
ПРО НАЙМОЛОДШОГО 
ФЕРМЕРА В УКРАЇНІ

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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НЕВИДИМИЙ ВОРОГ 
ВБИВАЄ ЛЮДЕЙ У ВЛАСНИХ ДОМІВКАХ

КІБОРГ НЕ МОЖЕ 
ПОЛІКУВАТИСЯ с.16

На Старому Місті від отруєння чадним газом 
загинув 27-річний Ілля Дубовий. Місяцем раніше у 
селі Мар’янівка від такого ж отруєння загинули двоє 
батьків та четверо їхніх дітей віком від 7 до 11 років 

Чадний газ не має ані запаху, ні смаку і за лічені 
хвилини може призвести до смерті людини. Разом з 
експертами та лікарями розповідаємо, як убезпечити 
себе від «тихого вбивці» с.7

с. 5

ÑÅÇÎÍ ÏÎËÞÂÀÍÍß ÍÀ ÎË²ÃÀÐÕ²Â Â²ÄÊÐÈÒÎ
 Îñ³íí³ ì³ñÿö³ óêðà¿íñüêèé ìåä³à-ïðîñò³ð íàïîâíåíèé íîâèíàìè ïðî 
êîíôë³êò ì³æ Âîëîäèìèðîì Çåëåíñüêèì òà íàéáàãàòøèì óêðà¿íöåì 
Ð³íàòîì Àõìåòîâèì
 Íàâ³ùî Ïðåçèäåíòó ïóáë³÷íèé êîíôë³êò ç âïëèâîâèì á³çíåñìåíîì òà 
÷è ò³ëüêè Àõìåòîâ îïèíèâñÿ â ïðèö³ë³ âëàäíî¿ âåðõ³âêè?! 
 Ïðî öå òà ³íøå ðîçïîâ³äàº äåïóòàò Âåðõîâíî¿ Ðàäè 
Ìàêñèì Ïàøêîâñüêèé
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Є результати
Äíÿìè ïðîâîäèëà ³íäè-

â³äóàëüí³ çóñòð³÷³ ç ìàìàìè 
ó Êðèçîâîìó öåíòð³. Àáñî-
ëþòíî êîæíà ïðàãíå ìàê-
ñèìàëüíî øâèäêî âèéòè ³ 
æèòè ñàìîñò³éíî. Àëå ³íîä³ 
îáñòàâèíè ñèëüí³ø³ ³ íà öå 
ïîòð³áåí ÷àñ.

Íàñòóïíèìè ì³ñÿöÿìè ìè 
ïëàíóºìî âèïóñòèòè ÷îòèðè 
ðîäèíè. Ç ñ³÷íÿ ïëàíóºìî 
â³äïðàâèòè íà íàâ÷àííÿ àæ 
÷îòèðè ìàìè. Îäíà ç íèõ 
ìð³º ñòàòè âîä³éêîþ òðàìâàÿ 
÷è òðîëåéáóñà ³ âæå áóëà 
íà ñï³âáåñ³ä³ â ÒÒÓ. ²íøà 
ïëàíóº îñâî¿òè ïðîôåñ³þ 
ìàéñòðà ìàí³êþðó, íàðàç³ 
øóêàºìî ãàðí³ êóðñè. Ùå 
îäíà ä³â÷èíà õî÷å ïîíîâèòè 
çíàííÿ â ïåðóêàðñüêîìó 
ìèñòåöòâ³ ³ ñòàòè êëàñíèì 
ìàéñòðîì. Íàøà íåçðÿ÷à 
ìàìà âæå çàðàç ðîáèòü ìà-
ñàæ³ âñ³ì æèòåëÿì Öåíòðó 
³ ìè ïëàíóºìî â³äïðàâèòè ¿¿ 
íà ïðîôåñ³éí³ êóðñè.

Ùå äâ³ ìàìè ïðîäîâæó-
þòü çàéìàòèñü ç ðåïåòèòî-
ðàìè ³ ãîòóþòüñÿ äî ÇÍÎ, 
à ïîò³ì ³ äî âñòóïó íà íà-
â÷àííÿ.

Ùîá äîñãòè îñü òàêèõ ïî-
çèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â, âñ³ âè 
äîêëàäàºòå âàãîìèõ çóñèëü — 
âèñèëàºòå ãðîø³, ðå÷³, ïðî-
äóêòè, ïðèâîçèòå ïîáóòîâó 
õ³ì³þ, êàíöòîâàðè, çàéìàº-
òåñü ç íàøèìè ï³äîï³÷íèìè.

Ìè äÿêóºìî êîæíîìó 
çà íàø³ óñï³õè, áî öå íàøà 
ñï³ëüíà çàñëóãà!

ßêùî âè õî÷åòå ï³äòðèìà-
òè íàøó ä³ÿëüí³ñòü, ìîæåòå 
ïåðåðàõóâàòè áóäü-ÿêó ñóìó 
íà íàø ðàõóíîê:

Îòðèìóâà÷: ÃÎ «Êðèçî-
âèé öåíòð «Ìè ïîðó÷»
êîä ªÄÐÏÎÓ 44044712, 
IBAN UA 4230268900000260 
07055358800

Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó — 
áëàãîä³éíà ïîæåðòâà äëÿ 
Êðèçîâîãî öåíòðó

ДУМКА

ВОЛОНТЕРКА

НАТАЛІЯ ПРОДАНЕЦЬ

Це не країна - це ліга КВН… 
Люди без роботи сидять. 
Дайте людям по тисячі гри-
вень, нехай самі розберуться, 
куди їх витратити. Сміх і гріх.

ЮЛІЯ РИЖУК

Все це розраховано на мо-
лодь, аби в подальшому 
пропихнути онлайн-вибори, 
а далі вже крути, як хочеш ре-
зультатами.

SERHII GREY

Я б витратив на благодій-
ність. Волонтерам видніше, 
кому потрібні гроші. Але раз 
не можна, то куплю книжки 
у військових письменників.

ТАТЬЯНА ДРАЧУК

Цирк продовжується… Чому ті 
кошти не можна використа-
ти на купівлю продуктів, ліків. 
Пенсіонери у селі що, підуть 
у кінотеатр?

МАРИНА ОСІНСЬКА

Хай президент окремо по-
думає про село, бо витрати-
ти їх нам ніде. Все закрили і 
оптимізували з новими ре-
формами.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН

ЮЛЯЮЛЯ
ДЯКУНДЯКУН

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

Íàïåðåäîäí³ íî-
âîââåäåíü ìè ïèñà-
ëè ïðî òå, ÿê ìàþòü 
âèêîíóâàòèñÿ íîâ³ 

ïðàâèëà.
Õî÷åø ïàêåòèê — ïëàòè, à ÿêùî 

íå õî÷åø ïëàòèòè, òî ïåðåõîäü 
íà åêîëîã³÷íó àëüòåðíàòèâó. Íà-
ðàç³ âèìîãè öüîãî çàêîíó íå ðîç-
ïîâñþäæóþòüñÿ íà äâà âèíÿòêè. 
Ìîæíà áåçîïëàòíî âèäàâàòè:
á³îðîçêëàäí³ ïëàñòèêîâ³ ïà-

êåòè;
íàäòîíê³ ïëàñòèêîâ³ ïàêåòè, 

ùî ïðèçíà÷åí³ äëÿ ïàêóâàííÿ 
òà/àáî òðàíñïîðòóâàííÿ ñâ³æî¿ 
ðèáè, ì’ÿñà òà ïðîäóêò³â ³ç íèõ, 
ñèïó÷èõ ïðîäóêò³â, ëüîäó òà 
ðîçïîâñþäæóþòüñÿ â îá’ºêòàõ 
ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ ÿê ïåðâèííå 
ïàêóâàííÿ.

Çàêîí íàáðàâ ÷èííîñò³, à ç ö³-
íàìè óðÿä ùå äîñ³ íå âèçíà÷èâñÿ. 
Ó çàêîí³ éäåòüñÿ ïðî ïðîïîíî-
âàí³ ö³íè, àëå íå îñòàòî÷í³. Îñü, 
ïðî ÿêó âàðò³ñòü éäåòüñÿ ó äî-
äàòêó äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè:
ãðàíè÷íà ö³íà ïàêåòà áåç ðó-

÷îê ³ áåç áîêîâèõ ñêëàäîê ñòàíî-
âèòèìå 2 ãðèâí³;
ãðàíè÷íà ö³íà ïàêåòà ç ðó÷-

êàìè, àëå áåç áîêîâèõ ñêëàäîê — 
2 ãðèâí³ 50 êîï³éîê;
ãðàíè÷íà ö³íà ïàêåòà áåç ðó-

÷îê, àëå ç³ ñêëàäêàìè — 2 ãðèâí³ 
50 êîï³éîê;
ãðàíè÷íà ö³íà ïàêåòà ç ðó÷-

êàìè òà ñêëàäêàìè — 3 ãðèâí³.

Ó ñóïåðìàðêåòàõ ìè æ áà÷èìî 
çîâñ³ì ³íøó êàðòèíó, âàðò³ñòü ïà-
êåòèê³â äåê³ëüêà êîï³éîê.

Çà ïîðóøåííÿ âèìîã çàêîíó 
â³äïîâ³äàòèìóòü âëàñíèêè ìà-
ãàçèí³â, àïòåê òîùî. Çà ïåðøå 
ïîðóøåííÿ äëÿ íèõ ïåðåäáà÷å-
í³ øòðàôè â³ä 1700 äî 3400 ãðè-
âåíü, çà ïîâòîðíå — â³ä 
3400 äî 8500 ãðèâåíü.

Ó ïîíåä³ëîê, 13 ãðóäíÿ, ìè ïå-
ðåâ³ðèëè òðè â³ííèöüêèõ ìàãà-
çèíè. Ðîçïî÷àëè ç ñóïåðìàðêåòó 
«ÀÒÁ». Ïîñòîÿëè ê³ëüêà õâèëèí 
á³ëÿ êàñ ³ ïîì³òèëè, ùî á³ëüø³ñòü 
ëþäåé âñå-òàêè êóïóþòü òîâàðè 
ó ïëàñòèêîâèõ ïàêåòèêàõ. Íàâ³òü, 
ÿêùî öå â'ÿçêà áàíàí³â, íà ÿêó 
ëåãêî ìîæíà íàêëå¿òè ö³ííèê ³ 
ïîêëàñòè ó ñóìêó.

Â ñóïåðìàðêåò³ á³ëÿ ñò³éîê ç 
ðóëîíàìè (ÿê³ ñòîÿòü íà ñâî-
¿õ çâè÷íèõ ì³ñöÿõ), â³äòåïåð º 
òàáëè÷êè ç òàêèì çì³ñòîì: «Ç 
10.12.2021 âàðò³ñòü ïàêåòèê³â ç 
ðó÷êàìè: 0,12 ãðèâí³. Ïàêåò áåç 
ðó÷îê: 0,09 ãðèâí³. Ïàêåòè ïðî-
äàþòüñÿ ïîøòó÷íî äëÿ ôàñóâàííÿ 
âàãîâèõ òîâàð³â. Ïðîñèìî Âàñ ïî-
ñòàâèòèñÿ ç ðîçóì³ííÿì äî òàêèõ 
íîâîââåäåíü».

Ïðîäàâ÷èíÿ, ùî ðîçêëàäà-
ëà òîâàð íà ïîëèö³, ðîçïîâ³ëà, 
ùî êàñèð ïðîñòî ðàõóº, ñê³ëüêè 
³ ÿêèõ òîðáèíîê âè êóïèëè, òà 
äîäàº ¿õíþ âàðò³ñòü ó ÷åê.

Íàñòóïíèé ñóïåðìàðêåò, 
â ÿêèé ìè ïðèéøëè, áóâ «Åêî-
ìàðêåò». Òàì á³ëÿ ñò³éîê ç ðó-
ëîíàìè ïëàñòèêîâèõ ïàêåò³â 
òðàäèö³éíî ëþäíî. Áà÷èìî 
îãîëîøåííÿ, ó ÿêîìó éäåòüñÿ: 

ПАКЕТ З ПАКЕТАМИ — 
НАСТАВ ТВІЙ ЧАС
Екологічна спрямованість  
З 10 грудня безплатні поліетиленові 
пакети мали зникнути з торгових закладів. 
Ми перевірили у трьох супермаркетах 
міста, як власники магазинів та самі 
покупці дотримуються нових правил

«Âàðò³ñòü îäíîãî ïàêåòà ñêëà-
äàº 0,10 ãðèâí³». Ó ñóïåðìàðêåò³ 
ïîì³÷àºìî, ùî ó áàãàòüîõ ëþäåé 
â ðóêàõ ïîë³åòèëåíîâ³ ïàêåòèêè, 
àëå ïðèíåñåí³ ç äîìó. Âèçíà÷èòè 
öå ìîæíà ëåãêî: ó ìàãàçèí³ ìîæ-
íà ïðèäáàòè ïàêåòèêè ëèøå á³ëî-
ãî êîëüîðó, à ó ïîêóïö³â ó ðóêàõ: 
çåëåí³, ÷åðâîí³, æîâò³.

— Òàê, öå ç äîìó ïðèíåñëà îäíî-
ðàçîâèé ïàêåòèê, áî, çíàëà, ùî éäó 
çà ìàíäàðèíàìè, — ãîâîðèòü ïåí-
ñ³îíåðêà Îëåíà, ÿêó ìè çàïèòàëè 
ïðî ¿¿ ñòàâëåííÿ äî íîâèõ ïðàâèë.

Ó ìàãàçèí³, äîäàìî, ìîæíà 
ïðèäáàòè áàãàòîðàçîâ³ òîðáèí-
êè. Çà ì³øå÷îê äëÿ îâî÷³â/ôðóê-
ò³â äîâåäåòüñÿ çàïëàòèòè â³ä 
32 äî 42 ãðèâåíü.

Îñòàíí³é ñóïåðìàðêåò, â ÿêèé 
ìè çàâ³òàëè, öå «Ñ³ëüïî». Òàì 
íåïîäàë³ê â³ä âõîäó îäðàçó æ 
ïîì³÷àºìî ö³ëó ñò³éêó ç ð³çíè-
ìè åêîëîã³÷íèìè àëüòåðíàòè-
âàìè ïîë³åòèëåíîâèì ïàêåòàì. 
Ìàëåíüê³ ì³øå÷êè-ñ³òêè äëÿ 
ïðîäóêò³â êîøòóþòü 5 ãðèâåíü 
çà øòóêó. Íàá³ð ç òðüîõ øòóê 
ì³øå÷ê³â ç òêàíèíè — 129 ãðè-
âåíü. Ñóìêà-øîïåð — 99 ãðèâåíü.

Òàêîæ ó ñóïåðìàðêåò³ ìîæíà 
êóïèòè á³îðîçêëàäí³ ïàêåòè òà 

áðåíäîâ³ øîïåðè ç çàêëèêàìè 
«ïàêóºìî â íàòóðàëüíå».

Íà êàñàõ ïîì³òèëè é ëþäåé, ÿê³ 
êëåÿòü åòèêåòêè ïðîñòî íà îâî÷³, 
à òîä³ êëàäóòü ¿õ ïðÿìî ó ðþêçàê. 
Òàêîæ ïîì³òèëè é â³ííè÷àí, ÿê³ 
êîðèñòóþòüñÿ ïàïåðîâèìè ïàêå-
òèêàìè. Òà âñå ùå á³ëüø³ñòü — 
ï³äõîäèòü äî ñò³éîê ç ðóëîíàìè 
ïîë³åòèëåíîâèõ ïàêåò³â.

Ó ñàìîìó ìàãàçèí³ ó ê³ëüêîõ ì³ñ-
öÿõ º îãîëîøåííÿ òàêîãî çì³ñòó: 
«Áåçêîøòîâíî ïàêåò íàäàºòüñÿ äëÿ 
ïàêóâàííÿ ïðîäóêö³¿ ðèáíîãî â³ä-
ä³ëó, à òàêîæ â³ää³ëó ñâ³æîãî ì'ÿñà. 
Òà áðàòè ïàêåò íå îáîâ'ÿçêîâî. 
Åêîäðóæíüî êóïóâàòè ó ñâîþ 
òàðó, òîðáèíêè é ì³øå÷êè. Àáî 
íàêëåþâàòè íàë³ïêè ç ö³íîþ ïðî-
ñòî íà îâî÷³ òà ôðóêòè».

Êîøòóº ïëàñòèêîâèé ïàêåò 
ó öüîìó ñóïåðìàðêåò³ òåæ 10 êî-
ï³éîê, íå çàëåæíî â³ä ðîçì³ðó. 
Ìè çóñòð³ëè òóò â³ííè÷àíêó, ÿêà 
ïðèéøëà íà çàêóïè ç³ ñâîºþ òîð-
áîþ ³ ñêàçàëà íàì, ùî ðîáèòü 
òàê âæå áëèçüêî ðîêó ³ íå áà÷èòü 
ó öüîìó ñêëàäíîù³â.

— Äîâîäèòüñÿ ïëàòèòè òèõ 
10 êîï³éîê, äîáðå, ùî äîðîæ÷å 
íå êîøòóþòü, — ñêàçàâ íàì ùå 
îäèí ïîêóïåöü ó ìàãàçèí³ Àíäð³é.

Як ви плануєте витратити 1000 гривень за вакцинацію?

У супермаркетах Вінниці містяни все одно продовжують 
активно використовувати пластикові пакети. Останні 
відтепер коштують декілька копійок
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У консенсус-прогнозі Мініс-
терства економіки йдеться, що 
відбудеться суттєве зростання 
вартості комунальних послуг 
для побутового споживача:
+ 20% — тариф на газ
17,5% — тариф на електро-
енергію
 + 16% — гаряча вода та 
опалення

Однак вже 8 грудня Мінеко-
номіки вирішило частково 
спростувати свої невтішні про-
гнози. Мовляв, це «ці припу-
щення, що насправді можуть 
не справдитись».
«Наприклад, у жовтні екс-
перти прогнозували, що 
у 2021 році ціни на гарячу 
воду та опалення зростуть 

на 33%, а в реальності фак-
тичне зростання склало лише 
1,5%. Оскільки уряд підпи-
сав Меморандум з місцевими 
органами влади, забезпечив 
продаж газу для населення 
від НАК «Нафтогаз» за ціною 
в п’ять разів нижче за ринкову 
(7,4 грн/м3 замість 35 грн/
м3)», — пишуть в прес-релізі.

І також в Мінекономіки нага-
дали, що офіційний прогноз 
на 2022 рік — це зростання 
ціни опалення на рівні 6%, 
на воду 11%, на електро-
енергію 0%, на газ 13%. До-
пустимий коридор ± 3%. Так 
зазначено у постанові уряду 
№ 568, що прийнята в травні 
2021-го.

Що ще може здорожчати у 2022 році

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Íàö ³îíàëüíà 
êîì³ñ³ÿ ó ñôåðàõ 
åíåðãåòèêè òà 

êîìóíàëüíèõ ïîñëóã (ÍÊÐÅÊÏ) 
óæå ïðèãîòóâàëà íîâ³ òàðèôè äëÿ 
îáëãàç³â. Á³ëüøîñò³ ðîäèí ç 1 ñ³÷-
íÿ çà äîñòàâêó áëàêèòíîãî ïàëèâà 
äîâåäåòüñÿ ïëàòèòè á³ëüøå. Â³-
ííè÷àíè — íå âèíÿòîê.

ЯКИМ БУДЕ ТАРИФ
Ðàí³øå ìè ïîâ³äîìëÿëè, ùî 

îáëãàçè ï³äãîòóâàëè ñâî¿ ðîç-
ðàõóíêè ç³ çá³ëüøåííÿ ïëàòè 
çà ðîçïîä³ë. Íàïðèêëàä, ó ñâî¿õ 
ðîçðàõóíêàõ «Â³ííèöÿãàç» âêàçàâ, 
ùî áàæàíèé òàðèô äëÿ ï³äïðèºì-
ñòâà — 4,41 ãðí çà êóá íà ì³ñÿöü.

Ïðè öüîìó ùî äî òàðèôó ïî-
òð³áíî äîäàòè, ìè ïàì'ÿòàºìî, 
20% ÏÄÂ, îòæå, äëÿ ïîáóòîâîãî 
ñïîæèâà÷à â³í ñêëàäå 5,292 ãðí. 
×èííèé òàðèô çà äîñòàâêó — 
2,016 ãðí.

ÍÊÐÅÊÏ ïåðåâ³ðèëà ðîç-
ðàõóíêè ³ ï³äãîòóâàëà âëàñíèé 
ïðîåêò ð³øåííÿ: òàðèô çðîñòå, 
àëå äî 1,76 ãðí. Ç ÏÄÂ öåé ïîêàç-
íèê ñêëàäàòèìå 2,112 ãðí çà êóá 
íà ì³ñÿöü.

— Ð³øåííÿ ìè ïîêè ùî 
íå ïðèéìàºìî. Ìè ñõâàëþºìî 
äëÿ îáãîâîðåííÿ, — ñêàçàâ ãîëî-
âà Íàöêîì³ñ³¿ Âàëåð³é Òàðàñþê.

