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РЕКЛАМА

ЯК ДАВАТИ В БОРГ, ЩОБ 
ГРОШІ ПОВЕРНУЛИ? с. 22

З магазинів зникнуть 
безкоштовні пакетики. 
За одноразові мішечки, 
в які ми зазвичай 
набираємо фрукти та 
овочі, тепер доведеться 
платити 

Скільки вони тепер 
коштуватимуть, 
що про це кажуть 
вінничани і яка 
є альтернатива 
шкідливим 
пластиковим пакетам?
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Спостерігаємо 
за історичними 
подіями
Êîëè ÿêîãîñü ³ñòîðèêà 
ç ê³íöÿ äâàäöÿòîãî 
ñòîð³÷÷ÿ çàïèòàëè ïðî 
òå, ÿê³ íàñë³äêè äëÿ 
ëþäñòâà ïðèíåñëà Âåëèêà 
Ôðàíöóçüêà ðåâîëþö³ÿ, â³í 
â³äïîâ³â, ùî òðîõè çàðàíî 
ïðî öå ãîâîðèòè.

Ó öüîìó áëèñêó÷îìó íà-
ï³âæàðò³ º âåëè÷åçíà ÷àñò-
êà ïðàâäè. Áî ÿê³ñü ñïðàâä³ 
çíà÷óù³ ïîä³¿ ³ñòîð³¿ ïðî-
ðîñòàþòü ó ìàéáóòíº äóæå 
ïîâ³ëüíî, àëå ìàñøòàáíî ³ 
ôðàêòàëüíî. ×èì äàë³ — òèì 
ãðàíä³îçí³ø³ ðåçóëüòàòè òà 
íàñë³äêè.

Òîìó çàðàç ìè çîâñ³ì 
íå ìàºìî àí³ äàíèõ, àí³ îïòè-
êè, àí³ ïîòð³áíî¿ äèñòàíö³¿ 
äëÿ òîãî, ùîá ðîáèòè âè-
ñíîâêè ïî íàøèõ ªâðîìàé-
äàíàõ òà ïîä³ÿõ, ùî ñë³äóâàëè 
çà íèìè. À õòî áåðåòüñÿ òàêå 
ðîáèòè — ìàéæå ãàðàíòîâàíî 
ïîìèëèòüñÿ ó ñâî¿õ ïîñï³ø-
íèõ âèñíîâêàõ.

ªäèíå, ùî ìè ìîæåìî 
ñêàçàòè íàïåâíå — â³äáóëîñü 
ùîñü ñïðàâä³ ãðàíä³îçíå ³ 
íåéìîâ³ðíî âàæëèâå äëÿ 
òâîðåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ äåð-
æàâè. ßê íà ìåíå — â ðàçè 
ìàñøòàáí³øå ³ âàæëèâ³øå 
çà ò³ âæå ñâÿùåíí³ ³ñòîðè÷-
í³ ïîä³¿, êîòð³ ìè çãàäóºìî ³ 
â³äçíà÷àºìî, íà êøòàëò áîþ 
ï³ä Êðóòàìè ÷è Ëèñòîïàäî-
âîãî ×èíó.

² îò âîíî çàðàç ïðîðîñòàº 
â þòóáè ³ ìîâí³ ïðàêòèêè, 
âèð³âíþº ê³ñòî÷êè íàøî¿ 
äåðæàâè ³ ôîðìóº àòîìàðíó 
ñ³òêó óêðà¿íñüêîãî ãðîìàäÿí-
ñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.

² ìè íàâðÿä ÷è çìîæåìî 
ïîáà÷èòè ðåçóëüòàòè, àëå 
ìîæåìî äóæå ëåãêî ñïîñòå-
ð³àãòè çà öèì ïðîöåñîì.

Äîñòàòíüî ïðèäèâèòèñü ³ 
ïðèñëóõàòèñü.

ДУМКА

БЛОГЕР

НАТАЛЯ КАСПЕРОВЫЧ

Це виходить, що я візьму 
1 морквину, 1 цибулину, 
1 буряк і заплачу приблиз-
но 10 гривень, а за пакети 
6–9 гривень! Це грабунок…

VERONIKA VERBKINA

Після того, як зас**ли маска-
ми всю планету, раптом зга-
дали про шкоду від пакетиків. 
Якесь вибіркове піклування 
про екологію виходить.

LILIYA LILIYA

Якщо хотіли, щоб їх не було, 
то їх би не мало бути взагалі! 
А так хтось буде мати гарний 
бізнес! Як можна в супермар-
кеті купити овочі?

ANGELA ANGIE

До 2023 ще будуть пластикові 
пакетики. Але за гроші! Тому 
нічого не зміниться, крім того, 
що покупець на касі буде ще 
залишати 5–10 грн за пакети.

ЮЛІЯ ГОРЕЦЬКА

З поліетиленом потрібно бо-
ротися, але… Пакетики забра-
ли — альтернативи не дали, 
адже паперові пакети розкла-
даються навіть дуже добре.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН

ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИР 
ГЕВКОГЕВКО

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

НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Ïîíåä³ëîê, øîñ-
òîãî ãðóäíÿ, áëèçü-
êî 13.00 â àäì³í-
áóä³âë³ «Êíèæêè» 

ëþäíî. Òóò ìîæíà é ïðîâàêöè-
íóâàòèñÿ, ³ ðîçâ'ÿçàòè ïðîáëåìè 
³ç ñåðòèô³êàòàìè âàêöèíàö³¿. 
Ó«Êíèæö³» âæå ê³ëüêà äí³â ÿê 
ïðàöþº ïóíêò ï³äòðèìêè «Ä³¿».

Ïóíêò ÿâëÿº ñîáîþ íàìåò, äå 
âàñ çóñòð³íóòü äâ³ ïðàö³âíèö³. Öå 
âîëîíòåðêè ç îáëàñíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ñòàòèñòèêè Ñâ³òëàíà òà 
Îëüãà. Êîëè ìè ï³ä³éøëè òóäè, 
òî í³êîãî ç â³äâ³äóâà÷³â íå áóëî.

— Íàé÷àñò³øå çâåðòàþòüñÿ ç 
ïðîõàííÿìè âñòàíîâèòè «Ä³þ», — 
êàæå Îëüãà. — Òàêîæ ÷àñòà 
ïðîáëåìà, ùî íå ï³äòÿãóþòüñÿ 
ñåðòèô³êàòè â äîäàòîê. Ç öèìè 
ïèòàííÿìè ÷àñòî ïðèõîäèòü ìî-
ëîäü. Ëþäè íå çíàþòü, äî êîãî 
çâåðòàòèñÿ â òàêèõ âèïàäêàõ ³ ìè 
¿õ íàïðàâëÿºìî, êóäè ïîòð³áíî.

À îò ñòàðø³ â³ííè÷àíè ïðèõî-
äÿòü ç ð³çíèìè ïðîõàííÿìè — ïî-
÷èíàþ÷è â³ä âñòàíîâëåííÿ «Ä³¿» 
³ çàê³í÷óþ÷è ³íñòðóêö³ÿìè ç êî-
ðèñòóâàííÿ.

— ª òðè ãîëîâí³ ïðè÷èíè, ÷îìó 
ëþäè ñàìîñò³éíî íå ìîæóòü çãå-
íåðóâàòè ñåðòèô³êàò ó «Ä³¿». Ïåð-
øà: ñ³ìåéíèé ë³êàð íåïðàâèëü-
íî âí³ñ äàí³ âàêöèíàö³¿ â áàçó. 
Äðóãà: ë³êàð, ÿêèé âàêöèíóâàâ, 
íåêîðåêòíî çàïèñàâ äàí³ â áàçó. 
Òðåòÿ: äóáëþþòüñÿ ïåðñîíàëüí³ 
äàí³, — ïîÿñíþº âîíà. — Ç óñ³-
ìà öèìè ïðîáëåìàìè ïîòð³áíî 
çâåðòàòèñÿ ó ð³çí³ ³íñòàíö³¿. Íàøà 
ãîëîâíà ìåòà: ïåðåíàïðàâèòè ëþ-
äèíó äî ò³º¿ ³íñòàíö³¿, ÿêà ¿é ïî-
òð³áíà. ßêùî ìîæåìî äîïîìîãòè 
òóò íà ì³ñö³ — äîïîìàãàºìî.

Çà ñëîâàìè ïðàö³âíèöü ïóíêòó 
ï³äòðèìêè, äî îá³äó, äî ïðèêëà-
äó, äî íèõ âæå çàâ³òàëî áëèçü-
êî 20 â³ííè÷àí. Êàæóòü, áóâàº 
ïî-ð³çíîìó. Ó ïåðø³ äí³ ðîáîòè 
äî íèõ çà ðîáî÷èé ÷àñ ïðèõîäè-
ëè îð³ºíòîâíî 15 ì³ñòÿí, áóâ ³ 
äåíü, êîëè äîâåëîñÿ äîïîìàãàòè 
áëèçüêî 60 ëþäÿì.

Êîëè ìè âæå ä³çíàëèñÿ âñå 
íåîáõ³äíå, òî äî ïóíêòó ï³ä-
òðèìêè ï³ä³éøëà ïåíñ³îíåðêà, 
ÿêà íå çìîãëà ñàìîñò³éíî âñòà-
íîâèòè çàñòîñóíîê «Ä³ÿ», àëå õî÷å 
çãåíåðóâàòè ñîá³ ñåðòèô³êàò.

Áóêâàëüíî çà ï³â õâèëèíè 
äî íàìåòó ï³äõîäèòü ùå îäíà â³-

ВСТАНОВЛЯТЬ «ДІЮ» 
І НАПРАВЛЯТЬ КУДИ ТРЕБА 
Розв'язання проблем  У Вінниці 
наразі працює три пункти підтримки 
команди «Дія». Показуємо, чи 
приходять туди за допомогою 
вінничани, яку поміч там надають та 
додаємо графік їхньої роботи

ííè÷àíêà, æ³íêó çâàòè Ìàðèíà.
— Ó ìåíå íå ï³äòÿãóºòüñÿ 

ñåðòèô³êàò îäóæàííÿ â³ä êîðî-
íàâ³ðóñó. ß âæå òåëåôîíóâàëà ³ 
íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ Íàö³îíàëüíî¿ 
ñëóæáè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè, ³ ïè-
ñàëà â ÷àò-ï³äòðèìêó çàñòîñóíêó, 

àëå â³äïîâ³ä³ íà ñâîº çâåðíåííÿ 
íå îòðèìàëà, — êàæå ì³ñòÿíêà. — 
Öÿ ñèòóàö³ÿ òðèâàº ïîíàä òèæ-
äåíü. ² îò ÿ ïîáà÷èëà ó Facebook, 
ùî â³äêðèâñÿ ïóíêò ï³äòðèìêè 
äîäàòêó, ³ âèð³øèëà, ùî ïðèíàé-
ìí³ òóò ìåí³ äîïîìîæóòü.

Безкоштовних пакетиків у магазинах більше не буде. Як ви до цього ставитеся?

Як дізнаємося на сайті Мінцифри, 
в офлайн-пунктах можна прокон-
сультуватися з таких питань:
 дізнатися про види СOVID-
сертифікатів та шляхи їх отримання;
подати заявку на отримання 

СOVID-сертифіката на порталі та 
в застосунку «Дія»;
які дані перевірити, щоб сертифі-
кат згенерувався, якщо проблема 
виникла в лікаря (сімейного або 
того, який проводив щеплення);

визначити помилку генерування 
сертифіката;
що робити, щоб продовжити 
термін дії сертифіката з 6 місяців 
до 365 днів.
Додамо, що наш журналіст на собі 

перевіряв, як згенерувати сертифі-
кат у застосунку «Дія». Для цього, як 
виявилося, потрібно зробити кілька 
простих кроків. Детальніше можете 
прочитати за посиланням: https://
cutt.ly/nYxT29l.

Які консультації надають

Аналогічні пункти працюють ще 
у торговельних центрах «Мега-
Молл» та «МагіГранд». Отрима-
ти допомогу там можна щодня: з 
10.00 до 17.00 у робочі дні, та з 
10.00 до 15.00 — у вихідні.
Наразі ведеться робота над тим, 
щоб в наявних 44 ЦНАПах області 
могли консультувати населення з 
питання отримання сертифікату 
про вакцинацію.
«Волонтери «Дії» не мають доступу 
до персональних медичних да-
них. Вони працюють винятково з 

«Дією» або на пристрої отримува-
ча послуг чи через портал «Дія», 
з якого потім виходять. Якщо ми 
бачимо, що проблема може бути 
пов’язана з єдиною системою охо-
рони здоров’я, то наші волонтери 
можуть сконтактувати з реєстрато-
рами. Проте розв'язання деяких 
питань потребує звернення до сі-
мейного лікаря або ж до пункту 
щеплення, де вакцинували люди-
ну», — йдеться у коментарі радни-
ка голови ОДА Андрія Кавунця з 
цього приводу.

Де ще можна отримати допомогу?

Пункти підтримки «Дії» користуються популярністю серед 
містян. Щодня туди за допомогою звертається кілька десятків 
людей
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Çà äâà ðîêè ï³çíàâ óñ³ «êðàñîòè» 
ñîâêîâî¿ àðì³¿.

Äîòåïåð ïàì’ÿòàº îäíó ç àðì³é-
ñüêèõ ôðàç ¿õíüîãî ïðàïîðùèêà. 
Äàþ÷è çàâäàííÿ, â³í êîìàíäèð-
ñüêèì ãîëîñîì âèãóêóâàâ: «Âàøà 
çàäà÷à — êîïàòè â³ä ïàðêàíó ³ 
äî îá³äó».

— Õòî ïðîéøîâ ñëóæáó 
â ðàäÿíñüê³é àðì³¿, òîé äîáðå 
ïàì’ÿòàº ùå îäíó ôðàçó: «ß íà-

÷àëüíèê — òè äóðåíü!», àáî ñëîâî 
«ëþì³í³é», öå îçíà÷àº, ùî áóäå 
òàê, ÿê ñêàçàâ òâ³é êîìàíäèð, 
ïðàâèëüíî, ÷è íåïðàâèëüíî, àëå 
ìàºø ðîáèòè òàê, ÿê òîá³ íàêàçó-
þòü, — ãîâîðèòü Ìåçåíåâ.

Íå äóìàâ, íå ãàäàâ Ìåçåíåâ, 
ùî ÷åðåç ðîêè éîìó äîâåäåòüñÿ 
çíîâó ñòàòè ó ñòð³é. Íà âëàñíîìó 
äîñâ³ä³ ìàº ìîæëèâ³ñòü ïîð³âíÿòè 
ñëóæáó ó äâîõ àðì³ÿõ.

Майор Олександр Кушнір очолює 
відділ рекрутингу Територіального 
центру комплектування та соці-
альної підтримки (ТЦКта СП) Ві-
нницького району (така нині назва 
колишнього військкомату — авт.). 
Він висловив власну точку зору 
на те, що стримує йти служити 
за контрактом і як поліпшити ро-
боту.
За його словами, нині патріотич-

ний запал суттєво знизився. Тепер 
потрібно шукати вмотивованих 
громадян, які готові йти захищати 
країну. Вісім років тому вони самі 
стукали у двері військкоматів.
Військовий звертає увагу на те, 
що необхідно вдосконалювати 
форми агітаційних матеріалів. 
Каже, у цій справі є інший бік 
медалі — вплив «сарафанного» 
радіо. Йому особисто доводилося 

чути фразу: «В армію не йди, там 
тобі ніженьку відіб’ють, калікою 
станеш». На думку співрозмов-
ника, такі слова глибше засідають 
у кутках пам’яті тих, кому вони 
адресуються, ніж газетна стаття 
чи телевізійна передача з агіта-
цією про службу.
Зарплата теж не мотивує — 10 ти-
сяч гривень на місяць отримує 
контрактник на початку служби.

«Сарафанне» радіо агітує не йти в армію

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Â³êòîð Ìåçå-
íåâ ðîçïî÷àâ äåíü 
6 ãðóäíÿ ç òåëå-
ôîííèõ äçâ³íê³â 

äî êîëèøí³õ ïîáðàòèì³â. Â³òàâ ¿õ 
ç³ ñâÿòîì. ßêîþ á íå áóëà ñèòóà-
ö³ÿ, à íà êàëåíäàð³ — ñâÿòî. Â³í 
êîëèøí³é òðåíåð ç âåëîñïîðòó. 
Ó ñâ³é ÷àñ çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ Â³ííèöüêî-
ãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó (íèí³ 
óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Êîöþáèíñüêî-
ãî). Êàíäèäàò ó ìàéñòðè ñïîðòó 
ç âåëîãîíîê.

Ïåðåä ïî÷àòêîì â³éíè íà ñõî-
ä³ ïðàöþâàâ íà «Áàðë³íåêó». 
Íå ì³ã çàëèøàòèñÿ âäîìà. Õî÷à 
é ðîçóì³â, ùî øàíñ³â ïîòðàïè-
òè ó ðàéîí áîéîâèõ ä³é ó íüîãî 
íåáàãàòî, 54 ðîêè íå òîé â³ê, 
ùîá ó â³éñüêêîìàò³ ïîãîäèëèñÿ 
ìîá³ë³çóâàòè. Òîä³ áóëî ç êîãî 
âèáèðàòè. Äîïîìîãëî ô³çè÷íå 
çàãàðòóâàííÿ. Õòî âèòðèìàâ âè-
ïðîáóâàííÿ ï³ä ÷àñ ìàðø-êèäêà, 
ïîòðàïèâ äî ÷èñëà çàðàõîâàíèõ 
íà ñëóæáó. Ñâîº 55-ð³÷÷ÿ Ìåçå-
íåâ çóñòð³â ó áîÿõ ï³ä Äåáàëüöå-
âèì. Òàì çàçíàâ êîíòóç³¿ ³ éîãî 
â³äïðàâèëè ó øïèòàëü íà ë³êó-
âàííÿ.

×åðåç òðè ðîêè ï³ñëÿ îäóæàí-
íÿ çíîâó ïðèéøîâ ó â³éñüêêî-
ìàò. Ìàâ íà ðóêàõ â³äíîøåííÿ 
îäí³º¿ ç â³éñüêîâèõ ÷àñòèí, äå 
éîãî ÷åêàëè íà ñëóæáó. Ï³äïèñàâ 
êîíòðàêò íà òðè ðîêè ³ â³äáóâ 
â ðàéîí ÎÎÑ. Äåìîá³ë³çóâàâñÿ, 
êîëè âèïîâíèëîñÿ 62!

ДО ПЕРЕМОГИ ДАЛІ, НІЖ 
ДО ГАРЯЧОЇ ФАЗИ ВІЙНИ

Çàïèòóþ Â³êòîðà Ìåçåíåâà, ùî 
ñàìå â³í áàæàâ õëîïöÿì ç³ ñâîãî 
êîëèøíüîãî ï³äðîçä³ëó? Êàæå, 
ïîáàæàííÿ ìèðó äëÿ íèõ — íàé-
äîðîæ÷å. Öå çîëîò³ ñëîâà äëÿ òèõ, 
õòî âäåíü ³ âíî÷³ â îêîïàõ íà ïå-
ðåäîâ³é.

— Ïåðåìîãè òåæ áàæàëè? — 
ö³êàâëþñÿ ó ñï³âðîçìîâíèêà.

— Íà æàëü, äî Ïåðåìîãè íàì 
äàë³, í³æ äî ãàðÿ÷î¿ ôàçè â³éíè, — 
â³äïîâ³äàº. — Äî òàêîãî âèñíîâêó 
äîõîäæó ç àíàë³çó ïîâ³äîìëåíü, 
çàÿâ, ÿê³ îçâó÷óº ðîçâ³äêà, åêñ-
ïåðòè. ² íå ò³ëüêè. Íàéá³ëüø 
äîñòîâ³ðíîþ ³íôîðìàö³ºþ äëÿ 
ìåíå º òà, ÿêó ÷óþ â³ä êîëèøí³õ 
ïîáðàòèì³â ç ôðîíòó.

Íå çàëèøèòü íàñ òàê ïðîñòî 
êðåìë³âñüêèé… Éîìó ï³øëè 
íà ïîñòóïêè ç Ï³âí³÷íèì ïîòî-
êîì-2, â³í çðîçóì³â, ùî ìîæíà 
é äàë³ äîáèâàòèñÿ ñâîãî.

Íàéïåðøå õî÷å âçÿòè êðèì-
ñüêèé êàíàë, ùîá äàòè âîäó 
íà ï³âîñòð³â. Öå îäðàçó äîäàñòü 
éîìó àâòîðèòåòó ñåðåä ñâî¿õ. Ùå 
éîìó ïîòð³áí³ âåëèê³ ³íäóñòð³àëü-
í³ ì³ñòà, òàê³ ÿê Õàðê³â, Ìàð³ó-
ïîëü, Äí³ïðî…

ПРОЦВІТАЄ 
«СОЛДАФОНЩИНА»

Â³êòîð Ìåçåíåâ ñëóæèâ ó äâîõ 
àðì³ÿõ. Ó 1977-ìó éîãî ïðèçâàëè 
íà ñòðîêîâó ñëóæáó. Ïîòðàïèâ 
ó ðàêåòí³ â³éñüêà ñòðàòåã³÷íî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ. Éîãî ÷àñòèíà 
äèñëîêóâàëàñÿ íåïîäàë³ê â³ä 
ïðèáàëò³éñüêîãî ì³ñòà Êàóíàñ. 

«МИ СВОЄ ВІДМАРШИРУВАЛИ…» 
ЧОМУ ВІЙСЬКОВІ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ?
Відверто про службу  Він служив 
у двох арміях — радянській і українській. 
Йому прикро, що частина негативу 
«совка» залишається в українському 
війську. Це одна з причин, через яку 
понад половина контрактників залишають 
службу. Що ще розповів учасник бойових 
дій вінничанин Віктор Мезенев про 
ситуацію у війську і на фронті?

— Íà æàëü, â óêðà¿íñüê³é àðì³¿ 
ïîêè ùî çáåð³ãàºòüñÿ áàãàòî òîãî, 
ùî áóëî ïðè «ñîâêó», — ãîâîðèòü 
Ìåçåíåâ. — Òîáòî ñòàâëåííÿ 
äî ëþäåé ìàëî çì³íèëîñÿ. Àëå æ 
òåïåð ñëóæàòü êîíòðàêòíèêè, ñå-
ðåä ÿêèõ áàãàòî ãðàìîòíèõ õëîï-
ö³â ç âèùîþ îñâ³òîþ, ç ãàðíèìè 
çíàííÿìè ³ñòîð³¿, çîêðåìà, ð³äíî¿ 
äåðæàâè. Êîëè ¿ì â³ääàþòü íåðî-
çóìí³ êîìàíäè, ÿê âîíè ìàþòü ¿õ 
ñïðèéìàòè?

Ñï³âðîçìîâíèê íàâîäèòü ïðî-
ìîâèñòèé ïðèêëàä. Êàæå, ïðè-
õîäèòü íà êîíòðàêò êîëèøí³é 
ó÷àñíèê áîéîâèõ ä³é íà Äîíáàñ³, 
à éîãî â³äïðàâëÿþòü íà ÊÌÁ, öå 
ñêîðî÷åíî êóðñ ìîëîäîãî á³éöÿ. 
Ëþäèíà âæå çíàº, ùî òàêå áîéîâ³ 
ä³¿, ÷óëà âèáóõè ³ ñâèñò êóëü, âñå 
îäíî çìóøåíà âèõîäèòè íà ïëàö 
ìàðøèðóâàòè, âèêîíóº êîìàí-
äè «Øèêóéñÿ!» ³ ò. ä. Àëå æ ìè 
âæå ñâîº â³äìàðøèðóâàëè!.. Äëÿ 
÷îãî öå ïîòð³áíî? Ùîá îòðèìà-
òè ñåðòèô³êàò ïðî ïðîõîäæåííÿ 
ÊÌÁ. Òàê³ ïðèêëàäè íåïîîäè-
íîê³. ×åðåç öå çâ³ëüíÿþòüñÿ ç³ 
ñëóæáè äîñâ³ä÷åí³ â³éñüêîâ³.

Òà é ïëàòÿòü êîíòðàêòíè-
êàì íåáàãàòî. Íèí³ ïî÷èíàþòü 
ç 10 òèñÿ÷, êîëè ÿ ïðèéøîâ 
íà ñëóæáó, âçàãàë³ áóëî ò³ëüêè 
ñ³ì òèñÿ÷. Íà ïåðåäîâ³é á³ëüøå, 
öå ïðàâäà.

«ЮЛЮ, ТИ МЕНЕ УПІЗНАЄШ?..»
Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè Â³êòîð Ìå-

çåíåâ çãàäàâ âèïàäîê ç³ ñëóæáè, 
ÿêèé äîòåïåð çàëèøàºòüñÿ ïðè-
ºìíèì ñïîãàäîì.

Ó Â³ííèö³ ó ìîëîä³ ðîêè â³í 
çàéìàâñÿ ó ñïîðòøêîë³ âåëî-
ñïîðòîì ó â³äîìîãî íà òîé ÷àñ 
òðåíåðà Â³êòîðà Ñóë³ìàíîâà. 
Éîãî ³ì’ÿ çíàëè ó òîä³øíüîìó 
Ñîþç³. Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâ-

íèêà, ìàéñòðîì ñïîðòó íå ñòàâ, 
áî ïåðåä÷àñíî çàëèøèâ çàíÿòòÿ 
³ ïåðåéøîâ íà òðåíåðñüêó ðî-
áîòó. Ïîíàä 20 ðîê³â ãîòóâàâ 
ñïîðòñìåí³â-âåëîñèïåäèñò³â. 
Îäíà ç éîãî âèõîâàíîê, Íàòàëÿ 
Êà÷àëêà, çàõèùàëà ÷åñòü êðà¿íè 
íà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ â Àô³íàõ 
ó 2004 ðîö³.

Ñåðåä òèõ, õòî ðàçîì ç Ìåçå-
íåâèì â³äâ³äóâàâ çàíÿòòÿ ó ñåê-
ö³¿ âåëîñïîðòó, áóëà ùå îäíà 
â³ííè÷àíêà Þë³ÿ Òîëìà÷îâà. 
Âîíà ìàéñòåð ñïîðòó, âèñòóïàëà 
çà çá³ðíó êîìàíäó Óêðà¿íè.

Íèí³ ïàí³ Þë³þ çíàþòü 
íà ôðîíò³ ³ â òèëó. Âîíà àêòèâ-
íî çàéìàºòüñÿ âîëîíòåðñüêîþ 
ðîáîòîþ. Íàãîðîäæåíà äâîìà 
îðäåíàìè êíÿãèí³ Îëüãè.

Îäíîãî ðàçó íà ôðîíò³ Ìåçå-
íåâ çâåðíóâ óâàãó íà ìàøèíó, ÿêà 
ï³ä’¿õàëà ó ðîçòàøóâàííÿ ¿õíüîãî 
ï³äðîçä³ëó. Ç íå¿ âèéøëà ìèëî-
âèäíà æ³íêà. «ßêå çíàéîìå îá-
ëè÷÷ÿ!» — ïîäóìàâ Â³êòîð.

— Þëþ, òè ìåíå óï³çíàºø? — 
çâåðíóâñÿ äî çåìëÿ÷êè.

Âîíà æ áóëà òàê ñàìî ïðèºìíî 
çäèâîâàíà âèïàäêîâîþ çóñòð³÷÷þ.

— ßê æå íå óï³çíàòè çåìëÿêà-
âåëîãîíùèêà! — â³äïîâ³ëà âîíà.

Çóñòð³÷ áóëà êîðîòêà. Âîëîíòåð 
ç ïîçèâíèì «Êóêëà» ïîñï³øàëà. 
Òîëìà÷îâà äîñòàâèëà â³éñüêî-
âèì àâòîìîá³ëü–ïîçàäîðîæíèê 
³ äðîíè.

Íà ïðîùàííÿ ñêàçàëà: «Äî çó-
ñòð³÷³ óæå ï³ñëÿ Ïåðåìîãè». Íèí³ 
âîíà ïðîæèâàº ó Æèòîìèð³. Öå 
áóëà ¿õíÿ çóñòð³÷ çà îñòàíí³õ ïðè-
áëèçíî 20 ðîê³â.

Íèí³ Â³êòîð Ìåçåíåâ, ÿêèé 
óäîñòîºíèé çà ñëóæáó íèçêè íà-
ãîðîä, ïðîäîâæóº ñëóæáó, ò³ëüêè 
âæå ìèðíó — â³í ³íñïåêòîð ìó-
í³öèïàëüíî¿ âàðòè.

Ïðèáëèçíî 65 â³äñîòê³â 
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â 
ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ñòðîêó 
ïåðøîãî êîíòðàêòó 
íå ïðîäîâæóþòü éîãî, 
à çâ³ëüíÿþòüñÿ ç àðì³¿

Віктор Мезенев в парадному однострої з побратимами. Каже, що військова дружба 
найміцніша, бо пройшла випробування війною
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

МАРИНА ПРИЩЕПА, ПСИХОЛОГ

Волонтери! Дякуємо вам за вашу 
роботу, за вашу пожертву! 
Ви і є совість нації і її душа!!!

Всесвітній день української хустки: свято, ініційоване 
вінничанкою, об’єднало п’ять континентів

ПРЕССЛУЖБА 
ЛЮДМИЛИ СТАНІСЛАВЕНКО

Ùîðîêó 7 ãðóäíÿ â³äçíà÷àºòüñÿ Âñåñ-
â³òí³é äåíü óêðà¿íñüêî¿ õóñòêè. Ñâÿòî, 
³í³ö³éîâàíå â³ííè÷àíêîþ, ãîëîâîþ Âè-
ùî¿ ðàäè ì³æíàðîäíîãî êëóáó óñï³øíèõ 
æ³íîê «Æ³íêè Óêðà¿íè», äåïóòàòêîþ Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè Ëþäìèëîþ Ñòà-
í³ñëàâåíêî îá’ºäíàëî Óêðà¿íó òà ï’ÿòü 
êîíòèíåíò³â.

