25 Х/ф «Скарлетт» 
14.45, 15.35 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа» s  
23.55 Т/с «Згадати молодiсть 
8» l  

ICTV 
04.15 Скарб нацiї 
04.25 Еврика! 
04.35 Факти 
04.55 Т/с «Вiддiл 44» s  
05.40 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Секретний фронт 
12.05, 13.15 Х/ф «Вуличний 
боєць» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.15, 21.25 Т/с 
«Нюхач» l  
16.55 Х/ф «Колонiя» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Анти-зомбi Прем’єра 
23.15 Х/ф «Iгри кiлерiв» n  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35, 15.00 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
10.20, 02.00 Варьяти l  
11.00 Х/ф «16 кварталiв» s  
13.00 Кохання на виживання s  
17.00, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «Мiлина» s  
22.40 Х/ф «Щелепи» s  
00.20 Т/с «Вiдчайдушнi 
домогосподарки» s  

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 

1 лютогоПОНЕДІЛОК 2 лютогоВІВТОРОК 3 лютогоСЕРЕДА ЧЕТВЕР
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10.45, 03.30 Реальна мiстика 
13.40, 15.30 Агенти 
справедливостi l  
17.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 
4» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5» s  
23.10 Слiдами 
23.50, 02.10 Т/с «Каблучка з 
бiрюзою» 

СТБ 
08.35 «Битва екстрасенсiв» 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  
19.05 «Один за всiх» s  
20.15, 22.50 Т/с «Одружити не 
можна помилувати» l  
01.00 Т/с «Анна - детектив» l  

НTН 
05.00, 04.50 «Top Shop» 
06.00 Х/ф «Вiнчання зi смертю» 
07.50, 16.50, 03.50 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
23.15, 03.20 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Невизначена особа» 
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.50 «Вартiсть життя» 
14.10, 21.00 Т/с «Смерть 
у раю - 8» s  
18.20, 04.25 «Правда життя» 
23.45 Т/с «Нарко: Мексика» n  
02.15 «Таємницi 
кримiнального свiту» 
03.55 «Речовий доказ» 

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 Х/ф «Елвiн i бурундуки 3» 
14.00 Панянка-селянка 
15.00 4 весiлля 
16.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 

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 Країна пiсень 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
11.45, 17.15 Буковинськi загадки 
12.00, 13.10 Суспiльна студiя 
13.00, 21.00 Новини з UA 
ПЕРШОГО 
15.00 Пiщана казка 
15.10 Додолики 
15.20 М/ф «Справа доручається 
детективу Теддi» 
15.30 М/ф «Тредичiно» 
15.40 М/ф «День коли щастить» 
15.50 «Шо? Як?» 
16.10 Лайфхак українською 
16.25 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
17.00, 20.40 ТНВ 
17.20 «Свiт дикої природи» 
17.45 Д/ф «Свiт дивовижних 
тварин» 
18.40, 19.50 ЕкоЛюди 
18.45 Street Схiд 
20.05 Крим .Реалiї 
21.30 Задача з зiрочкою 
21.35 Слiд шахт 
21.45 Земля, наближена до 
неба 
22.00 Телевiзiйний серiал 
«Iсторiї великого кохання» 5с. 
Кiнець Свiту 

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 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, 11.00, 01.00 
Енеїда 
06.30 М/ф «Дивне китеня» 
06.40 М/ф «Дощику, дощику, 
припусти» 
06.50 М/ф «Дiвчинка та зайцi» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
02.25, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20, 01.25, 03.15 
Суспiльна студiя 
09.30, 22.00 Т/с «Посольство» s  
11.30 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.40, 03.00, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Д/ц «Супер - чуття» 
17.30, 04.45 Перша шпальта 
18.55, 23.30 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
20.00 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
20.25 Д/ц «Дикi тварини» 
21.55, 00.55, 03.10, 05.55 
Спорт. Аспект 

1+1 
05.15 «Свiтське життя. 2021» 
06.05, 10.25 «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, 04.15 ТСН 
09.25 «Життя вiдомих людей 
2021» 
11.25, 12.20 «Жiночий квартал» 
13.00, 14.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
17.10 Т/с «Вiтер кохання» 
20.15 Х/ф «Сахара» s  
22.20 Х/ф «Тринадцятий воїн» s  

IНТЕР 
05.30, 22.40 «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» l  
12.25 Х/ф «Зорро» 
14.45, 15.35, 00.30 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 01.20 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Шерлок» 

ICTV 
04.20 Еврика! 
04.30 Служба розшуку дiтей 
04.35, 00.50 Факти 
04.55 Т/с «Вiддiл 44» s  
05.40 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  
11.30, 01.20 Т/с «Вижити за 
будь-яку цiну» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15, 22.50 Скетч-шоу «На 
трьох» s  
14.45, 16.15 Х/ф «Пiдривник» s  
16.55 Х/ф «У пошуках пригод» s  
18.45 Факти. Вечiр 
02.25 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.10, 01.50, 05.30 Варьяти l  
12.10 Суперiнтуїцiя l  
17.10 Х/ф «Солт» s  
19.10 Х/ф «Синя безодня» s  
21.00 Х/ф «Синя безодня 2» s  
22.50 Х/ф «Атлантида» s  
00.50 Т/с «Вiдчайдушнi 
домогосподарки» s  
02.25 Служба розшуку дiтей 
02.30 Зона ночi 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.50 Т/с «Чотирилисник 
бажань» l  

14.40, 15.30 Т/с «Дiамантова 
корона» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 
00.00, 02.15 Т/с «Вище тiльки 
любов» l  
01.45 Телемагазин 
03.50 Реальна мiстика 

СТБ 
05.50 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
12.55, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.15, 22.50 Т/с «Життя 
прекрасне» l  
01.30 Т/с «Анна - детектив» l  