ßêùî ð³øåííÿ ñõâàëÿòü áåç 
çì³í, òî âæå ç 1 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó 
ïëàòà çà äîñòàâêó çðîñòå âñüîãî 
íà 9 êîï³éîê. ßê òàêå çðîñòàííÿ 
âïëèíå íà ïëàò³æêó?

ЯК МОЖУТЬ ЗРОСТИ СУМИ 
У ПЛАТІЖКАХ ЗА ДОСТАВКУ

Ïîðàõóâàëè, ùî ìè ïîáà÷èìî 
â ïëàò³æêàõ, ³ ïîð³âíÿëè ç ä³þ÷è-
ìè ðîçö³íêàìè.

Äëÿ ïðèêëàäó, â³çüìåìî äâà 
æèòëà: îäíîê³ìíàòíó êâàðòèðó, 
â ÿê³é çà ïîïåðåäí³é ãàçîâèé 
ð³ê (ç 1 æîâòíÿ ïî 30 âåðåñíÿ) 
ñïîæèëè 450 êóá³â ãàçó, òà ïðè-
âàòíèé áóäèíîê, äå ñïîæèëè 
1800 êóáîìåòð³â.

Îòæå, ÿêùî òàðèô áóäå íà ð³âí³ 
2,112 ãðí, òî âëàñíèê êâàðòèðè 
çàïëàòèòü çà äîñòàâêó 450*5,292 = 
950 ãðí çà ð³ê, àáî 79 ãðí íà ì³-
ñÿöü.

Ðàõóíîê âëàñíèêà áóäèíêó 
ñêëàäå 3 òèñÿ÷³ 801 ãðí çà ð³ê, 
àáî 316 ãðí íà ì³ñÿöü.

Ïðè íèí³øíüîìó òàðèô³, 
2,016 ãðí çà êóá, âëàñíèêè íàøî¿ 
óÿâíî¿ êâàðòèðè ïëàòÿòü çà äî-
ñòàâêó 907 ãðí çà ð³ê (75 ãðí 
íà ì³ñÿöü), æèòåë³ ïðèâàòíîãî 
áóäèíêó — 3 òèñÿ÷³ 628 çà ð³ê 
(302 ãðí íà ì³ñÿöü).

Îòîæ, â íàøîìó ïðèêëà-
ä³, ð³çíèöÿ â òàðèôàõ ñêëàäàº 
+4 ãðí íà ì³ñÿöü äëÿ êâàðòèðè 
òà +14 ãðí äëÿ ïðèâàòíîãî áó-
äèíêó.

ДОСТАВКА ГАЗУ ДЛЯ ВІННИЧАН 
ЗДОРОЖЧАЄ ВЖЕ З 1 СІЧНЯ
Зростання ціни  Нові тарифи для 
40 облгазів представили для обговорення 
1 грудня. Газовики просили підняти 
тарифи в рази: у кількох областях 
доставку газу мали збільшити з 1,5–
1,7 майже до 9 гривень за куб. Але 
НКРЕКП зменшив «апетити» облгазів. 
Скільки платитимуть вінничани 
за доставку вже з 1 січня 2022 року?

ßêùî íîâèé òàðèô 
ñõâàëÿòü áåç çì³í, 
òî â³í çðîñòå óñüîãî 
íà 9 êîï³éîê. Ðàí³øå 
ãàçîâèêè ðîçðàõóâàëè, 
ùî ïëàòà çà äîñòàâêó 
ìàëà çðîñòè ó 2,6 ðàçó

Облгаз

АТ "Вінницягаз"

АТ "Волиньгаз"

ПрАТ "Гадячгаз"

АТ "Дніпрогаз"

АТ "Дніпропетровськгаз"

ПАТ "Донецькоблгаз"

АТ "Житомиргаз"

АТ "Закарпатгаз"

АТ "Запоріжгаз"

АТ "Івано-Франківськгаз"

АТ "Київгаз"

АТ "Київоблгаз"

ВАТ "Кіровоградгаз

ПрАТ "Коростишівгаз"

ПрАТ "Кременчукгаз"

АТ "Криворіжгаз"

АТ "Лубнигаз"

АТ "Луганськгаз"

Облгаз

АТ "Львівгаз"

ПАТ "Маріупольгаз"

ПрАТ "Мелітоопольгаз"

АТ "Миколаївгаз"

АТ "Одесагаз"

АТ "Полтавагаз"

АТ "Рівнегаз"

АТ "Сумигаз"

ПрАТ "Тернопільгаз"

ПрАТ "Тернопільміськгаз"

АТ "Тисменицягаз"

ПрАТ "Уманьгаз"

АТ "Харківгаз"

АТ "Харківміськгаз"

АТ "Херсонгаз"

АТ "Хмельницькгаз"

АТ "Черкасигаз"

АТ "Чернігівгаз"

АТ "Чернівцігаз"

ПрАТ "Шепетівкагаз"

ТОВ "Газпостачсервіс"

ПрАТ "НГХП "Сірка

А

2,016

1,884

1,992

1,116

1,404

1,224

2,016

2,136

1,104

2,148

0,372

1,74

1,92

2,1

0,468

0,612

2,148

1,86

А

2,016

1,836

2,148

2,148

1,008

2,136

2,016

1,536

2,148

1,056

2,148

2,136

2,148

0,42

2,016

1,992

0,648

1,944

2,136

1,308

2,952

1,368

Б

2,112

1,884

2,388

1,08

1,512

1,416

2,04

2,388

1,104

2,232

0,384

1,752

1,788

2,184

0,552

0,636

2,388

1,884

Б

2,028

1,74

2,208

2,388

1,308

2,112

1,848

1,608

2,1

0,96

2,388

2,34

2,388

0,516

1,944

1,848

0,684

2,112

2,568

1,272

— *

1,452

НА СКІЛЬКИ МОЖЕ ЗРОСТИ ДОСТАВКА ГАЗУ У 2022 РОЦІ

А Тариф на розподіл у 2021 році (з ПДВ)

Б Тариф на розподіл у 2022 році (з ПДВ)

*íåìàº ïðîåêòó ð³øåííÿ ïðî íîâèé òàðèô
Äæåðåëî äàíèõ: ñàéò ÍÊÐÅÊÏ
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР КЛЕЦ, ПОЕТ
Іноді, щоб побачити світло, 
необхідна темрява…

ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
МАКСИМ ПАШКОВСЬКИЙ

Îñ³íí³ ì³ñÿö³ óêðà¿íñüêèé ìåä³à-ïðî-
ñò³ð íàïîâíåíèé íîâèíàìè ïðî êîíôë³êò 
ì³æ Âîëîäèìèðîì Çåëåíñüêèì òà íàé-
áàãàòøèì óêðà¿íöåì Ð³íàòîì Àõìåòîâèì. 
Çà îäí³ºþ ç âåðñ³é, îñòàíí³é íå ïðî-
áà÷èâ Ïðåçèäåíòó Óêðà¿íè ï³äïèñàííÿ 
óõâàëåíîãî äåïóòàòàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè 
Çàêîíîïðîåêòó ¹ 5600, íàçâàíîãî â íà-
ðîä³ «àíòèîë³ãàðõ³÷íèì». ÇÌ² ç îðá³òè 
Ð³íàòà Àõìåòîâà çíà÷íî ï³äñèëèëè ð³-
âåíü êðèòèêè, Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé 
íà ïðåñ-ìàðàôîí³ 26 ëèñòîïàäà çâèíó-
âàòèâ îòî÷åííÿ ï³äïðèºìöÿ ó âòÿãóâàíí³ 
îñòàííüîãî â îðãàí³çàö³þ äåðæàâíîãî 
ïåðåâîðîòó. Íàâ³ùî Ïðåçèäåíòó ïóáë³÷-
íèé êîíôë³êò ç âïëèâîâèì á³çíåñìåíîì 
òà ÷è ò³ëüêè Àõìåòîâ îïèíèâñÿ â ïðèö³ë³ 
âëàäíî¿ âåðõ³âêè?!

Ïðî öå òà ³íøå ðîçïîâ³äàº ñüîãîäí³ â³-
ííè÷àíèí Ìàêñèì Ïàøêîâñüêèé, îáðàíèé 
â 2019 ðîö³ íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿-
íè â³ä ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «Ñëóãà íàðîäó». 
Äàë³ — ïðÿìà ìîâà.

— ßêùî çîâñ³ì ÷åñíî, òî óêðà¿íñüêèé 
íàðîä ìàº îäíó äóæå âåëèêó ïðîáëå-
ìó — «ñèíäðîì áàð³íà», ÿêèì íàøó íà-
ö³þ çàðàæåíî ñîòí³ ðîê³â òîìó ç³ ñòîðîíè 
Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. Òîáòî ïåðåñ³÷íîãî 
óêðà¿íöÿ ìàëî ö³êàâèòü, ÿê îë³ãàðõè 
âçÿëè ï³ä êîíòðîëü ñòðàòåã³÷í³ îá’ºêòè 
åíåðãåòèêè, ïðîìèñëîâîñò³, ô³íàíñ³â. 
Ïåðåñ³÷íîãî óêðà¿íöÿ íå ö³êàâèòü, ÷îìó 
âàðòî ãîëîñóâàòè ðîçóìîì, à íå øëóí-
êîì, à âæå òèì á³ëüøå íå âèñòà÷àº ÷àñó 
ðîçáèðàòèñÿ ç íþàíñàìè òåíäåð³â, ÷åñ-
íîþ æóðíàë³ñòèêîþ òà âñÿêèìè ïîä³-
áíèìè «äð³áíèöÿìè». Öÿ ïîâíà ãðî-
ìàäñüêà ïàñèâí³ñòü ïðèçâåëà äî òîãî, 
ùî ç’ÿâèâñÿ íîâèé êëàñ á³çíåñìåí³â — 
«ð³âåíü áàð³íà»: äàº ðîáîòó, âïëèâàº 
íà óñå íàâêðóãè, âèñòàâëÿº òà çí³ìàº 
ìåðà, ñóääþ, ïðîêóðîðà. «Áàð³í» — öå 
ñèìâîë âñåìîãóòíüîãî ð³øàëè, â³ä ÿêîãî 
çàëåæèòü æèòòÿ âñ³õ ³ êîæíîãî â àðå-
àë³ á³çíåñ-³íòåðåñ³â, âëàñíå, «áàð³íà». 
Íàâ³òü ó ìîºìó, ÿ ââàæàþ, äîñèòü ³í-
òåë³ãåíòíîìó îòî÷åíí³ çâó÷àòü äóìêè, 
ùî äåÿê³ óêðà¿íñüê³ á³çíåñìåíè íàáà-
ãàòî âïëèâîâ³øå Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. 
Öå ñèëüíî íàñòîðîæóº, áî Âîëîäèìèð 
Çåëåíñüêèé — öå íàðîäíèé îáðàíåöü, 
óïîâíîâàæåíèé íàö³ºþ êåðóâàòè êðà¿-
íîþ. Íå çì³íèìî â ñîá³ îöþ æàëþã³äíó 
äóìêó, ùî «áàð³í ìàº íàä íàìè âëàäó», 
íå çì³íèòüñÿ í³÷îãî!

— Áà÷ó, ùî ó ÇÌ² ðîçäìóõóþòü ³ñòîð³þ, 
ÿêó ÿ á îïèñàâ ôðàçîþ «Ñåçîí ïîëþâàí-
íÿ íà îë³ãàðõ³â â³äêðèòî». Á³ëüøå òîãî, 
ÿ çãîäåí ç òèì, ùî ä³éñíî àêòèâ³çóâàëàñÿ 
ä³ÿëüí³ñòü ïðåäñòàâíèê³â Îô³ñó Ïðåçè-
äåíòà, Óðÿäó òà Âåðõîâíî¿ Ðàäè ùîäî 
ñï³âïðàö³ ç ò³íüîâèìè âëàñíèêàìè óêðà-
¿íñüêî¿ åêîíîì³êè. Àëå íàãîëîøóþ, ùî 
ìîâà ìîæå éòè âèíÿòêîâî ïðî ëåãàëüíèé 
ð³âåíü ñï³âïðàö³, à í³ÿê íå ïðî ïîëþâàí-
íÿ, öüêóâàííÿ àáî ³íø³ ìåòîäè ñèëîâîãî 
ïðèìóñó äî ÷îãî-íåáóäü. Íàé÷àñò³øå 
çâó÷èòü ïð³çâèùå Ð³íàòà Àõìåòîâà, àëå 
öå âèíÿòêîâî ÷åðåç ìàñøòàá á³çíåñó òà 
âï³çíàâàí³ñòü ô³ãóðè íàéáàãàòøîãî óêðà-

¿íöÿ çà âñ³ ÷àñè íåçàëåæíîñò³. Àõìåòîâ 
ä³éñíî ìàº ðåïóòàö³þ âïëèâîâîãî á³ç-
íåñìåíà, ùî âì³º çàõèùàòè ñâî¿ ³íòåðåñè 
çà áóäü-ÿêèõ óìîâ, àëå ÷è âàðòî îòîòîæ-
íþâàòè ³íòåðåñè ÿêîãîñü êîíêðåòíîãî 
ï³äïðèºìöÿ ç ³íòåðåñàìè óñüîãî íàðîäó? 
Õ³áà öå ñïðàâåäëèâî? ² ÷è ò³ëüêè ïðî 
Àõìåòîâà ìîâà? Êîñþê, Êîëîìîéñüêèé, 
Ìåäâåä÷óê, Ïîðîøåíêî íå ïåðøèé äåíü 
àêòèâíî øóêàþòü êîìïðîì³ñó, ÿêèé áè 
çðîáèâ áàëàíñ ì³æ ¿õ á³çíåñîì òà áëàãî-
ïîëó÷÷ÿì âñüîãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó 
òðîõè á³ëüø ñïðàâåäëèâèì, í³æ áóëî 
äî öüîãî.

— Þð³é Êîñþê àêòèâíî óâ³éøîâ ó íîâ³ 
óìîâè â³äêðèòîãî ðèíêó çåìë³. Ùî áóëî 
âèã³äí³øå ïàíó Þð³þ? Â³÷íà îðåíäà ³ 
ïîâíà äèêòàòóðà á³çíåñó ÷è â³äêðèòòÿ 
ðèíêó, ÿêå äîäàëî ñâîáîäè ä³é çâè-
÷àéíîìó ñåëÿíèíó-ïàéîâèêó? Çàì³ñòü 
ìåä³éíî¿ â³éíè ñòðóêòóðè Êîñþêà àäàï-
òóâàëèñÿ äî íîâèõ óìîâ ñï³âïðàö³ ç ñå-
ëÿíàìè ³, ÿê ìåí³ â³äîìî, âëàñíèêè ïà¿â 
ò³ëüêè âèãðàëè â³ä öüîãî! Áî æ òåïåð 
êîæåí ìîæå ëåãàëüíî ïðîäàòè ñâ³é ïàé 
òà âêëàñòè êîøòè ó âëàñíó ñïðàâó àáî 
æèòëî. Õ³áà öå íå äîêàç òîãî, ùî íà-
â³òü íàéáàãàòø³ êîìïàí³¿ â àãðîñåêòîð³ 
ïîãîäèëèñÿ íà ³í³ö³àòèâó Âîëîäèìèðà 
Çåëåíñüêîãî â³äêðèòè ðèíîê çåìë³, ùîá 
ñòàòè áëèæ÷å äî ºâðîïåéñüêèõ åêîíî-
ì³÷íèõ ñòàíäàðò³â! Òàê, ñïî÷àòêó âñ³ 
êðèòèêóâàëè, êðèòèêóþòü ³ äî ñüî-
ãîäí³, àëå çàðàç ìè áà÷èìî, ùî ö³íà 
íà çåìëþ ò³ëüêè çðîñòàº. Ïðè öüîìó, 
æîäíèõ ³íîçåìö³â-çàãàðáíèê³â ïîêè ùî 
íå âèäíî íàâ³òü íà ãîðèçîíò³: ñòðàøèë-
êè îïîíåíò³â çåìåëüíî¿ ðåôîðìè ïîêè 
ùî çàëèøèëèñÿ ñòðàøèëêàìè. Çåìåëüíà 
ðåôîðìà ïðàöþº ³ äàº êîíêðåòí³ ðå-

çóëüòàòè äëÿ ïðîñòèõ óêðà¿íö³â — öå 
ôàêò. Àãðîîë³ãàðõè çìèðèëèñÿ ç òèì, 
ùî òåïåð ïîòð³áíî ðàõóâàòèñÿ ç äóìêîþ 
êîæíîãî âëàñíèêà ïàþ. Ëþäÿì â ñåë³ 
ïîâåðíóëè ã³äí³ñòü áóòè ö³ííèìè â î÷àõ 
ì³ñöåâèõ îðåíäàð³â!

— ²ãîð Êîëîìîéñüêèé ïîãîäèâñÿ â³ä-
êðèòè ç ò³í³ ö³íè íà òðàíñïîðòóâàííÿ ãàçó, 
à ÏðèâàòÁàíê äî öèõ ï³ð íàëåæèòü äåð-
æàâ³ Óêðà¿íà. Ïàì’ÿòàþ, ÿê ùå ï³âòîðà 
ðîêè òîìó ìåíå çàïèòóâàëè ó Ðàä³, ÿê 
ÿ ââàæàþ, êîëè ²ãîð Êîëîìîéñüêèé 
ïîâåðíå íàçàä â ñâîþ âëàñí³ñòü ðàí³-
øå íàö³îíàë³çîâàíèé ó íüîãî Ïðèâàò-
Áàíê? ×åñíî ñêàæó, òîä³ ÿêî¿ñü ÷³òêî¿ 
â³äïîâ³ä³ íà öå ïèòàííÿ íå ìàâ í³õòî: 
á³ëüø³ñòü î÷³êóâàëè ñïðàâæíüî¿ â³éíè 
ç³ ñòîðîíè êîëèøí³õ âëàñíèê³â. Àëå ùî 
ìè ìàºìî ñüîãîäí³? ÏðèâàòÁàíê ïðà-

öþº òà ïðèíîñèòü ãðîø³ â áþäæåò. Öå 
ïîãàíî? Í³. ßê äîáðå ³ òå, ùî ñüîãîäí³ 
âðîçð³ç ç ³íòåðåñàìè ãàçîâèõ îë³ãàðõ³â, 
ö³íà íà òðàíñïîðòóâàííÿ ãàçó âèä³ëå-
íà ³ç çàãàëüíîãî òàðèôó. Òåïåð êîæåí 
óêðà¿íåöü ðîçóì³º, ñê³ëüêè â³í ïëàòèòü 
êîíêðåòíî çà ãàç, à ñê³ëüêè êîíêðåòíî 
çà éîãî òðàíñïîðòóâàííÿ. Òàêà ïðàêòèêà 
âèâîäèòü ç ò³í³ ö³íó, ÿêà çàðàç ð³çíà 
â ð³çíèõ ðåã³îíàõ, ùî òåæ ñïðàâåäëèâî, 
áî â³äñòàíü äîñòàâêè òåæ ð³çíà! Ö³íà 
ìàº çàëåæàòè â³ä îá’ºêòèâíèõ ôàêòîð³â, 
à íå ÿê ðàí³øå — ñê³ëüêè çàõîò³â îë³ãàðõ.

— ×è âàðòî ãîâîðèòè, ùî Â³êòîð Ìåä-
âåä÷óê òåæ ñüîãîäí³ ãîòîâèé âèçíàâàòè 
ïåâí³ ñâî¿ ïîìèëêè ùîäî ðîáîòè ÿê â åêî-
íîì³÷íîìó ñåêòîð³, òàê ³ ñåêòîð³ ïîë³òè÷-
íîìó? Òàê, ìîæëèâî, ñàíêö³¿ ïðîòè öüîãî 
á³çíåñìåíà äåùî çóïèíèëè éîãî ïëàíè 
íà ô³íàíñîâå çáàãà÷åííÿ. Àëå ò³ëüêè 
äî ìîìåíòó, êîëè ñóä òà ïðàâîîõîðîí-
í³ îðãàíè äàäóòü â³äïîâ³äü, ÷è íå îïëà-
÷óºòüñÿ êîøòàìè Â³êòîðà Ìåäâåä÷óêà 
(à, â³äïîâ³äíî, ³ êîøòàìè ïåðåñ³÷íèõ 
óêðà¿íö³â) â³éíà íà ñõîä³ ïðîòè Óêðà¿íè. 
Ïîêè éäå ñë³äñòâî, äåðæàâ³ ïîâåðíóòî 
íàôòîïðîâ³ä, ùî áóâ äæåðåëîì ô³íàíñó-
âàííÿ ïðîðîñ³éñüêèõ ïðîïàãàíäèñòñüêèõ 
òåëåêàíàë³â íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè.