Îñíîâí³ óðî÷èñòîñò³ Âñåñâ³òíüîãî äíÿ 
óêðà¿íñüêî¿ õóñòêè â³äáóëèñÿ ó ì³ñò³, äå 
â³í áóâ çàñíîâàíèé — ó Â³ííèö³. Âîäíî-
÷àñ, çâàæàþ÷è íà êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ 
òà ì³ëüéîííó ï³äòðèìêó, çàõîäè ïðî-
õîäèëè â îíëàéí òà îôëàéí ôîðìàòàõ. 
Ïåðåä ãîñòÿìè âèñòóïèëè Â³ðà Ìàéáî-
ðîäà, Îêñàíà Êóëèê, ôîëüêëîðíèé ãóðò 
«Ìàêîøà» òà íàðîäí³ àíñàìáë³ ç ð³çíèõ 

êóòî÷ê³â Óêðà¿íè. Ï³äòðèìàëè ä³éñòâî 
æ³íêè ç Êàçàõñòàíó, Ïîëüù³, Â³ðìåí³¿, 
²çðà¿ëþ, ×åõ³¿, Êàíàäè, Í³ìå÷÷èíè, Ïîð-
òóãàë³¿, Àâñòðàë³¿, ÑØÀ, ²ñïàí³¿, Ëèòâè, 
²íä³¿, Ô³íëÿíä³¿, Òóðå÷÷èíè òà ³íøèõ 
êðà¿í.

Â³òàþ÷è ïðèñóòí³õ, Ëþäìèëà Ñòàí³ñ-
ëàâåíêî ïîäÿêóâàëà óñ³ì ó÷àñíèöÿì, ÿê³ 
ä³ëèëèñÿ ñïîãàäàìè òà ñâ³òëèíàìè ó ñî-
öìåðåæàõ, é íàãîëîñèëà, ùî êîæíîãî 
ðîêó Ñâÿòî ï³äòðèìóþòü ì³ëüéîíè æ³íîê 
ç óñüîãî ñâ³òó.

«ß ùèðî âäÿ÷íà âàì çà ï³äòðèìêó ³ 
ñïîä³âàþñü, ùî çîâñ³ì ñêîðî íàøå ñâÿòî 
ñòàíå äåðæàâíèì! ß íåîäíîðàçîâî çâåð-
òàëàñÿ äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Ì³í³ñ-
òåðñòâà êóëüòóðè òà íàðîäíèõ îáðàíö³â ç 
³í³ö³àòèâîþ âíåñòè Âñåñâ³òí³é äåíü óêðà-
¿íñüêî¿ õóñòêè äî êàëåíäàðÿ äåðæàâíèõ 
ñâÿò. Íàøå ñâÿòî â³äçíà÷àþòü æ³íêè ç 
ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè òà ñâ³òó. ×åðåç 
õóñòêó ÿ îá’ºäíàëà ï’ÿòü êîíòèíåíò³â 
ñâ³òó», — ðîçïîâ³ëà Ëþäìèëà Àíàòîë³¿âíà.

Çàñíîâíèöÿ ñâÿòà çàóâàæèëà, ùî öüî-
ãî ðîêó âîíà ïîñòàâèëà ïåðåä ñîáîþ 

ìåòó — ç³áðàòè ðîäèíí³ ³ñòîð³¿, ïîâ’ÿçàí³ 
ç õóñòêîþ, ÿê³ â ìàéáóòíüîìó óâ³éäóòü 
äî çá³ðêè «Óêðà¿íñüêà Õóñòêà».

«Õóñòêà º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ óêðà-
¿íñüêî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè. Ñïîêîí-
â³êó íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ âîíà áóëà 
íå ëèøå îáîâ’ÿçêîâèì ãîëîâíèì óáîðîì 
äëÿ çàì³æí³õ æ³íîê, àëå é îñîáëèâèì 
ñàêðàëüíèì ïðåäìåòîì, ðåë³êâ³ºþ, ùî 
ïåðåäàâàëàñü ³ç ïîêîë³ííÿ â ïîêîë³í-
íÿ. Ìè âæå îòðèìàëè ³ñòîð³¿ æ³íîê, ÿê³ 
ðîçïîâ³äàþòü, ùî ñàìå çàâäÿêè õóñòö³ ¿õ 
ïðåäêàì âäàëîñü âèæèòè ï³ä ÷àñ Ãîëî-
äîìîðó. Òîä³ óêðà¿íêè â³ääàâàëè õóñòêó, 
àáè âðÿòóâàòè æèòòÿ íîâîíàðîäæåíèõ, 
àáî îáì³íþâàëè õóñòèíó íà â³äðî áî-
ðîøíà», — çàóâàæèëà Ëþäìèëà Ñòàí³ñ-
ëàâåíêî.

Öüîãîð³÷ ðîäçèíêîþ Âñåñâ³òíüîãî äíÿ 
óêðà¿íñüêî¿ õóñòêè ñòàâ îíëàéí ìàéñòåð-
êëàñ ç õóñòèíîþ. Éîãî ïðîâåëà â³äîìà 
äèçàéíåðêà, ÷èº âáðàííÿ íîñÿòü ðîäèíè 
øåéõ³â, Þë³ÿ Êàöüÿíîâà. Ñàìå âîíà ðîç-
ïîâ³äàëà ä³â÷àòàì ç Óêðà¿íè, Êàçàõñòàíó, 
Ïîëüù³, Â³ðìåí³¿, ²çðà¿ëþ, ×åõ³¿, Êàíàäè, 

Í³ìå÷÷èíè, Ïîðòóãàë³¿, Àâñòðàë³¿, ÑØÀ 
òà ³íøèõ êðà¿í, ÿê ïîºäíóâàòè òðàäèö³é-
íó õóñòèíó ç ñó÷àñíèì îäÿãîì. Àáè ñêî-
ðèñòàòèñü ïîðàäàìè äèçàéíåðêè, â³äáóâ-
ñÿ ñâîºð³äíèé ôëåøìîá ç ïîâ’ÿçóâàííÿ 
õóñòêè íà ñó÷àñíèé ìàíåð.

Çàñíîâíèöÿ ñâÿòà òàêîæ ï³äãîòóâàëà 
ïîäàðóíêè äëÿ æ³íîê, ÷è¿ «õóñòêîâ³ ³ñ-
òîð³¿» ç³áðàëè íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü â³ä-
ãóê³â ó êîðèñòóâà÷³â ñîö³àëüíèõ ìåðåæ. 
Òðè àâòîðêè îòðèìàþòü â³ä Ëþäìèëè 
Àíàòîë³¿âíè òðàäèö³éíó õóñòèíó.

Çàâåðøèëîñü â³äçíà÷åííÿ Âñåñâ³òíüîãî 
äíÿ óêðà¿íñüêî¿ õóñòêè êîðîâàºì, ÿêèé 
âæå çà ãàðíîþ òðàäèö³ºþ ðîçð³çàâ ÷îëî-
â³ê ïàí³ Ëþäìèëè ²ãîð Òêà÷óê.

Çàçíà÷èìî, ÿê ïðîõîäèëî ñâÿòêóâàí-
íÿ, êîðèñòóâà÷³ ñîö³àëüíèõ ìåðåæ ìî-
æóòü ïîäèâèòèñÿ íà ñòîð³íö³ Ëþäìèëè 
Ñòàí³ñëàâåíêî ó Facebook (https://www.
facebook.com/lyudmila.stanislavenko) òà 
íà YouTube-êàíàë³ — Âñåñâ³òí³é Äåíü 
Óêðà¿íñüêî¿ Õóñòêè, ÿêèé áóäóòü íàïî-
âíþâàòè «õóñòêîâèìè ³ñòîð³ÿìè» æ³íîê 
ç³ âñüîãî ñâ³òó.

504016

БЛОГ

РЕКЛАМА

503942
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êîíàííÿ çàêîíó òà ñêëàäàòè 
ïðîòîêîëè ïðî ïîðóøåííÿ áóäå 
Äåðæñïîæèâñëóæáà. Ìåòîþ íî-
âîââåäåíü, ÿê éäåòüñÿ íà ñàéò³ 
Ì³í³ñòåðñòâà çàõèñòó äîâê³ëëÿ 
òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, º çàïî-
á³ãàííÿ óòâîðåííþ ïëàñòèêîâèõ 
â³äõîä³â.

«Íàñïðàâä³ íå ³ñíóº áåçêî-
øòîâíèõ ïàêåò³â. Ö³íà çà ïàêåòè, 
ÿê³ í³áèòî, ìîæíà âçÿòè áåçêî-
øòîâíî, çàêëàäàºòüñÿ ó âàðò³ñòü 
ñåðåäíüîãî ÷åêà. Òîæ áåðåòå âè 
ïàêåòè â ìàãàçèí³ ÷è í³, âè âñå 
îäíî çà íèõ ñïëà÷óºòå. Â³äòå-
ïåð áóäåìî ïëàòèòè ëèøå çà òå, 

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

Äíÿìè â Óêðà¿í³ 
çíîâó ïî÷àëè îáãî-
âîðþâàòè çàáîðîíó 
ïëàñòèêîâèõ ïàêå-

ò³â. Öüîãî ðàçó ìîâà éäå ïðî 
áåçêîøòîâí³ ïàêåòè, àäæå âæå 
ç 10 ãðóäíÿ òàê³ ìàþòü çíèêíóòè 
çâ³äóñþäè. Ïîâ'ÿçàíî öå ç òèì, 
ùî ñàìå ó öåé äåíü íàáèðàº 
÷èííîñò³ ïåðøèé åòàï çàêîíó 
¹ 489-IX «Ïðî îáìåæåííÿ îá³ãó 
ïëàñòèêîâèõ ïàêåò³â íà òåðèòîð³¿ 
Óêðà¿íè».

Öå îçíà÷àº, ùî â ìàãàçèíàõ, 
ñóïåðìàðêåòàõ, àïòåêàõ, çàêëà-
äàõ õàð÷óâàííÿ òà ñôåð³ íàäàííÿ 
ïîñëóã á³ëüøå íå çìîæóòü ðîç-
ïîâñþäæóâàòè áåçîïëàòí³ ïëàñ-
òèêîâ³ ïàêåòè.

Íîâ³ âèìîãè ïîêè ùî íå ñòî-
ñóâàòèìóòüñÿ á³îðîçêëàäíèõ ïà-
êåò³â ³ íàäòîíêèõ ïëàñòèêîâèõ 
ïàêåò³â, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
ÿê ïåðâèííà óïàêîâêà äëÿ ñâ³æî¿ 
ðèáè, ì’ÿñà ³ ïðîäóêò³â ³ç íèõ, 

ñèïó÷èõ ïðîäóêò³â òà ëüîäó.
Ïåðåñ³÷íîãî ñïîæèâà÷à íîâî-

ââåäåííÿ òîðêíóòüñÿ õ³áà òèì, 
ùî ç òîðãîâåëüíèõ çàë³â çíèêíóòü 
çâè÷í³ äëÿ íüîãî ðóëîíè òà ïà÷êè 
ç ïàêåòàìè. Âò³ì, çà áàæàííÿì 
ïàêåò ìîæíà áóäå ïðèäáàòè. 
Îñü òàê³ ö³íè îð³ºíòîâíî ìàþòü 
íà íèõ âñòàíîâèòè:
ãðàíè÷íà ö³íà ïàêåòà áåç ðó-

÷îê ³ áåç áîêîâèõ ñêëàäîê ñòà-
íîâèòèìå 2 ãðèâí³;
 ïàêåòà ç ðó÷êàìè, àëå áåç 

áîêîâèõ ñêëàäîê — 2 ãðèâí³ 
50 êîï³éîê;
 ïàêåòà áåç ðó÷îê, àëå ç³ 

ñêëàäêàìè — 2 ãðèâí³ 50 êîï³-
éîê;
ïàêåòà ç ðó÷êàìè òà ñêëàä-

êàìè — 3 ãðèâí³.
Çà ïîðóøåííÿ âèìîã çàêîíó 

â³äïîâ³äàòèìóòü âëàñíèêè ìà-
ãàçèí³â, àïòåê òîùî. Çà ïåðøå 
ïîðóøåííÿ äëÿ íèõ ïåðåäáà÷åí³ 
øòðàôè â³ä 1700 äî 3400 ãðè-
âåíü, çà ïîâòîðíå — â³ä 
3400 äî 8500 ãðèâåíü.

Ïåðåâ³ðÿòè äîòðèìàííÿ âè-

ЗА ОДНОРАЗОВІ ПЛАСТИКОВІ 
ПАКЕТИ БУДЕМО ТЕПЕР ПЛАТИТИ
Кінець епохи  Незабаром з магазинів 
мають зникнути безкоштовні пластикові 
пакети. Такі зміни продиктовані новим 
законом, який набирає чинність. Тепер 
до супермаркетів та аптек доведеться 
приходити або зі своїми пакетами, або 
купувати їх на місці. Додаємо кілька 
екологічних альтернатив шкідливим 
пластиковим пакетам: старі-добрі авоськи, 
екомішечки тощо

ùî âèêîðèñòîâóºìî. Äëÿ ñåáå 
ÿ ïîðàõóâàâ, ùî âèêîðèñòàííÿ 
åêîòîðáèíêè öå äåøåâøå, í³æ 
ùîðàçó êóïóâàòè ïëàñòèêîâèé 
ïàêåò. Öå åêîíîì³÷íî âèã³äí³-
øå», — ðîçïîâ³äàâ â. î. ì³í³ñòðà 
çàõèñòó äîâê³ëëÿ òà ïðèðîäíèõ 
ðåñóðñ³â Ðóñëàí Ñòð³ëåöü.

ßêùî ó âàøîìó äîì³ íåìàº 
«ïàêåòà ç ïàêåòàìè», ÿêèé ïî-
÷àëà ñêëàäàòè ùå âàøà áàáóñÿ, 
öå âñå îäíî íå îçíà÷àº, ùî òðåáà 
çàñìó÷óâàòèñÿ. Àäæå ³ñíóº ÷èìà-
ëî àëüòåðíàòèâ ïëàñòèêó.

Äîäàìî, ùî çàêîí «Ïðî îáìå-
æåííÿ îá³ãó ïëàñòèêîâèõ ïàêåò³â 

íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè» íàáóâàº 
÷èííîñò³ ïîñòóïîâî, â òðè åòàïè. 
Ïåðøèé, ÿê ìè ïîÿñíþâàëè âèùå, 
íàñòàíå 10 ãðóäíÿ öüîãî ðîêó.

Äðóãèé ïî÷íå ä³ÿòè ç áåðåçíÿ 
2022-ãî, êîëè çàáîðîíÿòü ðîçïî-
âñþäæóâàòè âñ³ ïàêåòè çàâòîâø-
êè ìåíøå çà 50 ì³êðîìåòð³â.

Òðåò³é íàáóäå ÷èííîñò³ 1 ñ³÷íÿ 
2023 ðîêó. Òîä³ ï³ä çàáîðîíîþ 
îïèíÿòüñÿ âñ³ ïàêåòè äî 50 ì³-
êðîìåòð³â. Öå ñòîñóâàòèìåòüñÿ 
íàâ³òü òèõ, ùî ¿õ íèí³ âèêîðèñ-
òîâóþòü äëÿ ïàêóâàííÿ ñâ³æî¿ 
ðèáè, ì’ÿñà, ñèïó÷èõ ïðîäóêò³â 
òîùî.

Через норми нового закону безкоштовних пакетів у супермаркетах більше не буде. 
За порушення — штраф до 8500 гривень

Альтернатива пластиковим пакетам

БАГАТОРАЗОВІ ТОРБИНКИ
Є екосумки для різноманітних речей, 
так звані шопери, а є екоторбинки 
для продуктів. Вони чудово підхо-
дять для фруктів та овочів. Мішеч-
ки бувають різної місткості, їх легко 
прати. Важливим є й те, що вони 
не залишають запахів на продуктах 
і не впливають на їхній смак. Розра-
ховані на кілька років використання.
Вартість: від 25 гривень

АВОСЬКА
Чудовий варіант для транспорту-
вання як вже згаданих фруктів з 
овочами, так і для величезної кіль-
кості інших товарів: побутової хімії, 
молочки, консервів, хлібобулочних 
виробів. Сьогодні авоську можна 
знайти на різний смак і гаманець. 
Крім того, деякі використовують її, 
як модний аксесуар.
Вартість: від 99 гривень

ВОЩЕНІ СЕРВЕТК И
Серветки просякнуті воском та спе-
ціальними оліями, за рахунок чого 
вони тривалий час здатні зберігати 
свіжість продуктів. Наприклад, у них 
можна загортати канапки та брати з 
собою на роботу чи в дорогу. Сер-
ветки багаторазові. Вони легко про-
миваються під проточною водою.
Вартість: від 300 гривень (комп-
лект з трьох штук)

ПАКЕТИ З КРОХМАЛЮ
З кукурудзяного крохмалю, якщо 
бути точним. Чудовий винахід, 
який за спеціальних умов можна 
самостійно компостувати за кілька 
місяців. Найбільш популярними 
у кукурудзяному сегменті є звичайні 
пакети-майки, але також можна зна-
йти сміттєві та пакети для фасування.
Вартість: від 150 гривень (рулон 
зі 100 штук)

ПАПЕРОВІ ПАКЕТИ
Український винахідник Валентин 
Фречка вирішив робити екологічні 
пакети з опалого листя. І в нього це 
вийшло. І такі пакети вже можна 
придбати як альтернативу пласти-
ковим. Папір набагато більш еколо-
гічний, він швидко перегниває, не 
шкодить довкіллю, витримує доволі 
великі навантаження.
Вартість: 15 гривень
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ïðèíàéìí³ çðàíêó ³ óâå÷åð³, 
ùîá ëþäè ÷åêàëè ïîâ³äîìëåíü 
ç ôðîíòó, ùîá ñëüîçè âèñòóïàëè 
íà î÷àõ çà êîæíèì óáèòèì…

Íàñïðàâä³ «Ìàé» âèñëîâëþ-
âàâñÿ ùå ð³çê³øå. Ìîâëÿâ, ÿêáè 
õî÷à á äåê³ëüêà ðàç³â íà ìèðí³é 
òåðèòîð³¿ òàê áàáàõíóëî, ÿê ãðè-
ìèòü íà ôðîíò³, ìîæëèâî, òîä³ á 
ïðîêèíóëèñÿ â³ä áóäåííî¿ ñïëÿ÷-
êè ³ äåõòî çãàäàâ, ùî ó íàñ â³éíà, 
ùî òðåáà äóìàòè, ÿê ïîáîðîòè âî-
ðîãà. Ïðè÷îìó, äóìàòè êîæíîìó, 
à íå ò³ëüêè òèì, õòî íà ôðîíò³.

— Äóæå áîëÿ÷å, àëå íåìà âæå ç 
íàìè ðîçâ³äíèêà Ìàéáîðîäè, — 
ãîâîðèòü Þë³ÿ Âîò÷åð. — Â³í ï³-
ä³ðâàâñÿ íà ðîçòÿæö³, éîãî îãëó-
øèëî ³ â òàêîìó ñòàí³ ïîòðàïèâ 
ó ïîëîí. ×îòèðè äí³ îêóïàíòè 
íå ïîâåðòàëè ò³ëî. Äîòåïåð ìîðîç 
ïî ñïèí³ â³ä òîãî, ÿêèì áà÷èëà 
éîãî ó òðóí³… Ïîõîâàëè ãåðîÿ 
ó ð³äíîìó ñåë³ ç ñèìâîë³÷íîþ íà-
çâîþ — Ïåðåìîæíå Çàïîð³çüêî¿ 
îáëàñò³. Í³ â êîãî ç íàñ íåìà 
ñóìí³âó ó íàø³é ïåðåìîç³.

РЕГУЛЯРНО ДАЄ ГРОШІ І 
ПРОСИТЬ НЕ НАЗИВАТИ ІМ’Я

— Áàãàòî õòî âòîìèâñÿ â³ä 
â³éíè, êð³ì òèõ â³éñüêîâèõ, ÿê³ 
âäåíü ³ âíî÷³ çàëèøàþòüñÿ â îêî-
ïàõ ³ áë³íäàæàõ, — ä³ëèòüñÿ äóì-
êàìè Þë³ÿ Âîò÷åð. — Ó Â³ííèö³, 
íàïðèêëàä, ìåíøå ñòàëî îõî÷èõ 
ïëåñòè ìàñêóâàëüí³ ñ³òêè. Ïðàâ-
äà, ¿õ òåïåð ìîæíà êóïèòè. Îäíà 
êîøòóº òèñÿ÷ó ãðèâåíü. Àëå æ êî-
øòè äåñü ïîòð³áíî âçÿòè…

Âò³ì, º ëþäè, ÿê³ ïðîäîâæó-
þòü äîïîìàãàòè. Îäèí ÷îëîâ³ê 
ïåð³îäè÷íî ïðèõîäèòü â îô³ñ 
äî «ìîëüôàð³â». Êëàäå íà ñò³ë 
÷èìàëèé ñòîñèê êóïþð ³ ùîðàçó 
äîäàº: «Âè êðàùå çíàºòå, íà ùî 
¿õ ïîòðàòèòè…»

— Óìîâèòè äîáðî÷èíöÿ íà ðîç-
ïîâ³äü ïðî íüîãî ó Ôåéñáóö³, ïðî 

Â²ÉÍÀ

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

¯¿ çíàþòü ó áà-
ãàòüîõ ï³äðîçä³ëàõ 
íà ë³í³¿ ôðîíòó. ² 
íàãîðîäè ó íå¿ çà-

ñëóæåí³ — îðäåí êíÿãèí³ Îëüãè, 
íèçêè ³íøèõ â³äçíàê. Þë³ÿ Âîò-
÷åð ñì³ëèâî âèñëîâëþº ïðàâäó-
ìàò³íêó. Íåçàëåæíî â³ä òîãî, ïðî 
êîãî éäåòüñÿ, — â³éñüêîâîãî ç âè-
ñîêèì ÷èíîì, ÷è äåðæàâíîãî ÷è-
íîâíèêà… Îñü ³ öüîãî ðàçó âîíà 
â³äâåðòî ãîâîðèëà ïðî ïîáà÷åíå ³ 
ïî÷óòå íà ñõîä³: ïðî î÷åâèäí³ ïî-
çèòèâí³ çì³íè ï³ñëÿ ïðèçíà÷åí-
íÿ íîâîãî Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à 
ÇÑÓ; ïðî òå, ùî ìîæëèâ³ñòü äà-
âàòè «îòâºòêó» íà îáñòð³ëè âîðî-
ãà ï³äâèùóº áîéîâèé äóõ õëîïö³â; 
ùî íå ó âñ³õ ï³äðîçä³ëàõ ãàðàçä 
ç õàð÷îâèì çàáåçïå÷åííÿì; ïðî 
òå, ÿê ó Êèºâ³ çàìîâ÷óþòü âè-
ïàäêè çàãèáåë³ íàøèõ çàõèñíè-
ê³â, à ìàëè á êðè÷àòè ïðî êîæíó 
âòðàòó íà âåñü ñâ³ò; ÿê êðè÷àòü 
ìàòåð³ íàä óáèòèìè ñèíàìè, ÷è 
ä³òè, ÿê³ âòðàòèëè áàòüêà.

ПРО ВІЙНУ ТРЕБА ГОВОРИТИ 
ЗРАНКУ І УВЕЧЕРІ

Ïåðåìîãà çäîáóâàºòüñÿ íå ò³ëü-
êè íà ôðîíò³. Áåç ï³äòðèìêè 
ñóñï³ëüñòâà â³éíó íå âèãðàòè. 
Ó öüîìó ïåðåêîíàíà Þë³ÿ Âîò-
÷åð. Êàæå, ó íàñ ñóñï³ëüñòâî â³ä-
ìåæîâàíå â³ä â³éíè. Öå ïîìèëêî-
âà ïîë³òèêà âëàäè. Â êðà¿í³ â³éíà 

³ âñå ìàº áóòè ï³äïîðÿäêîâàíå 
çàáåçïå÷åííþ çàõèñíèê³â óñ³ì 
íåîáõ³äíèì, à ñóñï³ëüñòâî æèòè 
ç ãàñëîì: «Âñå äëÿ ôðîíòó, âñå 
äëÿ ïåðåìîãè!»

— Ïðèãàäóþ ñëîâà ðîçâ³äíèêà ç 
72-¿ áðèãàäè Âîëîäèìèðà Ìàéáî-
ðîäè ç ïîçèâíèì «Ìàé», — ïðî-
äîâæóº ïàí³ Þëÿ. — Â³í êàçàâ, 
ùî ïðî â³éíó òðåáà ãîâîðèòè 

Ó Â³ííèö³ ìåíøå 
ñòàëî îõî÷èõ ïëåñòè 
ìàñêóâàëüí³ ñ³òêè. 
Ïðàâäà, ¿õ òåïåð ìîæíà 
êóïèòè.  Àëå æ êîøòè 
ïîòð³áíî äåñü âçÿòè…

Бачити ворога на відстані семи 
кілометрів можна з допомо-
гою відеосистеми, яку назвали 
«Вуйко». Назва має свою історію. 
На металевій пластинці зроблене 
гравіювання, що його висловив 
доброчинець: «Від Петра Бойка, 
щоб бійці ворога били бойко!»
Керівник відомого дитячого тан-
цювального колективу «Барвінок» 
Петро Бойко отримав звання 
«Почесний громадянин Вінни-

ці» з премією у 50 тисяч гривень. 
Кошти розділив навпіл: за одну 
частину закупив інструменти для 
музичної частини колективу, іншу 
передав на потреби фронту. Так 
з’явився прилад «Вуйко». З його 
допомогою військові мають мож-
ливість стежити за діями ворога. 
Відомо, хто першим побачить 
противника, у того більше шансів 
перемогти його у бою.
— Кожен прилад системи віде-

оспостереження, які виготов-
ляють волонтери організації 
«Мольфар», отримує свою на-
зву, — продовжує розповідь пані 
Юлія. — На одному з них написано 
слово «Ольга», на честь дружини 
анонімного благочинника. Під час 
тестування робили відеозапис, 
додали фрагмент з телевізійного 
сюжету, в якому розповідалося 
про прилад, там було чітко ви-
дно слово «Ольга». Змонтоване 

відео передала нашому мовчаз-
ному доброчинцю. Після того він 
розповів, що переглядали запис 
родиною, побачене розчулило 
дорослих і дітей. Подякував, але 
все одно не погодився змінити 
умови, щоб оприлюднити його 
ім’я.
Про ще одну назву приладу — 
«Файне місто» неважко здогада-
тися, що йдеться про Тернопіль. 
Є відеосистема з назвою «Тарас 

Сич» на честь кухаря-вінничани-
на Тараса Сича, який загинув під 
Дебальцево.
— Тестуючи чи передаючи прила-
ди військовим, щоразу записую 
відео, — каже пані Вотчер. — Так 
само було з «Вуйком». Раділа 
разом з військовими. Вони кру-
тилися навколо, як малі діти, 
потирали руки, бо ж це яка роз-
кіш — бачити об’єкти на відстані 
семи кілометрів!..

«Від Петра Бойка, щоб ворога били бойко!»

éîãî ïîæåðòâè íå âäàºòüñÿ, — 
êàæå Þë³ÿ Âîò÷åð. — Éîãî âèìîãà 
íåçì³ííà — áåç áóäü-ÿêî¿ çãàäêè 
³ìåí³. Ïîâòîðþþ, ñóìè æåðòâóº 
íåìàë³. Çàïèòóâàëà ïðî äðóæèíó, 
ä³òåé, ¿õ ó íèõ ÷åòâåðî. Ä³çíàëàñÿ 
³ì’ÿ äðóæèíè, Îëüãîþ çâàòè.

КОЖЕН ПРИЛАД РЯТУЄ 
ЖИТТЯ, І НЕ ОДНЕ

Â³äåîñèñòåìè, ÿê³ âèãîòîâëÿ-
þòü âîëîíòåðè «Ìîëüôàðà», ð³çí³ 
çà òåõí³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, 
àëå â îäíîìó âîíè îäíàêîâ³ — äî-
äàþòü á³éöÿì óïåâíåíîñò³. Êîæåí 
òàêèé ïðèëàä ñâîºþ «ðîáîòîþ» 
çàì³ùóº äåñÿòêè â³éñüêîâèõ.

— Ìè çíàºìî, ñê³ëüêè ó íàñ çà-
ãèáëèõ, ïîðàíåíèõ, àëå íå ìîæ-
íà îáðàõóâàòè, ñê³ëüêè âäàëîñÿ 
âðÿòóâàòè æèòò³â ç äîïîìîãîþ 
òàêèõ â³äåî ñèñòåì, — çàçíà÷àº 
Þë³ÿ Âîò÷åð. — Íà öüîìó íàì 
ïîñò³éíî íàãîëîøóþòü êîìàí-
äèðè ³ öå íàñ íàäèõàº é íàäàë³ 
ïðàöþâàòè, ùîá äîïîìàãàòè çà-
õèñíèêàì íàáëèæàòè ïåðåìîãó!

Þë³ÿ Âîò÷åð îñîáèñòî äîïðàâ-
ëÿº ïðèëàäè íà ïåðåäîâó. Êàæå, 

òàêå «îêî» áà÷èòü íà â³äñòàí³ 
äî ÷îòèðüîõ ê³ëîìåòð³â. Îäíà ç 
ñèñòåì ñÿãàº ñåìè ê³ëîìåòð³â.

Óí³êàëüí³ ìîæëèâîñò³ ó ïðè-
ëàäó «Ñîâà» — âäåíü ³ âíî÷³ äàº 
îäíàêîâó êàðòèíêó, òîìó êîìàí-
äèð ³ ñíàéïåð ïðàöþþòü ó ïàð³, 
ìîæëèâ³ñòü òðèâàëîãî â³äåîñïîñ-
òåðåæåííÿ çàáåçïå÷óº ñèñòåìà 
àâòîíîìíîãî æèâëåííÿ.

