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ПРО П’ЯНКУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

У ДИТЯЧОМУ ТАБОРІ
Головний поліцейський області Іван Іщенко серед  Після викриття застілля вони тікали лісом від
білого дня влаштував бенкет зі своїми заступниками журналістів RIA та погрожували обшуками. Що
в дитячому таборі МВС під «Гостевією»
там відбувалось? І що каже директор табору?
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ДУМКА
Володимир
ГЕВКО
БЛОГЕР

Нападати легше
Íàïàäàòè ëþäè ãîòîâ³ íàáàãàòî îõî÷³øå, àí³æ çàõèùàòè.
Öå ïðåêðàñíî ³ëþñòðóþºòüñÿ ïðè êîæí³ñ³íüêîìó
ìåðåæåâîìó ñêàíäàë³, êîëè
õòîñü ëÿïàº ÿêóñü íåäàëåêó
ô³ãíþ ÷è âèð³øóº ïîñò³áàòèñÿ ç ìîâíîãî çàêîíó. ² ÿêùî
íà âóëèö³ çà òàêèé âèêðèê
éîãî á ìàêñèìóì ïîñëàëè àáî ïîêðóòèëè ïàëüöåì
á³ëÿ ñêðîí³, òî â ìåðåæ³
êàðà â ðàçè ñòðàøí³øà. Òèñÿ÷³ ðîçëþ÷åíèõ êîìåíò³â
³ åìîö³é, çáèâàþòüñÿ ðåéòèíãè ñòîð³íîê, áëîêóþòüñÿ ñòîð³íêè ³ çàêðèâàþòüñÿ
á³çíåñè. Íà÷èñòî ðóéíóºòüñÿ
ðåïóòàö³ÿ â ðåàëüíîìó æèòò³. Ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³
ïîêàðàííÿ äóæå ÷àñòî ïåðåâèùóº çà àäåêâàòí³ñòþ ñàì
çëî÷èí, àëå öå âæå í³êîãî
íå îáõîäèòü.
Êîðèñòóþ÷èñü ëåãê³ñòþ
âèñëîâëåííÿ â ³íòåðíåò³, êîæåí ââàæàº çà íåîáõ³äíå ïðèéòè ³ êîïíóòè. Òàêèì ÷èíîì
ìåðåæåâ³ åêçåêóö³¿ ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ìàñîâå çàáèòòÿ
íàòîâïîì æåðòâè, ÿêà íàâ³òü
íå ìàº çìîãè ÿêîñü çàõèñòèòèñü ÷è ïîÿñíèòè ñâî¿ ä³¿, ÷è
ñâ³é ïîñò àáî êîìåíò. Áóäüÿêèé çëî÷èíåöü ÷è ïðàâîïîðóøíèê ìàº ïðàâî íà çàõèñò
³ àäåêâàòíèé ñóä, àëå ò³ëüêè
íå â ³íòåðíåò³.
Ùî ÿ íå ëþáëþ â ñîöìåðåæàõ — òóò ïðàêòè÷íî âçàãàë³ íåìà ìåõàí³çì³â
ñòðèìóâàííÿ áåçãëóçäî¿
äåñòðóêö³¿ íàòîâïó. ßêùî
òè îñòóïèâñÿ — í³ùî òåáå
íå âðÿòóº. Òóò òè íå ìàºø
ïðàâà íà ïîìèëêó, áî òèñÿ÷³ îáóðåíèõ ³íòåðíåò-âî¿í³â
ó á³ëèõ ïàëüòàõ çð³âíÿþòü
òåáå ç çåìëåþ.
² ëèøå ñîòà ÷àñòèíà ç íèõ
çàõèñòèòü òåáå, êîëè òè ïðàâèé ³ òåáå àòàêóþòü íåñïðàâåäëèâî.

ДЛЯ ВІННИЦІ ХОЧУТЬ КУПИТИ
10 ТУРЕЦЬКИХ АВТОБУСІВ
Міський транспорт  Виконком
міськради 11 лютого дав дозвіл вінницьким
транспортникам на закупівлю 10 автобусів
Otokar. Придбати їх збираються у лізинг,
через «Укргазбанк». До слова, це вже третя
редакція рішення, ухваленого ще торік.
Щоб воно стало остаточним — його мають
схвалити на сесії міськради
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Â³ííèöüêà âëàäà õî÷å äîçâîëèòè
òðàíñïîðòí³é êîìïàí³¿ êóïèòè â ë³çèíã äåñÿòü àâòîáóñ³â Otokar Kent Ñ CNG. Ïðî
öå éäåòüñÿ â ð³øåíí³ âèêîíêîìó
â³ä 11 ëþòîãî.
Ïðè öüîìó öå âæå òðåòÿ ðåäàêö³ÿ ð³øåííÿ, ÿêå óõâàëþâàëè ùå
òîð³ê. Òðàíñïîðòíèêè ìàëè êóïèòè òóðåöüê³ àâòîáóñè â 2020-ìó,
àëå ïëàíè â³äòåðì³íóâàëè, ùîá
ïðîô³íàíñóâàòè ìåäèöèíó ì³ñòà.
Ó ð³øåíí³ ïðîïèñàí³ óìîâè äîãîâîðó, ÿê³ ìè ïîð³âíÿëè ç ïî-

Чому саме турецькі автобуси, а не вітчизняні?
У директора «Вінницької транспортної компанії» Михайла
Луценка запитували раніше,
чому купують турецькі автобуси, а не українські? Тим паче,
що в нас є вітчизняні виробники.
— Немає вітчизняних автобусів довжиною 12 метрів та на газу. Аналогом турецьких автобусів може
бути білоруський МАЗ, але в Otokar
кузов оцинкований та краще витримує агресивну дію піско-соляних
сумішей, якими посипають наші
дороги взимку,— відповів Луценко.
Українським конкурентом «Отокару» в класі 12-метрових міських
автобусів з низьким рівнем під-

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН
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

ïåðåäí³ìè äîçâîëàìè.
Â ïåðø³é ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ, ÿêå
ñõâàëèëè â ëþòîìó 2020-ãî, éäåòüñÿ ïðî çàêóï³âëþ â ë³çèíã äåñÿòè
òóðåöüêèõ àâòîáóñ³â íà çàãàëüíó
ñóìó íå á³ëüøå 72 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Àâàíñ, ÿêèé çîáîâ’ÿçóþòüñÿ
âèïëàòèòè òðàíñïîðòíèêè, ñêëàäàº íå ìåíøå 50% â³ä âàðòîñò³ àâòîáóñ³â. Òåðì³í ë³çèíãó — 2 ðîêè,
â³äñîòêîâà ñòàâêà — 12,5 ð³÷íèõ
ó ãðèâí³. À áðàòè ïîçèêó çáèðàëèñÿ â ÏðèâàòÁàíêó.
Ó äðóã³é ðåäàêö³¿ äîãîâîðó, ÿêèé
óõâàëèëè íàïðèê³íö³ 2020-ãî,
çàãàëüíà ñóìà ë³çèíãó çðîñëà
äî 90 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Àâàíñ —
50% â³ä âàðòîñò³ äåñÿòè ìàøèí.
Çì³íèëè â³äñîòêîâó ñòàâêó, íà ÿêó

логи є тільки модель «Богдан»
А701.15 CNG, що може працювати на стислому метані. Львівський автобусний завод свого часу
розробив автобус ЛАЗ А183 CNG,
який в 2017 році навіть виставляли на виставці «City Trans Ukraine
2017». Повністю низькопідлоговий автобус «Астра» А122, який
зробили у концерні «Еталон», існує тільки у вигляді дизельного
прототипу. Львівський концерн
«Електрон» також нині випускає
тільки дизельний автобус «Електрон» А185, пишуть на сайті traffic.
od.ua, що спеціалізується на тематиці пасажирського транспорту.

Автобус Otokar Kent С CNG працює на стисненому газі.
Він має довжину 12 метрів і зможе перевозити
до 101 пасажира одночасно
ìåð³ÿ ïîãîäèëàñÿ á âçÿòè àâòîáóñè
ó ë³çèíã — 9,7% ð³÷íèõ. Ë³çèíã ç
âèïëàòîþ çà ï’ÿòü ðîê³â çáèðàëèñÿ
áðàòè â «Óêðãàçáàíêó».
Öå ð³øåííÿ âèð³øèëè ñêàñóâàòè, àëå íîâ³ óìîâè äîãîâîðó —
ñõîæ³ íà ïîïåðåäí³: çàãàëüíà
ñóìà — íå á³ëüøå 2,650 ì³ëüéîíà ºâðî (89,5 ìëí ãðí çà íèí³øí³ì êóðñîì), àâàíñ — 50%, 9,7%
ð³÷íèõ ó ãðèâí³, ñòðîê ë³çèíãó
â «Óêðãàçáàíêó» — 5 ðîê³â.
² ùå îäíà â³äì³íí³ñòü â³ä ïîïåðåäí³õ äîãîâîð³â — âèïëàòè ïî ë³çèíãó áóäóòü ðîáèòè ç ì³ñüêîãî
áþäæåòó Â³ííèöüêî¿ òåðãðîìàäè.
«2. Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà áåðå
íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó ô³íàíñîâîãî ë³çèíãó ïðîòÿãîì
óñüîãî òåðì³íó éîãî ä³¿ çà ðàõóíîê
âèä³ëåííÿ ç áþäæåòó Â³ííèöüêî¿
ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
êîøò³â ó ðîçì³ð³ òà ó ñòðîêè,
íåîáõ³äí³ äëÿ ïîâíîãî òà ñâîº÷àñíîãî âèêîíàííÿ óìîâ äàíîãî
äîãîâîðó», — éäåòüñÿ â ð³øåíí³
âèêîíêîìó.

Ç ïðîìî-ìàòåð³àë³â òóðåöüêî¿
êîìïàí³¿ ä³çíàëèñÿ, ùî «Otokar
Kent Ñ CNG» — öå àâòîáóñè
äîâæèíîþ 12 ìåòð³â ç íèçüêîþ
ï³äëîãîþ. Îäíî÷àñíî ìîæå ïåðåâîçèòè äî 101 ïàñàæèðà.
¯çäèòü íà ñòèñíåíîìó ìåòàí³ (CNG). Äâèãóí: MAN —
E0836 LOH04 — Intercooler
Turbo CNG/E6. Åêîëîã³÷íèé
ñòàíäàðò «ªâðî 6». Ïîòóæí³ñòü
äâèãóíà ñòàíîâèòü 206 êÂò ïðè
2200 îáåðòàõ íà õâèëèíó. Íåçàëåæíà ï³äâ³ñêà ïåðåäí³õ êîë³ñ òà
âèêîðèñòàííÿ òåõíîëîã³é áåçïåêè, òàêèõ ÿê ABS, EBS òà ASR,
çàáåçïå÷óº ïëàâíèé ðóõ.
Íà âèá³ð çàìîâíèêà àâòîáóñ
ìîæóòü îñíàñòèòè äâîìà ÷è òðüîìà äâåðèìà äëÿ ïàñàæèð³â. Ìàº
îáëàäíàííÿ äëÿ ëåãêîãî äîñòóïó
ïàñàæèð³â: íèçüêà ï³äëîãà, ïàíäóñ ³ ïëàòôîðìà äëÿ ³íâàë³äíèõ
â³çê³â ³ äèòÿ÷èõ êîëÿñîê.
Íîâó ðåäàêö³þ ð³øåííÿ ïðî
çàêóï³âëþ àâòîáóñ³â ðîçãëÿíóòü
íà ÷åðãîâ³é ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè,
26 ëþòîãî.

Введення карантину у школах — дієвий спосіб профілактики ковіду?

LINGUA LIUBASHA

ВЕРА БАЩУК

ІРИНКА ДОРОШ

ВЕРА ВИШТАК-БЕЛЕЦКАЯ

ВАЛЕНТИН ПАВЛОВСКИЙ

Дієвий! Діти можуть і з дому
навчатися, аби були здоровими. При бажанні вчителів
процес навчання можна зробити дуже цікавим.

Не дієвий. Це дуже хитрозамаскований метод отупіння
дітей. Діти хворіють ковідом
менше, ніж грипом. Дивуюсь,
чого батьки погоджуються?

Тут ситуація двояка. Якщо
взяти те, що діти постійно
в телефонах — то це погано.
Якщо в плані здоров'я дітей —
то нормально. .

Так, але діти вчаться самі,
вчителі не пояснюють. В Італії дистанційне навчання як
в школі: вчитель пояснює
по компьютеру весь матеріал.

Не дієвий, бо батьки працюють, їздять в міському транспорті, приходять додому та
спілкуються без обмежень…
Все гірше, ніж ми уявляємо.
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ЧОМУ ЗРОСТАЮТЬ ЦІНИ НА ХАРЧІ:
ДУМКИ ВІННИЧАН І ЕКОНОМІСТІВ
Дорожнеча  У порівнянні з груднем,
ціни на продукти в січні зросли
в середньому на 1,4%, повідомляють
в обласному управлінні статистики.
Найбільше подорожчали яйця, молоко,
олія. Вінничани дорікають, що це все
сталося через зростання комуналки.
Експерти наводять ще низку причин,
серед яких і карантинні обмеження
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334

ßéöÿ, îë³ÿ, õë³á, ìîëîêî òà ³íø³
ïðîäóêòè — öå âñå äîäàëî ó ö³í³
âñüîãî çà îäèí ì³ñÿöü. Ïðîäàâö³
íà â³ííèöüêèõ ðèíêàõ ðîçêàçóþòü, ùî ïîäîðîæ÷àííÿ ñïðè÷èíåíå çðîñòàííÿì òàðèô³â íà ãàç ³
åëåêòðîåíåðã³þ. Ïîêóïö³ íàð³êàþòü, ùî êîìóíàëêà «ç’¿äàº» á³ëüø³ñòü äîõîä³â, òîìó äîâîäèòüñÿ
êóïóâàòè ò³ëüêè íàéíåîáõ³äí³øå.
Åêîíîì³ñòè íàâîäÿòü ïðèêëàäè, ùî ö³íè çðîñòàþòü ùå é â³ä
êàðàíòèííèõ îáìåæåíü, ÿê³ çìóñèëè ôåðìåð³â ñêîðîòèòè îáñÿãè
âèðîáíèöòâà ³ âèíèê äåô³öèò.
Çà ¿õ ïðîãíîçîì, ùå îäíà õâèëÿ
çäîðîæ÷àíü â³äáóäåòüñÿ íàâåñí³,
ï³ñëÿ ùå îäíîãî çðîñòàííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëêó.
НА М’ЯСО НЕМАЄ ПОПИТУ
Íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó ó â³âòîðîê ëþäåé íå òàê áàãàòî, ÿê
çàçâè÷àé. Ñïåðøó ï³äõîäèìî
äî ì’ÿñíèõ ëàâîê. Óñ³ áåç âèêëþ÷åííÿ ïðîäàâö³ ì'ÿñà çàïåâíÿþòü
â òîìó, ùî ö³íè íà ¿õ òîâàð âïàëè.
— Ì’ÿñî ïîäåøåâøàëî íà ê³ëüêà ãðèâåíü. Íà íüîãî íåìàº ïîïèòó, — ðîçïîâ³äàº ïðîäàâ÷èíÿ
Òàìàðà.
— Ó ëþäåé ïðîñòî íåìàº ãðîøåé, òîìó ³ íå êóïóþòü, — ãîâîðèòü ³íøà ïðîäàâ÷èíÿ Îêñàíà.
Ó ì'ÿñíîìó ïàâ³ëüéîí³ ïðîãíî-

çóþòü, ùî äàë³ áóäå ëèøå ã³ðøå.
Êàæóòü, íåãàòèâíà òåíäåíö³ÿ ïî÷àëàñÿ íå ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó,
à ê³ëüêà ðîê³â, êîðîíàâ³ðóñ ëèøå
¿¿ ïðèøâèäøèâ.
— Íàøà âëàäà ë³òàº äåñü ó õìàðàõ. Ëþäÿì íåìà çà ùî õë³áà êóïèòè, à âîíè ùîñü òàì ðîçêàçóþòü. Íåõàé ïðèéäóòü ö³ àíàë³òèêè
íà ðèíîê, ïîäèâëÿòüñÿ, õòî ³ ùî
òóò êóïóº, ñèëüíî çäèâóþòüñÿ, ìàáóòü, — ðîçïîâ³äàº ïðîäàâåöü ì’ÿñà
Îëåêñàíäð. — Íà ðèíîê ïðèõîäÿòü
ïåíñ³îíåðè ³ íåçàìîæí³ ëþäè, âîíè
õî÷óòü çåêîíîìèòè. Ñþäè éäóòü
çà õë³áîì, ìîëîêîì, òóàëåòíèìè çàñîáàìè — öå ðå÷³ ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³, à áåç ì’ÿñà ìîæíà ïðîæèòè.
×îëîâ³ê, ÿêèé ö³êàâèâñÿ
ó Îëåêñàíäðà ö³íîþ íà ñàëî,
ï³äòðèìóº ïðîäàâöÿ ³ êàæå, ùî
â³í âñå ïðàâèëüíî ãîâîðèòü.
— Ö³íè ñòàëè ìåíøèìè, àëå
ÿ íå â³ä÷óâàþ ð³çíèö³. Ó ìî¿é
êèøåí³ âñå îäíî íå âîäèòüñÿ òàêèõ ãðîøåé, — ãîâîðèòü öåé ÷îëîâ³ê. — Ñüîãîäí³ ÿ êóïèâ ê³ñòêè
íà áîðù ³ êóðÿòèíó, öüîãî íàì ç
æ³íêîþ ìàº âèñòà÷èòè íà òèæäåíü. Ó íàñ ³ç íåþ ïåíñ³ÿ ï’ÿòü òèñÿ÷ íà äâîõ. Á³ëüø³ñòü éäå íà ë³êè
³ êîìóíàëüí³, ðåøòà — íà ¿æó.
«НА 2100 МОЖНА ПРОЖИТИ?»
Ó â³ää³ëàõ, äå ïðîäàþòü ìîëî÷í³ ïðîäóêòè, ÿéöÿ, îë³þ ³ êðóïè ðîçïîâ³äàþòü, ùî íàéá³ëüøå
çðîñëà âàðò³ñòü îë³¿, â ñåðåäíüî-

Продавці на Центральному ринку кажуть: «Торгівлі зараз немає.
Багатші йдуть у «Фуршети» і «АТБ», а пенсіонери приходять до нас»
ìó íà 6–8 ãðèâåíü. Âåðøêîâå
ìàñëî — íà ÷îòèðè, ìàéîíåçè
íà ê³ëüêà ãðèâåíü, à êîíñåðâîâàí³
ãîðîøîê ³ êóêóðóäçà — íà ãðèâíþ.
— Óñå öå ç íîâîãî ðîêó, — ãîâîðèòü ïðîäàâ÷èíÿ Ãàëèíà. — Äóìàþ, ùî äàë³ òàêîæ ö³íè çðîñòàòèìóòü. ß òàê ðîçóì³þ, ùî âñå öå
çàëåæèòü â³ä ï³äâèùåííÿ òàðèô³â
íà ãàç ³ åëåêòðîåíåðã³þ. Ñêîðî ùå
é íà âèâ³ç ñì³òòÿ ö³íè ï³äí³ìóòü.
Ñóñ³äêà çà ÿòêîþ, òàêîæ Ãàëèíà, ãîâîðèòü, ùî îäí³ºþ ç íåáàãàòüîõ ïðîäóêö³é, ö³íà íà ÿêó
íå ðóõàºòüñÿ, çàëèøàºòüñÿ êîâáàñà. Êàæå, ÿêùî âëàñíèê ÿòêè
ñêàæå ï³äí³ìàòè âàðò³ñòü, òî êóïóâàòè ¿¿ âçàãàë³ ïåðåñòàíóòü.
— Òîðã³âë³ çàðàç íåìàº. Áàãàòø³ éäóòü ó «Ôóðøåòè» ³ «ÀÒÁ»,
à ïåíñ³îíåðè ïðèõîäÿòü äî íàñ.
Äåÿê³ ïðîñòî ïðèõîäÿòü ïîäèâèòèñÿ, áî í³÷îãî íå ìîæóòü ñîá³
äîçâîëèòè, — ãîâîðèòü Ãàëèíà. —
ß é ñàìà ìàþ ïåíñ³þ 2100. Õ³áà
ìîæíà ïðîæèòè çà ö³ ãðîø³? Í³.
Òîìó ïðîäîâæóþ ïðàöþâàòè.
Ñêëàäàëîñÿ âðàæåííÿ, îñîáëèâî á³ëÿ ì'ÿñíèõ òî÷îê, ùî ïîêóï-

Що дорожчатиме надалі
Заступник голови ГО «Всеукраїнська аграрна рада» Денис Марчук доповнює, що зростання ціни
на хліб, м’ясо і молочну продукцію було закладене в минулому
році. І за його прогнозом, ця тенденція триватиме і надалі.
— Так, у 2020 році хліб подорожчав на 7%-10% і його ціна
до весни ще зросте на близько
4–7%. У грошовому еквіваленті
буханець житнього хліба додасть
в ціні від 50 до 80 копійок. Вартість хліба зростає через збільшення ціни на пшеницю, але це —
світовий тренд, — каже Марчук.

Натомість свинина, за словами
фахівця, зростає в ціні тому, що
на ринку з’явилося багато імпортного м’яса.
— Вітчизняні свинарі переживають кризу, яка розпочалась ще
минулого року — закупівельні
ціни на свинину у живій вазі
на внутрішньому ринку впали.
Це пов’язано з тим, що на ринку
з’явилось багато імпортної свинини. Однак подальше зростання
цін на це м’ясо навряд чи відбудеться, оскільки, потрібно звертати увагу і на платоспроможність
українців, — каже Денис Марчук.

Ціна молочної продукції зростає,
тому що Україна більше закуповує
цей товар з-за кордону.
— Минулого року Україна вперше
стала нетто-імпортером молочної
продукції, коли імпорт молочки
переважив за експорт. Причиною
нестачі сировини стало стрімке скорочення поголів’я худоби
у промисловому секторі, який забезпечує понад 80% надходжень
молока на переробку. Так, минулого року Україна щомісяця втрачала
1,5–2 тисячі голів, — розповідає
заступник голови ГО «Всеукраїнська аграрна рада» Денис Марчук.

ö³ á³ëüøå ö³êàâëÿòüñÿ ö³íîþ, í³æ
ðåàëüíî õî÷óòü êóïóâàòè. Îäí³ºþ
ç òàêèõ æ³íîê áóëà Âàëåíòèíà,
ÿêà ïðè¿õàëà íà ðèíîê ç îíóêîþ.
— Ðàí³øå ìè ïðè¿çäèëè ñþäè
íà çàêóïè. Ëåäâå äîíîñèëè ò³
ñóìêè äîäîìó. À çàðàç áåðåìî
ëèøå íàéíåîáõ³äí³øå, à ãðîøåé
âèòðà÷àºìî ñò³ëüêè æ. Âñå äîðîãî, — ðîçïîâ³äàº Âàëåíòèíà.
¯¿ îíóêà, Ñâ³òëàíà, êàæå, ùî ¿ì
ç ÷îëîâ³êîì ëåãøå ó öüîìó ïëàí³,
àäæå ìàþòü íåïîãàí³ çàðïëàòè.
Àëå ö³íè íàçèâàº íåâèïðàâäàíî
âèñîêèìè, îñîáëèâî äëÿ ãàìàíö³â
ëþäåé ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ.

Ïðîäàâö³
ðîçïîâ³äàþòü, ùî
ëþäè ñòàëè á³ëüøå
õîäèòè íà ðèíêè, ùîá
ïîäèâèòèñü íà ö³íè,
à íå êóïóâàòè
— Íå ðîçóì³þ, ùî, êð³ì êàø,
¿äÿòü ñàìîòí³ ïåíñ³îíåðè, ÿêèì
ïåíñ³¿ íå âèñòà÷àº íàâ³òü íà ïåðåêðèòòÿ êîìóíàëêè ³ ïðèäáàííÿ
ë³ê³â? Ñòàðåíüê³ ó íàø³é êðà¿í³
âèìóøåí³ âèæèâàòè, — ï³äñóìîâóº Ñâ³òëàíà.
ЗБИТКИ НАНІС КАРАНТИН І
ТАРИФИ
Çà äàíèìè â³ííèöüêîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæñòàòó, ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ
ö³íè íà ïðîäóêòè çðîñëè â ñåðåäíüîìó íà 1,4%, ó ïîð³âíÿíí³
ç ãðóäíåì.
Ïîäîðîæ÷àëè ìàéæå âñ³ ïðîäóêòè: õë³á íà 0,7%, ìîëîêî
íà 0,6%, îë³ÿ íà 1,9%. Ðèáà ïðèáàâèëà â ö³í³ 0,4%, ì’ÿñî — 0,7%.
Íàéá³ëüøå â ñ³÷í³ ó ïîð³âíÿíí³
ç ïîïåðåäí³ì ì³ñÿöåì ïîäîðîæ÷àëè ÿéöÿ — íà 10,2% òà îâî÷³ — 8,2%.

Êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê,
íåçàëåæíèé åêñïåðò Îëåêñàíäð
Õìåëåâñüêèé ïîÿñíþº, ùî çðîñòàííÿ ö³í ñòàëîñÿ ÷åðåç ñêîðî÷åííÿ âèðîáíèöòâà ïðîäóêò³â
õàð÷óâàííÿ â 2020 ðîö³. Âîíî
áóëî îáóìîâëåíå êàðàíòèííèìè
îáìåæåííÿìè äëÿ ñòðèìóâàííÿ
ïàíäåì³¿ êîðîíàâ³ðóñó.
— Ö³íè çðîñòàþòü íå ëèøå
â Óêðà¿í³, àëå é çà êîðäîíîì.
Öå ïðèçâåëî, çîêðåìà, äî çðîñòàííÿ åêñïîðòó ïðîäîâîëüñòâà òà
ïåâíîãî äåô³öèòó ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ â Óêðà¿í³. Àãðàð³¿ çá³ëüøóþòü ïîñ³âí³ ïëîù³ ï³ä çåðíîâ³,
ÿê³ â³äïðàâëÿþòü íà åêñïîðò, òà
ñêîðî÷óþòü ïîñ³âè ãîðîäèíè, —
ðîçïîâ³äàº åêîíîì³ñò.
Çãàäàºìî, ùî òîð³ê ó Â³ííèö³ òà
³íøèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè çàêðèâàëè
ðèíêè íà êàðàíòèí. Ôåðìåð³â òà
àãðàð³¿â ïîçáàâèëè ¿õ òðàäèö³éíèõ
òî÷îê ïðîäàæó, ëþäè áóëè çìóøåí³ âèêèäàòè ãîòîâó ïðîäóêö³þ
íà ñì³òíèê. ² íàâ³òü íà ïî÷àòêó
îñåí³, êîëè ïðîäàþòü âðîæà¿,
ö³íè áóëè âèùèìè, í³æ â àíàëîã³÷íèé ïåð³îä 2019 ðîêó.
Ùå îäíà ïðè÷èíà çðîñòàííÿ ö³í — çá³ëüøåííÿ òàðèô³â
íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç 1 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó. ² çíîâó æ òàêè,
÷åðåç ùå îäíå çðîñòàííÿ òàðèô³â
íà ãàç ³ åëåêòðîåíåðã³þ, ÿêå ïðîãíîçóþòü âæå ç êâ³òíÿ, ñòàíåòüñÿ
ïîäàëüøå çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³
ïðîäóêò³â.
— Çðîñòàííÿ ö³í íà ãàç òà
åëåêòðîåíåðã³þ, çà ÿê³ ñïëà÷óþòü àãðàðí³ ï³äïðèºìñòâà, çá³ëüøóº ñîá³âàðò³ñòü ïðîäóêö³¿. Òîìó
âàðò³ñòü ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ
äî ë³òà áóäå çðîñòàòè. Î÷³êóâàíå
çðîñòàííÿ òàðèô³â íà åëåêòðîåíåðã³þ, ãàç, âîäó â äðóãîìó êâàðòàë³, òåæ ïðèçâåäå äî çðîñòàííÿ
ö³í íà ïðîäóêòè, — ãîâîðèòü
Îëåêñàíäð Õìåëåâñüêèé.
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ПРО П’ЯНКУ У ДИТЯЧОМУ ТАБОРІ
ТА ПОГРОЗИ ОБШУКАМИ
Зашквар  Начальник вінницької
обласної поліції Іван Іщенко 19 лютого
влаштував бенкет зі своїми заступниками
в дитячому таборі МВС під «Гостевією».
Все це на відео зафіксували журналісти
RIA. Що там відбувалось? Про застілля,
втечу поліцейських лісом, погрози
обшуками і що кажуть сторони скандалу?
ВАДИМ ПАВЛОВ, ВІТАЛІЙ
ПАВЛОВСЬКИЙ, (063)7383803

19 ëþòîãî. Îá³ä. Ó ñòîðîíó äèòÿ÷îãî òàáîðó òðàêòîð ïðî÷èùàº
äîðîãó, õî÷à çàêëàä íå ïðàöþº
ó çèìîâèé ïåð³îä. Äî ñàìîãî âå÷îðà çà «Ãîñòåâ³ºþ» áóäå ñòîÿòè
KIA Sorento ÷îðíîãî êîëüîðó ³
ñë³äêóâàòè, ùîá í³õòî ç «÷óæèõ»
íå çà¿æäæàâ ó òàá³ð. Òàêå àâòî
ñàì³ ïîë³öåéñüê³ íàçèâàþòü «ñèãíàëüíèì àâòî».
Âæå çà ê³ëüêà ãîäèí òóäè ïðî¿äå
ï’ÿòü àâòîìîá³ë³â, à ï³ñëÿ 18 ãîäèíè é íîâèé Volkswagen Touareg,
íà ÿêîìó âîçÿòü ãîëîâíîãî ïîë³öåéñüêîãî îáëàñò³ ²âàíà ²ùåíêà.
Äî ðå÷³, öå àâòî êîøòóº ïðèáëèçíî 70 òèñÿ÷ äîëàð³â, àëå çà íàøîþ ³íôîðìàö³ºþ ÃÓÍÏ éîãî
áåðå â îðåíäó ó õàðê³âñüêî¿ ô³ðìè.
АКТ ПЕРШИЙ: ЗАСТІЛЬНИЙ
Ïðèáëèçíî î 19.30 æóðíàë³ñòè
òà ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é çà¿äóòü íà òåðèòîð³þ òàáîðó. Òóò, ó äâîð³,
ïðèïàðêîâàí³ àâòî. Íà äåÿêèõ º
ñïåöñèãíàëè. Æóðíàë³ñòè éäóòü
ó äâîïîâåðõîâó áóä³âëþ, ÿêó
íàçèâàþòü ñåðåä ïîë³öåéñüêèõ
«Ãåíåðàëüñüêèì áóäèíî÷êîì».
Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ çíàõîäèòüñÿ
êóõíÿ. Òóò ñèäèòü íàéìàíèé àäì³í³ñòðàòîð ³ âîä³¿ ñëóæáîâèõ àâòî.
Íà ïëèò³ ãîòóºòüñÿ ðèáíà þøêà é
³íøà ¿æà. Æóðíàë³ñòè ïðîõîäÿòü

íà äðóãèé ïîâåðõ, àëå çà íèìè âèá³ãàº æ³íêà ³ êðè÷èòü: «Íå ìîæíà
çàõîäèòè. Çàêðèòà òåðèòîð³ÿ! Âèõîäüòå!» Àëå äâåð³ âæå â³ä÷èíåí³…
Çà âåëèêèì êðóãëèì ñòîëîì
ñèäÿòü 10 ÷îëîâ³ê³â. Íà ñòîë³
íàï³âïóñò³ ïëÿøêè ç ãîð³ëêîþ ³
çàêóñêè. Ïî öåíòðó ñòîëó ñèäèòü
íà÷àëüíèê ïîë³ö³¿ îáëàñò³ ²âàí
²ùåíêî. Íå ï’º. Âñ³ ³íø³ — éîãî
çàñòóïíèêè. Ìîâ÷àòü. Ïîëîâèíà ç
ïðèñóòí³õ îïóñòèëè ãîëîâè. Îäèí
ç íèõ îäÿãíóâ ìàñêó.
Âîëîäèìèð ×åðêàñ (êåð³âíèê
ÃÎ Êîì³òåò áåçïåêè ðóõó) ïðîñèòü ïðèñóòí³õ ïðåäñòàâèòèñü.
Äàë³ ä³àëîã òàêèé:
— ²âàí Âîëîäèìèðîâè÷ ²ùåíêî, — â³äïîâ³äàº ãîëîâíèé ïîë³öåéñüêèé îáëàñò³.
— Ó âàñ º ïîñâ³ä÷åííÿ ïðè
ñîá³? — çàïèòóº ×åðêàñ.
— Í³. Íåìàº, — â³äïîâ³äàº
²ùåíêî.
— À ùî âè ðîáèòå íà äåðæàâí³é òåðèòîð³¿? — çàïèòóº ×åðêàñ.
— Íó âè æ áà÷èòå, ùî ìè ðîáèìî.., — êàæå ²âàí ²ùåíêî.
— À âè ìîæåòå ñêàçàòè, äå ìè
çíàõîäèìîñü? — ïåðåïèòóº Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé.
— Ìè âàì âñå ñêàçàëè. Äî ïîáà÷åííÿ, — êàæå ãîëîâíèé.
АКТ ДРУГИЙ: НЕРВОВИЙ
Ïîêè êåð³âíèöòâî ïîë³ö³¿ âèð³øóâàëî, ùî äàë³ ðîáèòè, æóðíàë³ñòè ñôîòîãðàôóâàëè àâòîìîá³-

Що порушив Іщенко з підлеглими?
Поспілкувавшись з юристами,
ми виділили основні пункти, що
порушили поліцейські.
 Розпиття алкоголю в дитячому
таборі — ст. 179 КУпАП (Розпивання пива (крім безалкогольного),
алкогольних, слабоалкогольних
напоїв на виробництві (на робочих місцях, у приміщеннях і
на території підприємств, установ, організацій) або перебування
на роботі в нетверезому стані).
 Використання службових авто
в особистих цілях.
 Водій «Туарега» не мав права
керувати службовим авто з недійсним посвідченням. Питання

до керівника автогосподарства —
на якій підставі йому був виданий
шляховий лист та пальне? Як він
взагалі з таким посвідченням закріплений за службовим авто, та
як з ним підписаний договір про
повну матеріальну відповідальність? Наказ про закріплення водія за службовим авто підписує
безпосередньо начальник ГУНП,
але посади водія у штаті ГУНП немає. Цей працівник виконує свої
обов'язки не за прямим призначенням і взагалі незрозуміло як.
Це своєю чергою є перевищенням
службових повноважень безпосередньо керівником ГУНП.

«Генеральський будиночок» в дитячому таборі ім. Рябчинської. Начальник поліції
Вінницької області Іван Іщенко разом з дев’ятьма своїми заступниками влаштував застілля
ë³, ÿê³ ñòîÿëè ó äâîð³. Íà äåÿêèõ
áóëè âñòàíîâëåí³ ñòðîáîñêîïè
(ñâ³òëîâèé ñïåöñèãíàë — àâò).
×åðåç ñâî¿ äæåðåëà «ïðîáèëè»
íîìåðí³ çíàêè «Òóàðåãó». Â áàç³
òàê³ íîìåðè áóëè â³äñóòí³. À çíà÷èòü — àâòî ç «ë³âèìè» íîìåðàìè, àáî ç îïåðàòèâíèì òàëîíîì,
òîáòî, ÿê ï³ä ÷àñ ñïåöîïåðàö³¿.
×åðåç õâèëèí äåñÿòü íà âóëèöþ âèéøîâ ÷îëîâ³ê ó ÷îðíîìó
îäÿç³, ñ³â ó «Òóàðåã» ³ çàâ³â éîãî.
Ï³ñëÿ öüîãî íà âóëèöþ âèéøîâ
³ ñàì ²ùåíêî, ³ ñ³â â àâòîìîá³ëü.
Æóðíàë³ñòè ï³ä³éøëè äî àâòî ³ ïîïðîñèëè âîä³ÿ íå ¿õàòè, òîìó ùî
áóëà ï³äîçðà, ùî â³í ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ. Â³í âèéøîâ.
— Êîìó äèõíóòè? — ïèòàº âîä³é ³ ï³äõîäèòü äî æóðíàë³ñò³â.
— À ìîæíà âàø³ äîêóìåíòè?
Âè ïðàö³âíèê ïîë³ö³¿? — ïèòàº
×åðêàñ.

«Áà÷ó, âçàãàë³
çíàõàáí³ëè. Çàâòðà
âñ³ ó ðàéâ³ää³ë³ áóäóòü
ñèä³òè», – ñêàçàâ îäèí
³ç çàñòóïíèê³â Іùåíêà
ïðèñóòí³ì
Âîä³é ä³ñòàº ç êèøåí³ ïîñâ³ä÷åííÿ ³ ïîêàçóº ×åðêàñó. Êîëè
ïî÷èíàþòü ÷èòàòè «Óïðàâë³ííÿ
ïîë³ö³¿ â Îäåñüê³é îáëàñò³…» âîä³é ïî÷èíàº õîâàòè ïîñâ³ä÷åííÿ.
Âîíî — íåä³éñíå.
Äàë³ ²ùåíêî êàæå:
— Ùî âè çàðàç õî÷åòå? Âè ïîáà÷èëè âîä³ÿ? Çâ³ëüí³òü ïðî¿çä.
Àëå ï³ñëÿ öüîãî â³í íå ñ³äàº
â àâòî ³ ïðîñòî éäå äî ë³ñó… Àâòî ç
âîä³ºì çàëèøàºòüñÿ íà ì³ñö³. Ó öåé
ñàìèé ÷àñ âèõîäÿòü ê³ëüêà çàñòóïíèê³â ³ òàê ñàìî çàëèøàþòü òàá³ð
÷åðåç ë³ñ. Ó áóä³âë³ âèìèêàºòüñÿ
ñâ³òëî. Çà÷èíÿþòüñÿ äâåð³. Òàì çàëèøàþòüñÿ íà÷àëüíèêè óïðàâë³íü
ïîë³ö³¿ òà âîä³¿ ñëóæáîâèõ àâòî.

Директор табору: «Ситуація негарна»
Ми зустрілися з директором
табору ім. Рябчинської Петром
Веретельником, щоб дізнатися,
що насправді там відбувалось.
— За тиждень до цих подій я зайшов до начальника Івана Іщенка
з планом, що потрібно зробити
у дитячому таборі до відкриття.
Так завжди було, що за кожен
будиночок відповідає якесь
управління. Він сказав, що може
під’їхати у табір в п’ятницю, візьме з собою начальників управлінь і подивиться, що потрібно
зробити. Там на місці до мене
АКТ ТРЕТІЙ: ДОРОЖНІЙ
Ïîêè îäí³ æóðíàë³ñòè ñï³ëêóâàëèñÿ ç âîä³ºì ³ âèêëèêàëè ïîë³ö³þ, ³íø³ ïåðåõîïèëè ²ùåíêà,
ÿêèé íàìàãàâñÿ âè¿õàòè ç ë³ñó
íà ³íøîìó ñëóæáîâîìó àâòî. ßê
êàæóòü àêòèâ³ñòè ç Äîðîæíüîãî
êîíòðîëþ, ÿê³ ïðÿìóâàëè íà ì³ñöå ïîä³¿, âîíî ëåò³ëî â ñòîðîíó
Êàëèí³âêè ç³ øâèäê³ñòþ ï³ä
200 êì/ãîäèíó ³ çâåðíóëî äî äèòÿ÷îãî òàáîðó.
²âàí ²ùåíêî íàìàãàâñÿ âè¿õàòè
íà öüîìó àâòî. Àëå ø³ñòü àâòîìîá³ë³â Äîðîæíüîãî êîíòðîëþ ï³äïåðëè éîãî ïîçàäó. Òîìó âè¿õàòè
âæå íå áóëî çìîãè. ² ãîëîâíèé
ïîë³öåéñüêèé ÷åðåç ë³ñ ïîïðÿìóâàâ íàçàä äî òàáîðó.
À â öåé ñàìèé ÷àñ äîðîãîþ
ïðîõîäèëè ê³ëüêà éîãî çàñòóïíèê³â. Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç àêòèâ³ñòàìè ç Äîðîæíüîãî êîíòðîëþ
³ æóðíàë³ñòàìè âîíè ïî÷àëè ïîãðîæóâàòè.
«Áà÷ó, âçàãàë³ çíàõàáí³ëè. Çàâòðà âñ³ ó ðàéâ³ää³ë³ áóäóòü ñèä³òè», — ñêàçàâ îäèí ç çàñòóïíèê³â
²ùåíêà. Ïîò³ì ïî÷àâ ïîãðîæóâàòè îáøóêàìè ó âñ³õ, õòî áóâ ïðèñóòí³é. Öþ ðîçìîâó ÷óëè ïîíàä
äåñÿòü ëþäåé.

