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РЕКЛАМА

СВЯЩЕННИК ПРО 
АБОРТИ, СЕКС І ЛГБТ с. 6

Відрізнити міфи та 
реальність, пов’язані з 
коронавірусом, стає дедалі 
важче. Навіть абсолютно 
адекватній людині

Ми зібрали ТОП-5 
«фактів», в які щиро і 
аргументовано вірить 
значна кількість людей. 
Про що свідчить 30% 
рівень вінницької 
вакцинації

с.11

503276

503226

ФЕЙК ЧИ ПРАВДА? 
ЕКСПЕРТИ ПРО «КОВІДНІ» СТРАШИЛКИ

МАЙЖЕ ЗНЕСЛИ. 
ЧИ ЗАКОННО? с.12
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Страшно...
Êîëèñü äàâíî, êîëè áóëà ÿ 

ñòóäåíòêîþ ³ á³ãëà íà ëåêö³þ 
ç ³ñòîð³¿ ñåðåäí³õ â³ê³â, ïåðå-
ïèíèâ ìåíå âèêëàäà÷ ³ êàæå:

- Îêñàíêî, ÿ òóò òåçè äðó-
êóâàâ âíî÷³, íå âñòèã âè÷èòà-
òè, òî ÷è íå ìîãëè á âè ïðî-
÷èòàòè, ðàïòîì îäðóê³âêà?

Â³í çàâ³â ìåíå â ê³ìíàòêó 
ëàáîðàíò³â ³ äàâ ê³ëüêà àðêó-
ø³â ç íàäðóêîâàíèì òåêñòîì. 
ß ñòàðàííî ïðî÷èòàëà, îäðó-
ê³âîê íå çíàéøëà, õî÷à áóëè 
ñóìí³âí³ ìîìåíòè ùîäî êîì, 
ÿê³ - íå çãàäàþ.

À îò ñàì òåêñò äîñ³ çàáóòè 
íå ìîæó.

Öå áóâ ïåðøèé òåêñò ïðî 
Ãîëîäîìîð ó ìîºìó æèòò³. 
Çàïèñ ñïîãàä³â ñàìîâèäö³â.

×èì äîâøå æèâó íà ñâ³ò³, 
òèì ñòðàøí³øå ìåí³ äóìà-
òè ïðî Ãîëîäîìîð. Óÿâëÿþ 
ñ³ëüñüêó õàòó, ðîäèíó, ÿêà ç³-
áðàëàñü äî ñòîëó àáî çàéíÿòà 
õàòíüîþ ïðàöåþ, ä³òè, äîðîñ-
ë³, ìèðíå, õî÷ ³ íåáàãàòå æèò-
òÿ, ³ òóò äâåð³ â³ä÷èíÿþòüñÿ ³ 
çàõîäèòü «áðèãàäà». Ï³äë³òêè 
íà ÷îë³ ç êîìóí³ñòîì ç ì³ñòà. 
Ïåðåâåðòàþòü âñå ó ñêðèí³, 
âèòðóøóþòü ç ãîðùèê³â êâà-
ñîëþ ³ ñóøíþ, âèòÿãàþòü 
ä³æó ç ðîç÷èíåíèì ò³ñòîì. 
Êîìñîìîëêè/êîìñîìîëüö³... 
òóò ÿ äóìàþ, ÿê öå íàïèñàòè, 
áî öå ñâÿòîòàòñòâî äëÿ ìåíå, 
- íàäçþðèëè ó ä³æó. À ïîò³ì 
ñòàðøèé «áðèãàäèð» äîâ³ðëè-
âî òàê êàæå ãîñïîäàðÿì: «Âè 
ëþäè ìîëîä³, äàì âàì ïîðà-
äó, âñòóïàéòå ó êîëãîñï, àáî 
ïîìðåòå ç ãîëîäó».

Â òåçàõ áóëè âêàçàí³ ïð³ç-
âèùà. À «îö³» - «ìî÷èëèñü 
ëþäÿì ó õë³á» - äåñü òàê ÿ 
ïðî÷èòàëà. Äóìàëà òîä³, îò 
â÷èëà ìåíå Áàáà: ïîìèòè 
ðóêè, ÷èñòó ìèñêó âçÿòè, 
áîðîøíî ïðîñ³ÿòè, ì³ñèòè 
äîâãî, âñÿ öÿ óêðà¿íñüêà 
êóë³íàðíà òåõíîëîã³ÿ… À 
òóò ïðèéøëè, øàíòðàïà ó 
õàòó, ³ ...

ДУМКА

ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

IRINA MERZHIYEVSKA

Звичайно, що так!!! І ялинку 
встановлювати, і ярмарок ор-
ганізовувати, і усі інші атрибу-
ти свята! Скільки можна вже 
жити одним негативом?!

СНЕЖКА ЛОПАТИНСЬКА

Звісно потрібно, і так немає 
куди з дітками піти… В ми-
нулому році було прикро, в 
більшості міст ялинка стояла, 
а у Вінниці відмінили. 

ОЛЮНЯ КОНДРАТЮК

Варто! В людей і так залиши-
лось мало радостей у житті. 
Можна не ставити головну 
ялинку великого розміру, по-
ставити невеликі на локаціях. 

МИКОЛА ТМП

Бенкет під час чуми до добра 
ніколи не приводить. Роздай-
те гроші в поміч інвалідам 
АТО і це буде найкращим 
святом!

НАТАЛЯ БУРАН

Встановлюйте, але заберіть 
якнайдалі оті діжки та «шаш-
личниці» з очей дітей, які див-
ляться, як дорослі дяді і тьоті 
закладають «за воротнік».

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН

ОКСАНА ОКСАНА 
ЯЦЮКЯЦЮК

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

ÍÎÂÈÍÈ

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Çà ÷îòèðè õâèëè 
äî äåâ’ÿòî¿ ðàíêó 
íà òåëåôîí Ñëóæ-
áè ïîðÿòóíêó «101» 

íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ð³ç-
êèé çàïàõ àì³àêó ó ïîâ³òð³. ßê 
ñòâåðäæóþòü ó ïðåññëóæá³ îáëàñ-
íîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæñëóæáè ç 
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é (ÄÑÍÑ), 
òåëåôîíóâàâ ìåøêàíåöü Íåìè-
ðîâà ç âóëèö³ Ñîáîðíà.

«Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ðîçâ³äêè ðÿ-
òóâàëüíèêàìè áóëî âñòàíîâëåíî 
ì³ñöå ³ ïðè÷èíó ïîä³¿», — éäåòüñÿ 
ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðåñ-ñëóæáè îá-
ëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ.

Ñèòóàö³þ ïîÿñíèâ êåð³âíèê 
ïðåññëóæáè Îëåêñàíäð Êóòîâèé:

— Â îäí³é ³ç çàë³çíè÷íèõ öèñ-
òåðí ñòàëàñÿ ðîçãåðìåòèçàö³ÿ 
çàëèâíî¿ ãîðëîâèíè, âíàñë³äîê 
÷îãî â³äáóâàºòüñÿ âèò³ê àì³àêó. 
Íà ì³ñö³ ïîä³¿ åâàêóéîâàíî ëþ-
äåé. Ðÿòóâàëüíèêè «çáèâàþòü» 

îòðóéíó õìàðó, âèêîðèñòîâóþòü 
âîäí³ ñòðóìåí³ äëÿ îñàäæåííÿ ïà-
ð³â ãàçó. Îäíî÷àñíî çä³éñíþþòü 
â³äêà÷óâàííÿ àì³àêó ç öèñòåðíè.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
íà ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàäçâè÷àé-
íî¿ ïîä³¿ çàä³ÿíî 32 ðÿòóâàëüíèêè 
³ â³ñ³ì îäèíèöü òåõí³êè. Çîêðåìà, 
ïðàöþâàâ ï³äðîçä³ë ðàä³àö³éíîãî, 
õ³ì³÷íîãî òà á³îëîã³÷íîãî çàõèñòó 
ç Â³ííèö³, à òàêîæ ðÿòóâàëüíèêè 
ç Íåìèðîâà, ²ëë³íö³â, Òóëü÷èíà.

Ðîáîòè òðèâàëè áåçïåðåðâíî 
14 ç ïîëîâèíîþ ãîäèí. Çàê³í÷èëè 
¿õ î ï³â íà äðóãó íî÷³.

Ðÿòóâàëüíèêè íàãîëîøóþòü, 
ùî äóæå íåïðîñòà ñïðàâà — îä-
íî÷àñíî âèêîíóâàòè äâà âèäè 
ðîá³ò ó ñêëàäíèõ óìîâàõ. Ñàìå 
öå ïðèçâåëî äî òðèâàëîãî ïåð³îäó 
ë³êâ³äàö³¿ àâàð³¿. Íà çàïèòàííÿ, 
÷è âäàëîñÿ ïîâí³ñòþ íåéòðàë³-
çóâàòè ïàðè àì³àêó, ÿêùî âîíè 
çíà÷íî ëåãø³ ïîâ³òðÿ, îäèí ç ë³ê-
â³äàòîð³â àâàð³¿ â³äïîâ³â:

— Öå íåðåàëüíî. Áóëè ìîìåí-
òè, êîëè õìàðà ò³êàëà â³ä íàñ. 

ОТРУЙНУ ХМАРУ АМІАКУ 
«ЗБИВАЛИ» 14 ГОДИН
НП!  У залізничній цистерні з аміаком 
сталася розгерметизація горловини. 
Її доправили на одне з підприємств 
на околиці Немирова, що займається 
реалізацією засобів хімічного захисту 
рослин. Отруйні пари вийшли назовні. 
Біла хмара попливла над містом. Хто 
першим повідомив про неї рятувальників? 
Чому так довго ліквідовували аварію?

Õî÷à ïðîöåñ ðîçïèëåííÿ âîäè 
òðèâàâ áåçïåðåðâíî, àëå ÷àñòè-
íà âèïàð³â ïîòðàïëÿëà ó ïîâ³òðÿ, 
¿¿ ï³äõîïëþâàâ â³òåð ³ ðîçíîñèâ 
äîâêîëà.

Ïðàöþâàòè äîâåëîñÿ ç ñóâîðèì 
äîòðèìàííÿì òåõí³êè áåçïåêè. 
Êîæåí ç ðÿòóâàëüíèê³â ðîçóì³â, 
ùî ïàðè àì³àêó âðàæàþòü ëåãå-
í³. Ïåð³îäè÷íî çì³íþâàëè îäèí 
îäíîãî.

Ïîðó÷ ïîñò³éíî çíàõîäèâñÿ 
àâòîìîá³ëü, â ÿêîìó îáëàäíàíà 
ëàáîðàòîð³ÿ. Ôàõ³âö³ êîíòðîëþ-
âàëè ð³âåíü êîíöåíòðàö³¿ àì³àêó 
ó ïîâ³òð³.

Ð³âåíü êîíöåíòðàö³¿ ïàð³â àì³-
àêó ó ïîâ³òð³ íå íàáàãàòî ïåðå-
âèùóâàâ ãðàíè÷íî äîïóñòèì³ 
íîðìè. Õî÷à çàïàõ â³ä÷óâàâñÿ 

ó íàâêîëèøí³õ áóäèíêàõ. Â³ä ì³ñ-
öÿ àâàð³¿ íàéáëèæ÷³ ïîìåøêàííÿ 
çíàõîäÿòüñÿ íà â³äñòàí³ äî îäíîãî 
ê³ëîìåòðà.

Ïîë³öåéñüê³, ÿê³ îïîâ³ùàëè 
ìåøêàíö³â ïðî àâàð³þ ³ ðàäèëè 
çàëèøèòè áóäèíêè, ðîçïîâ³äà-
þòü, ùî ëþäè ðîáèëè öå ñàìî-
ñò³éíî, ÿê ò³ëüêè ïî÷óëè íåïðè-
ºìíèé çàïàõ..

— Á³ëà õìàðêà òÿãíóëàñÿ çà âà-
ãîíîì ùå òîä³, êîëè éîãî äîïðàâ-
ëÿëè äî ï³äïðèºìñòâà, — ðîçïî-
â³â îäèí ç ìåøêàíö³â Íåìèðîâà 
ïî òåëåôîíó æóðíàë³ñòó RIA, 
÷îëîâ³ê íå íàçâàâ ñåáå. Â³í ïî-
â³äîìèâ ïðî íàäçâè÷àéíó ïîä³þ. 
Ñêàçàâ, ùî ó ïîâ³òð³ â³ä÷óâàºòüñÿ 
ñèëüíèé çàïàõ àì³àêó. Ó íüîãî 
âæå ïî÷àëà áîë³òè ãîëîâà.

Минулого року у Вінниці не було головної ялинки. Чи варто її встановлювати нині?

Поліція проводить розсліду-
вання за фактом надзвичайної 
події. Кримінальне проваджен-
ня відкрито за двома статтями 
Кримінального Кодексу Украї-
ни — частиною першою ст. 241 

(забруднення атмосферного 
повітря) та частиною першою ст. 
272 (порушення правил безпеки 
під час виконання робіт з підви-
щеною небезпекою).
За словами пресофіцера обласної 

поліції Анни Олійник, встанов-
люють причини витоку аміаку з 
цистерни, а також винуватця, чиї 
дії призвели до виникнення над-
звичайної події.
За такі правопорушення перед-

бачене покарання у вигляді об-
меження волі на строк до трьох 
років з позбавленням права обі-
ймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на той самий 
строк.

Хто допустив витік аміаку?

Інколи хмара аміаку «тікала» від рятувальників. 
Її підхоплював вітер і розносив далі
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ðàí³øå áóëà êàòàìàðàííà ñòàí-
ö³ÿ ³ òóò ÷àñòî ñòîÿëè ðèáàëêè.

Öþ ñïîðóäó òàêîæ ÷àñòêîâî 
ðîç³áðàëè. Êð³ì êàðêàñà ìàéáóò-
íüîãî îá’ºêòà ç ìåòàëîïðîô³ëþ 
òà áåòîíó, òóò âæå ïîñòàâèëè 
â³êíà òà ïîêð³âëþ. Òàêîæ ïî-
ì³÷àºìî, ùî äåìîíòîâàíó öåãëó 
âèêîðèñòîâóþòü íà öüîìó æ áó-
ä³âíèöòâ³: íåþ âèêëàäàþòü ñò³íè 
ïåðøîãî ïîâåðõó.

— Âèêîíðîáà âæå íåìàº, — 
ñêàçàâ îäèí ç áóä³âåëüíèê³â. — 
Âè ÿêðàç ç íèì ðîçìèíóëèñÿ. 
Ìàáóòü, ïî¿õàâ íà ³íøèé îá’ºêò.

— À ùî âè òóò áóäóºòå?
— Öå áóäå ñòðàòåã³÷íèé 

îá’ºêò! Ëàçíÿ! — ÷è òî æàðòî-
ìà, ÷è ñåðéîçíî â³äïîâ³â ³íøèé 
áóä³âåëüíèê.

«ЩОБ РОЗІБРАТИСЬ — ТРЕБА 
РОБИТИ ПЕРЕВІРКУ»

Îäíà ç áóä³âåëü çíàõîäèòüñÿ 
íà òåðèòîð³¿ öåðêâè Êñåí³¿ Ïå-
òåðáóðçüêî¿. Òî ìîæëèâî öåé 
îá’ºêò áóäóþòü íà çàìîâëåííÿ 
öåðêîâíèê³â?

— Í³, öå íå íàøå áóä³âíè-
öòâî, — ñêàçàâ æóðíàë³ñòó ïðîòî-
³ºðåé Ñåðã³é, ùî ñëóæèòü ó õðà-
ì³. — ß ñïèòàâ ó ðîá³òíèê³â, ùî 
âîíè áóäóþòü? Íå â³äïîâ³äàþòü. 
Íà çàìîâëåííÿ êîãî â³äáóâàºòüñÿ 
áóä³âíèöòâî? Òåæ í³÷îãî íå êà-
æóòü.

Ïðî òå, ÿêó ñïîðóäó áóäóþòü 
íà ì³ñö³ êàòàìàðàííî¿ ñòàíö³¿, 
ïîÿñíèâ â. î. äèðåêòîðà äåïàð-
òàìåíòó àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëü-
íîãî êîíòðîëþ ì³ñüêðàäè Äåíèñ 
Ñîðîêà.

Ì²ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð

«Башти» на узбережжі Бугу — це 
частина першого міського водо-
гону Вінниці, що діяв на початку 
минулого сторіччя. Дослідники з 
ВНТУ Олена Зінько та Богдан Чу-
мак пишуть, що у систему входи-
ла водонапірна вежа у сучасному 
центрі Вінниці та насосна станція 
на Бригантині (cutt.ly/NT34k9F).

Цегляні споруди на узбережжі 
виконували функцію фільтра. 
Очищену річкову воду піднімали 
по підводній трубі на гору, де вона 
накопичувалася у вежі. Там були 
два металевих резервуари по 5 ти-
сяч відер кожен і підігрів, аби вода 
не замерзала взимку.
З 28-метрової висоти вежі воду 

подавали під напором у домівки 
вінничан та до трьох водозабірних 
станцій. Однак повністю система 
водогону працювала лише деся-
тиліття в 30-х роках ХХ ст. Після 
застосування електричних насосів 
водонапірна функція була скасо-
вана.
Частково систему водозабору ви-

користовували і в радянські часи. 
Машинний зал, інфільтраційні 
споруди взяв на баланс вінниць-
кий «Водоканал». Воду надавали 
на потреби Вінницького хімзаводу.
У 90-ті об’єкт закинули. На місці 
однієї зі споруд релігійна грома-
да побудувала церкву Ксенії Пе-
тербурзької. Інші стояли пусткою 

поруч з церквою.
Попри те, що об’єкти були спо-
руджені близько 100 років тому, 
за проектом головного архітектора 
Вінниці Григорія Артинова, водо-
насосна станція на Бригантині не є 
пам’яткою архітектури: об’єкти 
не занесені у жоден з переліків 
пам’яток Вінниці.

Звідки на березі Бугу цегляні «вежі»?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Áëèçüêî äâîõ 
òèæí³â íà ï³âîñò-
ðîâ³ Áðèãàíòèíà 

òðèâàþòü áóä³âåëüí³ ðîáîòè. 
Á³ëÿ öåðêâè Êñåí³¿ Ïåòåðáóðçüêî¿ 
÷àñòêîâî ðîç³áðàëè äâ³ «âåæ³». Ö³ 
ñïîðóäè áóëè ÷àñòèíîþ ì³ñüêîãî 
âîäîãîíó, ÿêèé áóäóâàëè çà ÷à-
ñ³â àðõ³òåêòîðà Àðòèíîâà. Ùî 
òàì áóäå?

«МИ НЕ ЗНАЄМО, ЩО ТУТ 
РОБИМО»

Â³äâ³äàëè áóä³âíèöòâî ó ïîíå-
ä³ëîê, 29 ëèñòîïàäà. Ñïî÷àòêó 
êðîêóºìî äî îá’ºêòà, ùî çíà-
õîäèòüñÿ áëèæ÷å äî Êè¿âñüêîãî 
ìîñòó, ïðàâîðó÷ â³ä õðàìó. Ïðî-
éòè óçáåðåææÿì íåñêëàäíî, áî 
ñ³òêà îãîðîæ³ çð³çàíà.

Íà áóä³âíèöòâ³ ïðàöþº ç äåñÿòîê 
ðîá³òíèê³â. Ïîêè îäí³ ÷èñòÿòü öå-
ãëó, äåìîíòîâàíó ç³ ñòàðî¿ ñïîðóäè, 
³íø³ ïðàöþþòü íàä îáëàøòóâàí-
íÿì êàðêàñà íîâîãî îá’ºêòà.

— Ìè é ñàì³ íå çíàºìî, ùî òóò 
ðîáèìî, — êàæå îäèí ç ðîá³òíè-
ê³â, ùî ÷èñòèâ öåãëó â³ä ñòàðîãî 
ðîç÷èíó.

— Êàæóòü, ùî òóò áóäå êàôå, — 
ïîä³ëèâñÿ ³íøèé ðîá³òíèê. — 
Äîñòîâ³ðíîþ ³íôîðìàö³ºþ ìè 
íå âîëîä³ºìî.

Íîâîáóä íèí³ ñêëàäàºòüñÿ ç 
äâîõ ïîâåðõ³â. Êàðêàñ çâåëè íà-
âêîëî ñòàðî¿ öåãëÿíî¿ ñïîðóäè. 
Ëåäü íå ïîëîâèíà ìàéáóòíüîãî 
îá’ºêòà «âèñèòü» ïðîñòî íàä 
Ï³âäåííèì Áóãîì.

Ðîáîòè òðèâàþòü ³ âñåðåäèí³ 
öåãëÿíî¿ ñïîðóäè, àëå ðîçäèâè-
òèñÿ áëèæ÷å íå âäàëîñÿ.

— Òè ùî! Íå ìîæíà! Òóò òðè-
âàº áóä³âíèöòâî, íà òåáå öåãëà 
âïàäå ³ ìè ïîò³ì ùå äâà ðîêè 
áóäåìî òâîº ë³êóâàííÿ â³äïðà-
öüîâóâàòè, — òàê ñêàçàâ áó-
ä³âåëüíèê, êîëè ä³çíàâñÿ, ùî 
íà áóä³âíèöòâî ïðèéøîâ æóð-
íàë³ñò.

ТАК, КАФЕ ЧИ ЛАЗНЯ?
Òàê ùî öå áóäóþòü? Ðîá³òíè-

êè ñêàçàëè, ùî ìîæíà ä³çíàòèñÿ 
ó âèêîíðîáà, ùî íà ñóñ³äíüîìó 
îá’ºêò³ — íà ³íø³é «âåæ³», ë³âî-
ðó÷ â³ä öåðêâè.

Ïðîõîäèìî êð³çü òåðèòîð³þ 
õðàìó. Â ê³íö³ àñôàëüòîâàíî¿ äî-
ðîãè íà Áðèãàíòèí³ çíàõîäèòüñÿ 
ùå îäíà ñòàðà öåãëÿíà ñïîðóäà. 
Ì³ñöåâ³ æèòåë³ êàæóòü, ùî öå 

НА БРИГАНТИНІ ПОРУЧ З ЦЕРКВОЮ 
ЗАБУДОВУЮТЬ БЕРЕГ РІЧКИ
Кафе чи ТЦ?  Дві цегляних 
башти, що роками стояли 
пусткою на узбережжі Бугу, 
зараз перебудовують. Частково 
їх розібрали і навколо спорудили 
каркас майбутніх будівель. Що це 
будують на Бригантині? Робітники 
кажуть, що достовірною інформацією 
не володіють. Не вносять ясності й 
пояснення чиновника з міськради

— Òàì áóëè âèäàí³ ì³ñòîáóä³âí³ 
óìîâè òà îáìåæåííÿ, ó 2020 ðîö³, 
¹ 117. ¯õ îòðèìàëè íà ïðîåê-
òóâàííÿ áàãàòîôóíêö³îíàëüíî¿ 
áóä³âë³. Òîáòî, òàì áóäå ³ êàôå, 
³ òîðãîâèé öåíòð, ³ âñå ³íøå, — 
ñêàçàâ î÷³ëüíèê àðõ³áóäêîíòðîëþ.

— À õòî òîä³ ðîçáèðàº ³ áóäó-
ºòüñÿ íà ì³ñö³ ³íøî¿ öåãëÿíî¿ 
ñïîðóäè? Òàì, äå áóâ âîäîçàá³ð-
íèé êîëîäÿçü äëÿ âîäîãîíó? — 
ïèòàº æóðíàë³ñò.

— Íà öå ÿ âàì íå ìîæó îäðà-
çó â³äïîâ³ñòè. Ùîá öå ç’ÿñóâàòè, 
òðåáà íà ì³ñöå ïîñèëàòè íàøîãî 
³íñïåêòîðà, äëÿ ïåðåâ³ðêè áóä³â-
íèöòâà, — â³äïîâ³â Äåíèñ Ñîðîêà.

Íà ñàéò³ â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðà-
äè çíàéøëè äîêóìåíò ¹ 117. 
Ì³ñòîáóä³âí³ óìîâè ³ îáìå-
æåííÿ îòðèìàëî òîâàðèñòâî 
«Öèòàäåëü-ïðîåêò». Äîçâîëå-

íà âèñîòà — 17 ìåòð³â. À öå 
âèùå, í³æ ï’ÿòèïîâåðõîâà õðó-
ùîâêà! Îò ò³ëüêè íîâîáóä ìàâ 
áè çíàõîäèòèñÿ ïîçàäó öåðêâè, 
à íå íà ìåæ³ ç ð³÷êîþ Ï³âäåí-
íèé Áóã.

Çâåðíóëèñü çà êîìåíòàðåì 
äî ñï³ââëàñíèêà òîâàðèñòâà 
«Öèòàäåëü-ïðîåêò» Îëåêñàíäðà 
Öèõîìñüêîãî. Õîò³ëè ñïèòàòè, ÷è 
öå ¿õ îá’ºêòè çâîäÿòü íà áåðåç³ 
Ï³âäåííîãî Áóãó? ² ÿêùî òàê, 
òî ùî ñàìå áóäóþòü?

Ïðîòå ïîñòàâèòè ö³ ïèòàííÿ 
íå âñòèãëè. Öèõîìñüêèé â³äïîâ³â, 
ùî «çàðàç çàéíÿòèé, ïåðåäçâîí³òü 
ï³çí³øå». Çà ãîäèíó ï³ñëÿ ÷îëîâ³ê 
íå áðàâ ñëóõàâêó.

Ìè ïðîñë³äêóºìî çà öèì áó-
ä³âíèöòâîì ³ íàäàìî ÷èòà÷àì 
â³äïîâ³äü, ùî ³ õòî áóäóºòüñÿ 
íà Áðèãàíòèí³.

Äâ³ ñïîðóäè çâîäÿòü 
ïîáëèçó õðàìó 
Êñåí³¿ Ïåòåðáóðçüêî¿. 
Ó öåðêâ³ ðîçïîâ³ëè, 
ùî öå íå ¿õ 
áóä³âíèöòâî

Ця цегляна башта — колодязь для першого міського 
водогону. На півострові була насосна станція з рядом 
споруд, але їх немає у реєстрах пам’яток архітектури

Hàêëàä 17 900 Çàìîâë. ¹ 210148
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áðàòè ä³òåé ç áóäèíêó òà çàâåç-
òè ðîäèíó ó êðèçîâèé öåíòð. Öå 
çà 50 êì â³ä íàñ.

— Ä³òåé äîïîìîæåìî çàáðàòè. 
À îñü çàâåçòè ó êðèçîâèé öåíòð 
íå ìàºìî ìîæëèâîñò³. Â íàñ îá-
ñëóãîâóâàííÿ ëèøå íà òåðèòîð³¿ 
ãðîìàäè, — ÷óºìî ó â³äïîâ³äü.

Íó, õî÷ òàê.
Òðåáà ¿õàòè äî áóäèíêó, äå 

æèâå Íàòàëÿ ç ðîäèíîþ òà çà-
áèðàòè ä³òåé.

НЕСПОДІВАНИЙ ПОВОРОТ
Æóðíàë³ñòêà çàëèøàºòüñÿ, ùîá 

íå áà÷èëè, ùî ñàìå âîíà äîïî-
ìàãàº. Öå ïîòð³áíî, ùîá ÷îëîâ³ê 
íå çíàâ, äå øóêàòè Íàòàëþ.

Ïàòðóëü çàáðàâ Íàòàëþ òà âîíè 
ïî¿õàëè äî íå¿ äîäîìó. Íà ì³ñöå 
ïðè¿õàëà òàêîæ ñë³ä÷î-îïåðàòèâ-
íà ãðóïà òà ïðåäñòàâíèê þâå-

Таких випадків, як з Наталею, 
в Україні дуже багато. Статисти-
ка свідчить, що саме жінки най-
частіше потерпають від домаш-
нього та гендерно обумовленого 
насильства.
За даними Національної соціаль-
ної служби, в Україні за дев’ять 
місяців 2021 року зафіксували 
205 608 звернень з приводу до-
машнього насильства, з них:
від жінок — 167 900 (82%),
від чоловіків — 32 707 звернень 
(16%),

 від дітей — 5 001 звернення 
(2,43%).
Куди звертатися по допомогу?
 Мобільна бригада: (0432) 
6 7  0 4  6 0 ;  0 9 3  9 0 0  1 5  6 0 ; 
098 900 15 60.
Відділ оперативного реагуван-
ня «Цілодобова варта»: 15 60; 
59 50 39; 60 15 60; 65 15 60; 
0 800 60 15 60.
Безплатні «Гарячі лінії з запобі-
гання домашнього насильства»: 
0 800 500 335 — національ-
на, 116 123 — з мобільного, 

0 800 75 04 75 — у Вінницькій об-
ласті. Також постраждалі можуть 
напряму звернутись у поліцію 
за номером 102.
Ще діє урядова «гаряча лінія» 
15–47 для осіб, які страждають 
від домашнього насильства. 
Дзвінки є безплатними зі ста-
ціонарних та мобільних теле-
фонів, анонімними й конфіден-
ційними.
 Телефони притулку для жінок, 
які постраждали від насильства: 
067 382 87 45 та 050 444 68 08.

Куди бігти та кричати про насильство?

ОЛЬГА СОКОЛОВСЬКА,
RIA, (0432)555111

Âå÷³ð. Òåëåôîííèé äçâ³íîê.
— Äîïîìîæ³òü, áëàãàþ! Íåìàº 

á³ëüøå ñèë. Íåâæå öå ïåêëî í³-
êîëè íå çàê³í÷èòüñÿ? — ÷óºìî 
íà ³íøîìó ê³íö³ æ³íî÷èé ãîëîñ, 
ÿêèé ðèäàº.

— Çàñïîêîéòåñü. Ñïðîáóéòå 
ðîçïîâ³ñòè, ùî ñòàëîñü. Ìè âàì 
îáîâ’ÿçêîâî äîïîìîæåìî, — â³ä-
ïîâ³äàºìî æ³íö³.

Ïîò³ì áóëà 20-õâèëèííà ðîçìî-
âà. Íàòàë³þ (³ì’ÿ çì³íåíå), ìàìó 
äâîõ ä³òåé, ÷îëîâ³ê â ÷åðãîâèé 
ðàç âèãíàâ ç äîìó. Âîíè æèâóòü 
ïîíàä ø³ñòü ðîê³â, ÷îëîâ³ê ìàº 
çàëåæí³ñòü. Îñòàíí³ ðîêè áóëè 
íåñòåðïíèìè. Íàòàëÿ òåæ ïî÷à-
ëà çàãëÿäàòè ó ÷àðêó. Äîïîìîãè 
ïðîñèòè íå áóëî â êîãî. Àëå ñèë 
âæå íåìàº.

ІСТОРІЯ ПОРЯТУНКУ НАТАЛІ 
ТА ДІТЕЙ

Íå äèâëÿ÷èñü íà âå÷³ðí³é ÷àñ, 
çàïðîøóºìî Íàòàë³þ äî ñåáå 
äîäîìó. ×åðåç äâàäöÿòü õâèëèí 
æ³íêà âæå ñòî¿òü íà ïîðîç³. Íà-
ëèâàºìî ¿é ãàðÿ÷îãî ÷àþ òà â³ä-
âîë³êàºìî ð³çíèìè òåìàìè. Çàïè-
òóºìî, ÷è ãîòîâà âîíà ïî¿õàòè òà 
æèòè ó êðèçîâîìó öåíòð³ äëÿ æ³-
íîê, ïîòåðï³ëèõ â³ä äîìàøíüîãî 
íàñèëëÿ? Ó â³äïîâ³äü ÷óºìî, ùî 
âîíà áóäå äóæå âäÿ÷íà çà äîïî-
ìîãó. Äîìîâëÿºìîñü ç êðèçîâèì 
öåíòðîì.

Àëå â áóäèíêó çàëèøèëèñü 
ä³òè. Âîíè ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì. 

Çðîçóì³ëî, ùî â³í ¿õ íå â³ääàñòü 
áåç ñêàíäàëó.

Æóðíàë³ñòêà òåëåôîíóº 
íà «102».

— Äîáðîãî âå÷îðà. Õî÷ó çðî-
áèòè çàÿâó ïðî ñ³ìåéíå íàñèëëÿ. 
Ïîòåðï³ëà ïðèéøëà äî ìåíå òà 
ïîòðåáóº äîïîìîãè. Ä³òè çàëè-
øèëèñÿ â áóäèíêó òà ïîòð³áíà 
äîïîìîãà ïðàâîîõîðîíö³â, — ãî-
âîðèìî ä³â÷èí³ íà ë³í³¿.

— Ïð³çâèùå òà àäðåñà ïîòåð-
ï³ëî¿. Ñê³ëüêè ä³òåé òà ÿêèé â³ê? 
×îëîâ³ê ìàº çàëåæí³ñòü? Â ÀÒÎ 
ñëóæèâ? ª â áóäèíêó çáðîÿ? — 
ï³ñëÿ â³äïîâ³ä³ íà âñ³ çàïèòàííÿ, 
÷óºìî äîâãîî÷³êóâàíå. — ×åêàéòå, 
äî âàñ âè¿æäæàþòü.

Ïàòðóëü ïðè¿õàâ äîñèòü øâèä-
êî — ÷åðåç õâèëèí ï’ÿòü çàòåëå-
ôîíóâàëè òà ïîïðîñèëè âèéòè 
íà âóëèöþ.

— Ðîçïîâ³äàéòå, ùî ó âàñ ñòà-
ëîñü? — çàïèòóº ïàòðóëüíèé.

— Ìåíå çâàòè Íàòàëÿ. ß ø³ñòü 
ðîê³â æèëà â ïåêë³. Çàðàç õî÷ó 
çì³íèòè âñå, — êàæå æ³íêà.

— À ø³ñòü ðîê³â âàñ âñå âëà-
øòîâóâàëî? — çàïèòóº ïàòðóëü-
íèé Íàòàëþ, íå ïðèõîâóþ÷è 
³ðîí³÷íó óñì³øêó

— Ñòîï!!! ß æóðíàë³ñòêà òà 
äîïîìàãàþ Íàòàë³. Âè íå ìàºòå 
ïðàâà ç íåþ ðîçìîâëÿòè ó òàêîìó 
òîí³ òà ñòàâèòè òàê³ çàïèòàííÿ. 
Âîíà ïîòåðï³ëà, à íå ï³äîçðþ-
âàíà! — âòðó÷àºìîñÿ â ðîçìîâó 
ïîë³ö³¿ òà Íàòàë³.

Ïðàâîîõîðîíö³ çì³íèëè òîí òà 
ïî÷àëè ñëóõàòè äàë³. Ðîçêàçóºìî, 
ùî ïîòð³áíà äîïîìîãà, ùîá çà-

ЯК МИ РЯТУВАЛИ МАМУ З ДІТЬМИ 
ВІД СІМЕЙНОГО НАСИЛЛЯ
Насилля  «Допоможіть, благаю! Немає 
більше сил. Невже це пекло ніколи 
не закінчиться?» Це слова вінничанки, яка 
благала про порятунок. Два дні до пізньої 
ночі поліція, соцслужби та волонтери 
намагалися допомогти жінці. Коли 
майже все вийшло, на рятівників очікував 
несподіваний поворот

íàëüíî¿ ïîë³ö³¿. Íà ãîäèííèêó 
22 ãîäèíà.