НTН 
05.50 Х/ф «Сiмнадцятий 
трансатлантичний» 
07.50, 17.25, 03.45 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
23.15, 03.15 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Застава в горах» 
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.50, 04.20 «Правда життя» 
14.15 Т/с «Смерть у раю - 8» s  
16.50 «Нашi права» 
18.20 «Таємницi свiту» 
21.20 Х/ф «Пограбування 
казино» s  
23.45 Т/с «Нарко: Мексика» 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, 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 Х/ф «Елвiн i бурундуки: 
Бурундумандри» 
14.00, 02.15 Панянка-селянка 
15.00 4 весiлля 
16.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
01.15 Рятiвники 
03.45 Вiталька 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини 
(UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Обличчя 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
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 «Як козаки 
олiмпiйцями стали» 
15.40 М/ф «Жив собi чорний кiт» 
15.45 Кiношкола вдома 
15.55 «Шо? Як?» 
16.10 Лайфхак українською 
16.25 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
17.00, 20.40 ТНВ 
17.15 Буковинськi загадки 
17.20, 17.45 «Свiт дикої 
природи» 
18.45 Невiдомi Карпати 
19.50 Сильнi 
20.05 На схiдному фронтi 
21.25 Люди Є 
21.45 Роздивись 
21.55 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
22.00 Д/ф «Веронськi скарби» 

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 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» 
20.10 т/с «Уряд» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 02.35 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.00, 02.10, 03.30, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
07.30 М/ф «Як козаки кулiш 
варили» 
07.40 М/ф «Як козаки 
олiмпiйцями стали» 
08.05 #ВУКРАЇНI 
09.05 Вiдтiнки України 
09.40 Т/с «Снiгопад» 
11.55 Х/ф «Мiй найкращий 
роман» l  
13.35 Д/ц «Супер - чуття. 
Особливий загiн» 
14.30 Телепродаж 
15.00 UA Фольк. Спогади 
16.05 Мiста та мiстечка 
16.20 Полювання (Природнича 
iсторiя) 
17.20 Д/ц «Дикi тварини» 
18.00 Х/ф «Поруч з Iсусом: 
Хома», 1 с. 
19.50 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.25 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
22.00, 03.55 Х/ф «Загублене 
мiсто» l  
00.25 Д/ф «Капелани» 

1+1 
05.20, 07.00, 03.15 «Життя 
вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Свiт навиворiт» 
17.30, 20.15 «Вечiрнiй квартал 
2020» 
19.30, 04.35 ТСН 
21.50 «Жiночий квартал 2020» 
23.15, 00.15 «Свiтське життя. 
2021» 

IНТЕР 
06.45 Х/ф «Зорро» 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 Х/ф «Приходьте завтра» 
13.00 Х/ф «Зайчик» 
14.40 Х/ф «Кар’єра Дiми Горiна» 
16.40 Х/ф «Королева 
бензоколонки» 
18.10, 20.30 Т/с «Страстi по 
Зiнаїдi» l  
20.00 «Подробицi» 
23.10 Ювiлейний вечiр гурту 
«Сябри» 
00.55 Д/п «Небо. Лiтак. Мрiя» 
01.50 Х/ф «Любов на 
асфальтi» s  
03.30 «Орел i Решка. 
Курортний сезон» 
04.50 М/ф 

ICTV 
04.55 Скарб нацiї 
05.05 Еврика! 
05.10 Факти 
05.35 Т/с «Копи на роботi» l  
07.30, 09.10 Скетч-шоу «На 
трьох» s  
08.35 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну» 
09.40, 13.00 Т/с «Нюхач» l  
12.45 Факти. День 
16.25 Х/ф «Стар трек» s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Стартрек: 
Вiдплата» s  
21.40 Х/ф «Стартрек: За межами 
Всесвiту» l  
23.50 Х/ф «Сингулярнiсть» l  
01.35 Т/с «Таємнi дверi» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
08.20, 10.00 Kids» Time 
08.25 М/ф «Феї: Загублений 
скарб» 
10.05 Орел i Решка 
11.00, 05.30 У кого бiльше? l  
13.00 Х/ф «Шерлок Холмс» s  
15.40 Х/ф «Шерлок Холмс: Гра 
тiней» s  
18.10 Х/ф «Кингсмен: Секретна 
служба» s  
20.40 Х/ф «Кингсмен: Золоте 
кiльце» s  
23.40 Х/ф «Мiлина» s  

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.30, 03.00 Реальна мiстика 
08.50 Х/ф «Курка» 
10.50 Т/с «Сурогатна мати» l  
14.40, 15.20 Т/с «Мiраж» l  

20.00 Головна тема 
21.00 Шоу «Маска» 
23.00, 02.15 Т/с «Поранене 
серце» 

СТБ 
05.35, 10.50 Т/с «Двоє над 
прiрвою» l  
07.55 «Неймовiрна правда про 
зiрок» 
12.35 Т/с «Життя прекрасне» l  
17.00 «Хата на тата» l  
19.00 «МастерШеф 
Професiонали» l  
23.00 «Звана вечеря» l  

НTН 
05.10, 04.55 «Top Shop» 
06.10 Х/ф «Їм було 
дев’ятнадцять...» 
07.40 Х/ф «Було у батька три 
сини» 
10.25 Х/ф «Особливо важливе 
завдання» 
13.05 Х/ф «Iван Сила» 
14.50, 02.15 «Випадковий 
свiдок» 
18.00 «Переломнi 80-тi» 
19.00, 01.45 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «За сiрниками» 
21.00 Х/ф «Громобiй» 
22.50 Х/ф «Брехня та iлюзiї» s  

TET 
09.35 М/ф «Бджiлка Майя та 
медовi iгри» 
11.05 Х/ф «Дiвчинка з 
сiрниками» 
12.15 Х/ф «Русалонька» 
13.25 Х/ф «Мармадюк» 
15.00 Х/ф «Життя i мета собаки» 
16.50 Х/ф «Марлi та я» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 21.30, 23.30 Танька i 
Володька 
20.30, 22.30 Одного разу в 
Одесi 
00.00 Країна У 
00.30 Казки У 