підійшов Ігор Слободянюк (начальник управління організаційно-аналітичного забезпечення та
оперативного реагування — авт.)
і попросив дозволу повечеряти,
бо у нього був день народження.
Я дозволив і потім поїхав звідти.
Що далі було, я вже потім дізнався. Ситуація негарна вийшла.
Моя вина лише в тому, що я не залишився і не проконтролював, —
каже Петро Веретельник.
На питання, чи були якісь договори про оренду будинку, він
сказав, що ні.
Ï³çí³øå ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³ æóðíàë³ñòè
íàïèñàëè çàÿâè äî âíóòð³øíüî¿
áåçïåêè ùîäî ïîãðîç ïðàö³âíèêàìè ïîë³ö³¿ çä³éñíèòè îáøóêè
òà ïåðåñë³äóâàííÿ.
Ùîäî òàáîðó, òî ÷åðåç ãîäèíó
íà ì³ñöå ïðè¿õàëà ³ ïîë³ö³ÿ Â³ííèöüêîãî ðàéîíó, ÿêà ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ… ²ùåíêó. Íà òåðèòîð³þ òàáîðó âîíè â³äìîâèëèñü
çàéòè, àëå â³ä³áðàëè òà çàïèñàëè
ïîÿñíåííÿ ó ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà ó æóðíàë³ñò³â.
Æóðíàë³ñòè RIA õîò³ëè á ïî÷óòè ïîçèö³þ ³ ïîÿñíåííÿ ²âàíà
²ùåíêà ùîäî óñ³õ ïîä³é. Ìè íàìàãàëèñÿ âçÿòè êîìåíòàð ÷åðåç
ïðåñ-ñëóæáó ïîë³ö³¿, ïðîñèëè
ïðî çóñòð³÷, ïðè¿õàâøè äî ñàìîãî
óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿. Çãîäîì íàì
ïîîá³öÿëè íàäàòè â³äïîâ³äü. Àëå
ç ñóáîòè ìè ¿¿ òàê ³ íå îòðèìàëè.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО
НА 20MINUT.UA
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться відео! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)
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НОВІ ШТРАФИ І ОБОВ’ЯЗКИ,
ЯКІ УХВАЛИЛИ У РАДІ
Водіям на замітку  Верховна Рада
16 лютого схвалила законопроект 2695.
Штраф за п’яну їзду, перевищення
швидкості, розмову за кермом та ще десятки
санкцій за порушення правил дорожнього
руху незабаром зростуть в декілька разів.
Збільшили штрафи не тільки водіям, а й
пішоходам і велосипедистам
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Âåðõîâíà Ðàäà
325 ãîëîñàìè «Çà»
óõâàëèëà â äðóãîìó ÷èòàíí³ çàêîíîïðîåêò ¹ 2695.
Äîêóìåíò ïåðåäáà÷àº çá³ëüøåííÿ ðÿäó øòðàôó çà ïîðóøåííÿ
ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó, çîêðåìà çà ï’ÿíå êåðìóâàííÿ, ðîçìîâè ïî òåëåôîíó áåç ãàðí³òóðè,
ïî¿çäêè áåç ïðèñòåáíóòèõ ïàñê³â
áåçïåêè, ïðî¿çä íà ÷åðâîíèé ñèãíàë ñâ³òëîôîðà òà áàãàòî ³íøîãî.
Óñ³ ö³ íîâîââåäåííÿ íàáóäóòü
÷èííîñò³ ï³ñëÿ ï³äïèñó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà íà íàñòóïíèé
äåíü ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ çàêîíó.
ЗМІНИ В ПРАВАХ
Óõâàëåíèé çàêîíîïðîåêò âñòàíîâëþº, ùî âîä³é ïîâèíåí áóäå
ïðè ñîá³ ìàòè: âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ, ðåºñòðàö³éíèé äîêóìåíò
àâòîìîá³ëÿ, ïîë³ñ îáîâ’ÿçêîâîãî
ñòðàõóâàííÿ (àâòîöèâ³ëêó), äîêó-

ìåíò êóï³âë³-ïðîäàæó àâòîìîá³ëÿ,
ïðè íàÿâíîñò³ — ìèòíó äåêëàðàö³þ òà äîêóìåíò ïðî ïåðåâåçåííÿ
íåáåçïå÷íîãî âàíòàæà.
Óñ³ ö³ äîêóìåíòè ìîæóòü áóòè
â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ — ó Êàá³íåò³ âîä³ÿ ÷è â äîäàòêó ïîðòàëó
«Ä³ÿ» — Âåðõîâíà Ðàäà ïðèð³âíÿëà ¿õ äî ïàïåðîâèõ. Ùîäî ïåðåâåçåííÿ ç ñîáîþ äîãîâîðó ïðî
êóï³âëþ-ïðîäàæó àâòîìîá³ëÿ,
ÿê ðîç’ÿñíèëè ó Âåðõîâí³é Ðàä³,
òî öå ïîòð³áíî â òîìó âèïàäêó,
êîëè ïîêóïåöü àâòîìîá³ëÿ âåçå
éîãî äî ÌÐÅÂ ïîñòàâèòè íà ðåºñòðàö³þ. Ó ³íøèõ âèïàäêàõ — äîñòàòíüî áóäå òåõïàñïîðòà.
² ùå îäíà íîðìà, ÿêó çàïðîâàäæóº çàêîíîïðîåêò — âîä³é
íå çîáîâ’ÿçàíèé ïåðåäàâàòè
â ðóêè ïîë³öåéñüêîìó ñâî¿ ïðàâà òà ³íø³ äîêóìåíòè. Ïàïåðîâ³
àáî åëåêòðîíí³ äîêóìåíòè ìîæíà
«ïðåä’ÿâèòè ó ñïîñ³á, ÿêèé äàº
ìîæëèâ³ñòü ïîë³öåéñüêîìó ïðî÷èòàòè òà çàô³êñóâàòè äàí³», ïðî ùî
âêàçàíî ó òåêñò³ çàêîíîïðîåêòó.
Äî äðóãîãî ÷èòàííÿ çàêîíîïðî-

åêòó ïðîïîíóâàëè äîäàòè ùå îäíó
çàêîííó ïðè÷èíó äëÿ çóïèíêè àâòîìîá³ëÿ ïîë³öåéñüêèì — «çóïèíêà âîä³¿â ï³ä ÷àñ ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â ç ìåòîþ îãëÿäó
âîä³¿â íà ñòàí àëêîãîëüíîãî ÷è
íàðêîòè÷íîãî ñï’ÿí³ííÿ».
¯õ õîò³ëè äîçâîëèòè ðîáèòè ïîë³öåéñüêèì ùîäíÿ ó í³÷íèé ÷àñ
äîáè ç 22.00 äî 8.00, ö³ëîäîáîâî
ó ñâÿòêîâ³ òà âèõ³äí³ äí³, íà íàñòóïíèé äåíü ï³ñëÿ âèõ³äíèõ ³
ñâÿò. Àëå ç ô³íàëüíî¿ âåðñ³¿ çàêîíîïðîåêòó öþ ïðàâêó âèêëþ÷èëè.
ЩО ЩЕ ЦІКАВОГО?
Íàðîäíà äåïóòàòêà Îëåêñàíäðà
Óñò³íîâà ðîçïîâ³äàº, ùî íîâèé
çàêîí óñóâàº ðÿä «øïàðèí», çàâäÿêè ÿêèì âîä³¿ óíèêàëè â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íåòâåðåçå êåðóâàííÿ. «Çàêîíîïðîåêòîì 2695 ïðèáèðàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü çàêðèâàòè
ïðîâàäæåííÿ çà «ìàëîçíà÷í³ñòþ»
÷è â³ääàâàòè «íà ïîðóêè òðóäîâîãî êîëåêòèâó». Òàê, â íàñ öÿ «âèõîâàòåëüñüêà» íîðìà ëèøèëàñÿ ç
ñîâêà, — ïèøå íà ñâî¿é ôåéñáóêñòîð³íö³ Óñò³íîâà. — Ïðîäîâæóºòüñÿ òåðì³í ñòÿãíåííÿ çà ï‘ÿíêó
ç òðüîõ ì³ñÿö³â äî îäíîãî ðîêó.
Òåïåð âàæ÷å áóäå òîðãóâàòè òèì,
ùî «íå âñòèãëè äîñëàòè ïðîòîêîëè äî ñóäó, àáî âîíè çàãóáèëèñÿ».
Çá³ëüøóºòüñÿ ïîêàðàííÿ çà ÄÒÏ
ó íåòâåðåçîìó âèãëÿä³ ç ñåðåäí³ìè
÷è òÿæêèìè ò³ëåñíèìè (êîëè º
ïîñòðàæäàë³ ÷è ñìåðòåëüíèé âèïàäîê) — ðàí³øå áóëî 3–8 ðîê³â,
òåïåð 5–10 (ñåðåäí³ ò³ëåñí³), çàãèáåëü ê³ëüêîõ îñ³á — äî 12 ðîê³â
óâ’ÿçíåííÿ».

СКІЛЬКИ БУДЕ КОШТУВАТИ ПОРУШЕННЯ ПДР
За керування у стані алкогольного чи наркотичного
сп’яніння
 перший випадок — 17 000 грн
 другий за рік — 34 000 грн
 третє порушення — 51 000 грн (або адмінарешт
на 15 діб), позбавлення права керування на 10 років,
конфіскація автомобіля.

510 грн

680 грн

 непристебнутий ремінь безпеки;
 розмова по телефону за кермом
без гарнітури;
 відсутність шолома в мотоцикліста;
 непідсвічений номерний знак;
 порушення правил проїзду перехресть,
зупинки;
 порушення правил обгону;
оїзд на
 проїзд
рвоний»
«червоний»
нал
сигнал
тлофора.
світлофора.

 за ненадання
переваги у русі
швидкій, поліції чи
аварійні службі, які
їдуть з увімкненими проблисковими
маячками.

3400 грн
 керування або передача керування
людині, яка не має водійського
посвідчення,
 за втечу з місця ДТП
 за перевищення
швидкості
руху більш як
на 50 км/год.

Штрафи для пішоходів та велосипедистів
255 грн перехід дороги
680 грн порушення
у невстановленому для
ПДР велосипедистами
цього місці
у нетверезому стані
340 грн порушення
850 грн створення
ПДР велосипедистами
велосипедистами
аварійної ситуації
Джерело: законопроект 2695

Чому в парку «Хімік» стали вирізати дерева
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334

 Ó ïîíåä³ëîê, 22 ëþòîãî, â³ííè÷àíè ïîì³òèëè ìàøèíè òà
ïðàö³âíèê³â ó ïàðêó «Õ³ì³ê»,
ùî íà Çàìîñò³. Ïîáà÷èëè, ÿê ðîá³òíèêè âèð³çàþòü äåÿê³ ç äåðåâ.
Ï³çí³øå ó â³ííèöüê³é ìåð³¿ âèð³øèëè ïîÿñíèòè, ùî â³äáóâàºòüñÿ.
«Çàðàç â ïàðêó ðîçïî÷àëèñÿ
ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè ³ ñòàðòóâàëè âîíè ç³ çíåñåííÿ ñòàðèõ òà
àâàð³éíèõ äåðåâ», — ïîâ³äîìèëè
íà ñòîð³íö³ Äîñë³äíèöüêèé óðáàí-ïðîåêò «Õ³ì³ê», äå ôàõ³âö³
ç ÊÏ «²íñòèòóò ðîçâèòêó ì³ñò»
âèñâ³òëþþòü ïðîöåñ â³äáóäîâè
ïàðêó.
Òàêîæ òàì íàãàäàëè, ùî çíåñåííþ ï³äëÿãàº 33 äåðåâà, ÿê³
âèçíàëè àâàð³éíèìè ï³ñëÿ îáñòåæåííÿ ñïåö³àë³ñòàìè ç «Â³ííèöÿçåëåíáóäó». ¯ì íà çàì³íó
áóäóòü âèñàäæåí³ 77 ìîëîäèõ
äåðåâ. Çàãàëîì, «Õ³ì³ê» ìàº ïîíàä 327 äåðåâ, òîáòî ïîðóáö³ ï³äëÿãàþòü 10%.

×îìó ïî÷àëè ç îáð³çêè äåðåâ?
Äåïóòàò ì³ñüêðàäè Â³êòîð Ïåðëîâ ïîÿñíèâ, ùî íà ðåêîíñòðóêö³¿ «Õ³ì³êà» áóäå çàä³ÿíà âàæêà
òåõí³êà, òîìó «êðàùå çðîáèòè
(îáð³çêó äåðåâ) äî áëàãîóñòðîþ
òåðèòîð³¿, ùîá íå ïîøêîäèòè
ðåçóëüòàòè (îíîâëåííÿ ïàðêó)».
Äâà ðîêè òîìó, íàâåñí³ 2019-ãî,
«Õ³ì³ê» îòðèìàâ êîíöåïö³þ ðîçâèòêó. ¯¿ ñôîðìóâàëè ï³ñëÿ ñåð³¿
îáãîâîðåíü ç ìåøêàíöÿìè âóëèöü
Íåêðàñîâà — Ãåðî¿â Êðóò — Çàïîðîæöÿ, ùî ïðèëÿãàþòü äî òåðèòîð³¿ ïàðêó.
Ó ðåçóëüòàò³ ïàðê, ïëîùåþ
2,27 ãåêòàðà, ïîä³ëÿòü íà òðè
çîíè: «ðåàêö³ÿ» äëÿ âçàºìîä³¿ ç
ñóñ³äàìè, áëèçüêèìè ÷è ³íøèìè
ëþäüìè, «ðîç÷èíåííÿ» äëÿ ñïîê³éíîãî â³äïî÷èíêó ñåðåä ïðèðîäè, «âèáóõ» äëÿ çàíÿòü ñïîðòîì.
Ïðÿìà àëåÿ êð³çü ïàðê ñòàíå
õâèëÿñòîþ, äëÿ ïðèºìíèõ ïðîãóëÿíîê. Çðóéíîâàíèé ïàðêàí
òà àðêà — ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ.

Ïåðåäáà÷åíèé ìîíòàæ íîâèõ
äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, êëþ÷îâî¿
ëîêàö³¿ ç ëàâêîþ äîáðîñóñ³äñòâà
òà ïîä³óìîì äëÿ âóëè÷íèõ âèñòóï³â òîùî.
«Õ³ì³ê» áóäóòü ðåìîíòóâàòè
÷åðãàìè, ÿê öå ðîáèëè ç ïðîñïåêòîì Êîñìîíàâò³â òà âóëèöåþ Çàìîñòÿíñüêîþ. Ñïî÷àòêó
â³çüìóòüñÿ çà ë³õòàð³.
— Ñïî÷àòêó áóäåìî ðîáèòè
îñâ³òëåííÿ. Ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ çàêëàäåíî 1,5 ìëí ãðí íà ö³
ðîáîòè. Òàêîæ ïðîåêò îòðèìàâ
ï³äòðèìêó â³ä íàøîãî ïàðòíåðà —
í³ìåöüêî¿ óðÿäîâî¿ îðãàí³çàö³¿
«GIZ». Öå 50 òèñÿ÷ ºâðî (ùî
åêâ³âàëåíòíî òàêîæ ïðèáëèçíî
1,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü) íà çàêóï³âëþ ë³õòàð³â. Òîæ, ñóìàðíî áóäå
âèä³ëåíî 3 ìëí ãðí, — ãîâîðèâ
ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ.
Ìîíòàæ ë³õòàð³â çàáåçïå÷èòü
ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «Ðîñëàíà». Öÿ ô³ðìà âèãðàëà òåíäåð
íà ProZorro, çàïðîïîíóâàâøè

çà âèêîíàííÿ ðîá³ò 20 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü. Êîøòîðèñ ïðîåêòó —
28,8 ì³ëüéîíà.
Êð³ì îáëàøòóâàííÿ ë³õòàð³â,
ðîá³òíèêè ìàþòü çðîáèòè ùå
ïîíàä 1300 ïóíêò³â ç ïåðåë³êó
ðîá³ò. Ó ðàìêàõ ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò ùå áóäå äåìîíòàæ àñôàëüòó
íà òðîòóàðàõ òà çíåñåííÿ ñòàðèõ
äèòÿ÷èõ àòðàêö³îí³â ³ ³ðæàâî¿ «õàòèíêè». Çàì³íÿòü êîìóí³êàö³¿, ùî
ïðîëÿãàþòü ï³ä òåðèòîð³ºþ ïàðêó.
Íàäàë³ ïîâèíí³ çðîáèòè îñâ³òëåííÿ, äëÿ ÷îãî íàíîâî ïðîêëàäóòü åëåêòðîìåðåæó. Äî íå¿,
êð³ì ë³õòàð³â, ï³ä’ºäíàþòü ñèñòåìó â³äåîíàãëÿäó. Ó äîêóìåíòàö³¿ äî òåíäåðó âêàçàíî, ùî âñþ
òåðèòîð³þ ïàðêó îãëÿäàòèìóòü
20 êàìåð.
Íàñòóïíèì ïóíêòîì â ïëàí³
çíà÷àòüñÿ «Çàãàëüíîáóä³âåëüí³
ðîáîòè», ÿê³ ì³ñòÿòü óñòàíîâêó 64 âóëè÷íèõ ñò³ëüö³â òà ëàâ,
22 óðí; 12 ñò³éîê âåëîïàðêîâêè;
îáëàäíàííÿ äëÿ ê³ëüêîõ äèòÿ÷èõ

³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â.
Îêðåìèì ïóíêòîì âèíåñëè îáëàøòóâàííÿ «Ïàãîðáà» — íåâåëèêîãî óçâèøøÿ, ÿêå ñêëàäàòèìåòüñÿ ç øàð³â çàë³çîáåòîííèõ
ïëèò, ï³ñêó, ùåáåíþ, àñôàëüòó,
äå çâåðõó öüîãî «ñåíäâ³÷ó» ìàº
áóòè ãóìîâå ïîêðèòòÿ.
² ùå â ðàìêàõ åòàïó «Çàãàëüíîáóä³âåëüí³ ðîáîòè» ìàþòü îáëàøòóâàòè ìàéäàí÷èê äëÿ âèãóëó
ñîáàê — ç îãîðîæåþ òà ø³ñòüìà
òðåíàæåðàìè.
Êð³çü òåðèòîð³þ ïàðêó íàíîâî
ïðîêëàäàþòü ï³øîõ³äí³ òà âåëîäîð³æêè. ² äàë³ ó äîêóìåíòàö³¿
éäåòüñÿ ïðî îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿: 1,2 ãåêòàðà ìàþòü çàñ³ÿòè
ãàçîíàìè òà âèñàäèòè äåðåâà,
êóù³, êâ³òè.
Ùå â ðàìêàõ îíîâëåííÿ «Õ³ì³êà» ìàþòü ïîâí³ñòþ ïîëàãîäèòè
îãîðîæó, ïîáóäóâàòè íîâó ìåòàëåâó àëüòàíêó, ñòâîðèòè ñöåíó
ï³ä âóëè÷íèé òåàòð, ïîñòàâèòè
âáèðàëüíþ.
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НЕОФІЦІЙНУ РОБОТУ БУДУТЬ
ВИЯВЛЯТИ ЗА СІМОМА ОЗНАКАМИ
Вийти з тіні!  В Україні хочуть
запровадити перелік ознак трудових
відносин. Якщо будуть наявні принаймні
три з семи — між працівником і
працедавцем повинен бути трудовий
договір. Чиновники очікують, що так
вдасться зменшити тіньову зайнятість,
експерти прогнозують протилежне
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Íà â³ííè÷àí
î÷³êóº îíîâëåííÿ
òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà. Ó êîì³òåòàõ Âåðõîâíî¿
Ðàäè ðîçãëÿäàþòü çàêîíîïðîåêò
¹ 5054 «Ïðî âèçíà÷åííÿ òðóäîâèõ â³äíîñèí òà îçíàê ¿õ íàÿâíîñò³».
Ãîëîâíå â ïðîåêò³ çàêîíó — ñ³ì
îçíàê íàÿâíîñò³ òðóäîâèõ â³äíîñèí. Öå ïåðåë³ê ïóíêò³â, ÿê³, ÿê
ââàæàþòü çàêîíîòâîðö³, º äîêàçàìè ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Äëÿ
ï³äòâåðäæåííÿ òðóäîâèõ â³äíîñèí
ïîòð³áåí çá³ã õî÷à á çà òðüîìà ç
ñåìè ïóíêò³â.
Ó òàêîìó ðàç³ ïðàöåäàâåöü ³ ðîá³òíèê ìàþòü óêëàñòè òðóäîâèé
äîãîâ³ð, à ïðàö³âíèê ïîâèíåí
áóòè çàáåçïå÷åíèé íåîáõ³äíèì
ñîöïàêåòîì, çîêðåìà, â³äïóñòêàìè, ë³êàðíÿíèìè, íàÿâí³ñòþ
ãàðàíò³é òà êîìïåíñàö³é ùîäî
çáåðåæåííÿ çà íèì ì³ñöÿ ðîáîòè.
Çà êîæíîãî ïðàö³âíèêà áåç òðóäîâîãî äîãîâîðó íà ðîáîòîäàâöÿ
ìîæóòü íàêëàñòè øòðàô 60 òèñÿ÷
ãðèâåíü.
Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ åêîíîì³êè êà-

æóòü, ùî äîêàçè òðóäîâèõ â³äíîñèí ñïðèÿòèìóòü çìåíøåííþ
íåçàäåêëàðîâàíî¿ ïðàö³, ëåãàë³çàö³¿ çàðïëàò (ÿê³ âèïëà÷óþòü
â êîíâåðòàõ — àâò.) ³ ïîñèëèòü
ñîöçàõèñò ïðàö³âíèê³â.
ЦИВІЛЬНІ ДОГОВОРИ — ЗЛО?
Êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê
Îëåêñàíäð Õìåëåâñüêèé ñòâåðäæóº, ùî çàêîíîïðîåêò 5054,
ïåðø çà âñå, ñïðÿìîâàíèé íà äåò³í³çàö³þ ðèíêó ïðàö³.
— Çàðàç ÷àñòèíà ïðàö³âíèê³â îô³ö³éíî íå îôîðìëÿþòüñÿ
íà ðîáîòó, à âèêîíóþòü çàâäàííÿ íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ï³äðÿäó,
àáî âçàãàë³ áåç óêëàäàííÿ áóäüÿêèõ äîãîâîð³â, — êàæå Õìåëåâñüêèé. — Â ðåçóëüòàò³ ï³äïðèºìö³
íå ñïëà÷óþòü âíåñêè äî Ôîíäó
ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ, ïðàö³âíèêè òåæ ÷àñòî íå ñïëà÷óþòü ïîäàòîê íà äîõîäè. Çàêîíîïðîåêò
ñïðÿìîâàíèé íà òå, ùîá çìóñèòè
ñàìîçàéíÿòèõ ëþäåé îô³ö³éíî
îôîðìèòèñÿ íà ðîáîòó òà ñïëà÷óâàòè ïîäàòêè.
Êð³ì òîãî, óõâàëåííÿ çàêîíîïðîåêòó, â òåîð³¿, ïðèáåðå ñõåìè ç
îôîðìëåííÿì ó øòàò ïðàö³âíèê³â
÷åðåç öèâ³ëüíî-ïðàâîâ³ äîãîâîðè.
¯õ óêëàäàþòü, ùîá çåêîíîìèòè

íà ñïëàò³ çàðïëàòíèõ ïîäàòê³â
(ªÑÂ, â³éñüêîâèé çá³ð, ÏÄÔÎ).
Åêîíîì³ñòêà Ìàð³ÿ Àëåêñèíñüêà, ÿêà ðàí³øå áóëà â ñêëàä³
Ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðàö³,
ðîçïîâ³äàº, ùî ïðàö³âíèêè íà òàêèõ äîãîâîðàõ ïîçáàâëåí³ òðóäîâèõ
ïðàâ ³ ãàðàíò³é. À óõâàëåííÿ ïðîåêòó çàêîíó ââàæàº ïåðøèì êðîêîì.
— Äàë³ ïîòð³áíî äîâåñòè äî ïóòòÿ ðåøòó òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà,
íàäàòè òðóäîâèì ³íñïåêö³ÿì ³ ñóäàì ïîâíîâàæåííÿ, ðåñóðñè âèð³øóâàòè ñïîðè ³ ïðàâèëüíî çàñòîñîâóâàòè çàêîí. Â ³äåàë³, ïîòð³áíî
ñòâîðèòè ñóäè ç òðóäîâèõ ñïîð³â,
÷îãî â Óêðà¿í³ ïîêè ùî íå ³ñíóº, —
êàæå Àëåêñèíñüêà.

Ñïèñîê îçíàê íå
º âè÷åðïíèì. À
ðîáîòîäàâö³ áóäóòü
êðàùå ïðèõîâóâàòè
òðóäîâ³ â³äíîñèíè, —
êàæóòü åêñïåðòè
ЩО БУДЕ З ФОПАМИ
І КУР’ЄРАМИ GLOVO
Àëå ñ³ì îçíàê òðóäîâèõ â³äíîñèí ìîæóòü çàñòîñóâàòè íå ò³ëüêè äî íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â, à é
äî ñïðàâæí³õ ÔÎÏ³â, ÿê³ âèêîíóþòü çàìîâëåííÿ äëÿ á³çíåñïàðòíåð³â. ² òðè ç ñåìè ïðè÷èí
çíàéòè áóäå íåñêëàäíî.
Ïàðòíåð àäâîêàòñüêîãî
îá’ºäíàííÿ «Ïðàâîâèé àëüÿíñ»
²ëëÿ Êîñò³í, àíàë³çóþ÷è çàêîíîïðîåêò, íàâîäèòü ïðèêëàäè,
ùî äåÿê³ îçíàêè òðóäîâèõ â³äíîñèí — âèêîíàííÿ ïðàö³âíèêîì
ðîáîòè â ³íòåðåñàõ çàìîâíèêà;
êîíòðîëü çàìîâíèêà çà âèêîíàííÿì ïðàö³ òà â³äñóòí³ñòü âèìîãè
ùîäî íàäàííÿ êîíêðåòíîãî ðå-

Вінницькі компанії отримали штрафів на 7 млн грн
У обласному управлінні Держпраці відзвітували, що протягом
2020 року провели на Вінниччині 673 інспекційних перевірки.
У 192 роботодавців виявили порушення законодавства про працю.
Зокрема, в 66-ти роботодавців виявлено 432 працівники, які працювали без належного оформлення,
зокрема у промисловості — 67, торгівлі — 118; готелях та ресторанах —
51, будівництві — 140 та інших видах діяльності — 56.

Ùîòèæíåâèê «RIA»

Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
ñåð³ÿ ÕÌ ¹1069-427 ÏÐ â³ä 30.06.2020 ð.,
âèäàíå Ì³í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè
Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.
Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».
Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó –
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032,
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

За результатами інспекцій винесено 57 постанов за статтею
265 Кодексу законів про працю
(Відповідальність за порушення законодавства про працю)
на суму — 7 мільйонів 50 тисяч
770 гривень. З них сплачено
1 мільйон 51 тисяча 503 гривні.
Під час інспекцій зафіксовано три
випадки використання найманої
праці на умовах цивільно-правових договорів, що мали ознаки
трудового договору.

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 210108

Hàêëàä 17 900

За статтею 265 Кодексу законів про
працю фактичний допуск працівника без оформлення трудового договору карається штрафом 60 тисяч
гривень (10 мінімальних зарплат).
Такий же розмір покарання
для працедавця передбачений
за оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний
робочий час, встановлений на підприємстві; виплату зарплати без
нарахування і сплати ЄСВ.

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»),
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua
Ãîëîâíèé ðåäàêòîð:
Âàäèì ÏÀÂËÎÂ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð:
Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿
òåë. (0432):

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

ОЗНАКИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
Виконання працівником
роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою
за дорученням та під контролем, в інтересах замовника.

Виконання роботи
у визначеному замовником
місці та за його робочим
розпорядком.
Організація умов праці
для працівника та надання
засобів замовником.

Постійний контроль
замовника за виконанням
праці та відсутність вимоги
щодо надання конкретного
результату.

Систематична виплата
особі, яка виконує роботу,
винагороди.

Відшкодування поїздок та
інших фінансових витрат,
пов’язаних з виконанням
роботи, працівником,
в інтересах замовника.

Встановлення замовником
тривалості робочого часу та
часу відпочинку.
Джерело: законопроект № 5054

çóëüòàòó; ñèñòåìàòè÷íà âèïëàòà
âèíàãîðîäè îñîá³, ÿêà âèêîíóº
ðîáîòó — º õàðàêòåðíèìè ³ äëÿ
öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ äîãîâîð³â.
Ïðèéíÿòòÿ çàêîíîïðîåêòó
5054, çà ñëîâàìè Êîñò³íà, ìîæå
ñòâîðèòè ðèçèêè äëÿ êîìïàí³é, ùî çàëó÷àþòü ïðàö³âíèê³â
íà àóòñîðñèíãó (çàëó÷åííÿ äî ðîáîòè çîâí³øí³õ âèêîíàâö³â, ÿê³
íå â øòàò³ çàìîâíèêà) òà àóòñòàô³íãó («îðåíäà» ïðàö³âíèê³â ³ îáëàäíàííÿ â ³íøî¿ êîìïàí³¿, áåç
ââåäåííÿ ¿õ ó øòàò çàìîâíèêà).
— Âèçíàííÿ â³äíîñèí (ì³æ çàìîâíèêîì ³ âèêîíàâöåì — àâò.)
òðóäîâèìè çàãðîæóº ïðèòÿãíåííÿì çàìîâíèêà äî þðèäè÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó ôîðì³ øòðàôó,
äîíàðàõóâàííÿ ñóì ïîäàòê³â,
çáîð³â, âíåñê³â, ïîçáàâëåííÿ
ïîäàòêîâîãî êðåäèòó. ² ìîæëèâîãî ïðèìóñîâîãî îô³ö³éíîãî
ïðàöåâëàøòóâàííÿ ïðàö³âíèêà
ó çàìîâíèêà, — äîäàº ïàðòíåð
àäâîêàòñüêîãî îá’ºäíàííÿ «Ïðàâîâèé àëüÿíñ» ²ëëÿ Êîñò³í.
Çàëèøàºòüñÿ íåâèð³øåíèì ïèòàííÿ, ÿê áóòè ç «íîâèìè» ôîðìàìè á³çíåñó — ïëàòôîðìàìè
òèïó Glovo, Uber, ôð³ëàíñ-á³ðæ³, ñòâåðäæóº åêîíîì³ñòêà Ìàð³ÿ
Àëåêñèíñüêà.
— Ñóäè ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàí³¿
òà Ôðàíö³¿ âæå âèçíà÷èëè, ùî
ðîáîòà ÷åðåç äîäàòîê, äå ïëàòôîðìà äèêòóº óìîâè ïðàö³, ìàº
îçíàêè òðóäîâèõ â³äíîñèí. B
Óêðà¿í³ ïðèéíÿòèé çàêîí ñïðèÿòèìå òîìó, ùî êóð'ºðè ñåðâ³ñ³â
òèïó «Ãëîâî» áóäóòü ïåðåîôîðìëåí³, — ââàæàº Àëåêñèíñüêà. —

Äëÿ ïðàö³âíèê³â ïëàòôîðì òèïó
Êàáàí÷èê, Ôð³ëàíñõàíò, Àïâîðê
ïî ñóò³ ìàëî ùî çì³íèòüñÿ ç íîâèì çàêîíîì: äîäàòîê äîïîìàãàº
¿ì ó ïîøóêó êë³ºíò³â, ç ÿêèìè
âîíè ïîò³ì äîìîâëÿþòüñÿ ïðî
îïëàòó ïðàö³, ðåçóëüòàò ðîáîòè,
ñòðîêè âèêîíàííÿ òîùî. Òîáòî,
ïðàö³âíèê çàëèøàºòüñÿ á³ëüøìåíø íåçàëåæíèì â³ä ïëàòôîðìè.
ПРОСТІР ДЛЯ МАНІПУЛЯЦІЙ
Êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê
Îëåêñàíäð Õìåëåâñüêèé íàâîäèòü ùå îäèí íþàíñ çàêîíîïðîåêòó ¹ 5054: ñïèñîê ç ñåìè îçíàê
íå º âè÷åðïíèì.
— Îñê³ëüêè çàêîíîïðîåêò äîçâîëÿº äîïîâíþâàòè îçíàêè òðóäîâèõ â³äíîñèí, òî êîíòðîëþþ÷³
îðãàíè çìîæóòü íà âëàñíèé ðîçñóä
âèçíà÷àòè íàÿâí³ñòü òðóäîâèõ â³äíîñèí òà âèìàãàòè ç ï³äïðèºìö³â
äîäàòêîâèõ â³äðàõóâàíü äî Ôîíäó
ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ òà ïîäàòêó íà äîõîäè. Ïîâíî¿ äåò³í³çàö³¿
ðèíêó ïðàö³ î÷³êóâàòè íå âàðòî.
Á³ëüø òîãî, â³í ñòèìóëþâàòèìå
ï³äïðèºìö³â ðåòåëüí³øå ïðèõîâóâàòè òðóäîâ³ â³äíîñèíè, — çàóâàæèâ Õìåëåâñüêèé.
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî çàðàç
ïðîåêò çàêîíó «Ïðî ñ³ì îçíàê
òðóäîâèõ â³äíîñèí» ùå íà åòàï³
ðîçãëÿäó â äåïóòàòñüêèõ êîì³òåòàõ Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Äàòà éîãî
ðîçãëÿäó íàðàç³ íåâ³äîìà — â³í
íå âíåñåíèé ó ïîðÿäîê äåííèé
çàñ³äàíü Ðàäè. À ï³ñëÿ éîãî óõâàëåííÿ ïðàöåäàâö³ ìàòèìóòü òðèì³ñÿ÷íèé ñòðîê, ùîá ïðàâèëüíî
ïåðåîôîðìèòè ïðàö³âíèê³â.

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü.
Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè
ñëîâàìè òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî,
çàáîðîíåí³ äî êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.
²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ
âóë. Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî
àãåíòñòâà ÿê ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä
12.08.2009 ð.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ
Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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ВІННИЧАНИ ПРО ЗАРОБІТКИ
ЗА КОРДОНОМ: «ТАМ ВСЕ ІНАКШЕ»
«На багатші села»  Українців стає дедалі
менше. Торік населення України скоротилося
на 314 тисяч людей. Серед причин низька
народжуваність, коротка тривалість життя
та… еміграція працездатного населення.
Ми дізналися у вінничан про роботу
за кордоном, про заробітки, рівень
життя та різницю в менталітеті
ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, (063)7854635

Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ çà êîðäîíîì ïðàöþº ïîíàä òðè ì³ëüéîíè
ãðîìàäÿí Óêðà¿íè. Òî÷íà ê³ëüê³ñòü çàðîá³ò÷àí íåâ³äîìà, àäæå
í³õòî íå çíàº, ñê³ëüêè ç íèõ ïðàöþº íåëåãàëüíî. Íàòîì³ñòü áåççàïåðå÷íèì ôàêòîì º ¿õí³é âíåñîê
â åêîíîì³êó êðà¿íè. Çà îö³íêàìè
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè,
óêðà¿íñüê³ çàðîá³ò÷àíè ëèøå
ó 2019 ðîö³ ïåðåêàçàëè ñþäè
ìàéæå 12 ì³ëüÿðä³â äîëàð³â.
Æóðíàë³ñòêà RIA ä³çíàëàñÿ
ó â³ííè÷àí, ÷îìó âîíè ¿äóòü
íà ðîáîòó äàëåêî â³ä äîìó òà ïðî
¿õí³ âðàæåííÿ â³ä çàðîá³ò÷àíñòâà.
«ДО ФІЗИЧНОЇ РОБОТИ ДУЖЕ
ШВИДКО ЗВИК»
Îëåêñ³é Øåëåñòîâ äâ³÷³ áóâ
íà ðîáîò³ â ×åõ³¿. Âèð³øèâ âïåðøå òóäè ïî¿õàòè íà çàðîá³òêè
çàâäÿêè áàòüêîâ³ — òîé ÿêðàç
ïîâåðíóâñÿ äîäîìó ³ ä³ëèâñÿ ç
ñèíîì ïðèºìíèìè âðàæåííÿìè
ïðî ðîáîòó çà êîðäîíîì.
— ß ñàìå çàê³í÷èâ íàâ÷àííÿ,
àëå ðîáîòó çà ñïåö³àëüí³ñòþ çíàéòè íå ì³ã. Òîìó ðàçîì ç áàòüêîì
ìè ïî¿õàëè â ×åõ³þ. Ñïåðøó íàñ
çàâåçëè â ãëóøèíó, ïîîá³öÿëè
á³ëüøå ãðîøåé, í³æ íà ïîïåðåäí³é ðîáîò³ áàòüêà. Òàì ïîâñþäè
áóâ ë³ñ, ãîðè, çàâîä ³ íåâåëèêà
äâîïîâåðõîâà ñïîðóäà, â ÿê³é ìè
æèëè — öå áóëî ïðèäîðîæíº êàôå
³ õîñòåë, — ðîçêàçóº Îëåêñ³é Øåëåñòîâ. — Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ òàì
âèïèâàëè äàëåêîá³éíèêè, à íà äðó-

ãîìó çäàâàëè â îðåíäó ê³ìíàòè äëÿ
ðîáî÷èõ. ×åðåç äâà òèæí³ íàñ çâ³äòè
ïåðåâåëè, áî óìîâè áóëè æàõëèâèìè. ² òàê ìè îïèíèëèñÿ ó ì³ñòå÷êó
×åñüêå-Áóäåéîâ³öå, ïðàöþâàëè òàì
íà àâòîìîá³ëüíîìó çàâîä³. ß áóâ
íà ñêëàä³, âîçèâ ãîòîâó ñèðîâèíó.
Ïðèêîëüíî áóëî, ìåí³ ïîäîáàëîñÿ, îïëàòà ïðàö³ òåæ âëàøòîâóâàëà.
Íàïðèêëàä, éäåø â ìàãàçèí «çàòàðèòèñÿ» ¿æåþ íà òèæäåíü. Êóïóºø óìîâíî êîâáàñó, ñèð, ì'ÿñî,
ÿéöÿ, ìîëîêî, êðóïè ³ ïðè öüîìó
ãàìàíåöü íå ñòàº òîíøèì.
– ß ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ïðàöþâàâ ïî 14 ãîäèí ³ â ìåíå âèéøëî
1700 äîëàð³â. Öå áóëî òðè ðîêè
òîìó, — ðîçïîâ³äàº Îëåêñ³é.
Õëîïåöü çàçíà÷àº, ùî äî ô³çè÷íî¿ ðîáîòè äóæå øâèäêî çâèê.
Ç³çíàºòüñÿ, ùî áóëî âàæêî ÷åðåç
ñòàâëåííÿ ÷åõ³â äî çàðîá³ò÷àí ç
Óêðà¿íè.
— Ïðÿìî ãîâîðèëè, ùî ìè íåëåãàëè, à òîìó ïðàöþºìî ³ çà ñåáå,
³ çà íèõ. Ïîêè â íèõ íîðìàëüíà
çì³íà â 7,5 ãîäèíè, â óêðà¿íö³â
âîíà òðèâàº âäâ³÷³ äîâøå, — ðîçïîâ³äàº Îëåêñ³é. — Àäàïòóâàâñÿ äóæå
øâèäêî, â òîìó ì³ñò³, äå ÿ áóâ —
ñïðàâæí³é «ïîñòñîâîê», ìåíòàë³òåò
òà ñïðèéíÿòòÿ æèòòÿ â ëþäåé ïðèáëèçíî òàêå æ, ÿê ³ â íàñ.
ªäèíèì íåïðèºìíèì íþàíñîì
äëÿ Îëåêñ³ÿ áóâ ìîâíèé áàð’ºð,
ÿêèé â³í íå âñòèã ïîäîëàòè. Ïåðåâàæíî ñï³ëêóâàâñÿ ç óêðà¿íöÿìè ³ çàçíà÷àº, ùî ç çåìëÿêàìè
éîìó ïîùàñòèëî. Íà ðîáîò³ ç³áðàëèñÿ äðóæåëþáí³ õëîïö³, ÿê³
ï³äòðèìóâàëè îäèí îäíîãî.

Вінничани виїжджають і на роботу, і на ПМЖ
У пресслужбі Державної міграційної служби України у Вінницькій області зазначили,
що протягом 2020 року понад
50 тисяч жителів області подавали документи на оформлення закордонного паспорта. З
них 174 людини — оформили
документи для виїзду за кордон
на постійне місце проживання.
— От станом на 19 лютого цього року в нас вже є 13 заяв
на оформлення документів для
проживання за кордоном, — кажуть у пресслужбі.

На одному з сайтів з працевлаштування за кордоном слухавку
не брали, але якщо вірити їх статистиці відвідування, їх послуги серед
вінничан користуються попитом.
Протягом останнього місяця сайт
відвідали щонайменше 70 людей,
а отже всі вони розглядають можливість поїхати «на багатші села».
За показником переказів заробітчан понад 10% ВВП, Україна
посідає друге місце в Європі.
У лідера — сусідньої Молдови
— перекази трудових мігрантів
сягають 23% ВВП.

— Íàñ ñòàâèëè íà òàê³ ïðîöåñè,
äå ìàëà áóòè çãóðòîâàí³ñòü. ßêùî
õòîñü îäèí íå âñòèãàâ, éîãî ïîòð³áíî áóëî ï³äñòðàõóâàòè. ²íàêøå âñÿ áðèãàäà îòðèìóº íàãàíÿé
â³ä êåð³âíèöòâà. Ï³ñëÿ çì³íè ìè
÷àñòî çáèðàëèñÿ ðàçîì, âëàøòîâóâàëè ïîñèäåíüêè, à òàêîãî,
ùîá õòîñü êîãîñü îáìàíþâàâ ÷è
ï³äñòàâëÿâ, íå áóëî, — êàæå â³í.
Ïîâåðíóâøèñü äîäîìó ï³ñëÿ ïåðøèõ çàðîá³òê³â, Îëåêñ³é íå äóæå ñóìóâàâ çà ×åõ³ºþ.
Íà éîãî äóìêó, äîáðå çàðîáëÿòè
ìîæíà ³ â íàñ — òðåáà ò³ëüêè
çàõîò³òè. Îäíàê ùå ï³ä ÷àñ ïåðøî¿ ïî¿çäêè â³í äîìîâèâñÿ ïðî
îôîðìëåííÿ îô³ö³éíî¿ êàðòè
ïîáóòó â ×åõ³¿. Ñàìå íàÿâí³ñòü
öüîãî äîêóìåíòà äóæå çì³íèëà
ñòàâëåííÿ ÷åõ³â äî õëîïöÿ.
— Â ìåíå áóëè ïðàêòè÷íî
òàê³ æ ïðàâà, ÿê ³ â ÷åõ³â. Âîíè
âæå íå ðîçïîâ³äàëè, ùî òè ¿ì
ùîñü âèíåí. Ñàì ôàêò ö³º¿ äîâ³äêè ³ òîãî, ùî òè ñïëà÷óºø ïîäàòêè, âèêëèêàº â íèõ âåëè÷åçíó
ïîâàãó. Â íàñ, íàïðèêëàä, á³ëüøå äóìàþòü, ÿê áè óõèëèòèñÿ â³ä
íèõ, à òàì íàâïàêè — ïðèéäóòü ³
ñêàæóòü, ùî ç íèõ çàáóëè çíÿòè
ñò³ëüêè-òî ãðîøåé.

