
 Потрапити до місць, 
де лікують хворих 
на коронавірус, 
сторонній особі майже 
неможливо. Проте нам 
вдалося побувати за 
лаштунками ковідних 
відділень і подивитися, 
що там відбувається, 
поспілкуватися з 
медиками і пацієнтами, 
а також зазирнути 
до реанімації, куди 
привозять «найважчих» 
з них

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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ІПОТЕКА ПІД 7% РІЧНИХ. 
КОМУ ДАДУТЬ? №6 (1527)

СЕРЕДА
10 лютого 2021

20MINUT.UA

с. 6

486336

486941

РЕКЛАМА

ХОЧУТЬ ЗМІНИТИ 
БАТОЗЬКУ 

В АНТАРКТИДІ Є ВКАЗІВНИК «VINNITSA» с. 14

с. 2

с. 10-11

486670

«НАМАГАЙТЕСЯ НЕ ДИХАТИ ГЛИБОКО»
РЕПОРТАЖ З КОВІДНОГО ВІДДІЛЕННЯ

486487

Такий вигляд мають медичні працівники в ковідних відділеннях. Вони давно навчилися працювати у засобах 
індивідуального захисту. Чергують по змінах і перебувають в «червоній зоні» не більше чотирьох годин за раз
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Поранені 
голодом 

Äîñë³äæóþ÷è ïîä³ëüñüêó 
êóõíþ, ÿ áàãàòî ïîäîðîæó-
âàëà, ñï³ëêóâàëàñÿ ç³ ñòàðåíü-
êèìè ³ íå äóæå ëþäüìè, ³ îñü 
ùî ö³êàâî — ìè «íå ïðîáà-
÷èëè» äåÿêèì ïðîäóêòàì àáî 
ñòðàâàì òå, ùî âîíè âðÿòó-
âàëè íàñ â³ä ãîëîäó.

— ß íå ¿ì ÷îðíîãî õë³áà, ³ 
äî öóêðîâîãî áóðÿêà íå òîð-
êíóñÿ, — êàæå ñèâî÷îëèé ÷î-
ëîâ³ê ç ñåëà íà Áåðøàäùèí³. 
— Áî â ãîëîä ï³ñëÿ â³éíè ìè 
ìàëè â äåíü íà âñþ ðîäèíó 
ñêèáêó ÷îðíîãî õë³áà, þøêó 
ç áàäèëëÿ ³ öóêðîâèé áóðÿê, 
çàïå÷åíèé äî ÷îðíîòè.

Â ³íøîìó ê³íö³ îáëàñò³, 
â ñåë³ Æäàí³âêà, ÿêå çàâäÿ-
êè ïîòóæíèì ï³äïðèºìñòâàì 
íå òàê ïîòåðïàëî â³ä ãîëî-
äó, ñï³ëêóâàëàñÿ ç æ³íêîþ, 
áàòüêî ÿêî¿ ïðèéøîâ ó ñåëî, 
âò³êàþ÷è â³ä ãîëîäíî¿ ñìåðò³ 
ç ñóñ³äíüîãî ñåëà ³ ¿¿ ìàòè 
ï³ä³áðàëà éîãî, â³äãîäóâàëà 
³ âðÿòóâàëà.

— Äî ñàìî¿ ñìåðò³ áàòüêî 
íå òîðêàâñÿ çåëåíîãî áîðùó 
ç êðîïèâè, áî ñàìå íèì íà-
âåñí³ áàáöÿ ðÿòóâàëà ðîäèíó.

Ìîÿ ïîäðóãà-ïèñüìåííè-
öÿ ðîçïîâ³äàëà, ùî ¿¿ áàáóñÿ 
ó ïåðåääåíü, êîëè ìàëè çà-
áðàòè êîðîâó, çà í³÷ âèêîïà-
ëà ñàìà (!) òàºìíèé ïîãð³á, 
äå äî ê³íöÿ Ãîëîäîìîðó õî-
âàëà òó êîðîâó. Òàì ¿¿ ãîäó-
âàëà, òàì ¿¿ ³ äî¿ëà… Â ãîëî-
â³ íå âêëàäàºòüñÿ ñèëà ò³º¿ 
æ³íêè ³ æàãà äî æèòòÿ.

Ìè — ïîðàíåí³ íàøîþ 
êóõíåþ òàê ñàìî, ÿê ³ ñêà-
ë³÷åí³ íàø³ ðîäèíí³ ³ñòîð³¿, 
ðîç³ðâàí³ çâ'ÿçêè.

Àëå, ÿê òî êàæóòü, «êîí³ 
íå âèíí³». ² òîé ÷îðíèé õë³á, 
³ êðîïèâà, ³ íóò ç ñî÷åâèöåþ, 
òàê ïîïóëÿðí³ íà ñõîä³ Â³-
ííè÷÷èíè, à çàðàç çàáóò³ 
³ çàêèíóò³ — ðÿòóâàëè ö³ë³ 
ñåëà â³ä ãîëîäó. À ìè íèìè 
íåõòóºìî. bitly.su/vWMx65Tt

ДУМКА

ДОСЛІДНИЦЯ ПОДІЛЬСЬКОЇ КУХНІ

Олена Олена 
ПАВЛОВАПАВЛОВА

ÍÎÂÈÍÈ

ТЕТЯНА КІЗЬ 

На мою думку, варто лише 
початковим класам. Мої двоє 
діток (11 і 8 клас) добре при-
стосувалися до дистанційного 
навчання.

ТАТЬЯНА ГУМЕНЧУК 

Діти повинні ходити до шко-
ли. Я не задоволена онлайн-
навчанням. Віруси існують 
завжди, то що, дітям зовсім 
не спілкуватися?

ШУЛЯК ВАЛЕНТИНА 

Цікаво, у нас вже грипом 
не хворіють, тільки «коро-
ною»? Діти повинні навча-
тися та спілкуватися в школі, 
а не гробити очі в комп'ютері!

ОЛЕКСАНДР ЛІНЬКО 

Варто! Люди, як хворіли, 
хворіють та будуть хворіти і 
в майбутньому. Не потрібно 
з цього робити проблему та 
аферу світового масштабу.

ТАМАРА ПАСАДСКАЯ 

Ніхто не поверне вчителів, які 
померли від ковіду… Вчите-
лі в зоні ризику. На терезах: 
життя і освіта. Освіту можна 
отримати і онлайн.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Чи варто було відновлювати повноцінне навчання в школах?

Щосереди ми публікуємо 

коментарі вінничан 

щодо актуальних 

подій міста. Раніше ми 

опитували людей на 

вулиці, зараз проводимо 

таке опитування на 

сторінці у Фейсбуці. 

Ми дотримуємось 

карантину і радимо для 

вашої ж безпеки без 

особливих потреб не 

виходити з дому

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Âèêîíêîì ì³ñü-
êðàäè íàäàâ ì³ñ-
òîáóä³âí³ óìîâè 

òà îáìåæåííÿ äëÿ âèãîòîâëåí-
íÿ ïðîåêòó ðåêîíñòðóêö³¿ âóëèö³ 
Áàòîçüêî¿ (êîëèøíÿ Ê³ðîâà — 
àâò.) — â³ä ïåðåõðåñòÿ ç âóëèöåþ 
ßíãåëÿ (Ôðóíçå) äî ïåðåõðåñòÿ 
ç ïðîñïåêòîì Êîöþáèíñüêîãî.

Ï³çí³øå â ñèñòåì³ ProZorro 
îïóáë³êóâàëè òåíäåð íà âèãîòîâ-
ëåííÿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ö³º¿ 
âóëèö³. Î÷³êóâàíà âàðò³ñòü çàêó-
ï³âë³ 2,2 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Òåð-
ì³í íàäàííÿ ïîñëóã: äî 30 ÷åðâíÿ 
2021 ðîêó.

Ïåðø³ åñê³çè òà ïåðåäïðîåêòí³ 
äîñë³äæåííÿ Áàòîçüêî¿ ïðåäñòà-
âèëè ó ÊÏ «Àãåíö³ÿ ïðîñòîðî-
âîãî ðîçâèòêó».

Äîâæèíà ä³ëÿíêè âóëèö³, ÿêà 
ï³äïàäàº ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ, 
ñêëàäàº 600 ìåòð³â. 

«Íà òðàìâàéíèõ çóïèíêàõ ïå-
ðåäáà÷àºòüñÿ âëàøòóâàííÿ ïðè-
ï³äíÿòèõ ïëàòôîðì â³äåíñüêîãî 
òèïó, òàê ÿê öå çðîáëåíî íà âó-
ëèö³ Çàìîñòÿíñüê³é, à àâòîáóñ-
í³ çóïèíêè áóäóòü îáëàøòîâàí³ 
«êàññåëüñüêèìè áîðäþðàìè», — 
éäåòüñÿ â ïóáë³êàö³¿ «Àãåíö³¿ 
ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó».

Êàññåëüñüê³ áîðäþðè, íàãàäà-
ºìî, ó Â³ííèö³ º íà çóïèíö³ á³ëÿ 
Äðàìòåàòðó: òðîëåéáóñ òà àâòî-
áóñ ç íèçüêîþ ï³äëîãîþ ìîæå 
ï³ä’¿æäæàòè âïðèòóë äî òðîòóàðó, 

Розбудова  Промзона між 
Муніципальним ринком і вокзалом 
отримає розвиток: в мерії готують проект 
реконструкції Батозької. Там буде нове 
дорожнє покриття, перекладуть колії, 
зроблять велодоріжки. На перспективу — 
до трамвая додадуть і тролейбусний рух, 
який після будівництва четвертого мосту 
з’єднає Замостя і Тяжилів 

БАТОЗЬКА БУДЕ КОЛИСЬ 
З ТРОЛЕЙБУСАМИ

ùîá ëþäè íà â³çêàõ ìîãëè çà¿õàòè 
â ñàëîí òðàíñïîðòó áåç ïàíäóñà 
³ äîïîìîãè âîä³ÿ.

Íà Áàòîçüê³é ïîâí³ñòþ çàì³-
íÿòü âóëè÷íå îñâ³òëåííÿ. Êð³ì 
òîãî, íà îïîðàõ, íà ïåðñïåêòè-
âó, îáëàäíàþòü êîíòàêòíó ìåðå-
æó äëÿ òîãî, ùîá çàïóñòèòè ðóõ 
òðîëåéáóñ³â íà ö³é âóëèö³.

Àðõ³òåêòîðè çàóâàæèëè, ùî 
ïðî¿æäæà ÷àñòèíà ìàòèìå òàêó æ 
øèðèíó, ùî ³ çàðàç. À ðîçøèðåí-
íÿ äî äâîõ ñìóã ïåðåäáà÷àºòüñÿ 
ïåðåä ïåðåõðåñòÿìè. Òðàìâàéí³ 
êîë³¿ çàëèøàþòüñÿ ïîñåðåäèí³.

Îäíàê íà ð³çíèõ ä³ëÿíêàõ ïå-
ðåäáà÷àþòüñÿ òðè ð³çí³ ïðîô³ë³ 
âóëèö³
  Â³ä ïåðåõðåñòÿ ç ßíãåëÿ 

äî ïî÷àòêó òåðèòîð³¿ «Åï³öåí-
òðó» òðîòóàðè òà ñìóãè äëÿ ðóõó 
àâòîòðàíñïîðòó øèðèíîþ ïî òðè 
ìåòðè. Ì³æ íèìè ðÿä äåðåâ. Òà-
êîæ òóò ðîçì³ñòÿòü ïàðêîì³ñöÿ.
  Íàâïðîòè ã³ïåðìàðêåòó 

âñòàíîâëÿòü íîâ³ çóïèíêè ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Íà ïðî-
¿æäæ³é ÷àñòèí³ á³ëÿ çóïèíîê 
çáóäóþòü ï³äâèùåí³ ïëàòôîðìè 
äëÿ ïîñàäêè â òðàìâà¿. Òóò òàêîæ 
ïðîëÿãàòèìå âåëîäîð³æêà ç îáîõ 

áîê³â âóëèö³.
 Íà ä³ëÿíö³ ì³æ «Åï³öåíòðîì» 

òà ðîçâîðîòíèì êîëîì âåëîäîð³æ-
êà ïðîëÿãàòèìå ëèøå ç îäíîãî 
áîêó âóëèö³ — íàâïðîòè ã³ïåð-
ìàðêåòó. Ç ³íøîãî áîêó ìàòèìåìî 
òðîòóàð, øèðèíîþ 2,5 ìåòðà.

«Åñê³çíå ð³øåííÿ âðàõîâóº 
òàêîæ ïåðñïåêòèâí³ ïðîåêòè — 
ðåêîíñòðóêö³þ Ïðèâîêçàëüíî¿ 
ïëîù³ ç âëàøòóâàííÿì íà í³é 
òðàíñïîðòíî-ïåðåñàäêîâîãî âóç-
ëà òà áóä³âíèöòâî øëÿõîïðîâîäó 
÷åðåç çàë³çíè÷í³ êîë³¿, ùî ç’ºäíàº 
âóëèö³ ßíãåëÿ ³ Âàòóò³íà», — ï³ä-
ñóìîâóþòü â ê³íö³ ïóáë³êàö³¿ 
àâòîðè ç «Àãåíö³¿ ïðîñòîðîâîãî 
ðîçâèòêó».Поряд з молочним комбінатом 

Roshen планують облаштувати 
новий тролейбусний парк. Про 
це говорили на громадських 
слуханнях 4 лютого.
Також обговорювали можливість 
побудови нового мікрорайону 
між Центральним парком і мі-
крорайоном Корея — це житло-
ві квартири з 5–7-поверхових 
будинків, стадіон, дитсадок 
на 280 місць, сотні паркомісць. 
Як очікують архітектори, в цьому 

районі житимуть 2700 вінничан.
Разом з тим, на території тро-
лейбусного депо запланували 
побудувати школу. А новий тро-
лейбусний парк – на перехрес-
ті вулиць Гонти і Липовецької. 
Проте цей варіант не остаточний. 
Учасники слухань говорили, що 
будівництво мікрорайону по-
близу центру міста паралізує 
рух на дорогах. Тому вирішили 
перенести розгляд питання на не-
визначений час.

Тролейбусне депо планують перевезти на Гонти 

Чи потрібно робити 

реконструкцію Батозької?

Опитування
Результати голосування на сайті.vn20minut

Так 

                                                    80%

Так, але не те, що пропонують фахівці 

           16,9%

Ні 

   3,1%

Реконструкція Батозької має змінити промзону. 
Фахівці очікують, що оновлення інфраструктури дасть 
поштовх для появи нових комерційних об’єктів 
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Після того, як ви вибрали ма-
газин, обов'язково подивіться 
відгуки покупців про нього, 
ознайомитися з думкою людей, 
що зробили покупки, буде не за-
йвим. Для здійснення покупки 
в більшості випадків необхідна 
реєстрація. Не варто цього боя-
тися. Реєстрація потрібна лише 
для збереження ваших даних, 
таких як: ім'я, прізвище адре-
са доставки, e-mail і ні до чого 
не зобов'язує.
Довіряйте тільки тим інтернет-
магазинам, які не приховують 
свої реальні дані про місцезнахо-
дження: адресу, телефони, карту 

проїзду. Важливим є зворотний 
зв'язок і надання консультацій. 
Бажано підстрахуватися й замо-
вити товар по телефону. Ну, по-
перше, ви відразу довідаєтеся, є 
товар у наявності чи ні. По-друге, 
ви зможете поставити запитан-
ня по характеристиках товару й 
зрівняти їх з думками покупців.
Оплатити покупки в інтернет-
магазині можна кур'єрові при 
доставці або банківським пе-
реведенням на розрахунковий 
рахунок. Не варто боятися, що 
ви перекажете гроші, а товар вам 
не вишлють. Адже доказом опла-
ти буде квитанція банку.

Поради для новачка 

ОЛЕКСАНДР 

САРАФАНЮК, 

АДВОКАТ:

— Кожна ситуа-
ція, звісно, інди-
відуальна, але в 
будь-якому разі 

потрібно скаржитися на пе-
ревізників. Якщо на місці вам 
компенсувати гроші відмовля-
ються, то доведеться звертатися 
в суд.  Для того, щоб не бути в 

суді голослівним, ви маєте сфо-
тографувати одразу ж на місці 
своє пошкоджене відправлення. 
Також не викидати його у жод-
ному разі.
Якщо люди, які знаходилися по-
руч з вами, коли ви виявили по-
шкодження, готові бути свідка-
ми, то попросити в них контактні 
дані. У разі втрати, то може йти 
мова про ту компенсацію, яку ви 
вказали при відправленні. 

А якщо посилку загубили чи пошкодили в дорозі?

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448231 

Áóäåìî ðàõóâàòè 
âàðò³ñòü äîñòàâêè 
äâîõ ïîñèëîê — 
íåâåëèêî¿, âàãîþ 

1 ê³ëîãðàì, ³ á³ëüøî¿, âàãîþ 
10 ê³ëîãðàì³â. Ðîçì³ð ìåíøî¿ 
êîðîáêè: 24õ17õ10 ñì, à á³ëü-
øî¿ — 40õ35õ28 ñì. Óÿâëÿºìî, 
ùî ó ìàëó êîðîáêó ìè êëàäå-
ìî ùîñü âàðò³ñòþ 100 ãðèâåíü, 
à ó âåëèê³é îãîëîøåíà âàðò³ñòü 
1000 ãðèâåíü.

Ìè âèáðàëè òðè ì³ñòà, êóäè 
â³äïðàâëÿºìî íàøó ïîñèëêó — 
Êè¿â, Õàðê³â òà Ëüâ³â.

УКРПОШТА
Ïî÷í³ìî ç íàéá³ëüøîãî ïåðå-

â³çíèêà â íàø³é êðà¿í³. Éîãî ïî-
øòîâ³ â³ää³ëåííÿ º ïî âñ³é òåðè-
òîð³¿ Óêðà¿íè. Ó íàøîìó ì³ñò³ º 
28 â³ää³ëåíü, çâ³äêè âè ìîæåòå 
â³äïðàâëÿòè ÷è çàáèðàòè ïîñèëêó.

Ñïî÷àòêó ä³çíàºìîñü, ñê³ëüêè 
êîøòóþòü êîðîáêè. Çà êîðîáêó 
äëÿ 1 ê³ëîãðàìà äîâåäåòüñÿ çàïëà-
òèòè 7,50 ãðèâí³. Çà á³ëüøó, 10-ê³-
ëîãðàìîâó, âè â³ääàñòå 13 ãðèâåíü.

Íà «Óêðïîøò³» ìîæíà îá-
ðàòè îäèí ç äâîõ âèä³â äîñòàâ-
êè — «Ñòàíäàðò» òà «Åêñïðåñ». 
Îñòàíí³é âàð³àíò ïåðåäáà÷àº, ùî 
ïîñèëêà ä³éäå äî äâîõ äí³â ó ìåæ-
àõ îáëàñíîãî öåíòðó, îáëàñò³ òà 
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 Óæå äàâíî íå ñåêðåò, ùî îíëàéí-
øîï³íã íàáàãàòî âèã³äí³øèé, í³æ 
çâè÷àéíèé. Ó ïåð³îä êàðàíòèíó 
ïîêóïêè â ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ 
ñòàëè íå ëèøå çàîùàäëèâèìè, à é 
äóæå çðó÷íèìè. ßêùî çàéòè íà ñî-
ö³àëüí³ ñòîð³íêè â³ííèöüêî¿ ñòè-
ë³ñòêè Ìàð’ÿíè Ñàáàäàø, ìîæíà 
ïîáà÷èòè ä³â÷èíó çàâæäè ñòèëüíî ³ 
ç³ ñìàêîì îäÿãíåíîþ. Â³ííè÷àíêà 
êàæå, ¿¿ ãàðäåðîá ñêëàäàºòüñÿ ³ç 
áðåíäîâèõ ðå÷åé, çàìîâëåíèõ ñàìå 
â ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ.

— Ç ïî÷àòêîì êîâ³äíî¿ ³ñòîð³¿ 
áàãàòî ìàãàçèí³â îäÿãó ïåðåéøëè 
â îíëàéí-ðåæèì, — ðîçïîâ³äàº 
ñòèë³ñòêà. — Ï³ñëÿ âåñíÿíîãî êà-
ðàíòèíó ïðîäàâö³ áðåíä³â íå ðîç-
ïðîäàëè êîëåêö³¿ ³ áóëè çìóøåí³ 

â³äìîâèòèñÿ â³ä äîðîãîâàðò³ñíî¿ 
îðåíäè ïðèì³ùåíü. Äëÿ áàãàòüîõ 
ìîäíèê³â öå ëèøå íà ðóêó. Ùîá 
ä³ñòàòèñÿ äî òîðãîâîãî öåíòðó ³ 
çíàéòè òàì áàæàíó ð³÷, ïîòð³-
áåí ÷àñ. Çà öåé ïåð³îä âäîìà ç 
êîìï'þòåðà ìîæíà ïåðåãëÿíóòè 
íå îäèí ³íòåðíåò-ìàãàçèí ³ îá-
ðàòè òàì îäÿã ÷è àêñåñóàð çà âè-
ã³äíîþ ö³íîþ. Äî ïðèêëàäó, ä³-
â÷àòà ïîëþáëÿþòü áðåíä Zara. 
Â êàðàíòèí ó Êè¿â â ìàãàçèí 
íå ïî¿äåø. Çàìîâèòè ìîäíèé îäÿã 
ëåãøå îíëàéí. Áàãàòî ëþäåé áî-
¿òüñÿ, ìîâëÿâ, ðîçì³ð íå ï³ä³éäå, 
÷è ãðîø³ â³çüìóòü, òîâàð íå ïðè-
øëþòü. Çàìîâëÿéòå íà ³ìåíèòèõ ³ 
ïåðåâ³ðåíèõ ñàéòàõ, ÷èòàéòå â³ä-
ãóêè ³íøèõ êîðèñòóâà÷³â. ßêùî 
îïëàòà çä³éñíþâàëàñÿ ÷åðåç áàíê, 

ó âàñ áóäå íà ðóêàõ ÷åê. ßêùî 
ð³÷ íå ï³ä³éøëà, çàâæäè ìîæíà 
îáì³íÿòè ÷è ïîâåðíóòè. Çàòå ïî-
êóïêà áóäå âèã³äíîþ.

— ß íåùîäàâíî ó â³ííèöüêî-
ìó òîðãîâîìó öåíòð³ ó ìàãàçèí³ 
áðåíäîâîãî ñïîðòèâíîãî îäÿãó 
ì³ðÿëà ëèæíèé êîñòþì. Ö³íà 
áóëà íåìàëåíüêîþ, òîìó âè-
ð³øèëà éîãî çàìîâèòè îíëàéí. 
Â ðåçóëüòàò³ ïîêóïêà ìåí³ îá³-
éøëàñÿ íà äâ³ òèñÿ÷³ ãðèâåíü 
äåøåâøîþ, — êàæå Ìàð’ÿíà. — 
Ïåðåêîíàíà, ÿêùî êàðàíòèí 
ïðîäîâæèòüñÿ, á³ëüø³ñòü ëþ-
äåé ïåðåéäå íà îíëàéí-øîï³íã, 
îñê³ëüêè âèõîäèòè ó ñâ³ò ìè ñòàëè 
ð³äøå, òîìó êîøòè íà îäÿã, ÷è 
íà òîâàðè ïîâñÿêäåííîãî âæèòêó 
õî÷åìî âèòðà÷àòè ìåíøå.

Люди все частіше купують речі онлайн

ПОРІВНЯЛИ ЦІНИ НА ПОСЛУГИ 
ПОШТОВИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ 
Ми порівняли  Кожному з нас, 
ймовірно, доводилося відправляти чи 
отримувати посилку. У нашому місті є 
кілька поштових перевізників. Хтось — вже 
багато років на цьому ринку, а хтось — 
лише здобуває авторитет та популярність. 
Ми порівняли, який поштовий перевізник 
найшвидше і найдешевше привезе посилку

ì³æ îáëàñíèìè öåíòðàìè. Òà â³ä 
òðüîõ äí³â ó ìåæàõ Óêðà¿íè, çà-
ëåæíî â³ä íàñåëåíîãî ïóíêòó.

ßêùî âè âèáåðåòå «Ñòàíäàðò», 
òî ïîñèëêó äîñòàâëÿòü ó òåðì³í 
äî òðüîõ äí³â ó ìåæàõ ì³ñòà, 
äî ÷îòèðüîõ äí³â ó ìåæàõ îáëàñò³ 
òà ì³æ îáëàñíèìè öåíòðàìè òà 
äî øåñòè äí³â ïî Óêðà¿í³.

Ñïåðøó «â³äïðàâëÿºìî» ïî-
ñèëêè íà Çàõ³ä, äî Ëüâîâà. Äëÿ 
ìàëåíüêî¿ ïîñèëêè âàðò³ñòü äî-
ñòàâêè çà òàðèôîì «Ñòàíäàðò» 
ñòàíîâèòü 29 ãðèâåíü. ßêùî æ 
ïîòð³áíî øâèäøå, òî âàðò³ñòü 
«Åêñïðåñ» — 36 ãðèâåíü. Òà-
êîþ æ âàðò³ñòü â³äïðàâëåííÿ 
âèÿâèëàñü ³ â ñòîëèöþ, ³ â Õàðê³â.

ßêùî æ âàì ïîòð³áíî â³ä-
ïðàâëÿòè ùîñü á³ëüøå òà âàæ÷å, 
òî çàïëàòèòè äîâåäåòüñÿ âäâ³÷³ 
á³ëüøå. Çà «Ñòàíäàðò» 63 ãðèâí³, 
à çà «Åêñïðåñ» 65 ó áóäü-ÿêå ì³ñòî.

Ï³ä ÷àñ ðîçðàõóíêó âè îòðèìà-
ºòå ïðèáëèçíó âàðò³ñòü â³äïðàâ-
ëåííÿ, òîæ, âðàõóéòå, ùî íà ì³ñö³ 
âîíà ìîæå òð³øêè â³äð³çíÿòèñÿ.

НОВА ПОШТА
Íå ìåíø ïîïóëÿðíèé ïåðå-

â³çíèê — «Íîâà ïîøòà», ¿¿ â³ä-
ä³ëåííÿ òåæ º ó á³ëüøîñò³ íà-
ñåëåíèõ ïóíêò³â êðà¿íè. Ó Â³-
ííèö³ º 27 ïîøòîâèõ â³ää³ëåíü, 
ùå ê³ëüêà äåñÿòê³â âàíòàæíèõ òà 
ïîøòîìàò³â.

Êîðîáêà íà 1 ê³ëîãðàì òóò êî-
øòóº 8 ãðèâåíü, à íà 10 – 19 ãðè-
âåíü. Òîáòî, äîðîæ÷å, í³æ â «Óê-
ðïîøò³».

Âàðò³ñòü äîñòàâêè ìàëåíüêî¿ 
ïîñèëêè äî ñòîëèö³ ñêëàäàº 
51 ãðèâíþ, âåëèêî¿ — 70 ãðí. 
Äî Õàðêîâà òà Ëüâîâà ïåðåñèë-
êà êîøòóº òàê ñàìî. ßêùî æ âè 
õî÷åòå, ùîá ïîñèëêó ïðèíåñëè 
ïðîñòî ï³ä êâàðòèðó, òî êîøòó-
âàòèìå öå 95 ãðèâåíü.

Îñòàòî÷íà âàðò³ñòü ïåðåâåçåí-
íÿ, íàãàäóºìî, ìîæå â³äð³çíÿòèñÿ 
â³ä ðîçðàõîâàíî¿.

Äîñòàâëÿòü ïîñèëêó, ÿê ïèøå 
íà ñàéò³, â ìåæàõ ì³ñòà îäèí äåíü. 
Äî ³íøîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó 
Óêðà¿íè — 1–2 äí³. Öå çàëåæèòü 
â³ä òîãî, êîëè ñàìå âè â³äïðàâèòå 
ïîñèëêó.

JUSTIN
Öåé ïîøòîâèé ïåðåâ³çíèê 

ç’ÿâèâñÿ ó 2017 ðîö³. ª ÿê îêðå-
ì³ â³ää³ëåííÿ, òàê ³ ïóíêòè âè-
äà÷³ ïîñèëîê ó ð³çíèõ òîðãîâèõ 
öåíòðàõ. Âîíè º â êîæíîìó îá-
ëàñíîìó öåíòð³ òà ó äåÿêèõ ðà-
éîíàõ. Ïðàöþþòü áåç âèõ³äíèõ. 
Ó Â³ííèö³ òàêèõ â³ñ³ì ïóíêò³â.

Â³äïðàâëåííÿ êîøòóº 54 ãðèâí³ 
äëÿ ìàëåíüêî¿ ïîñèëêè òà 97 äëÿ 
âåëèêî¿. Ó âñ³ ì³ñòà âàðò³ñòü äî-
ñòàâêè îäíàêîâà. Ä³çíàâàëèñÿ ç 
äîïîìîãîþ ðîçðàõóíê³â îíëàéí-
êàëüêóëÿòîðà ïåðåâ³çíèêà. Òåðì³í 
äîñòàâêè äî äâîõ äí³â, à â ìåæàõ 
ì³ñòà âïðîäîâæ äîáè.

Äî ñëîâà, âàðò³ñòü ìàëåíüêî¿ 
êîðîáêè äëÿ ïàêóâàííÿ ê³ëî-
ãðàìîâî¿ ïîñèëêè — 8 ãðèâåíü, 
à á³ëüøî¿ — 19.

MEEST
Öåé ëîã³ñòè÷íèé îïåðàòîð 

ïðàöþº â Óêðà¿í³ ç 2008-ãî ðîêó. 
Çàãàëîì ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ º 
ïîíàä 1700 ïðåäñòàâíèöòâ. Ó Â³-
ííèö³ òàêèõ áëèçüêî 15. Ãðà-
íè÷íèé òåðì³í äîñòàâêè òàêîæ 
ìîæíà ïîðàõóâàòè çà äîïîìî-
ãîþ îíëàéí-êàëüêóëÿòîðà, ÿêùî 
ââåñòè äàòó â³äïðàâêè ïîñèëêè. 
Äîñòàâëÿþòü ïîñèëêó çà îäèí-
÷îòèðè äí³, çàëåæíî â³ä â³äñòàí³.

Ó Êè¿â äîñòàâèòè ìàëåíüêó 
êîðîáêó çà äîïîìîãîþ öüîãî 
ïîøòîâîãî ïåðåâ³çíèêà áóäå êî-
øòóâàòè 29 ãðèâåíü. Àíàëîã³÷íà 
ö³íà ó ³íø³, âèáðàí³ íàìè, ì³ñòà.

Ö³íà äîñòàâêè çà 10-ê³ëîãðà-
ìîâó êîðîáêó — 39 ãðèâåíü. 
Ó Õàðê³â òà Ëüâ³â ðîçö³íêè òàê³ 
æ. Ùîïðàâäà, êîðîáêó òóò ïðè-
äáàòè íå ìîæíà. 

Вартість 
коробок

Доставка 
1-кілограмової 

посилки

Доставка 
10-кілограмової 

посилки 

7,50/13 29/36 63/65 

8/19 51 70 

8/19 54 97 

не можна 
купити 29 39 

Вартість доставки посилки з Вінниці у Київ
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Два мости через Дністер є у Мо-
гилеві-Подільському. Порахуємо 
відстань до Кишинева, якщо ско-
ристатися переправою у цьому 
місті.
Отже, з Вінниці до Могилева 
120 км так званою сталінською 
дорогою, офіційна назва траси 
М-21 (нагадаємо, до Ямполя 
через Немирів 159 км). Якість 

«сталінки» нині у хорошому стані. 
Останні роки дорогу ремонту-
вали і на більшій частині відріз-
ка покриття зробили якісним. 
Важливо, що ця траса проходить 
за межами населених пунктів.
У Могилеві на протилежному бе-
резі селища Отач. Звідти до міста 
Сороки 57 км, з Сорок до Киши-
нева ще 156 км.

Можна уже їхати…

Архівні документи свідчать, що 
перша спроба будівництва мосту 
між Ямполем і Косеуцами (це на-
зва села на молдовському березі 
навпроти Ямполя — авт.), була 
здійснена ще у 1903 році. Але 
далі проекту справа не пішла.
Вдруге до цього питання повер-
нулись у 1940-му. Тоді почалося 
будівництво переходу Ямпіль-

Гирбова, однак Друга світова 
війна змінила плани містобу-
дівників.
У 2010 році Харківський науко-
во-дослідний інститут розробив 
проектну пропозицію, згідно 
з якою вартість мосту разом з 
під’їзними шляхами мала скла-
дати 190 млн грн. До будівництва 
теж не вдалося приступити.

Це факти з презентації проекту 
будівництва мосту у Верховній 
Раді у 2018 році тодішнім голо-
вою Вінницької облради Анато-
лієм Олійником.
Чи вдасться нинішній владі ви-
рішити непросте питання, покаже 
час. Бажання реалізувати проект 
відчувається. Однак самого ба-
жання у такій справі замало…

Перша спроба — 1903 рік 

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ñëóæáà àâòîìî-
á³ëüíèõ äîð³ã â îá-
ëàñò³ øóêàº îðãàí³-
çàö³þ, ÿêà ï³äãîòóº 

òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ îá´ðóíòóâàí-
íÿ íà áóä³âíèöòâî ìîñòó ÷åðåç 
Äí³ñòåð. ²íôîðìàö³þ ïðî òåíäåð 
ðîçì³ùåíî íà ñàéò³ Ñëóæáè.

Öå âæå ÷åòâåðòà ñïðîáà â ³ñ-
òîð³¿ ßìïîëÿ ç íàâåäåííÿ ïåðå-
ïðàâè. Ì³ñò ïîòð³áåí äëÿ òîãî, 
àáè ç’ÿâèâñÿ íîâèé ìàðøðóò, 
ùî ç'ºäíàº ñòîëèö³ äâîõ ñóñ³ä-
í³õ äåðæàâ.

Òðàñà áóäå íàéêîðîòøèì ùëÿ-
õîì ì³æ Êèºâîì ³ Êèøèíåâîì. 
Ïðî öå ãîâîðèâ ãëàâà íàøî¿ äåð-
æàâè Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé ï³ä 
÷àñ íåäàâíüî¿ çóñòð³÷³ ç³ ñâîºþ 
êîëåãîþ ïðåçèäåíòîì Ìîëäîâè 
Ìàéºþ Ñàíäó. Çåëåíñüêèé íà-
â³òü íàçâàâ ÷àñ, ïðîòÿãîì ÿêîãî 
ìîæíà áóäå äîáðàòèñÿ ç Êèºâà 
äî Êèøèíåâà. Çà éîãî ñëîâàìè, 
öå ï’ÿòü ãîäèí â äîðîç³.

Ìè ïðîâåëè ïîïåðåäí³ ðîç-
ðàõóíêè ³ ç’ÿñóâàëè, ùî çäîëàòè 
òàêó â³äñòàíü çà âêàçàíèé ÷àñ 
íåðåàëüíî.

Â Óêðàâòîäîð³ óòî÷íèëè: äî-
âæèíà ìàðøðóòó, ÿêèé ïëàíóþòü 
ïðîêëàñòè ì³æ Êèºâîì ³ Êèøè-
íåâîì — 570 ê³ëîìåòð³â. ¯õàòè 
òðåáà áóäå ç ÷èìàëîþ øâèäê³ñòþ, 
àáè äîáðàòèñÿ çà çãàäàíèõ ï’ÿòü 
ãîäèí. Íåâ³äîìî, ñê³ëüêè ÷àñó 
ï³äå íà îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â 
íà êîðäîí³. 

НА ШЛЯХУ БАГАТО 
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

Â Óêðàâòîäîð³ îïðèëþäíèëè 
ñõåìó íàéêîðîòøî¿ òðàñè ì³æ 
Êèºâîì ³ Êèøèíåâîì. Â³í ïðî-

éäå ÷åðåç Êè¿âñüêó, Æèòîìèð-
ñüêó ³ Â³ííèöüêó îáëàñò³.

Ç³ ñòîëèö³ òðåáà áóäå ¿õàòè 
ì³æíàðîäíîþ àâòîòðàñîþ Ì-06 
(Êè¿â-×îï) äî Æèòîìèðà.

Äàë³ òðàíñïîðòíèì êîðèäî-
ðîì Ì-21 (Âèñòóïîâè÷³ — Ìî-
ãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé) äî Â³ííèö³.

Ïîò³ì ÷àñòèíà äîðîãè ç Â³ííè-
ö³ äî Íåìèðîâà ïðîëÿæå àâòîäî-
ðîãîþ Ì-12 (Ñòðèé-Òåðíîï³ëü-
Êðîïèâíèöüêèé-Çíàì’ÿíêà).

Íà âè¿çä³ ç Íåìèðîâà ïåðåõ³ä 
íà òðàñó Ð-08 (Â³ííèöÿ-ßìï³ëü). 
Âîíà ïðîéäå ÷åðåç Òóëü÷èí, Áðàö-
ëàâ, ïîðó÷ ç Âàïíÿðêîþ, ÷åðåç 
Òîìàøï³ëü ³ äàë³ äî ßìïîëÿ. Â³ä-
ñòàíü ç Â³ííèö³ äî ßìïîëÿ çà òà-
êèì ìàðøðóòîì 159 ê³ëîìåòð³â.

Êîìó äîâîäèëîñÿ ¿õàòè íàçâà-
íîþ äîðîãîþ äî ßìïîëÿ, òîé 
ïîãîäèòüñÿ, ùî á³ëüøà ÷àñòèíà 
øëÿõó, ïî÷èíàþ÷è â³ä Íåìèðî-
âà, ìàëî ï³äõîäèòü äëÿ ïðî¿çäó 
íà âåëèê³é øâèäêîñò³. Ïî-ïåðøå, 
íà øëÿõó áàãàòî íàñåëåíèõ ïóíê-
ò³â; ïî-äðóãå, ÿê³ñòü äîðîãè 
íå ìîæíà ïîð³âíÿòè ç óæå çãàäà-
íèìè ìàðøðóòàìè ì³æíàðîäíîãî 
çíà÷åííÿ. Àâòîð ïóáë³êàö³¿ ïåðå-
êîíàâñÿ â öüîìó, ïðî¿æäæàþ÷è 
çãàäàíèì ìàðøðóòîì.

ВІДРЕМОНТУЄМО 
ДО КІНЦЯ РОКУ 

Ïðî òå, ùî íà òðàñ³ º ïðîáëåì-
í³ ì³ñöÿ, âèçíàþòü â Óêðàâòîäîð³. 

ЗА П’ЯТЬ ГОДИН З КИЄВА 
ДО КИШИНЕВА ЧЕРЕЗ ВІННИЦЮ? 
Новий маршрут  Тендер на будівництво 
моста через Дністер у Ямполі оголосила 
Служба автодоріг області. Це буде 
четверта спроба спорудити переправу 
у цьому місті. Міст стане одним з об’єктів 
нового маршруту з Києва до Кишинева. 
Через які райони області він пройде?

Нині у Ямполі переправляються на поромі, заїзд і виїзд незручний. 
Автор переконався в цьому особисто 

Éîãî êåð³âíèê Îëåêñàíäð Êóáðà-
êîâ ïîâ³äîìèâ íà ñàéò³ â³äîìñòâà, 
ùî çàãàëîì ðåìîíòó ïîòðåáóþòü 
137,5 ê³ëîìåòðà äîðîãè.

— Çàðàç ìè íà ñòàðò³ ïðîöåñó 
ñòâîðåííÿ îíîâëåíîãî ìàðø-
ðóòó ì³æ ñòîëèöÿìè Óêðà¿íè ³ 
Ìîëäîâè, — çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð 
Êóáðàêîâ. — Çàêóï³âëÿ òåõí³êî-
åêîíîì³÷íîãî îá´ðóíòóâàííÿ, öå 
ïåðøèé êðîê. Ïàðàëåëüíî ãîòó-
ºìîñÿ äî îíîâëåííÿ 137,5 êì 
ìàðøðóòó íà íàéá³ëüø ïðî-
áëåìíèõ ä³ëÿíêàõ. Âæå äî ê³íöÿ 
ðîêó ïëàíóºòüñÿ çðîáèòè øëÿõ 
äî êîðäîíó êîìôîðòíèì.

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà Óêðàâ-
òîäîðó, òàê ñàìî äî ê³íöÿ ðîêó 
ïîáóäóþòü ï³ä’¿çä äî ìàéáóòíüî¿ 
ìîñòîâî¿ ïåðåïðàâè. Éîãî â³ä-
ñòàíü 1,6 ê³ëîìåòðà. Äîâæèíà 
ìîñòó ñòàíîâèòèìå 362 ìåòðè.