«Ïàâóê» âèêîðèñòîâóþòü äëÿ 
îãëÿäó òåðèòîð³¿ ïî ïåðèìåòðó ç³ 
ñïîñòåðåæíîãî ïóíêòó. Ó ïðèëàäó 
äåê³ëüêà ñêëàäîâèõ — öåíòðàëü-
íà êàìåðà, òðè áîêîâ³, ïëàíøåò, 
íà åêðàí³ âèäíî ÿê çàãàëüíó êàð-
òèíêó, òàê ³ îêðåì³ ä³ëÿíêè.

Âèãîòîâèëè òàêîæ ñåð³þ ïðè-
ëàä³â ï³ä íàçâîþ «Òðóáêà ðîç-
â³äíèêà». ̄ õ çðó÷í³ñòü ³ ïåðåâàãà 
â ò³ì, ùî çä³éñíþºòüñÿ çàïèñ, 
ÿêèé ìîæíà ïåðåãëÿíóòè íà ïðè-
ëàä³ ³ íà åêðàí³.

Âèêîíóâàëè çàìîâëåííÿ ³ äëÿ 
øêîëè ñíàéïåð³â. ̄ õ «çàáàãàíêè» 
ñïåðøó âèêëèêàëè çäèâóâàííÿ, 
ìîâëÿâ, òàêå çðîáèòè íåìîæëèâî. 
Ïîïðè öå, íàø³ «êóë³á³íè» âñå-
òàêè ñïðàâèëèñÿ.

«ВУЙКО» БАЧИТЬ ВОРОГА 
НА ВІДСТАНІ СІМ КІЛОМЕТРІВ
Волонтери  «Око Мольфара» — таку 
назву мають прилади, що їх виготовляють 
у Вінниці «кулібіни» волонтерської 
організації «Мольфар». Уже передали 
28 таких «очей» військовим у район 
ООС. Про це, а також про ситуацію 
на фронті і в тилу розмовляли з 
керівницею організації Юлією Вотчер. 
Розмова відбувалася напередодні 
Міжнародного дня волонтера, який 
відзначають щороку 5 грудня

Hàêëàä 17 900 Çàìîâë. ¹ 210149

– Хто першим побачить противника, у того більше шансів 
перемогти його у бою, - каже Юлія Вотчер. Тому військові 
щоразу радіють, коли починають тестувати «Око Мольфара»
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ПРЕССЛУЖБА 
ВО «БАТЬКІВЩИНА»

Ïîêè êðà¿íà, êèíóòà âëà-
äîþ íàïðèçâîëÿùå, ìåðçíå 
³ ç îñòðàõîì î÷³êóº íà â³ä-
êëþ÷åííÿ åëåêòðèêè, çðîñòàº 
íåâäîâîëåííÿ ³ ðîçäðàòóâàííÿ 
ëþäåé, à öå ³äåàëüíå òëî äëÿ 
ïîë³òè÷íî¿ êðèçè, ùî âæå ñòó-
êàº â äâåð³ âëàäíèõ êàá³íåò³â.

«ªäèíà ïîë³òè÷íà ñèëà, ÿêà 
â³äñòîþº íàâ³òü ó öèõ ñêëàäíèõ 
óìîâàõ ³íòåðåñè ëþäåé, ³íòåð-
åñè êðà¿íè — öå «Áàòüê³âùè-
íà», — íàãîëîøóº íàðîäíèé 
äåïóòàò Óêðà¿íè â³ä ÂÎ «Áàòü-
ê³âùèíà» â³ä Â³ííè÷÷èíè Îëåã 

Ìåéäè÷. — Þë³ÿ Òèìîøåíêî 
ïðîïîíóº íå ëèøå ÿê³ñíî 
³íøó ïîë³òèêó é ³íøó ñòðàòå-
ã³þ. Íàâ³òü ñïîñ³á ìèñëåííÿ 
¿¿ â³äì³ííèé â³ä á³ëüøîñò³ â³-
ò÷èçíÿíèõ ïîë³òèê³â, áî ìàº 
³íøó ìåòó — ñàìîäîñòàòíþ, 
íåçàëåæíó êðà¿íó».

Òèìîøåíêî âåäå ç óêðà¿íöÿ-
ìè ïðàâäèâó, äîðîñëó ðîçìîâó, 
êàæå ïðàâäó ïðî òå, ùî â³äáó-
âàºòüñÿ ³ ùî íàñïðàâä³ òðåáà 
ðîáèòè, ùîá âèéòè ç ñèòóàö³¿, 
äî ÿêî¿ äåðæàâà ïîòðàïèëà. Áî 
ðîçóì³º — ëèøå ñïèðàþ÷èñü 
íà ³íòåðåñè ³ ï³äòðèìêó ãðîìà-
äÿí ìîæíà äîñÿãòè ðåçóëüòàò³â 
äëÿ âñ³õ.

«Ãîëîâí³ ðèçèêè, ç ÿêèìè 
ñòèêàºòüñÿ êðà¿íà ñüîãîäí³: 
çðîñòàííÿ ö³í, åêîíîì³÷íà 
êðèçà, âèêëèêàíà ïîñèëåíèì 
òèñêîì íà ìàëèé òà ñåðåäí³é 
á³çíåñ. Çðîñòàííÿ á³äíîñò³ 
íå ëèøå òèõ, õòî íå ìîæå ïî-
äáàòè ïðî ñåáå, à é ïðàöþþ-
÷èõ, íå ëèøå º ïðèíèçëèâîþ 
äëÿ ñàìèõ ëþäåé, à é çàòÿãíå 
íà äíî âñþ åêîíîì³êó — çðîñ-
òàííÿ íåìîæëèâå áåç ïëàòî-
ñïðîìîæíîãî âíóòð³øíüîãî 
ïîïèòó», — ï³äêðåñëþº Îëåã 
Ìåéäè÷.

Ïðè öüîìó Þë³ÿ Òèìîøåíêî 
íå îáìåæóºòüñÿ âñòàíîâëåí-
íÿì ä³àãíîçó, âîíà îäðàçó æ 

âèçíà÷àº «ñïîñ³á ë³êóâàííÿ». 
Ìàþ÷è âåëè÷åçíèé îñîáèñ-
òèé äîñâ³ä âèâåäåííÿ êðà¿íè 
ç êðèç, ñïèðàþ÷èñü íà äóìêó 
³ ðåêîìåíäàö³¿ êðàùèõ â³ò÷èç-
íÿíèõ ôàõ³âö³â, âîíà ïðîïîíóº 
÷³òêèé, ïîêðîêîâèé ïëàí ä³é ç 
êîæíîãî êîíêðåòíîãî ïèòàííÿ. 
ßêùî ïî÷àòè ä³ÿòè çà íèì — 
ñèòóàö³þ ìîæíà áóäå âèïðà-
âèòè øâèäêî.

Ïëàí Òèìîøåíêî — öå ³ 
ðåàëüíà àëüòåðíàòèâà áåçä³-
ÿëüíîñò³ ³ áåçïîðàäíîñò³ âëà-
äè. Àëüòåðíàòèâà òóò ³ çàðàç. 
Â ³íòåðåñàõ ëþäåé, â ³íòåðåñàõ 
êðà¿íè.

Олег Мейдич: «Єдина політична сила, яка відстоює у цих 
складних умовах інтереси ЛЮДЕЙ та країни — «Батьківщина»
БЛОГ
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ПРЕССЛУЖБА
SAHAROK SHOP

Íà ð³âåíü öóêð³â êðî-
â³ ìîæå âïëèâàòè ÷èìàëî 

ôàêòîð³â. Ïåðå¿äàííÿ àáî 
íåäî¿äàííÿ, ïåðåòðåíîâàí³ñòü àáî ã³-
ïîäèíàì³ÿ, àïàò³ÿ àáî çáóäæåí³ñòü — 
çíà÷åííÿ òàêèõ ïîëÿðíèõ ñâ³ä÷èòü ïðî 
òå, ùî çäîðîâ’ÿ ïîòðåáóº óâàãè òà áà-
ëàíñó. ² êîëè ìîâà ïðî äîðîñë³øàííÿ, 
òî ïèòàííÿ çáåðåæåííÿ òîãî áàëàíñó 
ïîñòàº äåäàë³ ãîñòð³øå.

Ç â³êîì ò³ëî ÷àñòî çàçíàº ÷èìàëèõ 
òðàíñôîðìàö³é. Çîêðåìà, çíèæóºòüñÿ 
ñèíòåç ïåâíèõ ãîðìîí³â: ó æ³íîê âè-
ðîáëÿºòüñÿ ìåíøå åñòðîãåíó òà ïðî-
ãåñòåðîíó, ó ÷îëîâ³ê³â — òåñòîñòåðîíó. 
Äîðîñë³øàííÿ ìîæå çðîáèòè ëþäèíó 
âðàçëèâ³øîþ äî çàõâîðþâàíü òà ³í-
ôåêö³é, ÿê³ íåìèíó÷å ïîçíà÷àþòüñÿ 
íà ð³âíÿõ öóêð³â êðîâ³.

Ïàí³êà í³ äî ÷îãî: ðîêè — íå ïðèâ³ä 
ñóìóâàòè òà êàðäèíàëüíî çì³íþâàòè 
ñïîñ³á æèòòÿ, ùîá ï³äòðèìóâàòè ñâîº 
çäîðîâ’ÿ òà ÿê³ñíî êîìïåíñóâàòè ä³à-
áåò. Ïîòð³áíî ïðîñòî ðîçóì³òè ïðî-
öåñè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â îðãàí³çì³ ç 
ïëèíîì ÷àñó.

ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ’Я
Â³êîâ³ çì³íè ãîðìîíàëüíîãî ôîíó 

â æ³íîê ìîæóòü ïðîÿâëÿòèñÿ ïðèïëè-
âàìè, íàäì³ðíîþ äðàò³âëèâ³ñòþ, ïðî-
áëåìàìè ç³ ñíîì. Êîëèâàííÿ ð³âí³â 
ãîðìîí³â ìîæå ïîçíà÷àòèñÿ íå ëèøå 
íà åìîö³éíîìó ñòàí³ òà åíåðã³éíîñò³, 
àëå òàêîæ âïëèíóòè íà ð³âåíü öóêð³â 
ó êðîâ³.

×àñò³øå ïåðåâ³ðÿéòå ãëþêîçó êðîâ³, 
ðàäüòåñÿ ç³ ñïåö³àë³ñòîì òà â³äïîâ³äíèì 
÷èíîì êîðèãóéòå ë³êóâàííÿ òà ñïîñ³á 
æèòòÿ.

Ç íàáëèæåííÿì ìåíîïàóçè æ³íêè 
ç ä³àáåòîì 1 òèïó ÷àñò³øå ïîì³÷àþòü 
çíèæåííÿ ð³âí³â ãëþêîçè â êðîâ³, ùî 
ìîæå ïîÿñíþâàòèñÿ çíèæåííÿì ð³â-

í³â ãîðìîí³â òà ïîòðåáóº â³äïîâ³äíèõ 
êîðèãóâàíü äîç ³íñóë³íó. Çàãàëîì ïðè 
öóêðîâîìó ä³àáåò³ 1 òèïó ìåíîïàóçà 
ìîæå íàñòóïàòè ðàí³øå, í³æ ó æ³íîê ³ç 
ÖÄ 2 òèïó òà çàéâîþ âàãîþ, çà ÿêî¿ ð³-
âåíü åñòðîãåíó çíèæóºòüñÿ ïîâ³ëüí³øå.

Îçíàêè ìåíîïàóçè ëåãêî ñïëóòàòè 
³ç ñèìïòîìàìè âèñîêîãî àáî íèçüêîãî 
ð³âíÿ öóêðó â êðîâ³.

Ï³òëèâ³ñòü, çàïàìîðî÷åííÿ, äðàò³âëè-
â³ñòü, ïðîáëåìè ç êîíöåíòðàö³ºþ óâà-
ãè — óñ³ ö³ îçíàêè ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ÿê 
ïðî ãîðìîíàëüí³ çì³íè, òàê ³ âêàçóâàòè 
íà ã³ïåð- àáî ã³ïîãë³êåì³þ. Ùîá çðî-
çóì³òè ñèãíàëè îðãàí³çìó, íàñàìïåðåä 
ñë³ä ïåðåâ³ðèòè ð³âåíü ãëþêîçè êðîâ³. 
Òà çâàæàéòå, ùî åìîö³éíèé ñòàí òàêîæ 
ìîæå ïîçíà÷èòèñÿ íà âèì³ðàõ, ùî ïî-
êàæå âàø ãëþêîìåòð.

Êîíòðîëþéòå öóêðè, ïèëüíóéòå ñòàí 
òà â³ä÷óòòÿ, ä³éòå ñâîº÷àñíî.

ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ’Я
Òåñòîñòåðîí — ãîðìîí, àñîö³éîâàíèé 

ç³ ñòàòåâèì ïîòÿãîì, ì’ÿçîâîþ ìàñîþ, 
ñèëîþ — ïðèðîäíî çíèæóºòüñÿ â äîðîñ-
ëèõ ÷îëîâ³ê³â ³ç â³êîì. Íèçüêèé ð³âåíü 
òåñòîñòåðîíó ïîçíà÷àºòüñÿ íà ÷îëîâ³÷³é 
ñèë³ òà ìîæå ïîã³ðøèòè ðåçèñòåíòí³ñòü 
äî ³íñóë³íó. Öå îçíà÷àº, ùî ïîòð³áíî 
ñòåæèòè çà ð³âíåì öóêð³â êðîâ³, ô³êñó-
âàòè âèì³ðþâàííÿ, îáãîâîðþâàòè äè-
íàì³êó öóêð³â, â³äâåðòî ãîâîðèòè ïðî 
ñâî¿ â³ä÷óòòÿ òà ïåðåñòîðîãè ë³êàðåâ³.

Ëèøå â³äâåðò³ñòü ³ â³äïîâ³äàëüíå ñòàâ-
ëåííÿ äî ñâîãî îðãàí³çìó äîçâîëèòü çà-
ãàëüìóâàòè òà ñóòòºâî â³äòåðì³íóâàòè 
íåáàæàí³ çì³íè òà ïîäîâæèòè ñâîº åíåð-
ã³éíå, ñïîâíåíå ïðèºìíèõ åìîö³é æèòòÿ.

Íàéä³ºâ³ø³ ïîðàäè äëÿ âñ³õ, õòî 
ïðàãíå äîâãîòðèâàëîãî çäîðîâ’ÿ:

Ñë³äêóéòå çà ñâîºþ âàãîþ
Êîíòðîëþéòå ð³âí³ ãëþêîçè â êðî-

â³, àðòåð³àëüíîãî òèñêó, õîëåñòåðèíó, 
äîòðèìóéòåñÿ ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³êàðåì 
ñòðàòåã³¿ ë³êóâàííÿ

Ñïîæèâàéòå çäîðîâó ¿æó: îâî÷³, ö³ëü-
íîçåðíîâ³ ïðîäóêòè, áîáîâ³, ï³ñí³ á³ë-
êè, ïîì³ðíî æèðí³ ìîëî÷í³ ïðîäóêòè, 
çåëåíü, ÿãîäè òà ôðóêòè, ãîð³õè òà íà-
ñ³ííÿ, íåðàô³íîâàí³ îë³¿

Òðåíóéòåñÿ íå ìåíøå 30 õâèëèí 
íà äåíü òà ï³äòðèìóéòå íîðìàëüíó àê-
òèâí³ñòü óïðîäîâæ äíÿ.

Áåðåæ³òü ñåáå òà ðàä³éòå æèòòþ!

SaharokShop.com — òîâàðè äëÿ ëþäåé 
ç ä³àáåòîì — ïðàöþº äëÿ ÂÀÑ!

Àäðåñà ó Â³ííèö³: Êåëåöüêà, 84
òåë.: 0662496787
Ðîáî÷³ ãîäèíè ìàãàçèíó ó Â³ííèö³ (äëÿ 

ñàìîâèâîçó):
áóäí³ — ç 10.00 äî 17.00
ñóáîòà — ç 12.00 äî 16.00

Вікові гормональні зміни у жінок та чоловіків при діабеті
БЛОГ

485689
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЛЮДМИЛА ЄВСЕЄВА, ПСИХОЛОГ

А як давно ви бачили привід для сміху?! Навколо 
так багато напруги, яку нагнітають спеціально, щоб 
знизити наш життєвий потенціал і імунітет!
Не забувайте — ваше Життя у ваших руках! Смійтесь 
на Здоров'я і для Здоров’я!! Всіх благ.
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Розкішна жовта будівля на вулиці 
Петлюри, 15 А була побудована 
у 1913 році. Належала «сталевому 
королю» Боруху Львовичу.
Таке прізвисько Львович отримав 
через свій завод — «Молот». Перше 
машинобудівне та чавуноливарне 

підприємство у Подільській губернії, 
засноване у 1880 році.
При цьому сам власник був дуже 
економним — наприклад, для 
внутрішнього оздоблення будин-
ку він використовував не дерев'яні 
елементи, а гіпсові підробки, ча-

вунні деталі паркану відливалися 
на власному підприємстві, а його 
стовпчики були зроблені із низь-
косортної цегли.
Але попри те, що через його ощад-
ливість у вінничан навіть з’явилась 
приказка «скупий, як Львович», він 

був меценатом — утримував єврей-
ські школи та культурні товариства, 
допомагав з посагом бідним наре-
ченим.
Велике значення садиба мала у часи 
Української Народної Республіки. 
З лютого 1919 року будівля стає 

місцем розташування Міністерства 
Пошт і Телеграфів УНР, очолювано-
го Іваном Штефаном, а з 1920 р. — 
Військово-похідної Канцелярії Го-
ловного Отамана Військ і Флоту УНР 
Симона Петлюри, пам’ятник якому 
нині знаходиться на території.

Чому садиба має ім’я «Львовича»

êðàùèìè â Óêðà¿í³. Òàê éäåòü-
ñÿ íà 41-é ñòîð³íö³ çâ³òó (cutt.
ly/uYj1SqC) öüîãîð³÷íîãî ìóí³-
öèïàëüíîãî ðåéòèíãó â³ä Ì³æ-
íàðîäíîãî ðåñïóáë³êàíñüêîãî 
³íñòèòóòó IRI Ukraine.

«Äëÿ â³äîáðàæåííÿ õîðîøèõ, 
ÿê³ñíèõ äîð³ã ì³ñòà íà â’¿çä³ 

ó Â³ííèöþ, ç áîêó Òèâð³âñüêîãî 
øîñå, ç’ÿâèëàñü ùå îäíà ³íñòàëÿ-
ö³ÿ. Öüîãî ðàçó ç ³íôðàñòðóêòóð-
íèì àêöåíòîì. Öå — çàêàìóôëüî-
âàíèé êàòîê — íåôóíêö³îíóþ÷å 
12-òîííå àâòî, ÿêå ïåðåòâîðèëîñÿ 
íà åëåìåíò ì³ñüêîãî ïðîñòîðó ç 
â³ííèöüêîþ ñèìâîë³êîþ», — ïî-

Як мінімум, три в’їзди у місто ма-
ють свої інсталяції. Так, у 2015 році 
на західному напрямку встанови-
ли клумбу у формі автомобіля 
«Opel Olimpia» 1935–1970 років 
випуску, зазначають в департа-
менті комунального господарства 
та благоустрою.
Згодом, у 2017 році на перехресті 
вулиць Київської та Зулінського 

встановили скульптуру «Куб», що 
обертається, за 1,7 млн грн. У цю 
суму входить інсталяція, клумби, 
плитка, підсвітка, системи поливу, 
влаштування підпірних стінок.
А у травні 2021 року поблизу 
Агрономічного, на Гніванському 
шосе, встановили трансформера, 
який кольором та деякими риса-
ми схожий на автобота «Бамблбі».

На ці роботи, як повідомляли 
у мерії, також не витрачали місь-
ких коштів: інвестором виступив 
громадянин Хоменко Володимир 
Андрійович.
Недалеко від в’їзду у місто, на Тя-
жилові, також є фігурка. Там, 
на зеленій зоні між тротуаром і 
дорогою, влаштували клумбу-
корабель.

По фігурці — на кожен в’їзд до міста

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Íà Òèâð³âñüêî-
ìó øîñå 27 ëèñòî-
ïàäà âñòàíîâèëè 

³íñòàëÿö³þ — êàòîê, ðîçôàðáî-
âàíèé ó êîëüîðè áðåíäó Â³ííèö³. 
Êîíñòðóêö³þ âñòàíîâèëè íà ãðà-
í³òí³ áëîêè ïî öåíòðó êîëà, ùî 

íà øëÿõó äî Ñòàðîãî Ì³ñòà.
Íàøèõ ÷èòà÷³â ö³êàâèòü, çâ³ä-

êè âèíèêëà òàêà ³äåÿ ³ ñê³ëüêè 
öÿ êîíñòðóêö³ÿ êîøòóâàëà ì³ñ-
òó? Çâåðíóëèñÿ çà êîìåíòàðÿìè 
äî ÷èíîâíèê³â òà äàºìî â³äïîâ³ä³ 
íà ïèòàííÿ.

ЧОМУ КАТОК?
Â³ííèöüê³ äîðîãè, çà ñïðèé-

íÿòòÿì ìåøêàíö³â, âèçíàí³ íàé-

СКІЛЬКИ ЗАПЛАТИЛИ ЗА КАТОК, 
ЩО НА В’ЇЗДІ ДО СТАРОГО МІСТА
За хороші дороги  На коло 
на Тиврівському шосе поставили 
каток. Машина має герб Вінниці та 
розфарбована у кольори бренду міста. 
В мерії назвали цю фігуру — «новою 
інсталяцією» на ще одному з в’їздів у місто. 
Скільки витратили грошей з бюджету 
на цю річ? І чому обрали саме каток?

ÿñíèëè íà fb-ñòîð³íö³ äåïàðòà-
ìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà ³ áëàãîóñòðîþ ì³ñüêðàäè.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ?
Êàòîê âñòàíîâèëè ó ñóáîòó, 

27 ëèñòîïàäà, íà ïåðåõðåñò³ ç 
ðóõîì ïî êîëó. Äëÿ íàä³éíîñò³ 
êîíñòðóêö³þ çàêð³ïèëè íà ãðà-
í³òíèõ áëîêàõ.

— Íà ö³ ðîáîòè íå âèòðà÷àëè 
ãðîøåé ç áþäæåòó ì³ñòà. Ïðîñòî 
âèíèêëà ³äåÿ. Áóâ êàòîê ó ï³ä-
ðÿäíèêà, ÿêèé âèêîíóâàâ ðîáîòè 
íà Äàíèëà Íå÷àÿ ó 2019 ðîö³, — 
ñòâåðäæóº êåð³âíèê äåïàðòàìåíòó 
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ³ áëà-

ãîóñòðîþ Þð³é Ñåìåíþê.
— Òîáòî, öå áóâ ïîäàðóíîê? — 

ïèòàº æóðíàë³ñò.
— Ñêîð³øå ÿê ³íâåñòèö³éíèé 

âíåñîê. Âîíè çàïðîïîíóâàëè 
òàêó ³äåþ, ¿¿ ï³äòðèìàëè. Çðîáèëè 
îõàéíèé âèãëÿä öüîãî êàòêà, ïî-
ñòàâèëè íà ãðàí³òí³ áëîêè, ðîç-
ôàðáóâàëè â êîëüîðè Â³ííèö³, — 
â³äïîâ³â Ñåìåíþê.

Êàòîê ì³ñòó ïîäàðóâàëà â³ííèöü-
êà ô³ðìà «Øëÿõáóä», ÿêà âèêî-
íóâàëà êàïðåìîíò âóëèö³ Äàíèëà 
Íå÷àÿ ó 2019–2021 ðîêàõ. Çà äàíè-
ìè ProZorro, îíîâëåííÿ ãîëîâíî¿ 
ìàã³ñòðàë³ Ñòàðîãî Ì³ñòà êîøòó-
âàëî ìàéæå 120 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

Êàòîê íàëåæèòü ô³ðì³ 
«Øëÿõáóä». Ìàéæå 
çà 120 ìëí ãðí âîíè 
çðîáèëè êàïðåìîíò 
âóëèö³ Íå÷àÿ ó 2019–
2021 ðîêàõ

На кільцеву розв’язку поставили нефункціонуюче 
12-тонне авто. Його пофарбували у кольори бренду міста та 
нанесли вінницький герб

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Ó áóäèíêó, äå ðàí³øå áóëî ðîç-
òàøîâàíå îáëàñíå ðàä³î, ñòâîðÿòü 
«Ìóçåé Â³ííèö³». Ð³øåííÿ ïðî 
ñòâîðåííÿ íîâîãî çàêëàäó ï³äòðè-
ìàëè äåïóòàòè íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè 
26 ëèñòîïàäà.

Ìóçåé ðîçì³ñòèòüñÿ â ³ñòîðè÷-
í³é áóä³âë³ — ñàäèá³ Áîðóõà Ëüâî-
âè÷à, ùî çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ïåò-
ëþðè, 15 À (êîëèøíÿ ×êàëîâà).

Â³äòàê, «Öåíòð ³ñòîð³¿ Â³ííè-
ö³» ïåðåòâîðþºòüñÿ íà «Ìóçåé 
Â³ííèö³». Ïðî öå ïîâ³äîìèëà 
êîìàíäà êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà, ÿêó î÷îëþº ³ñòîðèê Îëåê-
ñàíäð Ôåäîðèøåí.

«Ùå ç ìîìåíòó çàñíóâàííÿ 
Öåíòðó â ëþòîìó 2017 ðîêó íà-
øèì ïð³îðèòåòíèì çàâäàííÿì 
áóëî ñòâîðåííÿ Ìóçåþ Â³ííè-
ö³, — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³. — 
Çà ðîêè ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó ³ñ-
òîð³¿ Â³ííèö³ áóëî íàêîïè÷åíî 

âèñòàâêîâèé, êóëüòóðíî-ïðî-
ñâ³òíèöüêèé, ³íôîðìàö³éíèé 
òà êîìóí³êàòèâíèé äîñâ³ä, 
ñôîðìîâàíî îñíîâó äëÿ ôîíä³â 
ìàéáóòíüîãî ìóçåþ, íàëàãîäæå-
íî çâ’ÿçîê ç àóäèòîð³ºþ ³ ïàðò-
íåðàìè ó ì³ñò³, êðà¿í³ òà çà ¿¿ 
ìåæàìè».

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ òà âñ³õ ï³äãîòîâ÷èõ ìî-
ìåíò³â, çàêëàä ïî÷íå ïðàöþâàòè 
ó ñ³÷í³ 2022 ðîêó. Àëå òóò º îäèí 
âàæëèâèé ìîìåíò: äî ÷àñó çàâåð-

øåííÿ ðåñòàâðàö³¿ òà ñòâîðåííÿ 
åêñïîçèö³¿ ìóçåé áóäå çà÷èíåíèé 
äëÿ â³äâ³äóâà÷³â.

«Çàðàç ñòî¿òü çàâäàííÿ ðîç-
ðîáèòè ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ 
ùîäî ðåñòàâðàö³¿ ïðèì³ùåííÿ. 
Äàë³ ïîòð³áíî ïðàöþâàòè íàä 
åêñïîçèö³ºþ. Ìóçåé ñòàíå ùå îä-
í³ºþ âàãîìîþ çàÿâêîþ íà ñòâåð-
äæåííÿ Â³ííèö³ ÿê öåíòðó ì³ñü-
êî¿ êóëüòóðè öåíòðàëüíî¿ Óêðà¿-
íè, äèíàì³÷íîãî, «ïóëüñóþ÷îãî» 
ì³ñòà», — äîäàëè ó ïðåññëóæá³ 

Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
Ðàçîì ç íîâèì ÊÏ «Ìóçåé 

Â³ííèö³», â³ííèöüêà ìåð³ÿ ïëà-
íóº ñòâîðèòè «Îô³ñ òóðèçìó 
Â³ííèö³». Öå êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî íàäàâàòèìå ïîñëóãè 
â ìàéáóòíüîìó Òóðèñòè÷íîìó 
õàá³, ÿêèé çàðàç ðåêîíñòðóþþòü 
íà Ñîáîðí³é, 89. «Îô³ñ òóðèç-
ìó Â³ííèö³» êîîðäèíóâàòèìå 
çàõîäè, âèñòàâêîâ³ ïðîåêòè òà 
àòðàêö³¿, âêëþ÷åí³ äî ïðîãðàì 
ïåðåáóâàííÿ òóðèñò³â.

У міста буде «Музей Вінниці». 
Де і коли заклад почне працювати?
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На брифінгу 30 листопада міністр охо-
рони здоров’я Віктор Ляшко повідомив 
про зміни правил карантину в «жовтій» 
зоні. З 6 грудня вони суттєво посилилися і 
не сильно відрізнятимуться від «червоно-
го» рівня обмежень. Зокрема, заборонено:
Робота закладів освіти, у яких вакцино-
вано щонайменше однією дозою менше 
ніж 100% працівників;
Масові заходи;
Робота кінотеатрів, театрів та інших за-
кладів культури;
Робота закладів громадського харчування, 
крім замовлень на винесення та доставки;

Робота спортзалів, басейнів;
Діяльність об’єктів з розміщення (ви-
няток — готелі, санаторії та соціальні за-
клади);
Міжобласні та міжнародні перевезення.
Ці обмеження не діятимуть, якщо є серти-
фікат про хоча б одне щеплення від коро-
навірусу, або негативний тест на COVID-19 
у всіх співробітників, відвідувачів/клієнтів 
закладів чи заходів.
Також варто зазначити, що термін дії «жов-
того» сертифікату про вакцинацію однією 
дозою з 6 грудня скоротиться до 30 днів 
(раніше було 120 днів).