Òàì³ëà êàæå, ùî ÿêáè
¿é çàïðîïîíóâàëè òàì
çàëèøèòèñÿ, âîíà íå
âàãàëàñÿ á. Ïðè÷èíà
– â íàáàãàòî âèùîìó
ð³âí³ æèòòÿ
«СУМУВАЛА ЗА РОДИНОЮ,
АЛЕ ПОВЕРТАТИСЯ НЕ ХОТІЛА»
Â³ííè÷àíêà Òàì³ëà Ïèëèï÷óê ó 2020 ðîö³ âïåðøå ïî¿õàëà
íà ðîáîòó çà êîðäîí. Ïðàöþâàëà
ó Ô³íëÿíä³¿ — çáèðàëà ôðóêòè,
îâî÷³ òà ÿãîäè.
— ß âèð³øèëà òóäè ïî¿õàòè,
ùîá çàðîáèòè ãðîøåé. Ìîÿ êóìà
çà êîðäîíîì æèâå âæå â³ñ³ì ðîê³â
³ ñþäè ïîâåðòàòèñÿ íå õî÷å. ß ïîáóëà òàì äâà ì³ñÿö³ ³ òèæäåíü,
çà öåé ÷àñ âñòèãëà çàðîáèòè ãðîøåé ñò³ëüêè, ùîá òóò âèñòà÷èëî
óòåïëèòè áóäèíîê. Ñïåðøó áóëî
ñòðàøíóâàòî, àëå êîëè áóëà â àâòîáóñ³, ñòàëî ö³êàâî — çìîæó ÷è
í³. Çìîãëà.
Òàì³ëà çàçíà÷àº, ùî ô³çè÷íî
ïðàöþâàòè áóëî âàæêî, îäíàê
áóëà é ìîòèâàö³ÿ — ä³â÷èíà çíàëà, ùî îòðèìàº äîñòîéíó ïëàòíþ.
— Ïðàöþâàëè â ð³çíèõ ëîêàö³ÿõ ³ çà ð³çíèõ ïîãîäíèõ óìîâ.
Çà òîé ÷àñ ÿ ïîáóâàëà íà äâîõ
ô³ðìàõ. Ïåðøà ìåí³ íå äóæå ñïîäîáàëàñÿ, áî òàì áóâ íåíîðìîâàíèé ãðàô³ê — ìîãëè ñìèêíóòè
â áóäü-ÿêèé ìîìåíò ³ ÿ íàâ³òü
íå ðîçóì³ëà, ìîæó ÿ ëÿãòè ñïàòè
÷è í³. Íà äðóã³é ô³ðì³ ìè ïðàöþâàëè ç øîñòî¿ ðàíêó äî ï’ÿòî¿

Олексій Шелестов працював у Чехії. На його думку, добре
заробляти можна і в нас – треба тільки захотіти
âå÷îðà, ðàç íà äâ³ ãîäèíè áóëà
ïåðåðâà íà êàâó, ãîäèíà íà îá³ä,
à ïîò³ì çà áàæàííÿì ìîæíà
áóëî ùå ãîäèíó-ï³âòîðè ïîáóòè
íà «ï³äðîá³òêàõ». ß õîäèëà, áî
çà öåé ÷àñ çàðîáëÿëà äîäàòêîâî
ùå 10 ºâðî.
Òàì³ëà çãàäóº, ùî áóäó÷è òàì,
äóæå ñóìóâàëà çà ðîäèíîþ, òà ïîâåðòàòèñÿ íàçàä íå õîò³ëà. Êàæå,
ùî ÿêáè ¿é çàïðîïîíóâàëè òàì
çàëèøèòèñÿ, âîíà íå âàãàëàñÿ á.
Ïðè÷èíà â ³íøîìó ð³âí³ æèòòÿ.
— Òàì òè â³ä÷óâàºø ñåáå ëþäèíîþ, õî÷à é ðîçóì³ºø, ùî í³êîìó íå ïîòð³áåí. Äëÿ ïðàöåäàâöÿ
âàæëèâà ëèøå òâîÿ ñïðîìîæí³ñòü
ïðàöþâàòè. Ô³íè íå ïðàöþþòü
òàê, ÿê ìè. ß, íàïðèêëàä, ç³áðàëà
ÿùèê ïîëóíèö³, à âîíè çà òîé æå
÷àñ çáèðàþòü ï³â ÿùèêà â êðàùîìó âèïàäêó. ¯õ í³õòî íå çìóøóº ³
ïðè öüîìó âîíè îòðèìóþòü âäâ³÷³
á³ëüøå, — ðîçïîâ³äàº Òàì³ëà.
Ä³â÷èíà ïîð³âíþº óêðà¿íñüê³
ö³íè íà îäÿã òà ïðîäóêòè ³ êàæå,
ùî ó Ô³íëÿíä³¿ ìîæíà ïðèäáàòè
áðåíäîâ³ ðå÷³ çà 2–3 ºâðî (áëèçüêî 60–70 ãðí — ðåä.), à â íàñ öå
îá³éäåòüñÿ â ñîòí³ ÷è íàâ³òü òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
— Ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà â óêðà¿íöÿ òàì òèñÿ÷à ºâðî. ßêùî òè
íàâ³òü 200 ºâðî â³ääàºø çà æèòëî,
òî íà õàð÷óâàííÿ 100 ºâðî íà ì³ñÿöü íà îäíó ëþäèíó âèñòà÷èòü ç
ãîëîâîþ, — ñòâåðäæóº ä³â÷èíà. —
Ï³âòîðà ºâðî êîøòóº ìàéæå äâà
ê³ëîãðàìè êóðÿòèíè, 40 öåíò³â
çà ê³ëîãðàì ïàñòè ç òâåðäèõ ñîðò³â, ÷åðâîíà ðèáà ïî ï’ÿòü ºâðî,
ë³òð ìîëîêà — 36 öåíò³â. Õë³á òà

âèï³÷êà äóæå äîðîã³, àëå æ ìîæíà
êóïèòè áîðîøíî, ÿéöÿ ³ ñïåêòè
öå âñå ñàìîñò³éíî.
Òàì³ëà òàêîæ ðîçïîâ³äàº, ùî
êóëüòóðà ô³í³â äóæå â³äð³çíÿºòüñÿ
â³ä óêðà¿íñüêîãî ìåíòàë³òåòó. Çãàäóº ê³ëüêà âèïàäê³â, ÿê³ ¿¿ âðàçèëè
íàéäóæ÷å.
— ßêîñü ìè ïîâåðòàëèñÿ ç
ë³ñó, çáèðàëè òàì îæèíó. Áóëè
áðóäíþ÷³: ðóêè ÷îðí³, îáëè÷÷ÿ
òåæ, âçóòòÿ òðîõè â áîëîò³. Íó ³
âèð³øèëè ñõîäèòè â ìàãàçèí, âçÿòè ùîñü ïî¿ñòè, áî æ çãîëîäí³ëè
íà ðîáîò³. À â ñóïåðìàðêåò³ íàì
âñ³ ïîñì³õàëèñÿ, ðàä³ëè íàì, áî
ìè — êë³ºíòè. ¯ì áàéäóæå, íàôàðáîâàíà òè ÷è í³, ÿêà â òåáå çà÷³ñêà ³ â ùî òè îäÿãíåíà. À â íàñ
ñïðîáóé â òàêîìó âèãëÿä³ çàéòè
çà õë³áîì — ÿêùî íå âèæåíóòü,
òî ïðîñòî áóäóòü êîñî äèâèòèñÿ, — êàæå ä³â÷èíà. — Â ìåíå áóâ
øîê, êîëè ÿ ïîáà÷èëà, ùî òàì
í³õòî í³÷îãî íå çà÷èíÿº íà çàìîê.
Êëþ÷³ â³ä ìàøèíè âîä³¿ ëèøàþòü
â çàìêó çàïàëþâàííÿ, òàê ñàìî
é ç êâàðòèðàìè ÷è áóäèíêàìè.
Äî ðå÷³, çàìîê ïðîñòî òàê íå êóïèø, éîãî âèäàþòü ó ïîë³ö³¿ ³ öå
ùå òîé êâåñò — ÿêùî âèíèêëà
òàêà ïîòðåáà â ëþäèíè, â îðãàí³â
âèíèêàþòü ïèòàííÿ, ùî ñòàëîñÿ?
Ä³â÷èíà òàêîæ çãàäóº, ÿê ó âèõ³äíèé äåíü áóëà íà íàáåðåæí³é ³
ïîì³òèëà á³ëÿ ëàâî÷êè ìîá³ëüíèé
òåëåôîí. ×åðåç òðè äí³ â³í ëåæàâ
íà òîìó æ ì³ñö³.
— Ì³ñÿö³ äâà ÿ â³äõîäèëà ï³ñëÿ
ïîâåðíåííÿ â Óêðà¿íó. Òóò ÿêîñü
ï³ðíóëà â ïîáóò, àëå äóìêàìè ùå
ïîâåðòàþñÿ òóäè, — êàæå Òàì³ëà.
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ТИСЯЧУ РИБ ЗЛОВИВ І ВІДПУСТИВ.
ШУКАЄ СТАВ ДЛЯ КАРПФІШИНГУ
Улов не в юшку  Організувати
спортивну риболовлю — карпфішинг —
має намір вінницький рибалка. Суть
такого виду спорту проста: упіймав
рибу — відпусти її у водойму. Потрібен
орендар, який погодиться надати для
цього водойму. Що він отримає? Чим
керуються у такому випадку рибалки,
які повертаються додому з порожніми
руками, бо весь улов повернули у воду?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Îäèí ç òàêèõ ðèáàëîê — â³ííè÷àíèí Ñåðã³é Ì³ùóê.
Ïðèáëèçíî òèñÿ÷ó
ñï³éìàíèõ ðèáèí â³í âèïóñòèâ
ó âîäîéìó. Ùîïðàâäà, ïåðåä
òèì ðîáèâ ôîòî ³ çâàæóâàâ óëîâ.
Íà ñâ³òëèíàõ, ÿê³ ìîæíà ïîáà÷èòè íà éîãî ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóö³, º ðèáè âàãîþ ïîíàä äåñÿòü
ê³ëîãðàì³â. Îñîáèñòèé ðåêîðä
Ñåðã³ÿ — êîðîï, ÿêèé çàâàæèâ
16,2 ê³ëîãðàìà. Çàïèòóþ, ÿêèì
÷èíîì òàêà âåëèêà ðèáà ñìèðíî
ïîçóº ïåðåä êàìåðîþ?
Êàæå, çàñïîêî¿òè õâîñòàò³ òðîôå¿ íå ñêëàäíî.Îäèí ç³ ñïîñîá³â — çàòóëèòè ðóêîþ î÷³ ðèá³,
áóêâàëüíî íà ìèòü. Àáî äèõíóòè
¿é â í³çäð³.
— Ï³ñëÿ öüîãî ðèáà îäðàçó çàñïîêîþºòüñÿ, ïåðåñòàº òð³ïàòèñÿ
³ ëóïèòè õâîñòîì, — ðîçïîâ³äàº
ñï³âðîçìîâíèê. — Àëå ò³ëüêè
íà ë³÷åí³ ñåêóíäè. Òðåáà âñòèãíóòè çàô³êñóâàòè óëîâ íà êàìåðó.
Ì³ùóê ìîæå áàãàòî ö³êàâîãî
ðîçïîâ³äàòè ïðî æèâå «ñð³áëî».
Íèí³ â³í çîñåðåäèâñÿ íà òîìó, ÿê
îðãàí³çóâàòè êàðïô³øèíã.
— ×îìó ó ñóñ³ä³â ç Æèòîìèðùèíè º òàê³ âîäîéìè, à ìè
íå ìîæåìî çðîáèòè? — ãîâîðèòü

ñï³âðîçìîâíèê.
Ùîá çðóøèòè ñïðàâó ç ì³ñöÿ,
Ñåðã³é Ì³ùóê ÷åðåç Ôåéñáóê
çâåðíóâñÿ äî îõî÷èõ ï³äòðèìàòè
éîãî ³í³ö³àòèâó. «Øóêàþ îðåíäàðÿ», — íàïèñàâ â³í ³ ïîâ³äîìèâ
êîðîòêî ñóòü ñïðàâè.
Æóðíàë³ñò RIA çàïèòàâ â ³í³ö³àòîðà, ÿêèé ñìèñë îðåíäàðåâ³
ïåðåäàâàòè âîäîéìó äëÿ êàðïô³øèíãó? Ùî ìàòèìå ç öüîãî
ï³äïðèºìåöü?
Ïî-äðóãå, äëÿ ÷îãî öå ðèáàëêàì — âèòðà÷àòè ÷àñ, êîøòè, ñòàðàííÿ, ùîá ä³ñòàòè ç âîäè ðèáó,
à äîäîìó ïîâåðòàþòüñÿ í³ ç ÷èì?
ЩО МАТИМЕ ОРЕНДАР?
Çà ñëîâàìè Ñåðã³ÿ Ì³ùóêà, âèãîäó ìàþòü óñ³: îðåíäàð, ðèáàëêè
³, çðîçóì³ëî, ðèáà, ÿêà ï³ñëÿ òîãî,
ÿê ïîòðàïèòü íà ãà÷îê, âñå îäíî
ïîâåðíåòüñÿ ó âîäîéìó.
Îñü ÿê ïîÿñíþº ñï³âðîçìîâíèê
âèãîäó äëÿ îðåíäàðÿ. Îäðàçó çàóâàæóº, ùî ðèáó ç òàêî¿ âîäîéìè
íå ïðîäàþòü. Ìîâà éäå, çîêðåìà, ïðî êîðîïà. Çàëèøàþòü, àáè
ï³äðîñòàâ, íàáèðàâ âàãó. Â³äîì³
ôàêòè, êîëè â äåÿêèõ çàðóá³æíèõ
êðà¿íàõ âàãà ðèáèí ó âîäîéìàõ äëÿ
êàðïô³øèíãó ñÿãàº 35 ê³ëîãðàì³â.
Ïëîùà âîäíîãî äçåðêàëà ìàº
áóòè íå ìåíøå øåñòè ãåêòàð³â.
Îïòèìàëüíèé âàð³àíò — 10–
15 ãà. Ñàìå íà òàêèõ âîäîéìàõ

У Ситківцях уже ловлять і випускають
Сергій Васіковський розповів RIA, що у нього водойма
передбачена для спортивного
рибальства за принципом «Упіймав рибу — відпусти». Орендує
її за межами Сутисок. Ставок
невеликий –3,5 гектара.
— Спеціально брав його в оренду, аби розводити рибу для спортивного рибальства, — каже Сергій Сіваковський. — Це моє хобі.
Раніше витрачав протягом року
не менше півтори тисячі доларів,
щоб поїхати на карпфішинг в інші
області, тепер маю це у себе.
Дружина дорікає, що поступаю

нерозумно, але ж це моє захоплення. Заробітки приносить
інший бізнес, а тут більше витрат.
Співрозмовник пояснив, що
взяв водойму з рибою. Ставок
не спускали протягом 15 років.
Другий рік користується ним.
Запустив малька. Здійснив підгодівлю. Облаштував територію,
встановив альтанки, розчистив
береги, укріпив греблю.
Риболовля відбувається за таким
принципом: рибу до одного кілограма і після трьох кілограмів
випускають у водойму, іншої ваги
дозволяється забирати з собою.

ìîæíà ðîçì³ñòèòè ï’ÿòü ³ á³ëüøå
ïîâíîö³ííèõ ñåêòîð³â. Çðîçóì³ëî,
íàÿâí³ñòü ðèáè ó äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³. Äîáðå, ÿêùî º åêçåìïëÿðè âàãîþ â³ä äåñÿòè ê³ëîãðàì³â ³
á³ëüøå. Öå ï³äâèùèòü ïðèâàáëèâ³ñòü ðèáàëîê äî òàêîãî îá’ºêòà.
Áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿, êëàäêè —
òàêîæ íåîáõ³äíèé àòðèáóò. ßêùî
âîíè â³äñóòí³, ðèáàëêè ãîòîâ³ ïîñïðèÿòè ó ñòâîðåíí³ ñï³ëüíèìè
çóñèëëÿìè ç îðåíäàðåì.
Êð³ì òîãî, ìîæóòü äîïîìîãòè ó ðîçòàøóâàíí³ ñåêòîð³â, áî
çíàþòü, ÿê öå ïðàâèëüíî ðîáèòè,
îðãàí³çîâóâàòè çìàãàííÿ, äîëó÷àòèìóòüñÿ ³ äî çàðèáëåííÿ.
— ßêáè ñòàâêè äëÿ êàðïô³øèíãó íå äàâàëè îðåíäàðÿì ïðèáóòîê,
òî õòî á íèìè çàéìàâñÿ, — ãîâîðèòü Ñåðã³é Ì³ùóê. — Ïðîìèñëîâèé âèëîâ ðèáè ìîæå äàâàòè
ïðèáóòîê óæå ïðîòÿãîì ðîêó.
À òóò ïîòð³áåí ÷àñ. Ïðèíàéìí³
òðè ðîêè. Çàòå ïîò³ì âîäîéìà
êàðäèíàëüíî â³äð³çíÿòèìåòüñÿ â³ä
³íøèõ, à îðåíäàð ìàòèìå ïîñò³éíèõ ïàðòíåð³â ó ï³äòðèìö³ ñâîãî
á³çíåñó â îñîá³ ðèáàëîê.

Ñïîðòñìåíè
êàðïô³øèíãó ¿äóòü
íà âîäîéìó íå äëÿ
òîãî, àáè âèïèòè,
ïîñüîðáàòè þøêó ³
ïîâåðíóòèñÿ ç óëîâîì
ßêùî îðåíäàð íå äîâ³ðÿº «ãîñòÿì», â³í ìàº ïîâíå ïðàâî ï³ñëÿ
çàâåðøåííÿ ðèáîëîâë³ ïåðåâ³ðèòè êîæíîãî ðèáàëêó. Ïðèíàéìí³,
òàê ðîáëÿòü íà äåÿêèõ âîäîéìàõ.
Í³õòî íà öå íå îáðàæàºòüñÿ.
«ЖИВІ» ГРОШІ
Ñï³âðîçìîâíèê íàâîäèòü äåê³ëüêà öèôð ðîçö³íîê çà êîðèñòóâàííÿ êàðïô³øèíãîâèì «äçåðêàëîì».
Âàðò³ñòü êîðèñòóâàííÿ îäíèì ñåêòîðîì 350 ãðí/äîáà
(ðèáàëêè ïðè¿çäÿòü ïåðåâàæíî
íà 2–3 äîáè).
Ìîæíà çäàâàòè â îðåíäó ñïîðÿäæåííÿ. Îáîâ’ÿçêîâèìè º ìàòè.
¯õ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ áåðåæíîãî
óòðèìàííÿ ðèáè, ÿêó ùîéíî ä³ñòàëè ç âîäè. Íàäàþòü òàêå ñïîðÿäæåííÿ ïî 50 ãðí/äîáó.
— Çà òàêó ñàìó ö³íó ìè ç äðóçÿìè îðåíäóâàëè ÷îâåí íà îäí³é
ç âîäîéì ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³, — ãîâîðèòü Ñåðã³é Ì³ùóê.
Ó äåêîãî º àëüòàíêè, çà êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè òàêîæ âñòàíîâëåíà ïëàòà. Ìîæíà ïðîïîíóâàòè
ìàíãàë, äðîâà, íàìåòè òîùî.
Çàïèòóþ, ÷è ãîòóþòü íà òàê³é ðèáàëö³ þøêó. Áóâàº ³ òàêå.
Ó êàçàíîê ç âîäîþ êèäàþòü, íàïðèêëàä, êàðàñèê³â, íà ÿê³ íåìà
çàáîðîíè äëÿ âèëîâó.

Особистий рекорд
Сергія Міщука —
короп, вагою
16,2 кілограма.
Каже, заспокоїти
хвостаті трофеї
не складно, треба
знати кілька
секретів

Є ставки, є команди, нема орендаря
У нашій області майже п’ять
тисяч ставків. Насиченість регіону водними об’єктами одна
з найвищих у державі. Для порівняння, у сусідній Житомирській області 1822 ставки, значно менше, але там уже мають
водойми для карпфішингу.
У нас 442 водних «дзеркала»
знаходиться у Вінницькому районі, тобто у межах доступності
до обласного центру. Ще 427 —
у Козятинському, 389 — у НемиДЛЯ ЧОГО ЦЕ РИБАЛКАМ?
— Ðîê³â ç äåñÿòü òîìó ÿ á íàâ³òü íå ïî÷èíàâ ðîçìîâó ïðî
êàðïô³øèíã, — ïðîäîâæóº Ì³ùóê. — Íà ìåíå á òîä³ äèâèëèñÿ,
ÿê íà äèâàêà. Ìîâëÿâ, ïðî ùî
â³í? Óï³éìàòè ðèáó ³ íå ïðèíåñòè ¿¿ äîäîìó? Íèí³ ñâ³äîì³ñòü
ó áàãàòüîõ çì³íèëàñÿ.
Â îáëàñò³ óæå º êîìàíäè, ÿê³
¿çäÿòü íà çìàãàííÿ ç êàðïô³øèíãó,
â òîìó ÷èñë³ ³ çà ìåæ³ äåðæàâè.
À çá³ðíà Óêðà¿íè äâà ðàçè ñòàâàëà ÷åìï³îíîì ñâ³òó ç öüîãî âèäó
ñïîðòó. Áóëî öå ó 2017–2018 ðîêàõ.
Ñåðã³é ïåðåêîíàíèé, ÿêáè
ó íàñ çàïðîâàäèòè òàêó ñïðàâó,
îõî÷èõ äîëó÷èòèñÿ äî íå¿ áóëî á
äîñòàòíüî.
Çà éîãî ñëîâàìè, öå çàõîïëåííÿ, ÿê äëÿ äåêîãî ôóòáîë ÷è òåàòð, âåëîñèïåäè ÷è äàéâ³íã —
áóäü-ùî, ÷èì ö³êàâëÿòüñÿ ëþäè.
Çà öå âîíè ãîòîâ³ ïëàòèòè êîøòè.
— Âîäà ³ ðèáà, öå îñîáëèâèé
â³äïî÷èíîê, — ä³ëèòüñÿ äóìêàìè
ñï³âðîçìîâíèê. — Òè ¿äåø çà çàäîâîëåííÿì. Ñëîâàìè öå íå ïåðåäàòè. Öå òðåáà â³ä÷óâàòè. Öèì òðåáà

рівському районах, що також
відносно недалеко від Вінниці.
Маємо можливість організувати
водойму карпфішингу. Тільки б
орендаря знайти.
Варто додати, що у нас обласна
федерація риболовного спорту
проводить чемпіонати з фідеру, ловлі хижої риби, ловлі риби
на поплавець. Але змагань з
карпфішингу провести не можемо, бо нема обладнаної водойми.
æèòè. Êîëè âèòÿãóºø ç âîäè õâîñòàòå «òåëÿòêî» ³ ïîò³ì â³äïóñêàºø
éîãî — íó, ÿê âàì öå ïîÿñíèòè?
Ñïîðòñìåí³â êàðïô³øèíãó
âèð³çíÿº òå, ùî ¿äóòü íà âîäîéìó íå äëÿ òîãî, àáè âèïèòè
ïî ñòî ãðàì³â, ïîñüîðáàòè þøêó
³ ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó ç óëîâîì.
Íå ï’þòü âîíè ñïèðòíîãî ï³ä ÷àñ
ðèáîëîâë³! Çâó÷èòü äèâíî, àëå äîâåäåòüñÿ ïîâ³ðèòè íà ñëîâî.
Çàòå âîíè ãîòîâ³ ñòâîðèòè
ñâ³é êîðîïîâèé êëóá, ðîçâèâàòè
é ïðîïàãóâàòè öåé âèä ñïîðòó,
îðãàí³çîâóâàòè òðåíóâàííÿ ³ çìàãàííÿ êîìàíä ³ç çàïðîøåííÿì
ç ³íøèõ îáëàñòåé, çàîõî÷óâàòè
äî öüîãî ìîëîäü. Òàêèé âèä ñïîðòó êîðèñíèé ùå é òèì, ùî íå äàº
ðîçâèâàòèñÿ áðàêîíüºðñòâó.

ДОВІДКА
Для охочих доєднатися до справи
організації карпфішингу у нашій
області повідомляємо номер телефону: 098–446–96–58 Сергій;
ел.адреса: robinfish20@gmail.com
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РОБИТЬ ВУЛИК ЗІ СКЛА,
ЩОБ ПОБАЧИТИ РОБОТУ БДЖІЛ
Неочікувана справа  Олександр
Роговий багато років працював
завідувачем районного архіву у Липовці.
Що стане пасічником, таке навіть на думку
не спадало. Історик за фахом, він писав
книги, відкривав і досліджував невідомі
факти з історії краю. В улюблену справу
поринав з головою. Як сталося, що так
кардинально змінив заняття?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

×îòèðè âóëèêè
ç áäæîëàìè ïîäàðóâàëè íà 60-ð³÷÷ÿ
ç äíÿ íàðîäæåííÿ
Îëåêñàíäðó Ðîãîâîìó éîãî äàâí³ äðóç³. Äâà ç íèõ îòðèìàâ â³ä
â³äîìîãî ó Ëèïîâö³ ïàñ³÷íèêà
Îëåêñ³ÿ Êàë³í÷óêà, ñò³ëüêè æ
â³ä êîëèøíüîãî äèðåêòîðà ²ëë³íåöüêîãî àãðàðíîãî êîëåäæó
Àíàòîë³ÿ Áîéêà. Òîé ï³ñëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ ïî÷àâ îïàíîâóâàòè
íîâó ñïðàâó äîãëÿäó çà áäæîëàìè.
ßêáè íå ö³ äâîº òîâàðèø³â Ðîãîâîãî, íàâðÿä ÷è íèí³ â³í çàéìàâñÿ á áäæîëàìè.
Ïàí Îëåêñàíäð çäèâóâàâ ðîçïîâ³ääþ ïðî ñâîþ íîâó ñïðàâó.
Ïîïðîñèâ ðîçïîâ³ñòè, ÿê â³äáóëàñÿ «ïåðåêâàë³ô³êàö³ÿ».
НЕСПРОСТА ЗАПРОСИВ
НА ПАСІКУ
Àíàòîë³é Áîéêî ³ Îëåêñ³é Êàë³í÷óê ïàñ³÷íèêè ç äîñâ³äîì.
Îäíîãî ðàçó Êàë³í÷óê çàïðîñèâ
Ðîãîâîãî íà ìåä. Ï³ä ÷àñ çàñò³ëëÿ
ãîñïîäàð çàïèòàâ: «Òè âæå äóìàâ,
÷èì áóäåø çàéìàòèñÿ íà ïåíñ³¿?»
Êîíêðåòíî¿ â³äïîâ³ä³ ó ãîñòÿ
íå áóëî. Çàïðîïîíóâàâ ïîäèâèòèñÿ ïàñ³êó. Ðîãîâèé íàâ³òü
ó äóìêàõ íå ïðèïóñêàâ, ùî ñàìå
çàäóìàâ ïàñ³÷íèê.
— Âæàëèëè ìåíå øåñòåðî
áäæ³ë, — êàæå ïàí Îëåêñàíäð. —
Ì³ñöÿ óêóñó ïàñ³÷íèê âèçíà÷èâ
òðîõè çãîäîì. Òîìó é çàïàì’ÿòàâ
÷èñëî. Ï³ñëÿ ïàñ³êè ìè ïðîäîâæèëè òðàïåçó. À ÷åðåç äåÿêèé

÷àñ ïàí Îëåêñ³é óâàæíî îãëÿíóâ
ìåíå ³ ñêàçàâ: «Àëåðã³¿ íà áäæîëè ó òåáå íåìà, çíà÷èòü, áóäåø
ïàñ³÷íèêîì».
À äàë³ ñòàëàñÿ ùå îäíà íåñïîä³âàíêà. Íàïåðåäîäí³ éîãî «êðóãëî¿» äàòè Îëåêñ³é Êàë³í÷óê ïðè¿õàâ íå ç ïîðîæí³ìè ðóêàìè.
Ñêàçàâ: «Ïðèéìàé ïîäàðóíîê».
Ó ìàøèí³ áóëè äâà âóëèêè,
â ÿêèõ ãóä³ëè áäæîëè.
Ó äåíü íàðîäæåííÿ òå ñàìå
çðîáèâ Àíàòîë³é Áîéêî. Â³ä òàêî¿
íåñïîä³âàíêè ³ìåíèííèê äîâãî
íå ì³ã îãîâòàòèñÿ.
— Âîíè çíàëè, ùî ó ìåíå çàëèøèâñÿ ìàìèí ïðèâàòíèé áóäèíîê
íà îêîëèö³ ì³ñòà, — ðîçïîâ³äàº
Îëåêñàíäð Ðîãîâèé. — Íà áàëêîí³ ó êâàðòèð³ ç òàêèì ïîäàðóíêîì
í³÷îãî ðîáèòè. Äîìîâèëèñÿ õëîïö³. Âñå âðàõóâàëè, íà àëåðã³þ ïåðåâ³ðèëè. Ùî çàëèøàëîñÿ ï³ñëÿ
öüîãî ðîáèòè? Ãîñò³ ðîç’¿õàëèñÿ,
ñ³â íà ïîäâ³ð’¿ — ñëóõàþ, ÿê
áäæîëè ó âóëèêàõ ãóäóòü, äóìàþ,
ùî æ ìåí³ äàë³ ç íèìè ðîáèòè?
Ï³ñëÿ òîãî ìàëî íå äî ðàíêó
íå âèêëþ÷àâ êîìï’þòåð. Ä³çíàâñÿ ñò³ëüêè ö³êàâîãî ïðî êîìàõ!
ß æ ïî íàòóð³ äîñë³äíèê. Ò³ëüêè
ðàí³øå äîñë³äæóâàâ ³ñòîð³þ, à òåïåð âèâ÷àþ áäæ³ë ³ áäæ³ëüíèöòâî.
Çà òðè ðîêè ó Ðîãîâîãî ê³ëüê³ñòü âóëèê³â çá³ëüøèëàñÿ äî äâàäöÿòè. Ó äåÿêèõ ïèòàííÿõ äî íüîãî ïðèõîäÿòü ðàäèòèñÿ «àêñàêàëè» áäæ³ëüíèöòâà. Ç ²íòåðíåòó
ïî÷åðïíóâ á³ëüøå, í³æ ç ¿õí³õ
ðîçïîâ³äåé. Éîãî íàñòàâíèêè
êîìï’þòåðîì íå êîðèñòóþòüñÿ.
Â³ä íüîãî ä³çíàþòüñÿ ïðî íîâèíêè ó áäæ³ëüíèöòâ³.

ЯК У ТЕЛЕПЕРЕДАЧІ «ЗА СКЛОМ»
Äåÿê³ ç öèõ íîâèíîê Ðîãîâèé
óæå óïðîâàäèâ ó ñåáå íà ïàñ³ö³.
ßêîñü â³í çâåðíóâ óâàãó íà ïîâ³äîìëåííÿ, ùî íèí³ ïàñ³÷íèêè
ïåðåõîäÿòü íà óòðèìàííÿ áäæ³ë
ó âóëèêàõ ç ïîë³ìåðíèõ ìàòåð³àë³â. Éøëîñÿ, çîêðåìà, ïðî ïîë³ñòåðîë. Ñïåðøó ïîäóìàâ, ÿê òàêå
ìîæå áóòè? Öå æ øê³äëèâî äëÿ
êîìàõ. Çãîäîì çíîâó íàòðàïèâ
íà òàêó ³íôîðìàö³þ. Ïðî÷èòàâ,
ùî ó Ô³íëÿíä³¿ ìàéæå 90% ïàñ³ê ïåðåéøëè íà òàê³ âóëèêè,
à â Í³ìå÷÷èí³ 70% ïàñ³÷íèê³â
ïåðåñåëèëè áäæ³ë ç äåðåâ’ÿíèõ
áóäèíî÷ê³â. Ïîäóìàâ: õ³áà âîíè
ðîáèëè á ñîá³ íà øêîäó?
Íèí³ ó íüîãî ñàìå òàê³ âóëèêè.
¯õíÿ â³äì³íí³ñòü ó òîìó, ùî íèæíÿ ÷àñòèíà ñ³ò÷àñòà, à íå çàêðèòà
íàãëóõî, ÿê ó äåðåâ’ÿíèõ. Êàæå,
áäæîëè íå áîÿòüñÿ õîëîäó, áäæî-

Äî ïàíà Îëåêñàíäðà
âæå õîäÿòü çà ïîðàäîþ
äîñâ³ä÷åí³ ïàñ³÷íèêè.
Â³ä íüîãî ä³çíàþòüñÿ
ïðî íîâèíêè ó
áäæ³ëüíèöòâ³
ëè áîÿòüñÿ ãîëîäó. Âîíè íàáàãàòî
ëåãø³ ó ïîð³âíÿíí³ ç äåðåâ’ÿíèìè.
Êîëè âè¿æäæàº íà ë³òíþ êî÷³âëþ, íîâ³ âóëèêè ïðîñò³øå ïåðåíîñèòè. Ùîïðàâäà, öå ïîòðåáóº
äîäàòêîâîãî çàêð³ïëåííÿ, àáè
íå ïåðåêèíóâ â³òåð ï³ä ÷àñ ïîðèâ³â. Ïðèâ’ÿçóº äî ê³ëê³â.
Íèí³ âçÿâñÿ âëàñíîðó÷ çðîáèòè
òàêèé âóëèê. Ó íüîìó áóäå îäíà
êîíñòðóêòèâíà îñîáëèâ³ñòü. Éîãî
íîó-õàó.
Íîâîñïå÷åíèé ïàñ³÷íèê ìàº
íàì³ð ñòâîðèòè âóëèê ç³ ñêëÿíîþ ñò³íêîþ.
— Õî÷ó ïîáà÷èòè, ÿê ïðàöþþòü áäæîëè, — êàæå Ðîãîâèé. —
Äëÿ öüîãî îäíó ñò³íêó çðîáëþ ç³
ñêëà. Ç óìîâîþ, ùî ñêëî çàêðèâàòèìåòüñÿ ³íøèì ìàòåð³àëîì.
«Ï³äãëÿäàòè» çà êîìàõàìè áóäó
âðÿäè-ãîäè, àáè íå ïîðóøóâàòè
çâè÷íèé ðèòì ¿õíüî¿ ðîáîòè.
Âîùèíó òàêîæ ïî÷àâ ñàì ðîáèòè. Êóïèâ äëÿ öüîãî íåîáõ³äí³
ìàòðèö³, ùå îäèí ïðèëàä, ùî ìàº

Перед тим, як стати бджолярем, перевірте себе на алергію
Понад тридцять тисяч пасічників нараховується у нашій області. Вони утримують приблизно триста тисяч бджолосімей. За
їх насиченістю наша область на
першому місці в державі. Торік
держава підтримала тих, хто офіційно зареєстрував у сільраді свої
пасіки. На кожну бджолосім’ю надали дотацію у сумі 200 гривень.
Донедавна обласну спілку пасіч-

ників очолював Станіслав Древніцький. Запитали його думку про
вулики з полістеролу.
— У Вінницю такі вулики завезли
ще наприкінці 80-х років минулого століття, — каже пан Станіслав.
— Але ніхто їх не став купувати.
Зараз матеріали стали більш досконалі. Якщо не помиляюся, у
нас в області є фірма, що їх виготовляє, по-моєму, вона знахо-

диться в Агрономічному. Все-таки
більшість домівок для бджіл використовують з дерева. У мене на
пасіці нема жодного з полістеролу. Якось приїжджали знайомі з
Німеччини. Хотіли меду, тільки за
умови, щоб з дерев’яного вулика.
Охочих мати власну пасіку стає
все більше. Обов’язково треба
спершу перевіритися, чи нема
алергії на укус бджіл.

Три роки тому Роговому подарували два вулики.
Тепер їх у нього вже двадцять
íàçâó êóëüòèâàòîð Êóç³íà. Òåïåð
çíàòèìó, ùî ìî¿ ñîòè ç ÷èñòîãî
âîñêó. Áî êóïèòè ìîæíà ç äîáàâêîþ ïàðàô³íó. À öå âæå øêîäà
äëÿ áäæ³ë.

êðèâàº âåðõíþ êðèøêó âóëèêà
ôîëüãîþ. Ïòàõè, ÿê ò³ëüêè áà÷àòü ñâîº â³äîáðàæåííÿ, îäðàçó
çìàõóþòü êðèëüìè ³ ò³êàþòü ç
öüîãî ì³ñöÿ.