UA:ВIННИЦЯ 
07.45 Роздивись 
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 «Калошi щастя» 
13.00 ЕкоЛюди 
13.10, 16.25, 19.45 В Українi 
13.35 Я вдома 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 М/ф «Як Козаки Кулiш 
Варили» 
14.30 М/ф «Лисичка з 
качалочкою» 
14.40 М/ф» Повертайся, 
Капiтошко» 
14.50 М/ф «Найсправжнiсiнька 
пригода» 
15.00 М/ф «Неслухняна мама» 
15.05 Додолики 
15.20 Веселi саморобки 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
16.00 Маршрутом змiн 
16.15 Пишемо iсторiю 
16.55 Х/ф «Iнфоголiк» 
18.30 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiдтiнки України 
20.10 Разом 
20.40 Плiч-о-плiч 
21.00 Документальний серiал 
«Секрети iсторiї. Портрети» 
2 - Королева Вiкторiя: iмперiя 
почуттiв 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.00 м/ф 
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» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 22.00 
Новини 
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
07.30 М/ф «Як козак щастя 
шукав» 
07.40 М/ф «Як Петрик П’яточкiн 
слоникiв рахував» 
07.50 М/ф «Iвасик-Телесик» 
08.15 Погода 
08.20, 13.30, 16.10 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 
14.10, 19.35 Мiста та мiстечка 
14.30 Телепродаж 
15.00 Країна пiсень 
16.50 Клубний чемпiонат свiту 
з футболу FIFA Club World Cup 
Qatar-2020 by Alibaba Cloud. 
Матч за 5-те мiсце 
19.00 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
19.50 Клубний чемпiонат свiту 
з футболу FIFA Club World Cup 
Qatar-2020 by Alibaba Cloud. 
Пiвфiнал 1 
22.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
23.00 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 

1+1 
05.00, 19.30 «ТСН. Тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.30, 01.45 «Свiт навиворiт» 
18.00 «Таємницi 
великих українцiв. Богдан 
Хмельницький» 
21.00 «Голос країни 11» 
23.05 Х/ф «Поганi часи в «Ель 
Роялi» s  

IНТЕР 
07.25 Х/ф «Амазонiя» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя» 
13.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа» s  
17.50 Т/с «Детектив Ренуар» l  
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Т/с «Шерлок» 
23.45 Х/ф «Iдеальна пастка» s  
01.40 «Речдок» 

ICTV 
05.25 Факти 
05.50 Бiльше нiж правда 
06.45 Анти-зомбi 
07.40 Громадянська оборона 
08.30 Т/с «Таємнi дверi» s  
11.30, 13.00 Х/ф «Стар трек» s  
12.45 Факти. День 
14.05 Х/ф «Стартрек: Вiдплата» s  
16.25 Х/ф «Стартрек: За межами 
Всесвiту» l  
18.45 Факти тижня 
21.15 Х/ф «Життя» s  
23.05 Х/ф «Безмежний обрiй» s  
00.55 Я зняв! 
02.00 Профiлактика!!! 

НОВИЙ КАНАЛ 
07.20, 09.10 Kids» Time 
07.25 М/ф «Атлантида: 
Загублена iмперiя» 
09.15 М/ф «Ральф-руйнiвник» 
11.10 М/ф «Ральф-руйнiвник 2» 
13.20 Х/ф «Кингсмен: Секретна 
служба» s  
16.00 Х/ф «Кингсмен: Золоте 
кiльце» s  
19.00 Х/ф «Примарний 
вершник» s  
21.00 Х/ф «Примарний гонщик: 
Дух помсти» s  
23.00 Х/ф «Цунамi 3Д» s  
00.40 Варьяти l  
02.00 Профiлактика 

УКРАЇНА 
06.50 Реальна мiстика 
09.15 Т/с «Друге життя Єви» l  
17.00, 21.00 Т/с «Добра душа» l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.15 Т/с «Експрес-
вiдрядження» 
01.45 Телемагазин 

СТБ 
05.00 «Невiдома версiя. 
Вечори на хуторi бiля 
Диканьки» l  
05.50 Х/ф «Вечори на хуторi бiля 
Диканьки (Нiч перед Рiздвом)» 
07.10 Х/ф «Приборкувачка 
тигрiв» 
09.10 «МастерШеф 
Професiонали» l  
13.05 «Хата на тата» l  
15.00 «СуперМама» 
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  
23.20 «Таємницi ДНК» s  

НTН 
07.35 «Будьте здоровi» 
08.10 «Україна вражає» 
10.00 Х/ф «Iван Сила» 
11.50 Х/ф «За сiрниками» 
13.40 Х/ф «Кохана жiнка 
механiка Гаврилова» 
15.15 Х/ф «Одруження 
Бальзамiнова» 
17.05 Х/ф «Пограбування 
казино» s  
19.00 Х/ф «Iнтердiвчинка» s  
22.00 Х/ф «Право на 
вбивство» s  
23.55 Х/ф «Брехня та iлюзiї» s  

TET 
09.15 М/ф «Книга джунглiв 2» 
10.30 Х/ф «Марлi та я» 
12.40 Х/ф «Елвiн i бурундуки» 
14.20 Х/ф «Елвiн та бурундуки 
2» 
16.00 Х/ф «Елвiн i бурундуки 3» 
17.30 Х/ф «Елвiн i бурундуки: 
Бурундумандри» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 21.30, 23.30 Танька i 
Володька 
20.30, 22.30 Одного разу в 
Одесi 
00.00 Країна У 
00.30 Казки У 

UA:ВIННИЦЯ 
07.45 Роздивись 
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 Наречених 
Виручали» 
14.40 М/ф «Кривенька 
Качечка» 
14.50 М/ф «Горщик-Смiхотун» 
15.00 М/ф «Тредичiно» 
15.05 Додолики 
15.20 М/ф «Маленький великий 
пес» 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.05, 16.30 Разом 
16.55 Х/ф «Пророк Iєремiя. 
Викривач царiв» 
18.30 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Обличчя 
19.45 На схiдному фронтi 
20.40 Плiч-о-плiч 
21.00 Д/с «Секрети iсторiї. 
Портрети» 5с - Юлiй Цезар: 
слава Рима 

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» 

4 лютого 5 лютогоП'ЯТНИЦЯ 6 лютогоСУБОТА 7 лютогоНЕДІЛЯ
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ВОЛОДИМИР ГЕВКО, БЛОГЕР

Тепла і довірлива балачка осідає на 
віях інеєм. Але, на відміну від нього — 
ніколи не розтане.