ЯК ПРОКЛАСТИ ШЛЯХ ЧЕРЕЗ 
САД, ПРИВАТНІ ДІЛЯНКИ 

Êåð³âíèê îáëàñò³ Ñåðã³é Áîð-
çîâ îäíó ç³ ñâî¿õ íàðàä ïðîâ³â 
íà áåðåç³ Äí³ñòðà. Ïîñàäîâåöü 
âõîäèòü äî ñêëàäó ðîáî÷î¿ ãðóïè 
ç êîíòðîëþ çà áóä³âíèöòâîì ìîñ-
òà. Îäíå ç ïðîáëåìíèõ ïèòàíü, 
íà éîãî äóìêó, â³äâåäåííÿ çåìë³.

«Íåîáõ³äíà çåìëÿ ï³ä íîâó äî-
ðîãó, à òàêîæ îêðåìî ï³ä êîíòð-
îëüíî-ïðîïóñêíèé ïóíêò. Ï³ñëÿ 
âèãîòîâëåííÿ ÒÅÎ áóäåìî êîí-
êðåòíî çíàòè íåîáõ³äíó ïëîùó 
ï³ä â³ä÷óæåííÿ, áóäåìî áà÷èòè, 
äå ñàìå áóäóâàòèìóòü ì³ñò òà 
ï³ä'¿çíó äîðîãó», — ñêàçàíî ó ïî-
â³äîìëåíí³ Áîðçîâà íà ñàéò³ ÎÄÀ.

Ö³ëêîì ìîæëèâî, ùî áóä³âíè-

öòâî â³äáóâàòèìåòüñÿ íà çåìë³, 
ÿêà ñüîãîäí³ ó ïðèâàòí³é âëàñíîñ-
ò³. À öå äåâ’ÿòü ä³ëÿíîê, ïëîùåþ 
â³ä 64 ñîòîê äî 2,9 ãà. Çàãàëîì 
âèõîäèòü ìàéæå 29 ãåêòàð³â. Òðå-
áà äîìîâëÿòèñÿ…

Îäíàê, º ùå 58,8 ãà çåìë³ ó äåð-
æàâí³é âëàñíîñò³, ÿêà ïåðåäàíà 
â îðåíäó äî 2061 ðîêó. Íèí³ òàì 
ãîð³õîâèé ñàä ôóíäóêà. Çà ïðè-
áëèçíèìè ï³äðàõóíêàìè, ç ö³º¿ 
ïëîù³ ïîòð³áíî áóäå âèä³ëèòè 
ñìóãó ó 12 ãà. Îð³ºíòîâíî, âàð-
ò³ñòü çàõîä³â ç â³ä÷óæåííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ñòàíîâèòèìå 
6,6 ìëí ãðí. Ì³ñüêèé ãîëîâà 
ßìïîëÿ íå âèêëþ÷àº ìîæëè-
âîñò³ çàì³íè íàÿâíèõ çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê íà ³íø³, äîìîâëåíîñò³ ç 
ìåøêàíöÿìè ïðî âàð³àíòè, ùîá 
çìåíøèòè âèòðàòè äåðæàâíèõ 
êîøò³â.

СТРАТЕГІЧНИЙ ОБ'ЄКТ 
— Ì³ñò ó ßìïîë³, öå ñòðàòå-

ã³÷íèé îá’ºêò äëÿ íàøî¿ äåð-
æàâè, — êàæå ì³ñüêèé ãîëîâà 
ßìïîëÿ Ñåðã³é Ãàäæóê. — Â³í 
íåîáõ³äíèé ó ïåðøó ÷åðãó äëÿ 
ïîñèëåííÿ îáîðîíîçäàòíîñò³.

Ñëîâà êåð³âíèêà ì³ñüêî¿ 
ãðîìàäè íàâîäèòü ñàéò ÎÄÀ: 
«Ïîðó÷ ç íàìè îêóïîâàíå Ðî-
ñ³ºþ Ïðèäí³ñòðîâ’ÿ. Ç ßìïîëÿ 
äî íàéáëèæ÷î¿ âîäíî¿ ïåðåïðà-
âè 50 ê³ëîìåòð³â. Ó Ìîãèëå-
â³-Ïîä³ëüñüêîìó º äâà ìîñòè 
÷åðåç Äí³ñòåð. Íàøà ïåðåïðàâà 
äàñòü ìîæëèâ³ñòü íàëàãîäæåí-
íþ íîâèõ êîíòàêò³â ç ñóñ³äàìè 
ç Ìîëäîâè».

Êåð³âíèê ãðîìàäè ïåðåêîíà-

íèé, ùî ïåðåïðàâà çíà÷íî ïî-
æâàâèòü åêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ 
â ðåã³îí³. Îõî÷èõ òîðãóâàòè 
íà îáîõ áåðåãàõ Äí³ñòðà ÷èìàëî. 

— ß ùå áóâ íå íàðîäèâñÿ, 
à ïðî íåîáõ³äí³ñòü áóä³âíèöòâà 
ìîñòà óæå òðèâàëè ðîçìîâè, — 
ðîçïîâ³äàº Ñåðã³é Ãàäæóê. — 
Íèí³ ìåí³ âæå 47, à ðîçìîâè é 
äàë³ ïðîäîâæóþòüñÿ.

ЯК НИНІ ПЕРЕПРАВЛЯЮТЬСЯ?
Ïî íàòÿãíóòîìó ì³æ áåðåãà-

ìè ìåòàëåâîìó òðîñó, ï³ä ä³ºþ 
âîäè — òàê «õîäèòü» áàãàòîòîííà 
çàë³çÿêà. Ãàðàíò³é áåçïåêè í³õ-
òî íå äàº. Íàëåæèòü ïåðåïðà-
âà ìîëäîâñüê³é ñòîðîí³. Îäíàê 
íà îá’ºêò³ ìàéîðÿòü ïðàïîðè îáîõ 
íàøèõ êðà¿í. ßê ò³ëüêè ï³äí³ìà-
ºòüñÿ ð³âåíü âîäè, ðîáîòó ïðè-
ïèíÿþòü. Âçèìêó òåæ ïåðåïðàâà 
«ìåðòâà». Ãðàô³ê ðîáîòè êîðîò-
êèé — î 17-é óæå íå ïåðåïðà-
âèøñÿ, áî ó ïîðîìíèê³â ê³íåöü 
ðîáî÷îãî äíÿ.

Çà¿çä íà ïîðîì òà¿òü ó ñîá³ ïåâ-
í³ ðèçèêè. Ó öüîìó àâòîð ìàâ 
ìîæëèâ³ñòü ïåðåêîíàòèñÿ îñî-
áèñòî, êîëè ïåðåïðàâëÿâñÿ íà àâ-
òîìîá³ë³. Òðàíñïîðòíèé çàñ³á 
ìàº íàáëèçèòèñÿ ìàêñèìàëüíî 
äî êðàþ ïîðîìà. Ïîðîìíèê ðåãó-
ëþº ðóêîþ, íà ÿêó â³äñòàíü òðå-
áà ùå ï³ä’¿õàòè. Ó íüîãî ìåòà — 
ìàêñèìàëüíî á³ëüøå çàâàíòàæèòè 
àâòîìîá³ë³â. Âè¿çä òåæ íå äóæå 
çðó÷íèé. Àâòîìîá³ë³ ðîçõèòóþòü 
ïîðîì. ² öå ñòâîðþº ïåâí³ ïåðå-
ïîíè, êîëè çàäí³ êîëåñà ùå çà-
ëèøàþòüñÿ íà ïîðîì³, à ïåðåäí³ 
óæå òîðêàþòüñÿ áåðåãà…

«ß ùå íå íàðîäèâñÿ, 
à ïðî íåîáõ³äí³ñòü 
áóä³âíèöòâà ìîñòà 
óæå òðèâàëè ðîçìîâè. 
Ìåí³ âæå 47, ðîçìîâè 
ïðîäîâæóþòüñÿ»
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За словами члена НКРЕКП Ольги 
Бабій, нинішні обсяги замовленої 
потужності (39, 126, 314 м3) — 
це цифри з усередненої статис-
тики за фактичне споживання 
українських домогосподарств 
за попередній газовий період. 
Тому мінімальні обсяги варто 
переглянути, щоб стимулювати 
людей споживати газ ощадливо:
— Зараз іде величезна кількість 
скарг щодо цієї ситуації. Мені 
здається, що це усереднення 
було не розраховано до кінця. 
Тобто, взяли укрупнені показни-

ки, але не дивилися певні деталі 
по нижньому і верхньому спо-
живанню, — сказала Ольга Ба-
бій. — Я думаю, що нам треба 
буде переглянути в подальшому 
цей підхід саме для таких спо-
живачів. Нам треба стимулюва-
ти споживачів до ощадливого 
споживання газу, і така норма 
по мінімальній замовленій по-
тужності трохи не відповідає 
критеріям спонукання людей 
до заощадження. Чим менше 
людина споживає, тим менше 
має платити (cutt.ly/Hkgz6x1).

Обсяги можуть переглянути 

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Ç ïîÿâîþ ïëà-
ò³æêè çà äîñòàâêó, 
ìèíóëîãî ðîêó âè-

íèê ³ ïåðøèé ñêàíäàë — ëþäè, 
â êîãî íà ãàçîâèõ ë³÷èëüíèêàõ 
«íóë³», îòðèìóâàëè ñîòí³ ãðèâåíü 
çà ðîçïîä³ë.

ßêùî òðóáà ï³äêëþ÷åíà äî áó-
äèíêó, òî â í³é ïîòð³áíî ï³ä-
òðèìóâàòè òèñê, îáñëóãîâóâàòè 
¿¿, ùîá ñïîæèâà÷ ó áóäü-ÿêèé 
ìîìåíò ì³ã çàïàëèòè êîíôîðêó. 
Ïðè öüîìó íàðàõóâàííÿ äëÿ «íó-
ëüîâèê³â» ðîáèëè çà ïëàíîâèìè 
ïîêàçíèêàìè, çàòâåðäæåíèìè 
Íàöêîì³ñ³ºþ äåðæðåãóëþâàííÿ 
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ïîÿñíþâàëè 
â îáëãàç³.

Ùîá «çãëàäèòè» ô³íàíñîâå íà-
âàíòàæåííÿ, ÍÊÐÅÊÏ óõâàëèâ, 
ùî ïëàòèòè çà ðîçïîä³ë ìàþòü 
âñ³ — ³ ò³, õòî ñïîæèâàº ãàç, ³ 
ò³, ùî í³ — ùîïðàâäà ñóòòºâî 
ìåíøå. Âèíèêëè ì³í³ìàëüí³ îá-
ñÿãè ñïîæèâàííÿ ãàçó, ÿê³ òåïåð 
âêëþ÷àþòü ó ðîçðàõóíîê ïëàòè 
çà ðîçïîä³ë äëÿ âñ³õ ñïîæèâà÷³â. 
ßê öå â³ä³á’ºòüñÿ íà íàøèõ ïëà-
ò³æêàõ?

ЩО ВІДБУЛОСЯ 
Ðàçîì ç òàðèôàìè íà ðîçïîä³ë, 

çì³íèëàñÿ ³ ìåòîäèêà íàðàõóâàí-
íÿ ïëàòè çà äîñòàâêó.

Äëÿ âñ³õ ïîáóòîâèõ ñïîæèâà-
÷³â âñòàíîâëåí³ ì³í³ìàëüí³ íîðìè 
ñïîæèâàííÿ ãàçó.

Çà ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ ¹ 580, 
ïî÷èíàþ÷è ç 1 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó, 
ïëàòà çà ðîçïîä³ë ãàçó ðîçðàõî-
âóºòüñÿ, âèõîäÿ÷è ç ôàêòè÷íîãî 
îáñÿãó ñïîæèâàííÿ ãàçó çà ãàçîâèé 
ð³ê, àëå íå ìîæå áóòè ìåíøîþ çà:
 39 êóá. ì äëÿ äîìîãîñïî-

äàðñòâ ç ãàçîâîþ ïëèòîþ 
 126 êóá.ì äëÿ äîìîãîñïîäàðñòâ 

ç ïëèòîþ òà ãàçîâîþ êîëîíêîþ 
 314 êóá. ì äëÿ äîìîãîñïî-

äàðñòâ ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì.
Âîäíî÷àñ ôîðìóëà ðîçðàõóíêó 

ïëàòè çà ðîçïîä³ë íå çì³íèëàñÿ: 
öå ñïîæèâàííÿ çà ïîïåðåäí³é ãà-
çîâèé ð³ê (ç 1 æîâòíÿ ïî 30 âå-
ðåñíÿ) ìíîæàòü íà òàðèô îáëãàçó 
³ ä³ëÿòü íà 12 ì³ñÿö³â.

ßê ïðàöþº «ì³í³ìàëüíà ìåæà», 
ïîÿñíþºìî íà ïðèêëàäàõ:

Äëÿ ïðèêëàäó, ó êâàðòèð³ º 
ãàçîâå îïàëåííÿ ³ çà ãàçîâèé ð³ê 
ñïîæèëè ò³ëüêè 200 êóáîìåòð³â 
ãàçó. Ó ãðóäí³ 2020-ãî âëàñíèöÿ 
æèòëà, íàçâåìî ¿¿ Îêñàíà, ïëà-
òèëà çà äîñòàâêó ãàçó 19,5 ãðèâí³ 
íà ì³ñÿöü — 200 ì3 (ñïîæèâàííÿ 
çà ãàçîâèé ð³ê) * 1,17 (òàðèô Â³-
ííèöÿãàçó): 12 (ì³ñÿö³â).

Ç³ çì³íàìè, ÿê³ íàáóëè â ñ³÷í³ 
2021 ðîö³, Îêñàíà ñòàëà ïëàòèòè 
çà äîñòàâêó ìàéæå âòðè÷³ á³ëüøå. 
² íà öå âïëèíóëè äâà ÷èííèêè:
 çá³ëüøèëè òàðèô íà äîñòàâ-

êó äëÿ «Â³ííèöÿãàç» äî 2,016 ãðí 
çà êóá íà ì³ñÿöü;
 ó íàøîìó ïðèêëàä³, Îêñàíà 

çà ïîïåðåäí³é ãàçîâèé ð³ê ñïà-
ëèëà çíîâ 200 êóá³â ãàçó. Àëå äëÿ 
ðîçðàõóíêó ïëàòè çà ðîçïîä³ë äëÿ 
íå¿ âçÿëè âèùèé îáñÿã, ÿêèé Íà-

ДОСТАВКУ ЗА ГАЗ СТАЛИ 
РАХУВАТИ ПО-НОВОМУ 
Мінімальна межа  У 2021 році 
вінничанам, які використовують невеликі 
обсяги газу, при розрахунку плати 
за розподіл виставляють більші об’єми, ніж 
показує лічильник. Бо разом зі збільшенням 
тарифу для облгазів, стали діяти зміни 
до формули розрахунку плати за доставку. 
Чому та наскільки зросли платіжки?

öðåãóëÿòîð âñòàíîâèâ «ì³í³ìàëü-
íèì» — 314 êóáîìåòð³â íà ð³ê. 
Ó ðåçóëüòàò³ ïëàò³æêà çðîñëà 
äî 52,7 ãðèâí³ íà ì³ñÿöü — (314 ì3 
(ì³í³ìàëüíèé îáñÿã çà ð³ê) * 2,016 
(òàðèô): 12 (ì³ñÿö³â).

ДЛЯ ЧОГО ЦЕ УХВАЛИЛИ 
Ð³ê òîìó, íàãàäàºìî, ñòàâñÿ 

ñêàíäàë: ó ñ³÷íåâèõ ïëàò³æêàõ 
çà äîñòàâêó ëþäè, â ÿêèõ íà ë³-
÷èëüíèêó áóëè «íóë³», ñòàëè îòðè-
ìóâàòè ñîòí³ ãðèâåíü äî ñïëàòè. 
Ïîêàçîâîþ ñòàëà ³ñòîð³ÿ â³ííè-
÷àíèíà Âàäèìà Êîãóòà.

Â ²ëë³íöÿõ ÷îëîâ³ê çâîäèâ 
ïðèâàòíèé áóäèíîê, äî ÿêîãî 
â 2018 ðîö³ ï³ä’ºäíàëè ãàç. Ó äîì³ 
í³õòî íå æèâå, áî ùå íåçàâåð-
øåíèé ðåìîíò, à ãàçîâèé êîòåë 
çàìîòàíèé â ïë³âêó. Çà äâà ðîêè 
ãàçîâèé ë³÷èëüíèê íàðàõóâàâ 
0,299 êóáîìåòðà.

«Îò 2019 ð³ê ïðîéøîâ, ïðèé-
øîâ 2020-é. Ìåí³ ïðèñëàëè ïëà-
ò³æêó, â ÿê³é íàïèñàëè, ùî ìåí³ 
ïîòð³áíî çàïëàòèòè 385 ãðèâåíü 
êîæíîãî ì³ñÿöÿ. Òîáòî, ìåí³ ïî-
òð³áíî çàïëàòèòè 4650 ãðèâåíü 
20 êîï³éîê â ð³ê çà ïîñòà÷àííÿ 
ãàçó â áóäèíîê, â ÿêîìó ÿ ùå 
íå ïðîæèâàþ ³ ãàçîì íå êîðèñ-
òóþñÿ», — ãîâîðèòü íà â³äåî Âà-
äèì Êîãóò.

Òàê³ íàðàõóâàííÿ âèíèêëè, ÿê 
ï³çí³øå ïîÿñíþâàëè ãàçîâèêè, 
÷åðåç òå, ùî äî ñïîæèâà÷à ç íó-
ëüîâèì îáñÿãîì ãàçó çàñòîñîâó-
þòü ïëàíîâ³ ïîêàçíèêè ç Ïåðå-
ë³êó ãðóï ñïîæèâàííÿ. Íàïðè-
êëàä, âëàñíèêó áóäèíêà ïëîùåþ 
50 ì2, ó ÿêîìó ãàç âèêîðèñòîâó-
ºòüñÿ êîìïëåêñíî (ïðèãîòóâàí-
íÿ ¿æ³, ï³ä³ãð³â âîäè ³ îïàëåí-
íÿ), âèñòàâèëè á ð³÷íèé ðàõóíîê 
íà 1650 êóá³â «ñïîæèòîãî ãàçó». 
Çà àêòóàëüíèì òàðèôîì «Â³ííè-
öÿãàçó», ïëàò³æêà çà äîñòàâêó 

ñêëàëà á 227,2 ãðèâí³ íà ì³ñÿöü 
àáî 3326 ãðèâåíü íà ð³ê.

Òîìó, ùîá «çãëàäèòè» ô³íàí-
ñîâå íàâàíòàæåííÿ íà ñïîæèâà-
÷³â, ó ÍÊÐÅÊÏ âèð³øèëè, ùî 
çà ðîçïîä³ë ïëàòÿòü âñ³ (³ ò³, õòî 
íå âèêîðèñòîâóº ãàç, ³ ò³, õòî âè-
êîðèñòîâóº éîãî ìàëî), àëå ìåí-
øå, í³æ ïåðåäáà÷àëîñÿ ñïî÷àòêó.

Ç áåðåçíÿ 2020-ãî ÍÊÐÅÊÏ çà-
òâåðäæóº äëÿ ñïîæèâà÷³â ç «íó-
ëÿìè» íà ë³÷èëüíèêó ì³í³ìàëüí³ 
îáñÿãè ñïîæèâàííÿ:
 39 êóá. ì äëÿ äîìîãîñïî-

äàðñòâ ç ãàçîâîþ ïëèòîþ 
 126 êóá.ì äëÿ äîìîãîñïî-

äàðñòâ ç ïëèòîþ òà ãàçîâîþ êî-
ëîíêîþ 
 314 êóá. ì äëÿ äîìîãîñïî-

äàðñòâ ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì.
Ïîâåðòàþ÷èñü äî íàøîãî 

ïðèêëàäó ç áóäèíêîì íà 50 ì2, 
â ÿêîìó ãàç âèêîðèñòîâóþòü 
êîìïëåêñíî, äîñòàâêà çà àêòó-
àëüíèìè òàðèôîì îáëãàçó ñêëà-
äàº 52,7 ãðèâí³ íà ì³ñÿöü àáî 
633 ãðèâí³ íà ð³ê.

Â ö³é ïîñòàíîâ³ áóëà é ïðè-
ì³òêà: ç 1 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ì³í³-
ìàëüí³ îáñÿãè çàñòîñîâóþòüñÿ ³ 
äî ðåøòè ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â. 
ßêùî ãàç âèêîðèñòîâóºòå îùàä-
ëèâî òà ìåíøå çà ì³í³ìàëüí³ 
îáñÿãè ñïîæèâàííÿ, òî äëÿ ðîç-
ðàõóíêó ïëàòè çà äîñòàâêó áóäå-
òå îòðèìóâàòè çà íîðìàìè, çà-
òâåðäæåíèìè ÍÊÐÅÊÏ, ïðî ùî 
âèùå. ßêùî æ ñïàëþºòå á³ëüøå 
39, 126 ÷è 314 êóá³â íà ð³ê (çà-
ëåæíî â³ä ãðóïè ñïîæèâàííÿ), 
òî ïëàòèòå çà ôàêòîì.

Òàêèì ÷èíîì, çàáåçïå÷óþòü-
ñÿ «ð³âí³ óìîâè» äëÿ ðîçðàõóíêó 
ïëàòè çà ðîçïîä³ë äëÿ ñïîæèâà-
÷³â, õòî âèêîðèñòîâóº ãàç åêîíîì-
íî òà é òèõ, â êîãî íà ë³÷èëüíèêó 
«íóë³», ïðî ùî çàïèñàëè â ïðî-
òîêîë³ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü.

Через зростання тарифів люди влаштовують протести. 
У Вінниці 29 січня містяни вимагали забрати газові мережі 
в облгазів, щоб ліквідувати плату за доставку 
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Змінили 
призов 
 Â Óêðà¿í³ â³éñüêîâèé 
ïðèçîâ íàâåñí³ 2021 ðîêó 
ïðîõîäèòèìå äëÿ ñòðîêîâè-
ê³â çà íîâèìè ïðàâèëàìè. 
ßêùî ðàí³øå ïðèçîâíèê³â 
ñïåðøó íàïðàâëÿëè äî íà-
â÷àëüíèõ öåíòð³â, à ïîò³ì 
ðîçïîä³ëÿëè ïî â³éñüêîâèõ 
÷àñòèíàõ, òî öüîãî ðîêó 
ïðèçîâíèêè ïðîõîäèòèìóòü 
áàçîâó ï³äãîòîâêó îäðàçó 
ó â³éñüêîâèõ ÷àñòèíàõ. Òàì 
ñòðîêîâèêè ñêëàäàòèìóòü 
ïðèñÿãó, âèâ÷àòèìóòü îñî-
áëèâîñò³ ñëóæáè, ³ âèçíà-
÷àòèìóòüñÿ ç ïðîôåñ³ºþ. 
² ò³ëüêè ï³ñëÿ öüîãî ¿õ 
íàïðàâëÿòü äî íàâ÷àëüíèõ 
öåíòð³â.

Загинув 
на дорозі 
 Âíàñë³äîê àâàð³¿ âîä³é 
«Íåìèð³âñüêîãî ðàéàâòî-
äîðó» îòðèìàâ íåñóì³ñí³ 
ç æèòòÿì òðàâìè ð³çíî¿ 
âàæêîñò³. Öå ñòàëîñÿ 8 ëþ-
òîãî î 01.20 ïðè âèêîíàíí³ 
äîðîæíèõ ðîá³ò — ïîñèïö³ 
ïðîòèîæåëåäíèì ìàòå-
ð³àëîì — íà àâòîäîðîç³ 
Ò-02–05 Êóíà–Êóíêà.
— Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîð-
ìàö³ºþ ñë³äñòâà, âîä³é 
ñïåö³àë³çîâàíîãî àâòîìî-
á³ëÿ Ç²Ë çóïèíèâñÿ, ùîá 
ïåðåâ³ðèòè òåõí³÷íèé ñòàí 
âàíòàæ³âêè. Â öåé ÷àñ 
àâòîìîá³ëü «Ðåíî Ìàãíóì», 
ï³ä êåðóâàííÿì 28-ð³÷íîãî 
æèòåëÿ ²âàíî-Ôðàíê³â-
ñüêî¿ îáëàñò³, ÿêèé ðóõàâñÿ 
â ïîïóòíîìó íàïðÿìêó, 
äîïóñòèâ ç³òêíåííÿ ³ç çà-
äíüîþ ÷àñòèíîþ àâòîìî-
á³ëÿ Ç²Ë, — êàæóòü ó ïî-
ë³ö³¿. —Ïîòåðï³ëèé ïîìåð 
ó ë³êàðí³.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №4 (1156)
Двоходові задачі-мініатюри на кооперативний  мат. В кожній з них по два 
варіанти розв'язку.

Задача №2616-2619
М. Пархоменко (Вінниця) 
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №5 (1526) від 3 лютого 2021 року 
Задача №2612
I. 1. Cc8! Cb1  2. Cd7 Ce4x; II. 1. Cc4! Cb3  2. Cd5 Ca4x.
Задача №2613
I. 1.  Kp:h6! T:f8  2. g5 Tf6x; II. 1. h3! T:g6x  2. Kph4 Tg4x — правильні мати
Задача №2614
I. 1. Kpa3! Tc4  2. b2 Ta4x; II. 1. Kpa1! Cc2  2. b2 Ta3x — правильні мати
Задача №2615
I. 1. Kph4! Kpf2  2. Kp:h3 Th1x;  II. 1. Kpf3! Te4  2. g3 Cg2x — ідеальні мати

М. Пархоменко
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ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Ïðîãðàìà «Äî-
ñòóïíà ³ïîòåêà» 
ïî÷íå ïðàöþâà-

òè â áåðåçí³ 2021 ðîêó, çàÿâèâ 
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Äåíèñ Øìèãàëü. 
Ïîðÿäîê ä³¿ òà óìîâè ï³ëüãîâî¿ 
³ïîòåêè áóëè óõâàëåí³ óðÿäîì òà 
âèêëàäåí³ â ïîñòàíîâ³ ¹ 63 â³ä 
27 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó.

Äîêóìåíò ïåðåäáà÷àº ÷àñòêîâó 
êîìïåíñàö³þ â³äñîòêîâî¿ ñòàâêè 
ç ³ïîòå÷íîãî êðåäèòó. Ùîá ïî-
çè÷àëüíèê îòðèìàâ êðåäèò â³ä 
áàíêó ï³ä 7%.

Êåðóâàòè ïðîãðàìîþ áóäå 
Ôîíä ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà. 
Äåðæñòðóêòóðà íèí³ îï³êóºòüñÿ 
ï³ëüãîâèì êðåäèòóâàííÿì á³çíå-
ñó â ðàìêàõ ïðîãðàìè «Äîñòóï-
í³ êðåäèòè 5–7-9%». Öåé Ôîíä 
ìàº äîãîâîðè ç 24 áàíêàìè, àëå 
«Äîñòóïíó ³ïîòåêó», éìîâ³ðíî, 
âèäàâàòèìóòü ñïî÷àòêó â äåð-
æàâíèõ ô³íóñòàíîâàõ — Îùàä-
áàíê, ÏðèâàòÁàíê, Óêðãàçáàíê, 
Óêðåêñ³ìáàíê. Ö³ ÷îòèðè áàíêè 
ñòàëè ïåðøèìè âèäàâàòè ï³ëü-
ãîâ³ êðåäèòè á³çíåñó ï³ä 5–7-9% 
íà ïî÷àòêó ä³¿ ïðîãðàìè.

РОЗМІР КРЕДИТУ ТА ВІДСОТКИ 
Â óðÿäîâ³é ïîñòàíîâ³ ïåðåäè-

âèëèñÿ ïîðÿäîê ï³ëüãîâî¿ ³ïîòåêè 
òà âèä³ëèëè ãîëîâí³ óìîâè.

Îòæå, ìàêñèìàëüíèé òåðì³í ä³¿ 
³ïîòå÷íîãî êðåäèòó — äî 240 ì³ñÿ-
ö³â àáî 20 ðîê³â. Ð³÷íà ñòàâêà â³ä-
ñîòê³â ïî êðåäèòó äëÿ ïîçè÷àëü-
íèêà — 7%. Êàáì³í ïîñòàíîâèâ 
ó ïîðÿäêó, ùî âîíà º ô³êñîâàíîþ 
íà âåñü ñòðîê âèïëàòè ³ïîòåêè.

Ìàêñèìàëüíà âàðò³ñòü íåðóõî-
ìîñò³ — äî 2,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. 
À ìàêñèìàëüíèé ðîçì³ð ³ïîòå÷-
íîãî êðåäèòó — äî 2 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü. Ïåðøèé âíåñîê çà ðàõó-
íîê âëàñíèõ êîøò³â ïîçè÷àëüíè-
êà — íå ìåíøå 15% â³ä âàðòîñò³ 
íåðóõîìîñò³. Ðîçì³ð êîì³ñ³é áàí-
êó çà óâåñü ÷àñ ä³¿ äîãîâîðó ìàº 
áóòè íå á³ëüøå 0,5% â³ä ðîçì³ðó 
³ïîòå÷íîãî êðåäèòó.

Íîðìàòèâíà ïëîùà ³ïîòå÷íîãî 
æèòëà — 50 êâ. ìåòð³â íà îäíó 
îäèíîêó ëþäèíó, ïëþñ 20 êâ. ìå-
òð³â íà êîæíîãî íàñòóïíîãî ÷ëåíà 
ðîäèíè. ²ïîòåêó äîçâîëÿòü áðàòè 
íà ãîòîâå æèòëî (êâàðòèðà/³íäèâ³-
äóàëüíèé áóäèíîê), ÿêîìó íå á³ëü-
øå òðüîõ ðîê³â ç ìîìåíòó çäà÷³ 
â åêñïëóàòàö³þ. À òàêîæ ìîæíà 
îòðèìàòè ïîçèêó ï³ä ìàéíîâ³ ïðà-
âà íà íåäîáóäîâàíå æèòëî.

Îòðèìàòè ï³ëüãîâó ïîçèêó 
íà âæå íàÿâíó ³ïîòåêó íå äî-
çâîëÿºòüñÿ.

СКІЛЬКИ ДОВЕДЕТЬСЯ 
ПЛАТИТИ 

Íà ³ïîòåêó ç äåðæ ï³äòðèìêîþ 
ìîæóòü ðîçðàõóâàòè ëþäè, ÿê³ 
îñòàíí³ ï’ÿòü ðîê³â íå ïðîäàâàëè 

ІПОТЕКА ПІД 7% РІЧНИХ: УМОВИ, 
ПЛАТЕЖІ ТА ВИМОГИ ДО ЗАРПЛАТ 
Квартирне питання  Пільгова 
іпотека, де за гроші держбюджету 
покриють відсоткову ставку, почне 
працювати навесні. Позику до 2 мільйонів 
гривень даватимуть на строк до 20 років, 
ставка 7% буде незмінною на весь 
термін виплати. На яке житло даватимуть 
кредит? Які вимоги до позичальника? 
Та який розмір переплати?

æèòëî (âèíÿòîê — ïåðåñåëåíö³). 
Ùå ó÷àñíèêàìè ïðîãðàìè ìî-
æóòü ñòàòè ò³, õòî ïîòðåáóþòü 
ïîë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ òà 
çíàõîäÿòüñÿ íà êâàðòèðíîìó 
îáë³êó. À òàêîæ ãðîìàäÿíè, ÿê³ 
çàáåçïå÷åí³ æèòëîì ïëîùåþ 
äî 13,65 êâ. ì íà îäíîãî ÷ëåíà 
ñ³ì’¿, àáî ïðîæèâàþòü â ãóðòî-
æèòêó, âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåí³ 
îñîáè, ìîëîä³ ñ³ì'¿ (ëþäè, â³êîì 
äî 35 ðîê³â), íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ 
ïðàö³âíèêè, ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè, 
ïðàö³âíèêè áþäæåòíî¿ ñôåðè.

×åðåç ³ïîòå÷íèé êðåäèòíèé 
êàëüêóëÿòîð íà ðåñóðñ³ bankchart.
com.ua ìè ïîðàõóâàëè, ñê³ëüêè 
äîâåäåòüñÿ ïëàòèòè çà äîñòóïíó 
³ïîòåêó ï³ä 7%.

ßêùî ëþäèíà âíåñå 15% 
(300 òèñÿ÷) çà êðåäèòîì 
íà 2 ì³ëüéîíè ãðèâåíü, îôîðìèòü 
éîãî íà 20 ðîê³â, òî ðîçì³ð ñåðåä-
íüî¿ âèïëàòè ñêëàäå 16,8 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü. Ïðè öüîìó çàãàëüíà 
ïåðåïëàòà çà äâà äåñÿòêè ðîê³â 
ñêëàäå 1,1 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Öå 
ïðè êëàñè÷í³é ñõåì³ ïëàòåæ³â.

Ïðè àíó¿òåò³ (âèïëàòà ð³âíè-
ìè ÷àñòêàìè) ì³ñÿ÷íèé ïëàò³æ 
íà òàê³ æ óìîâè êðåäèòóâàííÿ 
ñêëàäàþòü ìåíøå — 13,1 òèñÿ÷³ 

ãðèâåíü. Àëå ïåðåïëàòà íà â³äñî-
òêàõ âèéäå á³ëüøîþ — 1,4 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü.

Ïðîòå, ÿêùî êðåäèò áóäå 
äî 1 ì³ëüéîíà ãðèâåíü, òî é 
ùîì³ñÿ÷í³ âèïëàòè áóäóòü âäâ³÷³ 
ìåíøèìè.

ßêèé ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð 
çàðïëàòè ìàº áóòè, ùîá íàäàëè 
³ïîòåêó — â óðÿäîâ³é ïîñòàíîâ³ 
íå âêàçàíî. Ó òåêñò³ ïðîïèñà-
ëè, ùî ïîçè÷àëüíèê ïîâèíåí 
«ìàòè äîõ³ä, ÿêèé íàäàº ìîæ-
ëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè ïëàòåæ³ ç 
ïîãàøåííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
³ïîòå÷íîãî êðåäèòó». Ïðîòå çà-
êîí Óêðà¿íè «Âèìîãè äî ³ïî-
òå÷íèõ êðåäèò³â» ïðîïèñóº, ùî 
ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ ùîì³ñÿ÷íèì 
ïëàòåæåì çà êðåäèòîì òà ñóêóï-
íèì äîõîäîì ðîäèíè ìàº áóòè 
íå á³ëüøå 45%.

Òîáòî, çà óìîâè ìàêñèìàëüíî-
ãî êðåäèòó íà 2 ì³ëüéîíè ãðè-
âåíü òà âèïëàòè ïî 13–16 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü íà ì³ñÿöü, ðîäèíà ìàº 
çàðîáëÿòè â³ä 26–32 òèñÿ÷ íà ì³-
ñÿöü, ùîá «ïîòÿãíóòè» ³ïîòåêó. 
Ïðè öüîìó óðÿäîâà ïîñòàíîâà 
äîçâîëÿº áàíêàì ïðîïèñóâàòè 
â äîãîâîðàõ ³ ñâî¿ âèìîãè äî ïî-
çè÷àëüíèê³â.

МИХАЙЛО 

СТРЕЛЬНІКОВ, ПРЕ-

ЗИДЕНТ ВСЕУКРА-

ЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ 

«ФІНАНСОВА ГРА-

МОТА УКРАЇНИ» 

— Немає жодних 
гарантій, що на тлі всіх начебто 
взаємовигідних умов для сторін 
процесу банки не збільшувати-
муть відсоткові ставки за креди-
тами або не переглянуть гарантії. 
До кандидатів на отримання іпоте-
ки ставитимуть високі вимоги, які 
виконати може далеко не кожний.
Це відбувається й нині в тому 

самому фонді, який надає кре-
дити для малого й середнього 
бізнесу. Охочих їх отримати 
чимало, а надають одиницям із 
великими вимогами. Тут треба 
мати і гарну кредитну історію, і 
великі доходи компанії. За всі-
ма сукупними вимогами таке 
можуть виконати лише фірми, 
які твердо стоять на ногах. Але 
їм жодні кредити не потрібні — 
у них достатньо оборотних ко-
штів. Тому така програма дуже 
швидко стане фікцією. Але я б 
дуже хотів помилятися. Поба-
чимо, як буде (cutt.ly/zknelo2).

«Немає гарантій, що відсотки не збільшать» 

КАТЕРИНА 

РОЖКОВА, ПЕРША 

ЗАСТУПНИЦЯ 

ГОЛОВИ 

НАЦБАНКУ 

— За рахунок 
іпотеки в Украї-

ні сьогодні фінансується менше 
5% угод з купівлі житла.
У чому ж причини? Банки нео-
хоче кредитують первинний 
ринок. Схеми фінансування 
на первинці є складними та за-
плутаними, сам ринок — украй 
непрозорим. Вимог до репута-
ції та фінансової стійкості за-
будовників практично немає. 
Права інвесторів постійно по-

рушуються. Строки введення 
в експлуатацію будинків пе-
реносяться, а проекти замо-
рожуються. Загалом системи 
контролю за будівництвом не-
має, а зволікання з реформою 
ДАБІ вже стало глобальною 
проблемою для ринку.
Проте впевнена, що започат-
кована програма підтримки 
іпотечного кредитування є вчас-
ною і потрібною. Помилки по-
передніх спроб повинні не зу-
пиняти ї ї, а навпаки зробити 
більш досконалою. В тому числі 
і через вирішення «іпотечних» 
питань на законодавчому рівні 
(cutt.ly/vknePGY).

«Менше 5% нерухомості купують в іпотеку» 

ВІКТОР НЕСІН, 

ЕКСПЕРТ З 

НЕРУХОМОСТІ 

— Я на цьому 
ринку близь-
ко 30 років, 
я не пам'ятаю 

ніколи такого низького відсо-
тка. Звісно, якщо це буде дій-
сно 7%. Ринок пожвавиться, 
у нас є категорії людей, які ма-
ють стабільну заробітну плату. 
Наприклад, люди з IT-сфери із 
задоволенням будуть брати ці 
іпотечні кредити і купувати не-
рухомість.
А та іпотека, яка існувала раніше 
і яка існує нині — це «квазі іпо-

тека». Тому що при 15% річних, 
якщо платити повністю за графі-
ком, ваша нерухомість дорожчає 
більш ніж в два рази. Потім про-
дати її за таку ціну не реально.
Крім того, ми розуміємо, що ці 
іпотечні кредити можуть брати 
тільки люди з дуже високим до-
ходом. Тому, зазвичай, люди 
беруть в іпотеку ті суми, яких 
їм не вистачає. Умовно, люди-
на хотіла купити за $50 тисяч 
квартиру, а знайшла трішки 
краще, але за 55. І ось вона 
взяла іпотеку на п’ять тисяч та 
буде намагатись достроково 
погасити, щоб не зростали від-
сотки (cutt.ly/mknrYaX).

«Іпотеку беруть на суму, якої не вистачає» 

Çà óìîâè ³ïîòåêè 
íà 2 ì³ëüéîíè 
ãðèâåíü, äîõîäè 
ðîäèíè ìàþòü áóòè 
â³ä 26–32 òèñÿ÷ 
íà ì³ñÿöü

ГОЛОВНЕ ПРО «ДОСТУПНУ ІПОТЕКУ»

ХТО МОЖЕ 
СКОРИСТАТИСЬ 

  Люди, які 
потребують 
поліпшення 
житлових умов 

  Жителі гуртожитків, 
аварійних будинків 

  Молоді сім’ї 

  Переселенці 

  Науково- 
педагогічні 
працівники 

  Медпрацівники 

  Працівники 
бюджетної сфери

ЯКЕ ЖИТЛО 
МОЖНА 
ПРИДБАТИ 

  Квартира/ 
індивідуальний 
будинок, 
яким не більше 
трьох років 

  Незавершене 
будівництво 

УМОВИ ПРОГРАМИ 

  2 млн грн 
максимальна сума 
кредиту 

  20 років 
максимальний 
термін кредиту 

  7% 
ставка кредиту 

  15% 
мінімальний перший 
внесок 

КОЛИ СТАРТ 
ПРОГРАМИ 
попередньо, у 
березні 2021 року 
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Íàñàìïåðåä ðîç-
áåðåìîñü, ùî ³í-
âåñòóâàííÿì ìîæíà 
íàçâàòè áóäü-ÿêå 

âêëàäåííÿ êîøò³â â ïðîöåñ, ÿêèé 
÷åðåç ÷àñ ïðèìíîæóº âêëàäåíå. 
Âñ³ íàø³ ô³íàíñîâ³ ðàäíèêè, ç 
ÿêèìè ñï³ëêóâàëèñÿ, îäðàçó æ 
ïîÿñíèëè, ùî ïîøèðåíà äóìêà 
ïðî òå, ùî ³íâåñòèö³¿ — ëèøå 
äëÿ áàãàòèõ á³çíåñìåí³â, öå ëèøå 
ì³ô. Ïðîòå äàâàéòå ïî ïîðÿäêó.

ЯК НАВЧИТИСЬ ЗБЕРІГАТИ 
ГРОШІ?

