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ЧОМУ ПУСКАЮТЬ ТІЛЬКИ
ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНІ ДВЕРІ?

ДУМКА
ІРИНА
БЕРЕЗА
МЕДИК

Сон розуму
Ëàáîðàòîðíà ä³àãíîñòèêà
â³ä³ðâàíà â³ä ë³æêà õâîðîãî.
Öå õîëîäíà àíàë³òèêà, íà ÿêó
íå âïëèâàþòü í³ ñêàðãè ïàö³ºíòà, í³ ³ñòîð³ÿ õâîðîáè, í³
íàâ³òü ä³àãíîç. Ëàáîðàíò, â³í
ÿê àêèí: «ùî áà÷ó, òå ñï³âàþ».
Àëå ÿê æå ïðèêðî áà÷èòè âàøó íåäáàë³ñòü! Êîëè
ñóõà ùîäåííà êîíñòàòàö³ÿ
ïî êîâ³äó: «ïîçèòèâíèé,
ïîçèòèâíèé, ïîçèòèâíèé»,
êîëè õâîð³þòü âàæêî, à â³äíîâëþþòüñÿ äîâãî, êîëè
÷óºø ïðî á³çíåñ íà ï³äðîáëåíèõ âàêöèíàö³éíèõ ñåðòèô³êàòàõ, äóìàºø: «Ëþäè!
Âè íå áî¿òåñÿ ïåðåâèùóâàòè øâèäê³ñòü, ïèòè ê³íñüê³
äîçè àëêîãîëþ, êóðèòè, ¿ñòè
íåçðîçóì³ë³ õàð÷îâ³ äîáàâêè,
âäàâàòèñÿ äî äîïîìîãè çíàõàðîê. Àëå áî¿òåñÿ çðîáèòè
ùåïëåííÿ, ÿêå çá³ëüøèòü
âàø³ øàíñè íà âèæèâàííÿ
³ ëåãêèé ïåðåá³ã õâîðîáè,
ÿêà ïðèð³âíþºòüñÿ äî ÃÎ²
(îñîáëèâî íåáåçïå÷íèõ ³íôåêö³é).
Òàê ñàìî ÿê ìàñîâà âàêöèíàö³ÿ ä³òåé, ìàñîâà âàêöèíàö³ÿ â³ä êîâ³äó äîðîñëèõ
çäàòíà çàõèñòèòè ñóñï³ëüñòâî
â³ä êàòàñòðîô³÷íèõ íàñë³äê³â
åï³äåì³¿.
² ùå. Âè ïîâèíí³ ïàì'ÿòàòè:
ìåíøå áóâàòè â ïóáë³÷íèõ
ì³ñöÿõ — øòàì Äåëüòà á³ëüø
êîíòàã³îçíèé çà ïîïåðåäí³,
éîìó 1,5 ìåòðà äèñòàíö³¿
íåäîñòàòíüî; íîñèòè ìàñêó,
íå õîäèòè ç ñèìïòîìàìè
çàñòóäè í³êóäè, îáðîáëÿòè
ðóêè… Ò³, õòî çàðàç íåõòóº
öèìè ïðîñòèìè ïðàâèëàìè,
ñòàº ïîòåíö³éíèì óáèâöåþ.
Ïàíäåì³ÿ äóæå äîáðå ïðîÿâèëà áàéäóæ³ñòü äî áëèæíüîãî. Òà ùî òàì áëèæí³é…
Çàðàäè ñâîãî æèòòÿ ³ çäîðîâ'ÿ
ùåïëåííÿ íå ðîáëÿòüñÿ,
à äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí — àæ
á³ãîì.
Ñîí ðîçóìó…

Старі-нові правила  З 18 жовтня
у Вінниці повернулися до карантинних
обмежень в міському транспорті.
Відтепер пасажирів возять тільки
на сидячих місцях. А щоб це
контролювати — людей пускають в салон
тільки через передні двері. І як наслідок,
на зупинках знову утворилися черги
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

— Öå çíóùàííÿ
ç ëþäåé, — îáóðþºòüñÿ â³ííè÷àíêà Íàòàë³ÿ.
Íà çóïèíö³ á³ëÿ ë³êàðí³ øâèäêî¿ äîïîìîãè íà Êè¿âñüê³é æ³íêà
ñòîÿëà ç ï³âãîäèíè.
— Ó÷îðà òåæ ïóñêàëè ÷åðåç
ïåðåäí³ äâåð³, — ïðîäîâæóº Íàòàë³ÿ. — Àëå áàãàòî ëþäåé ïðîñòî
íå çíàëè ïðî öå îáìåæåííÿ. Ïðè
òîìó, ùî Â³ííèöÿ çàëèøàºòüñÿ
â æîâò³é çîí³ òà íå â³äáóëîñÿ ïîñèëåííÿ êàðàíòèíó.
Ïîì³÷àºìî, ùî íà çóïèíö³ ìîëîä³ ëþäè íå âèòðèìóþòü î÷³êóâàííÿ, äîìîâëÿþòüñÿ ì³æ ñîáîþ
òà âèêëèêàþòü òàêñ³.
— Òóò òðàíñïîðò òðåáà äîäàòêîâèé äàâàòè, ùîá ÷åðã
íå áóëî, — êàæå Íàòàë³ÿ. — À ¿çäèòè íà òàêñ³? À çàðïëàòó äàñòå,
ÿê â äåïóòàòà (ñì³ºòüñÿ)? ßêáè
ÿ áóëà äåïóòàòêîþ, òî òóò áè
íå ñòîÿëà.

У транспорт пускають по 3–4 людини. Решта продовжувала
очікувати на можливість доїхати з Київської у центр
¯é ó â³äïîâ³äü êàæóòü, ùî ÿêåñü
îãîëîøåííÿ âñå æ áóëî — íà ì³ñöåâîìó òåëåáà÷åíí³, ó òèòðàõ ï³ä
÷àñ íîâèí, äàâàëè ïîâ³äîìëåííÿ
â³ä òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿. Ïðî
òå, ùî çíîâó ïî÷íóòü çàïóñêàòè
ò³ëüêè íà ñèäÿ÷³ ì³ñöÿ.
— ß ââàæàþ, ùî â òðàíñïîðò³
ëþäè í³êîëè íå çàõâîð³þòü. Áî
ïîñò³éíî äâåð³ â³ä÷èíÿþòüñÿ, º
âåíòèëÿö³ÿ. Ùå ÿêáè æ êîíòðîëþâàëè, ùî âñ³ ìàþòü ¿õàòè
ó ìàñêàõ, òî âçàãàë³ á îáìåæåííÿ
íå ïîòð³áíî áóëî âïðîâàäæóâàòè, — ïðîäîâæóº Òåòÿíà.
Æ³íêà îáóðþºòüñÿ, ùî ç öèì
êàðàíòèíîì ó âëàäè ä³þòü «ïîäâ³éí³ ñòàíäàðòè».
— Ó ñóáîòó-íåä³ëþ — ìîæíà
ÿðìàðîê ðîáèòè? À çàá³ã íà òèñÿ÷ó ëþäåé, ùî â÷îðà â³äáóâñÿ — òåæ äîçâîëåíî? Êîëè ëþäè
îäèí â îäíîãî «íà ïëå÷àõ âèñ³ëè».
Âèõîäèòü, ùî äåñü ïîòð³áíî äî-

òðèìóâàòèñü êàðàíòèíó, à äåñü —
í³, — êàæå Òåòÿíà.
Ïèòàþ, à ùî ïîòð³áíî áóëî á
çðîáèòè?
— Äîäàòè á³ëüøå òðàíñïîðòó,
îäíîçíà÷íî. À ùå ìîæíà áóëî á
ïóñòèòè àâòîáóñ ç Êè¿âñüêî¿, ùîá
â³í ðîçâåðòàâñÿ äåñü á³ëÿ Ïèðîãîâêè. ² ÿêáè äàëè öåé àâòîáóñ,
òî íå áóëî á ÷åðã íà çóïèíêàõ.
Êîðîòêèé ìàðøðóò — ñêîð³øå á
âåðíóâñÿ, — ãîâîðèòü Òåòÿíà.
Íàøà ðîçìîâà ð³çêî çàê³í÷óºòüñÿ, áî íà çóïèíêó ï³ä’¿õàâ òðîëåéáóñ, â ÿêîìó â³ä÷èíèëè ïåðåäí³
òà ñåðåäí³ äâåð³ äî ñàëîíó. Âîä³é
äî÷åêàâñÿ, ïîêè âñ³ ëþäè, ùî
íà çóïèíö³, çàéäóòü âñåðåäèíó.
×åðãà ñêîðîòèëèñÿ ìàéæå
äî «íóëÿ». ², õî÷à á, ç ö³º¿ çóïèíêè â³ííè÷àíè â÷àñíî äî¿äóòü
äî ñâîº¿ ðîáîòè. Àëå ââå÷åð³ ¿ì
çíîâó äîâåäåòüñÿ ÷åêàòè íà òðàíñïîðò, ùîá âæå äî¿õàòè äîäîìó.

«Уряд не відміняв те, що треба пускати пасажирів тільки на сидячі місця»
МИХАЙЛО ЛУЦЕНКО,
ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР «ВІННИЦЬКОЇ
ТРАНСПОРТНОЇ
КОМПАНІЇ»

— Правило пускати
пасажирів тільки

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН
Щосереди ми публікуємо
коментарі вінничан
щодо актуальних
подій міста. Раніше ми
опитували людей на
вулиці, зараз проводимо
таке опитування на
сторінці у Фейсбуці.
Ми дотримуємось
карантину і радимо для
вашої ж безпеки без
особливих потреб не
виходити з дому

×åðãóþòü ò³ ëþäè, ÿê³ õî÷óòü
äî¿õàòè äî Öåíòðó. ßêùî æ òðåáà íà Çàë³çíè÷íèé âîêçàë ÷è
Òÿæèë³â, òî â òðîëåéáóñ ìîæíà
çàéòè îäðàçó: áàæàþ÷èõ ïî¿õàòè
çà öèìè íàïðÿìêàìè, ïðèíàéìí³
ç Êè¿âñüêî¿, áóëè îäèíèö³.
— Áà÷èëè, ÿê ëþäè á’þòüñÿ
â Êèºâ³ òà Îäåñ³ çà òå, ùîá äî¿õàòè íà ðîáîòó? Íà ùàñòÿ, ó íàñ
òàêîãî íåìàº, — ï³äì³÷àº íàøà
ñï³âðîçìîâíèöÿ.
— Àãà, áî â³ííè÷àíè âèõîâàí³.
Àëå äóìàþ, ùî öå ëþäè ïîêè
òåðïëÿòü, — êàæå ¿é ó â³äïîâ³äü
³íøà ïàñàæèðêà.
Òèì ÷àñîì, ÷åðãà ïîòðîõó ñêîðî÷óºòüñÿ. Çàíàäòî ïîâ³ëüíî, áî
â òðîëåéáóñ ïðîïóñêàþòü ò³ëüêè
ïî 3–4 ëþäèíè. Ðåøò³ äîâîäèòüñÿ ³ äàë³ î÷³êóâàòè.
Ëþäè íàð³êàþòü, ùî íå áóëî
îãîëîøåíü, ùî çíîâó çàïðîâàäÿòü
îáìåæåííÿ ó òðàíñïîðò³.
— ß, íàïðèêëàä, âè¿æäæàëà ç
ì³ñòà íà âèõ³äí³, à ñüîãîäí³ çðàíêó ïîáà÷èëà îñü òàêó íîâèíó, —
îáóðþºòüñÿ Òåòÿíà.

на сидячі місця — ніхто не відміняв. Уряд запровадив його ще під
час зимового локдауну. Відкриваємо тільки передні двері, бо немає
можливості інакше контролювати
потік пасажирів.
Влітку, дійсно, відкривали всі двері

у салон, бо була сприятлива епідеміологічна ситуація. Нині знову багато
захворілих на коронавірус. Треба
приймати якісь міри, щоб попередити захворювання і щоб, не дай
Бог, ми не потрапили у червону зону.
Тобто, працюємо на випередження.

Нині тієї кількості транспорту, що
є — достатньо. Школярі на канікулах. Чи треба буде додатково випускати на лінію рухомий склад —
будемо дивитися по ситуації.
Це питання у нас на постійному
контролі.

Як ви ставитесь до посилення карантинних обмежень у транспорті?

НАТАЛІЯ ГОРБЕНКО

НАТАЛІЯ СИНИЦЬКА

ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВ

ЮЛІЯ РИЖУК

ВАЛЕНТИНА МЕЛЬНИЧЕНКО

За кордоном, коли вводять
обмеження, то на маршруті
з'являються додаткові автобуси, щоб всі люди могли
дістатися до праці і назад.

Все закономірно - гуляли
День міста та інші свята, давно всі без масок... А тепер
будемо мати карантин. Ні
їхати, ні ходити, ні сидіти...

Нехай депутати спробують
доїхати громадським транспортом. А то їздять на джипах, а приймають обмеження для всіх нас.

Перед підняттям проїзду вирішили пускати всіх, аби не
так боляче було від ціни, а
зараз за 8 гривень ще й стій у
черзі годину, це взагалі вже.

Обмеження потрібні, тільки
не в такий спосіб. Найкраще було б, якби у транспорті
знову всі були у масках, але
молодь не хоче це розуміти.
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КОРОТКО
Афера в Літині
Äîñóäîâèì
ðîçñë³äóâàííÿì
âñòàíîâëåíî, ùî 57–
ð³÷íèé äèðåêòîð îäíîãî ç
ë³òèíñüêèõ ï³äïðèºìñòâ,
ï³äïèñàâ ïëàò³æí³
äîðó÷åííÿ ïðî âèêîíàííÿ
ïîñëóã ç îáñëóãîâóâàííÿ
òà ðåìîíòó ïðîìèñëîâîãî
îáëàäíàííÿ, ÿêå â
ä³éñíîñò³ íå âèêîíóâàëîñü.
Çà ³íôîðìàö³ºþ îáëàñíîãî
ãëàâêó ïîë³ö³¿, ÷îëîâ³ê
ïðèâëàñíèâ ïîíàä 600
òèñÿ÷ ãðèâåíü.
— Òàêèì ÷èíîì, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â³í íà
âëàñíèé ðîçñóä ðîçòðàòèâ
êîøòè çàâîäó, — êàæóòü ó
â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
Ïðàâîïîðóøíèêó îãîëîøåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³
çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ
ñòàòòåþ 191 Êðèì³íàëüíîãî
Êîäåêñó Óêðà¿íè (ïðèâëàñíåííÿ, ðîçòðàòà ìàéíà àáî
çàâîëîä³ííÿ íèì øëÿõîì
çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì
ñòàíîâèùåì, â÷èíåíà ó âåëèêèõ ðîçì³ðàõ) òà ñòàòòåþ
366 ÊÊÓ (ñëóæáîâå ï³äðîáëåííÿ).
×îëîâ³êîâ³ çàãðîæóº äî 8
ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.

Ледь не згорів
будинок
Ó ÷åòâåð, 14 æîâòíÿ, î
14.03 äî Ñëóæáè ïîðÿòóíêó
«101» íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî ó ì. Â³ííèö³ íà âóë. ²âàíà Ïóëþÿ
ãîðèòü æèòëîâèé áóäèíîê.
— Ïðèáóâøè íà ì³ñöå ïîä³¿, ðÿòóâàëüíèêè âñòàíîâèëè, ùî çàãîðÿííÿ ñòàëîñÿ
íà äàõó æèòëîâîãî áóäèíêó
íà ïëîù³ 80 êâ. ì, — êàæóòü ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿
Ñëóæáè ïîðÿòóíêó «101».
– Íà ìîìåíò âèíèêíåííÿ
ïîæåæ³ âëàñíèê³â ó ïîìåøêàíí³ íå áóëî.
Ðÿòóâàëüíèêàì âäàëîñÿ
çàïîá³ãòè ðîçïîâñþäæåííþ
ïîëóì’ÿ íà ñóñ³äí³ ñïîðóäè.
Ïîëóì’ÿ çíèùèëè ïîêð³âëþ áóäèíêó òà ðå÷³ äîìàøíüîãî âæèòêó. Äî ë³êâ³äàö³¿
ïîæåæ³ çàëó÷àëàñÿ 21 îñîáà
îñîáîâîãî ñêëàäó ÄÑÍÑ.

ОГОЛОШЕННЯ
Втрачений військовий квиток НК
№6061649 на ім'я Онищенко М.А.
вважати недійсним

ПІД КИЇВСЬКИМ МОСТОМ
ЗНОВУ РЕКОНСТРУКЦІЯ
«Вічний» ремонт  З Бригантини
на пляж «Хімік» тепер не пройти під
мостом. Територію огородили, працюють
будівельники. Роботи узгоджені з
міською владою. І за сприятливої
погоди підрядник впорається до кінця
2021 року. Що мають зробити? А ще
ми згадуємо події п’ятирічної (!)
реконструкції мосту на Чорновола
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Ïðîõ³ä ï³ä Êè¿âñüêèì ìîñòîì, ç
áîêó âóëèö³ ×îðíîâîëà, îãîðîäèëè. Íàâêîëî øëÿõîïðîâîäó õîäÿòü ðîá³òíèêè â êàñêàõ ³ ðîáàõ.
Ó äåïàðòàìåíò³ êàï³òàëüíîãî
áóä³âíèöòâà ì³ñüêðàäè æóðíàë³ñòó ïîÿñíèëè, ùî íèí³ òðèâàþòü
çàâåðøàëüí³ ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ Êè¿âñüêîãî ìîñòó, ÿêà
ïî÷àëàñÿ ùå â 2017 ðîö³.
— Çàëèøèëîñÿ ò³ëüêè íàíåñòè
çàõèñíèé øàð ïîêðèòòÿ íà áåòîíí³ êîíñòðóêö³¿ ï³ä ìîñòîì. Ðîáîòè
òðèâàòèìóòü äî ê³íöÿ 2021 ðîêó,
ÿêùî áóäóòü ñïðèÿòëèâ³ ïîãîäí³
óìîâè. Ïåðåêðèòòÿ Êè¿âñüêîãî
ìîñòó íå ïëàíóºòüñÿ, — ðîçïîâ³â
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ²ãîð Îòêèäà÷.
ЗАБЕТОНУЄМО І
ПОФАРБУЄМО
Ïîãîâîðèëè ç áóä³âåëüíèêàìè,
ÿê³ çàðàç ïîðàþòüñÿ ï³ä ìîñòîì.
Ïðåäñòàâíèê êîìïàí³¿-ï³äðÿäíèêà «Â-Á³ëä³íã Ãðóï», ÿêèé íàçâàâñÿ ²âàíîì, ðîçïîâ³â, ùî ëþäè
âèêîíóþòü ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè.
— Ïîìèëè ï³äï³ðí³ ñò³íêè, çà÷èñòèëè ¿õ â³ä ðîñëèí. Ãîòóºìî
ïîâåðõíþ äëÿ áåòîíóâàííÿ. Ìàºìî óêð³ïèòè êîíóñè øàðîì áåòîíó 12 ñàíòèìåòð³â òîâùèíîþ, —
ðîçêàçóº ÷îëîâ³ê. — Ïîïåðåäí³é
ï³äðÿäíèê ïî÷àâ öå ðîáèòè, àëå
öåé âèä ðîá³ò íå çàâåðøèâ.
Ï³ä ìîñòîì ïîâ³ñèëè ðèøòóâàííÿ, íà ÿêèõ ïðàöþâàòèìóòü
âèñîòíèêè. Àðêè, áàëêè òà îïîðè øëÿõîïðîâîäó çàøïàêëþþòü,

ïîêðèþòü ãðóíòîâêîþ òà ïîôàðáóþòü.
— Ì³ñò áóäå ïîôàðáîâàíèé
ó êîë³ð áåòîíó. ×è ìàº öÿ ôàðáà
çàõèñí³ âëàñòèâîñò³? ß öüîãî âàì
òî÷íî íå ñêàæó. Àëå ìè ä³ºìî
çà ò³ºþ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíîþ
äîêóìåíòàö³ºþ, ÿêó ï³äãîòóâàâ
ïðîåêòàíò ³ ÿêó çàìîâëÿëà ì³ñüêà âëàäà, — ïîÿñíèâ ïðåäñòàâíèê
êîìïàí³¿ «Â-Á³ëä³íã Ãðóï» ²âàí.
СУД З КОЛИШНІМ
ПІДРЯДНИКОМ
Ì³ñò íà ×îðíîâîëà íà÷å «ïðîêëÿòèé». Éîãî ðåêîíñòðóêö³ÿ
òðèâàº ïåð³îäàìè ïðîòÿãîì

Ï³ä ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿
ìîñòó íà ×îðíîâîëà
áóëè ñóäè ç
ï³äðÿäíèêîì,
êðèì³íàëüí³ ñïðàâè,
íåâäàë³ ïîøóêè íîâîãî
âèêîíàâöÿ
îñòàíí³õ ï’ÿòè ðîê³â! ² ï³ä ÷àñ
öüîãî òåðì³íó áóëî âñå: ñóä ç
ï³äðÿäíèêîì — íåâäàë³ ïîøóêè
íîâîãî âèêîíàâöÿ ðîá³ò — êðèì³íàëüí³ ñïðàâè çà í³áèòî «ðîçêðàäàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â», ÿê³
çàê³í÷èëèñÿ í³÷èì.
Òîâàðèñòâî «ÌÑÓ-2» âèêîíóâàëî ðåêîíñòðóêö³þ ìîñòó ïðîòÿãîì 2017–2018 ðîê³â òà îñâî¿ëî 68 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Çà ö³
ãðîø³ ì³ñò óêð³ïèëè, ðîçøèðèëè
òðîòóàðè, çðîáèëè íîâó äîðîãó,
îñâ³òëåííÿ òà áàãàòî ³íøîãî. Àëå
íå çàâåðøèëè çàõèñíå ïîêðèòòÿ
â³äðåìîíòîâàíèõ îïîð ³ òðîòóàð³â, ÿê³ ïîòð³ñêàëèñÿ ó 2019 ðîö³.

Підрядник доробить те, що не зробив попередній
виконавець робіт. На завершення реконструкції мосту
витратять 9,4 млн грн
Ìåð³ÿ â³äìîâèëèñÿ ïðèéìàòè
òðîòóàðè òàêî¿ ÿêîñò³, à ï³äðÿäíèê — óñóâàòè ïîøêîäæåííÿ.
Ó ðåçóëüòàò³ äâ³ ñòîðîíè çâåðíóëèñÿ äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó,
äå ÷åðåç äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â ðîçãëÿäó
ñïðàâè âèð³øèëè ðîç³ðâàòè óãîäó.
Ïîçîâ ì³ñüêðàäè çàäîâîëüíèëè
÷àñòêîâî: äîãîâ³ð ðîç³ðâàëè, àëå
ï³äðÿäíèê ãðîø³ íå ïîâåðíóâ.
НЕВДАЛІ ТЕНДЕРИ, АБО
НІКОМУ НЕ ПОТРІБЕН МІСТ
Îäíàê «åïîïåÿ» ç íåçàâåðøåíèì Êè¿âñüêèì ìîñòîì íà öüîìó íå çàê³í÷èëàñÿ. Ùîá îáðàòè
íîâîãî âèêîíàâöÿ ðîá³ò, ì³ñüêà
âëàäà òðè÷³ (!) ó 2020 ðîö³ ïðîâîäèëà òåíäåð ó ProZorro.
Ïåðøà (â ëþòîìó) ³ äðóãà ñïðîáà (â áåðåçí³) âèÿâèëèñÿ íåâäàëèìè: íà òåíäåð íå áóëî ïðåòåíäåíò³â, í³õòî íå õî÷å ðåìîíòóâàòè Êè¿âñüêèé ì³ñò. Ñïðîáà
¹ 3 ó òðàâí³ áóëà ñêàñîâàíà âæå
ñàìèì çàìîâíèêîì: äåïàðòàìåíò
êàïáóäó â³äõèëèâ ïðîïîçèö³¿ äâîõ
ïðåòåíäåíò³â. Òîâàðèñòâî «Ì³ñò
²íæ³í³ð³íã» íå â³äïîâ³äàº óìîâàì
òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿, à ÄÏ
«Ãðàí³ò Óêðà¿íà» — ìàº íåïîâíèé
ïàêåò äîêóìåíò³â äî ïðîïîçèö³¿.
Îñòàííþ êîìïàí³þ íà òåíäåð
¹ 4 çàïðîñèâ âæå ñàì äåïàðòàìåíò êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà.
Ðåìîíò òðîòóàð³â ³ íàíåñåííÿ
çàõèñíîãî ïîêðèòòÿ íà óâåñü ì³ñò
«Ãðàí³ò Óêðà¿íà» ïîãîäèëàñÿ çðî-

áèòè çà 13 ì³ëüéîí³â 658 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Ìèíóëîãî ë³òà ðîá³òíèêè ïåðåêðèëè øëÿõîïðîâ³ä äëÿ
ï³øîõîä³â òà ïî÷àëè ïðàöþâàòè
íàä ðåìîíòîì òðîòóàð³â. Àëå äîðîáèòè âñå íå çóì³ëè. Ïðè÷èíà —
ðîç³ðâàëè äîãîâ³ð, áî êîìïàí³ÿ
«Ãðàí³ò Óêðà¿íà» çàïðîñèëà
á³ëüøó ñóìó çà ðîáîòè. Ó ì³ñòà
íå áóëî ìîæëèâîñò³ çá³ëüøèòè
ô³íàíñóâàííÿ. Ç 13 ì³ëüéîí³â ï³äðÿäíèê îòðèìàâ ò³ëüêè 3,7 ìëí
ãðí.
ЩО ВІДОМО ПРО «В-БІЛДІНГ
ГРУП»
Îòîæ, çàâåðøåííÿ ðîá³ò
ïî Êè¿âñüêîìó ìîñòó äîðó÷èëè
â³ííèöüê³é êîìïàí³¿ «Â-Á³ëä³íã
Ãðóï». Ô³ðìà ïîãîäèëàñÿ âèêîíàòè âñ³ ðîáîòè ï³ä ìîñòîì
çà 9,4 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.
Öÿ êîìïàí³ÿ áóëà çàðåºñòðîâàíà ó 2016 ðîö³ òà ìàº îñíîâíèé
âèä ä³ÿëüíîñò³ — «Îðãàí³çàö³ÿ
áóä³âíèöòâà áóä³âåëü». Äèðåêòîðîì ï³äïðèºìñòâà º Âàëåð³é ßöêîâñüêèé. Â³í æå âîëîä³ºþ 25%
ô³ðìè. Ðåøòà âëàñíèê³â — öå
Â³òàë³é ×îðíèé, ²âàí Áåðåñòîâñüêèé, Âîëîäèìèð Àíäðóñåíêî.
Çàâåðøåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿
ìîñòó íà ×îðíîâîëà — öå ºäèíèé òåíäåð, â ÿêîìó âçÿëà ó÷àñòü
³ ïåðåìîãëà «Â-Á³ëä³íã Ãðóï».
Ðàí³øå ó Â³ííèö³ öÿ êîìïàí³ÿ
í³÷îãî íå ðåìîíòóâàëà çà áþäæåòí³ ãðîø³.

Куди зникла підсвітка мосту?
Наприкінці 2018-го шляхопровід
обладнали підсвіткою. Під дорогою, вздовж опор протягнули
світлодіодну підсвітку та увімкнули потужні ліхтарі, які світили на
нижню частину мосту.
«Оновлений Київський міст — у
синьому сяйві! Сучасна підсвітка
додасть колориту та настрою до

свят», — писав у своєму фб-акаунті
міський голова Сергій Моргунов.
Але синє сяйво було недовготривалим. Вже у 2019 році частину
дротів вирвали і викрали, ліхтарі
побили та висмикнули світлодіолну
стрічку, яка валялся під опорами.
Екс-керівник департаменту капбуду Ігор Кравець розповідав,

що про цей вандалізм їм відомо.
І повідомив, що підряднику вже
доручили відновити обладнання
за гарантійними зобов’язаннями.
Але нинішній директор департаменту капітального будівництва
Ігор Откидач розповів, що ліхтарі
так і не полагодили.
— Є заява в поліцію, що підсвітку

обікрали. Наразі, наскільки мені
відомо, триває розслідування, —
розказав Откидач.
Обрізки дротів та короба щитків
демонтував з підпірних стінок
мосту підрядник ремонту. Кажуть,
що прибрали це обладнання, щоб
не заважало під час фарбування
опор.
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П’ЯНИХ ВОДІЇВ ШТРАФУЮТЬ
І ПОЗБАВЛЯЮТЬ ПРАВ
Порушники закону  За керування
«під мухою» є як адміністративна
відповідальність, так і кримінальна.
Нетверезих водіїв карають штрафом від
17 до 51 тисячі гривень. Позбавляють
водійських прав на термін до десяти
років. А от кримінальні вироки та
тюремні строки у вінницьких судах
дають вкрай рідко. Чому?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

¯äó â òàêñ³. Ðîçãîâîðèâñÿ ç âîä³ºì.
Ãîâîðèì ïðî çàòîðè, ïðî çàìàëó ê³ëüê³ñòü ìîñò³â òà
ïðî â³äêðèòòÿ ðóõó íà Ñîáîðí³é.
Àëå îäèí ôðàãìåíò íàøî¿ ðîçìîâè
âð³çàâñÿ ó ïàì’ÿòü.
— Ó Â³ííèö³ ïîãàíî äâ³ ðå÷³, —
êàæå âîä³é.
— Äóðí³ òà äîðîãè? — ïèòàþ ÿ.
— Öå ëþäè, ÿê³ êóïèëè ïðàâà ³
ëþäè, ÿê³ ¿çäÿòü ï’ÿíèìè. Âîíè,
íà÷å «ìàâïà ç ãðàíàòîþ», — ãîâîðèòü òàêñèñò.
Çà äàíèìè, ùî ïóáë³êóº â³ííèöüêà ïîë³ö³ÿ, ùîòèæíÿ ëîâëÿòü ïî 30–40 ï’ÿíèõ âîä³¿â. Àëå
ñêëàñòè ïðîòîêîë — öå ï³â ä³ëà.
Äàë³ ìàòåð³àëè ñïðàâè íàïðàâëÿþòüñÿ äî ñóä³â. Ç 2019 ðîêó
ò³ëüêè àäì³í³ñòðàòèâíèõ ð³øåíü
ïî ï’ÿíèõ âîä³ÿõ — ïîíàä 6000.
Êðèì³íàëüíèõ âèðîê³â — îäèí.
² îñü ê³ëüêà ÿñêðàâèõ åï³çîä³â.
«БОСИЙ ВИПАВ З АВТО І
РОЗБИВ ОБЛИЧЧЯ»
Â³ííèöüêèé ì³ñüêèé ñóä ïîçáàâèâ êåðìóâàëüíèêà âîä³éñüêèõ
ïðàâ íà ð³ê òà äàâ 17 òèñÿ÷ ãðèâåíü øòðàôó.
Ç ð³øåííÿ ÷èòàºìî îáñòàâèíè
ñïðàâè: 17 òðàâíÿ íà âóëèö³ Ãåðî¿â Êðóò ïîë³ö³ÿ çàòðèìàëà âîä³ÿ
«Ôîëüêñâàãåíà». Ïðàâîîõîðîíö³ ïîì³òèëè ó íüîãî õàðàêòåðí³
îçíàêè ñï’ÿí³ííÿ — çàïàõ àëêîãîëþ, ïîðóøåííÿ êîîðäèíàö³¿
ðóõ³â òà âèìîâè. Àëå ïðîõîäèòè
îãëÿä âîä³é â³äìîâèâñÿ.
Çà âåðñ³ºþ çàõèñòó â ñóä³, ÷î-

ëîâ³ê òðàíñïîðòîì íå êåðóâàâ,
ïîë³ö³ÿ éîãî íå çóïèíÿëà. Íàïåðåäîäí³ öüîìó âîä³þ ïîäçâîíèëè
ùîäî áóä³âíèöòâà. Â³í ïðè¿õàâ
íà «Ôîëüêñâàãåí³» íà çóñòð³÷ ³ç
çàìîâíèêàìè. Óçãîäèëè ïëàí çàêóïîê. Ïîîá³äàëè òà ðîç’¿õàëèñÿ.
À ïî äîðîç³ ÷îëîâ³êîâ³ ñòàëî çëå.
Íà ñóä³ ïðåäñòàâèëè äîêàçè
äâîõ î÷åâèäö³â ïîä³é. Ïåðøèé
ñâ³äîê ðîçïîâ³â, ùî ó ïîäâ³ð’ÿ
áàêëàáîðàòîð³¿ øâèäêî çà¿õàâ
«Ôîëüêñâàãåí». Ïîì³òèâøè, ùî
öå òóïèê, âîä³é âèð³øèâ ðîçâåðíóòèñÿ. Àëå ðàä³óñó ïîâîðîòà
íå âèñòà÷èëî, òîìó àâòî çà¿õàëî
íà êëóìáè. Ïîò³ì âîä³é âèïàâ

Ïîë³ö³ÿ ùîòèæíÿ
ëîâèòü ïî 30–
40 ï’ÿíèõ âîä³¿â.
Â òþðìó ïîòðàïèâ
ò³ëüêè îäèí íåòâåðåçèé
êåðìóâàëüíèê
ç ìàøèíè, ðîçáèâ ñîá³ ëèöå òà
íå ì³ã âñòàòè. Ñâ³äîê ïîì³òèâ, ùî
êåðìóâàëüíèê áóâ ó íåòâåðåçîìó
ñòàí³ òà âèêëèêàâ ïîë³ö³þ.
Äðóãèé ñâ³äîê ðîçêàçàâ, ùî
âîä³é ïàäàâ íåîäíîðàçîâî. Êåðìàíè÷ áóâ ó êðèòè÷íîìó ñòàí³
ñï’ÿí³ííÿ. Ðàçîì ç ³íøîþ ëþäèíîþ, ñâ³äîê çàòðèìàâ âîä³ÿ, ùîá
òîé íå ñ³â çà êåðìî.
Ñóä âçÿâ äî óâàãè ïîêàçè ñâ³äê³â, ðàïîðò ïîë³öåéñüêîãî. Ï³äñóäíîãî îøòðàôóâàëè òà ïîçáàâèëè âîä³éñüêèõ ïðàâ íà 1 ð³ê.
РІШЕННЯ — 10 РОКІВ БЕЗ ПРАВ
Ó âåðåñí³ âîä³ÿ «Ñóçóê³» çàòðèìàëà ïîë³ö³ÿ, êîëè òîé ïðî-

Нетверезих керманичів стає менше. Статистика
Протягом дев’яти місяців цього
року патрульні упіймали 1 тисячу
451 водія, які були нетверезими
за кермом. За даними патрульних,
623 водії були в наркотичному
сп’янінні, а 537 — в алкогольному.
До того ж, 289 керманичів відмовилися від проходження огляду, та
ще двоє — були під дією лікарських

препаратів, що знижують увагу
на дорозі.
Тим не менш, за аналогічний період у 2020 році було ще більше
нетверезих водіїв: патрульні зупинили 1 тисячу 965 водіїв, з яких
1 тисяча 229 людей були під дією
наркотиків, а 708 — перебували
в алкогольному сп’янінні.