СИНИЦІ ВИМАНЮЮТЬ
НА ВИЛІТ
Ó ö³ çèìîâ³ äí³ ïàñ³÷íèê íå ïîëèøàº ñòåæèòè çà ñâî¿ì áäæîëèíèì ãîñïîäàðñòâîì. Êîëè éäå
äî âóëèê³â, áåðå ç ñîáîþ ôîíåíäîñêîï. Ç éîãî äîïîìîãîþ ñëóõàº,
ùî ðîáèòüñÿ çà ñò³íêàìè âóëèê³â.
ßêùî ãóë êîìàõ ð³âíèé ³ ñèëüíèé, çíà÷èòü, ó áäæîëîñ³ì’¿ âñå
íîðìàëüíî. ßêùî â³í ïàí³÷íèé,
ç íàäðèâîì, ìîæëèâî, ìèøà ïðîáðàëàñÿ. Íàéã³ðøå, êîëè ÷óºòüñÿ
øåëåñò. Öå çíà÷èòü, ùî êîìàõè
ïîìèðàþòü â³ä ãîëîäó.
Âçèìêó âîðîãîì áäæ³ë º…
ñèíèö³. Õèòð³ ïòàõè ï³äë³òàþòü
äî âóëèêà, ñ³äàþòü çâåðõó ³ äîâáàþòü êëþâîì ïî íüîìó. Ï³ñëÿ
öüîãî îäðàçó çàéìàþòü ì³ñöå á³ëÿ
«ëüîòêà», öå òà ÷àñòèíà, çâ³äêè
âèë³òàþòü áäæîëè.
Êîìàõè âèãëÿäàþòü íà çîâí³, ³
îäðàçó ñòàþòü çäîáè÷÷þ õèòðèõ
ñèíèöü.
Íà çàïèòàííÿ, ÷îìó âîíè âèë³òàþòü, àäæå ó âóëèêó âîíè ó áåçïåö³, Ðîãîâèé â³äïîâ³äàº: «ßê
ò³ëüêè áäæîëè â³ä÷óâàþòü, ùî
íà ¿õí³é áóäèíî÷îê õòîñü â÷èíÿº
íàïàä, îäðàçó âèë³òàþòü, àáè çàõèñòèòè éîãî, — ðîçïîâ³äàº ïàñ³÷íèê. — Òàêà ïðèðîäà áäæ³ë».
Ùîá â³ä³ãíàòè ñèíèöü, â³í ïî-

КОМБІНОВАНИЙ МЕД
СМАЧНІШИЙ
Ðàçîì ç ³íøèìè ïàñ³÷íèêàìè
Ðîãîâèé âèâîçèòü âóëèêè, ÿê â³í
êàæå, íà êî÷³âëþ. Ðîçñòàâëÿþòü
¿õ ó òèõ ì³ñöÿõ, äå öâ³òóòü äåðåâà
÷è òðàâè, àáî ñîíÿøíèê, ð³ïàê.
Çà éîãî ñëîâàìè, ïàñ³÷íèêè çäåá³ëüøîãî âèêà÷óþòü ìåä, àáè ìàòè
ç êîíêðåòíîãî âèäó ÷è òî ðîñëèí,
÷è äåðåâ. Íàïðèêëàä, àêàö³ºâèé,
ëèïîâèé ÷è ñîíÿøíèêîâèé.
Ðîãîâèé çðîáèâ ïî-ñâîºìó.
Íå çîâñ³ì ïî-ñâîºìó, áî âè÷èòàâ, ùî äåõòî çàáèðàº ìåä êîìá³íîâàíèé, òîáòî ç ñóì³ø³ òðàâ,
ðîñëèí, äåðåâ.
— Ìåí³ îñîáèñòî òàêèé ìåä
á³ëüøå ñìàêóº ó ïîð³âíÿíí³ ç
òèì, ùî âèêà÷óþòü ç îêðåìî
âçÿòèõ ìåäîáîð³â, — ãîâîðèòü
â³í. — ² íå ò³ëüêè ìåí³. ª ëþäè,
ÿê³ âæå çàìîâèëè íà íèí³øí³é ð³ê
òàêèé êîìá³íîâàíèé ìåä.
Ó íüîãî ãàðíà ìåäîãîíêà,
çðîáëåíà ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³.
Çäåá³ëüøîãî ðîáëÿòü ç îöèíêîâàíî¿ ñòàë³ àáî ç àëþì³í³þ. Ìàòåð³àë ìåäîãîíêè òàêîæ âïëèâàº
íà ñìàê ìåäó. ª ðåì³ííà ïåðåäà÷à, ùî äàº ìîæëèâ³ñòü åêîíîìèòè
ñèëè. Àäæå âèêà÷óþòü ìåä âðó÷íó. Êîëè ïðàöþþòü â ïîë³, ï³ä
÷àñ êî÷³âë³, òàì åëåêòðèêè íåìà.
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«МІФОГЕНЕЗУ» 15 РОКІВ! ЯК ВСЕ
ПОЧИНАЛОСЬ І ЩО БУДЕ ДАЛІ?
Мистецтво довкілля  Щозими
на Скіфському городищі біля Немирова
проходить Міжнародний фестиваль
ленд-арту «Міфогенез». У 2021-му йому
виповнюється 15 років, та через карантин
проєкт перенесли в онлайн-формат
ДАРИНА ДІДИК, RIA, (096)9209065

Ì³æíàðîäíèé çèìîâèé ëåíäàðò ôåñòèâàëü «Ì³ôîãåíåç»
âïåðøå â³äáóâñÿ ó 2006 ðîö³. Ç
òîãî ÷àñó ùîðîêó âçèìêó íà Â³ííè÷÷èíó ïðè¿æäæàþòü äåñÿòêè
ìèòö³â ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè
é ñâ³òó, ùîá ñòâîðèòè ñâ³é óí³êàëüíèé àðòîá’ºêò ç åëåìåíò³â
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
— Ó 2006 ðîö³ â³äáóëàñü ïåðøà
òàêà ìèñòåöüêà àêö³ÿ, êîëè õóäîæíèêè ó 30-ãðàäóñíèé ìîðîç
âè¿õàëè íà Íåìèð³âñüêå ñê³ôñüêå
ãîðîäèùå é ïî÷àëè òâîðèòè, —
ðîçïîâ³äàº êóðàòîð «Ì³ôîãåíåçó-2021» Îëåêñàíäð Íèêèòþê. —
Ç íàìè òîä³ íàâ³òü áóâ ãóðò
«Î÷åðåòÿíèé ê³ò». Öå áóëî äóæå
âåñåëî ³, íå äèâëÿ÷èñü íà åêñòðåìàëüí³ óìîâè, âñ³ì áóëî äîñèòü
êîìôîðòíî. Íàñ òîä³ îá’ºäíàëà
³äåÿ, ìèñòåöòâî òà òâîð÷èé ïîòåíö³àë — íàñ öå ãð³ëî.
Ï³ä ÷àñ ïåðøîãî ôåñòèâàëþ
õóäîæíèêè ùå íå ñòâîðþâàëè
ïîâíîö³íí³ îá’ºêòè, à õîäèëè é
âèòîïòóâàëè ñòåæêè, ÿê³ ïåðåòâîðþâàëèñü íà îðíàìåíòè.
— Ïîò³ì ö³ îðíàìåíòè ìè ôîòîãðàôóâàëè é ç íèõ ñòâîðèëè
ïåðøó åêñïîçèö³þ «Àïë³êàö³ÿ
äóõó», ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð
Íèêèòþê. — Âçàãàë³, ñïî÷àòêó
ïðîºêò ³ñíóâàâ ÿê Ì³æíàðîäíèé
çèìîâèé ôåñòèâàëü ëåíä-àðòó
«Àïë³êàö³ÿ äóõó», à íàçâó «Ì³ôîãåíåç» â³í îòðèìàâ ó 2010 ðîö³.
МИСТЕЦТВО БЕЗ КОРДОНІВ
Ïðîòÿãîì 15 ðîê³â íà Â³ííè÷÷èíó ïðè¿çäèëè õóäîæíèêè ç ð³çíèõ ê³íö³â Óêðà¿íè òà ñâ³òó, ùîá
ñòâîðþâàòè ìèñòåöòâî äîâê³ëëÿ.
— Äóæå ÷àñòî ïðè¿çäèëè ìèòö³ ç Ïîëüù³. Ó íàñ áóâ òàêèé

÷óäîâèé ïàðòíåð — Ãåíåðàëüíå
êîíñóëüñòâî Ðåñïóáë³êè Ïîëüù³
ó Â³ííèö³, ÿêå êîæíîãî ðîêó äîïîìàãàëî ç ïðè¿çäîì ïîëüñüêèõ
ó÷àñíèê³â, — ðîçïîâ³äàº êóðàòîð
ïðîºêòó. — Çàâäÿêè öüîìó ïîíàä
15 ïîëüñüêèõ õóäîæíèê³â ïîáóâàëè â íàñ çà öåé ÷àñ.
Ó 2007 é 2008 ðîêàõ ó ôåñòèâàë³
áðàëè ó÷àñòü õóäîæíèêè ç Êèòàþ.
— Ïåðøèìè çàñíîâíèêàìè
ôåñòèâàëþ áóëè âèïóñêíèêè
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ
Àííà Íàäóäà, ªâãåí Ìàíó¿ëîâ,
Äìèòðî Ìàòþõ³í, Îëåêñàíäð
Ìîðãàöüêèé òà Ìèðîñëàâ Âàéäà
ç Ëüâ³âñüêî¿ àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ,
òîìó ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîºêò áóëà
äîñèòü ïîøèðåíîþ ó õóäîæíüîìó
ñåðåäîâèù³, — êàæå â³í. — ² ÿêðàç
ó òîé ÷àñ ó Êèºâ³ ïåðåáóâàëè õóäîæíèêè ç Êèòàþ. Àííà Íàäóäà
çàïðîñèëà ¿õ, à âîíè ç ðàä³ñòþ
ïðè¿õàëè é ñòâîðèëè ñâ³é ö³êàâèé
îá’ºêò.
Òàêîæ çà öåé ÷àñ â îðãàí³çàòîð³â ôåñòèâàëþ ñêëàëèñü õîðîø³
ñòîñóíêè ç Ëèòâîþ.
— Ùîðîêó ó áîòàí³÷íîìó ñàäó
Â³ëüíþñà â³äáóâàºòüñÿ ñèìïîç³óì ëåíä-àðòó é íàø³ ìèòö³ òóäè
¿çäÿòü. À ó 2018 ðîö³ âæå ç Â³ëüíþñà äî íàñ ïðè¿õàëè äâ³ õóäîæíèö³, — ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð
Íèêèòþê. — Ó 2019-ìó äî íàñ
âïåðøå äî¿õàëà õóäîæíèöÿ ç Àâñòð³¿, ÿêà çðîáèëà äóæå êðàñèâèé
àðòîá’ºêò.
Çà éîãî ñëîâàìè, êóðàòîðàì
çàâæäè äóæå ïðèºìíî â³äêðèâàòè íîâèõ ìèòö³â ³ ïðåäñòàâëÿòè
Óêðà¿íó çà êîðäîíîì.
— Äî ïðèêëàäó, ó 2013 ðîö³ ìè
çìîãëè ïîêàçàòè «Ì³ôîãåíåç»
ó ÷îòèðüîõ ì³ñòàõ Ïîëüù³, — êàæå
Íèêèòþê. — Öå áóëà ïåðåñóâíà
âèñòàâêà, ÿêà ðîçïî÷àëàñü ó ì³ñ-

Як взяти участь у фестивалі?
Куратори проєкту Олександр
Никитюк і Наталія Лісова пропонують митцям, які працюють у сфері мистецтва довкілля, створити артоб’єкти
на своїх локаціях і надіслати
документацію на електронну
пошту mithogenesis@gmail.
com до 28 лютого 2021 року
включно.
Форма подання заявки для
участі

1. Вказати у текстовому форматі — WORD:
 Прізвище, ім`я автора/групи
авторів проєкту
 Назва, концепція проєкту
 Матеріали виконання проєкту
 Локація та географічна назва
реалізації проєкту
2. Світлини високої якості —
300 dpi JPEG/TIFF
3. Відео, бажано із заголовком,
у форматі — MPEG-4

òå÷êó â Âàðì³íñüêî-Ìàçóðñüêîìó
âîºâîäñòâ³. Òàêîæ ìè ñïðîáóâàëè
çðîáèòè «Ì³ôîãåíåç» ó Ìàçóðàõ: ç³áðàëè äåâ’ÿòü ïîëüñüêèõ ³
äåâ’ÿòü óêðà¿íñüêèõ õóäîæíèê³â,
ÿê³ ñòâîðþâàëè îá’ºêòè. À ùå
ïîêàçàëè íàø³ äîðîáêè çà â³ñ³ì
ðîê³â ³ñíóâàííÿ ôåñòèâàëþ.
ПОЄДНАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ
ТВОРЧОСТІ
Ó ð³çíèé ÷àñ ñåðåä ïàðòíåð³â
ïðîºêòó áóëè íàâ÷àëüí³ çàêëàäè.
Ñïî÷àòêó âèêëàäà÷ Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó êóëüòóðè ³
ìèñòåöòâ Îëåêñàíäð Êîòëîâèé
äîïîìàãàâ ñâî¿ì ñòóäåíòàì ñòâîðþâàòè ïðîºêòè, ï³çí³øå äî ôåñòèâàëþ äîëó÷èëèñÿ ïðåäñòàâíèêè
Õàðê³âñüêî¿ àêàäåì³¿ äèçàéíó.
— Òàêîæ áóëà îáëàñíà ñï³ëêà
àðõ³òåêòîð³â, âîíè â³äêðèëè òîä³
«Àðõ³êëóá» ³ äåÿêèé ÷àñ ïðåçåíòóâàëè ö³êàâ³ îá’ºêòè ëåíä-àðòó, —
äîäàº Îëåêñàíäð Íèêèòþê. —
Âçàãàë³ ëåíä-àðò ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé
ç àðõ³òåêòóðîþ, ñêóëüïòóðîþ, îáðàçîòâîð÷èì ìèñòåöòâîì, ãðàô³êîþ, ôîòîãðàô³ºþ é â³äåîàðòîì.
Òîìó êîæíîãî ðàçó ìè ç ðàä³ñòþ
ïðèéìàºìî ôîòîãðàô³â ç êëóáó
«Îáð³é» ³ ç â³ííèöüêî¿ ñï³ëêè
ôîòîõóäîæíèê³â.

Öüîãî ðîêó ÷åðåç
ïàíäåì³þ ôåñòèâàëü
çíîâó ïðîõîäèòèìå
îíëàéí. Íàðàç³ òðèâàº
ïðèéîì ìàòåð³àë³â äëÿ
ó÷àñò³ â íüîìó
Çðîçóì³ëî, ùî íå âñ³ îõî÷³
ãëÿäà÷³ ìàþòü çìîãó ïðè¿õàòè
íà Íåìèð³âñüêå ñê³ôñüêå ãîðîäèùå é íà âëàñí³ î÷³ ïîáà÷èòè âñ³
âèòâîðè ìèñòåöòâà, òîìó âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ôåñòèâàëþ º éîãî
åêñïîçèö³éíà ÷àñòèíà.
— Ïîñò³éíèìè ïàðòíåðàìè
åêñïîçèö³éíî¿ ÷àñòèíè º Â³ííèöüêèé îáëàñíèé êðàºçíàâ÷èé
ìóçåé òà «Ãàëåðåÿ ÕÕ²», — çàçíà÷àº â³í. — Êð³ì òîãî, â íàñ ùå
º ïàðòíåðè â ³íøèõ ì³ñòàõ, äå
òàêîæ â³äáóâàþòüñÿ ïðåçåíòàö³¿
ðåçóëüòàò³â ïðîºêòó.
Äîäàìî, ùî ó 2010 ðîö³ ²íñòèòóò ïðîáëåì ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà
â³äçíà÷àâ ñâîº 10-ð³÷÷ÿ ³ äëÿ öüîãî îðãàí³çóâàâ âèñòàâêó. Â ²íñòèòóò³ îáðàëè íàéêðàù³ ìèñòåöüê³
ïðîºêòè Óêðà¿íè é îäíèì ç íèõ
ñòàâ â³ííèöüêèé «Ì³ôîãåíåç».
— Öå áóëà âåëèêà ÷åñòü — áóòè
âèçíàíèìè íà òàêîìó ð³âí³, —
êàæå Îëåêñàíäð Íèêèòþê.
ПЕРШИЙ ОНЛАЙНФЕСТИВАЛЬ
Êîëè ó 2014 ðîö³ ðîçïî÷àëàñü
â³éíà, îðãàí³çàòîðè çðîçóì³ëè,
ùî íå çìîæóòü ïðîâåñòè çâè÷íèé

Олег Волощук,
Євгеній
Жека «Mirror
pathway»

Рагнар
К’яртанссон
«Кінець»

Костянтин
Родигін
«Навала»

Олександр Никитюк: «Міфогенез — це вже не просто
офіційний проєкт, це вже ціла філософія, творчий напрямок
й ідеологія. До того ж, наш фестиваль унікальний ще й
тим, що зазвичай ленд-артові проєкти відбуваються влітку,
а «Міфогенез» є представником зимового мистецтва довкілля»
ôåñòèâàëü ³ âèð³øèëè ïåðåíåñòè
éîãî â îíëàéí.
— Ìè çâåðíóëèñÿ òîä³ äî õóäîæíèê³â îíëàéí ³ çàïðîïîíóâàëè
ñòâîðèòè îá’ºêò íà ¿õí³é ì³ñöåâîñò³, òàì, äå âîíè ïåðåáóâàþòü, —
ãîâîðèòü êóðàòîð ïðîºêòó. — ²,
çíàºòå, ñòàëîñÿ äèâíî. Òâîð÷³
ìàòåð³àëè ïî÷àëè íàäõîäèòè
íå ïðîñòî ç óñ³õ ì³ñò Óêðà¿íè, àëå
é ç âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ êðà¿í ñâ³òó:
Àìåðèêè, ²çðà¿ëþ, Í³ìå÷÷èíè,
Ôðàíö³¿, Êèòàþ òà ³íøèõ. Òîä³
öå ïðèâåðíóëî óâàãó ì³æíàðîäíî¿
òâîð÷î¿ ñï³ëüíîòè äî Óêðà¿íè é
äî òîãî, ùî ç áîêó Ðîñ³¿ º àãðåñ³ÿ.
— Ìèñòåöòâî ìîæå áóòè ³íôîðìàö³éíèì é ïðèâåðòàòè óâàãó
äî âàæëèâèõ ïðîáëåì.
«Ì³ôîãåíåç» — öå âæå íå ïðîñòî îô³ö³éíèé ïðîºêò, öå âæå
ö³ëà ô³ëîñîô³ÿ, òâîð÷èé íàïðÿìîê é ³äåîëîã³ÿ. Öå çíà÷íî
á³ëüøå, í³æ çâè÷àéíà êóëüòóðíà
ïîä³ÿ, — äîäàº Îëåêñàíäð Íèêèòþê. — Äî òîãî æ, íàø ôåñòèâàëü óí³êàëüíèé ùå é òèì, ùî
çàçâè÷àé ëåíä-àðòîâ³ ïðîºêòè
â³äáóâàþòüñÿ âë³òêó. À «Ì³ôîãåíåç» º ïðåäñòàâíèêîì çèìîâîãî
ìèñòåöòâà äîâê³ëëÿ.
«МІФОГЕНЕЗ 2021»
Öüîãî ðîêó ÷åðåç ïàíäåì³þ
ôåñòèâàëü çíîâó ïðîõîäèòèìå
îíëàéí. Íàðàç³ òðèâàº ïðèéîì

ìàòåð³àë³â äëÿ ó÷àñò³ â íüîìó.
— Çàðàç ìè ìîæåìî ãîâîðèòè
ñàìå ïðî ³í³ö³àòèâó õóäîæíèê³â.
Âîíè òâîðÿòü, íå çóïèíÿþ÷èñü,
à ìè øóêàºìî ìîæëèâîñò³ âñå
îðãàí³çóâàòè, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð. — Ìè çàêëèêàëè ìèòö³â
ðîáèòè îá’ºêòè â ñåáå íà ì³ñöÿõ
³ íàä³ñëàòè íàì ôîòî ðåçóëüòàò³â. Óñ³ ìàòåð³àëè ìè ïëàíóºìî êàòàëîã³çóâàòè é ðîçì³ñòèòè
â ìåðåæ³ ³íòåðíåò ó â³ëüíîìó
äîñòóï³.
Òàêîæ êóðàòîð ïðîºêòó çàçíà÷àº, ùî åêñïîçèö³éíà ÷àñòèíà
«Ì³ôîãåíåçó 2021» âèñòàâëåíà
íà òåíäåð, ³ ëèøå ï³ñëÿ éîãî çàâåðøåííÿ ìîæíà áóäå ãîâîðèòè
ïðî îôëàéí-âèñòàâêó.
— Íà òåíäåð â³ä êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Öåíòð êîíöåðòíèõ
òà ôåñòèâàëüíèõ ïðîãðàì» âèñòàâëåíèé ïðîºêò «Êðåàòèâíèé
ïðîñò³ð». À åêñïîçèö³éíà ÷àñòèíà «Ì³ôîãåíåçó» ÿêðàç ³ º ÷àñòèíîþ öüîãî ïðîñòîðó, — ïîÿñíþº Îëåêñàíäð Íèêèòþê. — Êð³ì
òîãî, íàì áè õîò³ëîñÿ ñòâîðèòè
êàòàëîã ôåñòèâàëþ ç 2017 ðîêó
é ïðåäñòàâèòè íàïðàöþâàííÿ
îñòàíí³õ ï’ÿòè ðîê³â â îíëàéíðåæèì³. Òîìó ÿêùî òåíäåð ïðîéäå, ìè ³ç çàäîâîëåííÿì äîëó÷èìîñü äî öüîãî çàõîäó, áî ïîêè
ïðîºêò ³ñíóº ëèøå ÿê õóäîæíüîìèñòåöüêà ³í³ö³àòèâà.
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ХТО ДОПОМОЖЕ З РОБОТОЮ
ПОРАНЕНОМУ НА МАЙДАНІ?
Річниця Революції Гідності 
Поранений на Майдані вінничанин
Микола Рудик дотепер лікується.
Причому, за власні кошти. Пан Микола
не може знайти для себе роботи. Щоб
хоча б на ліки заробити. Невже його
досвід нікому не потрібен у рідному місті?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ìèêîëà Ðóäèê
ãîâîðèòü øâèäêî.
Õî÷å áàãàòî ñêàçàòè. Íå ïðî ñåáå.
Éîãî ñëîâà ïðî ïàòð³îò³â, ÿê³ çàõèùàþòü êðà¿íó.
— ß íå Ãåðîé, í³êîëè òàêèì
ñåáå íå ââàæàâ, Ãåðî¿ âñ³ íà íåáåñàõ, — ðîçïîâ³äàº â³í. — Ïîêè
æèòèìó, ïàì’ÿòàòèìó ïðî íèõ.
НА МАЙДАН – З ПАРИЖУ
Ó ïåðøèé äåíü ãðóäíÿ 2014-ãî
Ìèêîëà Ðóäèê ïåðåáóâàâ ó Ôðàíö³¿. Ñòàæóâàâñÿ â îäí³é ç ðåàá³ë³òàö³éíèõ êë³í³ê. Ïî òåëåáà÷åííþ
ïîáà÷èâ êàäðè ïðî ïîáèòòÿ ñòóäåíò³â. Îäðàçó ñòàâ òåëåôîíóâàòè
çíàéîìèì óêðà¿íöÿì.
— Ìè äóæå øâèäêî çíàéøëè
óêðà¿íñüêèé ïðàïîð ³ âèéøëè íà
àêö³þ, — ðîçïîâ³äàº Ìèêîëà. —
Ïðîâåëè ¿¿ á³ëÿ Åéôåëåâî¿ âåæ³.
Òîä³ ÿ âïåðøå çóñòð³â Âàñèëÿ
Ñë³ïàêà. Êîëè ìè ðàçîì âèêîíóâàëè Ã³ìí Óêðà¿íè, òóðèñòè ç
ì³ñöÿ íå ðóøèëè, òàê ¿õ çà÷àðóâàâ
ãîëîñ Âàñèëÿ.
Íà öüîìó ñòàæóâàííÿ Ðóäèêà ó
Ôðàíö³¿ çàê³í÷èëîñÿ. Ç³áðàâ ðå÷³
³ ïåðøèì ë³òàêîì ïîâåðíóâñÿ äî
Êèºâà. Îäðàçó ï³øîâ íà Ìàéäàí.
Âèêîíóâàâ îáîâ’ÿçêè çàñòóïíèêà
êîìåíäàíòà íàìåòîâîãî ì³ñòå÷êà.
ЖИТТЯ ВРЯТУВАЛИ
ХІРУРГИ У ВАРШАВІ
Ó í³÷ ç 18 íà 19 ëþòîãî 2014-ãî

Ìèêîëà Ðóäèê âèíîñèâ ïîðàíåíèõ ç îõîïëåíîãî âîãíåì Áóäèíêó
ïðîôñï³ëîê íà Ìàéäàí³ ó Êèºâ³.
Êîëè ïåðåä íèì âèáóõíóëà ãðàíàòà, âðÿòóâàâ áðîíåæèëåò, â ÿêîìó
çàñòðÿãëè îñêîëêè. Îáëè÷÷ÿ ³ òðè
çóáè çàõèñòèòè íå âäàëîñÿ.
Ï³ä ÷àñ íàäàííÿ éîìó äîïîìîãè ïðîëóíàâ ïîñòð³ë. Êóëÿ
ïðîáèëà çàõèñíèé øîëîì íà ãîëîâ³, 40-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê âòðàòèâ
ñâ³äîì³ñòü…
Éîãî äîïðàâèëè äî Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ë³êàðí³. Ä³ñòàâàòè êóëþ
õ³ðóðãè íå íàâàæèëèñÿ. Íàñòóïíîãî äíÿ ðàçîì ç ³íøèìè âàæêîïîðàíåíèìè ë³òàêîì ç Áîðèñïîëÿ
äîïðàâèëè äî Âàðøàâè. Æèòòÿ
Ðóäèêó âðÿòóâàëè õ³ðóðãè Âàðøàâñüêî¿ êë³í³êè.
«Ïàí ìîöíèé ñïîðòîâñüêèé», —
ñêàçàâ òîä³ ïîëüñüêèé õ³ðóðã,
çíàþ÷è, ùî éîãî ïàö³ºíò ïðîôåñ³éíèé ñïîðòñìåí. Ðóäèê —
ìàéñòåð ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî
êëàñó ç ìàðàôîíó. Ïåðåìîæåöü
áàãàòüîõ ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü.
Ó éîãî êâàðòèð³ áàãàòî êóáê³â,
ïðèç³â, ³íøèõ íàãîðîä.
«ВИ НЕ НАШ ПАЦІЄНТ…»
Ðîçìîâëÿëè ç ïàíîì Ìèêîëîþ
18 ëþòîãî. Â³í âêîòðå çáèðàâñÿ
éòè äî ë³êàðÿ.
— Õâîðîáà, öå òåæ â³éíà, —
êàæå ïàí Ìèêîëà. — Òàì,
íà Äîíáàñ³, õëîïö³ âîþþòü ç
âîðîãîì, à òóò — ç³ ñâî¿ìè áîëÿ÷êàìè ÷è ïîðàíåííÿìè. Àëå
òóò ìè âæå í³êîìó íå ïîòð³áí³,
êð³ì ñâîº¿ ñ³ì’¿, ðîäèíè, áàòü-

ê³â. Öå ÿ â³ä÷óâ íà ñîá³. Ìåíå ³
áàãàòüîõ òàêèõ, ÿê ÿ, ïîðàíèëè
ó ñàìîìó ñåðö³ Óêðà¿íè. Âðÿòóâàëè ïîëÿêè, ïðè÷îìó, íå âçÿëè
æîäíî¿ êîï³éêè çà ë³êóâàííÿ. Ùå
òðè ðîêè ë³êè äëÿ ìåíå êóïóâàëà îäíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ.
À äàë³ — âñå çà ñâî¿.
Ó Â³éñüêîâî-ìåäè÷íîìó öåíòð³
íà Êîð³àòîâè÷³â íàäàâàòè äîïîìîãó éîìó íå ìîæóòü. Ïîÿñíþþòü, ùî â³í íå ¿õí³é ïàö³ºíò.
ßê ïîÿñíèëà RIA ïîì³÷íèöÿ
êåð³âíèêà Öåíòðó, íèí³ ó íèõ íàäàþòü äîïîìîãó â³éñüêîâèì, àáî
òèì, êîãî äîñòàâèëè íà ë³êóâàííÿ
áåçïîñåðåäíüî ³ç çîíè ÎÎÑ.

Æèòòÿ Ðóäèêó
âðÿòóâàëè õ³ðóðãè
Âàðøàâñüêî¿
êë³í³êè. «Ïàí ìîöíèé
ñïîðòîâñüêèé», —
ñêàçàâ òîä³ õ³ðóðã
— Òåëåôîíóâàâ ó Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé øïèòàëü äëÿ âåòåðàí³â, — ãîâîðèòü ïàí Ìèêîëà. —
Ïîîá³öÿëè âçÿòè íà ë³êóâàííÿ.
Ïîòð³áíî ìàòè íàïðàâëåííÿ â³ä
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. Éäó, áóäó ãîâîðèòè ïðî öå.
ДАЙ ЛАПУ, БІЛЛ…
Ðóäèê ïåðåí³ñ äåê³ëüêà õ³ðóðã³÷íèõ îïåðàö³é. Îïåðóâàëè òàêîæ íà îö³, òðàâìîâàíîìó ó òó
í³÷ íà Ìàéäàí³.
— Çóáè òàê ³ íå âäàëîñÿ âñòàâèòè, — ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê. —
Êàæóòü, ðîáîòà íåïðîñòà, òîìó
êîøòóº áàãàòî ãðîøåé.
×àñ â³ä ÷àñó éîãî òóðáóþòü ãîëîâí³ áîë³.
— Êîëè íàñòàþòü äí³ ðîçñòð³ëó
Ìàéäàíó, ùîðàçó áà÷ó òðèâîæí³ ñíè, — ãîâîðèòü Ìèêîëà Ðóäèê. — Òå ñàìî â³äáóâàºòüñÿ ï³ä
÷àñ ð³÷íèöü ïîä³é â ²ëîâàéñüêó,
Äåáàëüöåâîìó. Íå çíàþ, ÷èì öå
ïîÿñíèòè. Ó òàêèé ïåð³îä ïî÷óâàþ ñåáå ô³çè÷íî âèñíàæåíèì,

У нас троє Героїв Небесної Сотні
Троє наших земляків загинули
на Майдані у Києві: Максим Шимко з Вінниці, Валерій Брезденюк і
Леонід Полянський зі Жмеринки
Усіх трьох убили пострілами зі
стрілецької зброї. Першого серед
них не стало Валерія Брезденюка.
50-річний чоловік був найстарший з-поміж трьох загиблих. Куля
влучила йому у спину. Сталося це
в ніч з 18 на 19 лютого 2014-го
біля Будинку профспілок.
Наступного дня, 20 лютого, снайпери «Беркута» обірвали життя
Леоніда Полянського і Максима
Шимка. Полянському поцілили

в груди. Постріл у Шимка прийшовся у шию. Обидва в той час
перебували на вулиці Інститутській у гущі подій.
Валерій Брезденюк був власником
комп’ютерного клубу у Жмеринці.
Його знали по незвичному захопленню — писав картини на… воді,
ця техніка називається ебру. Саме
з цим талантом дійшов до фіналу
популярної на той час програми
«Україна має талант». Нині його
дочка Юля Кравчук, випускниця
нашого педагогічного університету, пише картини у такому самому
стилі, батько навчив. Рідний брат

Валерія Олег продовжує утримувати комп’ютерний клуб. Загибель
Валерія кардинально змінила його
життя: залишив російський Петербург, де проживав протягом
десяти років, і повернувся у рідну
Жмеринку.
Син Леоніда Полянського Едуард
закінчив військовий ліцей імені
Богуна і нині навчається у Національному університеті Повітряних
сил, готується стати військовим
вертолітником. У Максима Шимка
залишилися брат і мати, батька
не стало через кілька років після
загибелі сина.

Микола Рудик: «Коли настають дні розстрілу Майдану,
щоразу бачу важкі тривожні сни. Не знаю, чим це пояснити»
áîëèòü ãîëîâà. Ïåðøèì, õòî ïðèõîäèòü íà äîïîìîãó, ñîáàêà Á³ëë.
— Õî÷åòå â³ðòå, õî÷åòå í³, àëå
ñîáàêà ó òàêèé ÷àñ ïîñò³éíî ïîðó÷, — ðîçïîâ³äàº ïàí Ìèêîëà. —
Ñïåðøó óâàæíî äèâèòüñÿ â î÷³,
à ïîò³ì ïî÷èíàº ëèçàòè ÿçèêîì
áîëþ÷å ì³ñöå. Ðîáèòü öå íàñò³ëüêè ñòàðàííî, ùî ³íêîëè â³ä÷óòòÿ
áîëþ ñïðàâä³ ñòàº ìåíøèì.
З РОБОТОЮ НІЯК
НЕ СКЛАДАЄТЬСЯ
×àñòî éîãî ìîæíà áà÷èòè
ó Ë³ñîïàðêó íà Âèøåíüö³. Âèõîäèòü íà òðåíóâàííÿ. Çàâäÿêè
ï³äòðèìö³ ô³çè÷íî¿ ôîðìè ìàðàôîíåöü çóì³â âçÿòè ó÷àñòü ó ìàðàôîí³ Ìîðñüêî¿ ï³õîòè â ÑØÀ
ó 2017 ðîö³. Ðóäèê ïåðøèì ïðèéøîâ äî ô³í³øó ñåðåä ñïîðòñìåí³â
ó ñâî¿é êàòåãîð³¿.
Â³í ìàº äâ³ ñïîðòèâí³ îñâ³òè,
çà ôàõîì ðåàá³ë³òîëîã. Ïðî ñïîðòèâí³ çäîáóòêè ãîä³ ãîâîðèòè, ¿õ
óñ³õ äîâåëîñÿ á äîâãî ïåðåðàõîâóâàòè. Íà æàëü, âñ³ éîãî ñïðîáè
õî÷à á äåñü, ÿê â³í êàæå, çà÷åïèòèñÿ çà ðîáîòó çà ôàõîì ó ð³äíîìó ì³ñò³, íå äàëè ðåçóëüòàòó.
— Íàøà çàãàëüíà á³äà â òîìó,
ùî íå âì³ºìî ö³íóâàòè ïàòð³îò³â,
ÿê³ çàõèùàþòü êðà¿íó, íå äóìàþ÷è ïðî ñâîº æèòòÿ, — ä³ëèòüñÿ
äóìêàìè ñï³âðîçìîâíèê. — ×åðåç öå áàãàòî ëþäåé ïñèõîëîã³÷íî çëàìóºòüñÿ. Îò ³ âèõîäèòü,
ùî ñïåðøó ïàòð³îòàì âàæêî
íà ôðîíò³, à ïîò³ì — ó òèëó.
Â³í íàãîðîäæåíèé îðäåíîì
«Çà ìóæí³ñòü» III ñòóïåíÿ, éîãî

çàïðîøóþòü íà çóñòð³÷ ó ð³÷íèöþ
ïîä³é íà Ìàéäàí³, à éîìó ïîòð³áíà õî÷à á ÿêàñü ðîáîòà, àáè
ìàòè çà ùî æèòè, ë³êè êóïóâàòè…
«БІЛОРУСИ ВЖЕ ПИШУТЬ МЕНІ
СВОЄЮ МОВОЮ»
×îëîâ³ê êàæå, ùî êðà¿íà çì³íèòüñÿ òîä³, êîëè ö³ çì³íè ðîçïî÷íóòüñÿ âñåðåäèí³, ì³æ ëþäüìè.
— Íàñàìïåðåä ìàºìî òèñíóòè íà îë³ãàðõ³â, — ââàæàº ñï³âðîçìîâíèê. — Âîíè ïðèêðèâàþòüñÿ áëàãîä³éíèìè ôîíäàìè,
à íàñïðàâä³, ÿê ò³ ï’ÿâêè, ïðîäîâæóþòü âèñìîêòóâàòè êðîâ ³ç
ñóñï³ëüñòâà.
— Óêðà¿íà ³ óêðà¿íö³ ïîãðàáîâàí³ ñàìå îë³ãàðõàìè, — ãîâîðèòü
÷îëîâ³ê. — Òðåáà âèìàãàòè â³ä
âëàäè äáàòè ïðî ëþäåé íå íà ñëîâàõ, à íà ä³ë³. Ñàìó âëàäó ìàºìî
ïîâàæàòè, õòî á ¿¿ íå î÷îëþâàâ.
ß íå êàæó ëþáèòè, à ïîâàæàòè.
Ëþáèòè òðåáà ñâîþ ñ³ì’þ, ð³äíó
çåìëþ, íàøó Óêðà¿íó. Øàíóâàòè
³ ö³íóâàòè ¿¿ òðàäèö³¿, êóëüòóðó,
ìîâó. Îí, ÿê ïî-ñîáà÷îìó «çàâèëè» ó Êðåìë³ ï³ñëÿ çàêðèòòÿ ¿õí³õ
ïðîïàãàíäèñòñüêèõ êàíàë³â! Òàì
äîáðå ðîçóì³þòü, ÿêà öå çáðîÿ!
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, ñóñ³äè-á³ëîðóñè ïðèºìíî çäèâóâàëè
éîãî. Êàæå, ó íüîãî ó Á³ëîðóñ³¿
íåìàëî çíàéîìèõ ñïîðòñìåí³â.
Á³ëüø³ñòü ç íèõ óæå çàëèøèëà
êðà¿íó. «Ðàí³øå âîíè ïèñàëè ìåí³
ó Ôåéñáóö³ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ, —
ðîçïîâ³äàº ïàí Ìèêîëà. — Òåïåð,
í³áè õòî ï³äì³íèâ ¿õ. Âñ³ ïîâ³äîìëåííÿ îòðèìóþ á³ëîðóñüêîþ!»
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ОСУЧАСНЮЄ ГОНЧАРНЕ МИСТЕЦТВО
Прадавнє  Дитячі іграшки, писанкибрязкальця, скульптури, трипільський
зооморфний посуд та свічники — такі
вироби виготовляє вінницький кераміст
Михайло Діденко. Нещодавно майстер
видав буклет про керамічну народну
іграшку, аби привернути увагу людей
до прадавнього ремесла. У виданні він
навів базові техніки ручного ліплення з
глини та дев’ять покрокових майстер-класів
ДІАНА КОЛНОГУЗОВА, (063) 78546335

Â³ííè÷àíèí Ìèõàéëî Ä³äåíêî
ïî÷àâ çàéìàòèñÿ ãîí÷àðñòâîì ùå
â äèòèíñòâ³, à çãîäîì öå çàõîïëåííÿ ïåðåðîñëî ó ðîáîòó. Çàðàç ÷îëîâ³ê â÷èòü ³íøèõ ïðàöþâàòè ç ãëèíîþ òà âèãîòîâëÿòè ð³çíîìàí³òí³
äåêîðàòèâí³ òà óæèòêîâ³ âèðîáè.
Ìàéñòåð ðîçïîâ³äàº, ùî ðîáîòà ç ãëèíîþ íå ëèøå ö³êàâà, à é
äóæå êîðèñíà. Ë³ïëåííÿ ðîçâèâàº
çîðîâå, òàêòèëüíå é ïðîñòîðîâå
ñïðèéíÿòòÿ, à òàêîæ ñïðèÿº ðîçâèòêó äð³áíî¿ ìîòîðèêè, ôàíòàç³¿
òà êîíöåíòðàö³¿ óâàãè.
— Îêð³ì òîãî, ãîí÷àðíå ìèñòåöòâî äîïîìàãàº ëþäèí³ â³ä÷óòè
ñåáå òâîðöåì, à öå äîäàº âïåâíåíîñò³ â ñîá³, çàðÿäæàº åíåðã³ºþ òà
ñì³ëèâ³ñòþ, — ãîâîðèòü Ìèõàéëî
Ä³äåíêî.
КЕРАМІЧНІ ЗАБАВКИ
Íà ïî÷àòêó ëþòîãî Ìèõàé-

ëî âèäàâ áóêëåò ïðî êåðàì³÷íó
íàðîäíó ³ãðàøêó. Òàì ç³áðàí³
éîãî íàïðàöþâàííÿ çà ìîòèâàìè ñòàðîâèííî¿ ³ãðàøêè â ð³çíîìàí³òíèõ íàðîäíèõ ôîðìàõ.
Â êíèç³ ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî òå,
ÿê ïðàöþâàòè ç ãëèíîþ òà ÿê
âëàñíîðó÷ âèãîòîâèòè çíàéîìèõ
íàì êîíèêà, ñâèùèêà, ïèñàíêóáðÿçêàëüöå äëÿ ä³òîê.
Íåùîäàâíî Ìèõàéëî ñòàâ
âäðóãå áàòüêîì. Ç³çíàºòüñÿ, ùî
âæå ïîòðîõó çíàéîìèòü ìàëþêà
ç íàðîäíèì ìèñòåöòâîì.
— Ñèí ùå çàìàëèé äëÿ òàêèõ
³ãðàøîê, îäíàê ³ç çàäîâîëåííÿì
¿õ ðîçãëÿäàº. Ìîÿ ñòàðøà äî÷êà òåæ ö³êàâèòüñÿ êåðàì³÷íèìè
çàáàâêàìè, îáåðåæíî òðèìàº ¿õ
â ðóêàõ, îñê³ëüêè âæå çíàº: ÿêùî
âîíè âïàäóòü, ìîæóòü ðîçáèòèñÿ, — êàæå Ìèõàéëî.
Ðàçîì ç òèì, ó ñâîºìó áóêëåò³ àâòîð òàêîæ îïèñóº ïîñóä
òà ñâ³÷íèêè ç ãëèíè. Îäí³ºþ ç

áàçîâèõ òåõí³ê ñòâîðåííÿ òàêèõ âèðîá³â Ìèõàéëî íàçèâàº
ë³ïëåííÿ ç ïëàñò³â. Âîíà íàãàäóº
ðîáîòó ç òêàíèíîþ òà âèêð³éêàìè. Ñàìå â òàêèé ñïîñ³á ìîæíà
âèãîòîâëÿòè ïîñóä, âàçè, âåëèê³
ñêóëüïòóðè òâàðèí ³ ëþäåé òà
áàãàòî ³íøîãî.
Â³ä «ñèðîãî» øìàòêà ãëèíè
äî ãîòîâîãî âèðîáó çàçâè÷àé
ìèíàº ÷èìàëî ÷àñó.
— Ïðîöåñ âèãîòîâëåííÿ êåðàì³êè ìîæå òðèâàòè â³ä äâîõ òèæí³â äî ì³ñÿöÿ. Âèðîáè âèïàëþþòü ïðè òåìïåðàòóð³ 1000 ãðàäóñ³â ó ñïåö³àëüí³é ïå÷³, ï³ñëÿ öüîãî ïîêðèâàþòü ïîëèâîþ, à ïîò³ì
ùå ðàç âèïàëþþòü. Òàêèì ÷èíîì
³ãðàøêè ÷è ïîñóä íàáóâàþòü õàðàêòåðíîãî áëèñêó. Äî òîãî æ,
ãëàçóðóâàííÿ ðîáèòü êåðàì³êó
âîäîíåïðîíèêíîþ é çàõèùàº ¿¿
â³ä ìåõàí³÷íèõ âïëèâ³â, — ïîÿñíþº Ìèõàéëî Ä³äåíêî.
ЯК ПОТРАПИТИ
НА МАЙСТЕР-КЛАС?
Ìèõàéëî Ä³äåíêî ïðîâîäèòü
çàíÿòòÿ ó öåíòð³ «Áàðâè Óêðà¿íè» (âóë. Òåàòðàëüíà, 7). Òóäè
ìîæóòü ïðèõîäèòè ³ ä³òêè, ³ äîðîñë³. Íà ìàéñòåð-êëàñàõ ó÷àñíèêè ë³ïëÿòü ³ãðàøêè ÷è ïîñóä
é îäðàçó ðîçìàëüîâóþòü ¿õ ñïåö³àëüíèìè ôàðáàìè íà îñíîâ³
á³ëî¿ ãëèíè — àíãîáàìè. Îäíå
çàíÿòòÿ òðèâàº ï³âòîðè ãîäèíè
³ êîøòóº 100 ãðí.
Îêð³ì òîãî, â Ìèõàéëà º ñâîÿ
ìàéñòåðíÿ, äå ìîæíà ïîïðàöþâàòè çà ãîí÷àðíèì êîëîì. Òàêå
³íäèâ³äóàëüíå çàíÿòòÿ êîøòóº
300 ãðí.

Майстер-класи з гончарства та ручного ліплення
Михайла Діденка користуються попитом серед дітей
та дорослих. Чоловік каже, що робота з глиною допомагає
людині відчути себе творцем

Цікаві факти про гончарство в Україні
В Україні в давні часи дівчата
ворожили за допомогою гончарів. Незаміжні дівчата нишком
підкладали до візка гончара постолу (черевик — авт.) з правої
ноги і спостерігали: куди гончар
поїде, звідти й слід очікувати нареченого.
Приказка про те, що посуд
б’ється на щастя, теж з’явилася
в давнину. Розбитий горщик
символізував початок нового
етапу в житті або отримання
нового статусу. Відтак цей обряд часто проводили на весіллях, днях народження та під час
поховання.

Кожен український регіон має
свої особливості гончарства. Подільські вироби відрізняються
полум’яно-червоним кольором.
Чернігівські майстри зазвичай
роблять великий глазурований
посуд, гончари з Полісся наносять на свої вироби візерунки
на сірий, чорний та темно-синій
фон. Високою майстерністю також славляться гуцульські майстри. Вони розписують посуд та
інші глиняні вироби побутовими
сценами, зображують і тварин.
Кожен малюнок, форма та колір виробу має своє особливе
значення.

РЕКЛАМА
487616
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ТОЧКА ЗОРУ

ОЛЕКСАНДР ЦАРЕВСЬКИЙ, ОРГАНІЗАТОР ВЕЛОІВЕНТІВ

Як зрозуміти, важлива ця людина для тебя
чи ні? Уяви, чи будеш ти з нею листуватись,
якщо у телефона залишилось лишень 5%
зарядки батареї.