Ô³íàíñîâà ãðàìîòí³ñòü — öå 
âì³ííÿ êåðóâàòè ñâî¿ìè ãðîøèìà, 
à ñàìå ðîáèòè, íà ïåðøèé ïîãëÿä, 
òðè ïðîñòèõ êðîêè — çàðîáëÿòè, 
çáåð³ãàòè òà ïðèìíîæóâàòè ¿õ.

Çà ñëîâàìè åêñïåðòêè ç ô³íàí-
ñîâî¿ ãðàìîòíîñò³ Âàëåíòèíè Ìà-
þð÷åíêî, òðåáà äîòðèìóâàòèñü 
ê³ëüêîõ ïðàâèë.

— Íàñàìïåðåä ïîòð³áíî ïëà-
òèòè ñîá³ ïåðøîìó: ìè ïëàòèìî 
âñ³ì íàâêîëî, êóïóþ÷è òîâàðè òà 
ïîñëóãè, êð³ì ñåáå. Ïëàòà ñîá³ — 
öå ôîðìóâàííÿ êàï³òàëó, — ðîç-
ïîâ³äàº Âàëåíòèíà. — Âèòðà÷àéòå 
ìåíøå, í³æ çàðîáëÿºòå: êîíòð-
îëþéòå ñâî¿ âèòðàòè ³ íå çàëàçüòå 
â áîðãè. Âèòðàòè ïîòð³áíî ðîç-
ïîä³ëÿòè â ÷àñ³ òà çâàæóâàòè ñâî¿ 
ìîæëèâîñò³.

ßêùî âè âïðàâíî âèêîíóºòå 
ïîïåðåäí³ ïðàâèëà, òî ÷àñ ôîð-
ìóâàòè êàï³òàë, êîìá³íóþ÷è äâ³ 
ïðîñò³ ä³¿: çá³ëüøóþ÷è äîõîäè òà 
êîíòðîëþþ÷è âèòðàòè.

Äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó ðîç-
âèòêó á³çíåñó «Êðåäèòâåñò áàíêà» 
Òåòÿíà ªôðåìîâà, äî ïðèêëàäó, 
êàæå, ïåðø çà âñå ñë³ä â³äçíà-
÷èòè, ùî çáåð³ãàííÿ òà ïðèìíî-
æåííÿ ãðîøåé — öå äâ³ ð³çí³ 
ñòðàòåã³¿, ùî âèìàãàþòü ð³çíèõ 
ï³äõîä³â òà ³íñòðóìåíò³â.

ßêùî éäåòüñÿ ïðî çáåð³ãàííÿ, 
òî êëþ÷îâèìè óìîâàìè º áåç-
ïåêà, â³ëüíèé äîñòóï äî êîøò³â 
ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò òà äîõ³äí³ñòü 
áëèçüêà äî ³íôëÿö³¿. Öå ³äåàëü-
íî ï³äõîäèòü äëÿ íàêîïè÷åííÿ 
êîøò³â íà êóï³âëþ, íàïðèêëàä, 

êâàðòèðè ³ ôîðìóâàííÿ ô³íàíñî-
âî¿ «ïîäóøêè áåçïåêè».

— ²äåàëüíèé ³íñòðóìåíò äëÿ 
öüîãî — áàíê³âñüêèé äåïîçèò. 
Àëå é òóò º âèá³ð ì³æ âàëþòîþ 
âêëàäó, ïàðàìåòðîì ñòðîêîâîñò³. 
ßêùî òðåáà íàêîïè÷èòè êîøòè 
íà ïîêóïêó, êðàùå ï³ä³éäå ñòðî-
êîâèé äåïîçèò, çà ÿêèì ìîæíà 
îòðèìàòè á³ëüøèé â³äñîòîê, — 
êàæå åêñïåðòêà. — Çîâñ³ì ³íøà 
ð³÷ ³íâåñòèö³¿. Òóò âæå ìîâà éäå 
ïðî äîäàòêîâèé äîõ³ä, ùî ïåðå-
âèùóº ïîêàçíèêè ³íôëÿö³¿.

З ЧОГО ТРЕБА ПОЧАТИ ТИМ, 
ХТО ВПЕРШЕ ЗАДУМАВСЯ ПРО 
ІНВЕСТИЦІЇ?

Çà ñëîâàìè ô³íàíñèñòà òà êåðó-
þ÷îãî ïàðòíåðà «ÅÑÊÀ Êàï³òàë» 
Ñåðã³ÿ Âàñüêîâà, âàð³àíò³â äëÿ 
³íâåñòèö³é º áàãàòî, êîæåí ìàº 
ïåðåâàãè é íåäîë³êè. Âèá³ð çà-
ëåæèòü â³ä òðüîõ ôàêòîð³â: ñóìè, 
ÿêó âè ãîòîâ³ âêëàäàòè; ðèçèê³â, 
íà ÿê³ âè ãîòîâ³ íàðàæàòèñÿ òà 
âàøèõ ô³íàíñîâèõ çíàíü.

— ßêùî ñóìà íåçíà÷íà, ìîæíà 
ðîçãëÿäàòè äåïîçèò. ßêùî ìàºòå 
50–100 òèñÿ÷ ãðèâåíü, òî ìîæíà 
âæå êóïóâàòè îáë³ãàö³¿ (äåðæàâí³ 
÷è êîðïîðàòèâí³), âîíè çàáåç-
ïå÷óþòü ñòàá³ëüíèé ³ ïàñèâíèé 
äîõ³ä íà ê³ëüêà ðîê³â, àëå òðîõè 
ñêëàäí³ø³, í³æ äåïîçèò, — ðîçïî-
â³äàº ô³íàíñèñò. — ßêùî ó âàñ º 
ñóìà â ê³ëüêà ðàç³â á³ëüøà, òî ìî-
æåòå êóïóâàòè íåðóõîì³ñòü ç ö³ë-
ëþ ïîäàëüøîãî ïåðåïðîäàæó ÷è 
çäà÷³ â îðåíäó. Á³ëüøå ïðèáóòêó 
çàâæäè ïðèíîñèëà êîìåðö³éíà 
íåðóõîì³ñòü, îäíàê ï³ñëÿ ëîê-
äàóíó ³ ïåðåõîäó íà äèñòàíö³éíó 
ðîáîòó, íå âñå òàê îäíîçíà÷íî. 
ßêùî ï³äïðèºìíèöüêèé õàðàê-
òåð ³ çíàííÿ äîçâîëÿþòü, ìîæå-
òå ïðîáóâàòè êóïóâàòè àêö³¿ ÷è 
êðèïòîâàëþòó òà ãðàòè íà á³ðæ³. 
Âò³ì, öåé ñïîñ³á íå ãàðàíòóº âàì 
ñòàá³ëüíîãî ïàñèâíîãî äîõîäó, 
â³í äîâîë³ ðèçèêîâèé.

З ЯКИХ СУМ МОЖНА ПОЧАТИ 
ІНВЕСТУВАТИ?

— Íå ³ñíóº çàãàëüíîïðèéíÿòî¿ 
ñóìè. Ìîæíà âêëàñòè áóêâàëüíî 
ê³ëüêà òèñÿ÷ ãðèâåíü â ïðîåêò ñó-
ñ³äà, ùî õî÷å êóïèòè ÿêèéñü ñòà-

РОЗБИРАЄМОСЯ, ЯК ВКЛАДАТИ 
КОШТИ В СВОЄ МАЙБУТНЄ 
Перші інвестиції  Можливо, ви думали, 
куди вкласти заощадження, щоб вони 
не просто лежали, а й приносили дохід, 
але вам здавалось це надто складним? 
Ми разом з фінансовими експертами 
спробуємо розібратися в інвестиціях, як 
вони працюють і коли ними варто починати 
користуватися. Спойлер — навіть, якщо 
у вас є «зайві» 500 гривень

íîê òà ðîçïî÷àòè âëàñíó ñïðàâó. 
À ìîæíà ³íâåñòóâàòè ì³ëüéîíè 
äîëàð³â ó àêö³¿ òåõíîëîã³÷íèõ 
êîìïàí³é íà êøòàëò Tesla òà 
Amazon. ²íâåñòóâàííÿ ìîæëèâå 
äëÿ áóäü-ÿêèõ ñóì, — êàæå Òå-
òÿíà ªôðåìîâà. — Ïðîòå òðåáà 
ïðèòðèìóâàòèñü ê³ëüêîõ ïðèíöè-
ï³â. ²íâåñòèö³¿ ìàþòü ïðèíîñèòè 
ïðèáóòîê, âèùèé çà ³íôëÿö³þ 
(ó âàëþò³ ³íâåñòóâàííÿ). Âîíè 
ìàþòü áóòè ïîâîðîòíèìè. Òà 
ì³ñòèòè â ñîá³ àäåêâàòíèé ðè-
çèê. Àäåêâàòí³ñòü ó öüîìó âèïàä-
êó — ïîêàçíèê ïåâíîþ ì³ðîþ 
ñóá’ºêòèâíèé, êîæåí ñàì âèð³-
øóº, ùî ââàæàòè ïðèéíÿòíèì 
ðèçèêîì. Ïîòð³áíî íå âêëàäàòè 
óñ³ íàÿâí³ êîøòè â ºäèíèé ³í-
ñòðóìåíò.

Ô³íàíñèñò Ñåðã³é Âàñüêîâ òåæ 
ãîâîðèòü, ùî ³íâåñòèö³¿ ìîæ-
íà ïî÷èíàòè ç áóäü-ÿêèõ ñóì ³ 
íå îáîâ’ÿçêîâî òðåáà áóòè ïðî-
ôåñ³îíàëîì, ùîá öå ðîáèòè. Ïó-
áë³êàö³é ç ïîðàäàìè ïî ³íâåñòè-
ö³ÿõ äóæå áàãàòî. Òîæ äîâåäåòüñÿ 

ïî÷èòàòè, ùîá âèáðàòè ñïîñ³á, 
ÿêèé áóäå íàéêðàùèì òà íàé-
âèã³äí³øèì äëÿ âàñ.

ЯКІ Є ІНСТРУМЕНТИ? ЩО 
СПЕРШУ ВАРТО ОСВОЇТИ?

Íàéïåðøå, íà ùî çâåðòàþòü 
óâàãó íàø³ ô³íàíñîâ³ åêñïåðòè, 
ùî âàðòî îñòåð³ãàòèñÿ íàäòî ïðè-
âàáëèâèõ ïîêàçíèê³â äîõîäó. Îá³-
öÿíêè ïðî ïðèáóòîê á³ëüøå 20% 
ð³÷íèõ âæå ìàþòü âèêëèêàòè ïè-
òàííÿ. À ÿêùî â ðåêëàìíîìó áó-
êëåò³ êàæóòü ïðî 100–200–300% 
ð³÷íèõ, òî ìîæíà íå ñóìí³âàòè-
ñÿ — öå ùîñü íà êøòàëò ï³ðàì³äè.

— ²íñòðóìåíò³â äóæå áàãàòî, 
ÿê ³ øàõðà¿â. ß ðåêîìåíäóþ ïî-
÷àòê³âöÿì ³ç íåâåëèêèìè ñóìàìè 
çóïèíèòèñÿ íà áàíê³âñüêîìó äå-
ïîçèò³. Öå íàéá³ëüø áåçïå÷íèé 
òà ïðîñòèé ³íñòðóìåíò, — êîìåí-
òóº Òåòÿíà ªôðåìîâà. — ßêùî 
äîõ³äí³ñòü äåïîçèòó çäàºòüñÿ 
çàìàëîþ, à ñóìà ³íâåñòèö³é ïå-
ðåâèùóº äåê³ëüêà ñîòåíü òèñÿ÷ 
ãðèâåíü, ìîæíà äèâèòèñÿ íà âíó-
òð³øí³ äåðæîáë³ãàö³¿. Íàéêðàùèé 
íà ñüîãîäí³ ³íñòðóìåíò ç äîõ³ä-
í³ñòþ 10–12% ð³÷íèõ.

Çà ñëîâàìè ô³íàíñîâî¿ åêñ-
ïåðòêè Âàëåíòèíè Ìàþð÷åíêî, 
òèì, õòî âïåðøå çàäóìàâñÿ ïðî 
³íâåñòèö³¿, âàæëèâî çíàòè ïðî äâà 
òèïè ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â: 
íèçüêîðèçèêîâ³ çáåð³ãàþ÷³ òà 
³íâåñòèö³éí³.

— Îùàäí³ àáî áåçïå÷í³ — öå 
³íâåñòèö³¿ ç ì³í³ìàëüíèìè ðèçè-
êàìè ³ ç ãàðàíò³ºþ ïîâåðíåííÿ. 
Âîíè çáåð³ãàþòü âàø³ êîøòè, ¿õ 
âàðò³ñòü â ÷àñ³ ³ çàõèùàþòü â³ä 
³íôëÿö³¿. Ïðè öüîìó ìîæëèâîñò³ 
îòðèìàííÿ çíà÷íîãî äîäàòêîâîãî 
äîõîäó îáìåæåí³.

Òàêèìè ³íñòðóìåíòàìè º áàí-
ê³âñüê³ âêëàäè, ³íâåñòèö³éí³ òà 
íàêîïè÷óâàëüí³ ïðîãðàìè ñòðà-
õîâèõ êîìïàí³é, íåäåðæàâí³ 
ïåíñ³éí³ ôîíäè, äåðæîáë³ãà-
ö³¿, — ðîçêàçóº Ìàþð÷åíêî. — 
Öå ï³äõîäèòü äëÿ ôîðìóâàííÿ ³ 
çáåðåæåííÿ ïîäóøêè ô³íàíñîâî¿ 
áåçïåêè, ð³øåííÿ ïåíñ³éíîãî ïè-
òàííÿ, îñâ³òè ä³òåé, ôîðìóâàííÿ 
çàîùàäæåíü íà ïðèäáàííÿ íåðó-
õîìîñò³ òà ³íø³ âåëèê³ ïîêóïêè. 
Öå ôóíäàìåíò âàøèõ ô³íàíñîâèõ 
ïëàí³â.

Çà ñëîâàìè åêñïåðòêè, ³íâåñ-
òèö³éí³ ïðîãðàìè — öå ïîêóïêà 
íåðóõîìîñò³, àêö³é, îáë³ãàö³é, 
ïàéîâ³ ôîíäè, çîëîòà ÷è á³çíå-
ñó. Ñòóï³íü ðèçèêó âèùà, ïðè 
öüîìó º ïîòåíö³àë îòðèìàííÿ 
çíà÷íîãî äîäàòêîâîãî äîõîäó 
â ìàéáóòíüîìó. Öå ï³äõîäèòü 

äëÿ ðåàë³çàö³¿ äîâãîñòðîêîâèõ 
ö³ëåé: ïîêóïêè íîâîãî áóäèíêó, 
äîñÿãíåííÿ ô³íàíñîâî¿ íåçàëåæ-
íîñò³, ïîâíà çàì³íà àêòèâíîãî 
äîõîäó ïàñèâíèì.

ЯКІ ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ 
ІНВЕСТУВАННЯ?

— Ïåðåâàãà ëèøå îäíà — 
çà ïðàâèëüíî¿ ñòðàòåã³¿ ³íâåñòè-
ö³¿ ïðèíîñÿòü ñóòòºâî á³ëüøèé 
ïðèáóòîê, àí³æ äåïîçèò, — êî-
ìåíòóº Òåòÿíà ªôðåìîâà. — Íà-
ïðèêëàä, àêö³¿ Tesla çà ð³ê çðîñëè 
íà 400%. Öå íå îçíà÷àº, ùî òðåáà 
óñ³ êîøòè âêëàñòè â àìåðèêàí-
ñüêîãî âèðîáíèêà åëåêòðîìîá³-
ë³â, à ëèøå ³ëþñòðóº ïîòåíö³àë 
³íâåñòèö³é.

— Êðàùèé ñïîñ³á çàõèñòó â³ä 
ðèçèê³â — ÷àñ. ²íâåñòîðè, ÿê³ êå-
ðóþòüñÿ ïðàâèëîì «êóïóé ³ óòðè-
ìóé», ÿê ïðàâèëî, á³ëüøå äîñÿ-
ãàþòü óñï³õó, í³æ ò³, õòî íàìàãà-
ºòüñÿ «ïðèðó÷èòè» ðèíîê, — êàæå 
Ìàþð÷åíêî. — Ùå îäèí ñïîñ³á 
çíèæåííÿ ðèçèê³â — ïåðø í³æ 
ðîçëó÷èòèñÿ ç ãðîøèìà, ïðîéòè 
êîíñóëüòàö³¿ ôàõ³âö³â òà ä³çíà-
òèñÿ ìàêñèìóì ³íôîðìàö³¿.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ ВКЛАДАТИ 
ГРОШІ НЕ «ПІД ПОДУШКУ»

Âàðòî îñòåð³ãàòèñÿ 
íàäòî âèñîêèõ 
ïîêàçíèê³â äîõîäó. 
Îá³öÿíêè ïðî 
ïðèáóòîê á³ëüøå 20% 
ìàþòü íàñòîðîæèòè

Поетапна інструкція від фінансової радниці 
Валентини Маюрченко

Необхідно визначити свої фінансові цілі, адже для того, 

щоб кудись йти, необхідно визначитися, куди ми хочемо 

потрапити і за скільки років.

Проаналізувати своє фінансове становище. Зокрема, 

чесно відповісти собі на питання: чим я володію? Які маю 

борги? Що більше — мої активи чи зобов'язання? На який 

період у мене сформована подушка фінансової безпеки 

на випадок тимчасової втрати доходу? Який розмір 

моїх страхових резервів для надзвичайних ситуацій і 

на випадок проблем зі здоров'ям і працездатністю?

Визначити, яку суму ви можете інвестувати. Це та сума, 

без якої ви зможете обійтися і це ніяк не вплине на якість 

вашого життя найближчим часом.

Вибрати конкретні інвестиційні продукти.

Ще раз оцінити і прийняти ризики, а також врахувати 

комісії, збори та інші супутні платежі при купівлі, продажу 

та утриманні інвестицій.
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ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ïðî ïîæåæó 
â ñåëèù³ Ñóòèñêè 
RIA ðîçïîâ³â ñàì 
ïîñ òð àæäàëèé . 

Îëåêñàíäð Øåâ÷åíêî ç Áàõìó-
òà. Êîëè ïî÷àëàñÿ â³éíà, ï³øîâ 
äîáðîâîëüöåì çàõèùàòè Äîíáàñ. 
Ó Ñóòèñêàõ ó íüîãî áàáóñÿ. Öå 
¿¿ áóäèíîê. Çáóäóâàëè íà ïî÷àò-
êó 60-õ ðîê³â. Áàáóñÿ çáåð³ãàº 
ôîòîãðàô³¿, äå âèäíî, ÿê âîíè 
ñòàâèëè õàòó.

Ðàçîì ç íåþ ïðîæèâàº Îëåê-
ñàíäð ç äðóæèíîþ ³ äâîìà ä³òüìè, 
à òàêîæ éîãî ìàìà ³ ìàìà äðó-
æèíè. Çàãàëîì ¿õ ñåìåðî ó áó-
äèíêó.

— Äîáðå, ùî çíàéîì³ çàïðî-
ïîíóâàëè òèì÷àñîâî ïîæèòè 
ó ñåáå, ³íàêøå íå çíàþ, êóäè 
ìàëè á ïîä³òèñÿ ó ö³ äí³, — êàæå 
Îëåêñàíäð.

ПОКРІВЛЯ ГОРИТЬ!..
¯õí³é áóäèíîê íà âóëèö³ Æîâ-

òíåâà, 66 ó Ñóòèñêàõ. Çà éîãî 
ñëîâàìè, íà ö³é âóëèö³ ë³í³ÿ 
åëåêòðèêè â àâàð³éíîìó ñòàí³. 
Òóò çáèðàëèñÿ çàì³íèòè åëåêòðî-
îïîðè. Íàâ³òü ïðèâåçëè áåòîíí³ 
ñòîâïè. Îäèí ç íèõ ëåæàâ íà-

âïðîòè ¿õíüîãî áóäèíêó. Ç ÷àñîì 
¿õ çàáðàëè, ñòàð³ ñòîÿòü äîòåïåð.

— Ðîê³â òðè òîìó áàáóñÿ ïî-
ïðîñèëà åëåêòðèê³â ïîì³íÿòè 
ïðîâ³ä, ùî éäå äî áóäèíêó, — 
ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð. — Îò âîíè 
é êèíóëè êóñîê êàáåëþ â³ä îïîðè. 
Ïðèºäíàëè éîãî äî ñòàðî¿ ïðî-
âîäêè, çðîáèëè öå ùå äî âõîäó 
ó ë³÷èëüíèê.

Çàãîðàííÿ ñòàëîñÿ ïåðøîãî 
ëþòîãî. ×îëîâ³ê ç æàõîì ïðèïóñ-
êàº, ÿêáè öå çàãîð³ëîñÿ íå âäåíü, 
à âíî÷³ ï³ä ÷àñ ñíó.

Çà éîãî ñëîâàìè, ñïî÷àòêó äâà 
ðàçè çíèêàëî ñâ³òëî. Íå ò³ëüêè 
ó ¿õíüîìó áóäèíêó.

— Ï³ñëÿ òîãî, ÿê äðóãèé ðàç 
âêëþ÷èëè, ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ ïî-
÷óâ çàïàõ ãîð³ëîãî, — ãîâîðèòü 
Îëåêñàíäð. — Âèéøîâ íà âóëè-
öþ, áà÷ó äî áóäèíêó ñï³øàòü ñó-
ñ³äè ç êðèêîì: «Ñàøà, ïîêð³âëÿ 
ãîðèòü!». Ï³äíÿâ ãîëîâó — äèì 
éäå. Ñòàðøà äî÷êà áóëà â øêîë³. 
Ìè âñ³ ïî÷àëè õàïàòè ðå÷³, ÿê³ 
ìîæíà áóëî âçÿòè, ³ âèíîñèëè 
íà âóëèöþ. Ó òàêîìó ïîñï³õó ñïî-
÷àòêó íå çâåðíóâ óâàãè, ùî áàáóñÿ 
ïî äðàáèí³ âèáðàëàñÿ íà ãîðèùå. 
Öå ïîò³ì ìåí³ ñêàçàëè, äå âîíà. 
Äîáðå, ùî âñòèã çàáðàòè. Âñå 
îäíî ïîïàëà â ë³êàðíþ, áî îá-
ïåêëàñÿ ³ íàäèõàëàñÿ äèìó.

ЗГОРІЛА ХАТА. БОЄЦЬ АТО З 
РОДИНОЮ ЗАЛИШИВСЯ БЕЗ ДАХУ  
Допоможімо!  У Сутисках згорів 
будинок захисника країни Олександра 
Шевченка. Постраждалий не знає, 
до кого йти по допомогу, що передбачено 
погорільцям у такому випадку? Чоловік 
з Донеччини, він один з небагатьох, хто 
не пішов за сепаратистами, а підписав 
контракт зі ЗСУ. Дістав тяжке поранення, 
потрібна ще одна операція, а тут пожежа

ГАСИЛИ ПРОТЯГОМ ГОДИНИ 
Çàãîðàííÿ ñòàëîñÿ ïðèáëèçíî 

îá 11 ãîäèí³ 40 õâèëèí. Çà ñëîâà-
ìè Îëåêñàíäðà, ïîæåæíèêè ïðè-
¿õàëè ïðèáëèçíî ÷åðåç 25 õâèëèí. 
Ñïî÷àòêó ïðèáóëà ìàøèíà ç Òèâ-
ðîâà, ïîò³ì ç Ãí³âàí³. Ïîæåæíè-
êè çàïèñàëè â àêò³, ùî äî íèõ 
ñèãíàë íàä³éøîâ îá 11 ãîä. 58 õ â.

Ë³êâ³äóâàëè ïîæåæó î 13 ãîä. 
02 õ â. Öå òàêîæ çàïèñ ç àêòó 
ïîæåæíèê³â.

— Äóæå áàãàòî âîäè âèëèëè, — 
ãîâîðèòü Îëåêñàíäð. — Ñòåëÿ 
ïàäàº òî â îäíîìó, òî â ³íøîìó 
ì³ñö³. Îñü çàðàç ï³ä ÷àñ íàøî¿ 
ðîçìîâè ïðîâèñ ùå îäèí áàëîê. 
×àñòèíà âîäè ï³øëà ï³ä ï³äëîãó. 
Âæå â³ä÷óâàºòüñÿ çâ³äòè ñèð³ñòü.

Âòðà÷åíî îäÿã, ³íø³ ðå÷³, êó-
õîíí³ ìåáë³.

— Ò³ëüêè íåäàâíî ïîñòàâèëè 
íîâó êóõíþ, — ðîçïîâ³äàº ÷îëî-
â³ê. — Çáèðàëè êîï³éêà äî êîï³é-

êè. Ìîÿ ìàìà áåçðîá³òíà. Áàáóñÿ 
é òåùà æèâóòü íà ïåíñ³þ. Âñ³ 
ðàçîì ñêëàäàëèñÿ, ùîá êóõíþ 
ïîñòàâèòè, à òåïåð…

Øåâ÷åíêî âäÿ÷íèé ïîæåæ-
íèêàì íå ò³ëüêè çà òå, ùî çà-
ãàñèëè âîãîíü. Âîíè òàê ñàìî 
îïåðàòèâíî ï³äãîòóâàëè àêò ïðî 
ïîæåæó. Çà éîãî ñëîâàìè, îô³-
öåð ç Òèâðîâà, ÿêèé ïðè¿æäæàâ 
íà âèêëèê, îñîáèñòî áðàâ ó÷àñòü 
ó ãàñ³íí³ âîãíþ. Â³í æå ïîðàäèâ 
÷îëîâ³êîâ³, ÿê ä³ÿòè äàë³.

НІЯКОЇ КОМІСІЇ НЕ БУЛО 
Âñòàíîâèòè ïðè÷èíó òîãî, ùî 

ñòàëîñÿ, ³ âèçíà÷èòè ðîçì³ð çáèò-
ê³â ìàº êîì³ñ³ÿ. Äî ¿¿ ñêëàäó ìà-
þòü óâ³éòè ïðåäñòàâíèêè ÄÑÍÑ, 
ÐÅÌ, ïîë³ö³¿, ÎÒÃ. Òàê ïîÿñíèëè 
Îëåêñàíäðó ïîæåæíèêè. Ñêàçà-
ëè, ùî ³í³ö³þâàòè ¿¿ ñòâîðåííÿ 
ìàº êåð³âíèê ãðîìàäè ñåëèùà.

— ß îñîáèñòî õîäèâ äî ãîëî-
âè Ñóòèñüêî¿ ÎÒÃ Ëåîí³äà Ä³-
äóõà, — ðîçïîâ³äàº ïîñòðàæäàëèé 
÷îëîâ³ê. — Óæå ñê³ëüêè äí³â ìè-
íóëî ï³ñëÿ ïîæåæ³! Í³ÿêà êîì³ñ³ÿ 
äî íàñ íå ïðè¿æäæàëà.

Ó ïîíåä³ëîê, 8 ëþòîãî, â³í ùå 
ðàç õîäèâ ó ñåëèùíó ÎÒÃ. Òàì 
ñêàçàëè, ùî ïðåäñòàâíèêè ÐÅÌ 
íå ìîæóòü âèçíà÷èòèñÿ. Ç ÷èì 
ñàìå, â³í òàê ³ íå çðîçóì³â.

— Ãîëîâà ÎÒÃ ñêàçàâ íàïèñà-
òè çàÿâó íà äîïîìîãó, — äîäàº 
Îëåêñàíäð. — ß íàïèñàâ. Çàïè-
òàâ, êîëè ìîæíà ñïîä³âàòèñÿ ³ 
íà ÿêó ñóìó? Êàæå, áóäå ñåñ³ÿ, 
äåïóòàòè âèð³øàòü.

ПЕРЕКРИЄМО ДАХ 
БЕЗКОШТОВНО 

Ðîäèíó Øåâ÷åíê³â äî ñë³ç ðîç-
÷óëèëè íåáàéäóæ³ ëþäè. Âîíè 
óæå ç³áðàëè ÷àñòèíó êîøò³â. Ñóìà 
íåâåëèêà.

— Ó òàê³é ñèòóàö³¿ ðàä³ºø íà-
â³òü ãðèâí³, — ðîçïîâ³äàº Îëåê-
ñàíäð. — Ìè ãîòîâ³ â³äçâ³òóâàòè 
çà êîæíó âèòðà÷åíó êîï³éêó, 
çà êîæåí ïðèíåñåíèé öâÿõ. Áî 
ëþäè ïðèíîñÿòü íå ò³ëüêè ãðîø³, 
õòîñü äîøêè ìàº, ó êîãîñü öâÿõè 
º. Ðîçóì³þòü, ùî íà ðåìîíò âñå 
çãîäèòüñÿ.

Çíàéîì³ õëîïö³, ÿê³ çàéìàþòüñÿ 
ðåìîíòàìè, ïîîá³öÿëè, ùî áåçêî-
øòîâíî ïåðåêðèþòü äàõ. Áóëè á 
ìàòåð³àëè…

— Õëîïö³ ðàõóâàëè, ñê³ëüêè 
òðåáà íà äàõ ³ ïîêð³âëþ, âèõîäèòü 
ïðèáëèçíî 120 òèñÿ÷ ãðèâåíü, — 

êàæå ñï³âðîçìîâíèê. — Õî÷ áè 
çâåðõó íå òåêëî, à òîä³ ïîìàëó 
ìîæíà ³ âñåðåäèí³ ðîáèòè.

Ïîãîð³ëüö³ âäÿ÷í³ ñóñ³äàì ç ¿õ-
íüî¿ âóëèö³. Âîíè çàðàç íà çàðî-
á³òêàõ. Ä³çíàâøèñü ïðî ïîæåæó, 
äîçâîëèëè Øåâ÷åíêàì òèì÷àñî-
âî îñåëèòèñÿ ó ¿õíüîìó áóäèíêó. 
Ó íüîìó ãàçîâå îïàëåííÿ. Âîíè 
âæå æóðÿòüñÿ, ÿê áóäóòü ñïëà-
÷óâàòè çà ãàç. Áóäèíîê âåëèêèé, 
çà â³êíîì ìîðîçè, ãàçó âèòðà÷à-
þòü áàãàòî…

Олександр Шевченко із Сути-
сок — учасник АТО, має другу 
групу інвалідності, після пора-
нення ходить з паличкою, має 
серй озні проблеми із зором, 
ногами та хребтом.
Він виріс у Бахмуті на Донеч-
чині. Багато може розповісти 
про 2014-й, як і хто кликав 
Путіна. Знає тих, які виходили 
на вулиці з прапорами так зва-
ної «ДНР». Олександру також 
відомі ті, хто закликав людей 
виходити на проросійські мі-
тинги. Він не пішов з ними. 
Попросився добровольцем. 
Підписав контракт із ЗСУ.
Бахмут був в окупації 85 днів — 
з квітня по 6 липня 2014 року.
— Я тоді подумав, чому Львів 

може йти в атаку, захищати кра-
їну, а я не можу? — говорить він.
Виявилося, що потрапити 
у Збройні сили України не так 
просто. Бахмутський військо-
вий комісар сказав йому: «Та 
що ти там будеш робити в тій 
армії?» Шевченко звернувся 
до командира однієї з частин, 
які звільняли місто. Той наказав 
воєнкому негайно оформити 
документи.
Олексій намагався піти в АТО 
з Вінниці, тут, де живе бабуся. 
Каже, у військкоматі подиви-
лися його паспорт з донецькою 
пропискою і відмовили.
Він захищав нас, зазнав тяжких 
поранень, тепер маємо захис-
тити його, сім’ю, родину.

Чому Львів йде в атаку, а я не можу?

ДОВІДКА 

У кого є можливість підтримати 
погорільців, називаємо реквізити:
банківська картка Олександра 
Шевченка — 4731219113210011 
ПриватБанк, тел. 097–679–26–29.

Селищний голова Сутиської 
ОТГ Леонід Дідух сказав, що це 
не єдина у них пожежа. За його 
словами, уже три хати згоріло.
— У двох будинках вина гос-
подарів, але це не стосується 
Шевченків, — каже він. — Тут 
вина електриків РЕМу. Вони не-
правильно з’єднали дроти, коли 
міняли кабель. З’єднали мідь і 
алюміній. При перепаді напруги 
виникла дуга, що й призвело 
до пожежі.
Щоправда, це попередній ви-
сновок. В акті про пожежу ДСНС 
записано, що попередньою при-

чиною ймовірно є коротке за-
микання. На акті є також підпис 
представника РЕМ.
На думку селищного голови, 
енергетики мали б відшкодувати 
частину збитків, завданих сім’ї.
— У п’ятницю, 5 лютого, ми зби-
рали засідання виконкому, — го-
ворить Леонід Дідух. — Розгля-
дали заяву Шевченка. Коштів 
у бюджеті зовсім обмаль. Поки 
що на перший випадок виділили 
на кожного з погорільців по дві 
тисячі гривень матеріальної до-
помоги. Якщо надалі з’явиться 
можливість, ще допоможемо.

За три дні три хати згоріло 

Вогонь знищив дах у будинку Олександра Шевченка. 
Через це впала стеля, затопило підлогу, постраждало опалення 

«Ìî¿  ð³äí³ äî öèõ ï³ð 
íå ìîæóòü ñïàòè, 
âåñü öåé  æàõ ïåðåä 
î÷èìà. Íàøà 76-ð³÷íà 
áàáóñÿ îòðèìàëà 
îï³êè òðàõå¿ » 
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СКІЛЬКИ КОШТУЄ БЕБІ-БОКС?
Одноразова допомога  Наприкінці 
січня у Вінницьку область направили 
понад 400 бебі-боксів, які породіллі 
вже почали отримувати. Журналісти 
пройшлися дитячими магазинами 
та базаром, щоб дізнатися, скільки 
коштують речі у «Пакунку малюка»

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, (063)7854635

²í³ö³àòèâó ç âèäàâàííÿì «Ïà-
êóíêà ìàëþêà» (êîðîáêè ³ç 
íàéíåîáõ³äí³øèì äëÿ ìàëÿòè) â 
Óêðà¿í³ çàïðîâàäèëè â³ä 1 âåðåñ-
íÿ 2018 ðîêó. ̄ õ ïðèïèíèëè âèäà-
âàòè âë³òêó ìèíóëîãî ðîêó. Óðÿä 
âèð³øèâ ìîíåòèçóâàòè öþ äîïî-
ìîãó ³ ïîîá³öÿâ óñ³ì ïîðîä³ëëÿì 
âèïëà÷óâàòè ãðîøîâ³ êîìïåíñàö³¿ 
ó ðîçì³ð³ 5 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 

Â³ä ïî÷àòêó ñ³÷íÿ «Ïàêóíêè 
ìàëþêà» ïîâåðíóëè äî ïîëîãî-
âèõ áóäèíê³â. Âì³ñò áåá³-áîêñ³â 
îíîâèëè. Éîãî âàðò³ñòü òåïåð ñòà-
íîâèòü 5,7 òèñ. ãðí. Ìè âèð³øèëè 
ïåðåâ³ðèòè, ó ñê³ëüêè îá³éäåòüñÿ 
âì³ñò «Ïàêóíêà ìàëþêà», ÿêùî 
âñå êóïóâàòè îêðåìî. 

ЩО ЗА ПРАЙСОМ НА БАЗАРІ 
ТА МАГАЗИНАХ?

Ïðîãóëÿíêà áàçàðîì òà äè-
òÿ÷èìè ìàãàçèíàìè ç³ ñïèñêîì 
âñ³õ ïîçèö³é ç ïàêóíêà ìàëþêà 
çàéíÿëà ïîíàä òðè ãîäèíè. Öå 
áóâ äîñèòü ö³êàâèé äîñâ³ä, àäæå 
â³ä ð³çíîìàí³òòÿ òîâàð³â äëÿ íî-
âîíàðîäæåíèõ êðèõ³òîê ÷àñîì 
ïàìîðî÷èëîñÿ â ãîëîâ³ – òêà-
íèíà, êîë³ð, ïðèíò... Îáèðàé, 
ùî õî÷åø. 

Îäðàçó ìîæíà çàçíà÷èòè, ùî 
ö³íè â ìàãàçèíàõ òà íà áàçàð³ 
äóæå â³äð³çíÿþòüñÿ. Ìè áóëè 
íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó â áóäí³é 

äåíü ï³ñëÿ 12 ðàíêó, àëå çíàéòè 
«ïàëàòêó» ç òîâàðàìè äëÿ ìàëþ-
ê³â ñòàëî ùå òèì êâåñòîì (áàãàòî 
ïàëàòîê áóëè çà÷èíåí³).

ßê ò³ëüêè ÿ ï³ä³éøëà äî ïåðå-
ïîâíåíî¿ äèòÿ÷èìè ðå÷àìè ïà-
ëàòêè, ïðîäàâ÷èíÿ Âàëåíòèíà 
îäðàçó æ ïî÷àëà ðîçïèòóâàòè, 
ùî ñàìå ìåíå ö³êàâèòü. ß âêà-
çàëà íà ê³ëüêà ïîçèö³é — øà-
ïî÷êè, øêàðïåòêè, «áîä³êè» òà 
êîâäðî÷êè.

Òàê, øàïî÷êè êîøòóþòü â³ä 19 
äî 30 ãðí, çàëåæíî â³ä öóïêîñò³ 
òêàíèíè, áîä³êè ç ðóêàâîì â³ä 
70 äî 150, óòåïëåí³ «÷îëîâ³÷êè» 
â³ä 170 äî 280 ãðí, à êîâäðà (â 
êîìïëåêò³ ç ï³äêîâäðîþ òà ïî-
äóøå÷êîþ) – â³ä 580 äî 630 ãðí.

Ïàí³ Âàëåíòèíà ïîêàçàëà ³ ðîç-
êàçàëà ïðî âñ³ òîâàðè, ÿê³ ìåíå 
ö³êàâèëè ³ çàïðîïîíóâàëà çðî-
áèòè çíèæêó. Çàì³ñòü 280 ãðí çà 
óòåïëåíîãî «÷îëîâ³÷êà» ìîæíà 
áóëî çàïëàòèòè 200, äîäàòêîâó 
çíèæêó ìîæíà áóëî á îòðèìàòè, 
ÿêáè ÿ ïðèäáàëà ùå ÿê³ñü ðå÷³. 
Æ³íêà ç³çíàºòüñÿ, ùî ÷åðåç êà-
ðàíòèíí³ îáìåæåííÿ òîðã³âëÿ 
íà áàçàð³ çàðàç çàíåïàëà ³ òîìó 
êîæåí ïðîäàâåöü ïðàãíå «çáóòè» 
ÿê ìîæíà á³ëüøå òîâàðó.

ß ùå õîò³ëà çíàéòè òàì ùîñü 
íà êøòàëò êîðîáêè-êîëèñêè, àëå 
ìèíóâøè ê³ëüêà ðÿä³â ðèíêó, íå 
ïîáà÷èëà í³÷îãî â³äïîâ³äíîãî. 
Â³äòàê âèðóøèëà â íàéáëèæ÷èé 

Книжка-розвивалка з 
тканини (з яскравими 
малюнками)

129–275 грн 

Дитячі іграшки (брязкальця, 
гризунці)

69–179 грн 

Шапочки 30–79 грн 

Рукавички 19 грн 

Шкарпетки 29 грн 

Слюнявчик 29–49 грн 

Сорочка 99–149 грн 

Повзунки 49–129 грн 

Бодіки без рукавів 50–110 грн 

Бодіки з довгим рукавом 89–179 грн 

Чоловічки з довгим рукавом 
та штанцями

179–399 грн 

Матрац (залежно від на-
повнювача, всередині була 
гречка та кокос)

449–549 грн 

Ковдра з синтепоном 518 грн 

Вовняна ковдра 169 грн 

Підковдра 219 грн 

Плед 249–549 грн 

Пелюшка фланелева 79 грн 

Рушник для купання (з 
конвертиком)

199 грн 

Пелюшка ситцева 79 грн 

Пелюшка-кокон 199 грн  

Манікюрні ножиці з запо-
біжником 

114,5 грн

Крем від попрілостей 59 грн 

Пелюшки поглинаючі 
5 шт.
10 шт. (розмір 90х60)
30 шт.

59 грн
99 грн

200 грн

Вологі серветки (130 шт.) 82,5 грн 

Прокладки для лактації 
(30 шт.)

115,5 грн 

Молоковідсмоктувач 
ручний

610 грн 

Мило з дозатором дитяче 92 грн 

Мило господарське для 
прання дитячий речей

19,9 грн 

Підгузки «Хаггіс»:
3–5 кг (50 шт.)
3–5 кг (84 шт.)