Покарання за водіння в нетверезому стані
Перший випадок

Другий за рік

17000

51000

34000

грн

з позбавленням прав
на рік

Третій випадок

грн

грн

з позбавленням прав
на 3 роки

з позбавленням прав
на 10 років,
конфіскація авто

ЯКЩО П’ЯНИЙ ВОДІЙ СПРИЧИНИВ ДТП З ПОТЕРПІЛИМИ:

Середньої тяжкості
тілесні ушкодження
від 3 років в’язниці
(+3-5 років
позбавлення прав)
Смерть потерпілого
5–10 років в’язниці
(+ 5-10 років
позбавлення прав)

¿æäæàâ Êåëåöüêîþ. ×îëîâ³ê ç³çíàâñÿ ïàòðóëüíèì, ùî âæèâàâ
íàðêîòèêè, òîìó â³ä ìåäîãëÿäó
â³äìîâëÿºòüñÿ, îñê³ëüêè «òåðì³í
âèâåäåííÿ íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â ç
îðãàí³çìó ëþäèíè íå ñïëèíóâ».
Íà ñóä³ ñòàëî â³äîìî, ùî çà ìèíóëèé ð³ê ÷îëîâ³êà ñóäèëè òðè÷³
çà ï’ÿíå êåðìóâàííÿ.
Îòîæ, ñóääÿ ªâãåí Áåðíàäà
âèð³øèâ, ùî çà íîâå ïðàâîïîðóøåííÿ âîä³é «Ñóçóê³» áóäå â³äïîâ³äàòè âæå çà ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³
130 Àäì³íêîäåêñó. Â³äòàê, ëþäèíà îòðèìàëà øòðàô 51 òèñÿ÷ó
ãðèâåíü òà äåñÿòü ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîä³éñüêèõ ïðàâ.
ЗА НАРКОТИКИ — БІЛЬШ
СУВОРЕ ПОКАРАННЯ
Çà íåòâåðåçå êåðóâàííÿ ñóäèëè
âîä³ÿ ÂÀÇó. ×îëîâ³êà çàòðèìàëè íà âóëèö³ Õìåëüíèöüêîãî,
áî áóëè îçíàêè íàðêîòè÷íîãî
ñï’ÿí³ííÿ. Ï³çí³øå ï³äîçðè ïàòðóëüíèõ ï³äòâåðäèëè íà ìåäîãëÿä³: ìóëüòèòåñò ïîêàçàâ, ùî
â îðãàí³çì³ º àìôåòàì³í.
Ïîïðè òå, ùî öå áóâ ïåðøèé
«çàëüîò» íåòâåðåçîãî âîä³ÿ, ñóääÿ Ðóñëàíà Ðîìàí÷óê ïðèñóäèëà
34 òèñÿ÷³ ãðèâåíü øòðàôó òà òðè
ðîêè áåç âîä³éñüêèõ ïðàâ (òàêà
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÷àñòèíîþ
2 ñòàòò³ 130 Àäì³íêîäåêñó).
Â ³íø³é ñïðàâ³ òàêîæ ô³ãóðóâàâ
«ÂÀÇ». Ïàòðóëüíà ïîë³ö³ÿ çóïèíèëà êåðìàíè÷à àâòî íà âóëèö³
Áó÷ìè. Âîä³é «ïðîäóâ» äðàãåð,
ÿêèé ïîêàçàâ 2,18 ïðîì³ëå.
Â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ÷îëîâ³ê
âèçíàâ ñâîþ âèíó. Çàÿâèâ, ùî
âèïèâ 100 ãðàì³â êîíüÿêó òà ñ³â

Тяжкі тілесні
ушкодження
3–8 років в’язниці
(+ 5-8 років
позбавлення прав)

Загибель кількох осіб
7–12 років в’язниці
(+ 7-10 років позбавлення прав)

çà êåðìî. Âðàõîâóþ÷è ðàïîðò
ïîë³ö³¿ òà ïîêàçè âèíóâàòöÿ,
÷îëîâ³êîâ³ ïðèñóäèëè 17 òèñÿ÷
øòðàôó ³ ð³ê ïîçáàâëåííÿ ïðàâ
íà êåðóâàííÿ òðàíñïîðòîì.
ОТРИМАВ ПОМ’ЯКШЕННЯ
ВИРОКУ ЧЕРЕЗ ЩИРЕ КАЯТТЯ
Ï’ÿíèõ âîä³¿â øòðàôóþòü, ïîçáàâëÿþòü ïðàâ. À ÷îãî íå ñàäæàþòü? Çàêîíîäàâåöü âèçíà÷èâ, ùî
êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü íàñòàº òîä³, êîëè íåòâåðåçèé âîä³é
ñïðè÷èíèâ àâàð³þ ç ïîòåðï³ëèìè.
² íà âñþ îáëàñòü º ò³ëüêè îäèí
âèðîê, êîëè íåòâåðåçîãî âîä³ÿ çàñóäèëè çà êðèì³íàëüíîþ ñòàòòåþ.
Ç âèðîêó ÷èòàºìî, ùî âîä³é
11 ÷åðâíÿ ¿õàâ â ñåë³ Äæóðèí
Æìåðèíñüêîãî ðàéîíó. Íå âïîðàâñÿ ç êåðóâàííÿì «ÂÀÇó» òà
âëåò³â ó ñòîâï. Ó ðåçóëüòàò³ ïàñàæèð îòðèìàâ ïåðåëîì êëþ÷èö³.
Ìåäèêè âñòàíîâèëè, ùî â êðîâ³
êåðìóâàëüíèêà áóëî 3 ïðîì³ëå.
Îáñòàâèíè âèïàäêó: âîä³é ðàçîì ç³ çíàéîìèì ï³øëè çàáèðàòè
àâòî ç ðåìîíòó, ùîá äî¿õàòè äîäîìó. Ïåðåä öèì çàéøëè â ìàãàçèí, äå ïèëè ïèâî ³ ãîð³ëêó.
Ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè âîä³é â³äâîë³êñÿ íà ïàñàæèðà ³ íà øâèäêîñò³
50–60 êì/ãîä. â’¿õàâ ó ñòîâï.
Ó ñóä³ îáâèíóâà÷åíèé ïðîñèâ
éîãî ñóâîðî íå êàðàòè. Óñ³ çáèòêè ïîòåðï³ëîìó â³í â³äøêîäóâàâ.
Øàðãîðîäñüêèé ðàéñóä îö³íèâ
òàêó ïîâåä³íêó âîä³ÿ ÿê ùèðå êàÿòòÿ. Ç³áðàâ ïîçèòèâíó õàðàêòåðèñòèêó â³ä ìåäçàêëàä³â òà ñ³ëüðàäè. Îòîæ âîä³þ ïðèñóäèëè îäèí
ð³ê ïîçáàâëåííÿ âîë³ òà òðè ðîêè
ïîçáàâëåííÿ âîä³éñüêèõ ïðàâ.

КОРОТКО
Нагородили сім
студентів
Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³
íàóêè Óêðà¿íè íàãîðîäèëî
ñòóäåíò³â óêðà¿íñüêèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
³ìåííèìè ñòèïåíä³ÿìè
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. Ó
ñïèñêó — ñåìåðî ñòóäåíò³â
ç Â³ííèö³.
Â íàêàç³ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè, éäåòüñÿ,
ùî ³ìåíí³ ñòèïåíä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðèçíà÷àþòü íà 2021/2022 íàâ÷àëüíèé ð³ê òàêèì ñòóäåíòàì:
Ìàêñèìó Áàæàíó, Îëüç³
Çàâàëüíþê, Àíäð³þ ²ñàêîâó
— Â³ííèöüêèé äåðæàâíèé
ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò
³ìåí³ Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî;
²íí³ Ñëîáîäÿíþê — Â³ííèöüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³
Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî;
Àë³í³ Ìàöþê òà Ìàðèí³
Øåâ÷óê³ — Â³ííèöüêèé
íàö³îíàëüíèé àãðàðíèé
óí³âåïñèòåò;
Íîâàê ²ðèí³ Ãåííàä³¿âí³
— Â³ííèöüêèé òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèé ³íñòèòóò
Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó.

Відновили
рейс ГайворонРудниця

«Óêðçàë³çíèöÿ» â³äíîâëþº ðóõ íàéäîâøîþ
âóçüêîêîë³éêîþ ó ªâðîï³. Ç
14 æîâòíÿ â³äíîâèëè ðåéñ
Ãàéâîðîí-Ðóäíèöÿ.
«Öå óí³êàëüíà çàë³çíè÷íà
ä³ëÿíêà, ÿêà ïîºäíóº Â³ííèöüêó òà Ê³ðîâîãðàäñüêó
îáëàñò³ êîë³ºþ çàâøèðøêè
750 ìì. À á³ëüø³ñòü êîë³é,
ÿê³ ïðîëÿãàþòü òåðèòîð³ºþ
Óêðà¿íè, ìàþòü øèðèíó 1
520 ìì», — éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³ «Óêðçàë³çíèö³».
Ó â³äîìñòâ³ çàçíà÷èëè, ùî
ïðîòÿæí³ñòü âóçüêîêîë³éêè
ñòàíîâèòü ìàéæå 80 ê³ëîìåòð³â. Ó äîðîç³ ïî¿çä ïåðåáóâàº ïðèáëèçíî 4 ãîäèíè.
Ïî¿çä êóðñóº çà ãðàô³êîì:
â³äïðàâëÿºòüñÿ ç Ðóäíèö³ î
04.05 òà ïðèáóâàº äî Ãàéâîðîíà î 07.51.
â³äïðàâëÿºòüñÿ ç Ãàéâîðîíà î 17.20 òà ïðèáóâàº äî
Ðóäíèö³ î 21.03.
Ïî¿çä çóïèíÿºòüñÿ íà
ñòàíö³ÿõ: Ïåðåäáóææÿ,
Æäàíîâå, Ëóãîâà, Îñ³¿âêà,
Óñòÿ, Êèð³¿âêà, Áåðøàäü,
ßëàíåöü-1, ßëàíåöü-2,
Ï'ÿòê³âêà, Äîõíî, Êóðåí³âêà, Ùåðáàêîâå.

6

ÑÊÀÍÄÀË

RIA, Ñåðåäà, 20 æîâòíÿ 2021

«ДВІЙНИК» З ЧЕРКАС ПРИЇХАВ
НА ВИБОРИ У ЛИПОВЕЦЬ
Брудна справа — політика 
Два кандидати з однаковим прізвищем,
Авраменко, були у списках претендентів
на голову Липовецької міської ради.
Ім’я у них теж однакове — Василь,
навіть по батькові співпадають —
обидва Петровичі. Тільки місцевий
Авраменко чоловік липовецький, працює
директором школи № 1, знає людей, його
знають. Інший Авраменко приїжджий
з Черкас. Чого це раптом він вирішив
позмагатися за крісло міського голови?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

²ñòîð³ÿ ç «êëîíàìè» íà âèáîðàõ
òàêà æ îãèäíà, ÿê
é ³íø³ íå÷åñí³ ìåòîäè çìàãàííÿ çà êåð³âí³ ïîðòôåë³. Íåâæå ò³, õòî ¿õ çàñòîñîâóº,
íå ðîçóì³þòü, ùî òèì ñàìèì âèêëèêàþòü ó ëþäåé çíåâàãó äî ñâî¿õ ä³é ³ ñåáå?..
Ëèïîâåöüêèé «êëîí» Àâðàìåíêî ñòàâ æèðíîþ ïëÿìîþ
íà ïîë³òè÷í³é ñèë³, ÿêà âäàëàñÿ
äî òàêîãî ñïîñîáó «ðîçòÿãóâàííÿ»
ãîëîñ³â âèáîðö³â. Öå æ òðåáà áóëî
«ðèòèñÿ» ó ñïèñêàõ ãðîìàäÿí
Óêðà¿íè, ùîá çíàéòè ÷îëîâ³êà ç
³äåíòè÷íèì ïð³çâèùåì, ³ìåíåì
òà ùå é ïî áàòüêîâ³. Äàë³ «âèíþõàòè», äàðóéòå çà ñëîâî, éîãî
äåòàë³ á³îãðàô³¿. Ïî¿õàòè äî íüîãî. Äîìîâèòèñÿ ïðî çóñòð³÷. Çàïðîïîíóâàòè… ïîðóøèòè çàêîí,
çàïëàòèòè çà öå…
Êàðòè ïðî ³ñòîð³þ ç
êàíäèäàòîì-«äâ³éíèêîì» ðîçêðèâ
â³í ñàì. Ñàì ç³çíàâñÿ, ùî áðàâ
ãðîø³. Ñàì ðîçïîâ³â ïîäðîáèö³
éîãî «êëîíóâàííÿ».
ЗРОЗУМІВ, ЩО «ВЛИП»
У СКАНДАЛ
Ïîâíîãî òåçêó îäíîãî ç êàíäèäàò³â íà âèáîðè ãîëîâè Ëèïîâåöüêî¿ ãðîìàäè çíàéøëè ó ×åðêàñàõ. Êîëè ÷îëîâ³ê çðîçóì³â, ùî

«âëèï» ó ñêàíäàë, íàïèñàâ çàÿâó,
ùîá çíÿëè ç ðåºñòðàö³¿. Íå çíÿëè, õî÷à çíàþòü, ùî «êóïëåíèé».
×îìó?
31 æîâòíÿ ó Ëèïîâö³ îáèðàòèìóòü ãîëîâó ãðîìàäè. Îäèí ç
ïðåòåíäåíò³â íà öþ ïîñàäó — Âàñèëü Àâðàìåíêî. Â³í äèðåêòîð
Ëèïîâåöüêî¿ øêîëè ¹ 1. Ïàòð³îò, çàõèùàâ êðà¿íó íà Äîíáàñ³ â³ä
ðîñ³éñüêèõ îêóïàíò³â. Íåâäîâç³
ï³ñëÿ éîãî ðåºñòðàö³¿ êàíäèäàòîì, ñòàëî â³äîìî, ùî êîì³ñ³ÿ
çàðåºñòðóâàëà ùå îäíîãî Âàñèëÿ
Àâðàìåíêà. ×óæîãî, ïðè¿æäæîãî,
í³êîìó ó Ëèïîâö³ íå â³äîìîãî.
Çàòå â³í ïîâíèé òåçêî äèðåêòîðà
øêîëè.
Ïðè¿æäæèé êàíäèäàò-«êëîí»
íàïèñàâ çàÿâó ïðî ñàìîâèñóíåííÿ. Ì³ñöåâèé Âàñèëü Àâðàìåíêî — êàíäèäàòóðà â³ä ïàðò³¿
«ªâðîïåéñüêà ñîë³äàðí³ñòü».
Ãîëîâà ÃÎ «Ðåâ³ç³ÿ âëàäè»,
æóðíàë³ñò RIA Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé ïîáóâàâ ó Ëèïîâö³, ñï³ëêóâàâñÿ ç ïðè¿æäæèì Àâðàìåíêîì.
Òàê ñï³âïàëî, ùî æóðíàë³ñò
çóñòð³â òàì îáîõ Àâðàìåíê³â.
×îëîâ³êè ðîçìîâëÿëè ì³æ ñîáîþ. Ïðè¿æäæèé Àâðàìåíêî
ïîãîäèâñÿ ðîçïîâ³ñòè íà êàìåðó ñèòóàö³þ, â ÿê³é îïèíèâñÿ ³
÷îãî äîáèâàºòüñÿ. Ç³çíàâàòèñÿ
ïî÷àâ òîìó, ùî çðîçóì³â, ùî
«âëèï» ó ñêàíäàë. Íàïèñàâ çàÿâó,
ùîá çíÿëè ç ðåºñòðàö³¿, à éîãî
íå çí³ìàþòü. Îñü ³ âèð³øèâ ï³ä-

äàòè ãëàñíîñò³ âñå òå, ùî áóëî
òàºìíèì.
«МЕНЕ ЗНАЙШЛИ ЛЮДИ
І СКАЗАЛИ, ЩО МОЖУ
ЗАРОБИТИ»
Â³äåîçàïèñ éîãî ç³çíàííÿ ìîæíà ïîáà÷èòè íà Ôåéñáóê-ñòîð³íö³ ÃÎ «Ðåâ³ç³ÿ âëàäè». Ãîâîðèâ
íåáàãàòî, â îñíîâíîìó â³äïîâ³äàâ
íà ïîñòàâëåí³ çàïèòàííÿ. Òàê
áóëî ïðè âêëþ÷åí³é êàìåð³. Äåÿêó ³íôîðìàö³þ ïîâ³äîìèâ ïîçà
çàïèñîì.
— Ìåíå çíàéøëè äâîº ëþäåé,
÷îëîâ³ê ³ æ³íêà, ñêàçàëè, ùî ìîæó
çàðîáèòè òðîõè ãðîøåé, — ðîçïîâ³â Âàñèëü Àâðàìåíêî. — Ï³ä
÷àñ ðîçìîâè ÿ çðîçóì³â, ùî âîíè
çíàþòü ïðî ìî¿ ô³íàíñîâ³ áîðãè.
Ãîâîðèëè, ùî í³÷îãî îñîáëèâîãî
ìåí³ ðîáèòè íå äîâåäåòüñÿ. Çàðåºñòðóâàòèñÿ êàíäèäàòîì íà ïîñàäó ãîëîâè ì³ñòå÷êà Ëèïîâåöü.
Ìîâëÿâ, áóâàþòü æå òåõí³÷í³

Ëèïîâåöüêèé «êëîí»
ñòàâ æèðíîþ ïëÿìîþ
íà ïîë³òè÷í³é ñèë³,
ÿêà âäàëàñÿ äî
«ðîçòÿãóâàííÿ» ãîëîñ³â
âèáîðö³â
êàíäèäàòè. ¯õ ðåºñòðóþòü, àáè
«ðîçòÿãòè» ãîëîñè âèáîðö³â. Ìåí³
ïðîïîíóâàëè ñòàòè òàêèì êàíäèäàòîì. Ðîáèòè á³ëüøå í³÷îãî
íå òðåáà, í³ÿêî¿ àã³òàö³¿, í³ÿêî¿
ïðîïàãàíäè. Ïðîñòî, ùîá ïð³çâèùå áóëî ó áþëåòåí³.
Íà çàïèòàííÿ, ÿêó ñóìó ãðîøåé îá³öÿëè, â³äìîâèâñÿ íàçèâàòè. Íå ïîâ³äîìèâ, çâ³äêè â³í ³
äå ïðîæèâàº.
Ç âëàñíèõ äæåðåë RIA âäàëîñÿ
ä³çíàòèñÿ, ùî ïðè¿õàâ ç ×åðêàñ.
Ïðî òå, ùî â³í ïîòðàïèâ ó «õàëåïó», ïåðøîþ çðîçóì³ëà äðóæèíà.
Æ³íêà çàéøëà íà ñàéò òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ³ ïîáà÷èëà òàì ùå îäíå òàêå ñàìå
ïð³çâèùå, ÿê ó ñâîãî ÷îëîâ³êà,
ñï³âïàëî ³ì’ÿ ³ ïî áàòüêîâ³.
— Êîëè ÿ çðîçóì³â, ùî ìåíå
ôàêòè÷íî îáìàíóëè ³ ÿ îïèíèâñÿ
â çàðó÷íèêàõ ÷èº¿ñü ïîë³òè÷íî¿
ãðè, âèð³øèâ íàïèñàòè çàÿâó,

«Невже так бояться нашого кандидата?»
Андрій Гижко, голова обласної
організації партії «Європейська
солідарність» повідомив, що
їхня політична сила звернулася
із заявами до поліції, до суду,
а також до ЦВК з приводу ситуації з так званим «двійником».
— Мабуть, бояться нашого кандидата, що по всій Україні шукали йому двійника, аби таким
чином відібрати голоси, — гово-

рить Гижко. — Те, що порушують
виборче законодавство, їх не лякає, а кандидата від ЄС бояться.
Проти нашого Авраменка застосовують ще й інші брудні методи
агітації.
Як розповів пан Гижко, вдалося
затримати людей, які роздавали листівки компрометуючого
змісту на Василя Авраменка.
Встановили, що до їх поширення

має відношення один з депутатів
Вінницької районної ради.
За словами Андрія Гижка, одну
з таких листівок він вручив нашому партійцю від ЄС.
Обласна організація ЄС звернулася із заявою у поліцію, написала
повідомлення голові Вінницької
районної ради з вимогою розглянути цей кричущий факт і поінформувати про вжиті заходи.

Обидва чоловіки на фото — Василі Авраменки. Ліворуч —
директор школи з Липовця, праворуч — заїжджий кандидат
на посаду голови міської ради

За кого найбільше агітують?
Вибори міського голови у Липовці призначили на 31 жовтня
нинішнього року.
Після того, як попередній очільник міста склав з себе повноваження, його обов’язки виконує секретар міськради Олеся
Назаренко. Вона ж балотується
на посаду міського голови. Її кандидатуру рекомендувала партія
«Українська стратегія Гройсмана».
Агітувати за пані Назаренко приїздили з Вінниці міський голова
Сергій Моргунов, керівник обласної ради В’ячеслав Соколовий. Вони ж брали участь у святкуванні Дня Липовця. Спільні фоùîá çíÿëè ç ðåºñòðàö³¿, — ïðîäîâæóâàâ ãîâîðèòè íà êàìåðó
êàíäèäàò-«êëîí».
Êàæå, çàÿâó íàïèñàâ íå ò³ëüêè
â êîì³ñ³þ, à é ó ïîë³ö³þ. Ñàì
ïðèéøîâ íà çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿.
Çäàâàëîñÿ á, ï³ñëÿ éîãî ðîçïîâ³ä³ íà êîì³ñ³¿, ïèòàíü ³ç çíÿòòÿì
ç ðåºñòðàö³¿ íå âèíèêíå. Éîãî
çàÿâó ï³äòðèìàþòü. Òà â³í ïîìèëèâñÿ. Á³ëüø³ñòü ÷ëåí³â íå ñòàëà ãîëîñóâàòè çà éîãî çíÿòòÿ ç
êàíäèäàò³â.
ДРУЖНО «ПРОТИ» І ДРУЖНО
«ЗА» — КУДИ ВІТЕР ПОВІЄ
Æóðíàë³ñò RIA çàïèòàâ ïî òåëåôîíó ãîëîâó êîì³ñ³¿ Îêñàíó
Ï³í÷óê, ÿê ñàìå ãîëîñóâàëè
÷ëåíè, ñê³ëüêè ãîëîñ³â áóëî «çà»,
ñê³ëüêè «ïðîòè».
— Íà ÿêîìó ñàìå çàñ³äàíí³? —
óòî÷íèëà ãîëîâà êîì³ñ³¿. — Áî ìè
çáèðàëèñÿ óæå òðè ðàçè. Íà òðåò³é ðàç «çà» çíÿòòÿ êàíäèäàòóðè
ïðè¿æäæîãî Àâðàìåíêà ãîëîñóâàëè ï’ÿòü ÷ëåí³â êîì³ñ³¿, îäèí áóâ
ïðîòè, ðåøòà óòðèìàëèñÿ.
Çàïèòóþ, ÿê ãîëîñóâàëà ãîëîâà
êîì³ñ³¿? Ïàí³ Ï³í÷óê êàæå, ùî
ï³äòðèìàëà çàÿâó êàíäèäàòà, áî
öå éîãî ïðàâî.

тографії з кандидаткою можна
побачити у місті.
Неспроста пані Назаренко вважають найбільш вірогідною претенденткою на перемогу.
Одним з її опонентів є згаданий
Василь Авраменко, директор
Липовецької школи № 1. У цього
кандидата також хороший рейтинг. Підтримати його кандидатуру приїжджав до Липовця голова партії ЄС Петро Порошенко.
Про інших кандидатів, загалом
їх семеро, політологи кажуть,
що у них не такі великі шанси
на перемогу, як у щойно згаданих представників від УСГ і ЄС.
— ×èì ïîÿñíþþòü ñâîþ ïîçèö³þ ò³, õòî íå ï³äòðèìàâ çàÿâó
êàíäèäàòà? — çàïèòóþ ãîëîâó
êîì³ñ³¿.
— Í³÷èì íå ïîÿñíþþòü, ïðîñòî ìîâ÷àòü ³ í³÷îãî íå êàæóòü, —
ãîâîðèòü ó â³äïîâ³äü Îêñàíà
Ï³í÷óê.
— Öå ÿêèéñü öèðê, ä³¿ á³ëüøîñò³ êîì³ñ³¿ ïîçà ìåæàìè çäîðîâîãî
ãëóçäó, — ðîçïîâ³â êàíäèäàò â³ä
ªÑ Âàñèëü Àâðàìåíêî. — Ïðè¿æäæèé ÷îëîâ³ê ó âñüîìó ç³çíàâñÿ, ùî éîãî ï³äêóïèëè, ùî õî÷å
÷åðåç öå ïðèïèíèòè ó÷àñòü ó âèáîðàõ, à éîãî çàÿâó íå çàäîâîëüíÿþòü. Îñü íàñê³ëüêè ñèëüíèì
º âïëèâ íà ÷ëåí³â êîì³ñ³¿ ¿õí³õ
ïîë³òè÷íèõ «áîñ³â»!
Ï³ñëÿ âòðó÷àííÿ ó ñèòóàö³þ
ÖÂÊ çàÿâó êàíäèäàòà ç ×åðêàñ
çàäîâîëüíèëè. Ñâî¿ì ð³øåííÿì
ÖÂÊ çì³íèëà ãîëîâó êîì³ñ³¿: çàì³ñòü Îêñàíè Ï³í÷óê ïðèçíà÷èëè Ìèêîëó Êîæóõ³âñüêîãî ç
Êàëèí³âêè. Â³í ïðîâ³â çàñ³äàííÿ,
íà ÿêîìó âñ³ äðóæíî ï³äòðèìàëè çàÿâó ïðî çíÿòòÿ ç ðåºñòðàö³¿
îäíîãî ç Àâðàìåíê³â. «Çà» ãîëîñóâàëè íàâ³òü ò³, õòî ùå ïåðåä
òèì áóâ êàòåãîðè÷íî ïðîòè òàêîãî ð³øåííÿ.
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«НЕ ТОЙ КУРГАН…» ЗНАЙШЛИ ЩЕ
ОДНУ ПАМ’ЯТКУ АРХЕОЛОГІЇ
Конфлікт  Дві громадські організації
звинувачують ТОВ «Агро-Еталон»
у розорюванні кургану «Козацька
могила». Підприємці заперечують
звинувачення. На чиєму боці правда?
RIA вислухала точки зору обох сторін,
а також експертну думку керівника
відділу охорони культурної спадщини.
Скандальна ситуація дала можливість
встановити ще одну пам’ятку археології
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ï’ÿòäåñÿò òèñÿ÷
ïåðåãëÿä³â ïðîòÿãîì
îäí³º¿ äîáè ³ òðèñòà
ïîøèðåíü — òàêèé
ðåçóëüòàò îïóáë³êîâàíîãî â³äåîìàòåð³àëó ïðî «÷îðíîãî» ôåðìåðà,
ÿêèé ðóéíóº êóðãàí «Êîçàöüêà
ìîãèëà», ùî á³ëÿ Òèâðîâà. Çàïèñ
ðîçì³ùåíî íà Ôåéñáóê-ñòîð³íö³
«Õðàíèòåë³ êóðãàí³â». Öå Âñåóêðà¿íñüêèé ðóõ âîëîíòåð³â çà çàõèñò,
çáåðåæåííÿ òà â³äíîâëåííÿ êóðãàí³â. Çí³ìàëè â³äåî áåçïîñåðåäíüî
íà «Êîçàöüê³é ìîãèë³».
Àêòèâ³ñòè ñòâåðäæóþòü, ùî
ó íüîãî º îõîðîííèé íîìåð 81.
Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ïàì’ÿòêà àðõåîëîã³¿ ï³ä òàêèì íîìåðîì çíàõîäèòüñÿ â ³íøîìó ì³ñö³. Ïðî ÿêèé
òîä³ êóðãàí ãîâîðÿòü àêòèâ³ñòè?
Àäæå íà ì³ñöåâîñò³ ñïðàâä³ âèäíî
íàñèï ïîñåðåä ïîëÿ…
«ЇДЕТЕ ДО НЕЧАЯ,
А КОЗАЦЬКУ МОГИЛУ
ОБМИНАЄТЕ»
ßêùî ¿õàòè ç Òèâðîâà íà Ðàõíè,
ïðîìèíóòè îçåðî ³ ï³äíÿòèñÿ
íà ãîðó, òî îäðàçó ïîðó÷ ç äîðîãîþ áóäå ïîëå. Íèí³ òàì ðîñòå
êóêóðóäçà. Òàê ïîÿñíþº æóðíàë³ñòó ì³ñöå êóðãàíó ãîëîâà Òèâð³âñüêî¿ ÃÎ «Òèâåðö³» Îëüãà
Ïàñòóõ. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ç äîðîãè
âèäíî ïîñåðåä ïîëÿ íåâåëèêèé

îñòð³âåöü, ïîðîñëèé äåðåâàìè òà
êóùàìè, ñåðåä ÿêèõ áàãàòî êîëþ÷î¿ øèïøèíè. Öå ³ º êóðãàí
«Êîçàöüêà ìîãèëà». Òî÷í³øå,
éîãî çàëèøêè, áî éîãî ïëîùà
çìåíøóºòüñÿ. Òàê ïîÿñíþþòü
àêòèâ³ñòè ÃÎ «Òèâåðö³».
Íèí³ íà öüîìó ì³ñö³ ìàéîðèòü
Äåðæàâíèé ïðàïîð. «Ñïîä³âàºìîñÿ, í³ â êîãî íå ï³äí³ìåòüñÿ
ðóêà çíèùèòè ñèìâîë íàøî¿ äåðæàâè», — íàïèñàëà Îëüãà Ïàñòóõ
ó Ôåéñáóö³,
— ¯äåòå äî Íå÷àÿ, à êóðãàí
çà Òèâðîâîì ìèíàºòå, à òàì òåæ
ëåæàòü êîçàêè, — òàê³ ñëîâà ïàí³
Îëüãà ïî÷óëà â³ä îäíîãî ç ì³ñöåâèõ ñòàðîæèë³â.
Â³í æå óòî÷íèâ, ùî êîëèñü òàì
áóâ íàïèñ, ñòîÿëà ñòàòóÿ. Äå ïîä³ëèñÿ, í³õòî íå çíàº. Ö³ ñëîâà ùå
á³ëüøå äîäàëè áàæàííÿ ó÷àñíèêàì îðãàí³çàö³¿ çáåðåãòè êóðãàí
â³ä ïîäàëüøîãî ðóéíóâàííÿ.
Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç êåð³âíèöåþ
ÃÎ «Òèâåðö³» Îëüãîþ Ïàñòóõ
âîíà ïîêàçàëà êîï³þ äîêóìåíòà
íà êóðãàí «Êîçàöüêà ìîãèëà». Öå
«Îõîðîííèé äîãîâ³ð», óêëàäåíèé
ó 2012 ðîö³ ì³æ Òèâð³âñüêèì
ðàéîííèì â³ää³ëîì êóëüòóðè ³
Òèâð³âñüêîþ ñåëèùíîþ ðàäîþ.
Äîêóìåíò ï³äïèñàëè òîä³øí³é
ñåëèùíèé ãîëîâà Âàëåíòèí Ë³ñîâèé ³ êåð³âíèöÿ â³ää³ëó êóëüòóðè
Ëþäìèëà Çàõàð÷óê. ßê çàçíà÷åíî
ó äîãîâîð³, â³ää³ë êóëüòóðè âèñòóïàº îðãàíîì îõîðîíè êóðãàíó,

Робота для археологів
— Це не той курган, про який
говорять активісти організації
«Тиверці», — розповів керівник відділу охорони пам’яток
археології і культури Михайло
Потупчик. — Курган «Козацька могила» під охоронним
№ 81 знаходиться за шість кілометрів на північ від Тиврова.
Насип на полі ТОВ «Агро-Еталон» розташований за два з
половиною кілометри від Тиврова, але вже на південь, тобто
в діаметрально протилежному

напрямку. Хоча це теж курган.
І видно, як кажуть, неозброєним оком. Я особисто виїжджав
на місце і переконався в цьому.
За фактом там дійсно є курган.
Михайло Потупчик висловив
подяку за небайдужість організації «Тиверці». — Попросимо археологів, щоб дослідили
курган, підготували відповідні
документи і тоді внесемо його
у «Перелік щойно виявлених
пам’яток археології», — каже
Михайло Потупчик.

«За фактом це курган. Після його дослідження археологами внесемо у «Перелік щойно
виявлених пам’яток археології», — каже Михайло Потупчик
à ñåëèùíà ðàäà éîãî âëàñíèêîì,
êîðèñòóâà÷åì. Ðàäà áåðå íà ñåáå
çîáîâ’ÿçàííÿ îõîðîíÿòè ³ çáåð³ãàòè ïàì’ÿòêó àðõåîëîã³¿ ì³ñöåâîãî
çíà÷åííÿ. ¯¿ ñòàòóñ âèçíà÷åíî ùå
ó 1992 ðîö³ ³ íàäàíî ¹ 148 ó ïåðåë³êó ïàì’ÿòîê àðõåîëîã³¿. Êóðãàí ìàº îõîðîííèé ¹ 81.
ßêùî âëàñíèê íå âèêîíóâàòèìå óìîâ äîãîâîðó, òî îðãàí
îõîðîíè ìàº íàêëàäàòè íà íüîãî
øòðàôí³ ñàíêö³¿.
Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì äîêóìåíòà çä³éñíþº îáëàñíà ñòðóêòóðà — Â³ää³ë îõîðîíè ïàì’ÿòîê
àðõåîëîã³¿ îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ
êóëüòóðè. Òåðì³í ä³¿ äîãîâîðó çàê³í÷èâñÿ ó 2017 ðîö³. ×è ïðîäîâæèëè ä³þ äîêóìåíòà, âîëîíòåðè ÃÎ «Òèâåðö³» íå ìàþòü òàêî¿
³íôîðìàö³¿.
Ó äîãîâîð³ º ùå îäíà ³íôîðìàö³ÿ, íà ÿêó ñë³ä çâåðíóòè óâàãó.
Éäåòüñÿ ïðî ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ
êóðãàíó. Ñêàçàíî, ùî â³í çíàõîäèòüñÿ çà ø³ñòü ê³ëîìåòð³â íà ï³âí³÷ â³ä Òèâðîâà.
НЕ ПОРОЗУМІЛИСЯ
ВОЛОНТЕРИ З ПІДПРИЄМЦЕМ
Ïîëå, äå çíàõîäèòüñÿ êóðãàí
«Êîçàöüêà ìîãèëà», îáðîáëÿº

ÒÎÂ «Àãðî-Åòàëîí». ßê ïîÿñíèëà
Îëüãà Ïàñòóõ, ¿õí³é îðãàí³çàö³¿
íå âäàëîñÿ çíàéòè ñï³ëüíó ìîâó
ç êåð³âíèöòâîì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ï³äïðèºìñòâà, çîêðåìà,
éîãî ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì
Âàñèëåì ×åðí³ºì.
— Íàøå çâåðíåííÿ äî «Àãðî-Åòàëîíó» ìàº ïðîñòó ìåòó —
çáåðåãòè ïàì’ÿòêó àðõåîëîã³¿,
âèçíà÷èòè ³ âñòàíîâèòè ¿¿ ìåæ³,
îãîðîäèòè ì³ñöå, íàäàòè äîñòóï, ùîá ìîæíà áóëî äîáðàòèñÿ
äî êóðãàíó ³ âøàíîâóâàòè ïàì'ÿòü
òèõ ëþäåé, ÿê³ ïîõîâàí³ ó öüîìó
ì³ñö³, — ðîçïîâ³äàº Îëüãà Ïàñòóõ. — Íèí³ ÷åðåç êóêóðóäçó òóäè
íå äîáåðåøñÿ. Çàì³ñòü òîãî, ùîá
ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè çáåðåãòè
³ñòîðè÷íó ïàì'ÿòü íà öüîìó îñòð³âö³, ï³äïðèºìö³ ââàæàþòü, ùî
ìè ä³ºìî íåàäåêâàòíî, öå ¿õí³
ñëîâà. Ìàëè á ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó ìîëîä³, àëå íà ä³ë³ öüîãî
íå â³äáóâàºòüñÿ. Òðåáà òàêîæ
âñòàíîâèòè, õòî íèí³ º âëàñíèêîì êóðãàíó…
— «Òèâåðö³» áåçï³äñòàâíî
çâèíóâà÷óþòü íàøå ï³äïðèºìñòâî ³ éîãî êåð³âíèêà, — êàæå
þðèñò ÒÎÂ «Àãðî-Åòàëîí», ÿêà
íàçâàëà ñåáå Â³êòîð³ÿ Ìèêîëà-

¿âíà. — Ó äîêóìåíòàõ íå çàçíà÷åíî, ùî íà ö³é ä³ëÿíö³ º êóðãàí. Í³ â çåìåëüíîìó êàäàñòð³,
í³ â äåðæàâíîìó àêò³ í³÷îãî ïðî
öå íå ñêàçàíî. Íå éäåòüñÿ ïðî
îáìåæåííÿ ö³º¿ òåðèòîð³¿. Í³äå
íå çàïèñàíî, ùî öå îá’ºêò àðõåîëîã³¿ ÷è êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.
Àëå íàñïðàâä³ ïîñåðåäèí³ ïîëÿ
º îñòð³âåöü, çàðîñëèé äåðåâàìè
³ êóùàìè. Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ
ïîëüîâèõ ðîá³ò éîãî îáìèíàþòü
òðàêòîðè ÷è êîìáàéíè. Òàì ô³çè÷íî íåìà ìîæëèâîñò³ îðàòè, áî,
ïîâòîðþþ, ðîñòóòü êóù³ ³ äåðåâà.
Çà ñëîâàìè ïàí³ Â³êòîð³¿, ¿õíº
Òîâàðèñòâî çâåðíóëîñÿ ç ëèñòîì
äî ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
ç ïðîõàííÿì ðîç’ÿñíèòè, ÷è ìàº
îá’ºêò ðåæèì ñïåö³àëüíî¿ îõîðîíè, ÿê ïàì’ÿòêà àðõåîëîã³¿, ÷è
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.
— Íàøå Òîâàðèñòâî îðåíäóº
çãàäàíó ä³ëÿíêó ùå ç 2006 ðîêó, —
ïðîäîâæóº þðèñò ïàí³ Â³êòîð³ÿ. — Ñê³ëüêè âæå ÷àñó ìèíóëî,
à äåðåâà é êóù³ íà öüîìó ïîë³ çàëèøàþòüñÿ. ßêáè ìàëè çíèùèòè,
òî âæå âèêîð÷óâàëè á ³ çàñ³âàëè
é çáèðàëè óðîæàé òàê ñàìî, ÿê
íà ³íø³é ïëîù³. Àëå îñòð³âåöü
çàëèøàºòüñÿ.