Íàòàëÿ ðàçîì ç ïîë³ö³ºþ çà-
õîäèòü äî áóäèíêó. Ðîçìîâëÿº 
ç ÷îëîâ³êîì. Â³í ñïîê³éíèé òà 
âñå çàïåðå÷óº. Â æ³íêè çäàþòü 
íåðâè, âîíà ïî÷èíàº êðè÷àòè. 
Íàëÿêàí³ ä³òè çàáèëèñÿ â êóòîê 
òà íå õî÷óòü í³êîãî ñëóõàòè. Íà-
òàëþ ïðîñÿòü âèéòè íà âóëèöþ.

Íà äîïîìîãó êëè÷óòü æóðíà-
ë³ñòêó. Ïðè¿æäæàºìî íà ì³ñöå 
òà çàñïîêîþºìî Íàòàëþ. Âîíà 
â ðîçïà÷³. Âèõîäèòü ñòàðøà äè-
òèíà.

— Â ìåíå øêîëà òà çàíÿòòÿ 
ç àêðîáàòèêè. Êóäè ÿ ïî¿äó? 
Ó ìåíå òóò äðóç³. ß íå õî÷ó í³êóäè 
¿õàòè, — ðîçêàçóº âîíà.

— Òàê, öå ïðàâäà. Òàì íå áóäå 
í³ äðóç³â, í³ òâîº¿ øêîëè, í³ àêðî-
áàòèêè, í³ òàíö³â. Àëå âè òàì áó-
äåòå â áåçïåö³, — çàñïîêîþºìî ¿¿.

Íà ãîäèííèêó ï³âí³÷. Ï³äë³òîê 
íàâ³äð³ç â³äìîâëÿºòüñÿ áóäü-êîãî 
ñëóõàòè. Ìåíøà äèòèíà âæå çà-
ñíóëà.

Ñë³ä÷î-îïåðàòèâíà ãðóïà ïî-
¿õàëà. Çàëèøèëèñü á³ëÿ áóäèíêó 
ïàòðóëüí³, þâåíàëüíèé ïîë³öåé-
ñüêèé, æóðíàë³ñòêà òà Íàòàëÿ. 
Âèð³øóºìî, ùî ðîáèòè äàë³.

Íàòàë³ íåìàº êóäè éòè. Âîíà 
áî¿òüñÿ çà ä³òåé. Þâåíàëüíèé 
ïîë³öåéñüêèé ïîâåðòàºòüñÿ ó áó-
äèíîê òà ïîïåðåäæàº ÷îëîâ³êà, 
ÿêùî ùîñü ñòàíåòüñÿ ç ä³òüìè, 
â³í áóäå â³äïîâ³äàòè ïåðåä çà-
êîíîì.

Äîìîâèëèñü, ùî Íàòàëÿ ïåðå-
íî÷óº ó çíàéîìî¿ æóðíàë³ñòêè. 
Çàâòðà áóäåìî âèð³øóâàòè ùîñü 
çàíîâî.

ЩАСЛИВИЙ КІНЕЦЬ
Íàñòóïíîãî äíÿ çóñòð³ëèñü 

á³ëÿ áóäèíêó Íàòàë³¿. Íà çóñòð³÷ 
ïðè¿õàëè ïðåäñòàâíèê ñîöñëóæ-
áè ó ñïðàâàõ ä³òåé, þâåíàëüíèé 

ïîë³öåéñüêèé òà æóðíàë³ñòêà. 
Çíîâó äîâã³ ðîçìîâè ç³ ñòàðøîþ 
äèòèíîþ. Ï³ñëÿ äåê³ëüêîõ ãîäèí 
âìîâëÿíü, âîíà ïîãîäèëàñü ¿õàòè 
ç ìàìîþ.

Òðåáà ç³áðàòè ðå÷³ òà çàáðà-
òè ìåíøó. Çàõîäèìî â áóäèíîê 
ðàçîì ç ïîë³ö³ºþ. ×îëîâ³ê âëà-
øòóâàâ ñêàíäàë òà âèøòîâõíóâ 
âñ³õ çà ïîð³ã. Ãðþêíóâ äâåðèìà 
òà ñêàçàâ, ùî äèòèíó í³êîìó 
íå â³ääàñòü.

Çíîâó äîâã³ ðîçìîâè, äî ÿêèõ 
çàëó÷àºìî é ñîöïðàö³âíèêà é 
þâåíàëà. Ïî-äîáðîìó íå ðî-
çóì³º. Íàãàäóºìî ïðî â³äêðèòå 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ òà ïî-
ïåðåäæóºìî ïðî íàñë³äêè. Ïîä³-
ÿëî. ×åðåç äåê³ëüêà ãîäèí ÷îëîâ³ê 
çðîçóì³â, ùî í³÷îãî íå çìîæå 
çðîáèòè.

Íàòàëÿ çàáèðàº äâîõ ä³òåé òà 
ìè ¿äåìî ó êðèçîâèé öåíòð.

Íà ãîäèííèêó 22 ãîäèíà. ×åðåç 
ãîäèíó ìè íà ì³ñö³. Ìåíøà âæå 
ñîëîäêî ñïèòü. À ñòàðøà äèâèòü-
ñÿ ó â³êíî.

— Âàó. Òóò ñïðàâæí³ õîðîìè. ² 
º ãàðÿ÷à âîäà. ² ³íòåðíåò. Ìàìà, 
òóò êëàñíî, — çàõîïëåíî âèêðè-
êóº ï³äë³òîê.

Âîíè çìîæóòü ðîçïî÷àòè íîâå 
æèòòÿ. Áåç ñêàíäàë³â òà êðèê³â. 
Òóò ¿õ í³õòî íå âèæåíå íà âóëèöþ 
â õîëîä.

«Ïðî çàõèñò â³ä íàñèëüñòâà 
â ñ³ì’¿… Äóæå âàæêèé âå÷³ð òà 
í³÷… Çðîçóì³ëà îäíå — óêðà¿í-
ñüêà ñèñòåìà íåäîñêîíàëà. Íà òàê³ 
âèêëèêè ìàëî ïðîñòîãî ïàòðóëÿ 
ïîë³ö³¿ òà þâåíàëà. Ïîòð³áíà 
ñïåö³àëüíî íàâ÷åíà áðèãàäà òà 
ïñèõîëîãè. Ìè çðîáèëè âñå, ùî 
çìîãëè… Àëå áîðîòüáà òðèâàº… 
Íà êîíó çàíàäòî áàãàòî. Äÿêóþ 
çà ñï³âïðàöþ Ïîë³ö³ÿ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ òà Þâåíàëüíà ïîë³ö³ÿ Â³-
ííè÷÷èíè», — íàïèñàëà æóðíà-
ë³ñòêà ó ñåáå íà ôåéñáóê ñòîð³íö³.

Íà òàê³ âèêëèêè ìàëî 
ïðîñòîãî ïàòðóëÿ 
ïîë³ö³¿ òà þâåíàëà. 
Ïîòð³áíà ñïåö³àëüíî 
íàâ÷åíà áðèãàäà òà 
ïñèõîëîãè

Нарешті мама з дітьми у безпеці. Наша журналістка і волонтерка Ольга Бобрусь везе їх у 
кризовий центр. Де вони зможуть розпочати нове життя. Без криків і скандалів 
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3 Êîíâåíö³¿, âîíî ìàº áóòè de 
jure òà de facto ñêîðîòíèì, ùî 
îçíà÷àº ÿê íàÿâí³ñòü ó çàñóäæå-
íîãî ïåðñïåêòèâè çâ³ëüíåííÿ, òàê 
³ ìîæëèâ³ñòü ïåðåãëÿäó…», — ÷è-
òàºìî â ð³øåííÿ ªÑÏË.

Íàñïðàâä³ â êðà¿í³ äîâ³÷íå 
ïîêàðàííÿ ìîæå áóòè, ÿê òóò 
ìîâèòüñÿ, ñêîðîòíèì ÷è ñêîðî-
÷åíèì. Äîâ³÷íèêè ìàþòü ïðàâî 
ïðîñèòè ïðî ïîìèëóâàííÿ ï³ñëÿ 
25 ðîê³â òþðìè. Àíäð³é Äåìáà æ 
çàõîò³â âèéòè âæå çàðàç ³ ï³øîâ 
³íøèì øëÿõîì — çâåðíóâñÿ 
äî ñóäó, àðãóìåíòóþ÷è ñâîº çâ³ëü-
íåííÿ ð³øåííÿì ªÑÏË.

Ó âåðåñí³ íàçâàíîìó äîâ³÷íè-
êó â³äìîâèëè ó ïåðø³é ³íñòàíö³¿, 
òîáòî ó Â³ííèöüêîìó ì³ñüêîìó 
ñóä³. ² çàÿâíèê ïîäàâ àïåëÿö³þ. 
Äíÿìè ó Â³ííèöüêîìó àïåëÿö³é-
íîìó ñóä³ ðîçãëÿäàëè éîãî çâåð-
íåííÿ. Ùî òàì âèð³øèëè?

— Â³ííèöüêèé àïåëÿö³éíèé 
ñóä â³äõèëèâ àïåëÿö³éíó ñêàð-
ãó äîâ³÷íî óâ’ÿçíåíîãî Àíäð³ÿ 
Äåìáà, — ðîçïîâ³ëè ó ïðåññëóæá³ 
ñóäó. — Ó í³é çàñóäæåíèé ïðî-
ñèâ ñêàñóâàòè óõâàëó ñóäó ïåð-
øî¿ ³íñòàíö³¿ òà ïðèéíÿòè íîâó, 
ÿêîþ ïðèïèíèòè éîãî êàòóâàííÿ 
ó âèãëÿä³ äîâ³÷íîãî ïîçáàâëåííÿ 

РЕКЛАМА

502253

Äîâ³÷íèêè ìàþòü 
ïðàâî ïðîñèòè ïðî 
ïîìèëóâàííÿ ï³ñëÿ 
25 ðîê³â òþðìè. 
Àíäð³é Äåìáà æ çàõîò³â 
âèéòè âæå çàðàç ³ 
çâåðíóâñÿ äî ñóäó

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Âèðîê ó éîãî 
ê ð è ì ³ í à ë ü í ³ é 
ñïðàâ³ âèíåñëè 
â 99-ìó. Çíàéòè 

áîäàé ÿê³ñü îáñòàâèíè ñêîºíî-
ãî ïîíàä äâà äåñÿòêè ðîê³â òîìó 
çëî÷èíó â ìåðåæ³ íå âäàëîñÿ. 
Çíàºìî ëèøåíü òå, ùî öå áóëî 
âáèâñòâî äðóæèíè òà ñèíà. Àí-
äð³é Äåìáà — òàê çâàòè ÷îëîâ³-
êà, ì³ã áóòè ðîçñòð³ëÿíèé, ÿêáè 
ð³øåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî 
ñóäó ïðî ñìåðòíó êàðó íå çì³-
íèâ Âåðõîâíèé ñóä íà äîâ³÷íå 
ïîçáàâëåííÿ âîë³.

Ïðèáëèçíî 22 ðîêè âæå ñè-
äèòü öåé äîâ³÷íèê ó òþðì³. Éîìó 
58 ðîê³â çàðàç ³ â³í óòðèìóºòüñÿ 
ó Â³ííèöüê³é óñòàíîâ³ ïîêàðàíü 
¹ 1. Òà öåé â’ÿçåíü íå ïîëèøàº 
íàä³¿ âèéòè íà âîëþ.

Ïð³çâèùå Äåìáà, òî÷í³øå Äåì-
áî (éìîâ³ðíî, ÷åðåç ïåðåêëàä — 
àâò.), ô³ãóðóº ó ð³øåíí³ ªâðî-
ïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. 
Âîíî òàê ³ íàçèâàºòüñÿ «Äåìáî 
òà ³íø³ ïðîòè Óêðà¿íè».

²ç çàÿâíèêà íà «Ä» ïî÷èíàºòüñÿ 
ñïèñîê, ñêëàäåíèé ó àëôàâ³òíîìó 
ïîðÿäêó. Âñüîãî â íüîìó 47 çà-
ÿâíèê³â. Óñ³ — äîâ³÷íî óâ’ÿçíåí³, 
ÿê³ çâåðíóëèñÿ â ªÑÏË ç ïðî-
õàííÿì çì³íèòè ¿õí³ âèðîêè 
íà ìåíø ñóâîð³. ² 47 çàÿâ óêðà¿í-
ö³â ó Ñòðàçáóðç³ îá’ºäíàëè â îäíó 
ñïðàâó ÷åðåç ñõîæ³òü òà âèíåñëè 
ñï³ëüíå ð³øåííÿ. Ïðîöèòóºìî 
îñíîâíå.

«Çàÿâíèêè ñêàðæèëèñÿ, íàñàì-
ïåðåä, íà ñâîº ïîêàðàííÿ ó âèä³ 
äîâ³÷íîãî ïîçáàâëåííÿ âîë³ áåç 
ïåðñïåêòèâè çâ³ëüíåííÿ. Âîíè 
ïîñèëàëèñÿ, ïðÿìî àáî ïî ñóò³, 
íà ñòàòòþ 3 Êîíâåíö³¿, ÿêà ïå-
ðåäáà÷àº òàêå: «Í³êîãî íå ìîæå 
áóòè ï³ääàíî êàòóâàííþ àáî 
íåëþäñüêîìó ÷è òàêîìó, ùî ïðè-
íèæóº ã³äí³ñòü, ïîâîäæåííþ àáî 
ïîêàðàííþ». Ñóä ïîâòîðþº, ùî 
Êîíâåíö³ÿ íå çàáîðîíÿº çàñòîñó-
âàííÿ ïîêàðàííÿ ó âèä³ äîâ³÷íîãî 
ïîçáàâëåííÿ âîë³ äî îñ³á, ÿêèõ 
áóëî âèçíàíî âèííèìè ó â÷è-
íåíí³ îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, 
íàïðèêëàä, óìèñíîìó âáèâñòâ³. 
Îäíàê äëÿ òîãî, ùîá òàêå ïîêà-
ðàííÿ â³äïîâ³äàëî âèìîãàì ñòàòò³ 

ДОВІЧНИК ХОЧЕ НА СВОБОДУ
Справа Євросуду  Його мали 
розстріляти в 1999 році за вбивство 
дружини і сина, але смертну кару 
змінили на довічне позбавлення 
волі. Чоловік, що відсидів 22 роки 
у вінницькій в’язниці, вирішив 
попроситися на свободу. Чому раптом?

âîë³ é ïîãîäèòè âèðîê ó ÷àñòè-
í³ ïîêàðàííÿ ç ð³øåííÿì ªâðî-
ïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè 
ñòîñîâíî íüîãî. Òàêîæ âèñòóïàâ 
çà âæèòòÿ çàõîä³â ³íäèâ³äóàëüíîãî 
õàðàêòåðó, ÿê òîãî âèìàãàº çàêîí 
ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòî-
ñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî 
ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè.

Íà ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîâ³÷íî 
óâ’ÿçíåíèé ãîâîðèâ, ùî ñóä ïåðøî¿ 
³íñòàíö³¿ ïîðóøèâ âèìîãè êðèì³-
íàëüíîãî çàêîíó é íå âèêîíóº ð³-
øåííÿ ªÑÏË «Äåìáî òà ³íø³ ïðî-
òè Óêðà¿íè», çã³äíî ç ÿêèì äîâ³÷íå 
ïîçáàâëåííÿ âîë³ º êàòóâàííÿì òà 
ìàº áóòè íåãàéíî ïðèïèíåíå.

— Îäíàê òâåðäæåííÿ àïå-

ëÿíòà, ùî éîãî êàòóþòü, êîëå-
ã³ÿ ñóää³â ââàæàº ãîëîñë³âíèì, 
à éîãî äîâîäè — ñóá’ºêòèâíèì 
òðàêòóâàííÿì çàêîíó. Òîæ óõâà-
ëó Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó 
çàëèøèëà áåç çì³í, — ñêàçàëè 
ó ïðåññëóæá³ Â³ííèöüêîãî àïå-
ëÿö³éíîãî ñóäó.

«Çàêîíîäàâñòâî íå ïåðåäáà÷àº 
óìîâíî-äîñòðîêîâå çâ³ëüíåííÿ 
ïðè ïîæèòòºâîìó óâ’ÿçíåíí³, 
ïðîòå ï³ñëÿ â³äáóòòÿ íå ìåíøå 
20 ðîê³â ïðèçíà÷åíîãî ïîêà-
ðàííÿ äîâ³÷íî çàñóäæåíèì äî-
çâîëåíî êëîïîòàòè ïåðåä Ïðå-
çèäåíòîì Óêðà¿íè ïðî ïîìèëó-
âàííÿ», — ðîç’ÿñíþþòü â óõâàë³ 
Â³ííèöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó.

Андрій Демба аргументує суддям свою апеляцію. 
Посилається на рішення Європейського суду з прав людини, 
прийняте за його заявою
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Äëÿ òîãî, ùîá êðàùå öå çðîçó-
ì³òè, çìàëüîâóº äîâîë³ òðàäèö³é-
íó ñèòóàö³þ, êîëè ìîëîäà ïàðà 
æèâå ðàçîì äî âåñ³ëëÿ ñåêñóàëü-
íèì æèòòÿì. ßêùî, äî ïðèêëàäó, 
õëîïåöü ç ö³º¿ ïàðè éäå ñïîâ³äà-
òèñÿ, àëå â³í çíàº, ùî ïîâåð-
íåòüñÿ äî ñâîº¿ êîõàíî¿ é âîíè 
ïðîäîâæàòü æèòè, ÿê ³ æèëè. 
Òî ÷è ïðîùåíèì áóäå öåé ãð³õ?

— Öå âæå ëÿãàº íà â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü ñàìèõ ëþäåé. Öåðêâà 
íå çàâæäè ìîæå ðîáèòè ïîñòóïêè 
äî ñó÷àñíîãî ñâ³òó. ßêùî Ãîñ-
ïîäü ãîâîðèòü, ùî öå º ãð³õîì, 
òî öåðêâà íå ìîæå çðîáèòè âè-
íÿòê³â íàâ³òü, ÿêùî ö³ ÿâèùà 
äóæå ïîïóëÿðí³, — êàæå îòåöü.

Çà ñïîñòåðåæåííÿìè ñâÿùåí-
íèêà, òàêå ñòàâëåííÿ äî ñòîñóí-
ê³â ó ìîëîä³ äóæå ïîøèðåíå.

— Êàæóòü: «Òðåáà ïîæèòè 
ðàçîì, ä³çíàòèñÿ îäíå îäíîãî, 
à âæå ïîò³ì ðîçïèñóâàòèñÿ». 
Àëå òàê ðóéíóºòüñÿ ³íñòèòóö³ÿ 

ðîäèíè. Áî âñþäè òðåáà äîêëà-
äàòè çóñèëü, — ãîâîðèòü ñâÿùåí-
íèê. — Ðîäèíà — òåíä³òíèé ³í-
ñòèòóò, òðåáà ìàòè ìàéñòåðí³ñòü, 
ùîá çáóäóâàòè ¿¿ ì³öíîþ. Ëþäè 
â³í÷àþòüñÿ ³ ñòâîðþþòü ñâîþ ìà-
ëåíüêó öåðêâó. Ãîëîâà ðîäèíè — 
÷îëîâ³ê, äàë³ éäå äðóæèíà, ÿêà 
ìàº ñâîº ì³ñöå â ðîäèí³, ³ äè-
òèíà. Öå òàêà ï³ðàì³äà, ìîäåëü 
«ì³í³öåðêâè». ßêùî ëþäèíà ïî-
ðóøóº öþ ãàðìîí³þ, òî çáèâà-
þòüñÿ âñ³ îð³ºíòèðè, ³ í³ äî ÷îãî 
êîðèñíîãî öå íå ïðèçâåäå.

ВІНЧАННЯ — НЕ ПРОСТО 
ЗВИЧАЙ

Çà ñëîâàìè ñâÿùåííèêà, ëþäè, 
ÿê ïðàâèëî ñòàâëÿòüñÿ äî â³í÷àí-
íÿ äóæå ñèìâîë³÷íî. Àíàëîã³÷íà 
ñèòóàö³ÿ ç õðåùåííÿì äèòèíè. 
Êàæå, ð³äêî â³ðÿíè óñâ³äîì-
ëþþòü òó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÿêà 
íà íèõ ïîêëàäàºòüñÿ.

— Ö³ëêîâèòî â³í÷àííÿ ðîç³ðâàòè 

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132

Ñîôðîí³é ×ó-
ïðèíà ñëóæèòü 
ó Ñïàñî-Ïðåîáðà-
æåíñüêîìó êàôå-

äðàëüíîìó ñîáîð³. Öå ãîëîâíèé 
ïðàâîñëàâíèé õðàì Â³ííèö³, 
êóäè íàâ³äóþòüñÿ ñîòí³ ì³ñòÿí, 
êîæåí ç íèõ ìîæå ïîãîâîðèòè 
ç îòöåì Ñîôðîí³ºì, ÿêùî òîãî 
ïîòðåáóâàòèìå. 

«Я З ДИТИНСТВА ЗНАВ, КИМ 
ХОЧУ БУТИ»

Àðõ³ìàíäðèòó Ñîôðîí³þ ×ó-
ïðèí³ — 31, â³í îáðàâ ÷îðíå äó-
õîâåíñòâî, ùå íà ïåðøîìó êóðñ³ 
àêàäåì³¿ ïðèéíÿâ ÷åðíå÷èé ïî-
ñòðèã. Ñëóæèòü ó öåðêâ³ äåâ’ÿòèé 
ð³ê, ó Ñîáîð³ — òðè ç íèõ.

— ß âèð³ñ ó ðåë³ã³éí³é ðîäèí³, 
ç äèòèíñòâà õîäèâ â öåðêâó ³ õî-
ò³â ñëóæèòè Áîãîâ³. Òîìó, êîëè 
ÿ çàê³í÷èâ øêîëó, ó ìåíå íå áóëî 
ïèòàíü, êóäè éòè. ß âæå ñåáå 
íàëàøòóâàâ, ³ íàâ³òü ùîäî ÷åð-
íåöòâà ó ìåíå ïèòàíü íå áóëî. 
ß õîò³â áóòè ìîíàõîì, — ðîçïîâ³-
äàº Ñîôðîí³é. — Ìåí³ ïîäîáàâñÿ 
öåé ñïîñ³á æèòòÿ. Ó ìåíå áóëè 
äðóç³ ìîíàõè, ëþäè, ÿê³ âåëè 
ñïðàâä³ äóõîâíèé ñïîñ³á æèòòÿ. 
Òîä³ ÿ ùå ÷àñòî ¿çäèâ â Ïî÷à¿â-
ñüêó ëàâðó, öÿ àòìîñôåðà âïëè-
íóëà íà ìîþ þíàöüêó äóøó.

Ó ðîäèí³ îòöÿ Ñîôðîí³ÿ ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåë³â íå áóëî. Ãî-
âîðèòü, éîãî áàòüêè íà ïî÷àòêó 
90-õ øóêàëè ïðàâèëüíèé øëÿõ, 
áóëè â áàãàòüîõ ðåë³ã³éíèõ îð-
ãàí³çàö³ÿõ, àëå çóïèíèëèñÿ âñå-
òàêè íà ïðàâîñëàâí³é öåðêâ³.

— Ó ìîºìó îòî÷åíí³ á³ëüø³ñòü 
â³ðóþ÷èõ ëþäåé,  — êàæå ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåëü. — Çàðàç âçàãàë³ 
ìàëî íå â³ðóþ÷èõ, êîæåí â ùîñü 

â³ðèòü. Ó êîãîñü — Áîã â äóø³, 
õòîñü â³ðèòü â ÿêóñü àáñòðàêö³þ, 
äåõòî — ó Âñåñâ³ò.

— À ÷è âàæëèâî, ùîá Áîã áóâ 
íå ëèøå ó äóø³? — îäðàçó æ 
óòî÷íþºìî.

— Öå ïîøèðåíà ïðàêòèêà, 
êîëè ëþäè ãîâîðÿòü, ùî ó íèõ 
Áîã â äóø³. Â ïåðøó ÷åðãó äëÿ 
òîãî, ùîá Áîã áóâ â äóø³, òî òðå-
áà ùîñü ðîáèòè. Çâ³äêè â³í òàì 
â³çüìåòüñÿ? Òå, ùî ëþäèíà õî-
ðîøà, òî öå äóæå äîáðå, àëå äëÿ 
òîãî, ùîá áóâ Áîã â äóø³ — òðå-
áà äîêëàäàòè çóñèëü, — ãîâîðèòü 
îòåöü Ñîôðîí³é. — Ëþäèíà, ÿêà 
æèâå ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ ³ â äóõî-
âíîìó ïëàí³ í³÷îãî íå âèêîíóº, 
íàâðÿä ÷è ó íå¿ ìîæå ïîñåëèòèñÿ 
Áîã. ßêùî ìè ïðèéäåìî ó ðåñ-
òîðàí, àëå í³÷îãî íå çàìîâèìî, 
òî íå íà¿ìîñÿ. Òàê ñàìî é ç äóõî-
âíèì ðîçâèòêîì, òðåáà ïîñò³éíî 
âäîñêîíàëþâàòèñÿ. Äî ïðèêëà-
äó, âèøóêóâàòè â ñîá³ íåãàòèâí³ 
ðèñè é ç íèìè áîðîòèñÿ.

ßê ïîÿñíþº ñâÿùåííèê, äëÿ 
òîãî, ùîá ïîáà÷èòè ñâ³é ãð³õ, 
ëþäèíà ïîâèííà æèòè äóõîâíèì 
æèòòÿì. Êàæå, òîìó Ãîñïîäü ³ 
çàñíóâàâ ñâîþ öåðêâó, äàâ íàì 
Òà¿íñòâà, ùîá ëþäèíà ÷åðåç íèõ 
îñâÿ÷óâàëàñÿ.

ВСІ ГРІХИ МОЖУТЬ БУТИ 
ПРОЩЕНІ?

Îäíèì ³ç íàéãîëîâí³øèõ òà-
¿íñòâ öåðêâè º Ñâÿòå Ïðè÷àñòÿ. 
Ïåðåä ïðè÷àñòÿì ïîòð³áíî ïî-
ñïîâ³äàòèñÿ. Àëå ÷è âñ³ ãð³õè Áîã 
ìîæå ïðîáà÷èòè?

— Áóäü-ÿêèé ãð³õ, ÿêèé ëþ-
äèíà çâåðøóº, ìîæå áóòè ïðî-
ùåíèì. Òà¿íñòâî ïîêàÿííÿ äóæå 
âàæëèâå. Ñïîâ³äàºòüñÿ ëþäèíà 
íå ñâÿùåííèêó, à Áîãîâ³ ó ïðè-
ñóòíîñò³ îòöÿ, — ãîâîðèòü Ñî-
ôðîí³é ×óïðèíà.

«ДВЕРІ ХРАМУ ВІДКРИТІ ДЛЯ ВСІХ, 
НАСАМПЕРЕД ДЛЯ ГРІШНИКІВ» 
Релігія  Поговорили з архімандритом 
ПЦУ Софронієм Чуприною про те, чи 
обов’язково у 21 столітті дотримуватися 
усіх заповідей, сексуальні стосунки у парі 
до вінчання, аборти, забобони, ЛГБТ та 
не тільки

íåìîæëèâî. Êîëè ó äðóãèé øëþá 
âñòóïàþòü — öå âæå âèíÿòêè. 
Öåðêâà ðîáèòü ïîïóñê, âèõîäÿ-
÷è ç íåìî÷³ ëþäñüêî¿. Íå ìîæ-
íà ïðèéòè ³ çíîâó ïîâ³í÷àòèñÿ, 
ñâÿùåííèê ìàº ïîÿñíèòè, ùî 
öå ãð³õ, — êàæå ñâÿùåííîñëóæè-
òåëü. — Íàâ³òü ÷èí â³í÷àííÿ âäðó-
ãå âæå ³íøèé. Öåðêâà ìàº ïåðå-
êîíàòèñÿ, ùî ëþäèíà óñâ³äîìëþº 
ñâ³é ãð³õ, ìàº áóòè ê³ëüêà áåñ³ä ç³ 
ñâÿùåííèêàìè. Öåé ïðîöåñ ìîæå 
òðèâàòè ì³ñÿöÿìè. Ó ê³ëüêîõ âè-
ïàäêàõ öåðêâà òàêè äîçâîëÿº ðîç³-
ðâàòè øëþá. Íàéïåðøå: çðàäà, áî 
íåëåãêî ïðîáà÷èòè é æèòè ç öèì 
äàë³. Äðóãà ïðè÷èíà: êîëè ëþäèíà 
õâîð³º ³ íå ìîæå ìàòè ä³òåé.

ПРО ПРЕДСТАВНИКІВ ЛГБТ
ßê ãîâîðèòü ñâÿùåííèê, äâåð³ 

õðàìó â³äêðèò³ äëÿ âñ³õ, ³ íà-
ñàìïåðåä äëÿ ãð³øíèê³â. ßêèìè 
ïðåäñòàâíèêè ËÃÁÒ â óÿâëåíí³ 
öåðêâè ³ º.

— Öåðêâà íå ìîæå âèïðàâäàòè 
ïîðóøåííÿ çàïîâ³ä³ Áîæî¿. Öå 
îäèí ç³ ñìåðòíèõ ãð³õ³â, áî Áîã 
ñòâîðèâ ÷îëîâ³êà ³ æ³íêó äëÿ íà-
ðîäæåííÿ ä³òåé. Öå çàäóìàíèé 
Áîãîì ïëàí. Ïåðåõèòðèòè éîãî 
íåìîæëèâî, — êàæå îòåöü.

Àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ ç³ ñòàâ-
ëåííÿì öåðêâè äî àáîðò³â. Ïî-
ïðè òå, ùî äåÿê³ æ³íêè îáèðàþòü 
òàêèé øëÿõ — öåðêâà ¿õ ó æîä-
íîìó âèïàäêó íå ï³äòðèìàº.

— Ç òî÷êè çîðó öåðêâè àáîðò — 
öå âáèâñòâî. Öåðêâà êàæå, ùî 
äóøà ëþäèíè ç’ÿâëÿºòüñÿ ó ìî-
ìåíò ¿¿ çà÷àòòÿ. Òå, ùî âîíà äóæå 

ì³çåðíà, òî íå îçíà÷àº, ùî ¿¿ 
íåìàº, — êàæå ñâÿùåííèê. — Çëî-
÷èí òóò çâåðøóþòü ùå é íàéäî-
ðîæ÷³ ëþäè. Æ³íêà, ë³êàð, ÷îëî-
â³ê — âñ³ âîíè çãð³øèëè, ³ ìàþòü 
íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Íàø ñâ³ò 
ùå íå óñâ³äîìèâ, ùî ùîäåííî 
øëÿõîì àáîðò³â âáèâàþòüñÿ òèñÿ÷³ 
òàêèõ ñàìèõ ëþäåé, ÿê ³ ìè ç âàìè.

ЗАБОБОНИ ПЕРЕДАНІ 
У СПАДОК

Äåÿê³ ëþäè ó õðàì ïðèõîäÿòü 
ëèøå ðàç íà ð³ê, àáè ïîñâÿòèòè 
êîøèêè. Çàïèòàëè îòöÿ Ñîôðî-
í³ÿ é ïðî öå. Ìîæëèâî, îñâÿ÷åí-
íÿ ÿáëóê, ïàñîê ÷è êðàøàíîê — 
íå ìàº í³ÿêîãî öåðêîâíîãî ñåíñó?

— Áàãàòî ÷îãî ó íàø³é öåð-
êîâí³é òðàäèö³¿ çàïîçè÷åíî ç 
íàðîäíèõ òðàäèö³é. Ó öüîìó 
íåìàº í³÷îãî ïîãàíîãî, áî íàðîä 
ñòîë³òòÿìè ôîðìóâàâ ñâîº æèòòÿ 
íà ðåë³ã³éíèõ çàñàäàõ. ×îìó ÿáëó-
êà ñâÿòèìî? Áî âîíè ÿêðàç äî-
çð³ëè, — ïðîñòî ïîÿñíþº îòåöü. — 
²íîä³ ó íàñ ñïðàâä³ º ïåðåïëåòåííÿ 
ç ÿçè÷íèöòâîì, òîìó òðåáà â³ä-
ä³ëÿòè òå, ùî öåðêâà â÷èòü, â³ä 
çàáîáîíó. Äî ïðèêëàäó, íà ²âàíà 
Êóïàëà ñòðèáàòè ÷åðåç âîãíèùå — 
ïåðåæèòêè ÿçè÷íèöòâà.

Çà ñëîâàìè ñâÿùåííîñëó-
æèòåëÿ, íà êóëüò çàáîáîí³â òà 
ïðèêìåò ïîâ’ÿçàíèõ ç ðåë³ã³ºþ 
âïëèâàº òàêîæ íàøå ðàäÿíñüêå 
ìèíóëå, êîëè öåðêâè áóëè çà-
êðèò³ ³ îñíîâíèì äæåðåëîì ³í-
ôîðìàö³¿ áóëè áàáö³, ÿê³ íå çà-
âæäè ïðàâèëüíî äîíîñèëè òó 
³íôîðìàö³þ.

«Çàðàç ìàëî íå 
â³ðóþ÷èõ, êîæåí â ùîñü 
â³ðèòü. Ó êîãîñü — Áîã 
â äóø³, õòîñü â³ðèòü 
â ÿêóñü àáñòðàêö³þ, 
äåõòî — ó Âñåñâ³ò»

Наприкінці наша розмова з отцем 
Софронієм заходить про стерео-
типи, якими рясно окутані священ-
ники. Він говорить, в першу чергу, 
священник — така ж сама людина.
— Священники з неба ж не спус-
каються? Вони виходять з народу: 
який народ, такі й священники, — 
говорить Софроній Чуприна. — Всі 
люди однакові, хтось більше нама-

гається боротися з гріхом, а хтось 
менше. Так само й серед священ-
ників. Є такі, яких можна ставити 
у приклад, а є ті, яких не варто. 
Дехто піддається слабкості, але 
це не означає, що всі такі.
Отець пригадує вислів, який йому 
дуже подобається і каже, його лег-
ко можна порівняти зі ставленням 
до священників.

— Ми говоримо тільки про ті лі-
таки, які впали. Але щодня тисячі 
рейсів злітає і вдало приземля-
ється. Так само й священники 
щодня виконують своє служін-
ня, а ми говоримо про тих, які 
зробили щось погане, — каже 
отець. — Здебільшого священни-
ки — це не багаті, прості люди. 
Так, ми бачимо, що десь якийсь 

священник має дорогу машину 
чи дім, але це одиниці. Є свя-
щеники, які ще й паралельно, 
наприклад, вчителі.
Як пояснює Софроній Чуприна, 
у священника зарплати, як такої 
немає. Вони отримують «зарплат-
ню» коштом пожертвувань вірян.
— Є уявлення, що священник має 
говорити з наголосами на букву 

«о», і носити довгу бороду. Але 
я думаю, треба бути самим со-
бою, я не люблю вдягати маску 
зайвої набожності, серйозності 
та мені не зручно з великою бо-
родою. Але ж Господь нас за це 
судити не буде, — каже священ-
ник. — Бог — є любов, тому голо-
вне, щоб ми навчилися любити 
Господа та своїх ближніх.