— Çíàþ, ùî íàéá³ëüøå ïèòàíü äî Çå-
ëåíñüêîãî âèíèêàº ïðè çãàäóâàíí³ ïð³ç-
âèùà Ïåòðà Ïîðîøåíêà, ÿê îá’ºêòà 
ìàéáóòí³õ åêîíîì³÷íèõ ïåðåñë³äóâàíü. 
Âïåâíåíèé íà âñ³ ñòî â³äñîòê³â, ùî âðà-
õîâóþ÷è ð³âåíü ï³äòðèìêè Ïåòðà Îëåê-
ñ³éîâè÷à â íàðîä³ òà íà ì³æíàðîäíîìó 
ð³âí³, áóäü-ÿêà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî íüîãî 
â êîíòåêñò³ ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà 
ïåðåâ³ðÿºòüñÿ ç îñîáëèâîþ óâàæí³ñòþ 
äî íàéäð³áí³øèõ äåòàëåé!

— Îë³ãàðõàì ïîðà çðîçóì³òè, ùî í³ 
Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé, í³ ïðåäñòàâíè-
êè Óðÿäó Óêðà¿íè, í³ äåïóòàòè Âåðõî-
âíî¿ Ðàäè íå ìàþòü í³÷îãî ïðîòè âåäåííÿ 
êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäü-ÿêèì êðóï-
íèì á³çíåñìåíîì íàøî¿ äåðæàâè. Àëå 
ÿêùî ç’ÿâëÿþòüñÿ ëþäè, ÿê³ ñòàâëÿòü 
ñâ³é á³çíåñ âèùå íàö³îíàëüíèõ ³íòåð-
åñ³â, á³çíåñìåí ïåðåñòàº áóòè ïðîñòî 
á³çíåñìåíîì!

Ç ïîâàãîþ, íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè
Ìàêñèì Ïàøêîâñüêèé.

Сезон полювання на олігархів відкрито
БЛОГ

504178
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îäèí òðîëåéáóñ òðàíñïîðòíèêè 
ñêëàäàþòü â òðîëåéáóñíîìó äåïî.

Ñòàðòóâàëà ² ÷åðãà ðîá³ò ç ðå-
êîíñòðóêö³¿ çë³òíî-ïîñàäêîâî¿ 
ñìóãè â³ííèöüêîãî ëåòîâèùà. 
Ó ²íäóñòð³àëüíîìó ïàðêó, ùî 
íà Íåìèð³âñüêîìó øîñå, çâî-
äÿòü çàâîä àâñòð³éñüêî¿ êîìïàí³¿ 
HEAD, äå ðîáèòèìóòü ëèæ³ òà 
³íøå çèìîâå ñïîðÿäæåííÿ.

² ùå ó 2021 ðîö³ íàøå ì³ñòî 
çíîâó âèçíàëè íàéêîìôîðòí³-
øèì â Óêðà¿í³. Öå âæå ñüîìèé 
ð³ê ïîñï³ëü.

ЩО В ПЛАНАХ
Áþäæåò ðîçâèòêó, çà ÿêèé 

ó ì³ñò³ â³äáóâàþòüñÿ ðåìîíòè, 
ðåêîíñòðóêö³¿ òà áóä³âíèöòâà, 
ó 2022 ðîö³ ñêëàäàòèìå 1 ìëðä 
365 ìëí ãðí.

Â³äòàê, ïðîäîâæàòü áóä³âíè-
öòâî Ðåã³îíàëüíîãî êàðä³îöåíòðó, 
ÿêèé áóäóþòü çà 32,5 ì³ëüéîíà 
äîëàð³â ç³ Ñâ³òîâèì áàíêîì 
íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå. Ïðî-

åêò ïî÷àëè «ç íóëÿ» ó 2018 ðîö³, 
³ ç òîãî ÷àñó áóä³âåëüí³ ðîáîòè 
çàâåðøåí³ íà 60%.

Ïî÷íóòü ïðîåêòóâàííÿ áó-
ä³âíèöòâà âàíòîâîãî ìîñòó ì³æ 
âóëèöÿìè ßíãåëÿ ³ Âàòóò³íà. 
Çàãàëüíèé áþäæåò áóä³âíèöòâà 
øëÿõîïðîâîäó, ùî íàä êîë³ÿìè 
ç’ºäíàº Çàìîñòÿ ³ Òÿæèë³â — 
1 ìëðä 250 ìëí ãðí!

Òðèâàòèìå ìàñøòàáíà ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ âóëèö³ Áàòîçüêî¿. Íîâ³ 
êîë³¿, êàïðåìîíò äîðîãè òà òðîòó-
àð³â, ïåðåêëàäàííÿ êîìóí³êàö³é, 
âèñàäêà äåðåâ ³ êóù³â çàãàëîì êî-
øòóâàòèìå áþäæåòó ùå 154 ìëí 
ãðí. Î÷³êóºòüñÿ, ùî ðîáîòè çà-
âåðøàòü â ÷åòâåðòîìó êâàðòàë³ 
íàñòóïíîãî ðîêó.

Ïðîäîâæàòü ðîçáóäîâó äîðî-
ãè íà Òèìîô³¿âñüê³é, ùî â ì³-
êðîðàéîí³ Àêàäåì³÷íèé. ² òà-
êîæ ïî÷íóòü êàïðåìîíò äîð³ã 
íà 600-ð³÷÷ÿ òà Ïèðîãîâà (â³ä 
Ñêàëåöüêîãî äî Ìàë³íîâñüêîãî).

Òðèâàòèìå ðåêîíñòðóêö³ÿ «çë³ò-
êè» â³ííèöüêîãî ëåòîâèùà. Â³-

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Áþäæåò ì³ñòà 
íà 2021 ð³ê ñêëà-
äàâ 4 ì³ëüÿðäè 

645 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Á³ëüøó 
÷àñòèíó ö³º¿ ñóìè «ç’¿ëè» âèäàòêè 
íà îñâ³òó, îõîðîíó çäîðîâ’ÿ òà 
ñîöçàõèñò. Íà ðîçáóäîâó ì³ñòà, 
áëàãîóñòð³é òà ðåìîíò ëèøèëè 
869 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. ßê âè-
òðàòèëè ö³ êîøòè?

ЩО ЗРОБИЛИ
Ãðîø³ ç áþäæåòó ðîçâèòêó, çî-

êðåìà, âèòðà÷àëè íà ðåìîíò äîð³ã 
òà òðîòóàð³â. Çà 2021 ð³ê âäàëîñÿ 
â³äðåìîíòóâàòè 55,2 òèñÿ÷³ êâ. ì 
äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ íà 156 âó-
ëèöÿõ òà 22,6 òèñÿ÷³ êâ. ì ïî-
êðèòòÿ òðîòóàð³â.

Çàâåðøèëè êàïðåìîíò äî-
ð³ã íà Ñòàðîìó Ì³ñò³, à ñàìå: 
íà âóëèö³ Äàíèëà Íå÷àÿ (â³ä 
Ìîñêîâñüêî¿ äî Áðàöëàâñüêî¿), 
Ãàëü÷åâñüêîãî (â³ä Ìîñêîâñüêî¿ 
äî Øåïåëÿ), íà âóëèö³ Çàìêî-
â³é (ï³ä’¿çä äî ôëàãøòîêà). Çðî-
áèëè ðåìîíò äîðîãè ³ òðîòóàðó 
íà Ñàáàð³âñüêîìó øîñå òà ïî-
÷àëè ðåêîíñòðóêö³þ Áàòîçüêî¿. 
Íà óìîâàõ ñï³âô³íàíñóâàííÿ ç 
ìåøêàíöÿìè çààñôàëüòóâàëè 
11 âóëèöü â ïðèâàòíîìó ñåêòîð³.

Âæå «òðàäèö³éíî» öüîãî ðîêó 
çíîâó òðèâàâ ðåìîíò Êè¿âñüêî-
ãî ìîñòó. Ï³äðÿäíèêó äîðó÷èëè 
çàøïàêëþâàòè òà ïîôàðáóâàòè 
çàõèñíîþ ôàðáîþ îïîðè êîí-
ñòðóêö³¿, àáè ò³ íå ðóéíóâàëèñÿ 
÷åðåç âïëèâ âîäè.

Íàéìàñøòàáí³øèì áóä³âíè-
öòâîì 2021 ðîêó ñòàëà äîáóäîâà 
êîðïóñó äî ë³êàðí³ øâèäêî¿ ìåääî-
ïîìîãè íà Êè¿âñüê³é, 68. Áóä³âíè-
öòâî íîâîãî êîðïóñó «åêñòðåíêè» 

ñòàðòóâàëî íàïðèê³íö³ 2017 ðîêó, ³ 
ç òîãî ÷àñó íà öå âèòðàòèëè ïîíàä 
270 ìëí ãðí ç ì³ñöåâîãî ³ äåð-
æàâíîãî áþäæåò³â. Â îñíàùåííÿ 
ìåäîáëàäíàííÿì òà ³íâåíòàðåì 
³íâåñòóâàëè ùå 136 ìëí ãðí.

Íà 1-ìó ïîâåðñ³ âëàøòóâàëè 
â³ää³ëåííÿ åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè. Íà 2-ìó — â³ää³ëåííÿ 
³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿ íà 18 ë³æîê. 
À 3-é ïîâåðõ çàéìàº îïåðàö³é-
íèé áëîê íà ÷îòèðè îïåðàö³éí³ 
òà çàëà òåëåìåäèöèíè. Â öî-
êîëüíîìó ïîâåðñ³ ðîçì³ñòèëè 
öåíòðàëüíå ñòåðèë³çàö³éíå â³ä-
ä³ëåííÿ òà ïðàëüíþ.

À êàðåòè øâèäêî¿ çà¿æäæàòè-
ìóòü áåçïîñåðåäíüî â ïðèì³ùåí-
íÿ êîðïóñó, çâ³äêè ïàö³ºíòà âæå 
òðàíñïîðòóþòü äî îãëÿäîâèõ. Êîð-
ïóñ ïî÷íå ïðèéìàòè ïåðøèõ ïà-
ö³ºíò³â âæå íåçàáàðîì, ïîâ³äîìèâ 
ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ.

Íà ïî÷àòêó 2022 ðîêó ïî÷íå 
ïðèéìàòè â³äâ³äóâà÷³â â³äðåìîí-
òîâàíèé ñïîðòêîìïëåêñ íà ßí-
ãåëÿ, 48. Áóä³âëÿ, ÿêà ìàëà íàçâó 
«ÑÊÀ», îòðèìàëà íîâå ³ì’ÿ — 
«Àêâà-Â³í». À ðàçîì ç öèì áàãà-
òîôóíêö³îíàëüíó çàëó äëÿ çàíÿòòÿ 
âîëåéáîëîì, áàñêåòáîëîì, ôóòçà-
ëîì òà ³íøèìè âèäàìè ñïîðòó; 
25-ìåòðîâèé áàñåéí ç âèøêàìè; 
òðåíàæåðíèé çàë òà áàãàòî ³íøîãî.

Çà êîøòè áþäæåòó çàâåðøèëè 
óòåïëåííÿ äèòñàäê³â ¹ 47, 21, 
øêîëè ¹ 13. Çðîáèëè ðåìîíò 
ïîêð³âë³ øêîëè ¹ 9, ÷àñòêîâî 
â³äðåìîíòóâàëè áóä³âëþ Ïàëàöó 
ä³òåé òà þíàöòâà (2 åòàï). Çàâåð-
øèëè ïåðøó ÷åðãó áóä³âíèöòâà 
áóä³âë³ äèòñàäêà ¹ 16. Òðèâàº 
ðåìîíò äàõó â ã³ìíàç³¿ ¹ 23.

Öüîãî ðîêó çàêóïèëè äåñÿòü òó-
ðåöüêèõ àâòîáóñ³â Otokar òà ñêëàëè 
ñ³ì òðîëåéáóñ³â VinLine. Óñ³ âîíè 
ìîæóòü ¿çäèòè áåç «ðîã³â» íà â³ä-
ñòàíü äî 20 êì. Äî òîãî æ, ùå 

ЩО У МІСТІ ЗРОБИЛИ У 2021-МУ 
І ЯКІ ПЛАНИ НА 2022 РІК?
Підсумки  Цей рік запам’ятався 
стартом реконструкції «злітки» 
аеропорту, знесенням готелю «Південний 
Буг» та визнанням Вінниці, сьомий рік 
поспіль, найкомфортнішим містом 
України. У 2022 році продовжать 
реконструкції доріг, зроблять проект для 
будівництва мосту на Тяжилів і триватиме 
утеплення шкіл та дитсадків

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ: ПРОЕКТИ БЮДЖЕТУ І ПРОГРАМИ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА НА 2022 РІК

Áóä³âíèöòâîì ðîêó 
ñòàëà äîáóäîâà 
êîðïóñó äî ë³êàðí³ 
íà Êè¿âñüê³é. Îá’ºêò 
êîøòóº ïîíàä 270 ìëí 
ãðí, â îáëàäíàííÿ 
âêëàëè ùå 136 ìëí ãðí

çüìóòüñÿ çà îíîâëåííÿ áóä³âë³ 
â³ííèöüêîãî àåðîâîêçàëó, íà ùî 
çàïëàíóâàëè âèòðàòèòè 300 ìëí 
ãðí.

Ó 2022 ðîö³ òðàíñïîðòíèêè 
ïëàíóþòü çàêóïèòè 10 åëåêòðî-
áóñ³â çà 220 ìëí ãðí, òà îòðèìàòè 
ïåðø³ 35 òðàìâà¿â Tram-2000 ç³ 
øâåéöàðñüêîãî Öþðèõà. À òàêîæ 
çàêëàäàþòü êîøòè íà ñêëàäàííÿ 
ùå ñåìè òðîëåéáóñ³â VinLine ç 

àâòîíîìíèì õîäîì.
À ùå çáèðàþòüñÿ çàâåðøèòè 

ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ äèòñàäêà 
¹ 16 (2 ÷åðãà), áóä³âë³ Ïàëàöó 
ä³òåé òà þíàöòâà (3 åòàï). Áóäóòü 
óòåïëþâàòè øêîëó ¹ 8 òà 23. Âè-
ãîòîâëÿòü ïðîåêòè ðåêîíñòðóêö³¿ 
ùå 18 çàêëàä³â îñâ³òè ó Â³ííèö³. 
Òàêîæ òðèâàòèìå áóä³âíèöòâî 
íîâîãî äèòñàäêà â ì³êðîðàéîí³ 
Àêàäåì³÷íèé.

267,2 ìëí ãðí
!е*%…“2!3*цS  д,2“=д*S" 
1 13, 16, 25, 29, 34, 59, 
74; ш*Sл 1 12, 21, 23, 31; 
лSцею 1 17, o=л=ц3 дS2еL 2= 

ю…=ц2"=

25 ìëí ãðí
C!%е*23"=……  !%KS2 ƒ 

K3дS"…,ц2"= м%“23 …= Š ›,лS"

3,9 ìëí ãðí
C!%е*23"=……  !ем%…2S" 

"3л,ць 600-!Sчч  S 
o,!%г%"= ("Sд q*=лець*%г% 

д% l=лS…%"“ь*%г%)

66 ìëí ãðí
!е*%…“2!3*цS  K3дS"лS 
…= 600-!Sчч , 21 = CSд 
bS……,ць*,L 2е.…%C=!*

22,8 ìëí ãðí
!е*%…“2!3*цS  2!ь%. "SддSле…ь 

мS“ь*%_ лS*=!…S 1 1

33,8 ìëí ãðí
K3дS"…,ц2"% д,2“=д*= 

…= 12 г!3C " мS*!%!=L%…S 
`*=демSч…,L

154,4 ìëí ãðí
!е*%…“2!3*цS  "3л,цS 

a=2%ƒь*%_

60,5 ìëí ãðí
!е*%…“2!3*цS , K3дS"…,ц2"% 
"%д%г%…3, *=…=лSƒ=цS_ 2= 

2еCл%ме!е›

13,5 ìëí ãðí
Cе!еK3д%"= *S…%2е=2!3 
j%цюK,…“ь*%г% CSд 

bS……,ць*,L KSƒ…е“-.=K

205 ìëí ãðí
!е*%…“2!3*цS  =е!%"%*ƒ=л3 

"S……,ць*%г% ле2%",?=

20,2 ìëí ãðí
K3дS"…,ц2"% “C%!2м=Lд=…ч,*S" 

KSл  д,2“=д*S" 1 4, 14, 60; C%!3ч 
ƒS ш*%л=м, 1 5, 19 S ш*%л%ю-
гSм…=ƒSGю 1 6; KSл  лSцею 1 19, 
гSм…=ƒS_ 3 bел,*,. j!3шл,…ц .

24,5 ìëí ãðí
K3дS"…,ц2"% Kе2%……%_ д%!%г, 

" P…д3“2!S=ль…%м3 C=!*3

15 ìëí ãðí
K3дS"…,ц2"% q=K=!S"“ь*%г% 

ц",…2=! 

6,4 ìëí ãðí
ƒ="е!ше……  !е*%…“2!3*цS_ 
…= q%K%!…SL, 89 CSд мS“ь*,L 

23!,“2,ч…,L це…2!

70 ìëí ãðí
“*л=д=……  7 2!%леLK3“S" VinLine
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îòâîðè äëÿ íàäõîäæåííÿ ñâ³æîãî 
ïîâ³òðÿ».

— Îñîáëèâî ïèëüíèìè òðåáà 
áóòè ïðè êîðèñòóâàíí³ ãàçîâèìè 
ïðèëàäàìè ç â³äâîäîì ïðîäóêò³â 
çãîðàííÿ â äèìîõîäè: êîòë³â òà 
âîäîíàãð³âà÷³â, — ðîçïîâ³äàº ãî-
ëîâíèé ³íæåíåð ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» 
ªâãåí³é Ìàð³é÷óê. — Ùîá ¿õ âè-
êîðèñòàííÿ áóëî áåçïå÷íèì, ìàº 
áóòè ïðèïëèâ ñâ³æîãî ïîâ³òðÿ ³ 
íàëåæíà òÿãà ó äèìîâèõ òà âåí-
òèëÿö³éíèõ êàíàëàõ.

Ìàð³é÷óê òàêîæ ãîâîðèòü, ùî 
äèìîâ³ òà âåíòèëÿö³éí³ êàíàëè 
ìàþòü îáñòåæóâàòèñÿ äâ³÷³ íà ð³ê, 

à òèì, ÿêèìè êîðèñòóþòüñÿ ñå-
çîííî, âèñòà÷èòü ³ îäí³º¿ ïåðå-
â³ðêè. Çà éîãî ñëîâàìè, ïåðåâ³-
ðèòè òÿãó â öèõ êàíàëàõ ìîæíà 
é ñàìîñò³éíî.

— Çðîáèòè öå ìîæíà çà äî-
ïîìîãîþ ëåãêî¿ ñìóæêè ïàïåðó. 
¯¿ ñë³ä ïðèêëàñòè äî îòâîðó äè-
ìîõîäó. ßêùî ïàï³ð âòÿãóºòüñÿ, 
òî òÿãà º, çàëèøàºòüñÿ íåðóõî-
ìîþ — òÿãè íåìàº, â³äõèëÿºòüñÿ 
ó ïðèì³ùåííÿ — òÿãà çâîðîòíà, — 
ïîÿñíþº ãîëîâíèé ³íæåíåð ãàçî-
ðîçïîä³ëüíî¿ êîìïàí³¿. — ßêùî 
òÿãà â³äñóòíÿ àáî çâîðîòíà, ãàçîâ³ 
ïðèëàäè ñë³ä âèìêíóòè òà íåãàé-
íî âèêëèêàòè ôàõ³âö³â.

ÍÅÁÅÇÏÅÊÀ

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
ЛАРИСА ОЛІЙНИК, 
RIA, (095)1039671

Ó Â³ííèö³ â êâàðòèð³ íà âóëèö³ 
Íàã³ðí³é, ùî íà Ñòàðîìó Ì³ñò³, 
äâîº ìîëîäèõ ëþäåé îòðó¿ëèñÿ 
ãàçîì.

Ïåðøîþ çàáèëà íà ñïîëîõ 
ìàòè 27-ð³÷íîãî âëàñíèêà êâàð-
òèðè ²ëë³ Äóáîâîãî. Âîíà çâåðíó-
ëàñÿ â ïîë³ö³þ ç ïîâ³äîìëåííÿì 
ïðî òå, ùî íå ìîæå çâ’ÿçàòèñü 
ç³ ñâî¿ì ñèíîì, ÿêèé ìàâ áóòè 
âäîìà. Äâåð³ â³í íå â³ä÷èíÿâ, 
íà òåëåôîíí³ äçâ³íêè íå â³äïî-
â³äàâ.

Ïîòðàïèâøè ó êâàðòèðó 
íà òðåòüîìó ïîâåðñ³ íîâîáóäî-
âè ÷åðåç â³êíî, ðÿòóâàëüíèêè 
³ ïðàâîîõîðîíö³ âèÿâèëè äâîõ 
ëþäåé — ãîñïîäàðÿ êâàðòèðè 
íà ï³äëîç³ òà éîãî 27-ð³÷íó ïî-
äðóãó — íà ë³æêó.

