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ЧИ БЕЗПЕЧНО ВИБИРАТИ ДЕШЕВІ ЛІКИ с. 17

499873

ІСТОРІЯ  БІБЛІОТЕКАРКИ 
ТЕТЯНИ СТОЛЯР с. 11

 Історію про те, що 
вінничанин врятував 
чотирьох людей, ставши 
донором нирок, печінки і 
серця, чули, мабуть, вже всі 

Для вітчизняної 
медицини це важлива 
подія, а в межах Вінниці та 
області, це випадок, що не 
має аналогів

Як все відбувалося? Чи 
будуть робити подібні 
операції у Вінниці і що 
про донорство кажуть 
священники?

с. 6-7

499819

499790

500585

ЖИТТЯ ПІСЛЯ СМЕРТІ
ХТО ЗАВАЖАЄ 
ВИВОЗУ СМІТТЯ? с.10

Серце донора з Вінниці 
доставили до Києва. Його 
забрали вертольотом з 
майданчика медколеджу



2 RIA, Ñåðåäà, 6 æîâòíÿ 2021

Набить 
карманы 
счастьем

Â äåòñòâå, äà åùå è îñåíüþ 
íàéòè ñ÷àñòüå áûëî ïðîùå 
ïðîñòîãî. Íàäî áûëî ñïóñ-
òèòüñÿ ê Âèøåíñêîìó îçåðó, 
à òåì, êòî æèë â öåíòðå - 
ïðîéòèñü ïî óëèöå Ëüâà Òîë-
ñòîãî, èëè ñõîäèòü â ïàðê.

È âñå - òû áîãà÷!
Òâîè êàðìàíû ïîëíû óïðó-

ãèìè è áëåñòÿùèìè êðóãëÿ-
øàìè-ñëèòêàìè ïîäìèãèâà-
þùèõ  ñîëíöó êàøòàíîâ.

À åñòü åùå ïÿòèïàëûå ëà-
äîíè êëåíà, ìîëÿùèå î ïðî-
äëåíèè æèçíè, èõ òîæå íóæ-
íî ñïàñòè... ñïàñòè, ïðèíåñòè 
äîìîé è íåïðåìåííî ñïðÿ-
òàòü â òîëñòûå òîìà ìàìèíîé 
ýíöèêëîïåäèè. Òåáå, ïðàâäà,. 
ïîòîì âëåòèò çà ýòî, íî òû æå 
çíàåøü - èíîãî ïóòè óáåðå÷ü 
ýòè õðóïêèå ïðîòÿíóòûå òåáå 
ëàäîíè ñàìûõ íåâîçìîæíûõ 
îòòåíêîâ ñ÷àñòüÿ íåò.

Âîîáùå â äåòñòâå çàäåëàòü-
ñÿ áîãàòûì áûëî ëåãêî - íàé-
òè çåëåíîå, îòïîëèðîâàííîå 
âîäîé ñòåêëûøêî íà ìîðå, à 
ëó÷øå - ðàêóøêó, ïåðî áå-
ëîãî ãîëóáÿ, èëè ãîðëèöû… 
à êàìóøêè, êàìóøêè - ýòî 
æå âîîáùå îòäåëüíàÿ âàëþòà!

Ìàðêè, èëè ëèñòüÿ âèøíè 
è ÷åðåøíè, âêëàäûøè îò 
æâà÷åê, îòêðûòêè, êàëåíäà-
ðèêè, âñå ÷òî óãîäíî ìîãëî 
ñäåëàòü òåáÿ ìèëëèîíåðîì 
èç òðóùîá. È ãëàâíîå - ñî-
âåðøåííî, àáñîëþòíî, áåç-
îãîâîðî÷íî ñ÷àñòëèâûì ÷å-
ëîâåêîì.

Òàê, ïîñëóøàéòå, âçðîñëûå 
ëþäè, èäèòå â ïàðê, íàáåé-
òå êàðìàíû êàøòàíîâûì 
ñ÷àñòüåì è ñïàñèòå ñòîëüêî 
êëåíîâûõ ëèñòüåâ, ñêîëüêî 
ñìîæåòå óíåñòè. Äëÿ õðà-
áðîñòè âîçüìèòå ñ ñîáîé 
äåòåé. Îíè åùå ïîìíÿò, êàê 
âûãëÿäÿò íàñòîÿùèå ñîêðî-
âèùà.

ДУМКА

БЛОГЕР

ВІТАЛІЙ ДУЖАК

Класично, усі їдуть на роботу 
в центр, також в центрі біль-
шість адмінбудівель, в цен-
трі найбільш важко знайти 
місце.

СЕЛЕЗНЬОВА ІРИНА

Великі паркінги владнають цю 
проблему. В кожному райо-
ні в межах до 500 метрів від 
стратегічних точок має бути 
багатоповерховий паркінг.

ТАТЬЯНА ГУБАНОВА

Біля базару парковки зайняті 
машинами продавців, а якщо 
хто приїхав за покупками, 
то стоянка платна. Може на-
впаки треба зробити?

ВЛАД КИСЛЯК

Пирогова, 36. Будується но-
вий бізнес-центр. Цікаво, чи 
передбачені там паркомісця 
для тих, хто буде орендувати 
приміщення, і відвідувачів?

ВАЛЕРІЙ НЕДБАЛЮК

Новий ТЦ на Привокзальній 
значно ускладнив рух авто. 
Скільки коштують такі місто-
будівні умови? А «розгрібати» 
будуть за рахунок громади.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Які місця у Вінниці мають найбільшу проблему з паркуванням?

ЕЛЕНАЕЛЕНА
ПАВЛОВА ПАВЛОВА 

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

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Ó æîâòí³ ïåíñ³-
îíåðàì, ó â³ö³ 75–

80 ðîê³â, ïî÷íóòü äîäàòêîâî âè-
ïëà÷óâàòè äî 400 ãðí ùîì³ñÿöÿ. 
Òèì, êîìó âèïîâíèëîñÿ 80 ðîê³â, 
âæå âèïëà÷óþòü 500 ãðí äîïëàòè 
äî ïåíñ³¿ ùîì³ñÿöÿ. Éäåòüñÿ ïðî 
òó êàòåãîð³þ ïåíñ³îíåð³â, ÿê³ ìà-
þòü â³äïîâ³äíèé ñòðàõîâèé ñòàæ 
(20 ðîê³â äëÿ æ³íîê ³ 25 ðîê³â äëÿ 
÷îëîâ³ê³â).

Ó öüîìó ì³ñÿö³ ïî÷àëè ä³ÿòè 
íîâ³ òàðèôè íà åëåêòðîåíåð-
ã³þ äëÿ íàñåëåííÿ. ßêùî âàøå 
ñïîæèâàííÿ ñêëàäàº äî 250 êÂò 
íà ì³ñÿöü, òî áóäåòå ïëàòè-
òè 1,44 ãðí çà ê³ëîâàò-ãîäèíó. 
ßêùî æ îáñÿãè ñïîæèâàííÿ 
ïåðåâèùóþòü 250 êÂò, òî òîä³ 
ö³íà — 1,68 ãðí çà ê³ëîâàò. Ïðè 
öüîìó ï³ëüãîâà ö³íà íå ä³ÿòè-

ìå íà ïåðø³ 250 ê³ëîâàò/ãîäèí. 
Öå çàòâåðäæóº ïîñòàíîâà óðÿäó 
¹ 589 â³ä 11 ñåðïíÿ.

Ö³íà íà ãàç äëÿ íàñåëåííÿ 
òàêîæ çàëèøàºòüñÿ íåçì³ííîþ, 
çàâäÿêè áàçîâîìó ð³÷íîìó òàðè-
ôó. Éîãî ç 1 òðàâíÿ àâòîìàòè÷íî 
îòðèìàëè âñ³, ÿêùî íå îáðàëè 
³íøèé òàðèô. Çîêðåìà, äëÿ ïî-
áóòîâèõ ñïîæèâà÷³â «Â³ííèöÿ-
ãàç çáóòó» ä³º ö³íà ïî 7,99 ãðí 
çà êóá ãàçó. ² òàê³ ðîçö³íêè áóäóòü 
äî 30 êâ³òíÿ 2022 ðîêó.

Ö³íè íà îïàëåííÿ ³ ãàðÿ÷ó 
âîäó ïðîòÿãîì ö³º¿ çèìè çðîñòà-
òè íå áóäóòü. Òàêî¿ çãîäè ä³éøëè 
«Íàôòîãàç», óðÿä òà Àñîö³àö³ÿ 
ì³ñò Óêðà¿íè.

Ðàí³øå î÷³êóâàëîñÿ, ùî â æîâ-
òí³ òàðèôè íà òåïëî çðîñòóòü, 
â ñåðåäíüîìó, íà 40%. Ïðè÷èíà 
òàêîãî çðîñòàííÿ — òåïëîêîìó-
íåíåðãî ìàþòü êóïóâàòè ãàç äëÿ 
âèðîáíèöòâà òåïëà çà ðèíêîâèìè 
ö³íàìè, à íà ºâðîïåéñüêèõ ðèíêàõ 

ТАРИФИ, ПЕНСІЇ ТА НОВІ
ПРАВИЛА ДЛЯ БІЗНЕСУ
Новації  Другий місяць осені багатий 
на нововведення. Людям поважного 
віку встановили щомісячні доплати 
до пенсії. Уряд вирішив змінити тарифи 
на електроенергію для населення. 
А ще за 10 днів спливає термін, коли 
юридичним особам потрібно подати дані 
про своїх власників. Бо інакше буде штраф

З 1 жовтня почав діяти наказ Мін-
фіну № 13 від 21 січня 2016 року 
зі змінами, який вимагає вказу-
вати в чекові номери акцизних 
марок з кожної проданої пляшки. 
За словами співвласниці столич-
ного «Відьма-бару «Лиса Гора» 
Олесі Остафієвої, це ускладнює 
життя ресторанам та барам.
«Тепер при замовленні алкоголю 

офіціант повинен взяти відповідну 
пляшку, відсканувати штрих-код 
акцизної марки (а якщо немає 
сканера, а його зараз немає ні 
в кого, — вбити десятизначний 
номер вручну) і тільки після цьо-
го програма на планшеті відпра-
вить замовлення на бар, — пише 
Остафієва у своєму фейсбуку. — 
Якщо ж це коктейль і туди вхо-

дять три алкогольні інгредієнти, 
то доведеться збігати до бармена, 
взяти відкриті пляшки і набрати 
номери акцизних марок з усіх 
трьох пляшок. І головне: нічого 
не переплутати — інакше штраф».
До 11 жовтня всі юридичні особи 
мають подати до держреєстратора 
дані про своїх власників (кінцевих 
бенефіціарів). Цього вимагає за-

кон № 361, який був прийнятий 
ще в 2019 році. За невнесення 
такої інформації передбачений 
штраф — 17–51 тисяча гривень.
Проте є винятки, кому не треба 
подавати звітність про власників: 
це політичні партії, профспілки, 
ОСББ, органи влади та інші. Де-
тальніше у матеріалі за цим по-
силанням: cutt.ly/LEA9aN0

Що зміниться для підприємців?

âàðò³ñòü áëàêèòíîãî ïàëèâà ñÿã-
íóëà ìàéæå 30 ãðí çà êóáîìåòð, 
â ïåðåðàõóíêó íà íàøó âàëþòó.

Ùîá êîìïåíñóâàòè âòðàòè â³ä 
íåï³äâèùåííÿ òàðèô³â, äåðæàâà 
ïîîá³öÿëà äîòàö³¿ ì³ñòàì, áåçïå-
ðåá³éíó ïîñòàâêó ãàçó ïðîòÿãîì 
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. À ùå 
ì³ñöåâèì áþäæåòàì, ó 2022 ðîö³, 
áóäóòü çàëèøàòè íà 4% á³ëüøå 
ç ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çîñ³á òà 
13,44% àêöèçó ç ïàëüíîãî, ïå-
ðåäàº óðÿäîâèé ïîðòàë.

Ç 1 æîâòíÿ Óêðà¿íà ïîâí³ñòþ 
ïåðåéøëà íà åëåêòðîíí³ ë³êàð-
íÿí³. Îôîðìëåííÿ âñ³õ ëèñòê³â 
íåïðàöåçäàòíîñò³ áóäå âèíÿòêîâî 
ç âíåñåííÿì äàíèõ äî åëåêòðî-
ííî¿ ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. 
Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ãîëîâà êîì³òåòó 
Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç ïèòàíü çäîðîâ’ÿ, 
ìåääîïîìîãè ³ ìåäè÷íîãî ñòðàõó-

âàííÿ Ìèõàéëî Ðàäóöüêèé.
— Ïîâí³ñòþ âñ³ ìåäçàêëà-

äè Â³ííèö³ âæå ïåðåéøëè 
íà å-ë³êàðíÿí³. ¯õ âèäàþòü â³-
ííè÷àíàì. Ïðàöþþòü ó òàêîìó 
ðåæèì³ âîíè âæå äâà ì³ñÿö³, — 
ãîâîðèâ äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
Îëåêñàíäð Øèø. — Âñ³ ñåðâ³ñè 
åëåêòðîííîãî ôîðìàòó ìàþòü 
íà ìåò³ ñïðîùåííÿ ðîáîòè ë³êàð³â. 
² òàê, íà ïåðñïåêòèâó âîíè ìàþòü 
ïîëåãøèòè ðîáîòó. Àëå íàðàç³ öåé 
ñåðâ³ñ íå çîâñ³ì â³äïðàöüîâàíèé.

Ùå ç 1 æîâòíÿ ïðîãðàìà çà-
áåçïå÷åííÿ ³íñóë³íàìè óâ³éøëà 
äî ïåðåë³êó «Äîñòóïíèõ ë³ê³â». 
Òîáòî, ö³ ë³êè ìîæíà áóäå îòðè-
ìàòè â àïòåêàõ áåçêîøòîâíî àáî 
ç äîïëàòîþ çà íàÿâíîñò³ åëåêòðî-
ííîãî ðåöåïòà â³ä ë³êàðÿ, çàçíà-
÷èëè ó ÌÎÇ.

Пенсіонери матимуть щомісячні доплати до 400 грн. 
Додаткові гроші до пенсії виплачуватимуть тим людям, яким 
від 75 років
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íå â³äïîâ³ëè. Ìîâëÿâ, òàêîþ ³í-
ôîðìàö³ºþ âîíè íå âîëîä³þòü, áî 
áàëàíñîóòðèìóâà÷ àðåøòìàéäàí-
÷èêà — Íàöïîë³ö³ÿ.

ЩОБ ВИЙТИ В «НУЛЬ» — 
ТРЕБА ПРАЦЮВАТИ 50 РОКІВ

Îòîæ, çà òå, ùîá ïîâåðíóòè 
àâòî ç³ øòðàôìàéäàí÷èêà, â ïåð-
øèé äåíü ï³ñëÿ åâàêóàö³¿ âîä³é 
ìàº çàïëàòèòè â³ä 1,2 òèñÿ÷³ ãðè-
âåíü. Öå øòðàô, çá³ð çà çáåð³ãàí-
íÿ íà àðåøòìàéäàí÷èêó, ðîáîòà 
åâàêóàòîðà.

Âò³ì, äî áþäæåòó Â³ííèö³, ÿê 
íàì ïîÿñíèëè ó ì³ñüêðàä³, íàä-
õîäèòü ò³ëüêè îïëàòà øòðàôó 
çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë ñòîÿíêè, 
çóïèíêè òà ïàðêóâàííÿ. Ïëàòó 
çà øòðàôìàéäàí÷èê îòðèìóº â³-
ííèöüêèé ãëàâê Íàöïîë³ö³¿ (áà-
ëàíñîóòðèìóâà÷), à çà åâàêóàö³þ 
êîøòè íàäõîäÿòü äî ÊÏ «Àðõ³-

òåêòóðíî-áóä³âåëüíèé ñåðâ³ñ» 
(áàëàíñîóòðèìóâà÷ åâàêóàòîðà, 
ä³º íà óìîâàõ ãîñïðîçðàõóíêó).

«Äî áþäæåòó Â³ííèöüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ÒÃ çà åâàêóéîâàí³ òðàíñïîðò-
í³ çàñîáè íàä³éøëî 22 òèñÿ÷³ 
363 ãðí», — â³äïîâ³ëè íà íàø 
³íôîðìàö³éíèé çàïèò.

Åâàêóàòîð Ford Trucks 2533, 
íàãàäàºìî, êîøòóâàâ ì³ñüêîìó 
áþäæåòó 3 ì³ëüéîíè 411 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Çà ì³ñÿöü, â ñåðåäíüî-
ìó, ó áþäæåò íàä³éøëè 5 òèñÿ÷ 
590 ãðèâåíü íà øòðàôàõ, ç³áðàíèõ 
ö³ºþ ñïåöòåõí³êîþ. Îòîæ, ÿêùî 
òàêà òåíäåíö³ÿ íå çì³íèòüñÿ, 
òî ö³íó åâàêóàòîðà âäàñòüñÿ «â³ä-
áèòè» âñüîãî çà 50 ðîê³â (3411000: 
5590: 12).

Öèôðà âæå á³ëüø ðåàë³ñòè÷íà, 
áî çà ïîïåðåäí³ì ðîçðàõóíêîì 
íà òå, ùîá âèéòè «â íóëü» çíà-
äîáèëîñÿ á 836 ðîê³â.

У місті є близько 9 тисяч місць 
для стоянки автомобілів. На сай-
ті міськради є мапа, де вказано 
розташування парковок. Щоб 
її переглянути — треба перейти 
за посиланням map.vmr.gov.ua і 
натиснути на позначку зі знаком 
парковки.
У результаті отримаєте мапу з усі-

ма місцями для стоянки. Зміню-
ючи її масштаб, можете детально 
ознайомитись, де і скільки у Ві-
нниці є легальних паркомісць.
«У поточному році було створено 
60 паркомісць, а саме: 27 пар-
комісць на вулиці Тимофіївській, 
15 паркомісць на Гальчевсько-
го (на відрізку від Московської 

до Шепеля), 18 паркомісць 
на Сабарівському шосе, — повідо-
мили чиновники міськради у від-
повідь на наш запит. — До кін-
ця року планується створення 
36 паркомісць, а саме капремонт 
майданчика для паркування 
транспортних засобів на вул. 
Київській (перед зоопарком)».

Де у Вінниці поставити авто без порушень

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
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Ç 16 áåðåçíÿ 
àâòîìîá³ë³ ç âó-

ëèöü Â³ííèö³ ïî÷àëè çàáèðàòè 
íà øòðàôìàéäàí÷èê. Òîä³, ï³ä 
«ïðèö³ëîì» â³äåîêàìåð, ìóí³öè-
ïàëüíèé åâàêóàòîð â³äâ³ç ÷îðíèé 
«Ëåêñóñ», ùî áóâ ïðèïàðêîâà-
íèé ç ïîðóøåííÿì íà ïåðåõðåñò³ 
â öåíòð³ ì³ñòà.

Àëå çà äâà ì³ñÿö³ ðîáîòè 
ìóí³öèïàëüíîãî åâàêóàòîðà, 
íà øòðàôìàéäàí÷èê âèâåçëè 
ò³ëüêè äâà àâòîìîá³ë³ — Lexus òà 
Hyundai. Âîä³¿-ïîðóøíèêè çàáè-

ðàþòü ñâî¿ àâòî ðàí³øå, í³æ éîãî 
âñòèãàþòü çàâàíòàæèòè íà ïëàò-
ôîðìó åâàêóàòîðà, ïîÿñíþâàâ êå-
ð³âíèê â³ää³ëó ïàðêóâàííÿ ì³ñü-
êðàäè Ãåííàä³é Áîãóñëàâñüêèé.

Ìàøèíà, ÿêà êîøòóâàëà áþ-
äæåòó 3 ì³ëüéîíè 411 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü, ïðàöþâàëà «â õîëîñòó» — 
ó ì³ñüêó êàçíó íàä³éøëî ò³ëüêè 
595 ãðí ç³ øòðàô³â. ×è çì³íèëàñÿ 
òàêà òåíäåíö³ÿ çà ï³â ðîêó ðîáî-
òè? Àáî ìóí³öèïàëüíèé åâàêóà-
òîð — âñå æ ãðîø³ íà â³òåð?

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ — 
ПЛЮС 3000%

Ï³ñëÿ íàøî¿ ïåðøî¿ ïóáë³êàö³¿, 
ñîöìåðåæ³ çàðÿñí³ëè ïîâ³äîìëåí-

ЗА ПІВ РОКУ ЕВАКУАТОР ЗАБРАВ 
З ВУЛИЦЬ МІСТА 64 АВТОМОБІЛІ
Підсумки  Більше пів року на вулицях 
Вінниці працює муніципальний евакуатор. 
За цей час він забрав 64 автомобілі 
на арештмайданчик. Це багато чи мало? 
Якщо згадати, що в перші два місяці 
роботи було евакуйовано тільки два 
авто, то різниця разюча. Але якщо темп 
робіт буде незмінним, то ціну спецтехніки 
вдасться «відбити» за 50 років!

íÿìè, ùî òî òóò, òî òàì åâàêó-
àòîð çàáðàâ àâòîìîá³ëü. Ó ì³ñü-
êðàä³ â³äçâ³òóâàëè, — ç 16 áå-
ðåçíÿ äî 23 âåðåñíÿ (âêëþ÷íî) 
íà àðåøòìàéäàí÷èê äîñòàâèëè 
64 àâòîìîá³ë³.

Çãàäàºìî, ùî çà äâà ì³ñÿö³ 
ñïåöòðàíñïîðò çàáðàâ ò³ëüêè 
äâà àâòî, ³ òîä³ âèõîäèòü, ùî 
ðåçóëüòàòèâí³ñòü ðîáîòè åâàêó-
àòîðà, çà íàñòóïí³ ÷îòèðè ì³ñÿö³, 
çðîñëà àæ íà 3100%!

Òàêîæ ïîáóòóº äóìêà, ùî åâà-
êóàòîð â³äâîçèòü ò³ëüêè ÂÀÇè, áî 
³íîìàðêè ÷³ïàòè «ëÿ÷íî». Çà îô³-
ö³éíîþ ³íôîðìàö³ºþ, öå íå òàê. 
Íà àðåøòìàéäàí÷èêó íàé÷àñò³-
øå îïèíÿëèñÿ àâòîìîá³ë³ òàêèõ 
ìàðîê: Volkswagen — 9 àâòî; 
Toyota — 8 àâòî; BMW — 6 àâòî; 
Hyundai — 5 àâòî; Ford — 4 àâòî; 
Nissan — 4 àâòî.

Îò ò³ëüêè ÷è çàáðàëè àâòîìîá³-
ë³ ¿õí³ âëàñíèêè, ó ì³ñüêðàä³ íàì 

 Ó Â³ííèö³ áëèçüêî 
äåâ’ÿòè òèñÿ÷ ì³ñöü 
äëÿ ïàðêîâêè. 
Â 2021 ðîö³ 
ñòâîðèëè ùå 
60 ïàðêîì³ñöü Машину пофарбували в чорний колір та нанесли міську 

символіку. Ford Trucks 2533 з платформою та лебідкою 
коштував місту 3,4 млн грн

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334

Íà â³ííèöüêîìó ëåòîâèù³ ñòàð-
òóâàëà ðåêîíñòðóêö³ÿ. Ðîçïî÷àëè 
äåìîíòàæí³ ðîáîòè íà çë³òíî-ïî-
ñàäêîâ³é ñìóç³. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìèëè íà ôåéñáóê-ñòîð³íö³ ãåí-
ï³äðÿäíèêà ðîá³ò «Øëÿõîâîãî 
áóä³âíèöòâà «Àëüòêîì».

— Ïî÷àëèñÿ ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè, 
ÿê³ âêëþ÷àþòü â ñåáå ôðåçåðóâàí-
íÿ ³ñíóþ÷î¿ ñìóãè íà 2 ñàíòèìå-
òðè. Áóäå ïðîâåäåíèé ÷àñòêîâèé 
äåìîíòàæ ïëèò ÏÀÃ 18 (âèêîðèñ-
òîâóþòüñÿ ³ â öèâ³ëüí³é, ³ ó â³é-
ñüêîâ³é àâ³àö³¿). Ïëèòè áóäóòü 
âèéíÿò³, àðìîâàí³ ³ çàáåòîíîâàí³. 
Ïîò³ì áóäå íàíåñåíèé âèð³âíþ-
þ÷èé øàð ç àðìóâàííÿì ñòèê³â 
ïî âñ³é ñìóç³, — ðîçêàçàâ êåð³âíèê 

ïðîåêò³â «Àëüòêîì» Îëåêñàíäð 
Øèëþê.

Äîâæèíà «çë³òêè» — 2,5 ê³ëî-
ìåòðà ³ òàêîþ âîíà çàëèøèòü-
ñÿ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ óñ³õ ðîá³ò. 
À îò øèðèíó ñìóãè çá³ëüøàòü ç 
42 äî 48 ìåòð³â.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíà ðå-
êîíñòðóêö³ÿ îñíîâíî¿ ðóëüîâî¿ 
äîð³æêè ³ ïåðîíó. Òàêîæ ï³ñëÿ 
çàê³í÷åííÿ ðîá³ò áóäå âñòàíîâ-
ëåíå íîâå ñâ³òëîñèãíàëüíå îá-
ëàäíàííÿ òà ìåòåîîáëàäíàííÿ. 
Ïåðøèé åòàï ðîá³ò ïëàíóºòüñÿ 
âèêîíàòè äî ê³íöÿ 2022 ðîêó. 
Òîáòî, äî öüîãî ÷àñó ëåòîâèùå 
áóäå çàêðèòå.

Ðàí³øå, íàãàäàºìî, äåðæàâà ïå-
ðåðàõóâàëà 135 ç 604 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü, ÿê³ áóëè îá³öÿí³ íà ðå-

êîíñòðóêö³þ ëåòîâèùà.
Ïðè öüîìó çàãàëüíà ö³íà ðåêîí-

ñòðóêö³¿ çë³òêè — 896 ì³ëüéîí³â 
875 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ñàìå íà òàêó 
âàðò³ñòü ïîãîäèâñÿ ãåíï³äðÿä-
íèê — ìàð³óïîëüñüêà êîìïàí³ÿ 
«Øëÿõîâå áóä³âíèöòâî «Àëü-
òêîì», ÿêà ðàí³øå áóäóâàëà àå-
ðîïîðòè äëÿ Äîíåöüêà òà Ëüâîâà.

Îäíî÷àñíî ç³ çë³òíî-ïîñàäêî-
âîþ ñìóãîþ áóäå ïåðåáóäîâà àå-
ðîâîêçàëó. Ïðîïîíîâàíèé ðîçì³ð 
ïðèì³ùåíü — 11 òèñÿ÷ êâ. ìåòð³â 
òà áóäå ñêëàäàòèñÿ ç âíóòð³øíüî¿ 
òà ì³æíàðîäíî¿ çîíè àâ³àñïîëó-
÷åííÿ, ïðî ùî éäåòüñÿ íà ñàéò³ 
ðîçðîáíèêà ïðîåêòó «ÓÂÒ Ãðóï».

— Ì³ñüêà ðàäà âçÿëà íà ñåáå 
çîáîâ’ÿçàííÿ ïðîô³íàíñóâàòè 
ö³ ðîáîòè. Ó êðåäèò îòðèìàëè 

Реконструкція аеропорту стартувала з демонтажу

300 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Íàðàç³ 
äîïðàöüîâóºòüñÿ ïðîåêòíî-êî-
øòîðèñíà äîêóìåíòàö³ÿ ³ áóäå-
ìî îãîëîøóâàòè òåíäåð. Áî ³äåÿ 
òàêà — ìè çäàºìî â åêñïëóàòàö³þ 

ïåðøó ÷åðãó çë³òíî-ïîñàäêîâî¿ 
ñìóãè ³ ïåðøó ÷åðãó ðåêîíñòðó-
éîâàíîãî àåðîâîêçàëó, — ãîâîðèâ 
ðàí³øå äèðåêòîð àåðîïîðòó «Â³-
ííèöÿ» Âîëîäèìèð Í³öåíêî.

Щоб укріпити злітно-посадкову смугу, її треба частково 
зруйнувати. Робітники фірми-підрядника «Альтком» зрізають 
два сантиметри товщини існуючої злітки
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Ó ì³ñüêðàä ³ 
ïðåäñòàâèëè ïðî-
åêò ð³øåííÿ «Ïðî 

çàòâåðäæåííÿ Ïðàâèë ïàðêóâàííÿ 
íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ãðîìàäè». Çàóâàæåííÿ â³ä ãðîìà-
äÿí ïðèéìàòèìóòü äî 20 æîâòíÿ.

Ö³ Ïðàâèëà º îñíîâîþ äëÿ ºäè-
íîãî ïîðÿäêó îðãàí³çàö³¿ ïàðêó-
âàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Ä³ÿ 
ïîðÿäêó ïîøèðþºòüñÿ ³ íà âëàñ-
íèê³â ÒÇ, ³ íà îïåðàòîð³â, ÿê³ 
áóäóòü îï³êóâàòèñÿ ïàðêîâêàìè. 
Îñòàíí³õ îáèðàòèìóòü íà êîí-
êóðñ³, ÿêèé áóäå ïðîâîäèòè âè-
êîíêîì ì³ñüêðàäè.

ВИКОНКОМ — ВСЬОМУ 
ГОЛОВА

Òàê, íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ãðîìàäè ïåðåäáà÷àºòü-
ñÿ ñòâîðèòè ìåðåæó ìàéäàí÷è-
ê³â äëÿ ïëàòíî¿ ïàðêîâêè. Âîíè 
ìîæóòü áóòè íàçåìíèìè, ï³äçåì-
íèìè, áàãàòîð³âíåâèìè. Íà íèõ 
îáîâ’ÿçêîâî ìàþòü áóòè àâòîìà-
òè÷í³ â’¿çí³ òà âè¿çí³ ñòàö³îíàðí³ 
òåðì³íàëè. Ðîçì³ð ïëàòè çà ïàð-
êîâêó âñòàíîâëþºòüñÿ ð³øåííÿì 
âèêîíêîìó ì³ñüêðàäè.

À ùå âèêîíêîì ì³ñüêðàäè çìî-
æå çàòâåðäæóâàòè ãðàô³ê ðîáîòè 
ïëàòíèõ ìàéäàí÷èê³â;

óêëàäàòè ç îïåðàòîðàìè ïàð-
êîâîê äîãîâîðè íà âèêîðèñòàí-
íÿ çåìë³ ï³ä ïëàòí³ ìàéäàí÷èêè; 
êîíòðîëþâàòè, êîîðäèíóâàòè ³ 
óçãîäæóâàòè ïîäàëüøó ðîáîòó 
îïåðàòîð³â ïàðêîâîê; äàâàòè 
äîçâ³ë íà âïðîâàäæåííÿ àâòî-
ìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè êîíòðîëþ 
îïëàòè ïîñëóã ç ïàðêóâàííÿ.

Ïðè öüîìó íà ïëàòíèõ ïàðêîâ-
êàõ ä³ÿòèìóòü ³ ï³ëüãè. Íàïðè-
êëàä, ïðàâî áåçîïëàòíîãî ïàðêó-
âàííÿ îòðèìàº ñïåö³àëüíèé àâòî-
òðàíñïîðò (ÌÂÑ, ÄÑÍÑ, øâèäêà, 
àâàð³éí³ ñëóæáè), ÿêèé âèêîíóº 
ïðÿì³ ñëóæáîâ³ îáîâ’ÿçêè.

Òàêîæ ìîæóòü íå ïëàòèòè 
çà ïàðêîâêó âîä³¿ ç ³íâàë³äí³ñòþ 
òà âîä³¿, ÿê³ ïåðåâîçÿòü ëþäåé ç 
³íâàë³äí³ñòþ. Äîäàòêîâ³ êàòåãîð³¿ 
âîä³¿â, ÿêèì ìîæóòü çàïðîâàäèòè 
ïîä³áíó ï³ëüãó, óõâàëþº ñâî¿ì ð³-
øåííÿì âèêîíêîì ì³ñüêî¿ ðàäè.