«Священники такі, як народ»

Архімандрит Софроній Чуприна говорить, що церква 
не може виправдати порушення заповіді Божої. Навіть, 
якщо якісь грішні явища дуже поширені
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Íà êàñêàä³ ñòàâ-
ê³â ó ñåëàõ Ñåâåðè-
í³âêà, ×åðíÿòèí, 
Òîêàð³âêà, Ñåðáè-

í³âö³ ïîñò³éíî çáèðàþòüñÿ ñîòí³ 
ëåáåä³â. Íàéá³ëüøîþ ñåðåä çãà-
äàíîãî âèùå êàñêàäó º âîäîéìà 
ó Ñåâåðèí³âö³ — ïëîùåþ ìàéæå 
137 ãåêòàð³â. Ïðî ¿õ íåñïîä³âàíó 
çàãèáåëü RIA ïîâ³äîìèëè ì³ñöåâ³ 
æèòåë³.

ТРАКТОРОМ ТЯГНУЛИ ВОЛОК
Ïðîòÿãîì òèæíÿ íà ñòàâó ãè-

íóëè ëåáåä³. «Êîñèòè» ïòàõ³â 
ïî÷àëî ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñïóñòèëè 
âîäó ç³ ñòàâó. Êàæóòü, êîðèñòó-
âà÷ âîäîéìè ïî÷àâ âèëîâëþâàòè 
ðèáó âîëîêàìè. Äåïóòàò Ñåâåðè-
í³âñüêî¿ ÎÒÃ Îëåêñàíäð Êèøóê 
çàô³êñóâàëè íà ôîòî ³ â³äåî, ÿê 
òðàêòîð òÿãíå âîëîê.

— Ì³é áóäèíîê íåäàëåêî â³ä 
ñòàâó, îñü çàðàç éäó ³ ðàõóþ 
ìåðòâèõ ëåáåä³â, — ðîçïîâ³â 
ïî òåëåôîíó æèòåëü ñåëà Ñå-
âåðèí³âêà Îëåêñàíäð. — Âîíè 
ëåæàòü íà ì³ëêîâîää³. Ó öüîìó 
ì³ñö³, êóäè ÿ ï³ä³éøîâ, íàðàõó-
âàâ äåñÿòåðî ïòàõ³â. Çà äåðåâîì 
áà÷ó ùå ñåìåðî. Ïåðåä òèì ëþäè 
ãîâîðèëè, ùî íà ïðîòèëåæíîìó 
áåðåç³ áà÷èëè çî 30 øòóê ìåðò-
âèõ. Óÿâëÿºòå, òèæäåíü ïîìèðàëè 
ïòàõè!

×îëîâ³ê ïîÿñíþº, ùî áëèçüêî 
ï³ä³éòè íåìà ìîæëèâîñò³. Âîäó 
ñïóñòèëè. Çàëèøèâñÿ íàìóë. 
Òðåáà áðàòè â³äïîâ³äíå âçóòòÿ, 
çàõèñíèé êîñòþì. Äî òîãî æ, 

îäíîìó éòè íåáåçïå÷íî, ìîæíà 
çàñòðÿãíóòè â íàìóë³. ßêùî òàêå 
ñòàíåòüñÿ, òðåáà, ùîá õòîñü áóâ 
ïîðó÷…

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ïòàõè ïî÷àëè ãèíóòè â³äòîä³, ÿê 
îðåíäàð ñïóñòèâ âîäó ³ ïî÷àâ ìà-
ñîâèé âèëîâ ðèáè.

— Äåõòî â ñåë³ ðîçïîâ³äàâ, ùî 
÷óâ ïîñòð³ëè, àëå ÿêèé ñìèñë 
âáèâàòè ëåáåä³â ³ çàëèøàòè ¿õ 
ó âîä³? — ïðîäîâæóº ñï³âðîç-
ìîâíèê. — Îñîáèñòî ÿ ïîñòð³ë³â 
íå ÷óâ, õî÷à, ïîâòîðþþ, ïðî-
æèâàþ ó áóäèíêó íåäàëåêî â³ä 
ñòàâó. Äèâíî, ùî ìåðòâèõ ïòàõ³â 

çíàõîäÿòü âæå òèæäåíü, à í³êîìó 
äî öüîãî íåìà ä³ëà. Ì³ñöåâ³ àê-
òèâ³ñòè, ùîïðàâäà, á’þòü íà ñïî-
ëîõ, ó Ôåéñáóö³ ïèøóòü.

ЗАМІТАЮТЬ СЛІДИ
Óâàãó äî çàãèáåë³ ëåáåä³â ïðè-

âåðíóâ äåïóòàò Ñåâåðèí³âñüêî¿ 
ãðîìàäè Îëåêñàíäð Êèøóê. 
Â³í ³í³ö³þâàâ ñõ³ä íåáàéäóæèõ 
ìåøêàíö³â ãðîìàäè ³ç ñ³ë, ùî 
ïðèëÿãàþòü äî ñòàâó. Ó íåä³ëþ 
íà áåðåç³ á³ëÿ äàìáè â³äáóëèñÿ 
çáîðè ì³ñöåâèõ æèòåë³â, ç³éøëîñÿ 
ïîíàä ñòî ëþäåé.

Ïðèñóòí³ì ìàëè ïðîäåìîíñòðó-
âàòè ðåçóëüòàòè «ãîñïîäàðþâàí-

Про 
коронавірус
 Â³ííè÷÷èíà ïåðåáóâàº 

ñåðåä îáëàñòåé, äå ô³êñóþòü 
íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ï³äòâåð-
äæåíèõ âèïàäê³â êîðîíàâ³-
ðóñó. 

– Íèí³ ó â³ííèöüêèõ «êî-
â³äíèõ» ë³êàðíÿõ ïåðåáóâàº 
365 ïàö³ºíò³â, âñ³ — êèñíå-
âîçàëåæí³. Çà ìèíóëó äîáó 
â³ä êîðîíàâ³ðóñó ïîìåðëè 
9 â³ííè÷àí, — ðîçïîâ³â äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòó îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ ì³ñüêî¿ ðàäè Îëåê-
ñàíäð Øèø. — Ðåàí³ìàö³éí³ 
â³ää³ëåííÿ â³ííèöüêèõ «êî-
â³äíèõ» ë³êàðåíü çàâàíòàæåí³ 
íà 85%, à ñòàö³îíàðè – íà 
63%. Ï³ä êîíòðîëåì ñ³ìåéíèõ 
ë³êàð³â íà àìáóëàòîðíîìó ë³-
êóâàíí³ íèí³ ïåðåáóâàº 4460 
â³ííè÷àí.

Âàêöèíàö³ÿ òðèâàº. Ïî-
âíèé êóðñ ùåïëåíü ïðîéøëè 
108 351 ëþäèíà, öå — 36,1% 
â³ä äîðîñëîãî íàñåëåííÿ 
ãðîìàäè. Ïåðøîþ àáî äâî-
ìà äîçàìè ùåïèëèñü 140 646 
(46,9%) ìåøêàíö³â Â³ííèö³.

У парку буде 
ковзанка
Á³ëÿ Ë³òíüîãî òåàòðó ïî-

÷àëè îáëàøòîâóâàòè êîâçàí-
êó. Âîíà ðîçì³ñòèòüñÿ ïðîñòî 
íåáà, à ïîðó÷ íå¿ ñòîÿòèìå 
íîâîð³÷íà ÿëèíêà.

Êîâçàíêà òà ÿëèíêà ÷àñòè-
íà Çèìîâîãî ì³ñòå÷êà. Òàêîæ 
ó íüîìó áóäóòü ³íø³ ëîêàö³¿ 
äëÿ ðîçâàã òà àòðàêö³îíè.

ßëèíêó ó Öåíòðàëüíîìó 
ïàðêó âñòàíîâëÿòü 13 ãðóäíÿ. 
Âîíà ðàäóâàòèìå â³ííè÷àí òà 
ãîñòåé ì³ñòà äî Âîäîõðåùà. 

Станьте 
донором
 Ó ïðîñòîð³ Veteran 

Hub â³äáóäåòüñÿ òðåò³é Red 
Brunch â³ä êîìàíäè ïðîºêòó 
«ß, Í³íà». Ñüîìîãî ãðóäíÿ ç 
9.30 äî 13.00 â³ííè÷àí çàïðî-
øóþòü ñòàòè äîíîðàìè êðîâ³

«Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðøèõ 
äâîõ Ðåä Áðàí÷³â ó Â³ííè-
ö³ 48 ãåðî¿â ñòàëè äîíîðàìè 
êðîâ³, à öå îçíà÷àº, ùî ðà-
çîì ç âàìè, äîðîã³ â³ííè÷àíè, 
ìè âðÿòóâàëè 144 æèòòÿ», — 
éäåòüñÿ â àíîíñ³ ïîä³¿.

Íà äîíîð³â ÷åêàþòü ÷àñòó-
âàííÿ äî òà ï³ñëÿ çäà÷³ êðîâ³, 
ó÷àñòü ó ëîòåðå¿ ³ ìîæëèâ³ñòü 
âèãðàòè êëàñí³ ïðèçè, äðóæ-
íÿ àòìîñôåðà òà ïðèºìíèé 
íåòâîðê³íã.

Äëÿ ó÷àñò³ ó çàõîä³ íåîá-
õ³äíà íàÿâí³ñòü COVID-
ñåðòèô³êàòó àáî íåãàòèâíîãî 
ÏËÐ-òåñòó.

КОРОТКОКОРОТКО

«Êîñèòè» ïòàõ³â ïî÷àëî 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñïóñòèëè 
âîäó ç³ ñòàâó. Êàæóòü, 
êîðèñòóâà÷ âîäîéìè 
ïî÷àâ âèëîâëþâàòè 
ðèáó âîëîêàìè

Юрій Дубовий, керівник обласно-
го управління Державної еколо-
гічної інспекції, повідомив RIA, що 
фахівці управління здійснювали 
перевірку за заявою місцевих 
жителів.
Каже, водойма у Северинівці 
має статус водосховища. Став 
не передавався в оренду. Його 

використовує суб’єкт господар-
ської діяльності на інших умо-
вах. На скидання води у нього 
не було дозволу. Цей факт було 
встановлено під час перевірки. 
За допущене порушення корис-
тувача водоймою оштрафували. 
Щоправда, законодавець вста-
новив невелику суму штрафу. 

На користувача водойми чекає 
ще одне покарання. Адже він за-
вдав збитків природі, допустивши 
самовільне скидання води.
— Щоб визначити завдані збит-
ки, ми звернулися до Басейно-
вого управління річки Південний 
Буг, аби надали нам розрахунки 
щодо об’єму води, — каже Юрій 

Дубовий. — У нашому управлінні 
нема таких фахівців і це не в на-
шій компетенції. Після отримання 
відповіді зможемо застосувати 
санкції до покарання порушни-
ка. Можу сказати, що сума буде 
значно більшою у порівнянні з 
тією, яку наклали на незаконне 
скидання води.

Воду скидали без дозволу

Анна Олійник, прес-офіцер об-
ласної поліції, розповіла, що по-
ліцейські встановлюють причини 
масової загибелі лебедів. За її 
словами, інформація про відстріл 
птахів не знайшла підтвердження.

— Тушку мертвого птаха достав-
лено на дослідження в лабора-
торію Держпродспоживслуж-
би, — говорить Анна Олійник. — 
Результати дадуть відповідь про 
причини загибелі лебедя.

Використання зброї поліція не підтверджує

íÿ» ëþäèíè, ÿêà êîðèñòóºòüñÿ 
ñòàâîì.

— Ïåðåä òèì òóø³ í³õòî 
íå çáèðàâ, à òóò ð³çêî âçÿëèñÿ 
çà ðîáîòó, — ðîçïîâ³äàº äåïóòàò 
Ñåâåðèí³âñüêî¿ ÎÒÃ Îëåêñàíäð 
Êèøóê. — ß çàïèòóâàâ õëîïö³â, 
ÿê³ ïëàâàëè íà ÷îâí³ ïî çàëèø-
êàõ âîäè, ÷îìó âîíè íå ìîæóòü 
çðîáèòè ðîáîòó ó íåä³ëþ ï³ñëÿ 
çáîð³â? ×óâ â³ä íèõ ó â³äïîâ³äü, 
ùî ìàþòü çàâäàííÿ ç³áðàòè òóø³ 
ñüîãîäí³, òîáòî ó ñóáîòó.

Ùå îäèí ìåøêàíåöü ñåëà ïî-
â³äîìèâ, ùî òóø³ ìåðòâèõ ïòàõ³â 
çâåçëè äî ì³ñöÿ, äå çíàõîäèòüñÿ 
áóäèíî÷îê ðèáàëîê, ³ òàì ñïàëè-
ëè. Êàæå, ïðî öå éîìó ðîçïîâ³ëè 

æèòåë³ ç ×åðíÿòèíà. Á³ëÿ öüîãî 
ñåëà ñïàëþâàëè ìåðòâèõ ïòàõ³â.

Íà çáîðàõ ëþäè íàìàãàëèñÿ ä³-
çíàòèñÿ, õòî íàäàâ äîçâ³ë íà ñêè-
äàííÿ âîäè? Ãîëîâà ÎÒÃ Âàñèëü 
Ìàëÿð÷óê íå ì³ã â³äïîâ³ñòè íà öå 
ïèòàííÿ.

Íàéâàæëèâ³øèì äëÿ ëþäåé 
º ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòîâóâàòè 
âîäîéìó ç êîðèñòþ äëÿ ãðîìàäè. 
Ïðèñóòí³ íàïîëÿãàëè, àáè ãîëî-
âà ãðîìàäè ³í³ö³þâàâ ñêàñóâàííÿ 
ð³øåííÿ ñåñ³¿ ïðî íàäàííÿ âî-
äîéìè â îðåíäó. Çàðàç ãîòóþòü 
äîêóìåíòè äëÿ àóêö³îíó. Ëþäè 
ïðîòè öüîãî. Âîíè íàïîëÿãàþòü, 
àáè ñòàâ áóâ ó êîðèñòóâàíí³ ãðî-
ìàäè ³ ïðèíîñèâ ¿é ïðèáóòêè.

ЗА ТИЖДЕНЬ ЗАГИНУЛО 
МАЙЖЕ СТО ЛЕБЕДІВ
Жорстокість  Загибель лебедів 
зафіксували на ставу в селі Северинівка 
Жмеринського району. Мертвих птахів 
збирали у воді, а також на мілководді 
біля берега і спалили. Одні стверджують, 
що причиною є те, що зі ставу спустили 
воду, інші кажуть, чули постріли. Ще одне 
припущення місцевих — птахів могли 
чимось нагодувати, аби вони не заважали 
вилову риби

Моторошна картина — білокрилі птахи на воді, але… 
мертві. Їх тиждень не прибирали, їх ворони клювали
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У цьому році в конкурсі зма-
галися 4044 компанії в 63-х 
номінаціях. Станом на 28 лис-
топада рекордна кількість, або 
30037 вінничан, висловили 
свою прихильність улюбленим 

підприємствам і торговим мар-
кам.
Попередніми лідерами голосу-
вання «Народний бренд 2021» 
стали:
автосалон «Тойота Центр Вінниця 

«Преміум Моторс» — 4523 голоси
 кондитерські вироби «Солодка 
Мрія» — 4514 голосів
 інтернет-провайдер «Еве-
рест» — 3938 голосів
 магазин дитячих товарів 

«Пузя» — 3503 голоси
 аптека «Конекс» — 3361 голос
 магазин побутової хімії «Я Гос-
подиня» — 3226 голосів
 виробник ТМ «Молокія» — 
3105 голосів

Імена тих, кому споживач до-
віряє найбільше, стануть відо-
мі 3 грудня на сайті ТОП20.ua 
та у наступному номері газети 
RІА, на врученні нагород кон-
курсу «Народний бренд 2021».

Попередні підсумки голосування за «Народний бренд 2021»

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, 
RIA, (067)5267353

30 ëèñòîïàäà 
çàâåðøèëîñÿ ãî-
ëîñóâàííÿ «Íà-
ðîäíîãî áðåí-

äó» — êîíêóðñó íà âèçíàííÿ 
íàéêðàùèõ êîìïàí³é øëÿõîì 
ãîëîñóâàííÿ, ÿêèé RIA Media 
ïðîâîäèòü 20 ðîê³â ïîñï³ëü, öüî-
ãîð³÷ — â 23-õ ì³ñòàõ Óêðà¿íè.

Ðîçïîâ³äàºìî ïðî ÷îòèðè 
óñï³øíèõ á³çíåñè, ÿê³ äàâíî çà-
âîþâàëè íàðîäíó ñëàâó ñâî¿ìè 
òîâàðàìè òà ïîñëóãàìè.

ЗДОРОВА ПОСМІШКА ВІД 
SKYDENT

Êë³í³êà ëàçåðíî¿ ñòîìàòîëîã³¿ 
«SKYDENT» Â³ííèö³ óñï³øíî 
ïðàöþº ç 2014 ðîêó.

Ðîäçèíêîþ êë³í³êè º òå, ùî 
âñ³ íîâ³òí³ ñòîìàòîëîã³÷í³ ïðî-
öåäóðè òóò çä³éñíþþòü çà äîïî-
ìîãîþ ëàçåðà. Çà ñëîâàìè ãî-
ëîâíîãî ë³êàðÿ Ñåðã³ÿ Êîð÷óíà, 
òàêèé ïðîòîêîë ë³êóâàííÿ º óí³-
êàëüíèì, â³äòàê — «SKYDENT» 

ºäèíà ñòîìàòîëîã³ÿ ó Â³ííèö³, 
äå òàê³ ïîñëóãè íàäàþòü.

— Ìè ïèøàºìîñÿ íàøîþ 
ðîáîòîþ, — ãîâîðèòü ãîëîâíèé 
ë³êàð êë³í³êè Ñåðã³é Êîð÷óí. — 
Â íàø³é êë³í³ö³ äîòðèìóþòüñÿ 
ïðèíöèïó ï’ÿòè ïóíêò³â: ñòàí-
äàðòèçàö³ÿ, ñîðòóâàííÿ, äî-
òðèìàííÿ ïîðÿäêó, óòðèìàííÿ 
â ÷èñòîò³, âäîñêîíàëåííÿ. Âñÿ 
êîìàíäà äîòðèìóºòüñÿ öèõ ïðà-
âèë, ³ öå äàº óñï³õ. «Íàðîäíèé 
áðåíä» — äëÿ íàñ íå ïðîñòî 
íàãîðîäà. Öå îçíàêà òîãî, ùî 
ïàö³ºíòè ö³íóþòü íàñ, ³ ìè ðóõà-
ºìîñÿ â ïðàâèëüíîìó íàïðÿìêó.

НЕРУХОМІСТЬ ВІД АГЕНЦІЇ 
«БЛАГОУСТРІЙ»

Àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ «Áëàãî-
óñòð³é» çàñíîâàíå ó 2008 ðîö³, 
º îäíèì ç ïðîâ³äíèõ àãåíòñòâ 
íåðóõîìîñò³ ðåã³îíó òà ÷ëåíîì 
Àñîö³àö³¿ Ôàõ³âö³â ç Íåðóõîìîñ-
ò³ Óêðà¿íè.

Íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ ïîä³áíèõ 
êîìïàí³é, «Áëàãîóñòð³é» âåëè-
êó óâàãó ïðèä³ëÿº ïðîôåñ³éíèì 
ÿêîñòÿì ñâîãî ïåðñîíàëó, à öå 

Народна довіра  Від того, як 
організований бізнес і на чому він 
базується, залежатиме, чи буде 
підприємство зростати та конкурувати. 
Запитали в знаних підприємців Вінниці, 
партнерів конкурсу «Народний бренд», від 
яких складових залежить успіх їх бізнесу? 
Підбили попередні підсумки голосування 
конкурсу «Народний бренд 2021»

áëèçüêî ñîòí³ ôàõ³âö³â. Íà áàç³ 
êîìïàí³¿ ³ñíóº óí³êàëüíà øêî-
ëà ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³ 
ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ ¿¿ çäàþòü åê-
çàìåí, îòðèìóþòü ñåðòèô³êàò òà 
ïîñâ³ä÷åííÿ ð³åëòîðà.

Àãåíö³ÿ íåðóõîìîñò³ ñï³âï-
ðàöþº ç ïðîâ³äíèìè çàáóäîâ-
íèêàìè. Øâèäêî ³ ç äîòðèìàí-
íÿì âñ³õ þðèäè÷íèõ òîíêîù³â 
ó «Áëàãîóñòðî¿» äîïîìàãàþòü 
êë³ºíòàì ï³ä³áðàòè âàð³àíòè 
æèòëà òà îôîðìèòè íåîáõ³äí³ 
äîêóìåíòè.

— Íàø óñï³õ ïîëÿãàº â çëà-
ãîäæåí³é êîìàíäí³é ðîáîò³ ³ 
â êîëåêòèâ³, ÿêèé çàòî÷åíèé 
íà ðåçóëüòàò, — ðîçïîâ³äàº êå-
ð³âíèê àãåíñòâà Ìèêîëà Ì³-
ùåíêî. — Ìè ïîñò³éíî âäî-
ñêîíàëþºìîñü. Äëÿ íàñ íåìàº 
êîíêóðåíö³¿, ëèøå ïàðòíåðñòâî. 
Ìè ïðàöþºìî òàê, ùîá êë³ºíòè 
ìîãëè ðåêîìåíäóâàòè íàñ ñâî¿ì 
äðóçÿì òà çíàéîìèì.

НАЙКРАЩА РУЧКА ВІД 
«АКЦЕНТРУ»

Á³ëüø³ñòü ëþäåé íå çàìèñëþ-
þòüñÿ íàä òèì, ÿê³ ìîæëèâîñò³ 
äëÿ ïîëåãøåííÿ ðîáîòè, íàâ÷àí-
íÿ, ÷è ïðîñòî ãàðíîãî íàñòðîþ 
ïðèõîâóþòü ó ñîá³ êàíöòîâàðè. ² 
öå íîðìàëüíî. Êîæåí ìàº áóòè 
ñïåö³àë³ñòîì ó ñâî¿é ñïðàâ³. Ìè, 
ç³ ñâîãî áîêó, íàìàãàºìîñÿ â³ä-
øóêàòè óí³êàëüí³ ìîìåíòè, ÿê³ 
çìîæóòü íàéêðàùèì ÷èíîì ïðî-
äåìîíñòðóâàòè âñ³ îñîáëèâîñò³ 
íàøîãî àñîðòèìåíòó.

Äî ïðèêëàäó, äàâàéòå ïîãîâî-
ðèìî ïðî ðó÷êó. ßêà íàéêðàùà 
ðó÷êà? Òà, ÿêà äîçâîëÿº ïî÷åðêó 
ðîçêðèòèñü òà äàðóâàòè ãàðíèé 
íàñòð³é. Äî ðó÷êè, ÿêùî ðîç³-

áðàòèñü, º ð³çí³ âèìîãè — âîíà 
äåìîíñòðóº, ïðåçåíòóº ëþäèíó. 
Ðó÷êà ìîæå áàãàòî ïèñàòè, äà-
ðóâàòè ãàðíèé íàñòð³é, ìîæå 
ñëóãóâàòè äëÿ ñïðàâ ð³çíî¿ 
âàæëèâîñò³. Äóæå ö³êàâî ìàòè 
îêðåìó ðó÷êó, ìîæëèâî íàâ³òü 
ïåðîâó, ùîá ï³äïèñóâàòè ëèñò³â-
êè äî ñâÿò àáî äíÿ íàðîäæåííÿ. 
Ð³çí³ ðó÷êè äëÿ îñîáëèâèõ ìî-
ìåíò³â â³ä êîìïàí³¿ «ÀÊöåíòð».

«FIORELLI» — УЛЮБЛЕНЕ 
ІГРИСТЕ УКРАЇНЦІВ

«Fiorelli» — ³ãðèñò³ âèíà òà 
íàïî¿, âèãîòîâëåí³ â ²òàë³¿. 
Öåé áðåíä íàëåæèòü çàâîäó 
Òîsî, âèíà ÿêîãî âèçíàí³ ó ñâ³-
ò³. «Fiorelli» — ìîëîäèé áðåíä, 
ÿêèé âæå âñòèã çàâîþâàòè íå-
àáèÿêó ïîïóëÿðí³ñòü. Âåëèêèé 
àñîðòèìåíò «Fiorelli» çàäîâîëü-
íèòü áóäü-ÿêèé ñìàê, àäæå º ñóõ³ 
³ãðèñò³ âèíà (Prosecco, Brut òà 
Brut Rose), ñîëîäê³ (Moscato 
òà Asti), ³ãðèñò³ íàïî¿ Fragolino 
(Bianco, Rosso, Pesca, Dry), òà 
ãîòîâèé êîêòåéëü Spritz. Âèðîá-
íèêè ïîñò³éíî ïðàöþþòü íàä 
ðîçøèðåííÿì àñîðòèìåíòó. Íà-
ïðèêëàä, ó 2020 ðîö³ ç’ÿâèëîñü 
ïåðøå ó ñâ³ò³ áåçàëêîãîëüíå 
Fragolino.

Áåçàëêîãîëüíå ³ãðèñòå â³ä 
«Fiorelli» — ÷óäîâà àëüòåðíàòèâà 
ñâÿòêîâîãî íàïîþ äëÿ òèõ, õòî 
íå âæèâàº àëêîãîëü, âàã³òíèõ, 
ñïîðòñìåíîê, æ³íîê çà êåðìîì. 
Åêñêëþçèâíèé ³ìïîðòåð ³òàë³é-
ñüêîãî áðåíäó «Fiorelli» â Óêðà-
¿íó — êîìïàí³ÿ «Regno».

Fiorelli âæå ï³äêîðèâ ñåðöÿ 
óêðà¿íö³â ³ ñòàâ ïî-ñïðàâæíüîìó 
íàðîäíèì áðåíäîì. Íà ÷àñ³ ï³ä-
òâåðäèòè öå çâàííÿ â³äçíàêîþ.
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НАТАЛІЯ ПУЛЬНІКОВА, ВОЛОНТЕРКА 
Друзі! Хто хоче стати новорічним Сантою для 
діток з Ладижинського інтернату? Напишіть 
мені https://www.facebook.com/natasha.
pulnikova 

ПРЕССЛУЖБА 
ВО «БАТЬКІВЩИНА»

Êðèçà â åíåðãåòèö³ íàáèðàº 
îáåðò³â. Ö³º¿ çèìè ëþäè ó áàãà-
òüîõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ìîæóòü 
íàäîâãî îïèíèòèñü áåç òåïëà, 
ñâ³òëà, âîäè ³ ãàçó. Êðà¿íà óâ³-
éøëà â îïàëþâàëüíèé ñåçîí 
àáñîëþòíî íåï³äãîòîâëåíîþ, 
³ç äåô³öèòîì åíåðãîðåñóðñ³â. 
Íå âèñòà÷àº ùîíàéìåíøå 
2,5 ì³ëüéîíà òîíí âóã³ëëÿ ³ 
3 ì³ëüÿðäè êóá³â ãàçó. Ñêëàäè 
âóã³ëëÿ ìàéæå ïîðîæí³.

Áàãàòî ñë³â âëàäà ãîâîðèòü ïðî 
íåîáõ³äí³ñòü ï³äâèùåííÿ ö³í 
íà åëåêòðîåíåðã³þ ³ íóëü ñë³â ïðî 
íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáêè ïëàí³â ðå-
àãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ 
â åíåðãåòè÷í³é ñôåð³ ³ ë³êâ³äàö³þ 
¿õí³õ êàòàñòðîô³÷íèõ íàñë³äê³â.

×óº ëþäåé òà âèñëóõîâóº ôà-
õ³âö³â, âèâ÷àº ðåàëüíèé ñòàí 
ñïðàâ ³ øóêàº ËÈØÅ Þë³ÿ 
Òèìîøåíêî ³ «Áàòüê³âùèíà». 
Íå ìàþ÷è âàæåë³â âëàäè, íå ìà-
þ÷è äîñòóïó äî ìåä³à — êàæóòü 
ÏÐÀÂÄÓ, á’þòüñÿ çà óêðà¿í-
ö³â ³ íàìàãàþòüñÿ äîñòóêàòèñÿ 
äî äåðæàâè.

«Áàòüê³âùèíà» ÏÐÎÏÎ-
ÍÓª ÊÎÍÊÐÅÒÍÈÉ ÏËÀÍ 
Ä²É. ßêùî ïî÷àòè ä³ÿòè 
çà íèì — ñèòóàö³þ ìîæíà áóäå 
âèïðàâèòè ØÂÈÄÊÎ, — íàãî-
ëîøóº íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿-
íè â³ä ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» â³ä Â³-
ííè÷÷èíè Îëåã Ìåéäè÷. — Ìè 
âèìàãàºìî íåãàéíî ðåàë³çóâàòè 
ï’ÿòü ãîëîâíèõ ïóíêò³â, ÿê³ äî-
ïîìîæóòü âèéòè ç åíåðãåòè÷íî¿ 
êðèçè, à ñàìå:

— çàïðîâàäæåííÿ ÍÀÄÇÂÈ-

×ÀÉÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ â åíåðãå-
òèö³, ÿê ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì 
ïðî ðèíîê ãàçó, — öå äîïîìîæå 
ñòâîðèòè áàëàíñè, ðîçðàõóâàòè, 
ùî ³ ÿê ïîòð³áíî ðîáèòè ç³ ñïî-
æèâàííÿì ³ ïîïîâíåííÿì åíåð-
ãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â;

— ñòâîðåííÿ óðÿäîâî¿ êîì³ñ³¿ 
ç åêñ-ì³í³ñòð³â åíåðãåòèêè, äî-
ñâ³ä÷åíèõ êåð³âíèê³â-åíåðãåòè-
ê³â — òàêà ÔÀÕÎÂÀ ÊÎÌÀÍ-
ÄÀ ìàº ïðàöþâàòè ðàçîì ç óðÿ-
äîì, ïðîôåñ³éíî äîïîìàãàþ÷è 
éîìó âïîðàòèñÿ ç ïðîáëåìàìè;

— íåâ³äêëàäíå óõâàëåííÿ 
ÇÌ²Í ÄÎ ÁÞÄÆÅÒÓ, ³íâåíòà-
ðèçàö³ÿ ãðîøåé, ÿê³ º íà ðàõóíêó 
«Íàôòîãàçó» — ùîá âèêóïèòè 
3 ì³ëüÿðäè êóá³â ãàçó, ÿê³ ïåðå-
áóâàþòü ó ãàçîâèõ ñõîâèùàõ ³ 
íàëåæàòü ïðèâàòíèì âëàñíèêàì, 
çàêóïêà äîäàòêîâèõ îáñÿã³â âó-

ã³ëëÿ òàì, äå öå ìîæëèâî;
— íàëàãîäæåííÿ ñï³âïðàö³ ç 

Ì²ÑÖÅÂÈÌÈ ÃÐÎÌÀÄÀÌÈ 
äëÿ ñï³ëüíî¿ ïðîòèä³¿ âèêëè-
êàì — çàâàíòàæåííÿ óñ³õ ðå-
çåðâíèõ ïîòóæíîñòåé ïàëèâîì, 
âèçíà÷åííÿ êðèòè÷íèõ òî÷îê, 
ÿê³ ìàþòü çàáåçïå÷óâàòèñÿ åëåê-
òðèêîþ çà áóäü-ÿêèõ óìîâ, âñòà-
íîâëåííÿ òàì, äå öå íåîáõ³äíî, 
äèçåëü-ãåíåðàòîð³â;

— ïðèòÿãíåííÿ äî Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍÎÑÒ² òèõ, õòî «îáåççáðî-
¿â» êðà¿íó ïåðåä åíåðãåòè÷íîþ 
êðèçîþ ³ ë³êâ³äàö³ÿ ÍÀÊ «Íà-
ôòîãàç» ÿê êîðóïö³éíîãî ïîñå-
ðåäíèêà, ùî ëèøå íàæèâàºòüñÿ 
íà óêðà¿íöÿõ».

Â³äïîâ³äíèé ïðîåêò ïîñòàíîâè 
«Áàòüê³âùèíà» âæå çàðåºñòðóâà-
ëà ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ³ éîãî âæå 
âíåñåíî íà ðîçãëÿä ïàðëàìåíòó.

«Þë³ÿ Òèìîøåíêî îñîáèñ-
òî ïðèéøëà äî Ì³í³ñòåðñòâà 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ ³ ïåðåäàëà 
ì³í³ñòðó ÇÀßÂÓ ÏÐÎ ÇËÎ-
×ÈÍ ùîäî çðèâó ï³äãîòîâêè 
äî îïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó. 
Ó êîæíîãî çëî÷èíó º ²Ì’ß 
òà ÏÐ²ÇÂÈÙÅ. Òîìó «Áàòü-
ê³âùèíà» âèìàãàº ïîðóøåííÿ 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÈÕ ñïðàâ ³ ïðè-
òÿãíåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
âèííèõ. ßêùî çàïðîïîíîâà-
íèé «Áàòüê³âùèíîþ» ïëàí ä³é 
íå ðåàë³çóâàòè, Óêðà¿íó íàêðèº 
åíåðãåòè÷íèé øòîðì», — çàóâà-
æóº Îëåã Ìåéäè÷.

ÏËÀÍ ÒÈÌÎØÅÍÊÎ — öå 
³ º ðåàëüíà ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ 
áåçä³ÿëüíîñò³ ³ áåçïîðàäíîñò³ 
âëàäè. Àëüòåðíàòèâà òóò ³ çà-
ðàç. Â ²ÍÒÅÐÅÑÀÕ ËÞÄÅÉ, 
â ³íòåðåñàõ êðà¿íè.

Олег Мейдич: «Якщо запропонований «Батьківщиною» план 
дій не реалізувати, Україну накриє енергетичний шторм»
БЛОГ

503534

ПРЕССЛУЖБА
SAHAROK SHOP

ßê ñàìîñò³éíî 
çíèçèòè ãë³êåì³÷-

íèé ³íäåêñ ïðîäóêò³â. 
ÒÎÏ-7 ïîðàä â³ä SaharOK Shop

Ïëàíóþ÷è ðàö³îí, ëþäÿì ³ç 
öóêðîâèì ä³àáåòîì ñë³ä âðàõî-
âóâàòè ãë³êåì³÷íèé ³íäåêñ ïðî-
äóêò³â.

ßê çðàçîê âèêîðèñòîâóþòü 
÷èñòó ãëþêîçó, Ã² ÿêî¿ = 100%.

Ïðîäóêòè ç íèçüêèì Ã² ïî-
â³ëüí³øå çàñâîþþòüñÿ, ïîâ³ëüí³-
øå ðîçùåïëþþòüñÿ äî ãëþêîçè 
òà äîâøå âñìîêòóþòüñÿ — â³äáó-
âàºòüñÿ ïîñòóïîâå ï³äâèùåííÿ 
ð³âíÿ ãëþêîçè ó êðîâ³. Ïðîäóêòè 
ç âèñîêèì Ã², íàâïàêè, øâèäêî 
òà ñóòòºâî ï³äâèùóþòü ð³âåíü 
öóêðó â êðîâ³.