Змінили правила карантину в «жовтій» зоні
Указ МОЗ України набуде чинності з 9 груд-
ня 2021 року. За ним, крім педагогів і пра-
цівників центральних і місцевих органів 
влади, вакцину від коронавірусу повинні 
отримати працівники:
установ, що надають соціальні послуги, 
установ соцзахисту дітей, реабілітаційних 
установ;
підприємств, установ та організацій, що 
належать до сфери управління централь-
них органів виконавчої влади;
 підприємств, установ та організацій, 
включених до переліку об’єктів державної 
власності, що мають стратегічне значення 

для економіки та безпеки держави.
Щодо останнього пункту, то «стратегічни-
ми» у Вінницькій області визнані:
Казенне науково-виробниче об’єднання 
«Форт» МВС України»;
ДП «Вінницятрансприлад»;
ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобе-
тону».
Тобто, якщо співробітники цих та інших 
підприємств, не нададуть сертифікат про 
вакцинацію вони будуть відсторонені від 
роботи без збереження зарплати. Звіль-
няти заборонено. Відновлення на посаді 
можливо тільки при наявності щеплення. 

Кому ще обов’язково вакцинуватися

Пенсії

Дитячі виплати

Карантин

ГОЛОВНІ ЗМІНИ

çàñëóãè, äåðæàâíà àäðåñíà äîïî-
ìîãà òîùî.

«ВОВИНА ТИСЯЧА»
Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé îãîëî-

ñèâ, ùî ç 19 ãðóäíÿ 2021 ðîêó âñ³ 
ãðîìàäÿíè, ÿê³ ïðîéøëè ïîâíèé 

êóðñ âàêöèíàö³¿, çìîæóòü îòðè-
ìàòè 1 òèñÿ÷ó ãðèâåíü. Ãðîø³ ö³ 
áóäóòü â³ðòóàëüíèìè, ó äîäàòêó 
«Ä³ÿ». Âèòðàòèòè ¿õ ìîæíà òàê:

Íà ïîäîðîæ³ â ìåæàõ êðà¿íè;
Ïðè â³äâ³äóâàíí³ òðåíàæåðíèõ 

çàë³â, ô³òíåñ-êëóá³â àáî áàñåéí³â;

Äëÿ ïîêóïêè êâèòêà íà ðîç-
âàæàëüíèé çàõ³ä.

Ëþäè, ÿê³ íå êîðèñòóþòüñÿ 
äîäàòêîì, ìîæóòü ðîçðàõîâóâà-
òè íà àëüòåðíàòèâíèé âàð³àíò 
âèêîðèñòàííÿ êîøò³â, àëå âæå 
ó 2022 ðîö³.

ВАЛЕРІЙ 
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Â  Ó ê ð à ¿ í ³ 
íà 500 ãðí çð³ñ 
ðîçì³ð ì³í³ìàëü-

íî¿ çàðïëàòè. Òåïåð âîíà ñòà-
íîâèòü 6 òèñÿ÷ 500 ãðèâåíü. 
Ï³äâèùåííÿ öüîãî ïîêàçíèêà 
âïëèíóëî, çîêðåìà, íà ïîäàòêè 
äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â.

Ç 1 ãðóäíÿ ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð 
ºäèíîãî ñîöâíåñêó íà ì³ñÿöü ³ç 
çàðïëàòè ïðàö³âíèê³â òà äîõîä³â 
ÔÎÏ (çà ñåáå) òåïåð äîð³âíþº 
1 òèñÿ÷à 430 ãðèâåíü. Ðàí³-
øå áóëî 1 òèñÿ÷à 320 ãðèâåíü. 
Ìàêñèìàëüíèé îáñÿã ªÑÂ çð³ñ ç 
19 òèñÿ÷ 800 ãðèâåíü äî 21 òèñÿ÷³ 
450 ãðèâåíü.

АЛІМЕНТИ ТА ІНШІ ВИПЛАТИ
Çð³ñ ç 1 ãðóäíÿ ³ ïðîæèòêî-

âèé ì³í³ìóì: 2 òèñÿ÷³ 393 ãðèâí³ 
íà îäíó ëþäèíó â ì³ñÿöü. À öå 
ïîòÿãíóëî çà ñîáîþ çá³ëüøåí-
íÿ ³íøèõ ïîêàçíèê³â. Çîêðåìà, 
çðîñëà ìàêñèìàëüíà ñóìà äîïî-
ìîãè ïî áåçðîá³òòþ — 9 òèñÿ÷ 
924 ãðèâí³. Ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð 
äîïîìîãè çàëèøèâñÿ áåç çì³í.

À îò ì³í³ìàëüíà ñóìà àë³ìåí-
ò³â òåïåð ñêëàäàº 1050 ãðèâåíü 
(íà ä³òåé äî 6 ðîê³â) ³ 1309 ãðè-
âåíü (íà ä³òåé 6–18 ðîê³â).

Ò³ ëþäè, ÿê³ º îï³êóíàìè àáî 
ï³êëóâàëüíèêàìè ä³òåé äî 6 ðî-
ê³â, ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè 
íà 5 òèñÿ÷ 250 ãðèâåíü, à äëÿ 
ä³òåé â³êîì â³ä 6 äî 18 ðîê³â — 

6 òèñÿ÷ 545 ãðèâåíü. Íà ä³òåé, ÿê³ 
ìàþòü ³íâàë³äí³ñòü, ðîçì³ð äîïî-
ìîãè âèùèé: 7 òèñÿ÷ 350 ãðèâåíü, 
ÿêùî äèòèíà ìîëîäøà 6 ðîê³â, ³ 
9 òèñÿ÷ 163 ãðèâí³, ÿêùî ¿é â³ä 
6 äî 18 ðîê³â.

Ãðîøîâèé åêâ³âàëåíò «Ïàêóí-
êà ìàëþêà» ñòàíîâèòü íå ìåíøå 
òðüîõ ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â: ç 
1 ãðóäíÿ öÿ ñóìà çðîñëà äî 6 òè-
ñÿ÷ 300 ãðèâåíü. ßê ³ ðàí³øå, 
«Ïàêóíîê ìàëþêà» ìîæíà îòðè-
ìàòè ðå÷àìè àáî ãðîøèìà.

ПЕНСІЇ
Çðîñòàííÿ ïðîæèòêîâîãî ì³í³-

ìóìó ïîòÿãíóëî çà ñîáîþ ïåíñ³¿. 
Â Ïåíñ³éíîìó ôîíä³ Óêðà¿íè ïî-
â³äîìëÿþòü, ùî çðîáèëè àâòî-
ìàòè÷íèé ïåðåðàõóíîê âèïëàò.

Â³äòàê, ì³í³ìàëüíà ïåíñ³ÿ 
çà â³êîì òåïåð ñêëàäàº 1 òèñÿ÷à 
934 ãðèâí³. Ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð 
ïåíñ³¿ çà â³êîì äëÿ íåïðàöþþ-
÷èõ ïåíñ³îíåð³â, ÿê³ äîñÿãëè â³êó 
65 ðîê³â òà ìàþòü ñòðàõîâèé ñòàæ 
(÷îëîâ³êè — 35 ðîê³â, æ³íêè — 
30 ðîê³â) çá³ëüøèâñÿ ç 2 òèñÿ÷ 
400 äî 2 òèñÿ÷ 600 ãðèâåíü.

Çðîñëè òàêîæ äîïëàòà çà ïî-
íàäíîðìîâèé ñòàæ, íàäáàâêè, 
ï³äâèùåííÿ, ïåíñ³ÿ çà îñîáëèâ³ 

ЗАРПЛАТИ, ПЕНСІЇ, ПРАВИЛА. 
ЩО ЗМІНИТЬСЯ ДЛЯ НАС У ГРУДНІ
Новації  Перший місяць зими багатий 
на зміни. З 1 грудня зросла мінімальна 
зарплата та прожитковий мінімум. Це 
потягнуло за собою збільшення податків 
і соцвиплат. До того ж дещо змінили 
правила карантину й розширили перелік 
професій, де обов’язкова вакцинація від 
коронавірусу

Ãðîøîâèé åêâ³âàëåíò 
«Ïàêóíêà ìàëþêà» òåïåð 
ñêëàäàº 6300 ãðèâåíü. 
ßê ³ ðàí³øå, äîïîìîãó 
ìîæíà îòðèìàòè 
ðå÷àìè àáî ãðîøèìà

30 днів діятиме «жовтий» сертифікат
з 9 грудня розширюють перелік професій, де потрібна обов’язкова вакцинація

6 500
грн

1 050
грн

1 430
грн

1 309
грн

2 393
грн

6 300
грн

Мінімальна 
зарплата

Мінімальні аліменти 
на дітей до 6 років

Мінімальні аліменти 
на дітей 6–18 років

Мінімальний 
ЄСВ

Прожитковий 
мінімум

Виплатять грошима 
«Пакунок малюка»

1 934
грн

2 600
грн

Мінімальна пенсія за віком
Мінімальна пенсія за наявності повного 
страхового стажу
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ДІАНА МОРОЗ, ВОЛОНТЕРКА

Милосердя не вимірюється об'ємами. Важливо вчасно 
простягнути руку допомоги нужденному, сказати добре 
слово, викликати посмішку на обличчі. Світ, в якому ми 
живемо, — створений нашими руками, кожним з нас!

ПРЕССЛУЖБА
АТ «ВІННИЦЯГАЗ» 

Õî÷åø ïðàöþâàòè 
íà íîâîìó ñó÷àñíîìó çà-

âîä³ RGC Production ó Â³ííèö³ ç³ 
ñòàá³ëüíèì ã³äíèì çàðîá³òêîì òà 
ñîöïàêåòîì?

Âàêàíòí³ ïîñàäè: ³íæåíåð-òåõíî-
ëîã, çâàðíèê, ãîëîâíèé çâàðíèê, 
ìàéñòåð, ³íæåíåð-êîíñòðóêòîð, 
ñëþñàð ç ìåõàíîñêëàäàëüíèõ ðîá³ò, 

ñëþñàð-ñàíòåõí³ê, îïåðàòîð óñòà-
íîâîê ï³ñêîñòðóìèííîãî î÷èùåí-
íÿ, ìàëÿð, ñâåðäëóâàëüíèê, òîêàð, 
ôðåçåðóâàëüíèê, âàíòàæíèê.

Çâåðòàéòåñü ó â³ää³ë êàäð³â 
ÀÒ «Â³ííèöÿãàç»: ì. Â³ííèöÿ, 

ïðîâ. Ê. Øèðîöüêîãî, 24. 
Äîâ³äêè çà òåë. 0432 68–87–50, 
096–962–37–81. Ðåçþìå ìîæíà 

íàäñèëàòè íà å-mail 
Anastasiia.Maior@vngas.com.ua.

Завод RGC Production у Вінниці запрошує на роботу
БЛОГ

503848

503495
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ТОВ «Вінницягаз Збут» пропонує бізнесу зафіксувати 
ціну на електроенергію у першому кварталі 2022 року
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АНДРІЙ РИБАЧОК, ЕКОАКТИВІСТ, МАНДРІВНИК

Щиро вітаю усіх наших 
військовиків-захисників!
Міцного здоров'я вам, удачі та хай 
бережуть вас усі вищі сили!)

ПРЕССЛУЖБА

ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

Ïîñòà÷àëüíèê åíåðãîðåñóðñ³â ÒÎÂ 
«Â³ííèöÿãàç Çáóò» ïðîïîíóº êîìïàí³ÿì 
êàòåãîð³¿ ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó 
óêëàñòè äîãîâ³ð ïîñòà÷àííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ 
íà ïåðøèé êâàðòàë 2022 ð. çà òàðèôîì 
«Ô³êñîâàíèé».

Òàêèì ÷èíîì êë³ºíòè êîìïàí³¿ ìîæóòü 
çàõèñòèòè ñåáå â³ä êîëèâàííÿ ö³í íà ãóð-
òîâèõ ðèíêàõ åëåêòðîåíåðã³¿ ïðîòÿãîì íàé-
õîëîäí³øî¿ ïîðè ðîêó, ³ ïðîâåñòè ñâÿòà, 
íå òóðáóþ÷èñü, ÿêîþ áóäå ï³ñëÿ ¿õ çàê³í-
÷åííÿ ö³íà åëåêòðîåíåðã³¿. Äî ê³íöÿ áåðåç-
íÿ âîíà äëÿ íèõ çàëèøèòüñÿ íåçì³ííîþ.

Ïðîïîçèö³ÿ ä³º äëÿ ñïîæèâà÷³â ãðóïè Á 
(áåç çàñîá³â ïîãîäèííîãî îáë³êó åëåêòðî-
åíåðã³¿) íà òåðèòîð³¿ îá’ºäíàíî¿ åíåðãî-

ñèñòåìè (ÎÅÑ) Óêðà¿íè.
Ïåðåâàãîþ äàíîãî òàðèôó º çðó÷í³ñòü 

ïëàíóâàííÿ îáñÿãó âèòðàò íà åëåêòðîåíåð-
ã³þ â óìîâàõ ñóòòºâîãî êîëèâàííÿ ö³íè 
íà ðèíêó íà äîáó íàïåðåä (ÐÄÍ). Çîêðåìà, 
çà äàíèìè Îïåðàòîðà ðèíêó, ñåðåäíüî-
çâàæåíà ö³íà íà ÐÄÍ îñòàíí³ äâà ì³ñÿö³ 
ñóòòºâî çðîñòàëà: ó æîâòí³ — íà 25% ó ïî-
ð³âíÿíí³ ç âåðåñíåì, ó ëèñòîïàä³ — íà 22% 
ó ïîð³âíÿíí³ ç æîâòíåì.

Íèçêà êë³ºíò³â, ÿê³ óêëàëè äîãîâîðè 
íà ïîñòà÷àííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ çà òàðèôîì 
«Ô³êñîâàíèé» ç ëèïíÿ òà ç æîâòíÿ 2021 ð., 
âæå âñòèãëè îö³íèòè éîãî ïåðåâàãè.

Óêëàñòè äîãîâ³ð çà òàðèôîì «Ô³êñîâà-
íèé» êë³ºíòè ìîæóòü äî 10 ãðóäíÿ 2021 ð. 
Êë³ºíò ìîæå îáðàòè íàéá³ëüø çðó÷íèé äëÿ 
íüîãî ñïîñ³á îïëàòè ç òðüîõ — ïåðåäïëàòà, 
ïîäåêàäíà îïëàòà àáî æ ï³ñëÿïëàòà.
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Здобули 
15 нагород 

×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ôð³-
ôàéòó ô³í³øóâàâ ó Êðåìåí-
÷óö³. Â³ííèöüê³ á³éö³ çäîáóëè 
âàãîì³ 15 íàãîðîä ð³çíîãî ãà-
òóíêó. ×åòâåðî â³ííè÷àí ñòàëè 
÷åìï³îíàìè.

Ñåðåä ÷îëîâ³ê³â ó âàãîâ³é êà-
òåãîð³¿ ïîíàä 89 êã ïåðåìîæöåì 
ñòàâ â³ííè÷àíèí ²ãîð Çàâåðà. 
Òàêîæ çîëîòî âèáîðîëè òóð-
á³â÷àíèí Âëàäèñëàâ Ïðèéìàê 
(êàòåãîð³ÿ 13-15 ðîê³â, âàãà 
äî 63 êã), âèõîâàíåöü êëóáó 
«Ïàòð³îò» Àíòîí Äðîçä (19-20 
ðîê³â, äî 57 êã) ³ ïðåäñòàâíèê 
êëóáó «Ñ³÷» Äìèòðî Ãóìåíþê 
(10-12 ðîê³â, äî 27 êã). 

Бронзовий 
призер

Â³ííè÷àíèí Ïåòðî Äàâèäåí-
êî âòðåòº çäîáóâ áðîíçîâó íà-
ãîðîäó íà ÷åìï³îíàòàõ ñâ³òó ç 
áîðîòüáè ñàìáî. Â³í âèêîíàâ 
íîðìàòèâ çàñëóæåíîãî ìàéñòðà 
ñïîðòó Óêðà¿íè.

Öüîãî ðîêó Ïåòðî òàêîæ 
âèãðàâ ×åìï³îíàò ªâðîïè ³ 
Êóáîê Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ç 
ðóêîïàøíîãî áîþ ñåðåä ñèëî-
âèõ ñòðóêòóð.

Обличчя 
Олімпіади

15-ð³÷íà â³ííè÷àíêà Ìàð³ÿ 
Ãíàòèê ñòàëà îáëè÷÷ÿì Ñïå-
ö³àëüíî¿ Îë³ìï³àäè, ùî ïðî-
éäå â Àâñòð³¿. Öå íàéá³ëüøà 
ó ñâ³ò³ ñïîðòèâíà îðãàí³çàö³ÿ 
äëÿ ä³òåé òà äîðîñëèõ ç ³íòå-
ëåêòóàëüíèìè òà ô³çè÷íèìè 
âàäàìè.

Íàãàäàºìî, íà ÷åìï³îíàò³ 
ñâ³òó ç òàíö³â Ñïåö³àëüíî¿ 
Îë³ìï³àäè-2021 â íîì³íàö³¿ 
«Âóëè÷í³ òàíö³» Ìàð³ÿ Ãíàòèê 
ïîñ³ëà òðåòº ì³ñöå.

КОРОТКОКОРОТКО

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Ôàõîâå æóð³, äî ñêëàäó ÿêîãî 
óâ³éøëè ³ìåíèò³ ôîòîæóðíàë³ñòè, 
â³äîì³ îë³ìï³éö³ òà ñïîðòèâí³ ôà-
õ³âö³, ï³äáèëî ï³äñóìêè þâ³ëåé-
íîãî Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó 
ñïîðòèâíî¿ ôîòîãðàô³¿. 

Ó íîì³íàö³¿ «ôîòîãðàôè-ïðî-
ôåñ³îíàëè» ïåðåì³ã Àíäð³é Àïà-
íàñåíêî (×åðí³ã³âñüêà îáëàñòü). 
Äðóãå ì³ñöå ïîñ³â Îëåêñàíäð Ëå-
ñ³ê (Îäåñüêà îáëàñòü), òðåòº — 
Ñåðã³é Ãîìîí (Â³ííèöÿ).

Ñåðåä ôîòîãðàô³â-àìàòîð³â 

êðàùîþ áóëà ªâãåí³ÿ Àíäð³ºâ-
ñüêà (Îäåñüêà îáëàñòü), ñåðåä 
ä³òåé — (äî 16 ðîê³â) — Ìàð³ÿ 
Áóðÿê (×åðí³ã³âñüêà îáëàñòü).

29-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí Ñåðã³é 
Ãîìîí öüîãî ðàçó ïðåäñòàâèâ 
íà êîíêóðñ ôîòîãðàô³þ íà òåìó 
âåëîñïîðòó. 

— ß — ôîòîãðàô ³ ãðàô³÷íèé 
äèçàéíåð, à òàêîæ áàñêåòáî-
ë³ñò-àìàòîð. ß ãîòîâèé ä³ëèòèñÿ 
³ ñï³ëêóâàòèñÿ ç ãðîìàäñüê³ñòþ 
ñâî¿ì áà÷åííÿì ñâ³òó ÷åðåç ñâî¿ 
ðîáîòè, — ðîçïîâ³äàº Ñåðã³é Ãî-
ìîí.

Став лауреатом Всеукраїнського 
спортивного фотоконкурсу

Випуск №42 (1193)
Двоваріантні двоходові задачі на кооперативний мат. У задачах такого типу 
починають ходити чорні і допомагають білим поставити собі мат.
 
Задача №2761-2764
М. Пархоменко (Вінниця) (Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №48 (1569) від 1 грудня 2021 року 

Задача№2760
Двоходова популярна задача-мініатюра. Якщо переставити чорного 
пішака з поля «h5» на при інших поля – кожного разу отримаємо нову 
задачу-мініатюру.

А) 1. Th4! Цугцванг; 1… Kpa3|a3  2. Th3|Tb4x;
B) п. h5g5 
1. Tg4! Цугцванг; 1...Kpa3|a3  2. Tg3|Tb4x;
C) п.h5f5 
1. Tf4! Цугцванг; 1… Kpa3|a3  2. Tf3|Tb4x;
D) п.h5e5
1. Te4! Цугцванг; 1...Kpa3|a3  2. Te3|Tb4x.

М. Пархоменко

Цю світлину Сергія Гомона на тему велоспорту високо 
оцінило журі. Фотограф вже в четвертий раз став лауреатом 
Всеукраїнського конкурсу спортивної фотографії!

Мар'яна Шевчук народилася 
22 травня 1996 року в Хмільнику, 
що на Вінниччині. Була вихованкою 
Вінницької обласної спортшколи 
«Колос».
Нині дівчина — студентка фа-
культету технологій виробництва 
і переробки продукції тваринни-
цтва Вінницького національного 

аграрного університету. Також 
представляє регіональне відді-
лення «Інваспорт».
Перші досягнення в Мар'яни були 
в 2015 році. Тоді вона взяла золото 
на чемпіонаті Європи. В 2016 році 
дівчина на паралімпіаді в Ріо-де-
Жанейро посіла четверте місце 
та виборола перше місце серед 

юніорів Кубка світу. В 2018 році 
хмільничанка стала чемпіонкою Єв-
ропи та світовою рекордсменкою. 
В 2019 році вона отримала титул 
найкращої пауерліфтерки світу.
Ліцензію на паралімпіаду в Токіо, де 
здобула першість, отримала в липні 
2019 року на чемпіонаті світу серед 
спортсменів з вадами опорно-ру-

хового апарату. Влітку 2021 року 
Шевчук встановила світовий ре-
корд, який тепер перевершила.
Як зазначають в регіональному 
центрі «Інваспорт», результати 
Мар'яни є вищими, ніж результати 
спортсменів без інвалідності. А ще 
вона є єдиною європейкою, яка до-
сягла таких висот у пауерліфтингу.

Результати Мар'яни вищі результатів спортсменів без інвалідності

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, 
RIA, (068)0060772

Â³ííè÷àíè âñòà-
íîâëþþòü ñâ³òî-
â³ ðåêîðäè, ³ ìè 
íå ìîæåìî íå ïè-

øàòèñÿ ¿õ ðåçóëüòàòàìè. Äíÿìè 
õì³ëüíè÷àíêà Ìàð'ÿíà Øåâ÷óê 
ñòàëà ïåðåìîæíèöåþ ÷åìï³îíàòó 
ñâ³òó ç ïàóåðë³ôòèíãó ñåðåä ïà-
ðàë³ìï³éö³â ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 
äî 55 êã. Ïðè öüîìó â Òá³ë³ñ³ 
âîíà ïîáèëà ñâ³é âëàñíèé ðåêîðä.

Ç ïåðøî¿ ñïðîáè ä³â÷èíà âçÿëà 
âàãó â 125 êã. Öåé ðåçóëüòàò ¿é âæå 
òîä³ â³äðàçó ïðèí³ñ ïåðøå ì³ñöå, 
àëå âîíà âèð³øèëà íå çóïèíÿòèñÿ 
íà äîñÿãíóòîìó. Íà äðóã³é ñïðîá³ 
¿é âäàëîñÿ âçÿòè âàãó â 128 êã, 
à íà òðåò³é — â 133,5 êã.

Òàêèì ÷èíîì Ìàð'ÿíà Øåâ-

÷óê ïåðåâåðøèëà âëàñíèé ñâ³-
òîâèé ðåêîðä íà 1,5 êã ³ ñòàëà 
äâîðàçîâîþ ÷åìï³îíêîþ ñâ³òó. 
Ñïîðòñìåíêà ç³çíàëàñÿ, ùî õî-
ò³ëà ïîáèòè ñâ³é ñâ³òîâèé ðåêîðä 
ùå íà Ïàðàë³ìï³àä³ 2020 ðîêó 
â Òîê³î.

— Ìè ïëàíóâàëè öå çðîáèòè 
íà Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ ó Òî-
ê³î, àëå íå çìîãëè, òîìó çðîáèëè 
öå òóò, — êàæå ñïîðòñìåíêà. — 
Öå äóæå âäàëèé ð³ê äëÿ ìåíå, ³ 
ÿ äóæå ùàñëèâà âñåðåäèí³, õî÷à 
öå ñêëàäíî çàðàç ïåðåäàòè ççîâí³.

Äðóãå ì³ñöå íà ïåðøîñò³ ñâ³òó 
â Ãðóç³¿ ïîñ³ëà òóð÷àíêà Áåñðà 
Äóìàí ³ç ðåçóëüòàòîì 121 êã, 
à áðîíçó çàâîþâàëà ðîñ³ÿíêà Òà-
ìàðà Ï³äïàëüíà, ï³äíÿâøè 120 êã.

Ìàð'ÿíà Øåâ÷óê, ÿêà ìîãëà á 
æèòè íà ñîö³àëüíó äîïîìîãó ç 
³íâàë³äíîñò³, ñüîãîäí³ òèòóëîâàíà 

«ІДЕАЛЬНА СПОРТСМЕНКА» 
ПОБИЛА СВІТОВИЙ РЕКОРД
Рекорди Вінниччини  Днями 
чемпіонка Паралімпіади в Токіо, уродженка 
Хмільника з Вінниччини, Мар'яна Шевчук 
виборола золоту медаль і встановила 
рекорд світу на чемпіонаті з пауерліфтингу 
в Тбілісі (Грузія). Розповідаємо, як дівчина 
потрапила в спорт і як їй вдається досягати 
таких результатів

ñïîðòñìåíêà ³ ðåêîðäñìåíêà ñâ³-
òó. Âîíà íàðîäèëàñÿ ç õîíäðîäè-
ñòðîô³ºþ — ñòàíîì, ùî âïëèâàº 
íà ðîçâèòîê õðÿùîâî¿ òêàíèíè.

Âèïàäêîâî îòðèìàâøè ïðîïî-
çèö³þ â³ä çàñëóæåíîãî òðåíåðà 
Óêðà¿íè ç ïàóåðë³ôòèíãó Îëåãà 
Ïàêóëè, ä³â÷èíà ñïðîáóâàòè ñåáå 
ó ïàóåðë³ôòèíãó, — ïîãîäèëàñÿ, 
³ öå çì³íèëî ¿¿ æèòòÿ.

— Ïîãîäèëàñÿ îäðàçó, áî äóæå 
õîò³ëà ïîòðàïèòè â ñïîðò, áà÷è-
ëà ñåáå ëèøå òàì, — ãîâîðèòü 
Ìàð'ÿíà. — Òðåíåð ìåí³ ñêàçàâ, 
òè ìàºø ñëóõàòèñÿ ìåíå, âèêî-
íóâàòè âêàç³âêè, ³ â ìàéáóòíüîìó 
âñå ó òåáå áóäå ãàðàçä.

Ðåæèì ó ñïîðòñìåíêè â³éñüêî-

âèé, âñå ïðîïèñàíî çà ãðàô³êîì, 
ï³âäíÿ íà òðåíóâàííÿõ. Äëÿ òðå-
íåðà Îëåãà Ïàêóëè Ìàð'ÿíà — 
íàéá³ëüøà ãîðä³ñòü, â ÿêó âêëàäàº 
âñ³ çóñèëëÿ. Ïåðåæèâàº çà ä³â÷è-
íó, ÿê çà âëàñíó äîíüêó. Êàæå, 
ìàº ïåðåâàãè ñåðåä ñïîðòñìåí³â 
çàâäÿêè çîñåðåäæåíîñò³.

— ¯é Áîã äàâ ðèñó õàðàêòåðó, 
ùî âîíà ïîâí³ñòþ àáñòðàãóºòüñÿ 
â³ä âñüîãî íà çìàãàííÿõ, — êàæå 
Ïàêóëà. — Âîíà ïåðåä âèñòóïîì 
íå õâèëþºòüñÿ, íå òðåìòèòü — 
ïðîñòî ÷³òêî âèêîíóº ñâîþ çà-
äà÷ó. ßê ñïîðòñìåíêà âîíà ³äå-
àëüíà. Õî÷ âîíà òåïåð äâîðàçîâà 
÷åìï³îíêà ñâ³òó, íà äîñÿãíóòîìó 
íå çóïèíÿºòüñÿ.

Мар'яна Шевчук та тренер Олег Пакула. Хоч дівчина тепер 
дворазова чемпіонка світу, на досягнутому не зупиняється
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ПРЕССЛУЖБА 
«УКРПОШТИ»

Íîâèíà ïðî òå, ùî Óêðïîøòà 
ïðîäîâæóº çàïóñêàòè ïåðåñóâí³ 
â³ää³ëåííÿ, íàðîáèëà áàãàòî ãà-
ëàñó ³, ÿê çàâæäè òðàïëÿºòüñÿ ç 
íîâîââåäåííÿìè, îáðîñëà ÷óòêà-
ìè ³ ì³ôàìè. Ùîá ðîç³áðàòèñÿ, 
ùî ïðàâäà, à ùî í³, ³ ÿê áóäå 
â³äòåïåð ïðàöþâàòè ïîøòà, ìè 
äîñë³äèëè 5 íàéá³ëüøèõ ì³ô³â 
ïðî «ïîøòó íà êîëåñàõ».

Ì³ô 1. Â³ää³ëåííÿ çàêðèþòüñÿ 
³ Óêðïîøòà ïåðåñòàíå ïðàöþâàòè

Óêðïîøòà íå ìîæå ïðèïèíè-
òè ðîáîòó, ÿêùî â íàñåëåíîìó 
ïóíêò³ ìåøêàº õî÷à á îäíà 
ëþäèíà. Öåé îáîâ’ÿçîê íàö³î-
íàëüíîãî ïîøòîâîãî îïåðàòîðà 
çàêð³ïëåíî çàêîíîäàâ÷î, òîìó 
âñ³ õâèëþâàííÿ, ùî Óêðïîøòà 
ïðîñòî ïðèïèíèòü íàäàâàòè ïî-
ñëóãè — ìàðí³. Â Õàðê³âñüê³é 
äèðåêö³¿ Óêðïîøòè íàì ïîÿñ-
íèëè, ùî æ áóäå ç â³ää³ëåííÿìè 
â ñåë³.