Áà á³ëüøå, çà ïàðêîâêó ìîæíà 
áóäå íå ïëàòèòè, ÿêùî îïåðàòîð 
ìàéäàí÷èêà íå çàáåçïå÷èâ êîðåê-
òíó ðîáîòó òåõí³÷íèõ ïðèñòðî¿â 
äëÿ çáîðó ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ 
ïàðêîâêîþ.

НОВІ ЗАБОРОНИ
Ïîðÿäîê, ÿêèé ðîçðîáèëè 

â ì³ñüêðàä³, ñòîñóºòüñÿ íå ò³ëü-
êè ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ. Ïðî-
åêò ð³øåííÿ, çà ïîÿñíåííÿìè 
÷èíîâíèê³â, ï³äãîòóâàëè çàäëÿ 
âïðîâàäæåííÿ «öèâ³ë³çîâàíî¿ 

ВІД 5 ДО 20 ГРИВЕНЬ ЗА ГОДИНУ. 
ЗА ПАРКОВКУ ТРЕБА БУДЕ ПЛАТИТИ
Розробили механізм  До 20 жовтня 
у мерії приймають зауваження до проекту 
Правил паркування. Вони, зокрема, 
передбачають платні парковки на вулицях 
міста. Виконком буде затверджувати 
тарифи, операторів майданчика та графік 
їх роботи. А ще категорії водіїв, для яких 
паркування буде безоплатним

ó ïîäâ³ð’ÿõ æèòëîâèõ áóäèíê³â;
çàáîðîíåíî îáëàøòîâóâàòè 

ìàéäàí÷èêè äëÿ ïàðêóâàííÿ 
íà òðîòóàðàõ ³ âåëîäîð³æêàõ;

íå ìîæíà ðîçì³ùóâàòè ìàéäàí-
÷èêè äëÿ ïàðêóâàííÿ íà âóëèöÿõ 
ç äâîìà ñìóãàìè ðóõó, øèðèíîþ 
ìåíøå í³æ 6 ìåòð³â;

çàáîðîíÿºòüñÿ ïàðêóâàííÿ 
òðàíñïîðòó â ì³ñöÿõ ïðîâåäåííÿ 
ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íèõ òà ³íøèõ 
ìàñîâèõ çàõîä³â;

íà ìàéäàí÷èêàõ äëÿ ïëàòíîãî 
ïàðêóâàííÿ íå ìîæíà ñòàâèòè 
ñâîº àâòî áåçîïëàòíî íà òåð-
ì³í á³ëüøå í³æ 10 õâèëèí. Âè-
íÿòîê — ñïåö³àëüíî îáëàäíàí³ 

ìàéäàí÷èêè, îáëàäíàí³ àâòîìà-
òè÷íèìè òåðì³íàëàìè, äå îïëàòà 
â³äáóâàºòüñÿ ï³ä ÷àñ âè¿çäó.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðè-
éìàþòüñÿ ðîçðîáíèêîì ðåãóëÿ-
òîðíîãî àêòà — äåïàðòàìåíòîì 
åíåðãåòèêè, òðàíñïîðòó òà çâ'ÿçêó 
ì³ñüêî¿ ðàäè äî 17.00 ãîäèíè 
20 æîâòíÿ 2021 ðîêó íà ïîøòî-
âó òà åëåêòðîííó àäðåñó äåïàð-
òàìåíòó åíåðãåòèêè, òðàíñïîðòó 
òà çâ'ÿçêó ì³ñüêî¿ ðàäè: 21050, ì. 
Â³ííèöÿ, âóë. Ñîáîðíà, 59, Äå-
ïàðòàìåíò åíåðãåòèêè, òðàíñïîð-
òó òà çâ'ÿçêó Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, êàá. ¹ 1000; e-mail: dtz@
vmr.gov.ua

Варто зауважити, що Правила 
паркування затверджують меха-
нізм і саме поняття платне пар-
кування, але не вказують, в яких 
мікрорайонах Вінниці його будуть 
робити. Тим не менш відомо, 
що платні автостоянки можуть 
з’явитися на Замості.
Компанія «А+С Україна» розро-
била Концепцію організації пар-
кування у районі Замостя. У до-
кументі вказали режими платного 
паркування, які можуть діяти з 
8.00 до 20.00.
Зона 1. Райони з найбільш пере-
вантаженими стоянками. Про-
спект Коцюбинського. Запропо-

нована ціна: 20 гривень за годину, 
120 гривень — абонемент на добу, 
1900 гривень — абонемент на мі-
сяць.
Зона 2. Вулиці поблизу ринків 
та вокзалу. Це прилеглі до Цен-
трального ринку частини вулиць 
Тімірязєва, Некрасова, Шмідта, 
та частини Батозької, вулиці біля 
Привокзального ринку і При-
вокзальної площі. Рекомендо-
вана ціна: 15 гривень за годину, 
100 гривень — абонемент на добу, 
місячний абонемент — 1600 грн.
Зона 3. Інші вулиці, де періодич-
но виникають проблеми з дефі-
цитом стоянки. Це вулиці Коро-

ленка, Тімірязєва, Шмідта, Ост-
розького, Некрасова, Верхарна, 
які не прилягають безпосередньо 
до Центрального ринку, але які є 
запаркованими у найбільш по-
пулярні дні роботи ринку (субота 
і неділя). Пропонована вартість: 
10 гривень за годину, 65 гри-
вень — абонемент на добу, місяч-
ний абонемент — 1100 гривень. 
Також рекомендовано включити 
до Зони 3 вулиці Замостянську і 
проспект Коцюбинського від пло-
щі Перемоги до готелю «Півден-
ний Буг».
Зона 4. Решта території Замостя — 
безкоштовне паркування.

Де можуть зробити плату за паркування?
Плата за парковку на вулиці 
не новина для України. Зокрема, 
на цьому заробляють Київ, Хар-
ків, Одеса, Львів, Хмельницький, 
Тернопіль, Чернівці тощо.
Так, наприклад, в столиці ву-
лична парковка коштує від 5 грн 
(спальні райони) до 35 грн за го-
дину (в центрі Києва).
Платити за перебування тран-
спортного засобу на паркуваль-
ному місці необхідно в буд-
ні дні з 08.00 до 22.00. При 
цьому платити за паркування 
з 22.01 до 7.59 не потрібно. 
Оплата винятково безготівко-
ва, через електронні додатки та 

SMS-повідомлення.
Штраф за неоплачену пар-
ковку — 20-кратний розмір 
години паркування або від 
100 до 700 грн, залежно від 
зони паркування.
А от, наприклад, в Тернополі ви-
значено 14 місць для платного 
паркування. Переважна біль-
шість з автостоянок розташова-
ні у центрі. Загалом, є 399 місць 
для паркування. Вартість годи-
ни — 12 грн. Всіма платними 
парковками завідують приватні 
підприємці. Про це свідчить ін-
формація, опублікована на сайті 
Тернопільської міськради.

Як діє платна автостоянка в інших містах

У Києві платять від 5 до 35 грн за годину. Найбільша ціна за парковку на вулицях в центрі 
столиці

êîìôîðòíî¿ ñèñòåìè ïàðêóâàí-
íÿ» òà «ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ äî-
òðèìàííÿ ïðàâèë ïàðêóâàííÿ 
â ì³ñò³».

Òàê, íàïðèêëàä, ìîæóòü çà-
ñòîñîâóâàòè àíòèïàðêóâàëüí³ 
ñòîâï÷èêè, ùîá óíåìîæëèâèòè 
ñòèõ³éíå ïàðêóâàííÿ íà òðî-

òóàðàõ, ïëîùàõ, âåëîäîð³æêàõ, 
ãàçîíàõ, äèòÿ÷èõ òà ñïîðòèâíèõ 
ìàéäàí÷èêàõ; ïî êðàþ ïðî¿æäæî¿ 
÷àñòèíè ³ ó ï³øîõ³äíèõ, ïàðêîâèõ 
çîíàõ.

Òàêîæ ïðàâèëàìè ïàðêóâàííÿ 
çàïðîâàäæóºòüñÿ ðÿä çàáîðîí:

íå ìîæíà ñòàâèòè âàíòàæí³ 
òðàíñïîðòí³ çàñîáè òà àâòîáóñè 

Íà ïàðêîâêàõ 
ä³ÿòèìóòü ï³ëüãè. 
Ïðàâî áåçîïëàòíîãî 
ïàðêóâàííÿ îòðèìàº 
ñïåö³àëüíèé 
àâòîòðàíñïîðò, 
íàïðèêëàä, øâèäêà

20 грн за годину 9,28%
15 грн за годину 8,86%
10 грн за годину 24,47%
5 грн за годину 24,89%

Який тариф за парковку для вас 
є прийнятним?

Не готовий (-ва) платити за парковку 
на вулиці 32,49%

Всього голосів: 237
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МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
ОЛЬГА БОБРУСЬ,
RIA, (095)1039671

²ñòîð³þ ïðî òå, ùî â³ííè÷àíèí 
âðÿòóâàâ ÷îòèðüîõ ëþäåé, ñòàâøè 
äîíîðîì íèðîê, ïå÷³íêè ³ ñåðöÿ, 
÷óëè, ìàáóòü, âæå âñ³. Äëÿ â³ò÷èç-
íÿíî¿ ìåäèöèíè öå âàæëèâà ïî-
ä³ÿ, à â ìåæàõ Â³ííèö³ òà îáëàñò³, 
öå âèïàäîê, ùî íå ìàº àíàëîã³â.

Ïî-ïåðøå, öå âïåðøå, êîëè 
ó íàøîìó ðåã³îí³ îô³ö³éíî êîí-
ñòàòóâàëè ñìåðòü ãîëîâíîãî ìîçêó. 
Ïî-äðóãå, âïåðøå, êîëè ó ïàö³-
ºíòà âèëó÷èëè äîíîðñüê³ îðãàíè. 
Ïî-òðåòº, âïåðøå, êîëè ¿õ òðàí-
ñïëàíòóâàëè ðåöèï³ºíòàì, òà ùå é 
óñ³ óñï³øíî. Òà ïðî âñå é ïî ÷åðç³.

ШАНСІВ ВИЖИТИ НЕ БУЛО
Óñå ïî÷àëîñÿ â í³÷ ç 25 íà 26 âå-

ðåñíÿ, êîëè äî â³ää³ëåííÿ àíåñ-
òåç³îëîã³¿ ç ë³æêàìè ³íòåíñèâíî¿ 
òåðàï³¿ ë³êàðí³ ³ìåí³ Þùåíêà 

ïðèâåçëè 37-ð³÷íîãî ïàö³ºíòà. 
×îëîâ³ê ìàâ ïðîíèêàþ÷ó ÷åðåï-
íî-ìîçêîâó òðàâìó, ñèëüíî ïî-
ñòðàæäàâ ãîëîâíèé ìîçîê. ×è íå ç 
êîæíîþ ãîäèíîþ ñòàí ÷îëîâ³êà 
ïîã³ðøóâàâñÿ. Âðåøò³, öå ïðè-
çâåëî äî çàãèáåë³ ìîçêó (ñìåðòü 
ìîçêó — ïîâíà ³ íåçâîðîòíà âòðà-
òà ãîëîâíèì ìîçêîì ëþäèíè âñ³õ 
éîãî ôóíêö³é, ùî ðåºñòðóºòüñÿ 
íà ôîí³ ïðàöþþ÷îãî ñåðöÿ òà 
ïðèìóñîâî¿ âåíòèëÿö³¿ ëåãåíü). 
Ñìåðòü öüîãî îðãàíó êîíñòàòóâàâ 
çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿ Îëåã Áîðî-
äåíêî. Ó Â³ííèö³ öÿ ïðîöåäóðà 
â³äáóëàñÿ âïåðøå.

— Ïàö³ºíò äîâîë³ ìîëîäèé, 
óñ³ éîãî îðãàíè áóëè çäîðîâè-
ìè, òîìó ï³ñëÿ êîíñòàòàö³¿ ñìåðò³ 
ãîëîâíîãî ìîçêó ÿ ìàâ ðîçìîâó 
ç éîãî ðîäè÷àìè. ß ïîÿñíèâ ¿ì, 
ùî ïåðñïåêòèâ íà âèæèâàííÿ â ¿õ 
áëèçüêîãî íåìàº, ïðîòå âîíè ìî-
æóòü ïîãîäèòèñÿ íà òå, ùîá éîãî 
îðãàíè ïåðåñàäèëè ³íøèì ëþäÿì, 

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Щороку в Україні донорського ор-
гану потребують приблизно п'ять 
тисяч людей. Найбільший попит 
на нирки — до 2,5 тисячі орга-
нів на рік. Трансплантують також 
печінку, серце, легені, підшлун-
кову, кістковий мозок. В Україні 
довгий час не могли виконувати 
такі складні операції. Однак від 
2019 року запрацювало законо-
давство, яке дозволило українцям 
ставати донорами посмертно.
Для того, аби трансплантувати 
орган, потрібно пройти декіль-
ка досліджень. На операції пови-
нні бути хірург, трансплантолог, 
анестезіолог, медсестри. Це дуже 
складний технологічний процес, 

де важлива швидкість. Для того, 
аби трансплантувати серце, у ме-
диків є максимум чотири години, 
нирку — доба.
Донором може бути повнолітня 
людина, яка дала на це згоду. 
Планується, що цьогоріч дати зго-
ду можна буде у додатку «Дія». 
Також є намір ввести такий пункт у 
водійські права. У випадку рапто-
вої смерті згоду можуть дати ваші 
родичі.
Якщо лікарі констатують смерть 
мозку, втім вирішать, що органи 
придатні для донорства — вони 
можуть сконтактувати з тран-
сплант-координатором, який 
питатиме дозволу у родини.

Живим донором анатомічних ма-
теріалів (органи або їхні частини, 
тканини, анатомічні утворення, 
клітини тощо) може бути лише 
повнолітня дієздатна фізична 
особа. Але є винятки. Наприклад, 
неповнолітня людина може стати 
донором за певних умов:
 відсутній повнолітній дієздат-
ний сумісний донор за результа-
тами медичних показань;
 реципієнт є повнорідним бра-
том або повнорідною сестрою 
донора;
 трансплантація здійснюється 
для збереження життя реципієнта;
 відсутні заперечення з боку 
донора;

 вилучення гемопоетичних 
стовбурових клітин погоджене 
зі спеціалізованою державною 
установою — «Українським цен-
тром трансплант-координації».
У цьому випадку неповнолітнього 
донора має супроводжувати його 
представник чи представниця.
За життя ви можете віддавати ор-
гани лише родичам. Всім іншим 
— лише за умови перехресного 
донорства. Виняток — стовбурові 
клітини. Їх можна пересаджувати 
й від донорів, які не є членами 
сім’ї реципієнта.
Заборонено пересаджувати ор-
гани абощо від деяких категорій 
людей:

 від тих, хто перебуває у 
в’язниці;
 від іноземців та осіб без гро-
мадянства, які незаконно пере-
бувають в Україні;
 від пацієнтів із тяжкими пси-
хічними розладами;
 від людей із захворюваннями, 
що можуть передатися реципієн-
ту органа або нашкодити його/
її здоров’ю, крім випадків наяв-
ності поінформованої згоди цієї 
людини;
 від тих, хто раніше надавав ор-
ган або частину органа для тран-
сплантації (крім гемопоетичних 
стовбурових клітин);
 від вагітних.

Як стати донором органів

З ВАЖЛИВИХ ОРГАНІВ У ЧОЛОВІКА 
Смерть — не кінець  Рідним 
сказали, що він не виживе, але його 
органи можуть врятувати одразу 
кількох важкохворих пацієнтів, якщо 
він стане донором. Лікарі отримали 
згоду. Вінничанин помер, а його нирки, 
печінка та серце подарували другий шанс 
на повноцінне життя чотирьом дівчатам. 
Як усе відбувалося?

ДУМКИ ВІННИЧАН 

Anastasiya Zaharchuk
Погодилась би. Але також є своє «але», тепер навіть за можливості  врятувати 
людину, це можуть не робити на всі 100%, а так вмер, то й розберемо одразу на 
органи.

Светлана Рулько
Не знаю, чи дала б згоду. Якби знати точно, що той орган дістанеться комусь із 
черги, а не тому, хто більше заплатить лікарю (поза чергою багатієві якому-небудь). 

Сергей Сеник
Після такого дозволу в Україні більшість травмованих будуть розщеплені на органи, 
а рідним скажуть, що був дуже важкий і смертельний випадок. Ніхто не буде 
намагатись врятувати життя, а навпаки все для наживи. У нас не того сорту люди - 
у нас завжди своя хата з краю. Ще й до цього всього в країні бардак і корупція.

Подобається   Відповісти   Написати Подобається   Відповісти   Написати

Подобається   Відповісти   Написати

25

. 38

Василь Слободинський
Я б погодився. Мені вже буде все-одно, а от іншій людині мій орган може бути 
важливим для життя. 

Подобається   Відповісти   Написати

205

82

³ ùî âîíè ìîæóòü âðÿòóâàòè ê³ëü-
êà æèòò³â. Âîíè ïîãîäèëèñÿ, — 
ðîçïîâ³äàº Îëåã Áîðîäåíêî.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðêè ë³êàð-
í³ ³ìåí³ Þùåíêà Ñîô³¿ Êó÷åðóê, 
äî êîíñòàòàö³¿ ñìåðò³ ãîëîâíî-
ãî ìîçêó ïàö³ºíòà, ðîçìîâ ïðî 
äîíîðñòâî éîãî îðãàí³â âåñòèñÿ 
íå ìîæå. Ó ÿêîìó á ñòàí³ ïàö³ºíò 
íå íàä³éøîâ äî ë³êàðí³, ïåðøî-
÷åðãîâå çàâäàííÿ — âðÿòóâàòè 
éîãî, à íå ïîòåíö³éíèõ ðåöèï³ºí-
ò³â. Ëèøå ïîò³ì ìîæíà ãîâîðèòè 
ïðî äîíîðñòâî.

— Áàãàòî ðîäè÷³â â³äìîâëÿþòü-
ñÿ äàâàòè äîçâ³ë íà òðàíñïëàí-
òàö³þ îðãàí³â: õòîñü íå â³ðèòü, 
ùî ëþäèíó íå ìîæíà âðÿòóâàòè, 

Під час вилучення донорських органів вінничанина. Фото надані медиками лікарні 
імені Ющенка

à õòîñü ïðîñòî íå äîâ³ðÿº, — ïî-
ÿñíþº Ñîô³ÿ Êó÷åðóê. — Êîëè 
äîçâ³ë º, òî â³äîìîñò³ ïðî ïà-
ö³ºíòà âíîñÿòüñÿ â ðåºñòð, ùîá 
âèçíà÷èòè, ÷è ï³äõîäÿòü êîìóñü 
éîãî îðãàíè. Ëèøå ï³ñëÿ öüîãî 
ñïåö³àëüíî íàâ÷åí³ ë³êàð³ ìîæóòü 
¿õ âèëó÷àòè. Ñõîæó íà íàøó ñè-
òóàö³þ ìîæíà çóñòð³òè íå ÷àñ-
òî: ó ëþäèíè âñ³ îðãàíè çäîðî-
â³, ïîãîäèëèñÿ óñ³ éîãî ðîäè÷³, 
çíàéøëè ÷îòèðüîõ ðåöèï³ºíò³â ³ 
óñ³ì ¿ì óñï³øíî òðàíñïëàíòóâàëè 
íèðêè, ïå÷³íêó òà ñåðöå.

«ЦЕ СУМНА ІСТОРІЯ»
²ñòîð³ÿ ñàìå ç îñòàíí³ì æèò-

òºâîâàæëèâèìè îðãàíîì âè-

êëèêàëà ñïðàâæí³é ðåçîíàíñ 
ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ òà ÇÌ². 
Ç³ ñòîðîíè öå íàãàäóâàëî ãîëë³-
âóäñüêó ãîñòðîñþæåòíó ñòð³÷êó: 
ó â³âòîðîê, 28 âåðåñíÿ, ìàéäàí-
÷èê ïåðåä â³ííèöüêèì ìåäè÷íèì 
êîëåäæåì í³ ç òîãî í³ ç ñüîãî 
îòî÷óþòü ïîë³öåéñüê³, íåâäîâç³ 
òóäè ïðèçåìëÿºòüñÿ ãåë³êîïòåð, 
à çà ê³ëüêà õâèëèí ïðè¿æäæàº 
øâèäêà, çâ³äêè âèá³ãàº ë³êàð ç 
áîêñîì, â ÿêîìó «á’ºòüñÿ» ñåðöå 
ëþäèíè, ÿêà ô³çè÷íî âæå ïîìåð-
ëà. Ë³êàð çàñòðèáóº ó âåðòîë³ò òà 
ðóøàº ó íåâ³äîìîìó ïðèñóòí³ì 
íàïðÿìêó.

Íàñïðàâä³ æ, ïðèãîòóâàííÿ 
äî çàáîðó îðãàí³â ïî÷àëè âåñòèñÿ 
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У Вінниці вже є чимало тих, хто 
власним прикладом доводить, що 
після трансплантації життя про-
довжується, що донорські органи 
приживаються і стають повноцін-
ною частиною їх власного орга-
низму. Однією з таких є Катерина 
Кравець, яка понад чотири роки 
живе з серцем білоруса, який за-
гинув в автокатастрофі.
— В Україні тоді не проводили 
таких операцій, тому пересадку 
мені робили у Білорусі. Я була 

147 у черзі на транспланта-
цію, мені говорили, що можуть 
не встигнути, у мене було мало 
часу. Давали максимум місяць. 
Я хотіла, щоб це все вже закін-
чилося, не хотіла більше мучи-
тись, — розповідає Катерина Кра-
вець. — Через те, що я мала пільги 
і не знайшлося білоруса, якому 
потрібне було серце із третьою 
позитивною групою крові, воно 
дісталося мені. Це — диво. Я би й 
сама хотіла стати доноркою крові, 

але не можу, адже я рецепієнтка.
Катерина говорить, що можли-
вість проводити трансплантації 
органів всередині країни, є важ-
ливим кроком у розвитку вітчиз-
няної медицини. На її думку, якби 
кілька років тому ця процедура 
була доступною в Україні, їй, як 
і багатьом іншим рецепієнтам, 
було б простіше знайти і переса-
дити донорські органи. Крім того, 
вартість операції була б набагато 
меншою.

Живе з серцем білоруса

Ми поспілкувалися на тему тран-
сплантації та донорства органів 
з вінницькими священниками 
різних конфесій: Православної 
церкву України, Української пра-
вославної церкви (Московського 
патріархату), Греко-католицької 
церкви, Християнської церкви 
протестантського напрямку по-
вного Євангелія та Римо-като-
лицької церкви. 
За словами священника Спасо-
Преображенського кафедраль-
ного собору протоієрея Віталія 
Голоскевича, кожен повинен сам 
прийняти рішення, чи давати зго-
ду після своєї смерті використо-
вувати свої органи. Це може бути 
лише добровільне рішення.
— Потрібно мати велике серце в 
духовному розумінні, щоб до-
зволити використовувати свої 
органи для того, щоб жили інші 
люди, коли ти вже не будеш 
жити, — зазначив протоієрей Ві-
талій Голоскевич. – Мені здаєть-
ся, що близьким людям, в яких 
загинули рідні в молодому віці, 
це буде в певній мірі втіхою. Вони 
будуть знати, ще серце або ін-
ший орган продовжує жити. Це в 
якійсь мірі є певний зв’язок. Для 
когось це буде розрадою.
Отець Володимир Пучков, 
прес-секретар вінницької єпар-
хії УПЦ, розказав, що власне до 
трансплантації якогось офіцій-
ного ставлення у церкви немає, 
оскільки до категорій віри і спа-
сіння трансплантація відношення 
не має.
— Це — один з напрямів медици-
ни, а завдання медицини — до-

помагати людям. Тому і стави-
мось ми до неї як до будь-якого 
напряму медицини. Не більше, 
— зазначає отець Володимир.
Отець Григорій Рогацький, насто-
ятель Парафії Покрова Пресвятої 
Богородиці зазначає, що донор-
ство органів — це дуже шляхетна 
справа і церква заохочує до цього 
всіх людей доброї волі. 
— Найважливіше, щоб були збе-
режені всі критерії, які забезпе-
чують гідність, стоять на сторожі 
моральних цінностей та не шко-
дять життю та здоров’ю потен-
ційного донора. Тобто людина 
повинна добровільно і свідомо 
прийняти рішення про те, що 
готова посмертно віддати свої 
органи тим, хто потребує пере-
садки, і  засвідчити це офіційно 
чи родичі. Це прояв любові до 
ближнього, турбота про те, щоб 
дати комусь шанс жити, — каже 
отець Григорій.
Старший пастор Християнської 
церкви повного Євангелія «Ран-
кова Зірка» Олександр Парфенюк 
говорить, що донорство органів 
або згода на трансплантацію — це 
особисте рішення людини. 
— Питання ставлення церкви до 
трансплантації є складним питан-
ням. Священна Біблія нам не дає 
чіткої відповіді. Зокрема в Слові 
Божому ми не знаходимо прямих 
вказівок, що Бог дозволяє чи не 
дозволяє віддавати свої органи 
після смерті іншій людині. На-
томість ми можемо прочитати 
в Євангелії від Іоанна глава 15 
вірш 13 наступні слова: «Немає 
більшої любові, коли людина 

своє життя покладе за друга». 
Іншими словами ми розуміємо, 
що хто положить душу свою ради 
ближнього, той показує найвищу 
міру любові. А що може бути кра-
щим проявом любові для ближ-
нього, як не допомогти врятувати 
життя. Тому що трансплантація, 
це однозначно рятування життя, 
— зазначає пастор Олександр. — 
Особисто я дав би згоду на до-
норство своїх органів після моєї 
смерті. 
Про ставлення Римо-Католицької 
церкви до трансплантації розпо-
вів колишній настоятель костелу 
Діви Марії отець Костянтин Мо-
розов.
Загально Католицька церква ста-
виться схвально до транспланта-
ції, бо вона спрямована на по-
рятунок життя, яке є даром Бога.
— Але не в усіх випадках тран-
сплантація є морально доброю. Є 
великою несправедливістю вби-
вати одну людину, щоб взяти в 
неї органи для трансплантації. І 
церква однозначно засуджує тор-
гівлю людьми в цих цілях. Навіть 
якщо людина сама б добровільно 
погодилась віддати своє серце, 
щоб зробити трансплантацію для 
іншої, то навіть найшляхетніші 
наміри не оправдали би це фак-
тичне самогубство. Інша справа, 
коли йдеться про трансплантацію 
після смерті, вона морально до-
зволена, — пояснює отець Кос-
тянтин.
Прочитати повні відповіді свя-
щенників можете на нашому 
сайті за посиланням http://surl.
li/aitdw

Як церква ставиться до донорства органів?

Операції з трансплантації у на-
шій країні стали реальністю з 
2019-го, коли чинності набув 
закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо застосування 
трансплантації анатомічних мате-
ріалів людині». Саме його поло-
ження регулюють трансплантацію 
органів від померлої людини.
Наразі подібні операції активно 
проводять у Києві та Львові. Про-
те незабаром до цього переліку 
приєднається й Вінницька облас-
на клінічна лікарня імені Пиро-

гова. У керівництві медзакладу 
говорять, що вже впритул піді-
йшли до цього моменту.
— Спочатку це будуть нирки та 
серце, але згодом працювати-
мемо з усіма органами, — роз-
повідає заступник директора з 
організації хірургічної допомоги 
лікарні імені Пирогова Ярослав 
Хребтій. — Перший час будемо 
працювати з підтримкою київ-
ських фахівців. Потім самостійно. 
Боюся наврочити, але, можливо, 
першу таку операцію проведемо 
до кінця цього року.

У Вінниці будуть робити такі операції

ПРАЦЮВАЛО ЛИШЕ СЕРЦЕ
ùå ç ïîíåä³ëêà, 27 âåðåñíÿ, êîëè 
ë³êàð³ îòðèìàëè äîçâ³ë íà òðàí-
ñïëàíòàö³þ. Ðåàí³ìàö³éí³ çàõî-
äè ç ï³äòðèìêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ 
â³ííè÷àíèíà ïðîäîâæóâàëèñÿ. 
Ðàçîì ³ç òèì, òðè ñïåö³àëüíî íà-
â÷åí³ áðèãàäè ñòîëè÷íèõ ìåäèê³â 
ãîòóâàëèñÿ âèðóøàòè äî Â³ííèö³.

Óðîëîãè ç êë³í³êè «Îõìàòäèò» 
¿õàëè çà äîíîðñüêèìè íèðêàìè 
äëÿ ä³â÷àòîê 12 òà 17 ðîê³â. Õ³-
ðóðãè ç êë³í³êè «Îáåð³ã» çà ïå÷³í-
êîþ äëÿ 17-ð³÷íî¿ ïàö³ºíòêè, ÿêà 
âæå ê³ëüêà òèæí³â çíàõîäèëàñÿ 
ó êðèòè÷íîìó ñòàí³ â ðåàí³ìàö³¿. 
Ë³êàð³ ²íñòèòóòó ñåðöÿ íà ÷îë³ 

ç â³äîìèì êàðä³îõ³ðóðãîì Áî-
ðèñîì Òîäóðîâèì — çà ñåðöåì. 
Ó öåé æå ÷àñ ð³äí³ â³ííè÷àíèíà 
ïðîùàëèñÿ ç íèì ó ðåàí³ìàö³¿.

— ß íå áóâ òîä³, êîëè âîíè çà-
õîäèëè äî ïàö³ºíòà ïîïðîùàòèñÿ. 
Âîíè âîñòàííº áà÷èëè áëèçüêó 
ëþäèíó æèâîþ, ³ ðîçóì³ëè öå, — 
ãîâîðèòü Îëåã Áîðîäåíêî. — Àí³ 
ñàìîñò³éíîãî äèõàííÿ, àí³ ñâ³äî-
ìîñò³ ïàö³ºíò íå ìàâ. Ç óñ³õ âàæ-
ëèâèõ îðãàí³â ó íüîãî ïðàöþâàëî 
ëèøå ñåðöå. Öå ñóìíà ³ñòîð³ÿ. 
Íå ëèøå äëÿ ð³äíèõ, àëå é äëÿ 
ë³êàð³â, ÿê³ ïðîïóñòèëè ³ñòîð³þ 
êð³çü ñåáå.

ЧЕКАЮТЬ ДОНОРСЬКИХ 
ОРГАНІВ

Âèëó÷àòè îðãàíè ðîçïî÷àëè 
î 10.22 ðàíêó â³âòîðêà. Íåâäî-
âç³ íèðêè ³ ïå÷³íêó ìàøèíîþ 
³ç ñóïðîâîäîì ïîë³ö³¿ òðàí-
ñïîðòóâàëè ó Êè¿â. Ó âèïàäêó 
³ç ñåðöåì, â³ä ìîìåíòó âèëó÷åí-
íÿ ó äîíîðà äî ìîìåíòó ïåðå-
ñàäêè ðåö³ï³ºíòö³ ë³êàð³ ìàëè 
ëèøå 3,5 ãîäèíè. Òîìó á³ãîì. 
Òîìó ãåë³êîïòåð.

Îëåã Áîðîäåíêî ðîçïîâ³â, ùî 
ï³ä ÷àñ âèëó÷åííÿ îðãàí³â â³ííè-
÷àíèíà, ó ñòîëèö³ âæå àêòèâíî 
ãîòóâàëè ÷îòèðüîõ ä³â÷àò. Êîëè 
äî Êèºâà äîñòàâèëè ñåðöå, ïà-
ö³ºíòêà ëåæàëà íà îïåðàö³éíîìó 
ñòîë³ ç â³äêðèòîþ ãðóäíîþ ïî-
ðîæíèíîþ: «Ìîæíà áóëî çàáè-
ðàòè ¿¿ ñåðöå ³ ïî÷èíàòè òðàí-
ñïëàíòàö³þ äîíîðñüêîãî», — äî-
ïîâíþº ë³êàð.

Íåâäîâç³ êàðä³îõ³ðóðã Áîðèñ 
Òîäóðîâ ïîâ³äîìèòü, ùî ¿ì âäà-
ëîñÿ âïîðàòèñÿ çà 2 ãîäèíè òà 
20 õâèëèí. Îïåðàö³ÿ ïðîéøëà 
óñï³øíî. Ñåðöå â³ííè÷àíèíà 
çàáèëîñÿ ó ãðóäÿõ 12-ð³÷íî¿ ä³-
â÷èíêè. Íèðêè òà ïå÷³íêà òàêîæ 
çàïðàöþâàëè.