Ä³â÷èíó áåç ñâ³äîìîñò³ ãîñï³-
òàë³çóâàëè â ðåàí³ìàö³þ ë³êàðí³ 
øâèäêî¿ äîïîìîãè. Ìîëîäîãî 
÷îëîâ³êà âðÿòóâàòè íå âäàëîñÿ. 
Ïîïåðåäíÿ ïðè÷èíà ñìåðò³ — 
îòðóºííÿ ÷àäíèì ãàçîì ÷åðåç 
íåñïðàâí³ñòü ãàçîâîãî êîòëà 
ó êâàðòèð³.

— Â÷îðà î äðóã³é ãîäèí³ äíÿ 
ìè ùå ñï³ëêóâàëèñÿ òåðåôîíîì, 
²ëëÿ áóâ ó ÷óäîâîìó íàñòðî¿ — 
â³í ïðè¿õàâ ç Êèºâà íà âèõ³äí³ 
äîäîìó, — ðîçïîâ³äàº äðóã Ïàâ-
ëî. — ×åðåç ï³âòîðè ãîäèíè ìè 
ä³çíàºìîñÿ, ùî éîãî íåìàº â æè-
âèõ… Ä³â÷èíó, ùî áóëà ç íèì 
â êâàðòèð³, ïðèâåëè äî ñâ³äîìîñò³ 
íà ì³ñö³ òðàãåä³¿, ²ëë³ ïðîâîäèëè 
ðåàí³ìàö³éí³ çàõîäè õâèëèí ñî-
ðîê, âðÿòóâàòè íå âäàëîñÿ…

Ïðî ²ëëþ Äóáîâîãî äðóç³ ãî-
âîðÿòü ÿê ïðî êëàñíîãî õëîï-
öÿ, ÿêèé ëþáèâ æèòòÿ, äðóç³â, 
ñâîþ ñ³ì'þ. Â ñâ³é ÷àñ â³í çà-
ê³í÷èâ Â³ííèöüêèé íàö³îíàëüíèé 
àãðàðíèé óí³âåðñèòåò, ñïî÷àòêó 
òðóäèâñÿ â àãðàðí³é ñôåð³. Îñòàí-
í³ì ÷àñîì ïðàöþâàâ ó Êèºâ³, çà-
éìàâñÿ ñïðàâîþ, ïîâ'ÿçàíîþ ç 
áóäìàòåð³àëàìè.

Ñòàí ä³â÷èíè Àííè, òàê çâàòè 
ïîòåðï³ëó â³ä îòðóºííÿ ãàçîì, 
âàæêèé, àëå ñòàá³ëüíèé. Ë³êàð³ 
ïðîãíîçóþòü, ¿¿ âèïèøóòü çà ê³ëü-
êà äí³â.

— Âîíà ïðè ñâ³äîìîñò³, àäåê-
âàòíà, ç íîðìàëüíîþ ãåìîäèíà-

ì³êîþ, ñàìîñò³éíèì äèõàííÿì, — 
ðîçïîâ³äàº Áîãäàí Òðîõèìåíêî, 
ìåäè÷íèé äèðåêòîð Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ øâèäêî¿ äîïî-
ìîãè. — Æèòòþ ä³â÷èíè í³÷îãî 
íå çàãðîæóº, ÷åðåç ê³ëüêà äí³â ¿¿ 
âèïèøóòü.

Ïðåäñòàâíèêè ÎÑÁÁ ïåðåêîíó-
þòü, ùî â öüîìó áóäèíêó ôàõ³â-
ö³ äâ³÷³ ïåðåâ³ðÿëè âåíòèëÿö³éí³ 
êàíàëè. Âëàñíèêó êâàðòèðè íà-
êàçàëè çíÿòè âèòÿæêó íàä ãàçî-
âîþ ïëèòîþ. Â ðåçóëüòàò³ ìîãëà 
ï³òè çâîðîòíà òÿãà, â³äïîâ³äíî, 
ïðîäóêòè çãîðàííÿ íå âèäàëÿëèñÿ 
÷åðåç äèìîâèé êàíàë, à íàêîïè-
÷óâàëèñÿ â ïðèì³ùåíí³ êâàðòèðè.

Âèïàäîê ç ²ëëåþ Äóáîâèì 
íå º óí³êàëüíèì. Òàê, íàïðè-
êëàä, ì³ñÿöåì ðàí³øå ó ñåë³ 
Ìàð’ÿí³âêà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 
â³ä àíàëîã³÷íîãî îòðóºííÿ çàãè-
íóëè ø³ñòü ëþäåé: äâîº äîðîñëèõ 
òà ÷åòâåðî ¿õí³õ ä³òåé â³êîì â³ä 
7 äî 11 ðîê³â.

ПИЛЬНУЙТЕ КОТЛИ ТА 
БОЙЛЕРИ

×àäíèé ãàç íàçèâàþòü «òèõèì 
óáèâöåþ». Â³í íå ìàº àí³ êîëüî-
ðó, í³ çàïàõó, àí³ ñìàêó òà ëåãêî 
çì³øóºòüñÿ ç ïîâ³òðÿì. Çà ñëî-
âàìè ôàõ³âö³â, â³í çäàòíèé íà-
â³òü ó ìàëåíüêèõ êîíöåíòðàö³ÿõ 
ç’ºäíóâàòèñÿ ç êðîâ’þ ó ñîòí³ 
ðàç³â øâèäøå, àí³æ êèñåíü, ³ íà-
êîïè÷óþ÷èñü, âèêëèêàòè òÿæêå 
îòðóºííÿ.

Ðå÷íèöÿ êîìïàí³¿ ÀÒ «Â³ííè-
öÿãàç» Ëàðèñà Ëîã³íîâà ïîÿñíþº, 
ùî ãàçîâèêè íå âåäóòü ñòàòèñ-
òèêè âèêëèê³â, ïîâ'ÿçàíèõ ç 
÷àäíèì ãàçîì. Àëå íàãîëîøóº, 
ùî íàé÷àñò³øå îòðóºííÿ òàêèì 
ãàçîì º íàñë³äêàìè ïîðóøåííÿ 
òÿãè â äèìîâèõ òà âåíòèëÿö³éíèõ 
êàíàëàõ.

Ñåðåä çàãàëüíèõ ðåêîìåíäàö³é 
ç ïðàâèë áåçïåêè, ùî ¿õ äàþòü 
ôàõ³âö³ ãàçîðîçïîä³ëüíî¿ êîìïà-
í³¿, Ëîã³íîâà íàâîäèòü, çîêðåìà, 
òàê³: «Ïðèì³ùåííÿ, â ÿêèõ ïðà-
öþþòü ãàçîâ³ ïðèëàäè, ïîâèíí³ 
äîáðå ïðîâ³òðþâàòèñü. Ï³ä ÷àñ 
ðîáîòè ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ êâà-
òèðêè àáî ôðàìóãè ïîâèíí³ áóòè 
â³ä÷èíåí³. Äâåð³ â ïðèì³ùåííÿ, 
äå âñòàíîâëåí³ ãàçîâ³ ïðèëàäè 
ç â³äâîäîì ïðîäóêò³â çãîðÿííÿ 
â äèìîõ³ä, ïîâèíí³ ìàòè â íèæ-
í³é ÷àñòèí³ ù³ëèíó àáî êðóãë³ 

×àäíèé ãàç íå ìàº àí³ 
êîëüîðó, í³ çàïàõó, 
àí³ ñìàêó òà ëåãêî 
çì³øóºòüñÿ ç ïîâ³òðÿì. 
Â³í ìîæå ç’ºäíóâàòèñÿ 
ç êðîâ’þ ó ñîòí³ ðàç³â 
øâèäøå, àí³æ êèñåíü

ПРИДБАЙТЕ СИГНАЛІЗАТОР
²ñíóþòü ñïåö³àëüí³ ïðèëà-

äè, ÿê³ äîïîìàãàþòü âèÿâèòè 
îòðóéíèé ãàç. Âîíè íàçèâàþòüñÿ 
ñèãíàë³çàòîðàìè çàãàçîâàíîñò³. 
Çà äîïîìîãîþ îäíèõ ìîæíà âè-
ÿâèòè íåáåçïå÷í³ êîíöåíòðàö³¿ 
ïðèðîäíîãî ãàçó, ³íø³ âèÿâëÿ-
þòü ÷àäíèé ãàç, à òðåòÿ êàòåãîð³ÿ 
òàêèõ ïðèëàä³â çäàòíà âèÿâëÿòè 
îáèäâà ð³çíîâèäè.

ßêùî âè âèð³øèëè ïðèäáàòè 
òàêèé ïðèëàä, ªâãåí³é Ìàð³é÷óê 
ðàäèòü ïåðåä öèì ïðîêîíñóëü-
òóâàòèñÿ ç ôàõ³âöÿìè öåíòðó 
îáñëóãîâóâàííÿ ñïîæèâà÷³â ãàçó 
«104.ua Êë³ºíòñüêèé ïðîñò³ð». 
Ó íèõ æå ìîæíà éîãî é ïðèäáàòè. 
Êð³ì òîãî, êóïèòè ñèãíàë³çàòîð 
ìîæíà â ìàãàçèíàõ Rozetka.ua, 
«Åï³öåíòð», Prom.ua «Àëëî» òîùî. 
Ó ñåðåäíüîìó, âàðò³ñòü ãàäæåòó 
òàì äîð³âíþº 700–900 ãðèâåíü.

СИМПТОМИ ТА ДОПОМОГА
Ïðî âèêëèêè, ïîâ’ÿçàí³ ç îòðó-

ºííÿì ÷àäíèì ãàçîì, ðîçïîâ³äàº é 
ë³êàðêà ç ìåäèöèíè íåâ³äêëàäíèõ 
ñòàí³â Îëåíà Âîëîâèê. Òàêà òåí-
äåíö³ÿ, ãîâîðèòü âîíà, çàçâè÷àé 
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ç íàñòàííÿì õîëî-
ä³â, êîëè ëþäè ïî÷èíàþòü àêòèâ-
íî êîðèñòóâàòèñÿ ãàçîì ó ïîáóò³, 
íå äîòðèìóþ÷èñü ïðàâèë áåçïåêè.

Ñåðåä ïåðøèõ ñèìïòîì³â, ÿê³ 
ìîæóòü áóòè îçíàêîþ îòðóºííÿ 
÷àäíèì ãàçîì, ë³êàðêà íàçèâàº 
çàïàìîðî÷åííÿ, ãîëîâíèé á³ëü òà 
ñîíëèâ³ñòü. Ïðî ñèëüí³øå îòðó-
ºííÿ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè: íóäîòà, 
áëþâîòà, ñóäîìè, âòðàòà ñâ³äî-
ìîñò³ òà íàâ³òü êîìà, ùî íàñòàº 
âíàñë³äîê êèñíåâî¿ íåäîñòàòíîñò³. 
×åðâîíèé àáî ÿñêðàâî-ðîæåâèé 

êîë³ð îáëè÷÷ÿ ìîæå ñèãíàë³çóâà-
òè ïðî âêðàé ñèëüíå îòðóºííÿ. 
Çàëåæíî â³ä êîíöåíòðàö³¿ ÷àäíîãî 
ãàçó â ïðèì³ùåíí³, ñìåðòü ëþ-
äèíè ìîæå íàñòàòè íàâ³òü ï³ñëÿ 
ê³ëüêîõ âäèõ³â.

— Êîëè ìè ïðè¿æäæàºìî íà âè-
êëèêè òà áà÷èìî òàê³ ñèìïòîìè, 
òî çàâæäè çàïèòóºìî, õòî ùå ïðî-
æèâàº ç íèìè ó êâàðòèð³ ÷è áóäèí-
êó? ßêùî é â ³íøèõ ìåøêàíö³â º 
ïîä³áí³ ñêàðãè, öå ÿâíèé ïîêàçíèê 
îòðóºííÿ, — ðîçïîâ³äàº Îëåíà Âî-
ëîâèê. — Îäðàçó ïðîñèìî ëþäåé 
â³äêðèòè âñ³ â³êíà, øâèäêî âèâî-
äèìî ¿õ ç íåáåçïå÷íîãî îñåðåäêó 
òà íàäàºìî äîïîìîãó.

Ïåðøèìè ñèìïòîìè îòðóºííÿ 
ïî÷èíàþòü â³ä÷óâàòè ä³òè, âàã³ò-
í³, ëþäè ïîõèëîãî â³êó, ëþäè ç 
õðîí³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè, çà-
õâîðþâàííÿìè îðãàí³â äèõàííÿ 
òà ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè. 
Áóëè âèïàäêè, êàæå ë³êàðêà, 
êîëè íàñë³äêè îòðóºííÿ ñïî-
÷àòêó ïðîÿâëÿëèñÿ ó òâàðèí: 
íåñòðèìíå áëþâàííÿ ó êîòà àáî 
ðàïòîâà ñìåðòü ïàïóãè.

— Äî ïðè¿çäó øâèäêî¿ ïåðåñ³÷-
íà ëþäèíà ìàº âèòÿãíóòè àáî âè-
âåñòè ïîñòðàæäàëîãî íà ñâ³æå ïî-
â³òðÿ, â³äêðèòè â³êíà òà ïåðåêðèòè 
âåíòèë³ ãàçîïîñòà÷àííÿ. Òðåáà 
òàêîæ ïàì’ÿòàòè, ùî íåáåçïåêà 
ìîæå çàãðîæóâàòè é òèì ëþäÿì, 
ÿê³ äîïîìàãàþòü ïîñòðàæäàëî-
ìó, — ïðîäîâæóº ë³êàðêà. — Âæå 
ó øâèäê³é ïàö³ºíò îòðèìóº êè-
ñåíü âèñîêèì ïîòîêîì, à â ë³êàðí³ 
îïòèìàëüíèì ïðîäîâæåííÿì íà-
äàííÿ äîïîìîãè º êàìåðà ã³ïåðáà-
ðè÷íî¿ îêñèãåíàö³¿. Ó í³é ÷àäíèé 
ãàç âèò³ñíÿºòüñÿ ç ãåìîãëîá³íó, 
à ãåìîãëîá³í ç’ºäíóºòüñÿ ç êèñíåì.

ВІД ОТРУЄННЯ ЧАДНИМ ГАЗОМ 
ЗАГИНУВ ВІННИЧАНИН
Невидимий ворог  З настанням 
холодів зростає кількість випадків 
отруєння чадним газом. Він не має ані 
запаху, ні смаку і за лічені хвилини може 
призвести до смерті людини. Разом з 
експертами та лікарями розповідаємо, як 
убезпечити себе від «тихого вбивці»

У квартиру на третьому поверсі правоохоронці і 
рятувальники потрапили через вікно. Господаря помешкання, 
27-річного Іллю Дубового врятувати не вдалося. Він помер від отруєння газом



8 RIA, Ñåðåäà, 15 ãðóäíÿ 2021

500154

РЕКЛАМА
503942

ÍÀØÅ ÌÈÍÓËÅ

Після розпаду СРСР, підпри-
ємство реорганізують у ВАТ, а з 
1994 року — стає приватною 
власністю ПАТ «Івано-Франківськ 
«Вінницям’ясо».
У 2000-х роках підприємство 
значно знизило обсяг виробни-
цтва, разом з цим знижувався і 
штат працівників, їх було близь-

ко 500. З середини 2010 року 
м’ясокомбінат припиняє вироб-
ництво м'ясної продукції, після 
введення заборони на експорт 
його продукції в Росію. І до осені 
2019 року більшість обладнання 
стояло законсервованим у закри-
тих будівлях м’ясокомбінату.
У жовтні 2019-го «Епіцентр-К» 

викуповує з комунальної влас-
ності землю під м’ясокомбінатом. 
Земельна ділянка, площею 
12,6251 гектара, дісталася фірмі 
за 58,7 мільйона гривень.
П і с л я  з н е с е н н я  буд і в ел ь 
м’ясокомбінату, на його місці 
побудували другий у місті гіпер-
маркет «Епіцентр».

Занепад «беконки» і продаж «Епіцентру»

íà 1932 ð³ê íà ì'ÿñîêîìá³íàò³ 
ïðàöþâàëî 927 ïðàö³âíèê³â.

Ïî÷àëè áóäóâàòè îá’ºêòè ñîö³-
àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Íà 1940 ð³ê 
ôàáðèêà ìàëà êëóá, ÿñëà, äèòñà-
äîê, à òàêîæ æèòëîâ³ áóä³âë³ äëÿ 
ðîá³òíèê³â òà ñëóæáîâö³â.

Îäíàê ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó 
ï³äïðèºìñòâà çàâàæàëà Äðóãà ñâ³-
òîâà â³éíà òà îêóïàö³ÿ Â³ííèö³ 
íàöèñòñüêèìè çàãàðáíèêàìè.

— Êîëè ñòàëî â³äîìî, ùî Â³-
ííèöþ çàõîïèòü âîðîã, òî ðàäÿí-
ñüêà âëàäà äîðó÷èëà çíèùèòè çà-
âîä. Àãåíòè ÍÊÂÑ çàêëàëè âèáó-
õ³âêó, ïðîòå ïîøêîäæåííÿ áóëè 
íåçíà÷íèìè. Îêóïàö³éíà âëàäà 
øâèäêî â³äíîâèëà ïîòóæíîñò³ 
ï³äïðèºìñòâà, íà ÿêîìó ïðîäî-
âæóâàëè ïðàöþâàòè â³ííè÷àíè, — 
ðîçêàçóº Ñåðã³é Ãóëà.

Äðóãó ñïðîáó çíèùåííÿ áåêîí-
êà ïåðåæèëà ï³ä ÷àñ âèãíàííÿ 
íàöèñò³â ç Â³ííèö³, ó 1944 ðîö³. 
Îêóïàíòè çíèùèëè ³íôðàñòðóê-
òóðó, àëå ì’ÿñîêîìá³íàò çíîâó áóâ 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Ó ôåéñáóêó ïî-
ä³ëèëèñÿ ê³íî-
õðîí³êàìè ïðî 

â³ííèöüêèé ì'ÿñîêîìá³íàò, 
ùî äåê³ëüêà äåñÿòèë³òü ³ñíóâàâ 
íà Áàòîçüê³é (ðàí³øå Ê³ðîâà — 
àâò.). Ïåðøà çãàäêà ïðî ï³ä-
ïðèºìñòâî — â 1928 ðîö³, êîëè 
íà çàìîâëåííÿ êîìïàí³¿ «Äîáðî-
áóò» ïî÷àëè áóäóâàòè áåêîííó 
ôàáðèêó. Äëÿ öüîãî íà ïî÷àòêó 
çàëó÷èëè áëèçüêî 300 ðîá³òíèê³â.

— Ðîáîòè âåëèñÿ íå çàâæäè 
îðãàí³çîâàíî, — êàçàâ çàñòóï-
íèê äèðåêòîðà «Öåíòðó ³ñòîð³¿ 
Â³ííèö³» Ñåðã³é Ãóëà. — ×åê³ñòè, 
ùî ñë³äêóâàëè çà áóä³âíèöòâîì, 
çâ³òóâàëè ïðî íåçàòâåðäæåíèé 
îñòàòî÷íèé êîøòîðèñ. ² ùå áóâ 

òàêèé ôàêò: áåêîíêó áóäóâàëè áåç 
êðåñëåíü. Âîíè íàäõîäèëè ³ç çà-
ï³çíåííÿì, êîëè ëþäè áóäóâàëè, 
íå çíàþ÷è, ùî ³ ÿê.

Ãóëà ðîçêàçàâ, ïîáóäóâàëè ôà-
áðèêó ó 1930 ðîö³. Ì'ÿñîêîìá³íàò 
âèãîòîâëÿâ ì'ÿñî, êîâáàñè, êîí-
ñåðâè, ì'ÿñí³ íàï³âôàáðèêàòè, êó-
ë³íàðí³ âèðîáè. Çãîäîì — ñóõ³ 
êîðìè äëÿ êîëãîñï³â òà ðàäãîñï³â.

— Ïåðøà ïðîäóêö³ÿ áåêîííî¿ 
ôàáðèêè áóëà âèïóùåíà íàïðè-
ê³íö³ 1930 ðîêó — íà ïî÷àòêó 
1931 ðîêó, — ñêàçàâ íàóêîâåöü. — 
Ôàáðèêà áóëà çáóäîâàíà â äóñ³ 
ðàäÿíñüêîãî êîíñòðóêòèâ³çìó. 
Ñòàâêà ðîáèëàñÿ íà ìåõàí³çàö³þ 
òà åëåêòðèô³êàö³þ âñ³õ ãîëîâíèõ 
âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â. Çðîçóì³ëî, 
ùî öå ìàëî ñâî¿ ïåðåâàãè. 

Äëÿ Â³ííèö³ öå áóëî âàæëèâå 
ï³äïðèºìñòâî, ÿêå äàâàëî ðîáîòó 
áàãàòüîì ì³ñòÿíàì. Íàïðèêëàä, 

ІСТОРІЯ ВІННИЦЬКОЇ БЕКОНКИ, 
НА МІСЦІ ЯКОЇ ЗАРАЗ «ЕПІЦЕНТР»
Будували без креслень  Лекцію 
про історію м'ясокомбінату, від початку 
будівництва до його остаточного 
закриття, прочитав заступник директора 
«Центру історії Вінниці» Сергій Гула. 
У стислу доповідь науковець умістив 
80-літню історію цього підприємства, що 
у минулому було стратегічно важливим 
для Вінниці та радянської України

На початку 2020-го почали зносити один з найбільших 
цехів заводу. Нині від комбінату залишилася тільки ялинка і 
пам'ятник родині, який поставили в сквері

â³äíîâëåíèé. Â 1960–70-õ ðîêàõ 
ï³äïðèºìñòâî äîñÿãëî ï³êó ñâîº¿ 
ìîãóòíîñò³.