Запитання до Інституту землеустрою
Земельну ділянку біля Тиврова
(2,5 км на південь), на якій знаходиться курган, ТОВ «ЕталонАгро» орендує з 2006 року. Так
стверджує юристка підприємства
пані Вікторія. За її словами, насип,
зарослий деревами і кущами, це
частина паю. До 2012 року пай
належав одному із спадкодавців.
Товариство мало з ним договір
оренди. У 2012-му знайшовся спадкоємець. Відтоді у нього
орендують пайову землю.
За словами співрозмовниці, спад-

коємець виготовив новий Державний акт на земельну ділянку.
Однак у ньому нічого не сказано
про знаходження на ділянці кургану. Не йдеться про які-небудь
обмеження у її використанні.
Не було їх і в документах, які раніше надавав спадкодавець для
укладення договору оренди.
— Коли видавався Державний акт
на володіння земельною ділянкою і
на ній є курган, мали би бути вказані обмеження, але їх нема, — стверджує юристка пані Вікторія.

Якщо в Державному акті на земельну ділянку (пай) не значаться
обмеження, чи означає це, що названа частина паю — насип, зарослий кущами і деревами — може
бути розорана і використовуватися як сільськогосподарські угіддя?
Якщо ні, то чому?
Ці запитання адресуємо директору ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут
землеустрою» Ярославу Ярославському. Просимо вважати їх
офіційним запитом редакції.
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СПУСТИЛИСЯ В ПІДЗЕМНІ ТУНЕЛІ
Залаштунки  Понад сто років тому
поряд із нашим містом побудували
Вінницьку окружну лікарню для людей
з психічними розладами. Історія цього
медзакладу оповита великою кількістю
легенд та має у своїй біографії чимало
неймовірних фактів. Ми повідаємо
про найцікавіші з них, а також вперше
покажемо, що насправді криється
у темних лабіринтах лікарняних підземель
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Ïåðøå, ùî ïîì³÷àºø, äèâëÿ÷èñü
íà ðîçòàøóâàííÿ êîðïóñ³â ë³êàðí³
³ìåí³ Þùåíêà çãîðè, òàê öå ¿õ
ðàçþ÷ó ïîä³áí³ñòü ç äâîãîëîâèì
îðëîì, ùî êîëèñü éîãî íàíîñèëè
íà ãåðá Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. Ïîìèëêè áóòè íå ìîæå. Îñü 24-òèé,
25-òèé ³ 26-òèé êîðïóñè — öå
îäíà ãîëîâà. À 13-òèé ç 14-òèì —
äðóãà. Äâà äîâãóâàòèõ, 8-èé òà
9-òèé, í³ùî ³íøå, ÿê òóëóá. Íó é
çî äâà äåñÿòêè ³íøèõ êîðïóñ³â
äîïîâíþþòü ðåøòó ïòàøèíîãî
ñêåëåòà, õî÷à é öåãëÿíîãî.
ТРОХИ ІСТОРІЇ
Â³ííèöüêà îáëàñíà êë³í³÷íà
ïñèõîíåâðîëîã³÷íà ë³êàðíÿ ³ìåí³
Þùåíêà, à ñàìå òàê âîíà íèí³
ïðàâèëüíî íàçèâàºòüñÿ, ñïðàâä³
ìàº áåçïîñåðåäíº â³äíîøåííÿ
äî äàâíî çíèêëî¿ ³ìïåð³¿. Âîíà
ñòàëà äðóãîþ ó í³é ïîâíîö³ííîþ
ë³êàðíåþ äëÿ ëþäåé ç ïñèõ³÷íèìè
ðîçëàäàìè. Ïåðøó íà äâà äåñÿòêè
ðîê³â ðàí³øå çâåëè â Êàçàí³.
Äî öüîãî, ÿê òîä³ áóëî çàâåäåíî êàçàòè, áîæåâ³ëüíèõ,
ë³êóâàëè ó ïñèõ³àòðè÷íèõ â³ää³ëåííÿõ. Íà âñþ Ïîä³ëüñüêó
ãóáåðí³þ òàêå ì³ñöå áóëî ëèøå
â Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêîìó. É òå
âñüîãî íà 40 ë³æîê. Ñàíàòîðíèìè òàìòåøí³ óìîâè ³ ñòàâëåííÿ
äî õâîðèõ ÿçèê íàçâàòè íå ïîâåðíåòüñÿ. ¯õ, ïðèì³ðîì, íåð³äêî
ïðèêîâóâàëè áðàñëåòàìè ç öåïêîì äî êëèíîïîä³áíèõ öâÿõ³â.
Òàê³ íåùàñí³ ìîãëè â³ä³éòè â³ä
ñâîãî ë³æêà ìàêñèìóì íà ìåòð.
Ñïðàâëÿòè ïîòðåáó, ÿê ³ ¿ñòè,
¿ì çàçâè÷àé äîâîäèëîñÿ òàêîæ
íà öüîìó ì³çåðíîìó êëàïòèêó
ïðîñòîðó.
Îòîæ 1897 ð³ê. Íà äåíü íàðîäæåííÿ ³ìïåðàòðèö³ Îëåêñàíäðè
Ôåäîð³âíè, äðóæèíè Ìèêîëè ²²,
çà âåðñòó â³ä Â³ííèö³ óðî÷èñòî
â³äêðèâàºòüñÿ Â³ííèöüêà îêðóæíà ë³êàðíÿ äëÿ äóøåâíîõâîðèõ.
Ñàìå ó í³é â³äòåïåð áóäóòü ï³êëóâàòèñÿ ïðî ëþäåé ç ïñèõ³÷íèìè
ðîçëàäàìè ç óñüîãî Ï³âäåííî-Çàõ³äíîãî êðàþ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿.
Àáè êðàùå çðîçóì³òè, íàñê³ëüêè öåé ïðîºêò âèéøîâ

ïåðñïåêòèâíèì, íóìî îãëÿíüìî òîãî÷àñíó Â³ííèöþ. Ó ì³ñò³
íåìàº åëåêòðîåíåðã³¿, îïàëåííÿ,
âîäîãîíó òà êàíàë³çàö³¿. Äîðîãè
áåç òâåðäîãî ïîêðèòòÿ, à ñì³òòÿ,
ÿê ó Ñåðåäíüîâ³÷÷³, ëþäè âèêèäàþòü ïðîñòî íà âóëèöþ. Ïîçàçäðèòè òîãî÷àñíèì â³ííè÷àíàì
ìîæíà õ³áà ùî ÷åðåç Ï³âäåííèé
Áóã. Ñêëàäíî ïîâ³ðèòè, àëå íàïðèê³íö³ 19 ñòîë³òòÿ ð³÷êà ââàæàëàñÿ îäí³ºþ ç íàé÷èñò³øèõ
ó ªâðîï³. Âîäà ç Áóãó áóëà ïðèäàòíîþ äëÿ ïèòòÿ.
Òåïåð ïîâåðí³ìîñÿ äî îêðóæíî¿ ë³êàðí³. Â òîé ñàìèé ÷àñ
îêðóæíà ë³êàðíÿ ìàº: åëåêòðè÷íå
îñâ³òëåííÿ, êàíàë³çàö³þ, êàëîðèôåðíå îïàëåííÿ óñ³õ ïðèì³ùåíü,
ñâîþ âîäîíàï³ðíó âåæó, ïðîñòîð³
òà ñâ³òë³ ê³ìíàòè ç ïàíîðàìàìè
Áóãó çà â³êíàìè, à íåïîäàë³ê ë³ñ.
Ñàì Ìèêîëà Ïèðîãîâ ââàæàâ öþ
ì³ñöèíó íàéçäîðîâ³øîþ â îêîëèöÿõ.

Ïîðÿä ç ë³êàðíåþ
çíàéøëè áëèçüêî 800
ò³ë ðîçñòð³ëÿíèõ õâîðèõ.
Í³ìö³ ïåðåòâîðèëè öå
ì³ñöå ïîõîâàííÿ íà
çâàëèùå
Ó ãîëîâíîìó êîðïóñ³ ë³êàðí³
ïåðåäáà÷èëè âåëèêó çàëó äëÿ ðîçâàã. Ó í³é ìîãëè â³ëüíî ðîçì³ñòèòèñÿ 400 ëþäåé. Íåð³äêî òàì âëàøòîâóâàëè òàíö³ äëÿ ñïîê³éíèõ
õâîðèõ òà ìîëîäøîãî ìåäè÷íîãî
ïåðñîíàëó. Âèòðàòè çà ñâÿòà çàâæäè áðàâ íà ñåáå ïåðøèé äèðåêòîð ë³êàðí³ Âàñèëü Êóçíåöîâ,
ÿêîãî, äî ñëîâà, òóò äóæå ëþáèëè
òà ïîâàæàëè.
Äâ³÷³ íà ð³ê âëàøòîâóâàëèñÿ
êîíöåðòè òà áàëè: 1 ñ³÷íÿ — áî æ
Íîâèé ð³ê, à ùå äåíü íàðîäæåííÿ
äèðåêòîðà. Òà 24 æîâòíÿ — äåíü
õðàìîâîãî ñâÿòà ë³êàðí³ íà ÷åñòü
«Áîæî¿ Ìàòåð³ Âñ³õ ñêîðáîòíèõ».
Íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ö³º¿ æ áóä³âë³ ðîçì³ñòèëàñÿ «äîìàøíÿ»
öåðêâà. Ó âèõ³äí³ ñïîê³éí³ õâîð³ ìîãëè ïðèõîäèòè, ùîá ïîìîëèòèñÿ. Ë³êàðíÿíèé ñâÿùåííèê
ñïîâ³äóâàâ òà ïðè÷àùàâ îõî÷èõ.
Â³äïî÷èâàëè õâîð³ é íà áåðåç³ Ï³âäåííîãî Áóãó. Ï³ä ìåëîä³¿ ñêðèïêè òà ðèòìè áóáíà. ¯õ

Директорка лікарні імені Ющенка Софія Кучерук. Вона розповіла, що років 15 тому у
підземеллях лікарні знайшли бомбу часів Першої світової війни
ïðèãîùàëè ÷àºì òà âàðåííÿì.
Íåð³äêî âëàøòîâóâàëèñÿ òðèâàë³ ïðîãóëÿíêè çà ÷îòèðè âåðñòè,
òð³øêè á³ëüøå çà ÷îòèðè ê³ëîìåòðè, äî ñóñ³äíüîãî ë³ñó, ÿêèé
íàëåæàâ Îëåêñàíäð³ Ïèðîãîâ³é,
äðóã³é äðóæèí³ â³äîìîãî ë³êàðÿ.
КОГО ЛІКУВАЛИ?
Îêðóæíà ë³êàðíÿ ðîçðàõîâóâàëàñÿ íà 450 õâîðèõ. Âæå íàïðèê³íö³ ïåðøîãî ðîêó ìàéæå óñ³
ì³ñöÿ ó í³é áóëè çàéíÿò³. ×èìàëî
ç òîãî÷àñíèõ ïàö³ºíò³â ïîñòóïàëè äî ïñèõë³êàðí³ ç õðîí³÷íèìè
çàõâîðþâàííÿìè, ÿê³ ç’ÿâèëèñÿ
íà òë³ ¿õ òðèâàëîãî ïåðåáóâàííÿ
â ïîãàíî âëàøòîâàíèõ ë³êàðíÿõ
³ìïåð³¿. Âæå ó 1899-ìó ê³ëüê³ñòü
ë³æîê çá³ëüøèëè äî 700.
Ó 1901 ðîö³ â³ä óñêëàäíåíü
ñåïòè÷íîãî äèôòåðèòó ïîìåð
äèðåêòîð ë³êàðí³ Âàñèëü Êóçíåöîâ. Éîìó áóëî ëèøå 42 ðîêè.
Äèðåêòîðà ïîõîâàëè íà òåðèòîð³¿ ë³êàðí³, á³ëÿ Ï³âäåííîãî Áóãó.
Â³í ëþáèâ ò³ ì³ñöÿ ³ íåð³äêî ïðèõîäèâ òóäè, àáè ïîìèëóâàòèñÿ
ïàíîðàìàìè. Ìîãèëà çáåðåãëàñÿ
äîíèí³.
Íàñòóïíèì ë³êàðíþ î÷îëèâ
Ìèêîëà Êðà¿íñüêèé. Çà éîãî
êåð³âíèöòâà óñ³õ ïàö³ºíò³â ïîä³ëèëè íà äâà êëàñè: õâîð³ ïåðøîãî êëàñó ñïëà÷óâàëè íà êîðèñòü
äåðæàâíî¿ ñêàðáíèö³ 12 êàðáîâàíö³â 50 êîï³éîê; äðóãîãî êëàñó — 7 êàðáîâàíö³â 50 êîï³éîê.
Çà íåçàìîæíèõ ðîçðàõîâóâàëèñÿ
ç êîøò³â çåìñòâà ãóáåðí³é Ï³âäåííî-Çàõ³äíîãî êðàþ.
Êð³ì òîãî, ó ë³êàðí³ áóëî ïåðåäáà÷åíî óòðèìàííÿ òàê çâàíèõ
ïåíñ³îíåð³â. Âîíè ïîä³ëÿëèñÿ

íà òðè êàòåãîð³¿. Ïðåäñòàâíèêè
òðåòüî¿ ïëàòèëè 35 êàðáîâàíö³â
íà ì³ñÿöü ³ æèëè â çàãàëüíèõ
ñïàëüíÿõ. Äðóãèì ¿õ ïåðåáóâàííÿ îáõîäèëîñÿ ó 70 êàðáîâàíö³â, âîíè ìàëè îêðåì³ ê³ìíàòè.
Ïåðø³, íàéçàìîæí³ø³, ñïëà÷óâàëè 125 êàðáîâàíö³â. Çà ö³ ãðîø³
ó íèõ áóëè íå ëèøå îêðåì³ ê³ìíàòè, àëå é âëàñíà ïðèñëóãà.
Ö³êàâî áóäå ïðîá³ãòèñÿ é ïðîô³ëÿìè òîä³øí³õ â³ää³ëåíü, ùî ä³ÿëè íà áàç³ Â³ííèöüêî¿ îêðóæíî¿
ë³êàðí³: äëÿ ñïîê³éíèõ ÷îëîâ³ê³â,
äëÿ íåñïîê³éíèõ ÷îëîâ³ê³â, «áóéíèõ» ÷îëîâ³ê³â, â³ää³ëåííÿ äëÿ
«âàæêèõ ³ íåîõàéíèõ» ÷îëîâ³ê³â,
÷îëîâ³÷å ñîìàòè÷íå â³ää³ëåííÿ,
à òàêîæ àíàëîã³÷í³ â³ää³ëåííÿ äëÿ
æ³íîê. Áóëî îêðåìå â³ää³ëåííÿ
äëÿ õâîðèõ åï³ëåïñ³ºþ.
Çáåðåãëàñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ùî
õâîð³ ó ïåðø³ ðîêè ìèíóëîãî
ñòîë³òòÿ áóëè çàáåçïå÷åí³ óñ³ì
íåîáõ³äíèì: îäÿãîì, ¿æåþ, â³äïîâ³äíèì äîãëÿäîì. ²ñíóâàâ íàâ³òü ñïåö³àëüíèé ðåºñòð ñòðàâ.
Ïðèì³ðîì, õâîð³ äðóãîãî êëàñó
ìàëè ìåíþ ³ç 29 ñòðàâ, à ìåíþ
ïåðøîãî ñêëàäàëîñÿ ç 53.
ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА
Âàæê³ ÷àñè äëÿ ë³êàðí³ íàñòàëè
ç ïî÷àòêîì Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.
Íà òèñÿ÷ó õâîðèõ, ÿê³ òîä³ ïåðåáóâàëè ó ñòàö³îíàðàõ, ïðèõîäèëîñÿ ëèøå òðè îðäèíàòîðè. Ó ëèñò³
ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ó ñïðàâàõ
ì³ñöåâîãî ãîñïîäàðñòâà çà 11 ñåðïíÿ 1917 ðîêó éäåòüñÿ, ùî ô³íàíñîâå ñòàíîâèùå ë³êàðí³ âêðàé âàæêå,
çàáîðãîâàí³ñòü ñóòòºâî ïåðåâèùóº
â³äïóùåí³ ñóìè. Ê³ëüê³ñòü ïðàö³âíèê³â êàòàñòðîô³÷íî çìåíøèëàñÿ.

Ó ñâî¿é òåëåãðàì³ äî ãóáåðíñüêîãî êîì³ñàðà òîä³øí³é äèðåêòîð ë³êàðí³ Áîéíî-Ðîäçåâè÷
ïèøå: «Ñëóæáîâö³ Â³ííèöüêî¿
îêðóæíî¿ ë³êàðí³ éäóòü íà ïîëüîâ³ ðîáîòè. Íåñïîê³éí³ õâîð³
çîñòàþòüñÿ áåç íàãëÿäó. Ïðîøó ïðèçíà÷èòè 10 ïîëîíåíèõ».
Â òîé ñàìèé ÷àñ çðîñòàº ïîò³ê
ïàö³ºíò³â ç ôðîíòó, ÿê³ ìàëè
âàäè ïñèõ³êè.
Çà ïîíàä äâà äåñÿòêè ðîê³â
ðåìîíò ó ïðèì³ùåííÿõ çàñòàð³â ³ ïîòðåáóâàâ íåâ³äêëàäíîãî
îíîâëåííÿ. Íå ïðàöþâàëà îïàëþâàëüíà ³ âîäîíàï³ðíà ñèñòåìè.
×åðåç áðàê ¿æ³ õâîð³ ïî÷àëè ãîëîäóâàòè. Çðîñòàëà ëåòàëüí³ñòü.
Ó 1919 ðîö³, çîêðåìà ÷åðåç ñïàëàõ
àç³éñüêî¿ õîëåðè òà âèñèïíîãî
òèôó, âîíà äîñÿãëà 45%.
Â ³ñòîðè÷íîìó íàðèñ³ êîëèøíüîãî äèðåêòîðà ë³êàðí³ ³ìåí³
Þùåíêà Âàäèìà Êëî÷êà ìîæíà
çíàéòè òàê³ ðÿäêè ïðî ò³ ÷àñè:
«Îñîáëèâîãî ëèõà çàçíàëè õâîð³ ³
ìåäè÷íèé ïåðñîíàë ë³êàðí³ â ïåð³îä á³ëîãâàðä³éùèíè òà ïåòëþð³âùèíè. Ö³ â³éñüêà ïåðåòâîðèëè
ë³êàðíþ íà êàçàðìè, çàéíÿâøè
á³ëüøó ÷àñòèíó ¿¿ ïðèì³ùåíü».
Ó òîìó æ íàðèñ³ éäåòüñÿ, ùî
ë³êàðíþ ïî÷àëè â³äáóäîâóâàòè
ç ïðèõîäîì á³ëüøîâèê³â. Ïîïðè ñêðóòó, õâîð³ íå ãîëîäóâàëè: íà äåíü îòðèìóâàëè ï³âòîðà
ôóíòà õë³áà êîæåí, ÷àé ç öóêðîì,
îá³ä ç äâîõ ñòðàâ ³ âå÷åðþ.
Ñåðåä òîä³øíüîãî íàñåëåííÿ Ïîä³ëüñüêî¿ ãóáåðí³¿ áóëî
íå ìåíø ÿê 9700 õâîðèõ. Ç êîæíî¿
ñîòí³ õâîðèõ, ó ë³êàðí³ óòðèìóâàëîñÿ ëèøå ÷åòâåðî. Á³ëüø³ñòü
ë³êóâàëàñÿ ó çíàõàðîê ÷è áàáîê.
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ЛІК АРНІ ІМЕНІ ЮЩЕНКА
Ïðè ÑÐÑÐ ç’ÿâèëèñÿ ð³çíîãî
ðîäó ìàéñòåðí³: êðàâåöüêà, ðîãîçÿíà, ëîçîâà, ëÿëüêîâà, ïàë³òóðíà
òîùî. Õâîðèõ ïî÷àëè çàëó÷àòè
äî ðîá³ò íà ïîëÿõ, ôåðìàõ, â ãîñïîäàðñòâ³. Íàçèâàëîñÿ öå òðóäîâîþ òåðàï³ºþ.
Íà ïî÷àòîê 1940 ðîêó ë³æêîâèé
ôîíä ë³êàðí³ ñêëàäàâ 1530 ë³æîê.
Ôóíêö³îíóâàëî 15 â³ää³ëåíü.
ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА
Íåâäîâç³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê í³ìö³
çàõîïèëè Â³ííèöþ, ïðåäñòàâíèê ôåëüäêîìåíäàòóðè Ìåë³íã
çâåðíóâñÿ äî ãîëîâíîãî ë³êàðÿ
ôåëüäêîìåíäàòóðè Ñåïïà:
— ×èì çàéìàþòüñÿ ë³êàð³ ïñèõ³àòðè÷íî¿ ë³êàðí³?
— Ë³êóþòü õâîðèõ.
— ¯õ òðåáà âèë³êóâàòè ðàäèêàëüíî!
Îñòàííº îçíà÷àëî çíèùåííÿ. Ç òîãî ñàìîãî äíÿ ïàö³ºíò³â
ïñèõ³àòðè÷íî¿ ë³êàðí³ ïî÷àëè
âáèâàòè. Ó ë³êàðí³ âñòàíîâèëè
íàäçâè÷àéíî æîðñòîêèé ðåæèì
³ ð³çêî çìåíøèëè íîðìè õàð÷óâàííÿ: íà äîáó ¿ì äàâàëè ëèøå
100 ãðàì³â õë³áà. Ì’ÿñà òà æèð³â
âîíè íå îòðèìóâàëè çîâñ³ì. Ïðîôåñîð ë³êàðí³ Ãàí ä³ëèâñÿ ñïîãàäàìè ïðî òå, ùî â³í çâåðòàâñÿ
äî ãåá³òñêîì³ñàðà ç ïðîõàííÿì
ïîêðàùèòè õàð÷óâàííÿ, íà ùî
îòðèìàâ â³äïîâ³äü: «Ïñèõ³÷íîõâîðèì çàáàãàòî íàâ³òü 70 ãðàì³â
õë³áà». Êîëè íàñòàëè õîëîäè,
ê³ìíàòè ç õâîðèìè íå îïàëþâà-

ëèñÿ. Ëþäè, çíåñèëåí³ ãîëîäîì,
çàìåðçàëè.
Õâîðèõ ðîçñòð³ëþâàëè é òðó¿ëè. Çáåðåãëèñÿ çàïèñè ïðî òå,
ùî îäíîãî äíÿ â àïòåö³ ïðè
ë³êàðí³ ïîì³òèëè ïðîïàæó ö³àíèñòî¿ ðòóò³ òà îêèñó ö³àíèñòî¿
ðòóò³. Ìàñøòàáè òðàãåä³¿ ñòàëè
â³äîì³ ëèøå ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ Â³ííèö³ â³ä í³ìåöüêèõ îêóïàíò³â.
Íà ï³ùàíîìó êàð’ºð³, ùî çíàõîäèâñÿ ïîðÿä, çíàéøëè òà ïðîâåëè åêñãóìàö³þ áëèçüêî 800 ò³ë
ðîçñòð³ëÿíèõ õâîðèõ. Í³ìö³ ïåðåòâîðèëè ì³ñöå ïîõîâàííÿ íà çâàëèùå äëÿ ñì³òòÿ òà íå÷èñòîò. Ùå
18 ìîãèë çíàéøëè íà êëàäîâèù³
ë³êàðí³. Â êîæí³é ç íèõ çíàõîäèëîñÿ ïî 40–50 òðóï³â ïàö³ºíò³â ïñèõ³àòðè÷íî¿ ë³êàðí³ ³ìåí³
Þùåíêà.
Ï³ñëÿ çíèùåííÿ óñ³õ ïàö³ºíò³â
ç ðîçëàäàìè ïñèõ³êè, â ë³êàðí³
îáëàøòóâàëè øïèòàëü äëÿ â³éñüêîâîïîëîíåíèõ ×åðâîíî¿ àðì³¿.
¯õ òàêîæ ïîñòóïîâî çíèùóâàëè.
Íà ë³êàðíÿíîìó êëàäîâèù³ ï³çí³øå çíàéøëè â³ñ³ì áðàòñüêèõ ìîãëè, ïðîâåëè åêñãóìàö³þ ïîíàä
òèñÿ÷³ ðàäÿíñüêèõ á³éö³â.
Ç äðóãî¿ ïîëîâèíè 1942-ãî
ïðèì³ùåííÿ ë³êàðí³ âèêîðèñòîâóâàëè ÿê ñàíàòîð³é ³ êàçèíî
«Âàëüäþô» äëÿ îô³öåð³â ñòàâêè
Ã³òëåðà. Ï³çí³øå, â³äñòóïàþ÷è,
í³ìö³ ðîçãðàáóâàëè, à ïîò³ì çíèùèëè êîðïóñè ë³êàðí³.
Ó 1946 ðîö³ ë³êàðíÿ ìîãëà ðîçì³ñòèòè ëèøå 680 õâîðèõ. Ó òîé

Підлітки
на скутері
потрапили в ДТП

Частина тунелів мала рейкові лінії, що ними між
корпусами лікарні курсували вози на кінній тязі. Зараз
більша частина «підземки» закинута або завалена
÷àñ ëþäåé, ÿê³ ïîòðåáóâàëè äîãëÿäó òà ë³êóâàííÿ, áóëî çíà÷íî
á³ëüøå: â áàãàòüîõ óêðà¿íñüêèõ
ì³ñòàõ òà ì³ñòàõ ³íøèõ ðàäÿíñüêèõ ðåñïóáë³ê ïñèõîíåâðîëîã³÷í³ ë³êàðí³ áóëè çðóéíîâàí³,
ïàö³ºíò³â íàïðàâëÿëè äî Â³ííèö³.
Òîä³ æ ïîâåðíóëèñÿ äî òðóäîâî¿
òåðàï³¿, ÿêà, ÿê ââàæàëîñÿ, ñïðèÿëà ë³êóâàííþ ëþäåé ç ðîçëàäàìè

ïñèõ³êè. Ç êîæíèì íàñòóïíèì
ðîêîì ð³÷íà ê³ëüê³ñòü ïàö³ºíò³â
çá³ëüøóâàëàñÿ. Òàê, íàïðèêëàä,
ó 1965-ìó ¿õ áóëî 4492, ñìåðòí³ñòü
ñêëàäàëà 2%.
Ñüîãîäí³ ìåäçàêëàä ðîçðàõîâàíèé íà 832 ë³æêà: 680 ïñèõ³àòðè÷íèõ, 140 íåâðîëîã³÷íèõ,
12 — â³ää³ëåííÿ àíåñòåç³îëîã³¿ ç
ë³æêàìè ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿.

Що ми побачили у підземеллях?
— Дуже люблю особові справи, — гортаючи старовинні документи у лікарняному музеї,
говорить нинішня директорка
лікарні імені Ющенка Софія
Кучерук. — Подивіться, яка каліграфія. А як зверталися одне
до одного… Ось, наприклад:
«Имею честь покорнейше просить ваше высокоблагородие зачислить меня на имеющуюся вакансию ординатора лечебницы».
Це 1904 рік.
Якби ми дослідили лікарняний
архів ретельніше, то знайшли б
аналогічне прохання від Олександра Ющенка, чиє ім’я лікарня
носить з 1936 року. У 1897-му
до директора Вінницької окружної лікарні майбутній академік
писав так:
«Высокоуважаемый Василий
Петрович. Я просилъ бы васъ
представить меня на место старшего ординатора, но если имеется въ виду кто нибудь более
достойный, то я съ благодарностью приму место и младшего.
Примите уверение въ совершенной преданности и глубокомъ
уважении».
Про лікарню дотепер ходить чимало міфів та легенд. Софія Кучерук зізнається, що нещодавно їй
зателефонували з телешоу «Битва екстрасенсів». Напрошувалися

приїхати. Мовляв, знаємо, що
коридорами ваших приміщень
блукає привид: «Ви знаєте, кажу
їм, я працюю у лікарні 30 років і
за весь цей час якось не доводилося з ними стикатися», — сміється директорка медзакладу.
Інша популярна легенда свідчить,
що під будівлями лікарні імені
Ющенка приховано не один підземний поверх, де свого часу, що
тільки не робилося: від катувань
хворих до проведення над ними
різноманітних експериментів.
— Лікарня справді має підземні
тунелі, але після війни більша їх
частина або завалена, або використовується як склад, — розповідає Софія Кучерук.
Лікарка говорить, що тунелі
прокладені під усіма корпусами
лікарні. Раніше заборонялося носити їжу або білизну через двір,
тому всі пересування немедичного персоналу мали здійснюватися
лише під землею.
Тунелі були охайно побілені та
добре освітлені, на підлозі лежав паркет. Частина тунелів була
устаткована рейковими лініями,
що ними між корпусами курсували вози на кінній тязі. Кожне відділення мало підйомні пристрої
для транспортування їжі та інших
господарських потреб.
— Бачите ці каштани? — запи-

КОРОТКО

тує Софія Кучерук, вказуючи
на алею, між головним корпусом та господарчим двором. —
Це місце називається «Красным
двориком». Воно існує від самого заснування лікарні. Під ним
точно проходили рейки, але через завали туди давно вже ніхто
не може потрапити.
Проходимо алеєю і опиняємося
перед старими, не старовинними, дерев’яними дверима.
Лікарка прочиняє їх і запрошує
журналіста всередину.
— Ось це один із входів до тунелів, які ще збереглися. Ви будете
першим журналістом, який там
побуває, — говорить директорка
і заходить слідом.
Вмикаємо ліхтарик. В обидва
боки від нас простягаються довжелезні тунелі заокругленої
форми. Чим далі, тим більше
різних відгалужень та кімнатних приміщень. Збудовані вони
з цегли та каменю. Але найбільше впадають у вічі комунікації.
Чи не звідусіль тягнуться довгі
нитки металевих, пластикових,
широких та вузьких труб.
— Так-так, тепер тут всюди прокладені комунікації, — говорить
Софія Кучерук. — Коли я прийшла сюди працювати, тунелі
вже не використовувалися. Думаю, що так після Другої світової,

коли німці зруйнували лікарню.
Частина ходів досі не обстежена,
ми не знаємо, що там може бути.
Наприклад, років 15 тому у наших підземеллях знайшли бомбу
часів Першої світової.
Проходимо до відділення № 16.
Це обласний дитячий центр психічного здоров'я. Клаптик підземель цього відділення все ж
приведений до ладу: є світло,
на стінах викладена плитка радянського зразка, стоїть кілька
шаф з речами, коробки.
Коли медсестрі не без зусиль
вдається відчинити старі двері,
що ведуть до решти тунелів, ми
знову опиняємось серед темряви та голих стін. Подекуди можна
наштовхнутися на якийсь старий
мотлох або ж кістки давно померлих тут пацюків чи котів. Якщо
не знати, де знаходишся, то цілком видається, що на закинутому
поверху якогось виробництва.
До слова, тунель складається
лише з одного поверху і не має
інших заглиблень. Кілька разів,
блукаючи підземеллями лікарні,
ми знаходили кімнати із заґратованими вікнами. Ці решітки слугують захистом від непроханих
відвідувачів. В усьому іншому
звичайнісінький підвал, з павутинням та пилом, хоча й зі своєю
довгою та насиченою історією.

 Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ 17 æîâòíÿ
áëèçüêî 16.20 â ñåë³ Áîõîíèêè. Ïðî íå¿ ðîçïîâ³ëè ó
â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é ïîë³ö³¿
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
— Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ, âíàñë³äîê ç³òêíåííÿ ñêóòåðà ç àâòîìîá³ëåì
Mercedes, ïîñòðàæäàâ
17-ð³÷íèé âîä³é äâîêîë³ñíîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó
òà éîãî 14-ð³÷íà ïàñàæèðêà. Ïîòåðï³ë³ ç ò³ëåñíèìè
óøêîäæåííÿìè ãîñï³òàë³çîâàí³ äî ìåäè÷íîãî çàêëàäó,
— êàæóòü ó ïîë³ö³¿.
Îáñòàâèíè àâòîïðèãîäè
ç'ÿñîâóþòüñÿ. Çà äàíèì ôàêòîì ïðàâîîõîðîíö³ â³äêðèëè
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ.
Àâòîìîá³ëü òà ñêóòåð çàáðàëè íà àðåøòìàéäàí÷èê.

«Хода за
свободу»
Ó Â³ííèö³ â³äáóëàñÿ «Õîäà
çà ñâîáîäó» ç íàãîäè ªâðîïåéñüêîãî äíÿ áîðîòüáè
ç òîðã³âëåþ ëþäüìè, ÿêèé
â³äçíà÷àþòü 18 æîâòíÿ.
Ó÷àñíèêè àêö³¿ ïðîéøëè
ìîâ÷àçíîþ õîäîþ ñåðåäì³ñòÿì, àáè ïðèâåðíóòè óâàãó
ïåðåõîæèõ äî ïðîáëåìè
ñó÷àñíîãî ðàáñòâà.
«Â öåé äåíü ïî âñ³é ªâðîï³ ëþäè ó ÷îðíîìó îäÿç³ ³
ç ÷îðíèìè ïàðàñîëüêàìè,
âèøèêîâóþòüñÿ â êîëîíè
³ éäóòü öåíòðàìè ì³ñò, àáè
ïðèâåðíóòè óâàãó ãðîìàäñüêîñò³ äî ö³º¿ âåëèêî¿
ïðîáëåìè. Ùîá ëþäè íå
äóìàëè, ùî òîðã³âëÿ ëþäüìè – öå ùîñü òàêå, ùî â³ä
íàñ äàëåêî. ×îðíà ïàðàñîëÿ
ñèìâîë³çóº çàõèñò ëþäåé,
ÿê³ ïîòåðïàþòü â³ä çëî÷èííèõ ä³é, ïîâ'ÿçàíèõ ç
òîðã³âëåþ ëþäüìè», - çàçíà÷èëà êåð³âíèöÿ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ «Ïðîãðåñèâí³
æ³íêè» Íàòàë³ÿ Êîçëîâà.
Àáè íå ñòàòè æåðòâîþ òîðã³âë³ ëþäüìè, îðãàí³çàòîðè
çàõîäó çàêëèêàþòü â³ííè÷àí
ïåðåâ³ðÿòè óñþ ³íôîðìàö³þ
ïðî ðîáîòîäàâöÿ, ïðàöåâëàøòîâóâàòèñü ëèøå îô³ö³éíî, íå ï³äïèñóâàòè äîêóìåíòè íåçðîçóì³ëîþ ìîâîþ
òà íå â³ääàâàòè ïàñïîðò
ñòîðîíí³ì îñîáàì.
Òèì, õòî ïîñòðàæäàâ â³ä
øàõðàéñüêèõ ñõåì òîðãîâö³â
ëþäüìè, äîïîìîæóòü ó Â³ííèöüêîìó ì³ñüêîìó öåíòð³
ñîö³àëüíèõ ñëóæá, ÿêèé
çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ:
âóë. Ñîáîðíà, 50. Òåëåôîí:
67-04-60.
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ЛЮДМИЛКА СЛОМІНСЬКА, ЕКОАКТИВІСТКА

Активісти та громадські організації можуть брати
активну участь у захисті природи своєї місцевості.
Це не простий шлях, який вимагає знання інструментів
та законодавства. Але тільки так можна побудувати
громадянське суспільство та захистити свої права.