«Ó âñ³õ ñåëàõ Õàðê³âùèíè, 
äå ïðîæèâàº á³ëüøå 1,2 òèñ. 
îñ³á, çàëèøàþòüñÿ ñòàö³îíàðí³ 
â³ää³ëåííÿ ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó, 
ïåðåâàæíó á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ âæå 
àâòîìàòèçîâàíî. Íàéáëèæ÷èì 
÷àñîì áóäå àâòîìàòèçîâàíî ùå 
40 ñ³ëüñüêèõ â³ää³ëåíü, ùîá 
êë³ºíòè ìîãëè êð³ì ïîøòîâèõ, 
îòðèìóâàòè ùå é ô³íàíñîâ³ ïî-
ñëóãè. À îò ó ñåëàõ, äå ïðîæè-
âàº ìåíøå 1,2 òèñ. îñ³á, áóäóòü 
ïðàöþâàòè ïåðåñóâí³ â³ää³ëåííÿ. 
Íà Õàðê³âùèí³ òàêèõ 1449 ñ³ë, 
â ÿêèõ áóäóòü ïðàöþâàòè 117 
«ïîøò íà êîëåñàõ». 1–2 ðàçè 
íà òèæäåíü, çàëåæíî â³ä ÷è-
ñåëüíîñò³ íàñåëåííÿ, â ñåëî 
ïðè¿æäæàòèìå ñïåö³àëüíå àâòî 
Óêðïîøòè. Âîíî îáëàäíàíå 

òàêèì ÷èíîì, ùîá ìîæíà áóëî 
äîñòàâëÿòè ïîñèëêè, ðîçâîçè-
òè ïåð³îäèêó, ïåíñ³¿, ïðîäàâà-
òè òîâàðè ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³. 
Òàêîæ ó êîæí³é ìàøèí³ áóäå 
òåðì³íàë 3 â 1, ùîá ìîæíà áóëî 
ïðèéìàòè êàðòêè äî îïëàòè àáî 
çí³ìàòè ãîò³âêó ç êàðòîê, ÿêùî 
âèíèêíå òàêà ïîòðåáà. Òàêèì 
÷èíîì, ïåðåë³ê ïîñëóã, ÿê³ íàäàº 
Óêðïîøòà, íå ò³ëüêè íå ñêîðî-
òèòüñÿ, à ùå é ðîçøèðèòüñÿ. 
À ñàìà ïîøòà ÿê ïðàöþâàëà, òàê 
³ áóäå ïðàöþâàòè», — ïîÿñíèëè 
â Óêðïîøò³.

Øòàò ïåðåñóâíîãî â³ää³ëåííÿ 
ñêëàäàòèìåòüñÿ ç âîä³ÿ, íà÷àëü-
íèêà â³ää³ëåííÿ ³ ëèñòîíîø³. 
Ïîêè ëèñòîíîøà ³ âîä³é ðîç-
âîçèòèìóòü ïîñèëêè ³ ïåíñ³¿, 
íà÷àëüíèê â³ää³ëåííÿ çàëèøàòè-
ìåòüñÿ ó òî÷ö³ îáñëóãîâóâàííÿ. 
Öå áóäå àáî ïðèì³ùåííÿ â³ää³-
ëåííÿ Óêðïîøòè, àáî ÿêåñü ³íøå 
ïðèì³ùåííÿ, íàäàíå ñ³ëüðàäîþ. 
Â òî÷ö³ ïðèñóòíîñò³ ìîæíà òàê 
ñàìî îòðèìàòè âñ³ ò³ æ ïîñëóãè, 
ùî ³ ó ïåðåñóâíîìó â³ää³ëåíí³. 
Òîáòî, ÿêùî ëþäèí³ ïîòð³áíî 
â³äïðàâèòè ïîñèëêó, öå ìîæíà 
çðîáèòè ÿê ó òî÷ö³ îáñëóãîâó-
âàííÿ, òàê ³ â³ääàòè ïîñèëêó 
ëèñòîíîø³, ÿêà íà àâòî áóäå 
îá’¿æäæàòè ñåëî.

Ì³ô 2. ×åðåç íîâ³ ãðàô³êè ïåí-
ñ³þ íå áóäóòü äîñòàâëÿòè â÷àñíî

Ñ³ëüñüê³ â³ää³ëåííÿ ³ çàðàç 
íå ïðàöþþòü 6 äí³â íà òèæäåíü. 
ßê ïðàâèëî, âîíè ïðàöþþòü 
2–3 äí³ íà òèæäåíü. Äëÿ ÷àñ-
òèíè íàñåëåíèõ ïóíêò³â ç ïåðå-
õîäîì â³ä ñòàö³îíàðíèõ â³ää³-
ëåíü íà ïåðåñóâí³ ãðàô³ê ìîæå 
âçàãàë³ íå çì³íèòèñÿ. Íàâ³òü 
ÿêùî ãðàô³êè çì³íÿòüñÿ, âîíè 
áóäóòü ñêëàäåí³ òàêèì ÷èíîì, 
ùîá ëèñòîíîøà âñòèãàëà îáñëó-
ãîâóâàòè âñ³õ ìåøêàíö³â, â òîìó 

÷èñë³ ³ â÷àñíî äîñòàâëÿòè ïåí-
ñ³¿. ßêùî ãîâîðèòè îêðåìî ïðî 
äîñòàâêó ñîö³àëüíèõ âèïëàò ³ 
ïåíñ³é, òî Óêðïîøòà — ïåðøà, 
õòî çàö³êàâëåíèé äîñòàâëÿòè ¿õ 
â÷àñíî. Ñïðàâà â òîìó, ùî ïî-
øòîâèé îïåðàòîð â³ä÷èòóºòüñÿ 
çà äîñòàâêó êîæíî¿ ïåíñ³¿. ² 
ÿêùî ç ÿêî¿ñü ïðè÷èíè ãðîø³ 
íå áóëè äîñòàâëåí³, ïîøòà ìàº 
¿õ ïîâåðíóòè íàçàä íà ðàõóíîê 
Ïåíñ³éíîãî ôîíäó.

Âïðîâàäæåííÿ ïåðåñóâ-
íèõ íà ãðàô³ê äîñòàâêè ïåí-
ñ³é íå âïëèíå. Àëå öå ñóòòºâî 
âïëèíå íà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ 
áåçïåêè ³ ïåðñîíàëó, ³ êîøò³â, 
à òàêîæ çàáåçïå÷èòü êîìïëåêñíå

îáñëóãîâóâàííÿ ïåíñ³îíåð³â: 
ïðè îòðèìàíí³ ïåíñ³é ìîæíà 
áóäå îäðàçó ñïëàòèòè ðàõóíêè 
çà ñïîæèò³ ïîñëóãè, ïðèäáàòè 
òîâàð, îôîðìèòè ïåðåäïëàòó 
òîùî

Ì³ô 3. Ç ïåðåõîäîì íà íîâèé 
ôîðìàò ïîøòà ïåðåñòàíå äîñòàâ-
ëÿòè ãàçåòè ³ æóðíàëè

Îôîðìëåííÿ ïåðåäïëàòè ³ 
äîñòàâêà ïåð³îäèêè — òàêà æ 
ïîñëóãà Óêðïîøòè, ÿê ³ ðåøòà 
³íøèõ ïîñëóã. Óêðïîøòà ³ íà-
äàë³ áóäå äîñòàâëÿòè ãàçåòè òà 
æóðíàëè. Îôîðìèòè ïåðåäïëàòó 
ìîæíà áóäå ÿê ó òî÷ö³ îáñëó-
ãîâóâàííÿ, òàê ³ ó ëèñòîíîø. 
Ïðèäáàòè ïðåñó áåç ïåðåäïëà-
òè ìîæíà áóäå ó ïåðåñóâíîìó 
â³ää³ëåíí³.

À ùî ðîáèòè ç äîñòàâêîþ òèæ-
íåâèê³â, ÿêùî âèõ³ä íîìåðà ³ 
ãðàô³ê ïåðåñóâíîãî íå ñï³âïàäà-
þòü? Êîëè çàïóñêàþòüñÿ ïåðå-
ñóâí³ â³ää³ëåííÿ, ïåðø³ ê³ëüêà 
òèæí³â àâòî ¿çäèòü çà ïëàâàþ-
÷èì ãðàô³êîì, ùîá ïðîòåñòó-
âàòè ðîáîòó ³ ñòâîðèòè ïîñò³é-
íèé ãðàô³ê. ßê ïîêàçóº äîñâ³ä 
Óêðïîøòè ó ³íøèõ îáëàñòÿõ, äå 

ïåðåñóâí³ â³ää³ëåííÿ âæå çàïóñ-
òèëèñÿ, øâèäêî âäàºòüñÿ çíàéòè 
çðó÷íèé ðåæèì, ÿêèé äîçâîëÿ-
òèìå â÷àñíî ðîçâîçèòè ³ ïåíñ³¿, 
³ ïåð³îäè÷í³ âèäàííÿ, ³ íàäàâàòè 
³íø³ ïîñëóãè.

Ñàìå çàðàç ó ðîçïàë³ ïåðåä-
ïëàòíà êàìïàí³ÿ íà 2022 ð³ê. 
Ïðèéìàííÿ ïåðåäïëàòè ïðî-
âîäèòüñÿ âñ³ìà ïîøòîâèìè 
â³ää³ëåííÿìè òà ëèñòîíîøàìè. 
Óêðïîøòà ï³äãîòóâàëà äëÿ ïå-
ðåäïëàòíèê³â áàãàòî ïîäàðóíê³â. 
Êîæåí, õòî ïåðåäïëàòèâ õî÷à á 
îäíå âèäàííÿ, àâòîìàòè÷íî ñòàº 
ó÷àñíèêîì àêö³¿ «ß ëþáëþ ïå-
ðåäïëàòó» òà îòðèìóº ìîæëè-
â³ñòü âçÿòè ó÷àñòü ó ðîç³ãðàø³, 
à òàêîæ ïîçìàãàòèñÿ çà ãîëî-
âíèé ïîäàðóíîê — ïðàëüíó 
ìàøèíó «Samsung», íàä³ñëàâ-
øè êâèòàíö³¿ òà àáîíåìåíò 
ïðî îôîðìëåíó ïåðåäïëàòó. 
Ïîäðîáèö³ àêö³¿ ìîæíà ä³çíà-
òèñÿ ó ëèñòîíîø³ àáî ó ïîøòî-
âîìó â³ää³ëåíí³ (ïåðåñóâíîìó 
àáî ùå ñòàö³îíàðíîìó), à òàêîæ 
íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Óêðïîøòè 
ó ðîçä³ë³ «Àêö³¿».

ßê áà÷èòå, Óêðïîøòà ö³íóº 
êîæíîãî ïåðåäïëàòíèêà ³ ðîáèòü 
âñå ìîæëèâå äëÿ ðîçâèòêó ïî-
ñëóãè ç ïåðåäïëàòè ïåð³îäè÷íèõ 
âèäàíü.

Ì³ô 4. Òàê ÿê ïîøòó òåïåð 
äîñòàâëÿòèìóòü àâò³âêîþ, ÷åðåç 
ö³íè íà ïàëèâî çðîñòå âàðò³ñòü 
ïîøòîâèõ ïîñëóã

Óêðïîøòà, ÿê ³ ³íø³ îðãàí³çà-
ö³¿, ÷àñ â³ä ÷àñó ïåðåãëÿäàº òà-
ðèôè íà ñâî¿ ïîñëóãè. Ïåðåãëÿä 
ö³í ïîâ’ÿçàíèé ç ³íôëÿö³ºþ, ç 
ï³äâèùåííÿì çàðîá³òíî¿ ïëàòè 
òîùî. Àëå â³í òî÷íî íå áóäå 
ïîâ’ÿçàíèé ç³ çì³íîþ ôîðìàòó 
ðîáîòè ïîøòè. Ïî-ïåðøå, ö³íè 
íà ïîñëóãè Óêðïîøòè îäíàêîâ³ 
äëÿ âñ³õ â³ää³ëåíü ïî âñ³é òå-

ðèòîð³¿ êðà¿íè, íåçàëåæíî â³ä 
òîãî, ÿê³ â³ää³ëåííÿ — ïåðåñóâí³ 
÷è ñòàö³îíàðí³ — òàì ôóíêö³-
îíóþòü. Ïî-äðóãå, çì³íà ôîð-
ìàòó ç³ ñòàö³îíàðíèõ â³ää³ëåíü 
íà ïåðåñóâí³ ÿêðàç ïîâ’ÿçàíà ç 
îïòèì³çàö³ºþ. Ê³ëüê³ñòü ïîñëóã, 
ÿê³ îïëà÷óþòü ìåøêàíö³ íåâå-
ëèêèõ ñ³ë, íå ïåðåêðèâàº âèòðàò 
Óêðïîøòè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèõ 
ïîñëóã â êëàñè÷íîìó ôîðìàò³. 
Ùîá íå ò³ëüêè çáåðåãòè ³ñíó-
þ÷³, àëå é çàïðîâàäèòè ñó÷àñí³ 
ïîñëóãè, ÿê³ áàçóþòüñÿ íà íî-
âèõ òåõíîëîã³ÿõ, áóëî âèð³øåíî 
â íåâåëèêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ 
çì³íèòè ôîðìàò ç³ ñòàö³îíàðíèõ 
íà ïåðåñóâí³. Áî óòðèìóâàòè 
îäíå ïåðåñóâíå â³ää³ëåííÿ, ÿêå 
áóäå îáñëóãîâóâàòè ê³ëüêà ñ³ë, 
âèã³äí³øå, í³æ óòðèìóâàòè ê³ëü-
êà ñòàö³îíàðíèõ â³ää³ëåíü.

Ì³ô 5. ²ç çàïóñêîì ïåðåñóâíèõ 
íà ïîøò³ íå ìîæíà áóäå ñïëàòèòè 
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè

Íàâïàêè, ³ç çàïóñêîì ïåðå-
ñóâíèõ â³ää³ëåíü îïëàòèòè êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè ìîæíà áóäå 
íå ëèøå ãîò³âêîþ, à ùå é êàðò-
êîþ, áî êîæíà áðèãàäà ìàòèìå 
àâòîíîìíèé òåðì³íàë äëÿ ïðè-
éîìó ïëàòåæ³â. Ñàìà æ ïîñëó-
ãà îïëàòè êîìóíàëüíèõ í³êóäè 
íå çíèêàº — âñ³, õòî ñïëà÷óâàâ 
êîìóíàëüí³ ÷åðåç Óêðïîøòó, ìî-
æóòü ³ äàë³ öå ðîáèòè. Ëèñòîíî-
øà òàê ñàìî çìîæå äîïîìîãòè 
ç îïëàòîþ — âîíà ³ ïðèíåñå 
ïëàò³æêè, ³ îôîðìèòü îïëàòó.

ßê áà÷èìî, ì³ôè âèÿâèëèñÿ 
ä³éñíî ì³ôàìè. Òàêà ëþäñüêà 
ïðèðîäà, ùî äî âñüîãî íîâîãî 
ìè ñòàâèìîñÿ ç ïåðåñòîðîãàìè. 
Ïðîòå â öüîìó âèïàäêó ä³éñíî 
äëÿ õâèëþâàíü íåìàº ïðè÷èí: 
ïîøòà â ñåëàõ ïðàöþâàòèìå, 
ïðîñòî â äåÿêèõ ñåëàõ âîíà áóäå 
òåïåð «íà êîëåñàõ».

5 міфів про пересувні відділення Укрпошти
БЛОГ
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА

Без них давно не було б 
України. Вітаю найкращих!
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МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Ì³í³ñòð îõîðîíè 
çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè 
Â³êòîð Ëÿøêî ïîâ³-
äîìèâ, ùî óêðà¿íö³ 

òàêè îòðèìàþòü áóñòåðíó, òðåòþ 
äîçó âàêöèíè. ̄ ¿ ïî÷íóòü ââîäèòè 
îð³ºíòîâíî â ñ³÷í³-ëþòîìó íà-
ñòóïíîãî ðîêó. Àëå çà óìîâè, ùî 
ÿê ì³í³ìóì ïîëîâèíà íàñåëåííÿ 
áóäå âàêöèíîâàíîþ. Çà ñëîâàìè 
Ëÿøêà, êðà¿íà ãîòîâà äî áóñòå-
ðà: íàðàç³ ìè íå ìàºìî äåô³öèòó 
âàêöèí, à ÌÎÇ óæå ï³äïèñàëî 
êîíòðàêòè íà ïîñòà÷àííÿ â íà-
ñòóïíîìó ðîö³.

«ßêùî óêðà¿íö³ ìàñîâî ï³ä-
óòü ³ çðîáëÿòü ïåðøå ùåïëåííÿ, 
ó íàñ áóäóòü ïåðøèì ùåïëåííÿì 
âàêöèíîâàí³ ïðèíàéìí³ 60% àáî 
äâîìà äîçàìè 50%, ÿ ÿê ì³í³ñòð 
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ îäðàçó óõâàëþ 
ð³øåííÿ ³ çàïóñòèìî áóñòåðíå 
âàêöèíóâàííÿ», — ðîçïîâ³â 
â ³íòåðâ'þ äëÿ BBC î÷³ëüíèê 
ÌÎÇ.

Óêðà¿íà íàðàç³ íàáëèæàºòüñÿ 
äî ïîçíà÷êè â 40% âàêöèíîâàíèõ 
áîäàé îäí³ºþ äîçîþ. Ïîçíà÷êó 
â 50% ñåðåä óêðà¿íñüêèõ ì³ñò ïå-
ðåòíóâ ëèøå Êè¿â, äå ùåïèëèñÿ 
54% ìåøêàíö³â.

Ó íàøîìó ì³ñò³, çà ñëîâàìè äè-
ðåêòîðà äåïàðòàìåíòó îõîðîíè 
çäîðîâ'ÿ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
Îëåêñàíäðà Øèøà, âàêöèíîâà-

íî 37% æèòåë³â. Öå òð³øêè á³ëü-
øå, í³æ 111 òèñÿ÷ ìåøêàíö³â. 
Çà ñëîâàìè î÷³ëüíèêà äåïàðòà-
ìåíòó, ïåðøî÷åðãîâèì çàâäàííÿì 
íà ñüîãîäí³ º âàêöèíàö³ÿ áîäàé 
îäí³ºþ äîçîþ ìàêñèìàëüíî¿ ê³ëü-
êîñò³ ëþäåé.

— Ìè çîñåðåäæåí³ íà ïðîäî-
âæåíí³ êàìïàí³¿ ç³ ùåïëåííÿ. 
Áóëî á äîáðå, ÿêáè â³ííè÷àíè 
â á³ëüø³é ê³ëüêîñò³ ïî÷àëè çâåð-
òàòèñÿ äî ïóíêò³â ìàñîâî¿ âàê-
öèíàö³¿. ßêùî öüîãî íå áóäå, 
òî êîìó òîä³ ââîäèòè áóñòåðíó 

äîçó? — ãîâîðèòü Øèø. — Ìè 
íå ïðîòè ðîáèòè òðåòþ äîçó òèì, 
êîìó öå ïîòð³áíî, àëå äëÿ öüîãî 
ùå íåìàº â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â.

Ë³êàð-³íôåêö³îí³ñò òà î÷³ëüíèê 
êë³í³÷íîãî Öåíòðó ³íôåêö³éíèõ 
õâîðîá ²ãîð Ìàòêîâñüêèé ðîç-
ïîâ³â, ùî âæå º ð³øåííÿ ³ìóíî-
ëîã³÷íî¿ êîì³ñ³¿ ïðè ÌÎÇ ïðî 
ìîæëèâå ââåäåííÿ áóñòåðíî¿ äîçè 
óêðà¿íöÿì. Â³í òàêîæ ãîâîðèòü, 
ùî äëÿ ñòàðòó ö³º¿ êàìïàí³¿ ïî-
òð³áåí ëèøå â³äïîâ³äíèé íàêàç ç 
ïðîô³ëüíîãî ì³í³ñòåðñòâà.

— Íîâ³ øòàìè â³ðóñó ç'ÿâ-
ëÿòèìóòüñÿ ùå äåñü 6–12 ì³ñÿö³â, 
ïîêè âñå íàñåëåííÿ Çåìë³ íå áóäå 
ùåïëåíèì íà ð³âí³ 70–80%, — 
ïîÿñíþº Ìàòêîâñüêèé. — Äóìàþ, 
ùî ïðîòîêîë âàêöèíàö³¿ ïðîòè 
êîâ³äó çà öåé ÷àñ ïåðåãëÿíóòü. 
Íàäàë³ â³í áóäå ñêëàäàòèñÿ ì³-
í³ìóì ç òðüîõ äîç âàêöèíè. ßê, 
íàïðèêëàä, ïðè â³ðóñíîìó ãåïà-
òèò³ B: ïåðøà äîçà ñüîãîäí³, äðóãà 
çà ì³ñÿöü, à òðåòÿ — çà ï³â ðîêó.

²íôåêö³îí³ñò ãîâîðèòü, ùî ïðè 
îòðèìàíí³ áóñòåðíî¿ äîçè âàæëè-

Ï³ñëÿ ñòàðòó êàìïàí³¿ ç 
âàêöèíàö³¿ áóñòåðíèìè 
äîçàìè ç'ÿâèòüñÿ ùå 
îäèí êîë³ð ñåðòèô³êàòó. 
Íàðàç³ ³ñíóº «çåëåíèé» 
òà «æîâòèé» 

ÇÄÎÐÎÂ’ß

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

503501

РЕКЛАМА

503941503964

«МИ НЕ ПРОТИ 
ВВОДИТИ БУСТЕРИ»
Додатковий захист  Питання про 
те, чи будемо ми отримувати додаткові, 
так звані бустерні дози вакцини проти 
коронавірусу вже не стоїть. Будемо. Але 
коли розпочнеться ця кампанія у Вінниці?

âèì çàëèøàòèìåòüñÿ äîòðèìàí-
íÿ ìåäè÷íèõ ïðîòîêîë³â. Ñåáòî, 
ÿêùî ïåðøèìè äâîìà äîçàìè 
âàêöèíè ó âàñ áóëè AstraZeneca, 
òî òðåòÿ ìàº áóòè àáî òàêîþ 
ñàìîþ, àáî ¿¿ ìîæíà áóäå çà-
ì³íèòè íà Pfizer-BioNTech ÷è 
Moderna. Âçàºìîçàì³ííèìè ì³æ 
ñîáîþ òàêîæ º Pfizer-BioNTech 
òà Moderna. Îäíàê, ÿêùî ïåð-
øîþ òà äðóãîþ äîçàìè âàì ââå-
ëè êèòàéñüêèé CoronaVac, òî é 
áóñòåðîì ìàº áóòè â³í æå.

Çà ñëîâàìè ²ãîðÿ Ìàòêîâ-

ñüêîãî, ï³ñëÿ ñòàðòó êàìïàí³¿ ç 
âàêöèíàö³¿ áóñòåðíèìè äîçàìè 
ç'ÿâèòüñÿ ùå îäèí êîë³ð ñåðòè-
ô³êàòó. Íàðàç³ ³ñíóº «çåëåíèé» 
(ïîâíèé êóðñ âàêöèíàö³¿) òà 
«æîâòèé» (ëþäèíà âàêöèíîâàíà 
îäèí ðàç).

Ñâîºþ ÷åðãîþ Îëåêñàíäð Øèø 
íàãîëîñèâ, ùî ñïåö³àëüíî îá-
ëàøòîâóâàòè áóñòåðí³ öåíòðè 
íå ïëàíóþòü. Îòðèìàòè òðåòþ 
äîçó âàêöèíè ìîæíà áóòè ó çâè-
÷àéíîìó öåíòð³ ìàñîâî¿ âàêöè-
íàö³¿.

Бустерну дозу вакцини можна буде отримати орієнтовно з другої половини зими. Зараз 
фокус — на щепленні першою та другою дозами
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UA:ПЕРШИЙ 

06.05 Роздивись 
06.25 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
03.20, 05.25 Новини 
07.05 Енеїда 
08.05, 00.40 Погода 
08.10 Т/с “Краща половина” 
08.35 Невiдомi Карпати 
08.50 Проєкт “Свої” 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.30 Д/с “Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго” 
12.00, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
13.10, 03.45 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10, 21.35, 00.30, 05.50 
Спорт 
15.20 Концерт. Хорея 
Козацька 
16.30 Д/с “Свiт дикої природи” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Особливий загiн. 
Супер - чуття” 
20.00 Д/ц “Дика природа Чилi” 
21.45 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 
23.30 Перша шпальта 

1+1 

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

IНТЕР 

05.15, 22.05 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером” 
09.20 Ранок з Iнтером 
10.05, 18.00, 04.00 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
12.25 Х/ф “Кохання чаклунки” 
14.35 “Речдок” 
16.05 “Чекай на мене. Україна” 
20.00, 01.50 “Подробицi” 
21.00 “Речдок. Велика справа” 
23.50 Х/ф “Вiтряна рiка” s  
02.20 Т/с “Два серця” l  

ICTV 

08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.05 Громадянська оборона 
10.15, 13.25 Х/ф “Полювання на 
злодiїв” s  
12.45, 15.45, 18.45 Факти. 
День 
13.50, 16.15 Т/с “Пес” s  
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ - 
2” s  
20.10 Хто хоче стати 
мiльйонером? Iгрове шоу 
Прем’єра 
21.10 Факти. Вечiр 
21.30 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра 
22.50 Свобода слова 
00.10 Х/ф “Пес на ланцюгу” n  
02.00 Прихована небезпека 
02.55 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.15 “Kids time” 
06.05 “М/ф” 
06.15 М/ф “Том i Джеррi: Робiн 
Гуд та Миша-смiхотунка” 
07.20 “Орел i решка” 
09.30 Т/с “Надприродне” s  
12.15 Х/ф “Знаки” s  
14.40 Х/ф “Зоряний десант” 
17.00 “Хто зверху?” l  
19.00 “Пекельна кухня” 
21.00 Х/ф “11 друзiв Оушена” 
23.35 Х/ф “Заклятi шахраї” 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, 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 “Нiколи не буває 
пiзно” l  

СТБ 

06.05 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  
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “СуперМама” l  
20.15, 22.50 Т/с “З чистого 
листа” 

НTН 

05.50, 17.00, 03.20, 03.55 
“Випадковий свiдок” 
05.55 “Таємницi свiту” 
07.25 Х/ф “Фронт за лiнiєю 
фронту” l  
10.45, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.50 
“Свiдок” 
13.00, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s  
14.45, 23.00 Т/с “Той, що читає 
думки” s  
18.20, 03.25 “Свiдок. Агенти” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.30, 22.00 Т/с “#ЯЖЕБАТЬ” 
10.30 Х/ф “До зустрiчi з тобою” 
12.40, 18.00 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 04.00 Панянка-селянка 
19.00, 01.45 Одного разу пiд 
Полтавою 
23.00 Сiмейка У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 08.55, 17.15 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.05, 21.20 Художнiй 
серiал “Злочини минулого - 
мiжнароднi версiї “ 
10.35 Д/ф “Хто створив Змiєвi 
Вали?” 
11.25 Енеїда 
11.45 Земля, наближена до 
неба 
12.10, 17.30 Умандрували: за 
Харковом 
12.40 Край пригод 
12.50, 15.50 Свої 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Незвiдана Україна 
13.25 Лайфхак українською 
13.35 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
13.45 Веселi саморобки 
13.50 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
14.25 Пiщана казка 
14.35 “Шо? Як? “ 
15.05 Древо 
15.20 “Баба Єлька”. 
Експедицiя на пiч 
15.55 Д/ф “Полiськi тенета” 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
20.00 Радянський бруталiзм 
20.25 Недалечко 
21.00 Новини Київщини 

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” 
19.30 “На часi” 

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  
10.35 Д/с “Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго” 
11.00 Прозоро:про соцiальне 
12.00, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
13.10, 01.20 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10, 21.45, 00.10, 05.45 
Спорт 
15.20 Концерт 
16.30 Д/с “Свiт дикої природи” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Особливий загiн. 
Супер - чуття” 
19.55 Д/ц “Дикi острови” 
22.00 Полюси 
23.00 Бiгус Iнфо 
00.25 Т/с “Округ Дюрем” s  

1+1 

05.35 “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. 
Прем’єра нового денного шоу 
на “1+1” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.10 К/к “Рiзниця у 
вiцi” l  
21.45 Т/с “Свати” 
22.45 “Твiй вечiр” 
23.45 “ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня” 
23.55 Х/ф “Роман з каменем” s  
02.05 Х/ф “Мандри блудницi” n  

IНТЕР 

05.00 “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 “Корисна програма” 
12.25 Х/ф “Двоє - це 
занадто” s  
14.50, 15.50 “Речдок” 
16.30 “Речдок. Особливий 
випадок” 
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 02.05 “Подробицi” 
21.00 “Речдок. Велика справа” 
23.50 Х/ф “Сутичка” s  

ICTV 

08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 20.20 Громадянська 
оборона 
11.05, 13.25 Х/ф “Мордекай” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50, 16.15 Т/с “Пес” s  
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ - 
2” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.20 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра 
22.35 Т/с “Пес-2” s  
23.40 Т/с “Заклятi друзi” s  
02.55 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 08.00 “Kids time” 
06.05 М/ф “Ральф - руйнiвник” 
08.05 “Орел i решка” 
10.00 Т/с “Надприродне” s  
12.40 “Суперiнтуїцiя” 
14.40 Х/ф “Перевага” s  
17.00 “Хто зверху?” l  
19.00 “Екси” s  
21.00 Х/ф “12 друзiв Оушена” 
23.40 Х/ф “Мистецтво 
обману” 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, 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 “Нiколи не буває 
пiзно” l  
01.25 Телемагазин 
01.55 Гучна справа 
02.50 Реальна мiстика 

СТБ 

05.20 Т/с “Коли ми вдома” 
05.40 Т/с “Комiсар Рекс” 
08.30, 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 “Любов з 
ароматом кави” l  

НTН 

06.25 “Свiдок. Агенти” 
07.50, 17.00, 03.00, 04.05 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Прощальна гастроль 
“Артиста” 
10.45, 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, 03.35 “Будьте здоровi” 
00.45 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