— Ó 1971 ðîö³ ï³äïðèºìñòâî 
îòðèìóº íàãîðîäó — «Îðäåí Æîâ-

òíåâî¿ ðåâîëþö³¿», ùî ïîêàçóâàëî 
çíà÷óù³ñòü ì'ÿñîêîìá³íàòó äëÿ 
âñ³º¿ ïåðåðîáíî¿ ãàëóç³ ÑÐÑÐ, — 
ðîçêàçàâ çàñòóïíèê äèðåêòîðà 
«Öåíòðó ³ñòîð³¿ Â³ííèö³».



ÑÀÌÎË²ÊÓÂÀÍÍß ÌÎÆÅ ÁÓÒÈ ØÊ²ÄËÈÂÈÌ ÄËß ÂÀØÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂ'ß

ПРЕССЛУЖБА
ВО «БАТЬКІВЩИНА»

Ñèòóàö³ÿ, â ÿê³é ñüîãîäí³ îïèíèëàñÿ 
âñÿ êðà¿íà, êðèòè÷íà. Ö³íè â ïëàò³æ-
êàõ çðîñòàþòü, íå äèâëÿ÷èñü íà æîäí³ 
ìåìîðàíäóìè, á³ëüøå òîãî — ïîñòà-
÷àëüíèêè çàëèøàþòü çà ñîáîþ ïðàâî 
ïåðåãëÿäàòè òàðèôè ìàëî íå ùîäíÿ. 
Çá³ëüøóþòüñÿ ö³íè íà òðàíñïîðòóâàí-
íÿ ãàçó. À îñê³ëüêè íå â óñ³õ óêðà¿íö³â 
º íàâ³òü ô³çè÷íà ìîæëèâ³ñòü ïëàòèòè 
ãðàá³æíèöüê³ òàðèôè — â íèõ ãîòó-
þòüñÿ â³äáèðàòè æèòëî.

«ªäèíèé ïîë³òèê, ºäèíà ïîë³òè÷-
íà ñèëà, ÿêà â öèõ óìîâàõ â³äñòîþº 
³íòåðåñè óêðà¿íö³â ³ ãîâîðèòü ç íèìè 
¿õíüîþ ìîâîþ, — öå Þë³ÿ Òèìîøåí-
êî, öå «Áàòüê³âùèíà». Ñàìå öèì ìè 
â³äð³çíÿºìîñÿ â³ä á³ëüøîñò³ óêðà-

¿íñüêèõ ïîë³òèê³â, ñàìå òîìó Òèì-
îøåíêî ³íøà», — çàçíà÷àº íàðîäíèé 
äåïóòàò Óêðà¿íè â³ä ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» 
â³ä Â³ííè÷÷èíè Îëåã Ìåéäè÷.

Òèìîøåíêî çâåðòàº óâàãó íå ëèøå 
íà ñèòóàö³þ ç òàðèôàìè, ùî º âæå 
çàðàç, à é íà íåáåçïåêè, ÿê³ ÷àòóþòü 
â íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó — àäæå 
ï³äâèùåííÿ ö³í íà ãàç òà åëåêòðèêó 
òÿãíå çà ñîáîþ çàãàëüíå ïîäîðîæ÷àííÿ 
òîâàð³â òà ïîñëóã.

«Þë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà ïðîïîíóº ðå-
àëüíèé ïëàí ïðîòèä³¿ çàãðîçàì. Âîíà 
ùå äâà ðîêè òîìó êàçàëà ³ ïðîäîâæóº 
ïîâòîðþâàòè, ùî ãîëîâíèé ñïîñ³á âè-
ð³øèòè òàðèôíó ³ ö³íîâó ïðîáëåìó — 
öå ñïðÿìóâàòè ãàç â³ò÷èçíÿíîãî âèäî-
áóòêó íà ïîòðåáè óêðà¿íñüêèõ ðîäèí. 
ßêùî á öå áóëî çðîáëåíî ùå äâà ðîêè 
òîìó — ìè á íå ñòèêàëèñÿ ç åíåð-

ãåòè÷íîþ êðèçîþ ñüîãîäí³», — êàæå 
Îëåã Ìåéäè÷.

Òèìîøåíêî íàãîëîøóº, ùî õèá-
íèé êóðñ òðåáà çì³íþâàòè íåãàéíî. 
Ïîòð³áí³ çì³íè, êðà¿í³ ïîòð³áí³ ïðî-
ôåñ³îíàëè, çäàòí³ âïîðàòèñÿ ³ç ñåð-
éîçíèìè âèêëèêàìè.

«Óñ³ì çðîçóì³ëî, ùî ºäèíèé ñïðàâ-
ä³ ïðîôåñ³éíèé àíòèêðèçîâèé ìåíå-
äæåð â êðà¿í³ — öå Þ. Òèìîøåíêî. 
Âîíà âèð³øèëà ïðîáëåìè ó 2000-ìó, 
êîëè êðà¿íà æèëà ç â³ÿëîâèìè â³ä-
êëþ÷åííÿìè, âîíà ðîçðóëèëà ñèòó-
àö³þ ó 2005-ìó, âîíà âïîðàëàñÿ ³ç 
íàñë³äêàìè ñâ³òîâî¿ êðèçè ó 2008-ìó, 
âîíà ìîæå âèòÿãòè Óêðà¿íó ³ çàðàç. 
Äî òîãî æ, øâèäêî ³ òàê, ùîá öå îä-
ðàçó â³ä÷óëè ëþäè. ßê öå Òèìîøåíêî 
ðîáèëà çàâæäè», — ïåðåêîíàíèé Îëåã 
Ëåîí³äîâè÷.

Олег Мейдич: «Єдиний справді професійний 
антикризовий менеджер в Україні — Юлія Тимошенко»
БЛОГ
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ПРЕССЛУЖБА
SAHAROK SHOP

×è çíàëè âè, 
ùî ã³ïîãë³êåì³ÿ 

(íèçüêèé ð³âåíü öóêðó 
â êðîâ³) ï³ñëÿ ¿æ³ áóâàº íå ò³ëü-
êè ó ëþäåé ³ç öóêðîâèì ä³à-
áåòîì?

Ùî òàêå ðåàêòèâíà ã³ïîãë³-
êåì³ÿ? Îñíîâí³ ïðè÷èíè òà 
ñèìïòîìè? ßê ë³êóâàòè òà ùî 
ðîáèòè ó ðàç³ âèíèêíåííÿ? Äà-
âàéòå ðîçáèðàòèñÿ ðàçîì!

ПРИЧИНИ
Â÷åí³ ââàæàþòü, ùî âñÿ ñïðà-

âà ó çàíàäòî âåëèê³é ê³ëüêîñò³ 
³íñóë³íó, ùî âèðîáëÿºòüñÿ ³ âè-
â³ëüíÿºòüñÿ ï³äøëóíêîâîþ çà-
ëîçîþ ï³ñëÿ ðÿñíîãî ïðèéîìó 
âóãëåâîäíî¿ ¿æ³. Öå íàäëèøêîâå 
âèðîáíèöòâî ³ ñåêðåö³ÿ ³íñóë³íó 
òðèâàº ï³ñëÿ òîãî, ÿê ãëþêîçà, 
îòðèìàíà ç ¿æ³, ïåðåòðàâëþºòüñÿ, 

âíàñë³äîê ÷îãî ê³ëüê³ñòü ãëþêîçè 
â êðîâîòîö³ çíèæóºòüñÿ äî íèæ-
÷îãî, í³æ çàçâè÷àé, ð³âíÿ. Ùî 
âèêëèêàº òàêó ï³äâèùåíó àêòèâ-
í³ñòü ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè, ïîêè 
ùî íåçðîçóì³ëî. Îäíà ç ìîæ-
ëèâèõ ïðè÷èí — äîáðîÿê³ñíà 
ïóõëèíà ó ï³äøëóíêîâ³é çàëîç³. 
²íøå ïîÿñíåííÿ ïîëÿãàº â òîìó, 
ùî ðåàêòèâíà ã³ïîãë³êåì³ÿ ñïðè-
÷èíåíà íåäîñòàòí³ñòþ ñåêðåö³¿ 
ãëþêàãîíó. Íàö³îíàëüíèé ³íñòè-
òóò çäîðîâ'ÿ (National Institutes 
of Health) ÑØÀ çàÿâëÿº, ùî 
«ïðè÷èíè á³ëüøîñò³ âèïàäê³â 
ðåàêòèâíî¿ ã³ïîãë³êåì³¿ âñå ùå 
â³äêðèò³ äëÿ îáãîâîðåííÿ».

СИМПТОМИ
Îñíîâí³ ñèìïòîìè ðåàêòèâíî¿ 

ã³ïîãë³êåì³¿ ìîæóòü âêëþ÷àòè:
 áåçïðè÷èííà òðèâîãà
 çàòüìàðåí³ñòü çîðó
 çàïàìîðî÷åííÿ
 âòîìà
 ãîëîâíèé á³ëü
ïðèñêîðåíå ñåðöåáèòòÿ
ï³äâèùåíèé ãîëîä
 äðàò³âëèâ³ñòü
ï³òëèâ³ñòü
Âàæëèâî çàçíà÷èòè, ùî á³ëü-

ø³ñòü ç öèõ ñèìïòîì³â ìîæóòü 
ñïîñòåð³ãàòèñÿ íàâ³òü áåç íèçü-
êîãî ð³âíÿ öóêðó â êðîâ³. À ôàê-
òè÷íà ïðè÷èíà äëÿ á³ëüøîñò³ 
ëþäåé ÷àñòî ïîâ'ÿçàíà ç òèì, ÿêà 
¿æà áóëà ç'¿äåíà, àáî ç³ çì³íàìè 
÷àñó ïðîõîäæåííÿ ¿æ³ øëóíêîì ³ 

êèøê³âíèêîì. ßêùî íà ìîìåíò 
ïîÿâè ñèìïòîì³â ã³ïîãë³êåì³¿ 
íåìàº, ó âàñ ìîæå áóòè òàê çâà-
íèé ïîñòïðàíä³àëüíèé ñèíäðîì.

ПРОФІЛАКТИКА ТА 
ЛІКУВАННЯ

Ðåàêòèâíà ã³ïîãë³êåì³ÿ ó ëþ-
äåé áåç öóêðîâîãî ä³àáåòó çàçâè-
÷àé íå ïîòðåáóº ìåäè÷íîãî âòðó-
÷àííÿ. Îñü ùî ðåêîìåíäóþòü 
ïàö³ºíòàì äëÿ ïðîô³ëàêòèêè:

1. Äîòðèìóâàòèñÿ äîáðå çáà-
ëàíñîâàíî¿ ä³ºòè, âêëþ÷àþ÷è 
ì'ÿñî, ïòèöþ, ðèáó, íåì'ÿñí³ 
äæåðåëà á³ëêà, ìîëî÷í³ ïðîäóê-
òè òà ïðîäóêòè, áàãàò³ íà êë³ò-
êîâèíó, òàê³ ÿê ö³ëüíîçåðíîâ³, 
ôðóêòè òà îâî÷³.

2. ¯ñòè ÷àñòî ³ íåâåëèêèìè ïî-
ðö³ÿìè. Ðîçä³ë³òü ñâ³é ùîäåííèé 
ðàö³îí íà ê³ëüêà íåâåëèêèõ ïðè-

éîì³â ¿æ³ òà íèçüêîâóãëåâîäíèõ 
ïåðåêóñ³â, ç ³íòåðâàëîì íå á³ëü-
øå 3-õ ãîäèí.

3. Ñêîðîòèòè âæèâàííÿ íåêî-
ðèñíèõ âóãëåâîä³â: ìàãàçèíí³ ñî-
ëîäîù³, âèï³÷êà, áåçàëêîãîëüí³ 
íàïî¿, áàãàò³ íà ãëþêîçó àáî 
ñàõàðîçó.

4. Ðåãóëÿðíî âèêîíóâàòè ô³-
çè÷í³ âïðàâè! Ô³çè÷íà àêòèâ-
í³ñòü çá³ëüøóº ñïîæèâàííÿ öó-
êðó, ùî, ñâîºþ ÷åðãîþ, çíèæóº 
íàäì³ðíå âèâ³ëüíåííÿ ³íñóë³íó.

5. Áóòè îáåðåæíèìè ïðè âæè-
âàíí³ àëêîãîëþ! Íå âæèâàòè 
íà ãîëîäíèé øëóíîê, íå çì³-
øóâàòè ç ñîëîäêèìè áåçàëêî-
ãîëüíèìè íàïîÿìè. Äåÿêèì ëþ-
äÿì, íàïðèêëàä, ÿê³ ïåðåíåñëè 
îïåðàö³þ íà êèøê³âíèêó, ìîæå 
çíàäîáèòèñÿ ïîäàëüøå îáñòå-
æåííÿ ó ë³êàðÿ.

ПОЛІПШЕННЯ 
ГІПОСВІДОМОСТІ

ßêùî âè ñòðàæäàºòå íà ÷àñò³ 
ã³ïîãë³êåì³¿, öå ìîæå áóòè ïî-
òåíö³éíî íåáåçïå÷íî íå ò³ëüêè 
äëÿ âàñ, àëå ³ äëÿ îòî÷óþ÷èõ.

Ïðèêëàäè, êîëè ã³ïîãë³êåì³ÿ 
òà íåïî³íôîðìîâàí³ñòü ïðî íå¿ 
ìîæóòü áóòè îñîáëèâî íåáåç-
ïå÷íèìè, âêëþ÷àþòü âîä³ííÿ, 
êåðóâàííÿ íåáåçïå÷íèìè ìå-
õàí³çìàìè íà ðîáîò³ ³ íàâ³òü 
ïðîñò³ ïîâñÿêäåíí³ çàâäàííÿ, 
òàê³ ÿê ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³ àáî 
ïåðåõ³ä ÷åðåç äîðîãó.

ßêùî âè íå â³ä÷óâàºòå ñèìï-
òîì³â ã³ïîãë³êåì³¿, ìîæëèâî 
âàì ïîòð³áíî ÷àñò³øå ïåðåâ³-
ðÿòè ð³âåíü öóêðó êðîâ³, ùîá 
â÷àñíî ðîçï³çíàòè ¿¿ ïî÷àòîê. 
Òàêîæ íàìàãàéòåñÿ ô³êñóâàòè, 
ÿê³ ïîä³¿ ïðèçâîäÿòü äî ã³ïî-
ãë³êåì³¿, ùîá âè ìîãëè âèçíà-
÷èòè òåíäåíö³¿ òà çàïîá³ãòè ¿ì 
ó ìàéáóòíüîìó.

ÁÅÐÅÆ²ÒÜ ÑÅÁÅ!
Ç òóðáîòîþ, âàø SaharOK Shop
SaharokShop (saharokshop.

com) — òîâàðè äëÿ ëþäåé ç ä³à-
áåòîì — ïðàöþº äëÿ âàñ áåç âè-
õ³äíèõ, îá³ä³â ³ êàðàíòèí³â. Ìè 
çàâæäè ïîðó÷!

Àäðåñà ó Â³ííèö³: Êåëåöüêà, 84
òåë.: 0662496787
Ðîáî÷èé ÷àñ ìàãàçèíó ó Â³ííèö³ 

(äëÿ ñàìîâèâîçó):
Ïí.-Ïò. — 10.00–17.00
Ñá. — 12.00–16.00

Реактивна гіпоглікемія у людей БЕЗ діабету
БЛОГ

485689

Реактивна гіпоглікемія — зниження 
рівня глюкози в крові через певний про-
міжок часу після вживання їжі до небез-
печно низького значення. При цьому 
епізоди падіння цукру крові зазвичай 
повторюються та відбуваються протягом 
чотирьох годин після їжі. Вважається, що 
реактивна гіпоглікемія частіше зустріча-
ється у людей із надмірною вагою або 
у тих, хто переніс операцію на шлунку 
та верхніх відділах тонкого кишківника, 
внаслідок чого їжа може не затримува-
тися у шлунку, як це відбувається в нормі.
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ОЛЕНА ПАВЛОВА, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Що для вас особисто означає 
донорство? Для мене це 
можливість передати естафету 
добра іншим людям.
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ÍÎÂÈÍÈ

ïðèæèâëåííÿ îðãàíó — öå º ðè-
çèêè, àëå âîíè òîãî âàðò³. Ëþäèíà 
çìîæå æèòè ïîâíîö³ííèì æèòòÿì.

Áàòüêî òàêîæ áóâ êàíäèäàòîì 
íà äîíîðñòâî, àëå â³í íå ï³ä³éøîâ 
ïî ãðóï³ êðîâ³. À ïðîáè íà ñóì³ñ-
í³ñòü îðãàí³â ìàòåð³ ³ ñèíà ïîêà-
çàëè ãàðí³ ðåçóëüòàòè.

— Âñå æèòòÿ ìð³ÿëà äîïîìîãòè 
ñèíó æèòè ïîâíîö³ííèì æèòòÿì. 
Òàêèé øàíñ ç'ÿâèâñÿ. Öå çáóëîñÿ, 
ÿ äóæå âäÿ÷íà ë³êàðÿì, âîíè äóæå 
ïðîôåñ³éí³. ß äóæå ðàäà, ùî öå 
ñòàëîñÿ ó íàñ ó Â³ííèö³, ùî íå äî-
âåëîñÿ í³êóäè ¿õàòè çà êîðäîí, — 
êàæå ïàí³ Ãàëèíà.

Îëåã Êàïøóê çàçíà÷èâ, ùî ïåð-
øà òðàíñïëàíòàö³ÿ íà Â³ííè÷÷è-
í³ — öå êóëüì³íàö³ÿ êðîï³òêîãî 
äåê³ëüêàð³÷íîãî øëÿõó.

— Öå ïî÷àòîê âåëèêîãî øëÿõó 
íàøèõ ë³êàð³â! — çàçíà÷èâ ãîëî-
âà  ÎÄÀ Ñåðã³é Áîðçîâ. — Âåëèêà 
âäÿ÷í³ñòü êîæíîìó, õòî äîëó÷èâñÿ! 
Îñîáëèâî â³ä ìàòåð³ òà áàòüêà ìî-
ëîäîãî ðåöèï³ºíòà! Óñ³ì çäîðîâ’ÿ! 
Äèâà ðîáëÿòü Ëþäè!

МАРІЯ ЛЄХОВА,
RIA, (063)6951124

Çàâ³äóâà÷ Âèñîêîñïåö³àë³çîâàíî-
ãî óðîëîã³÷íîãî öåíòðó ç â³ää³ëîì 
òðàíñïëàíòàö³¿ îðãàí³â Îëåã Êàï-
øóê íàçâàâ öþ îïåðàö³þ ñïðàâ-
æí³ì ïåðåäíîâîð³÷íèì äèâîì ³ 
íàä³ºþ íà æèòòÿ.

— Íà äàíèé ÷àñ ïàö³ºíòè ïî÷ó-
âàþòü ñåáå äîáðå. Äîíîðîì îðãàíà 
ñòàëà ìàòè, ðåöèï³ºíò — ¿¿ ð³äíèé 
ñèí. Äî öüîãî âòðó÷àííÿ ìè ãîòó-
âàëèñÿ âåëèêîþ êîìàíäîþ äîñèòü 
äîâãèé ÷àñ. Íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â 
ìè â÷èëèñÿ, âèâ÷àëè ìîæëèâîñò³ ³ 
øóêàëè ¿õ. Öå çíà÷íà ðîáîòà âåëè-

êî¿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé, — ðîçïîâ³äàº 
Îëåã Êàïøóê.

Âèòðàòè íà òðàíñïëàíòàö³þ 
íèðêè — 60–70 òèñÿ÷ äîëàð³â, 
àëå äëÿ ö³º¿ ðîäèíè âîíà áóëà 
áåçêîøòîâíîþ.