Âðàõîâóþ÷è ð³âåíü Ã², ïðî-
äóêòè ïîä³ëÿþòü òàê:

Âèñîêèé Ã² 70%: á³ëèé õë³á, 
ìåä, á³ëèé ðèñ, êàðòîïëÿíå 
ïþðå;

Ñåðåäí³é Ã² 56–69%: ö³ëü-
íîçåðíîâèé õë³á, êàðòîïëÿ ç³ 
øê³ðêîþ, áàíàíè;

Íèçüêèé Ã² 55%: áðîêîë³, 
öâ³òíà êàïóñòà, ÿáëóêà, ãðåé-
ïôðóòè.

Ç ïîãëÿäó çäîðîâîãî õàð÷ó-
âàííÿ, ðåêîìåíäóºòüñÿ âæè-
âàòè âóãëåâîäè ³ç ñåðåäí³ì òà 
íèçüêèì ãë³êåì³÷íèì ³íäåêñîì.

Íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè, ùî Ã² 
âóãëåâîä³â ìîæå çì³íþâàòèñü ï³ä 
âïëèâîì ïåâíèõ ôàêòîð³â. Íàïðè-
êëàä, ñòèãë³ñòü ïðîäóêòó, ñòóï³íü 
îáðîáêè, êîíñèñòåíö³ÿ òîùî.

Ïðîïîíóºìî ê³ëüêà ïðîñòèõ 
ïîðàä, ÿê çíèçèòè ð³âåíü Ã² 
ó âàøèõ ñòðàâàõ.
Ïîºäíóéòå êðîõìàëèñò³ ïðî-

äóêòè ³ç ñåðåäí³ì Ã² ç îâî÷àìè, 
ÿê³ ìàþòü íèçüêèé Ã². Íàïðè-
êëàä, ìàêàðîíè ³ç òâåðäèõ ñîð-
ò³â ïøåíèö³ + ñàëàò ç³ ñâ³æèõ 
îâî÷³â.
Îáèðàéòå êàø³ ç ö³ëüíîãî 

çåðíà òà õë³á ³ç ö³ëüíîçåðíîâîãî 
áîðîøíà ç âèñ³âêàìè.
Al dente íàøå âñå! Íå ðîçâà-

ðþéòå ìàêàðîíè äî êëåéêîãî ñòà-
íó, à êàø³ (ãðå÷êà, ãåðêóëåñ) ïðî-
ñòî çàëèâàéòå îêðîïîì ³ òðèìàéòå 
â òåïë³ ê³ëüêà ãîäèí. Êàðòîïëþ 
çàï³êàéòå ó øê³ðö³. Òàê êðîõìàëü, 

ùî ì³ñòèòüñÿ ó ïðîäóêòàõ, çàëè-
øàºòüñÿ ñò³éêèì (ðåçèñòåíòíèì) 
ï³ä ÷àñ ïðèãîòóâàííÿ.

Âæèâàéòå íàòóðàëüí³ ôðóêòè 
çàì³ñòü ñîêó. Íà â³äì³íó â³ä ñîê³â, 
ôðóêòîâèõ ñìóç³ òîùî ôðóêòè 
ì³ñòÿòü êë³òêîâèíó, ÿêà çíèæóº 
Ã². Ç’¿ñòè ö³ë³ñíå ÿáëóêî êîðèñí³-
øå, í³æ âèïèòè ÿáëó÷íîãî ñîêó.
Íàäàéòå ïåðåâàãó ñèðèì 

îâî÷àì. Îâî÷³, ÿê³ ïîòðåáóþòü 

òåðì³÷íî¿ îáðîáêè — íå ðîç-
âàðþéòå! Âîíè ìàþòü áóòè ãî-

òîâèìè, àëå çàëèøàòèñÿ äîñèòü 
òâåðäèìè. Êë³òêîâèíà çà òàêî¿ 
òåìïåðàòóðè íå ðóéíóºòüñÿ.
Ïî ìîæëèâîñò³, ¿æòå îâî÷³ 

òà ôðóêòè ç³ øê³ðêîþ, ÿêà ñêëà-
äàºòüñÿ ç ö³ëüíî¿ êë³òêîâèíè.
Çàïðàâëÿéòå ñàëàò íåâåëè-

êîþ ê³ëüê³ñòþ îëèâêîâî¿ îë³¿ 
(1 ñò. ëîæêà) ç ëèìîííèì ñîêîì.

SaharokShop (saharokshop.
com) — òîâàðè äëÿ ëþäåé ç ä³à-
áåòîì — 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):
ç 10.00 äî 17.00 ó áóäí³
ç 12.00 äî 16.00 ó ñóáîòó

Прості звички, що допоможуть протидіяти предіабету та діабету
БЛОГ

485689

Глікемічний індекс (ГІ) — показує 
вплив вуглеводів із продуктів 
харчування на швидкість зміни 
рівня глюкози у крові (вимірюється 
у відсотках,%).

Резистентний крохмаль — це такий 
крохмаль, який не розщеплюють 
ферменти підшлункової, і він 
дістається бактеріям товстого 
кишківника. Ті, у свою чергу, 
роблять із крохмалю жирні кислоти 
з коротким ланцюгом. Споживання 
страв із таким типом крохмалю 
(холодної картоплі, сухого хліба) 
знижує ризик метаболічного 
синдрому.
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ВОЛОДИМИР ЗАТАЙДУХ, АКТИВІСТ 
Колектив — це коли люди 
підтримують одне одного за їхні 
вчинки, а не за якусь фінансову 
винагороду.

ПРЕССЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ
ІТ-АКАДЕМІЇ 

Õî÷ ðàç òè çàäóìóâàâ-
ñÿ ïðî ²Ò ñôåðó? Áàéäó-

æå, íàâ÷àºøñÿ òè â øêîë³, 
çàê³í÷èâ óí³âåðñèòåò ÷è âæå äàâíî 
ïðàöþºø â áóäü-ÿêîìó ³íøîìó íà-
ïðÿìêó. Íå çíàºø ç ÷îãî ïî÷àòè? À, 
ìîæëèâî, òè óæå ïðàöþºø â ²Ò, àëå 
õî÷åø çì³íèòè ïîñàäó ÷è çàâåñòè íîâ³ 
çíàéîìñòâà? Òîä³ Äåíü êàð’ºðè Prof IT 
Day 2021 äëÿ òåáå.

Ùî öå? Äåíü êàð’ºðè — PROF IT 
DAY — ïðèçíà÷åíèé äëÿ òèõ, õòî 
øóêàº ìîæëèâîñò³ ïðàöåâëàøòóâàííÿ 
÷è áàæàº âèçíà÷èòèñü ³ç ìàéáóòíüîþ 
ðîáîòîþ. Îêð³ì òîãî, íà çàõîä³ áóäóòü 

ö³êàâ³ òðåí³íãè òà ìàéñòåð-êëàñè.
Êîìïàí³¿ òóò ìàþòü íàãîäó çíàéòè 

ñîá³ ôàõ³âö³â. Ìîëîä³ ëþäè — á³ëü-

øå ä³çíàòèñÿ ïðî ïðîôåñ³¿ àáî íàâ³òü 
çðîáèòè ñïðîáó ïðàöåâëàøòóâàííÿ. 
Ï³ä ÷àñ PROF IT DAY ïðåäñòàâíèêè 
ïåðåäîâèõ êîìïàí³é âëàøòîâóþòü ïðå-
çåíòàö³¿, ïðîâîäÿòü ñåì³íàðè, òðåí³íãè, 
ìàéñòåð-êëàñè, òà ïðèéìàþòü ðåçþìå 
â³ä êàíäèäàò³â.

Äëÿ êîãî? Äëÿ òèõ, õòî ïðàöþº 
çà íåâåëèêó çàðïëàòó, àëå õî÷å ïðà-
öþâàòè â ã³äí³é êîìïàí³¿, ðîçâèâàòèñü ³ 
çàðîáëÿòè á³ëüøå, õòî íàëåæèòü äî ëþ-
äåé, ÿê³ ïîñò³éíî ïðàãíóòü ÷îãîñü íà-
â÷àòèñÿ òà ðîçâèâàòèñÿ.

ßêùî òè ñòóäåíò ÷è øêîëÿð, ÿêèé 
ðîáèòü ñâî¿ ïåðø³ êðîêè äî ïîøóêó 
ðîáîòè, òî PROF IT DAY ñàìå äëÿ òåáå.

Ïðèõîäü òà îòðèìàé ìîæëèâ³ñòü ä³-
çíàòèñü, ùî ïîòð³áíî âì³òè ³ çíàòè, 

òà ÿê³ ïåðñïåêòèâè ÷åêàþòü òèõ, õòî 
ïîâ’ÿæå ñåáå ³ç ñó÷àñíèìè ïðîôåñ³ÿìè.

Âõ³ä â³ëüíèé, àëå ðåºñòðàö³ÿ 
îáîâ’ÿçêîâà íà profitday.info. Çàïðî-
øóºìî àêòèâíèõ ³ ö³ëåñïðÿìîâàíèõ! 
Ïðèõîäü íà Prof IT Day òà çíàéäè 
ñâ³é øëÿõ.

Ïðèºìíèé áîíóñ: ñåðåä óñ³õ ó÷àñ-
íèê³â Prof ²T Day ó Â³ííèö³ íàø ïå-
ðåâ³ðåíèé ñïîíñîð AUTO. RIA äàðóº 
êðóòåëåçíèé ïîäàðóíîê — MacBook! 
Óìîâè ðîç³ãðàøó ÷èòàé íà ñòîð³íö³ 
Äåíü Êàð’ºðè — Prof IT Day.

×åêàºìî òåáå 3 ãðóäíÿ 2021, ì. Â³ííè-
öÿ, âóë. Ñîáîðíà, 24, CHERDAK. Ïî-
÷àòîê î 13.00.

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
òåë. äëÿ äîâ³äîê: 067–431–19–21

Обери кар’єру в ІТ і виграй MacBook на Prof IT Day!
БЛОГ

486404

ПРЕССЛУЖБА 
ЮЛІЇ ОВЧИННИКОВОЇ

Íåñòà÷à ïèòíî¿ âîäè, çàáðóä-
íåííÿ ïîâ³òðÿ òà â³äõîäè — ö³ 
ïðîáëåìè º íàéá³ëüø íàãàëüíè-
ìè äëÿ óêðà¿íö³â.

Ïðî ö³ òà ³íø³ åêîëîã³÷í³ ïðî-
áëåìè, ÿê³ òóðáóþòü óêðà¿íö³â ³ 
â³ííè÷àí çîêðåìà, òà øëÿõè ¿õ 
âèð³øåííÿ, ãîâîðèòü íàðîäíèé 
äåïóòàò Óêðà¿íè, â÷åíà â ãàëóç³ 
åêîëîã³¿, äåêàí á³îëîã³÷íîãî ôà-
êóëüòåòó Äîíåöüêîãî íàö³îíàëü-
íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âàñèëÿ 
Ñòóñà Þë³ÿ Îâ÷èííèêîâà.

Áåçêîíòðîëüíà ãîñïîäàðñüêà 
ä³ÿëüí³ñòü, âèðóáêà ë³ñ³â, ¿õíº 
çíèùåííÿ íà ì³ñöÿõ íåëåãàëüíî-
ãî âèäîáóòêó êîðèñíèõ êîïàëèí, 
ñêèäàííÿ øê³äëèâèõ â³äõîä³â 
äî âîäîéì, ïðîáëåìè ç ïðèáè-
ðàííÿì ñì³òòÿ òà ìàñîâèìè ñì³ò-
òºçâàëèùàìè — îñü íåïîâíèé 
ïåðåë³ê ïèòàíü, ÿê³ õâèëþþòü 
ïåðåñ³÷íèõ ëþäåé.

Â³äïîâ³ä³ íà íèõ ìè íàìàãàëè-
ñÿ îòðèìàòè â Þë³¿ Îâ÷èííèêî-
âî¿, íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè, 
ãîëîâè ï³äêîì³òåòó ç ïèòàíü ë³ñî-
âèõ ðåñóðñ³â, îá’ºêò³â òâàðèííîãî 
òà ðîñëèííîãî ñâ³òó, ïðèðîäíèõ 
ëàíäøàôò³â òà îá’ºêò³â ïðèðîä-
íî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó, äîöåíòà 
êàôåäðè á³îô³çèêè ³ ô³ç³îëîã³¿ 
ÄîíÍÓ ³ì. Âàñèëÿ Ñòóñà

Ñüîãîäí³ áàãàòî ðîçìîâ ïðî ³í-
âåñòèö³¿, ðîçâèòîê, àëå ÷è íå ñõî-
æå öå íà ðåñóðñíå âèñíàæåííÿ òà 
çàñì³÷åííÿ ðåã³îí³â?

— Ëþäñòâî æèâå «â áîðã» ³ 
áàãàòî ðåñóðñ³â, ÿê³ ëþäè ñüî-
ãîäí³ ñïîæèâàþòü òà âèäîáóâà-
þòü — º ôàêòè÷íî âêðàäåíèìè 
â ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü. Óïåðøå 
åêîëîã³÷íèé áîðã çàô³êñóâàëè 
ó 1970 ðîö³. Öå îçíà÷àº, ùî 
â çàãàëüíîìó çà òîé ð³ê ëþä-

ñòâî ñïîæèëî á³ëüøå ðåñóðñ³â, 
í³æ â³äíîâèëà çà öåé ÷àñ ïëàíåòà 
Çåìëÿ ³ êîæíîãî ðîêó ñèòóàö³ÿ 
ïîã³ðøóºòüñÿ.

Â³äáóâàºòüñÿ ïîñò³éíå íàêî-
ïè÷åííÿ ïðîáëåì, çàáðóäíþ-
þ÷èõ äîâê³ëëÿ: ñì³òòºçâàëèùà, 
áåçêîíòðîëüíà ãîñïîäàðñüêà ä³-
ÿëüí³ñòü, âèêèäè â àòìîñôåðó, 
çàáðóäíåííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â, âîäíèõ ðåñóðñ³â. Çà äàíèìè 
Äåðæåêî³íñïåêö³¿, ç ïî÷àòêó ðîêó 
ïðèðîä³ Óêðà¿íè çàâäàíî çáèòê³â 
ïîíàä 3 ì³ëüÿðäè ãðèâåíü.

ß ãëèáîêî ïåðåêîíàíà, ùî 
ïîòð³áíî âñå ÷àñò³øå ï³äí³ìàòè 
â ïîðÿäêó äåííîìó åêîëîã³÷íó 
ïðîáëåìàòèêó òà ôîðìóâàòè ÿäðî 
åêîñï³ëüíîò ó êîæí³é ãðîìàä³ îá-
ëàñò³.

Íàðàç³ çàðåºñòðîâàíî çàêî-
íîïðîºêò çà ìîãî ñï³âàâòîðñòâà 
ùîäî ïîñèëåííÿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ ó ñôåð³ îõîðîíè äîâê³ë-
ëÿ òà âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ 
ðåñóðñ³â. Çì³íè, çàïðîïîíîâàí³ 
öèì çàêîíîïðîºêòîì, íàïðàâëåí³ 
íà ïîñèëåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 

â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîðóøåííÿ 
âèìîã ïðèðîäîîõîðîííîãî çà-
êîíîäàâñòâà.

Òàêîæ âàæëèâèì º íå ëèøå 
ïîñèëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, àëå 
é êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðè-
ðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà. 
Íàðàç³ î÷³êóº íà ðîçãëÿä ó äðóãî-
ìó ÷èòàíí³ çàêîíîïðîºêò «Ïðî 
äåðæàâíèé åêîëîã³÷íèé êîíòð-
îëü».

Â áàãàòüîõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ 
îáëàñò³ º ïðîáëåìè ç ÿê³ñòþ ïèò-
íî¿ âîäè. Ïðîáëåìó òðåáà âèð³øó-
âàòè íà ì³ñöåâîìó ÷è äåðæàâíîìó 
ð³âí³?

— Ïèòàííÿ ÿê³ñíî¿ ïèòíî¿ 
âîäè — öå êîìïëåêñíà ïðî-
áëåìà, ÿêà ïîòðåáóº çàëó÷åííÿ 
âñ³õ âåðòèêàëåé âëàäè. Âåðõîâíà 
Ðàäà Óêðà¿íè íåùîäàâíî ïðî-
ãîëîñóâàëà ó ïåðøîìó ÷èòàíí³ 
çà çàêîíîïðîºêò «Ïðî Çàãàëü-
íîäåðæàâíó ö³ëüîâó ñîö³àëüíó 
ïðîãðàìó «Ïèòíà âîäà Óêðà-
¿íè» íà 2022–2026 ðîêè». Öå 
ñâîºð³äíå Âåëèêå áóä³âíèöòâî 
ó ïèòàíí³ âîäîçàáåçïå÷åííÿ íà-
ñåëåííÿ. Çàêîíîïðîºêò ïåðåä-
áà÷àº çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó òà 
ðåêîíñòðóêö³¿ ñèñòåì öåíòðà-
ë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà 
öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîâ³äâåäåííÿ 
íàñåëåíèõ ïóíêò³â Óêðà¿íè.

Çàêîíîïðîºêò êîìïëåêñíèé, 
ÿêèé ïîêëàäàº â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
íà Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â, îðãàíè îá-
ëàñíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâî-
ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Â³í íå ïî-
êëèêàíèé çíàéòè êðàéí³õ, à º 
ñâîºð³äíèì ìàðêåðîì, ÿêèé ïî-
âèíåí îá’ºäíàòè îðãàíè äåðæàâ-
íî¿ âëàäè â äîñÿãíåíí³ ñï³ëüíî¿ 
ìåòè: ÿê³ñíà òà äîñòóïíà âîäà 
â äîì³âêàõ.

Ïðîãðàìîþ ïåðåäáà÷àºòüñÿ: 
íîâå áóä³âíèöòâî, ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ, êàï³òàëüíèé ðåìîíò âîäî-

çàá³ðíèõ ñïîðóä, âîäîïðîâ³äíèõ 
î÷èñíèõ ñïîðóä òà î÷èñíèõ ñïî-
ðóä âîäîâ³äâåäåííÿ, âîäîïðîâ³ä-
íèõ ìåðåæ, ñòâîðåííÿ ëàáîðàòî-
ð³é êîíòðîëþ ÿêîñò³ ïèòíî¿ âîäè.

Ìè ðîçðàõîâóºìî, ùî äàíà ³í³-
ö³àòèâà áóäå ï³äòðèìàíà ì³ñöå-
âîþ âëàäîþ. Àäæå âñ³ ãëîáàëüí³ 
ïðîºêòè ïîòð³áíî ðåàë³çîâóâàòè 
ðàçîì — òîä³ âîíè áóäóòü ìàê-
ñèìàëüíî åôåêòèâíèìè.

Íà Â³ííè÷÷èí³ çà îäèí ð³ê âèðî-
áëÿþòü â³ä 350 äî 500 òèñÿ÷ òîíí 
â³äõîä³â, íà ñüîãîäí³ ä³º áåçë³÷ 
ñì³òòºçâàëèù, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ 
íå â³äïîâ³äàþòü æîäíèì íîðìàì. 
ßê ïîáîðîòè áåçëàä?

— Â Óêðà¿í³ îô³ö³éíî íàë³÷ó-
ºòüñÿ áëèçüêî 5000 ñì³òòºçâàëèù, 
700 ç ÿêèõ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³. 
Êîæíå ç òàêèõ ñì³òòºçâàëèù çà-
éìàº ïëîùó â³ä 8 äî 15 ãåêòàð³â. 
Öå êîëîñàëüí³ ïëîù³, ÿê³ ùî-
ð³÷íî çá³ëüøóþòüñÿ. Ïðîáëåìà 
íàäì³ðíî¿ çàñì³÷åíîñò³ äîâê³ëëÿ 
ùîðîêó íàáóâàº äåäàë³ çàãðîçëè-
â³øèõ ìàñøòàá³â.

², íà æàëü, åôåêòèâíèõ ð³øåíü 
íå ïðèéìàºòüñÿ. Åêîëîã³ÿ äàâíî 
â³ä³éøëà ç ïîðÿäêó äåííîãî îð-
ãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, à, îòæå, é äåðæàâíèõ. Íåìàº 
çàïèòó ³ç ãðîìàä íà ðîçâ’ÿçàííÿ 
ïðîáëåìè.

Ñàìå òîìó ÿ ðîáèëà íàãîëîñ 
íà ïîòðåá³ ñòâîðåííÿ åêîñï³ëü-
íîò â ãðîìàäàõ îáëàñò³. Êîæíà 
ãðîìàäà º óí³êàëüíîþ òà ìàº ñâî¿ 
åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè, ÿê³ íåìîæ-
ëèâî âèð³øèòè óí³âåðñàëüíî.

Çîâñ³ì ñêîðî ÿ áóäó îãîëîøó-
âàòè çàïóñê ìàñøòàáíîãî åêî-
ëîã³÷íîãî ïðîºêòó. Ìè áóäåìî 
íàâ÷àòè, äîïîìàãàòè, êîíòðîëþ-
âàòè òà çàõèùàòè ïðàâî íà ÷èñòå 
äîâê³ëëÿ.

ßê çíàéòè áàëàíñ ì³æ ãîñïî-
äàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ òà åêîëî-

ã³ºþ? Äå çíàõîäèòüñÿ òà çîëîòà 
ñåðåäèíà?

— Áóäü-ÿêà ãîñïîäàðñüêà ä³-
ÿëüí³ñòü ëþäèíè çàëåæèòü â³ä 
òèõ ÷è ³íøèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â 
³, ïåâíèì ÷èíîì, âèêîðèñòîâóº 
¿õ. Ìè æèâåìî íà ïëàíåò³, ðîç-
ì³ð ÿêî¿ îáìåæåíèé, ³ ïðèðîäí³ 
ðåñóðñè ÿêî¿ òàêîæ îáìåæåí³. 
À öå çíà÷èòü, ùî ³ ìàñøòàáè 
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òàêîæ 
íå íåñê³í÷åíí³. Ñàìå â öüîìó 
³ º áàëàíñ — âèêîðèñòîâóâàòè 
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â íå á³ëüøå, 
í³æ ¿õ º.

Çîâñ³ì íåäàâíî Ïðåçèäåíò îãî-
ëîñèâ ïðî ïîñàäêó 1-ãî ì³ëüÿðäà 
äåðåâ, ÿêùî ïðîïîðö³éíî ðîçä³ëè-
òè íà êîæíó îáëàñòü, Â³ííè÷÷èíà 
î÷³êóº âèñàäêè 41 ì³ëüéîíà äåðåâ. 
Êîëè?

— Çà äàíèìè Ì³í³ñòåðñòâà çà-
õèñòó äîâê³ëëÿ, íà Â³ííè÷÷èí³ 
ö³º¿ îñåí³ âæå âèñàäèëè á³ëüøå 
í³æ 750 000 äåðåâ. Äóìàþ, ùî 
ó íàñòóïí³ ðîêè öå ÷èñëî çðîñ-
òå. Ãîëîâíå, ùîá ïðè âèñàäö³ 
íå çíèùóâàëèñÿ ³íø³ ïðèðîä-
í³ åêîñèñòåìè, òàê³ ÿê ñòåïè 
òà ëóêè. Äóæå ñïîä³âàþñÿ, ùî 
âèñàäêà äåðåâ â îáëàñò³ áóäå 
ñâ³äîìîþ.

Ï³äáèâàþ÷è ï³äñóìêè, õîò³ëè á 
âñå-òàêè ÷³òêî çðîçóì³òè: åêîëîã³ÿ 
öå â³äïîâ³äàëüí³ñòü äåðæàâè ÷è îð-
ãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ?

— ß ââàæàþ, ùî öå âñå-òàêè 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü óñ³õ òà âñþäè. 
Çàãàëüí³ òà ìàñøòàáí³ ïèòàííÿ 
êðàùå âèð³øóâàòè íà öåíòðàëü-
íîìó ð³âí³, ç ³íøèìè ïðîáëåìà-
ìè êðàùå âïîðàþòüñÿ íà ì³ñöÿõ. 
Íàñïðàâä³ ó íàñ òàêà êóïà åêî-
ëîã³÷íèõ âèêëèê³â, ùî ¿õ âè-
ñòà÷èòü íà âñ³õ ³ íàâ³òü á³ëüøå. 
Òîìó íå âàðòî çàáóâàòè, ùî öå 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü íå ëèøå âëàäè, 
àëå é á³çíåñó ³ êîæíîãî ç íàñ.

Екологія важлива. Юлія Овчинникова 
про захист прав на чисте довкілля
БЛОГ
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 ЄВГЕН ЩЕРБИНА, 
ЛІКАР- ІНФЕКЦІОНІСТ:

—  В і д м о в л я т и с я 
від вакцинації від 
COVID-19, розрахо-

вуючи на формування колектив-
ного імунітету через «Нехай просто 

всі навколо перехворіють» (крім 
мене, хитромудрого, звичайно ж), 
це як відмовлятися від лікування 
гангрени антибіотиками на користь 
ампутації кінцівки. 
Усі ці дитячі примхи у вигляді «вак-
цини не вивчені», «нехай спочатку 
вакцинується той, той і цей» нічим 

іншим, окрім інфантилізму назвати 
не виходить. Те, що ви не знаєте 
про вакцинації — це ваш недолік. 
Розумієте? Ніхто в цьому не винен, 
крім вас самих. Вакцинація як була, 
так і залишається найефективні-
шою та найбезпечнішою зброєю 
проти епідемій. Ви читаєте про по-

ліомієліт, дифтерію та натуральну 
віспу тільки в книжечках саме за-
вдяки вакцинації. І COVID-19 буде 
взято під контроль саме завдяки їй. 
Уже цього року більшість розвине-
них країн провакцинують більшу 
частину населення та познімають 
левову частину обмежень. А з 

наступного року про коронавірус 
вони згадуватимуть лише на що-
річній вакцинації.
Давайте вже визначатися, чого ми 
хочемо, бо, на відміну від гангре-
ни, антибіотики на COVID-19 вза-
галі не діють, тому плану «Б» у нас 
у принципі немає.

Плану «Б» у нас немає

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

Ï î ð à õ ó â à ò è 
ê³ëüê³ñòü ì³ô³â 
ïðî âàêöèíàö³þ 

â³ä êîðîíàâ³ðóñó — çâåñòè ñåáå ç 
ðîçóìó. Òîìó ÷àñòêîâî ïðî³ãíîðó-
ºìî «øîêóþ÷³ ïîäðîáèö³», «â³ä-
êðèòòÿ â÷åíèõ» òà «êàòàêë³çìè, 
ùî íàáëèæàþòüñÿ».Ðåêîìåíäàö³é 
ùîäî ëþäñüêèõ ìóòàö³é, áîðîòü-
áè êëîí³â òà ³íîïðèøåëüö³â òåæ 
íå áóäå. Ðîçáåðåìî ç ë³êàðÿìè, 
â³éñüêîâèìè ³ öåðêîâíèêàìè 
íàéïîïóëÿðí³ø³, ³ â³ä òîãî ùå 
ñòðàøí³ø³ íàñë³äêè âàêöèí.

«ПРИПУЩЕННЯ» — 1
Â³ä âàêöèíàö³¿ ñòðàæäàº ðåïðî-

äóêòèâíà ôóíêö³ÿ. 
Ã³íåêîëîã Îëüãà Ïàâëîâñüêà 

êàæå, ùî ä³éñíî íà ñüîãîäí³ 
íåìàº äîñë³äæåíü ùîäî â³ääà-
ëåíèõ íàñë³äê³â âàêöèíè, ³ öå 
çðîçóì³ëî âèêëèêàº ñòðàõ. Àëå 
ãîâîðèòè, ùî ñàìå âàêöèíà ìîæå 
ÿêîñü âïëèâàòè íà ðåïðîäóêòèâíó 
ôóíêö³þ, íå ìîæíà. Âîíà âïëè-
âàº ëèøå íà ³ìóí³òåò, ³íøèõ 
ôóíêö³é ó íå¿ íå ïåðåäáà÷åíî.

— Îò ñàì â³ðóñ êîðîíè ìîæå 
âïëèâàòè, — ãîâîðèòü ë³êàðêà. — 
Äî íàñ íà ïðèéîì ïðèõîäÿòü æ³í-
êè, ÿê³ ïåðåõâîð³ëè íà êîðîíó, 
ñêàðæàòüñÿ íà ïðîáëåìè ç ÿº÷-
íèêàìè. ² öå î÷³êóâàíî, òîìó ùî 
â³ðóñ çíèæóº ³ìóí³òåò, çàãîñòðþ-
þòüñÿ âñ³ õðîí³÷í³ ïðîáëåìè.

ßê êàæå ë³êàð, âïëèâàº â³ðóñ ³ 
íà ùå íåíàðîäæåíèõ ä³òåé. 

— Äèòèíà â óòðîá³ ìàòåð³ 
íå âìèðàº, âîíà æèâà, àëå íå íà-
áèðàº âàãó, íå â³äáóâàºòüñÿ ðîç-
âèòîê îðãàí³â, â³äïîâ³äíî ðåçóëü-
òàò ïëà÷åâíèé (àáîðò, àáî øòó÷í³ 
ïîëîãè), — ãîâîðèòü Îëüãà Ïàâ-
ëîâñüêà. — Öå íå ìàñîâå ÿâèùå, 
ïðîñòî áóâàþòü âèïàäêè. ² çàðàäè 

ñïðàâåäëèâîñò³ âàðòî çàçíà÷èòè, 
ùî âèïàäêè çàâìèðàííÿ ïëîäó, 
÷è âïëèâ íà ðåïðîäóêòèâí³ ôóíê-
ö³¿ òðàïëÿþòüñÿ íå ëèøå ÷åðåç 
êîðîíàâ³ðóñ, à ³ ÷åðåç ³íø³ ³íôåê-
ö³éí³ òà â³ðóñí³ çàõâîðþâàííÿ.

Âàðòî çãàäàòè ñâèíêó. Öå ìå-
äè÷íèé ôàêò, ÿêùî õëîï÷èêè 
â äèòèíñòâ³ ïåðåõâîð³ëè ñâèí-
êîþ, ó ìàéáóòíüîìó âîíè íå ìî-
æóòü ñòàòè áàòüêàìè. Äëÿ ä³â÷à-
òîê òàêîþ õâîðîáîþ º — êðàñ-
íóõà. Äîñ³, êîëè âàã³òíà æ³íêà 
ðàïòîâî çàõâîð³ëà êðàñíóõîþ, ¿é 
ðîáëÿòü àáî àáîðò, àáî âèêëè-
êàþòü øòó÷í³ ïîëîãè. ² ºäèíèé 
çàõèñò — âàêöèíàö³ÿ.

«ПРИПУЩЕННЯ» — 2
Âàêöèíó ðîáëÿòü ç àáîðòèâíîãî 

ìàòåð³àëó.
Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ Îëüãè Ïàâ-

ëîâñüêî¿, ñïî÷àòêó ïîòð³áíî çðî-
çóì³òè, ùî òàêå â³ðóñ.

— Â³ðóñ, öå ìîëåêóëà, ÿêà 
ñêëàäàºòüñÿ ç, ãðóáî êàæó÷è, 
ÿäðà, äå ì³ñòèòüñÿ ñàì â³ðóñ, îáî-
ëîíêè, íàâêîëî îáîëîíêè º ùîñü 
íà çðàçîê àíòåí ÷è ùóïàëüö³â, 
çà äîïîìîãîþ ÿêèõ â³ðóñ ïðè-
êð³ïëþºòüñÿ äî ñëèçîâî¿ îáîëîí-
êè ëþäèíè. Âàêöèíà, ÿêó çàðàç 
âèêîðèñòîâóþòü ïðîòè êîðîíà-
â³ðóñó (ë³êàð ãîâîðèòü çîêðåìà 
ïðî Pfizer, ÿêèì âàêöèíóâàëàñÿ 
ñàìà) öå î÷èùåííà ìîëåêóëà â³-
ðóñó ì-ÐÍÊ. Ç íå¿ çàáðàëè âñ³ 
ö³ àíòåíêè, îáîëîíêó ³ ïðîäóê-
òè æèòòºä³ÿëüíîñò³. Öÿ ìîëåêó-
ëà ââîäèòüñÿ â îðãàí³çì. Âîíà 
íå âèêëèêàº õâîðîáó. Ïðîñòî îð-
ãàí³çì áà÷èòü íåïðîõàíèõ ãîñòåé 
³ ñòâîðþº àíòèò³ëà. Âèðîáëÿþòü-
ñÿ âîíè â íåâåëèê³é ê³ëüêîñò³, àëå 
îðãàí³çì çàïàì’ÿòîâóº, ùî áóëà 
òàêà ìîëåêóëà â³ðóñó ³ ÿê ³ç íåþ 
áîðîòèñü, â³í âæå çíàº. 

Àáîðòèâíèé ìàòåð³àë — öå òêà-
íèíè, çãóñòêè êðîâ³, åìáð³îí, ÿê³ 

ФЕЙК ЧИ ПРАВДА? ЕКСПЕРТИ 
ПРО «КОВІДНІ» СТРАШИЛКИ
Вірите?  Відрізнити міфи та реальність, 
пов’язані з коронавірусом, стає дедалі 
важче. Навіть абсолютно адекватній 
людині. Ми зібрали ТОП-5 «фактів», в які 
щиро і аргументовано вірить значна 
кількість людей. Про що свідчить 30% 
рівень вінницької вакцинації

â íèõ ì³êðîñõåìè äëÿ òîòàëüíî-
ãî ñòåæåííÿ. Ïðèâ³ò Á³ëó Ãåéòñó!

Íà öåé ì³ô íå ïîãîäèâñÿ â³ä-
ïîâ³ñòè æîäåí àéò³øíèê, «áî 
òî áðºä ³ ñîðîìíî ïðî òàêå ãî-
âîðèòè» (öèòàòà).

Ïðî öå ñêàçàâ ë³êàð-³íôåêö³-
îí³ñò ªâãåí Ùåðáèíà. Çîêðåìà, 
ùî ïî÷àòêîì ñòèãìàòèçàö³¿ Á³ëà 
Ãåéòñà ÿê — ²ñòèííîãî Çëà, ìîæ-
íà ââàæàòè éîãî ïðîìîâó íà TED 
äåñÿòèð³÷íî¿ äàâíèíè, äå â³í ñêà-
çàâ: «Ñüîãîäí³ ó ñâ³ò³ — 6,8 ì³-
ëüÿðäà ëþäåé ³ öÿ öèôðà çðîñòå 
ïðèáëèçíî äî 9 ìëðä. Çà óìîâè 
âåëèêèõ óñï³õ³â ó ñòâîðåíí³ íî-
âèõ âàêöèí, â îõîðîí³ çäîðîâ’ÿ, 
ó ñôåð³ îõîðîíè ðåïðîäóêòèâíîãî 
çäîðîâ’ÿ, çðîñòàííÿ ìîæå çíèçè-
òèñÿ íà 10–15%» (ê³íåöü öèòàòè).