Олег Мейдич: «Батьківщина» вимагає введення НС в енергетиці
та пропонує невідкладні кроки для забезпечення людей газом»
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
ВО «БАТЬКІВЩИНА»

Çàïðîïîíîâàíèé óðÿäîì «ãàçîâèé»
Ìåìîðàíäóì íå ïðàöþº, à ñèòóàö³ÿ â
åíåðãåòèö³ ñòàº êðèòè÷íîþ. Ëþäè òà áþäæåòí³ óñòàíîâè îòðèìóþòü ïëàò³æêè ç
öèôðàìè ó ê³ëüêà ðàç³â âèùèìè â³ä îá³öÿíèõ âëàäîþ, à îá’ºì³â ãàçó ó ñõîâèùàõ
ìîæå íå âèñòà÷èòè íà âñþ çèìó.
«Áàòüê³âùèíà» âèìàãàº îãîëîñèòè
íàäçâè÷àéíèé ñòàí â åíåðãåòèö³ òà ïðîïîíóº ïëàí íåâ³äêëàäíèõ çàõîä³â, ÿê³
äîçâîëÿòü óíèêíóòè êðèçè òà ñïîê³éíî
ïðîéòè êðà¿í³ îïàëþâàëüíèé ñåçîí», íàãîëîñèâ íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè
â³ä ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» â³ä Â³ííè÷÷èíè
Îëåã Ìåéäè÷.
Íà çàñ³äàíí³ Ïîãîäæóâàëüíî¿ ðàäè ë³äåð³â äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é òà êîì³òåò³â
ïðî òàêèé ð³øó÷èé ³ íåâ³äêëàäíèé êðîê
çàÿâèëà ë³äåðêà «Áàòüê³âùèíè» Þë³ÿ
Òèìîøåíêî.
«Ïåðåêëàäàòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áåçïîðàäí³ñòü âëàäè ó ïèòàíí³ òàðèô³â íà
ãàç íå ìîæíà! Òîìó ïîòð³áíî íåãàéíî
ïî÷àòè ä³ÿòè, àáè âèð³øèòè òîé êîëàïñ,
ÿêèé âæå ñüîãîäí³ íåãàòèâíî ïîçíà÷àºòüñÿ íà ïëàò³æêàõ ³ ìîæå ïîñòàâèòè
ëþäåé íà ìåæó âèæèâàííÿ. Äëÿ òîãî,
ùîá âëàäíàòè ñèòóàö³þ âæå çàðàç, º âñ³
ìîæëèâîñò³, âàðòî ëèøå ïî÷àòè ä³ÿòè!»
– çàçíà÷èëà Þë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà òà
îçâó÷èëà íåîáõ³äíèé ïëàí ä³é.
Ïëàí «Áàòüê³âùèíè» ïåðåäáà÷àº îãîëîøåííÿ â åíåðãåòèö³ íàäçâè÷àéíîãî
ñòàíó òà âò³ëåííÿ ê³ëüêîõ íåâ³äêëàäíèõ

êðîê³â:
– Íåãàéíå ïðèïèíåííÿ åêñïîðòó ïðèðîäíîãî ãàçó ç Óêðà¿íè;
– Òåðì³íîâå óñóíåííÿ âñ³õ ïîñåðåäíèê³â ì³æ âèäîáóòêîì ³ îáëãàçàìè;
– ßêíàéøâèäøå óõâàëåííÿ çàêîíó
«Áàòüê³âùèíè» ¹4680 ïðî ñïðÿìóâàííÿ äåøåâîãî ãàçó âëàñíîãî âèäîáóòêó íà
ïîòðåáè íàñåëåííÿ.
«ß õî÷ó, ùîá ïàðëàìåíò ïîâåðíóâ ñîá³

ôóíêö³¿ ïàðëàìåíòó, ùîá ìè íàðåøò³
ïðèéìàëè ïîòð³áí³ ëþäÿì ð³øåííÿ, à
íå îáñëóãîâóâàëè ÷óæ³ êîðóïö³éí³ ³íòåðåñè», – çàêëèêàëà Ãîëîâà «Áàòüê³âùèíè».
«Âîäíî÷àñ Þë³ÿ Òèìîøåíêî ðîçêðèòèêóâàëà Ìåìîðàíäóì, çàïðîïîíîâàíèé
Êàá³íåòîì ì³í³ñòð³â ì³ñöåâèì ãðîìàäàì,
³ ïðîäåìîíñòðóâàëà ïðèñóòí³ì ïëàò³æêó
çà ãàç äëÿ â³ää³ëó îñâ³òè Òðîñòÿíåöüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè Ñóìñüêî¿ îáëàñò³, ó ÿê³é

âàðò³ñòü ãàçó ñòàíîâèòü 47 ãðèâåíü çà êóáîìåòð – òîáòî ìàëî íå â÷åòâåðî á³ëüøå,
âêàçàíî¿ ó Ìåìîðàíäóì³ ñóìè», - ï³äñóìóâàâ Îëåã Ìåéäè÷.
Òàêîæ êðèòè÷íîþ, çà ñëîâàìè Ãîëîâè
«Áàòüê³âùèíè», çàëèøàºòüñÿ ñèòóàö³ÿ ³ç
çàïàñàìè ãàçó – ¿õ ïðîñòî ìîæå íå âèñòà÷èòè íà âñþ çèìó – ³ öÿ òåìà ïîòðåáóº
îñîáëèâî¿ ïåðåâ³ðêè òà ïîêàðàííÿ.
«Ì³í³ìóì 37 ì³ëüÿðä³â êóáîìåòð³â ãàçó
ìîæíà çàêà÷àòè â ñõîâèùà. Âë³òêó öå
ìîæíà áóëî çðîáèòè ó ø³ñòü ðàç³â äåøåâøå, í³æ çàðàç. Áþäæåòí³ óñòàíîâè,
ëþäåé, â òîìó ÷èñë³ é ïðîìèñëîâ³ñòü
ìîæíà áóëî çàáåçïå÷èòè ö³íàìè íà ãàç
ó ø³ñòü ðàç³â äåøåâøå, í³æ ñüîãîäí³.
Âè óÿâëÿºòå ìàñøòàá âòðàò, ÿêèé áóäå
â äåðæàâè, òèì ïà÷å, ùî Êîáîëºâ çàÿâèâ, ùî ó ÍÀÊ «Íàôòîãàçó» áóëî äâà
ì³ëüÿðäè äîëàð³â íà çàêà÷êó ãàçó ó ãàçîâ³
ñõîâèùà. Ãàç íå çàêà÷àíèé, çáèòêè áóäóòü ïîêðèâàòèñÿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó
³ ç ì³ñöåâèõ áþäæåò³â Óêðà¿íè. Õòî çà
öå â³äïîâ³ñòü? Âèíí³ ó çðèâ³ íàïîâíåííÿ ãàçîâèõ ñõîâèù áóëè ïðèòÿãíóò³ äî
êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³?!» – îáóðèëàñÿ ë³äåð ïàðò³¿.
«Áàòüê³âùèíà» âèìàãàº ñòâîðåííÿ ó
Âåðõîâí³é Ðàä³ Òèì÷àñîâî¿ ñë³ä÷î¿ êîì³ñ³¿, ÿêà ç’ÿñóº, õòî ç³ðâàâ ïëàí çàïîâíåííÿ íàøèõ ñõîâèù âë³òêó, êîëè ãàç
êîøòóâàâ ó 6 ðàç³â äåøåâøå. Òàêîæ Þë³ÿ
Òèìîøåíêî ³í³ö³þº çâ³ò ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà
ùîäî ãîòîâíîñò³ êðà¿íè äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó.
«Òðåáà ä³ÿòè íåãàéíî ³ ðÿòóâàòè ëþäåé!» – çàêëèêàëà Þë³ÿ Òèìîøåíêî.
501299
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МАКУЛАТУРА, СКЛО, ОДЯГ ТА
ІНШЕ БАРАХЛО. КУДИ ЦЕ ПОДІТИ?
Корисне  У кожного вдома знайдеться
пакет з пакетами, старі джинси, в які
ще є надія втиснутись, багато паперу
та скляних банок з-під томатної пасти.
Усе це не обов’язково треба викидати,
можна дати «мотлоху» шанс на друге
життя. Розповідаємо, куди подіти старі та
непотрібні речі, склотару, макулатуру та
використані батарейки
ДІАНА КОЛНОГУЗОВА,
RIA, (063)7854635

Ä³ì àñîö³þºòüñÿ ç êîìôîðòîì,
òåïëîì òà çàòèøíîþ àòìîñôåðîþ.
Àáè íå øóêàòè íåîáõ³äí³ ðå÷³
áàãàòî ÷àñó ³ çíàòè, ùî âñå ñòî¿òü íà ñâî¿õ ì³ñöÿõ, ÷àñ â³ä ÷àñó
ïîòð³áíî ïðîâîäèòè ðåâ³ç³þ
íà êóõîííèõ ïîëè÷êàõ, êíèæêîâèõ ñòåëàæàõ, øàôàõ äëÿ îäÿãó,
áàëêîíàõ òà êîì³ð÷èí³.
Çâ³ñíî, çà îäèí ðàç öå çðîáèòè
âàæêî — ãåíåðàëüíå ïðèáèðàííÿ
çàéìàº áàãàòî ÷àñó, ñèëè òà íàâ³òü íåðâ³â, àëå êðîê çà êðîêîì
î÷èùóâàòè âëàñíèé ïðîñò³ð ö³ëêîì ðåàëüíî.
Ðîçïîâ³äàºìî, êóäè æ ïîä³òè
íåïîòð³áí³ ðå÷³.
ОДЯГ
ßêùî ðàïòîì ó âàñ â øàôàõ
º áàãàòî äæèíñ³â, ÿê³ õî÷åòüñÿ ïåðåòâîðèòè ó ùîñü ö³êàâå,
ìîæíà çâåðíóòèñÿ ó «Åêîâåðåòó»,
ùî â ñåë³ Ñò³íà. Òàì ìàéñòðèí³
íà ñòàðîâèííèõ òêàöüêèõ âåðñòàòàõ àïñàéêëÿòü äæèíñè ó êèëèìêè, à ³íøèé îäÿã ïåðåòâîðþþòü
ó êîñìåòè÷êè, ÷îõëè äëÿ íîóòáóê³â, äåêîðàòèâí³ ïîäóøêè òà
íàâ³òü ãàìàíö³.
— Ç äæèíñàìè º áàãàòî ñêëàäíîù³â. Ïðè âèðîáíèöòâ³ êîæíî¿
ïàðè äæèíñ³â éäå áëèçüêî òîííè
âîäè, à ëþäè ¿õ ÷àñòî âèêèäàþòü
íà ñì³òíèê. Íàì äóæå øêîäà ò³º¿
âèêîðèñòàíî¿ âîäè, òîìó ìè ïðèäóìàëè ç³ ñòàðèõ äæèíñ³â âèãîòîâëÿòè âõ³äí³ êèëèìêè äî äâåðåé. Òàê³ ðå÷³ êîðèñí³, òêàíèíà
ì³öíà, òîìó âîíè ïðîñëóæàòü
äóæå äîâãî, — êàæå åêîàêòèâ³ñò
Þð³é Ñòåïàíåöü.
Çäàòè äæèíñîâèé ³ íå ò³ëüêè
îäÿã ìîæíà íà ñòàíö³¿ ñîðòóâàííÿ ñì³òòÿ «Åêîøàòë» (ïð.
Þíîñò³, 9). Òàì ïðèéìàþòü
íà ïåðåðîáêó äæèíñè â ïðèòîìíîìó ñòàí³ — ãîëîâíå, ùîá
áóëè ÷èñò³ òà ñóõ³.
Òàêîæ íå òðåáà çàáóâàòè, ùî
ñòàðèé îäÿã ìîæíà â³ääàòè òèì,
õòî öüîãî ïîòðåáóº: ëþäè ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ðîäèí òà ò³, ùî

îïèíèëèñÿ ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ
îáñòàâèíàõ, à òàêîæ áåçõàò÷åíêè.
Ó Â³ííèö³ º áàãàòî ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é òà êðèçîâèõ öåíòð³â,
ÿê³ îï³êóþòüñÿ ëþäüìè.
Ïóíêòè ïðèéîìó:
 ÃÎ «Ïîëóì’ÿ íàä³¿» ïðèéìàº
îäÿã òà âçóòòÿ äëÿ áåçõàò÷åíê³â,
ÿêèìè îï³êóþòüñÿ âæå ðîêàìè.
¯õ øòàá çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ:
âóë. Ïèðîãîâà, 74. Ç âîëîíòåðàìè ìîæíà çâ’ÿçàòèñÿ çà íîìåðîì
(063) 375 0730.
 Êðèçîâèé öåíòð «Ä³ì
Ìàìà» — ñþäè ìîæíà â³ääàòè
ðå÷³ äëÿ æ³íîê òà ä³òåé ð³çíîãî
â³êó. Òóò ïåðåáóâàþòü æ³íêè, ÿê³
îïèíèëèñÿ ó âàæêèõ æèòòºâèõ
îáñòàâèíàõ ðàçîì ç ä³òüìè. Çíàõîäèòüñÿ öåíòð ó Ëóö³ Ìåëåøê³âñüê³é, âóë. Âåðõíÿ-Íàã³ðíà,
38. Òåëåôîí: (093) 006 68 22.
 Êðèçîâèé öåíòð «Äîïîìîæåìî âèæèòè» îï³êóºòüñÿ ëþäüìè, ÿê³ ïîòðåáóþòü âòðó÷àííÿ
ç³ ñòîðîíè. Òóò çáèðàþòü îäÿã,
âçóòòÿ, ë³êè òà ïðîäóêòîâ³ íàáîðè. Êîíòàêòíèé íîìåð: (096)
006 3605. Îäÿã äëÿ äîðîñëèõ ³ ä³òåé ìîæíà ïåðåäàòè ãðîìàäñüê³é
îðãàí³çàö³¿ «Ñï³ëüíà ñïðàâà»
çà àäðåñîþ: âóë. Çàìîñòÿíñüêà,
7. Âîëîíòåðè â³ääàþòü îäÿã ïîòðåáóþ÷èì ëþäÿì ³ç ñîö³àëüíîóðàçëèâèõ âåðñòâ.
СКЛОТАРА ТА ЖЕРСТЯНІ
БАНКИ
Ôàõ³âö³ çàçíà÷àþòü, ùî ùå
ê³ëüêà íàñòóïíèõ ïîêîë³íü áóäóòü «íàñîëîäæóâàòèñÿ» îñêîëêàìè, ÿê³ âñþäè ðîçêèäàí³, àäæå
ðîçêëàäàºòüñÿ ñêëî áëèçüêî
1000 ðîê³â. À îñü ïðèéîì òà âòîðèííå âèêîðèñòàííÿ ñêëîòàðè
äîçâîëÿº åêîíîìèòè êâàðöîâèé
ï³ñîê òà âàïíÿê, ç ÿêèõ ³ âèãîòîâëÿþòü ñêëî. Îñîáëèâ³ñòþ
ñêëÿíî¿ òàðè º òå, ùî ¿¿ é ñïðàâä³
ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ïîâòîðíî, à âîíà íå ïñóºòüñÿ ³ òîìó,
ÿêùî íàäóìàºòå çäàâàòè, ìîæíà
íå ò³ëüêè âáåðåãòè äîâê³ëëÿ â³ä
ñì³òòÿ, à íàâ³òü òðîõè çàðîáèòè — â³ä 3 äî 20 ãðí çà ê³ëîãðàì.
Íà îäí³é ç³ ñòàíö³é ïðèéîìó
ñêëîòàðè çàçíà÷àþòü, ùî íàéá³ëüøå ö³íóþòü (ó ãðîøîâîìó

Склад з відпрацьованими батарейками. Їх відправляють на переробку на румунський завод
åêâ³âàëåíò³) ïðîñòå ïðîçîðå ñêëî,
ïëÿøêè ç-ï³ä øàìïàíñüêîãî ïðèéìàþòü âèá³ðêîâî, à äåÿê³ ïëÿøêè ïðîñòî¿ ôîðìè ç-ï³ä âèíà ìîæóòü êîøòóâàòè íàâ³òü á³ëüøå,
í³æ ïèâí³ ÷è ãîð³ë÷àí³. Âàðòî
çàçíà÷èòè, ùî ó äåÿêèõ ïóíêòàõ
íå ïðèéìàþòü êîëüîðîâå ñêëî,
òîìó âàðòî çàçäàëåã³äü óòî÷íèòè,
÷è âàðòî òóäè íåñòè ïëÿøêè.
Îòæå, êóäè æ ìîæíà â³äíåñòè
ñêëÿí³ òà ïëàñòèêîâ³ ïëÿøêè,
æåðñòÿí³ òà àëþì³í³ºâ³ áàíêè?
Ïóíêòè ïðèéîìó:
 «ÅêîÏîä³ëëÿ», âóë. ×åõîâà,
31. Òåëåôîíè: (093) 556–27–41,

Ëèøå îäíà áàòàðåéêà
ìîæå çàáðóäíèòè
âàæêèìè ìåòàëàìè
16 ì2 çåìë³. À â Óêðà¿íó
¿õ ùîðîêó ³ìïîðòóþòü
ïîíàä 3 òèñÿ÷³ òîíí
(096) 597–85–21, (098) 085–33–
32
 ÔÎÏ «Êëåìåøîâ», âóë. ×åõîâà, 2. Òåëåôîí: (0432) 52 70 46.
Ãðàô³ê ðîáîòè: ç ïîíåä³ëêà
äî ï’ÿòíèö³ ç 8.00 äî 16.00.
 Ïðèéîì âòîðñèðîâèíè,
âóë. Ò³ì³ðÿçºâà, 52 òà ðèíîê «Óðîæàé». Òåëåôîí: (073) 321 26 90. ª
ïîñëóãà âèâåçåííÿ. Ãðàô³ê ðîáîòè: ç ïîíåä³ëêà äî ï’ÿòíèö³ ç
8.00 äî 18.00.
 Ïðèéîì ñêëîòàðè, âóë. Ìàð³¿ Ëèòâèíåíêî-Âîëüãåìóò, 34.
Òåëåôîí: (073) 321 26 90. Ãðàô³ê
ðîáîòè: ç ïîíåä³ëêà äî ï’ÿòíèö³
ç 8.00 äî 18.00.

МАКУЛАТУРА
Çâè÷àéí³ñ³íüêèé îô³ñíèé ïàï³ð ðîçêëàäàºòüñÿ áëèçüêî äâîõ
ðîê³â, òîìó ³ éîãî ìîæíà çäàâàòè
íà ïåðåðîáêó. Òîìó, ÿêùî ó âàñ
º ãîôðîâàí³ êîðîáêè, êàðòîí,
ñòàð³ êíèæêè òà æóðíàëè, êàòàëîãè, ãàçåòè ÷è íàâ³òü àðõ³âè,
ÿê³ íå çíàõîäÿòü çàñòîñóâàííÿ
âäîìà, ñì³ëèâî ìîæíà çäàâàòè
íà ìàêóëàòóðó. Äî ðå÷³, ³ íà öüîìó òåæ ìîæíà òðîõè çàðîáèòè —
â³ä 2,5 ãðí çà ê³ëîãðàì.
Ïóíêòè ïðèéîìó:
 ÎÎÎ «Åêîåêñïðåñ», âóë. Çóë³íñüêîãî, 21 à. Òåëåôîí: +380
(432) 539679. Ãðàô³ê ïðèéîìó: ç
8.00 äî 13.00.
 ÑÏÄ Êëåìåøîâ À. À,
Íåìèð³âñüêå øîñå, 84, ïðàöþº
ç 9.00 äî 20.00.
 ÂÔ ÒÎÂ Âòîððåñóðñè
ÊÊÏÊ. Òåëåôîí: 063 051 25 91,
ïðàöþº ç 8.00 äî 17.00
 «ÔÎÏ Êëåìåøîâ», âóë.
×åõîâà, 2. Òåëåôîíè: 096 207–
28–54, 0432 52–70–46, 067 430–
28–77.
 «Îëåíà», âóë. Æîâòíåâà, 4.
Òåëåôîí: (096)785–49–17.
БАТАРЕЙКИ, ЗДАВАЙТЕСЯ
Ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó ó Â³ííèö³
çàïðàöþâàëà ñï³ëüíîòà «Ïàïîðîòü». Åêîñâ³äîì³ â³ííè÷àíè ïî÷àëè ñï³âïðàöþâàòè ç³ âñåóêðà¿íñüêèì ïðîºêòîì «Áàòàðåéêè,
çäàâàéòåñÿ!» Îñê³ëüêè â Óêðà¿í³
íåìàº åêîíîì³÷íî¿ ñïðîìîæíîñò³ â³äêðèòè çàâîä ç ïåðåðîáêè
òàêî¿ ñèðîâèíè (âàðò³ñòü äîáóòèõ ðåñóðñ³â íå ìîæå îêóïèòè
âàðòîñò³ âèòðàò), ç³áðàí³ ç óñ³º¿

êðà¿íè áàòàðåéêè íàïðàâëÿþòü
íà ðóìóíñüêèé çàâîä 20-òîííèìè
ïàðò³ÿìè.
Îêð³ì òîãî, ùî ó ñàì³é Â³ííèö³ â áàãàòüîõ ñóïåðìàðêåòàõ º
êîíòåéíåðè äëÿ â³äïðàöüîâàíèõ
áàòàðåéîê (Åï³öåíòð, Þñê, Âîê,
Ñ³ëüïî), ÃÎ «Ïàïîðîòü» òåæ
âñòàíîâèëà ïóíêòè ïðèéîìó
ëåäü íå ïî âñüîìó ì³ñòó. Çíàéòè
¿õ ìîæíà ó áóäèíêàõ çà òàêèìè
àäðåñàìè:
 âóëèöÿ Àêàäåì³êà ßíãåëÿ,
6-À, 6-Æ (òðè ï³ä’¿çäè);
 âóëèöÿ Òèìîô³¿âñüêà, 4
(ï’ÿòü ï³ä’¿çä³â);
 âóëèöÿ Çàìîñòÿíñüêà, 18-Ä,
18-Æ (äâà ï³ä’¿çäè);
 âóëèöÿ 600-ð³÷÷ÿ, 9-Â (òðè
ï³ä‘¿çäè);
 âóëèöÿ Ïóãà÷îâà, 2-Ë (îäèí
ï³ä’¿çä);
 âóëèöÿ Êíÿç³â Êîð³àòîâè÷³â,
127 (÷îòèðè ï³ä’¿çäè);
 âóëèöÿ Êíÿç³â Êîð³àòîâè÷³â,
145 (÷îòèðè ï³ä’¿çäè);
 âóëèöÿ Âàñèëÿ Ïîðèêà, 44
(ï’ÿòü ï³ä’¿çä³â);
 âóëèöÿ Àðõ³òåêòîðà Àðòèíîâà, 37 à (îäèí ï³ä’¿çä);
 âóëèöÿ Â’ÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 29, «Íàáåðåæíèé êâàðòàë
2» (ñ³ì ï³ä’¿çä³â);
 âóëèöÿ Ìèêîëà¿âñüêà, 8 (÷îòèðè ï³ä’¿çäè);
 âóëèöÿ Ìèêîëà¿âñüêà, 15
(÷îòèðè ï³ä’¿çäè);
 âóëèöÿ Ëüâà Òîëñòîãî, 9
(îäèí ï³ä’¿çä);
 âóëèöÿ Òèìîô³¿âñüêà, 6 (÷îòèðè ï³ä’¿çäè);
 âóëèöÿ 600-ð³÷÷ÿ, 72 (ø³ñòü
ï³ä’¿çä³â).
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РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ В ЖІНКИ.
ПЕРШОПРИЧИНИ ЗАХВОРЮВАННЯ
Рак і психосоматика 
Для кожної жінки почути діагноз «рак
молочної залози» — це усвідомлення
смертельно-небезпечної хвороби, а також
психологічний стрес, оскільки будуть
естетичні наслідки. Після почутого діагнозу
всі життєві пріоритети летять шкереберть,
жінка стає розгубленою і беззахисною
Ôàõ³âö³ ðîçêðèâàþòü ïåðøîïðè÷èíè çàõâîðþâàííÿ, äàþòü
ðåêîìåíäàö³¿, ÿê ¿õ ïîäîëàòè.
Ìè çíàºìî, ÿê ðóéíóºòüñÿ
çâè÷íèé óñòð³é æèòòÿ ³ â ÿêèé
ñòðåñ âïàäàº æ³íêà ïðè ï³äòâåðäæåíí³ ä³àãíîçó «ðàê ìîëî÷íî¿
çàëîçè». Ñêëàäíî íàâ³òü óÿâèòè,
íàñê³ëüêè çì³íþºòüñÿ ïîáóò, ö³ííîñò³, æèòòºâ³ ïð³îðèòåòè.
Â÷åí³ äàâíî âèâ÷àþòü ôàêòîðè,
ÿê³ âïëèâàþòü íà âèíèêíåííÿ
ðàêó, ³ ç'ÿñóâàëè, ùî íå ³ñíóº ºäèíî¿ ïðè÷èíè — º áåçë³÷ ôàêòîð³â,
ÿê³ â ò³é ÷è ³íø³é ì³ð³ çá³ëüøóþòü
ðèçèê âèíèêíåííÿ öüîãî çàõâîðþâàííÿ. Öå ìîæóòü áóòè øê³äëèâ³
çâè÷êè, íåïðàâèëüíå õàð÷óâàííÿ,
íåäîñòàòíÿ ô³çè÷íà àêòèâí³ñòü, çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ñïàäêîâ³ñòü, ãîðìîíàëüíà òåðàï³ÿ, çíèæåííÿ ³ìóí³òåòó
òà ³íø³. Òðàäèö³éíî âèâ÷àþòüñÿ
á³îëîã³÷í³, ìåäè÷í³ ôàêòîðè ðèçèêó, ïðîòå ³ñíóþòü ³ ïñèõîëîã³÷í³.

Âîíè, ïîðÿä ç ³íøèìè, â³ä³ãðàþòü çíà÷íó ðîëü ó âèíèêíåíí³
îíêîçàõâîðþâàíü, çîêðåìà ðàêó
ìîëî÷íî¿ çàëîçè.
Öÿ õâîðîáà º òÿæêèì ñîìàòè÷íèì çàõâîðþâàííÿì, òîáòî,
ïåðøîïðè÷èíè íå ïîâ’ÿçàí³ ç ò³ëåñíèì çäîðîâ’ÿì, à ç åìîö³éíèì
ñòàíîì. Ìåäèêè ³ ïñèõîëîãè ñïîñòåð³ãàþòü ³ çíàþòü, ÿêà íåïðîñòà
ñèòóàö³ÿ ïàíóº â äóø³ ³ ñ³ì’¿ õâîðî¿ íà ðàê ëþäèíè. ² ñàìå â öåé
ìîìåíò, êîëè âñå ºñòâî æ³íêè,
éîãî ô³çè÷íà ³ ìåíòàëüíà îáîëîíêà ïîâèíí³ íàëàøòóâàòèñÿ
íà áîðîòüáó çà æèòòÿ, îñîáëèâî
âàæëèâî îòðèìàòè ïðàâèëüíèé
åìîö³éíèé ïîøòîâõ, çíàéòè
ïñèõîëîã³÷íó îïîðó ³ ïîñòàâèòè
ïàö³ºíòó ìåòó ïîäîëàòè õâîðîáó.
Ïñèõîëîã³÷íà äîïîìîãà îíêîõâîðèì — öå íàéâàæëèâ³øèé åòàï
ó ïðîöåñ³ îäóæàííÿ.
Æ³íêàì äóæå âàæëèâî ìàòè
ïîçèòèâí³ óñòàíîâêè íà çáåðå-

æåííÿ âëàñíîãî çäîðîâ'ÿ.
Ç òî÷êè çîðó ïñèõîëîã³¿ îäí³ºþ
ç ïðè÷èí ðàêó ìîæíà ââàæàòè íàÿâí³ñòü ãëèáîêî¿ äóøåâíî¿ ðàíè,
ñòàðî¿ îáðàçè, ïîòàºìíî¿, ïðèõîâàíî¿ â³ä âñ³õ òàºìíèö³ àáî ãîðÿ,
ÿê³ íå äàþòü ñïîêîþ, áóêâàëüíî
ç'¿äàþòü çñåðåäèíè.
Òàêîæ âàæëèâîþ ïðè÷èíîþ
ðàêó ìîëî÷íî¿ çàëîçè ìîæíà
ââàæàòè çáåðåæåííÿ ïî÷óòòÿ
íåíàâèñò³, âîðîæîñò³, îñîáëèâî
äî îñ³á ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³.
Ïñèõîëîãè ðîçð³çíÿþòü äî ÷îòèðüîõ ïåðåëîìíèõ ìîìåíò³â ó æèòò³
æ³íêè ç ðàêîì ìîëî÷íî¿ çàëîçè.
² êîæåí åòàï âèìàãàº îñîáëèâî¿
ìåòîäèêè ðîáîòè ç ïàö³ºíòêîþ.

Ïñèõîòåðàïåâòè ³ îíêîïñèõîëîãè
ñïåö³àë³çóþòüñÿ íà òàê³é ³íäèâ³äóàëüí³é äîïîìîç³. Â öåé ïåð³îä
ñï³ëüíèêàìè â ë³êóâàíí³, êð³ì
ïðîôåñ³éíî¿ ìåäè÷íî¿ êîìàíäè,

ñòàþòü áëèçüê³ ³ ð³äí³ ëþäè, ÿê³
ðàçîì ç äîñâ³ä÷åíèì ïñèõîëîãîì
äîïîìàãàþòü ïðîéòè âñ³ åòàïè
ë³êóâàííÿ, ïîâ³ðèâøè â øâèäøå
îäóæàííÿ ³ ïîçèòèâí³ íàñë³äêè.

Коментар експерта
НАТАЛІЯ КОЗАК,
ПСИХОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ:

– Коли людина
не в змозі в даний момент реалізувати або заявити про свою
потребу, її тіло робить це за неї.
Спочатку з’являється симптом,
який намагається привернути
увагу людини до того, що щось
відбувається не так. І в цьому моменті, при кваліфікованій допомозі, можливо допомогти людині
з’ясувати, що за цим симптомом
приховується, яка потреба, і як її
можна реалізувати без шкоди для

здоров’я. Якщо не звертати уваги
на симптом, він з часом перетворюється на хворобу.
Психосоматичним аспектом раку
молочних залоз можуть бути різні
причини: постійні звинувачення
та образи в адресу жінки, стрес
та відчуття вини за те, що чоловік
не любить або зраджує.
Існує теорія про те, що патологія
лівої частини молочних залоз говорить про те, що, можливо, це
не виражена образа на батька,
який не дав достатньої любові, або, взагалі, хотів хлопчика,
співчуття до матері, яку не любив батько, або образи на свого
чоловіка. А права частина — про

відсутність любові з материнської
сторони або складні стосунки з
матір’ю.
Інколи причиною раку молочних
залоз може бути заперечення кохання та своєї жіночності в цілому,
свідома відмова від чоловіків та їх
допомоги і підтримки, обезцінювання ролі чоловіка в житті жінки.
Або навпаки заздрість до інших
жінок в тому, що їх кохають.
Але однозначно назвати причини
без консультації з психотерапевтом не можливо. Кожна ситуація
абсолютно індивідуальна. І її необхідно ретельно досліджувати
перед тим, щоб дістатися до істинної причини вашої хвороби.