— Íà æàëü, òàê ùàñòèòü 
íå âñ³ì òèì, õòî ïîòðåáóº òðàí-
ñïëàíòàö³¿. Â Óêðà¿í³ äîíîð³â 
íàáàãàòî ìåíøå çà ðåöèï³ºíò³â. 
Ó ÷åðç³ íà ð³çí³ äîíîðñüê³ îðãàíè 
ñòî¿òü áëèçüêî ï’ÿòè òèñÿ÷ óêðà-
¿íö³â, — ïðîäîâæóº äèðåêòîðêà 
ë³êàðí³ ³ìåí³ Þùåíêà Ñîô³ÿ 
Êó÷åðóê. — Ðîäè÷³ öèõ ïàö³ºí-
ò³â ìîëèëèñÿ, ùîá ¿õ ä³òåé áóëî 
âðÿòîâàíî, ³ âîíè âðÿòîâàí³. Àëå 
ïîïåðåäó â íèõ ùå ïåð³îä ïðè-
æèâëåííÿ, ðåàá³ë³òàö³ÿ.

Чи погодилися б ви дати згоду на пересадку органів?

Людмила Мусієнко

Mari Kohan

Golubka Juli

Iryna Nekrasova

Я тільки за. І знаю, що це таке врятувати життя, так як я була донором нирки 
для своєї дитини.

Не згодна, бо правова сторона не продумана і не оминуть зловживань життями 
людей.

Тільки позитивно! Врятувати життя людині – це продовження тебе… і рідним буде 
морально легше, що твоя частина десь живе..

Я вже погодилась! В Італії, де проживаю на даний час, при видачі паспорта 
запитують про згоду на донорство і вносять дані. Я не проти врятувати життя іншій 
людині, після моєї смерті.

Подобається   Відповісти   Написати

Подобається   Відповісти   Написати

Подобається   Відповісти   Написати

Подобається   Відповісти   Написати
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Íàðàç³ ïîä³áí³ 
îïåðàö³¿ ïðîâîäÿòü ó 
Êèºâ³ òà Ëüâîâ³. Ïðîòå 
íåçàáàðîì äî öüîãî 
ïåðåë³êó ïðèºäíàºòüñÿ 
é Â³ííèöüêà îáëàñíà 
êë³í³÷íà ë³êàðíÿ 
³ìåí³ Ïèðîãîâà
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Hàêëàä 17 900 Çàìîâë. ¹ 210139

473369

ОГОЛОШЕННЯ

Водій для доставки товара по 

місту. Офіційне працевлаштув. 

Соц.пакет. З/п 13000. Тел. 

(067) 430-28-66

Комірник на склад (збір товару 

по накладних). Оф. прац. 

Соц.пакет. З/п від 11000. Тел. 

(067) 430-28-66
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ÏÐÎÁËÅÌÀ

У патрульній поліції розповіли, що за по-
рушення правил паркування передбачений 
штраф 340 гривень. За словами прессе-
кретарки управління Тетяни Плахотнюк, 
про застосування більш суворих санкцій 
у випадках зі сміттєвозами мови зазвичай 
не йде.
— Сума штрафу визначається 122 статтею 
Кодексу України про адміністративні право-
порушення, як правило, це перша частина 

статті, — каже Тетяна Плахотнюк. — Штрафів 
за такі порушення чимало, але скільки з них 
було виписано саме за перешкоджання про-
їзду сміттєвозам, сказати важко.
У відділі паркування Департаменту енер-
гетики, транспорту та зв’язку міської ради 
розповіли, що їх працівники раніше вже 
стикалися з ситуаціями, коли запарковані 
авто заважали проїзду сміттєвозів.
— Наші інспектори накладали штраф у роз-

мірі 680 гривень, адже ці машини ство-
рювали перешкоду дорожньому руху, — 
розповідає заступник начальника відділу 
паркування Артур Андрущенко. — Якщо 
запарковані авто заважають суттєво, ми 
можемо викликати евакуатор і забрати 
автомобіль порушника.
Відділ з паркування не входить до переліку 
служб, працівники яких реагують на виклики 
громадян, тому їм не можна зателефонувати 

і попросити приїхати та покарати порушника. 
Кожен з них перед початком робочого дня 
отримує чіткий маршрут, яким має рухатися 
впродовж зміни. Проте спосіб привернути 
їх увагу до проблеми все-таки існує.
— У вайбері і телеграмі є спільнота «Парку-
вання Вінниця». Туди можна скидати фото 
порушників, — говорить Артур Андрущенко.  
Інспектор, який працює на цьому маршруті, 
його побачить і зафіксує порушення

Штраф та евакуація

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

Âèéøëè âèêè-
íóòè ñì³òòÿ, àëå 
ñì³òòºâ³ áàêè ïå-

ðåïîâíåí³. Âè îáóðåí³. ², íàé³ìî-
â³ðí³øå, äóìàºòå: «Çà ùî ÿ ìàþ 
êîæíîãî ì³ñÿöÿ ïëàòèòè äâàäöÿòêó 
«ÅêîÂ³íó»? Çà òå, ùîá ïî ê³ëüêà 
äí³â â³äõîäè íå âèâîçèëè?»

Àëå ìîæëèâî, ïðè÷èíà áåç-
ëàäó íå â áàéäóæîñò³ ñì³òòÿð³â, 
à â îöèõ çàïàðêîâàíèõ ïåðåä 
ñì³òòºâèì ìàéäàí÷èêîì ñóñ³ä-
ñüêèõ ìàøèíàõ? Âèÿâëÿºòüñÿ, ùî 
íåïðàâèëüíå ïàðêóâàííÿ — ëèõî 
íå ëèøå öåíòðàëüíèõ âóëèöü, 
àëå é óñ³õ ³íøèõ. Çà â³äñóòí³ñòþ 
â³ëüíèõ ïàðêîì³ñöü âîä³¿ íå ñî-
ðîìëÿòüñÿ ïàðêóâàòèñü âñþäè, 
äå ïîðîæíüî. ×àñòî öå çàâàæàº 

ï³ä’¿çäó ñïåöòðàíñïîðòó, ÿê-îò 
ó âèïàäêó ç³ ñì³òòºâîçàìè.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà îäíî-
ãî ç â³ää³ë³â êîìóíàëüíîãî óí³-
òàðíîãî ï³äïðèºìñòâà «ÅêîÂ³í» 
ßðîñëàâà Áàðàíîâñüêîãî, ¿õ ïðà-
ö³âíèêè ðåãóëÿðíî ñòèêàþòüñÿ ç 
ïîä³áíèìè ïåðåøêîäàìè. Âò³ì, 
êàæå â³í, çíàéòè íà ì³ñö³ âîä³ÿ 
³ ïîïðîñèòè éîãî ïåðåïàðêóâàòè 
àâò³âêó, ìàéæå íåðåàëüíî.

— Ëþäè ïàðêóþòüñÿ ó äâîðàõ 
òàê, ùî íàøèì ìàøèíàì ñêëàäíî 
ì³æ íèìè ïðî¿æäæàòè, àëå ç òèì 
ñïðàâëÿºìîñü. Íàéá³ëüøà ïðî-
áëåìà, êîëè ìàøèíàìè çàáëî-
êîâàíèé ñì³òòºâèé ìàéäàí÷èê. 
Ó òàêèõ âèïàäêàõ íàø³ ïðàö³âíè-
êè âèìóøåí³ ïðîïóñêàòè ìàéäàí-
÷èê, çàëèøàþ÷è ñì³òòÿ, òà ¿õàòè 
íà íàñòóïíèé, — ïîÿñíþº ßðîñ-
ëàâ Áàðàíîâñüêèé. — Âîíè ìî-
æóòü âèêëèêàòè ïîë³ö³þ, àëå ïî-

НЕ ВИВОЗЯТЬ ВЧАСНО СМІТТЯ? 
«ПОДЯКУЙТЕ» СВОЇМ СУСІДАМ

Знайти управу  Вінницькі сміттярі 
працюють 365 днів на рік, без вихідних 
і свят. Але сміття з-під нашого будинку 
іноді не вивозять по кілька днів. Чому? 
Ми знайшли відповідь на це питання, 
а заразом і способи, як можна покарати 
винуватців цього

îäíîãî ç â³ííèöüêèõ ÎÑÁÁ Ìè-
õàéëîì ßãîäçèíñüêèì. ×îëîâ³ê 
ãîâîðèòü, ùî ïîä³áíèõ ñèòóàö³é 
â ñâîºìó ÆÊ â³í íå ïðèãàäóº, 
îäíàê ïðî ³ñíóâàííÿ òàêî¿ ïðî-
áëåìè ó Â³ííèö³ â³í ó êóðñ³.

— Çíàþ ïðî ê³ëüêà òàêèõ âè-
ïàäê³â íà Çàìîñò³, — ðîçïîâ³äàº 
Ìèõàéëî. — Ì³æ ³í³ö³àòèâíîþ 
ãðóïîþ áóäèíêó òà âîä³ÿìè ïî-
ñò³éíî âèíèêàëè ñêàíäàëè, àäæå 
îñòàíí³ íåïðàâèëüíî ïàðêóâàëè 
ñâî¿ àâòî. ×åðåç öå «ÅêîÂ³í» 
íå ì³ã âèâåçòè â³äõîäè. Çàïàõ ä³ñ-
òàâàâñÿ â³êîí êâàðòèð. Âðåøò³, 
ñì³òòºâèé ìàéäàí÷èê âèð³øèëè 
ïåðåíåñòè ïîäàë³ â³ä áóäèíêó.

Çàòâåðäæåíîãî àëãîðèòìó ä³é, 

êàæå ãîëîâà ÎÑÁÁ, äëÿ òàêèõ ñè-
òóàö³é íå ³ñíóº. Ïðîòå, ÿêùî á 
òàêå òðàïèëîñÿ â éîãî áóäèíêó, 
ó ïåðøó ÷åðãó â³í ïîäçâîíèâ áè 
âëàñíèêó àâò³âêè. 

— ßêùî âëàñíèê ðåàãóº ³ óñó-
âàº ïðîáëåìó, òî ïðîñòî ïðîâåäó 
ðîçìîâó, ç íèì ³ âñ³ìà ³íøèìè, 
ùîá òàê íå ñòàâèëè. ßêùî çë³ñíå 
ñèñòåìàòè÷íå ³ãíîðóâàííÿ — ïî-
ë³ö³ÿ ³ ïðîòîêîë ç íàñòóïíèì 
ðîçãîëîøåííÿì ñèòóàö³¿ ñåðåä 
ìåøêàíö³â, — ïðîäîâæóº Ìèõàé-
ëî. — Ç ÷àñîì, àáè ïîïåðåäèòè 
ïîä³áí³ ñèòóàö³¿, ìîæíà ïîñòà-
âèòè ïðîòèïàðêóâàëüí³ îãîðîæ³, 
êëþ÷³ â³ä ÿêèõ áóäóòü â òîìó ÷èñ-
ë³ ó «ÅêîÂ³íà».

«ßêùî àâòîìîá³ëü 
çàâàæàº ï³ä’¿çäó 
äî ñì³òòºâîãî 
ìàéäàí÷èêà, ìîæåìî 
âèêëèêàòè åâàêóàòîð ³ 
çàáðàòè éîãî» 

Через неправильне паркування приватних автівок, 
сміттярі не можуть вчасно вивозити сміття. За таке 
порушники можуть отримати штраф або евакуацію авто

ë³öåéñüêèõ ïîòð³áíî äî÷åêàòèñü, 
ïîò³ì âñòàíîâèòè òà çíàéòè âîä³ÿ, 
ñêëàñòè ïðîòîêîë ³ âèð³øèòè ùå 
ö³ëó íèçêó ïèòàíü. Ó ï³äñóìêó 
âòðà÷àºìî ê³ëüêà ãîäèí. Çà öåé 
÷àñ ìàøèíà ìîæå ïðîéòè ö³ëèé 
ìàðøðóò.  

ßðîñëàâ ãîâîðèòü, ùî â «Åêî-
Â³í» íåìàº ìåòè ïðèòÿãóâàòè êî-
ãîñü äî â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïðîòå 
é ñàìèì ¿ì íå õî÷åòüñÿ ïîñò³éíî 
ñòèêàòèñÿ ç òàêèìè ïðèêðèìè 
ñèòóàö³ÿìè. Äëÿ öüîãî, ãîâîðèòü 

â³í, âîä³ÿì äîñòàòíüî á³ëüø óâàæ-
íî ñòàâèòèñü äî âèáîðó ì³ñöÿ 
ïàðêóâàííÿ ñâîãî àâòî.

— Ñì³òòÿ íàø³ õëîïö³ âèâîçÿòü 
ùîäíÿ. ßêùî öüîãî íå ñòàëîñÿ, 
òîìó ³ñíóº ëèøå îäíà ïðè÷èíà — 
âîíè íå çìîãëè ï³ä’¿õàòè äî ñì³ò-
òºâîãî ìàéäàí÷èêà, — ïðîäîâæóº 
ßðîñëàâ Áàðàíîâñüêèé.  

Ïðî âèïàäêè áëîêóâàííÿ àâò³â-
êàìè ï³ä’¿çä³â äî ñì³òòºâèõ ìàé-
äàí÷èê³â ³ òå, ÿê öüîìó ïðîòè-
ä³ÿòè, ìè ïîãîâîðèëè ç ãîëîâîþ 
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Як читаємо у дослідженні благодій-
ного фонду «Бібліотечна країна», 
в Україні діє найбільш розгалужена 
мережа публічних бібліотек в Єв-
ропі. Натомість Україна входить 
у п’ятірку країн з найменшою кіль-
кістю користувачів на одну публічну 
бібліотеку і з найменшою кількістю 
відвідувань однієї бібліотеки.

Ми поговорили з Тетяною про це. 
Бібліотекарка категорична у своїх 
поглядах — бібліотеки закривати 
не можна.
— Я не підтримую пропозицію про 
зменшення кількості бібліотек. Це, 
так само як школи закривають. Я їж-
джу в автобусі кожного дня і наслу-
халася від батьків, які страждають 

через ці нововведення. «А вони 
пробували добратися за 20 кіло-
метрів у школу?» або ж «Поламався 
автобус і діти не їдуть у школу», — 
все це актуальні проблеми, які 
виникли через скорочення шкіл, — 
каже бібліотекарка. — Закриття — це 
не розв’язання проблеми.
За словами жінки, бібліотечний 

фонд не збільшать, а лише знищать 
те, що є. Тетяна каже, що майбутнє 
у бібліотек велике, зараз вони ста-
ють майданчиками для спілкуван-
ня, розвитку та відпочинку. Далеко 
не просто книгосховищем.
— У мене викликає обурення те, що 
хочуть позбавити фінансування. 
Я вважаю, що це дуже не хороші 

дзвіночки, тенденція. Ми читаємо 
заголовки в інтернеті, чи короткі 
огляди — але цього недостатньо. 
Книги мають бути, — каже Тетяна. — 
Бібліотека — це великий світ. Я ро-
зумію, що складно її утримувати, 
і треба збільшувати кількість від-
відувань. Але закривати — у жод-
ному разі.

Нам потрібно так багато бібліотек?

áàãàòî ëþäåé, ³ ÿ íå ìàþ ÷àñó íà-
â³òü ïðèñ³ñòè. Öå òðåíàæåð ìîçêó 
³ ïðèºìíå âèïðîáîâóâàííÿ ñàìî¿ 
ñåáå. Äåíü á³áë³îòåêàðÿ — öå ïî-
ñò³éíèé ïîøóê: ³íôîðìàö³¿, êíèã, 
â³äïîâ³äåé íà çàïèòàííÿ ÷èòà÷³â.

Òåòÿíà âèéìàº ç³ ñâîãî ðîáî÷îãî 
ñòîëó êíèãó Þð³ÿ Àíäðóõîâè÷à, 
³ êàæå, í³ÿê íå ìîæå ¿¿ äî÷èòàòè. 
Íà ðîáîò³ íà öå ÷àñó îáìàëü.

— ß ÷èòàëà á³ëüøå, êîëè 
íå ïðàöþâàëà ó á³áë³îòåö³. Òóò 
òè ÷èòàºø äóæå ÷àñòî íå òå, ùî 
òîá³ ïîäîáàºòüñÿ, à ñòàðàºøñÿ âè-
÷èòóâàòè àíîòàö³¿ áîäàé äî âñ³õ 
íîâèíîê, — êàæå á³áë³îòåêàðêà. — 
ß çîâñ³ì íå òàê ñîá³ óÿâëÿëà á³-
áë³îòå÷íó ñïðàâó. Äóìàëà, ùî 
òâîº çàâäàííÿ áóòè îñâ³÷åíîþ, 
åðóäîâàíîþ, ³ çíàòè, ùî ó êíèãàõ. 
Àëå ïðîïðàöþâàâøè äâà ðîêè, 
çðîçóì³ëà, ùî á³áë³îòåêàð³ ìà-
þòü âîëîä³òè ñèëîþ òåõíîëîã³é 
òà ñï³ëêóâàòèñÿ ç òàêîþ øàëåíîþ 
ê³ëüê³ñòþ ð³çíèõ ëþäåé.

ХТО І ЗА ЧИМ ПРИХОДИТЬ 
У БІБЛІОТЕКУ

Ïðî ñâî¿õ ÷èòà÷³â Òåòÿíà ãî-
âîðèòü ç íàéá³ëüøèì çàïàëîì ³ 
ê³ëüêà ðàç³â ïîâòîðþº, ùî íàì 
ïîòð³áíî áóëî ïðèõîäèòè, êîëè 
òóò ïîâíîö³ííèé ðîáî÷èé äåíü. 
Òîä³, êàæå, ìè á ïîãîâîðèëè ç 
â³äâ³äóâà÷àìè, ³ ïåðåêîíàëèñÿ, 
ÿê³ ð³çí³ âîíè áóâàþòü.

Îñíîâíà àóäèòîð³ÿ á³áë³îòå-
êè — öå ëþäè ñòàðø³ òðèäöÿòè. 
Òåòÿíà êàæå, ùî ÿêóñü ñîö³àëüíó 
ãðóïó âèîêðåìèòè âàæêî. ×àñòî 
ïðèõîäÿòü â÷èòåë³, ë³êàð³, ïåíñ³î-
íåðè. Ìîëîäü, êàæå, òåæ íå îìè-
íàº á³áë³îòåê. Ìîæå, íå ó òàê³é 
âåëèê³é ê³ëüêîñò³, àëå âñå æ.

— Ó ìåíå º ìîëîäà ÷èòà÷êà, 
âîíà, êîëè âïåðøå ïðèéøëà, 
òî àõíóëà â³ä âèãëÿäó íàøî¿ á³áë³-
îòåêè. Ñêàçàëà, ùî çâèêëà äî ïî-
õìóðèõ á³áë³îòåê ³ íå ÷åêàëà, ùî 
çìîæå çíàéòè ñò³ëüêè ñó÷àñíèõ 
êíèã, — ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà. — 

«ЦЕ БІЛЬШЕ, НІЖ КНИГОСХОВИЩЕ».
ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕКАРКИ ТЕТЯНИ

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132

Ãàì³ðíà âóëèöÿ 
íà Âèøåíüö³, äå-
ñÿòêè ïåðåõîæèõ 
êóäèñü ïîñï³øàþòü, 

óñï³øíî îìèíàþ÷è áóä³âëþ ñ³-
ðîãî êîëüîðó ç âåëèêèì áàíå-
ðîì «Á³áë³îòåêà». Ìè çàõîäèìî. 
Òèñÿ÷³ êíèã îáåðåæíî ñêëàäåí³ 
íà ïîëèöÿõ. Ó ïîâ³òð³ — àðî-
ìàò êíèã âïåðåì³øêó ³ç çàïàõîì 
ïîìèòî¿ ï³äëîãè. Ñüîãîäí³ òóò 
ñàí³òàðíèé äåíü, ïóñòî. Ñâ³òë³ 
ê³ìíàòè öüîãî ïðèì³ùåííÿ çî-
âñ³ì íå íàãàäóþòü íàì á³áë³îòåêè 
ç³ ñïîãàä³â, öÿ á³áë³îòåêà æèâà. 
Íà ïîëèöÿõ ïîãëÿäîì ëîâèìî 
çíàéîì³ íàçâè êíèæêîâèõ íî-
âèíîê òà òâîð³â êëàñèêè, êíèãè 
ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ òà ñâ³òîâèõ 
àâòîð³â, à á³áë³îòåêàðêà ïî÷èíàº 
æâàâî çàïèòóâàòè, ÷èì íàì äî-
ïîìîãòè?

Íàñ çóñòð³ëà Òåòÿíà Ñòîëÿð. ̄ é 
38 ðîê³â, ³ ï’ÿòíàäöÿòü ç íèõ âîíà 
ïðàöþâàëà ïåäàãîãèíåþ. Õî÷à, 
ç³çíàºòüñÿ, çàâæäè ìð³ÿëà ñèä³òè 
îòî÷åíà êíèãàìè, æóðíàëàìè é 
ãàçåòàìè. Äâà ðîêè òîìó âîíà 
íàâàæèëàñÿ çä³éñíèòè öþ ìð³þ.

— Ó çð³ëîìó â³ö³ ÿ çðîçóì³-
ëà, ùî ïðîôåñ³ÿ ïåäàãîã — öå 
íå ìîº. ß çìàëå÷êó ëþáèëà ÷è-
òàòè, ³ äëÿ ìåíå á³áë³îòåêà — öå 
áóëî ³äåàëüíå ì³ñöå, — êàæå Òå-
òÿíà. — Äóìêà, ùî ÿ çàéìàþñÿ 
íå òîþ ñïðàâîþ, çàñ³ëà â ãîëîâ³, 
³ ÿ çðîçóì³ëà, ùî òàêè áóäó ïðà-
öþâàòè â á³áë³îòåö³.

Äàë³ ñòàíäàðòíà ïðîöåäóðà: æ³í-
êà íàä³ñëàëà ðåçþìå, õâèëþþ÷èñü 
÷åêàëà íà â³äïîâ³äü, ³ ïðèéøëà 
íà ñï³âáåñ³äó â ì³ñüêó á³áë³îòåêó 
¹ 13. Òàê äâà ðîêè òîìó Òåòÿíà 
ñòàëà á³áë³îòåêàðêîþ.

Òåïåð âîíà êîæíîãî ðàíêó 

ïðîêèäàºòüñÿ íà ê³ëüêà ãîäèí 
ðàí³øå, àäæå çàðàäè óëþáëå-
íî¿ ðîáîòè ãîòîâà ùîäíÿ ¿çäèòè 
70 ê³ëîìåòð³â ç ì³ñòå÷êà Áàð.

— Ïåðø³ òèæí³ ìîº¿ ðîáîòè 
òóò áóëè ö³êàâ³. ß ïî÷óâàëàñÿ 
íåâïåâíåíî, áî íå çíàëà äîñêî-
íàëî á³áë³îòå÷íèé ôîíä. ² ùèðî 
áóëà çäèâîâàíà ê³ëüê³ñòþ ÷èòà-
÷³â. ß äóìàëà, ùî â íèí³øí³é 
÷àñ á³áë³îòåêà, öå òèõ³øå ì³ñöå, 
àëå ó íàñ áóâàþòü, ì’ÿêî êàæó-
÷è, äóæå íåñïîê³éí³ äí³, — êàæå 
Òåòÿíà. — Àëå ÿ òàê ëþáëþ öþ 
ðîáîòó. Ïèøàþñü òèì, ùî ïðà-
öþþ â á³áë³îòåö³.

ПРОФЕСІЯ, ОПОВИТА 
СТЕРЕОТИПАМИ

— Ëþäè äóìàþòü, ùî á³áë³îòå-
êàð³ ìàþòü ïðî÷èòàòè âñå íà ñâ³-
ò³. ² ÿ, ç³çíàþñÿ, òåæ òàê äóìàëà, 
ïîêè íå ïðèéøëà ñþäè íà ðî-
áîòó. Áî, ÿê òè áóäåø ðàäèòè 
êíèãè, ÿêùî âñ³ íå ïðî÷èòàâ? Àëå 
öå âñå ñòåðåîòèïè. Á³áë³îòåêàð³ 
íàñïðàâä³ âåñåë³, æèâ³, êðåàòèâí³ 
òà çàâæäè äî âñüîãî ãîòîâ³. Ëþäè 
äóìàþòü, ùî ìè òàê³ ïîõìóð³ é 
á³áë³îòåêà — öå òå ì³ñöå, äå ñëî-
âà çàéâîãî ñêàçàòè íå ìîæíà, — 
êàæå Òåòÿíà.

Á³áë³îòåêàðêà ç óñì³øêîþ 
ãîâîðèòü, ùî íåö³êàâ³ ¿é êíè-
ãè — âîíà íå äî÷èòóº, ³ ðàäèòü 
òàê ðîáèòè â³äâ³äóâà÷àì. Êàæå, 
êíèæêà — íàñàìïåðåä ïðî çà-
äîâîëåííÿ.

Êîëè æ³íêà ãîâîðèòü êîìóñü, 
ùî âîíà ïðàöþº á³áë³îòåêàðêîþ, 
òî ³íêîëè ó â³äïîâ³äü ìîæå ïî-
÷óòè ùîñü íà êøòàëò: «Î, à ùî 
â ò³ á³áë³îòåêè ùå õòîñü õîäèòü?»

— ßêùî áðàòè «õîðîøèé» 
äåíü, òî ó íàñ çàçâè÷àé 35 â³äâ³ä-
óâà÷³â. Öå íåìàëî, ³ ÷èìàëî ç íèõ 
ïîñò³éí³, — êàæå Òåòÿíà. — Öå 
ÿêðàç ì³é ³äåàëüíèé äåíü — êîëè 

Цікава людина  Який ідеальний день 
працівника бібліотеки? Чи насправді, 
до останніх вже ніхто не ходить? Як знайти 
«свою» книжку? Та яке майбутнє у цієї 
професії? Бібліотекарка, яка пишається 
своєю роботою, відверто розказала про 
свою професію

Äóæå ÷àñòî öÿ ä³â÷èíà ïðèõî-
äèòü ç îäíèì ñïèñêîì, à çàáèðàº 
ó ê³ëüêà ðàç³â á³ëüøå êíèã, ùî é 
áðàêóº ì³ñöÿ ó ðþêçàêó.

Êð³ì òîãî, ùî öÿ ä³â÷èíà ïî-
ñò³éíà ÷èòà÷êà, òî âîíà ùå é ðå-
ãóëÿðíî äàðóº êíèãè á³áë³îòåö³. 
Êóïèëà ÿêóñü êíèæêîâó íîâèíêó, 
ïðî÷èòàëà, â³äíåñëà ó á³áë³îòåêó. 
Òàêèõ ÷èòà÷³â, ÿê³ ëþáëÿòü ä³-
ëèòèñÿ ïðî÷èòàíèìè êíèãàìè, 
âäîñòàëü.

— À ÿêùî íå êíèãàìè ä³ëÿòü-
ñÿ, òî âðàæåííÿìè â³ä íèõ, ³ â³ä 
öüîãî íå ìåíø ïðèºìíî, — êàæå 
æ³íêà. — ª êàòåãîð³ÿ â³äâ³äóâà÷³â, 
ÿê³ ñàìîòí³. Âîíè ïðèõîäÿòü ñþäè 
òà íå ïîñï³øàþòü éòè. Äëÿ ïåí-
ñ³îíåð³â á³áë³îòåêà — öå ïðèõèñ-
òîê òà ïîðÿòóíîê â³ä ñàìîòíîñò³. 
ª ïîñò³éíèé ÷èòà÷, ÿêèé ìàëî 
íå ùîäíÿ ïðèõîäèòü. Â³í ôîíä 
çíàº òàê äîáðå, ùî é çà÷àñòó ìîÿ 
äîïîìîãà éîìó íå ïîòð³áíà.

Á³áë³îòåêàðêà ðîçïîâ³äàº, ùî 
ëþäè íàéá³ëüøå ÷èòàþòü ìàñî-
âó ë³òåðàòóðó. Íàé÷àñò³øå æ³íêè 
ëþáëÿòü æèòòºâ³ ³ñòîð³¿, à ÷îëîâ³-
êè — äåòåêòèâè, ³ñòîðè÷íó ïðîçó.

Îñü ê³ëüêà íàéïîïóëÿðí³øèõ 
àâòîð³â: Äæîðäæ Áàòó, ²ëàð³îí 
Ïàâëþê, Ñò³âåí Ê³íã, Äåí Áðà-
óí, Ñåðã³é Æàäàí, Ìàêñ Ê³äðóê, 
²ðåí Ðîçäîáóäüêî.

— Äóæå äîáðå, ùî íàñ ô³íàí-
ñóþòü. Ùîá á³áë³îòåêà æèëà, 
íàì ïîòð³áíå îíîâëåííÿ. ßêùî 
ëþäèíà ïðèéäå ïåðøèé, äðóãèé 
ðàç, à ìè í³÷îãî íå çìîæåìî çà-

ïðîïîíóâàòè, òî á³ëüøå ìè öüîãî 
÷èòà÷à íå ïîáà÷èìî, — ãîâîðèòü 
ïðàö³âíèöÿ á³áë³îòåêè.

Òåòÿíà êàæå, ùî á³áë³îòå÷íèé 
ôîíä äàðåìíî ñòåðåîòèïíî ³íî-
ä³ ââàæàþòü çàñòàð³ëèì. Áàãàòî 
êíèã, ÿê³ ç’ÿâëÿþòüñÿ ³ ñòàþòü 
ïîïóëÿðí³, º íà ¿õí³õ ïîëèöÿõ.

БЕЗЛІЧ РОБОТИ 
ЗАЛИШАЄТЬСЯ «ЗА КАДРОМ»

— Ïåðø í³æ êíèãà ïîòðà-
ïèòü äî íàñ íà ïîëèöþ, òî âîíà 
ïðîõîäèòü äóæå äîâãèé øëÿõ, ³ 
çà öèì äóæå áàãàòî ðîáîòè, ÿêî¿ 
íå âèäíî, — êàæå Òåòÿíà. — Ìè 
âïîðÿäêîâóºìî ôîíä, ñèñòåìà-
òèçóºìî êíèãè, àíàë³çóºìî ÷è-
òàöüê³ çàïèòè. Áàãàòî ïàïåðîâî¿ 
âàæëèâî¿ ðîáîòè ìè ðîáèìî ùî-
äíÿ. À ùå ïðîâîäèìî çóñòð³÷³ ç 
ïèñüìåííèêàìè, îðãàí³çîâóºìî 
÷èòàöüê³ çàõîäè òà àêö³¿.

Íàéãîëîâí³øèì âñå æ ó ñâî¿é 
ðîáîò³ Òåòÿíà ââàæàº ñï³ëêóâàí-
íÿ ç ÷èòà÷àìè. Öå, ãîâîðèòü, ¿¿ 
ãîëîâíà â³ääóøèíà. Êîëè â³äâ³ä-
óâà÷ ïîâåðòàºòüñÿ ³ ç íàñîëîäîþ 
ðîçïîâ³äàº ïðî êíèæêó, ÿêó Òå-
òÿíà ïîðàäèëà, òî âîíà, çàòàìî-
âóþ÷è ïîäèõ, ñëóõàº.

— Óí³âåðñàëüíî¿ ïîðàäè, ÿê ï³-
ä³áðàòè êíèãó «äî äóø³», íå ³ñíóº. 
ß, äî ïðèêëàäó, ëþäèí³ ñòàâëþ 
çàïèòàííÿ, ùî ¿é ïîäîáàºòüñÿ? 
Ìîæå, ç³ øê³ëüíî¿ ïðîãðàìè 
ùîñü ÷èòàëà ³ ¿é çàïàì’ÿòàëîñÿ? 
Òàê ÿ «ëîâëþ íèòêó», — êàæå 
æ³íêà.

Äåíü á³áë³îòåêàðÿ — 
öå òðåíàæåð äëÿ 
ìîçêó. Ïîñò³éíèé 
ïîøóê: ³íôîðìàö³¿, 
êíèã, â³äïîâ³äåé 
íà çàïèòàííÿ ÷èòà÷³â

Бібліотекарка Тетяна Столяр. Заради улюбленої роботи вона 
щодня їздить 70 кілометрів з містечка Бар
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ДІАНА ПОДОЛЯНЧУК, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Щастя – це сума нашого досвіду та 
подарунок від Бога і долі.