— Ïðîñòà ëþäèíà ïîäóìàº 
«WTF?!», àíòèâàêöèíàòîð ïîäó-
ìàº: «Íó îò ³ ÿâêà ç ïîâèííîþ, 
ãîëóá÷èê!» À ëþäèíà, ÿêà õî÷à á 
ïîâåðõîâî ðîçáèðàºòüñÿ â òàêèõ 
ïèòàííÿõ, â³äïîâ³ñòü: «Íó òàê 
óñå ëîã³÷íî, ó ÷îìó ïðîáëåìà», — 
ãîâîðèòü ³íôåêö³îí³ñò. — Á³ëë 
Ãåéòñ ìàâ íà óâàç³ — ÷èì ã³ðøà 
ÿê³ñòü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â êðà-
¿í³, ÷èì íèæ÷èé â³äñîòîê âàê-
öèíîâàíèõ — òèì âèùà äèòÿ÷à 
ñìåðòí³ñòü. À ÷èì âèùà äèòÿ÷à 
ñìåðòí³ñòü — òèì á³ëüøå ä³òåé 
ñ³ì’ÿ íàìàãàºòüñÿ íàðîäèòè. Öå 
÷àñòî ïðèçâîäèòü äî áàãàòî-
ä³òíîñò³ â ñ³ì’ÿõ, ùî äóæå õà-

ðàêòåðíî äëÿ á³äíèõ êðà¿í. Àëå 
ï³äâèù³òü ÿê³ñòü ìåäèöèíè, 
çá³ëüø³òü ê³ëüê³ñòü âàêöèíîâà-
íèõ, çìåíø³òü â³äïîâ³äíî äèòÿ-
÷ó ñìåðòí³ñòü — ëîã³÷íî, ùî öå 
çìåíøèòü çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ. 
Í³õòî íå ãîâîðèâ ïðî âáèâñòâî 
ëþäåé çà äîïîìîãîþ âàêöèíàö³¿.

«ПРИПУЩЕННЯ» — 5
«Ñê³ëüêè Ãîñïîäü ïðèçíà÷èâ, 

ñò³ëüêè é æèòèìåìî, à âñå ³íøå, 
òî â³ä ëóêàâîãî». Ùåïèâñÿ — â³ä-
ð³êñÿ â³ä Õðèñòà, ³ îòðèìàâ ì³òêó 
äèÿâîëà.

Çà ñëîâàìè ñâÿùåííèêà Ñïà-
ñî-Ïðåîáðàæåíñüêîãî ñîáîðó Â³-
òàë³ÿ Ãîëîñêåâè÷à, ÿêùî æèòè 
çà ïðèíöèïîì «… ñê³ëüêè Áîã 
äàâ», òîä³ ïîòð³áíî â³äêèíóòè âñþ 
ìåäèöèíó. 

— Ãîñïîäü äàº íàì ìîæëè-
âîñò³ ñåáå ï³çíàâàòè, ñâî¿ ìîæ-
ëèâîñò³, ñâîº ò³ëî, º ÿê³ñü íîâ³ 
òåõíîëîã³¿ ë³êóâàííÿ, öå òåæ äàð 
Áîæèé, áî Ãîñïîäü íàñ ë³êóº ÷å-
ðåç ë³êàð³â, — ãîâîðèòü Â³òàë³é 
Ãîëîñêåâè÷. — À ùî ñòîñóºòüñÿ 
âàêöèíàö³¿ é òîãî, ùî öå â³ä-
õðåùåííÿ â³ä Õðèñòà ÷è ì³òêà 
äèÿâîëà — ö³ âèñëîâè íå ìàþòü 
æîäíèõ ï³äñòàâ. Âçàãàë³ âàêöè-
íàö³ÿ, öå ñïðàâà íå ðåë³ã³éíà, 
à ñóòî ìåäè÷íà.

Òîìó, çà ñëîâàìè ñâÿùåííèêà, 
öå ïèòàííÿ íå â³ðè ³ ìîðàë³, öå 
îñîáèñòèé âèá³ð — ðîáèòè ÷è í³.

ÏÀÍÄÅÌ²ß

çà ïðîòîêîëîì ìàþòü îäðàçó óòè-
ë³çóâàòè. Àëå íàâ³òü ÿêùî ïðèïóñ-
òèòè, ùî öüîãî íå ðîáëÿòü, âàæêî 
óÿâèòè, ÿê³ òåõíîëîã³¿ ïîòð³áíî, 
ùîá âèâåñòè ÿêóñü ìîëåêóëó, 
ÿêèé ìàº áóòè ñòóï³íü î÷èùåííÿ. 
Êð³ì òîãî, öå ãåíåòè÷íèé ìàòåð³-
àë, ³ ÐÍÊ öüîãî ìàòåð³àëó ñïåöè-
ô³÷íå ëèøå äî öüîãî êîíêðåòíîãî 
åìáð³îíó. Òîáòî âèêîðèñòàòè öåé 
ìàòåð³àë ìîæíà ëèøå äëÿ îäí³º¿ 
êîíêðåòíî¿ ëþäèíè.

«ПРИПУЩЕННЯ» — 3
Êîðîíàâ³ðóñ ðîçïèëÿþòü ³ç ë³-

òàê³â.  
Çà ñëîâàìè ðå÷íèêà Êîìàí-

äóâàííÿ Ïîâ³òðÿíèõ ñèë Þð³ÿ 
²ãíàòà, ðîçïèëÿòè êîðîíàâ³ðóñ 
³ç ë³òàêà òåõí³÷íî íåìîæëèâî.
Ùîá ðîçïèëþâàòè ùîñü, ìàº 
áóòè ñïåö³àëüíå îáëàäíàííÿ, 
à â íàñ ò³ëüêè êóêóðóçíèêè ïîëÿ 
îáðîáëÿþòü.

— ª çâè÷àéíî ë³òàêè ÄÑÍÑ, 
ÿê³ ãàñÿòü ìàñøòàáí³ ïîæåæ³,  — 

ãîâîðèòü Þð³é ²ãíàò. — Àëå 
òî â ³íøèõ îáëàñòÿõ òàê³, òîìó 
ñêèäàòè í³÷îãî íå ìîæåìî, õî÷à 
íàïåâíå ñêîðî ïî÷íåìî ñêèäàòè 
ïðî öå ëèñò³âêè.

ßêùî ñåðéîçíî, òî êîìàíäó-
âàííÿ Ïîâ³òðÿíèõ ñèë ðàäèòü 
íå ðîçïîâñþäæóâàòè ÷óòêè òà 
ôåéêè, à âàêöèíóâàòèñü, ÿê öå 
çðîáèëè 96% îñîáîâîãî ñêëàäó.

À ñòîñîâíî á³ëî¿ ñìóãè, ÿêà 
çàëèøàºòüñÿ çà ë³òàêîì, òî ðå÷-
íèê ðàäèòü çàãóãëèòè öå ïèòàí-
íÿ — âáèòè â ïîøóêîâó ñòð³÷-
êó — ²íâåðñ³éíèé ñë³ä ³ óâàæíî 
ïðî÷èòàòè. Äëÿ ëåäà÷èõ öå òóìàí, 
ñêîíäåíñîâàíèé ç àòìîñôåðíî¿ 
âîëîãè, à òàêîæ (ìåíøîþ ì³ðîþ) 
ç âîëîãè âèõëîïíèõ ãàç³â ë³òàëü-
íîãî àïàðàòà.

«ПРИПУЩЕННЯ» — 4
Öå âñå ÷àñòèíà âñåñâ³òíüî¿ çìî-

âè. Óñå ðîáèòüñÿ äëÿ òîãî, ùîáè 
÷³ïóâàòè ëþäåé, ³ìïëàíòóâàòè 

— Í³õòî íå ìîæå 
òèñíóòè íà ëþäèíó, 
ÿêùî âîíà íå õî÷å,  — 
ãîâîðèòü Â³òàë³é 
Ãîëîñêåâè÷. — Àëå òîä³ 
âîíà ìàº çìèðèòèñÿ ç 
ïåâíèìè îáìåæåííÿìè

У багатьох містах пройшли мітинги антивакцинаторів. 
Вони говорили про права, чіпізацію та світову змову
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Êóïà áóä³âåëüíî-
ãî ñì³òòÿ, çàââèøêè 
ó ê³ëüêà ïîâåðõ³â ³ 
ê³ëüêà ñò³í. Óñå, ùî 

çàëèøèëîñÿ â³ä ãîòåëþ. Íà ì³ñö³ 
êîëèøíüîãî õîëó òà ðåñòîðàíó 
âæå ïî÷àëè ðèòè êîòëîâàí ï³ä 
ìàéáóòíþ çàáóäîâó.

Âæå çà ê³ëüêà ðîê³â òóò ìàº 

ïðèéìàòè ãîñòåé òà ì³ñòÿí íî-
âèé ìóëüòèôóíêö³îíàëüíèé 
æèòëîâèé êîìïëåêñ «Bogun».

Íåùîäàâíî íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè 
ç’ÿâèëàñÿ ïåòèö³ÿ, ó ÿê³é éäåòü-
ñÿ ïðî òå, ùî ãîòåëü ìàëè ðå-
êîíñòðóþâàòè, à íå çíèùóâàòè. 

«Óìîâè äîãîâîðó ÷³òêî âè-
çíà÷àþòü, ùî «íîâèé» âëàñíèê 
ìàº ï³äãîòóâàòè ïðîºêòíó äî-
êóìåíòàö³þ íà ðåêîíñòðóêö³þ, 
à íå äåìîíòàæ îá’ºêòó ïðèâà-

ЗАКІНЧУЮТЬ ДЕМОНТУВАТИ 
«ПІВДЕННИЙ БУГ». ЧИ ЗАКОННО?
Уже історія  Реконструкцію 
легендарного готелю «Південний Буг» 
розпочали кілька місяців тому, і за цей час 
стару будівлю активно демонтовували. 
Ми запитали в архітектурно-
будівельному контролі, чому будівлю 
зносять, а не реконструюють? Чи не є це 
порушенням?

òèçàö³¿ ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó 
(ó ñêëàä³: ãîòåëü, ðåñòîðàí, òà 
ïåðåõ³ä ì³æ íèìè) ç³ çáåðåæåí-
íÿì íîìåðíîãî ôîíäó òà âèäó 
ä³ÿëüíîñò³ îá’ºêòà», — ïèøå àâ-
òîð ïåòèö³¿ Îëåêñ³é Íàçàðåíêî.

×îëîâ³ê àäðåñóº öþ ïåòèö³þ 
íàñàìïåðåä ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ³ 
«âèìàãàº çóïèíèòè ïðîöåñ äå-
ìîíòàæó... òà íàäàòè â³äïîâ³ä³ 
íà çàïèòàííÿ». Ç-ïîì³æ ³íøîãî, 
àâòîðà ïåòèö³¿ ö³êàâèòü, ÷îìó 
ì³ñüêà ðàäà íå âåäå íàëåæíèé 
êîíòðîëü âèêîíàííÿ óìîâ äî-
ãîâîðó òà õòî â³äïîâ³äàòèìå 
çà éîãî íåäîòðèìàííÿ?

Ùîäî ö³º¿ ðåêîíñòðóêö³¿ ìè 
çâåðíóëèñÿ äî âèêîíóþ÷îãî 
îáîâ’ÿçêè äèðåêòîðà äåïàðòà-
ìåíòó àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî 
êîíòðîëþ  Äåíèñà Ñîðîêè. Îñü 
ùî â³í íàì ïðîêîìåíòóâàâ:

— Ó ðàìêàõ ï³äãîòîâ÷èõ ðî-
á³ò âîíè ìàþòü ïðàâî ðîç³áðàòè 
ï³â áóä³âë³, áóä³âëþ òîùî. Íîâ³ 
âëàñíèêè äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî 
ùå íå îòðèìóâàëè. Ïðàöþþòü 

íàðàç³ ñàìå ó ðàìêàõ ï³äãîòîâ÷èõ 
ðîá³ò. Ó âèçíà÷åíí³ «ï³äãîòîâ÷³ 
ðîáîòè» ìîæå çâó÷àòè ñëîâîñïî-
ëó÷åííÿ «äåìîíòàæ áóä³âë³».

Âîíè çàðåºñòðóâàëè ï³äãîòîâ÷³ 
ðîáîòè, îòðèìàëè äîçâ³ë ³ ìàþòü 
ïðàâî ó ðàìêàõ ïðîºêòó, ÿêèé 
âîíè âèêîíàëè íà ï³äãîòîâ÷³ ðî-

áîòè, — çä³éñíþâàòè äåìîíòàæ 
÷è ³íø³ ïðîöåñè.

Íàì âîíè íå äîäàþòü ïðîºêòí³ 
äîêóìåíòàö³¿ ïðî ö³ ï³äãîòîâ÷³ 
ðîáîòè, òîìó ñêàçàòè: «Òàê, âîíè 
ïðàâèëüíî ðîçáèðàþòü», ÷è íà-
âïàêè — ÿ íå ìîæó, íå çä³éñíþ-
þ÷è ïåðåâ³ðêè.

Нині вже мало що тут нагадує про колишній готель. 
Найближчими днями від нього залишиться лише декілька 
тонн сміття, але й ті потім вивезуть

ÍÎÂÈÍÈ



ГО «ЦЕНТР 
ГРОМАДСЬКОЇ 

АКТИВНОСТІ 
«РЕЗУЛЬТАТ»

Ñàìå ï³ä òàêèì ãàñ-
ëîì öüîãîð³÷ ïðîâîäèòüñÿ âæå 
äåâ’ÿòà Øêîëà ãðîìàäÿíñüêî¿ 
³ âîëîíòåðñüêî¿ ó÷àñò³ òà ïà-
òð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ «Àãåí-
òè çì³í» òà îá’ºäíóº àêòèâíèõ 
ó÷í³â 8–10 êëàñ³â, ÿê³ ìàþòü 
áàæàííÿ çì³íþâàòè ñâî¿ ãðî-
ìàäè ³ ðîáèòè æèòòÿ äîâêîëà 
ÿñêðàâ³øèì, êîìôîðòí³øèì, 
áåçïå÷í³øèì òà ö³êàâ³øèì, 
íå ÷åêàþ÷è, ùî õòîñü öå çðî-
áèòü çà íèõ, à òâîðÿ÷è ñâ³ò äî-
âêîëà âæå ñüîãîäí³. Êîíöåïö³ÿ 
øêîëè áóëà ðîçðîáëåíà ø³ñòü 
ðîê³â òîìó äèòÿ÷îþ ïñèõîëî-
ãèíåþ Êàòåðèíîþ Êëþçêî, à ç 

2016 ðîêó ïðîºêò ä³º ÿê îäèí ç 
íàïðÿì³â ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè 
â ðàìêàõ Âñåóêðà¿íñüêèõ íà-
óêîâèõ ïðîô³ëüíèõ øê³ë Ìàëî¿ 
àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè.

Øêîëà ñêëàäàºòüñÿ ç ÷îòèðüîõ 
åòàï³â:

«Ö³ííîñò³ â ñâ³ò³ ìîæëèâîñ-
òåé», ï³ä ÷àñ ÿêîãî ó÷àñíèêè 
ï³çíàþòü ñåáå, ñâî¿ ìð³¿ òà ö³í-
íîñò³, â÷àòüñÿ ðåôëåêñóâàòè, 
ôîðìóâàòè òà âçàºìîä³ÿòè â àò-
ìîñôåð³ äîâ³ðè òà ï³äòðèìêè;

«Â³ä ìð³¿ äî ä³¿» — íà öüî-
ìó åòàï³ ó÷àñíèêè ñòâîðþþòü 
êîíöåïö³¿ âëàñíèõ ïðîºêò³â, ÿê³ 
áàçóþòüñÿ íà ¿õ ìð³ÿõ òà ïðàã-
íåííÿõ çì³íþâàòè ñâ³ò äîâêîëà, 
à òàêîæ çàðÿäæàþòüñÿ ï³äòðèì-
êîþ â³ä òðåíåð³â òà ìåíòîð³â, 
òàê ÿê äàë³ ¿õ ÷åêàº ïðîöåñ ðå-
àë³çàö³¿ âëàñíèõ ³äåé;

«Â³ä ëîêàëüíîãî äî ãëîáàëüíî-
ãî» — öå ÷àñ äëÿ òîãî, ùîá ó÷àñ-
íèêè ïîä³ëèëèñü ñâî¿ìè óñï³õàìè 
òà ñêëàäíîùàìè ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ 
ïðîºêò³â, îáì³íÿëèñü äîñâ³äîì 
ñï³âïðàö³ ç îäíîë³òêàìè òà âëà-
äîþ íà øëÿõó äî çì³í ó âëàñíèõ 
ãðîìàäàõ. Òàêîæ íà öüîìó åòàï³ 
ó÷àñíèêè â³äâ³äóþòüñÿ çì³íîò-
âîð÷³ ëîêàö³¿ òà íàäèõàþòüñÿ 
íà ñòâîðåííÿ íîâèõ ³äåé;

«ßê ïðàöþº ìîº ì³ñòî» — öå 
åòàï çíàéîìñòâà ó÷àñíèê³â ç 
ñèñòåìîþ äåðæàâíî¿ òà ì³ñöå-
âî¿ âëàäè, ð³çíèõ ³íñòèòóö³é òà 
ñêëàäîâèõ ñèñòåìè, ùî ôîðìóº 
íàøå ïîâñÿêäåííÿ. Ó÷àñíèêè 
íàâ÷àþòüñÿ âïëèâàòè íà ïîë³òè-
êó ì³ñòà òà áðàòè àêòèâíó ó÷àñòü 
ó éîãî æèòò³.

Ó 2021 ðîö³ îðãàí³çàòîðè 
îòðèìàëè 900 çàÿâîê íà ó÷àñòü 

ó øêîë³ ³ç 24 ðåã³îí³â Óêðà¿íè 
òà Êèºâà. Ó÷àñíèêàìè ñòàëè 
125 ï³äë³òê³â ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â 
íàøî¿ êðà¿íè. Ï³äñóìêîì 3 åòà-
ï³â íàâ÷àííÿ ñòàëè 60 ðåàë³çî-
âàíèõ àâòîðñüêèõ ïðîºêò³â. Ñó-
ìàðíî íà ðåàë³çàö³þ ñâî¿õ ³äåé 
ä³òè ç³áðàëè 183 604 ãðèâí³ òà 
çàëó÷èëè 31 732 îñîáè.

Òåìàòèêà ïðîºêò³â áóëà íàä-
çâè÷àéíî øèðîêîþ, ÿê ³ ãåî-
ãðàô³ÿ ñàìî¿ øêîëè, — öå ³ 
êóëüòóðí³ ïðîºêòè, ³í³ö³àòèâè 
ó ñôåð³ îñâ³òè, ñïîðòó, áëàãî-
ä³éíîñò³, ³íôðàñòðóêòóðí³ òà 
á³çíåñ-ïðîºêòè. Ó÷àñíèêè ïðî-
âîäèëè ïðîñâ³òíèöüê³ ôåñòèâàë³ 
òà òðåí³íãè, â³äíîâëþâàëè ñïîð-
òèâí³ ìàéäàí÷èêè, ïðîâîäèëè 
áëàãîóñòð³é, äîïîìàãàëè áåçïðè-
òóëüíèì òâàðèíàì, âèäàâàëè ñâî¿ 
êíèãè òà çàïèñóâàëè àâòîðñüê³ 

ï³ñí³, çàëó÷àëè ìîëîäü äî çäî-
ðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, íàâ÷àëè 
ïåðø³é ìåäè÷í³é äîïîìîç³, ñòâî-
ðþâàëè òóðèñòè÷í³ ïîðòàëè ñâî¿õ 
ì³ñò òà áàãàòî-áàãàòî ³íøîãî.

Íà âñ³õ åòàïàõ Øêîëè «Àãåí-
òè çì³í» ç ó÷àñíèêàìè ïðàöþ-
âàëà êîìàíäà çì³íîòâîðö³â òà 
çàïðîøåí³ ëåêòîðè, ñåðåä ÿêèõ 
ïèñüìåííèê Ìàêñ Ê³äðóê, äè-
ïëîìàò Çåíîí Êîâàëü, åêñ-
ïåðòêà ç ñîö³àëüíîãî ï³äïðè-
ºìíèöòâà Àë³íà Áî÷àðí³êîâà, 
íàðîäí³ äåïóòàòè, á³çíåñìåíè, 
ãðîìàäñüê³ ä³ÿ÷³ òà áàãàòî ³íøèõ 
åêñïåðò³â òà àêòèâíèõ óêðà¿íö³â, 
ÿê³ íàäèõàëè ñâî¿ì ïðèêëàäîì, 
ùî êðà¿íó ïîòð³áíî òâîðèòè âæå 
çàðàç ³ öå ï³ä ñèëó êîæíîìó, 
õòî ãîðèòü âëàñíèìè ìð³ÿìè 
òà ïðàãíåííÿì òâîðèòè êðà¿íó, 
â ÿê³é õî÷åòüñÿ æèòè!

Творимо країну, в якій хочеться жити!
БЛОГ

РЕКЛАМА

502965
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

СВІТЛАНА ДУБИНА, ПРАВОЗАХИСНИЦЯ
Я не дуже вмію просити, а це прошу, всі 
сили які є,щоб не вмирали люди страшною 
голодною смертю, дуже прошу
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ДАРИНА ДІДИК,
RIA, (096)9209065

²ííà Ðóäü ðîç-
ïîâ³ëà ó â³ííèöü-
ê ³é  f acebook-
ñï³ëüíîò³ ïðî ñè-

òóàö³þ, ÿêà ç íåþ òðàïèëàñÿ. Àáè 
ä³çíàòèñü ïîäðîáèö³ ³íöèäåíòó, 
ìè çâåðíóëèñü áåçïîñåðåäíüî 
äî àâòîðêè äîïèñó.

«ПРОСИЛА, ЩОБ МЕНІ 
ВИКЛИКАЛИ ШВИДКУ»

— ß ïðàöþâàëà òîðãîâåëüíèì 
ïðåäñòàâíèêîì ³ ò³º¿ ï’ÿòíèö³, 
19-ãî ÷èñëà, ¿õàëà òðîëåéáóñîì 
«Âèøåíüêà — ÂÏÇ». Ó òðàíñïîð-
ò³ áóëè êîíòðîëåðè, âîíè áà÷è-
ëè ìîþ îïëàòó — îäíèì ñëîâîì, 
âñå áóëî ãàðàçä. Íà Çóë³íñüêîãî, 
34 ÿ âèéøëà, ïîïðàöþâàëà é õâè-
ëèí çà 15 çíîâó ñ³ëà ó òðîëåéáóñ 
¹ 3, — ñõâèëüîâàíî ïðèãàäóº 
²ííà Ðóäü. — Ó öåé ìîìåíò ÿ ñàìå 
çàâåðøóâàëà òåëåôîííó ðîçìî-
âó é ãîòóâàëàñü îïëàòèòè ïðî¿çä. 
Â³äêðèëà äîäàòîê, à â³í «âèñèòü», 
âñå äóæå ïîâ³ëüíî âàíòàæèòüñÿ…

Íà íàñòóïí³é çóïèíö³, çà ñëî-
âàìè æ³íêè, çàéøëè ó òðîëåéáóñ 
êîíòðîëåðè.

— Îäíà íà ïåðåäí³ äâåð³ çà-
éøëà, ³íøà — íà ñåðåäí³. ² â³ä-
ðàçó îäíà êîíòðîëåðêà ï³äá³ãàº 
äî ìåíå ç ïèòàííÿì, ùî ÿ, ìîâ-
ëÿâ, ðîáëþ. Â³äïîâ³äàþ ñïîê³éíî, 
ùî îïëà÷óþ ïðî¿çä, à ó â³äïîâ³äü 
÷óþ çâèíóâà÷åííÿ, ùî ÿ âèð³øè-
ëà ðîçðàõóâàòèñü, ò³ëüêè êîëè 
ïîáà÷èëà ¿õ, — ïåðåïîâ³äàº äàë³ 
â³ííè÷àíêà. — Àëå æ öå íå òàê! 
ß â³äêðèëà äîäàòîê, ïîêàçàëà 
îïëàòó… Íàâ³òü äåÿê³ ïàñàæèðè 
ï³äòâåðäèëè, ùî ÿ ò³ëüêè çàéøëà 

é ñïðàâä³ íàìàãàëàñü ðîçðàõóâà-
òèñÿ â³äðàçó.

²ííà Ðóäü ðîçïîâ³äàº, ùî òàê³ 
àðãóìåíòè íà êîíòðîëåð³â íå ïî-
ä³ÿëè, à ñàìà âîíà ó êîíôë³êò 
âñòóïàòè íå õîò³ëà.

— Îòîæ ìè äî¿æäæàºìî äî ìîº¿ 
çóïèíêè, ÿ íàìàãàþñü âèéòè, 
àëå âîíà (êîíòðîëåðêà — ïðèì. 
àâò.) ìåíå íå ïóñêàº ³ ïåðåãîðî-
äæóº ïðîõ³ä. ² êîëè ÿ íàìàãàþñü 
âñå æ ïðîéòè, âîíà ìåíå ç³ âñ³º¿ 
ñèëè øòîâõàº, — ãîâîðèòü íàøà 
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — ß áóêâàëüíî 
â³äëåò³ëà é âäàðèëàñü ãðóäíèì 
â³ää³ëîì õðåáòà. Â³äðàçó â³ä÷óëà 
æàõëèâèé á³ëü, êðè÷àëà, àëå ìåí³ 

í³õòî íàâ³òü íå äîïîì³ã ï³äíÿ-
òèñü. Â³äðàçó êîíòðîëåðêà ïî-
÷àëà ãîâîðèòè, ùî âîíà í³÷îãî 
íå ðîáèëà, ùî öå ÿ ñàìà âïàëà.

ßê ï³äíÿëàñü, ²ííà Ðóäü îñî-
áëèâî íå ïàì’ÿòàº.

— Ïðîñèëà, ùîá ìåí³ âè-
êëèêàëè øâèäêó äîïîìîãó, àëå 
ó â³äïîâ³äü ÷óëà, ùî âîíà ìåí³ 
íå ïîòð³áíà. Íàòîì³ñòü ç ìåíå 
é äàë³ âèìàãàëè øòðàô, — ï³ñëÿ 
íåòðèâàëî¿ ïàóçè ïðîäîâæóº. — 
ß âèêëèêàëà ñàìà øâèäêó äîïî-
ìîãó é çàòåëåôîíóâàëà ÷îëîâ³êó, 
â³í ñêàçàâ âèêëèêàòè â³äðàçó 
ïîë³ö³þ. Êîíòðîëåðè æ ïî÷à-
ëè ãîâîðèòè, ùî í³ÿêî¿ ïîë³ö³¿ 
íå ïîòð³áíî.

ПЕРЕЛОМ ХРЕБТА ПІСЛЯ 
ЗУСТРІЧІ З КОНТРОЛЕРАМИ
Конфлікт  Звичайна поїздка 
у тролейбусі закінчилась для вінничанки 
Інни Рудь… переломом двох хребців 
поперекового відділу хребта й втратою 
роботи. За її словами, травма сталась 
через контролера. Та щоб це довести, 
жінка шукає свідків. Що про поїздку 
розповідає вінничанка й що на це 
відповідають у транспортній компанії?

МРТ ПІДТВЕРДИЛА ПЕРЕЛОМ
Â³ííè÷àíêà äîäàº, ùî ùå 

ó «êàðåò³» øâèäêî¿ ¿é çðîáèëè 
óêîë ³ ïîâåçëè ó òðàâìïóíêò. 
Òóäè æ ó ë³êàðíþ çãîäîì ïðè-
¿õàëè ïîë³öåéñüê³.

— Ìåí³ çðîáèëè çí³ìêè, â³äðà-
çó áóëî âèäíî, ùî º ïåðåëîì, àëå 
äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ â³äïðàâèëè ùå 
íà ÌÐÒ. Áåçïîñåðåäíüî ó ë³êàðí³ 
ãîâîðèëà ç ïðàö³âíèêîì ïîë³ö³¿, 
ñêëàäàëè ïðîòîêîëè. Â³ä ë³êàð³â 
÷óëà, ùî ïîòð³áíà ãîñï³òàë³çà-
ö³ÿ, ùî òðàâìè ó ìåíå ñåðåä-
íüî¿ òÿæêîñò³, — êàæå íàì ²ííà 
Ðóäü. — Â³ä ãîñï³òàë³çàö³¿ ÿ ïî-
÷àëà â³äìîâëÿòèñü, ó ìåíå äâîº 
ìàëåíüêèõ ä³òîê âäîìà, áàòüêè 
æèâóòü â ³íøîìó ì³ñò³, ìè ç ÷î-
ëîâ³êîì òóò îäí³, ÿê æå ÿ ìîæó 
ëÿãòè ó ë³êàðíþ?! ÌÐÒ, äî ðå÷³, 
ï³äòâåðäèëî ïåðåëîì äâîõ õðåáö³â 
ïîïåðåêîâîãî â³ää³ëó õðåáòà.

— Çàðàç ÿ ìàþ ì³ñÿöü-ï³âòî-
ðà ëåæàòè, ï’þ çíåáîëþâàëüí³. 
Íå ìîæó äîâãî ñòîÿòè íà íîãàõ, 
íå ìîæó âçÿòè äèòèíó íà ðóêè, 
íå ìîæó çàéìàòèñü õàòí³ìè ñïðà-
âàìè, — îáóðþºòüñÿ íàøà ñï³â-
ðîçìîâíèöÿ. — Ìåíå çâ³ëüíèëè ç 
ðîáîòè, áî æ êîìó ïîòð³áåí òàêèé 
ïðàö³âíèê… Òîìó ÿ íå õî÷ó çà-
ëèøàòè öþ ñèòóàö³þ ïðîñòî òàê!

ШУКАЮТЬ СВІДКІВ
Çà ñëîâàìè ²ííè Ðóäü, ñïðàâà 

âæå ó ïîë³ö³¿, êð³ì òîãî, ¿é ïî-
ðàäèëè íàïèñàòè çàÿâó ó ïðîêó-

ðàòóðó òà çâåðíóòèñü áåçïîñåðåä-
íüî ó òðàíñïîðòíó êîìïàí³þ, àáè 
îòðèìàòè ïèñüìîâó â³äïîâ³äü ç 
ðåçóëüòàòàìè âíóòð³øíüîãî ðîç-
ñë³äóâàííÿ.

— Íà ñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, 
êîíòðîëåðêà òåïåð ãîâîðèòü, 
ùî öå íå âîíà ìåíå øòîâõàëà, 
à ÿ ¿¿, îñü ÷îìó øóêàþ ñâ³äêà! 
Ó òðîëåéáóñ³ áóëà æ³íêà, ÿêà, 
ïàì’ÿòàþ, ñêàçàëà êîíòðîëåðàì, 
ùî áà÷èëà, ÿê ìåíå øòîâõíóëè. 
×åñíî, íå çàïàì’ÿòàëà, ÿê âîíà 
âèãëÿäàëà, ïàì’ÿòàþ ò³ëüêè, ùî 
öÿ ïàñàæèðêà áóëà ó ðîæåâ³é 
÷è ïåðñèêîâ³é êóðòö³, — çâåðòàº 
óâàãó íà äåòàëü ²ííà Ðóäü. — Öå 
äóæå æàõëèâà ñèòóàö³ÿ, àëå, çíà-
ºòå, ÿ âàì ÷åñíî ñêàæó, ìåí³ òå-
ïåð ùå é äóæå ñòðàøíî. ß â³ðþ, 
ùî âñå áóäå äîáðå, ùî çà ï³âòîðà 
ì³ñÿöÿ âñòàíó íà íîãè, àëå ìåí³ 
íàâ³òü ñòðàøíî óÿâèòè, ÿê çíîâó 
çàõîäèòè â òðàíñïîðò ³ ùî çíîâó 
ìîæó òàì ïîáà÷èòè öþ êîíòð-
îëåðêó.

Â³ííè÷àíêà êàæå, ùî ¿¿ ñèòóà-
ö³ÿ íå ïîîäèíîêà, òîìó é ëÿ÷íî 
çà ³íøèõ, à îñîáëèâî çà ä³òåé.

— Âè ò³ëüêè ïî÷èòàéòå êî-
ìåíòàð³ ï³ä ìî¿ì äîïèñîì. Ëåäü 
íå êîæíà äðóãà ä³â÷èíà ïèøå, 
ùî ñòèêàëàñÿ ç ïîä³áíèì. Ðîç-
ïîâ³äàþòü ³ñòîð³¿, ÿê êîíòðîëåðè 
÷³ïëÿëèñü ³ äî ä³òåé, ³ äî âàã³òíèõ, 
³ äî ìàì ç äèòÿ÷èìè â³çî÷êàìè, 
àëå, ÷îìóñü, äî çäîðîâèõ ÷îëîâ³-
ê³â ïðåòåíç³é íå ìàþòü…

²ííà Ðóäü çàðàç 
ë³êóºòüñÿ âäîìà. ¯¿ 
çâ³ëüíèëè ç ðîáîòè. 
Êàæå, ùî ÷åðåç á³ëü 
íå ìîæå íàâ³òü ä³òåé 
âçÿòè íà ðóêè

За коментарем ми звернулись 
до Вінницької транспортної ком-
панії. Там, відповіли журналістам 
RIA\20minut.ua, про ситуацію 
уже знають, але прокоментувати 
її готові лише після завершення 
внутрішнього розслідування.
— До нас звернувся чоловік ві-

нничанки із заявою надати акт 
розслідування даного випадку. 
Ми працюємо над цим питан-
ням, — запевнив начальник від-
ділу експлуатації КП «Вінницька 
транспортна компанія» Микола 
Заверуха. — Під час розслідування 
до уваги візьмемо всі деталі події.

Триває розслідування

Виписка з лікарні швидкої допомоги. Діагноз підтвердився і 
на дослідженні МРТ

ÑÈÒÓÀÖ²ß

Фізрук сплатив 
заставу
Â³ííèöüêîãî â÷èòåëÿ ï³ä-

îçðþþòü ó çëî÷èí³ — äîìà-
ãàíí³ äî ó÷í³â. Íà äíÿõ éîãî 
âçÿëè ï³ä âàðòó ç ìîæëèâ³ñòþ 
âíåñòè çàñòàâó.

Ó ïîíåä³ëîê, 29 ëèñòîïàäà, 
â àïåëÿö³éíîìó ñóä³ â³äáóâñÿ 
ðîçãëÿä ñòîñîâíî â÷èòåëÿ, 
ï³äîçðþâàíîãî ó ðîçáåùåíí³ 
íåïîâíîë³òí³õ.

— Àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðî-
êóðîðà ñóä â³äõèëèâ. Ó í³é ñòî-
ðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïðîñèëà 
íå îáèðàòè ï³äîçðþâàíîìó 
àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé 
çàõ³ä. Àäâîêàò æå ç ð³øåííÿì 
ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïîãîäèâñÿ, — 
çàçíà÷àþòü ó ïðåññëóæá³ àïå-
ëÿö³éíîãî ñóäó. — Äîäàìî, ùî 
àïåëÿö³éíèé ðîçãëÿä â³äáóâñÿ 
â çàêðèòîìó ðåæèì³. Éìîâ³ð-
íèé çëî÷èíåöü, ó÷èòåëü îäí³º¿ 
ç â³ííèöüêèõ øê³ë, ïåðåáóâàº 
íà âîë³. Çàñòàâó ñïëàòèâ éîãî 
áàòüêî.