простір для особистої думки

ТОВ «Вінницягаз Збут» дбає, аби клієнти
з вразливих категорій не залишилися без субсидій
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

Íà ñüîãîäí³ 126 òèñÿ÷ êë³ºíò³â
ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» º îòðèìóâà÷àìè ï³ëüã òà ñóáñèä³é. Äëÿ ¿õ çðó÷íîñò³
êîìïàí³ÿ íàëàãîäèëà ò³ñíó ñï³âïðàöþ ç
Óïðàâë³ííÿìè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ (ÓÑÇÍ) òà ô³íóñòàíîâàìè, ÿê³
çä³éñíþþòü äàí³ âèïëàòè.
Äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³¿ ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» ðåãóëÿðíî íàäàº óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ:
 ³íôîðìàö³þ, íåîáõ³äíó äëÿ ïðèçíà÷åííÿ æèòëîâèõ ñóáñèä³é òà ïðîâåäåííÿ
ïåðåâ³ðîê â³ðîã³äíîñò³ äàíèõ;
 â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ïðîñòðî÷åíî¿ ïîíàä òðè ì³ñÿö³ çàáîðãîâàíîñò³

ç îïëàòè æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.
Òàêîæ äëÿ ùîì³ñÿ÷íî¿ âèïëàòè ï³ëüã
òà ñóáñèä³é ïîñòà÷àëüíèê:
 îïðàöüîâóº ³íôîðìàö³þ ÓÑÇÍ ïðî
îáë³êîâ³ çàïèñè ï³ëüãîâèê³â òà ñóáñèä³àíò³â, ç ìåòîþ êîðåêòíîãî â³äîáðàæåííÿ
³íôîðìàö³¿ äëÿ «Îùàäáàíêó»;
 äî 13 ÷èñëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ ³íôîðìóº «Îùàäáàíê» ùîäî íàðàõîâàíèõ ñóì
ïëàòåæ³â ï³ëüãîâèêàì òà ñóáñèä³àíòàì ç
áåçãîò³âêîâîþ ôîðìîþ;
 ùîì³ñÿöÿ äî 25 ÷èñëà ïîâ³äîìëÿº
ÓÑÇÍ ïðî ö³íó ãàçó;
 íàäàº ³íôîðìàö³þ ïðî ñïîæèâà÷³â,
ÿê³ çì³íèëè ïîñòà÷àëüíèêà. Öå ïîòð³áíî
äëÿ êîðåêòíîãî íàðàõóâàííÿ òà âèïëàòè
áåçãîò³âêîâî¿ ôîðìè ï³ëüã òà ñóáñèä³é

ì³æ ïîñòà÷àëüíèêàìè;
 â÷àñíî íàäàº â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü
ïðîñòðî÷åíî¿ ïîíàä òðè ì³ñÿö³ çàáîðãîâàíîñò³ ç îïëàòè ïîñëóã äëÿ âèçíà÷åííÿ
ôîðìè îòðèìàííÿ ñóáñèä³¿ íà íàñòóïíèé
ïåð³îä (ãîò³âêà ÷è áåçãîò³âêà).
«Íàøèì êë³ºíòàì íå ïîòð³áíî îñîáèñòî
â³äâ³äóâàòè ÷è ïîâ³äîìëÿòè ÓÑÇÍ ïðî
ùîì³ñÿ÷íó ö³íó ãàçó àáî çì³íó ïîñòà÷àëüíèêà, îñê³ëüêè ì³æ ïîñòà÷àëüíèêàìè òà ÓÑÇÍ äàâíî íàëàãîäæåíèé îáì³í
äàíèìè. Òàêîæ ì³ñöåâ³ ÓÑÇÍ íå ïîâèíí³
âèìàãàòè â³ä ñïîæèâà÷³â ãàçó æîäíèõ äîâ³äîê ùîäî çì³íè ïîñòà÷àëüíèêà. Âñþ
³íôîðìàö³þ âîíè îòðèìóþòü ðåãóëÿðíî
â³ä íàñ. Äî ðå÷³, 87% îòðèìóâà÷³â ñóáñèä³é îòðèìóþòü ¿¿ ó ãîò³âêîâ³é ôîðì³.

Íà ñüîãîäí³ 3,8 òèñÿ÷³ ñóáñèä³àíò³â ÷åðåç
ïðîñòðî÷åíó çàáîðãîâàí³ñòü ïðèïèíåíî
äàí³ âèïëàòè», — ãîâîðèòü äèðåêòîð ÒÎÂ
«Â³ííèöÿãàç Çáóò» Âàñèëü Ñîï³ëüíèê.
Íàãàäóºìî, ó ãðóäí³ 2020 ðîêó óðÿä
ñïðîñòèâ ïîðÿäîê íàäàííÿ æèòëîâèõ ñóáñèä³é äëÿ îñ³á, ÿê³ îòðèìóþòü äîïîìîãó
ïî ÷àñòêîâîìó áåçðîá³òòþ ó çâ’ÿçêó ³ç çàïðîâàäæåííÿì êàðàíòèíó, à òàêîæ äëÿ äîìîãîñïîäàðñòâ, ó ñêëàä³ ÿêèõ º îñîáè, ùî
îô³ö³éíî ïðàöþþòü çà êîðäîíîì. Á³ëüøå
³íôîðìàö³¿ ùîäî íàðàõóâàííÿ ï³ëüã ÷è
ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³¿ ìîæíà îòðèìàòè
ó ì³ñöåâîìó óïðàâë³íí³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó àáî íà ñàéò³ Ì³íñîöïîë³òèêè.
ÒÂ²É ÃÀÇÇÁÓÒ. Íàä³éíèé òà çðó÷íèé
äëÿ êîæíîãî.
488241

Діабет і спорт. ТОП-7 порад для безпечного
тренування від SaharOK Shop
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА SAHAROK SHOP

Ô³çè÷íà àêòèâí³ñòü —
íåâ³ä'ºìíà ñêëàäîâà çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ äëÿ áóäü-ÿêî¿ ëþäèíè. ªäèíà
â³äì³íí³ñòü ïðè ä³àáåò³ — äî òðåíóâàííÿ
íåîáõ³äíî ï³äãîòóâàòèñÿ çàçäàëåã³äü. Ïåðåâ³ðèòè ð³âåíü öóêðó â êðîâ³, ñïëàíóâàòè
ñâ³é ðàö³îí, ïîäáàòè ïðî áåçïåêó íà âèïàäîê êðèòè÷íî¿ ñèòóàö³¿, íàïðèêëàä, ã³ïîãë³êåì³¿¿ (íèçüêèé öóêîð êðîâ³), ³ ò. ³í.
Íàñòóïí³ ïîðàäè äîïîìîæóòü âàì ï³äãîòóâàòèñÿ äî çàíÿòü ñïîðòîì ç öóêðîâèì
ä³àáåòîì òà óáåçïå÷èòè ñåáå â³ä íåáàæàíèõ ñèòóàö³é.
ÂÀÆËÈÂÎ! Ïåðø í³æ çàïèñàòèñÿ
äî ñïîðòçàëó àáî îñâî¿òè íîâèé âèä
ñïîðòó, ïîâ³äîìòå ïðî ñâî¿ íàì³ðè åíäîêðèíîëîãó òà â³çüì³òü äî óâàãè éîãî
ðåêîìåíäàö³¿.
РЕГУЛЯРНІ ФІЗИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ:
 ñïðèÿþòü çíèæåííþ ð³âíÿ ãëþêîçè
â êðîâ³;
 çá³ëüøóþòü ÷óòëèâ³ñòü êë³òèí äî
âëàñíîãî ³íñóë³íó;
 ïðèñêîðþþòü îáì³í ðå÷îâèí, ùî
â ðåçóëüòàò³ âåäå äî çíèæåííÿ âàãè ³
ð³âíÿ ïîãàíîãî õîëåñòåðèíó;
 ïîêðàùóþòü êðîâîïîñòà÷àííÿ âñ³õ
îðãàí³â ³ òêàíèí îðãàí³çìó;
 íîðìàë³çóþòü àðòåð³àëüíèé òèñê,
ï³äâèùóþòü ñò³éê³ñòü äî ñòðåñ³â;
 ïîêðàùóþòü íàñòð³é!
ПЕРЕВІРЯЙТЕ ВАШ РІВЕНЬ ЦУКРУ В КРОВІ
ДО, ПІД ЧАС ТА ПІСЛЯ ТРЕНУВАННЯ
Êîìåíòàð åêñïåðòà — Þë³ÿ Êðèâîâ'ÿç,
ë³êàð-åíäîêðèíîëîã, àñ. êàô. åíäîêðèíîëîã³¿ ÂÍÌÓ:
Ïåðåä òðåíóâàííÿì: Íå ïî÷èíàéòå çàíÿòòÿ ñïîðòîì ïðè ð³âí³ ãë³êåì³¿
<5.0 ììîëü/ë ³ >14.0 ììîëü/ë. Ïðè ð³âí³
öóêðó â êðîâ³ >14.0 ììîëü/ë — êîíòðîëü àöåòîíó â ñå÷³. ßêùî öóêîð â êðîâ³
<5.0 ììîëü/ë, íåîáõ³äíî ç'¿ñòè 15 ãðàì
øâèäêîçàñâîþâàíèõ âóãëåâîä³â ³ç êîíòðîëåì öóêðó â êðîâ³ ÷åðåç 15 õâèëèí.

ЗАСОБИ ВІД ГІПОГЛІКЕМІЇ В SAHAROK SHOP (SAHAROKSHOP.COM):

150

5

25

грн

грн

грн
Цукерки ДІАешка зі смаком
полуниці, 30 шт.

Сік ДІАешка зі смаком
смородини, флакон 25 мл

Ïîò³ì äî¿ñòè ùå ñêëàäíèõ âóãëåâîä³â ³
á³ëêà, ùîá öóêîð íå âïàâ ïîâòîðíî â³ä
ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ.
Ï³ä ÷àñ òðåíóâàííÿ: Êîíòðîëü öóêðó
â êðîâ³ ÷åðåç 30 õâèëèí â³ä ïî÷àòêó çàíÿòòÿ, òàê ÿê âæå ìîæå ðîçâèâàòèñü
çíèæåííÿ öóêðó â êðîâ³.
Ï³ñëÿ òðåíóâàííÿ: Êîíòðîëü öóêðó
â êðîâ³ ÷åðåç 2 ãîäèíè ï³ñëÿ òðåíóâàííÿ
³ ïîäàëüøèé êîíòðîëü êîæíèõ 2 ãîäèíè
àáî êîíòðîëü çà äîïîìîãîþ äîáîâîãî
ìîí³òîðóâàííÿ ãëþêîçè (CGM).
СПЛАНУЙТЕ СВІЙ РАЦІОН
Âàì ìîæóòü çíàäîáèòèñÿ äîäàòêîâ³
ïåðåêóñè äî, ï³ä ÷àñ àáî ï³ñëÿ çàíÿòü
ñïîðòîì.
Êîìåíòàð åêñïåðòà — Þë³ÿ Êðèâîâ'ÿç,
ë³êàð-åíäîêðèíîëîã, àñ. êàô. åíäîêðèíîëîã³¿ ÂÍÌÓ:
Äëÿ çàïîá³ãàííÿ ã³ïîãë³êåì³¿ ï³ä ÷àñ ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü, ìîæëèâèé ïåðåêóñ
íà 1–2 ÕÎ çà 1.5 ãîäèíè äî òðåíóâàííÿ áåç
ââåäåííÿ áîëþñíîãî ³íñóë³íó. Öåé ïåðåêóñ ïîâèíåí âêëþ÷àòè ñêëàäí³ âóãëåâîäè
ç á³ëêîì ³ æèðîì. Íàïðèêëàä, áóòåðáðîä ³ç
ö³ëüíîçåðíîâîãî õë³áà ç ìàñëîì ³ òâåðäèì
ñèðîì. Äëÿ çàïîá³ãàííÿ â³äñòðî÷åíî¿ ã³ïîãë³êåì³¿ ï³ñëÿ òðåíóâàííÿ, ìîæëèâèé ïðèéîì ¿æ³ (íàïðèêëàä, âå÷åðÿ) íà 3–5 ÕÅ ç
ïîâ³ëüíèìè âóãëåâîäàìè, á³ëêîì, æèðîì
³ ç³ çìåíøåííÿì äîçè áîëþñíîãî ³íñóë³íó

Таблетки ГіпоХІТ з
екстрактом чорниці, 1 шт.

25

грн
Гель Гіпофрі
зі смаком
малини,
тюбик 18 мл

íà ¿æó. Íàïðèêëàä, ìàêàðîíè ç òâåðäèõ
ñîðò³â ïøåíèö³ ç ìàñëîì ³ ì'ÿñîì.

ñïîðòó ³íñóë³íîâó ïîìïó ä³òÿì ³ íàé÷àñò³øå äîðîñëèì òåæ, ïîòð³áíî çí³ìàòè.

ПОДБАЙТЕ ПРО СВОЮ БЕЗПЕКУ
Êóäè á âè íå â³äïðàâèëèñÿ: òðåíóâàííÿ, ïðîãóëÿíêà òîùî — ÇÀÂÆÄÈ áåð³òü
ç ñîáîþ çàñîáè â³ä ã³ïîãë³êåì³¿ ³ ä³àáåòè÷íèé íàá³ð: ãëþêîìåòð, ³íñóë³í, øïðèöè
àáî çàïàñíå ïðèëàääÿ äëÿ ³íñóë³íîâî¿
ïîìïè, ÿêùî òàêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ.

ПРАВИЛЬНО ОБИРАЙТЕ МІСЦЕ ІН'ЄКЦІЇ
Íå ââîäüòå ³íñóë³í â òó ÷àñòèíó ò³ëà,
ÿêà áóäå àêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòèñÿ
â ñïîðò³, îñê³ëüêè öå ìîæå ïðèñêîðèòè
åôåêò çíèæåííÿ ð³âíÿ ãëþêîçè â êðîâ³.

ЗАКРІПІТЬ ІНСУЛІНОВУ ПОМПУ
Ïåðåä òðåíóâàííÿì ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî
âàøà ³íñóë³íîâà ïîìïà ÿê ñë³ä çàêð³ïëåíà. Íàâ³òü ÿêùî öå áåçäðîòîâà ïîìïà
OmniPod — âèêîðèñòîâóéòå äîäàòêîâî
òåéï. ßêùî ïîìïà çàïîä³þº äèñêîìôîðò
ï³ä ÷àñ çàíÿòü ñïîðòîì, âè ìîæåòå çíÿòè
¿¿ íà ÷àñ òðåíóâàííÿ. Îñü ùî ðåêîìåíäóº
åíäîêðèíîëîã
Êîìåíòàð åêñïåðòà — Þë³ÿ Êðèâîâ'ÿç,
ë³êàð-åíäîêðèíîëîã, àñ. êàô. åíäîêðèíîëîã³¿ ÂÍÌÓ:
Ó äîðîñëèõ ³íñóë³íîâà ïîìïà çí³ìàºòüñÿ íà ÷àñ âîäíèõ âèä³â ñïîðòó. Ä³òÿì
ìîëîäøèì 6 ðîê³â ³íñóë³íîâó ïîìïó ìîæíà çí³ìàòè ï³ä ÷àñ çàíÿòü ñïîðòîì, òàê
ÿê ïîòðåáà â áàçàëüíîìó ³íñóë³í³ ó íèõ
íèçüêà. ßêùî ïîìïó äèòèí³ íå çí³ìàòè,
òî ïîòð³áíî âèñòàâëÿòè òèì÷àñîâó áàçàëüíó øâèäê³ñòü 0. Íà êîíòàêòí³ âèäè ñïîðòó
(õîêåé, ôóòáîë, ðåãá³ òîùî) ³ âîäí³ âèäè

РОЗКАЖІТЬ ПРО СВІЙ ДІАБЕТ!
Ïîâ³äîìòå òðåíåðà ³ ëþäåé, ç ÿêèìè
çàéìàºòåñÿ, ùî ó âàñ öóêðîâèé ä³àáåò
òà ðîçêàæ³òü, ÿê âàì äîïîìîãòè â êðèòè÷í³é ñèòóàö³¿. Ñîðîìèòèñÿ òóò í³÷îãî!
Çðåøòîþ, öå âàøà áåçïåêà ³ âàøå æèòòÿ.
БУДЬТЕ ГОТОВІ ЗУПИНИТИСЯ
Ïðèñëóõàéòåñÿ äî ñâîãî ò³ëà ³ áóäüòå
ãîòîâ³ ïðèïèíèòè òðåíóâàííÿ â áóäüÿêèé ìîìåíò, êîëè öå áóäå ïîòð³áíî.
²íîä³ äîñèòü çðîáèòè íåâåëèêó ïåðåðâó,
ùîá ïåðåâ³ðèòè ð³âåíü öóêðó, âèïèòè
âîäè àáî ïåðåêóñèòè.
ÁÅÐÅÆ²ÒÜ ÑÅÁÅ!
Âàø Saharok Shop
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
485689
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КОРОТКО
Втрата
 Ó ë³ñîñìóç³ ïîáëèçó
ì³ñòà Ùàñòÿ Ëóãàíñüêî¿
îáëàñò³ âèÿâèëè ò³ëî ñîëäàòà. Öüîãî ì³ñÿöÿ çà ÄÍÊïðîô³ëåì âñòàíîâèëè îñîáó
çàãèáëîãî. Öå íàø çåìëÿê
Ñåðã³é Ñîðî÷èíñüêèé.
Ò³ëî, ÿê âñòàíîâèâ ñóäîâî-ìåäè÷íèé åêñïåðò, ìàº
óøêîäæåííÿ, õàðàêòåðí³ äëÿ ì³ííî-âèáóõîâî¿
òðàâìè. Îáñòàâèíè çàãèáåë³
â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ óòî÷íþþòüñÿ.
«Ñîëäàò Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷ Ñîðî÷èíñüêèé
1984 ð. í. ïðîæèâàâ ç
ðîäèíîþ â ñ. Áóäüêè
Ñòàí³ñëàâ÷èöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿
ÒÃ Æìåðèíñüêîãî ðàéîíó, — çàçíà÷àþòü íà ñàéò³
ÎÄÀ. — Â³éñüêîâîñëóæáîâåöü áóâ ïðèçâàíèé íà â³éñüêîâó ñëóæáó çà êîíòðàêòîì 23 êâ³òíÿ 2018 ðîêó».
Ó çàãèáëîãî çàëèøèëàñü
äðóæèíà, 15-ð³÷íèé ñèí òà
11-ð³÷íà äî÷êà.
Ïîõîâàþòü Ñåðã³ÿ ó ð³äíîìó ñåë³ Áóäüêè. Ïðîùàííÿ
îð³ºíòîâíî â³äáóäåòüñÿ
24–25 ëþòîãî 2021 ðîêó.

Погрожував
лікарям
 ²íöèäåíò ñòàâñÿ 22 ëþòîãî áëèçüêî 16 ãîäèíè
â îäíîìó ç êàá³íåò³â ä³àãíîñòè÷íîãî öåíòðó. Òàì
÷îëîâ³ê ïîãðîæóâàâ ï³ñòîëåòîì ìåäè÷íîìó ïåðñîíàëó. Ìåäèêè âèêëèêàëè ïîë³ö³þ. Ïðî öå ó Ôåéñáóêó
ïèøå Ïîë³ö³ÿ Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³. Ïðàâîïîðóøíèêîì
âèÿâèâñÿ ðàí³øå ñóäèìèé
çà ìàéíîâ³ çëî÷èíè 39-ð³÷íèé ìåøêàíåöü ì³ñòà.
Ó çàòðèìàíîãî ïðè ñîá³ áóâ
í³æ òà ï³ñòîëåò.

ЯК ВІДСЛІДКУВАТИ ПОЧАТОК
Помолодшало  Про депресію
останнім часом лікарі говорять все
частіше. Пов’язують її з коронавірусом,
вимушеним обмеженням в пересуванні,
пригніченим настроєм планетарного
рівня, кризами. Про депресію заговорили
дитячі психологи та психіатри. Діти
дивляться на батьків і теж хворіють
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Íà
ïðèéîì
äî äèòÿ÷îãî ïñèõîëîãà ïðèéøëà æ³íêà ç âîñüìèð³÷íèì
õëîï÷èêîì. Ïðè÷èíà — äèòèíà
îñòàíí³ì ÷àñîì ïîãàíî ñïèòü,
ïðîñèíàºòüñÿ âíî÷³, æàë³ºòüñÿ
íà ïîãàíèé íàñòð³é òà ñìóòîê.
Ó øêîë³ â÷èòåë³ â³äì³÷àþòü ðîçñ³ÿí³ñòü õëîï÷èêà, â³í âçàãàë³
íå ñïðèéìàº ³íôîðìàö³þ, í³÷îãî íå âñòèãàº, íà âñ³ çàïèòàííÿ,
÷îìó íå ïðàöþº, â³äïîâ³äàº —
âòîìèâñÿ.
— Ìàëèé ìåíå ïîñò³éíî ïåðåïèòóº, ÷è ÷óþ ÿ ÿê³ñü çâóêè? —
ðîçïîâ³äàº â³ííè÷àíêà Ëàðèñà
Ìàðöåíþê, ìàòè âîñüìèð³÷íîãî Ìàêñèìà. — Ïèòàº, «òè ÷óëà
ùîñü ãóðêî÷å?» ß ê³ëüêà ðàç³â
â³äïîâ³ëà, ùî íå ÷óþ, òî â íüîãî òàêå ïåðåëÿêàíå îáëè÷÷ÿ ðîáèëîñÿ, à ïîò³ì ïî÷àâ ïëàêàòè.
Çàïèòàëà, ÷îìó ïëà÷å, êàæå, ùî
áî¿òüñÿ çàõâîð³òè íà øèçîôðåí³þ.
Ïèòàþ, ÷îìó â³í òàê âèð³øèâ?
Ç'ÿñóâàëîñÿ, ùî â þòóá³ ÿêèéñü
áëîãåð ñêàçàâ, ùî êîëè ëþäèíà
÷óº çâóêè ÷è ãîëîñè, ÿê³ êð³ì íå¿
í³õòî íå ÷óº, òî öå øèçîôðåí³ÿ.
Çäàâàëîñÿ á, Ëàðèñ³ ìîæíà áóëî âñå ïåðåâåñòè ó æàðò,
íå çâåðòàòè óâàãó, ùîá íå àêöåíòóâàòè íà òåì³, çàáðàòè â ê³íö³
ê³íö³â òåëåôîí, ùîá íå äèâèâñÿ
óñ³ëÿêå. Àëå ïðîáëåìè â äèòèíè

áóëè, ³ òîìó çâåðíóëèñü äî ë³êàðÿ. Äî ðå÷³, õëîï÷èê ðîçïîâ³â,
÷îìó ñàìå â³í òàê áî¿òüñÿ øèçîôðåí³¿ — â³í ïðîñòî çàãóãëèâ
ïîò³ì öå ñëîâî, ïðî÷èòàâ êóïó
³íôîðìàö³¿, ïîäèâèâñÿ êóïó â³äåî, êàðòèíîê. ² çëÿêàâñÿ.
Çà ñëîâàìè ìàìè Ìàêñèìà,
â äèòèíè ï³ñëÿ îãëÿäó òà ê³ëüêîõ
òåñòóâàíü, ï³ñëÿ äîâãîòðèâàëî¿
ðîçìîâè ä³àãíîñòóâàëè äåïðåñ³þ.
Ïðèçíà÷èëè òåðàï³þ.
ЧИ НЕ ЗАРАНО ДЕПРЕСІЯ
Ë³êàð-ïñèõîëîã Äàðüÿ Ðîìàíåöü ïðàöþº ç ä³òüìè ³ ãîâîðèòü,
ùî äåïðåñ³ÿ âñå ÷àñò³øå çóñòð³÷àºòüñÿ ó ä³òåé ìîëîäøîãî â³êó.
— Çâè÷àéíî, íå çàâæäè ìè ìîæåìî ãîâîðèòè ñàìå ïðî äåïðåñ³þ. Öå ìîæå áóòè ãîñòðà ðåàêö³ÿ
íà ñòðåñ ÿê â äèòèíè, òàê ³ â äîðîñëîãî, — ãîâîðèòü ïñèõîëîã. — ²
íàéäîðå÷í³øå ñòàâèòè òàêèé ä³àãíîç ÿê äåïðåñ³ÿ äèòèí³ â ï³äë³òêîâîìó â³ö³. Òîìó ùî, äî ïåâíîãî
â³êó äèòèíà íå ìîæå ïðîàíàë³çóâàòè ñâ³é åìîö³éíèé ñòàí. Õî÷à
³ â ñ³ì-â³ñ³ì ðîê³â ìîæå ñêàçàòè
ïðî ïîãàíèé íàñòð³é òà ñìóòîê.
Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, ïåðøå,
íà ùî ïîòð³áíî çâåðòàòè óâàãó
áàòüêàì, öå íà ïîâåä³íêó äèòèíè.
— ßêùî öå äèòèíà ìîëîäøîãî
â³êó, îêðåìèì ñèìïòîìîì, íà ùî
âàðòî çâåðíóòè óâàãó, ìîæóòü
áóòè ñêàðãè íà ñîìàòèêó. Òîáòî, ùî ùîñü áîëèòü (æèâîòèê,
í³æêè), àëå í³ÿêèõ íà òå ïðè-

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ДЕПРЕСІЇ
Опитувальник оцінки здоров’я
пацієнтів — підлітків
Як часто впродовж останіх двох тижнів вас
турбували переліченні нижче симптоми?











Понурість, пригніченість, дратівливість або
безнадійність.
Відсутність зацікавленості чи відчуття
задоволення від звичних речей.
Труднощі із засинанням чи сном або ж надто
довгий сон.
Поганий апетит, втрата ваги
або переїдання.
Втома чи нестача енергії.
Негативні думки щодо себе, або ж вам здавалося, що невдаха, підвели себе чи свою сім’ю.
Труднощі з концентрацією уваги, наприклад, під
час навчання, читання чи перегляду телевізора.
Ви рухалися чи розмовляли настільки повільно,
що це помітили інші люди. Або навпаки — через
надмірну метушливість і неспокій ви рухалися
набагато більше, ніж зазвичай.
Вам спадало на думку, що було б краще
померти, або хотілося в якийсь спосіб
нашкодити собі?

÷èí íåìàº, — ðîçïîâ³äàº Äàðüÿ
Ðîìàíåöü. — Ó ï³äë³òê³â âàæ÷å,
òîìó ùî ñàì ïî ñîá³ ï³äë³òêîâèé
â³ê íå â³äì³íÿº ï³äë³òêîâèé áóíò.
Àëå êîëè ï³äë³òîê á³ëüøó ÷àñòèíó
äíÿ ñïèòü, â íüîãî çíèêëè çâè÷í³ ³íòåðåñè (õîá³, äðóç³, ñïîðò),
çì³íèëèñÿ óïîäîáàííÿ, ñóòòºâî
âïàëà óñï³øí³ñòü â øêîë³ (ðàí³øå íàâ÷àâñÿ, çàðàç âçàãàë³ í³),
çì³íèâñÿ àïåòèò ³ âàãà, ³ âñå öå
ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ òèæí³â —
âàðòî ïðèä³ëèòè öüîìó óâàãó.
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО В ДИТИНИ
ДЕПРЕСІЯ?
— Äåïðåñ³ÿ â äèòèíè ìîæå
âèíèêàòè òîä³, êîëè ¿¿ çàíàäòî
îï³êóþòü, àáî íàâïàêè çàíàäòî
äàþòü ñâîáîäó, — ãîâîðèòü ïñèõî-

ЯК РАХУВАТИ:
(0 — ніколи, 1-кілька днів,
2 — більше тижня, 3 —
майже щодня)
ЗАГАЛЬНИЙ БАЛ
до 9 балів — норма
10–14 — легка депресія
15–18 — помірна і важка
депресія
20 і вище — тяжкий великий
депресивний розлад

ЯК ЛІКУВАТИ
ДЕПРЕСІЮ
Легка депресія —
не слід використовувати антидепресанти.
Варто отримати індивідуальну психотерапію
з або без сімейної
терапії.
Помірна і важка депресія (близько семи
симптомів) — лікується
комбіновано. Терапія
та медикаментозне
лікування.

ëîã. — ² ãîëîâíà ïîìèëêà áàòüê³â,
êîëè âîíè îòðèìóþòü òàêèé ä³àãíîç ñâîº¿ äèòèíè, ð³çêî çì³íèòè
ñâîº ñòàâëåííÿ äî äèòèíè ³ ñâîþ
âëàñíó ïîâåä³íêó. Öå ÿê ³ç çàáîðîíîþ ò³ê-òîêó. ßêùî ðàí³øå
äèòèí³ äîçâîëÿëîñü âñå, ³ ðàïòîì
âñå öå çàáîðîíèòè — â³äïîâ³äü
ìîæå áóòè äóæå íåãàòèâíîþ, ³ öå
í³÷îãî íå äàñòü. Äî ö³º¿ ïðîáëåìè
ïîòð³áíî ï³äõîäèòè ïîñòóïîâî.
Êðîê çà êðîêîì. Ðîçìîâëÿòè,
ñë³äêóâàòè, ï³äòðèìóâàòè. Ïðîÿâëÿòè çàö³êàâëåí³ñòü äî òîãî,
÷èì äèòèíà æèâå ³ çàéìàºòüñÿ,
äîçîâàíî. Òà ãîëîâíå — ïîêàçàòè
òà â³ä÷óâàòè ïîâàãó äî äèòèíè.
Äóæå êðîï³òêà ðîáîòà ìàº áóòè
ïðîâåäåíà, ³ äîïîìîãà ïñèõîëîãà
áóäå äóæå äîðå÷íà.

Випуск №6 (1158)
Двоходові задачі-блоки на кооперативний мат.
Задача №2624-2627
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2*
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №7 (1597) від 17 лютого 2021 року
Задача №2620
1. Фa5! Цугцванг; 1… Kp:a8|Kpc8|a6 2. Ф:a7|Фc7|Ф:a6x
Задача №2621
1. Kpd6! Цугцванг; 1… Kpf8|Kph8 2. Ch6|Cf6x
Задача №2622
1. Tc5! Цугцванг; 1… ab3;|Kp:b3 2. Ta5|Tc3x;
Задача №2623
1. Te6(Te7, Te8)? Kph1 2. Th6|Th7|Th8x; 1...Kpg3! 1. Te4! Цугцванг;
1...Kpg3|Kph1 2. Ce5|Th4x.
М. Пархоменко

Прибула перша партія вакцин проти COVID-19
Ó â³âòîðîê, 23 ëþòîãî, íàðåøò³ ç ²íä³¿ ïðèáóëà ïåðøà
ïàðò³ÿ ç 500 òèñ. äîç âàêöèíè
ïðîòè COVID-19 AstraZeneca
(Covishield). Òåïåð âàêöèíó
ðîçìèòíÿòü, ðîçïîä³ëÿòü ì³æ
ðåã³îíàìè, ³ íåçàáàðîì ó êðà¿í³
ðîçïî÷íåòüñÿ âàêöèíàö³ÿ. Óñ³
ùåïëåííÿ º äîáðîâ³ëüíèìè é
áåçîïëàòíèìè.
Íà ïåðøîìó åòàï³ áóäóòü ùåïëþâàòè òèõ, õòî íàéá³ëüøå
ïîòðåáóº çàõèñòó é äîïîìàãàº
³íøèì: ìåäèê³â «êîâ³äíèõ» ë³êàðåíü, áðèãàäè øâèäêî¿ äîïîìîãè,
ñï³âðîá³òíèê³â ëàáîðàòîð³é, ùî
òåñòóþòü íà COVID-19, ìåøêàíö³â òà ïåðñîíàë áóäèíê³â äëÿ
ëþäåé ïîõèëîãî â³êó, â³éñüêîâèõ

íà ôðîíò³.
Íà öüîìó åòàï³ âàêöèíàö³ÿ
áóäå çä³éñíþâàòèñü ìîá³ëüíèìè áðèãàäàìè. Ç 15 ïî 23 ëþòîãî ìîá³ëüí³ áðèãàäè ïðîéøëè
ïðàêòè÷í³ íàâ÷àííÿ ç ³ìóí³çàö³¿ â³ä COVID-19 âàêöèíàìè AstraZeneca (Covishield) òà
Pfizer/BioNTech.
AstraZeneca/Oxford — öå
âåêòîðíà âàêöèíà, ðîçðîáëåíà
Îêñôîðäñüêèì óí³âåðñèòåòîì
òà áðèòàíñüêî-øâåäñüêî¿ êîìïàí³ºþ AstraZeneca. Âàêöèíà,
ÿêà âèðîáëÿºòüñÿ íà ïîòóæíîñòÿõ Serum Institute (²íä³ÿ), ìàº
ëîêàëüíó (òîðãîâåëüíó) íàçâó
Covishield. Âîíà ñõâàëåíà ÂÎÎÇ
äëÿ åêñòðåíîãî çàñòîñóâàííÿ, òà-

êîæ äîçâ³ë íà ¿¿ âèêîðèñòàííÿ
äàëè Âåëèêà Áðèòàí³ÿ, ªâðîïåéñüêèé Ñîþç òà ²íä³ÿ.
22 ëþòîãî 2021 ðîêó Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â Óêðà¿í³
òàêîæ çàðåºñòðóâàëî öþ âàêöèíó äëÿ åêñòðåíîãî çàñòîñóâàííÿ.
Äëÿ ïîâíî¿ ³ìóí³çàö³¿ ïîòð³áí³ äâ³
äîçè âàêöèíè. Âàêöèíà ìîæå çáåð³ãàòèñÿ äî øåñòè ì³ñÿö³â ïðè
òåìïåðàòóð³ â³ä +2 äî +8 Ñ.
Êð³ì òîãî Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè ñï³ëüíî ç
ïàðòíåðàìè çàïóñòèëè îêðåìèé
³íôîðìàö³éíèé ïîðòàë ç ïèòàíü
âàêöèíàö³¿ ïðîòè COVID-19 —
vaccination.covid19.gov.ua. Ïîðòàë
º îô³ö³éíèì äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿, íà ÿêîìó ìîæíà ä³çíà-

òèñÿ ïðî åòàïè òà ö³ëüîâ³ ãðóïè
âàêöèíàö³¿, ÿê³ âàêöèíè áóäóòü
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ òà ÿê â³äáóâàòèìåòüñÿ ñàì ïðîöåñ âàêöèíàö³¿
â Óêðà¿í³.
Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Ìàêñèìà Ñòåïàíîâà,
ïîðòàë áóäå ì³ñòèòè áàçîâó ³íôîðìàö³þ äëÿ ãðîìàäÿí, çîêðåìà
ç íàëàøòóâàííÿìè äëÿ ëþäåé ç
ïîðóøåííÿìè çîðó. Äî ê³íöÿ
ëþòîãî ôóíêö³îíàë ïîðòàëó áóäå
ðîçøèðåíèé äîäàòêîâèìè ðîçä³ëàìè òà ìîá³ëüíîþ âåðñ³ºþ.
Ï³ñëÿ îíîâëåííÿ ñàéò áóäå ðîçä³ëåíèé íà äâ³ ÷àñòèíè. Îäíà áóäå
ì³ñòèòè ³íôîðìàö³þ äëÿ øèðîêî¿
àóäèòîð³¿, à äðóãà — ñïåö³àë³çîâàíó äëÿ ìåäïðàö³âíèê³â.
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ДЕПРЕСІЇ В ДИТИНИ
ШО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ДИТЯЧУ
ТА ПІДЛІТКОВУ ДЕПРЕСІЮ
За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я, депресія є четвертою
причиною захворювань та інвалідності серед молоді віком від 15–19 років.
У віці від 10 до 14 років депресія на 15 сходинці причин хвороб та інвалідності.
ПОШИРЕНІСТЬ ДЕПРЕСІЇ

КУМУЛЯТИВНА
ПОШИРЕНІСТЬ

2%
12%

Дошкільнята

дівчатка

1-2%
Діти молодшого
шкільного віку

6%

6-7%
хлопчики

Підлітки

МЕДИЧНИЙ ПРОГНОЗ
 Без лікування епізод
депресії триває 7–9 місяців
 в 90 % хворих ремісія
(полегшення) настане за
1–2 роки
 6–10 % хворих мають
довготривалий період
депресії (до двох років)
 20–60 % хворих будуть
мати повторення депресії
протягом наступних 2 років

ЩО ТАКЕ ДЕПРЕСІЯ — СИМПТОМИ
(протягом двох тижнів в більшості днів характеризується зміною поведінки та
викликає пригніченість)
А може у вас — дистимічний розОбов’язково:
лад (дистимія) — хронічний розлад
 Пригнічений настрій або втрата іннастрою, який не досягає ступені
тересу (спорт, дружба, хобі, музика) і
вираженої депресії.
відчуття задоволення.
Пригнічений настрій або дратівливість упродовж більшої частини доби
та ще 4+ симптоми:
впродовж року чи трохи більше року
 Зміни апетиту чи ваги
 Безсоння або гіперсомнія
2+ симптоми
 Психомоторне збудження чи
 Поганий апетит або переїдання
гальмування
 Безсоння чи гіперсомнія
 Відсутність енергії
 Відсутність енергії
 Відчуття нікчемності чи надмірної
 Низька самооцінка
провини
 Труднощі з концентрацією
 Труднощі з концентрацією
 Відчуття безвиході
 Нав’язливі думки про самогубство

ЯК ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ДЕПРЕСИВНІ СИМПТОМИ В РІЗНОМУ ВІЦІ
ДІТИ МОЛОДШОГО ВІКУ:
 наявна реакція (якщо трапляється щось радісне чи веселе, на
якийсь час вони можуть повеселитися, показати реакцію радості);

 соматичні скарги;
 дратівливість, істерики,
непокірність, неслухняність;
 часто коморбідність.

ПІДЛІТКИ: (дуже важко відрізнити чи є депресія,
чи це підлітковий вік дається взнаки)
 дратівливість, ворожість,
 гіперсомнія;
запальність;
 висока чутливість до
 наявна реакція
неприйняття соціумом;
(короткотермінова відповідь на
 підвищення апетиту чи
якусь подію);
збільшення ваги.
ДОРОСЛІ:
 ангедонія;
 слабка реакція;
 раннє пробудження;

 психомоторне збудження/
гальмування;
 гірший настрій вранці.

ФАКТОРИ РИЗИКУ ДЕПРЕСІЇ
 Сімейний анамнез.

Якщо діти або підлітки мають
двох або одного з батьків,
що страждають на депресію,
фактор ризику в них більший.
Спостерігали в ретроспективі
за розвитком 251 дитини в
сім’ї, якщо хоч один з батьків
страждав на депресію, в
дитини ймовірність розвитку
депресії зростала в два рази. А
якщо окрім батьків на депресію страждав дідусь чи бабуся,
цей ризик був найвищий.

 Вживання батьками
психоактивних речовин.
Алкоголь, наркотики.

 До статевої зрілості
розвиток депресії однаковий як у дівчат, так і
у хлопців. При досягнення
статевого дозрівання, у дівчат
ризик виникнення депресії
зростає у два рази, в порівнянні з їх однолітками хлопцями.
У дівчаток підлітків ризик
тяжкої депресії є в чотири рази
вищий, ніж у хлопців.

 Статеве дозрівання.
 Наявність хронічної
хвороби (астма, діабет,
ожиріння).
 Пережиті захворювання,
депресії.

ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ
РОЗВИТКУ ДЕПРЕСІЇ

 Коморбідні розлади
— синдром дефіциту уваги,

гіперактивність, тривожність…
(20 % підлітків з депресією
страждають на тривожні
розлади, 3–7 % страждають
на синдром дефіциту уваги та
інші розлади).

 Наявні травми.

 Темперамент. Наявність
невротичного темпераменту
посилює ризик депресії.

 Когнітивний стиль.
Іншими словами, бачити
склянку наполовину порожньою, а не повною.

 Сум після втрати
близьких.

СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ ДЕПРЕСІЇ
 Жорстоке поводження
чи нехтування в сім’ї.
 Стиль виховання.
Батьки, які занадто недбалі
або навпаки суворі.

 Психічне
захворювання батьків
чи нездоровий
психічний стан
(будь-яка патологія).

 Цькування. Кібербулінг
(підлітки, які стали жертвами
кібербулінгу мали окрім
психологічних інші супутні
захворювання. В них частіше
з’являються думки про смерть
і шкоду собі).
 Прийомна сім’я.
Пережитий досвід біженця чи
бездомності.

ФАКТОРИ РИЗИКУ ДЕПРЕСІЇ В
ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

 Негативне сімейне
середовище.
 Темперамент дитини.

 Погані стосунки з
однолітками.
 Стресові життєві події.

ЗАХИСНІ ФАКТОРИ ВІД ДЕПРЕСІЇ
ВНУТРІШНІ
 Вміння
адаптуватися /
вирішувати проблеми.
 Духовні/релігійні
вірування.
 Висока толерантність
до стресових
показників.

ЗОВНІШНІ
 Відповідальне ставлення
до інших людей/домашніх
тварин.
 Позитивні терапевтичні
стосунки (вчитель, лікар,
дорослий).
 Сімейна /соціальна підтримка (досягнення успіху
в школі, в гуртку).

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Косоокість
СВІТЛАНА ГУК, ДИТЯЧИЙ
ОФТАЛЬМОЛОГ

Найчастіше косоокість буває
вродженою або проявляється
в ранньому дитячому віці. Чим
раніше вдається встановити
діагноз і розпочати лікування, тим більші шанси отримати
в майбутньому високу гостроту зору та бінокулярність.
Косоокість повинна діагностуватися в офтальмологічному
кабінеті. Обов’язковими методами дослідження є визначення рефракції, гостроти
зору, бінокулярності та стереозору.
Лікарем-офтальмологом проводиться спеціальний cover
test — перекривання по черзі
правого та лівого ока й спостереження за рухами ока, яке
відкривається.
Закриваючи одне око, ми
примушуємо інше око ставати
рівно, тоді як приховане око
починає косити. Коли ми міняємо положення оклюдера, все
відбувається навпаки. Косоокість може бути справжньою
або хибною.
Хибна косоокість здебільшого пов’язана з особливостями будови очного яблука або
форми очної щілини. У дітей
хибна косоокість у більшості випадків асоційована з
епікантусом, вертикальною
шкірною складкою, яка роз-

ташована біля внутрішнього
кута ока. За наявності епікантуса здається, що очі розташовані ближче до носа, тобто
має місце збіжна косоокість.
З часом, коли дитячий носик
виростає і перенісся стає більш
випуклим, складочки стають
меншими, а хибна косоокість — непомітною.
Першим кроком у лікуванні
косоокості має бути раннє
призначення окулярів, які
повністю виправляють далекозорість, короткозорість
та астигматизм. Часто цього
буває достатньо, щоб повністю або частково компенсувати кут відхилення очей. Така
косоокість називається акомодаційною і є найлегшою.
Якщо окулярів недостатньо,
найпростішим і найменш інвазивним методом є апаратне
лікування. Його мета полягає
у формуванні стійкої бінокулярності, яка потім автоматично підтримуватиме рівне
положення очей. Апаратне лікування особливо ефективне
у дітей раннього віку.