— Ìè âõîäèìî â ï³ëîòíèé ïðî-
åêò, ÿêèé îïëà÷óºòüñÿ äåðæàâîþ, 
íàøà ë³êàðíÿ îòðèìàëà êîøòè ³ ìè 
çàáåçïå÷èëà öåé ïðîöåñ àáñîëþòíî 
áåçêîøòîâíî, — ðîçïîâ³â Îëåã Êàï-
øóê. — Ïàö³ºíò — ìîëîäà ëþäèíà 
³ â³í áóâ ó òàêîìó ñòàí³, êîëè ñòî-
¿òü âèá³ð: àáî õðîí³÷íèé ãåìîä³àë³ç, 
àáî òðàíñïëàíòàö³ÿ íèðêè. Òðàí-
ñïëàíòàö³ÿ º íàéá³ëüø êîìôîðòíèì 
ìåòîäîì ë³êóâàííÿ. Òàê, îïåðåö³ÿ, 

«ПОДАРУНОК СИНУ». У ВІННИЦІ
ПРОВЕЛИ ПЕРШУ ТРАНСПЛАНТАЦІЮ
Подія!  У суботу, 11 грудня, на базі 
Вінницької обласної клінічної лікарні імені 
Миколи Пирогова вперше у нашому регіоні 
провели трансплантацію нирки. Орган 
пересадили від матері до сина

РЕКЛАМА

503495

Трансплантація тривала загалом три години. Півтори 
години — операція забору донорського органу і стільки ж — 
його пересадка
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êîðèñòóâàòèñÿ ¿õí³ìè ãîðîäàìè 
³ ñïëà÷óâàòè ¿ì çà öå îðåíäó. Òà 
é ìåí³ äîáðå, áî ñàäæàíö³ ï³ä 
íàãëÿäîì ãîñïîäàð³â òàêèõ áó-
äèíê³â…

×åðåç äåÿêèé ÷àñ ï³ñëÿ íàøî¿ 
ðîçìîâè Íàçàð çàòåëåôîíóâàâ, 
ùîá ïîâ³äîìèòè, ùî â³äêðèâ 
ìàãàçèí «Òîâàðè äëÿ ñàäó». 
«ß ãîâîðèâ âàì, ùî ïëàíóþ, óæå 
çðîáèâ», — ñêàçàâ â³í. Éäåòüñÿ 
ïðî ²íòåðíåò-ìàãàçèí. Çíàðÿä-
äÿ â íüîìó áóäå ³ìïîðòíîãî âè-
ðîáíèöòâà. Êàæå, ïîâ³äîìèâ ïðî 
ðîçøèðåííÿ ñâîãî ãîñïîäàðñòâà 
â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ.

ВІРИТЬ У ПОРЯДНІСТЬ
Íàé÷àñò³øå ó Íàçàðà çàìîâëÿ-

þòü ÿáëóí³, ãðóø³, àáðèêîñè; ç 
êóù³â — ìàëèíó, ñìîðîäèíó; ç 
ÿã³ä — ïîëóíèöþ; ç êâ³ò³â — òðî-

ÿíäè ³ ëàâàíäó. ßáëóíü ó íüîãî 
áóëî 35 ñîðò³â. Ç íèõ â³ä³áðàâ 20. 
Êàæå, öå íàéêðàù³.

— Íàçàðå, íå áî¿øñÿ êîíêóðåí-
ö³¿? — çàïèòóþ ó õëîïöÿ.

— Ìåí³ çäàºòüñÿ, ÿ ì³ã áè 
ïðîäàòè áóäü-ùî, — ðîçïîâ³äàº 
â³í. — ßêùî ëþäèíà çâåðòàºòü-
ñÿ äî ìåíå çà îäíèì, ÷è äâî-
ìà ñàäæàíöÿìè, ïîâ³ðòå, êóïóº 
á³ëüøå. Ðîçìîâëÿþ ç êîæíèì 
çàìîâíèêîì, êîëè çâåðòàºòüñÿ 
îñîáèñòî, ÷è ñï³ëêóþñÿ â ²í-
òåðíåò³, ðîçïîâ³äàþ, ÿê êðàùå 
äîãëÿäàòè çà äåðåâàìè, êóùàìè, 
ÿãîäàìè, êâ³òàìè. Íåäàâíî ãî-
òóâàâ äî çèìè õðèçàíòåìè. Ðîç-
ïîâ³â, ÿê ïðàâèëüíî öå çðîáèòè, 
íà ùî çâåðíóòè îñîáëèâó óâàãó, 
âñå öå ðîçì³ñòèâ ó ñâîºìó áëîç³. 
ß ç ëþäüìè â³äâåðòèé, ìåí³ â³ä-
ïîâ³äàþòü âçàºìí³ñòþ.

Ó íüîãî áóâ âèïàäîê, êîëè 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091

Íàç à ð  æèâ å 
ó ñåë³ Çàáîëîòíå, 
ùî íåäàëåêî â³ä 
Êðèæîïîëÿ. Ðàçîì 

ç íèì ìîëîäøà ñåñòðà Â³êòîð³ÿ, 
âîíà äåâ’ÿòèêëàñíèöÿ ì³ñöåâî¿ 
øêîëè. Ìàìà ³ç ñòàðøîþ ñåñòðîþ 
ó Ïîëüù³ íà çàðîá³òêàõ. Çáèðà-
þòü ãðîø³, àáè õàòó óòåïëèòè, âå-
ðàíäó äîáóäóâàòè. Óæå ñïîðóäèëè 
ë³òíþ êóõíþ. Ó í³é Íàçàð âñòà-
íîâèâ ñòåëàæ³, îáëàäíàâ ðîáî÷³ 
ì³ñöÿ äëÿ ïàêóâàííÿ ïîñèëîê ç 
ñàäæàíöÿìè. Îäèí â³í íå ñïðàâ-
ëÿºòüñÿ ç òàêîþ ðîáîòîþ. Ó ï³ê 
ñåçîíó ïðîòÿãîì òèæíÿ â³äïðàâ-
ëÿþòü äî ñòà ïîñèëîê. Â³äâîçèòü 
ó Êðèæîï³ëü íà «Íîâó ïîøòó». 
Âëàñíîãî àâòîìîá³ëÿ ó íüîãî 
íåìàº, òðàíñïîðò íàéìàº. «ß ùå 
ò³ëüêè â÷óñÿ íà êóðñàõ, ùîá ïðà-
âà îòðèìàòè», — êàæå â³í.

Çàïðîøóº ïîì³÷íèê³â íà ïàêó-
âàííÿ ïîñèëîê ³ íà ðîáîòó âèñà-
äæóâàòè, ùåïëþâàòè, âèêîïóâàòè 
ñàäæàíö³.

×îìó ñàìå ñàäæàíöÿìè âèð³-
øèâ çàéìàòèñÿ õëîïåöü? ßê éîìó 
öå âäàºòüñÿ ³ äå áåðå çåìëþ äëÿ 
ãîñïîäàðþâàííÿ? Äèâíî ÷óòè, ùî 
â³í íå áî¿òüñÿ êîíêóðåíò³â. Ðà-
ä³º ç òîãî, ùî éîãî ñàäæàíö³ óæå 
ðîñòóòü çà êîðäîíîì ó ÷îòèðüîõ 
êðà¿íàõ. Äå ÷åðïàº çíàííÿ äëÿ 
á³çíåñó, ÿê â³äêðèâ ñâ³é ìàãàçèí, 
ÿê³ ùå ìàº ïëàíè, ÷îìó íå ñï³ë-

êóºòüñÿ ç ðîâåñíèêàìè — ïðî 
âñå öå Íàçàð-ãîñïîäàð â³äâåðòî 
ðîçïîâ³â RIA.

«МИ ПРИЇЖДЖІ, СВОЄЇ ЗЕМЛІ 
НЕ МАЄМО…»

Ó Çàáîëîòíå ìàòè Íàçàðà ïåðå-
áðàëàñÿ ç Îäåùèíè. Êóïèëà òóò 
õàòó. Ðîäè÷³â ó ñåë³ íåìà. Çàòå º 
ãàðíà çíàéîìà ¿õíüî¿ ñ³ì’¿ — êî-
ëèøíÿ â÷èòåëüêà Í³íà Ìàðóùàê. 
Ïðîæèâàº íåïîäàë³ê â³ä íèõ.

— Í³íà Âàñèë³âíà äëÿ íàñ ç 
ñåñòðîþ, ÿê äðóãà ìàìà, — ðîç-
ïîâ³äàº Íàçàð. — Îñü çàðàç çà-
ê³í÷óþ ãîòóâàòè ï³öó, â³äíåñó 
Í³í³ Âàñèë³âí³, ïðèãîùó. Âîíà 
íåäàâíî ïåðåõâîð³ëà, ¿é ùå âàæêî 
ïîðàòèñÿ íà êóõí³, à ìåí³ ïî-
äîáàºòüñÿ ãîòóâàòè. ß íàâ÷àþñÿ 
íà êóõàðà-êîíäèòåðà ó Êîìàð-
ãîðîäñüêîìó ó÷èëèù³. Ãîòóâàòè 
äëÿ ìåíå íå ïðîáëåìà. ßêùî º 
÷àñ, çâè÷àéíî. Áî â ñåçîí â³ä-
ïðàâêè ñàäæàíö³â, áóâàº, ¿æó çà-
ìîâëÿºìî, ñàìèì ãîòóâàòè ÷àñó 
íå âèñòà÷àº. Íàâ³òü ñåñòð³, âîíà 
òåæ äîïîìàãàº âèêîíóâàòè çà-
ìîâëåííÿ.

— Íàçàðå, ÿêùî âè íå ç ì³ñ-
öåâèõ, òî é çåìëþ âàì íå íàä³-
ëèëè? — êàæó ñï³âðîçìîâíèêó.

— Öå ïðàâäà, ìè íå ìàºìî çåì-
ë³, àëå ÿ çíàéøîâ âèõ³ä ³ç ñèòóà-
ö³¿, — ãîâîðèòü Íàçàð. — Ó ñåë³ º 
ñòàðåíüê³ ëþäè, ÿê³ âæå íå ìà-
þòü ñèë äîãëÿäàòè ñâî¿ ãîðîäè. 
Õ³áà ùî ïîðàþòüñÿ íà ãðÿäêàõ. 
Äîìîâëÿþñÿ ç íèìè, ùî áóäó 

ÏÅÐÑÎÍÀ

Îñü îäíà ç ïîðàä Íàçàðà-
ãîñïîäàðÿ ñâî¿ì çàìîâíèêàì 
³ íå ò³ëüêè ¿ì.

— ßêùî äâîð³÷í³ ñàäæàíö³ 
ïîñàäèòè íàâåñí³, òî íà îñ³íü 
âîíè âæå äàþòü óðîæàé, — ðîç-
ïîâ³äàº Íàçàð. — Çäàâàëîñÿ á, 
ÿê äîáðå, ùî äåðåâî òàê ñêîðî 
ïî÷àëî äàâàòè óðîæàé! Ìîæíà 
óæå ñìàêóâàòè ïëîäàìè. Àëå 
ÿ ðàäæó ñâî¿ì çàìîâíèêàì ïî-
÷åêàòè. Íàãàäóþ, ùî çà òàêèé 
÷àñ äåðåâî ùå äîáðå íå âêî-
ðåíèëîñÿ. Ïðîïîíóþ ç³ðâàòè 
ïåðøèé âåñíÿíèé öâ³ò, àáè 

íå ïëîäîíîñèëî. Íà íàñòóïíèé 
ð³ê äåðåâî â³ääÿ÷èòü ñòîðèöåþ 
çà òàêó óâàãó.

Ùå îäíà ï³äêàçêà, ÿê êðàùå 
çáåð³ãàòè êîð³ííÿ ñàäæàíö³â, 
àáè íå çàñèõàëî. Äëÿ öüîãî 
áåðå òèðñó, äóæå ì³ëêó, çìî-
÷óº âîäîþ, êëàäå â íå¿ êîð³íü, 
à òîä³ îáãîðòàº õàð÷îâîþ ïë³â-
êîþ. Äî ðå÷³, ñàìå òàê óïàêîâóº 
ñàäæàíö³ ó ïîñèëêè íà â³äïðàâ-
ëåííÿ çàìîâíèêàì. Ó òàêîìó 
âèãëÿä³ ó ïðîõîëîäíîìó ì³ñö³ 
ñàäæàíö³ çáåð³ãàþòüñÿ òðèâà-
ëèé ÷àñ.

Зірвіть перший цвіт
Захоплення саджанцями Назар 
перейняв від мами. Перед тим, як 
поїхати на заробітки, вона виро-
щувала їх. Син теж спробував. По-
садив біля хати дерево, одне, дру-
ге, кущі… Зізнається, що «по вуха 
захопився такою справою». Почав 
читати в Інтернеті про особливості 
вирощування саджанців.
— Я ж самоук, мені знання дуже 
потрібні, — каже хлопець. Кожну 
новинку перевіряє на практиці і 
тільки тоді поширює серед людей. 
Упродовж трьох років займається 
цією справою.

Нині він намагається не пропуска-
ти курси, тренінги, семінари, ви-
ставки. Вже консультує інших, його 
запрошують як експерта. У Києві 
на «Агро-2021» Назар був серед 
тих фермерів, які спілкувалися із 
заступником міністра агрополіти-
ки. Має фото на згадку. До речі, 
з ним також виявляють бажан-
ня сфотографуватися. Зазвичай 
кажуть: «О! Це Назар-господар! 
Можна з тобою сфотографувати-
ся?» Посадовець з Мінагрополіти-
ки пообіцяв включити його у групу 
фермерів, які поїдуть на стажуван-

ня у Францію. Чекає…
У планах у нього випускати одяг 
для садівників з маркою «Назар-
господар».
На закінчення розмови здивував 
ще раз. На запитання, скільки се-
ред помічників його ровесників, 
Назар каже, що з ровесниками 
йому не цікаво. Спілкується тільки 
з трьома з них, одна з яких — його 
молодша сестра.
— Вони мислять так, як я це робив 
у свої 14 чи 15 років, — говорить 
хлопець. — Тому маю справу пере-
важно зі старшими людьми.

«Можна з тобою сфотографуватися?»

çàáóëè ïîêëàñòè ó ïîñèëêó çà-
ìîâíèö³ ñàäæàíåöü àéâè. ßáëó-
íþ é ãðóøó ïîêëàëè, ïðî àéâó 
çàáóëè. Æ³íêà çàòåëåôîíóâàëà ³ 
ðîçïîâ³ëà ³ñòîð³þ, ÿê ¿é íå òàëà-
íèòü ç àéâîþ. Äâà ðàçè êóïóâà-
ëà ñàäæàíö³ íà ðèíêó, à äåðåâà 
íå ïðèæèâàëèñÿ. Ñïîä³âàëàñÿ 
íà Íàçàðà-ãîñïîäàðÿ, àëå é òóò 
ñï³òêàëà íåâäà÷à.

— ß òàê ïåðåéíÿâñÿ òåëåôîí-
íîþ ðîçìîâîþ, ùî íàïèñàâ æ³íö³ 
ùèðîãî ëèñòà, çâè÷àéíî, âèáà-
÷èâñÿ çà íåäîãëÿä, — ãîâîðèòü 
ïàí Íàçàð. — Ó ïîñèëêó ïîêëàâ 
íå îäèí, à ÷îòèðè, ÷è íàâ³òü 
ï’ÿòü ñàäæàíö³â. Ìè ïîðîçóì³-
ëèñÿ, ï³ñëÿ òîãî æ³íêà çðîáèëà 
ùå äåê³ëüêà çàìîâëåíü. Äîâ³ðÿþ 
ëþäÿì. Ìîæó â³äïðàâèòè òîâàð 
íà 2–3 òèñÿ÷³ ãðèâåíü áåç ïåðå-
äîïëàòè. Áóâàëî, ùî ìåíå îáäó-
ðþâàëè, áî æ ëþäè ð³çí³, àëå âñå 
îäíî á³ëüøå â³ðþ ó ïîðÿäí³ñòü.

НА ДОДАЧУ ЯБЛУЧКО ЧИ 
ГРУША І… ЗАПИСКА

Ó ïîñèëêè â³í êëàäå ÿáëóêî ÷è 
ãðóøó òîãî ñîðòó, ÿêèé çàìîâèâ 
êë³ºíò. Ùîá òîé ì³ã ñïðîáóâàòè 

íà ñìàê, ÿê³ âèðîñòóòü ïëîäè. 
Ïðèºìíî çäèâóº îòðèìóâà÷à ïî-
ñèëêè çàïèñêà. Ùî â í³é? Ïîäÿêà 
çà çàìîâëåííÿ. Äåê³ëüêà ðå÷åíü 
ç ïîáàæàííÿì ìàòè ãàðíèé óðî-
æàé, ³ ïîðàäà: ó âèïàäêó íåîá-
õ³äíîñò³, çâåðòàòèñÿ çà êîíñóëü-
òàö³ºþ. Â ê³íö³ çàïèñêè ï³äïèñ 
«Íàçàð-ãîñïîäàð».

Õëîïåöü íåàáèÿê ïèøàºòüñÿ, 
ùî éîãî äåðåâà ðîñòóòü ó äåê³ëü-
êîõ êðà¿íàõ ªâðîïè. Ïîÿñíþº, 
ùî ¿õ äîñòàâèëè òóäè óêðà¿íö³, 
ÿê³ ïðîæèâàþòü çà êîðäîíîì. 
Ï³ä ÷àñ ïðè¿çäó íà áàòüê³âùèíó 
êóïèëè ó íüîãî ñàäæàíö³ ³ òåïåð 
ðàä³þòü ïëîäàì. Äåõòî ùå é ôîòî 
äîäàº.

Ñâîºþ ïðèñóòí³ñòþ ó ñîöìå-
ðåæ³ — Íàçàð âåäå áëîã â ²í-
ñòàãðàì³ — ïðèâåðòàº óâàãó ïî-
òåíö³éíèõ êë³ºíò³â. Íèí³ ó íüîãî 
ïîíàä òðè òèñÿ÷³ ï³äïèñíèê³â. ² 
öå çà òðè ì³ñÿö³, â³äêîëè ñòàâ 
áëîãåðîì. Çàðàç âîíè àêòèâ³çó-
âàëèñÿ, áëîãåð çàêëèêàâ ¿õ äî-
ëó÷èòèñÿ äî ðîç³ãðàøó ïðèçó. 
Ïåðåìîæåöü îòðèìàº ïîðîñÿòêî.

Ñâî¿õ êë³ºíò³â â³í íàçèâàº ëà-
ã³äíèì ñëîâîì «çîçóëüêè».

18-РІЧНИЙ ФЕРМЕР: «У ПІК СЕЗОНУ 
НАЙМАЮ НА РОБОТУ ДО 70 ЛЮДЕЙ»
Цікава людина  Назар Товстолік 
наймолодший фермер у нашій державі. 
Про це йому сказав у Києві на виставці 
«Агро-2021» чиновник з Мінагрополітики. 
Його називають Назар-господар, з 
наголосом на останньому складі. Він 
вирощує і продає саджанці дерев, кущів, 
ягід. Знали б ви, де землю взяв! Чим ще 
приємно вразив цей працьовитий хлопець?

Õëîïåöü ïèøàºòüñÿ, 
ùî éîãî äåðåâà 
ðîñòóòü ó êðà¿íàõ 
ªâðîïè. Ïîÿñíþº, 
ùî ¿õ äîñòàâèëè òóäè 
óêðà¿íö³, ÿê³ òàì æèâóòü

– Телефон з рук не випускаю, – каже наймолодший 
фермер Назар-господар. – З ним сплю, їм, бо стараюся 
відповісти на кожне повідомлення
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íþºòüñÿ ³ âäîñêîíàëþºòüñÿ, ÿê ³ 
íàø³ ³íø³ ïðîäóêòè, — ãîâîðèòü 
Îëåã Ãîðîáåöü, ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîð RIA Media. — Îñòàíí³ äâà 
ðîêè ìè ïîøèðþâàëè êîíêóðñ 
ó íîâ³ ì³ñòà, óäîñêîíàëèëè ñèñ-
òåìó ìîäåðàö³¿ ïåðåâ³ðêè ãîëîñ³â. 
Äóæå ïðèºìíî, ùî â öüîìó ðîö³ 
âçÿëà ó÷àñòü ó ãîëîñóâàíí³ ðåêîðä-
íà ê³ëüê³ñòü ëþäåé — 118 òèñÿ÷ 
â óñ³é êðà¿í³. Öå çàñëóãà âåëèêî¿ 
êîìàíäè êîðïîðàö³¿ «RIA», öå 
ðåçóëüòàò äîâ³ðè á³çíåñó, íàøèõ 
êîðèñòóâà÷³â, ÷èòà÷³â äî òîãî, ùî 
ìè ðîáèìî.

Íà âðó÷åíí³ íàãîðîä «Íàðîä-
íîãî áðåíäó 2021» áóëè ïðèñóòí³ 
êîìïàí³¿, ÿê³ îòðèìóþòü «Çîëîòó 
Í³êó» ç ïåðøîãî ðîêó çàñíóâàí-
íÿ êîíêóðñó, òîáòî ïåðåìàãàþòü 
20 ðîê³â ïîñï³ëü.