ПРЕССЛУЖБА
МАГАЗИН «ФУНДУК» 

Øèðîêèé àñîðòèìåíò òîâàð³â òà ùî-
òèæíåâ³ àêö³¿, ïðèâ³òíèé ïåðñîíàë ³ ïðî-
ñòîðèé ìàãàçèí. À ùå ùîäåííå âëàñíå 
âèðîáíèöòâî ï³öè, âèï³÷êè òà êóë³íà-
ð³¿. Âñå öå, ³ íàéãîëîâí³øå çà äåøåâèìè 
ö³íàìè, âè ìîæåòå çíàéòè ó ìàãàçèí³ 
«Ôóíäóê», ùî íà Êè¿âñüê³é, 16 À.

Çíàõîäèòüñÿ ñóïåðìàðêåò áóêâàëüíî 
çà ê³ëüêà ñîòåíü ìåòð³â â³ä Öåíòðàëü-
íîãî àâòîâîêçàëó, íà ïåðåõðåñò³ âóëèöü 
Êè¿âñüêî¿ òà Ñòåöåíêà. Äîõîäÿ÷è äî ìà-
ãàçèíó, âè ïîì³òèòå çîíó â³äïî÷èíêó, äå 
ïîêóïö³ ìîæóòü ïîïèòè êàâó. À ÿñêðàâà 
âèâ³ñêà ìàãàçèíó «Ôóíäóê» çàïðîøóº 
âñåðåäèíó.

Ïåðøå, ùî ïîì³÷àºìî, çàéøîâøè â ñó-
ïåðìàðêåò, öå ïðîñò³ð òà ÷èñòîòà. Òóò 
ìîæíà ñïîê³éíî, áåç ñêóï÷åíü ëþäåé òà 
ï³ä ïðèºìíó ìóçèêó îáèðàòè ïðîäóêòè. 
Îñòàíí³ âðàæàþòü ñâî¿ìè ö³íàìè, ÿê³ 
íàéíèæ÷³ â ì³ñò³.

Êð³ì òîãî, ó ìàãàçèí³ º áåçë³÷ àêö³é, 
ÿê³ ùîòèæíÿ çì³íþþòüñÿ. ×åðâîí³ ö³í-
íèêè òà îõàéíî âèêëàäåíèé òîâàð, òàê ³ 
çàîõî÷óº éîãî ïðèäáàòè. Òàê³ íèçüê³ ö³íè 
ó ñóïåðìàðêåò³ òîìó, ùî ó íüîìó ñï³âï-
ðàöþþòü áåçïîñåðåäíüî ç âèðîáíèêàìè, 
ìàéæå âåñü òîâàð — öå äèñòðèáóö³ÿ.

×åðåç íèçüê³ ö³íè àñîðòèìåíò íå çìåí-
øóºòüñÿ, à íàâïàêè âðàæàº ð³çíîìàí³ò-
òÿì ïîçèö³é. ßê³ñíà ìîëî÷íà ïðîäóêö³ÿ, 
ì'ÿñí³ âèðîáè, ãîñïîäàðñüê³ òîâàðè, áà-
êàë³ÿ, ñîëîäîù³ òà âñå ³íøå, íåîáõ³äíå 
äëÿ ïîáóòó, âè çíàéäåòå ó «Ôóíäóêó».

Ó ìàãàçèí³ ïàíóº àòìîñôåðà ïîðÿäêó 
òà ÷èñòîòè. Êîæåí ðàíîê ó ïðàö³âíè-
ê³â ïî÷èíàºòüñÿ ç ïåðåâ³ðêè òåðì³í³â 
ïðèäàòíîñò³ òîâàð³â, à ïîëèö³ ùîäíÿ 
ïîïîâíþþòüñÿ ñâ³æèìè ïðîäóêòàìè. 
Òåïåð âàì íå òðåáà áóäå õîäèòè ïî ð³ç-
íèõ ìàãàçèíàõ, ³ øóêàòè, äå ÿê³ñíî ³ 

âîäíî÷àñ äåøåâî, àäæå òîâàðè áóäü-ÿêî¿ 
êàòåãîð³¿ — âè çíàéäåòå çà íàéêðàùèìè 
ö³íàìè ó «Ôóíäóêó».

Àñîðòèìåíò? ßê³ñòü? Ñåðâ³ñ? Òóò âñå 
â êîìïëåêñ³. Öåé ìàãàçèí âæå ìàé-
æå ð³ê ïðàöþº ó Â³ííèö³. Êð³ì ðÿä³â 
ç ïðîäóêòàìè, òóò º âëàñíà êóë³íàð³ÿ, 

ÿêà çàâîéîâóº ïðèõèëüí³ñòü ì³ñòÿí, àäæå 
ïðàö³âíèö³ ìàãàçèíó ðîáëÿòü âñå ç íàòó-
ðàëüíèõ ïðîäóêò³â òà çà íàéñìà÷í³øèìè 
ðåöåïòàìè. Íà êóõí³ — ñó÷àñíå òà ÿê³ñíå 
îáëàäíàííÿ.

Òîæ, ï³ñëÿ âàæêîãî ðîáî÷îãî äíÿ, êîëè 
íåìàº áàæàííÿ ãîòóâàòè ¿æó, ÷è ïåðåä 
ïðèõîäîì ãîñòåé — âè ìîæåòå ïîëåãøèòè 
ñîá³ æèòòÿ ³ êóïèòè ñìà÷íó ãîòîâó ¿æó.

Çàêóïè òóò — öå íå ëèøå ïàêåòè ç 
ïðîäóêòàìè, à é ïðèºìíà àòìîñôåðà. 
Â òîé ÷àñ, ÿê âè áóäåòå îáèðàòè ïðî-
äóêòè äîäîìó, ó «Ôóíäóêó» âè ìîæåòå 
çàìîâèòè ï³öó âëàñíîãî âèðîáíèöòâà, 
ÿêó ïðèãîòóþòü âàì çà ï’ÿòü-ø³ñòü õâè-
ëèí. ×è, äî ïðèêëàäó, âè ìîæåòå êóïèòè 
àðîìàòíó êàâó çà äîñòóïíèìè ö³íàìè. 
Àáî æ çàïàøíó òà ñâ³æó âèï³÷êó âëàñ-
íîãî âèðîáíèöòâà.

Ó öåé ìàãàçèí âêëàäåíà äóøà, òóò ïðà-
öþþòü äëÿ ëþäåé, ³ öå â³ä÷óòíî. Ö³íè 
ëîÿëüí³, àäæå âëàñíèêè ðîçóì³þòü, ùî 
ó íèí³øí³é ÷àñ âîíè ìàþòü áóòè äîñòóïí³ 
äëÿ êîæíîãî â³ííè÷àíèíà. Ó ìàãàçèí³ 
õî÷óòü ñòàâàòè ùå áëèæ÷èìè äî ïîêóï-
ö³â, òîìó ïîñò³éíî âäîñêîíàëþþòüñÿ.

Òóò ðîçóì³þòü ñëîâî «ÿê³ñòü» ó íàé-
ìåíøèõ äåòàëÿõ. Îáñëóãîâóâàííÿ — 
øâèäêå òà ïðèâ³òíå. Êîëè âè ïðèéäåòå 
íà çàêóïè ó «Ôóíäóê», òî ïðàö³âíèö³ çà-
ëþáêè ï³äêàæóòü âñå, ùî âàñ ö³êàâèòü. 
Âè îäíîçíà÷íî çàõî÷åòå ñòàòè ïîñò³éíèì 
êë³ºíòîì «Ôóíäóêà».

Çàâ³òàéòå ñþäè, ³ ïåðåêîíàéòåñÿ ó öüî-
ìó ñàì³! Ñêóïèòèñÿ ÿê³ñíèì òîâàðîì 
çà äåøåâèìè ö³íàìè âè ìîæåòå çà àäðå-
ñîþ: Êè¿âñüêà, 16 À.

Найдешевші ціни у Вінниці! Магазин 
«Фундук» запрошує на закупи Київська, 16 А
БЛОГ
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ПРЕССЛУЖБА 
ВО «БАТЬКІВЩИНА»

Ó Âåðõîâí³é Ðàä³ çàðåºñòðî-
âàíî ïîñòàíîâó «Áàòüê³âùèíè» 
ùîäî ñòâîðåííÿ Òèì÷àñîâî¿ 
ñë³ä÷î¿ êîì³ñ³¿ ïî òàðèôíîìó 
ñâàâ³ëëþ «Íàôòîãàçó». Êîì³ñ³ÿ 
ðîçñë³äóâàòèìå, ÷îìó óêðà¿íöÿì 
ïðîäàþòü ãàç ó â³ñ³ì ðàç³â äî-
ðîæ÷å, í³æ êîøòóº éîãî âèäîáó-
òîê, ³ õòî íàæèâàºòüñÿ íà öüîìó.

- Ë³äåð «Áàòüê³âùèíè» Þë³ÿ 
Òèìîøåíêî íàïîëÿãàòèìå, ùîá 

íàñòóïíîãî ïëåíàðíîãî òèæíÿ 
ïîñòàíîâó âèíåñëè íà ðîçãëÿä 
ñåñ³éíî¿ çàëè òà ï³äòðèìàëè. 
Ùîá êðà¿íà íàðåøò³ ä³çíàëàñÿ, 
÷îìó ãàç, ÿêèé êîøòóº 1 ãðèâíþ, 
óêðà¿íöÿì ïðîäàþòü ùîíàéìåí-
øå ïî 8?! ² õòî íàæèâàºòüñÿ íà 
ö³é øàëåí³é ð³çíèö³ òà ëþäñüêèõ 
çëèäíÿõ?» – íàãîëîñèâ íàðîä-
íèé äåïóòàò Óêðà¿íè â³ä ÂÎ 
«Áàòüê³âùèíà» â³ä Â³ííè÷÷èíè 
Îëåã Ìåéäè÷.

Â ñâîþ ÷åðãó Þë³ÿ Âîëîäè-
ìèð³âíà âèñëîâèëà ñïîä³âàííÿ, 

ùî «ñëóãè íàðîäó» ï³äòðèìàþòü 
âêàçàíó ïîñòàíîâó, ç îãëÿäó íà 
ïðîãîëîøåíó íèìè ïóáë³÷íó 
áîðîòüáó ç îë³ãàðõàìè òà êî-
ðóïö³ºþ.

- Ãîëîñóâàííÿ ìîíîá³ëüøîñò³ 
çà íàøó ïîñòàíîâó ñòàíå íàé-
êðàùèì äîêàçîì – ÷è ä³éñíî 
âîíè ìàþòü áàæàííÿ òà âîëþ 
íàâåñòè ïîðÿäîê, ÷è öå âñå ëèøå 
øîó äëÿ â³äâîë³êàííÿ óâàãè, – 
óòî÷íèëà ë³äåð «Áàòüê³âùèíè».

Óêðà¿íñüê³ ðîäèíè ìàþòü 
îòðèìóâàòè óêðà¿íñüêèé ãàç çà 

ñïðàâåäëèâèìè ö³íàìè.
- Ðîçâ’ÿçàííÿ òàðèôíî¿ ïðî-

áëåìè âæå º, âîíî ì³ñòèòüñÿ ó 
ðîçðîáëåíîìó êîìàíäîþ «Áàòü-
ê³âùèíè» çàêîíîïðîºêò³ ¹4680, 
ÿêèì ïåðåäáà÷àºòüñÿ íàïðàâëåí-
íÿ ãàçó â³ò÷èçíÿíîãî âèäîáóòêó 
íàñåëåííþ ³ áþäæåòíèì óñòàíî-
âàì çà ñîá³âàðò³ñòþ ïëþñ 30% 
ïðèáóòêó, - êàæå Îëåã Ìåéäè÷.

Íàãàäàºìî, Þë³ÿ Òèìîøåíêî 
çàêëèêàëà âëàäó çóïèíèòè òà-
ðèôíå ñâàâ³ëëÿ ³ çàïðîïîíóâàëà 
ðåöåïò çíèæåííÿ òàðèô³â.

Олег Мейдич: «Батьківщина» ініціює створення ТСК 
для розслідування тарифного свавілля «Нафтогазу»
БЛОГ

500508
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ВІТАЛІЙ ПАВЛОВСЬКИЙ, ГРОМАДСЬКИЙ АКТИВІСТ 

Моя зневага все більшає до тих водіїв, хто свої 
недопалки викидає з вікна свого автомобіля. 
Кожного дня спостерігаю таке і роблю зауваження. 
Це люди з важким випадком «свинства».

ІВ мобільну розробку — гарантовано!
Разом з Вінницькою ІТ-Академією

ПРЕССЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ 
IT-АКАДЕМІЇ

Äå òè ïåðåâ³ðÿºø ïîøòó, 
â³äêðèâàºø ñîö³àëüí³ ìåðåæ³, çàïèñó-
ºø âàæëèâå, îáðîáëÿºø ôîòî, ÷èòàºø 
êíèæêè, ñëóõàºø ìóçèêó òà áàãàòî ³í-
øîãî? ßê ïðàâèëî, â òåëåôîí³. Æîäíà 
ñó÷àñíà ëþäèíà íå óÿâëÿº ñâîãî æèòòÿ 
áåç öüîãî ãàäæåòà ó ðóêàõ. Äëÿ òîãî, ùîá 
ìè ìîãëè êîðèñòóâàòèñÿ ìîá³ëüíèì, íàä 
çàñòîñóíêàìè äëÿ íüîãî ïðàöþþòü ñîòí³ 
êîìàíä. Ùîäíÿ ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ ³äå¿ ³ 
äëÿ ¿õ âò³ëåííÿ ïîòð³áí³ êâàë³ô³êîâàí³ 
ðîçðîáíèêè. Òî æ, ÿêùî çàðàç òè çíàõî-
äèøñÿ ó ïîøóêó «òðåíäîâîãî» íàïðÿìêó 
ïðîãðàìóâàííÿ, öå îäíîçíà÷íî ìàº áóòè 
ìîá³ëüíà ðîçðîáêà.

Ç ÷îãî ïî÷àòè âèâ÷åííÿ öüîãî íàïðÿì-
êó ïðîãðàìóâàííÿ? Ñàìîñò³éíå îïàíó-
âàííÿ ìàòåð³àëó çäàºòüñÿ ãàðíîþ ³äåºþ, 
àëå, ÿêùî òåîð³þ ùå ìîæíà çíàéòè, òî ç 
ïðàêòèêîþ âñå íàáàãàòî âàæ÷å. Í³õòî 
íå ïåðåâ³ðèòü ïðàâèëüí³ñòü íàïèñàííÿ 
êîäó, íå äàñòü ïîðàäè ç îïòèì³çàö³¿, 
íå ïîä³ëèòüñÿ ðåàëüíèì ðîáî÷èì äîñâ³-

äîì. Ë³íü, âòðàòà ìîòèâàö³¿, 
â³äñóòí³ñòü ï³äòðèìêè — óñå 
öå ïðè÷èíè, ç ÿêèõ áàãàòî 
áàæàþ÷èõ îïóñêàþòü ðóêè 
³ â³äêëàäàþòü ìð³þ ñòàòè 
ðîçðîáíèêîì.

Ó Â³ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿ 
ïðàöþþòü âèêëàäà÷³-ïðàê-
òèêè, ÿê³ çàâæäè ãîòîâ³ 
äîïîìîãòè òà ï³äêàçàòè 
ïðàâèëüíèé øëÿõ. Ï³ä ¿õ 
êåð³âíèöòâîì â³äáóâàºòüñÿ 
ñòàæóâàííÿ íà ðåàëüíèõ 
ïðîºêòàõ, ùîá ïîêàçàòè, 
ÿê öå — ïðàöþâàòè â êî-
ìàíä³, 80% ÷àñó íàâ÷àííÿ 
âèä³ëÿºòüñÿ íà ïðàêòèêó, áî 
öå íàéâàæëèâ³øà ñêëàäîâà çàñâîºííÿ 
³íôîðìàö³¿.

Ñòóäåíòè ïîòðàïëÿþòü ó ìîòèâîâàíå 
ñåðåäîâèùå, äå âñ³ ï³äòðèìóþòü îäèí 
îäíîãî, ùî íå äàº ìîæëèâîñò³ çäàòèñÿ 
³ ïðèïèíèòè íàâ÷àííÿ. Áîíóñíà àíãë³é-
ñüêà ìîâà äîïîìîæå âïåâíåíî ïî÷óâà-
òèñÿ ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ³íîçåìíè-

ìè çàìîâíèêàìè òà ÷ëåíàìè êîìàíäè, 
âåäåíí³ äîêóìåíòàö³¿ òà ÷èòàíí³ íîâèõ 
ìàòåð³àë³â â ²Ò ñôåð³.

«Ïðèâàáëèâèì íàïðÿìêîì ó ñôåð³ ²Ò 
º ìîá³ëüíà ðîçðîáêà. Ëþäè íå ïëàíóþòü 
ïðèïèíÿòè êîðèñòóâàòèñÿ òåëåôîíàìè, 
ïîïèò íà âñå íîâ³ ³ íîâ³ çàñòîñóíêè çðîñ-
òàº, à îòæå çá³ëüøóºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü 

ó êâàë³ô³êîâàíèõ êàäðàõ äëÿ ¿õ íàïè-
ñàííÿ. Ìè ó Â³ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿ 
íå ò³ëüêè ãîòóºìî âïåâíåíèõ ³ ãîòîâèõ 
äî ðîáîòè äæóí³â, àëå ³ ãàðàíòóºìî ¿õ 
ïðàöåâëàøòóâàííÿ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íà-
â÷àííÿ», — êîìåíòóº ñèòóàö³þ íà ðèíêó 
ðîçðîáíèê³â äèðåêòîð ²Ò-Àêàäåì³¿ Ðîìàí 
Ìåëüíèê.

ßêùî òè õî÷åø áóòè Mobile Dev — ðå-
ºñòðóéñÿ íà êóðñ «Mobile Development» 
Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿, çì³íþé ñâîº 
æèòòÿ òà ñòàâàé óñï³øíèì ðîçðîáíèêîì 
ìîá³ëüíèõ çàñòîñóíê³â.

À äëÿ òàëàíîâèòî¿ ìîëîä³ º ìîæëè-
â³ñòü îòðèìàòè ïðåñòèæíó îñâ³òó ÁÅÇ-
ÊÎØÒÎÂÍÎ. Êîæåí, õòî ñêëàäå åê-
çàìåí ç ìàòåìàòèêè íà ìàêñèìóì, áóäå 
çàðàõîâàíèé íà áåçîïëàòíå íàâ÷àííÿ.

Ðåºñòðóéñÿ:
 íà îôëàéí-íàâ÷àííÿ: https://ita.

in.ua/
 íà îíëàéí-íàâ÷àííÿ: https://online.

ita.in.ua/
 òåëåôîíóé: 067–431–19–21

БЛОГ

486404

РЕКЛАМА

486404 500516
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СВІТЛАНА ДУБИНА, ПРАВОЗАХИСНИЦЯ
Хорошо сказала:
«Я ніколи не могла дати чітке визначення того, що 
таке фемінізм. Я тільки знаю, що мене називають 
феміністкою кожного разу, коли я не дозволяю 
витерти об себе ноги». Ребекка Уест

ПРЕССЛУЖБА 
«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò», ùî 
ïðàöþº ï³ä áðåíäîì «ÒÂ²É 
ÃÀÇÇÁÓÒ», óêëàëî êîíòðàêò 
íà ïîñòà÷àííÿ ïðèðîäíîãî 
ãàçó ç ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿-
íè». Ó êîìïàí³¿ íàãîëîøóþòü, 

ùî ö³íîâèõ êîëèâàíü íà ðèíêó 
ãàçó ïîáóòîâ³ ñïîæèâà÷³ íå â³ä-
÷óþòü. Äëÿ êë³ºíò³â êîìïàí³¿ 
âàðò³ñòü áëàêèòíîãî ïàëèâà â 
ðàìêàõ ð³÷íèõ òàðèô³â çàëè-
øàºòüñÿ íà ð³âí³ 7,99 ãðí çà 
êóáîìåòð.

«Ìè ïîäáàëè ïðî çàòèøíèé 
îïàëþâàëüíèé ñåçîí äëÿ íàøèõ 

êë³ºíò³â. Ö³íó ãàçó çàô³êñîâàíî 
äî 1 òðàâíÿ 2022 ðîêó. Â³äòàê, 
âñ³ óìîâè ïîñòà÷àííÿ ãàçó ïî-
áóòîâèì ñïîæèâà÷àì áóäóòü çáå-
ðåæåí³», – êîìåíòóº äèðåêòîð 
ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» Âàñèëü 
Ñîï³ëüíèê.

Ó ïîñòà÷àëüí³é êîìïàí³¿ çà-
êëèêàþòü ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â 

ðîçïî÷àòè íîâèé îïàëþâàëüíèé 
ñåçîí áåç áîðã³â, àäæå â äåðæàâ³ 
íàáóëè ÷èííîñò³ çì³íè äî çà-
êîíîäàâñòâà, ÿêèìè ñêàñîâàíî 
çàáîðîíó îáìåæóâàòè íàäàííÿ 
æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã 
ãðîìàäÿíàì Óêðà¿íè â ðàç³ íà-
ÿâíîñò³ çàáîðãîâàíîñò³.

ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» ïîíàä 

6 ðîê³â áåçïåðåá³éíî çàáåçïå÷óº 
ñâî¿õ êë³ºíò³â åíåðãîðåñóðñàìè. 
Çà â³ñ³ì ì³ñÿö³â ïîòî÷íîãî ðîêó 
êîìïàí³ÿ ïîñòàâèëà ñâî¿ì êë³-
ºíòàì ìàéæå 200 ìëí êóáîìå-
òð³â ãàçó. Ìàéæå 90% ðåñóðñó 
ñïîæèëè ïîáóòîâ³ ñïîæèâà÷³, 
ðåøòó – áþäæåòí³ é á³çíåñîâ³ 
ñòðóêòóðè.

«Вінницягаз Збут»: у опалювальний сезон без 
подорожчання газу для побутових клієнтів
БЛОГ

500642

ПРЕССЛУЖБА 
ВО «БАТЬКІВЩИНА»

«Ñüîãîäí³ ó êðà¿í³ º ìîæëèâ³ñòü 
íå ëèøå íå ï³äâèùóâàòè, à é âçàãàë³ 
çíèçèòè äëÿ íàñåëåííÿ ö³íè íà ãàç, 
ñîá³âàðò³ñòü ÿêîãî ñòàíîâèòü îäíó 
ãðèâíþ. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî íåãàéíî 
ïðèéíÿòè çàêîíîïðîºêò ¹ 4680 ïðî 
íàïðàâëåííÿ íà ïîòðåáè ëþäåé ãàçó 
â³ò÷èçíÿíîãî âèäîáóòêó. Òàêîæ «Áàòü-
ê³âùèíà» âèìàãàº óõâàëèòè ïîñòàíîâó 
ïðî ñòâîðåííÿ ÒÑÊ, ÿêà ðîçñë³äóâàòè-
ìå êîðóïö³þ ó «Íàôòîãàç³», — ïåðåêî-
íàíèé íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè â³ä 
ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» â³ä Â³ííè÷÷èíè Îëåã 
Ìåéäè÷.

Ãîëîâà ïàðò³¿ «Áàòüê³âùèíà» Þë³ÿ 
Òèìîøåíêî ï³ä ÷àñ âèñòóïó íà çàñ³äàí-
í³ Ïîãîäæóâàëüíî¿ ðàäè ë³äåð³â äåïó-
òàòñüêèõ ôðàêö³é òà êîì³òåò³â íàãàäàëà 
ïðî çàÿâó åêñêåð³âíèêà «Íàôòîãàçó», 
ÿêèé ç³çíàâñÿ, ùî ñîá³âàðò³ñòü óêðà-
¿íñüêîãî ãàçó ñòàíîâèòü îäíó ãðèâíþ.

«ß íå ðîçóì³þ, ÷îìó ïàðëàìåíò ìîâ-
÷èòü, ÷îìó çàðàç éäåòüñÿ ïðî òå, ùî 
ö³íè íå ï³äâèùóþòüñÿ, â òîé ÷àñ, ÿê 

ó â³ñ³ì ðàç³â äîðîæ÷å çà ñîá³âàðò³ñòü 
ïðîäàþòü ãàç. Õ³áà öå íîðìà? Öå îçíà-
÷àº, ùî ó ÍÀÊ «Íàôòîãàç³» öþ êîðóï-

ö³þ òðåáà ïîêðèòè?» — îáóðèëàñÿ Þë³ÿ 
Òèìîøåíêî.

«Íàøà ôðàêö³ÿ ³í³ö³þâàëà ðàçîì ç 

óñ³ìà ôðàêö³ÿìè, êð³ì «Ñëóãè íàðî-
äó», ñòâîðåííÿ Òèì÷àñîâî¿ ñë³ä÷î¿ êî-
ì³ñ³¿ ùîäî ðîçñë³äóâàííÿ ìåãàêîðóïö³¿ 
â ÍÀÊ «Íàôòîãàç³», — íàãîëîøóº Îëåã 
Ìåéäè÷.

«Òðåáà ãîâîðèòè íå ïðî òå, ùî òàðèôè 
íà ãàç ³ òåïëî íå ï³äâèùóþòüñÿ, à òå, 
ùî âîíè çíèæóþòüñÿ. Ñîá³âàðò³ñòü ñòà-
íîâèòü îäíó ãðèâíþ, à ëþäÿì ïðîäàþòü 
ïî â³ñ³ì áåç òðàíñïîðòóâàííÿ. Äèòÿ÷èì 
ñàäî÷êàì, øêîëàì, ë³êàðíÿì ïðîäàþòü 
ó 13 ðàç³â äîðîæ÷å. Õ³áà öå íîðìàëüíî? 
Êîðóïö³ÿ ïðîñòî çàõëèíóëà êðà¿íó», — 
çàóâàæèëà Ãîëîâà «Áàòüê³âùèíè».

Þë³ÿ Òèìîøåíêî çàêëèêàëà âêëþ-
÷èòè äî ïîðÿäêó äåííîãî ïîñòàíîâó 
ïðî ñòâîðåííÿ ÒÑÊ, à òàêîæ óõâàëèòè 
çàêîíîïðîºêò «Áàòüê³âùèíè» ¹ 4680, 
ÿêèì ïîâåðòàºòüñÿ ïîðÿäîê, êîëè 
óêðà¿íñüêèé ãàç â³ääàºòüñÿ óêðà¿íöÿì 
çà óêðà¿íñüêîþ ö³íîþ.

«Çàðàç òðåáà ëþäåé ðÿòóâàòè òà åêî-
íîì³êó, ÿêà äàº òàêó ³íôëÿö³þ, òàêå 
çðîñòàííÿ ö³í, ùî ëþäè ñêîðî íå çìî-
æóòü çà õë³á ïëàòèòè. Òîìó ïðèïèí³òü 
ìàõ³íàö³¿ é çàéì³òüñÿ ñïðàâîþ!» — íà-
ãîëîñèëà ë³äåð «Áàòüê³âùèíè».

Олег Мейдич: «Заморозити тарифи — 
це не вихід, влада має негайно їх знизити»
БЛОГ

500678
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Ловили і 
випускали
Íà îçåð³ «Öóêåðíÿ», ùî 
á³ëÿ ßêóøèíö³â, â³äáóâñÿ 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ðè-
áîëîâíîãî ñïîðòó ñåðåä 
ñïîðòñìåí³â ç ïîðóøåííÿì 
ñëóõó. Çìàãàëèñÿ 39 ó÷àñ-
íèê³â ³ç 13 îáëàñòåé. Âîíè 
âèëîâèëè ñï³í³íãîì áëèçüêî 
200 ê³ëîãðàì³â õèæî¿ ðèáè 
³ âèïóñòèëè ó âîäîéìó. 
Ïåðøå ì³ñöå ïîñ³ëà êîìàíäà 
Êèºâà, äðóãå — ó ãîñïîäàð³â, 
òðåòº — ó õàðê³â’ÿí.

Звитяги 
бадмінтоністів
Ó Ëüâîâ³ çàâåðøèâñÿ ÷åì-

ï³îíàò êðà¿íè ç áàäì³íòîíó ñå-
ðåä ñïîðòñìåí³â ç ïîðóøåííÿì 
ñëóõó. Â³ííè÷àíèí ²ãîð Ñºí³÷-
ê³í âçÿâ ñð³áëî â îäèíî÷í³é 
òà áðîíçó â ïàðí³é êàòåãîð³ÿõ. 
À Ñí³æàíà ×æàî ïîñ³ëà òðå-
òº ì³ñöå â «îäèíî÷ö³». Âîíà 
âõîäèòü äî ñêëàäó ìîëîä³æíî¿ 
çá³ðíî¿ êðà¿íè.

Чемпіони 
у десятиборстві
Â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó ô³-

í³øóâàâ êîìàíäíèé ÷åìï³î-
íàò Óêðà¿íè ç ëåãêî¿ àòëåòèêè 
ñåðåä ÄÞÑØ òà ÑÄÞÑØÎÐ 
ñåðåä ñïîðòñìåí³â äî 17 ðî-
ê³â. Â³ííè÷àíèí Ìàêñèì 
Ëåáåäþê ñòàâ ÷åìï³îíîì 
ó øòîâõàíí³ ÿäðà, Àíòîí 
Íàãîðíÿê — ó äåñÿòèáîðñòâ³, 
Âëàäèñëàâ Õîìåíñüêèé — 
ó á³ãó íà 800 ìåòð³â.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №35 (1186)
Підбірка оригінальних двоходових задач-блоків (з ілюзорною грою) на 
кооперативний мат.   

Задача №2737-2741
М. Пархоменко (Вінниця) (Друкується вперше)

h 2 IV)  2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №39 (1558) від 29 вересня 2021 року 

Задача №2732
1. Kpa6! Kpc5  2. Kpa5 T:a7x; 
1. Kpc8! Kpd6  2. Kpd8 T:b8x

Задача №2733
1. g5! Th7  2. Cf7 Th8x; 
1. Cg6! Kpe6  2. Ch7 Te8x.

Задача №2734
1. Cc3! Kpc2  2. Ca1 Kb4x;
1. Kpa1! K:b4  2.a2 Kc2x - правильні мати

Задача №2735
1. Tb3! Td5  2. Tb4 Tc5x;
1. Kpb4! Cd2+  2. Kpa3 Ta1x

Задача №2736
1. Te1! Ke4  2. Tg1 Kd2x;
1. Tg1! Kg4  2. Te1 Kh2x - ідеальні мати.

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЗАВЕРШИТЬ КАР’ЄРУ, КОЛИ 
ПРОВЕДЕ МАТЧ ІЗ СИНОМ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Ñåðã³é Ïåðåãîí÷óê — êàï³òàí 
êîìàíäè «Â³ííèöüê³ Âîâêè», 
ñï³âçàñíîâíèê îäíîéìåííî¿ 
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿. Ó 41 ð³ê 
â³í º íàéñòàðøèì ãðàâöåì ñåðåä 
«Âîâê³â». Â óêðà¿íñüêèõ êëóáàõ ç 
àìåðèêàíñüêîãî ôóòáîëó º ëèøå 
äâà-òðè ñïîðòñìåíè á³ëüø ñòàð-
øîãî â³êó. Â ³íòåðâ’þ Ñåðã³é Ïå-
ðåãîí÷óê ðîçïîâ³â ïðî óñï³õè ³ç 
«Âîâêàìè» ³ ñâîþ ñïîðòèâíó 
êàð’ºðó. À òàêîæ ñïðîãíîçóâàâ, 
êîëè ¿¿ çàâåðøèòü.

Ñåðã³é Ïåðåãîí÷óê â äèòèíñòâ³ 
äî àìåðèêàíñüêîãî ôóòáîëó íå çà-
éìàâñÿ æîäíèì ³íøèì âèäîì 
ñïîðòó. Àëå ñòàðøèé áðàò ï³âðî-
êó òðåíóâàâñÿ ó êëóá³ «Â³ííèöüê³ 
Âîâêè» òà çàïðîñèâ éîãî íà òðå-
íóâàííÿ. Ñåðã³þ áóëî 16 ðîê³â.