09.30, 22.00 Т/с “#ЯЖЕБАТЬ” 
10.30 Х/ф “Лара Крофт: 
Розкрадачка гробниць” 
12.35, 18.00 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 04.00 Панянка-селянка 
19.00, 01.45 Одного разу пiд 
Полтавою 
23.00 Сiмейка 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 Енеїда 
11.45 Земля, наближена до 
неба 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
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, 14.45 Веселi саморобки 
13.50 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
14.20 Додолики 
14.40 Пiщана казка 
15.05 Сковорода. Гастробайки 
15.20 Країна пiсень 
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 Невiдомi Карпати 
21.00 Новини Рiвненщини 
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 “Справа Дойла” 
16.15 “Highlight по-вiнницькi” 
16.45 “Природа сьогоднi” 
17.30 т/с “Серцебиття” 
18.30 “Код вiдвертостi” 
20.10 т/с “Архiварiус” 

UA:ПЕРШИЙ 

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 Проєкт “Свої” 
08.10 Т/с “Артур та Джордж” s  
09.10 Телепродаж 
09.40 Т/с “Любов та помста” s  
10.35 Д/с “Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго” 
11.00 Прозоро:про соцiальне 
12.00, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
13.10, 01.20 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10, 21.45, 00.10, 05.45 
Спорт 
15.20 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки 
16.30 Д/с “Свiт дикої природи” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Особливий загiн. 
Супер - чуття” 
19.55 Д/ц “Дикi острови” 
22.00 Полюси 
23.00 Перша шпальта 

1+1 

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

IНТЕР 

05.30, 22.00 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
10.00, 11.00 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Iнструкцiї не 
додаються” (16+) Прем’єра 
14.50, 15.50 “Речдок” 
16.30 “Речдок. Особливий 
випадок” 
18.00, 03.50 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 “Речдок. Велика справа” 
23.45 Х/ф “День працi” s  

ICTV 

09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Громадянська оборона 
10.45, 13.25 Х/ф “Гра” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 16.25 Т/с “Пес” s  
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ - 
2” s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.10 Хто хоче стати 
мiльйонером? Iгрове шоу 
Прем’єра 
21.25 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра 
22.40 Т/с “Пес-2” s  
23.45 Т/с “Заклятi друзi” s  
02.50 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.15 “Kids time” 
06.05 “М/С Том i Джеррi” 
07.20 “Орел i решка” 
09.30 Т/с “Надприродне” s  
12.05 “Суперiнтуїцiя” 
14.05 Х/ф “Першому гравцю 
приготуватися” l  
17.00 “Хто зверху?” l  
19.00 “Дiти проти зiрок” 
20.40 Х/ф “13 друзiв Оушена” 
23.05 Х/ф “Афера Олiвера 
Твiста” l  

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 “Я не вiрю “ s  

СТБ 

06.05 Т/с “Комiсар Рекс” 
09.05, 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 “Привiт, тату!” l  

НTН 

07.55, 17.00, 03.05, 03.50 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.35 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “В останню чергу” 
10.50, 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, 03.20 “Вартiсть життя” 
00.45 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

09.30, 22.00 Т/с “#ЯЖЕБАТЬ” 
10.30 Х/ф “Лара Крофт: 
Розкрадачка гробниць 2 - 
Колиска життя” s  
12.45, 18.00 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 04.00 Панянка-селянка 
19.00, 01.45 Одного разу пiд 
Полтавою 
23.00 Сiмейка 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 Енеїда 
11.45 Земля, наближена до неба 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
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 
15.20 Країна пiсень 
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 Невiдомi Карпати 
21.00 Новини Криму 
21.20 Помилка 83 
22.10 StopFakeNews 
22.20 Новини ( (UA: ПЕРШИЙ) 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.30, 19.30 “На часi” 
10.15 “Особливий випадок” 
10.30 “Євромакс” 
11.00 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” 
20.10 т/с “Архiварiус” 
21.00 д/с “Злочини пiд час 
вiйни” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Вiдтiнки України 
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 Проєкт “Свої” 
08.10 Т/с “Артур та Джордж” s  
09.10 Телепродаж 
09.40 Т/с “Любов та помста” s  
10.35 Д/с “Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго” 
11.00 Прозоро:про соцiальне 
12.00, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
13.10, 01.20 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. IV 
етап. Спринт, 7,5 км, жiнки 
16.40 Д/с “Свiт дикої природи” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Особливий загiн. 
Супер - чуття” 
19.55 Д/ц “Дикi острови” 
21.45, 00.10, 02.45, 05.45 Спорт 
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. 
Прем’єра нового денного шоу 
на “1+1” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.33 “Проспорт” 
20.35 “Чистоnews 2021” 
20.40, 21.05 К/к “Рiзниця у 
вiцi” l  
21.45 “Право на владу 2021” 
00.45 “ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня” 

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 “Любий Френкi” 
14.40, 15.35 “Речдок” 
16.25 “Речдок. Особливий 
випадок” 
18.00, 02.55 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 02.00 “Подробицi” 
21.00 “Речдок. Велика справа” 
23.50 Х/ф “Стукач” s  

ICTV 

08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Громадянська оборона 
11.35, 13.25 Х/ф “Мiсяць 
2112”” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.25 Т/с “Пес” s  
16.50 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ - 
2” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi 
21.20 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра 
22.45 Т/с “Пес-2” s  
23.50 Т/с “Заклятi друзi” s  
01.55 Х/ф “Мордекай” s  
03.50 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 “Вiдьмина гора” 
17.00, 19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “8 подруг Оушена” l  
23.30 Х/ф “Бар “Бридкий 
койот”” s  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
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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 Слiдами нацiональної 
безпеки 
23.50, 02.15 Т/с “Я не вiрю “ s  

СТБ 

09.00, 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 “Мiй коханий 
друг” l  

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 “Пострiл у спину” 
10.40, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
13.00, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s  
14.50 Т/с “Той, що читає 
думки” s  
18.20, 03.15 “Правда життя” 
23.00 Т/с “Примари” s  
00.50 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

09.30, 22.00 Т/с “#ЯЖЕБАТЬ” 
10.30 Х/ф “Атака кобри” s  
12.45, 18.00 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 04.00 Панянка-селянка 
19.00, 01.45 Одного разу пiд 
Полтавою 
23.00 Сiмейка У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
11.25 Енеїда 
11.45 Земля, наближена до 
неба 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
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 
англiйську 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45, 14.30 Веселi саморобки 
13.50 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
14.05 Додолики 
14.40 “Шо? Як? “ 
15.05 Мистецтво жити 
15.20 Країна пiсень 
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 Запорiжжя 
21.20 Брехня вiд полiтикiв. 
Перевiрка 
21.30 Схеми. Корупцiя в деталях 
22.00 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
22.20 Новини ( (UA: ПЕРШИЙ) 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.30, 19.30 “На часi” 
10.15 “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 т/с “Серцебиття” 
18.25 “Рецепт здоров’я” 
20.10 т/с “Любов та помста” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.05, 04.35 Вiдтiнки України 
06.25 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 01.10, 
05.10 Новини 
07.05 Енеїда 
08.05 Проєкт “Свої” 
08.10 Т/с “Артур та Джордж” s  
09.10 Телепродаж 
09.40 Т/с “Любов та помста” s  
10.35 Д/с “Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго” 
11.00 Прозоро:про соцiальне 
12.00, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
13.10, 02.00 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. IV 
етап. Спринт, 10 км, чоловiки 
16.40 Д/с “Свiт дикої природи” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Особливий загiн. 
Супер - чуття” 
19.55 Д/ц “Дикi острови” 
21.45, 01.45, 05.45 Спорт 
22.00 Х/ф “Людвiг ван 
Бетховен” l  
00.25 Д/ц “НЛО: Загубленi 
свiдчення” 

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. 
Прем’єра нового денного шоу 
на “1+1” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Чистоnews 2021” 
20.20 Х/ф “Скарби нацiї” 
23.10 Х/ф “Скарби нацiї: Книга 
таємниць” s  
01.30 Х/ф “Код доступу 
“Кейптаун”” s  

IНТЕР 

05.15, 23.25 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00 “Марафон. Чудо 
починається” 
10.00, 11.00 “Корисна програма” 
12.00, 17.40 Новини 
12.25 Х/ф “Ноель” 
14.25, 15.25, 01.05 “Речдок” 
16.25 “Речдок. Особливий 
випадок” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00, 03.05 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Сiм’янин” 
03.40 “Легендарнi замки 
України” 
04.40 “Телемагазин” 

ICTV 

04.15 Служба розшуку дiтей 
04.20, 01.20 Факти 
04.45 Т/с “Розтин покаже” s  
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  
11.45, 13.25, 23.00, 01.45 
Скетч-шоу “На трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50, 16.15 Т/с “Пес” s  
17.35 Скетч-шоу “На трьох” 
16+ Прем’єра 
18.45 Факти. Вечiр 
20.05 Дизель-шоу 12+ 
Прем’єра 
02.45 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 “М/С Том i Джеррi” 
07.15 “Орел i решка” 
09.25 “Пекельна кухня” 
11.30 “Екси” s  
13.30 “Дiти проти зiрок” 
15.00 Х/ф “Афера Олiвера 
Твiста” l  
17.00 Х/ф “Метро” s  
19.10 Х/ф “Фокус” s  
21.40 Х/ф “Дежа Вю” s  

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 “ Коли 
повертається минуле “ s  
14.20, 15.30 Т/с “Авантюра” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 
00.00, 02.00 Т/с “Дитячий 
охоронець” l  

СТБ 

05.15 Т/с “Коли ми вдома” 
06.45 “Холостячка Злата 
Огнєвiч” l  
10.50, 11.50, 14.50, 18.05 Т/с 
“Слiпа” l  
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
20.20, 22.50 Т/с “Коханих не 
зрiкайтесь” 

НTН 

06.15 “Правда життя” 
07.50, 17.00, 03.10, 03.50 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.40 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Каблучка з 
Амстердама” 
10.45, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
13.00, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s  
14.50, 23.00 Т/с “Примари” s  
18.20, 03.20 “Таємницi свiту” 
00.50 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

09.30, 22.00 Т/с “#ЯЖЕБАТЬ” 
10.30 Х/ф “G.I.Joe: Атака кобри 
2” s  
12.40, 18.00 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 04.00 Панянка-селянка 
19.00, 01.45 Одного разу пiд 
Полтавою 
23.00 Сiмейка У 
00.00 Т/с “Батько рулить 3” 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
11.25 Енеїда 
11.45 Земля, наближена до 
неба 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
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, 14.45 Веселi саморобки 
13.50 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
14.20 Додолики 
14.30 Пiщана казка 
14.50 Дитячi портрети 
15.20 Вiдтiнки України 
15.45 Незвiдана Україна 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
17.15, 22.20 Новини ( (UA: 
ПЕРШИЙ) 
17.30 Роздивись 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 ЕкоЛюди 
20.00 Умандрували:за 
Харковом 
20.25 Невiдомi Карпати 
21.00 Новини Львiвщини 
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 гарнiй 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 “Любов та помста” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.05, 04.35 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 02.45, 
05.35 Новини 
07.05 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
07.55, 05.30 Погода 
08.05 Невiдомi Карпати 
08.20 Вiдтiнки України 
09.10 Телепродаж 
09.40, 13.25 #ВУКРАЇНI 
10.10 Х/ф “Людвiг ван 
Бетховен” l  
12.25, 22.00 Д/ц “Дикi 
острови” 
13.50 Бiатлон. Кубок свiту. IV 
етап. Гонка переслiдування, 10 
км, жiнки 
15.10 Країна пiсень 
15.50 Бiатлон. Кубок свiту. IV 
етап. Гонка переслiдування, 12,5 
км, чоловiки 
17.00 Концерт 
18.15, 21.25 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
18.50 Т/с “Пуаро Агати Крiстi” 
23.05 Д/ц “НЛО: Загубленi 
свiдчення” 

1+1 

06.00, 07.00 “Життя вiдомих 
людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00 “Свiт навиворiт” 
17.30 “Свiт навиворiт - 13. 
Еквадор” 
18.30 Прем’єра на “1+1”. “Свiт 
навиворiт - 13. Еквадор” 
19.30 ТСН 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Чистоnews 2021” 
20.20 “Вечiрнiй квартал” 
22.15 Прем’єра на “1+1”. 
“Жiночий квартал 2021” 
23.40 “Свiтське життя. 2021” 
00.50 Х/ф “Полiна i таємниця 
кiностудiї” 

IНТЕР 

06.05 “Орел i решка. Зiрки” 
07.00 Х/ф “Маленький Принц” 
09.00 “Готуємо разом. 
Домашня кухня” 
10.00 “Все для тебе” 
11.00 Х/ф “Iграшка” 
12.55 Х/ф “Снiгова королева” 
14.30 Х/ф “Там, на невiдомих 
дорiжках” 
15.55, 03.55 Х/ф “Фiнiст - Ясний 
сокiл” 
17.30 Т/с “Її чоловiки” (12+) 
1-2сс 
20.00, 02.50 “Подробицi” 
20.30 Т/с “Її чоловiки” (12+) 3-4 
сс. Заключна 
22.35 “Шоу Наташi Корольової 
“Ягiдка” Прем’єра 

ICTV 

05.50, 08.50 Анти-зомбi 
07.50 Хто хоче стати 
мiльйонером? Iгрове шоу 
09.50 Громадянська оборона 
10.45, 13.00 Х/ф “Термiнатор-3: 
Повстання машин” s  
12.45 Факти. День 
13.10 Х/ф “Термiнатор: 
Фатум” s  
15.45 Х/ф “Трансформери: 
Останнiй лицар” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Бамблбi” l  
21.35 Х/ф “Трансформери” s  
00.25 Х/ф “Саботаж” s  
02.30 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00 “Хто проти 
блондинок?” l  
08.00, 10.00 “Kids time” 
08.05 Х/ф “Гербi: Шаленi 
перегони” 
10.05 “Орел i решка. Земляни” 
11.00 “Орел i решка. Чудеса 
свiту” 
12.10 “Хто зверху?” l  
14.20 Х/ф “101 далматинець” 
16.30 М/ф “Шпигуни пiд 
прикриттям” 
18.40 Х/ф “Iлюзiя обману” s  
20.50 Х/ф “Iлюзiя обману 2” l  
23.35 Х/ф “Здохни” n  

УКРАЇНА 

07.00, 15.00, 19.00, 05.50 
Сьогоднi 
07.30 Т/с “ Коли повертається 
минуле “ s  

08.30 Зiрковий шлях 
10.25 Т/с “Нiколи не 
здавайся” l  
14.25, 15.20 Т/с “Сукня з 
маргариток” s  
20.00 Головна тема 
21.00 Шоу Маска - 2 
23.20 Концерт “Перше зимове 
шоу” 

СТБ 

05.20 Х/ф “Чесна Куртизанка” s  
07.45, 10.55 Т/с “Коханих не 
зрiкайтесь” 
07.50 “Неймовiрна правда про 
зiрок” 
14.50 Т/с “З чистого листа” 
19.00 “Україна має талант” 
22.00 “МастерШеф” l  

НTН 

07.15 Х/ф “Бiлоруський вокзал” 
09.05 Х/ф “Два капiтани” 
13.35 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
14.50 Т/с “Смерть у раю” s  
19.00, 02.40 “Свiдок” 
19.30 Х/ф “Iнтердiвчинка” s  
22.30 Х/ф “Iграшки для 
дорослих” s  
00.15 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

09.30 М/ф “Принцеса та жаба” 
11.05 М/ф “Супер Шiстка” 
13.00, 01.00, 03.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
17.30 М/ф “Iсторiя iграшок” 
19.00 Х/ф “Обережно! Предки в 
хатi” 
21.00 Х/ф “Управлiння 
гнiвом” s  
23.00 Х/ф “Новорiчний 
корпоратив” s  

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 Земля ,наближена до 
неба 
11.45 Народженi рiкою 
12.00 Прем’єра. 
Умандрували:за Харковом 
12.25 Вчитель 
12.40 Д/ф “Бовсунiвськi бабусi” 
13.40 Д/ф Прем’єра. “Сiльське 
кiно Владислава Чабанюка “ 
14.05 Незвiдана Україна 
14.30 Д/с “Свiт дикої природи” 
15.25 Х/ф “Груднева наречена” 
16.55 Гендернi окуляри 
17.15 Мiж життям та смертю 
17.45 Цикл “Нашi тридцять” 
18.15, 21.55 Курс iнфогiгiєни 
“Як не стати овочем” 
18.30 В УКРАЇНI 
19.00 Голоси Донбасу 
19.15 Сильнi 
19.30 Прем’єра. Праця, втрата, 
досвiд:(пост)iндустрiальнi 
бiографiї мiста 
19.45 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування. .Лакмус 
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, 15.00, 
18.00 Новини 
07.05 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
07.50 Проєкт “Свої” 
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 
13.35 Бiатлон. Кубок 
свiту. IV етап. Масстарт, 
12,5 км, жiнки 
14.40, 15.10 Мiста та мiстечка 
15.35 Бiатлон. Кубок свiту. IV 
етап. Масстарт, 15 км, чоловiки 
16.40 Студiя “Дорога до 
Пекiна” 
17.20 Країна пiсень 
18.15 Д/ц “Дикi острови” 
19.15 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
19.55 Д/с “Тваринна зброя” 
21.00, 00.30, 05.10 Тиждень на 
Суспiльному 
22.00 Т/с “Пуаро Агати Крiстi” 
23.55 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
01.20 На вiстрi ножа 
02.15 Х/ф “Богдан - Зиновiй 
Хмельницький” 
04.20 Роздивись 

1+1 

07.00 “Життя вiдомих людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00 “Свiт навиворiт” 
16.30, 17.30 “Мандруй 
україною з Дмитром 
Комаровим” 
18.30 Прем’єра на “1+1”. 
“Свiтське життя. 2021” 
19.30, 04.50 “ТСН-Тиждень” 
21.00 Х/ф “Я, робот” 
23.10 К/к “Пригоди Святого 
Миколая” 
00.50 Х/ф Джеймса Кемерона 
“Безодня” 

IНТЕР 

05.30 Х/ф “Три Гавкатери” 
07.05 Х/ф “Iграшка” 
09.00 “Готуємо разом” 
10.00, 11.00, 12.00 “Iнше життя” 
13.00 “Речдок. Велика справа” 
17.30 Х/ф “Сiм’янин” 
20.00 “Подробицi тижня” 
22.00 Х/ф “Ноель” 
23.55 Х/ф “Занурення” s  

ICTV 

04.25 Скарб нацiї 
04.40 Еврика! 
04.50 Факти 
05.15 Прихована небезпека 
07.10 Хто хоче стати 
мiльйонером? Iгрове шоу 
08.10 Громадянська оборона 
09.10 Х/ф “Термiнатор-4: Нехай 
прийде спаситель” s  
11.30, 13.00 Х/ф “Термiнатор-5: 
еенеза” s  
12.45 Факти. День 
14.10 Т/с “Пес” s  
18.45 Факти тижня 
20.55 Х/ф “Трансформери-4: 
Час вимирання” s  
00.05 Х/ф “Полювання на 
злодiїв” s  
02.55 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 23.50 “Вар’яти” l  
06.25, 08.40 “Kids time” 
06.30 М/ф “Шпигуни пiд 
прикриттям” 
08.45 Х/ф “11 друзiв Оушена” 
11.05 Х/ф “12 друзiв Оушена” 
13.45 Х/ф “13 друзiв Оушена” 
16.10 Х/ф “8 подруг Оушена” l  
18.40 Х/ф “Вартовi Галактики” s  
21.00 Х/ф “Вартовi Галактики 
2” l  
02.50 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

06.50, 04.20 Реальна мiстика 
08.25 Т/с “Я заберу твою 
сiм’ю” s  
17.00, 21.00 Т/с “Переклад не 
потрiбен” s  

19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.00 Т/с “Бiлi троянди 
надiї” s  
01.30 Телемагазин 
03.10 Гучна справа 

СТБ 

05.20 Т/с “Мiй коханий друг” l  
09.50 “МастерШеф” l  
13.45 “СуперМама” l  
18.40 “Битва екстрасенсiв” s  
21.00 “Один за всiх” s  
22.10 “Таємницi ДНК” s  
23.20 “Україна має талант” 

НTН 

05.30 Х/ф “Казка про втрачений 
час” 
07.00 “Слово Предстоятеля” 
07.10 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
09.45 Т/с “Смерть у раю” s  
14.10 Х/ф “Iнтердiвчинка” s  
17.10 Х/ф “Одруження 
Бальзамiнова” 
19.00 Х/ф “Кримiнальний 
талант” 
22.00 Х/ф “Сiнг-Сiнг” s  
00.10 Х/ф “Iграшки для 
дорослих” s  
02.00 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.30 М/ф “Братик ведмедик” 
12.15, 00.30, 03.20 Одного 
разу пiд Полтавою 
16.45 М/ф “Iсторiя iграшок 2” 
18.30 М/ф “Iсторiя iграшок 3” 
20.30 Х/ф “Пiдняти перископ” 
22.30 Х/ф “Бруднi танцi” s  
02.45, 03.45 Сiмейка У 
04.10 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 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.20 Вiдтiнки України 
09.00 Ранок на Суспiльному.
Дайджест 
09.10 Країна пiсень 
09.35 Антропологiя 
10.05 Iсторiї (не)забутих сiл 
Тернопiльщини 
10.20 Люди Є 
10.30 Я вдома 
11.00 Шукачi пригод 
11.25 Земля, наближена до 
неба 
11.45 Край пригод 
12.00 “Баба Єлька”. 
Експедицiя на пiч 
12.25 Прем’єра. Мамо, йду в 
актори 
12.50 Д/ф “Хто створив Змiєвi 
Вали?” 
13.40 Д/ф “Полiськi тенета” 
14.55 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
15.25 Х/ф “Поїздка в Сiетл” 
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:(пост)iндустрiальнi 
бiографiї мiста 
19.45 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування. пiд прицiлом 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Дебати.Тернопiль 
21.00 На згадку 
21.30 Обличчя 
22.00 Тиждень на Суспiльному 
(UA: ПЕРШИЙ) 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

09.00 “Фокус Європи” 
10.00 “День Св. Миколая на 
ВIТА-ТБ” 
12.00 “Highlight по-вiнницькi” 
12.30, 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   16 грудня      17 грудня        18 грудня      19 грудня
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í³, — ³íôîðìóþòü ðîçâ³äóâà÷³. — 
×îìó â ëàïêàõ? Â æîäíîìó òó-
ðåöüêîìó ðåºñòð³ íå çãàäóºòüñÿ 
Cancri Jewelry.

Íå äèâëÿ÷èñü íà ìàéæå ïîâíó 
àíîí³ìí³ñòü, æóðíàë³ñòàì âñå æ 
âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ ³ì’ÿ ëþäèíè, 
ÿêà ôîðìàëüíî âîëîä³º òóðåöü-
êîþ þâåë³ðíîþ êîìïàí³ºþ. Âëàñ-
íèêîì Cancri Jewelry âèÿâèâñÿ 
â³ííè÷àíèí Äìèòðî Ïàâëåíêî. 
Öå ³ì’ÿ íàçâàâ àãåíòàì «Ãðîøåé» 
êåðóþ÷èé òóðåöüêîãî ìàãàçèíó.

— Ïð³çâèùå Ïàâëåíêî âæå 
íå âïåðøå ô³ãóðóº â ñïðàâàõ 
ÑÁÓ, — ïîÿñíþþòü àâòîðè ïðî-
ãðàìè. — Â ðàìêàõ ðîçñë³äóâàí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³ B2B â³í òàêîæ áóâ 
âëàñíèêîì êëîíà þâåë³ðíî¿ êîì-

ïàí³¿ — Diamond Way, ÿêèé çà-
êðèëè âë³òêó ðàçîì ç B2B Jewelry.

Ïåðåâ³ðÿºìî ³íôîðìàö³þ ïðî 
Äìèòðà Ïàâëåíêà ïî ñèñòåì³ 
YouÑontrol. Ä³éñíî, öÿ ëþäèíà 
çàðåºñòðîâàíà çà â³ííèöüêîþ 
àäðåñîþ, º þðèäè÷íèì âëàñíè-
êîì Diamond Way. ², çà äàíèìè 
àãåíò³â ïðîãðàìè «Ãðîø³», ñàìå 
â³í âëàñíèê òóðåöüêîãî êëîíà 
B2B Jewelry — Cancri Jewelry.

— Ëþäèíà ïðîæèâàº ó â³-
ííèöüêîìó ì³êðîðàéîí³ Çàìîñòÿ, 
ó êâàðòèð³ çâè÷àéíîãî áóäèíêó. Ç 
âèäó — çîâñ³ì íå ì³ëüéîíåð ³ çëî-
âæèâàº àëêîãîëåì. Àëå îò ó ãîñò³ 
äî öüîãî â³ííè÷àíèíà ïðè¿æäæà-
þòü íà äîðîãèõ àâò³âêàõ, ï³ñëÿ 
÷îãî â³í íà äåÿêèé ÷àñ çíèêàº. 
Òàê êàæóòü ñóñ³äè, — ðîçïîâ³äà-

РЕКЛАМА

ÊÐÈÌ²ÍÀË

503943

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RAI, (067)7857674

Ìè íå ðàç ïè-
ñàëè ïðî B2B 
Jewelry, àäæå ¿¿ 
çàñíîâíèê Ìè-

êîëà Ãîíòà ìàº â³ííèöüêå êî-
ð³ííÿ. Îïîâ³äàëè éîãî ³ñòîð³þ, 
ùå êîëè â³í òðèìàâ íåâåëèêèé 
þâåë³ðíèé çàâîä ó Ëàäèæèí³. 
Éîãî ï³äïðèºìñòâî ó 2013 ðîö³ 
ñòàëî ñóá’ºêòîì ðîçñë³äóâàííÿ, 
áî ñïåöñëóæáè çàï³äîçðèëè âëàñ-
íèê³â ó êîíòðàáàíä³ òóðåöüêîãî 
çîëîòà. Òåïåð, ÷åðåç ðîêè, êîëè 
³ìïåð³ÿ Ãîíòè ðîçðîñëàñÿ â B2B 
Jewelry ³ êîãîñü çáàãàòèëà, à êî-
ãîñü «ðîççóëà», çíîâó Òóðå÷÷èíà 
ô³ãóðóº â ö³é ³ñòîð³¿.

Æóðíàë³ñòè-ðîçñë³äóâà÷³ ïðî-
ãðàìè «Ãðîø³» ðîçïîâ³ëè ïðî òó-
ðåöüêèé ïðîåêò Ìèêîëè Ãîíòè 
òà ä³çíàëèñÿ, ùî ôîðìàëüíèé 
âëàñíèê êëîíà ñêàíäàëüíî¿ B2B 
Jewelry ïðîæèâàº ó çâè÷àéí³é 
êâàðòèð³ íà Çàìîñò³.

Íàãàäàºìî, ùî ä³ÿëüí³ñòü òâîð-
ö³â ô³íàíñîâî¿ ï³ðàì³äè ðîçñë³äó-

þòü óæå äðóãèé ð³ê. Ïðîâîäèëè 
îáøóêè, àðåøòîâóâàëè ìàéíî ³ 
ðàõóíêè. Ïðîòå ñüîãîäí³ Ìèêîëà 
Ãîíòà íà ñâîáîä³ òà, ÿê ïîêàçó-
þòü íîâ³ äàí³, ïðîäîâæóº ïðà-
öþâàòè. Ùå é á³ëüø ìàñøòàáíî.

— Éîãî êðèì³íàëüíó ñïðàâó 
«çëèëè», áî ÿêáè ñë³ä÷³ õîò³ëè 
ùîñü çðîáèòè, òî öå á ïèòàííÿ 
âæå âèð³øèëîñÿ, — ñêàçàâ þðèñò, 
êîìåíòóþ÷è æóðíàë³ñòàì ïðîäî-
âæåííÿ â³ííèöüêîãî «ðîçâîäó» 
òåïåð ³ç òóðåöüêîþ âèâ³ñêîþ 
Cancri Jewelry.

ВЛАСНИК КЛОНА — 
ВІННИЧАНИН, ЩО ВИПИВАЄ

Öüîãî ðîêó ç’ÿâèâñÿ êëîí 
ñêàíäàëüíî¿ ô³íàíñîâî¿ ï³ðàì³-
äè B2B Jewelry. ßê ðîçïîâ³äàþòü 
«Ãðîø³», íîâà êîìïàí³ÿ Cancri 
Jewelry çàðåºñòðîâàíà â Òóðå÷÷è-
í³. ¯¿ âëàñíèê — îô³ö³éíî íåâ³-
äîìèé, õî÷à âñ³ ñòåæêè âåäóòü 
äî â³ííèöüêîãî á³çíåñìåíà ³ çà-
ñíîâíèêà B2B Ìèêîëè Ãîíòè.

— Äî ðå÷³, 52% êë³ºíò³â «òó-
ðåöüêî¿» êîìïàí³¿ ç áëèçüêî 
20 òèñÿ÷ ïðîæèâàþòü â Óêðà¿-

ВЛАСНИК ФІНАНСОВОЇ ПІРАМІДИ 
ЖИВЕ НА ЗАМОСТЯНСЬКІЙ
Гроші не пахнуть  Засновник B2B 
Jewelry Микола Гонта на свободі, що 
з кримінальною справою піраміди? Її 
«злили» — говорять експерти. Поки 
там що, у Вінниці відбулося відкриття 
аналогічної компанії, магазини якої 
віднедавна працюють у Туреччині. 
Офіційний власник турецького клона 
B2B Jewelry зі співзвучною назвою 
Cancri Jewelry мешкає в звичайній 
квартирі на Замості

Â Cancri Jewelry òàêà 
æ ñèñòåìà ðîáîòè, 
ÿê ó B2B: ïðèâåäè 
â ï³ðàì³äó äðóç³â — 
çàðîáè íà íèõ. Ò³ëüêè 
ïðàö³º âîíà ó Òóðå÷÷èí³

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться відео! (Має бути 
встановлена програма  QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

âèâ áàãàòîì³ëüéîííèé ëîõîòðîí 
íà áàòüê³âùèí³ ³ â³äêðèâ íîâèé 
ó Òóðå÷÷èí³?