500675

500676

500677

501026
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ЧИ ПОТРІБНА БУДЕ
ТРЕТЯ ДОЗА
Вакцинація  Дослідження
показують, що ефективність вакцин
з часом зменшується. А у світі
все частіше говорять про третю,
бустерну дозу вакцини. Деякі
країни вже навіть вакцинують нею
всіх охочих. Що відомо наразі
про бустерну вакцинацію? Чи
обговорюють такий розвиток подій
у Вінниці та яка офіційна позиція
МОЗ з цього приводу?
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Ïî÷í³ìî ç âèçíà÷åííÿ áóñòåðíî¿ âàêöèíè. Öå äîäàòêîâà
äîçà âàêöèíè, ÿêà ïîêëèêàíà ïîêðàùèòè ä³þ ïîïåðåäí³õ. Òàêà
òåõíîëîã³ÿ íå íîâà, áóñòåðí³
âàêöèíè âèêîðèñòîâóþòü ïðîòè
³íøèõ ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü,
äî ïðèêëàäó, äèôòåð³¿ òà ïðàâöÿ.
Íàðàç³ ç-ïîíàä 1,5 ì³ëüéîíà
æèòåë³â Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ äâîìà äîçàìè ïðîòè êîðîíàâ³ðóñó
âàêöèíóâàëîñÿ ëèøå 242 òèñÿ÷³. Áàãàòüîõ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ
äðóãî¿ äîçè âàêöèíè ïî÷èíàº
ö³êàâèòè: à ùî äàë³? ×è òðåáà
íàì, îòðèìàâøè äâà ùåïëåííÿ
ïðîòè êîðîíàâ³ðóñó, âæå ñòàâàòè
â ÷åðãó çà òðåò³ì?
À é ñïðàâä³, êîâ³ä-ñåðòèô³êàò
ä³º ëèøå ð³ê, à ñâ³òîâ³ íîâèíè
âñå ãîâîðÿòü ïðî ²çðà¿ëü, äå
òðåòüîþ äîçîþ âàêöèíóþòü âñ³õ
îõî÷èõ â³ä 12 ðîê³â.
МОЗ — У РОЗДУМАХ
Ó ³íòåðâ’þ ôîíäó ÎÎÍ —
ÞÍ²ÑÅÔ, îïóáë³êîâàíîìó
ó ôåéñáóö³, ìè ä³çíàëèñÿ ïîçèö³þ ç öüîãî ïðèâîäó ãîëîâíîãî
äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ
Óêðà¿íè ²ãîðÿ Êóç³íà.
— Çàðàç ìè íå áà÷èëè æîäíîãî
ðåçóëüòàòó íàóêîâèõ äîñë³äæåíü,
ÿêå á êàçàëî, ùî ââåäåííÿ áóñòåðíî¿ äîçè º ñóòòºâîþ ïåðåâàãîþ äëÿ çàãàëüíîãî íàñåëåííÿ.
ª òî÷êîâ³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå,
ùî ââåäåííÿ áóñòåðíèõ äîç ìîæå
áóòè êîðèñíèì äëÿ ëþäåé, ÿê³
ìàþòü ïðîáëåìè ç ³ìóí³òåòîì.
Ïî ñóò³, öå º ðåêîìåíäàö³ºþ,
ÿêó ìè áóäåìî ùå ðîçãëÿäàòè, —
êàæå ²ãîð Êóç³í.
Çà éîãî ñëîâàìè, âèêîðèñòàííÿ òðåòüî¿ äîçè ìàñîâî — ó ÌÎÇ
ïîêè íå ïëàíóþòü.
— Ìè áóäåìî ãîòîâ³ ðîçãëÿäàòè ïèòàííÿ áóñòåðíî¿ äîçè, ëèøå
çà óìîâè äîêàçîâèõ äàíèõ ïðî
¿¿ åôåêòèâí³ñòü, — êàæå ñàíë³êàð. — Ñêîð³ø çà âñå öå ïèòàííÿ
áóäå ðîçãëÿäàòèñÿ íå ñòîñîâíî

Вакцинація — шанс подолати
пандемію. Двома дозами робили
щеплення менше 20% українців

óñ³õ ãðîìàäÿí, à ëèøå äëÿ ïðåäñòàâíèê³â ãðóï ðèçèêó. Â³äáóäåòüñÿ îáãîâîðåííÿ íå ðàí³øå,
í³æ ó ëèñòîïàä³.
ЩО ПРО ЦЕ КАЖУТЬ
У ВІННИЦІ?
×è îáãîâîðþþòü áóñòåðíó äîçó
ó Â³ííèö³? Ùîá ä³çíàòèñÿ öå, çàòåëåôîíóâàëè äî çàñòóïíèö³ äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ ÎÄÀ ³
ðåã³îíàëüíî¿ êîîðäèíàòîðêè ç
îðãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ âàêöèíàö³¿ Òåòÿíè Áîíäàðåíêî.
— Åôåêòèâí³ñòü âàêöèíè â³äïðàöüîâàíà â êë³í³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ. Òàê, ó çâ‘ÿçêó ç â³ðóñîì
«Äåëüòà» äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü
çìåíøåííÿ åôåêòèâíîñò³ âàêöèíè, â ìåæàõ 10%, — êàæå Òåòÿíà Áîíäàðåíêî. — Ïðîòå ïðî

Ïîêè ó ÌÎÇ ÷åêàþòü
ðåçóëüòàò³â íàóêîâèõ
äîñë³äæåíü — íàì
áóñòåðíîþ äîçîþ
âàêöèíè ìîæíà íå
ïåðåéìàòèñÿ
áóñòåðíó äîçó í³÷îãî êîíêðåòíîãî íå ìîæó ñêàçàòè, áóäóòü ð³øåííÿ ÌÎÇ, ³ áóäåìî ãîâîðèòè.
Òàêîæ ìè çàòåëåôîíóâàëè
â ÌÎÇ, ùîá ä³çíàòèñÿ, ÿêó ³íôîðìàö³þ âîíè íàäàþòü ïåðåñ³÷íèì óêðà¿íöÿì, ùî ö³êàâëÿòüñÿ
öèì ïèòàííÿì.
— Ïîêè º ³íôîðìàö³ÿ ùîäî
òåðì³íó êîâ³äíèõ ñåðòèô³êàò³â —
îäèí ð³ê. Ïîò³ì ïîòð³áíî áóäå
ùå ðàç ïðîõîäèòè ïîâíèé êóðñ
âàêöèíàö³¿, ùîá îòðèìàòè íîâå
ñâ³äîöòâî. Ïðî òðåòþ äîçó ïîêè
í³÷îãî íå éäåòüñÿ, — â³äïîâ³ëè
íàì íà ãàðÿ÷³é ë³í³¿ ì³í³ñòåðñòâà.
Äîäàìî, ùî, çà ñëîâàìè ë³êàð³â, ùåïëåííÿ — öå ºäèíèé ïðàâèëüíèé øëÿõ ïîäîëàòè êîðîíàâ³ðóñ. Òàêîæ íå âàðòî çàáóâàòè
ïðî åëåìåíòàðí³ ðå÷³: íîñ³ííÿ
çàõèñíèõ ìàñîê, ðåãóëÿðíå ìèòòÿ
ðóê, îáìåæåíå êîíòàêòóâàííÿ ç

³íøèìè, ïîâíîö³ííå õàð÷óâàííÿ,
íîðìàëüíèé ñïîñ³á æèòòÿ.
ЩО РЕКОМЕНДУЮТЬ У ВООЗ?
ßê ïåðåäàº The New York
Times, Âñåñâ³òíÿ îðãàí³çàö³ÿ
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ðåêîìåíäóâàëà
ëþäÿì ç îñëàáëåíèì ³ìóí³òåòîì
îòðèìàòè òðåòþ, áóñòåðíó äîçó
âàêöèíè ïðîòè COVID-19.
Ó ÂÎÎÇ ðåêîìåíäóþòü áóñòåðíó äîçó äëÿ: ñòàðøèõ 60-òè
òà ëþäÿì ç ³ìóíîäåô³öèòîì,
òîáòî îíêîîäóæóþ÷èì, îñîáàì ç
Â²Ë/ÑÍ²Ä, ëþäÿì ç òðàíñïëàíòîâàíèìè îðãàíàìè.
Âîäíî÷àñ êîì³òåò ÂÎÎÇ
íå ï³äòðèìóº ìàñîâó âàêöèíàö³þ òðåòüîþ äîçîþ, ïîêè ó äåÿêèõ êðà¿íàõ íåìàº ìîæëèâîñò³
âàêöèíóâàòè ïåðøèìè äâîìà
äîçàìè.
СВІТОВИЙ ДОСВІД
Ïåðøèìè ³í³ö³àòèâó áóñòåðíî¿
âàêöèíàö³¿ çàïðîâàäèëè â ²çðà¿ë³. Ïîêàçíèêè âàêöèíàö³¿
ó êðà¿í³ — îäí³ ç íàéêðàùèõ.
ßê ò³ëüêè âë³òêó ê³ëüê³ñòü ³íô³êîâàíèõ ïî÷àëà çðîñòàòè ÷åðåç
øòàì «Äåëüòà», óðÿä çàïðîâàäèâ
áóñòåðíó âàêöèíàö³þ.
— Íà îñíîâ³ äàíèõ, ÿê³ ìè
îòðèìóºìî, ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî áóñòåðíà äîçà äóæå åôåêòèâíà, — êîìåíòóº â ³íòåðâ'þ
ôîíäó ÎÎÍ ïðîôåñîð Øêîëè
ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ'ÿ óí³âåðñèòåòó Õàéôè, ùî â ²çðà¿ë³,
Ìàíôðåä Ãð³í. — ßêèé ìàº áóòè
³íòåðâàë ì³æ äðóãîþ ³ òðåòüîþ
äîçîþ? Íåìàº ìàêñèìàëüíî ïðîì³æêó ÷àñó. Ì³í³ìàëüíèé — â³ä
øåñòè äî âîñüìè ì³ñÿö³â ï³ñëÿ
äðóãî¿ äîçè. Îäíàê, ÿêùî âè òðîõè çàòðèìàºòå, òî âîíî íå ñèëüíî
âïëèâàº íà ðåçóëüòàò.
Âàêöèíàö³þ òðåòüîþ äîçîþ
çàïðîâàäèëè òàêîæ ó ÑØÀ òà
äåÿêèõ êðà¿íàõ ªâðîïè: Í³ìå÷÷èí³, Áåëüã³¿, Ôðàíö³¿, Óãîðùèí³
òà Ëèòâ³. Á³ëüø³ñòü ç íèõ âàêöèíóþòü áóñòåðíîþ äîçîþ ëèøå
ë³òí³õ ëþäåé ³ òèõ, ó êîãî îñëàáëåíèé ³ìóí³òåò.

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
Діагностика та лікування
захворювань молочної залози
Молочна залоза - це не лише
орган, який годує та захищає
нас з перших годин життя, також це важлива частина жіночої привабливості і впевненості
в собі. У МЦ Альтамедика, завдяки наявності спеціалізованого мамологічного напрямку,
займаються лікуванням усіх
видів захворювань молочної
залози, від звичайного дискомфорту до злоякісних пухлин. У
одній команді працюють фахівці усіх спеціальностей, працює
повноцінне стаціонарне відділення з операційним та реанімаційним блоком. Виконуються такі оперативні втручання,
як: видалення доброякісних та
злоякісних пухлин, онкопластична хірургія з використанням
власних тканин, біопсія вартових лімфатичних вузлів, реконструкція молочної залози та сосково-ареолярного комплексу,
естетична хірургія (збільшення/
зменшення молочних залоз,
корекція асиметрії), встановлення венозних порт-систем
для проведення хіміотерапії.
АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ:
 відділення інтенсивної
терапії,
 сучасне обладнання,
 безболісний післяопераційний період,
цілодобовий нагляд лікаря
анестезіолога - реаніматолога.

ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ
БЛОК:
 палати амбулаторної хіміотерапії,
 призначення терапії за
американськими та європейськими рекомендаціями,
 якісні ліки від офіційних
представників,
 лікарський супровід під
час лікування.
РЕАБІЛІТАЦІЯ:
 фізіотерапія,
 корекція дієти,
 безкоштовна програма
видачі екзопротезів молочної залози,
 пресотерапія,
 лімфодренажний та вакуумний масаж,
 психологічна підтримка.
Лікування захворювань молочної залози - це злагоджена робота колективу нашого
центру.
Звертайтеся до професіоналів та залишайтеся здоровими!

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

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
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«МИ ЛІЗЛИ, НАЧЕ СКЕЛЕЛАЗИ…»
ПЕРШИЙ ПЛЕНЕР В ПЕЧЕРАХ
Місце для подорожі  Незвичайне
місце для пленеру обрали художники —
печерний храм на березі Дністра,
що в селі Оксанівка Ямпільської
громади. Їхні картини стали першими
зображеннями на полотні печерного
храму за багато десятків років
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Çàðàäè ÷óäîâèõ
êðàºâèä³â, òðåáà
áóëî âèêàðàáêàòèñÿ êðóòîþ ñòåæèíîþ äî ïå÷åð ó Äí³ñòðîâèõ
âàïíÿêîâèõ ñêåëÿõ. Îäíà ç ïå÷åð
º çàëèøêîì êîëèøíüîãî õðàìó.
¯é íàäàíî ñòàòóñ ïàì’ÿòêè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè 11–17 ñòîë³òòÿ.
Ñòåæêà äî ïå÷åðíîãî õðàìó
êðóòà. Çàòå ÿê³ êðàºâèäè â³äêðèâàþòüñÿ ç âèñîòè! Î÷åé
íå â³ä³ðâàòè.
Ïàãîðáè, âêðèò³ äåðåâàìè,
óæå ðîçïèñàëà îñ³íü. Ó íå¿ ñâî¿
ôàðáè. Âîíè çì³íþâàëèñÿ ó â³äáëèñêàõ ñîíöÿ. «Ãðàëè» â³äò³íêàìè áàðâ…
Âèêëàäà÷ Â³ííèöüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Íàòàëÿ Âóñèê ïðè¿õàëà ç³ ñâî¿ìè
ñòóäåíòàìè, ÿê³ îïàíîâóþòü
ñïåö³àëüí³ñòü «Îáðàçîòâîð÷å, äåêîðàòèâíå ìèñòåöòâî òà
ðåñòàâðàö³ÿ». Äëÿ íèõ öå áóëî
ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ ç³ ñòâîðåííÿ
åòþäó ç íàòóðè óïðîäîâæ îäíîãî
ñåàíñó. Òàêà íàçâà çàíÿòòÿ.
Ðàçîì ç íèìè ïðàöþâàëè õóäîæíèö³ Ë³ëÿ Ãóäçü, Òåòÿíà Ïîïë³íñüêà…
Æîäåí ç ó÷àñíèê³â íå ñòðèìóâàâ çàõîïëåííÿ! Ãîâîðèëè, ùî

åíåðãåòèêà ó öüîìó ì³ñö³ íåçâè÷àéíà. Òà ùå é ïîãîäà íå ï³äâåëà. Ó ïîâ³òð³ ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè ñèâ³ ñòðóíè áàáèíîãî ë³òà,
âíèçó âèáëèñêóâàëî äçåðêàëî òå÷³¿ Äí³ñòðà. Íàä ãîëîâîþ òàêà
ãîëóá³íü íåáà — àæ î÷³ âáèðàº.
— Çáåðåãòè îöþ íåéìîâ³ðíó
êðàñó íà ïîëîòíàõ, ïîêàçàòè ¿¿
ì³ñöåâèì ìåøêàíöÿì ñåëà, ïîøèðèòè äëÿ ³íøèõ — òàêèì áóâ
íàø çàäóì, êîëè îðãàí³çîâóâàëè
ïëåíåð, — ðîçïîâ³ëà RIA îäíà ç
îðãàí³çàòîð³â ïëåíåðó, êåð³âíèê
ÃÎ «ßìï³ëüùèíà Òóðèñòè÷íà»
Ìèðîñëàâà Ìàð÷åíêî. — Ñïîä³âàºìîñÿ, â³í ñòàíå òðàäèö³éíèì.
Â³ðèìî, ùî õóäîæíèêè é íàäàë³
âèÿâëÿòèìóòü áàæàííÿ ïîïðàöþâàòè ó òàêîìó ñàêðàëüíîìó
ì³ñö³. Öå ïåðøà ñïðîáà ïðèâåðíóòè óâàãó ìèòö³â äî íàøî¿
ïàì’ÿòêè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
11–17 ñòîë³òòÿ. Ïëåíåð ùå é
äîäàâ ñåëó òóðèñòè÷íî¿ ïðèâàáëèâîñò³.
Ïåðåä òèì, ÿê çàïðîñèòè ìèòö³â â Îêñàí³âêó, îðãàí³çàòîðè
ö³êàâèëèñÿ, ÷è çíàþòü âîíè
ïðî ³ñíóþ÷³ íèí³ êàðòèíè ³ç
çîáðàæåííÿì ïå÷åðíîãî õðàìó
ó öüîìó ñåë³? Çàïèòóâàëè ó ð³çíèõ ìèòö³â, ç ð³çíèõ ì³ñò. Í³õòî
íå ñêàçàâ, ùî éîìó â³äîìî ïðî
òàê³ ïîëîòíà. Îòîæ, ó÷àñíèêè íèí³øíüîãî ïëåíåðó ñòàëè

Осінь розписала на свій смак пагорби Дністра. Художники намагаються відтворити цю красу
та тисячолітній скельний монастир
ïåðøèìè, õòî ïîêàçàâ êðàñó íàâêîëèøí³õ ì³ñöü ³ ¿¿ ñàêðàëüíó
ñâÿòèíþ — êîëèøí³é ïå÷åðíèé
õðàì ó ñêåëÿõ íà áåðåç³ Äí³ñòðà.
Äî ðå÷³, õóäîæíèêè îäíèìè
ç ïåðøèõ ï³äí³ìàëèñÿ äî ïå÷åð

ïî ùîéíî îáëàøòîâàí³é ÷àñòèí³
êðó÷³.
Çà ñëîâàìè Ìèðîñëàâè Ìàð÷åíêî, íà ïîíàä ïîëîâèíè
ñòåæêè óæå ïðîêëàäåíî ñõ³äö³,
âñòàíîâëåíî ïîðó÷í³. Ìîæíà

éòè, íå áîÿ÷èñü ïîñêîâçíóòèñÿ
³ ç³ðâàòèñÿ äîíèçó, ÿê öå áóëî
ðàí³øå. Ðàçþ÷à â³äì³íí³ñòü ì³æ
óæå îáëàøòîâàíîþ ÷àñòèíîþ ³
ò³ºþ, äå ùå òðåáà âèêîíàòè ðîáîòè.

Приїхала туристом і купила хату
Мирослава Марченко уточнила,
що роботи виконані за кошти проекту «Велосипедом по Південному
Поділлю» та внесків доброчинців.
Але вони ще не завершені. ГО «Туристична Ямпільщина» продовжує
збір коштів на краудфандинговій
платформі. Звертаються з проханням до небайдужих підтримати
добру справу. Заодне запрошують в гості в Оксанівку. Обіцяють
цікаву екскурсію.
Крім печер у скелях, покажуть

чарівне місце під назвою «Мохната долина». До речі, давнимдавно у цих печерах жили монахи-рахмани. На згадку про них
встановили великий пам’ятник.
Він знаходиться при в'їзді в село
на трасі Ямпіль — Могилів-Подільський, показує дорогу приїжджим
до Оксанівки.
На березі Дністра є пам’ятний
знак річковим мідіям. Завдяки
їм у голодному 1947-му місцеві
рятувалися від голоду.

Гостей місцеві частують домашніми стравами. Це така у них
традиція. Приймають у світлиці, яку обладнали у приміщенні
колишнього Будинку культури.
Є тут кімнати хостелу. Хто залишиться заночувати, матиме
місце.
Одна з киянок після туристичної
поїздки пригледіла будиночок
і стала його власницею. Тепер
хата знову усміхається світлими
вікнами.
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ІСТОРІЯ ВІННИЧАНИНА, ЯКИЙ
ПРАЦЮЄ ВИБУХОТЕХНІКОМ
Небезпечна професія  Час від
часу ви, мабуть, потрапляєте на новини
про замінування ТРЦ чи якоїсь зі шкіл.
Читаєте інформацію, що це було
псевдозамінування, і вже за кілька
хвилин не згадуєте про цю ситуацію.
А тепер на хвилинку задумайтесь, яка
небезпечна за цим стоїть робота саперів.
Вінницький вибухотехнік відверто
розповів нам про свою професію
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Ãðàíàòè, áîìáè,
ñàìîðîáí³ âèáóõ³âêè, ì³íè ÷àñ³â
ùå ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè òà ³íø³ âèáóõîâ³ áîºïðèïàñè, — âñå öå ðîçì³íîâóþòü âèáóõîòåõí³êè, ðèçèêóþ÷è æèòòÿì.
Îäèí ç òàêèõ ñì³ëèâö³â — ²ãîð
Ï³äë³ñíèé. Éîìó 41 ð³ê ³ â³í ìàéîð ïîë³ö³¿, ñòàðøèé ³íñïåêòîð
ç îñîáëèâèõ äîðó÷åíü â³ää³ëó
âèáóõîòåõí³÷íî¿ ñëóæáè ÃÓÍÏ
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³.
²ãîð Ï³äë³ñíèé âæå ìàéæå äåñÿòü ðîê³â ïðàöþº âèáóõîòåõí³êîì.
— ß âñå æèòòÿ õîò³â ìàòè
ñïðàâó ç â³éñüêîâîþ àòðèáóòèêîþ. Êîëè áóâ ìàëèé, òî ëþáèâ
ãðàòèñÿ ï³ñòîëåòèêàìè, ãðàíàòêàìè. ² òàê ÿ âñå æèòòÿ öèìè
ãðàíàòêàìè òà ï³ñòîëåòèêàìè é
«ãðàþñÿ». Õî÷ ìåí³ âæå çà ñîðîê ðîê³â, àëå, áà÷èòå, ùå ëþáëþ
öå, — êàæå ôàõ³âåöü. — Ó ìåíå
â³äïîâ³äàëüíà ðîáîòà. ß íåñó öþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòü íå ëèøå çà ñåáå,
à é ³íøèõ ëþäåé. Àëå ÿ ëþáëþ
ñâîþ ðîáîòó. ×åñíî.
ПЕРЕРІЗАТИ СИНІЙ ЧИ
ЧЕРВОНИЙ ДРІТ У БОМБІ?
ßêùî âè äèâèëèñÿ ïðèíàéìí³
ê³ëüêà áîéîâèê³â, òî âàì òî÷íî
äîâîäèëîñÿ áà÷èòè ñöåíó, ÿê
ñàïåð ñòî¿òü ïåðåä âèáóõ³âêîþ
³ âèáèðàº, ÿêîãî á öå êîëüîðó

äð³ò éîìó ïåðåð³çàòè. Â³ííèöüêèé
âèáóõîòåõí³ê êàæå, ùî öå äóæå
íàáðèäëèâèé ñòåðåîòèï ïðî ¿õíþ
ðîáîòó.
— Îñíîâíîþ çàäà÷åþ ï³äðîçä³ëó º ïîøóê, âèÿâëåííÿ òà çíåøêîäæåííÿ âèáóõîíåáåçïå÷íèõ
ìàòåð³àë³â. Äî öüîãî âõîäÿòü
ðå÷îâèíè, ð³çí³ ïðåäìåòè, ñàìîðîáí³ âèáóõ³âêè, — ïîÿñíþº
ôàõ³âåöü. — Îáñÿã ðîáîòè âåëèêèé. Âñå, ùî ìàº êðèì³íàëüíó
ñïðÿìîâàí³ñòü, òî äî íàñ. Êð³ì
òîãî, íà íàøèõ ïëå÷àõ îãëÿäè
ìàñîâèõ çàõîä³â òà ì³ñöÿ, êóäè
ïðèáóâàþòü îñîáè, ÿê³ ï³äëÿãàþòü
ðåòåëüí³é îõîðîí³.
Òîáòî, äî ïðèêëàäó, êîëè ó Â³ííèöþ óòîð³ê ïðè¿æäæàâ Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé, òî ï³äðîçä³ë
âèáóõîòåõí³ê³â ïèëüíî îãëÿíóâ
ì³ñöÿ éîãî â³äâ³äèí ïåðåä ïî÷àòêîì îô³ö³éíèõ çàõîä³â.
— Ó íàøîìó ï³äðîçä³ë³ ïðàöþº
äåñÿòü îñ³á ïî øòàáó. Íåùîäàâíî íàøó ÷îëîâ³÷ó îáñòàíîâêó
ïî÷àëà ðîçðÿäæàòè ä³â÷èíà-âèáóõîòåõí³ê. Àëå çàðàç âîíà ó ñïåö³àë³çîâàíîìó öåíòð³ ï³äãîòîâêè
ïðàö³âíèê³â âèáóõîòåõí³÷íèõ ï³äðîçä³ë³â. Áåç ´ðóíòîâíîãî çíàííÿ
òåîð³¿ ó íàø³é ðîáîò³ í³ÿê, — ïðîäîâæóº ²ãîð Ï³äë³ñíèé.
Çà ñëîâàìè âèáóõîòåõí³êà, ó ¿õí³é ðîáîò³ íàäçâè÷àéíî âàæëèâ³
äîâ³ðëèâ³ ñòîñóíêè ó êîëåêòèâ³.
— Ìè çàâæäè ïðàöþºìî âäâîõ,
³ ÿ ìàþ íà 300% äîâ³ðÿòè ñâîºìó
íàïàðíèêó. Â³ä ïðàâèëüíîñò³ éîãî
ðîáîòè çàëåæèòü ìîº æèòòÿ, ³ íà-

âïàêè, — êàæå ñïåö³àë³ñò. — Íàø
êîëåêòèâ, ÿê ñ³ì'ÿ. Äîâ³ðà ó íàñ
ìàº áóòè íà ï³äñâ³äîìîìó ð³âí³
òåæ. Öüîãî âèìàãàº ðîáîòà.
ВСІ ВИКЛИКИ — БОЙОВІ
Çà ñëîâàìè ²ãîðÿ Ï³äë³ñíîãî,
äëÿ âèáóõîòåõí³ê³â êîæåí âèêëèê
íàéíåáåçïå÷í³øèé.
— Äî êîæíîãî âèäó âèêëèê³â
ìè ñòàâèìîñÿ, ÿê äî áîéîâèõ.
×è âîíè àíîí³ìí³, ÷è â³äîì³, ÷è
áîéîâ³, — êàæå ÷îëîâ³ê. — Òðåáà
äîòðèìóâàòèñÿ âñ³õ ì³ð áåçïåêè,
âñ³õ àëãîðèòì³â ä³é ³ âèêîíóâàòè
ñâîþ ðîáîòó ðåòåëüíî.
ßê ïîÿñíþº ïðàâîîõîðîíåöü,
ó íèõ º ñïåöêîñòþìè, àëå îäÿãàþòü ¿õ íå ÷àñòî. Ñïåöêîñòþì
îäÿãàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî, êîëè
º îá'ºêò, ÿêèé ìàº äèñòàíö³éíèé
äàò÷èê ö³ë³ ÷è ðàä³îêåðîâàíèé.
Òîáòî, êîëè éîãî ìîæóòü ï³ä³-

«Ìè çàâæäè ïðàöþºìî
âäâîõ, ³ ÿ ìàþ íà
300% äîâ³ðÿòè
ñâîºìó íàïàðíèêó.
Â³ä ïðàâèëüíîñò³ éîãî
ðîáîòè çàëåæèòü ìîº
æèòòÿ, ³ íàâïàêè»
ðâàòè ç â³äñòàí³. Àáî º îá'ºêò,
ÿêèé íàäçâè÷àéíî íåáåçïå÷íèé.
Â îñíîâíîìó âîíè ïðàöþþòü
ó çàñîáàõ ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó: áðîíåæèëåòè, øîëîìè ç
áðîíåñêëîì.
— ßêèé àëãîðèòì ä³é? Áóäüÿêå àíîí³ìíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî
çàãðîçó âèáóõó íàñàìïåðåä âèêëèêàº åâàêóàö³þ, — ðîçïîâ³äàº
âèáóõîòåõí³ê. — ßêùî íàì â³äîìèé ÷àñ «X», òîáòî, êîëè çëîâìèñíèêè êàæóòü, ùî î 12.00,
íàïðèêëàä, áóäå âèáóõ. Òîä³ ìè
ìàºìî ïðîâåñòè ðîáîòó çà 15 õâèëèí äî âèçíà÷åíîãî ÷àñó.
ßêùî çà öåé ÷àñ í³÷îãî íå âäàëîñÿ âèÿâèòè, òî âèáóõîòåõí³êè
òåæ ïîêèäàþòü íåáåçïå÷íó òåðèòîð³þ ³ ÷åêàþòü íàäõîäæåííÿ
öüîãî ÷àñó. ßêùî ÷åðåç 30 õâèëèí í³÷îãî íå â³äáóëîñÿ, òî âîíè
çíîâó îãëÿäàþòü ïðèì³ùåííÿ.
Äàë³ — ñêëàäàþòü â³äïîâ³äí³

У роботі допомагають роботи та собаки
Нині в арсеналі колективу вибухотехніків Вінниці є помічники:
кінологічні собаки та гаджети.
Є навіть один роботокомплекс,
таких в Україні менше десятка.
— Ці роботи виконують велику
функцію. Бо ти не йдеш з маніпулятором ручним, умовно кажучи, такою палицею з затискачем,
і не береш об'єкт для того, щоб
перенести. А ти сидиш у машині і на комп'ютері їдеш цим ро-

ботом, який захоплює об'єкт та
переносить його у безпечне місце, наприклад, вибухозахисний
контейнер, — пояснює спеціаліст.
Цей робот навіть одного разу
врятував життя колеги Ігоря. Це
було в Одесі.
— У хлопців не було робота і ми
їм на певний час позичили свого.
При виконанні однієї із задач цей
пристрій вибухнув, а на його місці
міг би бути працівник поліції, —

розказує чоловік. — Цей робот
зроблений з міцних металевих
сплавів, йому нічого не сталося.
Крім того, пояснює вибухотехнік, у них налагоджена плідна
співпраця з кінологічним центром. Каже, там є чотири фахові
собаки, які гарно працюють.
— Мені до пенсії один рік, але
я не збираюся звідси йти. Хочу
працювати і ділитися досвідом
з молодими. Тут мій другий дім.

Ігору Підлісному 41 рік. «До пенсії один рік, але я хочу
працювати, ділитися досвідом з молодими», – каже він
äîêóìåíòè, ùîá ïîðóøèòè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ.
Ïîë³öåéñüê³-âèáóõîòåõí³êè
ïðàöþþòü ò³ëüêè ç òèì, ùî ìàº
êðèì³íàëüíó ñïðÿìîâàí³ñòü.
Äî ïðèêëàäó, ÿêùî òðàêòîðèñò
â ïîë³ çíàéøîâ ì³íó, òî ¿¿ çíåøêîäæåííÿì çàéìàþòüñÿ ïðàö³âíèêè ÄÑÍÑ. À ÿêùî öåé òðàêòîðèñò çàáðàâ öþ ì³íó ñîá³ äîäîìó
â ãàðàæ, òî ïðè¿æäæàº ï³äðîçä³ë,
äå ïðàöþº ²ãîð Ï³äë³ñíèé.
ВАЖЛИВЕ ПРАВИЛЬНЕ
НАЛАШТУВАННЯ
— Ïàì'ÿòàþ, ÿê ó Æìåðèíö³ íà âîêçàë³ âèÿâèëè ãðàíàòó.
Òàêèõ âèïàäê³â ó Â³ííèö³ çà ÷àñ
ìîº¿ ðîáîòè áóëî 2–3. Âñ³ ³íø³,
íà ùàñòÿ, íåï³äòâåðäæåí³, —
êàæå ôàõ³âåöü. — Ïåðåä âè¿çäîì
ÿ ùîðàçó íàëàøòîâóþñÿ íà ðîáîòó. Ñòàðàþñÿ â³äêëþ÷àòèñÿ â³ä
âñüîãî ³íøîãî. Ìåíå, íàïðèêëàä,
íå ö³êàâèòü, ùî òàì â ìåíå âäîìà
÷è çàïëàòèâ ÿ çà ñâ³òëî. ß êîíöåíòðóþñÿ íà ïðèñòðî¿. Çàéâ³
äóìêè çàâàæàþòü.
Çà ñëîâàìè ïðàâîîõîðîíöÿ, â³í
ñòàâèòüñÿ äî ñâîº¿ ðîáîòè ç ïîçèòèâîì. Ãîâîðèòü, ÿêáè â³í «âàíòàæèâñÿ» óñ³ì ç ÷èì ìàº ñïðàâó,
òî íå âèòðèìàº íåðâîâà ñèñòåìà.
— ß ñòàâëþñÿ äî âèáóõ³âêè,
óìîâíî êàæó÷è, ÿê äî äóõîâíî¿
³ñòîòè. ß ìîæó ç íåþ çàãîâîðèòè:
«Ðîçêàæè ìåí³, ùî òè òàì, ÿê
òè? Àãà, òè òàê çðîáëåíà. Õî÷åø
âèáóõíóòè, à ÿ òîá³ íå äàì», —
ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê. — Çâ³ñíî,
íå çàâæäè òàê â³äáóâàºòüñÿ. ßêùî
öå «áàíàëüíà» ãðàíàòà, êîëè âñå
çðîçóì³ëî, òî ÿ øâèäêî âèêîíóþ
ðîáîòó. À ÿêùî ùîñü ö³êàâå, ùî
íå òðàïëÿëîñü ðàí³øå, òî ÿ ñòàðàþñÿ âèâ÷èòè îá'ºêò, à ïîò³ì ïðàöþâàòè. Ó êîæíîãî, çâ³ñíî, ñâ³é
ï³äõ³ä íàëàøòóâàííÿ íà ðîáîòó.
ВСІ БОЯТЬСЯ, І Я ТЕЖ
— ×è ñòðàøíî? Íó, çâ³ñíî,
ñòðàøíî. Íå áîÿòüñÿ ò³ëüêè ìåðò-

â³ é ëþäè, ùî â³äñòàëè ó ðîçâèòêó, — êàæå âèáóõîòåõí³ê. — Ïðèñòðî¿, ç ÿêèìè ÿ ìàþ ñïðàâó,
ì'ÿêî êàæó÷è, äóæå íåïðèºìí³.
Ñòðàøíî çàâæäè. Áóäü-ÿêà ëþäèíà ìàº áîÿòèñÿ, áî âîíà òîä³
çðîáèòü ìåíøå ïîìèëîê.
Íàéáåçïå÷í³øèì º ïîøóê,
êîëè íå çíàºø, äå âèáóõ³âêà
çíàõîäèòüñÿ. Íó ³ ïðè ðîáîò³ âæå áåçïîñåðåäíüî ç ñàìèì
îá'ºêòîì — íåáåçïåêà º.
— Îñîáëèâî ñòðàøíî, êîëè ãèíóòü ä³òè àáî íåâèíí³ ëþäè. Áóâ
âèïàäîê ó 2017 ðîö³, êîëè äâîº
ìàëåíüêèõ õëîï÷èê³â ó Ëèïîâö³
çíàéøëè íà ïîë³ àðòèëåð³éñüêèé
âèáóõîâèé ñíàðÿä. Ïî÷àëè ñòóêàòè é â³í âèáóõíóâ. Õëîï÷èêè çàãèíóëè, — ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê. —
Ìè ÷àñòî ¿çäèìî ç ³íôîðìàòèâíèìè çàíÿòòÿìè äëÿ ä³òîê. Âë³òêó
ó äèòÿ÷³ òàáîðè, áàçè â³äïî÷èíêó,
à â ³íøèé ÷àñ — ó øêîëè.
ßê êàæå ²ãîð Ï³äë³ñíèé,
íà ñõîä³ íàøî¿ êðà¿íè êîæåí
êðîê º íåáåçïå÷íèì.
— ß áóâ äâ³ ðîòàö³¿,
ó 2016 â ÀÒÎ òà ó 2018 —
â ÎÎÑ. Äâà ðàçè ó Ëóãàíñüê³é îáëàñò³. Ïðèõîäèëîñÿ ðîáîòè áàãàòî
âèêîíóâàòè. Ó 2016-ìó ðîö³ áóëî
áëèçüêî 20 âè¿çä³â, à ó 2018–222.
Òîáòî, â ñåðåäíüîìó, äâà ðàçè
â äåíü, — êàæå ÷îëîâ³ê. — Ïðèãàäóþ, ÿê â Ñòàíèö³ Ëóãàíñüê³é
ìè ïðàöþâàëè, ³ òàì ï³ä³ðâàëàñÿ
á³ëÿ çàë³çíè÷íî¿ ñòàíö³¿ öèâ³ëüíà
ëþäèíà. Äîâîäèëîñÿ òàì ïðàöþâàòè, îãëÿäàòè ò³ëî, îáñòåæóâàòè
îáñòàíîâêó. Áóëî ñòðàøíî, ùî
ùå áóäóòü «ñþðïðèçè», íà ÿê³
íå õîò³ëîñÿ á íàòêíóòèñÿ.
Áóäü-òî â ÎÎÑ ÷è ó Â³ííèö³
íàéâàæ÷å, êàæå, ïðàöþâàòè ç
ñàìîðîáíèìè âèáóõîâèìè ïðèñòðîÿìè. Àäæå, ÿê â³í ôóíêö³îíóº çíàº ëèøå òîé, õòî éîãî
ìàéñòðóâàâ. Äëÿ òîãî, ùîá âè¿æäæàòè íà òàê³ âèêëèêè, ïîòð³áíî ìàòè â³äïîâ³äíèé ñåðòèô³êàò
âèñîêîãî ð³âíÿ.
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У ШКОЛІ, ДЕ ГОТУЮТЬ
ЧЕМПІОНІВ, НЕМА ТУАЛЕТУ
Веслування  На тренування
запрошують юнаків і дівчат віком від
десяти років. Вони мають вміти плавати і
переносити 12-кілограмовий човен
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Â³ííèöüê³ âåñëóâàëüíèêè âîñåíè ³ âçèìêó íå â³äïî÷èâàþòü.
×èì ñàìå âîíè çàéìàþòüñÿ ³
÷îìó äîñ³ ó ñïîðòøêîë³ ³ìåí³
Þë³¿ Ðÿá÷èíñüêî¿ íåìàº òóàëåòó
äëÿ ñïîðòñìåí³â, ðîçïîâ³â ñòàðøèé òðåíåð-âèêëàäà÷ öüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, çàñëóæåíèé
òðåíåð Óêðà¿íè Ñåðã³é Áóòåíêî.
БЕЗКОШТОВНІ ТРЕНУВАННЯ
ТА ІНВЕНТАР
Ó îñòàíí³ ðîêè â³ííèöüêà
âåñëóâàëüíà øêîëà ñòàá³ëüíî
óòðèìóº âèñîêèé ð³âåíü. Ïðèì³ðîì, ¿¿ âèõîâàíêà Ñâ³òëàíà
Ðèìêåâè÷ ïîñ³ëà ÷åòâåðòå ì³ñöå íà ïîïåðåäí³õ Îë³ìï³éñüêèõ
³ãðàõ. Òðåíóâàòèñÿ â îáëàñí³é
ñïåö³àë³çîâàí³é äèòÿ÷î-þíàöüê³é
ñïîðòèâí³é øêîë³ îë³ìï³éñüêîãî
ðåçåðâó ç âåñëóâàííÿ ³ìåí³ Þë³¿
Ðÿá÷èíñüêî¿ (ÎÑÄÞÑØÎÐ)
ìîæíà ëèøå äî 23-õ ðîê³â. Äàë³
ïðîâ³äí³ ñïîðòñìåíè ïåðåõîäÿòü äî îáëàñíî¿ Øêîëè âèùî¿
ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³. Òàì,
ïðèì³ðîì, íàâ÷àºòüñÿ íàéñèëüí³øèé íà ñüîãîäí³ â³ííèöüêèé

âåñëóâàëüíèê Äàíèëî Äàíèëåíêî, ïðèçåð íèçêè ºâðîïåéñüêèõ
³ ñâ³òîâèõ ÷åìï³îíàò³â.
Íà íàâ÷àííÿ ïðèéìàþòüñÿ
ä³òè 10–11 ðîê³â. Áàæàíî, ùîá
âîíè âæå âì³ëè ïëàâàòè.
— ª ùå äîäàòêîâà âèìîãà.
Ïî÷àòê³âö³ ìàþòü ï³äí³ìàòè ³
ñàìîñò³éíî äîíîñèòè äî ð³êè
12-ê³ëîãðàìîâèé ÷îâåí. Ñàìå
òîìó ä³òåé ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî
â³êó ìè ìàéæå íå ïðèéìàºìî.
Õî÷à, áóâàº, âñå æ áåðåìî äèòèíó, ÿêùî âîíà äîáðå ô³çè÷íî
ðîçâèíåíà, — ðîçêàçàâ Áóòåíêî.
Òðåíóâàííÿ ó ñïîðòøêîë³ ³ìåí³
Þë³¿ Ðÿá÷èíñüêî¿ — áåçêîøòîâí³! Áàòüêè ìîæóòü çà áàæàííÿ
ïðèäáàòè äèòèí³ âëàñíèé ñïîðòèâíèé ³íâåíòàð — âåñëî, ÷îâåí
òîùî. Â ³íøîìó âèïàäêó âñå öå
íàäàºòüñÿ þíèì ñïîðòñìåíàì
ó áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ.
ЗАКРИЛИ СЕЗОН, АЛЕ
НА ВОДУ ВИХОДЯТЬ
Õî÷à ñåçîí îô³ö³éíî çàêðèëè,
âñå æ òðåíóâàííÿ âåñëóâàëüíèê³â ó Â³ííèö³ â³äáóâàþòüñÿ ö³ëîð³÷íî. Ùîïðàâäà, íàéìåíøèõ
ñïîðòñìåí³â ó õîëîäíó ïîðó ðîêó

Де займатися
Тренування з веслування на байдарках і каное у Вінниці відбуваються на базі ОСДЮСШОР імені
Юлії Рябчинської (вул. Князів Коріатовичів, 123, тел. 098–554–21–

97 — старший тренер-викладач
Сергій Бутенко) і МДЮСШ № 2
(узвіз Бузький, 33, тел. 0432–673–
686). Також філія ОСДЮСШОР діє
у Джулинці, що біля Бершаді.