— Äâàäöÿòü ðîê³â ìè ïåðåìàãàº-
ìî â êîíêóðñ³ «Íàðîäíèé áðåíä», 
öå äóæå çâîðóøëèâî, — ä³ëÿòüñÿ 
âðàæåííÿìè Âàëåíòèíà òà Îëåê-
ñàíäð Ïàí÷óêè, âëàñíèêè ñòîìàòî-
ëîã³÷íî¿ êë³í³êè «Â³í³íòåðìåä». — 
Ùîá áóòè ïåðøèì â íàø³é ãàëóç³ 
ïðîòÿãîì òðèäöÿòè ðîê³â, ïîòð³áíî 
ìàòè õèñò äî îðãàí³çàö³¿, íîâèõ ìå-
òîäèê ë³êóâàííÿ, ïîòð³áíî áóòè 
êëàñíèì ôàõ³âöåì ³ îðãàí³çàòîðîì. 
Òàêîæ ïèøàºìîñÿ íàøîþ òàëà-
íîâèòîþ ìîëîääþ, ÿêà ïðèñóòíÿ 
â çàë³ ³ òåæ éäå â íîãó ç ÷àñîì. 
«Íàðîäíèé áðåíä» — îäèí ç äî-
ñòîâ³ðíèõ êîíêóðñ³â, öå òàê çâàíèé 
çâîðîòíèé çâ'ÿçîê ì³æ ïàö³ºíòîì ³ 
êë³í³êîþ. Êîëè íàñ âèçíàþòü ïåð-
øèìè, öå çàâæäè äóæå ïðèºìíî. 
Íàì çàâæäè ïðèºìíà îðãàí³çàö³ÿ 
êîíêóðñó, äóøåâíèé ï³äõ³ä.

ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (067)5267352

Â îøàòí³é çàë³ 
íîâîãî, àëå äîñèòü 
â³äîìîãî â ì³ñò³ 
ðåñòîðàíó «Rivali» 

14 ãðóäíÿ ç³áðàâñÿ âåñü â³ííèöü-
êèé áîìîíä — òóò â³äçíà÷àëè êðà-
ùèõ ñåðåä êðàùèõ, ïåðåìîæö³â 
êîíêóðñó «Íàðîäíèé áðåíä 2021».

Ïðåäñòàâíèêè á³çíåñ-åë³òè Â³-
ííèö³ îòðèìàëè ñâî¿ äîâãîî÷³êóâà-
í³ «Çîëîò³ Í³êè», ñèìâîë ïåðåìîãè 
â êîíêóðñ³ òà íàðîäíîãî âèçíàííÿ. 
×àñòóâàëèñÿ ³ãðèñòèìè íàïîÿìè 
â³ä ïàðòíåðà ÒÌ «Fiorelli» ³ ïðèãî-
ùàëèñÿ âèøóêàíèìè ñòðàâàìè â³ä 
åêñêëþçèâíîãî ïàðòíåðà êîíêóðñó.

«Rivali» — öå îñîáëèâèé çàêëàä 
íà áåðåç³ Ï³âäåííîãî Áóãó, îñåðåä-
îê ÿêîñò³ òà êîìôîðòó. Ðåñòîðàí 
ñëàâèòüñÿ ñâî¿ì ìåíþ, â ÿêîìó 

ïðåäñòàâëåí³ ñòðàâè ºâðîïåéñüêî¿ 
òà íàö³îíàëüíî¿ êóõîíü, òà áàãàòîþ 
âèííîþ êàðòîþ.

Ðîçâàæàâ ç³ðêîâó ïóáë³êó ñàê-
ñîôîí³ñò Àíòîí Ãíàòåíêî. Ìàé-
ñòåð-êëàñè ç ïðàâèëüíîãî ï³äáîðó 
âèíà ïðîâîäèëà Îëüãà ßêîâëå-
âà — øåô-ñîìåëüº âèíîìàðêåòó 
«WINETIME». Âåëè öåðåìîí³þ 
âðó÷åííÿ íàãîðîä «Íàðîäíîãî 
áðåíäó» Îëüãà Ñîëüâàð òà Âàäèì 
Áóðæóé.

Íàéá³ëüøà ðåã³îíàëüíà ìåä³à 
êîðïîðàö³ÿ RIA Media ïðîâîäèòü 
öåé êîíêóðñ ñåðåä êîìïàí³é âæå 
äâàäöÿòèé ð³ê ïîñï³ëü. Âñå ïî-
÷èíàëîñÿ ç ï'ÿòè ì³ñò, ç ÷àñîì 
ãåîãðàô³ÿ çíà÷íî ðîçøèðèëàñü. 
Êîíêóðåíö³ÿ ñåðåä òîðãîâèõ ìà-
ðîê ³ ï³äïðèºìñòâ íà ñüîãîäí³ º 
çíà÷íîþ. Òîìó öüîãîð³÷ êîíêóðñ 
â³äáóâñÿ â 23-õ ì³ñòàõ Óêðà¿íè.

— Íàø êîíêóðñ ïîñò³éíî çì³-

УСІ ЗІРКИ ЗІБРАЛИСЯ Н
Народне визнання  Вже 20 років 
поспіль ми разом з вами вибираємо 
найкращі компанії у нашому місті. 
Традиційно відкриваємо сезон новорічних 
свят урочистою церемонією нагородження 
тих, хто отримали найбільшу довіру і 
прихильність вінничан. Ввечері 14 грудня 
представники знаних підприємств та 
компаній Вінниці отримали народне 
визнання та «Золоті Ніки», символ перемоги 
у «Народному бренді»

Впродовж вересня-листопада, нагадаємо, на сайті 
top20.ua точилася боротьба за перемогу в голо-
суванні конкурсу «Народний бренд 2021», який 
20 років визначає кращі підприємства і компанії, 
цьогоріч — у 23-х містах України.
Щороку в конкурсі беруть участь сотні компаній, 
починаючи від нещодавно заснованих і до тих, 
хто неодноразово виправдовував довіру клієнтів. 
У Вінниці в цьому році за звання кращих змагалися 

4044 компанії в 63-х номінаціях. Рекордна кількість, 
або 30037 вінничан, висловили свою прихильність 
улюбленим підприємствам і торговим маркам.
Якщо порівнювати з минулими роками, 
то в 2017 році у голосуванні взяли участь 4656 горо-
дян, в 2019 році — 12 000 жителів нашого міста. Це 
свідчить про популярність конкурсу серед бізнесових 
кіл Вінниці, про довіру до народного рейтингу вінни-
чан, та й про еволюцію самого «Народного бренду».

Рекордна кількість голосів

— Ми дуже чекали цього конкурсу, він дуже потрібен. 
Таких заходів у зв'язку з карантином мало. Ми радіємо, 
що є можливість людям зібратися, обмінятися досвідом, 
враженнями від перемоги, — Наталія Климчук, керівник 
ресторану «Rivali»

— Вінниця розвивається, з'являються нові 
компанії. Кожен з нас хоче результату, досягнень. 
Цей конкурс дає можливість себе проявити. Ми 
існуємо за рахунок наших клієнтів. Їх любов — наше 
визнання, — розказує Мирослава Саволюк, керівник 
корпоративного відділу компанії «АКцентр»

Агентство нерухомості «Благоустрій» 
неодноразово перемагало у конкурсі. Микола 
Міщенко вважає, що це висока оцінка клієнтів 
роботи, показник того, що агентству можна довіряти

— «Народний бренд» — для нас не просто 
нагорода. Це ознака того, що пацієнти цінують 
нас, і ми рухаємося в правильному напрямку, — 
зауважує Сергій Корчун, головний лікар клініки 
«SKYDENT»

В ресторані «Rivali» – лише яскраві емоції. В цьому 
переконалися усі, хто був присутній на нагородженні
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НА «НАРОДНОМУ БРЕНДІ»

Торговельна марка «Fiorelli» протягом 
трьох років є партнерами конкурсу 
«Народний бренд» і дарує гарний 
настрій на церемонії нагородження. 
«Народна любов — це коли ти займаєшся 
тим продуктом, який люди люблять, 
як наше ігристе», — каже Інна Громада, 
регіональний менеджер «Fiorelli»

— Заради наших клієнтів ми постійно вдосконалюємося, 
вчимося, дотримуємося трендів. Найважливіше для нас — 
наші гості, їх смаки і потреби, — говорить Ольга Яковлева, 
шеф-сомельє виномаркету «WINETIME»

Салон краси «Модерн» має 12 нагород від 
конкурсу «Народний бренд». «Враження 
завжди чудові, нові люди, нові переможці, нові 
місця для нагородження. Куди не подивився — 
всюди наші друзі, всі тримають марку», — каже 
власник салону «Модерн» Олександр Гонта

«Ми більше п'яти років 
перемагаємо у конкурсі. Для нас це 
приємно, оскільки клієнти обирають 
саме нас. Перемоги спонукають 
нас ставати ще кращими, і це в нас 
виходить», — каже Ольга Бартко, 
директор департаменту маркетингу 
«Еко Дім»

Щасливі переможці Народного Бренду. Під свята мали час і 
поспілкуватися, і зробити фото на пам’ять

Отримали свої нагороди і народну любов не лише 
переможці конкурсу «Народний бренд 2021». 
Серед тих вінничан, хто голосував за своїх улюбленців, 
розіграли три призи від компанії «RIA» та сайту top20.
ua: смартфон, блютус навушники і колонку
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«Хет-трик» 
Обертинської

Ó ìàíåæ³ «Êîëîñ» ïðîéøëà 
â³äêðèòà ïåðø³ñòü Â³ííèöüêî¿ 
Äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ ñïîðòèâíî¿ 
øêîëè îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó 
òà ñïîðòèâíî¿ øêîëè ¹ 1 ñå-
ðåä ä³òåé ç ëåãêî¿ àòëåòèêè.

Ó â³êîâ³é êàòåãîð³¿ 2008–
2009 ð. í. äâà çîëîòà âèãðàëà 
Ñîô³ÿ Êèðè÷èøèíà (Êîçÿ-
òèíñüêà ñïîðòèâíà øêîëà, á³ã 
íà 60 ì ³ íà 60 ç áàð’ºðàìè). 
À ñåðåä ä³â÷àò 2010–2011 ð. í. 
Àíàñòàñ³ÿ Îáåðòèíñüêà ç Â³-
ííèöüêî¿ ÑÄÞÑØÎÐ ïåðå-
ìîãëà îäðàçó ó òðüîõ âèäàõ 
ïðîãðàìè — á³ãó íà 60 ì, 
ñòðèáêàõ ó äîâæèíó ³ ñòðèá-
êàõ ³ç æåðäèíîþ. Ñåðåä þíàê³â 
äâ³÷³ ÷åìï³îíîì ñòàâ âèõîâà-
íåöü ö³º¿ æ ñïîðòøêîëè ²ëëÿ 
ßêèì÷óê (ñòðèáêè ó âèñîòó ³ 
ñòðèáêè â äîâæèíó).

Ігрова дуель 
ветеранів

Ó Êîçÿòèí³ ïðîéøëî çìà-
ãàííÿ ñåðåä âåòåðàí³â ñïîðòó. 
Ïåðåìîãëà ì³ñöåâà êîìàíäà 
«Âåòåðàíè-àìàòîðè». Ó âè-
ð³øàëüí³é ãð³ âîíà çäîëàëà 
«Ôåí³êñ» (îá'ºäíàíó çá³ðíó 
Ãëóõîâåöüêî¿ òà Ñàìãîðîäîöü-
êî¿ ãðîìàä). 

Третя світова 
бронза

Â³ííè÷àíèí Ïåòðî Äàâè-
äåíêî âòðåòº çäîáóâ áðîíçîâó 
íàãîðîäó íà ÷åìï³îíàòàõ ñâ³-
òó ç áîðîòüáè ñàìáî (áîéîâèé 
ðîçä³ë). Â³í âèêîíàâ íîðìàòèâ 
çàñëóæåíîãî ìàéñòðà ñïîðòó 
Óêðà¿íè.

КОРОТКОКОРОТКО

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ôð³-ôàéòó 
(óêðà¿íñüêîãî ð³çíîâèäó çì³øàíèõ 
ºäèíîáîðñòâ) ô³í³øóâàâ ó Êðå-
ìåí÷óö³ (Ïîëòàâñüêà îáëàñòü). 
Ó öèõ çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü 
áëèçüêî äâîõ ñîòåíü ñïîðòñìåí³â 
³ç 14-è îáëàñòåé. Áóëà ïðåäñòàâ-
ëåíà é çá³ðíà Â³ííè÷÷èíè. Äî íå¿ 
óâ³éøëè á³éö³ ñïîðòêëóá³â «Ñ³÷», 
«Ïàòð³îò», «SFS» (âñ³ — Â³ííèöÿ), 
«Îð³îí» (Ëèïîâåöü-Òóðá³â), «Òîðà 
Êà³» (Øàðãîðîä) ³ Ïàðàøóòíî-
äåñàíòíî¿ øêîëè (Ïîãðåáèùå).

Â³ííèöüê³ á³éö³ áóëè ñåðåä 
ë³äåð³â ³ çäîáóëè âàãîì³ 15 íà-
ãîðîä ð³çíîãî ãàòóíêó. ×åòâåðî 
ç íèõ ñòàëè ÷åìï³îíàìè. Ñåðåä 
÷îëîâ³ê³â ó ïðåñòèæí³é âàãîâ³é 
êàòåãîð³¿ ïîíàä 89 êã ïåðåìîæöåì 
ñòàâ äîñâ³ä÷åíèé ²ãîð Çàâåðà. Â³í 
âèõîâàíåöü ïðîâ³äíîãî òðåíåðà 
íàøî¿ îáëàñò³ ²ãîðÿ Äèøëèâåíêà 
ç êëóáó «Ñ³÷». ²ãîð Çàâåðà ðîáèâ 
ïàóçó ó ñâî¿õ âèñòóïàõ, à òåïåð 
òð³óìôàëüíî ïîâåðíóâñÿ ó ñïîðò. 
Çîêðåìà, â Êðåìåí÷óêó â³í âè-
êîíàâ íîðìàòèâ ìàéñòðà ñïîðòó 
Óêðà¿íè!

Òàêîæ çîëîòî âèáîðîëè òóðá³â-
÷àíèí Âëàäèñëàâ Ïðèéìàê (êàòå-
ãîð³ÿ 13–15 ðîê³â, âàãà äî 63 êã), 
âèõîâàíåöü êëóáó «Ïàòð³îò» Àí-
òîí Äðîçä (19–20 ðîê³â, äî 57 êã) 
³ ïðåäñòàâíèê êëóáó «Ñ³÷» Äìèòðî 
Ãóìåíþê (10–12 ðîê³â, äî 27 êã).

— Ðåçóëüòàòè â³ííè÷àí íà ÷åì-
ï³îíàò³ Óêðà¿íè ââàæàþ íåïîãà-
íèìè. Íà çìàãàííÿõ íàñòóïíîãî 
ðîêó Â³ííè÷÷èíà áîðîòèìåòüñÿ 
çà âõîäæåííÿ äî çàãàëüíîêîìàíä-
íî¿ òð³éêè. Ìè ïåðåâàæíî êîíêó-
ðóºìî ç Êè¿âñüêîþ, Ïîëòàâñüêîþ 
³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîþ îáëàñòÿìè, 

äå àêòèâíî êóëüòèâóºòüñÿ ôð³-
ôàéò, — ñêàçàâ ïðåçèäåíò îáëàñ-
íî¿ ôåäåðàö³¿ öüîãî âèäó ñïîðòó 
Âàäèì Êóä³ÿðîâ. — Íàäàë³ ïðî-
äîâæèìî ñï³âïðàöþâàòè ç êëóáà-
ìè Â³ííè÷÷èíè, ÿê³ êóëüòèâóþòü 
çì³øàí³ ºäèíîáîðñòâà. ̄ õíþ ãåî-
ãðàô³þ ïîñò³éíî ðîçøèðþºìî, 
ùî ïðèíîñèòü ïîçèòèâí³ ïëîäè.

Íàñòóïíîãî ðîêó â³ííèöüê³ 
á³éö³ ñïðîáóþòü ÿêíàéêðàùå âè-
ñòóïèòè íà Êóáêó ³ ÷åìï³îíàò³ 
Óêðà¿íè. Ö³ çìàãàííÿ ìàòèìóòü 
ñòàòóñ â³äáîðó íà ÷åìï³îíàò ñâ³òó 
ó Ïîðòóãàë³¿.

Побили всіх на чемпіонаті з фрі-файту

Випуск №43 (1194)
Двоходові оригінальні задачі-мініатюри на кооперативний мат. 
 
Задача №2761-2764
М. Пархоменко (Вінниця) (Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1.
IV)>1.2.2.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №49 (1570) від 18 грудня 2021 року  

Задача №2761
I. 1. Kpb6! K:b7(Kb3?)!  2. Kpa6 Td6x;
II. 1. Kpc7! Ke6+  2. Kpc8 Td8x - правильні мати

Задача №2762
I. 1. Tf8! Cg8  2. Tf4 Td5x - ідеальний мат;
II. 1. Kpe6! Cf5x  2. Kpe7 Td7x - правильний мат.

Задача №2763
I. 1.Kpc3! Td4  2. b3 Cb2x;
II. 1. Kpa4! Kpc2  2. Kp:a3 Ta1x - ідеальний мат.

Задача №2764
I. 1. gh3:! Kpe4  2. Kpg4 Tg1x - ідеальний мат;
II. 1. Kph2! Kpf2  2. Kph3 Th1x - правильний мат.

М. Пархоменко

За параолімпійську нагороду 
Микола Ливицький отримав від 
держави 50 тисяч доларів. На них 
придбав собі квартиру.
Через рік після Паралімпійських 
ігор Микола Ливицький завершив 
спортивну кар’єру. Три роки тре-
нував дітей у СК «Ратибор», зго-
дом за сімейними обставинами 
припинив цю діяльність.
— Як тренер я ще не повністю від-
бувся. Працюю над цим! Сподіва-
юся на отримання високих резуль-
татів із Костянтином Ільніцьким. 

Ми займаємося в спортзалі школи 
№ 21, що на Лісопарку. Дякуємо 
за таку можливість адміністрації 
цього навчального закладу. Час 
від часу запрошуємо на тренуван-
ня сильних спаринг-партнерів для 
Костянтина, — каже він.
Діти Миколи не стали професіо-
нальними спортсменами. Вони — 
медики. Але вся родина дружить 
зі спортом і веде здоровий спосіб 
життя. Приміром, чотирирічна 
онучка зараз робить перші кроки 
у художній гімнастиці.

На призові придбав житло

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Ñëàáîçîðèé äçþäî¿ñò Ìèêîëà 
Ëèâèöüêèé — â³äîìà îñîáèñò³ñòü 
ó â³ííèöüêîìó ñïîðò³. Â³í — ïðè-
çåð Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãîð, çàñëó-
æåíèé ìàéñòåð ñïîðòó Óêðà¿íè.

Íèí³ 52-ð³÷íèé Ëèâèöüêèé º 
ñïîðòèâíèì íàñòàâíèêîì íà ãðî-
ìàäñüêèõ çàñàäàõ. Ìè ðîçïèòàëè 
â³äîìîãî äçþäî¿ñòà ïðî òðåíåð-
ñüê³ ïëàíè ³ ïîïåðåäí³ çâèòÿãè.

СЛАБОЗОРИХ І НЕЗРЯЧИХ 
РОЗДІЛИЛИ

Ìèêîëà Ëèâèöüêèé áóâ ÷åìï³-
îíîì ªâðîïè, ïðèçåðîì ÷åìï³î-
íàò³â ñâ³òó ñåðåä äçþäî¿ñò³â ³ç âà-
äàìè çîðó ³ áðîíçîâèì ïðèçåðîì 
Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãîð-2008. Íèí³ 
â³í òðåíóº êàíäèäàòà ó ìàéñòðè, 
ïðèçåðà ÷åìï³îíàò³â Óêðà¿íè ñå-
ðåä ñïîðòñìåí³â ³ç âàäàìè çîðó 
Êîñòÿíòèíà ²ëüí³öüêîãî.

— Êîñòÿíòèí çàðàç ìàº íåïîãà-
í³ øàíñè ïîòðàïèòè íà íàñòóïíó 
Ïàðàë³ìï³àäó. Ñïðàâà â òîìó, ùî 
äî  îñòàííüîãî ÷àñó ñëàáîçîð³ ³ 
òîòàëüíî íåçðÿ÷³ äçþäî¿ñòè áî-
ðîëèñÿ ðàçîì. Òåïåð ¿õ ðîçâåëè 
íà äâ³ ð³çí³ ãðóïè. Òîìó ó òî-
òàëüíî íåçðÿ÷îãî Êîñòÿíòèíà 
²ëüí³öüêîãî ñóòòºâî çðîñòàþòü 
øàíñè ïîòðàïèòè íà Ïàðàë³ìï³-
àäó. Ïëàíóºìî óâ³éòè äî çá³ðíî¿ 
Óêðà¿íè ³ âèãðàòè ïàðàë³ìï³éñüêó 
ë³öåíç³þ, — ðîçêàçàâ Ìèêîëà Ëè-
âèöüêèé.

ßêèìè º îñîáëèâîñò³ òðåíóâàíü 
íåçðÿ÷èõ áîðö³â? Çà ñëîâàìè 
òðåíåðà, çâè÷àéíèì ñïîðòñìå-
íàì ìîæíà ïîêàçàòè åëåìåíòè 
òà ïðèéîìè íà ïðèêëàä³ ³íøèõ. 
À áîðöÿì ³ç âàäàìè çîðó — âè-
íÿòêîâî øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî 
êîíòàêòó ç íàñòàâíèêîì. 