×àñòèíó ìàòåð³àë³â ïî B2B 
Jewelry, íàãàäàºìî, ïåðåäà-
ëè äî ñóäó. Ïðè÷åòí³ äî àôå-
ðè ìîæóòü ïîíåñòè ïîêàðàííÿ 
çà äîñèòü íåñóâîðîþ ñòàòòåþ 
«øàõðàéñòâî» — øòðàô ó ðîçì³-
ð³ äî 170 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ïðîòå 
á³ëüø³ñòü ìàòåð³àë³â çàëèøàþòüñÿ 
ó ïðîöåñ³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàí-
íÿ. Çàïîá³æíèõ çàõîä³â ó ñïðàâ³ 
íå ïðîäîâæèëè, àðåøòè ç ìàéíà 
çíÿëè, â òîìó ÷èñë³ ç ìàºòê³â Ìè-
êîëè Ãîíòè. ² äåÿê³ ð³øåííÿ â ö³é 
ñïðàâ³ ïðîñòî çíèêëè ç ñóäîâîãî 
ðåºñòðó, ñòâåðäæóþòü æóðíàë³ñòè 
Á³ãóñ.²íôî, ÿê³ ïîñò³éíî ìîí³òî-
ðÿòü ñïðàâó B2B Jewelry.

×è ïîíîâèëèñÿ âèïëàòè â ö³é 
ï³ðàì³ä³? Çà ¿õí³ìè äàíèìè, òàê. 
Æóðíàë³ñòè, ÿê ìè ðîçïîâ³äàëè 
ðàí³øå, ïðèäáàëè ñåðòèô³êàò 
³ ñë³äêóþòü çà çì³íàìè âèïëàò 
ïî íüîìó. Â³äñîòêè ä³éñíî «êà-
ïàþòü», àëå îò âèâåñòè êîøòè ç 
êàá³íåòó íåìîæëèâî, áî êíîïêè 
âèâîäó òàì ïðîñòî íåìàº.

þòü àâòîðè ðîçñë³äóâàííÿ.

ВІДКРИВАЛИ ТУРЕЦЬКУ 
ПІРАМІДУ В «БАТЕРФЛЯЙ»

Îòîæ ï³äñóìóºìî. Â Cancri 
Jewelry òàêà æ ñèñòåìà ðîáîòè, 
ÿê ó B2B: ïðèâåäè â ï³ðàì³äó 
äðóç³â — çàðîáè íà íèõ. Òîáòî 
ïðîåêò ïðàöþº çà àíàëîã³÷íîþ 
ñõåìîþ, ò³ëüêè ç Òóðå÷÷èíè. 
Ïðîäàâö³ òàìòåøí³õ ìàãàçèí³â 
ãîâîðÿòü ðîñ³éñüêîþ, òóðåöü-
êèé òîðãîâèé ä³ì ðåêëàìóºòü-
ñÿ ðîñ³éñüêîþ òà óêðà¿íñüêîþ 
ìîâàìè. Ùî öå çíà÷èòü? Òà âñå 
ïðîñòî: ðåêëàìà ìàº áóòè ìîâîþ 
êë³ºíòà.

² ùå îäèí àðãóìåíò ñïîð³äíå-
íîñò³ äâîõ ï³ðàì³ä, ùî òåïåð ïðà-
öþþòü ïàðàëåëüíî — â³äêðèòòÿ 
Cancri Jewelry ïðîâåëè ó Â³ííè-
ö³. Â ìåðåæ³ º â³äåî ñâÿòà, ÿêå 
çðîáèëè äëÿ âêëàäíèê³â ó êëóá³ 
«Áàòåðôëÿé».

Âèõîäèòü, íåçâàæàþ÷è íà ò³ 
êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ 
ùå ðîçñë³äóþòüñÿ, Ìèêîëà Ãîí-
òà íå çàë³ã íà äíî, íå çàéíÿâñÿ 
÷èìîñü ìåíø ïóáë³÷íèì, à ïîíî-

Це фото було зроблене спецслужбою біля Diamond Way. 
Названу структуру закрили разом з B2B Jewelry, а її власник — 
той самий вінничанин, що тепер «керує» турецьким клоном 
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ДАРИНА ДІДИК, 
RIA, (096)9209065

Ç 16 ëèñòîïà-
äà íà ôàêóëüòå-
ò³ êîìï'þòåðíèõ 
ñèñòåì ³ àâòîìà-

òèêè Â³ííèöüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ïðàöþº 
àâòîìàòè÷íà ñòàíö³ÿ ãðîìàäñüêîãî 
ìîí³òîðèíãó àòìîñôåðè ïîâ³òðÿ. 
Ä³çíàòèñü äàí³ ç ö³º¿ ñòàíö³¿, à â³ä-
òàê ³ ñòàí ïîâ³òðÿ ìîæóòü âñ³ îõî÷³.

Ìè çóñòð³ëèñü ç ³í³ö³àòîðîì 
ïðîºêòó, çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè 
ñèñòåìíîãî àíàë³çó òà ³íôîð-
ìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, äîêòîðîì 
òåõí³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðîì Â³-
òàë³ºì Ìîê³íèì, àáè ïîãîâîðèòè 
äåòàëüí³øå ïðî ãðîìàäñüêèé ìî-
í³òîðèíã, éîãî âàæëèâ³ñòü ³ ïåðø³ 
ïîêàçíèêè ñòàíö³¿.

ІДЕЯ МОНІТОРИНГУ
— Öÿ ñòàíö³ÿ º åëåìåíòîì óêðà-

¿íñüêî¿ ìåðåæ³ ãðîìàäñüêîãî ìîí³-
òîðèíãó àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ. Òà 
îñê³ëüêè ¿¿ ó ñâ³é ÷àñ ³í³ö³þâàëè 
ó ×åõ³¿, òî ìîæíà ñêàçàòè, ùî öå 
ùå é åëåìåíò ºâðîïåéñüêî¿ ìåðå-
æ³ ãðîìàäñüêîãî ìîí³òîðèíãó àò-
ìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ, — ðîçïîâ³äàº 
Â³òàë³é Ìîê³í. — Çàãàëîì òàêèõ 
ìåðåæ º äåê³ëüêà ³ º ðÿä îïåðàòî-
ð³â, ÿê³ ðîçðîáëÿþòü ³ âïðîâàäæó-
þòü ïîä³áí³ ïðèñòðî¿. Ìè æ ñòàëè 
åëåìåíòîì íàéá³ëüøî¿ óêðà¿íñüêî¿ 
ìåðåæ³ — Eco City, ïðîºêòó «×èñòå 
ïîâ³òðÿ äëÿ Óêðà¿íè».

Ñòàíö³ÿ íà òåðèòîð³¿ ÂÍÒÓ 
(á³ëÿ ñòàä³îíó), çà ñëîâàìè çà-
â³äóâà÷à êàôåäðè, º îäí³ºþ ç 
íàéïîòóæí³øèõ ó Â³ííèö³.

— Âîíà ïðîâîäèòü âèì³ðþ-
âàííÿ çà 12 ïîêàçíèêàìè ùî-
õâèëèíè. Äàí³ çáèðàþòüñÿ êîæ-
í³ 5–10 ñåêóíä ³ äîñòóïí³ ÷åðåç 
âåá³íòåðôåéñ. Òîáòî âñ³ ãðîìà-
äÿíè ìîæóòü íà ñàéò³ ecocity.org.
ua çíàéòè âñ³ äàí³, — ïîÿñíþº 
äàë³ Â³òàë³é Ìîê³í. — Ñòàí-
ö³þ âñòàíîâèëè íà ôàêóëüòåò³ 
êîìï'þòåðíèõ ñèñòåì ³ àâòîìà-
òèêè (ç ñ³÷íÿ 2022 ðîêó — ³í-
òåëåêòóàëüíèõ ³íôîðìàö³éíèõ 

òåõíîëîã³é òà àâòîìàòèçàö³¿) òîìó 
ùî ñàìå òóò ïðîâîäèòüñÿ áàãàòî 
äîñë³äæåíü ó ñôåð³ àíàë³òèêè äà-
íèõ, ïðîãíîçóâàííÿ äàíèõ. Íàì 
öÿ ñòàíö³ÿ äóæå ö³ííà, îñê³ëüêè 
âñå, ùî âîíà çí³ìàº, íàäñèëàº 
ó ëîêàëüíó ìåðåæó óí³âåðñèòåòó, 
é êîëè ñòóäåíòè âèéäóòü ï³ñëÿ 
êàðàíòèíó íà íàâ÷àííÿ — çìî-
æóòü ïðîñòî ç êîìï’þòåðà áà÷èòè 
ïðÿì³ äàí³. Öå âåëèêèé ìàñèâ 
äëÿ áóäü-ÿêèõ íàøèõ äîñë³äæåíü.

«Áóëî á çäîðîâî, 
ÿêáè ãðîìàäñüêèé 
ìîí³òîðèíã îõîïëþâàâ 
âñå ì³ñòî. Ùîá ëþäè 
ç ð³çíèõ òî÷îê Â³ííèö³ 
ìîãëè êîíòðîëþâàòè 
ñèòóàö³þ»

«Вінницька міськрада затверди-
ла, розроблену у нас на кафедрі 
системного аналізу та інформа-
ційних технологій ФКСА (ФІІТА) 
ВНТУ Програму державного мо-
ніторингу у галузі охорони ат-
мосферного повітря агломерації 
«Вінниця» на 2021–2025 роки, — 
написав Віталій Мокін на сторінці 
у facebook. — Це був тривалий про-
цес. Спочатку її погодила Комісія 
агломерації, потім — Комісія Мін-
довкілля у Києві, потім — міськви-

конком. Наша Програма пройшла 
повний цикл затверджень однією 
з перших в Україні. Деякі агломе-
рації чи зони ще тільки почали такі 
розробляти. А тендери по деяких 
перенесені на наступний рік».
У міськраді додають, що цей до-
кумент спрямований на захист 
навколишнього природного се-
редовища від забруднень.
«Програма визначає комплекс 
заходів та пропозицій для моні-
торингу, захисту та поліпшення 

системи контролю якості атмос-
ферного повітря. У перспективних 
планах — модернізувати існуючі та 
створити нові пункти спостережен-
ня, де беруться проби повітря, аби 
виявляти місця з підвищеним рів-
нем забруднення, що важливо для 
оперативного реагування. Також 
планують створити інформацій-
но-аналітичну систему даних про 
якість атмосферного повітря, — за-
значають вони. — У результаті усі 
охочі зможуть в реальному часі 

ознайомлюватися з показниками 
якості повітря, які будуть фіксува-
ти станції спостереження. А сама 
інформація, як планується, буде 
регулярно оновлюватись на сайті 
міської ради».
У Вінницькій міській раді також на-
гадують, що 24 листопада Вінниць-
ка міська територіальна громада 
підписала Меморандум про стра-
тегічну співпрацю між виконавчим 
комітетом Вінницької міської ради 
та ГО «Фрі Ардуіно».

«Документ передбачає співп-
рацю, спрямовану на захист 
навколишнього природного се-
редовища від забруднення та 
дотримання основоположних 
свобод і прав людини на чисте 
та безпечне довкілля, — йдеться 
далі. — Підписання Меморанду-
му дозволить розширити можли-
вості моніторингу стану повітря 
у Вінниці, щоб вінничани могли 
бачити у режимі онлайн, яким 
повітрям дихають».

Далі — більше

ðîáèòè ïðîãíîçè. À ùå â÷àñíî 
ðåàãóâàòè íà çì³íè ïîêàçíèê³â ³ 
çàïîá³ãàòè ìîæëèâèì íåáåçïåêàì.

Îñîáëèâó ïîòðåáó ó òàêèõ ñòàí-
ö³ÿõ âèêëàäà÷ âáà÷àº íà ï³âäí³ é 
ï³âíî÷³ Â³ííèö³, à òàêîæ ó ïðè-
âàòíèõ ñåêòîðàõ.

— Áóëî á äóæå çäîðîâî, ÿêáè 
ãðîìàäñüêèé ìîí³òîðèíã îõî-
ïëþâàâ âñå ì³ñòî. Ùîá ãîðî-
äÿíè ç ð³çíèõ òî÷îê Â³ííèö³ 
ìîãëè êîíòðîëþâàòè ñèòóàö³þ 
³ êîëè ïîì³÷àëè ùîñü íå õîðî-
øå — âèêëèêàëè ñïåö³àëüí³ ñëóæ-
áè, — êàæå â³í. — Òàê, ö³ ïðèëàäè 
íåñåðòèô³êîâàí³ é ìîæóòü äàòè 
ÿêåñü ïåðåâèùåííÿ, äî ïðèêëàäó, 
êîëè ï³ä íèì õòîñü êóðèòèìå… 
Àëå ÿêùî ñòàíö³ÿ áóäå ïîêàçó-
âàòè ñèñòåìàòè÷íå ïåðåâèùåííÿ, 
òî, íàé³ìîâ³ðí³øå, òàì âñå-òàêè 
ñïðàâä³ º ïðîáëåìà.

Â³òàë³é Ìîê³í òàêîæ äîäàº, ùî 
êð³ì ãðîìàäñüêîãî ìîí³òîðèíãó 
ó Â³ííèö³ ïåðåäáà÷åí³ é ïåðå-
ñóâí³ ïîñòè, ÿê³ âëàñíå ìîæóòü 
ïåðåâ³ðÿòè ö³ ãðîìàäñüê³ ñïîñòå-
ðåæåííÿ. Ùîá³ëüøå, ïåðåñóâíèé 
ïîñò âæå ìàòèìå þðèäè÷íó ñèëó.

УСІМ ВАЖЛИВЕ ПОВІТРЯ!
Íàîñòàíîê ìè ðîçïèòóºìî Â³òà-

ë³ÿ Ìîê³íà çàãàëîì ïðî âàæëèâ³ñòü 
÷èñòîãî ïîâ³òðÿ ³ ò³ ìàëåíüê³ ä³¿, ÿê³ 
ï³ä ñèëó êîæíîìó ç íàñ, àáè ÿê-
íàéäîâøå çáåð³ãàòè éîãî ÷èñòîòó.

— Óñ³ì âàæëèâå ïîâ³òðÿ, — ïå-

ðåêîíàíèé ïðîôåñîð. — Äî ïðè-
êëàäó, ìîæíà ïî÷óòè, ÿê õòîñü 
ãîâîðèòü, ùî ï’º âîäó ç³ ñâåðä-
ëîâèíè, òîìó ÿê³ñòü âîäè ó êðàí³ 
éîãî íå ö³êàâèòü. Àëå æ ç ïîâ³òðÿì 
ñèòóàö³ÿ ³íàêøà — ìè âñ³ äèõàº-
ìî îäíàêîâèì ïîâ³òðÿì. Ùîá³ëü-
øå, ó ïîâ³òð³ º äóæå-äóæå äð³áí³ 
÷àñòî÷êè ïèëó, ÿê³ ïåðåíîñÿòüñÿ 
áóäü-êóäè… ² ùîíàéã³ðøå — ëþ-
äèíà íå â³ä÷óâàº, ùî âäèõàº òàêèé 
ïèë. Íåáåçïå÷íèì º ³ ïàë³ííÿ ëèñ-
òÿ, ³ âèêèäè òðàíñïîðòó…

Òî æ ÿê ïîäáàòè ïðî çáåðåæåí-
íÿ ÷èñòîòè ïîâ³òðÿ?

— Ïåðåäóñ³ì äëÿ æèòåë³â ïðè-
âàòíèõ ñåêòîð³â ïîðàäà — íå ïà-
ëèòè ëèñòÿ, à øóêàòè ñïîñîáè, ÿê 
éîãî óòèë³çóâàòè. Öå ìîæóòü áóòè 
ÿê ä³àëîãè ç âëàäîþ, òàê ³ êîìó-
í³êàö³ÿ â ìåæàõ âàøî¿ ãðîìàäè, 
âóëèö³ ÷è äâîðà, — ãîâîðèòü Â³-
òàë³é Ìîê³í. — Ùî ñòîñóºòüñÿ 
àâòî, òî áóëî á äîáðå, ÿêáè ëþäè 
ðåìîíòóâàëè ñâî¿ ìàøèíè. À ùå, 
ÿê âàð³àíò, àáè â ì³ñò³ áóâ òåõí³÷-
íèé îãëÿä ³ êîíòðîëü âàíòàæ³âîê, 
ÿê³ ÷àñòî ìàþòü âåëèê³ âèêèäè.…

Çâè÷àéíî, íàãîëîøóº çàâ³äóâà÷ 
êàôåäðè, öå çàãàëüí³ ðåêîìåí-
äàö³¿.

 Íàñïðàâä³ êîæåí äîðîñëèé 
ãðîìàäÿíèí îð³ºíòóºòüñÿ, äå â³í 
ìîæå íàøêîäèòè. ² ÿêùî â³í â³-
çüìå íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü öüîãî 
íå ðîáîòè — â³äðàçó ñòàíå êðà-
ùå, — ïåðåêîíàíèé Â³òàë³é Ìîê³í.

ЯК У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
МОНІТОРЯТЬ ПОВІТРЯ
Під контролем  З середини листопада 
на факультеті комп'ютерних систем і 
автоматики Вінницького національного 
технічного університету працює станція 
«Air Fresh Max Environment OS». 
Вона щохвилини оновлює дані про якість 
повітря за 12-ма показниками. Який 
індекс якості повітря на Вишеньці, скільки 
у місті працює подібних станцій і навіщо 
потрібен громадський моніторинг?

Çàóâàæèìî, ùî ñòàíö³þ êóïèëè 
çà ñïîíñîðñüê³ êîøòè, çàâäÿêè 
ñï³âïðàö³ òðüîõ êàôåäð: ÑÀ²Ò, 
À²²Ò ³ ÊÑÓ.

ТО ЯКЕ Ж ПОВІТРЯ?
ßê ñêàçàâ Â³òàë³é Ìîê³í ðàí³-

øå, ñòàíö³ÿ ïîñò³éíî ïðîâîäèòü 
âèì³ðþâàííÿ çà 12 ïîêàçíèêàìè:
 ïèë (òðè ïîêàçíèêè);
 òåìïåðàòóðà;
 âîëîã³ñòü;
 àòìîñôåðíèé òèñê;
CO2;
ôîðìàëüäåã³ä;
O3;
 ä³îêñèä àçîòó;
ìîíîîêñèä âóãëåöþ;
 ëåòê³ îðãàí³÷í³ ðå÷îâèíè.
Çà öèìè ïîêàçíèêàìè ðîçðà-

õîâóþòü ³íäåêñ ÿêîñò³ ïîâ³òðÿ, ³ 
â³í º êëþ÷îâèì.

— Â³í ðîçðàõîâóºòüñÿ ó áàëàõ, 
â³ä íóëÿ äî 300. Äå íóëü — öå 
ñóïåðçäîðîâî, à 300 ³ á³ëüøå — 
äóæå ïîãàíî. Êð³ì òîãî, ö³ öèô-
ðè ðîçáèâàþòüñÿ íà ï’ÿòü êëà-
ñ³â, — ïîÿñíþº êëàñèô³êàö³þ 
íàø ñï³âðîçìîâíèê. — ² îò ó íàñ, 
íà ñê³ëüêè ÿ áà÷èâ, âèì³ðþâàííÿ 
íàé÷àñò³øå ïîêàçóþòü 80–90 áà-
ë³â. Öå äðóãèé êëàñ, ïîì³ðíèé.

Çà éîãî ñëîâàìè, öå ö³ëêîì 
õîðîøèé ðåçóëüòàò. Îñê³ëüêè 
ïåðøèé êëàñ, íàé³ìîâ³ðí³øå, 
áóäå òàì, äå íåìàº ëþäåé.

Âèêëàäà÷ ÂÍÒÓ ï³äñóìîâóº, 
ùî íà Âèøåíüö³, ó ìåæàõ ä³¿ 
ö³º¿ ñòàíö³¿, ãîðîäÿíè äèõàþòü 
ñïðàâä³ ÷èñòèì ïîâ³òðÿì.

— Çåëåíèé êîë³ð íà ïîêàçíè-
êàõ ïîçíà÷àº äðóãèé êëàñ, à áëà-
êèòíèé — ïåðøèé. ² çà äåÿêèìè 
ïîêàçíèêàìè ó íàñ âñå íàâ³òü 
äóæå äîáðå, — äåìîíñòðóº â³í 
äàí³ ç ñàéòó ìîí³òîðèíãó.

ВАЖЛИВО, ЩОБ СТАНЦІЙ 
БУЛО ЯКНАЙБІЛЬШЕ

Çàãàëîì ó Â³ííèö³ º ø³ñòü 
ïîä³áíèõ ñòàíö³é ãðîìàäñüêîãî 
ìîí³òîðèíãó ÿêîñò³ ïîâ³òðÿ. Òà, 
íà ïåðåêîíàííÿ Â³òàë³ÿ Ìîê³íà, 
¿õ ìàº áóòè ÿêíàéá³ëüøå, ùîá ïî-
êðèòè âñå ì³ñòî. Ñàìå òîä³ ìîæíà 
ãîâîðèòè ïðî çàãàëüíó «êàðòèí-
êó», äåòàëüíî àíàë³çóâàòè äàí³ é 

Дані збираються кожні 5–10 секунд і доступні через 
вебінтерфейс. Тобто всі громадяни можуть на сайті ecocity.
org.ua знайти всі дані, — каже Віталій Мокін
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1. У БОРГ ДАЮТЬ НАЇВНІ
Приходить до такого наївного то-
вариша інший товариш, просить: 
«Виручай, треба 10 тисяч доларів, 
я віддам, мамою клянусь».
Наївний каже: «Ти мій друг, брат, 
кум, сват, я тебе з дитинства 
знаю — на. Коли віддаси?» Поки 
що товариш відповідає: «Через 
півроку».
Через півроку в нього там щось 
не зрослося, все в житті буває. І 
він починає годувати «завтрака-
ми». Це може тривати нескінчен-
но або ж припиняється водночас, 
як і дружба з дитинства, родичан-
ня, кумівство.
— Зрозуміло, що борг зависає 
у повітрі, — говорить адвокат 
Ярослав Мартинюк. — Тому що, 
по-перше, немає жодного під-
твердження, що ці гроші комусь 
і від когось передавались. А по-
друге, немає жодної фіксації того, 
яка сума передавалась, і на який 
термін.

2. У БОРГ ДАЮТЬ НАЇВНІ, 
АЛЕ ОБЕРЕЖНІ
Приходить до обережного това-
риш і просить в борг. Йому від-
повідають: «Не питання, пиши 
розписку».
Але розписку треба теж вміти на-
писати. По-перше, вона повинна 

бути написана від руки, ніяких 
надрукованих текстів. По-друге, 
паспортні дані боржника і пас-
портні дані того, хто дає в борг 
потрібно вказати обов’язково. 
Сума боргу має бути написана 
літерами. Потрібно прописати, 
за яких умов ця сума має бути 
повернена і коли. Наприклад: 
«Я Іван Іваненко, зобов'язуюсь 
повернути борг — десять тисяч до-
ларів, Петру Петренку, до 10 квіт-
ня 2022 року в повному обсязі».
Можна цю розписку завірити 
в нотаріуса, але це не обов’язково, 
тому що вона і так має юридичну 
силу.
— За законодавством ця розпис-
ка практично замінює «договір 
позики», — говорить адвокат. — 
Хоча, звичайно, краще скласти 
саме цей договір. А взагалі і роз-
писка, і договір позики свідчать 
про те, що гроші були дані в борг.
Якщо людина кошти не повертає, 
з розпискою можна піти в суд і 
просити ці гроші з боржника 
стягнути. Але якщо боржник 
голий та босий, на ньому немає 
жодного майна, рухомого чи 
нерухомого, офіційно він ніде 
не працює, це рішення суду, 
на вашу звичайно користь, ви 
можете хіба що засклити і пові-
сити на стіну.

3. У БОРГ ДАЮТЬ НАЇВНІ, 
АЛЕ РОЗУМНІ
До розумного приходить това-
риш і просить 10 тисяч доларів. 
Розумний каже: «Друже, перше, 
ми пишемо розписку і укладаємо 
договір позики. Друге — в тебе є 
якесь майно?»
Товариш каже: «Так, є машина, 
дача, квартира». Розумний каже: 
«Тоді укладаємо договір застави 
майна, наприклад, на квартиру».
— А договір застави майна, 
якщо дуже просто — це гаран-
тія виконання зобов’язань. 
В момент укладання договору 
застави майна на це майно ав-
томатично накладається арешт 
і його неможливо продати, пе-
реписати і т. д., — говорить ад-
вокат. — Тобто, якщо за якихось 
причин людина гроші не по-
верне, можна буде не лише 
через суд витребувати в нього 
суму, а ще через Державну ви-
конавчу службу стягнути майно 
боржника.
Наприклад, в боржника є одно-
кімнатна квартира, ДВС її продає 
за 20 тисяч доларів, 10 тисяч по-
вертають розумному, 10 тисяч по-
вертають власнику майна, тобто 
боржнику. Точно так буде з авто-
мобілями, земельними ділянками 
та дачами.

ßêùî ÷åðåç áîðãè, íàïðèêëàä, 
÷îëîâ³êà (äðóæèíè), äî ä³òåé ÷è 
äî äðóæèíè (÷îëîâ³êà) ïðèõîäÿòü 
âèòðåáóâàòè áîðãè, âîíè ìîæóòü 
çâåðíóòèñü äî ñóäó?

— Ìîæíà íàïèñàòè çàÿâó 
â ïîë³ö³þ ïðî òå, ùî â âàñ íåî-
áãðóíòîâàíî âèìàãàþòü ãðîøî-
â³ êîøòè, — ãîâîðèòü ßðîñëàâ 
Ìàðòèíþê.

Óÿâ³ìî ñèòóàö³þ. Ëþäèíà âçÿëà 
³ ïåðåïèñàëà âñå ìàéíî íà ä³òåé ÷è 
äðóæèíó/÷îëîâ³êà, à ïî õîäó íàïî-
çè÷àëàñÿ ãðîøåé. Äî íå¿ ïðèéøëè 
çà áîðãàìè ³ ÷óþòü: «À â ìåíå í³-
÷îãî íåìàº».

— Íó îò ó Â³ííèö³ áóëà ïîä³áíà 

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

ßê ó íàñ ëþäè äà-
þòü â áîðã? ßêùî 
öå íåâåëèê³ ñóìè, 

òî çðîçóì³ëî, ÿê: «Äîëãàíè 
øòóêó?» — «Íå ïèòàííÿ. Òîá³ 
íà êàðòêó?» — «Òàê»…

Äî ðå÷³, ãðîø³, ñêèíóò³ íà êàð-
òó, — öå âæå äîêàç òîãî, ùî âè 
äàëè â áîðã. ªäèíå — ïîòð³áíî 
â ïðèçíà÷åíí³ ïëàòåæó ââåñòè 
«ãðîø³ â áîðã», àáî «ïîçèêà». 
Âèâ÷³òü ñâî¿ êàðòêè, òàì º òàêà 
ôóíêö³ÿ (â Ïðèâàò24 òî÷íî). 
ßêùî ìîâà ïðî ñóòòºâó ñóìó, 
ÿêî¿, íàïðèêëàä, íå âèñòà÷àº 
íà â³äêðèòòÿ á³çíåñó, ïîêóïêó 
àâòî ÷è êâàðòèðè, òî ìîæóòü áóòè 
ð³çí³ âàð³àíòè ðîçâèòêó ïîä³é. 
Ðîçãëÿíåìî ¿õ ðàçîì ç àäâîêàòîì 
ßðîñëàâîì Ìàðòèíþêîì.

Íàïðèêëàä, ÷îëîâ³ê âçÿâ ó áîðã 
âåëèêó ñóìó ãðîøåé ï³ä çàñòàâó 
ìàéíà. Àëå â íüîãî º äðóæèíà ³ 
ä³òè, ÿê³ âçàãàë³ íå â êóðñ³ ïðî 
ñïðàâè ÷îëîâ³êà ³ áàòüêà. Ðàïòîì 
ïðèõîäÿòü âèêîíàâö³ ³ ùî?

— ßêùî áóâ ï³äïèñàíèé äî-
ãîâ³ð çàñòàâè, òî öå íîòàð³àëüíî 
çàâ³ðåíèé äîêóìåíò, ³ íîòàð³óñ 
âñå ìàº ïåðåâ³ðèòè òà çàïðîñèòè 
äðóæèíó äëÿ ïèñüìîâî¿ çãîäè, — 
ðîçïîâ³äàº àäâîêàò. — Òîáòî äðó-
æèíà ìàº âêàçàòè «ÿ çíàþ, ùî 
ì³é ÷îëîâ³ê áåðå ãðîø³ â áîðã, ³ 
çãîäíà íàäàòè ñï³ëüíó êâàðòèðó 
â çàñòàâó».

Îê. Ìèíàº ð³ê, ãðîøåé íåìàº. 
Áîðã òðåáà â³ääàâàòè. Âèêîíàâö³ 
íà ïîðîç³ — ³ äðóæèíà ðâå êîñè 
íà ãîëîâ³ òà çãàäóº, ùî â íå¿ ìà-
ëîë³òí³ ÷è íåïîâíîë³òí³ ä³òè, ÿêèõ 
çàðàç âèêèäàþòü ïðîñòî íåáà.

— Òàê, ÿêùî º ìàëîë³òí³ ä³òè 
³ âîíè ïðîïèñàí³ â ö³é êâàðòèð³, 
òðåáà çàëó÷àòè îðãàí³ îï³êè ³ ï³-
êëóâàííÿ, — ãîâîðèòü àäâîêàò. — 
Òàê ùî öå ìîæå òÿãíóòèñÿ äóæå 
äîâãî. ² ëþäèíà, ÿêà äàëà ãðîø³ 
â áîðã, â ê³íö³ ê³íö³â îòðèìàº 
ãðîø³, àëå ³ ãîëîâíîãî áîëþ âäî-
ñòàëü.