227 грн
346 грн

Термометр для води та повітря 53–64 грн 

Термометр дитячий без ртуті 85 грн 

На сайті парламенту опублікували попере-
дній список найменувань, які входять до 
одноразової допомоги «Пакунок малюка». 
До його складу входить 32 найменування. 
 Підгузки одноразові для новонародже-
них, 2-5 кг (не менше ніж 47 шт.), 3-6 кг 
(не менше ніж 47 шт.), не менше трьох 
шарів, кріплення на липучках, з еластич-
ними вушками
 Серветки вологі одноразові для дітей 
від 0 років, гіпоалергенні, PH-нейтральні 
(PH 7), без запаху (не менше ніж 56 шт. 
в упаковці)
 Пелюшка ситцева, бавовна 100 %, роз-
мір 80 x 95 см +/- 10 %
 Пелюшка фланелева, бавовна 100 %, 
розмір 90 x 110 см +/- 10 %
 Пелюшка муслінова, бавовна 100 %, 
розмір 70 x 70 см +/- 10 %
  Пелюшка багаторазова вологостійка, 
не менше трьох шарів, розмір 60-80 см 
+/- 10 %
 Шапочка, бавовна 100 % 3 штуки різних 
розмірів
 Боді з коротким рукавом, бавовна 100 

% 4 шт. різних розмірів
 Боді з довгим рукавом, трикотаж, бавов-
на 100 % 4 шт. різних розмірів
 Штани-повзунки із закритими носочка-
ми, бавовна 100 % 2 штуки різних розмірів
 Чоловічки з довгим рукавом та штанця-
ми, бавовна 100 % 4 шт. різних розмірів
  Сорочечка дитяча, бавовна 100 % 2 
штуки різних розмірів
 Шкарпетки, бавовна не менше ніж 80 
%, розмір 0-3 місяці
 Рукавички для немовлят, бавовна 100 
%, розмір 0-3 місяці
  Слинявчик дитячий, бавовна 100 %, 
розмір 0-3 місяці
 Термометр для води, не має містити ртуті
 Термометр для тіла електронний з гумо-
вим наконечником, водостійкий
 Ножиці манікюрні дитячі з тупими на-
конечниками (безпечні), нержавіюча сталь
 Прокладки для лактації (не менше ніж 
60 шт. в упаковці)
 Ковдра тепла, гіпоалергенний наповню-
вач, зовнішня тканина — бавовна 100 %, 
розмір 110 x140 см +/- 10 %

 Плед-ковдра, 100 % трикотаж, бавовна, 
розмір 60 x 80 см +/- 10 %
 Підковдра, бавовна 100 %, розмір 110 
x 140 см +/- 10 %
 Матрац, склад за міжнародними нор-
мами, розмір 42 x 70 +/- 10 %. Товщина 
не менше ніж 3 см, гіпоалергенний напо-
внювач, зовнішня тканина — натуральний 
матеріал. Розмір матраца (периметр) має 
збігатися з розміром (периметром) дна 
коробки-колиски
  Рушник махровий з куточком для ку-
пання, розмір 100 x100 см +/- 10 %, з 
натурального матеріалу
 Товари / іграшки розвиваючі для стиму-
лювання зорових, слухових, тактильних 
відчуттів та рухових навичок, без дрібних 
деталей, пластик із сертифікатом, що до-
зволяє використання дитячих іграшок
 М’яка книжка з високою контрастністю 
зображень
 Крем із вмістом ланоліну 100 %
 Рідке мило-шампунь дитяче з дозатором, 
універсальне, від 0 років, без парабенів, 
гіпоалергенне, без запаху, 500 мл

 Крем для малюка під підгузок, без пара-
бенів, гіпоалергенний, не менше ніж 50 мл
 Мило господарське (для прання дитячих 
речей), гіпоалергенне, не менше ніж 100 г
 Дитячі гігієнічні ватні палички з обмежува-
чем, бавовна 100 % (не менше ніж 50 шт.)
 Коробка-колиска, розмір 43 x70 x 27 
см +/- 10 %, з гофрокартону типу «С» 
(міцна гофра, 120 г/м-2), кашированого 
картоном целюлозним (210 г/м-2), та з 
повнокольоровим друком на дно та кришку 
коробки. Для зміцнення конструкції дно та 
бокові стінки мають окремі вставки без дру-
ку з гофрокартону типу «С» (міцна гофра, 
120 г/м-2). При цьому зображення сосок, 
пляшечок та інших допоміжних засобів для 
вигодовування немовлят на такій коробці 
не розміщуються
Як розповіла представниця фірми-комп-
лектувальника ТОВ Скай Трейд Україна Оле-
на Терещенко, в пакунку ітерації 2021-го 
року є ще демісезонний комбінезон-транс-
формер, розвиваючий килимок, губка для 
купання. Проте відсутні прокладки для 
лактації. 

Що є в пакунку малюка?

ìàãàçèí, äå ìîæíà ïðèäáàòè âñå 
íà ì³ñö³, íå â³äõîäÿ÷è â³ä êàñè. 
Óñ³ ö³íè äèâ³òüñÿ â ³íôîãðàô³ö³

«ХОТІЛА ОТРИМАТИ НЕ САМ 
ПАКУНОК, А КОРОБКУ»

Â³ííè÷àíêà Àë³íà Ìàð÷óê íà-
ðîäèëà ñèíà ùå íàïðèê³íö³ ÷åðâ-
íÿ. Òîä³ ïàêóíê³â ìàëþêà âæå 
íå áóëî, â³äòàê ä³â÷èíà îòðèìàëà 
ãðîøîâó êîìïåíñàö³þ ó ðîçì³ð³ 
5 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ç³çíàºòüñÿ, ùî 
äóæå õîò³ëà îòðèìàòè áåá³-áîêñ 
ñàìå ÷åðåç êîðîáêó, â ÿêó ïîò³ì 
ìîæíà áóëî á ñêëàäàòè äèòÿ÷³ 
ðå÷³ ÷è ³ãðàøêè. Îäíàê çàðàç 
âïåâíåíà, ùî ãðîøîâà êîìïåí-
ñàö³ÿ âèÿâèëàñÿ çðó÷í³øîþ.

— Â ìåíå º ñòàðøà äèòè-
íà, â³ä ÿêî¿ çàëèøèëîñÿ äóæå 
áàãàòî ðå÷åé íà âñ³ ñåçîíè. ß 
÷óëà, ùî á³ëüø³ñòü ìàì íå çà-
äîâîëåí³ ÿê³ñòþ òèõ ðå÷åé, ÿê³ 
ëåæàòü â ïàêóíêó ìàëþêà. Òîìó 
ï‘ÿòü òèñÿ÷, ÿê³ îòðèìàëè ÿê 
êîìïåíñàö³þ, ÿ âèêîðèñòîâóþ â 
ìàãàçèí³ «ªâà», òàì êóïóþ ï³ä-
ãóçêè, âîëîã³ ñåðâåòêè, ìèëî, 
ïðèñèïêó òà êðåìè, — ñêàçàëà 
Àë³íà Ìàð÷óê.

Îëåñÿ Ïèëèï÷àê îòðèìàëà ïà-
êóíîê ìàëþêà íà ïî÷àòêó ëþòîãî 
³ êàæå, ùî â ö³ëîìó, çàäîâîëåíà. 
Ùîïðàâäà øêîäóº, ùî çâ³äòè çà-
áðàëè ê³ëüêà ïîçèö³é, ÿê³ áóëè ó 
ïîïåðåäí³õ ðîêàõ.

— Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ, ùî òàì 
áàãàòî ðå÷åé, äå÷èì ìè êîðèñ-
òóºìîñÿ — øàïî÷êè, ðóêàâè÷-
êè. Ï³äãóçêè íàì íå ï³äõîäÿòü, 
â äèòèíè âèíèêëî ïî÷åðâîí³ííÿ 
÷îìóñü. Á³ëüø³ñòü ðå÷åé, çâ³ñíî, 
ÿ êóïèëà ñàìà ùå äî òîãî, ÿê 
ïðè¿õàëà ó ïîëîãîâèé — ìàí³-
êþðí³ íîæèö³ äëÿ äèòèíè, òåð-
ìîìåòð — öå òåæ º â ïàêóíêó.  
Äóæå øêîäà, ùî öüîãî ðîêó íå 
ïîêëàëè ðîçâèâàþ÷îãî êèëèìêà 
òà êîìá³íåçîí³â ÿê â 2019 ðîö³, — 
çàçíà÷èëà Îëåñÿ Ïèëèï÷àê.

Всього товарів вийшло на суму в 6 447 грн, без урахування 
коробки-колиски та молоковідсмоктувача (його немає у списку пакунка, 

хоча це незамінна річ для породіллі).

ЦІНИ НА ДИТЯЧІ РЕЧІ
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КУРДЮКОВ, RIA, 

(095)1039671 

Í å ù î ä à â í î 
íà íàøîìó ñàé-
ò³ ó ðóáðèö³ «Â³ä 
÷èòà÷³â» ç’ÿâèëàñÿ 

ïóáë³êàö³ÿ â³ä í³áèòî ïàö³ºíò³â 
Â³ííèöüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ 
êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³. Ó äîïèñ³, ÿêèé 
íàðàç³ âæå âèäàëåíèé, éøëîñÿ 
ãîëîâíèì ÷èíîì ïðî çàñòóï-
íèöþ ãîëîâíîãî ë³êàðÿ Òåòÿíó 
Êàò³ëîâó. Ë³êàðêó çâèíóâàòèëè 
ó õàáàðíèöòâ³, æîðñòîêîìó òà 
áåçïðèíöèïíîìó ïîâîäæåíí³ ç 
ïàö³ºíòàìè.

Âèùåçãàäàíà ë³êàðíÿ º îäí³-
ºþ ç òèõ, ÿê³ ïðèéìàþòü õâîðèõ 
íà COVID-19 ïàö³ºíò³â ç Â³ííè-
ö³ òà Â³ííèöüêîãî ðàéîíó. Òîæ, 
ó ïóáë³êàö³¿ æ³íö³ ïðèïèñóâàëè 
íàëàãîäæåííÿ ï³äï³ëüíèõ ñõåì òà 
îáîðóäîê êîøò³â íà òë³ ïàíäåì³¿.

«Ç êîæíîãî, õòî áàæàº ãîñï³òà-
ë³çóâàòèñü Êàò³ëîâà áåðå ì³í³ìóì 
400 ãðèâåíü… ßêùî â ïàö³ºíòà 
íåìàº «çàéâèõ» ãðîøåé íà ÷èñ-
ëåíí³ õàáàð³ òà äîðîãîâàðò³ñí³ 
ë³êè â³ä COVID-19, òî ïîòð³áíî 
ãîòóâàòèñü äî ïîõîðîí³â… Æèòòÿ 
ëþäèíè í³÷îãî íå âàðòå â ¿¿ î÷àõ! 
ßê òàêà ëþäèíà ìîæå ïðàöþâàòè 
ó ë³êàðí³?» — öå ëèøå ÷àñòèíà 
çâèíóâà÷åíü íà àäðåñó çàñòóïíèö³ 
ãîëîâíîãî ë³êàðÿ.

Ñàìà æ³íêà çàïåðå÷óº âñ³ çâè-
íóâà÷åííÿ. Àáè äîâåñòè ñâîþ 
ïðàâîòó, ïîãîäæóºòüñÿ ïðîâåñòè 

íàøîãî æóðíàë³ñòà äî êîâ³äíîãî 
â³ää³ëåííÿ. Îá³öÿº ïîêàçàòè, ÿê 
ïðàöþº â³ää³ëåííÿ, â³äïîâ³ñòè 
íà âñ³ ïèòàííÿ ³ íàäàòè ìîæëè-
â³ñòü ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç áóäü-êèì 
³ç ìåäïåðñîíàëó òà ïàö³ºíò³â.

НЕ ВІРИЛИ НАВІТЬ МЕДИКИ 
Íàøà çóñòð³÷ ïî÷èíàºòüñÿ ó êà-

á³íåò³ Òåòÿíè Êàò³ëîâî¿. Êð³ì íàñ 
òóò ïðèñóòí³é þðèñò ìåäçàêëàäó. 
Âïðîäîâæ íàñòóïíèõ òðèäöÿòè 
õâèëèí â³í ìàéæå íå áðàòèìå 
ó÷àñò³ ó íàø³é ðîçìîâ³, ïðîòå 
çàïèñóâàòèìå ¿¿ íà äèêòîôîí.

— Íàø çàêëàä çàêðèòîãî õàðàê-
òåðó. Öå ³íôåêö³éíà ë³êàðíÿ, òóò 
çàáîðîíåíå â³ëüíå â³äâ³äóâàííÿ ³ 
âèõ³ä ïàö³ºíò³â íàçîâí³. Àëå òàê 
áóëî íå çàâæäè, — ïîÿñíþº Òå-
òÿíà íà ñàìîìó ïî÷àòêó çóñòð³-
÷³. — ßê ³íôåêö³éíèé çàêëàä, ìè 
çàïóñòèëèñÿ 1 êâ³òíÿ ìèíóëîãî 
ðîêó. Â êðà¿í³ òîä³ ëèøå âñå ïî-
÷èíàëîñÿ, òîìó á³ëüø³ñòü ³íôîð-
ìàö³¿ ìè îòðèìóâàëè ç ðåïîðòà-
æ³â ³íîçåìíèõ ÇÌ². Íàïðèêëàä, 
Êèòàþ òà ²ñïàí³¿. Ñêàæó ïðÿìî, 
äåõòî ç íàøèõ ìåäïðàö³âíèê³â 
ââàæàëè, ùî âñå öå ðîçäóòèé 
ôåéê.

Êîëè êåð³âíèöòâî ïîâ³äîìè-
ëî, ùî íåâäîâç³ ë³êàðíÿ ïî÷íå 
ïðèéìàòè õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ, 
íàñòðî¿ ïðàö³âíèê³â ð³çêî çì³íè-
ëèñÿ. Âîíè, ÿê ³ âñ³ ³íø³, ïî÷àëè 
áîÿòèñÿ öüîãî, à ùå çðîçóì³ëè, 
ùî çîâñ³ì íå çíàþòü, ÿê ïðàöþ-
âàòè ç COVID-19.

ЯК МИ ПОБУВАЛИ У ВІДДІЛЕННЯХ, 
По той бік вірусу  Потрапити до місць, 
де лікують хворих на коронавірус, сторонній 
особі майже неможливо. Проте нам 
вдалося побувати за лаштунками ковідних 
відділень і подивитися, що там відбувається, 
поспілкуватися з медиками і пацієнтами, 
а також зазирнути до реанімації, куди 
привозять «найважчих» з них

— Öå áóâ ìàñîâèé ïñèõîç, — 
ïðîäîâæóº Òåòÿíà Êàò³ëîâà. — 
Ëþäè, ÿê³ ìàëè êîíòàêòóâàòè ç 
õâîðèìè, íå ìàëè ìàéæå í³ÿêî¿ 
³íôîðìàö³¿ ïðî â³ðóñ, íå ãîâî-
ðÿ÷è âæå ïðî ÿê³ñü çàòâåðäæåí³ 
ïðîòîêîëè ë³êóâàííÿ. Ï³ä ìî¿ì 
êàá³íåòîì âèøèêóâàëèñÿ ÷åðãè 
ç ìåäïåðñîíàëó: «ß íå õî÷ó», 
«ß áîþñÿ», «Ó ìåíå ðîäèíà», — 
öå òå, ùî ÿ òîä³ ÷óëà. ß áàãàòî ãî-
âîðèëà ç ï³äëåãëèìè, êàçàëà, ùî 
ðîçóì³þ ¿õ ñòðàõ, àëå ó íàñ íåìàº 
³íøîãî âèõîäó, ìè âñå îäíî áóäå-
ìî çàëó÷åíèìè äî áîðîòüáè. Ïî-
ò³ì åï³äåì³îëîãè ïðîâîäèëè äëÿ 
óñ³õ íàñ çàíÿòòÿ, ç âèêîðèñòàííÿ 
çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó 
òà ðîáîò³ â çîí³ ³íôåêö³¿.

Âò³ì, çà ñëîâàìè Êàò³ëîâî¿, 
ñüîãîäí³øíÿ ñèòóàö³ÿ êàðäè-
íàëüíî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ò³º¿, ùî 
áóëà íà ïî÷àòêó. Ìåäèêè äàâíî 
íàâ÷èëèñÿ ïðàöþâàòè ç õâîðèìè 
íà êîðîíàâ³ðóñ, âæå íå òàê éîãî 
áîÿòüñÿ, á³ëüø³ñòü ïåðåõâîð³ëè, 
êð³ì òîãî, âîíè é íàäàë³ õî÷óòü 
îòðèìóâàòè äîïëàòè ó ðîçì³ð³ 
äî 300% çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

— Ó íàñ çàðàç ñôîðìîâàíî â³-
ñ³ì êîìàíä ìåäïðàö³âíèê³â, öå 
128 ëþäåé. Ó ñ³÷í³ áóëî äåâ’ÿòü 
êîìàíä, îäíó ìè âèâåëè ó «÷èñòå 
â³ää³ëåííÿ». Âîíè ïðèõîäèëè ³ 

ïðîñèëè, àáè ¿õ íå âèâîäèëè, — 
ãîâîðèòü Òåòÿíà. — Ëþäè çâèêëè 
îòðèìóâàòè ã³äíó ïëàòíþ. Êð³ì 
òîãî, âîíè íàâ÷èëèñÿ ïðàöþâàòè 
ó çàñîáàõ ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó 
(Ç²Ç, — àâò.). Âîíè â êîñòþìàõ, 
ðåñï³ðàòîðàõ, ùèòêàõ, îêóëÿðàõ, 
ïîäâ³éíèõ ðóêàâè÷êàõ, àëå ìî-
æóòü ÷óäîâî çàõîäèòè ó âåíó, ðî-
áèòè âíóòð³øíüîì’ÿçîâ³ ³í'ºêö³¿ 
òà ³íø³ ìàí³ïóëÿö³¿. Äåñü 70% 
ïåðñîíàëó íàøîãî çàêëàäó âæå 
ïåðåõâîð³ëè. ß ñåðåä íèõ. Ì³é 
ñèí, ÿêèé ïðàöþº â «çîí³» — 
õâîð³â äâ³÷³.

«СТРАШНО БУЛО УСІМ» 
Ïðÿìóºìî ç Òåòÿíîþ äî êîâ³ä-

íèõ â³ää³ëåíü. Äîðîãîþ çàõîäèìî 
äî ïðèéìàëüíîãî. Ë³êàðêà ïîÿñ-
íþº, ùî öå «÷èñòà» çîíà, à îñü 
òàì, äå çà 10–15 ìåòð³â ³íøèé 
âõ³ä, âæå «áðóäíà», «òåìíà», 
àáî æ «÷åðâîíà». Òóäè ïðèâîçÿòü 
ïàö³ºíò³â íà øâèäê³é, çíàõîäè-
òèñÿ òàì ìîæíà ëèøå ó «ç³çàõ» 

Äî íàñ ï³äõîäèòü ñòàðøà ìå-
äè÷íà ñåñòðà Íàòàëÿ. Âîíà ðîç-
ïîâ³äàº, ùî õâîðèõ ïðèéìàþòü 
ó â³âòîðîê òà ï’ÿòíèöþ. Â ³íø³ 
äí³ öèì çàéìàþòüñÿ ³íø³ ìå-
äçàêëàäè ì³ñòà. ×åðãîâèé ë³êàð 
çáèðàº àíàìíåç ³ âèçíà÷àº, â ÿêå 
ñàìå â³ää³ëåííÿ õâîðîãî ãîñï³òà-
ë³çîâóâàòè.

— Çàðàç äî íàñ âåçóòü õâîðîãî 
ç Â³ííèöüêèõ Õóòîð³â. Ñüîãîäí³ 
âæå áóëî òðîº: äâîº ï³äòâåðäæåí³, 
ùå îäèí ç ï³äîçðîþ, — ïîÿñíþº 
Íàòàëÿ. — À ùîäî ñêðèíüîê äëÿ 
ïîæåðòâ ³ áëàãîä³éíèõ âíåñê³â, 
òî í³÷îãî ïîä³áíîãî ó íàøîìó 
â³ää³ëåíí³ íåìàº. Áðåõíÿ, ùî ãîñ-
ï³òàë³çàö³ÿ ïðîõîäèòü çà ãðîø³. 
Ïðàöþþ òóò âæå ø³ñòü ðîê³â ³ 
æîäíîãî ðàçó í³÷îãî ïîä³áíîãî 
íå áà÷èëà.

Òåïåð Òåòÿíà Êàò³ëîâà âåäå 
æóðíàë³ñòà äî â³ää³ëåííÿ, ÿêå 
êîëèñü áóëî äèòÿ÷èì. Äîðîãîþ 
ë³êàðêà ðîçïîâ³äàº, ùî éîãî ùå 
íàçèâàþòü Ôåîôàí³ºþ, çà õîðîø³ 
óìîâè òà îäíå ç êðàùèõ ñòàâëåíü 
ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó äî ïàö³ºí-
ò³â. Òóò çíàþòü ïðî íàø â³çèò. 
Ñåðåä áåçë³÷³ ð³çíîìàí³òíèõ ë³-
ê³â ëåæèòü ³ íàøå çàõèñíå ñïî-
ðÿäæåííÿ.

— «Ç³çè» ï³äãîòîâëåí³, — ïî-
â³äîìëÿº êåð³âíèöþ ñòàðøà 
ìåäñåñòðà â³ää³ëåííÿ Ëþäìèëà. 
Ï³ñëÿ öüîãî ìè ïî÷èíàºìî åê³ï³-
ðóâàòèñü, àäæå íàñòóïíîþ íàøîþ 
çóïèíêîþ ñòàíå «òåìíà» çîíà — 
ñàìå òàì ë³êóþòüñÿ ³ áîðþòüñÿ 
çà æèòòÿ õâîð³ íà êîðîíàâ³ðóñ 
â³ííè÷àíè.

Øàïî÷êà, îñíîâíèé êîñòþì, 
ñïåö³àëüí³ âèñîê³ áàõ³ëè, ðåñ-
ï³ðàòîð, ðóêàâè÷êè, êàïþøîí, 
ùèòîê íà îáëè÷÷ÿ, — óñå öå íàø 
çàõèñò. Óñ³ ì³ñöÿ, äå ïîòåíö³éíî 
ùîñü ìîæå ñïîâçòè àáî óòâîðèòè-
ñÿ ù³ëèíà, çàêð³ïëþþòü ñêîò÷åì 
àáî ñòåïëåðîì. Ïîêè íàòÿãóº-

ìî «ç³çè», ïèòàþ Ëþäìèëó, ÷è 
íå ìàº âîíà â³ä÷óòòÿ, ùî íàñòó-
ïèâ ê³íåöü ñâ³òó?

— Êîëè ÿ âïåðøå íàòÿãó-
âàëà íà ñåáå óâåñü öåé çàõèñò, 
òî ñàìå ïðî öå ³ äóìàëà, — óñì³-
õàºòüñÿ ìåäñåñòðà. — Íà ïî÷àò-
êó ìè âçàãàë³ áîÿëèñÿ çàõîäèòè 
äî òîãî â³ää³ëåííÿ. Íàì óñ³ì áóëî 
ñòðàøíî. Ïåðøèõ õâîðèõ ïðè-
éíÿëî òåðàïåâòè÷íå, âîíè ïî-
ïðîñèëè íàñ ïðèéòè ³ äîïîìîãòè 
¿ì. Ïàì’ÿòàþ, äèâëþñÿ íà ñâîþ 
ìåäñåñòðó ³ êàæó: «Íó, ùî æ, 
Àëüîíà, òðåáà éòè äîïîìàãàòè». 
À ó íå¿ î÷³ ñòàëè êðóãëèìè, ïåðå-
ëÿêàíèìè. Çâ³ñíî, ìè ðîçóì³ëè, 
ùî ïîáà÷èìî òàì ïðîñòèõ ëþäåé, 
àëå âñå îäíî çäàâàëîñÿ, ùî âîíè 
áóäóòü çîâñ³ì ³íøèìè. Ìè éøëè 
í³áè äî ×îðíîáèëüñüêî¿ çîíè. 
Ïîò³ì öåé ñòðàõ ïðîéøîâ. Çà-
ðàç ÿ ùîäíÿ õîäæó äî ö³º¿ çîíè.

Ó ïîâí³é åê³ï³ðîâö³ ìè ï³äõî-
äèìî äî ìàëåíüêîãî ïðèì³ùåí-
íÿ, ÿêå íàçèâàºòüñÿ ñàí³òàðíèì 
ïåðåïóñêíèêîì. Âñåðåäèí³ ê³ëüêà 
ºìíîñòåé ç äåçðîç÷èíàìè, óâ³-
ìêíåíà êâàðöîâà ëàìïà ³ äåòàëü-
íà ³íñòðóêö³ÿ, ùî çà ÷èì çí³ìàòè 
ï³ñëÿ âèõîäó ç «÷åðâîíî¿ çîíè». 
Íàîñòàíîê çàïèòóþ, ÷è ³ñíóþòü 
ÿê³ñü ïðàâèëà, ÿêèõ ìåí³ êðàùå 
äîòðèìóâàòèñÿ òàì, êóäè ìè çà-
ðàç ï³äåìî.

— Çà ìîæëèâ³ñòþ, íàìàãàéòå-
ñÿ íå äèõàòè ãëèáîêî. Á³ãàòè ìè 
íå çáèðàºìîñÿ òàì, òîìó ó âàñ 
ìàº âèéòè, — êàæå Ëþäìèëà ³ 
øòîâõàº âïåðåä «áðóäí³» äâåð³.

— Çà ìîæëèâ³ñòþ, 
íàìàãàéòåñÿ íå äèõàòè 
ãëèáîêî. Á³ãàòè ìè íå 
çáèðàºìîñÿ òàì, òîìó 
ó âàñ ìàº âèéòè, — 
êàæå Ëþäìèëà

Одна з пацієнток реанімації. Медикам вдалося підняти 
сатурацію до 92%. Цього недостатньо для того, аби жінка 
дихала самостійно 

Черговий лікар-реаніматолог Анатолій Паламарчук. 
Він один із тих медиків, які рятують вінничан з найважчим 
перебігом COVID-19
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ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 17 900 

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

Çàìîâë. ¹ 210106

ДЕ ЛІКУЮТЬ ХВОРИХ НА КОВІД
НЕ ВСЕ ТАК ПЕСИМІСТИЧНО 

Îäðàçó â³ä÷óâàºòüñÿ ñèëüíèé 
êîíòðàñò. Ñõîæ³ íà ë³êâ³äàòîð³â 
íàñë³äê³â ÿäåðíîãî âèáóõó ìåäè-
êè ñïîê³éíî õîäÿòü íà òë³ ðîç-
ìàëüîâàíèõ ð³çíîêîëüîðîâèìè 
ôàðáàìè ñò³í. Êîæíà ç ïàëàò 
ìàº ñâîþ íàçâó: «Îçåðî», «Ë³ñ», 
«Äæóíãë³» òîùî. Çà äâåðèìà, ùî 
âåäóòü äî öèõ ïàëàò, çíàõîäÿòüñÿ 
õâîð³.

Ó ïåðø³é ìè çàñòàºìî äâîõ ÷î-
ëîâ³ê³â. Íà îáëè÷÷ÿõ îáîõ êèñíå-
â³ ìàñêè ç ì³øêàìè. ² öå òàêîæ 
êîíòðàñòóº ç êâ³òàìè ³ êîìàõàìè, 
ÿê³ çîáðàæåí³ íà êîìïëåêòàõ ¿õ-
íüî¿ ïîñò³ëüíî¿ á³ëèçíàìè ³ ñò³íàõ 
ïàëàò.

Òåòÿíà Êàò³ëîâà ïðåäñòàâëÿºòü-
ñÿ ³ çàïèòóº ÷îëîâ³ê³â ïðî óìîâè 
ïåðåáóâàííÿ ó çàêëàä³, ë³êóâàííÿ 
³ ñòàâëåííÿ ìåäïåðñîíàëó. Ï³çí³-
øå ñõîæ³ ïèòàííÿ âîíà ïîñòàâèòü 
óñ³ì ëþäÿì, ç ÿêèìè ñï³ëêóâàòè-
ìåòüñÿ æóðíàë³ñò, äåìîíñòðóþ-
÷è, ùî íå áî¿òüñÿ â³äïîâ³äåé, ÿê³ 
ìîæå ïî÷óòè.

Âîíà çàïèòóâàëà, ÿê ïàö³-
ºíòè ïîòðàïëÿþòü äî ë³êàðí³, 
à ó â³äïîâ³äü ÷óëà, ùî ¿õ ïðè-
âåçëà øâèäêà. ×è ïëàòèëè âîíè 
çà ë³êóâàííÿ àáî ïåðåáóâàííÿ 
ó ñòàö³îíàð³? Âñ³ çàïåðå÷íî õè-
òàëè ãîëîâîþ. Ìîæå ïàö³ºíòàì 
íåäîñòàòíüî ïðèä³ëÿþòü óâàãè? 
Í³, çíîâó óñå âñ³õ âëàøòîâóâàëî. 
Òàê áóëî é ç òèìè, êîãî îáèðàâ 
æóðíàë³ñò. Âîíè òî÷íî íå î÷³êó-
âàëè íà éîãî ïîÿâó, ïðîòå í³õòî 
ç íèõ íå æàë³âñÿ. Äåÿê³ âçàãàë³ 
ìàëè ãàðíèé íàñòð³é ³ íàìàãàëèñÿ 
æàðòóâàòè.

— Ñôîòîãðàôóéòå íàñ íà öüîìó 
òë³, í³áè ìè â îêåàí³, — ñì³ÿëèñÿ 
Ðîìàí òà Ìèêîëà, ïîçóþ÷è á³ëÿ 
ñò³í ñâîº¿ ïàëàòè, ùî çîáðàæó-
þòü êèò³â, ðèá òà ³íøèõ ìîðñüêèõ 
æèòåë³â. ×îëîâ³êè êàæóòü, ùî 
ïî÷óâàþòüñÿ äîáðå ³ ïðîñèëè 
îáîâ’ÿçêîâî íàïèñàòè, ùî ñòàâ-
ëåííÿì ìåäïåðñîíàëó âîíè òóò 
îñîáëèâî çàäîâîëåí³.

— Í³áè ó Ôåîôàí³¿ ë³êóºìî-
ñÿ, — óñì³õàºòüñÿ Ìèêîëà. — 
Ó ìåíå äîäàòêîâî ïðîáëåìè ç³ 
øëóíêîì, òî ìåí³ òóò áåçêî-
øòîâíî ³ äëÿ íüîãî ë³êè âèäàþòü. 
Íå î÷³êóâàâ, ùî òàê áóäå.

— Çâ³äñè ïîêè ùî í³êóäè. Ç 
ð³äíèìè ñï³ëêóºìîñÿ òåëåôîíîì 
àáî êîëè âîíè ï³ä â³êíà ïðèõî-
äÿòü. Òóò äðóãèé ïîâåðõ, òîìó 
ñîö³àëüíà äèñòàíö³ÿ çáåð³ãàºòü-
ñÿ, — ñì³ºòüñÿ Ðîìàí.

×àñ â³ä ÷àñó çóñòð³÷àºìî é ³í-
øèõ ïàö³ºíò³â, ÿê³ âèõîäÿòü ç³ 
ñâî¿õ ïàëàò. ßê ïðàâèëî, àáè 
îáãîâîðèòè ùîñü ç ìåäè÷íèìè 
ñåñòðàìè. Íàâ³òü ðîçóì³þ÷è, ùî 

óñ³ âîíè õâîð³ íà êîðîíàâ³ðóñ, öå 
âñå ìàº íå òàêèé âæå é ïåñèì³ñ-
òè÷íèé âèãëÿä.

— ßê òóò áóëî íà ñàìîìó ïî-
÷àòêó? ×è áóëî ëþäÿì ñòðàøíî 
ñþäè ïîòðàïëÿòè? — êîëè ìè 
îïèíÿºìîñÿ ó êîðèäîð³, çàïèòóþ 
Òåòÿíó Êàò³ëîâó.

— ßê ÿ âæå êàçàëà, òðàïëÿëèñÿ 
ïñèõîçè. Êîâ³ä âïëèâàº ³ íà ìî-
çîê, òîìó ëþäè ìîæóòü ñòàâàòè 
íåàäåêâàòíèìè, — ðîçïîâ³äàº ë³-
êàðêà. — Ó íàñ áóâ ïàö³ºíò, ÿêèé 
õîò³â íàêëàñòè íà ñåáå ðóêè. Äî-
áðå, ùî ïåðñîíàë â÷àñíî çðåàãó-
âàâ. Çíàþ, ùî â ³íøèõ ë³êàðíÿõ 
ñó¿öèäè òðàïëÿëèñÿ, ëþäè ïðîñòî 
âèêèäàëèñÿ ç â³êîí.

— ×è áà÷èëè âè ùîñü ïîä³áíå 
ðàí³øå? — ïðîäîâæóþ.

— Êîëè 2009-ãî âèðóâàâ 
øòàìì ãðèïó H1N1, ìè òàêîæ 
ìàëè âåëèêó ê³ëüê³ñòü ïàö³ºí-
ò³â ç ïíåâìîí³ÿìè. Àëå íå áóëî 
òàêèõ ìàñøòàá³â, — â³äïîâ³äàº 
Òåòÿíà. — Ïàì’ÿòàþ, ÿê äî íàñ 
ïîñòóïèëà ìîëîäà ä³â÷èíà. Âîíà 
çðîáèëà ðåíòãåí, âñå áóëî äîáðå, 
à çà òðè äí³ ïîìåðëà â³ä óñêëàä-
íåíü ïíåâìîí³¿. Òîä³ òàêîæ âìè-
ðàëè ëþäè. Àëå â³ä êîâ³äó á³ëüøå.

«НЕ ДУМАВ, ЩО ЗАХВОРІЮ» 
²íôåêö³éíå â³ää³ëåííÿ ¹ 1 º 

òèì ì³ñöåì, êóäè ïîòðàïëÿþòü 
ëèøå êèñíåâîçàëåæí³ õâîð³. Êè-
ñåíü ïîäàºòüñÿ ¿ì öåíòðàë³çîâà-
íî. Ñòàí òóòåøí³õ «ìåøêàíö³â» 
îö³íþºòüñÿ, ÿê âàæêèé. Öå â³ä-
ä³ëåííÿ ñòàº ïåðåäîñòàííüîþ 
íàøîþ çóïèíêîþ.

Â îäí³é ³ç ïàëàò ÿ çíàéîìëþñÿ 
ç Ìèêîëîþ Òâàðêîâñüêèì. ×î-
ëîâ³ê íå ìîæå îáõîäèòèñÿ áåç 
êèñíþ. Éîãî ñòàí óñêëàäíåíèé 
õðîí³÷íèì çàõâîðþâàííÿì íèðîê. 
Ìèêîëà ðîçïîâ³äàº, ùî éîãî ïðè-
âåçëè ñþäè ç ³íøî¿ ë³êàðí³.

— ß çàâæäè â³ðèâ â ³ñíóâàííÿ 
êîðîíàâ³ðóñó, îñü ò³ëüêè íå äó-
ìàâ, ùî é ñàì çàõâîð³þ íà íüî-
ãî, — ðîáëÿ÷è ãëèáîêèé âäèõ 
êèñíþ, ÷îëîâ³ê ïðîäîâæóº. — 
Ïîòðàïèâ, ìàáóòü, ÿê ³ âñ³: ï³ä-
íÿëàñÿ òåìïåðàòóðà, áóëî ñêëàäíî 
äèõàòè. Õî÷ó ÿêîìîãà øâèäøå 
îäóæàòè.

Ò³º¿ æ äóìêè é 30-ð³÷íèé ²ãîð 
Ñàâ÷åíêî, ÿêèé ë³êóºòüñÿ â³ä 
êîðîíàâ³ðóñó âæå äåñÿòèé äåíü. 

Êèñíþ â³í âæå íå ïîòðåáóº, àëå 
ñèñòåìà äî éîãî ë³æêà âñå îäíî 
ï³äâåäåíà.

— Ó ìåíå áóâ âàæêèé ïåðåá³ã 
õâîðîáè, à çàðàç, ÿê áà÷èòå, ìåí³ 
íàáàãàòî êðàùå, — ñêëàâøè íîãè 
â ïîçó ëîòîñà ³ óñì³õàþ÷èñü, ðîç-
ïîâ³äàº ²ãîð. — ß áîÿâñÿ çàõâî-
ð³òè êîðîíàâ³ðóñîì, íàìàãàâñÿ 
óíèêàòè çàéâèõ êîíòàêò³â, àëå 
íå âèéøëî. ß íàâ³òü çíàþ, õòî 
ìåíå çàðàçèâ, àëå öÿ ëþäèíà é 
ñàìà íå çíàëà, ùî õâîðà.

Íàðàç³ ìåäçàêëàä ðîçðàõîâà-
íèé íà 180 ì³ñöü. Íàéá³ëüøà 
çàâàíòàæåí³ñòü íà íüîãî, êàæå 
Òåòÿíà Êàò³ëîâà, áóëà âîñåíè, àëå 
ó ãðóäí³, íà ùàñòÿ, ï³øîâ ñïàä. 
Çà íåïîâíèé ð³ê òóò ïðîë³êóâàëè 
ïîíàä äâ³ òèñÿ÷³ ëþäåé, ëåòàëü-
í³ñòü ñêëàäàº áëèçüêî 10%. Âòðà-
òè áóëè ³ ñåðåä ìåäïåðñîíàëó, — 
â³ä êîâ³äó ïîìåðëà çàâ³äóâà÷êà 
íåâðîëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ.

Òåòÿíà ïîÿñíþº, ùî íàéá³ëüø 
âðàçëèâîþ êàòåãîð³ºþ º ëþäè, 
ÿêèì çà 70, à òàêîæ ò³, õòî ìàº 
ñóïóòí³ çàõâîðþâàííÿ: àòåðîñêëå-
ðîç, îíêîïàòîëîã³¿, öóêðîâèé ä³à-
áåò òà îñîáëèâî îæèð³ííÿ. Ó âè-
ïàäêó îñòàííüîãî — âèæèâàþòü 
îäèíèö³.

РЕАНІМАЦІЯ 
Ðåàí³ìàö³ÿ ðîçðàõîâàíà íà ø³ñ-

òüîõ õâîðèõ ³ ïîä³ëåíà íà äâ³ ïà-
ëàòè. Öå òå ì³ñöå, äå çâ³äóñ³ëü 
ñòèð÷àòü òðóáêè òà âñòàíîâëåí³ 
àïàðàòè øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿ ëå-
ãåíü. Óñ³ ë³æêà çàéíÿò³. Íàðàç³ 
òóò ï’ÿòü æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê. Áåç 
äîïîìîãè ë³êàð³â âîíè íå ïðî-
òÿãíóòü ³ ê³ëüêîõ ãîäèí.

Ãîâîðèòè ³ ôîòîãðàôóâàòèñÿ 
íå ïîãîäèâñÿ æîäåí ç ïàö³ºíò³â, 
à ìè ³ íå íàïîëÿãàëè, ðîçóì³þ÷è, 
äå çíàõîäèìîñÿ. Ìåäèêè ãîâî-
ðÿòü, ùî ö³ëîäîáîâî ñë³äêóþòü 
çà ñòàíîì ïàö³ºíò³â: îñîáëèâî 
âàæëèâ³ ïóëüñ ³ ñàòóðàö³ÿ.

— Ð³âåíü êèñíþ â êðîâ³ ó çäî-
ðîâî¿ ëþäèíè ìàº äîð³âíþâàòè 
95–99%. ßêùî ñàòóðàö³ÿ îïóñ-
êàºòüñÿ äî 92%, ïàö³ºíòà òðåáà 
ãîñï³òàë³çîâóâàòè, — âêàçóþ÷è 
íà îäíó ³ç õâîðèõ, ãîâîðèòü ë³êàð-
ðåàí³ìàòîëîã Àíàòîë³é Ïàëàìàð-
÷óê. — Ó ö³º¿ ïàö³ºíòêè ñàòóðàö³ÿ 
90%, âîíà ï³ä ØÂË. Ìè ñòàá³ë³-
çóâàëè ¿¿, íåùîäàâíî ïîêàçíèêè 
áóëè íàáàãàòî íèæ÷èìè.

Æ³íêà ï³ä ØÂË áà÷èòü ìåíå, 
ìîþ êàìåðó, àëå íå õî÷å, àáè ¿¿ 
ôîòîãðàôóâàëè. Ë³êàð ãîâîðèòü, 
ùî ó ö³é ïàëàò³ ëþäÿì íå äî öüî-
ãî, à ùå, ùî ñàìå òóò áóäü-ÿêî¿ 
ìèò³ ìîæå ñòàòèñÿ íåïîïðàâíå. 
Âîñòàííº íà öüîìó ë³æêó ïîìè-
ðàëè ïîçàâ÷îðà.