КОРОТКО
Чемпіони світу

 Â³ííè÷àíè çäîáóëè ï’ÿòü
çîëîòèõ íàãîðîä íà ñâ³òîâ³é
ïåðøîñò³ ç ïàóåðë³ôòèíãó
ó Õìåëüíèöüêîìó. ×åìï³îíñòâî ñåðåä âåòåðàí³â îòðèìàëè Àíàòîë³é Êîøîëàï,
Þð³é Ðîìàøêàí ³ Â³òàë³é
Âäîâê³í, ñåðåä þíàê³â —
Åðíåñò Âäîâê³í ³ Ìèêèòà
Êîçëîâ.

Швидкі колеса

Кваліфіковані веслувальники на воді — цілий рік. Взимку
тренуються у Сабарові, де Південний Буг ніколи не замерзає
íà ð³êó íå âèïóñêàþòü. Öå äîçâîëåíî ò³ëüêè ðîçðÿäíèêàì, ÿê³
äîáðå òðèìàþòüñÿ íà âîä³. À îñü
ìàéñòðè ñïîðòó âçèìêó çàéìàþòüñÿ íà äèíàì³âñüê³é áàç³ ó Ñàáàðîâ³ — íà ä³ëÿíö³ Ï³âäåííîãî
Áóãó, ÿêà í³êîëè íå çàìåðçàº.
— Ó õîëîäíó ïîðó ðîêó þí³
âèõîâàíö³ çàéìàþòüñÿ çàãàëüíîô³çè÷íîþ ï³äãîòîâêîþ. Íàïðèêëàä, êàòàþòüñÿ íà ëèæàõ
ó Ñàáàðîâ³. Òàêîæ ãðàþòü ó ôóòáîë, òðåíóþòüñÿ ó çàë³ øòàíãè
òîùî, — êàæå Ñåðã³é Áóòåíêî.
Òàêîæ íà áàç³ øêîëè îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó º äâà ñó÷àñíèõ
âåñëóâàëüíèõ òðåíàæåðè, ÿê³
ïðèäáàëà îáëàñíà âëàäà. Âîíè
íåäåøåâ³. Òîìó ¿õ âèêîðèñòîâóþòü ò³ëüêè ìàéñòðè ñïîðòó, íàø³
ç³ðêè âåñëóâàííÿ.
МРІЯ ПРО… ТУАЛЕТ
Íàðàç³ âåñëóâàëüíèêè øêîëè òðåíóþòüñÿ â ñàìîðîáíîìó
ñïîðòçàë³, ÿêèé îáëàøòóâàëè
â àäì³íáóä³âë³. Òàì îá’ºäíàëè
÷îëîâ³÷ó òà æ³íî÷ó ðîçäÿãàëüíþ, à ó ñï³ëüíîìó ïðèì³ùåíí³
(ïëîùåþ â³ñ³ì íà ÷îòèðè ìåòðè) çðîáèëè âëàñíèìè ñèëàìè

ñïîðòçàë. Çðîçóì³ëî, öå çàìàëà
òåðèòîð³ÿ äëÿ òàêèõ çàíÿòü, çâàæàþ÷è íà òå, ùî ó ñïîðòøêîë³
ðåãóëÿðíî çàéìàþòüñÿ áëèçüêî
300 þíàê³â ³ ä³â÷àò.
— Íàøà îñíîâíà ìåòà — ãîòóâàòè îë³ìï³éö³â. Àëå íå âñå çàëåæèòü â³ä òðåíåð³â. Íà ãîëîìó
åíòóç³àçì³ äî ñâ³òîâèõ âåðøèí
ä³ñòàòèñÿ íåìîæëèâî. Ñåðåä
³íøîãî, ÷åêàºìî íà òåðèòîð³¿
ñïîðòøêîëè áóä³âíèöòâà ÷è
õî÷à á ñó÷àñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿
ñïîðòèâíî¿ áàçè — êàæå òðåíåð.
Â çàêðèòîìó ñïîðòêîìïëåêñ³,
ÿêèé ê³ëüêà ðîê³â òîìó ïëàíóâàëè ïîáóäóâàòè íà òåðèòîð³¿ ñïîðòøêîëè, êð³ì ³íøîãî çáèðàëèñÿ
îáëàøòóâàòè òóàëåò.
— Íàðàç³ çàãàëüíîãî òóàëåòó
íà áàç³ íåìàº. Âáèðàëüíÿ º ëèøå
á³ëÿ êàá³íåòó äèðåêòîðà ñïîðòøêîëè. Àëå òóäè ïóñêàþòü ëèøå
ä³â÷àò ³ ä³òåé, óñ³ ³íø³ – á³ãàþòü
«ïî êóùàõ» òîùî. Íà íàø³é áàç³,
ðàçîì ³ç ìî¿ìè âèõîâàíöÿìè,
íåùîäàâíî òðåíóâàëàñÿ îë³ìï³éñüêà ÷åìï³îíêà ²ííà ÎñèïåíêîÐàäîìñüêà. ¯é òàêîæ äîâîäèëîñÿ
ñòèêàòèñÿ ç ö³ºþ ïðîáëåìîþ, —
ñêàðæèòüñÿ Ñåðã³é Áóòåíêî.

 Â³ííè÷àíèí Îëåêñàíäð
Ïðåâàð ïåðåì³ã çà ñóìîþ
äâîõ òóð³â ó ãîíö³ «êð³òåð³óì» íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè
â Îäåñ³. Êîìàíäà íàøî¿
îáëàñò³ ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå â êîìàíäíîìó çàë³êó
íà Êóáêó Óêðà¿íè ó áàãàòîäåíí³é ãîíö³.

Бронза
«патріотів»
 Ô³í³øóâàâ õîêåéíèé
Âñåóêðà¿íñüêèé êóáîê Ëüîäîâîãî êëóáó ñåðåä ä³òåé
äî âîñüìè ðîê³â. Â³ííèöüêèé «Ïàòð³îò» ïîñ³â òðåòº
ì³ñöå. Â³í ïðîâ³â ï’ÿòü ³ãîð,
÷îòèðè ç ÿêèõ âèãðàâ.

Найвлучніші
стрільці
 Çàâåðøèâñÿ ÷åìï³îíàò
îáëàñò³ ç êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè
ñåðåä ñïîðòñìåí³â äî 23-õ
ðîê³â.
Ó ñòàðø³é ãðóï³ ïåðåìîæöÿìè ñòàëè Óëÿíà Ìóñòàôàºâà
³ ßðîñëàâ Ìàíòàê (ñòð³ëüáà ç
ï³ñòîëåòà), Äàð’ÿ Âîëîøèíà
³ Êèðèëî Êîçþê (ãâèíò³âêà).
Випуск №37 (1188)

Задачі-мініатюри на кооперативний мат.
Задача №2744-2747
М. Пархоменко (Вінниця)

(Друкується вперше)

Визначили найкращих спортивних
фотографів Вінниччини
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Ô³í³øóâàâ îáëàñíèé åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó ñïîðòèâíî¿ ôîòîãðàô³¿
2021 ðîêó. Äî ñêëàäó æóð³ âõîäèëè: êåð³âíèê â³ííèöüêîãî ôîòîêëóáó «Îáð³é»
Îëåã Âîëîùóê, â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð
îáëàñíîãî â³ää³ëåííÿ Íàö³îíàëüíîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó Îëåêñàíäð Îë³éíèê,
ñï³âðîá³òíèêè â³ää³ëåííÿ ²ííà Áóãàºâà ³
Ñâ³òëàíà Õíèê³íà, çàñòóïíèê ãîëîâè îáëàñíî¿ ðàäè âåòåðàí³â ñïîðòó Ãåîðã³é Ñàìêîâ.
Çà ôîòîðîáîòè ñóää³ ãîëîñóâàëè òàºìíî,
à ïîò³ì áàëè ñêëàäàëèñÿ. Çàãàëîì íà êîíêóðñ³ áóëî ïðåäñòàâëåíî áëèçüêî 50 ñïîðòèâíèõ ñâ³òëèí, ÿê³ çðîáèëè 11 ôîòîãðàô³â.
Êîæåí ì³ã ïîäàòè â³ä îäí³º¿ äî ï’ÿòè ñâî¿õ

ôîòî. Êðàù³ âèçíà÷àëèñÿ ó òðüîõ íîì³íàö³ÿõ.
Ñåðåä ïðîôåñ³îíàë³â ïåðåì³ã Ñåðã³é Ãîìîí. Ðàçîì ³ç íèì òð³éêó êðàùèõ ñêëàëè
Ñîô³ÿ Ãîí÷àð ³ ñïîðòèâíèé æóðíàë³ñò
Ìèõàéëî Øàô³ð. Ñåðåä àìàòîð³â íå áóëî
ð³âíèõ Äåíèñó Øàáàíîâó, ñåðåä ä³òåé —
Âîëîäèìèðó Øàô³ðó.
Ïðèçåð³â ðåã³îíàëüíîãî â³äáîðó íàãîðîäÿòü äèïëîìàìè ³ ãðîøîâèìè ïðåì³ÿìè.
Âîäíî÷àñ êðàù³ ñâ³òëèíè çà ï³äñóìêàìè îáëàñíîãî åòàïó áóäóòü ïðåäñòàâëåí³
íà Âñåóêðà¿íñüêîìó ô³íàë³.
Òàêîæ ÷ëåíè æóð³ îáðàëè ïåðåìîæöÿ ðåã³îíàëüíîãî åòàïó êîíêóðñó òåëåïðîãðàì
«Ñâ³ò ñïîðòó». Öå ñòð³÷êà ïðî îë³ìï³éñüêîãî
ïðèçåðà ç âåëîñïîðòó Ñåðã³ÿ ×åðíÿâñüêîãî.

h2

I) в)Kc8>d6; II) ч.Ce2

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №40 (1559) від 6 жовтня 2021 року
Задача №2737
1… c7x 2. Kpa8 Kb6x;
1. Kpa8! Kb6x 2. Kpb8 c7x;
1. Kp:c8! d7+ 2. Kpb8 d8Фx.
Задача №2738
А) 1… Td7 2. Ke7 Td8x; Б)Kf6x! Kph8 2. Ke8 Tf7x.
Задача №2739
А) 1… Kd5 2. Ka5 Kc3x; Б) Kd6! Kc6 2. Kb5 b3x.
Задача №2740
А) 1… Cf6 2. e3 Ch4x; Б) e3! Tg1 2. e2 Cd4x

Ця фоторобота Сергія Гомона перемогла
в номінації серед професіоналів

Задача №2741
1… Tf5+ 2. Kpg3 Tf3x;
Cf2! Th4+ 2. Kpg3 Tg4x.
М. Пархоменко
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ПОНЕДІЛОК
UA:ПЕРШИЙ
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 Земля, наближена до
неба
07.20 Роздивись
07.50 Буковинськi загадки
08.05 Т/с “Вiктор Гюго: ворог
держави” s
09.05, 02.55 Погода
09.15 Телепродаж
09.50 Т/с “Серцебиття” l
11.35, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
12.35 Д/с “Дикуни”
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. Нiна Матвiєнко
та Дмитро Андрiєць
16.30 Д/с “Боротьба за
виживання”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “Тваринна зброя”
19.55 Д/с “Супер - чуття”
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, 02.55 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 Т/с “Моя улюблена
Страшко”
21.30, 22.35, 23.55 Т/с “Свати”
23.45 “ТСН: 10 вражаючих
подiй дня”

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, 03.25 Токшоу “Стосується кожного”
12.25 Х/ф “Весiльна вечiрка”
14.25 Х/ф “Не гальмуй” l
16.10 “Чекай на мене. Україна”
20.00, 02.55 “Подробицi”
21.00 “Речдок. Велика справа”

ICTV
08.45 Факти. Ранок
09.10, 19.25 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s
11.20, 13.15 Х/ф “Цар
скорпiонiв-2: Сходження воїна” s
12.45, 15.45, 18.45 Факти.
День
14.10, 16.15 Т/с “Брюс” s
20.25 Прихована небезпека
Прем’єра
21.10 Факти. Вечiр
21.30 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра
22.30 Свобода слова
00.00 Х/ф “300 спартанцiв” s
02.10 Х/ф “300 спартанцiв-2:
Вiдродження iмперiї” 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
11.55 Х/ф “Скеля”
14.45 Х/ф “Повiтряна
в’язниця” s
17.00 “Хто зверху?” l
19.00 “Пекельна кухня”
21.10 Х/ф “Суддя Дредд”
23.05 Х/ф “Суддя Дредд” n
01.00 Х/ф “100 футiв” n
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14.30, 15.30, 17.00, 04.35 Т/с
“Топтун” l
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Мiсце пiд сонцем”
23.10 Правдива iсторiя.
Арсенiй Яценюк. Частина 1

СТБ
07.50 “МастерШеф
Професiонали” l
12.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l
14.30, 17.30, 22.00 “ВiкнаНовини”
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05 “СуперМама” l
20.15, 22.50 Т/с “Некероване
кохання” l
23.05 Т/с “Крiпосна” s

НTН
07.25, 17.00, 03.15
“Випадковий свiдок”
07.55 Х/ф “Iнтердiвчинка” s
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
12.30, 16.30, 19.00, 02.45
“Свiдок”
14.45 Х/ф “Мул” s
18.20 “Свiдок. Агенти”
23.00, 03.20 Т/с “Нарко:
Мексика” n

UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
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 Земля, наближена до
неба
07.20 Край пригод
08.05 Т/с “Таємний агент” l
09.05 Погода
09.15 Телепродаж
09.50 Т/с “Серцебиття” l
11.35, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
12.35 Д/с “Дикi Дива”
13.10, 01.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Iво Бобул
16.30 Д/с “Боротьба за
виживання”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “Тваринна зброя”
19.55 Д/с “Супер - чуття”
22.00 Полюси
23.00 Бiгус Iнфо
00.25 Т/с “Бальтазар” n

1+1

05.35, 04.35 “Життя вiдомих
TET
людей”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
09.30 Т/с “Прибулець”
“Снiданок з 1+1”
10.30 Х/ф “Рiздво з невдахами” 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 02.55 ТСН
12.20, 18.00 4 весiлля
13.10, 16.00, 03.50 Панянка09.25, 10.20 “Життя вiдомих
селянка
людей 2021”
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
14.45 “Одруження наослiп”
галлiвуд
17.00 Богиня шопiнгу. Батли
17.10 Т/с “Величне столiття.
за патли
Роксолана”
19.00 Одного разу пiд
20.43 “Проспорт”
20.45 Т/с “Моя улюблена
Полтавою
22.30, 23.30, 02.15 Країна У
Страшко”
23.00 Одного разу в Одесi
21.30, 22.35, 23.55 Т/с “Свати”
00.00 Т/с “Нове життя Василини 23.45 “ТСН: 10 вражаючих
подiй дня”
Павлiвни”
01.00 Танька i Володька

UA:ВIННИЦЯ
08.00, 09.00, 17.15 Новини
(UA: ПЕРШИЙ)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.10 Телевiзiйний серiал
“Гордiсть”
11.45 Лiтературно-кулiнарне
шоу “Енеїда”
12.10 Я вдома
12.40 Край пригод
12.50 Буковинськi загадки
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 Пiщана казка
13.55 Українська абетка
Всесвiт Першосвiт
14.00 Додолики
14.10 М/ф “Черевички”
14.20 М/ф “Козлик та його
горе”
14.30 М/ф “ Свара”
14.40 М/ф “Некмiтливий
горобець”
14.45 М/ф “Ниточка та кошеня”
15.05 Древо
15.20 Вiдтiнки України
15.50 Загадки чернiвецьких
атлантiв
16.05 Д/ф “Печернi”
17.30 Земля, наближена до
неба
18.05 Прозоро. Про головне
19.00 Сьогоднi. Головне
19.50 Задача з зiрочкою
20.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
20.25 Невiдомi Карпати
21.00 Х/ф “Панi Боварi”

ВIТА (ВIННИЦЯ)

08.45 “Життя в цифрi”
09.00 “Постфактум”
09.45 “Рецепт здоров’я”
10.15 “Фокус Європи”
10.45 “Мобiльний репортер”
УКРАЇНА
11.00, 15.00, 17.30, 20.10 т/с
12.35 “Знайомство з
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
тваринами”
13.00 “Новини Life”
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
13.15 “Час змiн”
23.00 Сьогоднi
16.00, 19.00 “Новини”
09.00 Зiрковий шлях
16.15 “Територiя рiшень”
10.30 Я везу тобi красу
16.30 “Природа сьогоднi”
11.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка 18.40 “Особливий випадок”
19.30 “На часi”
3” l

26 жовтня

ВІВТОРОК

23.00 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.30 Я везу тобi красу
11.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка
3” l
14.30, 15.30, 17.00 Т/с
“Топтун” l
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Мiсце пiд сонцем”
23.10 Правдива iсторiя.
Арсенiй Яценюк. Частина 2

СТБ
12.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l
14.30, 17.30, 22.00 “ВiкнаНовини”
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05 “СуперМама” l
20.15, 22.50 Т/с “Некероване
кохання” l

НTН
07.55, 17.00, 02.40
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.10 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Правда лейтенанта
Климова”
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
14.45 Т/с “Вавилон-Берлiн” s
18.20 “Будьте здоровi”
23.00, 03.15 Т/с “Нарко:
Мексика” n
01.05 “Легенди бандитського
Києва”

TET

09.30 Т/с “Прибулець”
10.30 Х/ф “Команда А” s
12.50, 16.00, 03.50 Панянкаселянка
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та
галлiвуд
17.00 Богиня шопiнгу. Батли
за патли
18.00 4 весiлля
19.00 Одного разу пiд Полтавою
22.30, 23.30, 02.15 Країна У
23.00 Одного разу в Одесi
IНТЕР
00.00 Т/с “Нове життя Василини
Павлiвни”
05.30, 22.05 “Слiдство вели... з 01.00 Танька i Володька
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
UA:ВIННИЦЯ
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
08.00, 09.00, 17.15 Новини
Iнтером”
10.00, 11.00 “Корисна
(UA: ПЕРШИЙ)
08.05 Ранок на Суспiльному
програма”
12.25 Х/ф “Коко до Шанель” s 09.10 Телевiзiйний серiал
14.40, 15.40 “Речдок”
“Гордiсть”
16.25 “Речдок. Особливий
11.50, 12.50 Загадки
випадок”
чернiвецьких атлантiв
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу
11.55 Древо
12.10 Я вдома
“Стосується кожного”
20.00, 03.00 “Подробицi”
12.40 Край пригод
21.00 “Речдок. Велика справа” 13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ
23.50 Т/с “Хороша дружина”
13.05 Документальний
цикл “Дикуни. Дикi забави в
зоопарку Сан-Дiєго”
ICTV
13.25 Лайфхак українською
13.40 Ок, я тобi поясню
05.35, 20.25, 01.45
13.45 Пiщана казка
Громадянська оборона
13.50 Українська абетка
06.30 Ранок у великому мiстi Першосвiт
08.45 Факти. Ранок
13.55 Додолики
09.15, 19.25 Надзвичайнi
14.10 М/ф “День, коли щастить”
новини з Костянтином Стогнiєм 14.20 М/ф “Велика подорож”
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s 14.30 М/ф “Ведмедик i той хто
11.00, 13.30 Х/ф “Цар
живе в рiчцi”
14.40 М/ф “Як козаки
скорпiонiв-3: Книга мертвих” s
12.45, 15.45 Факти. День
iнопланетян зустрiчали”
13.50 Т/с “Розтин покаже-2” s 15.05 Сковорода. Гастробайки
14.50, 16.20 Т/с “Пес” s
15.20 Вiдтiнки України
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ- 15.50 Культ.Особистостi
16.05 Телевiзiйний серiал
2” s
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
“Масантонiо”
21.30 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра 17.30 Населена земля
22.35 Т/с “Юрчишини-2” 16+
18.05 Прозоро. Про головне
19.00 Сьогоднi. Головне
Прем’єра
23.50 Х/ф “Призначення” s
19.50 Задача з зiрочкою
20.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
20.25 Невiдомi Карпати
НОВИЙ КАНАЛ
21.00 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу “Зворотний вiдлiк”
06.05 М/с “Том i Джеррi”
07.45 “Орел i решка”
09.50 Т/с “Надприродне” s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
12.30 “Кохання на
08.45 “Мобiльний репортер”
виживання” s
14.20 Х/ф “Тор 3. Рагнарок” l
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
17.00 “Хто зверху?” l
09.45, 19.30 “На часi”
19.00 “Екси” s
10.15 “Завтра. Сьогоднi”
21.00 Х/ф “Без обличчя” s
10.45 “Твiй навiгатор”
23.55 Х/ф “Море спокуси” s
11.00, 15.00, 17.30, 20.10 т/с
12.35 “Знайомство з
тваринами”
УКРАЇНА
13.00 “Новини Life”
13.15 “Час змiн”
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
16.15 “Територiя рiшень”
16.30 “Природа сьогоднi”
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
18.30 “Код вiдвертостi”
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СЕРЕДА
UA:ПЕРШИЙ
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 Земля, наближена до
неба
07.20 Край пригод
08.05, 09.05 Погода
08.10 Т/с “Таємний агент” l
09.15 Телепродаж
09.50 Т/с “Серцебиття” l
11.35, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
12.35 Д/с “Дикi Дива”
13.10, 01.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 Країна пiсень
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Наталiя
Валевська
16.05 Мiста та мiстечка
16.30 Д/с “Боротьба за
виживання”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “Тваринна зброя”
19.55 Д/с “Супер - чуття”
22.00 Полюси

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, 02.40 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 Т/с “Моя улюблена
Страшко”
21.30, 22.35, 23.55 Т/с “Свати”
23.45 “ТСН: 10 вражаючих
подiй дня”

IНТЕР
05.30, 22.00 “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 “Дiана: Iсторiя
кохання” s
14.40, 15.40 “Речдок”
16.25 “Речдок. Особливий
випадок”
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу
“Стосується кожного”
20.00, 03.00 “Подробицi”
21.00 “Речдок. Велика справа”

ICTV
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s
10.55, 13.30 Х/ф “Цар
скорпiонiв-4: У пошуках влади” s
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Т/с “Розтин покаже-2” s
14.45, 16.30 Т/с “Пес” s
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ2” s
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.25, 01.45 Секретний фронт
21.30 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра
22.35 Т/с “Юрчишини-2” 16+
Прем’єра

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 “Kids time”
06.05 М/с “Том i Джеррi”
07.15 “Орел i решка”
09.20 Т/с “Надприродне” s
12.40 “Кохання на
виживання” s
14.45 Х/ф “Неймовiрний
Халк” s
17.00 “Хто зверху?” l
19.00 “Дiти проти зiрок”
20.35 Х/ф “Ворог держави” s
23.05 Х/ф “Конвоїри” s

14.30, 15.30, 17.00 Т/с
“Топтун” l
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Мiсце пiд сонцем”

СТБ
08.00 “МастерШеф
Професiонали” l
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” l
14.30, 17.30, 22.00 “ВiкнаНовини”
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05 “СуперМама” l
20.15, 22.50 Т/с “Некероване
кохання” l

НTН
07.50, 17.00, 02.45
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.15 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Нiчна пригода”
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
14.45 Т/с “Вавилон-Берлiн” s
18.20 “Вартiсть життя”
23.00, 03.10 Т/с “Нарко:
Мексика” n
01.05 “Легенди бандитського
Києва”

TET
09.30 Т/с “Прибулець”
10.30 Х/ф “Двiйник”
12.40, 16.00, 03.50 Панянкаселянка
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та
галлiвуд
17.00 Богиня шопiнгу. Батли
за патли
18.00 4 весiлля
19.00 Одного разу пiд
Полтавою
22.30, 23.30, 02.15 Країна У
23.00 Одного разу в Одесi
00.00 Т/с “Нове життя Василини
Павлiвни”

UA:ВIННИЦЯ
08.00, 09.00, 17.15 Новини
(UA: ПЕРШИЙ)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.10 Телевiзiйний серiал
“Гордiсть”
11.50, 12.50 Загадки
чернiвецьких атлантiв
11.55 Древо
12.10, 20.00 Я вдома
12.40 Край пригод
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 Українська абетка
Першосвiт
13.55 Додолики
14.10 М/ф “Дощику, дощику,
припусти”
14.20 М/ф “Найсправжнiсiнька
пригода”
14.30 М/ф “ Лис i дрiзд “
14.40 М/ф “Як козаки на весiллi
гуляли “
15.05 Iсторiї (не)забутих сiл
Тернопiльщини
15.15 Вiзуальний код
15.45 Культ Особистостi
16.00 Телевiзiйний серiал
“Масантонiо”
17.30 Роздивись
18.05 Прозоро. Про головне
19.00 Сьогоднi. Головне
19.50 Задача з зiрочкою
20.25 Шукачi пригод
21.00 Зупини мене, якщо
зможеш
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”
УКРАЇНА
10.30 “Євромакс”
11.00, 15.00, 17.35, 20.10 т/с
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
12.35 “Знайомство з
Україною
тваринами”
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
13.00 “Новини Life”
23.00 Сьогоднi
13.15 “Час змiн”
09.00 Зiрковий шлях
16.15 “IМПЕРIЯ”
10.30 Я везу тобi красу
17.05 “Твоє життя”
11.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка 18.30 “Ульотне вiдео”
18.40 “Територiя рiшень”
3” l

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.35, 02.10, 05.10
Новини
07.05 Земля, наближена до
неба
07.20 Край пригод
08.05, 09.05, 05.05 Погода
08.10 Т/с “Таємний агент” l
09.15 Телепродаж
09.50 Т/с “Серцебиття” l
11.35, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
12.35 Д/с “Дикi Дива”
13.10, 01.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 Країна пiсень
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Анатолiй Гнатюк
16.25 Буковинськi загадки
16.30 Д/с “Дикi тварини”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “Тваринна зброя”
20.00 Д/ц “Дайвiнг з акулами”
22.00 Полюси

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, 03.05 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”
20.31 “Проспорт”
20.33 “Чистоnews 2021”
20.40 Т/с “Свати”

IНТЕР
05.30, 22.05 “Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”
10.00, 11.00 “Корисна
програма”
12.25 Х/ф “Ромi” l
14.40, 15.40 “Речдок”
16.30 “Речдок. Особливий
випадок”
18.00, 19.00, 03.55 Ток-шоу
“Стосується кожного”
20.00, 03.00 “Подробицi”
21.00 “Речдок. Велика справа”
23.45 Т/с “Хороша дружина”

ICTV
09.15, 19.25 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s
11.00, 13.30 Х/ф “Цар
скорпiонiв-5: Книга Душ” s
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Т/с “Розтин покаже-2” s
14.45, 16.30 Т/с “Пес” s
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ2” s
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.25, 01.50 Анти-зомбi
21.30 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра
22.35 Т/с “Юрчишини-2” 16+
Прем’єра
23.50 Х/ф “Анаконда-2:
Полювання на прокляту
орхiдею” s

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 М/с “Том i Джеррi”
07.20 “Орел i решка”
09.25 Т/с “Надприродне” s
12.55 “Кохання на
виживання” s
14.55 Х/ф “Норбыт” s
17.00, 19.00 “Хто зверху?” l
21.10 Х/ф “Блейд” s
23.45 Х/ф “Корабель-привид” n
01.40 “Вар’яти” l
02.35 “Служба розшуку дiтей”
02.40 “Зона ночi”

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.30 Я везу тобi красу
11.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка
3” l
14.30, 15.30, 17.00 Т/с
“Топтун” l
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
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21.00 Т/с “Мiсце пiд сонцем”
23.10 Слiдами українського
металобрухту
23.50, 02.00 Т/с “Кришталева
мрiя” l

СТБ
08.20 “МастерШеф
Професiонали” l
12.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l
14.30, 17.30, 22.00 “ВiкнаНовини”
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05 “СуперМама” l
20.15, 22.50 Т/с “Некероване
кохання” l
23.05 Т/с “Крiпосна” s

НTН
07.50, 17.00, 02.55
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.25 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Право на пострiл”
10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
14.45 Т/с “Вавилон-Берлiн” s
18.20, 01.50 “Правда життя”
23.00, 03.25 Т/с “Нарко:
Мексика” n
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UA:ПЕРШИЙ
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.50,
02.10, 05.10 Новини
07.05 Земля, наближена до
неба
07.20 Край пригод
08.05, 09.05 Погода
08.10 Т/с “Таємний агент” l
09.15 Телепродаж
09.50 Т/с “Серцебиття” l
11.35, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
12.35 Д/с “Дикi Дива”
13.10, 00.40 Прозоро: про
актуальне
14.00 Країна пiсень
15.10, 21.45, 00.25, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Пiснi про
кохання
16.30 Д/с “Дикi тварини”
17.00, 01.20 Прозоро: про
головне
19.10 Д/ц “Дайвiнг з акулами”
19.55 Д/с “Супер - чуття”
22.00 Х/ф “Пригоди Жуль Верна.
Загадковий острiв” s

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 ТСН
09.30 Т/с “Прибулець”
10.30 Х/ф “Форсаж” s
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
12.40, 16.00, 03.50 Панянкалюдей 2021”
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
селянка
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та
14.45 “Одруження наослiп”
17.10 Т/с “Величне столiття.
галлiвуд
17.00 Богиня шопiнгу. Батли
Роксолана”
20.13 “Проспорт”
за патли
18.00 4 весiлля
20.15 “Чистоnews 2021”
19.00 Одного разу пiд Полтавою 20.20 “Лiга смiху 2021”
22.30, 23.30, 02.15 Країна У
22.40 “Маскарад”
23.00 Одного разу в Одесi
00.00 Т/с “Нове життя Василини
IНТЕР
Павлiвни”

TET

UA:ВIННИЦЯ
08.00, 08.55, 17.15 Новини
(UA: ПЕРШИЙ)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.05 Загадки чернiвецьких
атлантiв
09.10 Телевiзiйний серiал
“Гордiсть”
11.45 Лiтературно-кулiнарне
шоу “Енеїда”
12.10 Я вдома
12.40 Край пригод
12.50 Буковинськi загадки
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 Додолики
14.00 Українська абетка
Всесвiт. Першосвiт
14.05 М/ф “Дiвчинка i зайцi”
14.10 М/ф “Iсторiя про дiвчинку,
яка наступила на хлiб”
14.20 М/ф “Капiтошко”
14.30 М/ф “Лисичка з
качалкою”
14.40 М/ф “Як козаки у футбол
грали”
15.05 Мистецтво жити
15.15 Вiзуальний код
15.45 Незвiдана Україна
16.05 Телевiзiйний серiал
“Масантонiо”
17.30 Невiдомi Карпати
18.05 Прозоро. Про головне
19.00 Сьогоднi. Головне
19.50 Задача з зiрочкою
20.00 Народженi рiкою
20.15 Голоси Донбасу
20.30 Небезпечна зона
21.00 Брехня вiд полiтикiв.
Перевiрка
21.15 Схеми. Корупцiя в
деталях
21.40 Цикл “Нашi тридцять”
22.10 Шерифи для нових
громад

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.45 “Мобiльний репортер”
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
09.30, 19.30 “На часi”
10.15 “Завтра. Сьогоднi”
10.45 “Життя в цифрi”
11.00, 15.00, 17.15, 20.10 т/с
12.35 “Знайомство з
тваринами”
13.00 “Новини Life”
13.15 “Час змiн”
16.15 “Життя у цифри”
16.30 “Лiцеїст”
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П'ЯТНИЦЯ

05.20, 23.50 “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 “Єлизавета: Золотий
вiк” s
14.40, 15.40, 01.35 “Речдок”
16.30 “Речдок. Особливий
випадок”
18.00 Ток-шоу “Стосується
кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Х/ф “007: Казино Рояль” s

ICTV
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10, 20.10 Дизель-шоу l
11.45, 13.15, 23.00, 01.50
Скетч-шоу “На трьох” s
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Т/с “Розтин покаже-2” s
15.00, 16.15 Т/с “Пес” s
16.50 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ2” s
18.45 Факти. Вечiр
03.40 Скарб нацiї

НОВИЙ КАНАЛ
06.00,
06.05
07.15
09.25
11.40
13.50
15.10
17.00
19.40
22.00
00.25
02.10

07.10 “Kids time”
i Джеррi”
“Орел i решка”
“Пекельна кухня”
“Екси” s
“Дiти проти зiрок”
Х/ф “Суддя Дредд”
Х/ф “Блейд” s
Х/ф “Блейд 2” s
Х/ф “Блейд: Трiйця” s
Х/ф “Примари з Марса” n
“Служба розшуку дiтей”
М/с “Том

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.40 Т/с “Не говори менi про
любов” l
14.40, 15.30 Т/с “Сiм’я i трохи
справедливостi” s
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Свобода слова Савiка
Шустера

СТБ
07.00, 19.00, 22.50
“Холостячка Злата Огнєвiч” l
11.30, 00.00 “Як вийти замiж” s
12.20, 14.50, 18.05 Т/с
“Слiпа” l
14.30, 17.30, 22.00 “ВiкнаНовини”

НTН
06.25, 01.50 “Правда життя”
07.55, 17.00, 02.55
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.25 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Дурнi помирають по
п’ятницях” s
10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
14.40 Т/с “Вавилон-Берлiн” s
18.20 “Таємницi свiту”
23.00, 03.25 Т/с “Нарко:
Мексика” n
00.50 “Легенди бандитського
Києва”

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Т/с “Прибулець”
10.30 Х/ф “Подвiйний
форсаж” s
12.40, 16.00, 03.50 Панянкаселянка
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та
галлiвуд
17.00 Богиня шопiнгу. Батли
за патли
18.00 4 весiлля
19.00 Одного разу пiд
Полтавою
22.30, 23.30, 02.15 Країна У
23.00 Одного разу в Одесi
00.00 Т/с “Нове життя Василини
Павлiвни”