ПРЕССЛУЖБА 

«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

Äëÿ ïîíàä 2,2 òèñÿ÷³ ïîáóòî-
âèõ êë³ºíò³â ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç 
Çáóò» ö³íà ãàçó â õîëîäíó ïîðó 
áóäå íà ð³âí³ â³ä 4,49 äî 5,49 ãðí 
çà êóá. ì. Òàê³ ðîçö³íêè ä³þòü 
äëÿ îùàäëèâèõ ó÷àñíèê³â àêö³¿ 
«Òâîÿ åíåðãîíåçàëåæí³ñòü», ÿê³ 
ïðèäáàëè ãàç íà îïàëþâàëüíèé 
ñåçîí çà çíèæåíîþ ö³íîþ.

«Ïðîòÿãîì ñåðïíÿ-âåðåñíÿ, 
â ðàìêàõ àêö³¿ «Òâîÿ åíåðãîíå-
çàëåæí³ñòü», âñ³ ïîáóòîâ³ êë³-
ºíòè ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» 
ìàëè çìîãó çàêóïèòè íàïåðåä 
ãàç çà ö³íîþ â³ä 4,49 äî 5,49 ãðí 
çà êóá. ì. Ö³ºþ ïðîïîçèö³þ ñêî-
ðèñòàëîñü áëèçüêî 0,4% íàøèõ 

êë³ºíò³â. Âîíè çàðåçåðâóâàëè 
íà çèìó 2,3 ìëí êóá. ì àêö³éíî-
ãî ãàçó», — ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð 
ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» Âàñèëü 
Ñîï³ëüíèê.

Íàéá³ëüøå áëàêèòíîãî ïàëèâà 
ñïîæèâà÷³ êóïèëè ñàìå çà ö³íîþ 
4,99 ãðí. Ö³ºþ ïðîïîçèö³ºþ ñêî-
ðèñòàëîñü 1 047 æèòåë³â îáëàñ-
ò³, çàðåçåðâóâàâøè ïîíàä 1 ìëí 
êóá. ì ãàçó. Çà ö³íîþ 4,49 ³ 
5.49 ãðí çà 1 ì êóá. ãàç ïðèäáàëè 
â³äïîâ³äíî 765 òà 456 äîìîãîñ-
ïîäàðñòâ Â³ííè÷÷èíè.

«Äî ðå÷³, íàéàêòèâí³øå äî-
ëó÷èëèñü äî ïðîïîçèö³¿ çàî-
ùàäèòè, êóïèâøè ãàç íàïåðåä, 
æèòåë³ îáëàñíîãî öåíòðó. À öå 
644 äîìîâîëîä³ííÿ. Ñàìå ó Â³-
ííèö³ çàô³êñîâàíî ðåêîðäíèé 

çàïàñ ãàçó çà àêö³éíîþ ö³íîþ — 
8000 êóáîìåòð³â. À íàéìåíøèé 
îáñÿã ïðèäáàëè çà çíèæåíîþ 
ö³íîþ ó Æìåðèíö³ — 2,33 êóá. 
ì íà ñóìó 12,79 ãðí. Çàãàëîì, 
ñåðåäí³é îáñÿã çàðåçåðâîâàíîãî 
ãàçó ñåðåä ó÷àñíèê³â àêö³¿ «Òâîÿ 
åíåðãîíåçàëåæí³ñòü» — 992 êó-
áîìåòðè ãàçó», — êîìåíòóº êå-
ð³âíèê ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» 
Âàñèëü Ñîï³ëüíèê.

Â³ííè÷àíèí ²ãîð Çàâîðîò-
í³é — îäèí ç òèõ, õòî íàïåðåä 
ïðîäóìàâ ñâî¿ âèòðàòè íà áëà-
êèòíå ïàëèâî. ×îëîâ³ê çàðåçåð-
âóâàâ äëÿ ñâîãî äîìîãîñïîäàð-
ñòâà íà îïàëþâàëüíèé ïåð³îä 
700 êóáîìåòð³â ãàçó çà ö³íîþ 
4,49 ãðí çà êóá. ì.

«Ò³ëüêè ïî÷óâ ïðî öþ àêö³þ, 

îäðàçó âèð³øèâ ñêîðèñòàòèñü 
íåþ ³ ïîðàäèâ ñâî¿ì ð³äíèì. 
Çâè÷àéíî, âë³òêó ö³íà íà ãàç 
áóëà íèæ÷îþ, àëå áóëî çðîçó-
ì³ëî, ùî ³ç íàñòàííÿì õîëîä³â 
âîíà çá³ëüøèòüñÿ. ² ÿ íå ïðî-
ãàäàâ. Àíàë³çóþ÷è çì³íè ö³í 
íà ãàç ³ç æîâòíÿ, ìåí³ âäàëîñü 
çåêîíîìèòè âæå ïîíàä 1,5 òè-
ñÿ÷³ ãðèâåíü ³ç ñ³ìåéíîãî áþ-
äæåòó», — ðîçïîâ³äàº ²ãîð Çà-
âîðîòí³é.

×îëîâ³ê âæå ñïàëèâ ìàéæå ïî-
ëîâèíó ñâîãî ãàçîâîãî ðåçåðâó. 
Çà óìîâàìè àêö³¿, ²ãîð Â³òàë³-
éîâè÷ ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè 
ñòâîðåíèé çàïàñ ãàçó äî 31 áå-
ðåçíÿ. Ó ðàç³, ÿêùî çàêóïëåíîãî 
îáñÿãó ãàçó éîìó íå áóäå äî-
ñòàòíüî íà âåñü àêö³éíèé ïåð³-

îä, òî âàðò³ñòü ñïîæèòîãî ãàçó 
áóäå îáðàõîâóâàòèñü çà ö³íîþ 
ïîòî÷íîãî ì³ñÿöÿ. Íà ñüîãîäí³ 
178 êë³ºíò³â íàøî¿ êîìïàí³¿ óæå 
ïîâí³ñòþ âèêîðèñòàëè çàðåçåð-
âîâàíèé ãàç.