«Êîëè 2009-ãî âèðóâàâ 
øòàìì ãðèïó H1N1, 
â ë³êàðí³ òàêîæ áóëî  
áàãàòî ïàö³ºíò³â ç 
ïíåâìîí³ÿìè. Àëå íå 
áóëî òàêèõ ìàñøòàá³â»

Миколу Тварковського привезли сюди з іншої лікарні. 
Чоловік каже, що завжди вірив в існування коронавірусу, 
ось тільки не думав, що й сам захворіє на нього

Такий вигляд мають медичні працівники в ковідних 
відділеннях. Лікарі працюють по змінах і перебувають 
в «червоній зоні» не більше чотирьох годин за раз

В’ячеслав Примас дихає через маску з мішком. 
Чоловік хоче якнайшвидше одужати та поїхати додому
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РЕКЛАМА

487616

ËÀÉÔ

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448231 

 
Êîíêóðñ òðà-

äèö³éíî òðèâàâ 
âïðîäîâæ ðîêó. Â³-
ííè÷àíêè íàäñè-

ëàëè ñâî¿ ñâ³òëèíè ³ ùîñåðåäè 
íà îñòàíí³é ñòîð³íö³ òèæíåâèêà 
RIA ìîæíà áóëî áà÷èòè ôîòîãðà-
ô³¿ ä³â÷àò ó êîíêóðñ³ åðîòè÷íîãî 
ôîòî «Ì³ss RIA-2020». Ðàçîì ³ç 
òèì íà ñàéò³ miss.moemisto, â ðîç-
ä³ë³ Miss RIA, óñ³ áàæàþ÷³ ìîãëè 
ï³äòðèìàòè êîíêóðñàíòîê ñâî¿ì 
ãîëîñîì. Çà ï³äñóìêàìè öèõ ãî-
ëîñ³â ³ âèçíà÷èëèñÿ ô³íàë³ñòêè 
êîíêóðñó Miss RIA.

I МІСЦЕ 
Êàòåðèíà Ãë³ìáîâñüêà (20 ðîê³â) 
— ß ñòóäåíòêà Â³ííèöüêîãî 

ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ 
Ìèõàé ëà Êîöþáèíñüêîãî. Íà-
â÷àþñü íà äîøê³ëüíîìó ôàêóëü-
òåò³. Ìàþ íàäçâè÷àéíî áàãàòî 
çàõîïëåíü. Îäíå ³ç íèõ — ìîäå-
ë³íã. Öå çàõîïëåííÿ, ÿêå ïåðåðîñ-
ëî ó ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü. Ùå 
ó øêîë³ ìåí³ áàãàòî õòî ãîâîðèâ, 

ùî ìåí³ âàðòî ñïðîáóâàòè ï³òè 
â ìîäåë³íã, ³ îäíîãî ðàçó ÿ íàâà-
æèëàñü. Òîä³ ÿ äóæå õâèëþâàëàñÿ, 
àëå ìåíå ïîì³òèëè, ³ ÿ âæå òðè 
ðîêè ó ö³é ñôåð³. Íàéá³ëüøå ìåí³ 
ïîäîáàºòüñÿ áðàòè ó÷àñòü ó ïî-
êàçàõ, äåìîíñòðóþ÷è êðàñèâèé 
îäÿã.

Ëþáëþ ïîäîðîæóâàòè òà àêòèâ-
íî â³äïî÷èâàòè. Òàêîæ ÿ ïëåòó 
îðèã³íàëüí³ òà ñó÷àñí³ çà÷³ñêè 
äëÿ æ³íîê òà ìàëåíüêèõ ä³òîê. 
ß äóæå òâîð÷à ëþäèíà ³ ëþáëþ 
òâîðèòè ñâî¿ìè ðóêàìè.

Ìð³þ ñâîº ìàé áóòíº ïîâ‘ÿçàòè 
ç ðîáîòîþ ç ä³òüìè, ÿêà áóäå ïðè-
íîñèòè ìåí³ ìîðàëüíå òà ìàòå-
ð³àëüíå çàäîâîëåííÿ. Ìàëåíüê³ 
ä³òè òàê³ ùèð³ òà ñïðàâæí³, ÿ á 
äóæå õîò³ëà â³äêðèòè âëàñíèé 
äèòñàäîê. Â óí³âåðñèòåò³ ÿ ä³-
çíàëàñü áàãàòî ö³êàâèõ ìåòîäèê, 
ÿê ïðàöþâàòè ç ä³òüìè, ³ õî÷ó 
çàñòîñîâóâàòè ¿õ íà ïðàêòèö³.

ß áåðó ó÷àñòü ó áàãàòüîõ êîí-
êóðñàõ. Ô³íàë³ñòêà êîíêóðñó 
êðàñè «Ì³ñ Â³ííèöÿ-2020». Êîí-
êóðñè — öå íîâèé äîñâ³ä, ö³êàâ³ 
çíàéîìñòâà òà ÿñêðàâ³ åìîö³¿.

Íàòðàïèëà íà êîíêóðñ Ì³ss 

КОНКУРС МІSS RIA ЗАВЕРШИВСЯ
Титул  Цьогоріч у конкурсі взяли участь 
45 дівчат. Переможниць визначали 
за результатами онлайн-голосування, 
що проходило на сайті moemisto.ua. 
Найбільше голосів віддали за 20-річну 
Катерину Глімбовську. Дівчину 
підтримало майже 400 вінничан 

RIA â ñîöìåðåæàõ ³ âèð³øèëà, 
ùî âàðòî ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè. 
Êîëè ÿ âïåðøå ïîáà÷èëà êîí-
êóðñàíòîê, òî íàâ³òü íå äóìàëà, 
ùî çìîæó ïåðåìîãòè. Ïðîòå çà-
âäÿêè ï³äòðèìö³ ñâî¿õ áëèçüêèõ, 
îäíîãðóïíèöü òà äðóç³â ÿ çäîáó-
ëà îìð³ÿíó ïåðåìîãó. ß ñòåæèëà 
çà ðåçóëüòàòàìè ³ íàäçâè÷àéíî 
ðàä³ëà. Åìîö³¿ ïåðåâèùóâàëè 
ó ìîìåíò, êîëè çðîçóì³ëà, ùî 
âèãðàëà.

Ìîº êðåäî — çäîëàòè âñ³ ïåðå-
øêîäè òà äîñÿãíóòè ñâîº¿  ìåòè. 
ß íàìàãàþñü ïðîáóâàòè ñåáå 
ó ð³çíèõ ðîëÿõ, ³ âñ³ì ðàäæó äî-
òðèìóâàòèñü òàêîãî êðåäà.

ІІ МІСЦЕ 
Ä³àíà Ñëîáîäÿíþê (21 ð³ê) 
— Ìàþ äâ³ ïðîôåñ³¿: êóõàð-

êîíäèòåð òà ôîòîìîäåëü. ß áðàëà 
ó÷àñòü ó «Êðàñà êðà¿íè Â³ííèöÿ». 
Äóæå ëþáëþ ôîòîãðàôóâàòèñÿ ³ 
ìð³þ ðîçâèâàòèñü ó ö³é ñôåð³. 
À ùå ÿ ìîëîäà ìàòóñÿ, ó ìåíå 
ìàëåíüêèé ñèí. Ó ìåíå çàðàç 
íå äóæå áàãàòî ÷àñó íà ôîòîñåñ³¿, 
àëå ñòàðàþñü âñå îäíî ðîçâèâà-
òèñÿ ÿê ôîòîìîäåëü.

Âçÿòè ó÷àñòü â Ì³ss RIA ìåí³ 
ïîðàäèëà çíàéîìà, ñêàçàâøè, ùî 
ó ìåíå âñå âèéäå. ß ðîçäóìóâàëà, 
àëå òàêè íàâàæèëàñü. Â ðåçóëüòàò³ 
âñå æ ïåðåìîãëà. Öå âñå çàâäÿêè 
ìî¿ì äðóçÿì òà ð³äíèì, ÿê³ ï³ä-
òðèìóâàëè ìåíå ³ ãîëîñóâàëè.

ІІI МІСЦЕ 
Êàòåðèíà Ñòåïà÷åíêîâà (18 ðîê³â) 
— ß íàâ÷àþñü íà ÷åòâåðòîìó 

êóðñ³ þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó. 
Âñòóïèëà òóäè ï³ñëÿ äåâ’ÿòîãî 

êëàñó ³ íàðàç³ çðîçóì³ëà, ùî öå 
íå ìîº. Áà÷ó ñåáå çàðàç ó ñôåð³ 
êðàñè, ìð³þ â³äêðèòè ñâ³é ñàëîí. 
Çàéìàþñü ñïîðòîì ç äèòèíñòâà: 
â³ñ³ì ðîê³â õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòè-
êè, äâà ðîêè âîëåéáîëó, çàðàç — 
ô³òíåñ. Ëþáëþ íîâ³ çíàéîìñòâà ³ 
ïîäîðîæóâàòè. Ï³øëà íà ïðîåêò, 
ùîá ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè ³ â³ä-
êðèòè ïåðåä ñîáîþ ùîñü íîâå.

²íôîðìàö³ÿ ïðî êîíêóðñ Ì³ss 
RIA ïîòðàïèëà ìåí³ íà î÷³ â ñî-
öìåðåæ³. ß îäðàçó æ âèð³øèëà 
ñïðîáóâàòè. Âçàãàë³ ó êîíêóðñàõ 
ÿ íå ÷àñòî áåðó ó÷àñòü, êðàéí³é 
ðàç — ùå â øêîë³. À òóò ç äîïîìî-
ãîþ äðóç³â ìåí³ âäàëîñü âèãðàòè.

Ïåðåìîæíèö³ ïðèéøëè çàáèðà-
òè ñâî¿ ïðèçè ó ðåäàêö³þ RIA. Ä³-
â÷àòà îòðèìàëè áåçïðîâ³äí³ íà-
âóøíèêè â³ä NanoSklad. Òàêîæ 
ó Êàòåðèíè, ÿêà çàéíÿëà ïåðøå 
ì³ñöå, òåïåð º òðèì³ñÿ÷íèé ñåð-
òèô³êàò â TopGym, à ó äâîõ ³í-
øèõ ä³â÷àò — ì³ñÿ÷íèé áåçë³ì³ò 
ó öüîìó æ çàë³. Êð³ì òîãî, óñ³ 
ïåðåìîæíèö³ îòðèìàëè áðåíäî-
âàí³ ïîäàðóíêè â³ä R²À.

Êîíêóðñ ïðîäîâæóºòüñÿ ³ òðè-
âàº ãîëîñóâàííÿ âæå çà ó÷àñíèöü 
2021 ðîêó. Çàïðîøóºìî ä³â÷àò â³-
êîì â³ä 17 ðîê³â äî ó÷àñò³. Ñòàòè 
ó÷àñíèöåþ ìîæíà, çàïîâíèâøè 
àíêåòó íà ñàéò³ miss.moemisto.ua.

Діана Слободянюк, Катерина Глімбовська та Катерина 
Степаченкова (зліва направо). Переможниці прийшли 
забирати свої призи у редакцію RIA 
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ДІАНА МОРОЗ, ВОЛОНТЕРКА

Благодійна поїздка до покинутих хворих стареньких людей в 
Браїлівський будинок престарілих! Впевнена, що дещо ми можемо 
змінити для цих нужденних людей, підтримати та забезпечити трохи 
краще перебування в будинку престарілих. bitly.su/QMDG9kNh

ПРЕССЛУЖБА 

SAHAROK SHOP

Äåíü Âàëåíòèíà íàáëèæàºòüñÿ!
Óæå âèð³øèëè, ÿê ïîáàëóâàòè ñâî¿õ 

êîõàíèõ?
Çàçâè÷àé öå ñâÿòî àñîö³þºòüñÿ ç ÷è-

ìîñü ñîëîäêèì. Â³òðèíè ìàãàçèí³â òàê 
³ âàáëÿòü âñ³ëÿêèìè ëàñîùàìè: öóêåð-
êè, ãëàçóðîâàí³ ò³ñòå÷êà ³ ëüîäÿíèêè ó 
âèãëÿä³ ñåðäå÷îê. Îäíàê äëÿ ëþäèíè ç 
öóêðîâèì ä³àáåòîì ñîëîäê³ ÷àñòóâàííÿ 
àæ í³ÿê íå êðàùèé âàð³àíò. Íåîáõ³äíî 
îáðàòè ïîòð³áíèé òà ä³éñíî êîðèñíèé 
ïîäàðóíîê.

SaharOK Shop (saharokshop.com) äî-
ïîìîæå ç ³äåÿìè!

ІДЕЯ №1: ГЛЮКОМЕТР 
ТА ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Âàðòî çíàòè, ùî íàâ³òü ðå÷³ ïåðøî¿ 
íåîáõ³äíîñò³, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
ä³àáåòèêàìè ùîäíÿ, äîñèòü íåäåøåâ³. 
ßêùî âè ìîæåòå äîïîìîãòè áëèçüê³é 
ëþäèí³ êîìïåíñóâàòè òàê³ âèòðàòè, öå 
áóäå ïî-ñïðàâæíüîìó ö³ííèì ïîäàðóí-
êîì. Â öüîìó âèïàäêó íàéá³ëüø êîðèñ-
íèì ïîäàðóíêîì ñòàíå ãëþêîìåòð. À 
ÿêùî â³í âæå º, òîä³ çàïàñ òåñò-ñìóæîê, 
òîìó ùî ¿õ ïîòð³áíî çàâæäè áàãàòî! Íå 
ñïðèéìàéòå öå, ÿê ÷åðãîâå íàãàäóâàí-
íÿ ïðî çàõâîðþâàííÿ. Öå âñüîãî ëèøå 
ñïîñ³á âèñëîâèòè ñâîþ òóðáîòó ³ äîïî-
ìîãòè êîõàí³é ëþäèí³. Ïðèäáàòè ãëþ-
êîìåòð, òåñò-ñìóæêè òà ³íø³ âèòðàòí³ 
ìàòåð³àëè çà âèã³äíîþ ö³íîþ ìîæíà íà 
saharokshop.com.

ІДЕЯ №2: ПОДАРУНКОВИЙ 
СЕРТИФІКАТ

Ïîáàëóéòå éîãî / ¿¿ ïîõîäîì â óëþ-
áëåíèé ìîäíèé ìàãàçèí îäÿãó àáî, 
ñêàæ³ìî, âçóòòÿ. Ëþäÿì ç ä³àáåòîì 
íåîáõ³äíî äáàòè ïðî ñòàí ñâî¿õ í³ã. 
Íîñèòè ò³ëüêè ÿê³ñíå âçóòòÿ, ñòåæèòè 

çà òèì, ùîá âîíî ³äåàëüíî ï³äõîäèëî. 
Ùî ìîæå áóòè äîñèòü çàòðàòíî. Ïî-
äàðóíêîâà êàðòà ó âçóòòºâèé ìàãàçèí, 
áåçóìîâíî, äîïîìîæå êîìïåíñóâàòè 
äåÿê³ âèòðàòè. Ïðèäáàéòå êðàñèâó ìà-
ëåíüêó êîðîáî÷êó ³ ïîêëàä³òü êàðòó â 
íå¿, ùîá çðîáèòè ïîäàðóíîê á³ëüø 
ïðèâàáëèâèì.

Áåçïðîãðàøíèé âàð³àíò — ïðèäáàòè 
ó ïîäàðóíîê êîõàí³é/-îìó ç ÖÄ ïî-
äàðóíêîâèé ñåðòèô³êàò â ìàãàçèí ä³à-
áåòè÷íèõ òà ³íøèõ êîðèñíèõ òîâàð³â 
SaharOK Shop (saharokshop.com)! Ñóìó 
ìîæíà îáðàòè ñàìîñò³éíî. Ì³í³ìàëüíèé 
íîì³íàë — 200 ãðí.

ІДЕЯ №3: НАБІР КОСМЕТИКИ 
ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ

Çáåð³òü ïîäàðóíêîâèé êîøèê. Äëÿ 
éîãî íàïîâíåííÿ ìîæå ñëóãóâàòè íàá³ð 
ëîñüéîí³â ³ êðåì³â äëÿ ò³ëà. Îáèðàéòå 
çàñîáè äëÿ ñóõî¿ òà ÷óòëèâî¿   øê³ðè, àáî 
ñïåö³àëüíî ïðèçíà÷åí³ äëÿ ëþäåé ç ä³à-
áåòîì. Øèðîêèé âèá³ð ä³à-êîñìåòèêè íà 
saharokshop.com.

ІДЕЯ №4: АБОНЕМЕНТ 
В СПОРТЗАЛ АБО БАСЕЙН

Êðàùå íå ïðèäóìàºø! ßêùî íå ïî-
äàðóþòü, ñàì ñîá³ íå êóïèø. Â³äì³ííà 
ìîæëèâ³ñòü çàéíÿòèñÿ ÷èìîñü íîâèì ³ 

êîðèñíèì! Éîãà, ï³ëàòåñ, àåðîá³êà àáî 
çàïàëüíà ñàëüñà — âèá³ð âåëè÷åçíèé!

ІДЕЯ №5: ПОДАРУНКОВИЙ НАБІР ДО 
ДНЯ ЗАКОХАНИХ ВІД SAHAROK SHOP

Ïðèºìíèé ³ êîðèñíèé ïîäàðóíîê äëÿ 
áóäü-ÿêî¿ ëþäèíè ç ÖÄ! Ìè ç³áðàëè â 
íüîãî áàãàòî ð³çíèõ êîðèñíèõ ñìàêî-
ëèê³â, íàïðèêëàä, íèçüêîâóãëåâîäíå 
ïîëóíè÷íå áåçå òà ãàðÿ÷èé øîêîëàä ç³ 
ñòåâ³ºþ. À òàêîæ ïîòð³áí³ áóäü-ÿêîìó 
ä³àáåòèêó øòóêè, òèïó çàñîáó â³ä ã³ïîãë³-
êåì³¿ ³ ò. ï. Ö³íà òàêîãî íàáîðó ñêëàäàº 
635 ãðí. Óïàêîâàíî ç òóðáîòîþ ³ ëþáîâ'þ.

Âèá³ð ïîäàðóíêà äî Äíÿ ñâ. Âàëåíòè-
íà íå ïîâèíåí ñòàòè ïðîáëåìîþ. Ïî-
äóìàéòå ïðî ðå÷³, ÿê³ íåîáõ³äí³ âàøèì 
êîõàíèì. Ùî âîíè âèêîðèñòîâóþòü â 
ïîâñÿêäåííîìó æèòò³? Âñå, ùî äîïîìî-
æå çìåíøèòè ¿õ âèòðàòè àáî ïîë³ïøèòè 
ÿê³ñòü æèòòÿ, ñòàíå ÷óäîâèì âàð³àíòîì.

Àëå ³ ïðî ðîìàíòèêó íå çàáóâàéòå â 
öåé äåíü! Çàïðîñ³òü ñâîþ ïîëîâèíêó íà 
ïîáà÷åííÿ (â ê³íî, íà êîíöåðò, âèñòàâ-
êó ³ ò. ä.) àáî îðãàí³çóéòå ðîìàíòè÷íó 
âå÷åðþ, ïðîâåä³òü ñï³ëüíèé äåíü â ÑÏÀ 
àáî çàïèø³òüñÿ íà çàíÿòòÿ ç òàíö³â. À 
÷îìó á í³? Ôàíòàçóéòå!

À âçàãàë³, íå îáîâ'ÿçêîâî ÷åêàòè ÿêî-
ãîñü îñîáëèâîãî äíÿ, ùîá ïîáàëóâàòè 
êîõàíèõ àáî ñåáå! Áóäü-ÿêèé äåíü — 
îñîáëèâèé! Äî òîãî æ, îòðèìóâàòè ïî-
äàðóíêè ïðèºìí³øå, êîëè öüîãî çîâñ³ì 
íå î÷³êóºø.

Ãàðíèõ ñâÿò!
Ç ëþáîâ'þ,
âàø Saharok Shop

Корисні подарунки коханим з діабетом. 
ТОП-5 ідей від SaharOK Shop
БЛОГ

485689

SaharOK Shop (saharokshop.com) —  
товари для людей з діабетом — працює для ВАС 

без вихідних, обідів і карантинів. Ми завжди поруч!
Адреса у Вінниці: 

Хмельницьке шосе, 2а (5 пов., оф. 53)
тел.: 0662496787

750
грн

635
грн

230
грн

АКЦІЯ! Глюкометр Contour Plus + 
тест-смужки 50 шт.

Подарунковий набір 
до Дня закоханих

Набір кремів для діа-шкіри 
Превентін комбо

Подарунковий сертифікат 
Saharok Shop

ПРЕССЛУЖБА 

«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

Øàíîâí³ æèòåë³ Â³-
ííè÷÷èíè, íà ñüîãîäí³ ñïîñòå-
ð³ãàºòüñÿ çíèæåííÿ ð³âíÿ ðîç-
ðàõóíê³â çà ñïîæèòèé ãàç ç áîêó 
ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â. Òàê, 
íà 1.02.2021 ðîêó æèòåë³ îáëàñ-
ò³ çàáîðãóâàëè ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç 
Çáóò» 516 ìëí ãðèâåíü.

«Ëåâîâà ÷àñòêà áîðãó, à öå ïî-
íàä 36% â³ä óñ³º¿ ñóìè, ïðèïàäàº 
íà äîìîãîñïîäàðñòâà ì. Â³ííèö³. 
Æèòåë³ îáëàñíîãî öåíòðó âæå çà-
áîðãóâàëè çà ãàç 188,4 ìëí ãðí. 
×åðåç íåñâîº÷àñíó ñïëàòó ïî-
áóòîâèìè ñïîæèâà÷àìè çà ãàç, 

íàøà êîìïàí³ÿ íå ìîæå ðîçðà-
õóâàòèñÿ ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè 
ãàçîâîãî ðèíêó», — êîìåíòóº 
ñèòóàö³þ äèðåêòîð ÒÎÂ «Â³ííè-
öÿãàç Çáóò» Âàñèëü Ñîï³ëüíèê.

Ó ïîñòà÷àëüí³é êîìïàí³¿ íà-
ãîëîøóþòü, ùî îïëàòèòè ñïîæè-
òèé ãàç äîâåäåòüñÿ ó áóäü-ÿêîìó 
ðàç³, à ðîáèòè öå äîáðîâ³ëüíî — 
äåøåâøå. Ñòÿãíåííÿ áîðãó 
â ñóäîâîìó ïîðÿäêó ïîêëàäàº 
íà ñïîæèâà÷à ùå é äîäàòêîâ³ 
âèòðàòè. Àäæå îêð³ì îñíîâíî¿ 
ñóìè áîðãó êë³ºíòàì äîâåäåòüñÿ 
ñïëàòèòè ñóäîâ³ âèäàòêè, ïåíþ, 
³íôëÿö³éí³ âèòðàòè (3% ð³÷íèõ), 
à ùå, â ðàç³ ïîòðåáè, ³ ïîñëóãè 

âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè.
«Íàãîëîøóºìî, ùî ç ïî÷àòêó 

ä³¿ êàðàíòèíó «Â³ííèöÿãàç Çáóò» 
íå çàñòîñîâóº øòðàôí³ ñàíêö³¿ 
çà ïðîñòðî÷åííÿ îïëàòè çà ñïî-
æèòèé ãàç òà íå ïðèïèíÿº ãàçî-
ïîñòà÷àííÿ áîðæíèêàì. Íàø³ 
ïðàö³âíèêè ðåãóëÿðíî çä³éñíþ-
þòü êîìóí³êàö³þ ç êë³ºíòàìè, 
íàãàäóþ÷è ïðî íåîáõ³äí³ñòü 
îïëàò ðàõóíê³â, ùîá íå íàêî-
ïè÷óâàòè áîðã³â», — ïîâ³äîìëÿº 
Âàñèëü Ñîï³ëüíèê.

Äëÿ â³ííè÷àí, ÿê³ íå ìàþòü 
çìîãè çàïëàòèòè çàáîðãîâàíó 
ñóìó â³äðàçó, «Â³ííèöÿãàç Çáóò» 
äàº ìîæëèâ³ñòü óêëàñòè äîãîâ³ð 

ðåñòðóêòóðèçàö³¿ òà âèïëà÷óâàòè 
áîðã ÷àñòèíàìè.

Òàêîæ õî÷åìî íàãàäàòè, ùî 
áîðæíèêè ðèçèêóþòü âòðàòèòè 
ñóáñèä³¿. Òðèâàë³ áîðãè çà ãàç º 
ï³äñòàâîþ äëÿ ïðèïèíåííÿ ¿õ 
îòðèìàííÿ. Çã³äíî ç Ïîëîæåí-
íÿì ïðî ïîðÿäîê ïðèçíà÷åííÿ 
æèòëîâèõ ñóáñèä³é, ÿêùî ñïî-
æèâà÷ áîðãóº çà ãàç ïîíàä òðè 
ì³ñÿö³, à ñóìà çàáîðãîâàíîñò³ ïå-
ðåâèùóº 20 íåîïîäàòêîâóâàíèõ 
ì³í³ìóì³â (340 ãðèâåíü), òî â³í 
ìîæå çàëèøèòèñÿ áåç äîïîìîãè 
äåðæàâè íà îïëàòó æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíèõ ïîñëóã.

Íàãàäàºìî, ùî êë³ºíòè «Â³-

ííèöÿãàç Çáóòó» ìîæóòü îïëà-
÷óâàòè ðàõóíêè çà ãàç äèñòàí-
ö³éíî. Â êîìïàí³¿ ïðàöþþòü 
îíëàéí ñåðâ³ñè ïîðòàëó 104.ua: 
Îñîáèñòèé êàá³íåò, ìîá³ëüí³ äî-
äàòêè äëÿ Android òà iOS, à òà-
êîæ Viber-áîò ³ Telegram-áîò.

ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» 
âäÿ÷íå ñïîæèâà÷àì-ãîñïîäà-
ðÿì, ÿê³ ñóìë³ííî ñïëà÷óþòü 
çà âèêîðèñòàíèé ïðèðîäíèé ãàç. 
Ìè, ç³ ñâîãî áîêó, çàëèøàºìîñü 
ñòàá³ëüíèì òà íàä³éíèì ïîñòà-
÷àëüíèêîì ãàçó!

Áóäüòå â³äïîâ³äàëüíèìè — 
ñïëà÷óéòå çà ñïîæèòå áëàêèòíå 
ïàëèâî â÷àñíî!

ТОВ «Вінницягаз Збут» закликає споживачів 
вчасно розраховуватися за спожитий газ
БЛОГ

487563
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Àíàòîë³é Ðóäåí-
êî ó ö³ äí³ ïåðåáó-
âàº íà ìàë³é áàòü-
ê³âùèí³. Â³í ðîäîì 

ç ñåëà Ìåä³âêà Îðàò³âñüêîãî 
ðàéîíó. Ó ñâ³é ÷àñ çàê³í÷èâ Â³-
ííèöüêèé òåõí³÷íèé óí³âåðñè-
òåò. Çà ôàõîì ³íæåíåð-åíåðãåòèê. 
Ïðàöþº ó Êèºâ³. Æóðíàë³ñò RIA 
çóñòð³÷àâñÿ ç íèì ï³ñëÿ éîãî ïåð-
øîãî ïîâåðíåííÿ ç Àíòàðêòèäè. 
Äîòåïåð ïàì’ÿòàþ îäíó ç ôðàç, 
ÿêîþ çäèâóâàâ ïîëÿðíèê: «Ï³ñëÿ 
ïîâåðíåííÿ ñòðàøíî áóëî íà âó-
ëèöþ âèõîäèòè».

ВІДВИК ВІД ЛЮДЕЙ 
— Í³êîëè íå äóìàâ, ùî ç³òêíó-

ñÿ ç òàêîþ ïðîáëåìîþ, — ãîâîðèâ 
òîä³ ïàí Àíàòîë³é. — Â³äâèê â³ä 
òîãî, ùî ¿çäÿòü ìàøèíè, õîäÿòü 
ëþäè. Íàâ³òü ïî òðîòóàðó íåçâè÷-
íî áóëî éòè. ×àñ â³ä ÷àñó íàòè-
êàþñÿ íà ³íøèõ. Â÷èâñÿ âóëè-
öþ ïåðåõîäèòè. Ð³ê ïåðåáóâàííÿ 
íà ñòàíö³¿ äàâ ïðî ñåáå çíàòè.

Ç íàãîäè íèí³øíüîãî ñâÿòà 
çàòåëåôîíóâàâ ïîëÿðíèêó. Ï³ä 
÷àñ ðîçìîâè çãàäàëè óñ³õ íàøèõ 
çåìëÿê³â, ÿê³ ó ð³çíèé ÷àñ ïðà-
öþâàëè íà Ï³âäåííîìó ïîëþñ³. 
Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ç-ïîì³æ íèõ 
ñàìå Ðóäåíêî íàéäîâøå çíàõî-
äèâñÿ â Àíòàðêòèä³.

Øåñòåðî íàøèõ çåìëÿê³â ïðà-
öþâàëè â Àíòàðêòèä³ íà ñòàíö³¿ 
«Àêàäåì³ê Âåðíàäñüêèé». Ïåð-
øèì ïîëÿðíèêîì ñòàâ Àíàòî-
ë³é Ãëàâàöüêèé ç Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêîãî ðàéîíó. Ó òîé ÷àñ 

â³í ïðàöþâàâ â Íàö³îíàëüíîìó 
íàóêîâîìó àíòàðêòè÷íîìó öåí-
òð³ ³íæåíåðîì. Îäèí ð³ê, ñàìå 
ñò³ëüêè òðèâàº åêñïåäèö³ÿ, â³í 
ïðîâ³â íà ñòàíö³¿. Ñò³ëüêè æ ïðà-
öþâàâ ë³êàðåì Âàäèì Ëèñèí÷óê 
ç ×åðí³âåöüêîãî ðàéîíó íàøî¿ 
îáëàñò³. Á³îëîã Îëåêñàíäð Àôòå-
íþê ç Êðèæîï³ëüñüêîãî ðàéîíó 
äâ³÷³ ¿çäèâ â íàóêîâó åêñïåäèö³þ 
íà ïîëÿðíó ñòàíö³þ.

Ùå òðîº íàøèõ çåìëÿê³â — 
ë³êàð ç Õì³ëüíèêà Âàëåð³é Ñå-
ìåíþê, ³íæåíåð ç Îðàò³âñüêîãî 
ðàéîíó Äìèòðî Ìàð÷åíêî, ÿê ³ 
éîãî ðîäè÷ çãàäàíèé Àíàòîë³é 
Ðóäåíêî, ïîáóâàëè ó òðüîõ åêñ-
ïåäèö³ÿõ êîæåí. Âò³ì, Ðóäåíêî 
ïðàöþâàâ ùå é ÷åòâåðòèé ðàç. 
Ùîïðàâäà, ò³ëüêè äâà ì³ñÿö³ 
íà ñåçîíí³é ðîáîò³. Âèêîíàëè äî-
ðó÷åíå çàâäàííÿ — ³ ïîâåðíóëèñÿ 
íà âåëèêó çåìëþ. 

Â³í ì³ã ïîòðàïèòè ³ ï’ÿòèé ðàç 
â êîìàíäó äîñë³äíèê³â. Ïðîéøîâ 
ïåðøèé åòàï â³äáîðó â åêñïåäè-
ö³þ íà 2017–2018 ðîêè. Êàæå, 
ìàâ ãàðí³ øàíñè. Ïîëÿðíèê³â ç 
äîñâ³äîì áåðóòü îõî÷³øå, í³æ íî-
âà÷ê³â. Íà ñòàíö³¿ â³í â³äïîâ³äàâ 
çà ðîáîòó åíåðãåòè÷íîãî îáëàä-
íàííÿ, çàáåçïå÷åííÿ åëåêòðèêîþ 
³ òåïëîì. À ùå â³í êåðìóâàâ ìî-
òîðíèìè ÷îâíàìè, äîñòàâëÿâ íà-
óêîâö³â íà îñòðîâè, äå ñòàâèëè 
íåîáõ³äí³ äîñë³äè 

Ïðîäîâæóâàòè êîíêóðñ ïðèïè-
íèâ ç ïîâàæíî¿ ïðè÷èíè — ìàòè 
çàõâîð³ëà..

ЯК РОЗПІЗНАТИ 
КОРОЛІВСЬКОГО ПІНГВІНА?

Ïðîøó ïàíà Àíàòîë³ÿ çãàäàòè 

В АНТАРКТИДІ Є ВКАЗІВНИК 
З НАПИСОМ VINNITSA 
Дата  Рівно 25 років тому, 6 лютого 
1996-го, в Антарктиді почала роботу 
науково-дослідна станція «Академік 
Вернадський». За цей час на ній 
працювали шестеро вінничан. Хто з них 
найдовше провів на шостому континенті?

ïàì’ÿòí³ åï³çîäè â³ä ïåðåáóâàííÿ 
íà Ï³âäåííîìó ïîëþñ³. Ïî÷èíàº 
ç òîãî, ùî â Àíòàðêòèä³ óí³êàëüíà 
ïðèðîäà. Í³ òâàðèíè, í³ ïòàõè 
íå áîÿòüñÿ ëþäåé. Îäíîãî ðàçó 
ï³íãâ³íè âçÿëèñÿ âèñèäæóâàòè 
ïîòîìñòâî ïðè ñàì³ñ³íüêîìó 
âõîä³ äî áóäèíî÷êó, â ÿêîìó îá-
ëàäíàíà ëàçíÿ. Êàæå, ïîëÿðíè-
êè íå ïîñì³ëè çãàíÿòè ¿õ ç íà-
ñèäæåíèõ ì³ñöü. ×åêàëè, ïîêè 
íå ç’ÿâëÿòüñÿ ìàëþêè. Äóøîâ³ º 
ùå é ó ê³ìíàòàõ íà ñòàíö³¿, òîìó 
ìèòèñÿ áóëî äå.

Ùå îäíå ìàëå ï³íãâ³íåíÿ 
ç’ÿâèëîñÿ ïðè âõîä³ íà ñòàíö³þ 
ó Íîâîð³÷íó í³÷. Ïîëÿðíèêè 
íå ïðèõîâóâàëè ðàäîñò³ â³ä òà-
êî¿ ïîä³¿. Àíàòîë³é ïîÿñíèâ, ùî 
ìîâà éäå ïðî ïîðîäó òàê çâà-
íèõ â³ñëþêîâèõ ï³íãâ³í³â. Âîíè 
ìåíøîãî çðîñòó ³ ñòàòóðè, í³æ 
ï³íãâ³íè, ÿêèõ íàçèâàþòü êîðî-
ë³âñüê³ ÷è ³ìïåðàòîðñüê³. Îñòàíí³ 
ç’ÿâëÿþòüñÿ íå ÷àñòî. Â÷åí³ íà-
çèâàþòü ¿õ ìàíäðóþ÷èìè.

— ¯õ îäðàçó â³äð³çíÿºø çà á³ëü-
øèì çðîñòîì, — êàæå Àíàòîë³é. — 
Ùîäî ¿õí³õ ìàíäð³â, ðîáëÿòü öå 
íåñïðîñòà — øóêàþòü ñîá³ ïàðó. 
Êîëè çíàéäóòü, òî ¿õ âæå íå êëè-
÷å äîðîãà. Íàì ðîçïîâ³äàëè, ùî 

çàãàëîì â Àíòàðêòèä³ íàðàõîâó-
ºòüñÿ ø³ñòü âèä³â ï³íãâ³í³â. Ïðè-
ïëèâàþòü êèòè, êîñàòêè, ìîðñüê³ 
êîòèêè, òþëåí³. Äåê³ëüêà ðàç³â 
íà ÷îâí³ ìè íàáëèæàëèñÿ äî êèòà 
íà áåçïå÷íó â³äñòàíü. Âèìèêàëè 
äâèãóí, ùîá íå çëÿêàòè, ³ íà âåñ-
ëàõ ï³äõîäèëè. 

Ðèáè âîäÿòüñÿ ò³ëüêè õèæ³. 
ß çàòÿòèé ðèáàëêà, òîìó ïðè 
êîæí³é íàãîä³ áðàâ ñï³í³íã, ïðî-
ñèâ ó êóõàðÿ øìàòî÷îê ì’ÿñà ³ 
â³ääÿ÷óâàâ éîìó çà öå óëîâîì. 
Òàêî¿ ÷èñòî¿ âîäè íåìà í³äå.

«MIDWINTER» — СВЯТО ВСІХ 
ПОЛЯРНИКІВ 

Â Àíòàðêòèä³ 22 ÷åðâíÿ — ñå-
ðåäèíà çèìè. Ó öåé äåíü ïîëÿð-
íèêè, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ç ÿêî¿ 
âîíè êðà¿íè, ìàþòü ñï³ëüíå ñâÿòî. 
Íàçèâàºòüñÿ âîíî «MidWinter», 
òîáòî ñåðåäèíà çèìè. Éîãî â³ä-
çíà÷àþòü íà âñ³õ àíòàðêòè÷íèõ 
ñòàíö³ÿõ, à ¿õ, ñåçîííèõ ³ ïîñò³é-
íèõ, íàðàõîâóºòüñÿ íà øîñòîìó 
êîíòèíåíò³ ïîíàä 60. Ó ë³òí³é 
ïåð³îä òàì ïðàöþº ïðèáëèçíî 
ï’ÿòü òèñÿ÷ ëþäåé. Àíòàðêòèäà 
íå íàëåæèòü æîäí³é êðà¿í³ ñâ³òó. 
Òîìó òóò ïîëÿðíèêè äóæå ëåãêî 
çíàõîäÿòü ñï³ëüíó ìîâó. Â³äñóòí³ 

ïîë³òè÷í³ ïðèñòðàñò³. Íàéñèëüí³-
øà, öå ì³æíàðîäíà ñîë³äàðí³ñòü 
ì³æ ëþäüìè.

— Ñò³ëüêè ïîçäîðîâëåíü, ÿê 
¿õ ðîáëÿòü ïîëÿðíèêè ó äåíü 
«MidWinter», ìàáóòü, íå íàäñè-
ëàº, í³õòî, — êàæå Àíàòîë³é. — 
Óâå÷åð³ ñâÿòî ïðîäîâæóºòüñÿ. 
Ïîëÿðíèêè îäÿãàþòü êîñòþìè ³ 
çáèðàþòüñÿ ó áàð³. Áàð íàçèâàºòü-
ñÿ «Ôàðàäåé», òàêó íàçâó êîëèñü 
ìàëà ñòàíö³ÿ.

Çèìà â Àíòàðêòèä³ äîâãà, ïî-
÷èíàºòüñÿ ç êâ³òíÿ ³ òðèâàº àæ 
äî ëèñòîïàäà. Öå íàéñêëàäí³øèé 
ïåð³îä â æèòò³ ïîëÿðíèê³â. Äî-
âã³ íî÷³, ìàëî ñâ³òëà, ÷àñò³ áóð³ ³ 
çàìåò³ë³. Ó òàêèé ïåð³îä ñòàíö³ÿ 
ïîâí³ñòþ ³çîëüîâàíà â³ä â³äâ³ä-
óâàííÿ. Áî êðèãà òàêà, ùî æîäåí 
êîðàáåëü íå ìîæå äîáðàòèñÿ.

— Áóâàþòü äí³, êîëè çà äâåð³ 
íåìîæëèâî âèéòè, — ïðîäîâæóº 
Ðóäåíêî. — Òà é âçàãàë³ çà ìåæ³ 
ñòàíö³¿ ó òàêó ïîðó ïîîäèíö³ í³õ-
òî íå âèáèðàºòüñÿ. Òàêå â ïîëÿð-
íèê³â íåïèñàíå ïðàâèëî.

Ë³ä, ñí³ã ³ êàì³ííÿ — öå òå, ÷èì 
ïîêðèòèé îñòð³â, íà ÿêîìó çíà-
õîäèòüñÿ íàøà ñòàíö³ÿ. Æîäíî¿ 
ðîñëèííîñò³. Ò³ëüêè ïîäåêóäè 
íà êàì³íí³ ìîæíà ïîáà÷èòè ìîõ.

ПРИЙМАЛИ БІЛА ГЕЙТСА 
І… ДІТЕЙ 

Ç íàñòàííÿì ë³òà, à îñîáëèâî ó 
íàéòåïë³øèé ì³ñÿöü – ëþòèé, â 
Àíòàðêòèä³ ó ðîçïàë³ òóðèñòè÷-
íèé ñåçîí. 

Îäèí ç íàéá³ëüø â³äîìèõ òó-
ðèñò³â, ÿêèé ïîáóâàâ íà íàø³é 
ñòàíö³¿, Á³ëë Ãåéòñ. Îäíàê ïðî 
öå Àíàòîë³þ â³äîìî ò³ëüêè ç ðîç-
ïîâ³äåé ³íøèõ ïîëÿðíèê³â. Ó òîé 
÷àñ â³í íå áóâ â åêñïåäèö³¿. À îñü 
îäíîãî ç ôðàíöóçüêèõ ÿõòñìåí³â 
çóñòð³÷àâ. Â³í ïðèáóâ ðàçîì ç äðó-
æèíîþ-àêòîðêîþ ³ òðüîìà ä³òüìè. 

– Íå çíàþ, ÿê âîíè ïðîéøëè 
ïðîòîêó Äðåéêà? Öå íàéá³ëüø 
øòîðìîâå ì³ñöå íà ïëàíåò³. Ä³òè 
ôðàíöóç³â ñòàëè ïåðøèìè ä³òüìè, 
ÿê³ ïåðåñòóïèëè ïîð³ã ñòàíö³¿, — 
ãîâîðèòü Ðóäåíêî.