Медичний центр «Альтамедика»
Вінниця, вул. М. ЛитвиненкоВольгемут, 40
0688403030, 0638403030

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
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СОБАКИ НЕ МАЮТЬ СОВІСТІ. ТОМУ ЇХ
ПОТРІБНО ПОВАЖАТИ, А НЕ ЖАЛІТИ
Апорт  Вже кілька років його телефон
передають з рук в руки собачники Вінниці.
Іллі Чернікову лише 23 роки, але його влада
над четверолапими не піддається логічному
поясненню. Він вчить малих і великих бути
слухняними і відданими захисниками
та ігнорувати все, що їх не стосується

íà çàõèñò. Áóâàëî, ùî ï³ñëÿ ðîçïë³äíèêà ç ñîáàêîþ ùå ê³ëüêà
òðåíóâàíü ïîòð³áíî áóëî ïðîâåñòè âäîìà. Òîæ ²ëëÿ ¿õàâ ³ òðåíóâàâ, ³ çíàéîìèâñÿ ç â³ííè÷àíàìè.
Äî çàê³í÷åííÿ øêîëè õëîïåöü
âæå ìàâ âëàñíèõ êë³ºíò³â, ÿê³
ðåêîìåíäóâàëè éîãî ñâî¿ì äðóçÿì òà çíàéîìèì. Êîëè çàê³í÷èâ
ïåðøèé êóðñ óí³âåðñèòåòó, çàïèñ
íà äðåñèðóâàííÿ ìàâ íà ê³ëüêà
ì³ñÿö³â âïåðåä.

âæå ÿê ïîì³÷íèê òðåíåðà, — ãîâîðèòü ²ëëÿ. — Äîïîìàãàâ éîìó
ÿê «ô³ãóðàíò», â ñïåö³àëüíîìó
ðóêàâ³ òðåíóâàâ ñîáàê íà çàõèñò
õàçÿ¿íà. ×åðåç ÿêèéñü ÷àñ ìåí³
äîâ³ðÿëè ïðîâîäèòè ãðóïîâ³ çàíÿòòÿ íà ñëóõíÿí³ñòü.

СПОЧАТКУ БУЛИ СЛУЖБОВІ
— ß íàâ÷àâñÿ ó ïðèêîðäîííèêà, òîìó ñïî÷àòêó ìàâ ñïðàâó
ëèøå ç³ ñëóæáîâèìè ñîáàêàìè,
â îãîëîøåíÿõ òàê ³ ïèñàâ, — ðîçïîâ³äàº ²ëëÿ. — Ï³ñëÿ ïåðøîãî
êóðñó ïî÷àâ ïðàöþâàòè ç ìàëåíüêèìè ïîðîäàìè. Ïàì’ÿòàþ ñâîãî
ïåðøîãî ìàëåíüêîãî ñîáàêó —
éîðêøèðñêèé òåðüåð (öå ò³, ùî ç
áàíòèêàìè íà ÷óá÷èêàõ õîäÿòü).

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

²ëëÿ ×åðí³êîâ
ïåðå¿õàâ ç Äîíå÷÷èíè â 2014 ðîö³.
Éîãî áàòüêî âçÿâ
êàðòó, ïîìîëèâñÿ ³ íàâìàííÿ
âêàçàâ íà Â³ííèöþ. ßêáè íå â³éíà íà ñõîä³, ìàâ áè ñòàòè øàõòàðåì, ÿê äâà ïîêîë³ííÿ ÷îëîâ³ê³â
äî íüîãî. Õî÷à ëþáîâ äî ñîáàê
áóëà çàâæäè. Âîíà ïî÷àëàñÿ ç çàõîïëåííÿ, ïîò³ì ñòàëà çàñîáîì
çàðîá³òêó, çðåøòîþ — ñïðàâîþ
æèòòÿ.
— ß ðîê³â ç äåâ’ÿòè ïðîñèâ
áàòüêà êóïèòè ìåí³ ñîáàêó, òà
â³í ââàæàâ ùî ÿ ìàëèé, ùîá
íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà æèâó
³ñòîòó, — ðîçïîâ³äàº ²ëëÿ. — Ëèøå
â 13 ðîê³â ìåí³ ïîäàðóâàëè öóöåíÿ í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. ß ïîâí³ñòþ çà íèì äîãëÿäàâ, ÿê ì³ã
íàâ÷àâ ïåâíèõ êîìàíä. Îäíîãî
ðàçó ïðîãóëþâàâñÿ ì³ñòîì, ìåíå
ÿê çàâæäè âîëî÷èâ íà ïîâ³äêó
ì³é ïåñ. Íàçäîãàíÿº íàñ ÿêèéñü
÷îëîâ³ê ³ ïèòàº: «×îãî òåáå ñîáàêà òÿãíå?» «ß äóìàâ, ùî òàê
³ ìàº áóòè», — â³äïîâ³äàþ. «Äèâèñü, çàðàç ìè ïðîéäåìî 30 ìåòð³â, ³ ÿ íàâ÷ó òâîãî ñîáàêó éòè
ïîðó÷», — ñêàçàâ, âçÿâ ïîâ³äîê
³ çà ê³ëüêà êðîê³â ïåñ ñïîê³éíî
ï³øîâ ïîðó÷.
×îëîâ³êà çâàëè Ïåòðîâè÷, â³í
áóâ êîëèøí³é ïðèêîðäîííèê,
ñëóæèâ ó Ïðèäí³ñòðîâ’¿ ³ çàéìàâñÿ äðåñóâàííÿì. Íà òðåíóâàííÿ
äî íüîãî ²ëëÿ ç³ ñâîºþ â³â÷àðêîþ
õîäèâ â³ñ³ì ì³ñÿö³â, â áóäü-ÿêó
ïîãîäó. Âîíè ïîòîâàðèøóâàëè.
— Ï³çí³øå ÿ ñòàâ õîäèòè
íà òðåíóâàííÿ äî Ïåòðîâè÷à

РУКАВ, ЯКИЙ НАГОДУЄ
Êîëè ²ëëÿ ç ðîäèíîþ ïîêèäàëè ð³äíó ì³ñöèíó, â³í çóñòð³âñÿ
ç Ïåòðîâè÷åì, òîé íà ïðîùàííÿ
ïîäàðóâàâ éîìó òðåíóâàëüíèé
ðóêàâ, ñêàçàâ: «Â³í òåáå ùå ãîäóâàòè áóäå». Òàê ³ ñòàëîñÿ çãîäîì. Ê³ëüêà òèæí³â ðîäèíà æèëà
â Áåðäÿíñüêó, õëîïåöü
õîäèâ ïî ïîäâ³ð’ÿõ, ïèòàâ, ÷è
íå òðåáà êîìó ñîáàêó âèõîâàòè
òà äðåñèðóâàòè — í³êîìó íå áóëî
ïîòð³áíî.
— Ìåí³ çäàâàëîñü, ùî ó âåëèêèõ ì³ñòàõ º ê³íîëîã³÷í³ êëóáè,
ïðèéøîâøè äî ÿêèõ ìîæíà ñòàòè
÷àñòèíîþ ÷îãîñü çíà÷óùîãî, —
ðîçïîâ³äàº ²ëëÿ. — Íà æàëü, öå
çîâñ³ì íå òàê. ß ïðè¿õàâ ó Â³ííèöþ, â ³íòåðíåò³ íàïèñàâ
«äðåñèðóâàííÿ ñîáàê», çàòåëåôîíóâàâ çà âñ³ìà íîìåðàìè, ÿê³
âèñâ³òëèëèñü, ïðîñèâñÿ â ïîì³÷íèêè — ³ í³÷îãî. Îáäçâîíèâ
îá’ÿâè â ÷åòâåð, ï’ÿòíèöþ, à áóêâàëüíî â íåä³ëþ íà ìîº îãîëîøåííÿ çàòåëåôîíóâàâ ÷îëîâ³ê,
çâàëè éîãî Â’ÿ÷åñëàâ, çàïðîñèâ
äî ñåáå â ïðèâàòíèé ðîçïë³äíèê.
Êàæå: «ß áóäóþ âîëüºðè, ìåí³
ïîòð³áåí ï³äñîáíèê, âîäó íîñèòè,
øèôåð, ïðèáèðàòè á³ëÿ ñîáàê».
ß òîä³ ó Â³ííèö³ â 11 êëàñ³ íàâ÷àâñÿ ³ ¿çäèâ äîïîìàãàòè íà ðîçïë³äíèê.
Çãîäîì Â’ÿ÷åñëàâ ïî÷àâ äàâàòè
õëîïöþ ïðàöþâàòè ç ñîáàêàìè

«Ìåí³ çäàâàëîñü,
ùî ó âåëèêèõ ì³ñòàõ
º ê³íîëîã³÷í³ êëóáè,
ïðèéøîâøè äî ÿêèõ
ìîæíà ñòàòè ÷àñòèíîþ
÷îãîñü çíà÷óùîãî»
Íà ïåðøîìó çàíÿòò³ õàçÿ¿í éîðêà
äàâ ìåí³ 100 ºâðî ³ êàæå: «Ùî
íàâ÷èø, òî íàâ÷èø». À òîä³,
â ìîºìó â³ö³ 100 ºâðî áóëî, ÿê
çàðàç íîâîáóä â Íàáåðåæíîìó
êâàðòàë³. Ç éîðêøèðñüêèì òåðüºðîì ÿ ïðîâ³â äåñü 16 çàíÿòü
³ íàâ÷èâ éîãî âñüîìó, ùî ìîæå
í³ìåöüêà â³â÷àðêà (ùî âì³â).
Ó ìåíå íàâ³òü äåñü º â³äåî, ÿê
íà Âèøåíñüêîìó îçåð³, íà â³äñòàí³ 100 ìåòð³â öåé ñîáà÷êà âèêîíóº êîìàíäè ñèä³òè, ëåæàòè…
Íó â³í äóæå ñëóõíÿíèì ñòàâ.
ДОРОСЛІ ЧИ МАЛІ
×è âïëèâàº â³ê ñîáàêè íà éîãî
âèõîâàííÿ, ïèòàííÿ, ÿêå òóðáóº
áàãàòüîõ ñîáà÷íèê³â. Íà äóìêó
²ëë³, öóöåíÿò³ ëåãøå ïîÿñíèòè,
ùî âè â³ä íüîãî õî÷åòå. Âò³ì,
ÿêùî ñîáàêà âæå äîðîñëèé,
2–4 ðîêè, ðåçóëüòàò òåæ áóäå.
— Ùå â øêîë³ ìåíå çàïðîñè-

Ілля Черніков каже, що немає різниці, якого віку собаку
навчати. Якщо хазяїн готовий «поміняти свою голову»,
собака підтягнеться
ëè ïîïðàöþâàòè â ðîçïë³äíèê,
äå ïåðåáóâàëî ÷îòèðè äîðîñëèõ
â³â÷àðêè, — ðîçïîâ³äàº ê³íîëîã. —
ß ìàâ ç íèìè ïîòîâàðèøóâàòè ³
ùîñü íàâ÷èòè.
Âîíè áóëè òðîõè íåóâàæí³. Àëå
ïîòðîõè çà ïðèíöèïîì «ðàçäåëÿé
³ âëàñòâóé», ñïî÷àòêó ïî îäíîìó,
ïîò³ì ïàðàìè, ïîò³ì óñ³ ðàçîì
âîíè ñëóõàëè, âèêîíóâàëè êîìàíäè, ³ äîâîë³ âèõîâàíèìè ïñàìè
ñåáå ïîêàçàëè.
ßê êàæå ê³íîëîã, éîìó áåç ð³çíèö³, ÿêîãî â³êó ñîáàêó íàâ÷àòè.
ßêùî õàçÿ¿í ãîòîâèé «ïîì³íÿòè
ñâîþ ãîëîâó», ñîáàêà ï³äòÿãíåòüñÿ.
— Ïî÷èíàòè òðåáà ç ïðîãðàìè
ì³í³ìóì, à ïîò³ì âñå ï³äå. Àäæå
ìîæíà â³äëÿêàòè, íàïðèêëàä,
ïðîïîçèö³ºþ ãóëÿòè ç ñîáàêîþ
òðè ðàçè íà äåíü ïî ãîäèí³, êîëè
ëþäèíà öüîãî íå ðîáèëà, — ãîâîðèòü ²ëëÿ. — Òîìó ÿ ïèòàþ: «Âè
ñîáàêó ãîäóºòå? Ñê³ëüêè ÷àñó
â âàñ öå çàéìàº — 5 õâèëèí?
À òåïåð ãîäóéòå éîãî íå ç ìèñêè,
à ç ðóê, çà ÿê³ñü âèêîíàí³ çàäà÷³».
Òàê ïî÷èíàþòüñÿ ëþäñüêî-ñîáà÷³
âçàºìîâ³äíîñèíè.

«СОБАКА ПІД КЛЮЧ»
ßê êàæå ²ëëÿ, á³ëüø³ñòü âëàñíèê³â ñîáàê, íàéìàþ÷è ê³íîëîãà,
õî÷óòü íå ñò³ëüêè âèõîâàòè ñâîãî
âèõîâàíöÿ (õî÷à öå òåæ). Ñê³ëüêè çíÿòè çîáîâ’ÿçàííÿ, ÿê³ âîíè
âçÿëè íà ñåáå, êóïóþ÷è ñîáàêó.
À ùå ëþäèíà ïðàãíå ïðîÿâèòè
ñåáå ÷åðåç âèá³ð ñîáàêè, àëå äóæå
÷àñòî öå óÿâíèé ³ áàæàíèé îáðàç
ñåáå, à ñîáàêà ïîò³ì ñòðàæäàº.
— Ãðóáî êàæó÷è, ëþäèíà ìàº
òèáåòñüêîãî ìàñòèôà, ³ çàïèò
äî ê³íîëîãà, õî÷ó ãóëÿòè ç íèì
âå÷³ðíüîþ Ñîáîðíîþ, ùîá ïåñ
áåç ïîâ³äêà, àëå ñëóõíÿíèé, á³ëÿ
ìåíå ñèäèòü, ÿ ïüþ êàâó ³ âñ³
íàìè ìèëóþòüñÿ, — ãîâîðèòü
ê³íîëîã. — ²íøà êë³ºíòêà êàæå:
«Õî÷ó çàâåñòè ñîá³ äîáåðìàíà»
(à âîíà â êâàðòèð³ æèâå). Ïèòàþ:
«Íàâ³ùî?» Êàæå: «Õî÷ó ïî÷àòè
á³ãàòè». ß êàæó: «Âàì ôðàíöóçüêîãî áóëüäîãà áóäå äîñèòü, ùîá
ïîá³ãàòè çà íèì, ïîïðèáèðàòè êàêàõè». Çðîçóì³ëî æ, ùî ïîòð³áíî
ï³äáèðàòè ñîáàêó ï³ä ñâ³é ñòèëü
æèòòÿ, à íå ï³ä òîé, ÿêèé òè ñîá³
íàìàëþâàâ.

Кілька порад від кінолога
 Чи потрібно з собакою займатись, чи досить простого догляду (годувати, гуляти,
лікувати, любити)?
Собака пристосовується до тих умов, в які
його помістили. Потрібно дати йому такий
режим дня і увагу, яку ви будете приділяти
все його життя.
 Побачте потенціал свого пса. Наприклад,
собака приніс тобі капець за штуку баксів —
ти на нього накричав. В цей час ти можливо
придушив у нього навик носити капці. Якби
просто подякував, сховав дорогі капці, за-

лишив дешеві, навчив би носити не лише
їх, а й газети, і інші корисні речі.
 Майте повагу до породи. Є собаки шукачі, сторожі, пастухи. І коли кажуть — «назлобіть» лабрадора, це просто жесть. Наші
пращури приклали зусилля, щоб лабрадор
був помічником людини, а ви просите зараз
піти проти породи і природи?
 Не жалійте собаку. Собака повинен отримувати досвід, навіть болісний. А коли є
надмірна жалість чи любов, собака використовує це для маніпуляції. Вони живуть

за принципом, якщо ніхто не забороняв,
значить дозволив. Поважайте його як окрему істоту, сильну і доволі розумну.
 Собака і сім’я. Якщо ми хочемо виховувати здорового собаку, він як дитина має
виховуватися в здоровій сім’ї. Якщо в сім’ї
постійно сварки, собаки можуть агресувати
по відношенню до інших.
 Собака, це задоволення і іграшка для
дитини (складна, але все ж таки). Дітям
молодшим 12 років купляти собаку можна
лише тоді, коли дорослий буде за ним до-

глядати. Дитина не в змозі витримати всі
стандарти догляду за собакою.
 Скільки гуляти. Залежить від того, скільки
ви зможете робити це на постійній основі.
В ідеалі, якщо собака живе в квартирі, мінімальна кількість — три прогулянки в день.
Зранку дати навантаження, щоб він виплеснув емоції і потім не розніс квартиру.
В обід коротку 15-хвилину прогулянку,
доступ до туалету. Вечері — накопичилась
енергія за весь день, дати йому виплеснути
ці емоції.
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ЗМІНЮЄ БУДНІ НА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Захоплення  Вінничанка Ольга
Грабовська потрапила до збірної України
з історичного середньовічного бою.
Тепер вона візьме участь у чемпіонаті
«Битва Націй 2021», що пройде в Румунії.
Поговорили з Ольгою про її захоплення,
турніри та обладунки
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (096)1448132

Ïðî òå, ùî Îëüãà Ãðàáîâñüêà ïðåäñòàâëÿòèìå Óêðà¿íó
â «Áèòâ³ íàö³é», ä³çíàºìîñÿ ç ¿¿ ñòîð³íêè â ñîöìåðåæ³. Â³äá³ðêîâèé òóðí³ð äî çá³ðíî¿
Óêðà¿íè â³äáóâñÿ ó Â³ííèöüêîìó
ì³ñüêîìó ïàëàö³ ìèñòåöòâ «Çîðÿ»
13–14 ëþòîãî. Ó÷àñíèê³â áóëî
áëèçüêî 50 — ç Êèºâà, Îäåñè,
Õàðêîâà, Â³ííèö³, Æèòîìèðà ³
Äí³ïðà.
Çà ðåçóëüòàòàìè çìàãàíü, Îëüãà âèáîðîëà ïåðø³ ì³ñöÿ îäðàçó
ó äâîõ íîì³íàö³ÿõ: «Àëåáàðäà»
òà «Áàêëåð». ² öå îçíà÷àº, ùî
âîíà áðàòèìå ó÷àñòü ó ñâ³òîâ³é
ïåðøîñò³ «Áèòâà íàö³é», ÿêà ìàº
â³äáóòèñÿ 1–4 ëèïíÿ 2021 ðîêó
ó Ðóìóí³¿.
«ЗАХОПИЛАСЯ ЦИМ
МАЙЖЕ 20 РОКІВ ТОМУ»
Îëüãà Ãðàáîâñüêà — êàíäèäàòêà ³ñòîðè÷íèõ íàóê òà çàâ³äóâà÷êà
ñåêòîðó àðõåîëîã³¿ Â³ííèöüêîãî
îáëàñíîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ.
Êð³ì öüîãî, âîíà î÷îëþº êëóá
³ñòîðè÷íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ òà ôåõòóâàííÿ «Àðêîíà». Òàì, âëàñíå, ³
íàâ÷àþòü ôåõòóâàííþ õîëîäíîþ
çáðîºþ, ùî ìàº àíàëîãè â ìèíóëîìó.
Îëüãà Ãðàáîâñüêà áðàëà ó÷àñòü
ó ñîòíÿõ çìàãàíü ç öüîãî âèäó
ñïîðòó ³ íåîäíîðàçîâî ïåðåìàãàëà

íà âñåóêðà¿íñüêèõ òà ì³æíàðîäíèõ çìàãàííÿõ ³ç ñåðåäíüîâ³÷íîãî
áîþ.
— Êîëè ÿ âïåðøå ïðèéøëà
íà çàíÿòòÿ ç ³ñòîðè÷íîãî ôåõòóâàííÿ, ìåí³ áóëî 16 ðîê³â.
Òîä³ ÿ çàõîïëþâàëàñÿ ôåíòåç³
³ ³ñòîðè÷íîþ òåìàòèêîþ. Òîìó
âèð³øèëà âñòóïèòè äî ºäèíîãî
òîä³ â ì³ñò³ êëóáó «Á³ëèé âîâê».
Ïðîäîâæóâàëà çàõîïëþâàòèñÿ
ôåíòåç³, ³ñòîð³ºþ ³ â³äïîâ³äíî
âñòóïèëà íà ³ñòîðè÷íèé ôàêóëüòåò â óí³âåðñèòåò³, — êàæå
â³ííèöüêà ëèöàðêà. — Ç òèõ ï³ð
öå ñòàëî íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ
æèòòÿ, ùî ö³ëêîì ñóì³ñíà ç îáðàíîþ ïðîôåñ³ºþ. Çàðàç ìåí³
33 ³ ÿ ïðîäîâæóþ àêòèâíî öèì
çàéìàòèñÿ.
ßê ä³çíàºìîñÿ â³ä Îëüãè, îäèí
á³é â ñåðåäíüîìó òðèâàº äî äâîõ
õâèëèí. Êîæåí ç íèõ, ÿê êàæå
Îëüãà, ïðèíîñèòü íåïåðåâåðøåí³
åìîö³¿.
— Öèì âèäîì ñïîðòó çàéìàºòüñÿ áàãàòî äóæå õîðîøèõ ëþäåé.
Äëÿ áàãàòüîõ, õòî ïîòðàïëÿº ó ðóõ
Ñåðåäíüîâ³÷íèõ áî¿â, áóäåíí³ñòü
íàáèðàº çíà÷íî á³ëüøå ôàðá.
ß òåæ ùîðàçó ç ñ³ðî¿ áóäåííîñò³
âèðèâàþñÿ ó íàñè÷åíèé åìîö³ÿìè
ñâ³ò, — ïðîäîâæóº æ³íêà. — Öå
äóæå îðãàí³÷íå ïîºäíàííÿ çàõîïëåííÿ íàóêîþ, ³ñòîð³ºþ, ìèíóëèì ³ âîäíî÷àñ öå âèä ñïîðòó,
ÿêèé ïåðåäáà÷àº ãîñòðó áîðîòüáó,
ïîñò³éí³ òðåíóâàííÿ, çìàãàííÿ.
Çà ñëîâàìè æ³íêè, êîëè âîíà

Один бій в середньому триває до двох хвилин.
Кожен з них, як каже Ольга, маленький всесвіт

ò³ëüêè ïî÷èíàëà çàéìàòèñÿ, òî ¿¿
áàòüêè áóëè ïðîòè òàêîãî çàõîïëåííÿ. Íàñàìïåðåä õâèëþâàëèñÿ
÷åðåç ìîæëèâ³ñòü ñåðéîçíî òðàâìóâàòèñÿ.
— Òåïåð âîíè ðîçóì³þòü, ùî
ìåíå áåç öüîãî âèäó ñïîðòó âæå
íå ³ñíóº, — êàæå Îëüãà. — ×îëîâ³ê íàâïàêè ç åíòóç³àçìîì ï³äòðèìóº òàêå çàõîïëåííÿ, àäæå â³í
ñàì òåæ ëèöàð. Òîæ, â³í ö³ëêîì
ìåíå ðîçóì³º.
ßê äîäàº Îëüãà, öå ñïðàâä³
òðàâìàòè÷íèé âèä ñïîðòó, àëå
êîæåí ñïîðò ìàº â³äñîòîê òðàâìàòèçìó.
— Çâ³ñíî, çà âñ³ ðîêè çàíÿòü
ÿ îòðèìàëà áàãàòî òðàâì. Íàéá³ëüøå ñòðàæäàþòü êîë³íí³ ñóãëîáè ³ ê³íö³âêè çàãàëîì, áî äëÿ
òîãî, ùîá îáëàäóíîê ðóõàâñÿ,
â íüîìó ìàþòü áóòè ïðîá³ëè.
Òîáòî, ÿêðàç íà êîë³íàõ ³ ë³êòÿõ, — êàæå æ³íêà. — Çàòå ó íàñ
íåìàº òðàâì âíóòð³øí³õ îðãàí³â.
ß ÿêðàç çáèðàþñü ïðîâåñòè äîñë³äæåííÿ ùîäî òðàâìàòèçìó
â ñåðåäíüîâ³÷íèõ áîÿõ, òî áóäó
çíàòè ïðî öå âñå.
«НА ОДЯГАННЯ ОБЛАДКУ
ІНОДІ МОЖЕ ПІТИ ДВІ ГОДИНИ»
Îëüãà ëþáèòü ôåõòóâàòè äâîðó÷íîþ çáðîºþ: ìå÷ â ï³âòîðè ðóêè
òà äðèôòîâà çáðîÿ (àëåáàðäè).

Çà ñëîâàìè Îëüãè,
âàãà îáëàäóíê³â ñÿãàº
äî 30 ê³ëîãðàì³â. Ëàòè
ñåðåäíüîãî êëàñó
êîøòóþòü áëèçüêî
1000 äîëàð³â
ª ó ¿¿ êîëåêö³¿ é îäíîðó÷íà çáðîÿ:
øàáë³, ìå÷³ òîùî. Êàæå, âîíà
ùîðàçó îáèðàº ñîá³ çáðîþ ï³ä
íàñòð³é.
Âàãà, íàïðèêëàä, ìå÷à — 1,5 ê³ëîãðàìà. À àëåáàðäè — 2,5 ê³ëîãðàìà. Öÿ çáðîÿ, ÿê êàæå æ³íêà,
âàæ÷à çà ñïðàâæí³ ³ñòîðè÷í³ ïðîòîòèïè.
— Òðåíóºìîñÿ ìè òðè÷³
íà òèæäåíü, — êàæå Îëüãà. —
Òðåíóâàííÿ ïðîõîäÿòü ó äâîõ
ôîðìàòàõ: íà ì'ÿêîìó ñïîðòèâíîìó ñïîðÿäæåí³, ÿê³ ³ì³òóþòü
âèãëÿä ìå÷³â. Âîíî âñå ëåãåíüêå
³ øâèäêî îäÿãàºòüñÿ. Â³äïîâ³äíî
çà òðåíóâàííÿ ìîæíà ïðîâåñòè
âåëèêó ê³ëüê³ñòü áî¿â ³ ìåíøå
÷àñó éäå íà òå, ùîá åê³ï³ðîâêó
íà ñåáå îäÿãíóòè. Áî åê³ï³ðóâàòèñü, ÿêùî öå òâ³é îáëàäóíîê ³
òè éîãî äîáðå çíàºø — çàéìàº
40 õâèëèí. À ÿêùî íîâà÷êè ïðèõîäÿòü, òî ìîæíà îäÿãàòè ëþäèíó
é äî äâîõ ãîäèí. Êð³ì òîãî, òðåíóâàííÿ â ñòàëåâèõ îáëàäóíêàõ —
á³ëüø òðàâìàòè÷íå ³ ÷àñòå éîãî
îäÿãàííÿ øê³äëèâå äëÿ õðåáòà òà
ñóãëîá³â.
Çà ñëîâàìè Îëüãè, âàãà îáëàäóíê³â ñÿãàº äî 30 ê³ëîãðàì³â.
Êàæå, ÿê³ñü îáëàäóíêè ìîæíà
çðîáèòè é ñàìîòóæêè. Çàãàëîì
â Óêðà¿í³ º ðÿä õîðîøèõ ìàé-

Ольга Грабовська: «На полі бою я щоразу з сірої буденності
вириваюся у насичений емоціями світ»

«Битву націй не чекаю, а готуюсь до неї»
У «Битві націй» Ольга візьме участь
вчетверте. Попередня її участь
у змаганнях відбувалась у 2016,
2018-му та 2019-му роках.
— «Битва націй» — це найпрестижніший турнір у світі. Водночас там дуже нервові бої, — розповідає жінка. — Але найважливіше — це можливість побачити
дуже багато друзів з різних країн.
Завдяки цьому спорту в мене є
друзі у багатьох куточках світу.
Це яскраві події у житті, які не забуваються ніколи.
За словами Ольги, кожен бій —
ñòð³â, ÿê³ ñïåö³àë³çóþòüñÿ íà ¿õíüîìó âèãîòîâëåíí³. Îáëàäóíîê
ñåðåäíüîãî êëàñó êîøòóº áëèçüêî
1000 äîëàð³â.
УСЕ БІЛЬШЕ ДІВЧАТ
Çà ñëîâàìè Îëüãè, ³ñòîðè÷íå
ôåõòóâàííÿ ³íòåíñèâíî ðîçâèâàºòüñÿ ó ñâ³ò³. À Óêðà¿íà îäíà ç
íåáàãàòüîõ äåðæàâ, äå ç 2018-ãî
ðîêó ñåðåäíüîâ³÷íèé á³é âèçíàíèé îô³ö³éíèì âèäîì ñïîðòó.
— Ê³ëüê³ñòü á³éö³â ïîñò³éíî
çðîñòàº. Ñåðåä æ³íîê ó òîìó æ
÷èñë³, ³ ð³âåíü ¿õíüî¿ ïðîôåñ³éíîñò³ òåæ çðîñòàº, — êàæå â³ííèöüêà ëèöàðêà. — Íàïðèêëàä,
íà â³äá³ðêîâèõ çìàãàííÿõ öüîãîð³÷ áóëà ñèëüíà êîíêóðåíö³ÿ.
ßê ÿ öå îö³íþþ: ÿêùî ó 30 ðîê³â
ìîæíà áåçàïåëÿö³éíî äîì³íóâàòè, òî öå îçíà÷àº, ùî çàãàëüíèé
ð³âåíü íå äóæå. À òóò áóëà òàêà

маленький всесвіт, який відрізняється за багатьма факторами.
Щодо змін у проведенні турніру
через карантин, поки Ользі нічого не відомо. Каже, поки його
лише відтермінували, адже зазвичай турнір проходить у травні, а не липні.
— До битви я буду відповідально готуватися. В принципі, як і
завжди, я розроблю циклічний
план, який буде мати періоди
навантажень та відпочинку.
Адже не можна постійно лише
збільшувати навантаження.
áîðîòüáà, ùî íå ìîæíà áóëî ðîçñëàáèòèñÿ.
ßê ðîçïîâ³äàº Îëüãà, íà á³ëüøîñò³ òóðí³ð³â æ³íêè òà ÷îëîâ³êè
çìàãàþòüñÿ ðàçîì. Õî÷ º é áèòâè,
äå îêðåìî. Äî ïðèêëàäó, «Áèòâà
íàö³é» îäíà ³ç òàêèõ.
— Òàêòèêà áîþ ÷îëîâ³ê³â òà
æ³íîê çíà÷íî â³äð³çíÿºòüñÿ. Ç³
ñâîãî äîñâ³äó ìîæó ñêàçàòè,
ùî ç ä³â÷àòàìè ³íîä³ ñêëàäí³øå
çìàãàòèñÿ, í³æ ç ÷îëîâ³êàìè, —
ïðîäîâæóº æ³íêà. — Ó ÷îëîâ³ê³â,
ÿê ïðàâèëî, ñèëüí³ø³ óäàðè, àëå
âîíè á³ëüø ïåðåäáà÷óâàí³. Êîëè
âèõîäÿòü íà ïîëå áîþ ä³â÷àòà,
òî â íèõ ëåãø³ óäàðè, àëå ç íåïåðåäáà÷óâàíèõ òðàºêòîð³é.
Ï³ä ÷àñ áîþ ç æ³íêîþ íå ìîæíà ñïîä³âàòèñÿ, ùî ñïðàöþþòü
ðåôëåêñè. Ïîòð³áíî ïîñò³éíî
ñë³äêóâàòè çà ä³ÿìè ñóïåðíèö³
òà îäðàçó æ àíàë³çóâàòè.
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КЕРІВНИК ЛГБТ-СПІЛЬНОТИ:
«ХОВАЄМОСЯ, ЩОБ НЕ ПОБИЛИ»
Зсередини  У Вінниці вже шість років
працює громадська організація «Гейальянс Україна». Це всеукраїнська ГО, що
допомагає представникам ЛГБТ знайти
друзів, розуміння та підтримку. Чим вона
займається у Вінниці? Скільки людей
налічує? Чи зустрічаються її представники з
суспільним утиском? Про це та багато іншого
ми поговорили з головою ГО Денисом
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (096)1448132

Çíàéòè êîíòàêòè äî ö³º¿ ³í³ö³àòèâè âèÿâèëîñÿ
íå ëåãêèì çàâäàííÿì. Ó ÃÎ º çàêðèòà ñòîð³íêà
â Instagram, äîëó÷èëè íàñ òóäè
íå îäðàçó, òîæ äîâåëîñÿ ïî÷åêàòè. Çâ’ÿçàâøèñü ïî òåëåôîíó
ç ¿¿ ãîëîâîþ, äîìîâëÿºìîñü ïðî
çóñòð³÷.
Çóñòð³òèñü âèð³øèëè ó öåíòð³,
â îäíîìó ç ïàá³â ì³ñòà. Ãîëîâó
îñåðåäêó «Ãåé-àëüÿíñó» ó íàøîìó
ì³ñò³ çâàòè Äåíèñ. Â³í ïðèõîäèòü
íà çóñòð³÷ ó õîðîøîìó ãóìîð³ òà
ãîòîâèé äî â³äâåðòî¿ ðîçìîâè.
Äåíèñ — ïðåäñòàâíèê ËÃÁÒ,
â³í ãåé, õî÷ íà ñâî¿é îð³ºíòàö³¿
ó õîä³ ðîçìîâè õëîïåöü íå àêöåíòóº óâàãó. Çðîçóì³â Äåíèñ,
ùî éîãî «íå òÿãíå» äî ä³â÷àò,
ùå äèòèíîþ. Ó øê³ëüí³ ðîêè â³í
ïðîáóâàâ ñåáå íàâ³òü çìóøóâàòè
çâåðòàòè óâàãó íà ïðîòèëåæíó
ñòàòü, ïðîòå ìàðíî.
— Íàéá³ëüøå ÿ õâèëþâàâñÿ, ÿê
öå ñïðèéìå ìîÿ ñ³ì'ÿ. Ñïî÷àòêó ä³çíàâñÿ ì³é áðàò, ³ â³í ðîçêàçàâ áàòüêàì. Ìàìà ñïî÷àòêó
áóëà âðàæåíà ö³ºþ íîâèíîþ,
àëå ç ÷àñîì ñïðèéíÿëà âñå, ÿê
º. À îò ç òàòîì íå ãîâîðèâ ñ³ì
ðîê³â, — ðîçïîâ³äàº Äåíèñ. — Ç
ïðîáëåìàìè ñïðèéíÿòòÿ ó ðîäèíàõ çóñòð³÷àºòüñÿ ìàéæå êîæåí,
õòî â³äêðèòî çàÿâëÿº ïðî ñâîþ
îð³ºíòàö³þ. Òîìó ïîòð³áíî ïðàâèëüíî ï³äáèðàòè ìîìåíò, ÿê ïðî
öå ïîâ³äîìèòè ð³äíèì. Öå òàêîæ
îäíà ç òåì, ïðî ÿêó ìè ãîâîðèìî

íà çóñòð³÷àõ â ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿.
Ó 2014-ìó ðîö³ õëîïåöü â³äâ³äàâ ñâ³é ïåðøèé òðåí³íã, ùî
ñòîñóâàâñÿ òåìè ËÃÁÒ. Ï³ñëÿ
â³äâ³äóâàâ ùå îäèí, ïîò³ì ùå ³
ùå. Âæå çà ð³ê â³í ñòàâ ãîëîâîþ
â³ííèöüêîãî îñåðåäêó âñåóêðà¿íñüêî¿ ËÃÁÒ-îðãàí³çàö³¿.
×èì çàéìàºòüñÿ âàøà îðãàí³çàö³ÿ ó Â³ííèö³?
— «Ãåé-àëüÿíñ Óêðà¿íà» º
íàéá³ëüøîþ ËÃÁÒ-îðãàí³çàö³ºþ
Óêðà¿íè òà îäí³º¿ ç ïðîâ³äíèõ
â êðà¿íàõ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè ³ Öåíòðàëüíî¿ Àç³¿. Îñåðåäêè ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ º ó 16-òè ì³ñòàõ êðà¿íè,
âêëþ÷àþ÷è Â³ííèöþ. Ïðîòå àêòèâíî ïðàöþþ÷èõ áëèçüêî øåñòè, àäæå, íà æàëü, öå çàëåæèòü é
â³ä ô³íàíñóâàííÿ.
Ó Â³ííèö³ â íàñ º ô³çè÷íèé
îô³ñ. Òàì ìè çáèðàºìîñÿ é ïðîâîäèìî ïðîñâ³òíèöüê³ çàõîäè, òðåí³íãè, ãðàºìî íàñò³ëüí³ ³ãðè, ðîçìîâëÿºìî, ïåðåãëÿäàºìî ô³ëüìè.
Îðãàí³çàö³ÿ çàéìàºòüñÿ ïîë³ïøåííÿì ñèòóàö³¿ ç äîòðèìàííÿì
ïðàâ ëþäèíè äëÿ ËÃÁÒ ç áîêó
äåðæàâè ³ ëþäåé. Ìè ïðàãíåìî
ïîçèòèâíèõ çì³í ó ñòàâëåíí³
äî ËÃÁÒ ç áîêó ñóñï³ëüñòâà, ï³äâèùåííÿ ñàìîïîâàãè ó ïðåäñòàâíèê³â ñï³ëüíîòè. Âàæëèâó ðîëü
ïðèä³ëÿºìî ñîö³àëüí³é àäàïòàö³¿
ïðåäñòàâíèê³â ËÃÁÒ.
ß òàêîæ ïðàöþþ ñîö³àëüíèì
ïðàö³âíèêîì â ÃÎ, ÿêà çàéìàºòüñÿ ïðîô³ëàêòèêîþ Â²Ë òà
ÑÍ²Ä. Òîæ öþ òåìó ìè òåæ
íå îìèíàºìî ï³ä ÷àñ íàøèõ çóñòð³÷åé. Îäíà ç íàøèõ âîëîíòåðîê — ïñèõîëîãèíÿ, òîæ âîíà

Гомосексуальність — це не хвороба
Всесвітня організація охорони
здоров'я офіційно виключила гомосексуальність із міжнародного
переліку хвороб у 1992 році — і
її рішення поширюється на всі
країни — члени ООН.
Як читаємо на сайті організації
«Точка опори», що є членом
Міжнародної асоціації ЛГБТІ,
зараз, за наявності розвиненої
сексології і численних дослі-

джень ЛГБТ, можна з упевненістю сказати: гомосексуальність
не є хворобою. Її не можна і
не треба лікувати гіпнозом,
електричним струмом, таблетками або будь-яким іншим способом.
Офіційна позиція міжнародної
наукової спільноти засуджує такі
методи псевдолікування здорових людей.

Голову осередку «Гей-альянсу» у нашому місті звати Денис.
Обличчя приховане з міркувань безпеки героя. І на його прохання
ïðîâîäèòü òðåí³íãè, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³
ç ïñèõîëîã³ºþ.
ßêùî êîðîòêî, òî ìè ïðàöþºìî, ÿê êîì'þí³ò³-öåíòð, ùîá
ï³äòðèìóâàòè ëþäåé. Íà òèæäåíü
ïðîâîäèìî ê³ëüêà çóñòð³÷åé.
Ñê³ëüêè ÷àñó âæå ó Â³ííèö³
ôóíêö³îíóºòå?
— Ó Â³ííèö³ ìè ç 2015-ãî ðîêó.
Íà ïî÷àòêàõ ïðàöþâàëè á³ëüø
â³äêðèòî, à çàðàç ç ñòàâëåííÿì
äî ËÃÁÒ íàïðóæåíà ñèòóàö³ÿ
â íàøîìó ì³ñò³. Ê³ëüêà ðîê³â òîìó
ìè, íàïðèêëàä, îðãàí³çîâóâàëè
îäèíî÷í³ ï³êåòè ç ìåñåäæàìè, ùî
«Â³ííèöÿ — ºâðîïåéñüêå ì³ñòî, ³
ïîòð³áíî ñïðèéìàòè âñ³õ ëþäåé».
Ñê³ëüêè ëþäåé íàë³÷óº âàøå
êîì’þí³ò³? Ó Instagrami áëèçüêî
200 ï³äïèñîê, àëå, éìîâ³ðíî, ëþäåé
çíà÷íî á³ëüøå?
— ËÃÁÒ-ñï³ëüíîòà Â³ííèö³ —
öå íå ê³ëüêà äåñÿòê³â ëþäåé, ³
íå ê³ëüêà ñîòåíü. Íàñ ïîíàä ÷îòèðè òèñÿ÷³. Öå çà äàíèìè «Ì³æíàðîäíîãî Àëüÿíñó ç Â²Ë/ÑÍ²Ä
â Óêðà¿í³», ÿêèé ðåãóëÿðíî ðàõóº ïðåäñòàâíèê³â ËÃÁÒ. Êîëè
ìè ò³ëüêè â³äêðèëèñÿ, òî íà äåíü
äî íàñ â îô³ñ ïðèõîäèëî áëèçüêî ñîðîêà ëþäåé. Çàðàç, ó òîìó
÷èñë³ ó çâ'ÿçêó ç êàðàíòèíîì, ìè
íå çáèðàºìîñÿ á³ëüøå, í³æ 10–
15 îñ³á îäíî÷àñíî. ×èìàëî ëåêö³¿
÷è òðåí³íã³â ïåðåíåñëè â îíëàéí.
Çàõîäè íàøî¿ ñï³ëüíîòè â³äâ³äóþòü ãå¿ òà ëåñá³éêè, òðàíñãåíäåð³â ÿ ïîêè íå çóñòð³÷àâ. Òî÷í³øå,
ÿ çíàþ ïðî îäíîãî â³ííè÷àíèíà,
àëå â³í ïåðå¿õàâ çà êîðäîí.
Íàé÷àñò³øå äî íàñ ïðèõîäèòü
ìîëîäü, ÿêà áî¿òüñÿ ïðîâîäèòè
ïóáë³÷í³ àêö³¿. Õî÷ ïðèõîäèëè äî íàñ é 50–60-ð³÷í³ ëþäè..
Ó ìåíå íàâ³òü º çíàéîìèé-â³ííè÷àíèí, ÿêèé â ñòîñóíêàõ ç
÷îëîâ³êîì âæå 30 ðîê³â.
Íàñê³ëüêè ãîñòðî ñòî¿òü ïðîáëåìà ñïðèéíÿòòÿ ËÃÁÒ ó íàøîìó ì³ñò³?
— Îñîáëèâî àãðåñèâíî íà íàñ

ðåàãóþòü ïðàâîðàäèêàëè. Ìè
íàâ³òü ïåðå¿õàëè ç òåïåð³øíüîãî
îô³ñó ÷åðåç ïðîáëåìè ç íèìè.
Âçàãàë³ çàâæäè ï³ä ÷àñ íàøèõ
çóñòð³÷åé ìè çàêðèâàºìî â³êíà
øòîðàìè, ùîá íàñ í³õòî íå ïîì³òèâ. ² öå íàñïðàâä³ ñóìíî, ùî
íàì ïîòð³áíî õîâàòèñÿ.
ËÃÁÒ-ïðåäñòàâíèêè — öå çâè÷àéí³ ëþäè. Áàãàòî íàøèõ ó÷àñíèê³â, ìî¿õ çíàéîìèõ ïðàöþþòü
íà «÷îëîâ³÷èõ» ðîáîòàõ: ñàíòåõí³êàìè, äâ³ðíèêàìè, âèêëàäà÷àìè ÷è ñïîðòèâíèìè òðåíåðàìè
ó ñïîðòçàë³. Äî íàñ íà çóñòð³÷³
ïðèõîäÿòü é êîëèøí³ ïðàâîðàäèêàëè.