Íàãàäàºìî, àêö³ÿ «Òâîÿ 
åíåðãîíåçàëåæí³ñòü» òðèâàëà 
ç 15 ñåðïíÿ äî ê³íöÿ âåðåñíÿ 
2020 ðîêó. Çàâäÿêè âèã³äí³é 
ïðîïîçèö³¿, óñ³ îõî÷³ ìîãëè 
ïðèäáàòè íåîáìåæåíèé çàïàñ 
ãàçó íà õîëîäè çà ö³íàìè â³ä 
4,49 äî 5,49 ãðí çà êóá. ì. Äå-
òàëüí³øå ïðî óìîâè àêö³¿ äè-
â³òüòüñÿ íà ñàéò³ çà ïîñèëàí-
íÿì: vn.gaszbut.com.ua/ua/Info-
for-consumers/id/akcija-tvoja-
e n e r g o n e z a l e z h n i s t - v i d -
vinnicjagaz-zb-40129

Більше двох тисяч жителів Вінниччини споживають 
природний газ за ціною від 4,49 грн за кубометр
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Хто допомагає велосипедисту? Варіантів відповідей дуже багато: тренер, напрямок вітру, 

харчування… але ми вирішили згадати про вищі сили. Ми не знаємо, який вигляд мають 

велосипедні Боги, тож версій буде декілька. Зустрічайте: футболка «Боги допомагають…»

Інтрига здулась... Власником «Ниви» став пан Артур Загорулько. «Шахтар», 

але «Шахтар-3», в збірній України не грав. Та це не головне. Головне, щоб 

зміг допомогти вінницькій команді.

Олександр Царевський

організатор велозаходів   

Олександр Шемет

шоумен   

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться

486486

486058

486281

РЕКЛАМА

484218

486704

473369



23 RIA, Ñåðåäà, 27 ñ³÷íÿ 2021
Â²Í ² ÂÎÍÀ

ОВЕН 
Розвиток стосунків з коханою 
людиною багато в чому буде 
залежати від вас. Проявіть 
чуйність і турботу, порадуйте 
обранця, приділивши йому 
достатньо часу і уваги.

ТЕЛЕЦЬ 
У вас може з'явитися таємна 
шанувальниця або шануваль-
ник, яким судилося зіграти 
найближчим часом важливу 
роль у вашій долі. 

БЛИЗНЮКИ 
Буря у вашій душі поступо-
во вщухає, і ви знаходите 
душевну рівновагу, яка вам 
так необхідна. Ви більше 
не сумніваєтеся, що любите 
і кохані. Ваш обранець довів 
вам силу своїх почуттів.

РАК 
Будьте щирі — це дозволить 
коханій людині, нарешті, 
зрозуміти вас. Саме час пого-
ворити по душах, обмінятися 
планами на спільне життя. 
У вівторок і п'ятницю вдалі 
зустрічі та побачення. 

ЛЕВ 
Нове захоплення може закру-
тити голову. Що ж, дерзайте, 
але не будьте занадто дові-
рливі. Новий шанувальник 
загрожує виявитися не занад-
то щирим. І буде шукати свою 
вигоду в стосунках.

ДІВА 
Ви станете більш романтично 
дивитися на світ, радіти навіть 
дрібницям, повз які раніше 
проходили, не обертаючись. 
У середу і п'ятницю побачен-
ня пройдуть максимально 
приємно і активно.

ТЕРЕЗИ 
З'ясування стосунків у вашій 
парі загрожує тривати майже 
весь тиждень з перемінним 
успіхом. Нарешті, у вихідні 
настане умиротворення, 
злагода і порозуміння.

СКОРПІОН 
Хтось уже давно запаморо-
чив вам голову і торкнувся 
глибинних струн вашої душі. 
Не варто приховувати своїх 
почуттів, вони взаємні. Будьте 
відверті з коханою людиною.

СТРІЛЕЦЬ 
На початку тижня ви будете 
як ніколи налаштовані 
на романтичний лад. Однак 
у вихідні дні особисте життя 
обіцяє чимало сюрпризів. І 
не тільки приємних. Ревнощі і 
образи теж не виключені.

КОЗЕРІГ 
Цього тижня вам може стати 
нудно з постійним партне-
ром. Однак зірки не радять 
його кидати і шукати пригод 
на стороні. 

ВОДОЛІЙ 
Конфлікт у ваших стосунках 
з обранцем, який свого часу 
не був дозволений, загрожує 
нагадати про себе. Якщо це 
трапиться, то постарайтеся піді-
йти до цього питання делікатно. 

РИБИ 
На початку тижня остерігай-
теся демонструвати коханій 
людині ревнощі або меркан-
тильність. Звести незручну 
ситуацію в жарт, швидше 
за все, не вдасться. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 27 СІЧНЯ – 2 ЛЮТОГО

НАТАЛЯ ТЕРНОВА, 

ПСИХОЛОГ 

— Багато людей 
не вміють роби-
ти подарунки. 
Уміння і бажан-
ня робити по-

дарунки іншим людям, навіть 
найближчим, виховується (або 
не виховується) в родині.
Якщо мама з татом дарували 
одне одному і своїм дітям по-
дарунки, причому не тишком-
нишком, а з влаштуванням кра-
сивої церемонії, то і діти будуть 
прагнути до цього. 
А якщо в сім'ї подібні ритуали 
були не прийняті, то, на жаль, 
марно ви у нього щось проси-

те. Якщо вас напружує те, що 
ваш чоловік не вміє робити по-
дарунки, — навчіть його цьому 
ремеслу. 
Бажання подобатися жінкам 
у сильної статі в крові. Якщо ціну-
вати прояви уваги від чоловіка, 
то це бажання буде проявлятися 
все частіше. Коли ви отримали 
дорогий подарунок, то не варто 
нагадувати чоловікові про його 
вартість і лаяти за велику витрату 
грошей.  Щоб чоловікові було 
приємно радувати жінку, ніко-
ли не випрошуйте подарунки. 
Важливо показати коханому, 
що вони приносять вам радість, 
а не замінюють першочергову 
потребу.