Запитую співрозмовника, кого бе-
руть в експедицію і як потрапля-
ють до її складу? За його словами, 
полярнику мають бути притаманні 
дві важливі речі: відповідна спе-
ціальність і добре здоров’я. Осо-
блива увага приділяється вмінню 
працювати у колективі.
У кожній експедиції семеро на-
уковців, решта тих, хто забезпе-
чує роботу станції. Йдеться про 
такі спеціальності як метеоролог, 
біолог, геолог, географ, чи схо-
жі з ними. Також потрібен лікар, 
енергетик, кухар.
— На станції дружна атмосфе-

ра, без скандалів, обманів, 
з’ясування стосунків, без політи-
ки, щоденного негативу з екрану 
телевізора, без метушні, суєти, 
без шуму транспорту, — каже 
Анатолій Руденко. — Не за гріш-
ми, повірте, їдуть люди. Стан-
ція стає для полярника якимось 
дивним магнітом, туди хочеться 
повертатися знов і знов.
Відбір жорсткий. На кожне місце 
претендує не менше чотирьох 
конкурентів. Більш детальну 
інформацію можна отримати 
в НАНЦ, що на бульварі Шев-
ченка у Києві.

Як потрапити в експедицію?

У часи Союзу в Антарктиді працю-
вало 12 радянських станцій. Коли 
Україна здобула незалежність, жод-
на з радянських станцій нам не діс-
талася. Подарувала нам її Британія. 
Вона мала назву «Фарадей». Для 
себе британці спорудили нову. Нам 
продали за… один фунт стерлінгів. 
Сталося це у 1996 році. 6 лютого 
над станцією замайорів синьо-жов-
тий прапор. Назвали її «Академік 
Вернадський». Відтоді українці 
розбудовують станцію, споруджену 
англійцями у 1953 році.
Тут встановлено багато новіт-
нього обладнання: потужний 
високочутливий магнетометр, 

який в онлайн режимі передає 
наукові дані через супутникову 
систему INTERMAGNET; сей-
смоакустична система для спо-
стереження за коливаннями 
земної кори, та багато іншого 
науково-дослідного обладнан-
ня. Клімат у місці розташування 
станції відносно м'який. Середня 
температура влітку близько 0 °C, 
взимку не нижче 18–20 °C. Міні-
мальна температура, зафіксована 
на станції мінус 47 °C.
Станція «Академік Вернадський» 
розташована на невеликому мисі 
Марина острова Галіндез. Звідти 
до Києва 15 тис. км.

Станцію подарували британці 

Анатолій Руденко найдовше з вінничан був в Антарктиді. 
Каже, що на невеликому острові Галіндез, де знаходиться 
станція, 12 наших полярників і понад 3,5 тисячі пінгвінів 

«Íå çà ãð³øìè, 
ïîâ³ðòå, ¿äóòü ëþäè. 
Ñòàíö³ÿ ñòàº äëÿ 
ïîëÿðíèêà ÿêèìîñü 
äèâíèì ìàãí³òîì, òóäè 
õî÷åòüñÿ ïîâåðòàòèñÿ» 
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Â ³äåàë³ ëþäèíà 
íå ïîâèííà â³ä÷ó-
âàòè áîëþ â ïðèí-
öèï³, òàê ââàæàº 

ïðîôåñîð, äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, 
àíåñòåç³îëîã òà åêñïåðò ïî ìåäè-
öèí³ áîëþ Äìèòðî Äìèòð³ºâ. Á³ëü 
çãóáíî ä³º íà íåðâîâó ñèñòåìó, 
êîãí³òèâí³ ôóíêö³¿. Òðèâàëå â³ä-
÷óòòÿ áîëþ, ãðóáî êàæó÷è, òó-
ïèòü ëþäèíó, àäæå âìèêàþòüñÿ 
àôåêòèâí³ ðåàêö³¿. Íåäàðìà ³ñíóº 
ôðàçà «àôåêò âáèâàº ³íòåëåêò». 
Ëþäèíà íå ìîæå ìèñëèòè ðàö³-
îíàëüíî, êîëè â íå¿ ùîñü áîëèòü.

— ßêùî óçàãàëüíèòè, ³ñíóº 
äâà âèäè áîëþ — ãîñòðèé (âè-
íèêàº íàé÷àñò³øå ÷åðåç òðàâìó, 
îïåðàö³þ òîùî) ³ õðîí³÷íèé.
Äî ðå÷³, õðîí³÷íèé á³ëü ìîæå 
ìàòè ïñèõîëîã³÷íèé àñïåêò, êîëè 
ïàö³ºíò êàæå: «â ìåíå áîëèòü», 
à âñ³ àíàë³çè ³ ä³àãíîñòèêà âêàçóº 
íà òå, ùî áîë³òè íå ìàº, — ðîç-
ïîâ³äàº Äìèòð³ºâ. — Â íàøèõ 
ëþäåé ³ñíóþòü äâ³ ïðîòèëåæí³ 
ðåàêö³¿ íà á³ëü: ñòðàõ äî îï³îäíèõ 
àíàëüãåò³ê³â (ñèëüíèõ çíåáîëþ-
âàëüíèõ), òîìó ùî áîÿòüñÿ ñòàòè 
íàðêîìàíàìè. Àáî íàâïàêè — 
áåçêîíòðîëüíå âæèâàííÿ ë³ê³â.

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, ñó÷àñí³ ìå-

äèêàìåíòè, ÿêùî ¿õ ïðàâèëüíî 
äîçóâàòè, íå ìàþòü ïîá³÷íèõ 
åôåêò³â. 

— Äîçóâàííÿ ìàº ïðèçíà÷àòè 
ë³êàð, à íå ðåêëàìà. Çà êîðäîíîì 
âñ³ çíåáîëþâàëüí³ âèïèñóþòüñÿ 
çà ðåöåïòîì, ïî÷èíàþ÷è ç ïàðà-
öåòàìîëó, — ãîâîðèòü Äìèòð³ºâ. 

Ç ïðèéîìîì ìåäè÷íèõ ïðåïà-
ðàò³â ïîâ’ÿçàíå òàêå ïîíÿòòÿ, ÿê 
îáóçí³ áîë³. Íàïðèêëàä, ïàö³ºíò 
ïî÷àâ ïðèéìàòè çíåáîëþâàëüí³ 
(íàé÷àñò³øå, öå íåñòåðî¿äí³ ïðî-
òèçàïàëüí³ ïðåïàðàòè) ³ ïðèéìàº 
â³í ¿õ õàîòè÷íî, áåçñèñòåìíî ³, 
çâ³ñíî, íå çà ïðèçíà÷åííÿì. Ç 
÷àñîì îðãàí³çì áóäå âèìàãàòè ö³ 
ïðåïàðàòè, ³ öå âæå ïñèõîëîã³÷íà 
ïðîáëåìà. Íåðâîâà ñèñòåìà ïîäàº 
ñèãíàëè ïîä³áí³ äî áîëþ, à ëþ-
äèíà ¿õ ñïðèéìàº ÿê ñàì á³ëü, ³ 
ïðîäîâæóº ïðèéìàòè ë³êè.

— Íå ïîòð³áíî ë³êóâàòè á³ëü 
îäíèìè ëèøå ìåäèêàìåíòàìè, 
âàðòî äî öüîãî ï³äõîäèòè ìóëüòè-
ìîäàëüíî: ë³êè, ã³ïíîòåðàï³ÿ, — 
ðîçïîâ³äàº Äìèòðî Äìèòð³ºâ. — 
Íàïðèêëàä, íà çàõîä³ ³ñíóþòü 
ïåâí³ ïðîòîêîëè ë³êóâàííÿ áîëþ. 
Îêð³ì ³íòåðâåíö³éíîãî ë³êóâàííÿ 
(áëîêàäè, ë³êè), º ïñèõîëîãè, õ³-
ðîïðàêòèêè (ìàíóàëüíèêè ³ ò. ä). 
ßêùî, óìîâíî êàæó÷è, âè â³ðåòå 
õ³ðîïðàêòèêó ³ â³í âàì äîïîìà-
ãàº, òî ÷îìó á íå ë³êóâàòè áîë³ 

КОНТРОЛЮВАТИ БІЛЬ 
ПІГУЛКАМИ І ПСИХОЛОГАМИ 
Всі болячки від нервів?  Коли 
в нас болить, ми закидаємось 
знеболювальними або ігноруємо, доки 
терпиться. Хоча проблему, на думку 
лікаря, який професійно займається 
болем, потрібно вирішувати комплексно: 
адекватно дозувати і приймати 
медикаменти, і лікувати голову

â íüîãî. Òàê, öå îäèí ç åëåìåíò³â 
â³ðè, ñàìîíàâ³þâàííÿ ÷è åôåêòó 
ïëàöåáî, àëå âîíî ïðàöþº. Òàêîæ 
ÿêùî ëþäèíà äîâ³ðÿº ë³êàðþ, ç 
áîëåì âîíà ñïðàâèòüñÿ. À ÿêùî 
ïàö³ºíò ³ ç ïîðîãó ãîâîðèòü, ùî 
í³÷îãî íå äîïîìîæå, òóò âèíèêà-
þòü ïðîáëåìè. Àëå ç òàêèìè òåæ 
ïîòð³áíî ïðàöþâàòè. Çîêðåìà, 
çà äîïîìîãîþ ïñèõîëîãà.

Çà ñëîâàìè ïñèõîëîãà Âàëåð³ÿ 
Àíäðîñîâà, äëÿ ðîáîòè ç áîëåì 
³ñíóº ê³ëüêà ³íñòðóìåíò³â, àëå ïå-
ðåä öèì ïîòð³áíî ðîçóì³òè, ùî 
òàêå á³ëü. Á³ëü — öå ñèãíàë, ÿêèé 
ïîäàº îðãàí³çì, ùîá ïîêàçàòè, 
ùî ùîñü ïðàöþº íå òàê.

— Ó áîëþ º ê³ëüêà ôóíêö³é, — 
ãîâîðèòü ïñèõîëîã. — Ïåðøà — 
ñèãíàëüíà, òèïó «òîâàðèøó, òóò 
â òåáå áîëèòü ðóêà, çâåðíè óâàãó, 
áóäü ëàñêà». Äðóãà ôóíêö³ÿ — ðå-
ãóëÿòèâíà, êîëè çàìàëî ïîêàçàòè, 
ùî â òåáå ùîñü äåñü áîëèòü, âàæ-
ëèâî ñïîíóêàòè ëþäèíó äî ä³¿. 
Íàïðèêëàä, òàêèé ÿñêðàâèé çóá-
íèé á³ëü ìàº ö³ëü, ç³áðàòè ëþäèíó 
äî êóïè, ùîá òà ï³øëà äî ë³êàðÿ. 
Àëå â ÷åðç³ äî êàá³íåòó ñòîìàòî-
ëîãà, íåéìîâ³ðíèé á³ëü ÷àð³âíèì 
÷èíîì ñïàäàº. À ÷îìó? Òîìó ùî 
çàâäàííÿ âèêîíàíå, îðãàí³çì ä³é-
øîâ äî ë³êàðÿ. 

ßê êàæå ïñèõîëîã, ùîá ïðàöþ-
âàòè ç áîëåì, ïîòð³áíî â÷èòèñÿ 
ïðàöþâàòè ç³ «øêàëîþ áîëþ». 
Çîêðåìà, ìåäèêè êîðèñòóþòü-
ñÿ øêàëîþ â³ä 1 äî 10, äå 1, öå 
íåìàº áîëþ, à 10 âæå àãîí³ÿ. 
Øêàëà äîâîë³ ñóá’ºêòèâíà, òîìó 
ùî ëþäè âñ³ ð³çí³, ³ ïî-ð³çíîìó 
ìîæóòü, ÿê â³ä÷óâàòè, òàê ³ òåð-
ï³òè á³ëü.

— Ñóá’ºêòèâí³ñòü âàðòî ìàòè 
íà óâàç³ ³ ïðàöþâàòè ç öèì. Òîìó 
ùî, ÿêùî ëþäèíà äóìàº, ùî â íå¿ 
áîëèòü íà 8, òî âîíà ³ â³ä÷óâàº 
öåé á³ëü íà 8, — ðîçïîâ³äàº Àí-
äðîñîâ. 

1. Релаксація 
Розслаблення підвищує больо-
вий поріг, так що біль відчуваєть-
ся тільки на піку і йде набагато 
швидше.

2. Реінтерпретація болю 
Порівняння болю з чимось, 
що вже було в досвіді, та було 
безпечним. Наприклад, розно-
шування туфель. Наш організм 
має властивість пропускати біль, 
коли є щось важливіше і цікаві-
ше. Футбол грали, м’яч прилетів 
тобі в голову або нижче, чи дов-
го ти будеш стояти і бідкатися?

3. Поступове зниження болю 
через шкалу 
Гіпнотерапевт Мілтон Ерік-
сон в роботі з болем любив 
не 10-бальну шкалу, а 100-баль-
ну. Наприклад, запитайте себе, 
наскільки ви відчуваєте біль 
по 100-бальній шкалі? Допус-
тимо, на 35, а тепер можете 
уявити, що у вас болить на 37, 
як воно відчувається? А тепер 
знову повернутись до 35? Тепер 
опустити до 33? Наскільки схо-

жі відчуття, коли болить на 37 і 
35? Так, маленькими кроками 
людина може контролювати і 
знижувати собі біль.

4. Інструменталізація болю 
Введення метафори, через яку 
ми досягаємо розслаблення та 
зменшення болю. Найпрості-
ший варіант — голова болить. 
Потрібно запитати себе, на що 
це схоже? Наче молотком б’ють 
по голові? Ок. А можна уявити, 
що цей молоток гумовий, який 
би вигляд мав та сприймав-
ся цей біль? А якщо повітряна 
кулька у вигляді молотка?

5. Дисоціація 
Тут варто спробувати уявити, що, 
наприклад, рука, яка болить, 
в цей час знаходиться деінде, і 
окремо від вас. Так, вона болить, 
але десь там, а ви тут.

7. Заміщення болю 
Біль часто асоціюється в люди-
ни з відчуттям гарячого. Можна 
спробувати замістити це відчуття 
холодом, онімінням, легкістю.

Як працювати з болем самостійно 

ШКАЛА БОЛЮ 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1-3 4-6 7-9 10

болю практично 
немає, і ти його 
можеш навіть 
не відчувати 

легкий біль, 
якщо на нього 
звертати увагу, 
він є, не звер-
таєш уваги — 

немає 

помірний 
непостійний 
біль, тобто 

можна потер-
піти, і бувають 

просвіти 

помірний постій-
ний біль. Він зава-
жає вже думати і 
займатись своїми 
повсякденними 

справами 

сильний біль, 
це те, що 

неможливо 
ігнорувати 

це агонія — коли 
людина нічого 
не чує, втрачає 

свідомість 
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Двадцятирічна Оксана Шевчук 
зараз вчиться на маркетолога, 
але й досі не впевнена в тому, що 
ця робота в майбутньому прине-
се їй хоч якийсь зиск. Зізнається, 
що вступила в університет лише 
заради диплома, хоча ще в школі 
довго вагалася, чим же хоче за-
йматися. Тоді ж вона радилася з 
близькими, як правильно вчи-
нити і куди йти, бо дуже боялася 
помилитися і все життя пропра-
цювати на неулюбленій роботі.
— Пам'ятаю, я мала йти з 
дев'ятого класу, але тоді так і 
не визначилась із напрямком, 
тому дала собі ще два роки, 
щоб подумати. Десятий клас 
минув швидко, а з одинадцято-

го я запам'ятала лише сильний 
стрес. Бо всі мої друзі знали, що 
у них буде далі, почали ходити 
до репетиторів або на курси, 
обирали вузи не за принципом 
«куди візьмуть», а де краще на-
вчають, де професійніші викла-
дачі і так далі. Я ж просто літала 
в хмарах, мріяла про щось не-
досяжне… Медичні спеціальності 
одразу відкинула, технічні теж, 
бо надто погано знаю математи-
ку й фізику, у педагогічний теж 
не хотіла, бо не могла уявити 
себе вчителькою… Я радилась з 
усіма, з ким тільки могла, про-
сила поради у батьків та стар-
шої сестри, яка кілька років тому 
закінчила виш і зараз успішно 

працює по спеціальності. Зверта-
лась до старших друзів, але мені 
це зовсім не допомагало. Зараз 
я навчаюсь на маркетолога, на-
певно, все ж довчусь до кінця… 
Але не думаю, що це те, чим 
я хочу надалі займатися. Я маю 
підробіток, зовсім не пов'язаний 
з моїм фахом. До карантину 
працювала дитячим анімато-
ром, розумію, що це не постійна 
основа і через п'ять років я себе 
там не бачу, але це виявилось 
цікавим. Завдяки цьому я зрозу-
міла, що мені подобається якась 
творчість, мистецтво, можливо, 
згодом почну рухатись у цьому 
напрямку й шукатиму себе у кре-
ативних професіях.

На другому курсі все ще шукає себе 

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, (063)7854635 

Çà ñòàòèñòèêîþ, íà ðîáîòó ñå-
ðåäíüîñòàòèñòè÷íà ëþäèíà âè-
òðà÷àº áëèçüêî 40 ãîäèí íà òèæ-
äåíü — ïî 8 ãîäèí ùîäíÿ. Ïñè-
õîëîãèíÿ Ëåñÿ Áåðíàäç³êîâñüêà 
êàæå, ùî ñàìå ðîáîòà çàéìàº 
ïîíàä 70% íàøîãî ÷àñó, à òîìó 
ìàþòü âåëè÷åçíå çíà÷åííÿ åìî-
ö³¿ òà ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí ïðà-
ö³âíèêà. Çàäîâîëåí³ñòü ñîáîþ, 
âïåâíåí³ñòü ó âëàñíèõ ñèëàõ òà 
äîñòàòîê ìîæå ïðèíåñòè ëèøå 
óëþáëåíà ïðîôåñ³ÿ.

Ëåñÿ Áåðíàäç³êîâñüêà ïðà-
öþº ç ï³äë³òêàìè ÿê ïñèõîëîã 
òà òüþòîð. Ñòîñîâíî ïðîôîð³-
ºíòàö³¿ — âèçíà÷àº ñèëüí³ òà 
ñëàáê³ ñòîðîíè äèòèíè, ¿¿ ö³í-
íîñò³ òà ïð³îðèòåòè, ñõèëüíîñò³ 
äî ïðîôåñ³¿.

— ß ðîçðîáèëà âëàñíó ìå-
òîäèêó, ÿêà áàçóºòüñÿ íà ö³í-
íîñòÿõ òà òàëàíòàõ ³ äîïîìàãàº 
âèçíà÷èòèñÿ ó ïðîôîð³ºíòàö³¿, 
ñïðÿìîâóº ï³äë³òê³â íà âèá³ð. 
Ìàéáóòíþ ñïåö³àëüí³ñòü ìîæíà 
îáðàòè óæå ó â³ö³ 14–15 ðîê³â. 
À îñü çä³áíîñò³ òà íàõèëè âè-
ðàæàþòüñÿ ó â³ö³ 12–13 ðîê³â. 
Ñàìå òîä³ ìîæíà âèçíà÷èòè, 
ÿêå ñïðÿìóâàííÿ áëèæ÷å äèòè-

í³ — òåõí³÷íå, ïðèðîäíè÷å ÷è 
ãóìàí³òàðíå.

«ПРИНЕСИ МЕНІ ДИПЛОМ Й 
РОБИ, ЩО ХОЧЕШ» 

Çà ñëîâàìè Ëåñ³ Áåðíàäç³êîâ-
ñüêî¿, ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ øêîëè 
ïåðåä âèáîðîì ñòîÿòü íå ëèøå 
âèïóñêíèêè, à é ¿õ áàòüêè. Ñòàð-
øå ïîêîë³ííÿ õî÷å çðîáèòè ÿê 
êðàùå äëÿ âëàñíèõ ä³òåé, àëå 
÷àñòî ñòàâèòü ñâî¿ àìá³ö³¿ âèùå 
çà ¿õ áàæàííÿ òà íåõòóº ¿õí³ìè 
³íòåðåñàìè.

— Áóâàº, ùî áàòüêè íå ïî-
ãîäæóþòüñÿ ç ä³òüìè, êîëè ò³ 
â³äìîâëÿþòüñÿ â÷èòèñÿ â óí³-
âåðñèòåò³, à õî÷óòü îïàíóâàòè 
ïðîôåñ³þ ìàéñòðà ìàí³êþðó, 
ïåðóêàðÿ ÷è ñòèë³ñòà. Äèòèíà 
âòðà÷àº ï’ÿòü ðîê³â æèòòÿ, àáî 
âçàãàë³ êèäàº óí³âåðñèòåò. Äóæå 
ñóìíî, êîëè áàòüêè ùå é îïëà-
÷óþòü öå íàâ÷àííÿ, à âîíî í³ 
äî ÷îãî íå ïðèçâîäèòü. Îñê³ëüêè 
á³ëüø³ñòü ãàíÿºòüñÿ çà ïðåñòè-
æåì, ðîá³òíè÷³ ïðîôåñ³¿ ñïðèé-
ìàþòüñÿ ñêåïòè÷íî. Îäíàê 
â íèõ íåìàº í³÷îãî ñîðîìíîãî. 
Íàâ³òü íàâïàêè, ÿêùî äèòèí³ öå 
ïîäîáàºòüñÿ, ç ÷àñîì âîíà ìîæå 
äîñÿãíóòè âèñîêîãî ð³âíÿ ³ ñòàòè 
ìàéñòðîì ñâîº¿ ñïðàâè — â³äòàê 

САМОСТІЙНО ЧИ ПІД 
ТИСКОМ БАТЬКІВ?
Складний вибір  Уже через кілька 
місяців випускники шкіл будуть 
робити перші кроки у доросле життя. 
Турботливі батьки можуть підказувати 
дитині, куди йти вчитися, але як 
при цьому не зіпсувати майбутнє? 
Поспілкувалися зі студентами та 
батьками про вибір професії, а також 
дізналися поради від психолога про те, 
як зробити все правильно

áóäå äîñòîéíèé çàðîá³òîê òà çà-
äîâîëåííÿ â³ä æèòòÿ.

Ç ³íøîãî áîêó áàòüêè ìîæóòü 
áóòè âïåâíåí³ ó ñâî¿õ ïîðàäàõ, 
â³äøòîâõóþ÷èñü â³ä óïîäî-
áàíü òà ñõèëüíîñòåé äèòèíè. 
Íà æàëü, íå ³ñíóº ºäèíîãî 
ðåöåïòó ïðàâèëüíîãî âèáîðó 
ñòîñîâíî ìàéáóòíüîãî ðîäó ä³-
ÿëüíîñò³ äëÿ âñ³õ áåç âèíÿòêó. 
Îäíàê, ÿêùî ï³äë³òîê â³ä÷óâàº 
òèñê ç áîêó áàòüê³â, ïîòð³áíî 
ïðî öå ãîâîðèòè ç áàòüêàìè.

— Áàòüêè ìîæóòü ÷³òêî ðî-
çóì³òè âñ³ ñõèëüíîñò³ ä³òåé ³ 
ñïðÿìîâóâàòè ¿õ ó ïåâíîìó íà-
ïðÿìêó. Âîíè êåðóþòüñÿ òèì, 
ùî ñòàðø³ òà äîñâ³ä÷åí³ø³, àëå 
âñå îäíî ïîòð³áåí ïîãëÿä ç³ ñòî-
ðîíè — ïñèõîëîã³â, â÷èòåë³â. 
²íêîëè äîñòàòíüî áàòüêàì íàãà-
äàòè, ÿêèìè âîíè áóëè ó þíîñò³, 
÷èì õîò³ëè çàéìàòèñÿ ³ ÷è îòðè-

ìóþòü âîíè òåïåð çàäîâîëåííÿ 
â³ä ñâîº¿ ðîáîòè. Öå ïðèçåìëÿº 
³ áàòüêè â³äñòóïàþòü. Àëå âàðòî 
çàçíà÷èòè, ùî íå çàâæäè áàòüêè 
íå ïðàâ³ ó ñâîºìó âèáîð³.

Íà äóìêó ïñèõîëîãèí³, íàä 
ïðîôîñâ³òîþ ïîòð³áíî ïðàöþ-
âàòè íà ì³ñüêîìó òà äåðæàâíîìó 
ð³âíÿõ. Ââåñòè êóðñ ï³ñëÿóðî÷-
íèõ çàíÿòü ³ íå ëèøå äëÿ øêî-
ëÿð³â, à é äëÿ áàòüê³â. Îñòàíí³ì 
ïîòð³áíî äîíîñèòè ³íôîðìàö³þ 
ïðî òå, ùî ä³òè — öå îñîáèñ-
ò³ñòü, ³ áàòüêè ìîæóòü ðàäèòè 
³ äîïîìàãàòè, àëå ð³øåííÿ ìàº 
áóòè çà ï³äë³òêîì.

— Ìè ê³ëüêà ðîê³â òîìó ïðàê-
òèêóâàëè ïðîºêò äëÿ ï³äë³òê³â: 

¿çäèëè ç ä³òüìè äî ïðåäñòàâíè-
ê³â ð³çíèõ ïðîôåñ³é òà çàïðî-
øóâàëè ¿õ äî ñåáå. Áóëè â ìå-
äè÷íîìó öåíòð³, ïðàöþâàëè ç 
SMM-ìåíåäæåðàìè ³ öå äàëî 
ñâî¿ ðåçóëüòàòè. Íàïðèêëàä, ò³ 
ä³òè, ÿê³ õîò³ëè â ìàéáóòíüîìó 
«ðîçêðó÷óâàòè» ñàéòè òà ñîö³-
àëüí³ ìåðåæ³, ïîáà÷èëè, ÿê öå 
âñå ïðàöþº ³ â³ä÷óëè, ùî òàêà 
ðîáîòà íå äëÿ íèõ. À äåõòî ò³ëü-
êè ïåðåêîíàâñÿ â ïðàâèëüíîñò³ 
ñâîãî âèáîðó. Öå êðàùå çðîçó-
ì³òè âæå â 10–11 êëàñ³, àí³æ 
ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ â óí³âåðñèòåò³. 
Íàâ³òü ÿêáè äî ä³òåé â øêîëó 
ïðè¿çäèëè ð³çí³ ôàõ³âö³ ³ ðîç-
ïîâ³äàëè á ïðî ñâîþ ðîáîòó, 
çíàéîìèëè ä³òåé ç³ ñïåöèô³êîþ 
ñâîº¿ ïðîôåñ³¿, öå òåæ äàâàëî á 
ñâ³é ðåçóëüòàò.

Ç âëàñíîãî äîñâ³äó Ëåñÿ Áåð-
íàäç³êîâñüêà ðîçïîâ³äàº, ùî 
äóæå ð³äêî ä³òè îáèðàþòü ïðî-
ôåñ³¿, ÿê³ íå â óñ³õ «íà ñëóõó», 
îñê³ëüêè íå ðîçóì³þòü òîíêîù³â 
ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ñïåö³àëüíîñò³.

— Ìàëà äîñâ³ä â ðîáîò³ ç ä³-

â÷èíîþ, ÿêà ç 9-ãî êëàñó õîò³ëà 
áóòè ãåíåòèêîì ³ âîíà íàïîëå-
ãëèâî ïðîáóâàëà ñåáå â öüîìó 
íàïðÿìêó. Ïðèéøëè äî òîãî, ùî 
âîíà ïî÷àëà çàéìàòèñü â Ìà-
ë³é Àêàäåì³¿ íàóê òà íà êóðñàõ 
â ìåäè÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ³ öèì 
ò³ëüêè ï³äòâåðäèëà ñâ³é âèá³ð 
ïðîôåñ³¿.

² âèá³ð íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó 
Ëåñÿ Áåðíàäç³êîâñüêà ðåêî-
ìåíäóº çðîáèòè ï³äë³òêó. Íà ¿¿ 
äóìêó, ó÷í³ ñàìîñò³éíî ìàþòü 
çíàéòè ³íôîðìàö³þ ïðî óí³âåð-
ñèòåòè, äå õîò³ëè á â÷èòèñÿ, ïî-
ñï³ëêóâàòèñü ç³ ñòóäåíòàìè — öå 
ïåðø³ êðîêè ó äîðîñëå ñàìî-
ñò³éíå æèòòÿ.

— ß òàêîæ ðåêîìåíäóþ áàòü-
êàì ðàçîì ç ä³òüìè â³äâ³äóâàòè 
äí³ â³äêðèòèõ äâåðåé ó íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàäàõ, âæå ïî÷èíàþ÷è ç 
10 êëàñó. Ñàìå òàì ìîæíà ïðî-
éíÿòèñÿ àòìîñôåðîþ ³ çðîçóì³-
òè, ïîäîáàºòüñÿ ÷è í³. Äëÿ ñó-
÷àñíèõ ï³äë³òê³â äóæå âàæëèâî, 
ÿê ¿õ ñïðèéìàþòü — ÿê ìåíøèõ 
³ íå äîñâ³ä÷åíèõ ÷è ð³âíèõ.

Володимир Шинкаренко радив доньці вступати 
в Донецький національний університет. Однак дівчина 
самостійно визначилася з вибором закладу та спеціальністю Ñòàðøå ïîêîë³ííÿ õî÷å 

çðîáèòè ÿê êðàùå äëÿ 
âëàñíèõ ä³òåé. Àëå 
÷àñòî ñòàâèòü ñâî¿ 
àìá³ö³¿ âèùå çà ¿õ 
áàæàííÿ òà ³íòåðåñè 

Володимир Шинкаренко згадує, 
як три роки тому радив доньці 
вступати в Донецький націо-
нальний університет, оскільки 
чув багато хороших відгуків про 
викладачів та рівень знань сту-
дентів. Однак дочка самостійно 
визначилася з вибором закладу 
та спеціальністю. Батьки поста-
вилися до цього з повагою.
— Донька захотіла вступати 
в Аграрний університет, бо там 
було багато її друзів та знайомих. 
Так само було й з професією, я їй 
рекомендував обрати щось пер-
спективне, наприклад, вчитися 

на геодезиста. Але вона сказала, 
що далека від цієї сфери і обрала 
інший напрямок у сфері менедж-
менту. Я з цим змирився, пова-
жаю її вибір. Єдине, про що ми 
домовилися — це те, що я опла-
чую навчання, а всі екзамени та 
заліки вона складає сама. Однак 
страшно, бо в 20 років вона ще 
не має жодного досвіду роботи. 
Хоча вона впевнена, що знайде 
роботу за спеціальністю і диплом 
менеджера їй знадобиться. 
В будь-якому випадку я її лише 
підтримаю, — сказав Володимир 
Шинкаренко.

«Впевнена, що знайде роботу за спеціальністю» 



17 RIA, Ñåðåäà, 10 ëþòîãî 2021
ÇÎÎÍÎÂÈÍÈ

Під час однієї з прогулянок у В’ячеслава ви-
никла ідея зробити проєкт, щоб привернути 
увагу вінничан до безпритульних тварин. 
— Якось холодного зимового вечора я гу-
ляв з Акелою в центральному парку й ви-
рішив зробити фото відбитку його лапи й 
моєї руки для інстаграму, — пригадує він. — 
Я усвідомив, що якою б великою не була 
собака, рука людини все ж більша. І саме 
від людини залежить життя тварин, які нас 
так люблять. Ось так і виникла ідея челен-
джу «Дай5!» 
Взяти участь у челенджі можуть усі охочі, 
а серед учасників, які виконають нескладні 

умови, буде розіграно чимало подарун-
ків від партнерів, з якими вже домовився 
В’ячеслав.
Для участі в розіграші, серед іншого, по-
трібно зробити фото зі своїм улюбленцем 
і підготувати подарунок тваринам. При-
дбати продукти й передати їх у точки при-
йому (турклуб «Бідняжка» і зоомагазин 
«Baskerville»). Всі подарунки організатори 
передадуть у притулки для тварин. Завезти 
гостинці песикам і котикам можна й осо-
бисто. Інші умови можна дізнатися на сайті 
day5.org.ua 
В’ячеслав  закликає усіх не бути байдужи-

ми.
— Мені здається, не  складно, йдучи вранці 
на роботу взяти з собою трохи їжі, щоб 
по дорозі підгодувати бездомних тварин. 
Або ж взяти участь у зоочеленджі, де за до-
бру справу ще й приз можна отримати.

ЩО МОЖНА КУПИТИ ДЛЯ 
БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН 
 Сухий чи вологий корм для котів/собак 
 Крупи (ячка, гречка чи макарони) 
 Консерви для котів/собак 
 Пелюшки для хворих котів/собак 
 Будки, сіно й солома для підстилки 

 Краплі від бліх і таблетки від глистів 

ПРИЗИ 
  Відпочинок у Карпатах від турклубу 
«Бідняжка» (головний приз — один пере-
можець) 
 Сімейна фотосесія з домашнім улюблен-
цем від Анни Лозовер (один переможець).
 Похід у грумінг-салон «Baskerville» (один 
переможець).
 Заняття з кінологом Ольгою Нагорин-
ською (чотири переможці).
  Смачні ласощі від «Baskerville» (п’ять 
переможців).

Ідея благодійного зоочеленджу 

«ДАЙ5!» ЗА ДОБРУ СПРАВУ 
МОЖНА ОТРИМАТИ ПРИЗИ 
Зоочелендж  Вінничанин В’ячеслав 
Килимник має власну IT-компанію, 
разом з дружиною виховує 6-річну 
доньку, а пів року тому його сім’я стала 
трохи більшою — вони взяли до себе 
цуценя іспанського мастіфа Акелу. Зараз 
песику майже рік і, за словами чоловіка, 
саме завдяки йому виникла ідея 
благодійного челенджу «Дай5!» 

ДАРИНА ДІДИК, RIA, (096)9209065 

— ²äåÿ âçÿòè âåëèêó ñîáàêó 
â ìåíå áóëà âæå äàâíî. Íàïåâíî, 
öå ùå ìð³ÿ ç äèòèíñòâà, — êàæå 
Â’ÿ÷åñëàâ Êèëèìíèê. — Êîëèñü 
ó ìîº¿ áàáóñ³ ïåâíèé ÷àñ æèâ 
«ï³äë³òîê» àëàáàÿ. Öå íå íàøà 
ñîáàêà áóëà, à ñóñ³äñüêà, âîíè 
çàëèøàëè éîãî íà áàáóøêó, êîëè 
êóäèñü ¿õàëè.

×îëîâ³ê äîâãî íå ì³ã îáðàòè, 
ÿêó æ ñàìå ñîáàêó õî÷å. Êîæíà 
ïîðîäà ìàº ñâî¿ îñîáëèâîñò³, ÿê³ 
íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè, áåðó÷è 
ïñà äî ñåáå.

— Ñïî÷àòêó ïðèãëÿäàâñÿ 
äî àëàáà¿â, êàâêàçö³â àáî ìîñ-
êîâñüêèõ ñòîðîæîâèõ, àëå çàâæäè 
áóëè ÿê³ñü ì³íóñè. ß áàãàòî ÷è-
òàâ, äèâèâñÿ â³äåî é ñï³ëêóâàâñÿ 
³ç çàâîä÷èêàìè ïðî ¿õí³é õàðàê-
òåð, ïîâåä³íêó é çâè÷êè ³ çíàõî-
äèâ ùîñü, ùî ïåðåêîíóâàëî ìåíå 
íå íà êîðèñòü öèõ ïîð³ä. Êð³ì 
òîãî, ó ìåíå ìàëåíüêà äîíüêà — 
öå òåæ íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè, — 
ðîçïîâ³äàº Â’ÿ÷åñëàâ. — À ïîò³ì 
ÿ íàòðàïèâ íà ³íôîðìàö³þ ïðî 
³ñïàíñüêèõ ìàñòèô³â. Öå, ôàê-
òè÷íî, àíàëîã òèõ ïîð³ä. Âîíè 
òåæ õîðîø³ îõîðîíö³, àëå ìàþòü 
çíà÷íî ñïîê³éí³øèé òåìïåðà-
ìåíò. ßêùî íà òåðèòîð³þ ïî-
òðàïèòü ÷óæà ëþäèíà, òî òàêà 
ñîáàêà íå áóäå îäðàçó «ðâàòè», 
âîíà ìîæå ïîâàëèòè íåçíàéîì-
öÿ íà çåìëþ ³ ÷åêàòèìå êîìàíä 
ãîñïîäàðÿ. À ùå âåëèêèé ïëþñ 
ó òîìó, ùî ³ñïàíñüê³ ìàñòèôè 

ââàæàþòüñÿ ñîáàêàìè-íÿíüêà-
ìè. Âîíè äóæå ëþáëÿòü ä³òåé ³ 
í³êîëè íå îáðàçÿòü, íàïðèêëàä, 
ëþäåé ïîõèëîãî â³êó.

У ТРАНСПОРТІ ЩЕ НЕ ЇЗДИЛИ 
Íà ïîøóê ñâîãî óëþáëåíöÿ 

ó Â’ÿ÷åñëàâà ï³øëî áëèçüêî øåñ-
òè ðîê³â. Çðåøòîþ, ï³â ðîêó òîìó 
â³í çàáðàâ öóöåíÿ ç ²ðïåíÿ. Çàðàç 
÷îëîâ³ê àêòèâíî äîãëÿäàº çà òâà-
ðèíîþ, âîäèòü Àêåëó íà òðåíó-
âàííÿ ³ ãîòóº äî âèñòàâêè.

— ²ñïàíñüê³ ìàñò³ôè äîñèòü 
ñàìîñò³éí³, àëå ¿õ ìîæíà ãàðíî 
âèâ÷èòè. Ùîâèõ³äíèõ ¿çäèìî 
íà Áðèãàíòèíó, äå é â³äáóâàþòüñÿ 
íàø³ çàíÿòòÿ, — ãîâîðèòü â³í. — 
Ùå îêðåìî â³äâ³äóºìî çàíÿòòÿ ç 
îõîðîíè ãîñïîäàðÿ. Ó Â³ííèöþ 
áóâàº ïðè¿æäæàº êðóòèé ³íñòðóê-
òîð ç ×åðí³âö³â, â³í ãîòóº ñîáàê 
íà ÷åìï³îíàòè ñâ³òó ïî IPO é 
³íøîìó.

Çàâäàííÿ öèõ çàíÿòü, ùîá ñî-
áàêà ïñèõîëîã³÷íî âçÿëà ãîðó 
íàä íàïàäíèêîì, ñâî¿ì ãàâêàí-
íÿì ïî÷àëà éîãî â³äëÿêóâàòè é 
óòðèìóâàëà ïîçèö³þ, êîëè çëî-
âìèñíèê íàñòóïàº.

— Áóâ ìîìåíò, êîëè ìè ïåð-
øèé ðàç ïðèéøëè íà çàíÿòòÿ ç 
îõîðîíè, ³ ÿ â³ä÷óâ òàê³ åìîö³¿, 
ÿê³ é ñëîâàìè âàæêî ïåðåäàòè, — 
ðîçêàçóº Â’ÿ÷åñëàâ. — Àêåëà ñòàâ 
ïåðåä³ ìíîþ ³, çàõèùàþ÷è, ïî-
âí³ñòþ çàêðèâ ñâî¿ì ò³ëîì. Öå 
âåëèêèé ïðèëèâ àäðåíàë³íó é 
ñêëàäíî ïðèãàäàòè ñõîæ³ âðà-
æåííÿ ³ â³ä÷óòòÿ.

Ìàþ÷è âåëèêó ñîáàêó, ïîòð³á-
íî äóæå óâàæíî ï³ä³éòè äî ¿¿ ñî-
ö³àë³çàö³¿, ùîá ³ âîíà ñåáå êîì-
ôîðòíî ïî÷óâàëà â ì³ñò³, ³ ïåðå-
õîæ³ áóëè â áåçïåö³.

— Ìè ãóëÿºìî â ïàðêó àáî Ñî-
áîðíîþ á³ëÿ ì³ñüêðàäè. ªäèíå, 
ïîêè ùå íå ïðîáóâàëè ¿çäèòè 
ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì, áî 
Àêåëà çàðàç ëèøå çâèêàº äî íà-
ìîðäíèêà, — êàæå Â’ÿ÷åñëàâ Êè-
ëèìíèê. — Äëÿ ñîáàêè öå ñïðàâä³ 
âàæëèâî ïðî¿õàòèñü õî÷à á ê³ëüêà 
çóïèíîê ó òðàìâà¿ ÷è òðîëåéáóñ³, 
ùîá çðîçóì³òè âñ³ íþàíñè. Äî ìà-
øèíè â³í âæå çâèê, õî÷ ñïî÷àò-
êó ç öèì òàêîæ áóëè òðóäíîù³. 
Ñàìå â òîé ÷àñ, ÿê ÿ éîãî çàáðàâ, 
â Àêåëè ïî÷àâñÿ ïåð³îä ñàìîçáå-
ðåæåííÿ, â³í áîÿâñÿ àâòîìîá³ë³â 
³ îá’ºêò³â, ÿê³ øâèäêî ðóõàþòü-
ñÿ. Ùîá ïîäîëàòè öåé ñòðàõ, ìè 
ñïî÷àòêó âèõîäèëè ãóëÿòè ï³çíî 

ââå÷åð³, êîëè äîðîãè áóëè ìàéæå 
ïîðîæí³ìè, à ïîò³ì âñå ðàí³øå 
é ðàí³øå. Òàê Àêåëà çâèê ³ âæå 
ñïîê³éíî ïî êîìàíä³ çàñêàêóº, 
íàïðèêëàä, äî áàãàæíèêà òàêñ³.