«ËÃÁÒ-ïðåäñòàâíèêè
— öå çâè÷àéí³
ëþäè. Áàãàòî íàøèõ
ó÷àñíèê³â, ìî¿õ
çíàéîìèõ ïðàöþþòü íà
«÷îëîâ³÷èõ» ðîáîòàõ»
Âè ç êèìîñü ñï³âïðàöþºòå? ×è
º âçàºìîä³ÿ ç ì³ñöåâîþ âëàäîþ?
— Í³ÿêî¿ ñï³âïðàö³ ç ì³ñöåâîþ
âëàäîþ ó íàñ íåìàº. Ê³ëüêà ðîê³â
òîìó ìè àêòèâíî ñï³âïðàöþâàëè
³ç ïîë³öåéñüêîþ-îìáóäñìåíêîþ
ç ïðàâ ëþäèíè Çàð³íîþ Ìàºâñüêîþ. Âîíà ïðîâîäèëà ³íôîðìàö³éí³ òà ïðîñâ³òíèöüê³ çàõîäè. Ç íîâèì îìáóäñìåíîì ïîêè
íå çâ'ÿçàâñÿ.
À òàê, âñ³ îñåðåäêè «Ãåé-àëüÿíñ
Óêðà¿íà» ñï³âïðàöþþòü ³ç çàêîðäîííèìè îðãàí³çàö³ÿìè. Ìè âèãðàºìî çàêîðäîíí³ ãðàíòè, ³ çà ö³
ãðîø³ ³ñíóºìî.
ßê³ º ïðîáëåìè ó âàøî¿ îðãàí³çàö³¿?
— Íàñàìïåðåä — öå òå, ùî äàëåêî íå âñ³ ëþäè ðîçóì³þòü, ùî
ïðåäñòàâíèêè ËÃÁÒ — öå ïðîñòî
ëþäè, ³ âñå. Êðàïêà. Êîëè âè ä³çíàºòåñü, ùî âàø ë³êàð-ãåé, òî âè
â³äìîâèòåñü, ùîá â³í çðîáèâ âàì

îïåðàö³þ? Àáî ÿêùî ïîë³öåéñüêà-ëåñá³ÿíêà, òî âè íå äîçâîëèòå ¿é âðÿòóâàòè âàøå æèòòÿ?
Êð³ì òîãî, ó íàñ ïîãàíî ïðàöþº
Çàêîí, ÿêèé í³ÿê ïîêè íå çàõèùàº
ïðåäñòàâíèê³â-ËÃÁÒ. Áóëè ñèòóàö³¿, êîëè êëèêàëè ëþäåé íà «ïîáà÷åííÿ», à ïîò³ì áèëè. Íàâ³òü
ó îäíîãî ìîãî çíàéîìîãî áóëî
òàêå, ùî éîãî çà â³ää³ëêîì ïîë³ö³¿
ðîçäÿãíóëè. Áóâàþòü ñèòóàö³¿, ùî
çàïðîøóþòü íà êâàðòèðó, à ïîò³ì
çàêðèâàþòüñÿ äâåð³ òà òóäè çàõîäèòü ê³ëüêà êðåìåçíèõ õëîïö³â. ²
ïîë³ö³ÿ íà òàê³ âèêëèêè íå çàâæäè
ðåàãóº òàê, ÿê áè õîò³ëîñÿ.
Ìè â³äêðèòî òà ãîëîñíî íå ïîêàçóºìî ñåáå, òîìó çîâí³ çäàºòüñÿ,
ùî Â³ííèöÿ — ºâðîïåéñüêå ì³ñòî
³ âñå òóò äîáðå ç ñïðèéíÿòòÿì
ËÃÁÒ. Àëå ÿêùî çðîáèòè â³äêðèòó àêö³þ, òî áóäóòü íàïàäè
íà íàñ îäíîçíà÷íî. Òîáòî, ïîêè
ïðî íàñ íå çíàþòü, òî âñå äîáðå.
ßêùî æ ãîâîðèòè ïðî á³ëüø
ïðèçåìëåí³ ïðîáëåìè, òî öå â³äñóòí³ñòü âëàñíîãî ïðèì³ùåííÿ.
ßê³ çàõîäè îðãàí³çîâóºòå? Õòî
ìîæå íà íèõ ïîòðàïèòè ³ ÷è ïëàíóºòå â³äêðèò³ àêö³¿?
— Â³äêðèò³ àêö³¿ ìè íå îðãàí³çîâóºìî, áî í³õòî íå õî÷å
îäåðæàòè ïî øè¿. ß îñîáèñòî
â³äâ³äóþ âñ³ ìàðø³ çà ð³âí³ñòü,
ÿê³ º â Óêðà¿í³. ²íø³ ó÷àñíèêè
íàøîãî îñåðåäêó òåæ â³äâ³äóþòü.
Ï³ä ÷àñ ìàðøó â Îäåñ³ ìè íàâ³òü º âîëîíòåðàìè. Ìàðø — öå
ñïîñ³á ïîêàçàòè ëþäÿì, ùî ìè
º ³ íàñ áàãàòî. Ó íàøîìó ì³ñò³ îðãàí³çóâàòè ìàðø ìåíå òåæ
âìîâëÿþòü âæå ê³ëüêà ðîê³â, àëå
ÿ â³äìîâëÿþñü.
Áî â ï³äñóìêó íà íüîãî ìàëî
õòî îñì³ëèòüñÿ âèéòè, à ò³, õòî
âèéäóòü, áóäóòü çìóøåí³ ïåðå¿æäæàòè ïîò³ì ó ³íø³ ì³ñòà.
² ÿ íå ïåðåá³ëüøóþ. Íàâ³òü,
ÿêùî ïðîàíàë³çóâàòè, òî ìîæíà
çðîçóì³òè, ùî âñ³ â³äîì³ ËÃÁÒàêòèâ³ñòè æèâóòü çà êîðäîíîì.
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ЩО ТАКЕ ЦЕЙ CLUBHOUSE?
Лише звук  Жодних текстів, відео та
фото, тільки голосовий режим — такий
вигляд має нова соцмережа Clubhouse,
яку зараз активно обговорюють у мережі.
Проте потрапити туди можуть лише ті, хто
мають запрошення і айфон. Розповідаємо
про нову соцмережу детальніше і
дізнаємось, наскільки активно нею
користуються вінничани
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (096)1448132

Âè îáîæíþºòå ãîëîñîâ³ ïîâ³äîìëåííÿ,
à ïîäêàñòè — âàøà
óëþáëåíà «ìóçèêà» ï³ä ÷àñ ïðîãóëÿíêè? Òîä³
Clubhouse âàì ³äåàëüíî ï³äõîäèòü.
Öå àìåðèêàíñüêèé äîäàòîê, ÿêèé
ç’ÿâèâñÿ â 2020 ðîö³. Ìè âñòàíîâèëè ñîá³ Clubhouse ³ ðîçïîâ³äàºìî,
ó ÷îìó îñîáëèâîñò³ ö³º¿ ñîöìåðåæ³.
Ãîëîâíà â³äì³íí³ñòü öüîãî äîäàòêó â³ä âñ³õ ³íøèõ ó òîìó, ùî
â îñíîâ³ ëèøå ãîëîñîâå ñï³ëêóâàííÿ. ßêùî ïðîñòèìè ñëîâàìè:
ó ñîöìåðåæ³ º âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü
ãîëîñîâèõ ê³ìíàò (÷àò³â), äå ëþäè
ãîâîðÿòü ì³æ ñîáîþ. Âè ìîæåòå
ñòâîðþâàòè ñâî¿ ê³ìíàòè ³ ãîâîðèòè, à ìîæåòå ïðîñòî ñëóõàòè
ðîçìîâè ³íøèõ.
Âò³ì, º äâà âåëèêèõ àëå: ñêà÷àòè Clubhouse ìîæóòü ëèøå âëàñíèêè Apple òà ïîòðàïèòè òóäè
ìîæíà ëèøå çà çàïðîøåííÿì
(³íâàéòîì).

Îòæå äëÿ òîãî, ùîá òóäè ïîòðàïèòè, ïîòð³áíî, ùîá âàñ õòîñü
çàïðîñèâ. Íàïðèêëàä, õòîñü ç
äðóç³â, ÿê³ âæå òàì º. Ìîæíà
òàêîæ çàâàíòàæèòè äîäàòîê, ïîäàòè çàÿâêó íà ðåºñòðàö³þ ³ ïî÷åêàòè, ïîêè ¿¿ ñõâàëèòü õòîñü
³ç êîðèñòóâà÷³â, ùî ìàþòü âàø
íîìåð â ñïèñêó êîíòàêò³â. Ìè,
äî ñëîâà, òàê ³ çðîáèëè.
Ê³ëüê³ñòü ³íâàéò³â îáìåæåíà:
îäíà ëþäèíà ìîæå â³äïðàâèòè
ìàêñèìóì äâà çàïðîøåííÿ, çãîäîì ¿õ ìîæå ç'ÿâèòèñÿ ùå ê³ëüêà.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìè âñòàíîâèëè
äîäàòîê, ïîòð³áíî âêàçàòè íîìåð
òåëåôîíó òà îáðàòè òåìè, ùî âàñ
ö³êàâëÿòü. Íàïðèêëàä, ìåíåäæìåíò, åêîëîã³ÿ, ìèñòåöòâî ÷è
ìóçèêà. Â³äïîâ³äíî, íà ö³ òåìè
ñîöìåðåæà áóäå ïîêàçóâàòè âàì
ðîçìîâè. Òàêîæ âè ìîæåòå ï³äïèñàòèñÿ íà ëþäåé, ÿê³ âàñ ö³êàâëÿòü. Íàïðèêëàä, íà Ìàðêà
Öóêåðáåðãà, ÿêèé âæå º ó ö³é
ìåðåæ³, ÷è ²ëîíà Ìàñêà.
Òàêîæ âè ìîæåòå íàäàòè äîñòóï
äîäàòêó äî ñïèñêó ñâî¿õ êîíòàêò³â

Аудіочати нині в тренді
Упродовж останніх днів тестувати функцію аудіочатів, аналогічних Clubhouse, вже почав Twitter, вона матиме назву
Spaces. Також New York Times
пише, що Facebook теж вирі-

шив створити аудіочат. Тобто,
інші соцмережі теж переймають новинку. Чи стане такий
аудіоформат популярним? Це
питання поки що залишається
відкритим.

íà òåëåôîí³ ³ òàê ìîæíà ä³çíàòèñÿ, õòî ³ç âàøèõ çíàéîìèõ âæå
êîðèñòóºòüñÿ Clubhouse, ³ ï³äïèñàòèñÿ íà íèõ.
Äàë³ — çàëèøàºòüñÿ ëèøå
ñëóõàòè òà ñòâîðþâàòè äèñêóñ³¿, ùî â³äïîâ³äàþòü âàøèì
³íòåðåñàì òà ï³äïèñêàì. À ñîöìåðåæà ñïîâ³ùàòèìå ïðî íîâ³
ðîçìîâè. Äî ñëîâà, çàïèñóâàòè
ðîçìîâè çàáîðîíåíî ïðàâèëàìè
ñîöìåðåæ³, òîæ âñå â³äáóâàºòüñÿ
ó ïðÿìîìó åô³ð³. Â îäíó ê³ìíàòó
ìîæóòü óâ³éòè äî 5 000 ó÷àñíèê³â
îäíî÷àñíî.
Ìè çàïèòàëè íàøèõ ÷èòà÷³â,
÷è êîðèñòóþòüñÿ âîíè âæå ö³ºþ
ñîöìåðåæåþ. Íàðàç³ ³ç 1500 îïèòàíèõ ëþäåé ëèøå 7% òåñòóþòü
Clubhouse. Ñïðîáóâàëè ó ñàì³é
ñîöìåðåæ³ â ïîøóêó ââåñòè ñëîâî
«Â³ííèöÿ», ³ ïîáà÷èëè, ùî ÷èìà-

«Ë³äåðè äóìîê çà ñâî¿
òðåí³íãè áåðóòü ãðîø³.
À òóò º ìîæëèâ³ñòü
ïîñï³ëêóâàòèñÿ
ç êðóòèìè ëþäüìè
ö³ëêîì áåçêîøòîâíî»
ëî ì³ñòÿí âæå çàðåºñòðîâàí³. Íàïðèêëàä, ó ï’ÿòíèöþ ìè ïîòðàïèëè íà ëåêö³þ ïðî òå, ÿê ñòâîðèëè
³äåþ óñï³øíîãî ðåñòîðàíó, äå îäíèì ³ç ñï³êåð³â áóâ â³ííèöüêèé
âëàñíèê çàêëàäó «Á³ëèé íàëèâ»
Àíòîí Çàð³÷íþê.
— Ä³çíàâñÿ ïðî öþ ñîöìåðåæó
ç ³íøèõ ñîöìåðåæ, ÿê íå äèâíî, — êàæå Àíòîí. — Âñ³ ³íôëþåíñåðè, íà ÿêèõ ÿ ï³äïèñàíèé,
ïèñàëè ïðî öåé Clubhouse. Òîæ
ÿ òåæ ïî÷àâ øóêàòè çàïðîøåííÿ.
Àæ³îòàæ äî ö³º¿ ñîöìåðåæ³ âåëèêèé ÷åðåç òå, ùî íå êîæåí ìîæå
òóäè ïîòðàïèòè. ß ñêà÷àâ äîäàòîê, ³ îòðèìàâ ³íâàéò â³ä äðóãà.
Çà ñëîâàìè Àíòîíà, äëÿ íüîãî
Clubhouse — öå ïëàòôîðìà, äå
ìîæíà îòðèìàòè áåçêîøòîâí³
çíàííÿ â³ä ÷óäîâèõ ñï³êåð³â.
— Ë³äåðè äóìîê çà ñâî¿ òðå-

Антон Зарічнюк: «Ажіотаж до цієї соцмережі великий через
те, що не кожен може туди потрапити»
í³íãè áåðóòü íåìàë³ ãðîø³, à òóò
º ìîæëèâ³ñòü ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç
ð³çíèìè â³äîìèìè òà êðóòèìè
ëþäüìè ö³ëêîì áåçêîøòîâíî, —
êàæå ðåñòîðàòîð. — ßêùî çíàºø
³íîçåìíó ìîâó, òî âçàãàë³ º ìîæëèâ³ñòü ïîñëóõàòè, íàïðèêëàä,
²ëîíà Ìàñêà ÷è ³íøèõ óñï³øíèõ
ëþäåé ó ð³çíèõ ñôåðàõ.
Ñåðåä ïîøóêó áà÷èìî, ùî
êîðèñòóþòüñÿ ö³º¿ ìåðåæåþ,
äî ïðèêëàäó, ³ â³ííèöüê³ ñ³ìåéí³ ë³êàð³, ³ âåäó÷³, ³ ìàðêåòîëîãè.
Á³ëüø³ñòü — ïîêè ëèøå ñëóõàº.
Â³ííè÷àíêà Þë³ÿ òåæ âæå
áëèçüêî òèæíÿ êîðèñòóºòüñÿ
íîâîþ ñîöìåðåæåþ.
— Ïðî Clubhouse ä³çíàëàñü
ç³ ñòîð³ç óêðà¿íñüêî¿ àêòîðêè.
Ñêà÷àëà ³ ñîá³, çàðåºñòðóâàëàñü
³ ÷åðåç ê³ëüêà ãîäèí ìåíå «ï³äòÿãíóëà» ç³ ñïèñêó î÷³êóâàííÿ ìîÿ
çíàéîìà. Ñïåðøó áóëî íå çîâñ³ì
çðîçóì³ëî, ÿê âñå ïðàöþº. Çàéøëà
â ðàíäîìíó ê³ìíàòó, à òàì âñ³
ãîâîðÿòü àðàáñüêîþ ìîâîþ. Âè-

òðàòèëà ùå òðîõè ÷àñó ³ íàðåøò³
çíàéøëà ê³ìíàòó çà ³íòåðåñîì, —
ðîçïîâ³äàº Þëÿ. — Ùîïðàâäà,
÷èì á³ëüøå ó÷àñíèê³â äîäàºòüñÿ
â öþ ñîöìåðåæó, òèì á³ëüøå ñòàº
çàñïàìëåíîãî êîíòåíòó. Íàïðèêëàä, ñòâîðþþòü ê³ìíàòè, äå âñ³
ìîâ÷àòü ³ ï³äïèñóþòüñÿ îäíå
íà îäíîãî.
Âè çàäàºòåñü ïèòàííÿì: «À ùî
ðîáèòè, ÿêùî ó ìåíå íåìàº äðóç³â, ÿê³ ìîæóòü äàòè ìåí³ çàïðîøåííÿ?» Âàð³àíò³â â³äïîâ³ä³
º ê³ëüêà: ÷åêàòè àáî æ ìîæíà
êóïèòè ³íâàéò. ßêðàç ÷åðåç íàïëèâ îõî÷èõ ëþäè é ïî÷àëè çàðîáëÿòè íà ³íâàéòàõ. Çîêðåìà,
ïî÷àëè ïðîäàâàòè ö³ çàïðîøåííÿ â Clubhouse ÷åðåç eBay, OLX
òà ³íø³ ìàéäàí÷èêè. Íà OLX
¿õ ìîæíà êóïèòè â ñåðåäíüîìó
çà 150–300 ãðí.
Íà ïî÷àòêó ëþòîãî âèäàííÿ
Business Insider ðîçïîâ³äàëî, ùî
ö³íè íà òàê³ ³íâàéò íà eBay äîñÿãàëè 100 äîëàð³â.
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1 березня

10.00 Т/с «Жiночий лiкар» s
12.45, 15.30 Т/с «Пошта» l
16.00 Iсторiя одного
06.00, 06.00, 03.10 Енеїда
злочину s
06.30 М/ф «Чому зникла шапка- 18.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка
невидимка»
4» l
06.40 М/ф «Чого в лiсi не буває» 20.10 Ток-шоу «Говорить
06.50 М/ф «Хлопчик з
Україна»
вуздечкою»
21.00, 23.10 Т/с «Незакрита
мiшень» s
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.05,
00.00, 02.00 Т/с «Коротке слово
«НI» s
02.35, 05.25 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
09.30 Т/с «Вiра» s
СТБ
11.05, 04.10 Солодка дача
11.25 Телепродаж
09.00 «Битва екстрасенсiв» s
15.10, 21.25, 00.30, 03.00,
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа» l
05.50 Спорт
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна15.20, 04.25 UA:Фольк.
Новини»
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s
Спогади
16.30 Бiатлон. Головне
19.05 «Детектор брехнi» s
17.25 Д/ц «Боротьба за
20.15, 22.45 Т/с «Полонена» s
23.05 Т/с «Майор i магiя» s
виживання»
18.55 Д/ц «Незвiданий океан»
19.55 Д/ц «Дикi тварини»
21.35 Суспiльно-полiтичне
НTН
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»
23.30 Перша шпальта
05.00, 04.50 «Top Shop»
05.50 Х/ф «Дике кохання»
08.20, 16.50, 03.00
1+1
«Випадковий свiдок»
08.55 Х/ф «Акцiя»
05.35 «Життя вiдомих людей» 10.40, 19.30 Т/с «Коломбо» s
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
12.30, 16.30, 19.00, 02.30
«Снiданок з 1+1»
«Свiдок»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
12.50 Х/ф «Погоня»
14.00, 16.45, 19.30, 03.45 ТСН 14.30 «Таємницi свiту»
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
18.20 «Свiдок. Агенти»
21.30 Т/с «Слiпа зона» s
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
«Одруження наослiп»
15.50 «Свiт навиворiт»
TET
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
20.45, 21.50, 22.50 Т/с «Бiдна
06.00 ТЕТ Мультиранок
Саша» l
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
23.50, 03.00 Т/с «Кухня»
Одного разу пiд Полтавою
08.45, 23.00 Сiмейка У
09.45, 00.30 Країна У
IНТЕР
10.45 Казки У Кiно
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить»
05.00 «Телемагазин»
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з галлiвуд
13.15, 16.15 4 весiлля
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.15 Панянка-селянка
17.40 Новини
15.15 СуперЖiнка
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
21.15 М/ф «Секрети домашнiх
тварин»
Iнтером»
10.05, 18.00, 19.00, 03.30 Ток- 00.00 Країна У. Новий рiк
шоу «Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Фантастичне
кохання i де його знайти» l
UA:ВIННИЦЯ
14.15 Х/ф «Нянька за
викликом» s
08.05 Ранок на Суспiльному
16.05 «Чекай мене. Україна»
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
20.00 «Подробицi»
09.15 Крутий замiс
21.00 «Речдок. Особливий
09.45 Лiтературно-кулiнарне
випадок. Третiй зайвий»
шоу «Енеїда»
23.55 Т/с «Згадати молодiсть» l 10.35 Телевiзiйний серiал
«Гранд готель»
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
ICTV
12.40 Документальний цикл
«Супер - чуття»
06.00 Факти тижня
13.05 Документальна
08.45 Факти. Ранок
програма”Неймовiрнi винаходи»
09.15, 19.20 Надзвичайнi
16с. Джип. Липка стрiчка.
новини з Костянтином Стогнiєм Пiлотська куртка
10.05 Анти-зомбi
13.30 Лайфхак українською
11.05, 02.10 Секретний фронт 13.50 Пiщана казка
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Додолики
13.25, 16.15 Х/ф «Полювання на 14.05 Цикл «Українська абетка
злодiїв» s
всесвiт першосвiт»
16.50 Х/ф «Я - легенда» s
14.10 М/ф «Як i песик i кошеня
мили пiдлогу»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Бiльше нiж правда
14.20 М/ф «Ниточка та кошеня»
21.25 Т/с «Розтин покаже-2»
14.30 М/ф «Черевички»
16+ Прем’єра
14.40 «Шо? Як?»
22.45 Свобода слова
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ
00.00 Х/ф «Дочка генерала» s
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
студiя
18.10 Країна пiсень
НОВИЙ КАНАЛ
18.40 Буковинськi загадки
18.45 Небезпечна зона
06.00, 07.30 Kids» Time
19.00 Сьогоднi. Головне
06.05 М/с «Том i Джеррi»
19.55, 20.55 ЕкоЛюди
07.35, 13.50 Орел i Решка
20.05 В Українi
08.30 Т/с «Надприродне» s
21.05 Т/с «Iмперiя»
11.50 Х/ф «50 перших
21.50 Шерифи для нових
поцiлункiв»
громад
16.00 Х/ф «Пiрати Карибського 22.05 Сьогоднi.Головне
моря: Скриня мерця» s
19.00 Вiд пацанки до
ВIТА (ВIННИЦЯ)
панянки s
21.00 Х/ф «Метод Хiтча»
23.40 Х/ф «Весiльний
08.45 «Зiрковi гурмани»
майстер» n
09.15 «Територiя рiшень»
01.40 Х/ф «Вiнчестер. Будинок,
09.30 «Постфактум»
збудований привидами» s
10.15 «Мобiльний репортер»
02.55 Служба розшуку дiтей
10.30, 17.05 «Свiт тварин»
03.00 Зона ночi
11.00, 17.30 т/с
05.00 Абзац
12.20 «Цiкаво»
13.00 «Новини Life»
13.15 х/ф
УКРАЇНА
15.00 т/с «Суто англiйськi
вбивства»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
16.00, 19.00 «Новини»
16.15 «Дива природи»
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
18.40 «Особливий випадок»
23.00, 02.20 Сьогоднi
19.30 «На часi»
09.00 Зiрковий шлях
20.10 т/с «Уряд»

UA:ПЕРШИЙ

2 березня

ВІВТОРОК
UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 03.10 Енеїда
06.30 М/ф «Хто в лiсi хазяїн?»
06.40 М/ф «Тяв та Гав»
06.50 М/ф «Справа доручається
детективу Теддi»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.15, 02.35,
05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 13.20,
18.20 Суспiльна студiя
09.30, 22.00 Т/с «Вiра» s
11.05 Солодка дача
11.20 Телепродаж
11.55 Бiатлон. Юнацький
чемпiонат свiту. Спринт 7 км,
жiнки
15.10 Бiатлон. Юнацький
чемпiонат свiту. Спринт 10 км,
чоловiки
16.35, 19.55 Д/ц «Дикi
тварини»
17.10 Мiста та мiстечка
17.20 Схеми. Корупцiя в
деталях
18.55 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
21.35, 00.55, 05.45 Спорт
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
Аспект
23.40 #ВУКРАЇНI

16.00 Iсторiя одного
злочину s
18.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка
4» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Незакрита мiшень» s
23.10, 02.00 Т/с «Коротке
слово «НI» s

СТБ
09.00 «Битва екстрасенсiв» s
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s
19.05 «Таємницi ДНК» s
20.15, 22.45 Т/с «Полонена» s
23.05 Т/с «Майор i магiя» s

НTН
07.55, 16.50, 02.20
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
01.50 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Мiцний горiшок»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.40 «Свiдок. Агенти»
18.20 «Будьте здоровi»
21.30 Т/с «Слiпа зона» s

3 березня

СЕРЕДА
UA:ПЕРШИЙ
06.30 М/ф «Свiтла Особистiсть»
06.40 М/ф «Синя Шапочка»
06.50 М/ф «Подарунок»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.15,
02.35, 05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 13.10,
18.20 Суспiльна студiя
09.30, 22.00 Т/с «Вiра» s
11.05 Солодка дача. Чiзкейк
11.20 Телепродаж
11.55 Бiатлон. Юнацький
чемпiонат свiту. Гонка
переслiдування 10 км, жiнки
12.55, 03.10, 05.05 Погода
15.10, 21.35, 00.55, 05.45
Спорт
15.20 Країна пiсень
15.55 Бiатлон. Юнацький
чемпiонат свiту. Гонка
переслiдування 12,5 км,
чоловiки
16.45, 19.55 Д/ц «Дикi
тварини»
17.20 #ВУКРАЇНI
18.55 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
Аспект
23.40 Розважальна програма з
Майклом Щуром s

12.45, 15.30 Т/с «Пошта» l
16.00 Iсторiя одного
злочину s
18.00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 4» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Незакрита мiшень» s
23.10, 02.10 Т/с «Коротке слово
«НI» s

СТБ
08.55 «Битва екстрасенсiв» s
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s
19.05 «Один за всiх» s
20.15, 22.45 Т/с «Полонена» s
23.05 Т/с «Майор i магiя» s

НTН

07.55, 16.50, 02.20
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
01.50 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Опiкун»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.40 «Таємницi
1+1
кримiнального свiту»
1+1
18.20 «Вартiсть життя»
05.35 «Життя вiдомих людей»
21.30 Т/с «Слiпа зона» s
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
TET
05.35 «Життя вiдомих людей» 00.50 «Реальнi злочинцi»
«Снiданок з 1+1»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
«Снiданок з 1+1»
14.00, 16.45, 19.30, 03.45 ТСН Одного разу пiд Полтавою
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
TET
14.00, 16.45, 19.30, 03.45 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
08.45, 23.00 Сiмейка У
09.45, 00.30 Країна У
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
10.45, 00.00 Країна У. Новий
Одного разу пiд Полтавою
людей 2021»
«Одруження наослiп»
11.20, 12.20, 14.15
08.45, 23.00 Сiмейка У
рiк
15.50 «Свiт навиворiт»
11.15 Т/с «Батько рулить»
«Одруження наослiп»
09.45, 00.30 Країна У
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
15.45 «Свiт навиворiт»
10.45, 00.00 Країна У. Новий
20.45, 21.50, 22.50 Т/с «Бiдна
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
галлiвуд
рiк
Саша» l
13.15, 16.15 4 весiлля
20.45, 21.50, 22.50 Т/с «Бiдна
11.15, 18.15 Т/с «Батько
Саша» l
рулить 2»
23.50, 01.55 Т/с «Кухня»
14.15 Панянка-селянка
15.15 СуперЖiнка
23.50, 01.55 Т/с «Кухня»
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
18.15 Т/с «Батько рулить 2»
галлiвуд
IНТЕР
21.15 М/ф «Думками навиворiт»
13.15, 16.15 4 весiлля
01.30 Рятiвники
IНТЕР
14.15 Панянка-селянка
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 02.30 Щоденники Темного s
15.15 СуперЖiнка
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 21.15 М/ф «Вiдважна»
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
Леонiдом Каневським»
17.40 Новини
UA:ВIННИЦЯ
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
UA:ВIННИЦЯ
08.00 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
08.00 Новини
(UA ПЕРШОГО)
Iнтером»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек» l 08.05 Ранок на Суспiльному
10.00 «Корисна програма»
(UA ПЕРШОГО)
12.25 Х/ф «Пробач, хочу з тобою 09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 11.05 Т/с «Мене звати Мелек» l 08.05 Ранок на Суспiльному
одружитися» s
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 12.25 Х/ф «Шеф Адам Джонс» s 09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
14.35, 15.30 «Речдок»
09.50, 18.10 Країна пiсень
14.30, 15.30 «Речдок»
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне
16.30 «Речдок. Особливий
10.35 Телевiзiйний серiал
16.30 «Речдок. Особливий
09.50 Лiтературно-кулiнарне
випадок. Сiмейна хронiка»
«Гранд готель»
випадок. Сiмейна хронiка»
шоу «Енеїда»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
10.35 Культ.Особистостi
12.40 Документальний цикл
10.45 Телевiзiйний серiал
«Стосується кожного»
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
20.00 «Подробицi»
«Супер - чуття»
«Гранд готель»
21.00 «Речдок. Особливий
13.05 Документальна
21.00 «Речдок. Особливий
12.10 Я вдома
12.40 Документальний цикл
випадок. Третiй зайвий»
програма «Неймовiрнi
випадок. Третiй зайвий»
23.55 Т/с «Згадати молодiсть» l винаходи» 18с. Туфлi на
23.55 Т/с «Згадати молодiсть» l «Супер - чуття»
13.05 Документальна
високих пiдборах. Термоковдра.
програма”Неймовiрнi винаходи»
Бляшанка
ICTV
13.30 Лайфхак українською
ICTV
20с. Печиво. Крем вiд засмаги.
13.50 Пiщана казка
Гамак
06.30 Ранок у великому мiстi 13.55 Додолики
05.35, 10.10, 01.25
13.30 Лайфхак українською
08.45 Факти. Ранок
14.05 Цикл «Українська абетка Громадянська оборона
13.35 Кiношкола вдома
09.15, 19.20 Надзвичайнi
06.30 Ранок у великому мiстi 13.45 Пiщана казка
всесвiт першосвiт»
08.45 Факти. Ранок
13.55 Додолики
новини з Костянтином Стогнiєм 14.10 М/ф «Про порося ,яке
вмiло грати в шашки»
10.10 Бiльше нiж правда
09.15, 19.20 Надзвичайнi
14.05 Марiйчин Першосвiт
11.10, 02.05 Секретний фронт 14.20 М/ф «Неслухняна мама»
новини з Костянтином Стогнiєм 14.10 М/ф «Як Козаки у хокей
грали»
11.55, 13.15 Х/ф
14.30 М/ф «Повертайся
11.25, 13.15 Х/ф «РобоКоп» s
Капiтошко»
«Суперфорсаж!» s
12.45, 15.45 Факти. День
14.30 М/ф «День,коли щастить»
12.45, 15.45 Факти. День
14.40 «Шо? Як?»
14.15, 16.15 Т/с «Розтин
14.40 «Шо? Як?»
14.20, 16.15 Т/с «Розтин
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ покаже-2» s
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ
покаже-2» s
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
16.50 Х/ф «Потрiйна загроза» s 15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
16.55 Х/ф «Призначення» s
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
студiя
студiя
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
18.40 Буковинськi загадки
20.15 Секретний фронт
18.10 Країна пiсень
20.15 Громадянська оборона
18.45 Край пригод
18.40 ЗаАрхiвоване
Прем’єра
19.50 Шерифи для нових
21.25 Т/с «Розтин покаже-2»
18.45 Недалечко
Прем’єра
16+ Прем’єра
21.25 Т/с «Розтин покаже-2»
19.50 Шерифи для нових
громад
16+ Прем’єра
20.05 В Українi
23.30 Х/ф «Убий їх всiх» s
громад
23.30 Х/ф «Потрiйна загроза» s 21.05 Т/с «Iмперiя»
20.05 Схеми. Корупцiя в
21.50 Загадки чернiвецьких
деталях
НОВИЙ КАНАЛ
21.05 Т/с «Iмперiя»
атлантiв
НОВИЙ КАНАЛ
22.05 Сьогоднi.Головне
21.50 Буковинськi загадки
06.00, 07.30 Kids» Time
06.00, 07.30 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
ВIТА (ВIННИЦЯ)
07.35, 15.00 Орел i Решка
ВIТА (ВIННИЦЯ)
07.35, 15.00 Орел i Решка
08.30 Т/с «Надприродне» s
08.30 Т/с «Надприродне» s
08.45 «Глобал 3000»
10.20 Х/ф «Бiлi цiпоньки» s
08.45 «Зворотнiй зв’язок»
10.20 Х/ф «Великий Стен» s
09.15, 10.30 «Мобiльний
12.50 Кохання на виживання s 09.00 «Фокус Європи»
12.50 Кохання на виживання s репортер»
17.00, 19.00 Хто зверху? l
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
17.00, 19.00 Хто зверху? l
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
21.00 Х/ф «Твої, мої i нашi»
10.00, 19.30 «На часi»
21.00 Х/ф «Свекруха - монстр» s 10.00, 19.30 «На часi»
22.50 Х/ф «Домашнiй арешт»
10.30, 18.30 «Мобiльний
23.00 Х/ф «Непроханi гостi» s
10.45 «Невипадково»
01.00 Т/с «Вiдчайдушнi
репортер»
домогосподарки» s
11.00, 17.30 т/с
10.45 «Життя в цифрi»
12.20 «Природа сьогоднi»
11.00, 17.30 т/с
УКРАЇНА
13.00 «Новини Life»
12.20 «Цiкаво»
13.15 х/ф
УКРАЇНА
13.00 «Новини Life»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
15.00 т/с «Суто англiйськi
13.15 х/ф
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
15.00 т/с «Суто англiйськi
Україною
вбивства»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
16.15 «Дива архiтектури»
Україною
вбивства»
23.00, 02.20 Сьогоднi
17.05 «Свiт тварин»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
16.15 «Дива тваринного свiту»
23.00, 03.00 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
18.30 «Життя у цифрi»
17.05 «Твоє життя»
10.00 Т/с «Жiночий лiкар 2» s
18.40 «Ульотне вiдео»
09.00 Зiрковий шлях
18.40 «Територiя рiшень»
12.45, 15.30 Т/с «Пошта» l
20.10 т/с «Уряд»
10.00 Т/с «Жiночий лiкар 2» s
20.10 т/с «Уряд»

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 03.10 Енеїда
06.30 М/ф «Круглячок»
06.40 М/ф «Лисичка з качалкою»
06.50 М/ф «Лiтачок Лiп»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.35, 21.00, 00.15,
02.35, 05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10 Суспiльна студiя
09.30, 22.00 Т/с «Вiра» s
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 00.55, 05.45
Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30, 19.55, 04.35 Д/ц «Дикi
тварини»
17.00 Бiатлон. Кубок свiту. VIII
етап. Естафета 4х6 км, жiнки
18.55 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
Аспект
23.40 Схеми. Корупцiя в
деталях

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, 03.45 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
«Одруження наослiп»
15.55 «Свiт навиворiт»
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
20.45 Т/с «Бiдна Саша» l
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» l
12.25 Х/ф «Зведенi сестри»
14.35, 15.30 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок. Сiмейна хронiка»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Третiй зайвий»
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
10.10, 02.20 Секретний фронт
11.55, 13.15 Х/ф
«Призначення» s
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.15 Т/с «Розтин
покаже-2» s
16.50 Х/ф «Убий їх всiх» s
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Анти-зомбi Прем’єра
21.25 Т/с «Розтин покаже-2»
16+ Прем’єра
23.30 Х/ф «Раптова смерть» s

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.35, 15.00 Орел i Решка
08.30 Т/с «Надприродне» s
10.20 Х/ф «Домашнiй арешт»
12.50 Кохання на виживання s
17.00, 19.00 Хто зверху? l
21.00 Х/ф «Тупий та ще
тупiший 2» s
23.20 Х/ф «Клiк: Iз пультом по
життю» s
01.30 Варьяти l
02.55 Служба розшуку дiтей
03.00 Зона ночi
05.00 Абзац

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
10.00 Т/с «Жiночий лiкар 2» s
12.45, 15.30 Т/с «Пошта» l
16.00 Iсторiя одного
злочину s
18.00 Т/с «Виходьте
без дзвiнка 4» l
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П'ЯТНИЦЯ

20.10 Ток-шоу «Говорить
UA:ПЕРШИЙ
Україна»
21.00 Т/с «Незакрита мiшень» s
23.10 Слiдами
06.30 М/ф «Люлька Миру»
23.50, 02.10 Т/с «Коротке
06.40 М/ф «Маленький великий
слово «НI» s
пес»
06.50 М/ф «Найменший»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.15,
СТБ
02.25, 05.10 Новини
08.50 «Битва екстрасенсiв» s 07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна09.30, 22.00 Т/с «Вiра» s
11.05, 02.10 Солодка дача
Новини»
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s
11.25 Телепродаж
19.05 «Один за всiх» s
15.10, 21.35, 00.55, 05.45
20.15, 22.45 Т/с «Полонена» s
Спорт
23.05 Т/с «Майор i магiя» s
15.20 Країна пiсень
15.55 Мiста та мiстечка
16.15 Бiатлон. Кубок свiту.
НTН
VIII етап. Естафета 4х7,5 км,
чоловiки
05.50 «Страх у твоєму домi»
17.55 Погода
07.55, 16.50, 02.20
18.55 Д/ц «Супер - чуття.
«Випадковий свiдок»
Особливий загiн»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.55 Д/ц «Дикi тварини»
01.50 «Свiдок»
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
09.00 Х/ф «П’ять хвилин
Аспект
страху»
23.40, 04.40 Перша шпальта
10.45, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50 «Легенди карного
1+1
розшуку»
14.35 «Вартiсть життя»
18.20 «Правда життя»
05.15 «Свiтське життя. 2021»
21.30 Т/с «Слiпа зона» s
06.05 «Життя вiдомих людей»
00.50 «Реальнi злочинцi»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
02.55 «Речовий доказ»
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 03.40 ТСН
TET
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.20, 12.20, 14.15 «Вечiрнiй
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
квартал»
Одного разу пiд Полтавою
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
08.45, 23.15 Сiмейка У
20.15 «Лiга смiху 2021»
09.45, 00.45 Країна У
22.15 «Жiночий квартал»
10.45, 00.15 Країна У. Новий
00.15 Х/ф «Команда А»
02.30 «Iгри приколiв»
рiк
11.15, 18.15 Т/с «Батько
рулить 2»
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
IНТЕР
галлiвуд
13.15, 16.15 4 весiлля
05.25, 22.50 «Слiдство вели... з
14.15 Панянка-селянка
Леонiдом Каневським»
15.15 СуперЖiнка
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
21.15 М/ф «Ваяна»
01.45 Рятiвники
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
02.45 Щоденники Темного s
Iнтером»
04.15 Вiталька
10.00 «Корисна програма»
05.50 Кориснi пiдказки
11.05 Т/с «Мене звати Мелек» l
12.25 Х/ф «Мiс Погана
поведiнка» l
UA:ВIННИЦЯ
14.30, 15.30, 00.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
08.00 Новини
випадок. Сiмейна хронiка»
18.05, 01.30 Ток-шоу
(UA ПЕРШОГО)
08.05 Ранок на Суспiльному
«Стосується кожного»
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 20.00 «Подробицi»
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 21.00 Х/ф «Шерлок: Бридка
наречена» s
09.45, 18.10 Країна пiсень
10.30 Культ. Особистостi
10.45 Телевiзiйний серiал
ICTV
«Гранд готель»
12.10 Я вдома
12.40 Документальний цикл
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
«Дикi тварини»
13.05 Документальна
новини з Костянтином Стогнiєм
програма”Неймовiрнi винаходи» 10.10, 13.45, 18.25, 00.15
21с. Парашут. Ракета. Сонячна Скетч-шоу «На трьох» s
11.40, 13.15 Дизель-шоу l
панель
13.30 Лайфхак українською
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Пiщана казка
14.00, 01.30 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
13.55 Додолики
14.05 Веселi саморобки
15.35, 16.15 Х/ф «Раптова
14.10 М/ф «Кривенька качечка» смерть» s
14.20 М/ф «Горщик смiхотун»
18.45 Факти. Вечiр
14.30 М/ф «Свара»
20.05 Дизель-шоу 12+
14.40 «Шо? Як?»
Прем’єра
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 23.00 Скетч-шоу «На трьох-9»
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
16+ Прем’єра
студiя
18.40 ЗаАрхiвоване
18.45 Street Схiд
НОВИЙ КАНАЛ
19.50 Шерифи для нових
06.00, 07.30 Kids» Time
громад
20.05 Крим .Реалiї
06.05 М/с «Том i Джеррi»
21.05 Т/с «Iмперiя»
07.35 Орел i Решка
21.50 Земля, наближена до
08.30 Т/с «Надприродне» s
11.00 Вiд пацанки до
неба
22.05 Сьогоднi.Головне
панянки s
13.00, 01.40, 05.30 Варьяти l
15.10 Х/ф «Будинок великої
матусi»
ВIТА (ВIННИЦЯ)
17.10 Х/ф «Будинок великої
матусi 2» l
08.45 «Особливий випадок»
09.00 «ЕвроМакс»
19.10 Х/ф «Брехун, брехун»
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
21.00 Х/ф «Завжди кажи «Так» s
10.00, 19.30 «На часi»
23.10 Х/ф «Метод Хiтча»
10.30, 18.30 «Мобiльний
репортер»
11.00, 17.30 т/с
УКРАЇНА
12.20 «Цiкаво»
13.00 «Новини Life»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
13.15 х/ф
Україною
15.00 т/с «Суто англiйськi
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
Сьогоднi
вбивства»
16.15 «Територiя рiшень»
09.00 Зiрковий шлях
16.30 «Лiцеїст»
10.20 Т/с «Гра в долю» l
18.40 «Зворотнiй зв’язок»
14.45, 15.30 Т/с «Непрекрасна
ледi» l
20.10 т/с «Уряд»