Ó âèïàäêó ðîçïèñêè â³ä ðóêè. 
Íàïèñàâ áîðæíèê òàêó ðîçïèñêó, 
êîëè ïîòð³áíî áîðã â³ääàâàòè — 
ãðîøåé íå äàì. Éîìó ï³ä í³ñ ðîç-
ïèñêó, à â³í ó â³äïîâ³äü: «Öå íå ÿ. 

ß í³÷îãî íå áðàâ ³ í³÷îãî íå ïèñàâ».
— Òàêå òåæ ìîæå áóòè. Â òàêî-

ìó âèïàäêó â ñóäîâîìó ïîðÿäêó 
ïðèçíà÷àºòüñÿ ïî÷åðêîçíàâ÷à 
åêñïåðòèçà, — ãîâîðèòü ßðîñëàâ 
Ìàðòèíþê. — Åêñïåðòè çà ïî÷åð-
êîì âñòàíîâëþþòü, â³í ïèñàâ ÷è 
íå â³í. Âîíè íàâ³òü ìîæóòü âè-
çíà÷èòè, â ÿêèé ÷àñ ïèñàëàñü 
öÿ ðîçïèñêà, äîñë³äèâøè ïàï³ð 
³ ÷îðíèëà ðó÷êè.

Öå, íàïåâíå, êóïó ãðîøåé êî-
øòóº? ² ùîá ïîâåðíóòè ñâî¿ âëàñí³ 
êîøòè, ïîòð³áíî áóäå ùå ãàðíî çà-
ïëàòèòè?

— Òàê, ìè ïî îäí³é ñïðàâ³ ïðî-
ñèëè âñòàíîâèòè â³äïîâ³äí³ñòü 
ïî÷åðêó â ï’ÿòè ÷è øåñòè ðîç-
ïèñêàõ, ³ òàì åêñïåðòè ðåàëüíî 
çàãíóëè 70 òèñÿ÷ ãðí. Õî÷à, ÿê 
ïðàâèëî, âàðò³ñòü òàêèõ åêñïåðòèç 
êîëèâàºòüñÿ â ðàéîí³ 10–15 òè-
ñÿ÷ ãðí, — ãîâîðèòü àäâîêàò. — 
Àëå ÿêùî ñóä ïðèéìàº ð³øåííÿ 
íà âàøó êîðèñòü, âñ³ ñóäîâ³ âè-
òðàòè òà âèòðàòè íà åêñïåðòèçó 
ïîêëàäóòü íà ³íøó ñòîðîíó.

Íàñê³ëüêè ðåàëüíî ÷åðåç ñóä 
âèòÿãíóòè â ëþäèíè ãðîø³? Àäæå 
ÿêùî ä³éøëè äî ñóäó, òî çðîçóì³ëî, 
ùî òàì âæå êàïåöü.

— ßêùî â ëþäèíè ãðîø³ º, àáî 
ö³ ãðîø³ º äå â íå¿ âçÿòè, òî âñå 
ðåàëüíî, õî÷à âèïëàòè ìîæóòü 
áóòè ïî òèñÿ÷³ ãðèâåíü â ì³ñÿöü 
³, íàïåâíå, âñå æèòòÿ, — ãîâîðèòü 
àäâîêàò. — Òîáòî ÿêùî ëþäèíà 
äåñü ïðàöþº, â íå¿ º ìàéíî, ãðîø³ 
íà ðàõóíêó, òî öå ö³ëêîì ðåàëüíî. 
À ÿêùî í³÷îãî íåìàº, çà îô³ö³é-
íèìè äàíèìè (õî÷à íàñïðàâä³ âñå 
ìîæå áóòè ³íàêøå), òî ïðàêòè÷íî 
íåðåàëüíî.

Êîëè áîðæíèê îô³ö³éíî í³äå 
íå ïðàöþº, íåìàº àêòèâ³â ³ çàðå-
ºñòðîâàíîãî íà íüîãî ìàéíà, àëå 
ìàº äðóæèíó/÷îëîâ³êà ³ ä³òåé. 
Âîíè ìîæóòü â³äïîâ³äàòè çà áîðãè 
áàòüêà/ìàòåð³ ³ ÷îëîâ³êà/äðóæèíè?

— Ä³òè òî÷íî íå ìîæóòü â³ääà-
âàòè áîðãè áàòüêà ÷è ìàòåð³, äðó-
æèíà ÷è ÷îëîâ³ê òåæ, ÿê ïðàâèëî, 
í³. Àëå, ÿêùî âîíà ÷è â³í âè-
ñòóïàëè ïîðó÷èòåëåì, òîä³ òî÷íî 
òàê, — ãîâîðèòü àäâîêàò. — Êîëè 
êð³ì äîãîâîðó çàñòàâè áóâ ï³äïè-
ñàíèé äîãîâ³ð ïîðóêè, òîä³ îäèí 
ç ïîäðóææÿ â³äïîâ³äàº çà áîðãè 
³íøîãî.

ЯК ПРАВИЛЬНО ДАВАТИ В БОРГ, 
ЩОБ ТОЧНО ГРОШІ ПОВЕРНУЛИ
Позичати треба вміти  Даєте в борг 
суттєву суму? Сподівайтеся отримати своє 
назад або готуйтеся до втрат. Ви можете 
ніколи не побачити грошей та, ймовірно, 
більше не побачите і позичальника. Щоб 
не залишитися в дурнях, можна образити 
людину відмовою або ж позичати їй гроші 
з розумом

³ñòîð³ÿ ïðî âàëþòíèêà, ÿêèé ïî-
çè÷èâ ó áàãàòüîõ ëþäåé, çäàºòüñÿ, 
ï³â ì³ëüéîíà äîëàð³â ³ âò³ê, éîãî 
çâ³ñíî çíàéøëè, ³ ùî? Â íüîãî 
í³÷îãî áðàòè, âñ³ çàëèøèëèñü 
ïðè ñâî¿õ ³íòåðåñàõ, — ãîâîðèòü 
àäâîêàò.

Òîâàðèø ïîçè÷àº âåëèêó ñóìó 
ãðîøåé. Â íüîãî º êâàðòèðà, ÿêó 
â³í ïèøå â äîãîâ³ð çàñòàâè. Ïèøå 
ðîçïèñêó ïðî òå, ùî ãðîø³ ïîâåðíå 
÷åðåç ð³ê. Àëå ïðîòÿãîì ðîêó â³í 
îäðóæóºòüñÿ ³ â íüîãî íàðîäæó-
ºòüñÿ äèòèíà. Â³í ïðîïèñóº â ö³é 
êâàðòèð³ ³ äðóæèíó, ³ äèòèíó. Ãðî-
øåé â³í íå â³ääàº. ßê ñòÿãíóòè 
ìàéíî òà îòðèìàòè ïîçè÷åí³ ãðîø³?

— Â äîãîâîð³ çàñòàâè, ÿê ïðà-
âèëî, º ïóíêò ùî âïèñêè ÷è âè-
ïèñêè ìîæóòü â³äáóâàòèñÿ ò³ëüêè 
çà çãîäîþ çàñòàâîäåðæàòåëÿ, — ãî-
âîðèòü àäâîêàò. — Àëå öå í³õòî 
íå ïåðåâ³ðÿº. Òîìó òðåáà ñóäè-
òèñÿ, ³ ãðîø³ ìîæíà ïîâåðíóòè, 
àëå öå áóäå äîâãèé-äîâãèé øëÿõ. 
² öå â òåîð³¿, à ÿê öå áóäå â êîæ-
íîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó, í³õ-
òî íå ñêàæå. Àäæå º ð³çí³ ñóäîâ³ 
ð³øåííÿ, íàâ³òü â îäíîãî ñóää³.

Òîìó ãîëîâíå ïðàâèëî, ÿêå 
ìîæíà âèä³ëèòè æèðíèì ³ ÷åð-
âîíèì — â áîðã âàðòî äàâàòè 
ñò³ëüêè, ñê³ëüêè íå øêîäà ïî-
ò³ì âòðàòèòè.

ЯК ПОЗИЧАЮТЬ ГРОШІ 

ÃÐÎØ²
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СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 8 – 14 ГРУДНЯ

ОВЕН 
Цього тижня кохана людина 
може вирішити випробувати 
ваші почуття на глибину і 
міцність, адже їй так важливо 
знати, що ваше серце на-
лежить лише їй одній.

ТЕЛЕЦЬ 
Ваші чарівність і тактовність 
підкорять будь-кого, не 
лінуйтеся тільки їх проявити 
і на роботі, і в дружній ком-
панії. Цього тижня зірки не 
обіцяють проблем, навпаки, 
у сфері особистих взаємин на 
вас чекають радісні події.

БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня ви можете 
допомогти дорогій для вас 
людині, вона буде зворушена 
і дуже вдячна вам. На ваші 
ніжні почуття обранець від-
повість взаємністю. Тож ви 
станете ще ближче.

РАК 
Ви просто сама елегантність, 
з цього приводу не варто 
хвилюватися, женіть геть від 
себе сумніви, вас люблять і 
цінують.

ЛЕВ 
Можлива деяка ідеаліза-
ція у стосунках із коханою 
людиною. Варто зняти рожеві 
окуляри, перш ніж зробити 
серйозний крок, який змі-
нить ваше майбутнє.

ДІВА 
У суботу можна отримати не 
зовсім пристойну пропо-
зицію. Але не поспішайте 
з обуренням відкидати її, 
подумайте, чи це не те, чого 
ви так давно чекали?

ТЕРЕЗИ 
Не відмовляйтеся від вечірніх 
розваг: будь-яке спілкування 
та будь-яке знайомство під-
уть на користь та насолоду. 

СКОРПІОН 
Стосунки з коханою людиною 
багато в чому залежатимуть 
від вашого вміння згладжува-
ти гострі кути. Постарайтеся, 
щоб ваша розсудливість не 
переростала в непохитність. 

СТРІЛЕЦЬ 
Цього тижня від вас знадо-
бляться конкретні слова та не 
менш конкретні дії. Якщо ви 
й далі гратимете з коханою 
людиною в мовчанку, вона 
цілком може вирішити, що 
байдужа вам.

КОЗЕРІГ 
Намагайтеся зберігати 
рівність у стосунках. Якщо ви 
постійно підкреслюватимете, 
що ви головніше партнера, 
можете його налякати і ви-
кликати ускладнення. 

ВОДОЛІЙ 
Ваші стосунки з коханою 
людиною починають набувати 
так вами давно бажаної взаєм-
ності. Але вони ще дуже тен-
дітні, тому постарайтеся бути 
обережнішими і уважнішими.

РИБИ 
Цей тиждень сприяє вирі-
шенню багатьох конфліктних 
ситуацій. Прекрасний час для 
примирення з коханою лю-
диною. Зробіть лише перший 
крок, решта виявиться дуже 
просто.

Â²Í ² ÂÎÍÀ

НАТАЛІЯ КОЗАК, 
ПСИХОЛОГ, 
ПСИХОТЕРАПЕВТ:

— Одне з найприєм-
ніших відчуттів — це 
стан легкої закоха-
ності, коли світ зда-

ється гарнішим, люди добрішими, 
проблеми меншими, а недоліки 
людини, у яку ми закохані, непо-
мітними.
І все було би чудово, якби цей 
стан був постійним, або хоча б 

довготривалим. Та, на жаль, наш 
організм не може перебувати по-
стійно в режимі надмірного виді-
лення гормонів щастя (дофаміну, 
окситоцину та сиротоніну). Інак-
ше — ми були б завжди абсолютно 
щасливими.
І, дійсно, за наш внутрішній 
стан відповідає низка гормонів. 
Наприклад, фенілетиламін від-
повідає за відчуття закоханості. 
Дофамін викликає задоволення 
від спілкування, зосередження 
уваги на об’єкті закоханості та 

дає відчуття впевненості у собі. 
Серотонін, в свою чергу, викли-
кає емоційну лабільність та є 
гормоном щастя та задоволення. 
Якщо ж його не достатньо в орга-
нізмі, виникає потреба в страж-
даннях від кохання. І зменшити 
ці страждання може окситоцин, 
який відповідає за відчуття ніж-
ності та прихильності.
Та саме відчуття «метеликів у жи-
воті» не можна зводити до аналізу 
крові. Це надзвичайний стан під-
йому внутрішньої енергії, розкрит-

тя потенціалу, творчості, бажання 
самовдосконалення, мотивація 
до вчинків, відчуття смаку жит-
тя та краси цього світу. І, навіть, 
якщо нам й допомагають у цьому 
гормони, закохуємося ми і захо-
плюємося людиною незалежно 
від усіх цих факторів, та інколи 
в самий неочікуваний для нас 
момент. І в цьому є надзвичайна 
особливість цього відчуття. Чи 
перетвориться воно на справжнє 
кохання, чи зникне, як і не було, 
можемо дізнатися лише згодом.

Коментар експерта

ЄВА ТОПЛЕСС

Êîõàííÿ — ðîìàíòè÷íå ³ 
íåçåìíå ïî÷óòòÿ, îñîáëèâî äëÿ 
òèõ, õòî òóò ³ çàðàç îõîïëåíèé ëþ-
áîâíîþ ëèõîìàíêîþ. Ïðî êîõàí-
íÿ ìð³þòü, ïðî íüîãî ñêëàäàþòü 
â³ðø³, ïèøóòü ðîìàíè, çí³ìàþòü 
ô³ëüìè.

Öå ñèëüíå ïî÷óòòÿ íå ìîãëè 
îá³éòè óâàãîþ íå ëèøå ïîåòè, 
àëå é â÷åí³, ÿê³ çóì³ëè-òàêè äàòè 
éîìó ö³ëêîì çðîçóì³ëå ïîÿñíåííÿ. 
Çà ôàêòîì, êîõàííÿ, íå á³ëüøå 
í³æ õ³ì³÷íà ðåàêö³ÿ, ùî â³äáóâà-
ºòüñÿ â íàøîìó ìîçêó. À ÿê³ ôàê-
òè ìè ùå íå çíàºìî ïðî êîõàííÿ?

10 НАУКОВИХ ФАКТІВ ПРО 
КОХАННЯ

Çàêîõàí³ñòü — õâèëèííà ñïðàâà
Öå â ïðÿìîìó ñåíñ³ òàê. Ùîá 

âèçíà÷èòèñü ç îá'ºêòîì ìàéáóò-
íüî¿ ïðèñòðàñò³, ëþäèí³ äîñèòü 
óñüîãî 4 õâèëèíè âçàºìîä³¿ ç íèì. 
Ïðè÷îìó âè ïîìèëÿºòåñü, ÿêùî 
äóìàºòå, ùî ìîâà éäå ïðî ðîç-
ìîâó àáî áåñ³äó. Ôàêòè êàæóòü 
ïðî òå, ùî ïî÷óòòÿ ëþáîâ³ âè-
êëèêàþòü íåâåðáàëüí³ ïðîÿâè.

У ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ 
КОХАННЯ РІЗНЕ

Ó ïðåêðàñíî¿ ïîëîâèíè ëþä-
ñòâà ï³ä ÷àñ çàêîõàíîñò³ àê-
òèâóþòüñÿ ò³ çîíè ìîçêó, ÿê³ 
â³äïîâ³äàëüí³ çà ïàì'ÿòü. Ñàìå 
òîìó ïàí³ ëåãøå ³ á³ëüø îõî÷å 
çàïàì'ÿòîâóþòü ð³çí³ ìèë³ äð³á-
íè÷êè ïðî ïàðòíåðà ³ ñï³ëüí³ ç 
íèì ³ñòîð³¿: äàòè, ïî÷àòîê ñòî-
ñóíê³â òà ³íøå. Ó ÷îëîâ³ê³â æå, 
íàâïàêè, ï³äâèùóºòüñÿ àêòèâ-

í³ñòü çîðîâîãî â³ää³ëó. Òîìó â³í 
ñïðèéìàº êîõàííÿ çà äîïîìîãîþ 
â³çóàëüíèõ îáðàç³â, òîáòî ëþáèòü 
î÷èìà.

ДО КОХАННЯ З ПЕРШОГО 
ПОГЛЯДУ СХИЛЬНІ ЧОЛОВІКИ

Äëÿ òîãî, ùîá ïðèéòè äî òàêîãî 
âèñíîâêó, â÷åíèì çíàäîáèëîñÿ 
âèâ÷èòè íå îäíó ñîòíþ ëþáîâíèõ 
³ñòîð³é. Ó ñåðåäíüîìó 54% ÷îëîâ³-
ê³â ñòâåðäæóâàëè, ùî ìàëè äîñâ³ä 
ïðàêòè÷íî ìèòòºâî¿ çàêîõàíîñò³. 
Öå ïðîòè 44% æ³íîê. Òàê ùî áóäå 
íå áåçï³äñòàâíèì òâåðäæåííÿ ïðî 
òå, ùî ÷îëîâ³êè á³ëüø ðîìàíòè÷-
í³ ³ ìåíø ðàö³îíàëüíî ï³äõîäÿòü 
äî ëþáîâíèõ ñïðàâ.

ПОЧУТТЯ «МЕТЕЛИКІВ» ВІД 
КОХАННЯ — РЕАЛЬНА ІСТОРІЯ

Â³ä÷óòòÿ ìåòåëèê³â ó æèâîò³ ³ 
âèòàííÿ â õìàðàõ â³ä ëþáîâ³ ìè 
âæå ñïðèéìàºìî ÿê ôàêòè. Àäæå 
â ïåð³îä ïåðøî¿ çàêîõàíîñò³ âñ³ 
ãîðìîíè çíàõîäÿòüñÿ íà ï³äéîì³. 
Â òîìó ÷èñë³ ³ òîé, ùî â³äïî-
â³äàº çà ñòðåñ — íîðàäðåíàë³í. 
Â³í ïîäðàçíþþ÷å ä³º íà ïåâí³ 
ðåöåïòîðè. Àëå ñàìå çàâäÿêè 
éîìó ëþäèíà îõîïëåíà ëþáîâ-
íèì òîìë³ííÿì ³ õâèëþþ÷èì 
â³ä÷óòòÿì ó æèâîò³.

«РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ» МАЮТЬ 
НАУКОВЕ ПОЯСНЕННЯ

Ëþäèíà, ÿêà êîõàº, ÷àñòî äè-
âèòüñÿ íà ñâîãî ïàðòíåðà ³ ñâ³ò 
â ö³ëîìó ÷åðåç ïðèçìó ïîçèòè-
âó, ùî ìåæóº ç íåîá'ºêòèâí³ñòþ. 
Òîìó â îòî÷óþ÷èõ ñòâîðþºòüñÿ 
âðàæåííÿ, ùî çàêîõàíà ëþäè-
íà ñë³ïà ³ ãëóõà, ðàç íå áà÷èòü 

МЕТЕЛИКИ В ЖИВОТІ — 
ПРОСТО АДРЕНАЛІН
Любовний діагноз  Кохання — це 
таємниця, до якої ми всі рано чи пізно 
долучаємося. Однак розгадати цю 
таємницю до кінця поки не зміг ніхто. 
Хоча, за останні роки науці все ж вдалося 
зрозуміти дещо про кохання і пристрасть. 
Дивимося на кохання очима хімії та фізики

íåäîë³ê³â ñâîãî îáðàíöÿ. Àëå 
íå ïîñï³øàéòå çâèíóâà÷óâàòè ¿¿ 
â öüîìó. Íàñïðàâä³, çàêîõàí³ñòü 
ä³éñíî «ïðèñèïëÿº» ïåâí³ çîíè 
ìîçêó, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü çà ðàö³-
îíàëüí³ñòü ³ êðèòè÷íå ìèñëåííÿ.

КОХАННЯ І ДЕПРЕСІЯ
Êîõàííÿ ìîæå ïðèçâîäèòè 

äî äåïðåñèâíèõ ñòàí³â. Öå ö³ëêîì 
íàóêîâî îáóìîâëåíèé ôàêò. Ð³÷ 
ó òîìó, ùî â îðãàí³çì³ çàêîõàíî¿ 
ëþäèíè âèðîáëÿºòüñÿ ï³äâèùåíà 
ê³ëüê³ñòü äîôàì³íó — ãîðìîíó, 
â³äïîâ³äàëüíîãî çà íàøó çäàòí³ñòü 
îòðèìóâàòè çàäîâîëåííÿ. Äî ðå÷³, 
ñõîæà ðåàêö³ÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
ïðè ïðèéîì³ íàðêîòè÷íèõ ïðå-
ïàðàò³â, ³ãðîâ³é òà ³íøèõ âèäàõ 
çàëåæíîñò³. Êîëè ï³ñëÿ ð³çêîãî 
ñòðèáêà ê³ëüê³ñòü ðå÷îâèíè çìåí-
øóºòüñÿ, ìîæå íàñòóïèòè ñòàí 
ïðèãí³÷åíîñò³.

КОХАННЯ І РОЗБИТЕ СЕРЦЕ
Ñèíäðîì ðîçáèòîãî ñåðöÿ — 

ö³ëêîì ðåàëüíèé ä³àãíîç. Ñòàí ³ 
ñèìïòîìè íàñò³ëüêè íàãàäóþòü 
ñåðöåâèé íàïàä, ùî ¿õ ìîæå 
â äåÿêèõ âèïàäêàõ ïåðåïëóòà-
òè íàâ³òü ë³êàð. Á³ëüø òîãî, â³í 
ïðîÿâëÿºòüñÿ áîëåì â îáëàñò³ 
ãðóäåé, óñêëàäíåíèì äèõàííÿì 
³ íåð³âíîì³ðíèì ñåðöåâèì ðèò-
ìîì. Ñõèëüí³ äî öüîãî ñèíäðîìó, 
ÿê ïðàâèëî, íàäì³ðíî âðàçëèâ³ 
îñîáèñòîñò³, ÷èÿ ëþáîâíà ³ñòîð³ÿ 
íå âèÿâèëàñÿ ùàñëèâîþ.

ЛЮБОВ ЗЛА
²ñíóº òàêå ïîíÿòòÿ, ÿê ôðóñòðà-

ö³ÿ. Âîíî îçíà÷àº, ùî ëþäèíà, ÿêó 
êèíóëè, ïî÷èíàº â³ä÷óâàòè äî ñâî-
ãî êîëèøíüîãî ïàðòíåðà ùå á³ëüø 
ñèëüí³ ïî÷óòòÿ, í³æ íà ìîìåíò 
ñòîñóíê³â. Äî ðå÷³, öåé ôåíîìåí 
ïîÿñíþº òîé ôàêò, ÷îìó ðîçñòà-
âàííÿ ç òðóäíîùàìè ïåðåíîñÿòü 
ò³ ëþäè, â³ä ÿêèõ ï³øîâ ïàðòíåð.

ІСНУЮТЬ ЛЮДИ, ЯКІ 
НЕ ЗДАТНІ КОХАТИ

Ùîá çàêîõàòèñÿ â ïîòåíö³éíîãî 
ïàðòíåðà, íåîáõ³äíèé ö³ëèé õ³ì³÷-
íèé êîêòåéëü. Àëå ³ñíóº ïîð³âíÿíî 
íåâåëèêèé â³äñîòîê ëþäåé, ÷èé ã³-
ïîô³ç íå çäàòíèé âèðîáëÿòè äåÿê³ 
«ãîðìîíè êîõàííÿ». Òîìó ³ çàêîõà-
òèñÿ ¿ì âêðàé âàæêî, õî÷à äàëåêî 
íå çàâæäè ìîâà éäå ïðî ä³éñíî 
ïàòîëîã³÷í³ âèïàäêè ïîðóøåííÿ 
ðîáîòè ìîçêó. Öÿ îñîáëèâ³ñòü 
îäåðæàëà íàçâó ã³ïîï³òó¿òàðèçì.

КОХАННЯ ТАМУЄ БІЛЬ
Êîõàííÿ º îäíèì ³ç íàéá³ëüø 

íåäîîö³íåíèõ çíåáîëþþ÷èõ ó ñâ³-
ò³. Ó ïàð, ÿê³ ïîñò³éíî õîäÿòü 
îáí³ìàþ÷èñü, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
çíà÷íå çá³ëüøåííÿ â îðãàí³çì³ 
îêñèòîöèíó, ÿêèé äîïîìàãàº ò³ëó 
ïîëåãøèòè á³ëü, à ³íîä³ çäàòíèé 
ïîâí³ñòþ ïîçáàâèòè â³ä ãîëîâíî-
ãî áîëþ. ²íøå äîñë³äæåííÿ ïî-
êàçàëî, ùî êîëè çàêîõàí³ òðè-
ìàþòüñÿ çà ðóêè, ð³âåíü áîëþ ³ 
ñòðåñó ó íèõ çíèæóºòüñÿ.
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КОНКУРС ФОТО «МІС RIA-2021»
— Вово, візьми на футбол братика!
— Мам, він же зовсім маленький!
— А чого він удома просто так 
кричить!

***
Хлопець знайомиться з батьками 
майбутньої нареченої. Тато:
— Толю, вип'єте щось?
— Я не п’ю.
— Хм–м… Нудно вам буде з 
Настунькою.

***
— Семене Марковичу, що мені 
робити? Моя Сарочка хоче від 
мене ceксу щодня. А я таки у віці…
— А шо я вам казав, Науме 
Ароновичу — не беріть за дружину 
молоденьку й страшненьку. Ніхто 
вам із нею не допоможе…

***
— Лікарю, як пройшла операція?
— Ще ніяк, але якщо ви не спите, 
притримайте затиском ось тут.

***
Зустрічаються двоє друзів.
— Що нового?
— Одружився!
— І як дружина? Гарна?
— Ага! Усі кажуть, схожа на Діву 
Марію!
— А фотка є? Покажи!
— На дивись!
— …Ммматтір Боожа…

***
Інтерв'ю на вулиці:
— Скажіть, де ви працюєте?
— Де, де… Гінеколог я.

***
Невістка свекрусі:
— Мамо, чому ви стоїте біля 
відкритого вікна?
— Та ось думаю: стрибнути чи 
закрити…
— Стрибайте, я закрию!

***
Нікого не насторожує, що 
в грецькому алфавіті після букви 
«омікрон» слідує буква «пі»?

***
Синові начальника Гідрометцентру 
виповнилося 32–35, насправді 
28 років, за відчуттями — 23 роки. 
Подекуди — донька.

***
Народна прикмета:
Якщо вранці з похмілля зубна 
щітка не вміщується в роті — 
значить вона призначена для 
чищення взуття!

***
— І ще, згідно з правилами нашої 
фірми, ви нікому не повинні 
розголошувати розмір вашої 
зарплати.
— Та я, власне, й не збирався 
ганьбитись.

АНЕКДОТИ
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

Таня, 16 років
Навчаюсь у Торговельно-економічному 
коледжі на спеціальність «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». Подобається 
фотографуватися. Мрія дитинства – 
працювати із волоссям та зачісками.

ФОТОСТУДІЯ 
«INDIGO»

• Творчі фотосесії
• Випускні 
альбоми

• Термінове фото 
на документи

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

ОВЕН 
Ви зможете впоратися прак-
тично з будь-якою справою. 
Однак ви ризикуєте бути 
схильними до нападів гніву 
і дратівливості. Допоможе 
усамітнення та відпочинок.
 
ТЕЛЕЦЬ 
Тиждень вимагатиме обе-
режності в думках і діях. У 
четвер намагайтеся уникати 
людних місць. У неділю 
звертайте увагу на дрібниці, 
вони можуть вказати вам 
багато цікавого.

БЛИЗНЮКИ 
На цьому тижні ви будете 
працювати і відпочивати із 
задоволенням. Прислухай-
теся до себе і довіртеся своїй 
інтуїції, вам щаститиме, і ви 
зможете втілити в реальність 
майже все задумане.

РАК 
Цього тижня намічаються 
непогані перспективи на 
роботі, кар'єрне зростання 
та премія. Намагайтеся від-
новити стосунки зі старими 
друзями. У п'ятницю на вас 
чекає радісна новина.

ЛЕВ 
Перша половина тижня 
сприяє укладенню вигідних 
контрактів і початку вдалих 
поїздок. У другій поло-
вині тижня краще менше 
говорити, більше думати та 
аналізувати. 

ДІВА 
Настає вдалий час для дале-
ких поїздок та планування 
майбутнього відпочинку. 
У п'ятницю згадайте про 
друзів, з якими давно не 
зустрічалися.

ТЕРЕЗИ 
Цього тижня можливе дале-
ке відрядження, цікаві нові 
знайомства. Середа - до-
брий день для того, щоб ді-
знатися щось нове. У четвер 
постарайтеся стримувати 
емоції. У вихідні відпочиньте 
та розслабтеся.

СКОРПІОН 
Ваша працездатність буде 
гідно оцінена начальством. 
Більше часу приділіть осо-
бистому життю, у цій сфері 
саме зараз відбуваються 
важливі зміни.

СТРІЛЕЦЬ 
Вам необхідно здорово піді-
йти до вирішення проблем, 
постарайтеся відмовитися 
від емоцій. У вихідні поста-
райтеся не перестаратися з 
вихованням та критикою.

КОЗЕРІГ 
Ваші дотепні, але не надто ко-
ректні висловлювання можуть 
спровокувати конфліктну си-
туацію. У неділю, вирішуючи 
важливі питання, прислухай-
теся до порад близьких.
 
ВОДОЛІЙ 
Скористайтеся допомогою та 
порадами друзів. П'ятниця 
дозволить зруйнувати старе. 
Для комфортного спілкування 
в неділю вам знадобиться не-
абияка частка поблажливості.

РИБИ 
У першу половину тижня 
вам доведеться добре 
попрацювати. У вівторок 
вам доведеться багато часу 
приділити роботі. П'ятниця 
може порадувати зустріччю 
з друзями.

ГОРОСКОП

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

ЧАСНИЦЬ 
20» НА:

років
ельно-економічному 
ьність «Підприємництво, 

а діяльність». Подобається 
Мрія дитинства – 
ссям та зачісками.
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