АКЕЛА КОНТРОЛЮЄ ДІТЕЙ 
Çà ñëîâàìè ÷îëîâ³êà, íà éîãî 

ñîáàêó çàâæäè çâåðòàþòü óâàãó 
ïåðåõîæ³. Â³í äî òàêî¿ ïîïóëÿð-
íîñò³ âæå çâèê.

— Çàçâè÷àé ëþäè äóìàþòü, ùî 
öå àëàáàé ³ ñïåðå÷àþòüñÿ ì³æ ñî-
áîþ, — ñì³ºòüñÿ Â’ÿ÷åñëàâ. — Äóæå 
÷àñòî ï³äõîäÿòü ³ ö³êàâëÿòüñÿ, ùî 
öå çà ïîðîäà. ß âæå òàê ïîì³òèâ, 
ùî â³ííè÷àíè ä³ëÿòüñÿ íà äâà 
òèïè: ïåðø³ îäðàçó ïîñì³õàþòüñÿ, 
ðîçãëÿäàþòü Àêåëó é ³íîä³ ïðîñÿòü 
ïîãëàäèòè. ²íø³ æ ïðîñòî îïóñ-
êàþòü ãîëîâó é íàìàãàþòüñÿ ÿê-
íàéøâèäøå íàñ ìèíóòè. À âçàãàë³ 
Àêåëà äóæå äîáðå ðåàãóº íà ä³òåé, 

Під час прогулянки з Акелою В’ячеслав Килимник 
вигадав ідею благодійного челенджу. Каже, його завжди 
хвилювала доля безпритульних тварин 

Äëÿ ó÷àñò³ â ðîç³ãðàø³, 
ñåðåä ³íøîãî, ïîòð³áíî 
çðîáèòè ôîòî ç³ 
ñâî¿ì óëþáëåíöåì ³ 
ï³äãîòóâàòè ïîäàðóíîê 
òâàðèíàì

êîëè áà÷èòü ¿õ, òî çàâæäè õî÷å ï³ä-
á³ãòè, îáëèçàòè é ïîãðàòèñÿ. Â³í 
ó íàñ äóæå ëàñêàâèé äî äîíüêè. 
Â³÷íî çà íåþ «õâîñòèêîì» á³ãàº, 
çóñòð³÷àº ¿¿, êîëè ìè çâ³äêèñü ïðè-
õîäèìî, âîíà ç íèì òåæ ðàäî ãðà-
ºòüñÿ. Àêåëà ÷³òêî ðîçóì³º, ùî ç 
ä³òüìè ïîòð³áíî áóòè îáåðåæíèì. 
Íàâ³òü êîëè ä³òè ãðàþòüñÿ ó íàñ 
íà äâîð³, â³í çàâæäè êîíòðîëþº 
¿õ, ùîá âñå áóëî äîáðå.

Ïîïðè âåëèê³ ðîçì³ðè, ïåñ 
çà â³êîì âñå ùå ââàæàºòüñÿ ìà-
ëåíüêèì. Éîìó ö³êàâ³ ð³çí³ ³ãðè 
òà çàáàâè, îñîáëèâî ïðèâ³òíèé 
â³í äî ³íøèõ íåâåëèêèõ ïåñèê³â.

— ß êîíòðîëþþ öåé ìîìåíò. 
Ïåðåä òèì ÿê êóäèñü á³ãòè, ñî-
áàêà ìàº, óìîâíî, ïîïðîñèòè 
äîçâîëó ó ãîñïîäàðÿ, — ïîÿñíþº 
Â’ÿ÷åñëàâ. — Äîäàì ùå îäèí âàæ-
ëèâèé ìîìåíò, ³ñïàíñüêèé ìàñ-
ò³ô — öå ïîðîäà, ÿêà íå ëþáèòü 
ïî÷èíàòè êîíôë³êòè. Êîëè ìè 

ãóëÿºìî é áà÷èìî àãðåñèâíèõ 
ñîáàê, Àêåëà çàçâè÷àé ïðîñòî 
íå ðåàãóº íà íèõ, à éäå ñïîê³é-
íî á³ëÿ ìåíå.

Â’ÿ÷åñëàâ Êèëèìíèê ç³çíà-
ºòüñÿ, ùî ç ïîÿâîþ Àêåëè éîãî 
æèòòÿ â³ä÷óòíî çì³íèëîñÿ â êðà-
ùó ñòîðîíó. Çàâäÿêè ùîäåííèì 
ïðîãóëÿíêàì ó ÷îëîâ³êà ïîêðà-
ùèëîñü ñàìîïî÷óòòÿ, ç’ÿâèëàñü 
äèñöèïë³íà é çàãàëîì äîäàòêîâèé 
ñòèìóë ïðàöþâàòè äàë³.

— Àêåë³ ïîòð³áíî ãóëÿòè âäî-
ñòàëü, ùîá â³í ì³ã ðîçõîäèòè-
ñÿ, â³í çàðàç ùå ðîñòå, íàáèðàº 
øâèäêî âàãó, òîìó éîìó íåîáõ³ä-
íî ì³í³ìóì ï³â ãîäèíè âðàíö³ é 
ì³í³ìóì ãîäèíó ââå÷åð³ ãóëÿòè. 
Ùîäåííî ìè ïðîõîäèìî ç íèì 
áëèçüêî 10 ê³ëîìåòð³â, — ãîâî-
ðèòü ÷îëîâ³ê. — À ñîáàêà òåáå 
ïî-ñïðàâæíüîìó ëþáèòü, ïðî-
ñòî çà òå, ùî òè º ³ ïðèä³ëÿºø 
éîìó óâàãó.
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Голова Бабчинецької ОТГ Ніна 
Зварич каже, що люди по-різному 
оцінюють те, що відбувалося. 
Декого з учасників тих подій на-
зивають бандитами. «Радянська 
влада також називала бандитами 
і петлюрівцями тих, хто виступав 
проти більшовиків», — каже з 
цього приводу Богдан Галайко.
Як стверджує голова ОТГ, саме 
тому у селі не вдається встано-
вити пам’ятний знак на честь 
повстанців.
— Ми обговорювали це питання 
на виконкомі, — розповідає Ніна 
Зварич. — Рішення не прийняли, 
бо серед згадуваних прізвищ 
були такі, кого в селі дотепер 

називають бандитами. Потрібно 
буде винести питання на громад-
ське обговорення.
Виготовлення пам’ятника іні-
ціював згаданий вище Леонід 
Козачун. Чоловік каже, що дав 
на пам’ятник власні кошти, ще 
більше грошей заплатив один з 
депутатів облради. Над скуль-
птурою працювало подружжя 
відомих скульпторів — Олексій 
та Людмила Альошкіни. Вико-
ристали камінь-пісковик. Щоб 
не темнів, покрили фарбою.
За словами пана Олексія, робота 
складається з двох скульптурних 
композицій. На одній зображено 
козака з написом «Бабчинянам-

повстанцям — борцям за волю». 
Інша присвячена матері, яка з су-
мом на обличчі чекає повернення 
сина.
На запитання, де нині пам’ятник, 
пан Олексій каже, стоїть край до-
роги. Тієї, що веде з його села 
Букатинка до сусідніх Бабчинець.
— Пам’ятник бабчинянам, а стоїть 
у Букатинці, — розповідає спів-
розмовник. — У Бабчинцях поки 
що не можуть визначитися зі сво-
їми героями. До нас доходить ін-
формація, що скульптуру можуть 
розбити, якщо встановимо. Але ж 
це наша праця. Поки у селі не ді-
йдуть згоди, доти не віддамо їм 
роботу.

Пам’ятник повстанцям з Бабчинець стоїть у… сусідньому селі 

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067) 1079091 

Ïðî ñóìíó äàòó 
â ³ñòîð³¿ êðàþ ðîç-
ïîâ³â êàíäèäàò 
³ñòîðè÷íèõ íàóê 

Áîãäàí Ãàëàéêî. Â³í ïðåäñòàâ-
ëÿº â íàø³é îáëàñò³ Óêðà¿íñüêèé 
³íñòèòóò íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³. 
Çà éîãî ñëîâàìè, çåìëÿêè 
ùå ìàëî çíàþòü ïðî ñïðîòèâ 
á³ëüøîâèöüê³é âëàä³ íà ï³âäí³ 
íàøî¿ îáëàñò³. Òðåòüîãî ëþ-
òîãî 1921 ðîêó ó ñåë³ Áàá÷èí-
ö³, íèí³ ×åðí³âåöüêèé ðàéîí, 
ñïàëàõíóëî àíòèá³ëüøîâèöüêå 
ïîâñòàííÿ. Äóæå øâèäêî âîíî 
ïîøèðèëîñÿ íà 27 íàñåëåíèõ 
ïóíêò³â ñóñ³äí³õ ßìï³ëüñüêîãî, 
Òîìàøï³ëüñüêîãî, Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêîãî ðàéîí³â.

Íà ïðèäóøåííÿ ïîâñòàíö³â 
á³ëüøîâèöüêà âëàäà ñïðÿìóâàëà 
â³éñüêà. ² âæå 10 ëþòîãî âîíè 
çàê³í÷èëè æîðñòîêó ðîçïðàâó ç 
ëþäüìè. Ìàéæå 300 ïîâñòàíö³â 
áóëî ðîçñòð³ëÿíî.

Ïðî äîñë³äæåííÿ ïîä³é àí-
òèá³ëüøîâèöüêîãî ïîâñòàííÿ 
éøëîñÿ íà çàñ³äàíí³ «êðóãëîãî 
ñòîëó», ÿêå ïðîâ³â â³ää³ë ²íñòèòó-
òó íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ ó ßìïîë³.

Ïîä³¿ 100-ð³÷íî¿ äàâíèíè äå-
òàëüíî âèâ÷èâ àêòèâ³ñò ç ñåëà 

Áàá÷èíö³ Ëåîí³ä Êîçà÷óí. Ïî-
íàä 30 ðîê³â ÷îëîâ³ê ïðàöþâàâ 
äèðåêòîðîì Áóäèíêó êóëüòóðè. 
Ç³áðàâ ñïîãàäè ðîäè÷³â ïîâñòàí-
ö³â. Äîñë³äèâ àðõ³âí³ ìàòåð³àëè. 
×àñòèíó ç íèõ íàäðóêóâàâ ó êíèç³ 
«Ìî¿ äèâîâèæí³ Áàá÷èíö³». Íîâ³ 
äîñë³äæåííÿ áóäóòü îïóáë³êîâàí³ 
ó äðóã³é ÷àñòèí êíèãè, íàä ÿêîþ 
íèí³ ïðàöþº.

Ïðî äåÿê³ ç â³äíàéäåíèõ ôàê-
ò³â Êîçà÷óí ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó 
RIA.

ПРИЇХАЛИ КОМСОМОЛЬЦІ 
ЗЕРНО ЗАБИРАТИ 

Íå îäðàçó á³ëüøîâèêè çóì³ëè 
âñòàíîâèòè ñâîþ âëàäó ó Áàá÷èí-
öÿõ. Ò³ëüêè ç äðóãî¿ ñïðîáè ¿ì 
öå âäàëîñÿ çðîáèòè. «Òåðèòîð³þ 
ìîãî ñåëà òà ßìï³ëüùèíè ÷åð-
âîíîàðì³éö³ âçÿëè ç áîºì, ñþäè 
íàéäîâøå íå ìîãëè çàéòè á³ëüøî-
âèêè», — çãàäóº îäíà ç ì³ñöåâèõ 
æèòåë³â.

Á³ëüøîâèöüêà âëàäà óñòàíî-
âèëàñÿ ó Áàá÷èíöÿõ ó ëèïí³ 
1920 ðîêó. Çàïðàöþâàâ ðåâî-
ëþö³éíèé êîì³òåò á³ëüøîâèê³â. 
Íå âñ³ ñïðèéìàëè íîâó âëàäó. 
Öå ñòàëî çðîçóì³ëî, êîëè â ñåëî 
ïðè¿õàâ çàã³í êîìñîìîëüö³â çåðíî 
â³äáèðàòè.

Çà ñëîâàìè ïàíà Êîçà÷óíà, ñòà-
ëîñÿ öå ó ñ³÷í³ 1921 ðîêó. Ïðî-

СТО РОКІВ ТОМУ СЕЛЯНИ 
ПОВСТАЛИ ПРОТИ БІЛЬШОВИКІВ 
Наше минуле  Бабчинецько-
Ямпільське повстання проти 
більшовицької влади розпочалося 
3 лютого 1921 року. Піднялися жителі 
27-ми населених пунктів на півдні області. 
На їх придушення влада кинула військові 
загони. Солдати жорстоко розправилися 
з невдоволеними — розстріляли понад 
300 повстанців. Розповідаємо про 
маловідому сторінку з історії

äçàã³í ó ñêëàä³ 22-õ êîìñîìîëüö³â 
çà¿õàâ ó ñåëî ç Òîìàøïîëÿ. Âñ³ 
âîíè ìàëè çáðîþ. Ðîçä³ëèëèñÿ 
íà äâ³ ãðóïè ³ ï³øëè ïî õàòàõ. 
Çàáèðàëè çåðíî ñèëîì³öü. Ïî-
ãðîæóâàëè ðîçñòð³ëàìè. Òàê òðè-
âàëî ïðîòÿãîì äíÿ. À âíî÷³ ó ñåëî 
ïðèáóâ çàã³í êîçàê³â ï³ä îðóäîþ 
Âîðîøåíþêà òà ×îðíîãóçà. Âîíè 
íå çàëèøèëè â æèâèõ æîäíîãî ç 
òèõ, õòî â³äáèðàâ çåðíî.

ßê ñòâåðäæóº ñï³âðîçìîâíèê, 
ó ñåë³ çáåðåãëèñÿ ðîçïîâ³ä³ ïðî 
æàõëèâèé ôàêò ðîçïðàâè: âáèòèì 
ðîçïîðîëè æèâîòè ³ íàñèïàëè 
çåðíà.

— Íàøå ñåëî äóæå ñâîáîäî-
ëþáèâå, — êàæå Êîçà÷óí. — Òóò 
íå òåðïëÿòü íåñïðàâåäëèâîñò³, 
íå çâèêëè êîðèòèñÿ òèì, õòî éäå 
ïðîòè âîë³ ëþäåé. Òóò íå òåðï³ëè 
íîâî¿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, ÿêà çà-
ãàíÿëà ì³ñöåâèõ â àðò³ë³, â³äáèðà-
ëà çåðíî. Òîìó òàºìíî ãîòóâàëè 
ïîâñòàííÿ.

Ï³äï³ëüíèé øòàá ïîâñòàíö³â 
çíàõîäèâñÿ ó ßìïîë³. Öå íå òàê 
äàëåêî â³ä Áàá÷èíåöü. Øòàá 
î÷îëþâàâ Ôåä³ð Ëîçàí, Ãåîðã³-
¿âñüêèé êàâàëåð öàðñüêî¿ àðì³¿. 
Áàá÷èíåöüê³ ïîâñòàíö³ âñòàíîâè-
ëè êîíòàêòè ç ÿìï³ëüöÿìè.

ГРОШІ ДІЙСНІ ВСІ, КРІМ 
СОВЄЦЬКИХ 

Ïîâñòàííÿ ó Áàá÷èíöÿõ ðîç-
ïî÷àëîñÿ 3 ëþòîãî 1921 ðîêó. 
Ó êíèç³ «Ìî¿ äèâîâèæí³ Áàá÷èí-
ö³» íàäðóêîâàíî ñïîãàäè îêðåìèõ 
éîãî ó÷àñíèê³â. Ëåîí³ä Êîçà÷óí 
çàïèñàâ ¿õ çà ïåðåêàçàìè ñòàðî-
æèë³â ñåëà.

— Ïåðøîãî äíÿ ìè ç³áðàëè-
ñÿ á³ëÿ öåðêâè, ³ òàì çóñòð³-
ëè îäíó ç ÷åðâîíîàðì³éñüêèõ 
÷àñòèí, ÿêó íàïðàâèëè ó íà-
ñòóï ïðîòè ëþäåé, — çãàäóâàâ 
ïîâñòàíåöü íà ïð³çâèùå ²âàí 
Øåâ÷óê, 1901 ðîêó íàðîäæåí-
íÿ. — Ðàçîì ç³ ìíîþ áóëè ²ëëÿ 
Òðèíäîâñüêèé, Ãåðàñèì Êîâà-
ëåíêî, Ñåìåí Ïåðæèíñüêèé ³ 
áàãàòî ³íøèõ ëþäåé, íàëàøòî-
âàíèõ ïðîòè á³ëüøîâèê³â. Îäíó 
ãðóïó ÷åðâîíîàðì³éö³â ðîçñòð³-
ëÿëè. Öå ñòàëîñÿ á³ëÿ áóäèíêó 
Ôåäîðà Ìåëüíèêà. Äàë³ ï³øëè 
â íàñòóï íà ñåëî Ìî¿âêó. Á³ëÿ 
Áàðàáàøåâîãî ñòàâó çàõîïèëè 
ó ïîëîí ï’ÿòåðî á³ëüøîâèöüêèõ 
ñîëäàò³â ðîñ³éñüêîãî ïîõîäæåí-
íÿ. Äàë³ äîðîãà ïðîëÿãëà äî ñåëà 

Ñîê³ë ³ õóòîðà Âàçëó¿âêà. Çà öåé 
÷àñ çíèùèëè ïîíàä 30 ÷åðâîíî-
àðì³éö³â.

Ï’ÿòü äí³â Áàá÷èíö³ ïåðå-
áóâàëè â ðóêàõ ïîâñòàíö³â. Öå 
áóâ âèÿâ íàðîäíîãî ãí³âó ïðîòè 
á³ëüøîâèöüêèõ îêóïàíò³â. Ëþäè 
ï³äí³ìàëèñÿ íà áîðîòüáó òî â îä-
íîìó, òî â ³íøîìó ñåë³. Ðîçãà-
íÿëè îêóïàö³éí³ àäì³í³ñòðàö³¿, 
ðîççáðîþâàëè àáî çíèùóâàëè 
ï³äðîçä³ëè ×Ê.

РОЗСТРІЛЯЛИ ПОНАД 
300 ЛЮДЕЙ 

Ïðîòÿãîì 5 ëþòîãî ïîâñòàíö³ 
âèáèëè á³ëüøîâèê³â ç ì³ñòà ßì-
ï³ëü. Íàäàë³ óòðèìóâàëè ì³ñòî 
ï³ä ñâî¿ì êîíòðîëåì ïðîòÿãîì 
ï’ÿòè äí³â. Ñôîðìóâàëè íîâèé 
îðãàí âëàäè. Âèäàëè íèçêó íà-
êàç³â. Ñåðåä íèõ — ïðî â³ëüíèé 
îá³ã ãðîøåé ³ â³ëüíó òîðã³âëþ. ßê 
áóëî çàïèñàíî â íàêàç³, «óñ³õ ãðî-
øåé, êð³ì ñîâºöüêèõ». Ïðèéíÿëè 
â³äîçâè äî ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ 
ïðî íåîáõ³äí³ñòü ï³äòðèìêè íîâî¿ 
âëàäè.

Îäíàê ñèëè ¿õ áóëè ìàëî÷è-
ñåëüí³ ó ïîð³âíÿíí³ ç òèìè, ùî 
¿õ ñïðÿìóâàëà íà ïðèäóøåííÿ 
ïîâñòàííÿ á³ëüøîâèöüêà âëàäà. 
×îòèðè ïîëêè — 66-é, 208, 209, 
2010-é òà îäíà áðèãàäà 12-¿ äèâ³-
ç³¿ Ðîñ³éñüêî¿ ÷åðâîíî¿ àðì³¿ áóëè 
çàä³ÿí³ íà ïðèäóøåíí³ ïîâñòàííÿ 
ó 27 íàñåëåíèõ ïóíêòàõ íà ï³âäí³ 
íàøî¿ îáëàñò³.

10 ëþòîãî ïîâñòàííÿ ïðèäó-
øèëè. Ç ïîâñòàëèìè æîðñòîêî 
ðîçïðàâèëèñÿ. Ó Òîìàøïîë³ ò³ëà 
÷îòèðüîõ ñòðà÷åíèõ ïîâñòàíö³â 
íå â³ääàâàëè ðîäè÷àì. Ò³ çìóøåí³ 
áóëè âèêóïèòè ¿õ çà ãðîø³, ùîá 
ïîõîâàòè íà ñ³ëüñüêîìó öâèíòà-
ð³. ̄ õí³ ïð³çâèùà íàçèâàº ó ñâî¿é 
êíèç³ Ëåîí³ä Êîçà÷óí.

Пам’ятник повстанцям з Бабчинець стоїть у сусідньому селі. Нинішнє покоління не може 
визначитися, ким вони були: одні кажуть героями, другі — бандитами 

Ò³ëà ÷îòèðüîõ 
ðîçñòð³ëÿíèõ 
ïîâñòàíö³â á³ëüøîâèêè 
íå â³ääàâàëè. 
Ð³äí³ çìóøåí³ áóëè 
âèêóïëÿòè ¿õ çà ãðîø³
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РЕКЛАМА

ËÀÉÔ

У Мойсея та Надії були троє ді-
тей: дочка Ліза і два сини — Лео-
нід і Оскар. Соломон Вайнштейн 
розповідає й про їхнє життя.
«Леонід був військовим лікарем, 
по службі десятиліттями намо-
тався по країні (у тому числі, 
на острів Ітуруп — Південні Ку-
рили, Сахалінська область), але 
службу в високому званні завер-
шив в Москві. Оскар (близькі і 
друзі звали його Оня) одружився 
з Міррою — дочкою відомого ві-

нницького стоматолога Михайла 
Кесселя і дитячого стоматолога 
Берти Ісааківни. Мірра працю-
вала лікарем-патологоанатомом 
у 2-й лікарні, Оня — інженером 
на різних підприємствах Вінниці. 
Ліза Шехтман у Москві вийшла 
заміж та стала актрисою Єлиза-
ветою Абдуловою-Метельською. 
Її син — Всеволод Абдулов — був 
близьким другом Володимира 
Висоцького», — пише Соломон 
Вайнштейн (Ніл Крас).

Як жили нащадки 

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Í å ï î ê à ç í à 
òðèïîâåðõ ³ âêà 
íà Ñîáîðí³é, 71, 

â ³ñòîðè÷íîìó öåíòð³ Â³ííèö³, 
íå çàâæäè áóëà òàêîþ. Ó ôåé-
ñáóê-ñï³ëüíîò³ «Âèííèöà. Ñòàðûé 
àëüáîì» çíàéøëè ôîòîãðàô³¿ áó-
ä³âë³, íà ÿê³é âèäíî, ùî ä³ì ìàâ 
äâà ïîâåðõè, íåâåëèêó áàøòó, çà-
îêðóãëåí³ â³êíà, ÿê³ ñâîºþ ôîð-
ìîþ íàãàäóâàëè «àðôè».

ßê ì³ñòî âòðàòèëî òàêèé ä³ì, 
çãàäóº ó ìåìóàðàõ «Ìîÿ Â³ííèöÿ» 
Í³ë Êðàñ — ï³ä òàêèì ïñåâäîí³-
ìîì ïèñàâ Ñîëîìîí Âàéíøòåéí, 
â³ííèöüêèé ë³êàð, ùî åì³ãðóâàâ 
äî Í³ìå÷÷èíè.

ДІМ ГОЛОВНОГО 
СТОМАТОЛОГА 

Áóä³âëÿ áóëà çáóäîâàíà äî ðå-
âîëþö³¿ 1905 ðîêó, ìàëà äâà ïî-
âåðõè. Ñòîÿëà íà êóòó âóëèöü 
Ñîáîðíà-Àðòèíîâà. Ó ðàäÿíñüê³ 
÷àñè ö³ âóëèö³ ìàëè íàçâó Ëåí³íà 
é 9-ãî Ñ³÷íÿ.

«Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³, ó ñâ³é 
÷àñ áóâ ìàãàçèí âèí ç â³òðèíàìè 
íà âóëèöþ Ëåí³íà. Óâåñü äðóãèé 
ïîâåðõ áóä³âë³ çàéìàëà Îùàäíà 
êàñà — ãîëîâíà ó Â³ííèö³ é ñâîãî 
÷àñó — ºäèíà. Òàì çà ñòðîêîâèìè 

âêëàäàìè (íà òåðì³í íå ìåíøå 
6 ì³ñÿö³â) âèïëà÷óâàëè 3% ð³÷-
íèõ, çà çâè÷àéíèìè — 2%. Ó ò³é 
÷àñòèí³, ùî áóëà íà âóëèö³ 9-ãî 
Ñ³÷íÿ, áóëè êâàðòèðè», — ïèøå 
Í³ë Êðàñ.

Àâòîð ìåìóàð³â ï³äêðåñëþº — 
÷óòêè ïðî òå, ùî ä³ì ïîáóäóâàëè 
ðóìóíè ï³ä ÷àñ îêóïàö³¿ Â³ííèö³ 
ó ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, º 
íåïðàâäèâèìè. Ñïðàâæíþ ³ñòî-
ð³þ ïîÿâè áóäèíêó â³í ä³çíàâñÿ 
â³ä îíóêà ïåðøîãî âëàñíèêà áó-
ä³âë³ Þð³ÿ Øåõòìàíà.

«Áóäèíîê öåé áóâ ïîáóäîâàíèé 
éîãî ä³äîì — Ìîéñåºì Ëàçàðå-
âè÷åì Øåõòìàíîì — ³ äî ðåâî-
ëþö³¿ 1917-ãî ðîêó ïîâí³ñòþ ä³-
äîâ³ íàëåæàâ. Ìîéñåé Øåõòìàí, 
ó÷àñíèê ðåâîëþö³¿ 1905-ãî ðîêó, 
íà ïî÷àòêó 20-ãî ñòîë³òòÿ áóâ «ãî-
ëîâíèì ñòîìàòîëîãîì» Â³ííèö³. 
Ñ³ì'ÿ ìàëà ó ñâîºìó ðîçïîðÿ-
äæåíí³ ÷èìàë³ êîøòè, — ïèøå 
Íèë Êðàñ. — Âàæêî çàðàç ïåðå-
ðàõóâàòè, ùî òàêîãî çðîáèâ Øåõ-
òìàí â ðåâîëþö³þ 1905 ãî ðîêó, 
àëå Ñîâºòè, ùî ïðèéøëè ï³ñëÿ 
ðåâîëþö³¿ 1917-ãî ðîêó äî âëàäè, 
ñàìå çà ö³ çâåðøåííÿ çàëèøèëè 
äîâ³÷íî â îñîáèñò³é âëàñíîñò³ 
Øåõòìàíîì (áóêâàëüíî: ÿê «äî-
ïîìîãà ðîäèí³ ðåâîëþö³îíåðà») 
¿õ «áóðæóàçíå» æèòëî».

Çàëèøàþòü ó ïðèâàòí³é âëàñ-
íîñò³ Øåõòìàí³â íå óâåñü áóäè-

ЯК СОБОРНА ВТРАТИЛА ОДИН 
З НАЙГАРНІШИХ БУДИНКІВ 
Цікава історія  Сірий, цегляний будинок 
на центральній вулиці міста раніше був 
на поверх менший, мав цікаву форму вікон, 
башту і купол. До революції 1917 року ним 
володіла родина вінницького стоматолога 
Мойсея Шехтмана. Ця споруда дожила 
до нашого часу, але повністю втратила 
свій шарм. Як це сталося?

íîê, à ò³ëüêè îäíó êâàðòèðó. Õî÷à 
³ íàéá³ëüøó, ïëîùåþ 200 êâà-
äðàòíèõ ìåòð³â.

ПЕРЕСЕЛЯЙТЕСЬ, 
«КАПРЕМОНТ» 

Ìîéñåé Øåõòìàí ïîìèðàº ùå 
äî ïî÷àòêó Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 
À éîãî äðóæèíà — Íàä³ÿ Þõè-
ì³âíà — ïðîæèëà äî 1955 ðîêó. 
Òîãî æ 55-ãî ðîêó äåðæàâà íà-
ö³îíàë³çóº êâàðòèðó Øåõòìàí³â. 
À ó 60-ò³, çà âêàç³âêîþ òîä³øíüî-
ãî ãîëîâè ì³ñüêâèêîíêîìó Ãåíð³-
õà Ëþòâîðòà, áóäèíîê ïîñòàâèëè 
«íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò».

«Óñ³ ìåøêàíö³ îòðèìàëè â³ä 
ì³ñüêâèêîíêîìó òàê çâàí³ «ãà-
ðàíò³éí³ ëèñòè» íà íàÿâíó ó íèõ 
â öüîìó áóäèíêó æèòëîâó ïëîùó. 

Àëå ó ñâî¿ êîëèøí³ êâàðòèðè í³õ-
òî ç æèòåë³â âæå íå ïîâåðíóâñÿ. 
Áóäèíîê — ïî ñóò³, ïàì'ÿòíèê 
àðõ³òåêòóðè — ïî-ðàäÿíñüêè «îá-
ëàãîðîäèëè», ïåðåáóäóâàëè (çí³-
âå÷èëè). Ïîáóäóâàëè ùå îäèí ïî-
âåðõ, ïðèáðàëè âñ³ «àðõ³òåêòóðí³ 
íàäì³ðíîñò³» é ãîëîâíà âóëèöÿ 
Ëåí³íà çáàãàòèëàñÿ áàíàëüíîþ 
áóä³âëåþ, ÿêà ã³äíà ÿêîãîñü ñå-
ëèùà íàôòîâèê³â, àëå íå öåí-
òðàëüíî¿ âóëèö³ ì³ñòà ç ìàéæå 
700-ð³÷íîþ ³ñòîð³ºþ», — ïèøå 
àâòîð ìåìóàð³â «Ìîÿ Â³ííèöÿ».

Òîæ ìåøêàíö³â áóäèíêó, 
â òîìó ÷èñë³ ðîäèíó Øåõòìà-
í³â, ðîçñåëèëè. À çàì³ñòü êâàðòèð 
ç'ÿâèâñÿ þâåë³ðíèé ìàãàçèí, ðîç-
øèðèëèñÿ ïðèì³ùåííÿ îùàäíî¿ 
êàñè òîùî.

Дім Шехтманів (на фото зліва) ще до перебудови, 
1958 рік. За кілька років до споруди добудують третій поверх 
та приберуть весь декор з фасаду 

Ó 50-õ âëàäà 
ïîñòàâèëà áóäèíîê 
íà êàïðåìîíò. 
Ìåøêàíö³ òàê ³ 
íå ïîâåðíóëèñÿ ó ñâî¿ 
êâàðòèðè 

486404
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UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 03.00 Енеїда 
06.30 М/ф «Лис i Дрiзд» 
06.40 М/ф «Найголовнiший 
горобець» 
06.50 М/ф «Чарiвнi окуляри» 
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
02.25, 05.25 Новини 
07.05, 08.05, 12.00, 13.10, 
18.20 Суспiльна студiя 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.25, 00.30, 02.50, 
05.50 Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.25 Д/ц «Дикi тварини» 
17.25 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
18.55 Д/ц «Незвiданий океан» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.35 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
23.30 Перша шпальта 

1+1 
05.35, 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, 03.45 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
13.15, 14.15, 14.50 «Сiмейнi 
мелодрами» 
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l  
20.45, 21.45, 22.45 Т/с «З ким 
поведешся...» s  
23.45, 02.40 Т/с «Кухня» 

IНТЕР 
06.05, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.05, 18.00, 19.00, 03.30 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
12.25 Х/ф «Французький 
жиголо» l  
14.10 Х/ф «Весiльний переполох» 
16.10 «Чекай на мене. Україна» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа» s  

ICTV 
05.00 Еврика! 
05.05 Служба розшуку дiтей 
05.10 Громадянська оборона 
06.00 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Анти-зомбi 
11.40, 13.15, 01.50 Х/ф «Вбити 
Гюнтера» l  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 16.15 Х/ф «Безмежний 
обрiй» s  
16.50 Х/ф «Напролом» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Бiльше нiж правда 
21.25 Т/с «Пес» s  
22.45 Свобода слова 

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 Х/ф «Хлопцi будуть в 
захватi» s  
12.20 Х/ф «Озброєнi i 
небезпечнi» s  
17.00, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «Тварина» 
22.50 Х/ф «Чоловiк за 
викликом» s  
00.40 Х/ф «Шалений Будапешт» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.05 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.55 Т/с «Жiночий лiкар» s  
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 «В полонi у 
минулого» l  

СТБ 
05.40 Т/с «Комiсар Рекс» 
09.15 «Битва екстрасенсiв.
Таємницi екстрасенсiв» s  
13.20, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.40, 18.05 Т/с «Слiд» s  
19.00 «Детектор неправди» s  
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри 
все» s  
23.10 Т/с «Майор i магiя» s  

НTН 
05.00, 04.50 «Top Shop» 
05.15 Х/ф «Дезертир» s  
06.55, 16.50, 03.05 
«Випадковий свiдок» 
07.25 Х/ф «Золоте теля» 
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 
02.35 «Свiдок» 
12.50 «Таємницi свiту» 
14.45, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s  
18.20 «Свiдок. Агенти» 
23.45 Х/ф «Схованка» s  

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 
Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 22.45 Сiмейка У 
09.45, 23.45 Одного разу в 
Одесi 
10.45 Танька i Володька 
11.15 Казки У 
11.45 Країна У 
12.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
15.15 СуперЖiнка 
17.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
18.15 Т/с «Батько рулить» 
21.15 Х/ф «Гарфiлд» 
00.45 Казки У Кiно 

UA:ВIННИЦЯ 
08.05 Ранок на Суспiльному 
08.55 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.00, 19.50, 20.55 ЕкоЛюди 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.30 Культ.Особистостi 
10.45 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Документальний цикл 
«Супер - чуття» 
13.05 Д/п «Планета iнновацiй» 
1с. Глобальне потеплiння 
13.30 Лайфхак українською 
13.50, 13.55 Пiщана казка 
14.00 М/ф «Горщик смiхотун» 
14.10 М/ф «Iванко та воронячий 
цар» 
14.20 М/ф «Як козаки кулiш 
варили» 
14.30 М/ф «Кривенкь качечка» 
14.40 М/ф «Казка про 
жадiбнiсть» 
14.50 М/ф «Велика подорож» 
15.00, 16.10, 17.10 Суспiльна 
студiя 
16.00 Новини з UA ПЕРШОГО 
17.00, 20.40 ТНВ 
18.05 Країна пiсень 
18.40 Невiдомi Карпати 
18.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
20.05 В Українi 
21.00 На схiдному фронтi 
21.30 Задача з зiрочкою 
21.35 Шерифи для нових 
громад 
21.40 Освiтнi лекцiї «Форуму 
iнклюзивностi», вип 1 
Самойленко 
22.00 Телевiзiйний серiал 
«Iсторiї великого кохання» 

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 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.00, 19.00 «Новини» 
16.15 «Дива природи» 
18.40 «Особливий випадок» 
19.30 «На часi» 
20.10 т/с «Уряд» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 10.55, 03.15 
Енеїда 
06.30 М/ф «Парасолька на 
полюваннi» 
06.40 М/ф «Хто в лiсi хазяїн?» 
06.50 М/ф «Кривенька качечка» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.05, 02.25, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
18.20 Суспiльна студiя 
09.30, 22.00 Т/с «Посольство» s  
11.25 Телепродаж 
13.00 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
Iндивiдуальна гонка 15 км, 
жiнки 
15.10, 21.35, 00.40, 03.00, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.25 Д/ц «Дикi тварини» 
17.25 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.55, 00.55, 03.10, 05.55 
Спорт. Аспект 
23.30 #ВУКРАЇНI 

1+1 
05.35, 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, 03.40 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
13.15, 14.15, 14.50 «Сiмейнi 
мелодрами» 
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l  
20.45, 21.45 Т/с «З ким 
поведешся...» s  
22.45, 02.50 Т/с «Кухня» 

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 
2» l  
12.25 Т/с «Колекцiя» 
14.35, 15.30 «Речдок» 
16.25 «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 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.05 Бiльше нiж правда 
11.05 Х/ф «Правило бою» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10, 21.25 Т/с «Пес» s  
15.30, 16.15 Х/ф «Зворотна 
тяга» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська оборона 
Прем’єра 
22.30 Т/с «Розтин покаже-2» 
16+ Прем’єра 
23.40 Х/ф «Спадок Борна» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35, 15.00 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.00 Х/ф «А ось i Поллi» s  
12.50 Кохання на виживання s  
17.00, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «Однокласники» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.05 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.55 Т/с «Жiночий лiкар» s  
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 «В полонi у 
минулого» l  
23.10, 02.15 Т/с «Щоб побачити 
веселку» s  
01.45 Телемагазин 
03.55 Реальна мiстика 

СТБ 
09.25 «Битва екстрасенсiв.
Таємницi 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 «Щаслива попри 
все» s  

НTН 
07.55, 16.50, 03.05 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
23.15, 02.35 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Один шанс iз тисячi» 
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.50 «Свiдок. Агенти» 
14.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s  
18.20 «Будьте здоровi» 
23.45 Т/с «Вавилон-Берлiн» s  
01.35 «Таємницi 
кримiнального свiту» 
03.35 «Речовий доказ» 
04.05 «Легенди бандитської 
Одеси» 

TET 
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 
Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 22.45 Сiмейка У 
09.45, 23.45 Одного разу в 
Одесi 
10.45, 00.45 Казки У Кiно 
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить» 
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
13.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
15.15 СуперЖiнка 
21.15 Х/ф «Гарфiлд 2» 
01.15 Рятiвники 
02.30 Теорiя зради 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50, 18.05 Країна пiсень 
10.10, 19.50 ЕкоЛюди 
10.30 Культ.Особистостi 
10.45 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Документальний цикл 
«Супер - чуття» 
13.05 Д/п «Планета iнновацiй» 
2с. Енергiя вiтру 
13.30 Лайфхак українською 
13.50, 13.55 Пiщана казка 
14.00 М/ф «Двоє справедливих 
курчат» 
14.10 М/ф «День коли щастить» 
14.20 М/ф ««Iстрiя одного 
поросятка 
14.30 М/ф «Козлик та ослик» 
14.40 М/ф «Бегемот та сонце» 
14.50 М/ф «Дощику, дощику, 
припусти» 
15.00, 16.10, 17.10 Суспiльна 
студiя 
16.00 Новини з UA ПЕРШОГО 
17.00, 20.40 ТНВ 
18.40, 21.40 Буковинськi 
загадки 
18.45 Край пригод 
20.05 В Українi 
21.00 На схiдному фронтi 
21.30 Задача з зiрочкою 
21.35 Еко-люди 
21.45 Пишемо iсторiю 
21.55 Д/ф «Вибiр» 

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 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Дива архiтектури» 
17.05 «Свiт тварин» 
18.30 «Життя у цифрi» 
18.40 «Ульотне вiдео» 
20.10 т/с «Уряд» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 10.55, 03.15 
Енеїда 
06.30 М/ф «Ниточка та кошеня» 
06.40 М/ф «Чому зникла шапка-
невидимка» 
06.50 М/ф «Про кiшку, яка упала 
з неба» 
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  
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.40, 03.00, 
05.45 Спорт 
15.25 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
Iндивiдуальна гонка 20 км, 
чоловiки 
17.15 Погода 
17.20 #ВУКРАЇНI 
18.55, 20.25 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
19.30 Д/ц «Супер - чуття» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.55, 00.55, 03.10, 05.55 
Спорт. Аспект 
23.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  

1+1 
05.35, 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, 03.45 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
13.00, 14.15 «Мiняю жiнку» 
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l  
20.45, 21.45 Т/с «З ким 
поведешся...» s  
22.45, 02.45 Т/с «Кухня» 

IНТЕР 
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 
2» l  
12.25 Т/с «Колекцiя» 
14.35, 15.30 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.20 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа» s  
23.50 Т/с «Згадати молодiсть» l  

ICTV 
05.35, 10.10, 01.40 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
11.45, 13.10 Х/ф «Слiпа лють» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 21.25 Т/с «Пес» s  
15.00, 16.25 Т/с «Розтин 
покаже-2» s  
16.40 Х/ф «Страшили» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
Прем’єра 
22.20 Т/с «Розтин покаже-2» 
16+ Прем’єра 
23.30 Х/ф «Джейсон Борн» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35, 15.00 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.00 Х/ф «Вiн, я i його друзi» s  
13.10 Кохання на виживання s  
17.00, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «Однокласники 2» 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 
10.55 Т/с «Жiночий лiкар» s  
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 «В полонi у 
минулого» l  
23.10, 02.10 Т/с «День Святого 
Валентина» l  