Коментар експерта 

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067) 5267352 

Ùî ðîáèòè, ùîá îòðèìóâàòè 
â³ä ÷îëîâ³êà òå, ùî õî÷åòå? Ö³-
íóéòå âñ³ éîãî ïîäàðóíêè. Íà-
â³òü ïîäàðîâàí³ äåñÿòü ðîê³â òîìó. 
«Ïàì'ÿòàºø öåé áðàñëåò? Òè ïî-
äàðóâàâ ìåí³ éîãî íà íàøó ïåðøó 
ð³÷íèöþ çíàéîìñòâà. Ìåí³ â³í òàê 
ïîäîáàºòüñÿ, ÿ á éîãî íîñèëà êî-
æåí äåíü!» — çãàäóéòå ç òàêèìè 
ñëîâàìè âñ³ ò³ ïîäàðóíêè, ÿêèìè 
êîëè-íåáóäü ðàäóâàâ âàñ êîõàíèé. 
ßêùî öå ïðèêðàñà — íàäÿãàéòå ¿¿ 
ÿêîìîãà ÷àñò³øå, â ÷åðãîâèé ðàç 
ïîõâàëèâøè âèá³ð ñâîãî ÷îëîâ³êà. 
ßêùî öå ïðåäìåòè äîìàøíüîãî 
âæèòêó — êîðèñòóéòåñÿ íèìè 
ðåãóëÿðíî. ßêùî öå áóêåò êâ³-
ò³â — ñôîòîãðàôóéòå éîãî (âàì 
çäàºòüñÿ, ùî öå íåðîçóìíî, àëå 
ïîâ³ðòå, ÷îëîâ³êîâ³ áóäå ïðèºìíî) 
³ ÷àñò³øå íàãàäóéòå êîõàíîìó, ÿê 
äîâãî ïîäàðîâàí³ íèì òðîÿíäè 
íå â'ÿíóëè. ×îëîâ³êîâ³ âàæëèâî 
çíàòè, ùî â³í íå ïîìèëèâñÿ ç 
ïîäàðóíêîì, ùî éîãî îö³íèëè.

РАДЬТЕСЯ З НИМ 
Îäíà ç ïðè÷èí, ÷åðåç ÿêó 

÷îëîâ³êè íå äàðóþòü ïîäàðóí-
ê³â, — íåâïåâíåí³ñòü ó âëàñíî-
ìó âèáîð³. ×àñò³øå çâåðòàéòåñÿ 
äî êîõàíîãî çà ïîðàäîþ, âèáèðà-
þ÷è àðîìàò, á³ëèçíó, ïðèêðàñè, 
îäÿã. Í³-í³, ïî áóò³êàõ ³ òîðãî-
âèõ öåíòðàõ éîãî òÿãòè çà ñîáîþ 

íå îáîâ'ÿçêîâî — òàêå âèïðîáó-
âàííÿ äàëåêî íå êîæíîìó ÷îëî-
â³êîâ³ ïî ïëå÷ó. Äîñèòü òîãî, ùîá 
ì³æ ³íøèì ïîö³êàâèòèñÿ äóìêîþ 
êîõàíîãî, ïåðåãëÿäàþ÷è ³íòåð-
íåò-êàòàëîã àáî æ³íî÷èé æóðíàë: 
«ßê òè ââàæàºø, äîðîãèé, ìåí³ á 
ï³ä³éøîâ òàêèé êîë³ð?» Íàâ³òü 
ÿêùî íàòÿê áóäå äóæå ïðîçîðèì, 
÷îëîâ³ê â ö³é ãð³ ç çàäîâîëåííÿì 
âàì ï³ä³ãðàº. Ïî-ïåðøå, òàêèì 
÷èíîì âè îáåðåæíî ïîâ³äîìèòå 
éîìó, ùî ñàìå âàì õîò³ëîñÿ á 
îòðèìàòè. À ïî-äðóãå, âè äàñòå 
éîìó çðîçóì³òè, ùî âèñîêî ö³-
íóºòå éîãî ñìàê, — à çíà÷èòü, 
â³í áóäå íàáàãàòî âïåâíåí³øèì 
ó âèáîð³ ñþðïðèçó äëÿ âàñ.

ЗАХОПЛЮЙТЕСЯ ЙОГО 
ЩЕДРІСТЮ 

Íàâ³òü ÿêùî ùåäð³ñòü — 
íå íàéñèëüí³øà ÿê³ñòü âàøîãî 
êîõàíîãî, çíàõîäüòå ïðèâ³ä éîìó 
ïîäÿêóâàòè — ÿêùî íå çà ïîäà-
ðóíîê, òî çà óâàæíå ñòàâëåííÿ, 
áàæàííÿ äáàòè ïðî âàñ, âì³ííÿ 
ñëóõàòè, íàðåøò³, çà âèìèòèé ïî-
ñóä ³ çà òå, ùî â³í íå çàáóâ êóïèòè 
ñàìå âàø óëþáëåíèé ñîðò éîãóð-
òó â ìàãàçèí³. Ïîâ³ðòå, ÷îëîâ³ê 
ñõèëüíèé ïðîÿâëÿòè ò³ ÿêîñò³, ÿê³ 
âè â íüîìó ïîì³÷àºòå ³ çàîõî÷óº-
òå. Ðåãóëÿðíî äîð³êàºòå êîõàíîãî 
â íåóâàæíîñò³ ³ æàä³áíîñò³ — ³ 
îòðèìàºòå æàä³áí³ñòü â êâàäðàò³. 
Çâåðí³òü éîãî óâàãó íà òå, ÿêèì 

ЧОМУ ЧОЛОВІКИ 
НЕ ДАРУЮТЬ ПОДАРУНКИ?

НЕМАЄ СЕНСУ ДАРУВАТИ
Бувають випадки, коли друга половина 
не бачить сенсу дарувати вам подарунки, і тут 
може бути досить багато причин. Є хлопці, які 
вважають подарунки знаком того, що він на-
лаштований серйозно і таким чином заявляє 
про бажання будувати серйозні стосунки, 
до яких просто-напросто не готовий або його 
наміри до вас не серйозні.

НЕ ХОЧЕ РОЗБАЛУВАТИ
Деякі хлопці не дарують подарунків, тому що 
бояться, що дівчата можуть звикнути до цьо-
го, і подарунки для них стануть як належне, 
будуть хотіти їх з кожним разом все частіше і 
в більших кількостях.

НЕМАЄ ГРОШЕЙ
Через різні обставини у вашого хлопця 
може не бути вільних грошей на подарунки, 
чи наявна у нього сума не відповідає його 
уявленню гідного для вас подарунка.

ЖАДІБНІСТЬ
Ну як же не згадати про скнар, які шкодують 
своїх грошей на подарунок дівчині. Є хлопці, 
які не те що не дарують подарунки через свою 
жадібність, а навіть не пригостять в кафе чаш-
кою кави, розділяючи завжди рахунки навпіл.