— Òîä³ ó «Âîâê³â» áóâ îäèí 
íàñòàâíèê, Îëåã Ô³ì³í. Òðå-
íóâàííÿ â³äáóâàëèñÿ íà ñòà-
ä³îí³ òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó. 
ß íå âèä³ëÿâñÿ íà ôîí³ ³íøèõ 
ôóòáîë³ñò³â, àëå ïîñòóïîâî äî-
äàâàâ ó ìàéñòåðíîñò³. Ãðàâö³â 
ó êîìàíä³ áóëî íåáàãàòî. Âèñòó-
ïàëè ìàéæå áåç çàì³í. Öå ëèøå 
â îñòàíí³é ÷àñ ó «Âîâêàõ» äîñòàò-
íüî ôóòáîë³ñò³â, àáè ðåãóëÿðíî 
ïðîâîäèòè çàì³íè, — ðîçïîâ³äàº 
Ñåðã³é Ïåðåãîí÷óê.

Â 1998 ðîö³ «Â³ííèöüê³ Âîâêè» 
ïîñ³ëè âîñüìå ì³ñöå â ÷åìï³îíàò³ 
Óêðà¿íè ç àìåðèêàíñüêîãî ôóò-
áîëó «8 x 8». Ñòàëè áðîíçîâè-
ìè ïðèçåðàìè çèìîâîãî Êóáêà 
êðà¿íè. Äàë³ êîìàíäà ðåãóëÿðíî 
áðàëà ó÷àñòü ó íàö³îíàëüíîìó 
÷åìï³îíàò³.

ТРЕНУВАВ МАЙБУТНІХ 
КЕРІВНИКІВ КЛУБУ

Â 2000 ðîö³ Ñåðã³é Ïåðåãîí÷óê 
ðàçîì ç êîëåãîþ ²ãîðåì Ëèñóíîì 
íàáðàëè äèòÿ÷ó êîìàíäó ³ç ôëàã-
ôóòáîëó (áåçêîíòàêòíèé ð³çíîâèä 
àìåðèêàíñüêîãî ôóòáîëó). Òàì 
áóëè þíàêè 11–12 ðîê³â. Òðåíóâà-
ëè ¿õ äâà ðîêè. Ñàìå ó ò³é þíàöüê³é 
êîìàíä³ áóëè íèí³øí³ êåð³âíèêè 
êëóáó «Â³ííèöüê³ Âîâêè» Îëåê-
ñàíäð Á³ëîêîíü ³ ªâãåí Õîìèí.

— Òîä³ ÿ ñóì³ùàâ òðåíåðñüêó 
ðîáîòó òà âèñòóïè çà êîìàíäó 
«Â³ííèöüê³ Âîâêè». Â 2002 ðîö³ 
ïî¿õàâ ó Æèòîìèð, â÷èâñÿ â ³í-
òåðíàòóð³. Êîëè Îëåêñàíäð Á³ëî-
êîíü ³ ªâãåí Õîìèí ï³äðîñëè, 
âîíè ôàêòè÷íî çàíîâî îðãàí³-
çóâàëè êëóá ç àìåðèêàíñüêîãî 

ôóòáîëó ó Â³ííèö³. ß ïîâåðíóâñÿ 
äî ì³ñòà íàä Áóãîì ó 2008 ðîö³ ³ 
ñòàâ ãðàâöåì òà îäíèì ³ç òðåíå-
ð³â «Âîâê³â», — ïðîäîâæóº Ñåðã³é 
Ïåðåãîí÷óê.

НАЙВИЩЕ ДОСЯГНЕННЯ 
«ВОВКІВ»

Â 2009 ðîö³ Ñåðã³é Ïåðåãîí÷óê 
ðàçîì ³ç «Âîâêàìè» ñòàâ ñð³áíèì 
ïðèçåðîì ïåðøî¿ ë³ãè ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè. Íèí³øíüîãî ðîêó íàø 
êëóá âèñòóïèâ ùå êðàùå. Ïîä³ë 
3–4 ì³ñöü â ñóïåðë³ç³ — öå íàé-
âèùå äîñÿãíåííÿ íàøî¿ êîìàíäè 
çà âñþ ³ñòîð³þ.

Çà «Âîâê³â» âèñòóïàëè îä-
ðàçó ñ³ì ³íîçåìíèõ ëåã³îíåð³â. 
Âò³ì, òàêèé ñîë³äíèé «äåñàíò», 
íà æàëü, íå äàâ ìîæëèâîñò³ âèéòè 
äî ô³íàëó. Õî÷à «Âîâêè» áóëè 
áëèçüê³ äî öüîãî, âòðàòèâøè 
ëèøå íà îñòàíí³õ ñåêóíäàõ ïå-
ðåìîãó ó ï³âô³íàë³ ïðîòè ñòîëè÷-
íèõ «Êàï³òàë³ñò³â», áåççì³ííèõ 
÷åìï³îí³â Óêðà¿íè.

— Ìè äóæå çàäîâîëåí³ âèñòó-
ïàìè â îñòàííüîìó ðîö³. Àäæå 
«Âîâêè» ðàí³øå í³êîëè íå áóëè 
ïðèçåðàìè åë³òíîãî äèâ³ç³îíó 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. Öåé ð³ê äàâ 
áàãàòî ó ïëàí³ äîñâ³äó. ²íîçåìí³ 
ëåã³îíåðè äîïîìîãëè ïîêðàùèòè 
òðåíóâàëüíèé ïðîöåñ ³ ð³âåíü êî-
ëåêòèâó â ö³ëîìó, — êàæå Ñåðã³é 
Ïåðåãîí÷óê.

Á³ëüø³ñòü ãðàâö³â «Âîâê³â» 
íà çàäîâ³ëüíîìó ð³âí³ çíàþòü 
àíãë³éñüêó ìîâó, òîìó æîäíèõ 
ïðîáëåì ùîäî ñï³ëêóâàííÿ ç ëå-
ã³îíåðàìè íå âèíèêàº. Äî òîãî æ, 
íàãàäàºìî, òðåíóº íàø êëóá ôà-
õ³âåöü ç³ ÑØÀ Äåéë Õåôôðîí.

— Êîëè ëåã³îíåðè ñï³ëêóþòüñÿ ç 
íàìè, í³õòî íå ïåðåâîäèòü íà óêðà-
¿íñüêó ÷è ðîñ³éñüêó ìîâè. Ëèøå 
³íîä³ ïåðåêëàä ïîòð³áåí, êîëè õòîñü 
³ç ãðàâö³â õî÷å ¿ì ùîñü ñêàçàòè, — 
ïîÿñíèâ Ñåðã³é Ïåðåãîí÷óê.

ВЕТЕРАН ГРАЄ БЕЗ ЗАМІН
Íåçâàæàþ÷è íà ñîë³äíèé ³ãðî-

âèé â³ê, Ñåðã³é Ïåðåãîí÷óê ïðî-

Американський футбол  Капітан 
«Вінницьких Вовків» Сергій Перегончук 
тренував нинішніх керівників клубу. Як 
й інші гравці, вважає себе аматором, бо 
працює в сфері медицини

âîäèòü íà ïîë³ â îô³ö³éíèõ ìàò÷àõ 
á³ëüøó ÷àñòèíó ÷àñó. ²íîä³ íàâ³òü 
âèñòóïàº áåç çàì³í. Õî÷à ìàò÷ 
â àìåðèêàíñüêîìó ôóòáîë³ éäå 
÷èìàëî — ïðèáëèçíî 2,5 ãîäèíè.

— Â ìèíóëîìó ³ ïîçàìèíóëîìó 
ðîö³ ìè ãðàëè ìàéæå áåç çàì³í. 
Â îñòàííüîìó ñåçîí³ â ñêëàä³ 
«Âîâê³â» áóëî á³ëüøå ôóòáîë³ñ-
ò³â, òîìó ìè ðåãóëÿðíî ðîáèëè 
çàì³íè, — êàæå â³í.

Çà ñëîâàìè Ñåðã³ÿ Ïåðåãîí÷ó-
êà, ïðè ñèñòåìàòè÷íèõ òðåíóâàí-
íÿõ ãðàòè â ìàò÷àõ ó 41 ð³ê ìîæíà 
áåç ïðîáëåì. Âåòåðàí ðåãóëÿðíî 
â³äâ³äóº çàíÿòòÿ «Âîâê³â», à òà-
êîæ õîäèòü äî ñïîðòèâíîãî çàëó. 
Ï³ä ÷àñ ì³æñåçîííÿ — ìàéæå êî-
æåí äåíü.

Ó Ñåðã³ÿ Ïåðåãîí÷óêà — äâîº 
ä³òåé. ªãîð ðàí³øå çàéìàâñÿ ëåã-
êîþ àòëåòèêîþ, òåïåð — àìåðè-
êàíñüêèì ôóòáîëîì. Ìîëîäøî-
ìó — ÷îòèðè ðîêè, òîæ ïðî éîãî 
âèá³ð âèäó ñïîðòó ìîâà ïîêè ùî 
íå éäå.

— Íà ì³é ïîãëÿä, äèòèíà ìàº 
çàéìàòèñÿ òèì âèäîì ñïîðòó, 
ÿêèé ¿é ïîäîáàºòüñÿ. Ïðèìóñó 
áóòè íå ïîâèííî. Ìîºìó ñòàð-
øîìó ñèíó ªãîðó — 14 ðîê³â. 
Â³í ïîêè ùî çàéìàºòüñÿ ôëàã-
ôóòáîëîì. À ÷åðåç äâà ðîêè ïåðå-
éäå ó ãðóïó ç êîíòàêòíîãî âèäó 
àìåðèêàíñüêîãî ôóòáîëó. Êîëè 
ªãîð çìîæå ïðîâåñòè ðàçîì ç³ 
ìíîþ ìàò÷, ó öåé ð³ê ÿ é çáè-
ðàþñÿ çàâåðøèòè ñâîþ ñïîðòèâ-
íó êàð’ºðó, — ä³ëèòüñÿ ïëàíàìè 
Ñåðã³é Ïåðåãîí÷óê.

À îñü îêðåìèõ âåòåðàíñüêèõ 
çìàãàíü ç àìåðèêàíñüêîãî ôóò-
áîëó â Óêðà¿í³ íåìàº, àäæå ä³þ÷èõ 
ãðàâö³â òàêîãî â³êó — íå á³ëüøå 
äåñÿòêà.

МЕДИЧНА ДОПОМОГА 
КОЛЕГАМ

Ñåðã³é Ïåðåãîí÷óê ââàæàº, ùî 
îñîáëèâèõ ñêëàäíîù³â â îïàíó-
âàíí³ àìåðèêàíñüêîãî ôóòáîëó 
íåìàº. Çðîçóì³ëî, çà óìîâè ðåãó-
ëÿðíèõ íàïîëåãëèâèõ òðåíóâàíü. 
ßê é ³íø³ ãðàâö³ «Âîâê³â», â³í 
ââàæàº ñåáå àìàòîðîì. Áî ïðàöþº 
â ³íø³é ñôåð³ — ìåäè÷í³é.

Îô³ö³éíîãî ë³êàðÿ ó êëóá³ íåìàº, 
áî «Âîâêè» — öå íå ïðîôåñ³éíèé 
êëóá, à ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ. Àëå 
íà ³ãðàõ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè, çã³ä-
íî ³ç ïîëîæåííÿì, ìàº áóòè êàðåòà 
øâèäêî¿ äîïîìîãè.

Âò³ì, Ñåðã³þ Ïåðåãîí÷óêó âñå æ 
äîâîäèòüñÿ íàäàâàòè ïåâíó ìåäè÷-
íó äîïîìîãó êîëåãàì-ôóòáîë³ñòàì. 
Ïðèì³ðîì, â àâòîáóñ³, ï³ä ÷àñ ïî-
âåðíåííÿ äîäîìó. Â³í òàêîæ äîïî-
ìàãàº ãðàâöÿì ïîáóäóâàòè ïðàâèëü-
íèé ïëàí ðåàá³ë³òàö³¿ ï³ñëÿ òðàâìè.

Àìåðèêàíñüêèé ôóòáîë çàéìàº 
âåñü â³ëüíèé ÷àñ Ñåðã³ÿ, òîæ ³í-
øîãî õîá³ â³í íå ìàº.

— Ëþáëþ íàø âèä ñïîðòó çà ð³ç-
íîïëàíîâ³ñòü. Ó ãðàâö³â º ð³çí³ 
àìïëóà íà ïîë³. ² ëþäèíà áóäü-ÿêî¿ 
êîìïëåêö³¿ òà â³êó ìîæå çíàéòè ñîá³ 
ïîçèö³þ, ÿêà éîìó ï³äõîäèòü, — 
ïîÿñíþº Ñåðã³é Ïåðåãîí÷óê.

Êàï³òàí «Âîâê³â» ðîçïîâ³â, 
ùî êëóá — íåïðèáóòêîâà îð-
ãàí³çàö³ÿ. Â³í ³ñíóº çà äîïî-
ìîãîþ ÷ëåíñüêèõ âíåñê³â. Õî÷à 
â³ííèöüêèì àìåðèêàíñüêèì ôóò-
áîë³ñòàì ç³ ñïîðòèâíîþ ôîðìîþ 
òà äåÿêèìè ³íøèìè ïîòðåáàìè 
÷àñòêîâî äîïîìàãàº ïàðòíåð — 
ï³äïðèºìñòâî KNESS. Ðàçîì 
âîíè ïðîâîäÿòü ñï³ëüí³ åêîëî-
ã³÷í³ àêö³¿ — ùîäî ïðèáèðàííÿ 
òåðèòîð³¿ â³ä ñì³òòÿ, âèñàäêè 
äåðåâ, çäàâàííÿ êðîâ³ òîùî.

У 41 рік Сергій Перегончук грає практично без замін. 
Допомагають систематичні тренування з «Вовками» і робота 
в тренажерному залі

«Ëþáëþ íàø âèä ñïîðòó 
çà ð³çíîïëàíîâ³ñòü. Ó 
ãðàâö³â º ð³çí³ àìïëóà. 
² ëþäèíà áóäü-ÿêî¿ 
êîìïëåêö³¿ òà â³êó ìîæå 
çíàéòè ïîçèö³þ, ÿêà 
éîìó ï³äõîäèòü» 
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Îíêîëîã³÷í³ çàõâîðþâàííÿ 
ãðóäåé â Óêðà¿í³ ïîñ³äàþòü ïåð-
øå ì³ñöå çà ñìåðòí³ñòþ. Êîæí³ 
35–37 õâèëèí óêðà¿íñüê³ ë³êàð³ 
âèÿâëÿþòü íîâèé âèïàäîê ðàêó 
ìîëî÷íî¿ çàëîçè. ² ùîãîäèíè 
îäíà æ³íêà â Óêðà¿í³ â³ä ö³º¿ 
õâîðîáè ïîìèðàº.

Æîâòåíü — ì³ñÿöü áîðîòüáè ç 
ðàêîì ìîëî÷íî¿ çàëîçè â óñüî-
ìó ñâ³ò³. Äî âñåóêðà¿íñüêîãî äíÿ 
áîðîòüáè ç öèì çàõâîðþâàííÿì, 
áàãàòî êë³í³ê òà áëàãîä³éíèõ 
ôîíä³â çàêëèêàþòü ïðîéòè áåç-
êîøòîâí³ îáñòåæåííÿ íà âèÿâ-
ëåííÿ ïàòîëîã³é. Ó âñ³õ æ³íîê 
â³ä 40–69 ðîê³â ðåêîìåíäóþòü 
ïðîâîäèòè ñêðèí³íã çà äîïîìî-
ãîþ ìàìîãðàô³¿, ÿêà º «çîëîòèì 
ñòàíäàðòîì» ä³àãíîñòóâàííÿ çà-
õâîðþâàíü ìîëî÷íî¿ çàëîçè (â³-
ðîã³äí³ñòü ä³àãíîñòè÷íèõ îáñòå-
æåíü ñêëàäàº äî 92%). Æ³íêàì 
äî 40 ðîê³â ðåêîìåíäîâàíî ðàç 
íà ð³ê ðîáèòè ÓÇÄ çàëîç.

Çà äàíèìè ôàõ³âö³â ²íñòèòóòó 
ðàêó, íàéâèù³ ïîêàçíèêè çà-

õâîðþâàíîñò³ íà ðàê ìîëî÷íî¿ 
çàëîçè — ñåðåä æ³íîê â³êîì ïî-
íàä 60 ðîê³â, õî÷à âæå ç 30 ðîê³â 
³ñòîòíî ÷àñò³øàþòü âèïàäêè çà-
õâîðþâàííÿ. Êîæí³é ÷åòâåðò³é 
æ³íö³ ðàê ãðóäåé ä³àãíîñòóþòü 
óæå íà ²²²–²V ñòàä³¿, êîëè åôåê-
òèâí³ñòü ë³êóâàííÿ çíèæóºòüñÿ.

Ãîëîâíà ïðè÷èíà âèñîêî¿ 
ñìåðòíîñò³ — ï³çíÿ ä³àãíîñòè-
êà. Ìåäèêè â ÷åðãîâèé ðàç çâåð-
òàþòü óâàãó, ùî ðàê ìîëî÷íî¿ 
çàëîçè — öå çàõâîðþâàííÿ, ÿêå 
äîáðå êîíòðîëþºòüñÿ, à çà óìîâè 
ðàííüî¿ ä³àãíîñòèêè âèë³êîâó-
ºòüñÿ íà 100%.

НАЙБІЛЬШ ЧАСТІ СИМПТОМИ 
РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

Íà æàëü, íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ 
çàõâîðþâàííÿ ìîæå ïðîò³êàòè 
áåçñèìïòîìíî. Ïóõëèíà ìîæå 
áóòè äóæå ìàëà äëÿ ïîÿâè ÿêè-
õîñü â³ä÷óòò³â ó æ³íêè, â òàêèõ 
âèïàäêàõ íàé÷àñò³øå ïóõëèíà º 
âèïàäêîâîþ çíàõ³äêîþ ï³ä ÷àñ 
ïðîô³ëàêòè÷íîãî îáñòåæåííÿ.

ЖОВТЕНЬ — МІСЯЦЬ БОРОТЬБИ 
З РАКОМ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
Бережіть себе  У 1993 році Всесвітня 
організація охорони здоров’я оголосила 
жовтень щорічним місяцем боротьби 
з раком грудей. Відтоді минуло 
чимало часу, проте проблема високої 
захворюваності на рак молочної залози 
залишається так само актуальною

Â ³íøèõ âèïàäêàõ ïåðøà îçíà-
êà ðàêó ìîëî÷íî¿ çàëîçè — öå 
ïîÿâà óù³ëüíåííÿ â ãðóäÿõ, ÿê³ 
æ³íêà àáî ë³êàð âèÿâèëè ïðè 
ïàëüïàö³¿ ìîëî÷íèõ çàëîç.

Ôàêòîðè ðèçèêó ðîçâèòêó ðàêó 
ìîëî÷íî¿ çàëîçè:
 ñïàäêîâ³ñòü, íàÿâí³ñòü ðàêó 

ìîëî÷íî¿ çàëîçè ó íàéáëèæ÷èõ 
ðîäè÷³â (ìàìè, áàáóñ³);
íàÿâí³ñòü äîáðîÿê³ñíèõ çà-

õâîðþâàíü ìîëî÷íî¿ çàëîçè;
ðàíí³é ïî÷àòîê (äî 12 ðîê³â) 

ìåíñòðóàëüíîãî öèêëó ³ ï³çíÿ 
ìåíîïàóçà (ï³ñëÿ 55 ðîê³â);
ï³çí³ ïåðø³ ïîëîãè àáî â³ä-

ñóòí³ñòü ïîëîã³â;
 â³äñóòí³ñòü àáî ï³çí³é ïî÷à-

òîê ñòàòåâîãî æèòòÿ;
íåðåãóëÿðíå ñòàòåâå æèòòÿ;
 çàì³ñíà ãîðìîíîòåðàï³ÿ 

åñòðîãåíàìè â ïîñòìåíîïàóçàëü-
íîìó ïåð³îä³;
 òðèâàëå ïðèéíÿòòÿ ãîðìî-

íàëüíèõ êîíòðàöåïòèâ³â;
 ïåðåíåñåíèé ðàê ìîëî÷íî¿ 

çàëîçè àáî ³íøèé ðàê;
 âæèâàííÿ àëêîãîëþ;
 îæèð³ííÿ, öóêðîâèé ä³àáåò;
 ã³ïîòèðåîç;
 ïóõëèíè ìàòêè, ê³ñòè, ïóõ-

ëèíè ÿº÷íèê³â;
 ³îí³çóþ÷à ðàä³àö³ÿ;
 íåäîñòàòíÿ ô³çè÷íà àêòèâ-

í³ñòü;
Ñèìïòîìè, ùî äîçâîëÿþòü çà-

ï³äîçðèòè ðàê ìîëî÷íî¿ çàëîçè:
 çì³íà øê³ðè àáî âòÿãíåííÿ 

øê³ðè ìîëî÷íî¿ çàëîçè;
âèðàçêà, çì³íà êîëüîðó ñîñêà 

àáî ìîëî÷íî¿ çàëîçè;
ïîòîâùåííÿ ñîñêà àáî øê³ðè 

ãðóäåé;
âèä³ëåííÿ ³ç ñîñêà, êð³ì ãðóä-

íîãî ìîëîêà;
 á³ëü ó ñîñêó àáî âòÿãíåííÿ 

ñîñêà;
çìåíøåííÿ îäí³º¿ ç ìîëî÷íèõ 

çàëîç ó ðîçì³ð³;

ïîÿâà ïóõëèíè (çá³ëüøåíèõ 
ë³ìôîâóçë³â) â ïàõîâ³é îáëàñò³.

Íàÿâí³ñòü ïåðåðàõîâàíèõ âèùå 
ñèìïòîì³â òàêîæ ìîæå áóòè îçíà-
êàìè íîâîóòâîðåíü, ÿê³ íå º çëî-
ÿê³ñíèìè (³íôåêö³ÿ àáî ê³ñòà). 
Âàæëèâî, ùîá áóäü-ÿê³ çì³íè 
ìîëî÷íî¿ çàëîçè áóëè ïåðåâ³ðåí³ 
ë³êàðåì íåãàéíî. 

Медики наполегливо рекомендують усім жінкам старше 
20 років щомісяця самостійно обстежувати молочні 
залози. У разі будь-яких змін у молочних залозах негайно 
зверніться до свого лікаря!

500675

500677

500676
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ЗНЕБОЛЮВАЛЬНІ:
Но Шпа (85) — дротаверин (23)
кетанов (61) — кетальгін (26)
спазмалгон (75) — реналган (37)

СЕРЦЕВІ:
арифон (120) — індапамід (51)
панангін (145) — аспаркам (20)
валокордин (56) — барбовал (30)

ПОРУШЕННЯ ТРАВЛЕННЯ:
мезин (102) — панкреатин (50)
креон (110) — фестал (72)

ПРОТИДІАРЕЙНІ:
імодіум (100) — лоперамід (15)
смекта (127) — енетеросмектит (69)

Шукати аналоги можна за до-
помогою додатку від МОЗ 
«ЛікиКонтроль». Цей простий 
у використанні сервіс розроби-
ли насамперед для того, щоб 
людина могла за кілька секунд 
перевірити ліки, убезпечивши 

себе від підробок лікарських 
засобів.
Але також у застосунку є функція 
пошуку аналогів. Діє він по тим 
виробникам і країнам, яким 
можна довіряти. З пошуку ви-
ключені компоненти-алергени.

Як шукати аналоги препаратам

499592

ÇÄÎÐÎÂ’ß

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

500544

РЕКЛАМА
498779

òðèìóþòüñÿ ÿêîñò³ âèðîáíèöòâà 
òà âñ³õ òåõí³÷íèõ ïðàâèë. ²íø³ 
òàáëåòêè ç ò³ºþ æ ìîëåêóëîþ, 
ùî ïðèçíà÷èâ âàì ë³êàð, ìîæíà 
â ïðèíöèï³ ï³äáèðàòè â àïòåö³. 
Àëå ïèòàííÿ â òîìó, íàñê³ëüêè 
òà ä³þ÷à ìîëåêóëà áóäå î÷èùåíà 
³ ÿê³ñíà. Àäæå ñàìå çàëåæíî â³ä 
öüîãî ³ ôîðìóºòüñÿ ö³íà ë³ê³â.

Çà ñëîâàìè ë³êàðêè, ÿêùî ìå-
äèê âàì íàçíà÷èâ ïðåïàðàòè, 
òî ñàìîñò³éíî ì³íÿòè ¿õ íå ìîæ-
íà. Áî ë³êàð â³äïîâ³äàº çà ïðèçíà-
÷åííÿ òà ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ.

— ßêùî ó òàáëåòö³ òà ñàìà ä³-
þ÷à ðå÷îâèíà, òî ìîæíà áðàòè 
àíàëîã. Àëå ïîòð³áíî ðàäèòèñÿ ç 
ë³êàðåì, ïèòàþ÷è, ÿêèé õîðîøèé 
âèðîáíèê? Áóâàº íàéäîðîæ÷èé 
ïðåïàðàò ôàëüñèô³êóþòü, à ïî-
ò³ì ÿ íàçíà÷àþ äåøåâøèé àíà-

ëîã ³ â³í ïðàöþº êðàùå, — êàæå 
Êàòåðèíà Ñåìåíþê. — ß çàâæäè 
ðåêîìåíäóþ âèáèðàòè çà òàêèì 
ïðèíöèïîì: íå íàéäåøåâøå, ³ 
íå íàéäîðîæ÷å. Ïèòàòè ó ë³êà-
ðÿ ùîñü ñåðåäíº çà âàðò³ñòþ â³ä 
õîðîøîãî âèðîáíèêà, ³ ç ïðàâèëü-
íîþ ä³þ÷îþ ðå÷îâèíîþ.

Ðîç³áðàòèñÿ ó òåì³ íàì òàêîæ äî-
ïîì³ã àñèñòåíò êàôåäðè àíåñòåç³î-
ëîã³¿ òà ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿ Íàö³î-
íàëüíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó 
³ìåí³ Áîãîìîëüöÿ ªâãåí Äüîì³í. 
Â³í ãîâîðèòü, ùî òåõí³÷íî ë³êàð³ 
ìàþòü ïðèïèñóâàòè òî÷íó äîçó 
ä³þ÷î¿ ðå÷îâèíè, áåç çàçíà÷åííÿ 
êîíêðåòíî¿ òîðãîâî¿ íàçâè, à ïà-
ö³ºíò ìîæå âèáðàòè ôîðìó ïðå-
ïàðàòó ñåðåä äîñòóïíèõ íà ðèíêó.

— Ïîáóòóº äóìêà ïðîôåñ³éíî¿ 
ñï³ëüíîòè, ùî àíàëîãè ìîæóòü 

ЧИ БЕЗПЕЧНО БРАТИ
ДЕШЕВІ АНАЛОГИ ТАБЛЕТОК

НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Íåùîäàâíî ìè ïè-
ñàëè ïðî òå, ó ñê³ëü-
êè îá³éäåòüñÿ ç³áðàòè 

äîìàøíþ àïòå÷êó. Äî ïðèêëàäó, 
çàñ³á â³ä çàñòóäè ôåðâåêñ íèí³ 
êîøòóº 160 ãðèâåíü, ³ éîãî ö³íà, 
ó ïîð³âíÿíí³ ç 2019-òèì, ï³äâè-
ùèëàñÿ íà 25 ãðèâåíü. ×àñòî 
çàñòóäà ñóïðîâîäæóºòüñÿ ùå é 
íåæèòþ, ³ çà ïîïóëÿðíèé íîê-
ñïðåé äîâåäåòüñÿ â³ääàòè 60 ãðè-
âåíü. Òîæ, ò³ëüêè çà äâà öèõ ïðå-
ïàðàòè òà ïàðàöåòàìîë (8 ãðèâåíü) 
âè â³ääàñòå 230 ãðèâåíü.

Âàðòî âðàõîâóâàòè ùå é òå, ùî 
ö³íè íà îäí³ é ò³ æ ïðåïàðàòè 
ó ð³çíèõ àïòåêàõ — â³äð³çíÿþòüñÿ. 
À ðîçðåêëàìîâàí³ ë³êè, ÿê ñêàçàëè 
íàì ó ê³ëüêîõ àïòåêàõ, êîðèñòó-
þòüñÿ íàéá³ëüøîþ ïîïóëÿðí³ñòþ. 
Îñîáëèâî, ÿêùî îñòàíí³ íå çâåð-

òàëèñÿ äî ë³êàðÿ, ³ ïðèçíà÷èëè 
ñàìîë³êóâàííÿ, àáî äîâ³ðèëèñÿ 
«âïîäîáàííÿì» àïòåêàðÿ.

Ìè æ íàãîëîøóºìî, ùî ñàìî-
ë³êóâàííÿ ìîæå áóòè øê³äëèâèì 
äëÿ âàøîãî çäîðîâ’ÿ! Òîìó, çà-
âæäè çâåðòàéòåñÿ äî ë³êàðÿ 
çà ïðèçíà÷åííÿì ë³êóâàííÿ.

Íàéî÷åâèäí³øèé ñïîñ³á çìåí-
øèòè ñóìó â ÷åêó çà ë³êè — êóïó-
âàòè ïðåïàðàòè â³ò÷èçíÿíèõ âè-
ðîáíèê³â. Òîáòî, øóêàòè äåøåâø³ 
àíàëîãè. Àëå ÷è åôåêòèâí³ âîíè? 

— Òåîðåòè÷íî íåìàº çíà÷åííÿ, 
ÿê íàçèâàºòüñÿ ïðåïàðàò, à ìàº 
çíà÷åííÿ ìîëåêóëà, ÿêà ïðàöþº. 
Ïðîòå, çíàþ ç ïðàêòè÷íîãî äî-
ñâ³äó, ìàº âåëèêå çíà÷åííÿ âè-
ðîáíèê. Íå çàâæäè àíàëîã ã³ðøèé 
çà îðèã³íàëüíèé ïðåïàðàò, ³ íà-
âïàêè. Áóâàº ïî-ð³çíîìó, — êàæå 
ñ³ìåéíà ë³êàðêà Êàòåðèíà Ñå-
ìåíþê. — Áóâàþòü õîðîø³ íàø³ 
â³ò÷èçíÿí³ âèðîáíèêè, ÿê³ äî-

Здоров’я  Хворіти — дорого, і, мабуть, 
ніхто не скаже зворотне. Навіть, якщо 
ви просто десь промерзли на зупинці 
та трішки застудилися, то в аптеці вам 
можуть видати чек на кілька сотень. Чи 
можна зекономити на лікуванні застуди 
й не тільки? Якщо так, то як це зробити 
безпечно для здоров’я?

áóòè íåäîñòàòíüî åôåêòèâíèìè. 
Çîêðåìà öå ñòîñóºòüñÿ àíòèá³îòè-
ê³â, îñê³ëüêè àíòèá³îòèêè íèçü-
êî¿ ÿêîñò³ ìîæóòü áóòè íå ò³ëü-
êè íåäîñòàòíüî åôåêòèâíèìè, 
à é ñïðèÿòè çðîñòàííþ ñò³éêîñò³ 
øòàìó çáóäíèê³â ³íôåêö³¿ äî ä³¿ 

ïðåïàðàò³â, — êàæå ë³êàð. — ×åðåç 
ñêëàäí³ñòü âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó 
ïîâí³ñòþ â³äòâîðèòè îðèã³íàëüíó 
ÿê³ñòü çà íèçüêîþ ö³íîþ ìîæå 
áóòè ñêëàäíî. Òîìó ó âèïàäêàõ 
âàæêèõ ³íôåêö³é ñë³ä íàäàâàòè ïå-
ðåâàãó îðèã³íàëüíèì ïðåïàðàòàì.