СТБ 
09.30 «Битва екстрасенсiв.
Таємницi 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 «Щаслива попри 
все» s  
23.10 Т/с «Майор i магiя» s  

НTН 
07.55, 16.50, 03.00 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
23.15, 02.30 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Хронiка пiкiруючого 
бомбардувальника» 
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.50 «Легенди карного 
розшуку» 
14.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s  
18.20 «Вартiсть життя» 
23.45 Т/с «Вавилон-Берлiн» s  

TET 
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 
Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 23.00 Сiмейка У 
09.45, 00.00 Одного разу в 
Одесi 
10.45, 01.00 Казки У Кiно 
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить» 
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
13.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
15.15 СуперЖiнка 
21.15 М/ф «Монстри проти 
прибульцiв» 

UA:ВIННИЦЯ 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.30 ЕкоЛюди 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Документальний цикл 
«Супер - чуття» 
13.05 Д/п «Планета iнновацiй» 
3с. Альтернативна енергiя 
13.30 Кiношкола вдома 
13.35 Лайфхак українською 
13.50 Пiщана казка 
13.55 М/ф «Як козаки наречених 
виручали» 
14.10 М/ф «Котигорошко» 
14.20 М/ф «Найсправжнiсiнька 
пригода» 
14.30 М/ф «Дострибни до 
хмаринки» 
14.40 М/ф «Як i песик i кошеня 
мили пiдлогу» 
14.50 М/ф «Маленкий великий 
пес» 
15.00, 16.10, 17.10 Суспiльна 
студiя 
16.00 Новини з UA 
ПЕРШОГО 
17.00, 20.40 ТНВ 
18.05 Країна пiсень 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Недалечко 
19.50 Освiтнi лекцiї «Форуму 
iнклюзивностi» вип 5 Яскевич 
20.05 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.00 В Українi 
21.30 Задача з зiрочкою 
21.35 Еко-люди 
21.40 Буковинськi загадки 
21.45 Пишемо iсторiю 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
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 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Дива тваринного свiту» 
17.05 «Твоє життя» 
18.40 «Територiя рiшень» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 10.55, 03.15 
Енеїда 
06.30 М/ф «Чого в лiсi не буває» 
06.40 М/ф «Паперовий змiй» 
06.50 М/ф «Як метелик вивчав 
життя» 
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  
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.40, 03.00, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.10 Бiатлон. Чемпiонат 
свiту. Одиночна змiшана 
естафета 
17.05 Мiста та мiстечка 
17.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
18.55 Д/ц «Супер - чуття» 
19.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
21.55, 00.55, 03.10, 05.55 
Спорт. Аспект 
23.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях 

1+1 
05.35, 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, 03.45 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
13.00, 14.15 «Одруження 
наослiп» 
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l  
20.45 Т/с «З ким поведешся...» s  
21.45 «Право на владу 2021» 

IНТЕР 
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.05 Т/с «Мене звати 
Мелек 2» l  
12.25 Т/с «Колекцiя» 
14.35, 15.30 «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  

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 02.25 Секретний фронт 
11.55, 13.15 Х/ф «Вуличний 
боєць» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 21.25 Т/с «Пес» s  
15.20, 16.15 Т/с «Розтин 
покаже-2» s  
16.50 Х/ф «Смокiнг» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi Прем’єра 
22.30 Т/с «Розтин покаже-2» 
16+ Прем’єра 
23.40 Х/ф «Законослухняний 
громадянин» n  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35, 15.00 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.10 Х/ф «Тварина» 
13.00 Кохання на виживання s  
17.00, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «Джексi» s  
22.50 Х/ф «Третiй зайвий 2» n  
01.00 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, 03.50 Зiрковий шлях 
10.55 Т/с «Жiночий лiкар» s  
13.40, 15.30 Агенти 
справедливостi l  
17.00 Т/с «Виходьте 
без дзвiнка 4» l  
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20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «В полонi у 
минулого» l  
23.10 Слiдами 

СТБ 
09.25 «Битва екстрасенсiв.
Таємницi 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 «Один за всiх» s  
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри 
все» s  
23.10 Т/с «Майор i магiя» s  

НTН 
05.50 «Страх у твоєму домi» 
07.50, 16.50, 03.05 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
23.15, 02.35 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Нiчний мотоциклiст» 
10.30, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.50 «Вартiсть життя» 
14.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s  
18.20 «Правда життя» 
23.45 Т/с «Вавилон-Берлiн» s  
01.35 «Таємницi 
кримiнального свiту» 

TET 
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 
Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 23.00 Сiмейка У 
09.45, 00.00 Одного разу в 
Одесi 
10.45, 01.00 Казки У Кiно 
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить» 
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
13.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
15.15 СуперЖiнка 
21.15 М/ф «Вартовi легенд» 
01.30 Рятiвники 
02.45 Теорiя зради 
03.30 Щоденники Темного s  
04.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45, 18.05 Країна пiсень 
10.10, 19.50, 21.35 ЕкоЛюди 
10.30 Культ.Особистостi 
10.45 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Документальний цикл 
«Супер - чуття» 
13.05 Д/п «Планета iнновацiй» 
4с. У пошуках майбутнього 
комунiкацiй 
13.30 Лайфхак українською 
13.50 Пiщана казка 
13.55 М/ф «Як Козаки На Весiллi 
Гуляли» 
14.10 М/ф «Чудасiя» 
14.20 М/ф «Лисичка з 
качалочкою» 
14.30 М/ф «Iвасик Телесик» 
14.40 М/ф «Що на що схоже» 
14.50 М/ф «Про порося ,яке 
вмiло грати в шашки» 
15.00, 16.10, 17.10 Суспiльна 
студiя 
16.00 Новини з UA ПЕРШОГО 
17.00, 20.40 ТНВ 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Street Схiд 
20.05 Крим .Реалiї 
21.00 В Українi 
21.30 Задача з зiрочкою 
21.45 Земля, наближена до 
неба 
22.00 Д/ф «Веронськi скарби» 

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 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Територiя рiшень» 
16.30 «Лiцеїст» 
18.40 «Зворотнiй зв’язок» 
20.10 т/с «Уряд» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.30 М/ф «Iсторiя про дiвчинку, 
яка наступила на хлiб» 
06.40 М/ф «Кульбаба - товстi 
щоки» 
06.50 М/ф «Цап та Баран» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.30, 
02.25, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20, 01.35 Суспiльна 
студiя 
09.30 Т/с «Посольство» s  
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.25 Д/ц «Дикi тварини» 
17.25 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Супер - чуття» 
19.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
21.55, 05.55 Спорт. Аспект 
22.00 Д/ф «Майдан» 

1+1 
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, 04.00 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.25, 12.20 «Життя вiдомих 
людей» 
13.00, 14.15, 22.15 «Жiночий 
квартал» 
14.50 «Вечiрнiй квартал» 
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l  
20.15 «Лiга смiху 2021» 
23.30 Х/ф «Кiборги» l  

IНТЕР 
05.30 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2» l  
12.25 Т/с «Колекцiя» 
14.35, 15.30, 00.30 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 01.30 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Шерлок» s  

ICTV 
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 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15 Х/ф «Супер 8» s  
15.30, 16.15 Х/ф «Людина зi 
сталi» s  
18.45 Факти. Вечiр 
22.55 Скетч-шоу «На трьох-9» 
16+ Прем’єра 
00.30 Чорнi тiнi Майдану. 
Спецпроєкт 
01.45 Острiв небайдужих. 
Спецпроєкт 
02.25 Т/с «Володимирська, 
15» s  

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 Хто проти блондинок l  
16.40 Х/ф «Шпигунка» s  
19.00 Х/ф «Пiймай шахрайку, 
якщо зможеш» s  
21.20 Х/ф «Краля» s  
23.50 Х/ф «Солодкий листопад» 
02.30 Служба розшуку дiтей 
02.35 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 «Бiйся своїх бажань» 
14.45, 15.30 Т/с «Формула 
щастя» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 

00.00 Фiльм-вистава 
«Номери» l  
02.00 Телемагазин 
02.30 Реальна мiстика 
04.10 Т/с «Виходьте 
без дзвiнка 4» l  

СТБ 
05.40 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.20, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.15, 22.50 Т/с «Мама» 

НTН 
05.50 «Страх у твоєму домi» 
07.55, 17.25, 03.10 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
23.15, 02.40 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Тi, що зiйшли з 
небес» 
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.50 «Правда життя» 
14.45, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s  
16.50 «Нашi права» 
18.20 «Таємницi свiту» 
23.45 Т/с «Вавилон-Берлiн» s  
01.40 «Таємницi 
кримiнального свiту» 
03.40 «Речовий доказ» 
04.10 «Легенди бандитського 
Києва» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 
Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 23.15 Сiмейка У 
09.45 Одного разу в Одесi 
10.45 Казки У Кiно 
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить» 
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
13.15, 16.15 4 весiлля 
14.15, 23.45 Панянка-селянка 
15.15 СуперЖiнка 
21.15 Х/ф «Пiдлiтки - мутанти: 
черепашки-нiндзя» s  
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Обличчя 
10.30 Культ.Особистостi 
10.45 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Документальний цикл 
«Супер - чуття» 
13.05 Д/п «Планета iнновацiй» 
5с. Роботи 
13.30 Кiношкола вдома 
13.35 Лайфхак українською 
13.50 Пiщана казка 
13.55 М/ф «Колосок» 
14.00 М/ф «Курча в клiтиночку» 
14.10 М/ф «Найменший» 
14.20 М/ф «Неслухняна мама» 
14.30 М/ф «Ниточка та кошеня» 
14.40 Мултфiльм «Капiтошко» 
14.50 М/ф «Лiтачок Лiп» 
15.00, 16.10, 17.10 Суспiльна 
студiя 
16.00 Новини з UA ПЕРШОГО 
17.00, 20.40 ТНВ 
18.05 Країна пiсень 
18.40 Буковинськi 
загадки 
18.50 Шукачi пригод 
19.50 ЗмiниТи 
20.05 На схiдному фронтi 
21.00 В Українi 
21.30 Задача з зiрочкою 
21.35 Люди Є 
21.45 Роздивись 
21.55 Пишемо iсторiю 
22.05 Д/п «Замiнованi 
вiрнiстю» 

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 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Цiкаво.сом» 
16.45 «Свiт тварин» 
18.30 «Свiт кiно» 
20.10 т/с «Уряд» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 06.00 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.00, 02.05, 03.30, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
07.30 М/ф «Велика подорож» 
07.40 М/ф «Залiзний вовк» 
07.50 М/ф «Iсторiя одного 
поросятка» 
08.05, 23.05 Д/ф «Операцiя 
Крим» 
09.05 Д/п «Чорнi тiнi 
Майдану» 
10.00, 19.55 Д/ф «Жiнки 
Майдану (Жiночi обличчя 
революцiї)» l  
11.10, 12.01, 21.25 Д/п 
«Генерацiя Майдану. Рiк 
революцiї та вiйни» 
12.00 Хвилина мовчання: День 
Героїв Небесної Сотнi 
12.40 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
Естафета 4х6 км., жiнки 
14.10 Майдан. Шiсть лiтер 
нашої свободи 
15.20 Телепродаж 
15.55 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
Естафета 4х7,5 км., чоловiки 
17.25 Д/ф «Майдан» 
00.25, 02.00, 02.30, 03.55, 
05.30 Погода 
00.25 Д/ф «Перехрестя Балу» l  
01.30, 05.00 #ВУКРАЇНI 
03.55 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю» l  

1+1 
06.00 «Життя вiдомих людей» 
06.30 Х/ф «Кiборги» l  
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Свiт навиворiт» 
18.20 «Свiт навиворiт - 12 . 
Пакiстан» 
19.30, 04.15 ТСН 
20.30 Х/ф «Близько до серця» s  
00.30 «Iгри приколiв» 

IНТЕР 
05.25 «Орел i Решка. 
Курортний сезон» 
06.05 «Україна вражає» 
06.55 Х/ф «Розправ крила» 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 Х/ф «Ми жили по 
сусiдству» 
12.35 Х/ф «Мачуха» 
14.20 Х/ф «З тобою i без тебе...» 
16.00 Х/ф «Єдина» 
17.50, 20.30 Т/с «Пристрастi по 
Зiнаїдi» l  
20.00 «Подробицi» 
22.50 Т/с «Не було б щастя» 
02.40 «Навколо М» 
04.20 М/ф «Мауглi» 

ICTV 
04.50 Скарб нацiї 
05.00 Еврика! 
05.05 Факти 
05.35 Чорнi тiнi Майдану. 
Спецпроєкт 
06.35 Острiв небайдужих. 
Спецпроєкт 
07.25 Секретний фронт 
08.05, 10.20, 12.30, 13.00 Т/с 
«Пес» s  
09.15, 11.25, 01.40 Т/с «Таємнi 
дверi» s  
12.45 Факти. День 
17.00 Х/ф «Кобра» s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Втеча з 
Шоушенка» s  
22.00 Х/ф «Зелена миля» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
07.10, 05.40 Kids» Time 
07.15 Х/ф «Єлена Троянська» 
11.00 Х/ф «Троя» s  
14.10 Х/ф «Титаник» 
18.10 Х/ф «Охоронець» 
21.00 Х/ф «Легенда про 
Тарзана» l  
23.20 Х/ф «Повернення в 
Блакитну лагуну» 
01.20 Варьяти l  
02.20 Зона ночi 
05.45 М/ф «Килим-лiтак» 

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.30 Т/с «Виходьте 
без дзвiнка 4» l  
10.40 Т/с «Iз минулого з 
любов’ю» l  

14.50, 15.20 Т/с «Кошик для 
щастя» l  
20.00 Головна тема 
21.00 Шоу «Маска» 
23.00, 02.15 Т/с «Тест на любов» 
01.45 Телемагазин 

СТБ 
04.00, 10.50 Т/с «Щаслива попри 
все» s  
07.55 «Неймовiрна правда про 
зiрок» 
14.55 Т/с «Мама» 
19.00 «МастерШеф 
Професiонали» l  
23.00 Х/ф «Привид» s  

НTН 
06.00 Х/ф «Гу-га» 
08.30 Х/ф «Особливо важливе 
завдання» 
11.10 Т/с «Вогнем i мечем» 
15.25, 02.30 «Випадковий 
свiдок» 
18.00 «Крутi 90-тi» 
19.00, 02.05 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Балада про 
доблесного лицаря Айвенго» 
21.00 Х/ф «Порятунок» s  
22.50 Х/ф «Новий кулак лютi» s  
00.25 «Реальнi злочинцi» 
02.35 «Речовий доказ» 
03.05 «Правда життя» 
03.55 «Легенди бандитського 
Києва» 

TET 
09.20 Х/ф «Легенда про 
русалку» 
11.05 Х/ф «Блакитна свiчка» 
12.15 Х/ф «Зорянi таляри» 
13.25 Х/ф «Король 
Дроздобород» 
14.35 Х/ф «Рапунцель» 
15.45 М/ф «Вартовi легенд» 
17.30 М/ф «Монстри проти 
прибульцiв» 
19.15 Х/ф «Хронiки Нарнiї: 
Пiдкорювач Свiтанку» 
21.25 Х/ф «Тихе мiсце» s  
23.10 Х/ф «Схiд темряви» s  
00.55 Одного разу в Одесi 
01.25 Казки У Кiно 
02.10 Панянка-селянка 
03.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини з UA 
ПЕРШОГО 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Пишемо iсторiю 
09.15 Сьогоднi. Головне 
09.50, 19.15 Обличчя 
10.30 На схiдному фронтi 
11.05 Д/п «Революцiя гiдностi. 
Майдан» 
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ 
12.01, 18.00 Документальна 
передача «Чорнi тiнi Майдану» 
13.00 Д/ф «Тi, що вiрнi» 
13.55, 15.45 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
14.05 Кiношкола вдома 
14.20, 15.30 Пiщана казка 
14.25 М/ф «Подарунок» 
14.35 М/ф «Велика подорож» 
14.45 М/ф «Казка про доброго 
носорога» 
14.55 М/ф «Ватажок» 
15.05 М/ф «Дерево i кiшка» 
15.15 М/ф «Хлопчик з 
вуздечкою» 
15.25 М/ф «Дiвчинка та зайцi» 
16.05 Д/ф «Справа «Рифи» 
19.00 Культ особистостi 
19.50 Документальна 
передача «Генерацiя Майдану. 
Рiк революцiї та вiйни» 
21.15 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 

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» 
20.30 «Постфактум» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 02.25, 05.00 
Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
23.55, 02.00, 03.30, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
07.30 М/ф «Дострибни до 
хмаринки» 
07.40 М/ф «Знахiдка» 
07.50 М/ф «Казка про богиню 
Мокошу» 
08.15, 00.20, 01.55, 02.25, 
03.55, 05.30 Погода 
08.20, 17.40 Д/ц «Дикi 
тварини» 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.25 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
Мас-старт 12,5 км, жiнки 
14.25 Телепродаж 
15.00 Країна пiсень 
16.10 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
Мас-старт 15 км, чоловiки 
17.05 Студiя «Бiатлон» 
17.25 Мiста та мiстечка 
18.15 Д/ц «Незвiданий океан» 
19.25 Д/с «Масштабнi 
iнженернi помилки» 
20.20 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.25 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
22.00 Х/ф «Лiсова пiсня» 
00.20 00.20 
00.30 Д/ф «З України до 
Голлiвуду» 
03.55 Д/ф «Вибiр» 

1+1 
05.00, 19.30 ТСН: «ТСН-
Тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-забава» 
09.30, 01.15 «Свiт навиворiт» 
17.00 «Позивний «Iталiєць». 
Iсторiя Вiталiя Маркiва» 
18.05 «Таємницi великих 
українцiв. Роксолана» 
21.00 «Голос країни 11» 
23.10 Х/ф «Кон о» s  

IНТЕР 
05.25 Х/ф «З тобою i без тебе...» 
07.00 Х/ф «Пригоди Ремi» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше 
життя» 
12.50 «Орел i Решка. На краю 
свiту» 
13.30 Т/с «Речдок. Особиста 
справа» s  
18.00 Т/с «Детектив Ренуар» l  
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Т/с «Шерлок» s  
01.35 «Речдок» 

ICTV 
06.25 Анти-зомбi 
07.25 Секретний фронт 
08.20 Громадянська оборона 
09.20 Т/с «Розтин покаже-2» s  
12.00, 13.00 Х/ф «Зелена 
миля» s  
12.45 Факти. День 
15.55 Х/ф «Втеча з 
Шоушенка» s  
18.45 Факти тижня 
21.20 Х/ф «Рембо-5: Остання 
кров» s  
23.10 Х/ф «Рембо-4» s  
00.50 Т/с «Таємнi дверi» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
07.40, 09.20 Kids» Time 
07.45 Х/ф «Помста 
пухнастих» 
09.25 Х/ф «Повернення в 
Блакитну лагуну» 
11.20 М/ф «Тарзан» 
13.20 Х/ф «Могутнiй Джо Янг» 
15.40 Х/ф «Легенда про 
Тарзана» l  
17.50 Х/ф «Книга джунглiв» 
19.50 Х/ф «Мумiя» s  
22.00 Х/ф «Константин» n  

УКРАЇНА 
06.50 Реальна мiстика 
07.20 Т/с «Виходьте 
без дзвiнка 4» l  

09.20 Т/с «В полонi у 
минулого» l  
17.00, 21.00 Т/с «Намалюй менi 
маму» l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.15 Т/с «Хiрургiя. 
Територiя кохання» l  
01.45 Телемагазин 
03.10 Гучна справа 
03.55 Агенти справедливостi l  

СТБ 
04.55 Х/ф «Баламут» 
06.25 Х/ф «Три плюс два» 
08.10 «МастерШеф 
Професiонали» l  
12.05 «Хата на тата» l  
15.05 «СуперМама» 
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  
23.25 «Таємницi ДНК» s  

НTН 
05.15 Х/ф «Посилка для 
Свiтлани» 
06.30 «Будьте здоровi» 
07.05 «Україна вражає» 
08.50 Т/с «Вогнем i мечем» 
12.55 Х/ф «Балада про 
доблесного лицаря Айвенго» 
14.35 Х/ф «Кохана жiнка 
механiка Гаврилова» 
16.05 Х/ф «Невиправний брехун» 
17.35 Х/ф «Порятунок» s  
19.10 Х/ф «Iнтердiвчинка» s  
22.00 Х/ф «Грiнго» n  
00.00 Х/ф «Новий кулак лютi» s  

TET 
10.40 Х/ф «Пастушка» 
11.50 Х/ф «Хронiки Нарнiї: 
Пiдкорювач Свiтанку» 
14.00 Х/ф «Пiдлiтки - мутанти: 
черепашки-нiндзя» s  
16.00 Х/ф «Гарфiлд 2» 
17.30 Х/ф «Гарфiлд» 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
23.30 Х/ф «Тихе мiсце» s  

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини з UA ПЕРШОГО 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Д/с «Дика прогулянка» 
08.55 Новини ( з UA 
ПЕРШОГО) 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.35 Вiдтiнки України 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 М/ф «Як козаки у футбол 
грали» 
14.40 М/ф «Повертайся 
Капiтошко» 
14.50 М/ф «Як i песик i кошеня 
мили пiдлогу» 
15.00 Пiщана казка 
15.05 Додолики 
15.20 М/ф «Колосок 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.05 Освiтнi лекцiї «Форуму 
iнклюзивностi» 
16.25 Разом 
16.55 Х/ф «Поруч з Iсусом:Хома» 
18.30 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Обличчя 
19.45 На схiдному фронтi 
20.50 Плiч-о-плiч 
21.00 Д/с «Секрети iсторiї. 
Портрети» 7с , Марiя Медiчi: 
жага влади 

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» 
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ОВЕН 
Вам вдасться опинитися 
в потрібний час в потрібному 
місці, і саме завдяки цьому 
в особистому житті настануть 
кардинальні зміни.

ТЕЛЕЦЬ 
Може так статися, що весь 
ваш час буде присвячений 
роботі. Так що не виключений 
службовий роман. До речі, 
він може принести чимало 
яскравих вражень.

БЛИЗНЮКИ 
У ваших стосунках зараз дуже 
сприятливий час. Ви стали 
ближче і ніжніше одне до од-
ного, навчилися довіряти 
партнеру і не ображатися че-
рез дрібниці. Зірки говорять: 
це кохання!

РАК 
Якщо у ваших стосунках з коха-
ною людиною вас щось не вла-
штовує, то тепер саме час для 
того, щоб обговорити назріле 
питання. Знайдіть компроміс, 
не забудьте про ніжні слова, 
вони важливіше критики.

ЛЕВ 
В особистому житті вас може 
очікувати приємний подару-
нок. Стосунки, що похитну-
лися, можна буде поправити, 
якщо не встигли розвинутися, 
просунуться значно вперед. 

ДІВА 
Звільніть особисто для себе 
необхідний час, інакше ваша 
втома і невдоволення собою 
загрожують відбитися на коха-
ній людині. В суботу ви можете 
стати центром уваги, ловлячи 
на собі захоплені погляди.

ТЕРЕЗИ 
Тиждень сприятливий для 
нових знайомств. Не бійте-
ся оригінальності і флірту, 
це тільки піде на користь. 
Середа — складний день, вам 
знадобиться вся ваша дипло-
матія, щоб не наламати дров. 

СКОРПІОН 
Почуття до коханої людини 
розпалюються все сильніше. 
І вам не потрібно їх ховати. 
Вам не просто комфортно ра-
зом, ви робите одне одного 
сильнішими і щасливішими. 

СТРІЛЕЦЬ 
Романтичні стосунки цього 
тижня дуже важливі. Але 
остерігайтеся спокуси задиви-
тися на кого-небудь іншого, 
будь-яка дрібниця загрожує 
розбудити вулкан ревнощів і 
зруйнувати ваше щастя.

КОЗЕРІГ 
У середу може відбутися 
важлива зустріч або фатальна 
сварка. Будьте стриманіші 
в прояві почуттів. І перш ніж 
щось вирішити, продумайте 
все, навіть незначні дрібниці. 

ВОДОЛІЙ 
Бережіть кохану людину і 
намагайтеся більше створю-
вати і перебудовувати, ніж 
руйнувати. І бережіть своє 
щастя від чужих очей.

РИБИ 
Ваші давні стосунки загрожують 
зійти нанівець. Ви усвідомлюєте 
різницю поглядів на життя, та 
й побут, схоже, вбиває почуття. 
Чи варто триматися за те, що 
стало всього лише звичкою?

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 10-16 ЛЮТОГО

НАТАЛІЯ ІШКОВА, 

ПСИХОТЕРАПЕВТ, СЕКСОЛОГ, 

ПСИХОЛОГ:

— Геніальні самці — це дові-
чний абонемент до психоте-
рапевта. Вони відразу бачать 
слабкі і сильні сторони дам. 
Вони вдало конфігурують своє 

спілкування під партнерку. І якщо вам такий 
зустрінеться, жінки, бережіть їх… це найкрутіші 
емоції в житті! Незабутній досвід гарантую.
Ну а далі, пані, біжіть від таких мачо до пси-
хотерапевта, в бібліотеку, в спортзал! Бережіть 
ваші роки! В кращому випадку — видряпаєтеся 
самі, завдяки вашим сильним якостям. У гіршо-
му — невроз і «Здрастуйте, Наталя!» Я чекаю.
Нарциси — мій улюблений тип в дослідженні, 
вони як уповільнена бомба. А що буде далі? 
Далі ці кумедні хлопці своїми навичками і та-
лантами в маніпулюванні заженуть в психоло-
гічну безвихідь, знищуючи вашу самооцінку. 
Ось такий буде кінець, тим «супер емоціям» 
на початку.
Якщо ви не в темі психологічних ігор і маніпу-
ляцій, знайте: зачіпить вас на перший же гачок 

і буде вас тягати і розмазувати, а вихід — рік 
в психотерапії.
Завжди грають на рівні професійні музиканти, 
аналітики, політики. Психопатам просто дано, 
і в цього «дано» є теж обгрунтування. У кожній 
грі є правила, формула і виграш — то, заради 
чого гру розпочато. Здорово це знати зі старту.
Психопати — це теж люди. Просто люди-бінго, 
позбавлені совісті, без почуття жалю, емоційні 
дальтоніки, що приходять в лють, якщо жерт-
ва вислизає, але не втрачають контролю над 
ситуацією.
— Навіщо ти так їх усіх мучиш, відверто бре-
шеш? — питаю я.
— Та так, заради забави…
Брехня, підступність і маніпуляції — природні 
таланти психопатів. Вміння створювати неза-
бутнє враження на старті стосунків — козирний 
туз. Його джокер — емоційна жорстокість, за-
горнута в плащ харизми, гострого інтелекту і 
катастрофічної чарівності. 
У них немає поняття про співчуття до слабких. 
Хто слабкий — той і дурний.
То що ви отримаєте при спілкуванні з таким 
кренделем? Відчуття, що ви в різних реаль-

ностях. Агресивні жарти. Проекції. Переносячи 
власні моральні установки і систему цінностей 
на нього, ви стаєте потенційною жертвою три-
валої експлуатації. Знецінення для стимулю-
вання конкуренції, щоб ви вже пішли в гору і 
з горя спилися, його завойовуючи.
Він так діє для чого? Щоб управляти своїми 
емоціями і уникати інтимності. Прагнення 
до влади. Отримати ваш ресурс, сексуаль-
ний (фінансовий) зиск, ваші зв'язки, є навіть 
унікуми, та хоч поїсти за ваш рахунок. Заради 
нього суб'єкт йде на всі хитрощі. Дати мало, 
розповісти багато, взяти більше.
Зустрічали таких? Я зустрічала, вивчала їх про-
яви, спостерігала за ними, читала про них, 
мала досвід інтерв'ювати таких, лікувала від 
кохань після таких.
Одного разу, в різний час до мене в кабінет 
магічним чином прийшли чотири жінки, «від-
працьовані» одним і тим же чоловіком. Я довго 
не могла зрозуміти, що нас усіх об'єднує? Ім'я! 
До цих пір розбираюся з цим феноменом!
Не витрачайте своє життя на тих, хто зникає 
при труднощах, як птаха з гілки. Життя коротке, 
не розмінюйте його на негідників.

Коментар експерта 

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352 

Íàðöèñè, ÿê ïðàâèëî, äóæå 
äîãëÿíóò³. Îäÿãàþòüñÿ çàâæäè 
ç ãîëî÷êè. Ñòåæàòü çà ìîäîþ 
³ çàâæäè ïðàãíóòü áóòè êðà-
ùèìè â ñâîºìó êîë³: ìàòè 
êðàùèé çà ³íøèõ âèãëÿä, âî-
ëîä³òè ³äåàëüíèìè ÿêîñòÿìè ³ 
ò. ä. Â ãàëàñëèâ³é êîìïàí³¿ íà-
ðöèñè ïîâîäÿòüñÿ ïî-ð³çíîìó. 
Îáîâ'ÿçêîâî áóäå äâ³ êðàéíîñò³: 
àáî â³í áóäå ñåáå ìàêñèìàëüíî 
âèÿâëÿòè ³ âèñòàâëÿòè íàïîêàç 
âñ³ ñâî¿ ïåðåâàãè, àáî âäàñòüñÿ 
äî ïàñèâíîãî çàëó÷åííÿ óâàãè — 
ñèä³òèìå îñòîðîíü ³ ñïîñòåð³ãà-
òèìå çà ïîä³ÿìè ç ïîáëàæëèâèì 
âèãëÿäîì. Íà æèòòºâ³ ïðîáëåìè 
÷îëîâ³êè ç íàðöèñè÷íèìè íà-
õèëàìè ðåàãóþòü òåæ ïî ð³çíî-
ìó, àëå íå áåç êðàéíîù³â. Â³í 
ìîæå ÿê ïîâí³ñòþ çàïåðå÷óâàòè 
íàÿâí³ñòü ïðîáëåì, òàê ³ ïî÷àòè 
àêòèâíî ñêàðæèòèñÿ, ùîá âè-
êëèêàòè ñï³â÷óòòÿ.

Â îñîáèñòîìó æèòò³ íàðöèñè 
ïðîÿâëÿþòü ñåáå íà ïîâíó. Íà-
â³òü ÿêùî äî âàñ êàçêîâî çàëè-
öÿþòüñÿ, íå âàðòî ò³øèòè ñåáå 
³ëþç³ÿìè. ßê ïîêàçóº ïðàêòèêà, 

íàðöèñè íå çäàòí³ ëþáèòè. Âñ³ 
¿õ ñòîñóíêè íàãàäóþòü ãðó â êî-
õàííÿ, àëå íå á³ëüøå. Çà ëþáîâ 
âîíè ñïðèéìàþòü îáîæíþâàí-
íÿ ³ çàõîïëåííÿ ç áîêó ä³â÷èíè. 
Ó ñâî¿é ñóïóòíèö³ âîíè õî÷óòü 
áà÷èòè äîïîâíåííÿ ñâîº¿ âëàñíî¿ 
íåïåðåâåðøåíîñò³. Òîìó ïîðÿä ç 
òàêèì ÷îëîâ³êîì ð³äêî çóñòð³íåø 
íåïðèâàáëèâó ä³â÷èíó.

Ïîêè âîíè çàâîéîâóþòü ïðå-
êðàñíó ïîëîâèíó, âîíè ãîòî-
â³ íà ïîäâèãè ³ øèðîê³ æåñòè. 
Àëå, ÿê ò³ëüêè âîíè îäåðæóþòü 
áàæàíå, âåëèêà éìîâ³ðí³ñòü, ùî 
âîíè ñòàþòü áàéäóæèìè, àáî æ 
â íèõ ïðîêèäàºòüñÿ òèðàí. ßêùî 
òàêèé ÷îëîâ³ê ïðèâ'ÿçóºòüñÿ 
äî ä³â÷èíè, òî éîìó ïîò³ì äóæå 
ñêëàäíî ïåðåæèòè ³ óñâ³äîìè-
òè ðîçðèâ âçàºìèí. ×îìó äðó-
ãà ïîëîâèíêà õî÷å íåçàáàðîì 
âèðâàòèñÿ ç îá³éì³â ñàìîçàêî-
õàíîãî ñàìöÿ? Áî ä³â÷èíó ïî-
÷íóòü äóøèòè òàê³ ñòîñóíêè, ³ 
âîíà íàìàãàòèìåòüñÿ âèðâàòèñÿ ç 
öèõ òåíåò. ªäèíèì áåçáîë³ñíèì 
âèõîäîì ç òàêèõ âçàºìèí áóäå 
ïåðåêîíàòè éîãî â òîìó, ùî âè 
éîãî íå ã³äí³ ³ äîçâîëèòè éîìó 
ñàìîìó ðîç³ðâàòè ñòîñóíêè.

ВІН ПРИВАБЛИВИЙ. Нарцис не обов’язково 
має модельну зовнішність і ідеальні параме-
три. Але в ньому є щось таке, що притягує 
багатьох жінок, змушує їх страждати через 
нього.

ВІРИТЬ У СВОЮ ЗВЕРХНІСТЬ. Такі чоловіки 
завжди вважають, що заслуговують більшого 
в цьому житті, ніж інші. Вони вважають себе 
унікальними геніями і оголошують бойкот 
тим, хто спробує порушити ці переконання.

ЕГОЇСТИЧНИЙ. Нарциса мало турбують по-
треби своєї жінки, він не поважає її почуття, 
але при цьому вимагає ідеального ставлення 
до себе. І плювати, що він завдає багато болю 
своїй дамі, змушує її нервувати і переживати 
через власні витівки.  

ВВАЖАЄ, ЩО ЙОМУ ВСЕ МОЖНА. Він 
може поводитися не шанобливо по відно-
шенню до своєї жінки, ображати і жартувати, 
але з собою не дозволить так обходитися ні 
за що.

ЕМОЦІЙНО НЕДОСТУПНИЙ. Такий персо-
наж може закохатися, але далі поверхневих 
почуттів ця захопленість не зайде. Тому в та-
кому тандемі завжди більше любить жінка. 
А нарцис дозволяє себе любити. Він дуже 
підступний і емоційно скупий. Добрі і ласкаві 
слова від нього навряд чи почуєш. 

НЕ ВМІЄ СПІВПЕРЕЖИВАТИ. Відсутність 
емпатії — типовий симптом нарцисизму. Такі 
люди не можуть ставити себе на місце іншої 
людини, входити в її становище.  

РЕВНИВІ. Патологічно. Жінку вони 
ревнують не тільки до інших чоловіків, 
але і до роботи, захоплень, подруг. Таким 
чоловікам скрізь ввижаються зради. 
Пояснюється все тим, що самі вони завжди 
не проти піти наліво.  

ВІН МАНІПУЛЮЄ. Експлуатувати інших — 
улюблена справа егоїстичних негідників. 
Такий чоловік прекрасно знає, що жінка від 
нього без розуму, тому вертіти нею можна 
як завгодно, ставити умови і ультиматуми, 
загрожувати, що піде від неї, якщо та не буде 
виконувати певні вимоги.  

АГРЕСИВНИЙ. Такий чоловік вкрай емоційно 
нестабільний. Розгін від спокійного і со-
лодкого до жорстокого тирана мінімальний. 
Іноді може здаватися, що в ньому живе дві 
абсолютно різні особистості.  

НЕ СПРИЙМАЄ КРИТИКУ. Критика 
убивчо діє на нарциса і викликає в ньому 
неадекватного агресора. Навіть найбільш 
незначне і невинне зауваження. Воно просто 
руйнує його уявлення про свою унікальність 
і геніальність.

КОХАТИ НАРЦИСА? ТІКАЙТЕ 
ВІД НЕГІДНИКІВ ПОДАЛІ  
Самозакохані  Чоловіки, що нас 
оточують, різні. Є гарні, є розумні, цікаві 
і гідні. Але що робити, коли всіх цих 
якостей у чоловіка надто багато і він їх 
активно виставляє напоказ? Як бути, якщо 
вам трапився самозакоханий нарцис, і що 
варто про нього знати, перш ніж починати 
стосунки з таким персонажем?

ОЗНАКИ 
ЧОЛОВІКА-
НАРЦИСА 
В СТОСУНКАХ



ОВЕН 
У вас з'явиться шанс під-
корити чергову захмарну 
вершину. Правда, при 
цьому список ваших прямих 
обов'язків може поповнити-
ся новими пунктами.

ТЕЛЕЦЬ 
Це майже ідеальний тиж-
день для того, щоб зайня-
тися підготовкою і реаліза-
цією нових проектів в сфері 
бізнесу або інвестицій. 

БЛИЗНЮКИ 
Вас чекають позитивні зміни 
відразу в декількох сферах 
життя. Те, що здавалося 
недосяжним, саме прийде 
вам в руки. Потрібно просто 
вірити і чекати. 

РАК 
Більше розсудливості і 
рішучості, і ви біля бажа-
ної мети. При цьому зірки 
радять: не експериментуйте, 
використовуйте традицій-
ний підхід. 

ЛЕВ 
Захопленість роботою 
завжди похвальна, тільки 
не доводьте себе до ви-
снаження через переван-
таження. Не забувайте про 
домашні справи.

ДІВА 
Ваш переможний наступ 
на кар'єрному поприщі 
продовжиться з потроєною 
силою, але ж ще недавно 
ви не могли й подумати про 
такий значний фронт робіт і 
такі повноваження.

ТЕРЕЗИ 
Не починайте нічого нового, 
а просто приведіть в по-
рядок все старе, позбудь-
теся від поганих думок про 
людей і життя в цілому. 
Постарайтеся не дратуватися 
через дрібниці.

СКОРПІОН 
Цього тижня вас чекає солід-
ний прибуток і цікаві ділові 
пропозиції. Ініціативність 
і рішучість принесуть вам 
матеріальне благополуччя. 

СТРІЛЕЦЬ 
Можливо емоційно на-
пружений тиждень. Всі ваші 
досягнення будуть пов'язані 
з подоланням труднощів. 
Перестаньте думати про 
далеке завтрашнє, живіть 
сьогоденням.

КОЗЕРІГ 
Тиждень обіцяє бути легшим 
попереднього, але три-
вог і хвилювань все одно 
не уникнути. Якщо ви захо-
чете захистити себе від кон-
фліктів, не тільки говоріть, 
але і слухайте, враховуйте 
думку інших. 

ВОДОЛІЙ 
Тиждень досить напруже-
ний, але ви реально побачи-
те плоди своєї праці. Вам 
доведеться розділити ділові 
та особисті стосунки і трохи 
втихомирити свій запал. На-
магайтеся більше діяти, ніж 
говорити.

РИБИ 
Цікава робота буде позитив-
но впливати на ваш настрій. 
Постарайтеся подолати 
гостре бажання побідкатися і 
пожаліти себе. Близькі люди 
допоможуть вам вирішити 
навіть тупикові, на перший 
погляд, питання. 

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2021» ГОРОСКОП
АНДРІЙ ЯРЕМЧУК, ВОДІЙ

Італійський хлопчик 
запитує у батька:
— Можеш сказати мені, 
які жінки найвірніші? 
Брюнетки, руді чи 
блондинки?
— Сиві, синочку мій! Сиві!

***
— Ви на наступній зупинці виходите?
— Так.
— Дуже добре! А то ви встигли вже 
набриднути…

***
Безсоння з ранніми підйомами о четвертій 
ранку — це просто генетично обумовлена   
туга за потребою прокинутися перед 
світанком і піти доїти корову.

***
— Ваню, ти чого такий худий? Ти ж місяць 
в Туреччині був. Тебе там не годували?
— Так розумієш, погана спадковість, 
прискорений метаболізм, туга 
за батьківщиною…
— Бухав?
— Так все включено!

***
Табличку «Левів не годувати» на клітці 
в зоопарку всі читали. І тільки прибиральник 
знає, що зі зворотного боку написано 
«Людей не їсти».

***
Дві подруги:
— Ти чого така похмура з ранку?
— Так сон бридкий приснився…
— Розкажи!
— Та ну…
— Ну розкажи!
— Ну наснилося, що до мене в квартиру 
прийшли Брюс Вілліс і Бред Пітт і почали 
битися через мене з моїм чоловіком.
— Так це ж мрія, а не сон!
— Так, але чоловік їх побив, козел!

***
— Повільна смерть — це довге життя… 
в шлюбі! Стрес, отриманий за рік такого 
життя, рівносильний стресу згорілого 
заживо!
— Зачекайте, а ви точно тамада?

***
Важко бути програмістом. Приходиш 
відпочити до людей в гості, а тобі 
відразу показують домашній комп'ютер і 
просять розібратися з його проблемами. 
У гінекологів так само?

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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РЕКЛАМА

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки 

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

Андроїд-маркета 
або аналогічна)
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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

Маша, 17 років
Май бутній  юрист, люблю фотографуватись та 

зай маюсь танцями. Обожнюю нові знай омства.

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.