ВІН І ТАК ЗА ВСЕ ПЛАТИТЬ
Якщо хлопець за вас завжди платить в різних 
розважальних закладах: в ресторанах, кафе, 
кіно, магазинах — чи не вважаєте ви це по-
дарунком? Можливо ви не вважаєте, а він 
іншої думки.

ПЕРЕВІРКА
Відсутність подарунків з боку хлопця може 
бути простою перевіркою. Він може вважати, 
що зараз дуже багато дівчат меркантильної 
натури, яким від хлопця потрібні тільки мате-
ріальні блага, тому багато чоловіків перестра-
ховуються, бажаючи таким чином перевірити 
щирість почуттів дівчини до себе.

НЕ РОЗУМІЄ ЦЬОГО
Деякі хлопці просто не розуміють сенсу 
в подарунках, навіщо і чому їх дарують. Який 
сенс в квітах, які через два дні зів'януть?

НЕ ЗНАЄ, ЩО ПОДАРУВАТИ
Можливо, він просто не хоче мати безглуз-
дий вигляд у ваших очах, тому що не знає, 
як це зробити: він боїться, що подарунок вам 
не сподобається, або до нього вам дарували 
оберемки троянд, золото і машини, а його 
трояндочка або плюшевий ведмедик вигля-
датимуть вельми безглуздо на їх фоні.

Прості секрети  Чому одним 
жінкам подарунки роблять без 
жодного приводу, а іншим доводиться 
задовольнятися букетом раз на рік? Якщо 
ваш коханий не дарує вам подарунки, 
не поспішайте ставити на ньому клеймо 
«скнари». Хоча різні бувають чоловіки. 
Можливо, проблема криється в вас?

òóðáîòëèâèì ³ ùåäðèì â³í ìîæå 
áóòè, — ³ éîìó çàõî÷åòüñÿ áóòè 
äëÿ âàñ ñàìå òàêèì.

РОБІТЬ ПОДАРУНКИ САМІ 
Ñïðàâà òóò çîâñ³ì íå â ïðèíöè-

ï³ «òè ìåí³ — ÿ òîá³», à â òîìó, 
ùî, ðîáëÿ÷è ïðèºìí³ ñþðïðèçè 
äëÿ ñâîãî ÷îëîâ³êà, âè çäàòí³ 
ñòâîðèòè ðîìàíòè÷íèé íàñòð³é, 
ùî çìóñèòü éîãî ðîáèòè ïîäàðóí-
êè âàì. Îñîáëèâî àêòóàëüíà öÿ 
ïîðàäà äëÿ ñòîñóíê³â ç³ ñòàæåì, 
êîëè ïîäàðóíêè âæå çäàþòüñÿ 
÷èìîñü íåîáîâ'ÿçêîâèì ³ íàâ³òü 
áóêåò êâ³ò³â çäàºòüñÿ íåïîòð³á-
íîþ òðàòîþ ãðîøåé. Äëÿ òîãî, 
ùîá çäèâóâàòè êîõàíîãî, âàì 
íåîáîâ'ÿçêîâî âèòðà÷àòè ôàíòàñ-
òè÷í³ ñóìè, ãîëîâíå — íàñòð³é ³ 
àòìîñôåðà. Çàëèøàéòå ï³êàíòí³ 
çàïèñêè â êèøåíÿõ éîãî ä³ëîâîãî 
êîñòþìà, çàìîâòå äëÿ íüîãî îá³ä 
ç äîñòàâêîþ â îô³ñ, ñïëàíóéòå 
ðîìàíòè÷í³ âèõ³äí³. ² ãîëîâíå — 
ðîá³òü âñå öå ç çàäîâîëåííÿì.

ВІДМОВТЕСЯ ВІД 
МАНІПУЛЯЦІЙ 

Íàâ³òü ó íàéá³ëüø ùåäðîãî ³ 
óâàæíîãî ÷îëîâ³êà ïðîïàäå áà-
æàííÿ äàðóâàòè âàì ùîñü ï³ñ-
ëÿ â³äâåðòèõ ìàí³ïóëÿö³é, òèïó: 
«ÿêùî òè ìåíå ëþáèø, êóïè ìåí³ 

øóáó». Ó êðàùîìó âèïàäêó, âòî-
ìèâøèñü â³ä âàøèõ íàâ'ÿçëèâèõ 
ïðîõàíü, ÷îëîâ³ê çäàñòüñÿ ³ êó-
ïèòü òå, íà ÷îìó âè òàê íàïî-
ëÿãàºòå. Ùîïðàâäà, öå áóäå âæå 
íå ïîäàðóíîê, à ñêîð³øå â³äêóï. 
Ó ã³ðøîìó — ïðî ïîäàðóíêè âàì 
äîâåäåòüñÿ çàáóòè. Íàäèõíóòè 
íà ñþðïðèçè ³ ïðèºìí³ ïðîÿâè 
òóðáîòè ñêëàäí³øå, í³æ íàñòèð-
ëèâî âèïðîøóâàòè áàæàíå, àëå 
ðåçóëüòàò òîãî âàðòèé.

ЩИРО РАДІЙТЕ ПОДАРУНКАМ 
ßêùî âàø êîõàíèé çàÿâëÿº, 

ùî âè «ðàä³ºòå ïîäàðóíêàì ÿê 
äèòèíà» — íå ñóìí³âàéòåñÿ: ïî-
äàðóíê³â áóäå ñòàâàòè âñå á³ëü-
øå. Ó êîæí³é æ³íö³ º ìàëåíüêà 
ä³â÷èíêà, ÿêó çàêîõàíîìó ÷îëî-
â³êîâ³ íåñê³í÷åííî ïîäîáàºòüñÿ 
áàëóâàòè. Êîëè âè äàðóºòå ïîäà-
ðóíîê ìàëåíüê³é ä³â÷èíö³, âîíà æ 
íå äèâèòüñÿ íà âàñ ç ï³äîçðîþ ³ 
íå ïèòàº: «Öå æ òàê äîðîãî, íà-
â³ùî áóëî ñò³ëüêè âèòðà÷àòè?» ² 
âæå òèì á³ëüøå âîíà íå ïîïðî-
ñèòü â íàñòóïíèé ðàç äàòè ¿é 
ãðîøåé, «ùîá ñàì³é êóïèòè òå, 
ùî ïîòð³áíî», — äëÿ íå¿ âàæëèâå 
ñâÿòî, ñþðïðèç, åìîö³¿. Â÷³òüñÿ 
ó ä³òåé çäàòíîñò³ ïðèéìàòè ïî-
äàðóíêè — ³ âàì ¿õ íåîäì³ííî 
ïî÷íóòü äàðóâàòè.