«ßêùî ó òàáëåòöi òà 
ñàìà äiþ÷à ðå÷îâèíà, 
òî ìîæíà áðàòè àíàëîã. 
Àëå ïîòðiáíî ðàäèòèñÿ 
çi ñâî¿ì ëiêàðåì»

Склали для вас перелік ліків проти різних недуг з їхніми аналогами. Показуємо, 
скільки коштують аналоги з аналогічною діючою речовиною, у порівнянні з розре-
кламованими препаратами. Ціни вказуємо середні з трьох аптек Вінниці

ПЕРЕЛІК ЛІКІВ

ВІД ЗАПОРУ:
дуфалак (124) — біофлоракс (90)

ВІД НЕЖИТІ:
нокспрей (78) — риназолін (51)
аква-спрей (100) — назалонг (48)
отривін (56) —евкаспрей (30)

ВІД БОЛЮ В ГОРЛІ
стрепсілс (78) — гексарал (29)
декатилен (123) — амірал (54)
септолете (90) — ангі-септ (70)

ЖАРОЗНИЖУВАЛЬНІ:
нурофен (67) — ібупрофен (37)
мефенамінка (81) — парацетамол (8)
фервекс (141) — аскопар (15)
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ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Я вдома 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
02.20, 05.25 Новини 
07.05 Маршрутом змiн 
07.20 Невiдомi Карпати 
07.50 Буковинськi загадки 
08.05 Т/с “Курорт” 
09.10 Телепродаж 
09.45 Т/с “Серцебиття” l  
11.30 Д/с “Дикуни” 
11.55, 20.05 Д/ц “Дика 
природа Колумбiї” 
13.10, 01.40 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10, 21.35, 00.30, 02.45, 
05.50 Спорт 
15.20 Концерт. Пiснi про 
кохання 
16.30 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
17.00 Прозоро: про головне 
18.20, 19.05 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
21.45 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 
23.30 Перша шпальта 

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, 03.35 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.30 Т/с “Моя улюблена 
Страшко” 
22.30 Х/ф “Зоонаглядач” 

IНТЕР 

05.15, 22.05 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером” 
09.20 Ранок з Iнтером 
10.05, 18.00, 19.00, 03.45 Ток-
шоу “Стосується кожного” 
12.25 Х/ф “Винесенi з моря” s  
14.25 Х/ф “Амазонiя” 
16.05 “Жди меня. Україна” 
20.00, 02.20 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое дело” 

ICTV 

06.00 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s  
10.30 Х/ф “Пасажир” s  
12.45, 15.45, 18.45 Факти. 
День 
13.15, 16.10 Т/с “Розтин 
покаже-2” s  
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” s  
20.20 Прихована небезпека 
Прем’єра 
21.10 Факти. Вечiр 
21.30 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” 16+ Прем’єра 
22.25 Свобода слова 
00.00 Х/ф “Перший лицар” l  
02.30 Прихована небезпека 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.15 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.20 “Орел i решка” 
09.30 Х/ф “Бетховен 3” 
11.25 Х/ф “Бетховен 4” 
13.20 Х/ф “Бетховен 5” 
15.15 Х/ф “Бетховен” 
17.00 “Хто зверху?” l  
19.00 “Пекельна кухня” 
21.10 Х/ф “Людина-мураха” s  
23.35 Х/ф “Хлопчаки-
нальотчики” s  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка 
2” l  
12.30 Iсторiя одного 

злочину s  
14.30, 15.30, 17.00 Т/с 
“Топтун” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Таємне кохання. 
Повернення” s  
23.10 Т/с “Несолодка помста” l  

СТБ 

08.00 “МастерШеф” l  
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “СуперМама” l  
20.15, 22.50 Т/с “Колiр 
помсти” s  

НTН 

06.00 “Таємницi свiту” 
07.20, 17.00, 03.05 
“Випадковий свiдок” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.35 
“Свiдок” 
14.45 Т/с “Досьє “Майорка” s  
18.20 “Свiдок. Агенти” 
23.00, 03.30 Т/с “Нарко - 2” n  

TET 

09.30, 22.00 Т/с “Прибулець” 
10.30 Х/ф “Тiльки для 
закоханих” s  
12.15, 03.50 Панянка-селянка 
14.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00 Богиня шопiнгу 
18.00 СуперЖiнка 2 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
21.00, 23.30, 02.15, 03.15 
Країна У 
23.00, 02.45 Сiмейка У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15 Новини (з 
ЮА Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Х/ф “ Чемпiони” l  
11.10 Культ Особистостi 
11.25 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
11.55 Древо. Полтавськi 
килими 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
12.40, 20.25 Невiдомi Карпати 
12.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний 
цикл “Дикуни. Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.25 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
13.50 Додолики 
14.00 Українська абетка 
Першосвiт 
14.10 М/ф “Дощику, дощику, 
припусти” 
14.20 М/ф “ Чарiвнi Окуляри” 
14.30 М/ф “Як песик i кошеня 
мили пiдлогу” 
14.40 М/ф “Дiвчинка i зайцi” 
14.45 М/ф “Лисичка з 
качалкою” 
15.05 Буковинськi загадки 
15.15 Вiдтiнки України 
15.45 Д/ф “З України до 
Голлiвуду” 
17.30 Земля, наближена до 
неба 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
21.00 Х/ф “Бiлявка Мерилiн”, 
1 с. 
22.30 Новини (UA: ПЕРШИЙ) 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Життя в цифрi” 
09.00 “Постфактум” 
09.45 “Рецепт здоров’я” 
10.15 “Фокус Європи” 
10.45 “Мобiльний репортер” 
11.00, 15.00, 17.30, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.00, 19.00 “Новини” 
16.15 “Територiя рiшень” 
16.30 “Природа сьогоднi” 
18.40 “Особливий випадок” 
19.30 “На часi” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Я вдома 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.10, 05.10 Новини 
07.05 Маршрутом змiн 
07.20 Невiдомi Карпати 
07.50 Буковинськi загадки 
08.05 Т/с “Курорт” 
09.10 Телепродаж 
09.45 Т/с “Серцебиття” l  
11.30 Д/с “Дикуни” 
11.55, 20.00, 22.00 Д/ц “Дика 
природа Колумбiї” 
13.10, 01.25 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10, 21.45, 00.10, 05.45 Спорт 
15.20 Концерт. Хорея 
Козацька 
16.30 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
17.00 Прозоро: про головне 
18.20, 19.05 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
23.00 Бiгус Iнфо 

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, 03.40 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.30 Т/с “Моя улюблена 
Страшко” 
22.30 Х/ф “Пляж” s  

IНТЕР 

05.35, 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, 11.00 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Операцiя 
“Тушонка”” s  
14.35, 15.35 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 02.20 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое 
дело” 

ICTV 

04.45, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s  
10.55, 13.15 Х/ф “Поклик 
вовка” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55 Т/с “Розтин покаже-2” s  
14.55, 16.20 Т/с “Пес” s  
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
21.30 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” 16+ Прем’єра 
22.25 Т/с “Доброволець” s  
01.15 Х/ф “Унiверсальний 
солдат-4” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.15 “Орел i решка” 
09.25 Т/с “Надприродне” s  
13.45 “Кохання на 
виживання” s  
15.40 Х/ф “Вiдпочинок за 
обмiном” s  
18.35 Х/ф “Освiдчення” s  
20.40 Х/ф “Людина-мураха та 
Оса” l  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка 
3” l  

12.30 Iсторiя одного 
злочину s  
14.30, 15.30, 17.00 Т/с 
“Топтун” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.35 Футбол. Вiдбiр до 
ЧС-2022. Україна - Боснiя i 
Герцеговина 
23.50 Т/с “Несолодка помста” l  

СТБ 

04.25, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
05.15 Т/с “Коли ми вдома” 
05.35 Т/с “Комiсар Рекс” 
08.35 “МастерШеф” l  
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “СуперМама” l  
20.15, 22.50 Т/с “Колiр 
помсти” s  
23.05 Т/с “Майор i магiя” s  

НTН 

07.50, 09.00, 17.00, 02.55 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.25 “Свiдок” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
14.45 Т/с “Досьє “Майорка” s  
18.20 “Будьте здоровi” 
23.00, 03.30 Т/с “Нарко - 2” n  

TET 

09.30, 22.00 Т/с “Прибулець” 
10.30 Х/ф “Твої, мої i нашi” 
12.15, 03.50 Панянка-селянка 
14.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00 Богиня шопiнгу 
18.00 СуперЖiнка 2 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
21.00, 23.30, 02.15, 03.15 
Країна У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
11.55 Культ. Особистостi 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
12.35, 20.25 Невiдомi Карпати 
12.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний 
цикл “Дикуни. Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.25 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Пiщана казка 
13.50 Додолики 
14.00 Українська абетка 
Першосвiт 
14.10 М/ф “Справа доручається 
детективу Теддi” 
14.20 М/ф “Найсправжнiсiнька 
пригода” 
14.30 М/ф “Подарунок” 
14.40 М/ф “Капiтошко” 
14.45 М/ф “Як Петрик П’яточкiн 
слоникiв рахував” 
15.05 Древо 
15.20 Вiдтiнки /
України 
15.45 Культ 
Особистостi 
16.05 Телевiзiйний серiал 
“Загадковий Доктор Блейк” 
17.15 Новини UA: ПЕРШИЙ 
17.30 Населена земля 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
21.00 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний 
репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.45, 19.30 “На часi” 
10.15 “Завтра. Сьогоднi” 
10.45 “Твiй навiгатор” 
11.00, 15.00, 17.30, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.15 “Територiя рiшень” 
16.30 “Природа сьогоднi” 
18.30 “Код вiдвертостi” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.05 Я вдома 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.10, 05.10 Новини 
07.05 Маршрутом змiн 
07.20, 04.55 Невiдомi Карпати 
07.50 Буковинськi загадки 
08.05 Т/с “Курорт” 
09.10 Телепродаж 
09.45 Т/с “Серцебиття” l  
11.30 Д/с “Дикуни” 
11.55, 20.00, 22.00 Д/ц “Дика 
природа Колумбiї” 
13.10, 01.25 Прозоро: про 
актуальне 
14.00, 03.55 UA:Фольк. 
Спогади 
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 
05.45 Спорт 
15.20 Концерт 
16.30 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
17.00 Прозоро: про головне 
18.20, 19.05 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
23.00 Перша шпальта 

1+1 

05.35, 04.10 “Життя вiдомих 
людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.30 Т/с “Моя улюблена 
Страшко” 
22.30 Х/ф “Впiймай мене, якщо 
зможеш” 

IНТЕР 

05.05 “Телемагазин” 
05.35, 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, 11.00 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Прибульцi” 
14.40, 15.40 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 03.45 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое дело” 
23.50 Х/ф “Викрадення” s  
01.35 Х/ф “День перший, день 
останнiй” 

ICTV 

08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s  
10.40, 13.15 Х/ф “Перший 
лицар” l  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00 Т/с “Розтин покаже-2” s  
15.00, 16.15 Т/с “Пес” s  
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.30 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” 16+ Прем’єра 
22.30 Т/с “Доброволець” s  
01.20 Х/ф “Поклик вовка” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.25 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.30 “Орел i решка” 
09.35 Т/с “Надприродне” s  
13.10 “Кохання на 
виживання” s  
15.10 Х/ф “Бетховен 2” 
17.00 “Хто зверху?” l  
19.00 “Дiти проти зiрок” 
20.40 Х/ф “Перший месник” s  
23.05 Х/ф “Цар скорпiонiв” 

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 

10.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка 
3” l  
12.30 Iсторiя одного 
злочину s  
14.30, 15.30, 17.00 Т/с 
“Топтун” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Таємне кохання. 
Повернення” s  
23.10 Т/с “Виховання 
почуттiв” l  

СТБ 

04.40, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
05.30 Т/с “Комiсар Рекс” 
08.30 “МастерШеф” l  
12.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “СуперМама” l  
20.15, 22.50 Т/с “Колiр 
помсти” s  

НTН 

06.25 “Будьте здоровi” 
07.55, 09.00, 17.00, 03.00 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 “Свiдок” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
14.45 Т/с “Досьє “Майорка” s  
18.20 “Вартiсть життя” 
23.00, 03.30 Т/с “Нарко - 2” n  

TET 

09.30, 22.00 Т/с “Прибулець” 
10.30 Х/ф “П’ятий елемент” s  
12.50, 03.50 Панянка-селянка 
14.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00 Богиня шопiнгу 
18.00 СуперЖiнка 2 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
21.00, 23.30, 02.15, 03.15 
Країна У 
23.00 Сiмейка У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15 Новини (з 
ЮА Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
11.55 Культ.Особистостi 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
12.35 Невiдомi Карпати 
12.50, 15.55 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний 
цикл “Дикуни. Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.25 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Пiщана казка 
13.50 Додолики 
14.00 Українська абетка 
Першосвiт 
14.10 М/ф “Бегемот та сонце” 
14.20 М/ф “Козлик та його 
горе” 
14.30 М/ф “Повертайся, 
Капiтошко” 
14.40 М/ф “Лис i дрiзд” 
14.45 М/ф “Кривенька качечка” 
15.05 Древо 
15.20 Вiдтiнки України 
16.05 Телевiзiйний серiал 
“Загадковий Доктор Блейк 
17.30 Роздивись 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Я вдома 
20.25 Шукачi пригод 
21.00 Життя пiслязавтра 
22.00 StopFakeNews 
22.10 Шерифи для нових 
громад 
22.20 Новини UA: ПЕРШИЙ 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.30, 19.30 “На часi” 
10.15 “Особливий випадок” 
10.30 “Євромакс” 
11.00, 15.00, 17.35, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.15 “IМПЕРIЯ” 
17.05 “Твоє життя” 
18.30 “Ульотне вiдео” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 02.30 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
23.40, 02.00, 04.00, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.05 Д/с “Дикi Дива” 
08.25 #ВУКРАЇНI 
09.00 Божественна лiтургiя 
Православної Церкви України 
на свято Покрова Пресвятої 
Богородицi 
12.00 Сильна 
13.05 Х/ф “Страченi свiтанки” 
15.00 Х/ф “Столiття Якова” 
19.05 Т/с “Злочини минулого - 
мiжнароднi версiї” s  
21.25 Д/с “Особливий загiн. 
Супер - чуття” 
22.25 Д/с “Свiт дикої природи” 
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
00.05 Спецпроєкт “Життя 
пiслязавтра” 
01.00 Спецпроєкт “Спадок” 
01.30, 03.25 ВУКРАЇНI 
02.25, 03.55, 04.25, 05.30 
Погода 

1+1 

05.30, 02.40 “Життя вiдомих 
людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
03.45 ТСН 
09.35 “Свiт навиворiт” 
11.55 “Мандруй україною з 
дмитром комаровим” 
20.36 “Проспорт” 
20.38 “Чистоnews 2021” 
20.45 Х/ф “Титанiк” 

IНТЕР 

05.05, 04.45 “Телемагазин” 
05.35, 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, 11.00 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Прибульцi 3: Взяття 
Бастилiї” l  
14.40, 15.35 “Вещдок” 
16.30 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 01.45 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое 
дело” 
23.50 Х/ф “Звiряча лють” s  

ICTV 

06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.05 Х/ф “Нашi Котики” l  
11.35, 13.00 Х/ф “Джон Вiк” s  
12.45 Факти. День 
13.45 Х/ф “Джон Вiк-2” s  
16.05 Х/ф “Джон Вiк-3” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Т/с “Брюс” 16+ Прем’єра 
22.55 Х/ф “Атлантида” 18+ 
Прем’єра 
01.25 Анти-зомбi 
02.10 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.15 “Орел i решка” 
10.05 Х/ф “Мумiя: Гробниця 
Iмператора Драконiв” s  
12.20 Х/ф “Людина-мураха” s  
14.40 Х/ф “Людина-мураха та 
Оса” l  
17.00, 19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Перший месник: 
Друга вiйна” s  
23.55 Х/ф “Чесний злодiй” s  
01.30 “Вар’яти” l  
02.35 “Служба розшуку дiтей” 
02.40 “Зона ночi” 
04.50 “Абзац” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною. День захисника 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Т/с “Помилки 
молодостi” s  
13.30, 15.20 Х/ф “Позивний 
“Бандерас” s  
16.10 Х/ф “Захар Беркут”12+ 
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20.00 Т/с “Таємне кохання. 
Повернення” s  
00.00, 02.00 Т/с “Виховання 
почуттiв” l  

СТБ 

03.50, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
04.35 Х/ф “Мiсiс Даутфайр” 
07.20 Х/ф “Анжелiка, макриза 
янголiв” 
09.50 Х/ф “Прекрасна Анжелiка” 
11.55 Х/ф “Анжелiка i король” 
14.20, 14.50 Х/ф “Неприборкана 
Анжелiка” 
16.25, 18.05 Х/ф “Анжелiка i 
султан” 
19.05 “СуперМама” l  
20.15, 22.50 Т/с “Колiр 
помсти” s  
23.05 Т/с “Майор i магiя” s  

НTН 

07.10 М/ф “Як козаки...” 
08.20 Х/ф “Ярослав Мудрий” 
11.20, 20.30 Т/с “CSI: Маямi” s  
14.50 Т/с “Досьє “Майорка” s  
16.40, 02.40 “Випадковий 
свiдок” 
18.20, 02.05 “Правда життя” 
19.00 Х/ф “За двома зайцями” 
23.00, 03.25 Т/с “Нарко - 2” n  
01.05 “Легенди бандитського 
Києва” 
03.00 “Речовий доказ” 

TET 

09.30, 22.00 Т/с “Прибулець” 
10.30 Х/ф “Лицар дня” s  
12.50, 03.50 Панянка-селянка 
14.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00 Богиня шопiнгу 
18.00 СуперЖiнка 2 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
21.00, 23.30, 02.15, 03.15 
Країна У 
23.00 Сiмейка У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 08.55 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.05 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
09.10 Х/ф “Лiсова пiсня” 
10.40 Д/ф “Хто створив Змiєвi 
Вали?” 
11.30 Хортиця online . 
Запорiзька Сiч 
11.50 Незвiдана Україна 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
12.35 Артефакти 
13.05 Документальний 
цикл “Дикуни. Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.25 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Пiщана казка 
13.50 М/ф “Як козаки у футбол 
грали” 
14.10 М/ф “Як козаки на весiллi 
гуляли 
14.30 М/ф “Як козаки 
олiмпiйцями стали” 
14.45 М/ф “Як козаки сiль 
купували” 
15.00 Концертна програма 
15.45 Сильнi 
16.05, 20.30 Крутий замiс 
16.35 Вистава “Iду за Вас” 
18.30 Прем’єра “Коли не 
повернувся з вiйни” 
19.00 ТНВ 
19.20 Маршрутом змiн 
19.30 В УКРАЇНI 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Народженi рiкою 
20.15 Голоси Донбасу 
21.00 Брехня вiд полiтикiв. 
Перевiрка 
21.15 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.40 Цикл “Нашi тридцять” 
22.10 Шерифи для нових 
громад 
22.30 Новини ( (UA: ПЕРШИЙ) 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

09.00 “В гарной формi” 
09.30, 19.00 “Новини” 
10.00 “Свiтанок” 
11.30 “Святковий концерт” 
12.35, 15.00, 20.10 х/ф 
17.30 д/с 
18.25 “Рецепт здоров’я” 
19.30 “На часi” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 02.30 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.40, 02.00, 03.50, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф 
08.05 Д/с “Дикi Дива” 
08.25 #ВУКРАЇНI 
09.10 Телепродаж 
09.40 Мiста та мiстечка 
09.55 Х/ф “Авраам: охоронець 
вiри” 
13.30 Х/ф “Столiття Якова” 
17.35 Т/с “Злочини минулого - 
мiжнароднi версiї” s  
21.25 Д/с “Особливий загiн. 
Супер - чуття” 
22.25 Д/с “Свiт дикої природи” 

1+1 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 19.30, 04.50 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
15.30 Х/ф “Титанiк” 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Чистоnews 2021” 
20.20 “Лiга смiху 2021” 
22.35 “Маскарад” 
00.20 Х/ф “Пропала грамота” 
02.05 Х/ф “Термiнал” 

IНТЕР 

05.15, 23.05 “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, 11.00 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Прибульцi в 
Америцi” 
14.25, 15.25, 00.55 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Єлизавета: Золотой 
вiк” s  
03.45 Д/п “Вiйна всерединi 
нас” 

ICTV 

04.25, 01.25 Факти 
04.45 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.00, 20.10 Дизель-шоу l  
10.10 Х/ф “Таксi-5” s  
12.25, 13.00 Х/ф “Таксi” s  
12.45 Факти. День 
14.35 Х/ф “Таксi-2” s  
16.05 Х/ф “Таксi-3” 
17.55, 19.10 Х/ф “Таксi-4” 
18.45 Факти. Вечiр 
23.00, 01.50 Скетч-шоу “На 
трьох” s  
03.25 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.15 “Орел i решка” 
10.20 “Пекельна кухня” 
12.25 “Дiти проти зiрок” 
13.55 Х/ф “Перший месник” s  
16.25 Х/ф “Перший месник: 
Друга вiйна” s  
19.10 Х/ф “Макс Стiл” l  
21.00 Х/ф “Перший месник: 
Протистояння” l  
00.05 “Екси” s  
02.15 “Служба розшуку дiтей” 
02.20 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка 
3” l  
12.30, 03.00 Iсторiя одного 
злочину s  
14.30, 15.30, 17.00 Т/с 
“Топтун” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 
00.00, 02.00 Реальна мiстика 

01.30 Телемагазин 
05.00 Х/ф “Позивний 
“Бандерас” s  

СТБ 

04.25, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
05.15 Т/с “Коли ми вдома” 
05.50, 19.00, 22.50 
“Холостячка Злата Огнєвiч” l  
10.55, 23.50 “Як вийти 
замiж” s  
11.50, 14.50, 18.05 Т/с “Слiпа” l  
00.45 “Битва екстрасенсiв” s  

НTН 

06.00 М/ф “Ну, постривай!” 
07.25 М/ф “Як козаки...” 
09.00, 16.40, 03.10 
“Випадковий свiдок” 
10.45 Х/ф “За двома зайцями” 
12.10, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s  
14.50 Т/с “Досьє “Майорка” s  
18.20 “Таємницi свiту” 
19.00, 02.40 “Свiдок” 
23.00, 03.35 Т/с “Нарко - 2” n  
01.00 “Легенди бандитського 
Києва” 
02.00 “Правда життя” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.30, 22.00 Т/с “Прибулець” 
10.30 Х/ф “Мiсiя неможлива: 
наслiдки” 
13.15, 03.50 Панянка-селянка 
14.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00 Богиня шопiнгу 
18.00 СуперЖiнка 2 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
21.00, 23.30, 02.15, 03.15 
Країна У 
23.00 Сiмейка У 
00.00 Т/с “Королi палат” 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15 Новини (з 
ЮА Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Х/ф “Бiлий птах з чорною 
ознакою” 
10.50 Д/ф Прем’єра. “Печернi” 
11.40 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
12.35 Незвiдана Україна 
12.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний 
цикл “Дикуни. Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.25 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Пiщана казка 
13.50 М/ф “Як козаки 
iнопланетян зустрiчали” 
14.10 М/ф “Як козаки сiль 
купували” 
14.20 М/ф “Як Козаки Кулiш 
Варили 
14.30 М/ф “Курка, яка несла 
всяку всячину” 
14.40 М/ф “Маленький великий 
пес” 
14.45 М/ф “Лiтачок Лiп” 
15.05 Українська музика 
в архiтектурi. Академiчний 
ансамбль пiснi i танцю 
“Сiверськi клейноди”, 
15.55 Д/ф “Бовсунiвськi бабусi” 
17.30 Край пригод 
18.05 Вижити у рифах 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Умандрували:за 
Харковом 
20.25 Шукачi пригод 
21.00 Концертна програма 
21.50 Шерифи для нових 
громад 
22.00 В УКРАЇНI 
22.30 Новини UA: ПЕРШИЙ 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.30 “Дикi тварини” 
09.30 “У гарнiй формi” 
10.00, 19.00 “Новини” 
10.15, 19.30 “На часi” 
10.30 “Територiя рiшень” 
11.00 “На зйомках” 
11.30 “Багатi i знаменитi” 
11.40 “Зiрковi гурмани” 
12.10 “Цiкавий свiт” 
12.30, 15.00, 20.30 х/ф 
17.30 “Цiкаво” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.35 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.40, 02.00, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.05 Д/с “Дикi Дива” 
08.25 #ВУКРАЇНI 
09.10 Телепродаж 
09.40 Вiдтiнки України 
10.10 Х/ф “Столiття Якова” 
13.55 Країна пiсень 
14.25 Концертна програма 
Вадима Крищенка “Дозвольте 
запросити Вас на ювiлей” 
17.30 Т/с “Злочини минулого - 
мiжнароднi версiї” s  
21.25 Д/с “Особливий загiн. 
Супер - чуття” 
22.25 Д/с “Свiт дикої природи” 
00.05 Жюль Верн. Подорож 
довжиною у життя 
01.00 Бiгус Iнфо 

1+1 

05.25, 19.30 ТСН 
06.30, 07.00 “Життя вiдомих 
людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00 “Свiт навиворiт” 
18.30 “Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан” 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Чистоnews 2021” 
20.20 “Маскарад” 
22.00 “Жiночий квартал 2021” 
23.40 “Свiтське життя. 2021” 
00.40 Х/ф “Гуцулка Ксеня” 

IНТЕР 

05.10 “Орел i Решка. 
Перезавантаження” 
06.55 “Слово Предстоятеля” 
07.05 М/ф “Як приручити 
дракона 2” 
09.00 “Готуємо разом. 
Домашня кухня” 
10.00 “Все для тебе” 
11.00 “Позаочi” 
12.00 Х/ф “Будьте моїм 
чоловiком” 
13.40 Х/ф “Здрастуй i 
прощавай” 
15.30 Т/с “Прозрiння” (12+) 1-4 
сс. Зключна 
20.00 “Подробицi” 
20.30 “Место встречи” 
22.10 Т/с “Кохання несподiване 
нагряне” (16+) 1-4 сс. Зключна 
02.00 Х/ф “Все можливо” 
03.50 Х/ф “Стежки-дорiжки” 

ICTV 

04.50 Скарб нацiї 
05.00 Еврика! 
05.05 Факти 
05.30 Не дай себе обдурити 
06.25 Анти-зомбi 
07.20 Громадянська оборона 
08.20 Прихована небезпека 
09.10, 13.00 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ-2” s  
12.45 Факти. День 
15.20 Х/ф “Поганi хлопцi” s  
17.30, 19.10 Х/ф “Поганi 
хлопцi-2” s  
18.45 Факти. Вечiр 
21.00 Х/ф “Поганi хлопцi 
назавжди” s  
23.35 Х/ф “Нашi Котики” l  
01.50 Х/ф “Атлантида” n  
03.35 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00 “Хто проти 
блондинок?” l  
08.00, 10.00 “Kids time” 
08.05 М/ф “Звiрополюс” 
10.05 “Орел i решка. Земляни” 
11.00 “Орел i решка. Чудеса 
свiту” 
12.10 “Хто зверху?” l  
14.10 М/ф “Суперсiмейка 2” 
16.40 Х/ф “Залiзна людина” s  
19.10 Х/ф “Залiзна людина 
2” s  
21.50 Х/ф “Залiзна людина 3” s  
00.35 Х/ф “Освiдчення” s  
02.25 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.30 Х/ф “Позивний 
“Бандерас” s  
07.40 Х/ф “Захар Беркут”12+ 
10.30 Т/с “Мiраж” l  
14.40, 15.20 Т/с “Уроки життя i 
водiння” l  

20.00 Головна тема 
21.00 Спiвають всi! Фiнал 
23.30 Що? Де? Коли? 
01.00, 02.15 Т/с “Топтун” l  
01.45 Телемагазин 
04.20 Реальна мiстика 

СТБ 

04.35 “Вiкна-Новини” 
05.25, 10.55 Т/с “Колiр 
помсти” s  
07.50 “Неймовiрна правда про 
зiрок” 
16.40 “Хата на тата” l  
19.00 “МастерШеф” l  

НTН 

05.00, 04.45 “Top Shop” 
05.30 Х/ф “Нi пуху, нi пера” 
06.50 Х/ф “Дорога на Сiч” 
08.30 Х/ф “Богдан-Зиновiй 
Хмельницький” 
10.55 “Легенди карного 
розшуку” 
12.05 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
13.20, 19.30 Т/с “Коломбо” s  
19.00, 02.35 “Свiдок” 
23.30 Х/ф “Фунт плотi” n  
01.30 “Таємницi 
кримiнального свiту” 
03.05 “Випадковий свiдок” 
03.20 “Речовий доказ” 
03.50 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.00 Х/ф “Найкращий друг” 
11.30 Х/ф “Зорянi таляри” 
12.30, 14.00, 15.30, 00.55 
Одного разу пiд Полтавою 
13.30, 15.00, 16.30, 02.15 
Танька i Володька 
17.00 Х/ф “Так, можливо” s  
19.10 М/ф “Бебi-бос” 
20.50 Х/ф “Клони” s  
22.35 Х/ф “Дiвчина без 
комплексiв” s  
01.30 Сiмейка У 
02.50 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
07.45 Лайфхак українською 
08.00, 09.00 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.10 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Країна пiсень 
09.10 Вiзуальний код 
09.35 Антропологiя 
10.05 Мистецтво жити 
10.20, 10.30 Роздивись 
10.45 Недалечко 
11.00 Сковорода. Гастробайки 
11.15 Культ.Особистостi 
11.25 Шукачi пригод 
11.45 Народженi рiкою 
12.00 Умандрували:за 
Харковом 
12.25 Вчитель 
12.40 Х/ф “Вавилон ХХ” 
14.20 Вижити у рифах 
15.15 Х/ф “Поруч з Iсусом: 
Марiя Магдалина” 
17.00 На згадку 
17.30 Гендернi окуляри 
17.45 Маршрутом змiн 
18.00 Крутий замiс 
18.30, 22.05 В УКРАЇНI 
19.00 Голоси Донбасу 
19.15 Вiдтiнки України 
19.45 “Створюй iз Суспiльним. 
Розслiдування. #Iнсайд 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Правдоборцi 
20.10 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 
21.50 Еко люди 
22.00 Задача з зiрочкою 
22.30 Новини UA: ПЕРШИЙ 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.30 “Дикi тварини” 
09.30 “У гарнiй формi” 
10.00 “Новини” 
10.15, 19.50 “На часi” 
10.30 “Територiя рiшень” 
11.00 “На зйомках” 
11.30 “Багатi i знаменитi” 
11.40 “Зiрковi гурмани” 
12.10 “Цiкавий свiт” 
12.30, 15.30 х/ф 
15.00 “Твоє життя” 
17.30 “Цiкаво” 
19.00 “Таємницi та загадки” 
20.30 “Постфактум” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.35 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
00.00, 02.00, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.15 Погода 
08.20 Д/с “Дикi тварини” 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.30 Жюль Верн. Подорож 
довжиною у життя 
14.35 Телепродаж 
15.10 UA:Фольк. Спогади 
16.25 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки 
17.35 Т/с “Злочини минулого - 
мiжнароднi версiї” s  
19.30 Д/с “Тваринна зброя” 
20.20 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
21.25 Х/ф “Вiнсент на шляху до 
моря” s  
23.15 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
00.25 Концерт. Сергiй 
Асафатов 
01.00 Д/ф “Бити. Молитися. 
Тримати” l  
02.25 Д/ф “Замiнованi 
вiрнiстю” l  
03.25 Д/ф “Одесити на 
Донбасi” l  
04.25 Невiдомi Карпати 

1+1 

07.00 “Життя вiдомих людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00 “Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан” 
11.00 “Свiт навиворiт” 
18.30 “Свiтське життя. 2021” 
19.30, 04.50 “ТСН-Тиждень” 
21.00 “Танцi з зiрками 2021” 
00.20 “Лiга смiху 2021” 
02.45 Х/ф “Тринадцять” s  

IНТЕР 

05.15 Х/ф “Зайчик” 
06.50 Х/ф “Бiнго Бонго” 
09.00 “Готуємо разом” 
10.00, 11.00, 12.00 “Iнше 
життя” 
12.55 “Вещдок. Большое 
дело” 
17.30 Х/ф “Вбивство у Схiдному 
експресi” s  
20.00 “Подробицi тижня” 
22.00 Х/ф “У зонi особливої 
уваги” 
00.00 Х/ф “Хiд у вiдповiдь” 
01.35 “Вещдок” 