20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Свобода слова Савiка
Шустера
00.00, 02.15 Т/с «На гойдалцi
долi»

СТБ
13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
19.00, 22.45 «Холостяк» l
01.10 «Про що мовчать
жiнки» s

НTН
07.55, 16.50, 02.25
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
01.55 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Таємниця записної
книжки»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.40 «Правда життя»
18.20 «Таємницi свiту»
21.30 Т/с «Слiпа зона» s
23.10 Х/ф «Смертельна
стежка» s
00.50 «Реальнi злочинцi»
03.00 «Речовий доказ»
04.00 «Легенди бандитського
Києва»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
Одного разу пiд Полтавою
08.45, 23.25 Сiмейка У
09.45, 00.55 Країна У
10.45, 00.25 Країна У. Новий
рiк
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить
2»
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 «Зоотрополiс»
01.55 Рятiвники
02.55 Теорiя зради
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

UA:ВIННИЦЯ
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
09.15, 20.05, 22.05 Сьогоднi.
Головне
09.45 Обличчя
10.35 Телевiзiйний серiал
«Гранд готель»
12.10 Я вдома
12.40 Документальний цикл
«Дикi тварини»
13.05 Документальна
програма”Неймовiрнi винаходи»
22с. Вертолiт. Очистка води.
Рюкзак
13.30 Лайфхак
українською
13.35 Кiношкола вдома
13.50 Пiщана казка
13.55 Додолики
14.05 Веселi саморобки
14.10 М/ф «Козлик та ослик»
14.20 М/ф «Чудасiя»
14.30 М/ф «Ватажок»
14.40 «Шо? Як?»
15.00, 20.40 ТНВ
15.05 Тенiс. Кубок Девiса.
Матч Україна-Iзраїль (прямий
ефiр)
19.00 ЗмiниТи
19.20 Освiтнi лекцiї «Форуму
iнклюзивностi» вип 5 Яскевич
клiнфiд
19.30 В Українi
21.05 Т/с «Iмперiя»
21.50 Люди Є

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

6 березня

СУБОТА

7 березня

НЕДІЛЯ

«прощавай»
07.00 Х/ф «Суєта суєт»
08.50 «МастерШеф
06.00, 06.00, 03.55 Енеїда
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
06.00, 06.00, 03.55 Енеїда
Професiонали» l
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
07.25, 04.45 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 08.55, 21.00,
12.15 «Хата на тата» l
00.15, 02.05, 03.30, 05.35
00.10, 03.30, 05.35 Новини
08.55 Х/ф «Лiкар щастя» l
15.05 «СуперМама»
Новини
11.00 Т/с «Тайсон» s
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 19.00 «Слiдство ведуть
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 14.50, 15.20 Т/с «Тростина на
07.40 М/ф «Як козаки у хокей
екстрасенси» s
вiтрi» l
грали»
07.40 М/ф «Як козаки сiль
20.00 «Один за всiх» s
купували»
20.00 Головна тема
08.15, 03.55, 05.30 Погода
23.10 «Таємницi ДНК» s
07.50 М/ф «Як козак щастя
21.00 Шоу «Маска»
08.20, 18.10 Д/ц «Дикi
шукав»
23.00 Музична платформа
тварини»
08.05 Д/ц «Тваринна зброя»
01.00, 02.15 Т/с «Пташка
09.00 Божественна Лiтургiя
НTН
спiвоча» l
09.05 Вiдтiнки України
Православної Церкви України
09.45, 22.00 Х/ф «Панi Боварi» s 01.45 Телемагазин
11.00 Недiльна Лiтургiя
05.15 «Top Shop»
11.55 Бiатлон. Кубок свiту. VIII
05.45 Х/ф «Розпад»
Української Греко-Католицької
07.45 «Будьте здоровi»
етап. Спринт 7 км, жiнки
Церкви
13.25 Д/ц «Дикi тварини»
СТБ
12.30 Недiльна Свята Меса
08.20 «Україна вражає»
14.25 Телепродаж
Римсько-Католицької Церкви в 09.20 Т/с «Досьє «Майорка» s
15.00 UA:Фольк.
06.10, 10.50 Т/с «Полонена» s
12.20 Х/ф «Формула кохання»
Українi
07.55 «Неймовiрна правда про 13.30 Бiатлон. Кубок свiту. VIII 14.05 Х/ф «Хiд конем»
Спогади
16.10 Мiста та мiстечка
15.40 Х/ф «Сiм старих i одна
зiрок»
етап. Гонка переслiдування 10
дiвчина»
16.35 Бiатлон.
17.05 «Хата на тата» l
км, жiнки
19.00 «МастерШеф
14.30 Телепродаж
17.10 Х/ф «Iграшки для
Кубок свiту. VIII етап.
дорослих» s
15.00 Країна пiсень
Професiонали» l
Спринт 10 км, чоловiки
18.05 Х/ф «Поруч з Iсусом:
22.22 «Dizel Night»
16.05 Концерт. Нiна Матвiєнко 19.00 Х/ф «Весна на Зарiчнiй
Марiя Магдалина»
вулицi»
00.15 «Звана вечеря» l
та Дмитро Андрiєць
20.00, 21.25 Д/ц «Боротьба за
16.55 Бiатлон. Кубок свiту. VIII 20.50 Х/ф «Гусарська балада»
виживання»
етап. Гонка переслiдування 12,5 22.35 Х/ф «Бiнго Бонго»
00.40 #ВУКРАЇНI
НTН
00.35 Х/ф «Смертельна
км, чоловiки
стежка» s
01.10 Д/ф «Хто створив Змiєвi
17.50 Студiя «Бiатлон»
Вали?»
05.50 Х/ф «Загадка Ендхауза»
18.50, 01.10 Х/ф «Украдене
щастя» 1,2 с
02.30 Концерт. Сергiй
07.45 Х/ф «Суто англiйське
вбивство»
21.25 Розважальна програма з TET
Асафатов
03.00, 05.00 Бюджетники
10.55 Х/ф «Вантаж без
Майклом Щуром s
маркування»
03.55, 05.30 Погода
22.00 Х/ф «Украдене щастя» 3,4 06.00 ТЕТ Мультиранок
12.40 Т/с «Досьє «Майорка» s
09.25 Х/ф «Iсторiя вiчного
кохання, або Попелюшка»
15.35, 03.30 «Випадковий
1+1
1+1
11.40 Х/ф «Три горiшки для
свiдок»
Попелюшки»
18.05 «Крутi 90-тi»
06.00, 07.00 «Життя вiдомих
19.00, 03.00 «Свiдок»
05.00, 19.30 ТСН: «ТСН13.20 М/ф «Думками навиворiт»
19.30 Х/ф «Формула кохання»
15.10 М/ф «Ваяна»
людей»
Тиждень»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
21.15 Х/ф «Iграшки для
07.00 «Життя вiдомих людей» 17.15 М/ф «Вiдважна»
дорослих» s
10.00 «Свiт навиворiт»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
19.00 Одного разу пiд
18.20 «Свiт навиворiт - 12 .
23.05 Х/ф «Мiсто пороку» s
09.00 «Лото-забава»
Полтавою
01.20 «Хвороби-вбивцi»
09.45 «Свiт навиворiт - 12.
22.30 Х/ф «Вiд сiм’ї не втечеш»
Пакистан»
19.30, 04.10 ТСН
03.55 «Речовий доказ»
00.30 Сiмейка У
Пакистан»
20.15 «Лiпсiнк батл»
04.25 «Правда життя»
10.50, 01.35 «Свiт навиворiт»
01.00 Країна У. Новий рiк
22.10 «Вечiрнiй квартал»
04.50 «Легенди бандитського 16.40 Х/ф «Впiймай мене, якщо 01.30 Країна У
зможеш»
23.20, 00.20 «Свiтське життя.
02.00 Панянка-селянка
Києва»
21.00 «Голос країни 11»
02.50 Щоденники Темного s
2021»
01.20 «Iгри приколiв»
23.10 «Свiтське життя. 2021» 03.45 Вiталька

UA:ПЕРШИЙ

УКРАЇНА

UA:ПЕРШИЙ

TET

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 02.40 «Навколо М»
06.20 «М/ф»
06.55 Х/ф «Схiдний вiтер»
09.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00, 04.20 Х/ф «Iграшка»
13.00 Х/ф «Солодка жiнка»
15.00 Х/ф «Будьте моїм
чоловiком»
16.40 Х/ф «Найчарiвнiша та
найпривабливiша»
18.15, 20.30 Т/с
«Добровольцi» l
20.00, 02.10 «Подробицi»
23.00 «Великий бокс.
Владислав Сiренко - Камiл
Соколовскi»
23.55 Х/ф «Слiди апостолiв» s

ICTV
04.30 Скарб нацiї
04.40 Еврика!
04.50 Факти
05.15 Т/с «Копи на роботi» s
07.05, 09.15, 10.35 Скетч-шоу
«На трьох» s
08.35, 09.55 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
11.05, 13.00 Т/с «Пес» s
12.45 Факти. День
16.50 Х/ф «Пригоди Плуто
Неша» s
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Люди у чорному» s
21.00 Х/ф «Люди у
чорному-2» s
22.45 Х/ф «Люди у
чорному-3» s
00.40 Т/с «Розтин покаже-2» s
03.15 Я зняв!

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.35 М/ф «Легенди країни Оз:
Повернення Доротi»
11.20 М/ф «Гномео та
Джульєтта»
12.50 Х/ф «Iсторiя вiчного
кохання, або Попелюшка»
15.05 М/ф «Секрети домашнiх
тварин»
16.50 М/ф «Зоотрополiс»
19.00 Одного разу пiд
Полтавою
00.00 Країна У
00.30 Сiмейка У
01.00 Панянка-селянка
02.50 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

UA:ВIННИЦЯ
07.45 Роздивись
08.00, 09.00 Новини з UA
ПЕРШОГО
08.15 Ранок на Суспiльному.
Дайджест
08.30 Геолокацiя:
ВОЛИНЬ
09.15 Сьогоднi. Головне
09.50 Д/с «Дика прогулянка»
10.30 «Шо? Як?»
10.50 Пiщана казка
11.00 Тенiс. Кубок Девiса.
Матч Україна-Iзраїль
(прямий ефiр)
18.00 ЗмiниТи
18.25 Крутий замiс
19.00 Культ особистостi
19.15 Вiдтiнки
України
19.50 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»
21.30 Х/ф «За вiтром»

ВIТА (ВIННИЦЯ)

08.00 м/ф
НОВИЙ КАНАЛ
08.50 «Дитляндiя»
09.30 «У гарнiй формi»
08.20, 10.00 Kids» Time
10.00 «Новини»
08.25 М/ф «Феї i легенда
10.30 «Зворотнiй
таємничого звiра»
зв’язок»
10.05 Орел i Решка
10.45 «Територiя рiшень»
12.10 У кого бiльше l
11.00, 19.50 «На часi»
14.10 Х/ф «Персi Джексон i
11.20 «Шалена десятка»
викрадач блискавок» s
11.30 «Багатi i
16.50 Х/ф «Персi Джексон i море знаменитi»
чудовиськ»
11.40 «Зiрковi гурмани»
18.50 Х/ф «Пiрати
12.10 «У свiтi цiкавого»
Карибського моря:
12.30, 15.30 х/ф
На краю свiту» s
15.00 «Твоє життя»
22.10 Х/ф «Боги Єгипту» l
17.30 «Цiкаво»
00.50 Х/ф «Тупий та ще
19.00 «Таємницi та
тупiший 2» s
загадки»
03.00 Зона ночi
20.30 «Постфактум»

IНТЕР

UA:ВIННИЦЯ

08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готовимо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше
життя»
13.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа» s
17.50 Т/с «Детектив Ренуар» l
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «Шерлок: Бридка
наречена» s
23.55 «Речдок»

ICTV
06.35 Не дай себе обдурити!
07.30 Секретний фронт
08.25 Громадянська оборона
09.25, 13.00, 01.35 Т/с «Розтин
покаже-2» s
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф «Спецiалiст» s
16.20 Х/ф «Руйнiвник» s
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф «Люди у чорному:
Iнтернешнл» l
23.35 Х/ф «Повернення героя» s
03.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 У кого бiльше l
08.00, 09.50 Kids» Time
08.05 М/ф «Звiрополюс»
09.55 Х/ф «Уiллоу»
12.40 Х/ф «Сонна лощина» s
14.50 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: На краю свiту» s
18.10 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: На дивних берегах» s
21.00 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: Помста Салазара» l
23.40 Х/ф «Полювання за
янголами» s
01.30 Варьяти l

ВIТА (ВIННИЦЯ)

УКРАЇНА
06.50, 03.20 Реальна мiстика
09.45 Т/с «Дорога додому» l
17.00, 21.00 Т/с «Любов матерi» l
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою
23.00, 02.15 Т/с «Благими
намiрами» l
01.45 Телемагазин
05.50 Сьогоднi

СТБ
05.25

Х/ф «Не

07.45 Роздивись
08.00 Новини з UA ПЕРШОГО
08.15 Ранок на Суспiльному.
Дайджест
08.30 Д/с «Дика прогулянка»
08.55 Новини ( з UA
ПЕРШОГО)
09.10 Д/с «Свiт дивовижних
тварин» 2с. Грiзлi
10.00 Загадки чернiвецьких
атлантiв
10.15 Культ .особистостi
10.30 Лiтературнор-кулiнарне
шоу «Енеїда»
11.25 Х/ф «Тюльпани
для Роуз»
13.00 Я вдома UA:Днiпро
13.35 Вiдтiнки України
14.05 Лайфхак українською
14.15 Ок, я тобi поясню
14.20 М/ф «Як Козаки у хокей
грали»
14.35 М/ф «Дострибни до
хмаринки»
14.45 М/ф «Як Петрик Пяточкiн
слоникiв рахував»
14.55 М/ф «Лiтачок Лiп»
15.05 Цикл «Українська абетка
всесвiт першосвiт»
15.10 Додолики
15.20 Пiщана казка
15.30 «Шо? Як?»
15.50 Невiдомi Карпати
16.05 Плiч -о-плiч
16.25 Разом
17.00 Х/ ф «Апостол Павло:
Диво на шляху в Дамаск»
18.30 Крутий замiс
19.00 Культ особистостi
19.15 Обличчя
19.45 На схiдному фронтi
20.45 Плiч-о-плiч
21.10 Д/с «Секрети iсторiї.
Портрети» 9с - Єлизавета I:
незаймана королева

можу сказати

08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.40
12.00
12.30,
14.30
15.30
16.30
17.00
18.30
19.15

м/ф
«Фокус Європи»
«Мегаполiси»
«Цiкаво»
«На часi»
«Свiт тварин»
«Дитляндiя»
«Знаменитi гурмани»
19.30 х/ф
«Планета кiно»
«Карнавали планети»
«Пiд iншiм кутом»
«Цiкавий свiт»
«Постфактум»
«Зворотнiй зв’язок»
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТЕТЯНА ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА

Давайте шанувати пам'ять про кожного
і не лише в роковини... Пам'ятати, все
починалося з Майдану, а зараз ми ведемо
Визвольну війну за нашу незалежність.

«Ігрова залежність чи майбутній ІТ-шник?»
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ
ІТ-АКАДЕМІЇ

Íå ñåêðåò, ùî ä³òè ëþáëÿòü êîìï'þòåðí³ ³ãðè. Ãðàþ÷è
â íèõ, âîíè ÷àñòî ìð³þòü ñòàòè ðîçðîáíèêàìè òàêèõ ³ãîð, ñòâîðèòè âëàñíèõ ïåðñîíàæ³â, ñöåíàð³é ãðè òà íåéìîâ³ðíó ãðàô³êó.
Òî ç ÷îãî êðàùå ïî÷àòè íàâ÷àííÿ, ùîá
çàö³êàâèòè äèòèíó ñâ³òîì ïðîãðàìóâàííÿ?!
Êîìï'þòåðí³ ³ãðè — öå íå 100%
âïåâíåí³ñòü, ùî âàøà äèòèíà çàö³êàâèòüñÿ ïðîãðàìóâàííÿì. ×àñòî ³íòåðåñ
äî êîìï'þòåð³â çàê³í÷óºòüñÿ íà ³ãðàõ ³
ïåðåòâîðþºòüñÿ â «³ãðîâó çàëåæí³ñòü».
Òîìó ïî÷èíàòè çàîõî÷óâàòè äèòèíó äî IT
í³êîëè íå ï³çíî.
Àíàë³çóþ÷è âåëèêó ê³ëüê³ñòü ôîðóì³â
³ ë³òåðàòóðè, ìîæíà ïðèéòè äî âèñíîâêó, ùî ó â³ö³ 3–6 ðîê³â ìîæíà çàö³êàâèòè äèòèíó êîíñòðóêòîðàìè/ïàçëàìè, ïî÷èíàþ÷è â³ä íàéëåãøèõ âåëèêèõ
áëîê³â (íàïðèêëàä, LEGO) ³ çàê³í÷óþ÷è íàáîðàìè ç ìîæëèâ³ñòþ ïðîãðàìóâàííÿ. Ùî, çàãàëîì, ëîã³÷íî, àäæå
ç îäíîãî áîêó ä³òÿì ö³êàâèé ïðîöåñ,
ç ³íøîãî — â ðàìêàõ öüîãî ïðîöåñó
çàêëàäàþòüñÿ îñíîâè ðîçóì³ííÿ àëãîðèòì³â. Ïðîòå òðåáà ïèëüíî ñòåæèòè,
ùîá äèòèíà ïðîÿâëÿëà äî öüîãî ³íòåðåñ
³ í³ â ÿêîìó ðàç³ íå çìóøóâàòè. Íàäàë³
öå ìîæå âèêëèêàòè «åôåêò ìóçè÷íî¿
øêîëè», êîëè ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ ìóçè÷íî¿ øêîëè ëþäèíà á³ëüøå í³êîëè
íå ñ³äàº çà ³íñòðóìåíò…

Ó øê³ëüíîìó â³ö³ ìîæíà ñïðîáóâàòè
çàïèñàòè äèòèíó íà ð³çí³ ãóðòêè ç ITòåìàòèêîþ (ðîáîòîòåõí³êà, ïðîãðàìóâàííÿ, âåá-äèçàéí òîùî), ùîá ¿¿ äèòÿ÷³
çàáàâè îáðîñëè òåîðåòè÷íîþ ÷àñòèíîþ,
³ äîðîñë³ íàñòàâíèêè ïîêàçàëè ¿é ò³ ÷è
³íø³ ñòîðîíè ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é, ïðî
ÿê³ âè, ìîæëèâî, íàâ³òü íå ÷óëè. Êð³ì
òîãî, ñï³ëêóâàííÿ ñåðåä îäíîë³òê³â, ìîòèâàö³éíå ñåðåäîâèùå, äðóç³ îäíîäóì-

ö³ òà ñóïåðíèöòâî (à öÿ ðèñà âëàñòèâà
âñ³ì IT-øíèêàì) äîäàäóòü ¿¿ çàõîïëåííþ
äîäàòêîâèé ñòèìóë.
Íå ìîæíà çàáóâàòè ³ ïðî ë³òåðàòóðó ç
ïðîãðàìóâàííÿ: ñþäè âõîäÿòü ÿê ôóíäàìåíòàëüí³ êíèãè, òàê ³ ëåãê³, áàðâèñò³
æóðíàëè, ÿê³ â ³ãðîâ³é ôîðì³ ðîçêàæóòü
ïðî ñêëàäí³ òåõíîëîã³¿ ³ ìåòîäèêè. Ùå
îäèí ç³ ñïîñîá³â çàö³êàâèòè äèòèíó ïðîãðàìóâàííÿì º âëàñíèé ïðèêëàä, ðîáîòà

ç íåþ â ïàð³, ðîçïîâ³äü ïðî âàø³ çàâäàííÿ ³ ñïîñîáè ¿õ âèð³øåííÿ. Âñå ïåðåðàõîâàíå âèùå, ìîæíà îòðèìàòè Øêîë³
Õàêåð³â Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿!
Øêîëà Õàêåð³â Â³ííèöüêî¿ ²ÒÀêàäåì³¿ — äîïîìàãàº ä³òÿì (6–16 ðîê³â) ðîçêðèòè òàëàíòè ó ²Ò-ñôåð³. Øêîëà, äå íåìàº êëàñ³â, äå ä³òè íàâ÷àþòüñÿ
â ãðóïàõ çàëåæíî â³ä ð³âíÿ çíàíü òà ¿õ
åìîö³éíî¿ ãîòîâíîñò³ çíàõîäèòèñü ó êîëåêòèâ³, äå ïîðÿä áóäóòü ä³òè îäíîäóìö³,
ç òâîð÷èì ïîòåíö³àëîì òà ãåí³¿ ñâî¿õ
âèíàõîä³â. Â Øêîë³ Õàêåð³â êîæíà äèòèíà çíàéäå ñâîº ïîêëèêàííÿ: ³íòåðíåò
ïðîãðàìóâàííÿ, âåá-äèçàéí, òåñòóâàííÿ,
ëîã³êà, ³íîçåìíà ìîâà òîùî. Âèêëàäà÷³ìåíòîðè äîïîìàãàþòü ä³òÿì çðîçóì³òè
êðàñó òà ñóòü êîæíîãî ïðåäìåòà. Âîíè
ïðàöþþòü íàä âëàñíèìè ïðîºêòàìè
ó êîìàíäàõ, â÷àòüñÿ ñï³ëêóâàòèñü ç
çàìîâíèêàìè òà ðåàë³çîâóâàòè âëàñí³
øàëåí³ ³äå¿.
ßêùî âè ìð³ºòå, ùîá âàøà äèòèíà âèâ÷àëà íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿ òà áóëà â ïîñò³éíîìó «ðóñ³ äî óñï³øíîãî ìàéáóòíüîãî» — ðåºñòðóéòåñü â íîâ³ ãðóïè Øêîëè
Õàêåð³â, ïðèõîäüòå íà ïðåçåíòàö³þ. ²íâåñòóéòå ó âëàñíèõ ä³òåé âæå, ùîá äîïîìîãòè ¿ì îáðàòè ìàéáóòíþ ïðîôåñ³þ,
ÿêà ïðèíåñå çàäîâîëåííÿ ³ ºâðîïåéñüê³
çàðïëàòè!
Øêîëà Õàêåð³â
hack.intita.com
òåë. 067–431–19–21
485689

РЕКЛАМА
487571

486674

487284

488135

487430

473369
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ДОСИТЬ СОРОМИТИСЯ АБО
ЧУТТЄВИЙ СВІТ КУНІЛІНГУСУ
Для неї  Дехто вважає оральний секс
— найінтимнішим з усіх статевих актів.
Якщо говорити про кунілінгус, то не
всім легко наважитися на такі втіхи. За
словами психологів, жінкам — через те,
що соромиться свого тіла, чоловікам —
бо не вміють правильно це робити, або
переконані, що таке заняття не для мужчин
Äîñèòü çíà÷íèé â³äñîòîê ä³â÷àò äîñÿãàº îðãàçìó ñàìå ï³ä
÷àñ îðàëüíîãî ñåêñó. ßê ïðàâèëî,
á³ëüøà óâàãà ï³ä ÷àñ êóí³ë³íãóñó
â³äâîäèòüñÿ êë³òîðó. ² íå äàðìà, àäæå ç òî÷êè çîðó ô³ç³îëîã³¿
êë³òîð — äóæå ÷óòòºâà ÷àñòèíà
æ³íî÷îãî ñòàòåâîãî îðãàíó, ìàº
òèñÿ÷³ íåðâîâèõ çàê³í÷åíü, ÿê³
äàðóþòü âåëè÷åçíå çàäîâîëåííÿ.
Ïðîòå êóí³ë³íãóñ îêðåì³ õëîïö³
³ ä³â÷àòà äî öèõ ï³ð ââàæàþòü
÷èìîñü ãàíåáíèì.
Îðàëüíèé ñåêñ ïîäîáàºòüñÿ
òèì ÷îëîâ³êàì, õòî â ïåðøó ÷åðãó
õî÷å çðîáèòè ïðèºìí³ñòü êîõàí³é. ×àñòî ÷îëîâ³êè ñïðèéìàþòü
ãîòîâí³ñòü æ³íêè äî îðàëüíîãî
ñåêñó, ÿê àáñîëþòíó äîâ³ðó äî
íüîãî. Íàé÷àñò³øå îðàëüíèé ñåêñ
ïðàêòèêóþòü ïàðè, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó ñòîñóíêàõ äîâãèé ÷àñ, òàê ÿê
ì³æ ïàðòíåðàìè º ïåâíà ñòóï³íü
äîâ³ðè ³ â³äêðèòîñò³. ², ÿê â³äîìî,
öå îäèí ç íàéá³ëüø â³ðíèõ ñïîñîá³â äîâåñòè ä³â÷èíó äî îðãàçìó,
òàê ÿê ïðè öüîìó â³äáóâàºòüñÿ
íàéá³ëüø ³íòåíñèâíà ñòèìóëÿö³ÿ
êë³òîðà.
Ó õîä³ ð³çíèõ ñîö³îëîã³÷íèõ
îïèòóâàíü, ïðèñâÿ÷åíèõ îðàëüíèì ïåñòîùàì, äåÿê³ ÷îëîâ³êè
çàÿâëÿëè, ùî çàïàõ ñåêñóàëüíî
çáóäæåíî¿ æ³íêè ñòèìóëþº ¿õ
âëàñíå çáóäæåííÿ, îñü ÷îìó âîíè
òàê ïðàãíóòü ä³ñòàòèñÿ äî ¿¿ êë³òîðà. Ùå ñïðàöüîâóº åìîö³éíèé

КОЛИ ВІН «ПРОТИ»
Як би це не звучало дивно, але в наші часи є ще такі чоловіки, що живуть за
пуританскими правилами поведінки, в тому числі і в сексі. Вголос кожен третій суб'єкт
чоловічої статі кричить про те, що чоловіки не проти орального сексу, а насправді кожен
другий відмовляється від кунілингусу. І в кожного на те є свої причини.

ôîí: çàäîâîëåííÿ, ÿêå îòðèìóº
ä³â÷èíà, ïåðåäàºòüñÿ ÷îëîâ³êîâ³,
³ çìóøóº éîãî á³ëüø ³íòåíñèâíî
ïåðåæèâàòè ³íòèìíèé ïðîöåñ.
Á³ëüøîñò³ ÷îëîâ³ê³â ïîäîáàºòüñÿ ñàìå ÷óòè ³ áà÷èòè, ÿê ä³â÷èíà
ñòîãíå ³ çâèâàºòüñÿ â³ä íàñîëîäè.
Á³ëüø õîëîäíà ³ áàéäóæà ðåàêö³ÿ,
êîëè âîíà íå ïîäàº îçíàê çàäîâîëåííÿ — ò³ëüêè â³äáèâàº áàæàííÿ

Íà¿âíà êîõàíêà
çàçâè÷àé ââàæàº, ùî
âîíà äîì³íóº ï³ä ÷àñ
êóí³, â³í — ï³ä ÷àñ
ì³íåòó. Âèäèõí³òü,
â³í äîì³íóº äâ³÷³
ùî-íåáóäü ðîáèòè. Õî÷à â òàêîìó
âèïàäêó ñë³ä ïîö³êàâèòèñÿ, ÷è
âñå ¿é ïîäîáàºòüñÿ, ìîæëèâî, äîïóñêàþòüñÿ ïîìèëêè â òåõí³ö³,
àäæå âñå äóæå ³íäèâ³äóàëüíî.
ЩО НЕ ВАРТО РОБИТИ
Íå âèêîðèñòîâóéòå âñ³ ïðèéîì÷èêè â³äðàçó. Íå âèäàâàéòå
áåçãëóçä³ âíóòð³øíüîóòðîáí³ çâóêè, íå ïëÿìêàéòå, íå ïóñêàéòå
ñëèíó. Íå ïîòð³áíî êîìåíòóâàòè
ñâî¿ ä³¿ àáî ðîçìîâëÿòè ç æ³íî÷èì
ñòàòåâèì îðãàíîì.
Íå òðåáà äèâèòèñÿ â³ääàíî â
î÷³, íàìàãàþ÷èñü â³äñòåæèòè ðåàêö³þ ïàðòíåðêè.

Маючи певні таланти в оральному мистецтві і в аналітиці,
мені самій стало цікаво досліджувати дану тему. Секс не
терпить брехні і дилетантства.
Тут важливий апетит і майстерність.
Чим статусніше партнер, тим більша у нього
потреба саме «з'їсти», і тим більше хитрішим є
його язик. І навпаки: чим нижче ступінь його в
ієрархічній драбині, тим... Побережу самооцінку останніх, і без моїх коментарів їм, з низьким
рівнем тестостерону, дістається по життю.
Сленговий вислів «to eat pussy», що означає кунілінгус, дослівно перекладається «їсти
кицю», наштовхнув мене на думку: соціальний
альфовий самець домінує в «зграї» і несвідомо

задовольняє свою потребу, «поїдаючи» свою
партнерку. Таким чином він керує процесом,
її насолодою, і нічого не загрожує її диханню.
Тобто життю.
Наївна коханка вважає, що вона домінує під
час куні, він — під час мінету. Видихніть, він
домінує двічі.
Кунілінгус — потужний інструмент чоловічого
самозамилування і підтримки чоловічої самооцінки. Під час кунілінгусу стимуляцію переживає тільки жінка, чоловік — ні.
Чоловік тут тільки віддає. Однак не варто забувати про те, що жіночий оргазм — чоловіча власність. Здатність довести партнерку до
оргазму — це одна з несучих балок чоловічої
самооцінки.
Близькість зубів, щетини на чоловічому обличчі і можливість злизати всю змазку, робить
кунілінгус тваринною сексуальною практикою.
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ОВЕН
Ви зараз просто оповиті ореолом романтичності.
На початку тижня спілкування з коханою людиною може
принести багато радості і
душевне заспокоєння.

ТЕЛЕЦЬ
Невідповідний тиждень для
розриву стосунків. Краще
не спалювати мости, а почекати. Втім, це не привід
втрачати новий доленосний
шанс, якщо такий трапиться.

СТІЙКІ СТЕРЕОТИПИ

БЛИЗНЮКИ

Нав'язані минулими роками упередження ніяк не
викорінюються до сьогоднішнього дня. Мужики, які
підкреслюють, що вони не плачуть, не виявляють
слабкість, не прогинаються під жінкою, тим більше не
пестять жіночі статеві органи. А значить, є ті, хто бояться
бути висміяним, відмовляючись від того, щоб зробити
приємне своїй партнерці.

РАК

НЕГАТИВНИЙ ДОСВІД
Вагома причина, щоб відмовитися від орального сексу.
Якщо колись хлопець намагався зробити обраниці
добре, але у відповідь отримав жорстку критику, це
може негативно відбитися на його сексуальній поведінці
в майбутньому. Щоб уникнути нових невдач, він буде
всіляко уникати повторних спроб.

ВІДСУТНІСТЬ ДОСВІДУ
Банальне незнання, як поводитися під час орального
сексу, що саме робити і як, щоб довести дівчину до
екстазу, гальмує молодих недосвідчених хлопців. Щоб
не мати вигляду в її очах невмілого, легше відмовитися
від спроб.

ГИДЛИВІСТЬ
Занадто суворі погляди на особисту гігієну можуть
зруйнувати стійке бажання зробити обранці приємне.
Думки про те, що там знаходиться багато мікробів,
бактерій, що це не гігієнічно і неправильно, у деяких
чоловіків перекраслюють бажання пестити жіночі статеві
органи.

Якщо ви зважилися на серйозний крок, не варто ні
з ким радитися, можете
удвох йти і подавати заяву
в РАЦС. Важливо, що ваші
почуття сильні і взаємні.
Цього тижня вам не доведеться страждати від
самотності. Сфера любовних
стосунків обіцяє приносити
винятково позитивні емоції,
особливо, якщо у вас в розпалі службовий роман.

ЛЕВ
Багато що цього тижня буде
залежати від вашої коханої
людини. Однак не приховуйте від неї своїх сумнівів,
дайте вихід своїм емоціям.

ДІВА
Бажано не робити легковажних і необдуманих вчинків,
про які ви будете потім
шкодувати. Вам знадобиться
максимум терпіння і мудрості, щоб уникнути вулканічних
вибухів і сварок з обранцем.

ТЕРЕЗИ
Не відмовляйте собі в задоволенні покрасуватися
на людях в чомусь новому і елегантному. У другій
половині тижня можливе
романтичне знайомство, яке
порадує легким фліртом.

СКОРПІОН
РЕЛІГІЙНІ УПЕРЕДЖЕННЯ
Ще один фактор, що обмежує партнерів у постільних
експериментах. Оральний секс для таких людей
сприймається, як щось ганебне і занадто брудне. І щоб
не відчувати себе збоченцем, простіше виключити зі
свого статевого життя подібне задоволення.

«Хто кого з'їсть, або Мистецтво володіння своїм язиком»
НАТАЛІЯ ІШКОВА, ПСИХОТЕРАПЕВТ
У ТРАНЗАКЦІЙНОМУ АНАЛІЗІ,
СЕКСОЛОГІІ ТА ГЕШТАЛЬТІ

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП

Жінка абсолютно беззахисна в цьому процесі
насолоди.
Під час кунілінгусу чоловік, його збудження
переходить в лють незадоволеності, що підштовхує його до грубості.
Тому, після якісно зробленого куні, дуже хочеться відшльопати, відшмагати партнерку, входити
різко, жваво, прихоплюючи її за волосся. Чи
не так, гусари?
Тому, мої крихітки і високоповажні панове, куні,
як подавання жінці пальто. Зазвичай, це ще
один, вельми ефективний спосіб для чоловіка
утвердити свою владу над жінкою. І мені така
чоловіча влада подобається.
У жінки є своя влада, але це вже зовсім інша
історія.
Зволожуйте одне одного, втішайте чуттєво і
ніжно, гаряче і жадібно, оргазмічно і божественно. Нехай між вами тане мед.

Особисте життя дуже важливе для вас зараз. Присвятіть
більше часу коханій людині,
не пошкодуєте. У подарунок
отримаєте прекрасні миті, натхнення і позитив.

СТРІЛЕЦЬ
Робота загрожує з'їдати більше
часу, ніж вам би хотілося. Ви
обіцяєте зустрітися з коханою
людиною, а у вас не виходить,
ви щось не встигаєте доробити, а вона уявляє, бог знає що.

КОЗЕРІГ
Особисте життя цього тижня
може виявитися повним
тривог і протиріч. Схоже, ви
зовсім не впевнені в своїх
почуттях і не проти закрутити
зовсім інший роман.

ВОДОЛІЙ
Вам з коханою людиною
не завжди вдасться знайти
спільну мову, але не здавайтеся перед цими труднощами,
вони переборні. У п'ятницю
варто поговорити по душах.

РИБИ
У вівторок необов'язково
доводити розбіжності до суперечки, це виявиться лише
порожнім струсом повітря.
Невелика сварка між вами і
коханою людиною забудеться вже до п'ятниці.
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АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
ОЛЕКСІЙ ГНАТЮК, ВОДІЙ

— Пані, ви навіщо побили
чоловіка?!
— Я його не била.
Я намагалася до нього
достукатися!

***

Молодий вчитель
геометрії, щоб наочно довести, що його
предмет в майбутньому стане в нагоді —
порізав ковбасу транспортиром.

***

Зима. На зупинці стоїть задубілий мужик.
Зуб на зуб… Руки в брюки… Підходить
до нього хлоп'я:
— Дядьку, котра година?
— Влітку, хлопчику, все влітку.

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС
СR
RIA-2021»
IA-2021»

ГОРОСКОП
ГОР
ОВЕН

Анастасія, 20 роківв

Вам доведеться доводити
оточуючим, на що ви здатні.
Інакше не вийде відстояти
свої інтереси. Енергія вам
буде потрібна пізніше, поки
краще почекати.

Навчаюсь в аграрному університеті. У вільні
ільні
години працюю. Люблю подорожувати і
відкривати для себе щось нове!
КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

ТЕЛЕЦЬ

Надсилайте своє фото та коротку розповідь
овідь про
себе на e-mail: miss@riamedia.com.ua.
m.ua.
Запрошення до конкурсу «Міс RIA-2021» і безкоштовну
професійну фотосесію від фотостудії «INDIGO»
IGO»
отримають найвродливіші учасниці.

Вам просто необхідно
проявити активність, що
дозволить реалізувати ваші
плани та ідеї. Але не варто
думати тільки глобально,
не забувайте розбиратися з
поточними проблемами.

БЛИЗНЮКИ
Будь-яка ваша ініціатива
буде затребувана, ваші ідеї
принесуть прибуток, причому не тільки вам. Гарний
час для втілення в життя
творчих планів.

***

Третій день йде сніг. У моєї дівчини
депресія, весь час дивиться у вікно. Якщо
завтра сніг не припиниться, доведеться
все–таки впустити її в будинок.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2020» НА:

***

— Скажіть, чому ви вирішили стати
митником?
— Знаєте, я в дитинстві подивився фільм
"Біле сонце пустелі". Мене вразив образ
безкорисливого, відданого Батьківщині
митника Верещагіна. І знову ж, ця тарілка
чорної ікри…

***

Дружина знайшла заначку чоловіка:
— Звідки у тебе стільки грошей?
— На подарунок тобі до річниці весілля
збирав.
— Ой, а чого так мало?

РАК
Постарайтеся своє вміння
йти до мети поєднувати зі
спостережливістю і гнучкістю. Цілком можна прислухатися до порад оточуючих.

ФОТОСТУДІЯ «INDIGO»
• Творчі фотосесії
• Випускні альбоми
• Термінове фото
на документи

ЛЕВ
Бажано менше сумніватися
в собі і приймати всі рішення самостійно, не прислухаючись до уявних доброзичливців.

ДІВА

***

— Милий, в майбутньому році
виповниться двадцять п'ять років нашого
шлюбу. Чи хочеш ти відсвяткувати срібне
весілля?
— Може почекаємо краще ще п'ять років і
відсвяткуємо тридцятирічну війну?

Робота, побудована за індивідуальним планом, буде
успішною, і принесе відчутні
плоди. Проявіть посидючість
і старання. Дрібниці можуть
в подальшому зіграти значну роль.

тел: (093) 759 05 55,
(096) 179 71 31

***

— Дорога, а що ти зробиш, якщо я сьогодні
ночувати не прийду?
— Напишу на твоєму надгробку: «У нього
було світле майбутнє, але він віддав
перевагу світлій пам'яті!»

***

Дід закинув невід і зловив рибку золоту.
Вона його питає:
— Бабця жива?
— Так.
— Тоді смаж.

ТЕРЕЗИ
Вам доведеться попітніти.
Чим би ви не займалися, ця
діяльність вимагає величезної напруги і самовіддачі.
Зате і прибуток принесе
солідний.

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)

СКОРПІОН
Ви зможете впливати
на людей, залучати нових
клієнтів, спонсорів і ділових
партнерів. Ініціатива, виявлена в середу, обіцяє принести солідний прибуток. Ваш
авторитет зросте.

РЕКЛАМА
486654

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

SINOPTIK

СТРІЛЕЦЬ

METEO.UA

СЕРЕДА
24.02

+4
-1

+4
+1

+4
+1

ЧЕТВЕР
25.02

+11
+2

+8
+2

+8
+2

П’ЯТНИЦЯ
26.02

+13
+1

+10
+3

+10
+3

СУБОТА
27.02

+4
+2

+5
+3

+5
+3

НЕДІЛЯ
28.02

+2
-2

+2
+1

+2
+1

ПОНЕДІЛОК
1.03

+4
-4

+2
0

+2
0

ВІВТОРОК
2.03

+4
+2

+2
0

+3
+2

Перш ніж діяти, продумайте, якими будуть передбачувані результати. Пам'ятайте,
що будь-яке будівництво
вимагає послідовності і
терпіння, слід підвести надійний фундамент.

КОЗЕРІГ
Постарайтеся позбавити
себе від зайвих контактів.
Під час обговорення проблем будь-якого ступеня
складності слід говорити
винятково коротко.

ВОДОЛІЙ
Наступний тиждень може
виявитися для вас досить
сприятливим, і навіть мінімальні зусилля здатні будуть
принести істотні результати. Але вам доведеться
здійснювати неординарні
вчинки, будьте готові, що
не всі їх оцінять адекватно.

РИБИ
Ваше бажання бачити світ
біля своїх ніг зрозуміле,
але доведеться все ж трохи
вгамувати свої апетити.
Цілком достатньо і того, що
оточуючі вас люди цінують
і поважають вас. У суботу
будуть сприятливі покупки.