Ðîçì³ð çàñòàâè ñòàíîâèâ 
190 òèñÿ÷ 320 ãðèâåíü.

Îêð³ì ðîçáåùåííÿ íåïîâíî-
ë³òí³õ, 24-ð³÷íîìó ïåäàãîãó 
³íêðèì³íóþòü äîìàãàííÿ äè-
òèíè äëÿ ñåêñóàëüíèõ ö³ëåé. 
Çà òàêèé çëî÷èí ïåðåäáà÷åíî 
äî âîñüìè ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ.

Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³-
ºþ ñë³äñòâà, â³ä ä³é ïåäàãîãà 
ïîñòðàæäàëè äåê³ëüêà ä³òåé. 
Ðîçïóñí³ ä³¿ ùîäî íåïîâíî-
ë³òí³õ â÷èòåëü â÷èíÿâ ÿê ï³ä 
÷àñ îñîáèñòîãî ñï³ëêóâàííÿ, 
òàê ³ ó ìåñåíäæåðàõ.

Небезпечні 
ляльки
Ôàõ³âö³ â³ää³ëó ðèíêîâîãî 

íàãëÿäó ïðîâåëè ïëàíîâ³ ïå-
ðåâ³ðêè äèòÿ÷èõ ³ãðàøîê, ÿê³ 
ïðîäàþòü ó ìàãàçèíàõ Â³ííè÷-
÷èíè. Åêñïåðòè âèïðîáóâàëè 
ëÿëüêè íà â³äïîâ³äí³ñòü âèìî-
ãàì áåçïå÷íîñò³. Ïðî öå ïî-
â³äîìëÿº Óïðàâë³ííÿ çàõèñòó 
ñïîæèâà÷³â Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³.

«Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåíü 
âèÿâèëè äâ³ ³ãðàøêè ³ç ïîðó-
øåííÿì âñòàíîâëåíèõ âèìîã: 
³ãðàøêà «Ïóïñ ç àêñåñóàðàìè» 
(àðò. 086 Â) òà ³ãðàøêà «Ëÿëüêà 
FROZEN ²²» (àðò. YB 001F-3), 
êðà¿íà ïîõîäæåííÿ — Êè-
òàé», — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.

²ãðàøêè ìàþòü íåäîë³êè, ùî 
ìîæóòü ïðèçâåñòè äî ïîð³ç³â, 
óêîë³â òà ³íøèõ óøêîäæåíü.

Â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíî-
äàâñòâà ïðî ðèíêîâèé íàãëÿä, 
ñóá’ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî 
ââ³â â îá³ã äèòÿ÷³ ³ãðàøêè ç ïî-
ðóøåííÿì âèìîã, áóëè íàäàí³ 
ð³øåííÿ ïðî çàáîðîíó ïðîäà-
æó öèõ ³ãðàøîê.

КОРОТКОКОРОТКО
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НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

ßêùî âè õî÷åòå 
çì³íèòè çâè÷íó îá-
ñòàíîâêó, òî ÷óäî-
âèé âàð³àíò — ïî-

áà÷èòè ³íø³ ì³ñòà ó ÷àñ íîâî-
ð³÷íî-ð³çäâÿíèõ ñâÿò ³ çóñòð³òè 
2022-é, äî ïðèêëàäó, ó Õàðêîâ³.

Àáî æ, ÿêùî âè äàâíî íå áóëè 
â ãîðàõ, òî íà Íîâèé ð³ê ó íàøèõ 
Êàðïàòàõ, éìîâ³ðíî, ïàíóâàòèìå 
îñîáëèâà àòìîñôåðà.

Ó ÷àñ êàðàíòèíó ïîòð³áíî äî-
òðèìóâàòèñÿ âñ³õ ïðàâèë òà îáìå-
æåíü, àëå ïîäîðîæ³ êðà¿íîþ í³õòî 
íå çàáîðîíÿâ. Àáè íå õâèëþâà-
òèñÿ çà ñâîþ áåçïåêó ÷è ³íøèõ 
ëþäåé — êðàùå, çâ³ñíî, áóòè âàê-
öèíîâàíèì, òîä³ ìàíäð³âêà áóäå 
íàéìåíø çàãðîçëèâîþ.

Ïîðàõóºìî äëÿ âàñ, ñê³ëüêè æ 
êîøòóâàòèìå â³ííè÷àíèíó ïî¿õà-
òè â³äçíà÷èòè Íîâèé ð³ê ó: Êàð-
ïàòàõ, Êèºâ³, Ëüâîâ³ òà Õàðêîâ³.

КАРПАТИ
Öå íàéïîïóëÿðí³øèé âàð³àíò 

äëÿ ñâÿòêóâàííÿ Íîâîãî ðîêó. 
Àòìîñôåðà, êðàºâèäè, ã³ðñüêå 
ïîâ³òðÿ òà äóõ Êàðïàò ó çèìî-
âèé ÷àñ îñîáëèâî çàõîïëþº. 

Òèì ïà÷å ïî¿õàòè òóäè ìîæóòü 
é ò³, õòî íàäàº ïåðåâàãó òèõîìó 
ñâÿòêóâàííþ. Äëÿ öüîãî ìîæíà 
îðåíäóâàòè áóäèíî÷îê ïîäàë³ â³ä 
³íøèõ ëþäåé äåñü ó ãîðàõ. Ï³ä³-
éäå âàð³àíò é òèì, õòî ëþáèòü 
ïîòàíöþâàòè ÷è çóñòð³÷àòè Íî-
âèé ð³ê äåñü ó ðåñòîðàí³, àäæå 
îñòàíí³õ òóò â Áóêîâåë³ âäîñòàëü. 
Òîæ ï³äðàõóéìî, ó ñê³ëüêè îá³-
éäóòüñÿ íàéá³ëüø³ âèòðàòè òàêîãî 
ñâÿòêóâàííÿ: äîðîãà ç Â³ííèö³, 
îðåíäà ãîòåëþ ÷è áóäèíêó òà 
âàðò³ñòü ñâÿòêóâàííÿ â ðåñòîðà-
í³. Äèâèëèñÿ íà ö³íè ó Áóêîâåë³, 
îáèðàþ÷èñü ñåðåäí³.

Äîðîãà. Âàð³àíò³â, ÿê äî¿õàòè 
º ê³ëüêà. Ç Â³ííèö³ ¿äå ïðÿìèé 
àâòîáóñ ó Áóêîâåëü, éîãî ö³íà 
450 ãðèâåíü ³ âè ïðîáóäåòå â äî-
ðîç³ äåâ’ÿòü ãîäèí. Ìîæíà îá-
ðàòè ïîòÿã ³ äî¿õàòè ç Â³ííèö³ 
â ßðåì÷å. Éîãî ö³íà â³ä 160 ãðè-
âåíü çà êâèòîê â ïëàöêàðò³. Çâ³äòè 
ìîæíà äî¿õàòè â Áóêîâåëü àâòî-
áóñîì, ÿêèé êîøòóº â³ä 190 ãðè-
âåíü, äîðîãà òðèâàº îäíó ãîäèíó. 
Àáî æ íà ì³ñö³ øóêàòè ïîïóòíè-
ê³â ÷è âèêëèêàòè òàêñ³.

Îðåíäà ãîòåëþ. Âèá³ð ãîòåë³â 
ó Áóêîâåë³ øèðîêèé, êîæåí ìîæå 
îáðàòè íà ñâ³é ñìàê òà ãàìàíåöü. 
Ìè æ øóêàºìî íåäîðîã³ âàð³àíòè. 

НЕ ВІННИЦЕЮ ЄДИНОЮ. 
ДЕ МОЖНА ЗУСТРІТИ НОВИЙ РІК 
Мандрівка  Для того, аби 
не переплачувати та мати більший вибір 
готелів чи ресторанів — до святкування 
Нового року потрібно починати 
готуватися вже зараз. Якщо у Вінниці ви 
святкувати прихід 2022-го не хочете, 
ми підрахуємо, у скільки обійдеться 
вінничанину поїхати відзначити Новий рік 
в інші міста нашої країни

Ö³íè ñòàðòóþòü â³ä 300 ãðèâåíü 
çà ê³ìíàòó, äå, êð³ì âàñ ùå áóäå 
12 îñ³á. Íà ãîòåë³ ö³íè â íîâî-
ð³÷íó í³÷ â ñåðåäíüîìó ñòàðòóþòü 
â³ä 800 ãðèâåíü.

КИЇВ
Ó ñòîëèöþ ç Â³ííèö³, íà ùàñòÿ, 

¿õàòè íåäàëåêî, à âðàæåíü ìîæíà 
ïðèâåçòè ç ñîáîþ áåçë³÷. Êèºâîì 
ìîæíà ãóëÿòè äîâãî, ³ çóñòð³òè 
Íîâèé ð³ê íà Ñîô³¿âñüê³é ïëî-
ù³ á³ëÿ ãîëîâíî¿ ÿëèíêè êðà¿íè. 
Ìîæíà îáðàòè ñîá³ ç ñîòí³ çàêëà-
ä³â òîé, ÿêèé íàéá³ëüøå ïðèïàâ 
äî äóø³ òà â³äçíà÷èòè òàì. Ïðà-
öþâàòèìå â Êèºâ³ ó ñâÿòêîâèé 
÷àñ ³ Çèìîâà êðà¿íà íà ÂÄÍÃ, ³ 
ì³ñòå÷êî çèìîâèõ ðîçâàã.

Äîðîãà. ̄ õàòè ó Êè¿â ç Â³ííèö³ 
ìîæíà ïîòÿãîì, êâèòîê ó ïëàö-
êàðò³ êîøòóº 200 ãðèâåíü, êóïå — 
250, ²íòåðñ³ò³ — â³ä 280.

Êâèòîê íà àâòîáóñ êîøòóº 
250 ãðèâåíü, àëå ó äîðîç³ âè ïðî-
áóäåòå ì³í³ìóì ï’ÿòü ãîäèí.

Îðåíäà ãîòåëþ. ßêùî ïîñòàðà-

òèñÿ, òî íàâ³òü ó íîâîð³÷íó í³÷ 
ìîæíà çíàéòè íåäîðîã³ õîñòåëè, 
ùîïðàâäà, âîíè áóäóòü äàëåêî â³ä 
öåíòðó. Ö³íà ñòàðòóº â³ä 150 ãðè-
âåíü. Ãîòåë³ êîøòóâàòèìóòü â³ä 
800–900 ãðèâåíü çà í³÷.

ХАРКІВ
Çàâåðøóº íàøó äîá³ðêó êî-

ëèøíÿ ñòîëèöÿ Óêðà¿íè, ì³ñòî 
ç íàéá³ëüøîþ ïëîùåþ ó ªâðîï³ 
òà áåçë³÷÷þ ³ñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê, 
ïàðê³â òà ôîíòàí³â.

Äîðîãà. ¯õàòè ó Õàðê³â ïîòÿ-
ãîì îð³ºíòîâíî 12 ãîäèí. Êîøòóº 
êâèòîê ó ëþêñ³ — 1 100 ãðèâåíü, 
ó êóïå — 440, à ïëàöêàðò — 200. 
Ìîæíà äîáèðàòèñÿ é àâòîáóñîì, 
âàðò³ñòü êâèòêà — 550 ãðèâåíü, 
à â äîðîç³ âè ïðîáóäåòå 13 ãîäèí.

Îðåíäà ãîòåëþ. Õîñòåë ìîæ-
íà çíàéòè çà 140–180 ãðèâåíü 
ç ëþäèíè, àëå, çâ³ñíî, ìàéæå 
âñþäè âêàçàíî, ùî áðîíþâàòè 
âàðòî çàçäàëåã³äü. Ö³íà íà íîìåð 
ó ãîòåë³ ñòàðòóº îð³ºíòîâíî â³ä 
600–700 ãðèâåíü.

Çà äîïîìîãîþ ñàéò³â ç ïîøóêó 
ãîòåë³â îáèðàºìî äàòó, íà ÿêó ìè 
õî÷åìî çàñåëèòèñÿ: ç 31 ãðóäíÿ 
íà 1 ñ³÷íÿ, ³ îòðèìóºìî ïîíàä 
ñîòíþ âàð³àíò³â.

Íàéäåøåâøèé õîñòåë îá³-
éäåòüñÿ ó 550 ãðèâåíü, à ãîòåë³ 
â³ä 1100 ãðèâåíü. Ó äåÿêèõ ãî-
òåëÿõ º ïðàâèëî, ùî âè ìóñèòå 
áðîíþâàòè íîìåð ò³ëüêè ïàêå-
òàìè, äî ïðèêëàäó, ç 27 ãðóäíÿ 
³ äî 3 ñ³÷íÿ.

ЛЬВІВ
Âóçüê³ âóëè÷êè, ïðèêðàøå-

í³ ã³ðëÿíäàìè, àðõ³òåêòóðà, ÿêà 
íå äîçâîëÿº äèâèòèñÿ ï³ä íîãè, 
òà ïðèâ³òí³ ì³ñòÿíè. ×åðåç öå âñå 
³ íå ò³ëüêè Ëüâ³â òåæ çàìàíþº áà-
ãàòüîõ ñâÿòêóâàòè Íîâèé ð³ê ñàìå 

òàì. Âè ìîæåòå çóñòð³òè Íîâèé 
ð³ê á³ëÿ ãîëîâíî¿ ÿëèíêè, â îäíî-
ìó ç ì³ñöåâèõ ö³êàâèõ çàêëàä³â ÷è 
ïðîñòî, ãóëÿþ÷è ì³ñòîì.

Äîðîãà. Ç äîðîãîþ ó Ëüâ³â 
òð³øêè ëåãøå, í³æ ó Áóêîâåëü. 
Àëå êâèòêè òåæ âàðòî êóïóâàòè 
çàçäàëåã³äü, îñîáëèâî, ÿêùî âè 
âèðóøàòèìåòå ïîòÿãîì. Îñòàí-
í³é îá³éäåòüñÿ âàì ç Â³ííèö³ 
ó Ëüâ³â â³ä 182 ãðèâåíü çà ïëàö-
êàðò äî 820 çà ëþêñ, à ³íòåðñ³ò³ 
êîøòóº â³ä 420 äî 630 ãðèâåíü. 
Ìîæíà ïî¿õàòè é àâòîáóñîì, êâè-
òîê êîøòóº 300 ãðèâåíü.

Îðåíäà ãîòåëþ. Õîñòåë ìîæíà 
çíàéòè íåäîðîãèé ó Ëüâîâ³, àëå 
ïîòð³áíî äçâîíèòè, óòî÷íþâàòè 
ö³íó òà áðîíþâàòè ïîïåðåäíüî. 

Àáè íå õâèëþâàòèñÿ çà 
ñâîþ áåçïåêó ÷è ³íøèõ 
ëþäåé — êðàùå, çâ³ñíî, 
áóòè âàêöèíîâàíèì. 
Òîä³ ìàíäð³âêà áóäå 
íàéìåíø çàãðîçëèâîþ

ÎÃËßÄ

Новий рік можна відсвяткувати в іншому місті з 
невеликими витратами. Якщо пошукати, то навіть у час 
новорічних свят можна знайти недорогі хостели
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Рак передміхурової залози нале-
жить до візуальних пухлин, тобто 
тих, що доступні для огляду. При-
близно 18% випадків усіх онкозах-
ворювань простати діагностується 
на профілактичному огляді в уро-
лога під час пальцевого огляду за-
лози через пряму кишку.

— Дізнатися, чи є у вас проблеми 
з простатою, можливо швидко і 
безболісно, якщо ви здасте аналіз 
крові на простатичний специфічний 
антиген (ПСА), — говорить Руслан 
Церковнюк, завідувач урологічного 
відділення Подільського регіональ-
ного центру онкології. — Якщо хво-

робу діагностують на першій стадії, 
вилікувати цілком реально. Навіть 
якщо доведеться робити операцію, 
сучасні технології дозволяють при-
брати пухлину зі збереженням чо-
ловічого здоров’я.
До найпоширеніших симптомів 
раку передміхурової залози на-

лежать:
Різні розлади та порушення се-
човипускання: слабкий або пере-
рваний потік сечі, часте або при-
скорене сечовипускання, важко 
почати сечовипускання, неповне 
спорожнення сечового міхура, біль 
або печіння під час сечовипускання.

Кров у сечі або спермі.
Біль в області спини, стегна або 
тазу, яка не зникає.
Болісна еякуляція.
При виявленні одного чи декількох 
перелічених вище симптомів, по-
трібно негайно проконсультуватися 
з лікарем. 

Діагностика раку простати

ÇÄÎÐÎÂ’ß

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

503501

РЕКЛАМА

ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (068)0060772

Ôëåøìîá Mo-
vem ber 14 ðîê³â 
òîìó ïðèäóìàëè 
äâîº àâñòðàë³éö³â 

Òðåâ³ñ Ãàðîíå òà Ëþê Ñëåòòåð³. 
Ë³êàð³ ñïî÷àòêó ïðàãíóëè æàðòî-
ìà ïîâåðíóòè ìîäó íà âóñà. Àëå 
îäðàçó æ ç’ÿâèëàñÿ ³äåÿ çðîáè-
òè àêö³þ êîðèñíîþ, âèð³øèëè 

ïîâ’ÿçàòè ïðîåêò ³ç àêòóàëüíîþ 
÷îëîâ³÷îþ ïðîáëåìîþ — ðàêîì 
ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè.

Ç òèõ ï³ð ùîðîêó ïðîòÿãîì 
ëèñòîïàäà ÷îëîâ³êè, ÿê³ ïðèºä-
íóþòüñÿ äî ñîö³àëüíîãî ôëåø-
ìîáó, íå ãîëÿòüñÿ, â³äðîùóþ÷è 
âóñà àáî é áîðîäè. 

Äî ôëåøìîáó ïðèºäíàëèñÿ ³ 
â³ííèöüê³ ë³êàð³. Ïóëüìîíîëîã 
Îëåêñàíäð Êàò³ëîâ íà Ôåéñáóö³ 
íàâ³òü îïóáë³êóâàâ ôîòî ç êîëå-

ЛІКАРІ НОСЯТЬ ВУСА 
ПРОТИ РАКУ ПРОСТАТИ
Протидія раку  В Україні, як і в світі, 
зростає захворюваність на рак простати. 
Щоб змусити співвітчизників замислитися 
про ранню діагностику, українські лікарі 
приєдналися до міжнародного флешмобу 
«Вусатий листопад» або Movember, і 
почали… носити вуса. Вінницькі медики 
теж долучились до акції

ðþâàííÿ íà ðàê ïðîñòàòè. Íèí³ 
öÿ íåäóãà íà äðóãîìó ì³ñö³ ñåðåä 
îíêîçàõâîðþâàíü ó ÷îëîâ³ê³â. 
Ó 70% âèïàäê³â íåäóãó âèÿâèëè 
íà îñòàíí³õ ñòàä³ÿõ.

—  260–300 âèïàäê³â ðàêó 
ïðîñòàòè ä³àãíîñòóþòü ùîðîêó 
â îáëàñò³, – êàæå Âîëîäèìèð 
Øàìðàé. – Ê³ëüêà âèïàäê³â 

íà ïî÷àòêîâ³é ñòàä³¿, âñ³ ³íø³ — 
3, 4 ñòàä³¿. Íà îñòàíí³õ ñòàä³ÿõ 
õâîðîáè ìè íå ìîæåìî ãîâîðèòè 
ïðî ðàäèêàëüíå ë³êóâàííÿ.

Ï³ñëÿ 40 ðîê³â êîæåí ÷îëîâ³ê 
ùîð³÷íî ìàº â³äâ³äóâàòè óðîëî-
ãà, ÓÇÄ òà çäàâàòè àíòèãåí, ÿêèé 
ìîæå äàòè îçíàêè çàõâîðþâàííÿ 
ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè.

ãàìè, äå â íèõ ïðèêëåºí³ âóñà, 
ùîá ïðèâåðíóòè óâàãó äî çàõâî-
ðþâàííÿ ó ÷îëîâ³ê³â.

— Äî àêö³¿ ïðèºäíàëèñÿ áàãà-
òî êîëåã, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð. — 
Öå íàø îáîâ’ÿçîê — ïðîïàãó-
âàòè â³äïîâ³äàëüíå ñòàâëåííÿ 
äî çäîðîâ’ÿ. À ðàê ïåðåäì³õóðî-
âî¿ çàëîçè — ãîñòðå ïèòàííÿ ÿê 
ó âñüîìó ñâ³ò³, òàê ³ â íàñ. 

Çà ñëîâàìè ìåäèê³â, ó ñâ³ò³ ðàê 
ïðîñòàòè ä³àãíîñòóºòüñÿ ó êîæíî-
ãî øîñòîãî ÷îëîâ³êà. Â Óêðà¿í³ 
ñèòóàö³ÿ óñêëàäíþºòüñÿ òèì, ùî 
ìè ùå íå ìàºìî êóëüòóðè ïðîô³-
ëàêòè÷íèõ îãëÿä³â, ³ ÷àñòî ÷îëîâ³-
êè ïðèõîäÿòü äî ë³êàðÿ íà ï³çí³õ 
ñòàä³ÿõ ðàêó, êîëè ìîæíà çðîáèòè 
âæå íå òàê áàãàòî. Òîä³ ÿê çà óìîâ 
â÷àñíîãî âèÿâëåííÿ ïóõëèíè — 
çàõâîðþâàííÿ ó á³ëüøîñò³ âèïàä-
ê³â ïîâí³ñòþ âèë³êîâíå.

Ãîëîâíèé ë³êàð Ïîä³ëüñüêîãî 
ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó îíêîëîã³¿ 
Âîëîäèìèð Øàìðàé ãîâîðèòü, 
ùî â³ä ïî÷àòêó ðîêó â îáëàñò³ çà-
ðåºñòðóâàëè 192 âèïàäêè çàõâî-

Лікар-пульмонолог Олександр Катілов (в центрі) з 
колегами. Медики підтримують флешмоб «Вусатий листопад»

503195
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ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

UA:ПЕРШИЙ 

06.05, 02.50 Невiдомi Карпати 
06.30 М/ф “Пригоди Тайо” 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
02.10, 05.25 Новини 
07.05 Енеїда 
08.05 Т/с “Краща половина” 
09.05, 00.40, 02.45, 05.20 
Погода 
09.15 Телепродаж 
09.50 Офiцiйнi урочистостi до 
Дня Збройних сил України 
11.00 Спецпроєкт “Спадок” 
11.35, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
12.35 Д/с “Дикуни”. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго 
13.10 Прозоро: про актуальне 
14.00 UA:Фольк 
15.10, 21.35, 00.30, 02.35, 
05.50 Спорт 
15.20 Концерт. Наталiя 
Валевська 
16.05 Мiста та мiстечка 
16.30 Д/с “Свiт дикої природи” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Чемпiонат свiту зi 
стрибкiв в воду серед юнiорiв. 
Вишка 10 м, дiвчата, фiнали 
19.50 Чемпiонат свiту зi 
стрибкiв в воду серед юнiорiв. 
Трамплiн 1 м, юнаки, фiнал 
А.Вишка 10 м, юнаки, фiнал В 
21.45 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 

1+1 

05.35, 04.10 “Життя вiдомих 
людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.10 Х/ф “Рiзниця у 
вiцi” l  
21.45 Т/с “Свати” 
22.45 “Твiй вечiр” 
23.45 “ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня” 
23.55 Х/ф “Три горiшки для 
Попелюшки” 

IНТЕР 

05.15, 22.00 “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, 04.15 Ток-
шоу “Стосується кожного” 
12.25 Х/ф “Корсиканець” 
14.20 “Вещдок” 
16.05 “Жди меня. 
Україна” 
20.00, 03.45 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое 
дело” 
23.45 Х/ф “Крутi стволи” s  

ICTV 

04.35, 10.05 Громадянська 
оборона 
06.30 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином 
Стогнiєм 
11.10, 13.15 Х/ф “Вуличний 
боєць” s  
12.45, 15.45, 18.45 Факти. 
День 
13.50, 16.15 Т/с “Пес” s  
17.40 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
20.20 Хто хоче стати 
мiльйонером? Iгрове шоу 
Прем’єра 
21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра 
22.45 Свобода слова 

НОВИЙ КАНАЛ 

07.55 “Орел i решка” 
10.05 Т/с “Надприродне” s  
12.45 Х/ф “Крок уперед” 
14.50 Х/ф “Крок уперед 2: 
Вулицi” 
16.50 “Хто зверху?” l  
19.00 “Пекельна кухня” 
20.55 Х/ф “Робот Чаппi” s  
23.30 Х/ф “Готель Артемiда” s  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Мисливцi за дивами 
10.00 Агенти справедливостi l  
14.10, 15.30 Т/с “Вiдважнi” s  
17.00 Т/с “Дитячий 
охоронець” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Я заберу твою 
сiм’ю” s  

СТБ 

08.05, 11.50 “МастерШеф 
Професiонали” l  
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
12.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “СуперМама” l  
20.15, 22.50 Т/с “Швабра” s  

НTН 

06.25 “Таємницi свiту” 
07.50 Х/ф “Тегеран-43” 
10.50, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
12.30, 16.30, 19.00, 03.00 
“Свiдок” 
13.00, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s  
14.45, 23.00 Т/с “Той, що читає 
думки” s  
17.00, 03.30, 04.05 
“Випадковий свiдок” 
18.20, 03.35 “Свiдок. Агенти” 

TET 

09.30 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
10.30 Х/ф “Росомаха. 
Безсмертний” s  
12.55, 18.00 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.15 Панянка-селянка 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
22.00 Т/с “#ЯЖЕБАТЬ” 
23.00, 02.15 Країна У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Художнiй серiал “Злочини 
минулого - мiжнароднi версiї” 
10.35 Коли не повернувся з 
вiйни 
11.05 Сильнi 
11.25 Земля , наближена до 
неба 
11.40 Енеїда 
12.10, 17.30 Умандрували: за 
Харковом 
12.40 Край пригод 
12.50 Свої 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05, 15.50 Незвiдана Україна 
13.25 Лайфхак українською 
13.35 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
13.45 Веселi саморобки 
13.50 Додолики 
14.15 Пiщана казка 
14.20, 14.35 “Шо? Як? “ 
15.05 Древо 
15.20 “Баба Єлька”. 
Експедицiя на пiч 
16.05 Д/ф “Хто створив Змiєвi 
Вали?” 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 ЕкоЛюди 
20.00 Радянський бруталiзм 
20.25 Недалечко 
21.00 Новини Буковини 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

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

UA:ПЕРШИЙ 

06.05 Роздивись 
06.30 М/ф “Пригоди Тайо” 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.10, 05.10 Новини 
07.05 Енеїда 
08.05 Т/с “Краща половина” 
09.10 Телепродаж 
09.40 Т/с “Серцебиття” l  
10.35 Т/с “Любов та помста” s  
11.35, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
12.35 Д/с “Дикуни”. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго 
13.10, 01.25 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк 
15.10, 21.45, 00.10, 05.45 
Спорт 
15.20 Концерт. Анатолiй Гнатюк 
16.25 Буковинськi загадки 
16.30 Д/с “Свiт дикої природи” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Чемпiонат свiту зi 
стрибкiв в воду серед юнiорiв. 
Трамплiн 3 м, юнаки, фiнал В 
22.00 Полюси 
23.00 Бiгус Iнфо 

1+1 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.10 Х/ф “Рiзниця у 
вiцi” l  
21.45 Т/с “Свати” 
22.45 “Твiй вечiр” 
23.45 “ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня” 

IНТЕР 

05.35, 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 “Корисна програма” 
12.25 Х/ф “Операцiя 
“Тушонка”” s  
14.40, 15.40 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 03.45 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое 
дело” 

ICTV 

04.35, 10.10, 20.20 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
11.00, 13.25 Х/ф “Мiцний 
захист” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50, 16.20 Т/с “Пес” s  
17.50 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.20 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра 
22.30 Т/с “Пес-2” s  
23.35 Т/с “Схованки” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.50 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.55 “Орел i решка” 
10.00 Т/с “Надприродне” s  
12.40 “Суперiнтуїцiя” 
14.50 Х/ф “Крок уперед 3” 
17.00 “Хто зверху?” l  
19.00 “Екси” s  
20.55 Х/ф “Перевага” s  
23.30 Х/ф “Репродукцiя” s  
01.35 “Вар’яти” l  
02.40 “Зона ночi” 
04.50 “Абзац!” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Мисливцi за дивами 
10.00 Агенти справедливостi l  

14.10, 15.30, 17.00 Т/с “Дитячий 
охоронець” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Я заберу твою 
сiм’ю” s  
23.10 Т/с “Вiддай мою мрiю” l  
01.25 Телемагазин 
01.55 Гучна справа 
02.50 Реальна мiстика 

СТБ 

03.05 “Найкраще на ТБ” 
05.20 Т/с “Коли ми вдома” 
06.00 Т/с “Комiсар Рекс” 
07.55, 11.50 “МастерШеф 
Професiонали” l  
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
12.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “СуперМама” l  
20.15, 22.50 Т/с “Швабра” s  
23.05 Т/с “Нiконов i Ко” s  

НTН 

06.20 “Свiдок. Агенти” 
07.50, 17.00, 03.00, 03.45 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Товариш генерал” 
10.50, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
13.00, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s  
14.45, 23.00 Т/с “Той, що читає 
думки” s  
18.20, 03.15 “Будьте здоровi” 
00.45 “Легенди карного 
розшуку” 
04.45 “Top Shop” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.30 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
10.30 Х/ф “Логан: Росомаха” s  
13.10, 18.00 4 весiлля 
14.10, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.15 Панянка-селянка 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
22.00 Т/с “#ЯЖЕБАТЬ” 
23.00, 02.15 Країна У 
00.00 Т/с “Батько рулить 2” 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
11.25 Земля , наближена до 
неба 
11.40, 15.20 Енеїда 
12.10 Умандрували: за 
Харковом 
12.40 Край пригод 
12.50 ЕкоЛюди 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Народженi рiкою 
13.25 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Веселi саморобки 
13.50 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
14.20 Додолики 
14.45 Пiщана казка 
15.05 Сковорода. Гастробайки 
15.45, 17.30, 20.00 Населена 
земля 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
20.25 Недалечко 
21.00 Новини Житомирщини 
21.20 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.30 “Територiя рiшень” 
09.45, 19.30 “На часi” 
10.15 “Завтра. Сьогоднi” 
10.45 “Твiй навiгатор” 
11.00 т/с “Курорт” 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
15.00 т/с “Срправа Дойла” 
16.15 “Highlight по-вiнницькi” 
16.45 “Природа сьогоднi” 
17.30 т/с “Серцебиття” 
18.30 “Код вiдвертостi” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.25 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.10, 05.10 Новини 
07.05 Енеїда 
08.05 Т/с “Краща половина” 
09.10 Телепродаж 
09.40 Т/с “Любов та помста” s  
11.35, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
12.35 Д/с “Дикуни”. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго 
13.10, 01.25 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк 
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 
05.45 Спорт 
15.20 Концерт. Пiснi про 
кохання 
16.30 Д/с “Свiт дикої природи” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Чемпiонат свiту зi 
стрибкiв в воду серед юнiорiв. 
Вишка 10 м, юнаки, фiнал 
20.10 Чемпiонат свiту зi 
стрибкiв в воду серед юнiорiв. 
Трамплiн, 3 м, дiвчата, фiнал В 
22.00 Полюси 
23.00 Перша шпальта 

1+1 

05.35, 04.50 “Життя вiдомих 
людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.10 Х/ф “Рiзниця у 
вiцi” l  
21.45 Т/с “Свати” 
22.45 “Твiй вечiр” 
23.45 “ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня” 
23.55 Х/ф “Той, що бiжить 
лабiринтом 2” s  

IНТЕР 

05.35, 22.05 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00, 11.00 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Лашкаво прошимо” 
14.40, 15.40 “Вещдок” 
16.30 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 03.45 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое 
дело” 
23.50 Х/ф “Серед бiлого дня” s  

ICTV 

04.40, 10.10 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
11.20, 13.25 Х/ф “Таємний 
агент” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.20 Т/с “Пес” s  
17.50 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Хто хоче стати 
мiльйонером? Iгрове шоу 
Прем’єра 
21.20 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра 
22.35 Т/с “Пес-2” s  
23.40 Т/с “Схованки” s  
02.35 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.15 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.20 “Орел i решка” 
09.25 Т/с “Надприродне” s  
13.00 “Суперiнтуїцiя” 
15.00 Х/ф “Крок уперед: 
Революцiя” 
17.00 “Хто зверху?” l  
19.00 “Дiти проти зiрок” 
20.45 Х/ф “Не такi” s  
22.50 Х/ф “Знаки” s  
01.00 Х/ф “Boss Level: 
Врятувати колишню” n  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Мисливцi за дивами 
10.00 Агенти справедливостi l  
14.10, 15.30, 17.00 Т/с “Дитячий 
охоронець” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Я заберу твою 
сiм’ю” s  
23.10 Т/с “Вiддай мою мрiю” l  

СТБ 

08.50, 11.50 “МастерШеф 
Професiонали” l  
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
15.35, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “СуперМама” l  
20.15, 22.50 Т/с “Швабра” s  
23.05 Т/с “Нiконов i Ко” s  

НTН 

07.50, 17.00, 03.05, 03.45 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.35 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Версiя полковника 
Зорiна” 
10.45, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
13.00, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s  
14.50, 23.00 Т/с “Той, що читає 
думки” s  
18.20, 03.15 “Вартiсть життя” 

TET 

09.30 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
10.30 Х/ф “День незалежностi” s  
13.20, 18.00 4 весiлля 
14.10, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.15 Панянка-селянка 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
22.00 Т/с “#ЯЖЕБАТЬ” 
23.00, 02.15 Країна У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
11.25 Земля , наближена до 
неба 
11.40, 15.20 Енеїда 
12.10 Умандрували: за 
Харковом 
12.40 Край пригод 
12.50 Небезпечна зона 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Народженi рiкою 
13.20 Лайфхак українською 
13.30 Кiношкола вдома 
13.40 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
13.45, 14.30 Веселi саморобки 
13.50 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
14.05 Додолики 
14.40 “Шо? Як? “ 
15.05 Iсторiї (не)забутих сiл 
Тернопiльщини 
15.45 Населена земля 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
17.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
20.00 Я вдома 
20.25 Роздивись 
21.00 Новини Полтавщини 
21.20 Помилка 83 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

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

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Роздивись 
06.25 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.10, 05.10 Новини 
07.05 Енеїда 
08.05 Т/с “Краща половина” 
09.10 Телепродаж 
09.40 Т/с “Любов та помста” s  
11.35, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
12.35 Д/с “Дикуни”. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго 
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. Пiснi про 
кохання 
16.30 Д/с “Свiт дикої природи” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Чемпiонат свiту зi 
стрибкiв в воду серед юнiорiв. 
Трамплiн, 3 м, дiвчата, фiнали 
19.55 Чемпiонат свiту зi 
стрибкiв в воду серед юнiорiв. 
Вишка 10 м, юнаки, фiнали 
22.00 Полюси 
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях 