ТОП-8 ПРИЧИН 
ЖИТТЯ БЕЗ 
СЮРПРИЗІВ
Це стосується тих пар, в яких 
стосунки на початковому етапі. 
Або, коли взаємини не настільки 
душевні або близькі.



ОВЕН 
Не виключено, що у вас 
з'явиться схильність до ви-
тання в хмарах і ілюзорні 
уявлення про свої здібності. 
Дивіться на речі реалістично, 
і сподівайтеся тільки на себе.

ТЕЛЕЦЬ 
На початку тижня вам за-
грожує невдоволення згори. 
У будь-якому випадку, пре-
тензії будуть обгрунтовані, 
тому запасіться терпінням.

БЛИЗНЮКИ 
На роботі покажіть себе 
спокійною і врівноваженою 
людиною, яка не гнівається 
через дрібниці, але й не до-
зволяє сідати собі на шию. 

РАК 
Постарайтеся приборкати 
свої амбіції. Наполеглива 
праця і так допоможе вашо-
му просуванню кар'єрними 
сходами. Зараз не час уника-
ти дійсності і йти в світ ілюзій. 

ЛЕВ 
Цього тижня вас може 
очікувати творчий підйом і 
несподівано вдале рішення 
складних завдань, до яких 
ви раніше не знали, як під-
ступитися. Важливо не упус-
тити ініціативу зі своїх рук. 

ДІВА 
Постарайтеся нинішнього 
тижня не піддаватися на спо-
куси і провокації. Краще 
заздалегідь намітити лінію 
своєї поведінки і дотримува-
тися її, а не міняти рішення 
по кілька разів за день. 

ТЕРЕЗИ 
Тиждень обіцяє бути досить 
передбачуваним і звичай-
ним. У вас може пропасти 
на час інтерес до питань 
кар'єри, замість неї на пер-
ший план може вийти праг-
нення до особистої свободи. 

СКОРПІОН 
Традиційний підхід до ви-
рішення проблем не завжди 
буде вдалим: можливо, вам 
варто переглянути деякі свої 
погляди. Прислухайтеся 
до думки близької людини, 
вона бажає вам добра. 

СТРІЛЕЦЬ 
Можливі хороші новини, 
перспективні ділові про-
позиції. В середині тижня 
не виключений перерозпо-
діл обов'язків в робочому 
колективі, в результаті чого 
особисто ви можете отрима-
ти більшу самостійність. 

КОЗЕРІГ 
Дайте простір фантазії, і 
ваші мрії можуть втілитися 
в життя. У четвер гарні й ко-
рисні поїздки, знайомства і 
подорожі, не відмовляйтеся 
від своїх планів. 

ВОДОЛІЙ 
Ваші грандіозні плани варто 
скоротити до реального 
обсягу. Інакше розчаруван-
ня не уникнути. В середині 
тижня ймовірні відряджен-
ня, які дозволять вам відво-
ліктися від деяких проблем. 

РИБИ 
У вас може виникнути по-
треба в нових враженнях. 
Не слід тиснути в собі потяг 
до прекрасного, сходіть в му-
зей, помилуйтеся зимовим 
лісом. У четвер у ваше життя 
може увійти якась приємна 
суєта, будьте уважні.

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2021» ГОРОСКОП
ВОЛОДИМИР ІЛЬЧУК, 

ВОДІЙ

— Вовочко, ти навіщо 
стукнув дядька Петра 
цеглиною по голові?
— Я більше не буду…
— А йому більше й 
не треба…

***
Лікар: — Курили колись?
Дідусь: — Не курив і не пив ніколи.
Лікар: — Ет, і не встигнете тепер.

***
На прийом до лікаря заходить маленька 
дівчинка. Похмура така.
Лікар (мило усміхаючись) запитує:
— Дівчинко, а що тобі болить?
Маленька дівчинка, понуро:
— Живіт.
Лікар, усе тим таки ласкавим голосом і з 
тією ж усмішкою:
— А як ти какаєш: кашкою, горошком, 
ковбаскою?
Маленька дівчинка, ще понуріше:
— Гі*ном.

***
Кореспондент запитує директора божевільні, 
який тест є критерієм для виписки?
— Ми наливаємо повну ванну води, кладемо 
поруч чайну ложечку й велику кружку, й 
пропонуємо звільнити ванну від води.
Кореспондент посміхається й каже:
— Ну, будь-яка нормальна людина візьме 
кружку.
— Ні, — каже директор, — нормальна людина 
вийме пробку.

***
Ходять дві подруги магазинами, 
перебирають одяг, взуття. Підходить 
молодий продавець:
— Можу я вам чимось допомогти?
— Так, нам треба вибрати блузку.
— Який ваш розмір?
Одна: — Зріст 170, вага 60, 90–60–90, 3-й 
розмір грудей…
Друга: — Марусю! Марусю, схаменися! 
Ти не в Інтернеті!

***
— Лікарю, розумієте, жінка мені зраджує, 
я це точно знаю, але от роги чомусь 
не ростуть…
— Та ні, це ж такий образний вислів. Вони й 
не мають виростати.
— Ху, слава Богу, а то я вже було подумав, 
що мені кальцію бракує…

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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РЕКЛАМА

Ірина, 19 років
Студентка Вінницького медичного коледжу, також працюю. 
У вільний  час зай маюсь спортом, без музики не уявляю свого життя, 
люблю активний  відпочинок (особливо велопрогулянку). 
Вважаю, щоб досягнути своєї  мрії , потрібно ставати кожного дня 
кращим, аніж ти був вчора. Життєрадісна, цілеспрямована та добра. 
В людях ціную чесність та щирість.  

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.

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)

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

ФОТОСТУДІЯ «INDIGO»
• Творчі фотосесії

• Випускні альбоми
• Термінове фото 

на документи

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

485669

Найгарніші  дівчата їздять 
з «Бліц таксі»
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