ICTV 

04.40 Скарб нацiї 
04.50 Еврика! 
04.55 Факти 
05.20 Не дай себе обдурити 
06.00 Прихована небезпека 
07.00, 01.25 Анти-зомбi 
08.00 Секретний фронт 
09.00 Громадянська оборона 
10.00, 13.00 Т/с “Пес” s  
12.45 Факти. День 
14.55 Т/с “Брюс” s  
18.45 Факти тижня 
21.15 Х/ф “Хенкок” s  
23.05 Х/ф “Я - робот” s  
02.55 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

05.50, 23.40 “Вар’яти” l  
06.10, 08.30 “Kids time” 
06.15 М/ф “Суперсiмейка” 
08.35 М/ф “Суперсiмейка 2” 
10.50 Х/ф “Залiзна людина” s  
13.25 Х/ф “Залiзна людина 
2” s  
16.00 Х/ф “Залiзна людина 
3” s  
18.45 Х/ф “Доктор Стрендж” l  
21.00 Х/ф “Джон Картер: Мiж 
двох свiтiв” s  
02.40 “Зона ночi” 
04.50 “Абзац” 

УКРАЇНА 

05.50 Сьогоднi 
06.50, 04.20 Реальна мiстика 
09.15 Т/с “Чужий грiх” s  
13.00 Т/с “Дiм, який...” l  
17.00, 21.00 Т/с “Кейс” l  

19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.00 Т/с “Мiраж” l  
01.30 Телемагазин 
03.50 Гучна справа 
05.30 Т/с “Топтун” l  

СТБ 

05.20 “МастерШеф” l  
13.45 “СуперМама” l  
18.40 “Битва екстрасенсiв” s  
21.00 “Один за всiх” s  
22.10 “Таємницi ДНК” s  

НTН 

05.15 Х/ф “Сватання на 
Гончарiвцi” 
06.45 “Слово Предстоятеля” 
06.55 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
09.15 Т/с “Коломбо” s  
18.30 “Легенди карного 
розшуку” 
22.10 Х/ф “Патруль часу” s  
00.05 Х/ф “Фунт плотi” n  
02.10 “Речовий доказ” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.00 М/ф “Велика мандрiвка” 
11.30 Х/ф “Попелюшка” 
12.30, 14.00, 15.30, 22.50, 
00.20, 02.10 Одного разу пiд 
Полтавою 
13.30, 15.00, 23.20, 00.50 
Танька i Володька 
16.30 М/ф “Бебi-бос” 
18.15 Х/ф “Еон Флакс” s  
20.00 Х/ф “Трансформери: 
Помста полеглих” s  
23.50, 01.35 Сiмейка У 
02.45 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Ок, я тобi поясню 
07.45 Лайфхак 
українською 
08.00, 08.55 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.10 Ранок на 
Суспiльному. Дайджест 
08.25 Країна пiсень 
09.00 Ранок на 
Суспiльному.Дайджест 
09.10 Вiдтiнки 
України 
09.35 Антропологiя 
10.05 Iсторiї (не)забутих сiл 
Тернопiльщини 
10.20 Люди Є 
10.30 Роздивись 
10.45 Недалечко 
11.00 Геолокацiя: 
ВОЛИНЬ 
11.25 Шукачi пригод 
11.45 Край пригод 
12.00 “Баба Єлька”. 
Експедицiя на пiч 
12.25 Голоси 
Донбасу 
12.40 Х/ф “Легенда про 
княгиню Ольгу” 
14.50 Документальний цикл 
“Пiдводний всесвiт” 
15.15 Х/ф “Бiлявка Мерилiн”, 
2 с. 
16.40 Незвiдана Україна 
17.00 Шерифи для нових 
громад 
17.15 Гендернi окуляри 
17.30 Крутий замiс 
18.00 Цикл “Нашi 
тридцять” 
18.30, 22.00 В УКРАЇНI 
19.00 Маршрутом змiн 
19.30 “Створюй iз 
Суспiльним.
Розслiдування. 
Червона лiнiя 
19.45 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування Четверта влада 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Дебати 
21.00 Поколiння. 
Паралелi. UA:ВIННИЦЯ 
21.25 Обличчя 
22.30 Новини UA: ПЕРШИЙ 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

09.00 “Фокус Європи” 
10.00 “На часi” 
10.30, 19.30 х/ф 
15.00 “Знаменитi гурмани” 
15.30 “Планета кiно” 
16.00 “Карнавали планети” 
16.30 “Пiд iншiм кутом” 
17.00 “Цiкавий свiт” 
18.30 “Постфактум” 
19.15 “Територiя рiшень” 

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

7  14 жовтня  15 жовтняП'ЯТНИЦЯ   16 жовтняСУБОТА   17 жовтняНЕДІЛЯ
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ДАРИНА ДІДИК, 
RIA, (096)9209065

Ìóçèêà â³ëüíèõ 
ëþäåé, ìóçèêà 
÷óòò³â ³ ðèòì³â, 
ìóçèêà, â³ä ÿêî¿ 

ìóðàõè á³æàòü øê³ðîþ, à î÷³ 
ñàì³ çàêðèâàþòüñÿ â³ä çàäî-
âîëåííÿ. Öå âñå äæàç. ² öå âñå 
áóëî íà 25-ìó þâ³ëåéíîìó Ì³æ-
íàðîäíîìó äæàçîâîìó ôåñòèâàë³.

РОЗПОЧАЛИ КУЛЬТОВИМ 
МЮЗИКЛОМ

Ñòàðòóâàâ 25-é Ì³æíàðîäíèé 
äæàçîâèé ôåñòèâàëü ³ç çàïàëüíè-
ìè òàíöÿìè, áëèñêó÷èì ãóìîðîì, 
äîòåïíèìè ï³ñíÿìè é ³ñòîð³ºþ 
áëèçüêîþ êîæíîìó. Ó â³ííèöü-
êîìó ìóçäðàìòåàòð³ ³ìåí³ Ñàäîâ-
ñüêîãî ïðåçåíòóâàëè êóëüòîâèé 
áðîäâåéñüêèé ìþçèêë «Ñ³ìåéêà 
Àääàìñ³â» ëèòîâñüêèõ ïîñòàíîâ-
íèê³â òà êðàùèõ àðòèñò³â Íàö³î-
íàëüíî¿ îïåðåòè Óêðà¿íè.

Îðêåñòð ïî÷èíàº âèêîíóâà-
òè íàéâ³äîì³øó òåìó âèñòàâè 
é ï³äí³ìàºòüñÿ çàâ³ñà. Çíàéîì-
òåñü — ïåðåä âàìè íàéùàñëèâ³øà 
íåùàñëèâà ðîäèíà: ãîëîâà ñ³ìåé-
ñòâà Ãîìåç Àääàìñ, éîãî äðóæèíà 
Ìîðòèö³ÿ, äîíüêà Ñåðåäà, ñèí 
Éîðø, áðàò Ãí³é, äâîðåöüêèé 
Õèòóí ³ áàáóñÿ. À òàêîæ çâè÷àéíà 
(íà ïåðøèé ïîãëÿä) ñ³ì'ÿ Áàéíåê³: 

þíàê Ëóêàñ, çàêîõàíèé ó Ñåðåäó, 
òà éîãî áàòüêè Ìîë ³ Àë³ñà.

Ïåðñîíàæ³ ìàþòü êîëîðèòíèé 
âèãëÿä, îáðàçè ïðîäóìàí³ äî äå-
òàëåé, òîæ ðîçãëÿäàòè ¿õ ö³êàâî 
íå ò³ëüêè ä³òÿì, àëå é äîðîñëèì.

Âëàñíå, ìþçèêë ³ ðîçðàõîâà-
íèé á³ëüøå íà äîðîñëó ãëÿäàöü-
êó àóäèòîð³þ: òóò ÷èìàëî «÷îð-
íèõ» æàðò³â, ïîë³òè÷íèõ àëþç³é 
³ âèñëîâëþâàíü, ÿê òî êàæóòü, 
íà çëîáó äíÿ. Ó áóäí³ ñ³ìåéêè, 
ÿêà, çäàºòüñÿ, æèâå ïîçà ÷àñîì 
³ êîíêðåòíîþ ãåîãðàô³÷íîþ ëî-
êàö³ºþ, ìàéñòåðíî âïë³òàþòüñÿ 
ñàðêàñòè÷í³ âèñëîâëþâàííÿ ïðî 
³ïîòåêó, ðåë³ã³þ ³ ñåêñ. Óñ³ âîíè 
çíàõîäÿòü â³äãóê ³ ðîçóì³ííÿ ãëÿ-
äà÷³â: çàë ðàç ïî ðàç «âèáóõàº» 
ñì³õîì ³ îïëåñêàìè.

Òà ïîì³æ ãóìîðîì, ï³ñíÿìè 
é òàíöÿìè «Ñ³ìåéêà Àääàìñ³â» 
ðîçïîâ³äàº ïðîíèêëèâó ³ñòîð³þ, 
òîðêàþ÷èñü â³äðàçó ê³ëüêîõ âàæ-
ëèâèõ òåì. Ëåéòìîòèâàìè òóò º 
êîõàííÿ ³ ïîøóê ñâîº¿ ïîëîâèí-
êè, ñ³ìåéí³ ö³ííîñò³, äîðîñë³øàí-
íÿ ³ «âèë³ò ³ç ðîäèííîãî ãí³çäà», 
âì³ííÿ â³äïóñêàòè é ãîëîâíå — 
íå çðàäæóâàòè ñîá³ ñïðàâæí³ì.

Ê³ëüêà ãîäèí ïðîë³òàþòü íåïî-
ì³òíî. Ï³ñëÿ ô³íàëüíî¿ ñöåíè 
ãëÿäà÷³ ï³äí³ìàþòüñÿ ç ì³ñöü ³ 
ùå äîâãî íå â³äïóñêàþòü àêòîð³â: 
îïëåñêè é âèãóêè «Áðàâî» çàïî-
âíþþòü â³ííèöüêèé äðàìòåàòð.

Ювілейний джазфест підготу-
вав багато сюрпризів для своїх 
слухачів і глядачів. Справжньою 
родзинкою, як ми вже писали, 
стала сама локація — термінал 
вінницького летовища. Це був 
сміливий експеримент, який 
себе виправдав. Атмосфера, що 
панувала біля стійок реєстрації, 

у зоні duty free, на тематичних 
фудкортах, підсилювала враження 
від концертів. Відвідувачам була 
цікава така інтерактивна частина: 
подивитись на інформаційне та-
бло й дізнатись найближчі рей-
си, себто заплановані виступи, 
обміняти квиток на посадковий 
талон, пройти на посадку і зайняти 

своє місце у салоні літака (читайте, 
на другому поверсі аеропорту).
Вражень, здається, вистачить 
тепер до наступного, вже 26-го 
джазового фестивалю!
VINNYTSIA JAZZFEST-2021 про-
ходив за підтримки Українського 
культурного фонду і Державного 
агентства розвитку туризму.

Експериментальний джазовий порт

ДО МУРАХ! У ВІННИЦІ ВІДГРИМІВ 
ЮВІЛЕЙНИЙ ДЖАЗФЕСТ
Фестивальне  З першого по третє 
жовтня у нашому місті звучала музика 
свободи — 25-й Міжнародний джазовий 
фестиваль Vinnytsia JazzFest-2021. Цьогоріч 
головні події відбувалися на території 
вінницького аеропорту, а серед виконавців 
були музиканти з України, Польщі, Нігерії, 
Анголи, Гани та США. Чим ще вражав 
«срібний» джазовий порт?

ДЖАЗОВИЙ ПОРТ: ПОЧАТОК
Íàñòóïíèé ôåñòèâàëüíèé äåíü 

íà ïåðøèé áóâ íå ñõîæèì. ²ç çàëè 
äðàìòåàòðó ïîö³íîâóâà÷³ äæàçó 
ïåðåì³ñòèëèñü â àåðîïîðò «Â³-
ííèöÿ». Ñàìå òàì â³äáóâàëèñü âñ³ 
ãîëîâí³ ïîä³¿ âå÷îðà.

Ïî÷àòîê ìóçè÷íîãî «ïîëüîòó» 
ìîæíà ñì³ëèâî íàçâàòè ôåºðè÷-
íèì çàâäÿêè ïðîºêòó «Òåëåïîð-
òàö³ÿ» — öå Âñåóêðà¿íñüêèé ñå-
ñ³éíèé ìîëîä³æíèé äæàçîâèé 
áåíä, ÿêèé îá’ºäíàâ êðàùèõ 
ìóçèêàíò³â â³ä 16 äî 27 ðîê³â 
³ç 16 ì³ñò Óêðà¿íè. Ö³êàâî, ùî 
öå ïåðøèé ñïðàâæí³é âèñòóï 
áåíäó, ÿêèé î÷îëèâ â³ííè÷àíèí 
ªâãåí Ïîïåëü. Â³í, äî ñëîâà, äè-
ðèãóâàâ þíèìè ìóçèêàíòàìè òà 
æâàâî ñï³ëêóâàâñÿ ç ïóáë³êîþ: 
íàãàäóâàâ ïðî îïëåñêè ³ ïðåä-
ñòàâëÿâ äæàçèñò³â ãëÿäà÷àì. ² öå 
ö³ëêîì ïðàâèëüíî — ìàéáóòí³õ 
ç³ðîê ïîòð³áíî çíàòè â îáëè÷÷ÿ.

Ìîëîä³æíèé äæàçîâèé áåíä, 

êð³ì òîãî, àêîìïàíóâàâ ñï³âà÷ö³ 
Îêñàí³ Ñëàâí³é ³ æèâ³é ëåãåíä³, 
ºäèíîìó ñèíó «êîðîëåâè äæàçó» 
Åëëè Ô³öäæåðàëüä Ðåþ Áðàóíó-
ìîëîäøîìó. Éîãî íàçèâàþòü 
â³ðòóîçîì ³ îäíèì ³ç íàéêðàùèõ 
àìåðèêàíñüêèõ ñï³âàê³â. Ï³ñëÿ 
«æèâîãî» ïðîñëóõîâóâàííÿ ìàå-
ñòðî ðîçóì³ºìî, ùî âñ³ ö³ åï³òåòè 
ìàêñèìàëüíî çàñëóæåí³. Áðàâî!

Âæå î 20.00 íà ñöåíó âèéøëî 
â³äîìå îäåñüêå òð³î Îëåêñ³ÿ Ïå-
òóõîâà, ÿêå ïðåçåíòóâàëî âèøóêà-
íó êîíöåðòíó ïðîãðàìó «Nordic 
Adventure». Ìóçèêàíòè âðàæàëè 
åìîö³éíèì äæàçîì ³ ö³ëîþ ïàë³-
òðîþ åìîö³é. Äî ðå÷³, ñàìîãî Ïå-
òóõîâà ââàæàþòü íàéá³ëüø âï³çíà-
âàíèì äæàçîâèì ï³àí³ñòîì íàøî¿ 
êðà¿íè. Çàâåðøèâñÿ âèñòóï îäåñè-
ò³â âèõîäîì «íà á³ñ» ³ âèêîíàííÿì 
îäí³º¿ ç êîìïîçèö³¿ «á³òë³â».

Ïî òîìó íà ñöåíó ï³äíÿâñÿ 

JAZZ in KYIV BAND íà ÷îë³ ³ç 
íåïåðåâåðøåíèì Îëåêñ³ºì Êîãà-
íîì. Êð³ì ìóçèêè, â³í íå çàáóâàâ 
ðîçâàæàòè ãëÿäà÷³â æàðòàìè é ö³-
êàâèìè ³ñòîð³ÿìè. Äàë³ äî áåíäó 
ïðèºäíàëàñÿ óêðà¿íêà ç â³ðìåí-
ñüêèì êîð³ííÿì Ëàóðà Ìàðò³, 
ÿêà ñï³âàëà êðàù³ êîìïîçèö³¿ 
àìåðèêàíñüêèõ, ºâðîïåéñüêèõ 
òà àôðèêàíñüêèõ äæàçìåí³â.

À íà «äåñåðò» çàëèøèâñÿ ïîëü-
ñüêèé ñàêñîôîí³ñò Äàðåê Ðóá³-
íîâñüêèé ³ O. N. E. Quintet. Òðà-
äèö³éíèé ïðîºêò POLISH JAZZ 
NIGHT â³äáóâñÿ çà ï³äòðèìêè 
Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëüñòâà Ðåñ-
ïóáë³êè Ïîëüùà ó Â³ííèö³.

ФЕЄРИЧНЕ ЗАВЕРШЕННЯ 
ФЕСТИВАЛЮ

Ó íåä³ëþ, 3 æîâòíÿ, «äæàçîâèé 
ë³òàê» ïî÷àâ ïîâ³ëüíî éòè íà ïî-
ñàäêó — öå áóâ ô³íàëüíèé äåíü 
ôåñòèâàëþ. Òà, çàóâàæèìî â³äðà-
çó, áóâ â³í îñîáëèâî ãðàíä³îçíèì. 
Ãîñò³ äæàçôåñòó é ìóçèêàíòè 
ñïðàâä³ ñêó÷èëè îäíå çà îäíèì, 
òîìó íàñîëîäæóâàëèñü êîæíèì 
ìîìåíòîì ³ ãðàëè, â³ääàþ÷èñü 
ìóçèö³ íà âñ³ ñòî.

Ñòàðòóâàëè ç óêðà¿íñüêèì ãóð-
òîì ShockolaD, Äàíîþ Âèííèöü-
êîþ òà Äàðåêîì Ðóá³íîâñüêèì. 
Âðàæàëè ìóçèêàíòè äèâîâèæíèì 
âèêîíàííÿì åòíîäæàçó, ãðàþ÷è 
â³äîì³ óêðà¿íñüê³ òà ïîëüñüê³ íà-
ðîäí³ ï³ñí³ â äåùî íåî÷³êóâàí³é 
³íòåðïðåòàö³¿. Ïðîòÿãîì ñâîãî 

âèñòóïó ¿ì âäàëîñü âèêëèêàòè 
â çàëè áóðþ åìîö³é ³ òóò îñî-
áëèâà çàñëóãà ñîë³ñòêè Äàíè 
Âèííèöüêî¿. ¯¿ ìàã³÷íèé ãîëîñ 
òîðêàâñÿ íàéãëèáøèõ ñòðóí äóø³ 
é çìóøóâàâ çàáóâàòè ïðî âñå… 
Ïðî âñå, êð³ì ìåëîä³¿.

Ó äðóãîìó â³ää³ëåí³ ïåðøîãî 
êîíöåðòó çàïàëþâàâ äæàçîâèé ãóðò 
OLD FASHIONED BAND, ÿêèé 
îá’ºäíàâ òàëàíîâèòèõ ìóçèêàíò³â ç 
Í³ãåð³¿, Àíãîëè, Ãàíè òà Óêðà¿íè. 
Ç ïåðøèõ ñåêóíä âîíè ïîëîíèëè 
óâàãó ñëóõà÷³â ³ çàãàëüíèé íàñòð³é, 
çäàºòüñÿ, çëåò³â äåñü äî ñîíöÿ. 
Âòðèìàòèñü â³ä «ï³äòàíöüîâóâàíü» 
áóëî ïðîñòî íåìîæëèâî. Ïîì³òíî 
áóëî, ÿê ³ ñàì³ ìóçèêàíòè êàéôó-
þòü â³ä ïðîöåñó ³ ÿê ¿ì âàæëèâà 
ãëÿäàöüêà ðåàêö³ÿ, òîìó é ñïóñòè-
ëèñü çãîäîì ç³ ñöåíè, ùîá ïîáóòè 
áëèæ÷å äî âäÿ÷íî¿ ïóáë³êè.

Çàêðèâàòè ëåãåíäàðíèé äæà-
çîâèé ôåñòèâàëü âèïàëà ÷åñòü 
ëåãåíäàðíîìó ìóçèêàíòó Ðåþ 
Áðàóíó-ìîëîäøîìó òà â³äîìîìó 
òð³î Àíäð³ÿ Àðíàóòîâà. Í³êîëè 
ùå àåðîïîðò «Â³ííèöÿ» íå ÷óâ 
òàêîãî ÿê³ñíîãî é àáñîëþòíî 
àìåðèêàíñüêîãî äæàçó, ñîóë 
òà áëþçó. Ãëèáèíó ãîëîñó Ðåÿ 
Áðàóíà âàæêî îïèñàòè ñëîâàìè, 
â³í, í³áè øîâê, îãîðòàº ³ íå â³ä-
ïóñêàº. À â³ðòóîçí³ñòü òð³î ëèøå 
äîïîâíèëà çàãàëüíó ìóçè÷íó ïà-
ë³òðó — êîíöåðò ïðîëåò³â íà îä-
íîìó ïîäèõó é çàëèøèâ ïî ñîá³ 
äóæå ïðèºìíèé ï³ñëÿñìàê.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Ñïðàâæíüîþ 
ðîäçèíêîþ äæàçîâîãî 
ôåñòèâàëþ ñòàëà ñàìà 
ëîêàö³ÿ — òåðì³íàë 
â³ííèöüêîãî ëåòîâèùà. 
Öå áóâ ñì³ëèâèé 
åêñïåðèìåíò, ÿêèé 
ñåáå âèïðàâäàâ

На сцені драмтеатру показали кращий мюзикл 2019 року 
«Сімейка Аддамсів». Вразив він масштабними декораціями, 
запальними спецефектами та цікавим сюжетом

Проєкт «Телепортація» об’єднав юних музикантів 
із 16 міст України. Виступали вони під диригуванням 
вінницького саксофоніста Євгена Попеля
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ТЕАТР
ТЕАТР САДОВСЬКОГО
(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07,
67-26-54)
Ромео і Джульєтта
Мюзикл. 7.10 та 8.10, поч. о 18.30
KVITKA
Пісня наяву й у снах. 9.10, поч. о 18.30
Бал негідників
Мала сцена. Детективна комедія
9.10, поч. о 19.00
Смішні гроші
Комедія для дорослих. 12.10, поч. о 18.30
Я б тобі небо прихилив…
Мала сцена. Драма. 13.10, поч. о 19.00

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
(Хмельницьке шосе, 7. Тел. (097)7033530)
Вартість квитків — 75 грн
Півтори жмені
Казка з полонини на тлі верховинських мелодій
9.10, поч. об 11.00 та 13.00
Кошеня на Ім'я Гав
Пригодницька казка. 
10.10, поч. об 11.00 та 13.00

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Презентація альбому 
"Дігамбора"
Ахілія Ма та її музичний 
проект "Bhole Nath" 
Music Band запрошують 
на презентацію альбому 
"Дігамбора" ( Одягнутий 
у Небо).

Ви почуєте сакральні тексти Вед і Мантр на Сан-
скриті в сучасному лабіринті звука і слога.
Концерт- зустріч відбудеться 10 жовтня о 19.00 
год в креативному просторі Артинов за адресою 
вул. М. Оводова 22. Вхід вільний

КВАРТИРНИК
Квартирник 
у Артинова
Вінниця зустрічай - Квар-
тирник повертається!
Уже 8 жовтня о 19:30 у 
креативному просторі 
«Артинов»!
За квитками телефонува-

ти за номером: +380 63 604 6357 (Денис).
Для вас виступатиме «зірковий» гурт «MATE 
BAND». Запальний рок та ніжна поп-музика 
лунатиме цього вечора. Артисти привезуть із 
Житомира до Вінниці справжній драйв, харизму 
та неймовірний запал. Вхід: 200 грн. 
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Сергій Асафатов. 
Великий сольний концерт
Його надзвичайний тембр заворожує, а творчість 
є неповторною магічною сумішшю, лірикою, що 
стосується кожного! 10 жовтня о 19.00 у театрі 
ім. Садовського на великому сольному концерті 
Сергій Асафатов здивує рідну Вінницю багатьма 
прем’єрами та улюбленими хітами. Харизматичний 
співак віртуозно володіє різними музичними 
інструментами і став широко відомим під час участі 
у «Голосі країни». На його рахунку номінація премії 
«Yuna» («Відкриття року»), сингл «Море», який 
одразу потрапив на найвищі щаблі музичних чартів, 
і багато інших хітів. Квитки – від 250 грн. Купуйте 
на сайті bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, 
театру, «Магігранду», «Універмагу». Безкоштовна 
доставка квитків: (098)101-00-63, (093)101-00-63.

Георгій Делієв і 
Євген Чепурняк у 
комедії «Ідеальний 
фасон» 
Улюбленці публіки Георгій 
Делієв і Євген Чепур-
няк везуть у Вінницю 
«Ідеальний фасон»! 18 

жовтня о 20.00 у театрі ім. Садовського не пропустіть 
суперкомедію-прем’єру про кохання і ревнощі, су-
перництво і помсту, успіхи і падіння. Вистава здивує 
захоплюючим сюжетом, тонкою грою улюблених ак-
торів і подарує найкращі емоції. Квитки - 280-490 грн. 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах театру, Будинку 
офіцерів, «Магігранду», «Універмагу». Безкоштовна 
доставка квитків: (098)101–00–63, (093)101-00-63.

Хор Верьовки. 
«Пісні та танці 
народів світу» 
Найгарніші танці світу 
Вінниця побачить 5 лис-
топада о 19.00 у Будинку 
офіцерів на концерті леген-
дарного Хору імені Верьов-

ки! Приголомшливі костюми, найвища майстерність 
і захват кожного глядача. Грандіозна концертна про-
грама «Пісні та танці народів світу» - це фантастична 
феєрія, яку дійсно варто побачити кожному. Квитки 
- 220-490 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах 
Будинку офіцерів, театру, «Універмагу». Безкоштовна 
доставка квитків: (098)101-00-63, (093)101-00-63.

Ірина Білик 8 
листопада у Вінниці
Ірина Білик 8 листопада о 
20.00 у Будинку офіцерів 
чекає всю Вінницю на 
грандіозному ювілейному 
концерті «На біс». Ви 
побачите приголомшли-

ве шоу, під час якого Ірина Білик виконає пісні, які 
давно не співала, які всі мріяли почути. Концертна 
програма буде відрізнятися від усього, що співачка 
робила протягом 30 років на сцені! Квитки - від 390 
гривень. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у всіх касах  міс-
та. Безкоштовна доставка квитків: (098)101-00-63.

PRIME ORCHESTRA 30 жовтня з новою 
програмою «Світові хіти»
Вінниця, зустрічай нову грандіозну програму 
кращого симфо-шоу країни - PRIME ORCHESTRA! 
30 жовтня о 20.00 у Будинку офіцерів нас чекають 
культові хіти, найкращі вокалісти, епатажні 
костюми, спецефекти і ураган емоцій! Це буде ще 
більш яскраве, технологічне та вражаюче музичне 
шоу з циклу «Світові хіти»! Легендарні композиції XX 
та XXI століть рок, поп, реп та електронної музики, 
які завоювали серця мільйонів, оркестр виконає в 
оригінальній симфонічній інтерпретації! Відкриємо 
разом незвідані грані улюбленої музики! Квитки 
- від 240 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах 
театру, Будинку офіцерів, «Універмагу», «Мобі Дік». 
Безкоштовна доставка квитків: (098)101-00-63, 
(093)101-00-63.

Арсен Мірзоян. 
Презентація нового 
альбому
Це буде прекрасно, щиро 
і сильно – аж до мурашок! 
25 листопада о 20.00 у 
Будинку офіцерів один з 
найхаризматичніших співа-

ків Арсен Мірзоян представить Вінниці свою нову кон-
цертну програму. Готуйтеся до двох годин абсолютної 
насолоди, відкриттів та здивувань. Квитки - 290-710 
грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах театру, Будин-
ку офіцерів, «Магігранду», «Універмагу». Безкоштовна 
доставка квитків: (098)101–00–63, (093)101-00-63.

Комедія «Граємо у 
дурня» із зірковим 
складом
27 листопада о 20.00 у 
Будинку офіцерів море 
задоволення всім подарує 
прем’єра легендарної ко-
медії «Граємо у дурня» за 

участю улюблених акторів Сергія Калантая, Дмитра 
Лалєнкова, Олександра Ігнатуші, Валерія Астахова 
і Христини Синельник. Непередбачувані повороти 
подій, дотепні діалоги й тонкі натяки. Буде дуже 
смішно і цікаво! Квитки – від 190 грн. Купуйте на 
сайті bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру, 
«Магігранду», «Універмагу». Безкоштовна доставка 
квитків: (098)101-00-63.

Комедія «Ніч перед 
Різдвом» 19 грудня 
19 грудня о 20.00 
у Будинку офіце-
рів - наймасштабніша 
постановка легендарної 
повісті Гоголя «Ніч перед 
Різдвом». На сцені буде 

більше 30 акторів, чудовий оркестр, шикарні кос-
тюми та декорації, яскраві масові сцени, пісні, танці, 
іскрометний гумор, колядки й різдвяний вертеп, 
національний колорит і безліч сюрпризів! Квитки 
– 220-550 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах 
Будинку офіцерів, театру, «Магігранду», «Універма-
гу». Безкоштовна доставка квитків: (098)101-00-63.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ ВІДКРИТТЯ

007: Не час помирати
Екшн. 6.10, поч. об 11.10, 13.00, 18.45, 21.50 
З 7.10 довідка за тел. 52-59-76

Махнемось тілами
Комедія. 6.10, поч. об 11.10, 20.10
З 7.10 довідка за тел. 52–59–76
Бестселер
Комедія. 6.10, поч. о 14.10, 18.15
З 7.10 довідка за тел. 52–59–76
Холодний розрахунок
Трилер. 6.10, поч. о 16.10, 21.50
З 30.09 довідка за тел. 52–59–76
Дюна
Фантастичний екшн. 6.10, поч. о 16.00
З 7.10 довідка за тел. 52–59–76

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх 
тел. (096)003–50–50)

007: Не час помирати
Екшн. 6.10, поч. о 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.50
З 7.10 довідка за тел. 096–003–50–50
Холодний розрахунок
Трилер. 6.10, поч. о 16.00, 22.40
З 7.10 довідка за тел. 096–003–50–50
Мулан: Нова легенда
Анімація. 6.10, поч. о 10.20
З 7.10 довідка за тел. 096–003–50–50
Махнемось тілами
Комедія. 6.10, поч. о 10.10, 14.20, 20.30
З 7.10 довідка за тел. 096–003–50–50
Режим героя
Комедія. 6.10, поч. о 12.00, 22.50
З 7.10 довідка за тел. 096–003–50–50
Бестселер
Комедія. 6.10, поч. о 18.20
З 7.10 довідка за тел. 096–003–50–50
Дюна
Фантастичний екшн. 6.10, поч. о 10.20, 12.30, 
13.20, 15.30, 16.20, 18.30, 19.20, 21.30, 22.20
З 7.10 довідка за тел. 096–003–50–50
Навколо світу за 80 днів
Анімація. 6.10, поч. о 10.00, 14.00
З 7.10 довідка за тел. 096–003–50–50
Титан
Драма. 6.10, поч. о 20.30
З 7.10 довідка за тел. 096–003–50–50
Побачення в Нью-Йорку
Драма. 6.10, поч. о 12.20, 16.30, 18.30
З 7.10 довідка за тел. 096–003–50–50

РОДИНА
(Вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)

Літл Грім
Анімація
6.10, поч. о 12.00
7.10–13.10, поч. о 10.00, 12.00, 13.40, 15.20
007. Не час помирати
Пригоди
6.10, поч. о 15.50
7.10–13.10, поч. о 19.00
Мулан. Нова легенда
Анімація
6.10, поч. о 10.00, 14.00
7.10–13.10, поч. о 17.00
Дюна
Фантастика. 6.10, поч. о 19.00

кінотеатр 
ім. Коцюбинського

КІНО
Країна мрій - грандіоз-
не відкриття дитячого 
центру розваг у Вінниці!
Мережа «КРАЇНА МРІЙ» 
відкриває новий, найбільший 

та найсучасніший дитячий розважальний центр у 
Вінниці! Крутезне відкриття відбудеться 15 жовтня! 
А 16 та 17 жовтня на дітей чекають безкоштовні 
майстер-класи та розважальні програми від за-
пальних аніматорів, гості зможуть брати участь у 
розважальних програмах, майстер-класах, хіміч-
ному шоу, флеш-мобах та розіграшах подарунків.
Розклад роботи дитячого розважального центру 
Країна Мрій:
 - Понеділок з 12.00 до 21.00
 - Вівторок - неділя з 10.00 до 21.00
Справжній розважальний безліміт відкриється на 
3 поверсі ТРЦ S)Mall (Проспект Юності, 18).
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Ï ð å ç å í ò à ö ³ ÿ 
êíèãè â³äáóâàëàñÿ 
â îáëàñí³é íàóêî-
â³é á³áë³îòåö³ ³ìåí³ 

Ò³ì³ðÿçºâà. Íàòàë³ÿ ïî÷óâàëàñÿ 
ñõâèëüîâàíîþ. Íàìàãàëàñÿ ïðè-
ä³ëèòè óâàãó îñîáèñòî êîæíîìó. ̄ é 
öå âäàâàëîñÿ. Ìîæíà ïîçàçäðèòè 
¿¿ àêòèâíîñò³!.. Ïîðó÷ áóëà ìàòóñÿ 
Ãàííà Ëåîíò³¿âíà, ÷îëîâ³ê, äîíüêà.