1+1 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 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” 
20.33 “Чистоnews 2021” 
20.38 “Проспорт” 
20.40, 21.05 Х/ф “Рiзниця у 
вiцi” l  
21.45 “Право на владу 2021” 

IНТЕР 

05.00, 04.45 “Телемагазин” 
05.30, 22.05 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00, 11.00 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Клуб холостякiв” 
(16+) Прем’єра 
14.35, 15.35 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 02.35 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое 
дело” 

ICTV 

04.40, 10.10 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
11.40, 13.25 Х/ф “Людина 
пiтьми” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.25 Т/с “Пес” s  
16.50 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi 
21.20 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра 
22.40 Т/с “Пес-2” s  
23.45 Т/с “Схованки” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.20 “Орел i решка” 
09.20 Т/с “Надприродне” s  
12.45 “Суперiнтуїцiя” 
14.45 Х/ф “Крок уперед: Все або 
нiчого” 
17.00, 19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Фантом” s  
22.50 Х/ф “Колiр з iнших 
свiтiв” n  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Мисливцi за дивами 
10.00 Агенти справедливостi l  
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14.10, 15.30, 17.00 Т/с “Дитячий 
охоронець” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Я заберу твою 
сiм’ю” s  
23.10 Слiдами президентської 
медiаiмперiї 
23.50, 02.15 Т/с “Вiддай мою 
мрiю” l  

СТБ 

05.30 Т/с “Коли ми вдома” 
06.00 Т/с “Комiсар Рекс” 
08.55, 11.50 “МастерШеф 
Професiонали” l  
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
15.35, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “СуперМама” l  
20.15, 22.50 Т/с “Швабра” s  
23.05 Т/с “Нiконов i Ко” s  

НTН 

07.50, 17.00, 03.05, 03.45 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.35 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Хазяїн тайги” 
10.45, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
13.00, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s  
14.50, 23.00 Т/с “Той, що читає 
думки” s  
18.20, 03.15 “Правда життя” 

TET 

09.30 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
10.30 Х/ф “День незалежностi. 
Вiдродження” 
12.50, 18.00 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.15 Панянка-селянка 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
22.00 Т/с “#ЯЖЕБАТЬ” 
23.00, 23.30, 02.15 Країна У 
00.00 Т/с “Батько рулить 2” 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
11.25 Земля , наближена до 
неба 
11.40, 15.20 Енеїда 
12.10 Умандрували: за 
Харковом 
12.40, 20.00 Край пригод 
12.50, 20.30 Небезпечна зона 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Народженi рiкою 
13.25 Лайфхак українською 
13.35 Ок, я тобi поясню 
13.45, 14.30 Веселi саморобки 
13.50 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
14.00 Додолики 
14.40 “Шо? Як? “ 
15.05 Мистецтво жити 
15.45 Населена земля 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
17.15 Новини (iз 
сурдоперекладом) (UA: 
ПЕРШИЙ 
17.30 Радянський бруталiзм 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.55 Правдоборцi 
20.15 Голоси Донбасу 
21.00 Новини Херсонщини 
21.20 Брехня вiд полiтикiв. 
Перевiрка 
21.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
22.00 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
22.05 Жiнки i цифри 

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 т/с “Курорт” 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
15.00 т/с “Справа Дойла” 
16.15 “Життя у цифри” 
16.30 “Лiцеїст” 
17.15, 20.10 т/с “Архiварiус” 
18.25 “Рецепт здоров’я” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.05 Роздивись 
06.25 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.30, 02.00, 
05.10 Новини 
07.05 Енеїда 
08.05 Т/с “Краща половина” 
09.15 Телепродаж 
09.45 Д/с “Дикуни” 
10.15 Т/с “Любов та помста” s  
11.15, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
12.15 Бiатлон. Кубок свiту. III 
етап. Спринт, 10 км, чоловiки 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. III 
етап. Спринт, 7,5 км, жiнки 
16.40 Д/с “Свiт дикої природи” 
17.00, 01.05 Прозоро: про 
головне 
19.10 Д/с “Особливий загiн. 
Супер - чуття” 
20.00 Д/ц “Дика природа Чилi” 
21.45, 00.05, 02.35, 05.45 
Спорт 
22.00 Д/ц “НЛО: Загубленi 
свiдчення” 
22.55 Д/с “Боротьба за 
виживання” 

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 
09.25, 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” 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Чистоnews 2021” 
20.20 Х/ф “1+1” 
22.35 “Вечiрнiй квартал 2021” 

IНТЕР 

05.15, 23.00 “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 “Без комплексiв” 
Прем’єра 
14.30, 15.30, 00.50 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Законослухняний 
громадянин” s  

ICTV 

04.40 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 21.30 Дизель-шоу l  
11.40, 13.15, 23.00, 01.40 
Скетч-шоу “На трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50, 16.25 Т/с “Пес” s  
17.40 Скетч-шоу “На трьох” 
16+ Прем’єра 
18.45 Факти. Вечiр 
20.05 Дизель-шоу 12+ Прем’єра 
03.10 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.25 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.30 “Орел i решка” 
09.30 “Пекельна кухня” 
11.35 “Екси” s  
13.35 “Дiти проти зiрок” 
15.10 Х/ф “Репродукцiя” s  
17.20 Х/ф “Бладшот” s  
19.30 Х/ф “Зоряний десант” 
22.00 Х/ф “Дум” n  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.20, 04.30 Т/с “Наша 
лiкарка” l  
14.20, 15.30 Т/с “Хiба можна 
мрiяти про бiльше” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 

21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 
00.00, 02.00 Т/с “Вiддай мою 
мрiю” l  
01.30 Телемагазин 

СТБ 

05.25 Т/с “Коли ми вдома” 
06.45, 19.00, 22.50 
“Холостячка Злата Огнєвiч” l  
10.30, 11.50, 14.50, 18.05 Т/с 
“Слiпа” l  
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
23.35 “Битва екстрасенсiв” s  

НTН 

06.15 “Правда життя” 
07.50, 17.00, 03.05, 03.45 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.35 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Зникнення свiдка” 
10.45, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
13.00, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s  
14.50, 23.00 Т/с “Той, що читає 
думки” s  
18.20, 03.15 “Таємницi свiту” 
00.50 “Легенди карного 
розшуку” 
04.45 “Top Shop” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.30 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
10.30 М/ф “Воллi” 
12.30, 18.00 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.15 Панянка-селянка 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
22.00 Т/с “#ЯЖЕБАТЬ” 
23.00, 02.15, 02.45 Країна У 
00.00 Т/с “Батько рулить 2” 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
11.25 Земля , наближена до 
неба 
11.40 Енеїда 
12.10 Умандрували: за 
Харковом 
12.40 Край пригод 
12.50 Небезпечна зона 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05, 15.05 Народженi рiкою 
13.20 Лайфхак українською 
13.30 Кiношкола вдома 
13.40 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
13.45 Веселi саморобки 
13.50 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
14.20 Додолики 
14.45 Веселi саморбки 
14.50 Пiщана казка 
15.20 Вiдтiнки України 
15.50 Населена земля 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
17.15, 22.20 Новини ( (UA: 
ПЕРШИЙ) 
17.30 Шукачi пригод 
18.00 Церемонiя нагородженнi 
переможцiв конкурсу “ADAMI 
Media Prize - Projeсt Pitсhing” 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 ЕкоЛюди 
20.00 Умандрували:за 
Харковом 
20.30 Роздивись 
21.00 Новини 
Днiпропетровщини 
21.20 Осiння мозаїка 2021 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.30 “На часi” 
10.15 “В гарной формi” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.00 т/с “Курорт” 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
15.00 т/с “Справа Дойла” 
16.15 “Життя у цифри” 
16.30 “IМПЕРIЯ” 
17.30 т/с “Серцебиття” 
18.30 “Планета кiно” 
19.30 “Код вiдвертостi” 
20.10 т/с “Архiварiус” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.35 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 02.25, 
05.35 Новини 
07.05 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
07.55, 05.30 Погода 
08.05 Д/с “Дикi Дива” 
08.25 Вiдтiнки України 
09.10 Телепродаж 
09.40, 14.30 #ВУКРАЇНI 
10.10 Х/ф “Обручка до весни” l  
11.45 Д/ф “Якого любили всi” 
13.10 Бiатлон. Кубок свiту. III 
етап. Гонка переслiдування, 12,5 
км, чоловiки 
14.15 Мiста та мiстечка 
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. III 
етап. Естафета 4х6 км, жiнки 
16.35 Країна пiсень 
17.00 Концерт. ВIА “Кобза” 
18.15, 21.25 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
18.50 Т/с “Пуаро Агати Крiстi” 
22.00 Д/ц “Дика природа Чилi” 
23.00 Д/ц “НЛО: Загубленi 
свiдчення” 
00.25 Х/ф “Сватання на 
Гончарiвцi” 

1+1 

05.55, 07.00 “Життя вiдомих 
людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00 “Свiт навиворiт” 
17.30, 18.30 “Свiт навиворiт - 
13. Еквадор” 
19.30 ТСН 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Чистоnews 2021” 
20.20 “Вечiрнiй квартал” 
22.15 “Жiночий квартал” 
23.35 “Свiтське життя. 2021” 
00.45 Х/ф “Не впiймали - не 
злодiй” s  

IНТЕР 

05.35 “Орел i Решка. 
Перезавантаження” 
06.40 Х/ф “Чотири мушкетери 
Шарло” 
09.00 “Готуємо разом. 
Домашня кухня” 
10.00 “Все для тебе” 
11.00 “Корисна програма” 
12.00 Х/ф “Висота” 
13.50 Х/ф “Дiвчина без адреси” 
15.35 Х/ф “Весна на Зарiчнiй 
вулицi” 
17.30 Т/с “Два серця” (12+) 1-2 сс 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “Два серця” (12+) 3-4 
сс. Заключна 
22.20 “Концерт Таїсiї Повалiй 
“Сердце - дом для любви”” 
00.35 Д/п “Таїсiя Повалiй. 
Сьогоднi i назавжди” 

ICTV 

06.20 Т/с “Юрчишини” s  
09.15 Х/ф “Смертельна 
зброя” s  
11.30, 13.00 Х/ф “Смертельна 
зброя-2” s  
12.45 Факти. День 
13.55 Х/ф “Смертельна 
зброя-3” s  
16.10 Х/ф “Смертельна 
зброя-4” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Термiнатор: Фатум” 
16+ Прем’єра 
21.40 Х/ф “Термiнатор-3: 
Повстання машин” s  
23.50 Х/ф “Ганна. Досконала 
зброя” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

07.45, 10.00 “Kids time” 
07.50 Х/ф “Готель для собак” 
10.05 “Орел i решка. Земляни” 
11.00 “Орел i решка. Чудеса 
свiту” 
13.00 “Хто зверху?” l  
15.00 М/ф “Кiт у чоботях” 
16.50 М/ф “Ваяна” 
18.50 Х/ф “Алiта: Бойовий 
ангел” l  
21.15 Х/ф “Валерiан i мiсто 
тисячi планет” l  

УКРАЇНА 

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.30 Т/с “Наша лiкарка” l  
08.30 Зiрковий шлях 
10.20 Т/с “Нiколи не буває 
пiзно” l  

14.25, 15.20 Т/с “Авантюра” l  
20.00 Головна тема 
21.00 Шоу Маска - 2 
23.30, 02.00 Музична 
платформа. Краща пiсня року 

СТБ 

05.15 Т/с “Коли ми вдома” 
05.30 Х/ф “Клуб перших 
дружин” s  
07.50 “Неймовiрна правда про 
зiрок” 
10.55 Т/с “Швабра” s  
19.00 “Україна має талант” 
22.00 “МастерШеф” l  

НTН 

05.20 Х/ф “Поводир” s  
07.35 Х/ф “Викликаємо вогонь 
на себе” l  
13.45 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
14.55 Т/с “Смерть у раю” s  
19.00, 02.30 “Свiдок” 
19.30 Х/ф “Ти - менi, я - тобi” 
21.15 Х/ф “Невиправний 
брехун” 
22.45 Х/ф “Вуличний боєць” s  
00.30 “Втеча. Реальнi iсторiї” 
01.10 “Легенди карного 
розшуку” 
03.00 “Випадковий свiдок” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.30 М/ф “Життя комах” 
12.15, 23.45 Одного разу пiд 
Полтавою 
17.15 Х/ф “До зустрiчi з тобою” 
19.25 Х/ф “Лара Крофт: 
Розкрадачка гробниць” 
21.30 Х/ф “Лара Крофт: 
Розкрадачка гробниць 2 - 
Колиска життя” s  
03.00 Країна У 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
07.45 Лайфхак українською 
08.00, 09.00 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.10 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.40 Країна пiсень 
09.10 Вiдтiнки України 
09.35 Енеїда 
10.05 Мистецтво жити 
10.20 Прем’єра. Глушина на 
кордонi 
10.30 Я вдома 
11.00 Сковорода. Гастробайки 
11.15 Культ .Особистостi 
11.25 Невiдомi Карпати 
11.45 Народженi рiкою 
12.00 Прем’єра. 
Умандрували:за Харковом 
12.25 Вчитель 
12.40 Х/ф “Бiлий птах з чорною 
ознакою” 
14.20 Незвiдана Україна 
14.45 Д/с “Свiт дикої природи” 
15.15 Д/с “Секрети iсторiї. 
Портрети”. Єлизавета I: 
незаймана королева 
16.55 Гендернi окуляри 
17.15 Мiж життям та смертю 
17.45 Крутий замiс 
18.20, 21.55 Курс iнфогiгiєни 
“Як не стати овочем” 
18.30 В УКРАЇНI 
19.00 Голоси Донбасу 
19.15 Маршрутом змiн 
19.30 Прем’єра. Праця, втрата, 
досвiд:(пост)iндустрiальнi 
бiографiї мiста 
19.45 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування. . #Iнсайд 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Правдоборцi 
20.10 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 
22.15 Прем’єра. Дiагноз: вiльнi 
22.30 Новини ( (UA: ПЕРШИЙ) 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

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

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.35 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 18.00 
Новини 
07.05 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
07.55, 08.15, 05.05 Погода 
08.20 Д/с “Дикi тварини” 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.30 Бiатлон. Кубок свiту. III 
етап. Естафета 4х7.5 км, чоловiки 
15.20 Бiатлон. Кубок свiту. III 
етап. Гонка переслiдування, 10 
км, жiнки 
16.30 Студiя “Дорога до 
Пекiна” 
17.05 Концерт. Наталiя 
Валевська 
18.15 Д/ф “За вашу i нашу 
свободу” 
19.15 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
19.55 Д/с “Тваринна зброя” 
21.00, 00.25, 05.10 Тиждень на 
Суспiльному 
22.00 Т/с “Пуаро Агати Крiстi” 
23.55 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
01.15 Д/с “Дика планета” 
02.00 Торговцi мрiями 
02.50 Х/ф “Iван Франко” 
04.30 Проєкт “Свої” 

1+1 

07.00 “Життя вiдомих людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00, 03.40 “Свiт навиворiт” 
16.30, 17.30 “Мандруй 
Україною з Д.Комаровим” 
18.30 “Свiтське життя. 2021” 
19.30, 04.50 “ТСН-Тиждень” 
21.00 Х/ф “Роман з каменем” s  
23.10 Х/ф “Перлина Нiлу” s  
01.15 Х/ф “Вiйна подружжя 
Роузiв” s  

IНТЕР 

05.05 Х/ф “Весна на Зарiчнiй 
вулицi” 
07.00 Х/ф “Четверо проти 
кардинала” 
09.00 “Готуємо разом” 
10.00, 11.00, 12.00 “Iнше 
життя” 
13.35 “Вещдок. Большое 
дело” 
18.00 Х/ф “Законослухняний 
громадянин” s  
20.00 “Подробицi тижня” 
22.00 Х/ф “Вiтряна рiка” s  
00.05 Х/ф “Вирок” l  

ICTV 

04.25 Скарб нацiї 
05.35 Еврика! 
05.40 Факти 
06.05 Прихована небезпека 
07.00 Секретний фронт 
08.00 Анти-зомбi 
09.00 Громадянська оборона 
10.00, 10.55 Хто хоче стати 
мiльйонером? Iгрове шоу 
11.55, 13.00 Х/ф “Ганна. 
Досконала зброя” s  
12.45 Факти. День 
14.20 Т/с “Пес” s  
18.45 Факти тижня 
20.40 Х/ф “Термiнатор-5: 
еенеза” s  
23.10 Х/ф “Термiнатор-4: Нехай 
прийде спаситель” s  
01.30 Х/ф “Людина пiтьми” s  
03.10 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 23.50 “Вар’яти” l  
07.50, 09.45 “Kids time” 
07.55 М/ф “Татко гусак” 
09.50 Х/ф “Бригада “М” 
11.40 М/ф “Ваяна” 
13.40 Х/ф “Алiта: Бойовий 
ангел” l  
16.05 Х/ф “Валерiан i мiсто 
тисячi планет” l  
19.00 Х/ф “Вiдьмина гора” 
21.00 Х/ф “Першому гравцю 
приготуватися” l  
02.00 Профiлактика 

УКРАЇНА 

06.00 Сьогоднi 

06.55, 04.30 Реальна мiстика 
08.25 Т/с “Я заберу твою 
сiм’ю” s  
17.00, 21.00 Т/с “Я не вiрю” s  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.25, 02.00 Т/с “Ворожка” 
01.30 Телемагазин 
04.00 Гучна справа 

СТБ 

05.15 Т/с “Було у батька два 
сини” 
09.25 “МастерШеф” l  
13.45 “СуперМама” l  
18.40 “Битва екстрасенсiв” s  
21.00 “Один за всiх” s  
22.10 “Таємницi ДНК” s  

НTН 

05.20 Х/ф “Дама з папугою” 
07.05 “Слово Предстоятеля” 
07.15 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
09.50 Т/с “Смерть у раю” s  
14.05 Х/ф “Ти - менi, я - тобi” 
15.45 Х/ф “Невиправний 
брехун” 
17.15 Х/ф “Чорна стрiла” 
19.00 Х/ф “Особливо важливе 
завдання” 
21.35 Х/ф “Ескобар” s  
23.45 Х/ф “Вуличний боєць” s  
01.35 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.00 М/ф “Життя комах” 
10.45 М/ф “Принцеса та жаба” 
12.30, 23.25 Одного разу пiд 
Полтавою 
17.00 М/ф “Супер Шiстка” 
19.00 Х/ф “Атака кобри” s  
21.15 Х/ф “G.I.Joe: Атака кобри 
2” s  
02.40 Країна У 
03.10 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
07.45 Лайфхак українською 
08.00, 08.55 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.10, 09.00 Ранок на 
Суспiльному. Дайджест 
08.20 Вiдтiнки України 
09.10 Країна пiсень 
09.35 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
10.05 Iсторiї (не)забутих сiл 
Тернопiльщини 
10.20 Люди Є 
10.30 Я вдома 
11.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
11.25 Невiдомi Карпати 
11.40 “Баба Єлька”. 
Експедицiя на пiч 
12.05 Мамо, йду в актори 
12.35 Бiатлон. Кубок свiту. 
III етап. Естафета 4х7.5 км, 
чоловiки 
14.15 Д/ф “Печернi” 
15.15 Д/с “Секрети iсторiї. 
Портрети”. Сiсi - iмператриця 
Австрiї: кохання, слава й 
трагедiя 
16.55 Гендернi окуляри 
17.15, 19.00 Маршрутом змiн 
17.45 Цикл “Нашi тридцять” 
18.15 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
18.30 В УКРАЇНI 
19.15 Правдоборцi 
19.30 Прем’єра. Праця, втрата, 
досвiд: iндустрiальнi бiографiї 
мiста 
19.45 Створюй iз Суспiльним. 
Розслiдування. Червона лiнiя 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Дебати. Суми 
21.00 Поколiння. Паралелi 
21.30 Обличчя 
22.00 Тиждень на Суспiльному 
(UA: ПЕРШИЙ) 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

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

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

П'ЯТНИЦЯ СУБОТА НЕДІЛЯ    9 грудня      10 грудня        11 грудня      12 грудня
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АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

«Ìàì, òè ÷îãî 
ïëà÷åø? Òè ùî, 
÷îãîñü áî¿øñÿ? 
Îò ÿ íå áîþñü! ² òè 

òåæ íå á³éñÿ», — ñêàçàëà ÷îòèðè-
ð³÷íà äèòèíà ñâî¿é ìàòåð³, êîëè 
ïîáà÷èëà ¿¿ çàïëàêàí³ î÷³. Â òîé 
äåíü ßíà Ñàòàíîâñüêà ïî÷óëà ïðî 
õâîðîáó ñâîº¿ ìàëåíüêî¿ äîíå÷êè. 
Ñëîâà ë³êàðÿ — «ó âàøî¿ äèòèíè 
ð³äê³ñíèé âèä ðàêó êðîâ³», çà-
ñòðÿãëè â ãîëîâ³ æ³íêè.

— Ùî ë³êàð êàçàâ äàë³, 
ÿ íå ïàì’ÿòàþ. Ó âóõàõ äçâåí³â 
ìåòàëåâèé çâóê, î÷³ ñòàëè ñë³ï³, 
à óñòà í³ì³. ß ïëàêàëà. Äîâãî. 
Íå ìîãëà ïîâ³ðèòè òà ïðèéíÿòè 

öå. À òîä³ çðîçóì³ëà, ùî ÿêùî 
Çëàòêà âåäå ñåáå òàê ìóæíüî 
òà òåðïèòü âñå, ùî ¿é ðîáëÿòü, 
òî ÷îìó ÿ ìàþ çäàâàòèñÿ?! Öÿ 
ôðàçà, ñêàçàíà Çëàòîþ, ïîâåðíóëà 
ìåíå äî ðåàëüíîñò³ ³ äîïîìîãëà 
áîðîòèñü. Òà äîïîìàãàº ùîäíÿ, — 
ðîçïîâ³äàº æ³íêà.

Ó æîâòí³ öüîãî ðîêó â Çëàòè 
âèÿâèëè õðîí³÷íå ì³ºëîïðîë³ôå-
ðàòèâíå çàõâîðþâàííÿ, º ï³äîçðà 
íà þâåí³ëüíó ì³ºëîìîíîöèòàð-
íó ëåéêåì³þ. Íà æàëü, â Óêðà¿í³ 
òàêå çàõâîðþâàííÿ íå ä³àãíîñòó-
ºòüñÿ. Òîìó ä³â÷èíö³ ïîòð³áíî 
¿õàòè íà îáñòåæåííÿ ³ ïîäàëüøå 
ë³êóâàííÿ çà êîðäîí.

Êë³í³êà ç ²çðà¿ëþ ïðèñëàëà 
ðîäèí³ ðàõóíîê íà îáñòåæåííÿ. 
Ïîòð³áíî — 50213,55 äîëàð³â. 

ЖИТТЯ ДИТИНИ ЦІНОЮ В КІНДЕР
Допомога  Маленька Злата Сатановська 
має рідкісний рак крові. Дівчинці потрібне 
обстеження за кордоном, бо у нас його 
не роблять. Вартість діагностики більше 
50 тисяч доларів, потім буде лікування. 
Батьки дитини просять допомоги

ÁËÀÃÎÄ²ÉÍ²ÑÒÜ

Öÿ ñóìà íåäîñÿæíà äëÿ ðîäèíè, 
³ öå, íå êàæó÷è âæå ïðî ïîäàëüøå 
ë³êóâàííÿ, ö³íó ÿêîãî ùå í³õòî 
íå çíàº.

Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî ïåðøå, 
ïðî ùî âîíà ïîäóìàëà, êîëè ïî-
òðàïèëà â îíêîâ³ää³ëåííÿ — «öå 
ñòðàøíèé ñîí».

— Â öèõ ñò³íàõ æèòòÿ ñòàâèòüñÿ 
íà ïàóçó ³ éäå ïîñèëåíà áîðîòüáà 
çà æèòòÿ äèòèíè. Õòî áóâ ó öèõ 
ñò³íàõ, òîé çðîçóì³º, àëå êðàùå 
í³êîìó òà í³êîëè íå ïîòðàïëÿ-
òè ñþäè, — ðîçïîâ³äàº ìàòè ä³-
â÷èíêè. — ßêùî âè äóìàºòå, ùî 
ìàìè òóò ñèäÿòü ³ ïëà÷óòü êîæåí 
äåíü, òî öå íå òàê. Ìè ìàºìî 
áóòè ñèëüíèìè â î÷àõ ñâî¿õ ä³-
òåé. Ìè ìàºìî ðîçâàæàòè ñâî¿õ 

ä³òåé, ùîá õî÷ íà ñåêóíäó ïîáà-
÷èòè óñì³øêó â íèõ íà îáëè÷÷³. 
À ùå ïîâèíí³ ÿêîñü â³äâîë³êàòè 
¿õ â³ä ùîäåííèõ ïðîöåäóð. Ìàºìî 
ïðîñèòè äèòèíó ïî¿ñòè, àáè âîíà 
ìàëà ñèëè áîðîòèñÿ. Â öèõ ñò³íàõ 
ïåðåîö³íþºòüñÿ æèòòÿ.

Áàòüêè Çëàòêè ìð³þòü, ùîá ¿õ 
äîíå÷êà îäóæàëà òà íàçàâæäè çà-
áóëà ñëîâî ëåéêîç. ² âîíè ùèðî 
â³ðÿòü, ùî ¿ì âäàñòüñÿ ïîáîðîòè 
öþ íåäóãó. 

— Ùîäåííî äî íàøî¿ á³äè äî-
ëó÷àºòüñÿ áàãàòî ëþäåé, ³ öå äàº 
ñèëè íå çäàâàòèñÿ! Áåç âàñ ìè 
íå âïîðàºìîñü, — çâåðòàþòüñÿ 
áàòüêè äèòèíè. — Âè íàñ ï³ä-
òðèìóºòå ô³íàíñîâî òà ìîðàëüíî, 
çà ùî ìè áåçìåæíî âäÿ÷í³.

503117

РЕКЛАМА

503321

Златі потрібна допомога. 
Її родина має зібрати більше 
50 тисяч доларів

«Життя ціною в кіндер. Тільки 
вдумайтесь. Всі дітки люблять 
кіндери і ми часто купуємо їх сво-
їм дітям. Уявіть, що сьогодні ви 
пригощаєте Злату кіндером і при 
цьому даєте їй шанс на майбутнє. 
Якщо 25714 людей подарують 
Златусі кіндер, то ми зможемо 
дійти до цілі та зберемо повну 

суму на діагностику, яка складає 
$50213. Якщо кожен з нас зро-
бить свій вклад, вже завтра речі 
маленької Златки будуть спаковані 
у велику дорожню валізу і Златка 
розпочне свою подорож до оду-
жання», — написала мама Злати 
у фейсбуці
4149 4991 4982 6073 Сатанов-

ська Яна Юріївна, мати
4149 4991 4963 2364 Сатанов-
ська Яна Юріївна, мати
4149 4993 9239 5685 Сатанов-
ський Сергій Пилипович, батько
5375 4114 0703 5224 Satanovska 
Yana (монобанк)
4149 4991 5513 9395 євро
4149 4993 9456 9428 долар

Реквізити для допомоги
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ВИСТАВКИ
Екскурсії до музею
Повітряних Збройних сил 

Музей авіаційної техніки і засобів ППО просто 
неба у Вінниці розташований на території штабу 
командування Повітряних сил Збройних сил 
України.
Музейна експозиція складається з двох залів, у 
яких розміщені експозиція і зразки стрілецької 
зброї та відкритого майданчика площею 1,7 
га, на якому розташовано понад 40 одиниць 
військової техніки.
Відвідувачі можуть оглянути: сучасні літаки-ви-
нищувачі, штурмовики, бомбардувальники, роз-
відники, безпілотні літальні апарати,
комплекси зенітних ракетних військ.
Також ви зможете дізнатися про історичний та 
бойовий шлях українських Збройних сил. Роз-
клад роботи: з понеділка по п’ятницю (з 9.00 до 
17.00)
Вартість квитка: для дорослого — 20 грн, 
дитячий — 10 грн. Для пільговиків вхід — без-
коштовний.
Дата проведення екскурсії узгоджується з пра-
цівниками Музею за телефоном: (0432)59-61-90.
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Комедія «Ніч перед Різдвом» 19 грудня
У День Святого Миколая у Вінниці оживуть яскраві 
українські традиції і легендарна «Ніч перед Різдвом». 
19 грудня о 20.00 у Будинку офіцерів не пропустіть 
єдиний показ наймасштабнішої постановки усіма 
улюбленої повісті Гоголя. На сцені буде більше 30 
акторів, шикарні костюми та декорації, яскраві ма-
сові сцени, пісні, танці, іскрометний гумор, різдвяний 
вертеп, гра світла і безліч сюрпризів! Такі пригоди 
трапляються тільки раз! Сповнена незабутньої 
феєрії і колоритних образів, дивовижної енергетики, 
сміху та казкових див, ця вистава подарує задово-
лення всім глядачам! Квитки – від 220 грн. Купуйте 
на сайті bilet.vn.ua, у касах театру,  Будинку офіцерів, 
«Магігранду», «Універмагу», філармонії, «Мобі Дік», 
магазину «Rock-n-Roll» у ТРЦ «Квартал». Безкоштов-
на доставка квитків: (098)101-00-63, (093)101-00-63.

«Піккардійська 
Терція» 25 грудня 
у Вінниці
На Католицьке Різдво 
«Піккардійська Терція» 
подарує Вінниці «Сад 
ангельських пісень»! 25 
грудня о 20.00 у театрі 

ім. Садовського нас чекає особлива концертна 
програма, яка об'єднає в собі все найкраще, 
що акапельний колектив створив за 29 років: 
«Пустельник», «Старенький трамвай», «Берег ріки», 
«Шаляла» і багато сюрпризів, від яких ваше серце 
наповниться особливим теплом і радістю. Квитки 
- від 290 грн . Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах 
Будинку офіцерів, театру, «Магігранду», «Універ-
магу», «Мобі Дік». Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101-00-63, (093)101 00 63.

Оксана Муха. 
Різдвяний концерт
Дивовижна Оксана Муха 
9 січня о 19.00 у театрі ім. 
Садовського з великим 
різдвяним концертом! 
У виконанні «другої 
Квітки Цісик», чий голос 

зачаровує феноменальною чистотою, щирістю та 
потужною енергетикою, ви почуєте рідкісні коляди і 
щедрівки з усіх куточків України. Вас чекає яскраве 
Різдвяне свято, містерія звуків та образів, особлива 
атмосфера і незбутній вечір! Квитки – від 290 грн. 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах Будинку офіце-
рів, театру, «Магігранду», «Універмагу», магазину 
«Rock-n-Roll» у ТРЦ «Квартал». Безкоштовна до-
ставка квитків: (098)101-00-63, (093)101 00 63. 

«ТеСАМеШоу» 1 січня у Вінниці!
Найкраща зустріч Нового 2022 року! Та сама атмос-
фера і драйв, тільки по-новому і зі свіжим подихом на 
повні груди! 1 січня о 20.00 у Будинку не пропустіть 
новорічний концерт «ТеСАМеШоу». Саме під таким 
брендом тепер виступають улюблені «Вар'яти». Нас 
чекає та сама добра комедія, в якій кожен впізнає 
себе, і те саме веселе і яскраве шоу україномовного 
гумору, але з новими сюрпризами. Акторський склад 
– без змін! Владзьо, Жошка, Валентин Сергійчук, Ві-
талій Тильний, Сергій Полупан – наші улюбленці при-
готували багато нових родзинок, які ви точно оціните! 
Квитки - від 250 грн. Купуйте собі і на подарунки на 
сайті bilet.vn.ua, у касах театру,  Будинку офіцерів, 
«Магігранду», «Універмагу», філармонії, «Мобі Дік», 
магазину «Rock-n-Roll» у ТРЦ «Квартал». Безкоштов-
на доставка квитків: (098)101-00-63, (093)101-00-63.

Бампер і Сус 
6 лютого.
Презентація серіалу
Бампер і Сус зняли серіал, 
написали купу нових сміш-
нючих жартів і готуються 
до гучного туру Україною! 
У Вінниці серіал і нову ви-

бухову програму гумористи презентують 6 лютого о 
20.00 у Будинку офіцерів. Їхні жарти розходяться на 
цитати, а живі концерти ніколи не забуваються. Тож 
не пропустіть! Найбільш невимушена атмосфера і 
всеохоплюючий позитив гарантовані всім. Квитки 
- від 120 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах 
«Магігранду», «Універмагу», «Мобі Дік», магазинах 
«Rock-n-Roll» (ТРЦ «Квартал») та «Aladdin» (у ТЦ 
«Plaza Park» і ТЦ «Barbara»). Безкоштовна доставка 
квитків: (098)101-00-63, (093)101 00 63.

Іво Бобул 
13 лютого у Вінниці
Напередодні Дня закоха-
них Іво Бобул з великим 
сольним концертом «Най-
краще – Золоті шлягери» 
у Вінниці! 13 лютого о 
20.00 у Будинку офіцерів 

Маестро заспіває всі найгарніші пісні, які визнані 
золотими хітами естради: «А липи цвітуть», «Душі 
криниця», «Місячне колесо», «Берег любові», «Якщо 
любиш – кохай», «Одна-єдина»… Це буде душевний 
і яскравий концерт народного артиста України і 
Її Величності Пісні. Квитки - від 230 грн. Купуйте 
на сайті bilet. vn.ua, у касах Будинку офіцерів, 
«Магігранду», «Універмагу». Безкоштовна доставка 
квитків: (098)101-00-63,(093)101 00 63. 