UA:ВIННИЦЯ
08.00, 09.00 Новини (UA:
ПЕРШИЙ)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.10 Телевiзiйний серiал
“Гордiсть”
11.55 Древо
12.10 Я вдома
12.40, 17.30 Край пригод
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 Додолики
13.55 Українська абетка
Всесвiт Першосвiт
14.00 М/ф “Як Песик i кошеня
мили пiдлогу”
14.10 М/ф “ Чарiвнi Окуляри”
14.20 М/ф “Справа доручається
детективу Теддi”
14.30 М/ф “Козлик та ослик”
14.40 М/ф “Двоє справедливих
курчат”
14.45 М/ф “Кривенька качечка”
15.05 Народженi рiкою
15.20 Вiзуальний код
15.45 Незвiдана Україна
16.05 Телевiзiйний серiал
“Масантонiо”
17.15, 22.20 Новини ( (UA:
ПЕРШИЙ)
17.45 Невiдомi Карпати
18.05 Прозоро. Про головне
19.00 Сьогоднi. Головне
19.50 Задача з зiрочкою
20.00 Умандрували:за
Харковом
20.25 Шукачi пригод
21.00 Мiжрегiональний
концерт “ Незалежнiть єднає”,
3ч
21.45 Шерифи для нових
громад
21.50 В УКРАЇНI

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.45 “Мобiльний репортер”
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
09.30 “На часi”
10.00 “Сесiя ВМР”
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 “Життя у цифри”
16.30 “IМПЕРIЯ”
18.30 “Планета кiно”
19.30 “Код
вiдвертостi”

СУБОТА
UA:ПЕРШИЙ
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 “Поруч з Iсусом:
Йосип з Назарета”
11.55 Х/ф “Поруч з Iсусом: Юда”
13.45, 04.00 Х/ф “Веселi
Жабокричi”
15.15 Країна пiсень
16.20 Концерт. Наталiя
Валевська
16.55, 00.05 Х/ф “Пригоди Жуль
Верна. Загадковий острiв” s
18.50 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”
21.25 Д/с “Особливий загiн.
Супер - чуття”
22.25 Д/с “Боротьба за
виживання”
01.45 Невiдомi Карпати
01.55, 03.55 Погода
02.25 Д/с “Дикi тварини”
02.50 Бiгус Iнфо
03.20 Перша шпальта
04.10 ВУКРАЇНI

1+1
05.30, 06.00, 07.00 “Життя
вiдомих людей”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
10.00 “Свiт навиворiт”
18.30 “Свiт навиворiт - 13.
Еквадор”
19.30, 04.25 ТСН
20.13 “Проспорт”
20.15 “Чистоnews 2021”
20.20 “Маскарад”
22.00 “Жiночий квартал 2021”
23.40 “Свiтське життя. 2021”
00.40 Х/ф “Фатальна спокуса” n

30 жовтня
14.10, 16.00 Т/с “Мiй милий
знайда” l
20.00 Головна тема
21.00 Шоу Маска - 2
23.30 Що? Де? Коли?
01.00, 02.15 Т/с “Топтун” l
01.45

НЕДІЛЯ

31 жовтня

UA:ПЕРШИЙ

22.10 “Таємницi ДНК” s
23.20 “Україна має талант”

06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 02.30 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00,
00.35, 02.05 Новини
07.10 М/ф
08.15 Погода
СТБ
08.20 Д/с “Дикi тварини”
09.00 Божественна Лiтургiя
05.25, 10.55 Т/с “Некероване
Православної Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя
кохання” l
07.50 “Неймовiрна правда про Української Греко-Католицької
зiрок”
Церкви
16.40 “Хата на тата” l
12.30 Недiльна Свята Меса
19.00 “Україна має талант”
Римсько-Католицької Церкви в
22.00 “МастерШеф” l
Українi
13.30 Цiна вiри
14.40 Телепродаж
НTН
15.10 UA:Фольк. Спогади
16.25 Концертна програма
06.00 Х/ф “Самотня жiнка бажає Романа Скорпiона
17.45 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”
познайомитись”
07.40 Х/ф “Вiчний поклик”
19.55 Д/ц “Дикий свiт”
14.35 “Випадковий свiдок.
21.25, 03.25 Х/ф
“Дворецький” s
Навколо свiту”
15.45 Т/с “Коломбо” s
00.05 Розважальна програма з
19.00, 02.15 “Свiдок”
Майклом Щуром s
19.30 Х/ф “Золоте теля”
23.00 Х/ф “Смертоносний
1+1
воїн” n
00.55 “Таємницi
07.00 “Життя вiдомих людей”
кримiнального свiту”
02.45 “Випадковий свiдок”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
03.30 “Речовий доказ”
10.00 “Свiт навиворiт - 13.
03.55 “Правда життя.
Еквадор”
11.00, 02.45 “Свiт навиворiт”
Професiйнi байки”
18.30 “Свiтське життя. 2021”
19.30 “ТСН-Тиждень”
TET
21.00 “Танцi з зiрками 2021”

НTН
05.30 Х/ф “Небилицi про Iвана”
06.55 Х/ф “Веселi Жабокричi”
08.15 “Слово Предстоятеля”
08.20 “Випадковий свiдок.
Навколо свiту”
10.50 Т/с “Коломбо” s
13.50 Х/ф “Золоте теля”
17.05 Х/ф “Це було в Пеньковi”
19.00 Х/ф “Сержант мiлiцiї” s
23.00 Х/ф “Братство по кровi” s
01.05 Х/ф “Смертоносний
воїн” n

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф “Бi Мувi: Медова
змова”
11.30 Х/ф “Рапунцель”
12.30, 14.00, 15.30, 00.30,
02.15 Одного разу пiд Полтавою
13.30, 15.00 Танька i Володька
17.00 Х/ф “Форсаж 6” s
19.25 Х/ф “Форсаж 7” s
22.00 Х/ф “Форсаж 8” s
01.45, 03.15 Одного разу в
Одесi

UA:ВIННИЦЯ

07.45, 13.25 Лайфхак
українською
08.00, 08.55, 17.15, 08.00,
09.00 Новини (UA: ПЕРШИЙ)
10.00 Х/ф “Залiзний Ганс”
08.10 Ранок на Суспiльному.
11.30 Х/ф “Диявол з трьома
IНТЕР
Дайджест
08.25 Країна пiсень
золотими волосинами”
12.30, 14.00, 15.30, 23.20,
05.05 Х/ф “Якщо йдеш, то йди” 09.00 Ранок на Суспiльному.
00.50, 03.35 Одного разу пiд
06.55 Х/ф “Жандарм у НьюДайджест
09.10, 15.20 Вiдтiнки України
Полтавою
Йорку”
13.30, 15.00 Танька i Володька 09.00 “Готуємо разом”
09.35, 11.45 Лiтературно17.00 Х/ф “Потрiйний форсаж:
10.00, 11.00, 12.00 “Iнше
кулiнарне шоу “Енеїда”
IНТЕР
10.05 Iсторiї (не)забутих сiл
життя”
Токiйський дрiфт” s
19.00 Х/ф “Форсаж 4” s
12.50 “Речдок. Велика справа” Тернопiльщини
06.35 “М/ф”
21.00 Х/ф “Форсаж 5” s
17.15 Х/ф “007: Казино Рояль” 10.20 Люди Є
07.00 Х/ф “Жандарм iз Сен00.20 Одного разу в Одесi
20.00 “Подробицi тижня”
10.30 Роздивись
02.35 Зiрки, чутки та галлiвуд 22.00 Т/с “Нi кроку назад!” l
10.45 Недалечко
Тропе”
09.00 “Готуємо разом.
11.00, 20.00 Геолокацiя:
Домашня кухня”
ВОЛИНЬ
10.00 “Все для тебе”
UA:ВIННИЦЯ
ICTV
11.25, 20.25 Невiдомi Карпати
11.00 “Позаочi”
12.00 “Баба Єлька”.
12.00 Х/ф “Людина-амфiбiя”
07.40 Ок, я тобi поясню
04.15 Еврика!
Експедицiя на пiч
14.00 Т/с “Нi кроку назад!”
04.20 Факти
12.10 Я вдома
англiйську
07.45 Лайфхак українською
04.45 Не дай себе обдурити
12.25 Голоси Донбасу
(12+) 1-6 сс. Заключна
20.00, 03.45 “Подробицi”
08.00, 09.00 Новини (UA:
05.45 Прихована небезпека
12.40 Край пригод
20.30 “Мiсце зустрiчi”
06.40 Анти-зомбi
12.50 Буковинськi загадки
ПЕРШИЙ)
22.05 Т/с “Побачити океан”
08.10 Ранок на Суспiльному.
07.40 Секретний фронт
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ
08.40 Громадянська оборона
13.05 Документальний
Дайджест
(12+) 1-4 сс. Заключна
01.55 Х/ф “Казка про жiнку та
08.30 Країна пiсень
09.40 Х/ф “Атомна
цикл “Дикуни. Дикi забави в
09.10 Вiзуальний код
чоловiка”
блондинка” s
зоопарку Сан-Дiєго”
09.35 Лiтературно-кулiнарне
11.55, 13.00 Х/ф “Солт” s
13.10 Х/ф “Лiсова пiсня”
12.45 Факти. День
13.45 Ок, я тобi поясню
шоу “Енеїда”
ICTV
10.05 Мистецтво жити
14.05 Т/с “Пес” s
англiйську
10.20, 10.30 Роздивись
18.45 Факти тижня
13.50 Пiщана казка
07.15 Громадянська оборона
10.45 Недалечко
21.15 Х/ф “Рятувальники
13.55 Українська абетка
08.15 Прихована небезпека
11.00 Сковорода. Гастробайки Малiбу” s
Всесвiт Першосвiт
09.15, 13.00 Т/с “Дiльничний з
11.15 Культ .Особистостi
23.45 Х/ф “Водiй для копа” s
14.00 Додолики
11.25 Шукачi пригод
01.35 Х/ф “Цар скорпiонiв-2:
14.10 М/ф “Черевички”
ДВРЗ-2” s
12.45 Факти. День
11.45 Народженi рiкою
14.20 М/ф “Козлик та його горе”
Сходження воїна” s
14.25 Х/ф “Стрiлець” s
12.00 Умандрували: за
14.30 М/ф “ Свара”
16.55 Х/ф “Подорож до центру
14.40 М/ф “Некмiтливий
Харковом
12.25 Вчитель
НОВИЙ КАНАЛ
Землi”
горобець”
18.45 Факти. Вечiр
12.40 Х/ф “Легенда про
14.45 М/ф “Ниточка та кошеня”
19.10 Х/ф “Подорож-2:
05.45, 23.25 “Вар’яти” l
15.05 Древо
княгиню Ольгу”
14.50 Спецефiр.Greening of
06.45, 08.15 “Kids time”
15.50 Загадки чернiвецьких
Таємничий острiв” l
21.00 Х/ф “Розлом Сан06.50 М/ф “Том i Джеррi:
the Planet “Висадження дерев
атлантiв
16.05 Д/ф “Печернi”
Андреас” s
Загублений дракон”
мiльйоном людей за добу”
23.25 Х/ф “Швидше кулi” n
15.55 Х/ф “ Самсон i Далiла”,
08.20 М/ф “Альоша Попович i
17.20 Крутий замiс
01.25 Х/ф “Анаконда” s
17.30 Земля, наближена до неба
2 с.
Тугарин Змiй” s
02.45 Х/ф “Анаконда-2:
17.20, 17.30 Гендернi окуляри 10.00 М/ф “Добриня Микитич i
17.50 Цикл “Нашi тридцять”
17.50 Крутий замiс
18.05 Прозоро. Про головне
Полювання на прокляту
Змiй Горинич” s
18.20 Курс iнфогiгiєни “Як не 11.25 Х/ф “Клiк: З пультом по
18.20 Курс iнфогiгiєни “Як не
орхiдею” s
стати овочем”
стати овочем”
життю” s
18.30, 21.50 В УКРАЇНI
13.40 Х/ф “Капiтан Марвел” l
18.30 В УКРАЇНI
НОВИЙ КАНАЛ
19.00 Голоси Донбасу
16.05 Х/ф “Чорна Пантера” l
19.00 Сьогоднi. Головне
19.15 Вiдтiнки України
18.55 Х/ф “Учень Чародiя”
19.15 Маршрутом змiн
06.10 “Хто проти
19.45 Створюй з Суспiльним
21.00 Х/ф “Принц Персiї: Пiски
19.45 “Створюй iз Суспiльним.
блондинок?” l
.Розслiдування. Червона лiнiя
Розслiдування. Пiд прицiлом
часу” s
08.05, 10.00 “Kids time”
20.00 ЕкоЛюди
02.15 “Зона ночi”
19.50 Задача з зiрочкою
08.10 Х/ф “Пiвнiчний полюс”
20.05 Правдоборцi
20.05 Дебати
10.05 “Орел i решка. Земляни” 20.10 Суспiльно-полiтичне
21.00 Х/ф “Панi Боварi”
11.00 “Орел i решка. Чудеса
УКРАЇНА
21.25 Обличчя
ток-шоу “Зворотний вiдлiк”
22.20 Новини ( (UA:
22.00 Українське пiдпiлля на
свiту”
13.15 “Хто зверху?” l
06.50, 04.20 Реальна мiстика
ПЕРШИЙ)))
Волинi
15.40 М/ф “Альоша Попович i
09.10 Т/с “Мiсце пiд сонцем”
22.30 Новини ( (UA: ПЕРШИЙ)))
17.00, 21.00 Т/с “Мить, вкрадена 08.05 Ранок на Суспiльному
Тугарин Змiй” s
17.05 М/ф “Добриня Микитич i
ВIТА (ВIННИЦЯ)
09.10 Телевiзiйний серiал
у щастя” l
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
“Гордiсть”
Змiй Горинич” s
18.35 Х/ф “Капiтан Марвел” l
08.30 “Дикi тварини”
Олегом Панютою
21.00 Х/ф “Чорна Пантера” l
09.30 “У гарнiй формi”
23.00, 02.00 Т/с “Щоб побачити
23.50 Х/ф “Клiк: З пультом по
10.00 “Новини”
ВIТА (ВIННИЦЯ)
веселку” s
10.15, 19.50 “На часi”
01.30 Телемагазин
життю” s
10.30 “Територiя рiшень”
03.20 Гучна справа
09.00 “Фокус Європи”
11.00 “На зйомках”
10.00 “На часi”
УКРАЇНА
11.30 “Багатi i знаменитi”
10.30, 19.30 х/ф
11.40 “Зiрковi гурмани”
СТБ
15.00 “Знаменитi гурмани”
06.30, 07.30, 03.40 Реальна
12.10 “Цiкавий свiт”
15.30 “Планета кiно”
12.30, 15.30 х/ф
04.50 Т/с “Тiльки скажи” l
16.00 “Карнавали планети”
мiстика
07.00, 15.00, 19.00, 05.50
15.00 “Твоє життя”
09.10 “МастерШеф” l
16.30 “Пiд iншiм кутом”
Сьогоднi
17.30 “Цiкаво”
13.45 “СуперМама” l
17.00 “Цiкавий свiт”
10.30 Т/с “Щоб побачити
19.00 “Таємницi та загадки”
18.40 “Битва екстрасенсiв” s 18.30 “Постфактум”
20.30 “Постфактум”
21.00 “Один за всiх” s
19.15 “Територiя рiшень”
веселку” s
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«Я ВТРАТИВ ВСЕ»: ВІДВЕРТО ПРО
НЕПРОСТЕ ЖИТТЯ З РОЗЛАДОМ
Ментальне здоров’я  Обсесивнокомпульсивний розлад (ОКР) — хронічний
і тривалий розлад, при якому в людини
виникають неконтрольовані думки й
нав’язливі дії. Це негативно впливає
на всі сфери життя і може призвести
до трагічних наслідків. Вінничанин
Денис розповів про симптоми розладу
та як це вплинуло на його особисте
життя. А лікарка-психолог пояснила,
чому взагалі виникає ОКР і коли варто
звернутися по допомогу
ДАРИНА ДІДИК,
RIA, (096)9209065

Íàâ’ÿçëèâ³ äóìêè é íåêîíòðîëüîâàí³ ä³¿ ìîæóòü
áóêâàëüíî çðóéíóâàòè æèòòÿ ³ íàä³þ íà êðàùå
ìàéáóòíº. Íå çà ÷óòêàìè öå çíàº
â³ííè÷àíèí Äåíèñ, ÿêèé ïðîñèòü
íå âêàçóâàòè éîãî ïð³çâèùå. Êàæå,
áàãàòî éîãî çíàéîìèõ äîñ³ íå çíàþòü ïðî öþ «âíóòð³øíþ â³éíó».
— Ìåíå äóæå äðàòóº, ÿê çàðàç
ó ìàñîâ³é êóëüòóð³ ðîìàíòèçóþòüñÿ ïñèõ³÷í³ õâîðîáè é ðîçëàäè.
ß çíàþ ïðî ùî êàæó, ó ìåíå ÎÊÐ
³ â öüîìó íåìàº æîäíî¿ ðîìàíòèêè, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — Ìîº
æèòòÿ äîâãèé ÷àñ íàãàäóâàëî á³ã
ïî êîëó â³ä ñàìîãî ñåáå ³, çðîçóì³ëî, âòåêòè í³êîëè íå âäàâàëîñü.
Ìåíå íå â³äðàçó ïî÷àâ òóðáóâàòè
ì³é ñòàí, ñïî÷àòêó ÿ éîãî ïðîñòî ³ãíîðóâàâ, ïîò³ì çàïåðå÷óâàâ,
à äàë³ ñòàëî äóæå ñòðàøíî.
Çà ñëîâàìè Äåíèñà, â³í í³êîìó
íå ðîçïîâ³äàâ ïðî ñâî¿ òðèâîãè,
íàìàãàâñÿ âïîðàòèñÿ ñàì, áî íàéá³ëüøå áîÿâñÿ îñóäó çíàéîìèõ.
— Ìåíå á çàñì³ÿëè õëîïö³
íà ðîáîò³, ÿêáè ïî÷àâ òàêèì ä³ëèòèñÿ, ïîðàäèëè á ïðîñïàòèñÿ ³
íå íèòè — êîìó æ çàðàç ëåãêî, —
ä³ëèòüñÿ â³í äóìêàìè. — Êîëè òè
ðîñòåø ñåðåä ëþäåé, äëÿ ÿêèõ
ò³ëüêè ñìåðòü º ïîâàæíîþ ïðè÷èíîþ ùîñü íå ðîáèòè, òî æàë³òèñÿ âçàãàë³ íåìàº ñåíñó. Òèì

á³ëüøå íà õâîðîáó, ÿêó íå ìîæåø
ïîÿñíèòè.
ПЕРЕЇЗД ЯК КАТАЛІЗАТОР
— Ó äèòèíñòâ³ áóâ çâè÷àéíèì õëîïöåì, ìîæëèâî, òðîõè
ñîðîì’ÿçëèâèì ³ ï³ääàòëèâèì, —
ðîçêàçóº Äåíèñ. — Äóðí³ äóìêè
³íîä³ âèíèêàëè, àëå öå ó âñ³õ òàê.
Òðèâîãó âèêëèêàëî íàâ÷àííÿ ³
ïîñò³éí³ ñâàðêè ç áàòüêàìè, ïðî
æîäí³ íåêîíòðîëüîâàí³ ä³¿ äëÿ
çàñïîêîºííÿ ìîâà òåæ íå éøëà.
Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ó êîëåäæ³,
Äåíèñ çàêîõàâñÿ â îäíîãðóïíèöþ
³ çàïðîïîíóâàâ ¿é æèòè ðàçîì.
Ïàðà ïî÷àëà çí³ìàòè ê³ìíàòó, áî
áàòüêè ð³øåííÿ õëîïöÿ íå ï³äòðèìàëè. Çà éîãî ñëîâàìè, ñàìå
òîä³ ç’ÿâèëèñü ïåðø³ «äçâ³íî÷êè».
— ß áóâ äóæå çíåðâîâàíèé,
áóêâàëüíî âåñü ÷àñ â³ä÷óâàâ
ñèëüíó òðèâîãó é ñòðàõ, õî÷
îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí äëÿ öüîãî
íå áóëî, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. —
Äóìàâ, ùî ðåàãóþ òàê íà çì³íè
â æèòò³, íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ âñ³
íîâ³ âèêëèêè. ß áðàâñÿ çà áóäüÿêó ðîáîòó, ÿêó ìîæíà áóëî
ïîºäíóâàòè ç íàâ÷àííÿì, òîìó
ïðàöþâàâ íîí-ñòîï, áåç âèõ³äíèõ
³ ÷àñòî íî÷àìè.
Çãîäîì Äåíèñ ïîì³òèâ, ùî
äóæå áî¿òüñÿ âòðàòèòè ðîáîòó
÷åðåç õâîðîáó.
— Ìåíå, çäîðîâîãî é ìàéæå
ñòîê³ëîãðàìîâîãî ÷îëîâ³êà, ëÿêàâ
íåæèòü, — ñì³ºòüñÿ â³í. — Ñòðàõ
íå ç’ÿâèâñÿ â îäíó ìèòü, çðîçó-

ì³ëî, ç êîæíèì äíåì ñòàâàëî âñå
ã³ðøå é ã³ðøå. Ñïî÷àòêó ÿ ïðîñòî
áîÿâñÿ ëþäåé ³ç çàñòóäîþ, ïîò³ì
áóëî âàæêî ïåðåáóâàòè â íàòîâï³,
òîðêàòèñÿ ïîðó÷í³â ó òðàíñïîðò³
é ãðîøåé ó ìàãàçèí³. Ó ìåíå â ãîëîâ³ âèíèêàëè äóæå ðåàë³ñòè÷í³
äóìêè ïðî õâîðîáó ³ ñìåðòü…
Ïàðè â êîëåäæ³ ñòàëè äëÿ íüîãî
òåæ âèïðîáóâàííÿì, áî ïåðåä òèì
ÿê ñ³ñòè çà ïàðòó, â³í âèòðà÷àâ
ïà÷êó âîëîãèõ ñåðâåòîê, ùîá
âñå ïðîòåðòè. ² çðîáèòè öå ìàâ
òàê, ùîá í³õòî ç îäíîãðóïíèê³â
÷è â÷èòåë³â íå ïîì³òèâ. Âîëîã³
ñåðâåòêè é àíòèñåïòèêè ñòàëè
ïîñò³éíèìè êîìïàíüéîíàìè Äåíèñà, à ÷àñ, ïðîâåäåíèé ïåðåä
ðóêîìèéíèêîì, ñòð³ìêî çðîñòàâ.
— Áóâàëî, ùî ÿ ìèâ ðóêè
õâèëèí 10–15 ³ íå ïîì³÷àâ öüîãî. Ñòðàõ ï³ä÷åïèòè «çàðàçó»
áóâ äóæå ñèëüíèì, ÿ á ñêàçàâ
íåêîíòðîëüîâàíèì, áî æîäí³
ëîã³÷í³ àðãóìåíòè íå ä³ÿëè, — íà-

«Áóâàëî, ùî ÿ ìèâ
ðóêè õâèëèí 10-15
³ íå ïîì³÷àâ öüîãî.
Ñòðàõ ï³ä÷åïèòè
«çàðàçó» áóâ äóæå
ñèëüíèì»
ìàãàºòüñÿ ïîÿñíèòè â³í. — ß áóêâàëüíî ÷óâ êîìàíäè çñåðåäèíè:
«Éäè ó âàííó! Ìèé ðóêè êðàùå!
Í³, öüîãî íå äîñòàòíüî, ïðîäîâæóé ùå». ² ëèøå âèêîíàííÿ öèõ
âêàç³âîê ìîãëî òðîõè çàñïîêî¿òè
é ïîâåðíóòè â ðåàëüí³ñòü.
Íà ðîáîò³ ðÿòóâàëè ðóêàâèö³
Êàæå, ùî ðîáîòà íà áóä³âíèöòâ³
ñòàëà â ïðèãîä³, áî òàê òàì ïðàöþâàëè âñ³.
— Êîëè òðèâîãà áóëà îñîáëèâî
ñèëüíîþ, òî íàâ³òü íå ì³ã ïîòèñíóòè ³íøèì ÷îëîâ³êàì ðóêó.
Íàìàãàâñÿ â³äæàðòóâàòèñÿ, ïëåñêàâ ïî ïëå÷³ ÷è ïîòèñêàâ çà ë³êîòü, — ðîçêàçóº Äåíèñ. — Öå
áóëî æàõëèâî, áî ÿ îäíàêîâî
ñèëüíî áîÿâñÿ õâîðîáè é ñòàòè
ïîñì³õîâèñüêîì. Àëå ìåíå æîäíîãî ðàçó íå âèêðèëè.
Íàéâàæ÷å éîìó áóëî ó íåçíàéîìèõ êîìïàí³ÿõ àáî íåçâè÷íèõ
ì³ñöÿõ, ÷àñòî íîâ³ óìîâè ïðîâîêóâàëè ïîÿâó ñèìïòîì³â. Çàãàëîì

Зайві думки з’являються у 90% людей, але лише у 2,5%
розвивається ОКР. Ольга Дяченко каже, що для ефективного
лікування важливо прийняти свій розлад і не соромитися його
Äåíèñ çì³íèâ ïîíàä 10 ðîá³ò ³
êàæå, ùî ó ïîëîâèí³ âèïàäê³â
ïðè÷èíîþ áóâ ñàìå éîãî ðîçëàä.
КОХАННЯ І ДУШ
×åðåç äâà ðîêè ñï³ëüíîãî ïðîæèâàííÿ, â³ä Äåíèñà ï³øëà ä³â÷èíà. Æèòòÿ ç äèâàêîì, ÿê â³í ñàì
ãîâîðèòü, âèòðèìàòè íå çìîãëà.
— Âîíà áà÷èëà, ùî ç³ ìíîþ
ùîñü íå òàê ³, ÿêùî ÷åñíî, áóëà
ºäèíîþ ëþäèíîþ, ÿê³é ÿ áóâ ãîòîâèé â³äêðèòèñÿ, òà ¿é öå áóëî
íå ö³êàâî. Âîíà íå çàñóäæóâàëà
ìåíå, íå ñì³ÿëàñü, òà é íå ï³äòðèìóâàëà í³ÿê, — êàæå Äåíèñ. — Ìè
ñòàâàëè âñå äàë³ îäíå â³ä îäíîãî ³
íå ò³ëüêè ÷åðåç ðîçëàä. ß áàãàòî
ïðàöþâàâ, äëÿ ñï³ëêóâàííÿ ÷àñó
íå áóëî. Ñîðîìíî, àëå ÿ ð³äêî
ö³êàâèâñÿ ¿¿ ñïðàâàìè ÷è ïî÷óòòÿìè. Òîìó é íå äèâíî, ùî äî ìîãî
ìèòòÿ ðóê ¿é òåæ áóëî áàéäóæå.
Â³í äîäàº, ùî îñòàíí³ ì³ñÿö³
ðàçîì âçàãàë³ âàæêî íàçâàòè ïðèºìíèìè.
— Ó ïåð³îäè, êîëè â ìåíå
áóëà ñèëüíà òðèâîãà é îñîáëèâî
ÿñêðàâ³ ñòðàõè, ÿ áîÿâñÿ íàâ³òü
¿¿. Çàéâèé ðàç íå òîðêàâñÿ, ùî
âæå ãîâîðèòè ïðî ñåêñ, — çí³÷åíî
ãîâîðèòü Äåíèñ. — Áóâàëî ÿ îäðàçó á³ã ó äóø ³ ì³ã òàì áóòè ç

ï³â ãîäèíè. Ðîçóì³â, ÿê ¿é áîëÿ÷å
â³ä òîãî, òà âä³ÿòè í³÷îãî íå ì³ã.
Ï³ñëÿ ðîçðèâó, õëîïåöü ùå
ÿêèéñü ÷àñ çí³ìàâ ê³ìíàòó, àëå
÷åðåç íåñòàá³ëüíó ðîáîòó áóâ çìóøåíèé ïîâåðíóòèñÿ äî áàòüê³â.
— Ùîäî ³íøèõ ä³â÷àò, òî ÿ íàìàãàâñÿ, àëå âñå çàê³í÷óâàëîñü
ï³ñëÿ ê³ëüêîõ ïîáà÷åíü. Ñåêñ
íà îäíó í³÷ ìåíå òåæ íå âëàøòîâóâàâ, áî ñòðàõ ùîñü «ï³ä÷åïèòè»
çîâñ³ì íå äàâàâ ðîçñëàáèòèñÿ.
Ï³ñëÿ òàêèõ ïðèãîä ÿ äóæå äîâãî â³äìèâàâñÿ…
ПОКИ ЩО РАНО ГОВОРИТИ
ПРО ПЕРЕМОГУ
×åðåç ê³ëüêà ðîê³â Äåíèñ íàðåøò³ çàïèñàâñÿ äî ïñèõîòåðàïåâòà, êàæå, íàéâàæ÷å áóëî ïðèéòè
íà ïåðøèé ñåàíñ.
— Çíîâó æ òàêè, ìåí³ áóëî ñîðîìíî ç³çíàâàòèñÿ ó ñâî¿õ ñòðàõàõ,
áî ðîçóì³â, ÿê³ âîíè àáñóðäí³, —
ñì³ºòüñÿ Äåíèñ. — Òà âòðà÷àòè
ìåí³ áóëî í³÷îãî, òîìó ðîçïî÷àëîñü äîâãå ë³êóâàííÿ. Ôàêòè÷íî, âîíî äîñ³ òðèâàº, àëå öå âæå
á³ëüøå ñàìîë³êóâàííÿ, ÿ ïðèéíÿâ
ñâ³é ñòàí ³ êîíòðîëþþ ñèìïòîìè.
Ïðî ðåçóëüòàòè ÷è âçàãàë³ ïåðåìîãó íàä ðîçëàäîì ãîâîðèòè çàðàíî, àëå ÿ ñòàðàþñü!

Що говорить фахівчиня?
— Людині з ОКР здається, що вона
мусить робити якісь ритуальні дії
знову і знову для подолання тривожності й відвернення біди, вона
постійно живе з відчуттям небезпеки та в очікуванні чогось жахливого, — розповідає лікарка-психолог
і гіпнотерапевтка Ольга Дяченко. — Щоб зрозуміти, що в людини справді ОКР, потрібно звернути

увагу на деякі важливі симптоми.
По-перше, це поява нав’язливих
обдумувань (людина має думки
або образи, що втручаються в її свідомість, а вона не може це контролювати). Потім поява тривоги, з
якою неможливо впоратися. А після
цього йде перехід до компульсій,
тобто, все відбувається послідовно:
думки — тривога — ритуальні дії.

Потрібно пам’ятати, що стан можна коригувати, головне — не затягувати з цим. Як говорить психологиня, є статистика, що люди
часто звертаються по допомогу
до фахівця лише через сім років
після перших проявів розладу.
— Є золоте правило — не боятися,
якщо виникає така ситуація, — говорить гіпнотерапевтка. — Тому

дуже важливо прийняти розлад і
не соромитися його. Лікується ОКР
згідно з Міжнародними медичними протоколами, для лікування серед іншого використовують антидепресанти, але перші результати
людина починає відчувати не відразу, а через кілька місяців, коли
препарат накопичується в організмі, Також має бути психотера-

певтична допомога, дуже гарно
діє, до прикладу, когнітивно-поведінкова терапія і гіпнотерапія.
Завдяки поєднанню терапії та ліків,
людина може почуватися цілком
комфортно й жити без тривог і
нав’язливих думок. А ще для людини з ОКР опорою має стати її
сім’я, бути поруч, не осуджувати
й любити попри все.
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МІСТИЧНИЙ LADYFEST NIGHT

КОНЦЕРТИ

Коцюбинського

LadyFest Night
Бурштинові копи
Комедія. 20.10, поч. о 12.50, 21.50
З 21.10 довідка за тел. 52–59–76
Веном 2: Карнаж
Фантастичний екшн
20.10, поч. о 10.50, 13.10, 19.55, 21.55
З 21.10 довідка за тел. 52–59–76
007: Не час помирати
Екшн. 20.10, поч. о 14.35
З 21.10 довідка за тел. 52–59–76
Щось не так з Роном
Анімація. 20.10, поч. об 11.00, 15.20, 17.40, 19.45
З 21.10 довідка за тел. 52–59–76
Джим Гудзик і пірати «Чортова дюжина»
20.10, поч. о 17.35
З 21.10 довідка за тел. 52–59–76

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх
тел. (096)003–50–50)
Родина Адамсів-2
Анімація. 21.10–27.10, поч. о 10.20, 12.20, 14.20,
16.20, 16.20, 20.20, 22.20
Де гроші
Комедія. 21.10–27.10, поч. о 10.00, 12.10, 14.20,
16.30, 18.40, 20.50, 23.00
Хеловін убиває
21.10–27.10, поч. о 10.10, 12.30, 14.50, 17.10, 19.30,
21.50
007: Не час помирати
Екшн. 20.10, поч. о 18.10, 21.10, 23.00
З 21.10 довідка за тел. 096–003–50–50
Все про секс
Комедія. 20.10, поч. о 12.00, 20.40
З 21.10 довідка за тел. 096–003–50–50
Бурштинові копи
Комедія. 20.10, поч. о 9.50, 14.20, 18.30, 23.00
З 21.10 довідка за тел. 096–003–50–50
Побачення в Нью-Йорку
Драма. 20.10, поч. о 16.30
З 21.10 довідка за тел. 096–003–50–50
Тост
Комедія. 20.10, поч. о 12.20, 21.20, 23.20
З 21.10 довідка за тел. 096–003–50–50
Джим Гудзик і пірати «Чортова дюжина»
Анімація. 20.10, поч. о 10.00, 14.20, 16.40
З 21.10 довідка за тел. 096–003–50–50
Щось не так з Роном
Анімація. 20.10, поч. о 9.00, 10.00, 11.20, 12.20,
13.40, 14.40, 16.00, 17.00, 16.20, 19.20, 20.40, 21.40
З 21.10 довідка за тел. 096–003–50–50
Людина, яка продала свою шкіру
Драма. 20.10, поч. о 19.00
З 21.10 довідка за тел. 096–003–50–50

Напередодні Halloween, 22 жовтня, вас чекає
містичний LadyFest Night — подія, яка залишиться
в спогадах кожної
Проведемо цей вечір в містичній атмосфері гумору, щирості, розмов про головні й важливі речі для
дівчат, про які не говорять зі сцени: секс, сімейне
життя, зради та відновлення довіри, свобода та
самореалізація, самотність та ціна успіху.
Спікери зустрічі: — Надія Лисецька — засновниця Української Платформи «Жінки в Бізнесі»,
президентка Business People, виконавча директорка
Мережі Центрів Інформаційної Підтримки Бізнесу.
— Дар’я Вексель — клінічна психологиня, бізнескоучиня, провідна психологиня «Академії Експертів» Іцхака Пінтосевича.
— Ольга Сольвар — спікер-практик, тележурналістка, ведуча заходів, багаторазова номінантка у фестивалі «Жінка Вінниччини» у категорії «Шоу-бізнес».
Увійшла в ТОП-100 успішних жінок Вінниччини.
— Галина Симха — голова правлiння ГО «Український Бурштиновий Світ», Член Свiтової Ради
Бурштину, засновниця Етно-Тур Фест «Бурштиновий Шлях». Власниця першого в Українi приватного
пiдприємства з видобутку бурштину ТзОВ «Центр
«Сонячне Ремесло», власниця ТМ «Ambra Simha».
— Олександра Короп — інвесторка, власниця
фабрики в Китаї з виробництва електросвітлових приладів «8Luci». ТОВ «ЛЕД», professional
Coach ICU в Коучинг центр ICU, international Coach
Union, coach, facilitator, NLP practitioner, gipnolog.
— Вікторія Гуменюк — співвласниця Паб «Вінницька
Реберня», співвласниця Вінницької гондоли «Джульєтта», директорка «КУЖ» Вінниця 2021/22 рр.
Ведуча — Юлія Бесарабова, яка увійшла
в ТОП-100 церемоніймейстерів України. Дрес-код:
обов’язковий, відповідно, тематичний.
Місце проведення LadyFest Night – ресторан Mont Blanc, стартуємо о 17.00
Вартість участі — 1850 грн
Для членкинь Української Платформи «Жінки в
Бізнесі» та Міжнародного Клубу успішних жінок
«Жінки України», резидентів Business People Club
діє спеціальна ціна.

ТЕАТР
ТЕАТР САДОВСЬКОГО
(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07, 67-26-54)

Дім, у якому переночував Бог
Мала сцена. Лірична комедія. 20.10, поч. о 19.00

Лісова пісня
Міф з прадавніх часів. 21.10, поч. о 18.30

Ідзанамі… Богиня, яка вабить

Ірина Білик 8 листопада з новою
концертною програмою

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.