Ó ðîçìîâ³ ç RIA Íàòàë³ÿ ç³çíà-
ëàñÿ, ùî ðàäà ç òîãî, ùî ïðè-
éøëè íå ò³ëüêè äðóç³, à é êîëåãè ç 
êîæíî¿ ç òèõ ðîá³ò, äå ¿é äîâåëî-
ñÿ ðàí³øå ïðàöþâàòè. Ó ñâîºìó 
æèòò³ ìàëà ñ³ì ðîá³ò.

Íèí³ ïàí³ Àíäð³é÷óê çàéìà-
ºòüñÿ ïðàêòè÷íîþ ïñèõîëîã³ºþ 
ç ä³òüìè ó Ïàëàö³ øêîëÿð³â òà 
þíàöòâà. ¯¿ âèõîâàíö³, ïðèñóò-
í³ íà ïðåçåíòàö³¿, â³äçíà÷àëèñÿ 
íå ìåíøîþ àêòèâí³ñòþ, í³æ ¿õíÿ 
íàñòàâíèöÿ.

— Ðîçêàæ³òü ïðî êíèãó, — ïðî-
øó àâòîðêó. — ßê âèíèêëà ³äåÿ, 
ÿê ïèñàëè…

ТАТО ПРИЙШОВ, А ДОНЬКА 
В КВАРТИРУ НЕ ВПУСКАЄ

— ²ñòîð³ÿ òàêà, ùî é íå ïîâ³-
ðèòå, àëå öå ïðàâäà, — ðîçïîâ³äàº 
Íàòàë³ÿ. — Ó òîé ÷àñ ÿ ïðàöþâàëà 
ó á³áë³îòåö³. Íàïåðåäîäí³ äîìî-
âèëèñÿ ç òàòîì ïðî çóñòð³÷. Â³í 
îá³öÿâ çàéòè äî ìåíå íà ðîáîòó. 
Ðîáî÷èé äåíü ïî÷èíàâñÿ î 10-é. 

Ïðèãîäà ñòàëàñÿ, ÿê ìîâèòüñÿ, 
íà ð³âíîìó ì³ñö³.

Äîìîôîí ó ï³ä’¿çä³ íå ïðàöþ-
âàâ. Äçâ³íêà ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó 
äîíüêà íå ÷óëà. Òî âîëîññÿ ñó-
øèëà, ôåí øóì³â, òî ùå ÷èìîñü 
áóëà çàéíÿòà.

— Â³í ãóêàâ çíèçó, ñïîä³âàâñÿ, 
ìîæëèâî, ïî÷óþ éîãî ãîëîñ ÷åðåç 
â³êíî, — ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâ-
íèöÿ. — Â³êíà ïëàñòèêîâ³, êðè÷è 
íå êðè÷è — ìàðíà ñïðàâà…

Âðåøò³-ðåøò, õòîñü âèõîäèâ ç 
ï³ä’¿çäó ³ áàòüêîâ³ âäàëîñÿ ï³ä-
íÿòèñÿ äî êâàðòèðè äîíüêè.

— Äçâ³íîê ó äâåð³ ëóíàâ áåçïå-
ðåñòàííî, ÿ àæ çëÿêàëàñÿ, — çãà-
äóº Íàòàë³ÿ. — Òàòî ïî÷àâ ñâàðè-
òèñÿ, ìîâëÿâ, ÿê òàê ìîæíà, í³õòî 
íå â³äïîâ³äàº, â³í õâèëþºòüñÿ…

Ùîá ÿêîñü çàãëàäèòè ñèòóàö³þ, 
Íàòàë³ÿ âçÿëà ç ïîëèö³ ñâî¿ ùî-
äåííèêîâ³ çàïèñè. «Òàòó, çàñïî-
êîéñÿ, êðàùå ïîäèâèñÿ, ùî ÿ òóò 
íàïèñàëà, — ïðîäîâæóº ðîçïî-
â³äü æ³íêà. — Çíàëà, ùî òàòîâ³ 
äàé ùîñü ÷èòàòè, ³ â³í îäðàçó ïðî 
âñå çàáóäå…»

×åðåç äåê³ëüêà õâèëèí âèðàç 
îáëè÷÷ÿ áàòüêà çì³íèâñÿ. ²âàí 
Ñòåïàíîâè÷ ³ç çäèâóâàííÿì 
íà îáëè÷÷³ çàïèòàâ: «Äå öå òè 
âçÿëà?» Ãîëîñ éîãî áóâ ñïîê³é-
íèé, ìàéæå ëàã³äíèé.

— Òî æ êàæó, öå ìî¿ ùîäåííè-
êîâ³ çàïèñè, — â³äïîâ³ëà äîíüêà.

— ² áàãàòî â òåáå º òàêîãî?
— Íå ïàì’ÿòàþ, ùå ï’ÿòü, ÷è 

ø³ñòü áëîêíîò³â ñïèñàí³…

«ПРОСТО — ЖИВИ!» 120 СТОРІНОК 
ДЛЯ ДУШЕВНОЇ РОЗРАДИ
Читаймо не тільки в Інтернеті  
«Любов захищає від старості», «Торжество 
зла настає тоді, коли порядні люди 
мовчать і нічого не роблять». Це фрази 
з нової книги «Просто — живи!» Наталії 
Андрійчук, доньки відомого журналіста 
Івана Волошенюка, якого, на жаль, уже 
нема з нами. Книга не схожа на інші. Вона 
могла б і не з’явитися, якби у той день 
Наталія не розсердила батька

— Êîëè ïðî÷èòàëà çàïèñè Íà-
òàë³¿, ó ìåí³ ðàïòîì ç’ÿâèëàñÿ 
ñì³ëèâ³ñòü, — çãàäóº òîé åï³çîä 
øê³ëüíèõ ðîê³â ïàí³ Îêñàíà. — 
Íå çíàþ ÷îìó, çàõîò³ëîñÿ ñòàòè 
íà çàõèñò îäíîêëàñíèêà. Íàòàë³ÿ 
ñ³ëà çà ïàðòó, à ÿ ï³äíÿëàñÿ ³ ñêà-
çàëà â÷èòåëüö³: «À âè íå ìàºòå 
ïðàâà îáðàæàòè ó÷íÿ ò³ëüêè çà òå, 
ùî â³í íå çíàº ìàòåìàòèêè, áî 
öå íåñïðàâåäëèâî».

Í³ìà òèøà çàâèñëà íà ìèòü 
ó êëàñ³. Äëÿ â÷èòåëüêè ö³ ñëîâà 
ïðîçâó÷àëè, ÿê ãð³ì ñåðåä ÿñíî-
ãî íåáà.

Âîíà äóæå øâèäêî îïàíóâàëà 
ñåáå ó ñèòóàö³¿. Ñêàçàëà ïîäà-
òè ùîäåííèê ó÷åíèö³, ÿêà íà-
âàæèëàñÿ çðîáèòè çàóâàæåííÿ. 
«Òîá³, Îêñàíî, ñüîãîäí³ äâ³éêà ç 
ìàòåìàòèêè», — ïî÷óëîñÿ ó êëà-

ñ³. — «Çà ùî? ß æ íå â³äïîâ³-
äàëà…» — «ßê íå â³äïîâ³äàëà? 
À õòî æ öå ãîâîðèâ, ùî íå ìàþ 
ïðàâà îáðàæàòè ó÷íÿ? Õ³áà íå òè? 
Âñ³ æ ÷óëè òâî¿ ñëîâà».

Áóâ ùå îäèí âèïàäîê, ï³ñëÿ 
ÿêîãî äî îäíîêëàñíèöü Íàòàë³¿ 
³ Îêñàíè «ïðèëèïëà» êëè÷êà. Ç 
ëåãêî¿ ðóêè ò³º¿ ñàìî¿ ìàòåìà-
òè÷êè ¿õ ñòàëè íàçèâàòè «Áîðö³ 
çà ñïðàâåäëèâ³ñòü».

— Â÷èòåëüêà äî òîãî åìîö³éíî 
âè÷èòóâàëà íàñ, óæå é íå ïðè-
ãàäóþ, çà ùî ñàìå, ùî ¿é ðàï-
òîì ñë³â çàáðàêëî, — êàæå ïàí³ 
Îêñàíà. — Âîíà õàïàëà ïîâ³òðÿ, 
ÿê òà ðèáà íà áåðåç³, ³ ò³ëüêè ïî-
âòîðþâàëà: «Âè! Âè!» À òîä³ âèïà-
ëèëà: «Áîðö³ çà ñïðàâåäëèâ³ñòü!» 
Íó, îñü ö³ ñëîâà ³ ïðè÷åïèëèñÿ 
äî íàñ…

Книга Наталії Андрійчук «Просто — 
живи!» це не роман, не повість і на-
віть не який-небудь короткий жанр. Це 
щоденникові записи, які, пригадуєте, 
вмить заспокоїли рідного татуся у хви-
лини гніву.
Ось так вони заспокоять душу кожного, 
хто візьме до рук це ошатне видання.
Текст подано настільки зручно для чи-
тання, що одним лише поглядом одразу 
можна прочитати написане на сторінці. 
Дизайнер і верстальник гарно постара-
лися.

Власні думки автор доповнює думками 
відомих світові людей. На кожній сто-
рінці — рядки мудрості.
У книзі є ще поради. Наприклад, як пере-
жити відчай. Якими мають бути стосунки 
з дітьми. Воно й не дивно, адже автор 
практикуючий психолог.
Подякуймо Наталії за ї ї творчу удачу. 
Це удача для кожного, хто читатиме 
написане.
«Просто — живи!» залишається у мене 
на робочому столі. Хоча вже прочитав усі 
120 сторінок, а деякі по декілька разів.

Є ще й поради
Іван Волошенюк проникливо заглядав 
у душу людини. Ох, як же він колоритно 
виписував портрети героїв своїх публі-
кацій! Пригадую одну випадкову зустріч 
з ним, з якої багато-чого зрозумів. Було 
це у Могилеві-Подільському. Волошенюк 
добирався у віддалене село Бернашівка. 
Мав розповісти читачам про фронтовика-
розвідника. Під час війни гітлерівці схопили 
його і вирвали язик.
— А коли ж це ви встигнете назад повер-
нутися? — запитав співрозмовника. — Уже 
пополудні.

— Мій герой зібрався перекривати дах у бу-
динку, допоможу йому, більше пізнаю, по-
бачу, як живе, послухаю, що люди говорять 
про нього. День-два затримаюся…
Ось так пізнавав своїх героїв заслужений 
журналіст України Іван Волошенюк, автор 
цілої низки книг про наших подолян. Одна 
з них присвячена колегам по перу і нази-
вається «Алло» Пришліть кореспондента».
Без сумніву, Іван Степанович був би втіше-
ний книгою доньки. Сумно, але вже чоти-
ри роки його нема з нами. Світла пам’ять 
талановитому майстру слова.

Батько радів би!..

— Äîíþ, öå òðåáà äðóêóâàòè! — 
ñêàçàâ â³í. — Òàêå íå ìîæíà çà-
ëèøàòè ò³ëüêè äëÿ ñåáå. Âîíî 
áóäå ö³êàâå ëþäÿì. Íå ò³ëüêè 
ö³êàâî, õòîñü êîðèñòü ïî÷åðïíå 
ç íàïèñàíîãî.

Äàë³ Âîëîøåíþê çíîâ çàãîâîðèâ 
ñòðîã³øå. «Ñêàæè, êîëè ïî÷íåø 
ïèñàòè êíèæêó? — çàïèòàâ äîíü-
êó. — Ñüîãîäí³ ìîæåø? Íó, ãàðàçä, 
äàâàé çàâòðà… À ñê³ëüêè ÷àñó òîá³ 
òðåáà, ùîá âñå öå íàäðóêóâàòè?..»

Íàòàë³ÿ ïðèãàäóº, ùî ïîîá³öÿ-
ëà áàòüêîâ³ çðîáèòè öå óïðîäîâæ 
÷îòèðüîõ ì³ñÿö³â.

Íà ùàñòÿ, ²âàí Ñòåïàíîâè÷, ùå 
âñòèã ïðî÷èòàòè ÷àñòèíó òåêñòó. 
ßê â³í ðàä³â ç òîãî! Íàâ³òü áóäó÷è 
õâîðèé, çàáóâàâ íà ÿêóñü ìèòü 
ïðî íåäóãó, êîëè òðèìàâ ó ðóêàõ 
ñòîð³íêè ç òåêñòîì äóìîê ñâîº¿ 
êðîâèíêè.

«ВИ! ВИ ЗНАЄТЕ, ХТО ВИ? 
БОРЦІ ЗА СПРАВЕДЛИВІСТЬ»

Íàòàë³ÿ âåëà ùîäåííèêè ùå 
ç³ øêîëè.

— ¯¿ âèêëèêàþòü äî äîøêè, 
à âîíà êàæå, çàðàç-çàðàç, à ñàìà 
òèì ÷àñîì ùîñü äîïèñóº íà êëàï-
òèêó ïàïåðó, — çãàäóº ïðî øê³ëüí³ 
ðîêè îäíîêëàñíèöÿ Íàòàë³¿ ïàí³ 
Îêñàíà. — Çíàºòå, ùî â òîé ìî-
ìåíò çàïèñàëà? ß ïðî÷èòàëà, êîëè 
âîíà ï³øëà äî äîøêè. Òàì áóëè 
òàê³ ñëîâà: «Ùî òè âåðòèø ãî-
ëîâîþ, ÿê êîðîâà õâîñòîì?» Ùå 
îäíå ðå÷åííÿ: «Íàáðàâñÿ óæå 
äâ³éîê, ÿê ïåñ áë³õ…»

Ñàìå ö³ ñëîâà ïåðåä òèì ãîâî-
ðèëà íàøà â÷èòåëüêà ìàòåìàòè-
êè. Òàê âîíà âè÷èòóâàëà îäíîãî 
ç ó÷í³â. Õëîïöåâ³ âàæêî äàâàëà-
ñÿ ìàòåìàòèêà. Îñü ³ îòðèìóâàâ 
çà öå íà ãîð³õè. Ñòîÿâ á³ëÿ äî-
øêè ïåðåä êëàñîì ³ âèñëóõîâóâàâ 
íà ñâîþ àäðåñó.

Ó êíèç³ º ùå ïîðàäè. 
Íàïðèêëàä, ÿê 
ïåðåæèòè â³ä÷àé. 
ßêèìè ìàþòü áóòè 
ñòîñóíêè ç ä³òüìè. Âîíî 
é íå äèâíî, àäæå àâòîð 
ïðàêòèêóþ÷èé ïñèõîëîã Презентація книги відбувалася в обласній науковій 

бібліотеці імені Тімірязєва. Наталія Андрійчук каже, що рада 
з того, що прийшли не тільки друзі, а й колеги з кожної з тих 
робіт, де їй довелося раніше працювати
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СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 6 –12 ЖОВТНЯНАЧЕБТО ЖАРТУЄ, А ТОБІ 

ПРИКРО – ЯК РЕАГУВАТИ?
До сліз  Стосунки — це не тільки 
обнімашки і поцілунки. Коханці сваряться 
і часто досить злісно жартують одне над 
одним. Що робити партнеру, якщо жарти 
здаються не зовсім адекватними? Адже 
є небезпека уславитися людиною без 
почуття гумору

ОВЕН 
Вам необхідно знайти ду-
шевну рівновагу, інакше ваш 
внутрішній стан відіб'ється 
на стосунках з коханою 
людиною.

ТЕЛЕЦЬ 
Будьте обережні у вислов-
люваннях, відстоюючи свої 
принципи. Ви ризикуєте 
не зрозуміти і образити одне 
одного. Виявляючи ж чуйність 
і чутливість, ви зможете до-
могтися повернення гармонії.

БЛИЗНЮКИ 
Вам може доведеться при-
йняти на себе відповідаль-
ність важкого рішення. Поста-
райтеся не відкладати його. 
Ви на правильному шляху.

РАК 
Конфліктні ситуації і 
з'ясування стоснків з обран-
цем не принесуть нічого, крім 
образ. Обравши тимчасове 
усамітнення, ви зможете за-
спокоїтися.

ЛЕВ 
Схильність спершу робити, 
а потім вже намагатися ви-
правдати скоєне душевними 
поривами загрожує усклад-
нити ваші стосунки з коханою 
людиною.

ДІВА 
Навіть якщо вас не все вла-
штовує в стосунках, не шукай-
те приводів для сварок, навіть 
якщо дуже хочеться. Схоже, 
ви занадто часто вередуєте, 
а це може набриднути навіть 
найбільш терплячій людині.

ТЕРЕЗИ 
Настає сприятливий час для 
побачень, кохання, спільних 
прогулянок і поїздок. Не про-
пустіть момент і максимально 
використовуйте цей час. Само-
тні представники знаку можуть 
зустріти свою половинку.

СКОРПІОН 
Адже ви вже точно зна-
єте: це не сліпа пристрасть, 
а справжнє почуття кохання, 
яке даровано не кожному. 
І зірки говорять: ви будете 
жити разом.

СТРІЛЕЦЬ 
Фортуна посміхається вам, 
не приховуючи прихильності. 
Велика ймовірність бажаної 
зустрічі, ідеального побачення. 
Мабуть, пора задуматися про 
серйозний життєвий крок. Але 
не втратьте голову від щастя.

КОЗЕРІГ 
Ви настільки захоплені робо-
тою, що у вас майже не зали-
шається часу на особисте жит-
тя. Не забувайте в круговороті 
нескінченних справ про кохану 
людину, дайте їй відчути, що 
вона вам потрібна.

ВОДОЛІЙ 
Субота — вдалий день для 
зустрічі з тим, кого чекаєш, 
але не можеш бачити часто. 
Гарний тиждень для нових 
знайомств і розмов по душах.

РИБИ 
Примхливість і часта зміна 
настрою загрожують масою 
проблем у стосунках з проти-
лежною статтю. Постарайтеся 
створювати менше конфлік-
тних ситуацій.

Â²Í ² ÂÎÍÀ

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, 
психолог

— Говорячи про 
гумор, можна ви-
ділити кілька осно-
вних моментів. По-

перше, гумор — це така перевірка 
на реакцію. «Пройде або не про-

йде», «образиться або не обра-
зиться». Якщо партнер репліку 
«ковтає», значить, жарт пройшов, 
можна тепер переходити на більш 
високий рівень нападок і претензій. 
Саме тому корисно вважати, що 
жартів із серії «просто так» не буває. 
Варто пам'ятати про те, що будь-які 
слова і будь-які фрази говоряться 

не просто так, а з метою викликати 
деяку поведінку. Саме тому в будь-
якому спілкуванні слід пам'ятати 
одне просте запитання «Для чого 
він (а) мені це каже, чого хоче до-
битися?» Зрозуміло, ніхто не від-
міняв «старий добрий» сарказм, 
мета якого — донести якусь ідею 
тонко, але болісно. Є така думка, 

що, якщо у людини гарне почуття 
гумору, то це добре. Це правда. Але 
при цьому, якщо це почуття гумору 
складається тільки з сарказму, ми 
маємо людину, яка не вміє говори-
ти про своє невдоволення прямо 
і використовує для цього пасивну 
агресію. А це не найкращий спосіб 
побудувати щасливі стосунки.

Коментар експерта

ïî íàòóð³ — ëþáèòü äîì³íóâà-
òè ³ ïðèíèæóâàòè. Ïî-äðóãå, 
íà òàê³ æàðòè ìîæíà ïîñòàðà-
òèñÿ íå îáðàæàòèñÿ àáî íå ïî-
ì³÷àòè ¿õ çîâñ³ì.

Îáèäâ³ ðåàêö³¿ ñóïåðå÷ëèâ³ ³, 
âèçíà÷àþ÷èñü ç âèáîðîì, ëþ-
äèíà ÷àñîì âèÿâëÿºòüñÿ íà åìî-
ö³éíèõ ãîéäàëêàõ. Ðîçãîéäóþ-
÷èñü â³ä îäíîãî ñòàíó â ³íøèé, 
ñïî÷àòêó âèð³øóº, ùî æàðòîì 
¿¿ îáðàçèëè, ³ ïî÷èíàº âèõîâó-
âàòè ïàðòíåðà. À ÷åðåç äåÿêèé 
÷àñ, ¿¿ êèäàº â ñóìí³âè: «ìîæå, 
ÿ íå ìàþ ðàö³¿/ïðàâà, ÷è âàðòî 
ñòàâèòèñÿ äî öüîãî ñåðéîçíî?» ² 
çàì³ñòü ñêàíäàëüíîãî ç'ÿñóâàííÿ 
ñòîñóíê³â æàðò³âíèêó ïðèíî-
ñÿòü âèáà÷åííÿ — ìîâëÿâ, âè-
áà÷, íåïðàâèëüíî, íàïåâíî, òåáå 
çðîçóì³â/çðîçóì³ëà.

Äîòåïí³ ëþäè — äóøà áóäü-
ÿêî¿ êîìïàí³¿. Ñàì³ çíàºòå, ùî 
³ íà ðîáîò³ ç íèìè — ñâÿòî òà 
âåñåëîù³. Ïñèõîëîãè ââàæàþòü, 
ùî ëþäèíà âîëîä³º íåàáèÿêèì 
ðîçóìîì, ÿêùî â áóäü-ÿê³é ñè-
òóàö³¿, íàâ³òü òðàã³÷í³é, ìîæå 
çíàéòè ùîñü ñì³øíå. Öå äî-
çâîëÿº ïåðåñòàòè ïàí³êóâàòè, 
ðîçãëåä³òè àáñóðä ³ áåçãëóçäÿ 
òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ ³, ÿê ðå-
çóëüòàò, — çíÿòè íàïðóãó ³ ïî-
âåðíóòè çäàòí³ñòü êîíòðîëþâàòè 
ïîä³¿.

Âñå öå ïðàöþº, êîëè æàðòè 
äîáðîäóøí³. À êîëè â ðåçóëüòàò³ 
ãóìîðèñòè÷íî¿ àòàêè çà÷³ïàþòüñÿ 
âàø³ ïî÷óòòÿ, òî ìîâà âæå íå ïðî 
êîíòðîëü, à ïðî àãðåñ³þ ³ ðîç-
äðàòóâàííÿ. ² âîíè ìîæóòü áóòè 
ñïðÿìîâàí³ ñàìå íà âàñ.

Володарі такого характеру практикують відповідне спілкування зі світом. І для них 
це — спосіб контролювати те, що відбувається. Якщо ви стаєте частиною його життя, ви 
в результаті нестандартних проявів гумору партнера можете відчувати почуття страху, 
незручності і безпорадності. Значить, для вас його жарти — погані. Хоча друзі жартівника 
можуть з ними миритися.

ПАРТНЕР — ЖАРТІВНИК ПО ЖИТТЮ ПАРТНЕР ЖАРТУЄ ТІЛЬКИ ПРО ВАС

ªâà Òîïëåññ
Íå áóäåìî ãîâîðèòè ïðî ñ³-

ìåéí³ ïàðè ç òðèâàëèì äîñâ³äîì. 
Çâåðíåìî óâàãó íà ëþäåé, ÿê³ 
çóñòð³ëèñÿ íåäàâíî ³ ò³ëüêè ïî-
÷èíàþòü ï³çíàâàòè àçè ñï³ëüíîãî 
áóòòÿ. Âñå ïîêè ùî á³ëüø-ìåíø 
ðîìàíòè÷íî, àëå òóò ïàðòíåð ïî-

÷èíàº âàñ «ï³äêîëþâàòè». Éîìó 
ñì³øíî, à âè çëèòåñÿ. Ìîæå öå 
çðóéíóâàòè âàø³ ïîêè äóæå òåí-
ä³òí³ ñòîñóíêè?

Ðåàãóâàòè íà îáðàçëèâ³ æàð-
òè ìîæíà äâîÿêî. Ïî-ïåðøå, 
óñâ³äîìèòè, ùî âàø ïàðò-
íåð-æàðò³âíèê ïðîñòî òàêèé 

ЯК РЕАГУВАТИ
Ображайтеся. Якщо не готові змінюватися 
заради згоди з партнером, оцініть свою 
реакцію на його жарти. Можливо, ви враз-
лива і сентиментальна людина, але це ваше 
право бути такою. Не варто зраджувати собі 
навіть заради коханої людини. Він же за-
ради вас не змінюється? Просіть і вимагайте 
його припинити відточувати дотепність 
на ваших слабкостях, комплексах і недо-
ліках. І подивіться — чи це діятиме. Або по-
чніть дзеркалити поведінку партнера, «око 
за око, зуб за зуб, жарт за жарт». В результа-
ті, або ви станете неймовірно гармонійним 
тандемом жартівників, або повбиваєте 
одне одного. Ну тобто щось та буде.

ЩО РОБИТИ
Важливо поводитися коректно і 
не дражнити жартівника у відповідь. 
Ви ж теж знаєте його недоліки і слабкі 
місця, але не дозволяєте собі висмію-
вати їх. Якщо, не дивлячись на вашу 
терпимість, образливі жарти тривають 
і почуття страху не проходить, то тер-
міново завершуйте стосунки. Не варто 
тішити себе ілюзіями, що все добре, 
або скоро таким буде. Якщо людина 
вас любить, вона принаймні намагати-
меться припинити ображати вас, хоч і 
в жартівливій формі. Рецепт тут один — 
будьте чесними самі з собою, брехня 
для вас не вигідна.

ЯК РЕАГУВАТИ
Покажіть, що вам неприємно і образливо. 
Але майте на увазі, що, можливо, таким 
чином ваш партнер дає зрозуміти, що 
він вами незадоволений. Скандалити він 
не хоче і просто таким чином намагається 
подати вам сигнал, пригнічуючи роздра-
тування. Грубити і жартувати у відповідь 
не варто. Інакше ризикуєте нарватися 
на образи. Не слід також пояснювати, як 
вам боляче. Він прекрасно розуміє, що 
робить. Він не хоче прямо робити вам 
зауваження, він дає зрозуміти, що йому 
не подобається ваша поведінка або реак-
ції. Є злі жарти, а є злі емоції — все просто. 
Навчіться відрізняти одне від іншого.

ЩО РОБИТИ
Краще розлютитися і навіть послати, якщо 
жарт дуже вас образив. Якщо ж гостроти 
в вашу сторону просто неприємні, на них 
можна не реагувати. Але для себе варто 
відзначити — людина роздратована, 
можливо я роблю щось не так.
Не виключений варіант, що ваші стосунки 
стали нудні або взагалі позбавлені емоцій. 
Тобто вам обом погано разом, а відкрито 
з'ясувати, в чому причина, духу не вистачає. 
Якщо такі стосунки вам дорогі, то спробуйте 
їх вивести на новий рівень. Спостерігайте, 
аналізуйте, експериментуйте. І врахуйте, 
що справжніх садистів набагато менше, ніж 
«нешкідливих» жартівників. 

Душею компанії його не назвеш, але відносно вас його гумор іскрометний і гострий. Це 
він так думає. Ви ж сприймаєте його дотепності як низькосортний і грубий гумор. Пора 
задуматися — чому ви або ваша поведінка стали мішенями його так званої іронії? До 
речі, якщо ви не в курсі, гумор, це один з найгуманніших та «невинних» видів агресії. 
Тобто ви впевнені, що справа у жартах, а зі стосунками все ок?
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КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2021»
ВІКТОРІЯ 
СИДОРОВА, 
ОФІЦІАНТКА
На прийомі 
в лікаря:
— Ну що, хворий, 
принесли 
результати ваших 

аналізів. Не наближайтеся до мене!..

***
Подружня пара гуляє по парку. Чоловік 
постійно озирається на дівчат — трохи 
слина з рота не капає.

Дружина довго терпить, а потім каже:
— Нагулюй апетит, дорогий, нагулюй… 
Жерти все одно вдома будеш.

***
Чоловік розлив каву на новий 
килим.
Підкажіть, будь ласка, як відмити 
плями крові.

***
— Maм, a чом комп’ютер тaкий 
розумний?
— Тому що він завжди слухається 
материнську плату.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

Аліна, 17 років
Навчаюсь у Вінницькому педагогічному 
університеті імені Михай ла Коцюбинського. 
Трішки зай маюсь гімнастикою, люблю 
танцювати. Я відкрита людина, можу 
знай ти з будь-ким спільну мову. Люблю 
грати у волей бол.

499339

ФОТОСТУДІЯ «INDIGO»
• Творчі фотосесії

• Випускні альбоми
• Термінове фото 

на документи

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

ОВЕН 
Якщо щось іде не за планом, 
не варто нервувати. Можли-
во, так навіть краще. Цього 
тижня цілком ймовірне ви-
конання бажань. Результати 
вашої діяльності обіцяють 
бути зримі і вагомі. 
 
ТЕЛЕЦЬ 
Робота нині може зажа-
дати повної самовіддачі. 
Пам'ятайте, що якщо ви самі 
себе позитивно не оціните, 
інші не стануть рятувати вас 
від комплексів.

БЛИЗНЮКИ 
Удача сама пливе вам 
в руки. Не виключено, що 
станеться кардинальна зміна 
ваших життєвих установок. 
Ваші ідеї принесуть при-
буток.

РАК 
Цей тиждень багатий 
на зустрічі з друзями і зна-
йомими, заплановані і неза-
плановані. Постарайтеся 
реально оцінити свої сили і 
не перевантажуватися.

ЛЕВ 
Присвятіть час активній робо-
ті, так як результат буде прямо 
пропорційний витраченим 
зусиллям. Можна несподіва-
но легко домогтися своїх ці-
лей. Стриманість, серйозність 
і готовність піти на виправда-
ний ризик привернуть до вас 
увагу начальства і викличуть 
його повагу.

ДІВА 
В середині тижня ймовірні 
дрібні сварки з колегами і 
розбіжності з друзями. Але з 
п'ятниці налагодяться сімей-
ні проблеми, настане період 
повного взаєморозуміння.

ТЕРЕЗИ 
Побережіть свої сили, на-
дайте оточуючим можли-
вість самим вирішити свої 
проблеми. Проекти, що 
були призупинені, почнуть 
поступово розвиватися і 
приносити прибуток. Три-
майте під контролем емоції.

СКОРПІОН 
Тиждень насичений яскра-
вими враженнями та спо-
внений цікавими подіями. 
Цього тижня ви зможете 
впоратися майже з усіма 
важливими справами і зва-
житися на важливий крок.

СТРІЛЕЦЬ 
На роботі успіх супроводжу-
ватиме вас, якщо ви докла-
дете зусиль і будете готові 
до нових викликів. Вихідні 
краще провести в комфорт-
ній обстановці.

КОЗЕРІГ 
У середу не плануйте довго-
строкових справ, пов'язаних 
з нерухомістю. Розмовляючи 
з колегами в п'ятницю, пере-
конайтеся, що вас правиль-
но розуміють.
 
ВОДОЛІЙ 
Цього тижня постарайтеся 
відстежувати, кому і що ви 
говорите. Інакше є ймовір-
ність зіткнутися з ефектом 
«зіпсованого телефону». 

РИБИ 
Можуть виникнути труд-
нощі з документами або 
потрібних людей несподі-
вано не опиниться на місці. 
Хороші результати дасть 
творчість.
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о. 

КОЖНА ВІННИЧАНКА 
МОЖЕ  ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє  фото та  коротку розповідь  
про себе на e-mail: miss@riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2020 і 
безкоштовну професійну фотосесію від фотостудії 
«INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
Просто зчитайте 
QR-код камерою 
Вашої мобілки та 
дивіться фото! 

(Має бути встанов-
лена програма QR 
Reader з Андроїд-

маркета 
або аналогічна)

РЕКЛАМА

499917

500103

499549