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 

Хід короля
Драма. 2.12-8.12, поч. о 15.30, 21.00

Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті
Трилер
2.12-8.12, поч. о 10.00, 12.20, 13.40, 14.40, 16.00, 
17.00, 18.20, 19.20, 20.40, 21.40, 23.00, 0.00

Смак голоду
Драма. 2.12-8.12, поч. о 13.10, 23.20

Енканто: Світ магії
Анімація. 1.12, поч. о 10.00, 11.00, 12.20, 14.40, 
16.30, 17.00, 18.50, 19.20, 21.40
2.12-8.12, поч. о 10.30, 11.10, 12.50, 13.30, 15.10, 
15.50, 17.30, 18.10, 19.50, 20.30

Дім Гуччі
Трилер. 1.12, поч. об 11.00, 14.10, 15.50, 17.20, 
19.00, 20.30, 22.10, 23.40
2.12-8.12, поч. о 10.50, 14.00, 17.10, 17.50, 20.20, 
22.10, 23.30

Мисливці на привидів. З того світу
Комедія
1.12, поч. об 11.00, 12.00, 13.40, 15.00, 16.20, 
17.40, 19.00, 20.20, 21.40, 23.00, 0.20
2.12-8.12, поч. об 11.00, 13.40, 16.20, 19.00, 
21.40, 22.50, 0.20

Її завітна мрія 
1.12, поч. об 11.30, 0.00
2.12-8.12, поч. об 11.00 

Ненаситний
Жахи. 1.12, поч. о 14.00, 18.30, 0.20
2.12-8.12, поч. об 11.30 

Агнець
Драма. 1.12, поч. о 23.10

Хороший, поганий коп
Бойовик. 1.12, поч. о 16.10

Котячі світи Луїса Вейна
1.12, поч. об 11.40

Вічні
Бойовик. 1.12, поч. о 13.20, 17.20, 21.10

Мій син
Драма. 1.12, поч. о 13.40

Хмарний атлас
Пригоди. 1.12, поч. о 20.40

РОДИНА
(Вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)
Енканто. Світ магії
Анімація. 1.12, поч. о 10.30, 12.30, 17.00
2.12-8.12, поч. о 10.00, 13.40

Дім Гуччі
Трилер. 1.12, поч. о 19.00; 2.12-8.12, поч. о 19.10

Родина Адамсів 2 
Анімація. 12-8.12, поч. о 12.00, 15.40

Мисливці на привидів. З того світу
Комедія. 1.12, поч. о 14.30

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

КІНО КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 

Вінницька пісня року
2 грудня, вперше в історії Вінниччини відбу-
деться «Вінницька пісня року». На сцені Будин-
ку офіцерів ви почуєте кращі пісні у виконанні 
кращих виконавців з Вінниччини.
Мета проекту: популяризувати українську 
пісню та талановитих виконавців з «перлини 
Поділля». Більшість зібраних коштів підуть на 
розвиток талановитої молоді, яка матиме змогу 
записати нові пісні та представляти Вінницю 
на різноманітних вокальних конкурсах. Ми 
творимо історію і тепер кожного року в грудні 
зазвучить «Вінницька пісня року». Список 
учасників: Павло Зібров, Віктор Бронюк, Лесик 
і Карпо, Микола Янченко, Ігор Юрковський, 
Таня Денисюк, Діма Нікітін, INEZZ, Олександр 
Онофрійчук, Дует «Кохана, Коханий», Станіс-
лав Городинський, Milliart band, Павло Пазюк,  
D.V.O-Є, ЧАКІР, Михайло Мода, Фанфари Купа-
ли, Дарина Красновецька, Вікторія Гнатюк
Ведучі: Олександр та Світлана Теренчук. По-
чаток о 19.00. Вартість квитків: 150-400 грн.

СІМЕЙНИЙ ВІДПОЧИНОК Парк Динозаврів 
У Подільському зоопарку на вул. Сергія Зулінсько-
го, 9 всіх відвідувачів чекають дива. Роботизовані 
динозаври та практично справжній слон, які руха-
ються, вигукують звуки та завжди гарно позують на 
ваших фото.
Вони реальних розмірів, вони живі і схожі на фігу-
ри, які є у «Парку живих динозаврів в Буковелі». 

Парк працює з 9.00 і до темноти. Вартість квитків 
у Вінницький парк Динозаврів: дітям до 3 років 
безкоштовно, від 3 до 12 років - 100 грн, від 12 і 
дорослі - 150 грн. При пред’явлені білета зоопарку 
знижка 30%.
Безкоштовно за наявності документів: учасники 
АТО, діти з інвалідністю і супроводжуючий, діти-
сироти.
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Ðîê³â ï’ÿòü òîìó Â³ííèöüêà 
øêîëà ¹ 21 ââàæàëàñÿ ë³äåðîì 
ó ì³ñüêîìó îñâ³òÿíñüêîìó ôóò-
áîë³. Âîíà ï’ÿòü ðàç³â âèãðàâàëà 
ì³ñöåâ³ ñïàðòàê³àäè ³ç ãðè ¹ 1, 
íåîäíîðàçîâî ïîñ³äàëà ó íèõ 
ïðèçîâ³ ì³ñöÿ. Ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ 
ñó÷àñíîãî ñòàä³îíó íà áàç³ Ïà-
ëàöó ä³òåé òà þíàöòâà ³ ïåðåõî-
äó ïðîâ³äíèõ òðåíåð³â íà ðîáîòó 
ó ÄÞÑØ «Òåìï» ñèòóàö³ÿ, çðîçó-
ì³ëî, çì³íèëàñÿ ó çâîðîòíèé á³ê.

ТРЕНУЮТЬСЯ Й ВЗИМКУ
Àëå ç öüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó 

íà ðîáîòó äî øêîëè ¹ 21 ïî-
âåðíóâñÿ Äìèòðî Ìàë³íîâñüêèé. 
Â³í ïðàöþº â÷èòåëåì ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ îäíî÷àñíî êåð³âíè-
êîì øê³ëüíîãî ãóðòêà ôóòáîëó. 
Òðåíóº ä³òåé 1–6 êëàñ³â.

— Çàïðîøóºìî íà òðåíóâàííÿ 
ìåøêàíö³â âñüîãî ì³êðîðàéîíó 
øê³ëüíîãî â³êó, â òîìó ÷èñë³ é 
ä³â÷àò. Äî ï’ÿòîãî êëàñó þíàêè ³ 
ä³â÷àòà çàéìàþòüñÿ ðàçîì, — êàæå 
Äìèòðî Ìàë³íîâñüêèé.

Çà ñëîâàìè Äìèòðà Ìàë³íîâ-
ñüêîãî, çàíÿòòÿ þíèõ ôóòáîë³ñò³â 
íå ïðèïèíÿþòüñÿ ³ âçèìêó. Àäæå 
ó òðåíåð³â º ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñ-
òîâóâàòè ñïîðòèâíèé çàë.

Òðè îñòàíí³ ðîêè ôóòáî-
ëó ó 21-é øêîë³ ïðàêòè÷íî 
íå áóëî. Àëå çàâäÿêè òîìó, ùî 
ãðà ¹ 1 íà áàç³ öüîãî íàâ÷àëüíî-
ãî çàêëàäó àêòèâíî ðîçâèâàëàñÿ 
ó ïîïåðåäí³ ðîêè, íåùîäàâíî 

çá³ðíà øêîëè ³ç â³äíîñíî íåâå-
ëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ó÷í³â ïîñ³ëà 
íåïîãàíå ÷åòâåðòå ì³ñöå íà ì³ñü-
ê³é ñïàðòàê³àä³ ç ôóòáîëó. Âèùå 
âèÿâèëèñÿ ëèøå êîìàíäè øê³ë 
¹ 4, ¹ 27 ³ ¹ 23.

— Ó íàñ ëèøå ïî îäíîìó 11-ìó 
³ 10-ìó êëàñó. Äîïîâíèëè çá³ðíó 
ó÷íÿìè 8-õ êëàñ³â, ÿê³ ðàí³øå çà-
éìàëèñÿ ôóòáîëîì ó øê³ëüíîìó 
ãóðòêó, — ðîçïîâ³â Äìèòðî Ìà-
ë³íîâñüêèé. — Òåïåð ìè ïîâåðòà-
ºìî ôóòáîë äî 21-¿ øêîëè. Âîä-
íî÷àñ çàâäÿêè ÿê³ñí³é ï³äãîòîâö³ 
íàø³ øêîëÿð³ äîñÿãàþòü óñï³õ³â 
íà ñïàðòàê³àäàõ ³ ç ³íøèõ âèä³â 
ñïîðòó.

ШКОЛЯР ПІДПИСАВ КОНТРАКТ 
ІЗ «НИВОЮ»

Íåùîäàâíî 11-êëàñíèê øêîëè 
¹ 21 Âàäèì Ïàíàñþê ï³äïèñàâ 
êîíòðàêò ³ç ïðîôåñ³îíàëüíèì 
êëóáîì «Íèâà». Â³í âèñòóïàâ 
ó ãðóïîâîìó åòàï³ ñïàðòàê³àäè 
ñåðåä øê³ë. Íà æàëü, ó ô³íàëü-
íèõ çìàãàííÿõ Âàäèìà Ïàíàñþêà 
íå çìîãëè çàä³ÿòè, àäæå â³í áóâ 
çàéíÿòèé ó òðåíóâàëüíîìó ïðî-
öåñ³ â êîìàíä³ ìàéñòð³â.

— Çà êîìàíäè øêîëè ¹ 21 ðà-
í³øå âèñòóïàëè é ³íø³ â³äîì³ 
ïðîôåñ³îíàëüí³ ôóòáîë³ñòè. Ïðè-
ì³ðîì, Âëàäèñëàâ Âàñàëàò³é, ÿêèé 
ãðàâ çà ñòîëè÷íèé «Àðñåíàë» ³ 
«Àâàíãàðä» (Êðàìàòîðñüê). Òà-
êîæ ó íàøîìó íàâ÷àëüíîìó çà-
êëàä³ â÷èëèñÿ ãðàâåöü âèùî¿ ë³ãè 
÷åìï³îíàòó Óãîðùèíè Âëàäèñëàâ 
Ùåðáàíü ³ åêñ-ôóòáîë³ñò «Íèâè» 

ÑÏÎÐÒ

ЗІ ШКІЛЬНОЇ СЕКЦІЇ — 
НА РІВЕНЬ ПРОФЕСІОНАЛІВ
Футбол  Школа № 21 — серед 
лідерів у міських змаганнях з футболу, 
незважаючи на занедбане поле. 
На тренування запрошують всіх юних 
жителів Вишеньки

Àíäð³é Çàâîäÿí, — ðîçïîâ³â Äìè-
òðî Ìàë³íîâñüêèé.

Äèðåêòîð Â³ííèöüêî¿ øêîëè 
¹ 21 Àíäð³é Êîñìèíà íàãàäàâ, 
ùî ó éîãî íàâ÷àëüíîìó çàêëà-
ä³, îêð³ì Äìèòðà Ìàë³íîâñüêî-
ãî, ïðàöþº é ³íøèé ïðîâ³äíèé 
ôóòáîëüíèé òðåíåð ðåã³îíó — 
Âàëåíòèí Êó÷êîâñüêèé. Òîð³ê 
â³í îòðèìàâ íàãîðîäó «êðàùî-
ãî òðåíåðà îáëàñò³» ³ç ãðè ¹ 1, 
çà âèçíà÷åííÿì îáëàñíî¿ Àñîö³-
àö³¿ ôóòáîëó. Âàëåíòèíà Êó÷êîâ-
ñüêîãî â³äçíà÷èëè, ÿê òîä³øíüîãî 

òðåíåðà ÔÊ «Òîìàøï³ëü», ÿêèé 
âèãðàâ âèùó ë³ãó ÷åìï³îíàòó Â³-
ííè÷÷èíè ñåðåä àìàòîð³â.

— Ó ïîïåðåäí³é ïåð³îä, 
êîëè ôóòáîëüíó çá³ðíó øêîëè 
¹ 21 òðåíóâàâ Äìèòðî Ìàë³-
íîâñüêèé, âîíà òðè ðîêè ïîñï³ëü 
áóëà ÷åìï³îíîì ì³ñòà, à òàêîæ 
ïîñ³äàëà ³íø³ ïðèçîâ³ ì³ñöÿ. 
Öüîãî ðîêó ìè «íà ïðîáó» ïîñ³-
ëè ÷åòâåðòå ì³ñöå. Ñïîä³âàºìîñÿ 
íàñòóïíîãî ðàçó ïîêðàùèòè öåé 
ðåçóëüòàò, — ïðîêîìåíòóâàâ Àí-
äð³é Êîñìèíà.

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Ó Áåðåãîâîìó (Çàêàðïàòñüêà îá-
ëàñòü) ô³í³øóâàëè Âñåóêðà¿íñüê³ 
çìàãàííÿ ñïîðòèâíîãî òîâàðèñòâà 
«Êîëîñ» ñåðåä ãîë³â ñ³ëüñüêèõ, ñå-
ëèùíèõ ðàä, ãîë³â ³ ñòàðîñò òåðè-
òîð³àëüíèõ ãðîìàä. Ó íèõ âçÿëè 
ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè 18 îáëàñòåé.

Â³ííèöüêà êîìàíäà áóëà ïðåä-
ñòàâëåíà ó âîëåéáîë³, äàðòñ³, á³-
ëüÿðä³, ãèðüîâîìó ñïîðò³, øàø-
êàõ, øàõàõ ³ íàñò³ëüíîìó òåí³ñ³. 
Â àêòèâ³ íàøèõ çåìëÿê³â äâ³ íà-
ãîðîäè. Çîêðåìà, ñòàðîñòà ñ. Ñà-

âèíö³ (Òðîñòÿíåöüêî¿ ãðîìàäè) 
Âàñèëü Ìàðóùàê çäîáóâ ñð³áëî 
ó íàñò³ëüíîìó òåí³ñ³. À ñòàðîñòà 
ñ. Þøê³âö³ (Îðàò³âñüêî¿ ãðîìàäè) 
Ìàðèíà Õàðåíêî âèãðàëà áðîí-
çó ó øàøêàõ. Êîìàíäíîãî çàë³êó 
íå áóëî, ò³ëüêè îñîáèñòèé.

Çàñòóïíèê ãîëîâè Â³ííèöüêî¿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Êî-
ëîñ» Âàëåð³é Øâåöü ï³äòðèìóâàâ 
íàøèõ ñïîðòñìåí³â ó Áåðåãîâîìó. 
Â³í íàãàäàâ, ùî îñòàíí³ ï’ÿòü ðî-
ê³â Âñåóêðà¿íñüê³ çìàãàííÿ ñåðåä 
ãîë³â òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä â³ä-
áóâàþòüñÿ ðåãóëÿðíî. Ëèøå òîð³ê 

÷åðåç ïàíäåì³þ ¿õ ñêàñóâàëè.
— Ïîëîâèíó íàøî¿ êîìàí-

äè ñêëàäàëè äåáþòàíòè. Íå âñ³ 
âîíè ïîêè îòðèìóþòü ïîñò³éíó 
ïðàêòèêó çàíÿòü òèì ÷è ³íøèì 
âèäîì ñïîðòó, àëå ïîòåíö³àë ìà-
þòü âåëèêèé. Òîìó ìè â öüîìó 
ðîö³ ïëàíóºìî ïðîâåäåííÿ îáëàñ-
íèõ çìàãàíü ñåðåä ãîë³â ³ ñòàðîñò 
ãðîìàä, — ñêàçàâ Âàëåð³é Øâåöü.

Çàõîïëåííÿ â ó÷àñíèê³â âè-
êëèêàëà áàçà «Êîëîñ» ó Áåðå-
ãîâîìó, áàñåéí ³ç òåðìàëüíîþ 
âîäîþ, êðàºâèäè ìàëüîâíè÷îãî 
Çàêàðïàòòÿ.

Ãîëîâè ³ ñòàðîñòè òåðèòîð³àëü-
íèõ ãðîìàä Â³ííè÷÷èíè âáîë³âà-
ëè îäèí çà îäíîãî ³ çäðóæèëèñÿ 
ó ö³ äí³. Òàêà ï³äòðèìêà äàâàëàñÿ 
âçíàêè.

— Òå, ùî ãîëîâè ãðîìàä âëàñ-
íèì ïðèêëàäîì àã³òóþòü âåñòè 
çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, º ãàð-
íèì ñòèìóëîì äëÿ íàñåëåííÿ. 
Îñîáëèâî äëÿ ìîëîä³. Ãîëîâíå, 
ùîá ñïîðòîì àáî ô³çêóëüòóðîþ 
çàéìàëèñÿ ñèñòåìíî. Ïðåâåí-
òèâí³ îçäîðîâ÷³ çàõîäè, äîñòóï-
í³ äëÿ âñ³õ, ìàþòü çàì³íþâàòè 
ï³ãóëêè, — äîäàâ Âàëåð³é Øâåöü.

Сільські голови і старости «запалювали» 
на Всеукраїнських змаганнях

Стан поля школи № 21 залишає бажати кращого. Але дітей 
тут навчають футболу справжні фахівці, серед яких і кращий 
тренер Вінниччини 2020 року Валентин Кучковський

Чемпіони світу
×åìï³îíàò ñâ³òó ç â³é-
ñüêîâî-ñïîðòèâíîãî áàãàòî-
áîðñòâà ïðîõîäèâ ó Õàð-
êîâ³. ×åìï³îíàìè ó ð³çíèõ 
êàòåãîð³ÿõ ñòàëè â³ííè÷àíè 
Þð³é Îðëîâ ³ Àðòåì Ïðî-
öåíêî. Ñð³áíèì ïðèçåðîì 
âèÿâèâñÿ Îëåêñàíäð Âîëî-
ùóê, áðîíçîâîþ ìåäàë³ñò-
êîþ — Â³êòîð³ÿ Õîìà.

До трійки 
не дотягнули
Ï’ÿòèé ì³æíàðîäíèé 
òóðí³ð ç ³íäîðõîêåþ (õî-
êåþ íà òðàâ³ ó ïðèì³ùåí-
í³) ô³í³øóâàâ ó Ì³íñüêó 
(Á³ëîðóñü). Òàì çìàãàëèñÿ 
êîìàíäè Á³ëîðóñ³, Ðîñ³¿, 
Êàçàõñòàíó ³ Óêðà¿íè.
Íàö³îíàëüíà çá³ðíà íàøî¿ 
êðà¿íè íà ÷îë³ ³ç â³ííè÷à-
íèíîì Ïàâëîì Ìàçóðîì 
ïîñ³ëà ï’ÿòå ì³ñöå, «ñèíüî-
æîâòà» ìîëîä³æíà çá³ðíà — 
íàñòóïíó ñõîäèíêó. Îñíî-
âó îáîõ êîìàíä ñêëàäàëè 
õîêå¿ñòè ì³ñòà íàä Áóãîì.

Залишили Кубок 
України
Æ³íî÷èé âîëåéáîëü-
íèé êëóá «Äîáðîä³é-
Ìåäóí³âåðñèòåò-ØÂÑÌ» 
âèáóâ ³ç áîðîòüáè çà Êóáîê 
Óêðà¿íè. Ï³äîï³÷í³ Þë³¿ 
ßêóøåâî¿ ó äðóãîìó ìàò÷³ 
âïåâíåíî ïåðåìîãëè ñóïåð-
íèöü ç ×åðí³ãîâà — 3:0, àëå 
íàïåðåäîäí³ ç àíàëîã³÷íèì 
ðåçóëüòàòîì ïðîãðàëè þæ-
íåíñüêîìó «Õ³ì³êó», ÿêèé 
³ âèéøîâ äî íàñòóïíîãî 
ðàóíäó.

Випуск №41 (1192)
Двоваріантні двоходові задачі на кооперативний мат. В задачах такого типу 
починають ходити чорні і допомагають білим поставити собі мат.
 
Задача №2760-2763
М. Пархоменко (Вінниця) (Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №47 (1568) від 24 листопада 2021 року 

Задача №2756
I. 1. bc5:! Tb4  2. a4 T:a4x;
II. 1. a4! cb6:  2. a3 T:a7x.

Задача №2757
I. 1. Kg 8! h6x  2. Kph8 g7x;
II. 1. Kf7+ gf7:  2. Kph8 f8Фx.

Задача №2758
А) 1. c3! Kc2  2. a3 T:b4x;
Б) 1. Kp:a3! Kpc2  2. Kpa2 T:a4x.

Задача №2759
I. 1. Kpf3! d3  2. g3 O-Ox - правильний мат
I I .1. Kpg2! T:h4  2. Kpg1 Te4:g4x.

М. Пархоменко

КОРОТКОКОРОТКО

Водночас футбольне поле у школі 
№ 21 залишає бажати кращого. 
Воно давно потребує реконструк-
ції і осучаснення.
— Це, напевне, єдине шкільне 
футбольне поле, яке облашто-
вано руками дітей, батьків і 

вчителів. Ми самі шукали грей-
дер, землю для поля тощо. Із 
2012 року просимо допомогти 
з реконструкцією, але «віз і нині 
там». Сподіваємося, що черга з 
часом дійде й до школи № 21, — 
сказав Дмитро Маліновський.

Із 2012 року просять допомогти з реконструкцією
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СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 1 – 7 ГРУДНЯНЕ ТАКИЙ СТРАШНИЙ СЕКС: 

ЧОГО БОЯТЬСЯ В ЛІЖКУ
Страхи і комплекси  Секс, як не крути, таки 
нервова штука. Задоволення задоволеннями, 
але, як би ви не були збуджені і закохані, в голові 
постійно спливають тривожні думки. Ми хочемо, 
щоб ви не відволікалися на сумніви під час 
такої приємної справи і пропонуємо поглянути 
на ситуацію тверезим поглядом

ОВЕН 
Ваша товариськість перед-
бачає нові знайомства, і ви 
отримаєте їх у надлишку. 
Не виключено, що вам дуже 
пощастить, і ви зустрінете 
людину, яка піде з вами разом 
по життю.

ТЕЛЕЦЬ 
Гарний час, щоб подарувати 
коханій людині подарунки, які 
можуть здивувати, захопити і, 
можливо, розсмішити обда-
ровуваного. Але постарайтеся 
все ж таки не переборщити з 
оригінальністю.

БЛИЗНЮКИ 
Кохана людина розуміє ваші 
проблеми та допоможе їх 
вирішити, цінуйте її підтримку 
та увагу. Зараз вам багато 
вдається, ви чарівні та магічно 
привабливі.

РАК 
На вашому зоряному небос-
хилі може з’явитися нове 
захоплення, яке змусить вас 
втратити голову в бурхливому 
потоці пристрасних почуттів та 
ніжних зізнань.

ЛЕВ 
Ви енергійні і наче магнітом 
притягуєте до себе людей. 
Кохану людину ви можете 
вразити новим вибухом почут-
тів. Однак небажано заводити 
таємний роман.

ДІВА 
Бажано не афішувати свої 
приємні знайомства та за-
паморочливі перспективи. 
Інформацію, яку ви не трима-
єте в таємниці, може дізнатися 
ваш постійний партнер.

ТЕРЕЗИ 
У помірно згасаючих стосунках 
цього тижня можливий новий 
виток. Менше кажіть, більше 
слухайте. У неділю будьте го-
тові пробачити коханій людині 
скоєні нею помилки.

СКОРПІОН 
Тиждень підходить для ро-
мантичних зустрічей, почнуть 
збуватись ваші заповітні мрії. 
Будьте відвертими з коханою 
людиною.

СТРІЛЕЦЬ 
Жага гострих відчуттів та азарт-
ної гри не завжди приносить 
очікувані результати. У вихідні 
можливе вдале побачення, 
тільки не лякайте кохану лю-
дину ревнощами чи критикою.

КОЗЕРІГ 
Придивіться до людини поряд 
із вами уважніше. Можливо, 
вона набагато складніша і 
цікавіша, ніж вам здається. 
Поговоріть з нею про себе 
та про неї, це допоможе вам 
зблизитися.

ВОДОЛІЙ 
Контактність та легкість 
у спілкуванні — ось ті якості, 
які будуть притягувати до вас 
осіб протилежної статі. 
Постарайтеся не ревнувати 
кохану людину.

РИБИ 
Пристрасті у вашій парі по-
ступово розжарюються, але 
не йдіть у них на поводу. 
Цього тижня ви можете опи-
нитися під каблуком, не варто 
дозволяти сідати собі на шию.

Â²Í ² ÂÎÍÀ

НАТАЛІЯ КОЗАК, 
ПСИХОЛОГ, 
ПСИХОТЕРАПЕВТ:

— Одним із осно-
вних жіночих стра-
хів у ліжку є те, який 

вони мають вигляд під час сексу: 
чи не видно целюліт, чи не висять 
складки на животі чи в інших міс-
цях, або наскільки еротично та 
сексуально вони рухаються, та які 

надзвичайно заохочуючі партнера 
звуки видають. І, коли жінка по-
чинає перейматися цими питан-
нями, вона забуває, заради чого 
вона займається сексом і що це 
не спеціалізована вистава для од-
ного глядача, а взаємний процес 
отримання насолоди, прийняття 
та розслаблення.
У чоловіків, так само, як і у жінок, 
є певна низка страхів, які зава-
жають їм розслабитися та отри-

мувати задоволення. По-перше, 
це розмір — найболючіша тема 
та страх багатьох чоловіків. Якщо 
із цим все гаразд, виникає інший 
страх, чи задовольнить він свою 
партнерку, тому що для чоловіка 
це є моментом його самомилу-
вання, задоволення своєю май-
стерністю та перемогою.
Також у чоловіків та жінок часто є 
страх, що партнер чи партнерка 
не розділять їх еротичні фантазії 

або експерименти, і вони часто 
закриваються одне від одного, 
навіть не спробувавши поділи-
тися.
Це те, що стосується найпопу-
лярніших страхів, та вони можуть 
мати велике різноманіття та варі-
ації, і їх важливо пропрацювати 
із психотерапевтом-сексологом 
задля того, аби жити щасливим 
та повноцінним життям, не по-
збавляючи себе насолоди.

Коментар експерта

Не сподобатися партнерці. За статистикою, більша частина чоловіків 
боїться, що в першу ніч не зможуть принести жінці задоволення, якого 
вона чекає. Однак, чим більше чоловік починає хвилюватися з цього 
приводу, тим більше у нього шансів дійсно не довести жінку до оргазму. 
Також у представників мужньої половини людства є страх закінчити все, 
так і не почавши.

Страх відмови. І як зрозуміти цих жінок зі всіма їх усмішками і натяками? 
Жоден чоловік точно не може бути впевнений, що правильно зрозумів 
пані, навіть якщо вона роздяглася, лягла на ліжко і відкинула ковдру.  
Проте немає чого чоловіку боятися. Погодиться жінка з вами розділити 
ліжко — добре. Якщо відмовила в останню мить — нічого страшного. 
Примушувати не слід, ведіть себе достойно.

Бути першим. Звичайно, не можна сказати, що страх перед невинними 
дівчатами є у всіх, однак це накладає на чоловіка певну відповідальність. 
Але все ж ймовірність, що чоловік втече, якщо дізнається про недосвід-
ченість партнерки — дуже мала. Так, він здивується, але навряд чи втече. 
Цікаво, що жінки набагато більш категоричні щодо незайманих: лише 
35% готові провести ніч з таким чоловіком.

Незапланована вагітність. Багато чоловіків хочуть дітей, однак не-
запланована вагітність може стати серйозною проблемою. Особливо, 
якщо з партнеркою він знайомий не так давно і ще не замислювався про 
планування сім’ї. У цьому випадку позитивний тест на вагітність, який 
може принести жінка, дійсно лякає, тому чоловіки намагаються всіма 
силами уникнути неприємного результату.

Страх першої ночі. Жінкам страшно від того, що вони можуть чоловікові 
не сподобатися або не виправдати його надій, тим самим, зіпсувати сто-
сунки. Майже кожній жінці здається, що перша ніч може стати останньою 
і вирішальною у розвитку взаємин. Внаслідок цих страхів жінка під час 
першої ночі з новим партнером може бути напруженою і невпевненою.

Недовершена фігура. Чому жінки вважають, що, не відповідаючи 
модельним стандартам і маючи округлі форми тіла, вони не можуть 
сподобатися чоловікам? Якщо дівчина зациклена на уявних недоліках 
свого тіла, то замість пристрасної ночі її чекатиме незграбний секс. Тут 
головне, щоб чоловік допоміг дівчині справитися з її комплексами, по-
стійно кажучи їй компліменти.

Страх виявитися невмілою. Високі планки, поставлені у всіх сферах 
життя, не дають жінці розслабитися навіть у ліжку. Щоб подолати цей 
страх, почніть пізнавати своє тіло, ерогенні зони, частіше фліртуйте та 
спокушайте. Не соромтеся говорити про свої бажання, виявляйте більше 
ініціативи у сексі. У ліжку можна і потрібно бути різним — показуйте свій 
темперамент і не бійтеся експериментувати.

Страх зникнення коханця. З цією проблемою стикаються багато жінок — 
після першого сексу чоловік раптово втрачає інтерес і зникає. Подібний 
негативний досвід може спровокувати появу страху перед новими зна-
йомствами, внаслідок чого жінка втрачає довіру до чоловіків, замикається 
у собі, у неї виникають думки, що з нею щось не так. Якщо така ситуація 
трапилася з вами, подумайте: чи насправді потрібен вам такий партнер, 
який тікає після близькості.

ЯКІ СТРАХИ В ЧОЛОВІКА ПЕРЕД ІНТИМОМ? ЧОГО ЖІНКА БОЇТЬСЯ В ЛІЖКУ?

ЄВА ТОПЛЕС

×îëîâ³ê ó áóäü-ÿê³é 
êóëüòóð³ ðîçãëÿäàâñÿ ÿê 
íåïåðåìîæíèé âî¿í, ÿêîìó 
íåâ³äîìèé ñòðàõ. Öå ñòî-
ñóºòüñÿ âñ³õ ñôåð æèòòÿ, 
â òîìó ÷èñë³ é ³íòèìíîãî. 
Îäíàê öå çîâñ³ì íå îçíà-
÷àº, ùî ó ÷îëîâ³êà íåìàº 
öèõ ñàìèõ ñòðàõ³â, ³, íàïåâ-

íî, õâèëþâàííÿ, ïîâ’ÿçàíå 
³ç ñåêñóàëüíèìè íåâäà÷à-
ìè — íàéíåïðèºìí³øå.

Ñèëüíà ñòàòü ÷àñòî â³ä-
÷óâàº íåéìîâ³ðíå õâèëþ-
âàííÿ ïåðåä áëèçüê³ñòþ, 
íàâ³òü ñèëüí³øå, í³æ æ³íêà. 
Ìîæëèâî, æ³íêè íå çíàëè, 
àëå â ÷îëîâ³ê³â º ñòðàõè 
ïåðåä ïîõîäîì ó ëþáîâíå 
ëîæå.
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КОНКУРС ФОТО «МІС RIA-2021»

***
— Галю, може залишимось друзями?
— Ні, Іване, я вже роздяглася!

***
Прогноз погоди на завтра:
Вдень буде видно, вночі буде темно.
Не дякуйте!

***
— Налийте мені шампанського!!
— Але ж тільки 8 ранку!
— Добре… можете кинути туди 
вівсянку!

***
Ало, коханий… Ало… Ми просто з 
кумою вирішили трохи вина випити. 
І не треба так кричати! Просто 
забери нас з Варшави!

***
Якщо жінка каже, що дітей любить 
більше ніж чоловіка — не вірте! 
Дітей вона може залишити з кумою, 
а чоловіка ніколи!!!

***
Коли Галя зла — вона починає мити 
вікна… І їй байдуже, що про неї 
думають пасажири в автобусі!

***
Повертатись, то погана прикмета.
Особливо якщо ти заміжня і три 
доби не була вдома…

***
Дві подружки одночасно вийшли 
заміж. На третій день зідзвонюються 
поділитися враженнями.

— Ти знаєш, у мого чоловіка — 
золоті руки! Кран на кухні потік — 
за 5 хвилин полагодив.
— А я і досі не знаю, де в нас кухня…

***
Петро приходить до священника, 
каже, що хоче розлучитися з 
дружиною. Священник починає його 
вмовляти не робити цього.
— Петре, навіщо ти хочеш 
розлучатися, тобі ж буде гірше.
— Ні, мені буде краще.
Ну, так вони довго сперечаються, 
нарешті священник каже:
— Послухай, Петре. Твоя дружина 
така красива, така приємна, вона 
радує око, про таку кожен хлоп мріє. 
Всі знають її гідності, а ти її хочеш 
кинути, ну чому?
Петро мовчки знімає свої мешти і 
ставить їх перед священником.
— Що ти мені сунеш свої мешти?
— Панотець, подивіться на ці мешти.
— Навіщо мені дивитися на ці 
мешти? При чому тут взагалі мешти?
— Отче, це чудові мешти. Всі бачать, 
які вони красиві, які вони приємні, 
як вони радують око, всі хочуть мати 
такі мешти. Але тільки я один знаю, 
як ці мешти, мене, курва, тиснуть!

***
Вчора складав плани, як захопити 
світ. Сьогодні мені потрібна тільки 
мінералка...

АНЕКДОТИ
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

Вікторія, 16 років
Я креативна, енергійна, дружелюбна, 
весела, цілеспрямована. Також прагну 
реалізовувати себе у різних сферах. Люблю 
подорожувати і мрію відвідати всі країни. У 
свій вільний час я люблю дивитись фільми, 
серіали або проводжу весело час з друзями.

ФОТОСТУДІЯ «INDIGO»
• Творчі фотосесії

• Випускні альбоми
• Термінове фото 

на документи

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

ОВЕН 
Тиждень сприятливий для 
рішучих дій та прямолі-
нійних заяв. Ви можете 
налагодити стосунки з 
колегами та начальством, 
упорядкувати документацію. 
Всі двері будуть відчинені 
для здійснення планів. 
 
ТЕЛЕЦЬ 
Постарайтеся завершити 
справи, які ви так довго 
відкладали. Робота може за-
ймати багато часу, проте не 
принести великого прибутку. 
Але ви зможете зміцнити 
свої позиції. 

БЛИЗНЮКИ 
Ситуація змінюється на вашу 
користь і ви дуже скоро 
отримаєте бажане, навіть 
якщо вже не вірите. Якщо 
ваша душа попросить спо-
кою та самотності, влаштуй-
те собі перепочинок. 

РАК 
Настає досить активний, на-
повнений подіями тиждень. 
Можливі поїздки, контакти 
з партнерами та обговорен-
ня нових проектів. Можна 
чекати бурхливого зіткнення 
ваших інтересів з інтересами 
оточуючих. 

ЛЕВ 
Перед вами можуть від-
крити нові кар’єрні горизон-
ти. Справи на роботі йдуть 
благополучно і не дуже 
турбують вас. Збагатіть себе 
у вихідні новими приємни-
ми враженнями. 

ДІВА 
Якщо вас щось не влаштовує 
на роботі або в особистому 
житті, зрозумійте, як це змі-
нити. Вам доведеться при-
йняти відповідальність не 
лише за свої дії та вчинки, а 
й за справи інших людей. 

ТЕРЕЗИ 
Успіх залежатиме від вашого 
вміння швидко навчатися та 
застосовувати отримані зна-
ння на практиці. Не чіпляй-
теся за своє минуле, краще 
шукайте нове застосування 
своїм талантам.

СКОРПІОН 
Цього тижня оточуючі при-
слухатимуться до вашої 
думки, не проґавте можли-
вість вплинути на ситуацію та 
отримати солідний прибуток. 

СТРІЛЕЦЬ 
Це буде активний тиждень, 
який принесе прибуток, але 
загрожує емоційно вимотати 
вас, тому вихідні краще 
провести в комфортній об-
становці.

КОЗЕРІГ 
Тиждень сприяє новим зна-
йомствам. Блисніть своєю 
ерудицією, оточення це оці-
нять. Можливе просування 
вгору соціальними сходами. 
 
ВОДОЛІЙ 
Середину тижня краще при-
святити дрібним справам, 
перш за все – паперовим. 
У вихідні найкращий спосіб 
відпочити - демонстративне 
байдикування.

РИБИ 
Настає сприятливий час для 
кар’єрних досягнень, але 
вам доведеться підвищити 
свій професійний рівень. 
Покажіть рішучість та актив-
ність. 

ГОРОСКОПУРС ФОТО «МІС RIA-2021»

ЗА УЧАСНИЦЬ 
A-2020» НА:

рія, 16 років
, енергійна, дружелюбна, 
спрямована. Також прагну 
ти себе у різних сферах. Люблю 

ати і мрію відвідати всі країни. У 
 час я люблю дивитись фільми, 
проводжу весело час з друзями.

ІЯ «INDIGO»
фотосесії
і альбоми
ове фото 
ументи

759 05 55, 
79 71 31

ГОРО

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

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

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

маркета 
або аналогічна)

РЕКЛАМА

502710

503339