Ірина Білик 8 листопада о 20.00 у Будинку офіцерів з
новою концертною програмою і кращими хітами за
30 років на сцені! Ви побачите приголомшливе шоу,
під час якого Ірина Білик виконає пісні, які давно не
співала, які всі мріяли почути. «Так просто», «Ти мій», «А я пливу у човні», «Фарби» - будуть всі хіти! А
нове шоу буде відрізнятися від усього, що співачка
робила протягом 30 років на сцені. Готуйтесь
насолоджуватись прекрасним відео- та світловим
шоу, танцювальними постановками у виконанні
чудового шоу-балету і щирими одкровеннями
Ірини Білик. Спеціальний гість концерту – Сергій
Мироненко. Квитки - від 390 гривень. 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 листопада о 19.00 у Будинку
офіцерів на концерті
легендарного Хору імені
Верьовки! Приголомшливі костюми, найвища
майстерність і захват кожного глядача. Грандіозна
концертна програма «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)10100-63, (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 співаків Арсен Мірзоян представить Вінниці свою нову концертну програму. Готуйтеся до двох годин абсолютної
насолоди, відкриттів та здивувань. Квитки - 290-710
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

Драма. 22.10, поч. о 18.30

Русалонька
РОДИНА

Музична казка для дітей. 23.10, поч. о 12.00

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

Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих. 23.10, поч. о 18.30

007. Не час помирати
Пригоди. 20.10, поч. о 19.00
Веном 2: Карнаж
Фантастичний екшн. 20.10, поч. о 17.00
21.10–27.10, поч. о 16.00
Щось не так з Роном
Анімація. 20.10, поч. об 11.00, 13.00, 15.00
21.10–27.10, поч. о 10.00, 18.00
Родина Адамсів-2
Анімація. 21.10–27.10, поч. о 12.00, 14.00
Титан
Трилер. 21.10–27.10, поч. о 20.00

PRIME ORCHESTRA 30 жовтня з новою
програмою «Світові хіти»

Бал негідників
Мала сцена. Детективна комедія
23.10, поч. о 19.00

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
(Хмельницьке шосе, 7. Тел. (097)7033530)
Вартість квитків - 75 грн

Наш веселий Колобок
Казка-комедія. 23.10, поч. об 11.00 та 13.00

Теремок
Мюзикл. 24.10, поч. об 11.00 та 13.00

Комедія «Граємо у
дурня» із зірковим
складом
27 листопада о 20.00 у
Будинку офіцерів море
задоволення всім подарує прем’єра легендарної
комедії «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 офіцерів - наймасштабніша
постановка легендарної
повісті Гоголя «Ніч перед
Різдвом». На сцені буде
більше 30 акторів, чудовий оркестр, шикарні костюми 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», «Універмагу». Безкоштовна доставка квитків: (098)101-00-63.

Джазова діва
Dena DeRose і
«CHRISTMAS JAZZ»
29 грудня
Трикратна номінантка
«Греммі», всесвітньовідома американська джазова
співачка і піаністка Дена
ДеРоуз з єдиним концертом у Вінниці і особливою програмою «CHRISTMAS JAZZ»! 29 грудня о
20.00 у Будинку офіцерів будемо насолоджуватися
легендарними хітами найкращих джазових артистів
за останні 100 років. Квитки – від 190 грн. Купуйте
на сайті bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру,
«Магігранду», «Універмагу». Безкоштовна доставка
квитків: (098)101-00-63.

Святослав
Кондратів. Ennio
Moricone
14 листопада в театрі ім.
Садовського зустрічайте
найромантичніший концерт
цієї осені від Святослава
Кондратіва. Його по праву
називають Першою скрипкою та найромантичнішим
скрипалем України. Стильний та харизматичний Святослав Кондратів підкорює своїм шармом, віртуозністю та талантом з перших хвилин концерту. Початок о
19.00, вартість квитків: 290-750 грн.

RIA, Ñåðåäà,
20 æîâòíÿ 2021
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТЕТЯНА ЧИСТЯКОВА, КЕРІВНИЦЯ СТУДІЇ ТАНЦІВ

Сьогодні діти такі відкриті, що їм у
голову навіть не приходить думка: «А
що про нас подумають люди?» Вони
танцюють, де хочуть і коли хочуть.

Оплати розподіл газу — виграй модем!!!
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
АТ «ВІННИЦЯГАЗ»

ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» îãîëîøóº
àêö³þ äëÿ êë³ºíò³â
êîìïàí³¿ — ñïîæèâà÷³â ïðèðîäíîãî ãàçó.
Àêö³ÿ ä³º ç 8 ïî 31 æîâòíÿ
2021 ð.
Óìîâè àêö³¿ ïðîñò³:
 1 — â³äñóòí³ñòü áîðãó ïåðåä ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» çà ðîçïîä³ë ãàçó;
 2 — äî 31 æîâòíÿ 2021 ð.
îïëàòà ïîñëóã ðîçïîä³ëó ïðèðîäíîãî ãàçó ÀÒ «Â³ííèöÿãàç»
ïî ãðóäåíü 2021 ð. âêëþ÷íî.
Ñïîæèâà÷³, ÿê³ âæå îïëàòèëè
ïîñëóãó ðîçïîä³ëó ãàçó äî ê³í-

öÿ ðîêó íà ìîìåíò îãîëîøåííÿ
äàíî¿ àêö³¿, òàêîæ àâòîìàòè÷íî
ñòàíóòü ¿¿ ó÷àñíèêàìè.

Ï’ÿòü ïåðåìîæö³â ç ÷èñëà
ó÷àñíèê³â àêö³¿ âèçíà÷èìî
15 ëèñòîïàäà 2021 ð. çà äîïî-

ìîãîþ ãåíåðàòîðà âèïàäêîâèõ
÷èñåë.
Ïðèçè äëÿ ïåðåìîæö³â —
ìîäåìè äèñòàíö³éíî¿ ïåðåäà÷³ äàíèõ ïðî ñïîæèòèé ãàç.
Ïðèëàäè âñòàíîâëþþòüñÿ
íà ë³÷èëüíèê òà çàáåçïå÷óþòü
ïåðåäà÷ó ïîêàçàíü ïðî ê³ëüê³ñòü ñïîæèòèõ êóáîìåòð³â
â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³. Òèì
ñàìèì âè ïîçáàâèòåñü êëîïîòó
ç³ ùîì³ñÿ÷íîþ ïåðåäà÷åþ ïîêàçàíü ë³÷èëüíèê³â.
Ïðî âèãðàø ïåðåìîæö³â
áóäå ïîâ³äîìëåíî ÷åðåç êîðïîðàòèâíó ñòîð³íêó ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» ó ìåðåæ³ Facebook
òà íà ñàéò³ ÀÒ «Â³ííèöÿãàç»,
òåëåôîíîì (çà óìîâè íàÿâíîñ-

ò³) àáî ïîøòîþ.
Äëÿ îòðèìàííÿ ïîäàðóíêà
ïåðåìîæåöü ìàº íàäàòè êîï³þ ïàñïîðòà òà äîâ³äêè ïðî
ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî
ïîäàòêîâîãî íîìåðà, à òàêîæ
çãîäó íà ôîòî- òà â³äåîô³êñàö³þ öåðåìîí³¿ âðó÷åííÿ
çà éîãî ó÷àñòþ.
Ó âèïàäêó â³äìîâè ïåðåìîæöÿ íàäàòè âêàçàí³ äîêóìåíòè
àáî â³äìîâè â³ä ïîäàðóíêà,
îðãàí³çàòîð ïðîâîäèòü ïîâòîðíèé ðîç³ãðàø ïîäàðóíêà
ñåðåä ³íøèõ ó÷àñíèê³â àêö³¿.
Äåòàë³ çà òåë. 067–433–22–89
Ïîñï³øàéòå! Ñó÷àñí³ ñìàðòìîäåìè ÷åêàþòü íà Âàñ!
Áàæàºìî óäà÷³!
501384

ТОП-5 міфів про інсулін
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
SAHAROK SHOP

Ïîïðè òå, ùî ïðåïàðàòè
³íñóë³íó ³ñíóþòü óïðîäîâæ
ö³ëîãî ñòîð³÷÷ÿ ³ ïîñò³éíî âäîñêîíàëþþòüñÿ, íàâêîëî íèõ äîñ³ âèòàº
áåçë³÷ äèâíèõ ì³ô³â. Ñàìå âîíè çàçâè÷àé
ñòàþòü ïðè÷èíîþ â³äìîâè â³ä ³íñóë³íîòåðàï³¿, ùî ìîæå ïðèçâåñòè äî íåïîïðàâíèõ ïîðóøåíü çäîðîâ’ÿ òà ÿêîñò³
æèòòÿ ëþäåé ç öóêðîâèì ä³àáåòîì.
Äå ïðàâäà, äå áðåõíÿ — äàâàéòå ðîçáèðàòèñÿ ç SaharOK Shop (saharokshop.
com)!
МІФ № 1. У МЕНЕ З’ЯВИТЬСЯ
ЗАЛЕЖНІСТЬ
Íàéãîëîâí³øèé ì³ô ïîâ’ÿçàíèé ³ç
äóìêîþ, ùî ³íñóë³í ìîæå ñïðîâîêóâàòè çàëåæí³ñòü.
Öå íå òàê! Áóâàþòü ñèòóàö³¿, êîëè
³íñóë³íîòåðàï³ÿ ïðèçíà÷àºòüñÿ îäðàçó
â äåáþò³ ä³àáåòó 2 òèïó. Öå ðîáèòüñÿ äëÿ
øâèäêîãî çíÿòòÿ ãëþêîçîòîêñè÷íîñò³.
Ï³ñëÿ íîðìàë³çàö³¿ ïîêàçíèê³â ãë³êåì³¿
ö³ëêîì ìîæëèâèì º ïåðåõ³ä íà òàáëåòîâàí³ ïðåïàðàòè.
МІФ № 2. Я НАБЕРУ ЗАЙВУ ВАГУ
Áåçóìîâíî, ó êë³í³÷íèõ ðåêîìåíäàö³ÿõ îïèñàíèé òàêèé ì³íóñ, ÿê çá³ëüøåííÿ ìàñè ò³ëà. Îäíàê âàðòî ïàì’ÿòàòè,
ùî ïðàâèëüíî ï³ä³áðàí³ äîçè ³íñóë³íó
íå áóäóòü ïðîâîêóâàòè çðîñòàííÿ öèôð
íà âàãàõ.
МІФ № 3. ІН’ЄКЦІЯ ІНСУЛІНУ — ЦЕ
БОЛЯЧЕ!
Ì³í³ìàëüíà äîâæèíà ãîëêè äëÿ ³íñóë³íîâèõ øïðèö-ðó÷îê ñòàíîâèòü 4 ìì.

150
грн

Аплікатор
для ін'єкцій
PAINSTOPPER
від ROXY-KIDS
Òàê³ ïîáîþâàííÿ øâèäøå áàçóþòüñÿ
íà òåðì³í³ «³í’ºêö³ÿ», ïðîòå öå íå «óêîë»
ó êëàñè÷íîìó óÿâëåíí³. Òàêà ïðîöåäóðà
áåçáîë³ñíà. Ðèçèê òðàâìàòèçàö³¿ øê³ðè
òàêîæ ì³í³ìàëüíèé.
МІФ № 4. ІНСУЛІНОТЕРАПІЯ
УНЕМОЖЛИВЛЮЄ ЗВИЧНИЙ СПОСІБ
ЖИТТЯ
²ñòîð³ÿ çíàº ÷èìàëî ïðèêëàä³â, êîëè
ïàö³ºíòè ç öóêðîâèì ä³àáåòîì 1 òèïó
íà ³íñóë³íîòåðàï³¿ â ðåæèì³ áàãàòîðàçîâèõ ³í’ºêö³é äîñÿãàëè çíà÷íèõ âèñîò.
Öå íå ò³ëüêè â³äîì³ ãîëë³âóäñüê³ àêòîðè,
ñï³âàêè, à ³ ñïîðòñìåíè.

270
грн

Ін'єкційний порт
(катетер) iPort
Advance
Çàïîðóêîþ àêòèâíîãî æèòòÿ º ãðàìîòíå íàâ÷àííÿ ïàö³ºíò³â. ßêùî ïàö³ºíò ðîçóì³º ñâîº çàõâîðþâàííÿ, âì³º
ï³äáèðàòè ïîòð³áí³ äîçè, çâàæàþ÷è
íà ô³çè÷í³ íàâàíòàæåííÿ, õàðàêòåð ¿æ³
òà ñâî¿ îñîáëèâîñò³, â³í ìàòèìå ì³í³ìàëüí³ îáìåæåííÿ. ²íñóë³íîòåðàï³ÿ —
òî÷íî íå âèðîê!
МІФ № 5. МОЖЕ РОЗВИТИСЯ
ІНСУЛІНОВА КОМА
Ìè çíîâó ïîâåðòàºìîñÿ äî ïóíêòó 4.
Ùîá óíèêíóòè ³íñóë³íîâî¿ êîìè, íåîáõ³äíî, ïåâíà ð³÷, ìàòè äîñòàòíüî çíàíü
ïðî ä³àáåò. Ñàìå ö³ëüîâ³ ïîêàçíèêè ãë³-

550
грн

Силіконова
насадка DiaSpider
êåì³¿ óïðîäîâæ äíÿ, ì³í³ìàëüíà ê³ëüê³ñòü
ã³ïîãë³êåì³é, çáàëàíñîâàíå õàð÷óâàííÿ òà
ô³çè÷íà àêòèâí³ñòü º çàïîðóêîþ äîâãîãî
é ùàñëèâîãî æèòòÿ.
ÁÅÐÅÆ²ÒÜ ÑÅÁÅ!
Âàø SaharOK Shop
SaharokShop (saharokshop.com) — òîâàðè äëÿ ëþäåé ç ä³àáåòîì — ïðàöþº äëÿ
ÂÀÑ áåç âèõ³äíèõ, îá³ä³â ³ êàðàíòèí³â. Ìè
çàâæäè ïîðó÷!
Àäðåñà ó Â³ííèö³: Êåëåöüêà, 84
òåë.: 0662496787
Ðîáî÷èé ÷àñ ìàãàçèíó ó Â³ííèö³ (äëÿ
ñàìîâèâîçó) — 10.00–16.00

ÑÀÌÎË²ÊÓÂÀÍÍß ÌÎÆÅ ÁÓÒÈ ØÊ²ÄËÈÂÈÌ ÄËß ÂÀØÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂ'ß.
ÏÅÐÅÄ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍßÌ ÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ß ÑÏÅÖ²ÀË²ÑÒÀ
485689

23

Â²Í ² ÂÎÍÀ

RIA, Ñåðåäà, 20 æîâòíÿ 2021

СЕКС-ТРАДИЦІЇ ТА УНІКАЛЬНІ
ОБРЯДИ НАРОДІВ СВІТУ
Секс-культура  У кожного народу
світу є свої звичаї і традиції, які можуть
здатися дивними. Це стосується не лише
харчування та побуту, а й сексу. Розповімо
про секс-традиції народів світу, які
справді вражають розкутістю і пікантними
особливостями інтимного життя

Ó ð³çíèõ êóòî÷êàõ Çåìë³ ëþäè
æèâóòü çà ñâî¿ìè ïðàâèëàìè, ³
ö³ ïðàâèëà ìîæóòü íàñ äèâóâàòè
³ íàâ³òü øîêóâàòè. Àëå íå òðåáà
çàáóâàòè ïðî òå, ùî ºâðîïåéñüêà
êóëüòóðà — öå ùå íå êóëüòóðà
âñüîãî ñâ³òó. Ñê³ëüêè êðà¿í,
ñò³ëüêè é òðàäèö³é. Öå òàêîæ
ñòîñóºòüñÿ ³ ³íòèìíîãî æèòòÿ ¿õ
ìåøêàíö³â, ïëåìåí ³ ïðîãðåñèâíèõ äåðæàâ.

à õëîï÷èêè — ç 10-12. Ä³â÷àòêà ç äèòèíñòâà õîäÿòü òîïëåñ.
Ñåêñ äî øëþáó íå ìàº áåçëàäíèé õàðàêòåð, âñå êîíòðîëþºòüñÿ
ïëåì'ÿì. Çàòå ïðèéìàòè ðàçîì
¿æó äî âåñ³ëëÿ çàáîðîíåíî. Æ³íêè îñòðîâà Áóãåíâ³ëü ââàæàþòü
çà êðàùå çàÿâèòè ïðî ñâîº ëþáîâíå òîìë³ííÿ, ïðèëþäíî ðîçäÿãàþ÷èñü. Òàêà ïîâåä³íêà ìàº
ñòàòè ñèãíàëîì îáðàíöåâ³. Ìîâëÿâ, çàáèðàé ìåíå ñêîð³øå, â³ñ³ìíàäöÿòü ìåí³ âæå.

У ТИБЕТІ НЕЗАЙМАНІ —
НЕ В ПОШАНІ
Ïî÷íåìî ç ²íä³¿. Ïðî ñåêñóàëüí³
òðàäèö³¿ ö³º¿ êðà¿íè íå äàðåìíî
ïèñàëè êíèãè. Äåÿê³ ç íèõ ìîæíà
ïðî÷èòàòè ó çíàìåíèò³é Êàìàñóòð³ àáî íà ñò³íàõ õðàìó Êõàäæóðàõî. Íàïðèêëàä, ùîá çðîáèòè
ïàðòíåðö³ ïðèºìíî, ³íä³éñüê³ ÷îëîâ³êè ðîáèëè ï³ðñèíã ³ç çîëîòà,
ê³ñòêè, äîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ.
Ö³ ïðèêðàñè-ê³ëüöÿ ïðèêðàøàëè ³íòèìíó çîíó. À îñü àíàëîãîì ïðåçåðâàòèâó áóëà äåðåâ’ÿíà
òðóáêà. ²íä³éñüê³ êîõàíö³ íå çàáóâàëè é ïðî ñâîþ çîâí³øí³ñòü.
Ââàæàëîñÿ, ùî õîðîøèé êîõàíåöü ïîâèíåí ôàðáóâàòè ñâ³é ñòàòåâèé îðãàí ÿñêðàâîþ ôàðáîþ.
Íà Òèáåò³ ä³â÷èíà ââàæàëàñÿ
çàâèäíîþ íàðå÷åíîþ ò³ëüêè òîä³,
êîëè çì³íèëà äåñÿòîê-äðóãèé ñòàòåâèõ ïàðòíåð³â. Íåçàéìàí³ òóò
íå áóëè â îñîáëèâ³é ïîøàí³.
Ó Êåí³¿ êîæíó ä³â÷èíó â÷èëà
ëþáîâí³é ñïðàâ³ íàéñòàðøà æ³íêà
ó ðîä³. ²íêîëè âîíà íàâ³òü ïðîâîäèëà ïåðøó øëþáíó í³÷ ðàçîì
³ç ìîëîäÿòàìè ï³ä ¿õí³ì ë³æêîì.
Ó ïëåìåí³ Òðîáð³àíö³â (Íîâà
Ãâ³íåÿ) ä³â÷àòà ïî÷èíàþòü çàéìàòèñÿ ñåêñîì ç 6-8 ðîê³â,

ЗБЕРІГАЮТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ
Ó Íåïàë³ ³ çàðàç çóñòð³÷àºòüñÿ
ïîë³àíäð³ÿ — ð³äê³ñíà ôîðìà ïîë³ãàì³¿, çà ÿêî¿ æ³íêà ìàº ïðàâî
áðàòè øëþá ³ç ð³çíèìè ÷îëîâ³êàìè. ßê ïðàâèëî, ñïåðøó ä³â÷èíà
âèõîäèòü çàì³æ çà íàéñòàðøîãî
ñèíà â ðîäèí³, à ïîò³ì çà éîãî ìîëîäøèõ áðàò³â. Ùîäî ñåêñóàëüíîãî æèòòÿ â³äáóâàþòüñÿ ïåðåãîâîðè.
Òàêó ñõåìó øëþáó ì³ñöåâ³ æèòåë³
ðîçðîáèëè äàâíî. Òàê ¿ì íàáàãàòî
ëåãøå âäàâàëîñÿ çáåðåãòè çåìåëüí³
ä³ëÿíêè â ðóêàõ îäí³º¿ ñ³ì’¿.
Â Çà¿ð³ (Êîíãî) ä³â÷àòà ñâÿòî
áåðåãëè öíîòó äî âåñ³ëëÿ. Ïîçáàâèòè íàðå÷åíó íåâèííîñò³ ïåðåä îäðóæåííÿì ì³ã ëèøå âîæäü
ïëåìåí³. À ÿêùî â³í íå ñïðàâëÿâñÿ ç ö³ºþ âàæëèâîþ ì³ñ³ºþ,
òî ïëåì'ÿ îáèðàëî íîâîãî, á³ëüø
â³äïîâ³äàëüíîãî ³ òåìïåðàìåíòíîãî âîæäÿ.
Íà Ï³âí³÷í³é Êàì÷àòö³ â ãëóõèõ
ñåëèùàõ äîñ³ º òðàäèö³ÿ çàíÿòü
ñåêñîì äðóæèíè ãîñïîäàðÿ áóäèíêó ç ãîñòåì. Ââàæàºòüñÿ, ùî
çãîäà ãîñòÿ — âåëèêà ÷åñòü äëÿ
ñ³ì'¿, îñîáëèâî ÿêùî ï³ñëÿ àêòó
æ³íêà çàâàã³òí³º. ×àñòî æ³íêà
ñàìà âìîâëÿº ãîñòÿ, ùî ñàìå
ïî ñîá³ âæå äèâíî.

ЄВА ТОПЛЕСС

— Н е з важа ю ч и
на те, що в сучасному світі ми обираємо партнерів не з інших племен і,
не так часто, з інших народів, ми
маємо різне уявлення про секс,
його уявні норми та табу і те, що

дозволено в сексі.
Ми несемо те, що заклали у наше
виховання наші батьки, те, в чому
вони нас соромили і те, що засуджувалося в колі однієї сім’ї або,
навпаки, схвалювалося та заохочувалося в іншій. Звідки та від
кого ми дізналися про секс, і як
саме ця інформація подавалася,
з яким підтекстом, також впливатиме на наше ставлення до сексу

НА 20 –26 ЖОВТНЯ

ОВЕН
Емоції, що клекочуть, поступаються місцем більш глибоким і
піднесеним почуттям. Вибачте
собі допущені помилки і відкрийте серце новому почуттю

ТЕЛЕЦЬ
Не вимагайте від коханої людини зірок з неба. Коли у неї
з'явиться така можливість,
вона їх дістане без нагадувань.
Краще організуйте романтичне побачення в п'ятницю
або суботу.

БЛИЗНЮКИ
Вам, можливо, доведеться
вибирати між душевним
комфортом і принципами. Вибирайте найперше, вибирайте
кохання.Життя саме подарує
вам те, про що ви так мрієте.

РАК

БАМБУКОВІ ХАТИНИ ДЛЯ
ПІДЛІТКІВ
Ó áðàçèë³éîê º ö³êàâà òðàäèö³ÿ:
íà âå÷³ðêè âîíè çàïðîøóþòü ïðîôåñ³éíîãî ñåêñ-òðåíåðà. Â³í ïîÿñíþº ïðèñóòí³ì, ÿê ¿ì ïðèíåñòè
çàäîâîëåííÿ ñîá³ ³ ïàðòíåðó, â÷èòü
òàíöþâàòè äëÿ êîõàíîãî ñòðèïòèç
àáî âèêîðèñòîâóâàòè â³áðàòîð.
Ó ïàòð³àðõàëüí³é Êàìáîäæ³
ìåøêàº ïëåì’ÿ êðåóíã. Ì³ñöåâ³
çâè÷à¿ íàêàçóþòü â³äïðàâëÿòè
ï'ÿòíàäöÿòèð³÷íèõ ä³â÷àò øóêàòè ñîá³ ñóïóòíèêà æèòòÿ äîñèòü
íåçâè÷íèì ñïîñîáîì. Äèâíî,
àëå ôàêò: áàòüêè ñâî¿ìè ðóêàìè áóäóþòü äëÿ äî÷îê ìàëåíüê³
áàìáóêîâ³ õàòèíè íåäàëåêî â³ä
áóäèíêó, êóäè ä³â÷èíà ìîæå
ïðèâîäèòè õëîïö³â ³ çàéìàòèñÿ
ç íèìè ñåêñîì.
Â ²ðàí³ ñó÷àñí³ ìóñóëüìàíñüê³
çàêîíè çàáîðîíÿþòü ñåêñ äî âåñ³ëëÿ. ² öå ùå íå âñå — âñ³ ïîçè,
êð³ì ì³ñ³îíåðñüêî¿, ââàæàþòüñÿ
ïðîòèçàêîííèìè, áóö³ìòî âîíè
ïðèíèæóþòü ã³äí³ñòü ä³â÷èíè.
Ó ïëåìåí³ Òîï³íàìà (Áðàçèë³ÿ)
÷îëîâ³êè íàìàãàëèñÿ âñ³ìà ñïîñîáàìè çäèâóâàòè äàìó ñâîãî ñåðöÿ.
Äëÿ öüîãî âîíè â ãîëîìó âèãëÿä³
éøëè â äæóíãë³ ³ ï³äñòàâëÿëè ñâîº
ò³ëî äëÿ îòðóéíèõ çì³é. Ïëàçóíè
êóñàëè ÷îëîâ³êà â ïðè÷èííå ì³ñöå
³ ó íüîãî ç'ÿâëÿëàñÿ ïóõëèíà, à òàêîæ çíèæåííÿ ÷óòëèâîñò³. Òîé
á³ã äî æ³íêè, ùîá ïîðàäóâàòè ¿¿
äîâãèì àêòîì ëþáîâ³, àëå íàé÷àñò³øå, ùî ïðèðîäíî, íå äîá³ãàâ.

Çã³äíî ç òðàäèö³ÿìè äåÿêèõ íàðîä³â Îêåàí³¿, îáðÿä ïîçáàâëåííÿ
íåâèííîñò³ ïðîâîäèâñÿ äðóçÿìè
íàðå÷åíîãî. Ñïî÷àòêó öå ðîáèëè
çà äîïîìîãîþ êàì'ÿíîãî íîæà ³
ò³ëüêè ïîò³ì — á³ëüø çâè÷íèì
ñïîñîáîì. Ó ñóì³ öåðåìîí³ÿ çàéìàëà òðè äí³. Ï³ñëÿ öüîãî çíåñèëåíó ä³â÷èíó ïåðåäàâàëè çàêîííîìó ÷îëîâ³êîâ³.
Ñ³ì ðàç³â íà ð³ê æèòåë³ ²íäîíåç³¿
ñâÿòêóþòü «Ïîí». Óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ ïðîâîäèòüñÿ â îñîáëèâîìó
ì³ñö³ — á³ëÿ ï³äí³ææÿ ñâÿùåííî¿
ãîðè íà îñòðîâ³ ßâà. Òàì ó÷àñíèêè ñâÿòà âñþ í³÷ çàéìàþòüñÿ ñåêñîì ç ëþäüìè, ç ÿêèìè
¿õ íå ïîâ’ÿçóþòü ïîäðóæí³ óçè.
Ó÷àñíèêè ö³º¿ öåðåìîí³¿ â³ðÿòü,
ùî âîíà çàëó÷àº óäà÷ó ³ áàãàòñòâî.
Â ²ðëàíä³¿, íà îñòð³âö³ ²í³ñ Á³ã,
æèâå íåâåëèêà êàòîëèöüêà ãðîìàäà — ê³ëüêà ñåëèù, ê³ëüêà ñîòåíü
æèòåë³â, âñ³ ëþäè ãëèáîêî â³ðóþ÷³.
Ç ñåêñîì ó íèõ ñòðîãî: ñåêñóàëüíà
îñâ³òà çàáîðîíåíà, ñåêñ äî øëþáó
çàáîðîíåíèé. Áàòüêè âëàøòîâóþòü
øëþáè ñâî¿õ ä³òåé, íå ïèòàþ÷è
¿õíüî¿ çãîäè. Ïðè ñåêñóàëüíîìó
êîíòàêò³ äëÿ ïîïåðåäí³õ ëàñê äîçâîëåí³ ò³ëüêè ïîö³ëóíêè ³ ëàñêè
ñ³äíèöü, ïðè öüîìó âñÿ ³í³ö³àòèâà ïîâèííà âèõîäèòè â³ä ÷îëîâ³êà ³ âñå ïîâèííî â³äáóâàòèñÿ
â êëàñè÷í³é ïîç³. Íó ³ âèøåíüêà
íà òîðò³: ïàðòíåðè çîáîâ’ÿçàí³
çàéìàòèñÿ ñåêñîì, íå çí³ìàþ÷è
á³ëèçíè, òàê ÿê îãîëåííÿ íåïðèïóñòèìå ³ ãð³õîâíå.

Коментар експерта
НАТАЛІЯ КОЗАК,
ПСИХОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ:

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП

навіть у дорослому віці, та може як
сприяти нашому розкриттю в сексі, так і обмежувати нас.
Та на момент зустрічі з партнером чи партнеркою ми додаємо
до усього цього свій життєвий досвід, досвід своїх батьків, друзів та
знайомих. І в результаті зустрічаємося ніби з різних племен та світів,
з різними уявленнями про секс та
очікуваннями одне від одного.

І тут дуже важливо вміти відчувати
себе та йти за своїми бажаннями
та відчуттями, а не керуватися бажаннями чи вимогами партнера,
застарілою картиною світу родичів
або чужим досвідом знайомих.
Тому що секс — це про відчуття,
а не про логічний чи культурологічний аналіз та стереотипи. Інакше,
у вас не буде шансу отримати від
нього задоволення.

Можлива серйозна розмова
з коханою людиною, яка
прояснить ваші взаємини,
але приводу для розчарувань
вона не надасть, ви успішно
обійдете всі підводні камені.
Неділя — вдалий день для
ніжних зустрічей.

ЛЕВ
Не бійтеся змінюватися, знайомитися, пробувати нове. Ви
звабливі і привабливі, немов
це не ви, а інша, загадкова
людина, не пропустіть свого
щастя.

ДІВА
Тиждень вас порадує гарним
настроєм. Ви будете оточені
увагою і турботою, так що
не обманюйте свого супутника
життя надмірною вимогливістю. Постарайтеся провести
вихідні удвох.

ТЕРЕЗИ
Намічається потепління в давніх стосунках або новий пристрасний роман. У п'ятницю
вечір удвох може закінчитися
розмовою по душах.

СКОРПІОН
Ви зараз можете виграти
в любовній лотереї, потрібно
лише ризикнути. Так, ви вже
зустріли своє щастя, так що
можна і потрібно круто змінити своє життя

СТРІЛЕЦЬ
Постарайтеся не ображатися
на кохану людину, вона дійсно
не може приділити вам стільки
уваги, скільки б вам хотілося.
У середу і п'ятницю побачення обіцяють бути особливо
романтичними.

КОЗЕРІГ
Не приймайте близько
до серця деяку закритість
коханої людини. Уже в четвер
ситуація може змінитися з
точністю до навпаки, чекайте
настання світлої смуги.

ВОДОЛІЙ
Цього тижня ви зможете проявити себе в повному блиску
на особистому фронті. Будьте
відкриті для нових знайомств,
особливо у вихідні дні.

РИБИ
В особистому житті вас
супроводжує удача і везіння.
І цим треба користуватися,
постарайтеся більше часу проводити разом, проте не надто
афішуйте ваші стосунки.
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АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
ВАДИМ
КЛИМЕНКО,
БУДІВЕЛЬНИК

***

— Уявляєш,
сьогодні в метро
відразу троє
молодих чоловіків
встали і запропонували мені свої
місця!
— І ти помістилася?

***

Батько до дітей:
— Хто був у цьому році найчемніший
і робив усе, що казала мамця?
— Ти, татку!

***

— Чи зрозуміли ви мене?– запитав

учитель в кінці уроку.
— Зрозуміли!
— То хто наведе приклад з
префіксом «пре»?
— Поїзд пре, — відповів один з учнів.

***

Бабуся каже своїй онуці:
— Будь чемною, слухняною, бо
прийде вовк і з’їсть тебе, як Червону
Шапочку…
— Знаю, знаю! Але він спершу з’їв
бабусю…

ГОРОСКОП
ГО

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО
РОТИЧНОГГО Ф
ФОТО
ОТО ««МІС
МІС R
RIAIA2021»
Анна, 20 років

ОВЕН
Цього тижня ви зможете
вигідно проявити ваші ділові якості, що сприятливо
відіб'ється на ваших професійних успіхах. У п'ятницю
перед вами відкриються
цікаві перспективи в особистому житті.

Навчаюся у ВДПУ ім. Коцюбинського.
ького.
Мрію пов’язати своє життя з
історією. Люблю фотографуватися
ся і
фотографувати.

ТЕЛЕЦЬ

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2020» НА:

Вдалий тиждень для того,
щоб перевірити почуття
нового обранця. Будьте
обережні і терплячі в справах: тільки за цієї умови ви
досягнете бажаної мети.

***

— А чого ви з ним розійшлись?
— Та він мені 2 місяці нив “Ти мене
не любиш”…
— І шо?
— Переконав!

БЛИЗНЮКИ
Цього тижня багато доведеться починати спочатку, з чистого аркуша. Але
здатність мріяти і втілювати
свої мрії в життя допоможе
вам впоратися з будь-якими
перешкодами і труднощами.

РЕКЛАМА
500103

РАК
Цього тижня планові заходи
можуть зірватися, зате те,
що буде виходити спонтанно, пройде чудово. Субота
хороша для роздумів і прогулянок.

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

ЛЕВ
На початку тижня ймовірна
цікава ділова поїздка, яка
дозволить розширити коло
вашого спілкування і дасть
нові можливості. Сприятливий час для змін в особистому житті.

ДІВА
Настає сприятливий час для
налагодження нових зв'язків
і контактів. Ваша чарівність і
авторитет зростуть. У четвер
варто знизити навантаження
на роботі.

тел: (093) 759 05 55,
(096) 179 71 31

КОЖНА ВІННИЧАНКА
МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
Просто зчитайте
QR-код камерою
Вашої мобілки та
дивіться фото!
(Має бути встановлена програма QR
Reader з Андроїдмаркета
або аналогічна)

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.

ТЕРЕЗИ
У середу і четвер справи на
роботі складатимуться вдало, що дозволить вам багато
чого встигнути. У п'ятницю
можна розраховувати на
душевну розмову з друзями.

СКОРПІОН
Якщо ваші дії будуть поєднувати натиск і сміливість,
тоді в бізнесі можна досягти
відмінних результатів. Переговори з начальством принесуть потрібні вам зміни.

ПОГОДА У ВІННИЦІ

СТРІЛЕЦЬ
GISMETEO

501266

501284

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
20.10

+15
+6

+16
+5

+17
+7

ЧЕТВЕР
21.10

+16
+8

+17
+8

+18
+9

П’ЯТНИЦЯ
22.10

+16
+10

+16
+9

+19
+11

СУБОТА
23.10

+11
+5

+12
+5

+16
+12

НЕДІЛЯ
24.10

+8
+2

+9
+1

+7
+2

ПОНЕДІЛОК
25.10

+8
+2

+8
+1

+9
+2

ВІВТОРОК
26.10

+10
+1

+9
0

+7
+2

Добре б було не перевантажувати себе справами.
Захистіть себе від непотрібних зустрічей і контактів. У
вихідні прислухайтеся до
порад друзів і родичів.

КОЗЕРІГ
Тиждень, ймовірно, стане
підходящим для вирішення
багатьох проблем, відкладених у довгий ящик. Творчий
підхід до роботи принесе
відчутні результати.

ВОДОЛІЙ
Тиждень виявиться яскравим, динамічним і дуже
продуктивним. Більше прислухайтеся до порад колег і
дійте спільно, постарайтеся
не обмежувати чужих амбіцій і інтересів.

РИБИ
Навіть те, що ніколи не було
вам потрібне, може виявитися важливим цього тижня.
Якщо ви зможете грамотно
відкоригувати свої плани, це
наблизить вас до заповітної
мети. В середині тижня є
ризик зустріти таємний опір.