— Íà îïàíóâàííÿ ïðèéîì³â ³ç 
íåçðÿ÷èìè éäå íàáàãàòî á³ëüøå 

ГОТУЄ ДЗЮДОЇСТА 
НА ПАРАЛІМПІАДУ
Інваспорт  Микола Ливицький був 
призером Паралімпійських ігор, а тепер 
передає свої знання тотально незрячому 
вихованцю Костянтину Ільніцькому. 
Планують потрапити до збірної України

÷àñó, í³æ ç³ çâè÷àéíèìè äçþäî-
¿ñòàìè àáî íàâ³òü ñëàáîçîðèìè. 
Çðîçóì³ëî, öå íåëåãêà ðîáîòà, — 
êàæå òðåíåð.

ПОЧИНАВ ІЗ КЛАСИЧНОЇ 
БОРОТЬБИ

Ìèêîëà Ëèâèöüêèé íàðîäèâñÿ 
â Õåðñîíñüê³é îáëàñò³. ²ç äèòèí-
ñòâà ìàº âàäè çîðó. Òîìó çàê³í÷èâ 
ñïåöøêîëó äëÿ ñëàáîçîðèõ ä³òåé 
ó Ñàìãîðîäêó íà Êîçÿòèíùèí³.

— Òàêèì ÷èíîì ÿ ïåðåáðàâñÿ 
íà Â³ííè÷÷èíó. Ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ íàâ÷àííÿ ï³øîâ ïðàöþ-
âàòè íà Â³ííèöüêå ï³äïðèºì-
ñòâî Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà 
ñë³ïèõ (ÓÒÎÑ). Ï³ñëÿ ïåðåðâè, 
ïîâ’ÿçàíî¿ ³ç òðåíåðñüêîþ ä³ÿëü-
í³ñòþ â «²íâàñïîðò³», íèí³ çíîâó 
òàì ïðàöþþ. Çàéìàþ ïîñàäó ìàé-
ñòðà öåõó ï³äïðèºìñòâà ÓÒÎÑ, — 
ðîçïîâ³äàº Ìèêîëà Ëèâèöüêèé.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ øêîëè þíàê 
âèð³øèâ çàéìàòèñÿ ãðåêî-ðèì-
ñüêîþ (êëàñè÷íîþ) áîðîòüáîþ. 

Ìàâ ñåðéîçí³ óñï³õè ç öüîãî âèäó 
ñïîðòó. Ó 1991 ðîö³ âèãðàâ ÷åì-
ï³îíàò ÑÐÑÐ ñåðåä ñëàáîçîðèõ.

Êîëè ñåðåä íåçðÿ÷èõ â Óêðà-
¿í³ ïî÷àëè êóëüòèâóâàòè äçþäî, 
Ìèêîëà ïåðåéøîâ íà öåé âèä 
ñïîðòó. Â 1997 ðîö³ â ²òàë³¿ â³í 
ñòàâ ñð³áíèì ïðèçåðîì ÷åìï³î-
íàòó ªâðîïè. Ç òîãî ÷àñó Ìèêîëà 
Ëèâèöüêèé ñòàâ ÷ëåíîì øòàòíî¿ 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè.

Çãîäîì çàâîþâàâ ë³öåíç³þ 
íà Ïàðàë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Äëÿ öüîãî 
áóëî ïîòð³áíî ïîñ³ñòè íà ÷åìï³-
îíàò³ ñâ³òó ì³ñöå íå íèæ÷å 12-ãî. 
Ìèêîëà Ëèâèöüêèé ìàâ òðåò³é 
ðåéòèíã íà ïëàíåò³ ó ñâî¿é âàç³ ³ 
çäîáóâ íà ñâ³òîâîìó ôîðóì³ áðîí-
çîâó íàãîðîäó ñåðåä 30 ó÷àñíèê³â 
ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿.

— Íà Ïàðàë³ìï³àä³ â Ïåê³í³ 
(Êèòàé) ÿ òàêîæ âèãðàâ áðîí-
çó. Âèñòóïàâ ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 
äî 100 êã. Ïðîãðàâ ëèøå îäèí 
ïîºäèíîê — áðàçèëüöþ çà âèõ³ä 
äî ô³íàëó, — êàæå ñïîðòñìåí.

Микола Ливицький разом із  Костянтином Ільніцьким. 
Тренер покладає на спортсмена великі надії
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ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ìèêîëà Ëàâðèê ç 
Ìîãèëåâà-Ïîä³ëü-
ñüêîãî ³íâàë³äí³ñòü 
çàðîáèâ ï³ä ÷àñ 

çàõèñòó êðà¿íè. Ñëóæèâ ó 93-é 
áðèãàä³. Êàæå, ðàçîì ç õëîïöÿìè 
òðèìàâ ñòàðèé òåðì³íàë Äîíå-
öüêîãî àåðîïîðòó. Íàñë³äêè áî¿â 
ïîçíà÷èëèñÿ íà çäîðîâ’¿. Çàðàç 
çàãîñòðèëèñÿ äåÿê³ ç áîëÿ÷îê. 
Íå õîò³ëîñÿ éîìó ¿õàòè ó ãîñï³-
òàëü. Ñ³ìåéíèé ë³êàð íàñò³éëèâî 
ïîðàäèëà öå çðîáèòè.

Âò³ì, ï³äë³êóâàòèñÿ ÷îëîâ³êîâ³ 
íå âäàëîñÿ. Íà òðåò³é äåíü ïåðå-
áóâàííÿ ó ë³êàðíÿíîìó çàêëàä³ 
â³í ïîâåðíóâñÿ äîäîìó. ×îìó? 
Îñü ùî â³í ðîçïîâ³â RIA.

ВТРАТА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ — 
70 ВІДСОТКІВ

Ó ìåäè÷í³é äîâ³äö³ Ìèêîëè 
Ëàâðèêà çàïèñàíî, ùî âòðàòà 
ïðàöåçäàòíîñò³ ó íüîãî ñòàíîâèòü 
70 â³äñîòê³â. Â³í ä³ñòàâ ÷åðåïíî-
ìîçêîâó òðàâìó, ó íüîãî íåä³ºç-
äàòíà ë³âà ðóêà, ÿêà ìàéæå íå ä³º, 
à ñàì â³í øóëüãà, äî ïîðàíåííÿ 
á³ëüø³ñòü ðîá³ò âèêîíóâàâ ñàìå 
ë³âîþ ðóêîþ.

Ï³ñëÿ äåìîá³ë³çàö³¿ éîìó âñòà-
íîâèëè äðóãó ãðóïó ³íâàë³äíîñò³. 
Òîð³ê çì³íèëè íà òðåòþ. Êàæå, 
òðåòþ äàëè ïîæèòòºâî.

— Äðóãó ãðóïó òðåáà áóëî êî-
æåí ð³ê ï³äòâåðäæóâàòè êîì³ñ³-
ÿìè, à ÿ íå õîò³â áà÷èòè äåêîãî 
ó á³ëèõ õàëàòàõ, — ðîçïîâ³äàº 
Ìèêîëà. — Çàïèòàâ ó ÌÑÅÊ, ÷è 
ìîæíà òàê çðîáèòè, ùîá äî íèõ 
êîæåí ð³ê íå õîäèòè? Ñêàçàëè, 
ìîæíà, ò³ëüêè òîä³ áóäå íå äðóãà, 
à òðåòÿ ãðóïà, çàòå ïîæèòòºâî. 
Îò ÿ é ïîãîäèâñÿ.

×îëîâ³ê ç³çíàâñÿ, ùî îñòàí-
í³ì ÷àñîì ó íüîãî çàãîñòðèëèñÿ 
áîëÿ÷êè. Áóâàº, íåñïîä³âàíî ç 
íîñà éäå êðîâ. Ïîñò³éíî áîëèòü 
ãîëîâà. Ñåðöå íà äåÿêèé ÷àñ çà-
ìîâêàº.

Ñ³ìåéíèé ë³êàð äàëà åëåê-
òðîííå íàïðàâëåííÿ, ç ÿêèì â³í 
ïðè¿õàâ ó ãîñï³òàëü äëÿ âåòåðàí³â. 
Òàì éîãî ïîêëàëè íà ñòàö³îíàð 
ó òåðàïåâòè÷íå â³ää³ëåííÿ. Êàæå, 
öå íà òðåòüîìó ïîâåðñ³, ó íüîãî 
áóëà äðóãà ïàëàòà.

Çà éîãî ñëîâàìè, ë³êóþ÷îãî 
ë³êàðÿ çâàòè ïàí³ Îêñàíà.

— Õëîïö³ ìåíå îäðàçó ïîïåðå-
äèëè: âñ³ ïèòàííÿ ç ë³êàðåì íà-
ìàãàéñÿ âèð³øèòè äî 12-¿ ãîäèíè, 
ïîò³ì ¿¿ íå ïîáà÷èø, ìîâëÿâ, 
âîíà ïðàöþº íå íà ïîâíó ñòàâêó, 
òîìó éäå ðàí³øå, — êàæå ÷îëîâ³ê.

Éîãî îáñòåæèëè, çðîáèëè êàð-
ä³îãðàìó, ïðèçíà÷èëè ô³çïðîöå-
äóðè, ìàñàæ.

— Êîëè ÿ ñêàçàâ ë³êàðö³, ùî 
ô³çïðîöåäóðàìè ÿ íå âèë³êóþñÿ, 
âîíà ïîðàäèëà êóïèòè ë³êè, òîä³ 
ïîñòàâëÿòü êðàïåëüíèöþ, — ðîç-
ïîâ³äàº Ëàâðèê. — Äëÿ ìåíå öå 
áóëà íîâèíà, ùî ó ãîñï³òàë³ âæå 
òðåáà ïëàòèòè çà ë³êóâàííÿ. Òà é 
ãðîøåé áàãàòî ç ñîáîþ íå áðàâ. 
Ïðè ìî¿é ïåíñ³¿ ¿õ ìåí³ ëåäâå âè-
ñòà÷àº íà ïðîæèòòÿ, à òóò êàæóòü, 
çà ë³êè çàïëàòè.

Ëàâðèê çàïèòàâ ó ñóñ³äà ïî ïà-
ëàò³, ÿê éîãî ë³êóþòü? Òîé â³ä-
ïîâ³â, ùî âæå âèòðàòèâ íåìàëî. 

Çà îäí³ ë³êè çàïëàòèâ 1400 ãðè-
âåíü, çà ³íø³ 800, ÊÒ îá³éøëîñÿ 
ìàëî íå â òèñÿ÷ó ãðèâåíü…

— Ìèêîëî, òîá³ òðåáà ë³êóâà-
òèñÿ, — ñêàçàâ éîìó ñóñ³ä ïî ïà-
ëàò³. — Òè çëÿêàâ ìåíå âíî÷³. 
Äèõàâ-äèõàâ ³ ðàïòîì ïåðåñòàâ. 
À ÷åðåç ÿêóñü õâèëèíó ïî÷àâ 
õàïàòè ïîâ³òðÿ òàê, í³áè çàäè-
õàºøñÿ…

Ëàâðèê ïîäóìàâ-ïîäóìàâ… 
Êàæå, ãðîøåé ç ñîáîþ ó íüîãî 
âñå îäíî íå áóëî. Ç³áðàâ ðå÷³ 
ó ðþêçàê, ïîòèñíóâ õëîïöÿì ðóêó 
íà ïðîùàííÿ ³ ïî¿õàâ íà âîêçàë.

АТОВЦІ ЗНОВ ЗБИРАЮТЬСЯ 
У «ПОХІД» НА ГОСПІТАЛЬ

— Äî íîâîãî ðîêó ÿêîñü 
ïåðåá’þñÿ íà ï³ãóëêàõ, — ãîâî-
ðèòü Ìèêîëà Ëàâðèê. — Ï³ñëÿ 
ñâÿò ñïðîáóþ ïî¿õàòè ó ãîñï³òàëü 
ó Öèáë³, öå â Êè¿âñüê³é îáëàñò³. 
Òàì ë³êóºòüñÿ îäèí çíàéîìèé. 
Êàæå, íå ïëàòèòü. Ðàäèòü ïðè-

— Äî íîâîãî ðîêó ÿêîñü 
ïåðåá’þñÿ íà ï³ãóëêàõ, 
— ãîâîðèòü Ìèêîëà 
Ëàâðèê. — Ï³ñëÿ ñâÿò 
ñïðîáóþ ïî¿õàòè ó 
ãîñï³òàëü ó Öèáë³

Керівник госпіталю для ветеранів 
Валерій Бабійчук підтвердив факт 
того, що на лікування пацієнтів 
держава не дає необхідну суму 
грошей. Тому пацієнти змушені 
частково платити за лікування.
— Раніше таких питань не ви-
никало, бо фінансування здій-
снювалося винятково за рахунок 
бюджетних коштів, — пояснює 
Валерій Бабійчук. — Ми взагалі 
не надавали платні послуги. Ме-
дичною реформою передбачено 
здійснювати матеріально-тех-
нічне забезпечення за рахунок 
плати за медичні послуги, тобто 
за кошти, зароблені госпіталем 
за лікування ветеранів війни, 
учасників АТО та інших категорій 
військовослужбовців. Бо НСЗУ 
не покриває усіх витрат на ліку-
вання.
За словами Бабійчука, колектив 
госпіталю неодноразово звер-
тався з листами до керівників 

держави, Мінохорони здоров’я, 
області. Каже, про цю проблему 
знають всі, але питання не вирі-
шується.
Лікарі, медичні працівники гос-
піталю першими вислуховують 
невдоволення пацієнтів. Чим 
можемо їм допомогти?
Якщо держава обіцяла безоплат-
ні медичні послуги ветеранам, 
то мала б фінансувати, але цього 
не відбувається.
Як пояснив співрозмовник, у ко-
лективі скоротили чисельність 
медиків, частина з них змушена 
працювати не на повну ставку. 
Хоча розуміють, що такими за-
ходами проблему не вирішити.
Бабійчук стверджує, що це про-
блема не тільки вінницького гос-
піталю. У такій ситуації опинилися 
також медичні заклади для ліку-
вання ветеранів в інших регіонах 
держави. Відповідно її треба ви-
рішувати на державному рівні.

Раніше таких питань не виникало

КІБОРГУ СКАЗАЛИ: «КУПІТЬ 
ЛІКИ — БУДЕМО ЛІКУВАТИ»
Дореформувалися?  Захисник 
Донецького аеропорту, боєць 93-ї 
бригади розповів, як лікувався у госпіталі 
для ветеранів війни у Вінниці. У понеділок 
поступив, а в середу повернувся додому, 
бо не мав грошей на лікування. Що 
кажуть у госпіталі?

¿õàòè. Öå äàëåêóâàòî, ïðàâäà, àëå 
äîâåäåòüñÿ ¿õàòè. Ìîæëèâî, ä³é-
ñíî òàì ë³êóâàííÿ áåçêîøòîâíå.

Êîëè Ìèêîëà ïîâåðòàâñÿ ç Â³-
ííèö³ äî Ìîãèëåâà, çâåðíóâ óâàãó 
íà ïëàêàò «Âåëèêå áóä³âíèöòâî». 
Êàæå, äîðîãó çðîáèëè ãàðíó.

— Òîáòî íà äîðîãè ó íèõ º 
ãðîø³, à íà ë³êè äëÿ ãîñï³òàëþ 
íåìà, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — ² öå 
íîðìàëüíî? Ó äåðæàâ³ º çàêîí, 
ùî ìàþ ïðàâî íà áåçêîøòîâíå 
ë³êóâàííÿ, à ïðèõîäæó ó ãîñï³-
òàëü, òàì êàæóòü: éäè êóïóé ë³êè.

Ñï³âðîçìîâíèê ðîçïîâ³â, ùî 
â³í òåëåôîíóâàâ ùå îäíîìó ïî-
áðàòèìó — Ðîìàíó Ñì³øíîìó. 

Çíàº éîãî ùå ç Äîíåöüêîãî àå-
ðîïîðòó.

— ß áóâ íà ñòàðîìó òåðì³íàë³, 
à Ðîìàí â òîé ÷àñ òðèìàâ ç õëîï-
öÿìè äèñïåò÷åðñüêó âèøêó, — 
ãîâîðèòü Ëàâðèê. — ß çàïèòàâ 
Ðîìàíà, ÷è öå ïðàâäà, ùî òåïåð 
â ãîñï³òàë³ òðåáà ïëàòèòè? Â³í 
ñêàçàâ, ùî òåæ ÷óâ ïðî öå. Çáèðà-
ºòüñÿ ç õëîïöÿìè éòè ç’ÿñîâóâàòè 
ñèòóàö³þ, áî íå îäèí ÿ æàë³þ-
ñÿ. Áóäóòü ðîçáèðàòèñÿ, ùî òàì 
³ äî ÷îãî, ÷îìó íåìà ãðîøåé 
íà ë³êóâàííÿ? Ðàí³øå õëîïö³ âæå 
ï³êåòóâàëè ãîñï³òàëü. Ð³ê òîìó, 
÷è êîëè öå áóëî, íå ïàì’ÿòàþ. ² 
ùî çì³íèëîñÿ?

Кіборг Микола Лаврик не зміг лікуватися в госпіталі 
для ветеранів у Вінниці. Він не мав грошей, тому мусив 
повернутися додому з болячками

З «червоної» 
у «жовту» зону
Ó ïîíåä³ëîê, 13 ãðóäíÿ, 

â³äáóëîñü ïîçà÷åðãîâå çàñ³-
äàííÿ Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç 
ïèòàíü ç òåõíîãåííî-åêîëî-
ã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè÷àé-
íèõ ñèòóàö³é. Îäíå ³ç ïèòàíü 
ïîðÿäêó äåííîãî — âñòàíîâ-
ëåííÿ ð³âíÿ åï³äåì³÷íî¿ íå-
áåçïåêè COVID-19 íà òåðè-
òîð³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.

Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ çàçíà÷è-
ëè, ùî çàõâîðþâàí³ñòü â îá-
ëàñò³ ï³øëà íà ñïàä. Êð³ì öüî-
ãî, âòðè÷³ çíèçèëàñÿ ê³ëüê³ñòü 
õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ ä³òåé.

«Ñòàíîì íà 13 ãðóäíÿ ïî-
òî÷íîãî ðîêó, ó 21 îïîðí³é ë³-
êàðí³ Â³ííè÷÷èíè ïåðåáóâàº 
1279 ïàö³ºíò³â, ó òîìó ÷èñë³ ³ç 
ï³äòâåðäæåíèì ä³àãíîçîì «êî-
ðîíàâ³ðóñ» — 1190 îñ³á, ùî 
ñòàíîâèòü 44% â³ä çàãàëüíî¿ 
ê³ëüêîñò³ ðîçãîðíóòèõ ë³æîê 
(çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü — 2910). 
Íà ðåàí³ìàö³éíèõ ë³æêàõ çíà-
õîäèòüñÿ 123 ïàö³ºíòè, òîæ 
çàïîâíåí³ñòü ë³æêî-ì³ñöü 
ñòàíîâèòü 60% â³ä çàãàëü-
íî¿ ê³ëüêîñò³ ë³æîê ³íòåí-
ñèâíî¿ òåðàï³¿, — çàçíà÷èëè 
íà ñàéò³ ÎÄÀ. — Çà ïåð³îä ç 
6 ïî 13 ãðóäíÿ íà Â³ííè÷÷èí³ 
çàðåºñòðîâàíî 2124 ï³äòâåð-
äæåíèõ âèïàäêè çàõâîðþâàí-
íÿ. Â³äïîâ³äíî, ð³âåíü çàõâî-
ðþâàíîñò³ ñòàíîâèâ 138,0 âè-
ïàäêè íà 100 òèñ. íàñåëåííÿ 
³ áóâ íà 43,0% íèæ÷èì, í³æ 
çà ïîïåðåäí³é òèæäåíü.

Â³äòàê, ç 15 ãðóäíÿ â îáëàñò³ 
ä³þòü îáìåæåííÿ æîâòî¿ çîíè 
åï³äíåáåçïåêè».

Пошта 
чарівника
Ó â³ííèöüêîìó çîîïàð-

êó çàïðàöþâàëà ïîøòà Ïî-
ä³ëüñüêîãî ÷àð³âíèêà. Ïðî 
â³äêðèòòÿ ïîøòè íàïèñàëè 
íà ñòîð³íö³ «Ïîä³ëüñüêèé 
çîîïàðê».

«Ñêîðèñòàòèñü ïîøòîâèìè 
ïîñëóãàìè ìîæå êîæåí â³ä-
â³äóâà÷ Ïîä³ëüñüêîãî çîîïàð-
êó, — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåí-
í³. — Ïîøòà Ïîä³ëüñüêîãî 
÷àð³âíèêà íåçâè÷àéíà. Âñ³ 
ëèñòè ìàþòü ÷àð³âíó ñèëó.

²íñòðóêö³ÿ ç íàïèñàííÿ òà 
â³äïðàâêè ëèñòà:

Çàãàäàéòå áàæàííÿ.
Íàïèø³òü ëèñòà Ïîä³ëü-

ñüêîìó ÷àð³âíèêîâ³ òà âêà-
æ³òü, ïðî ùî ìð³ºòå.

Êèíüòå ëèñòà ó ïîøòîâó 
ñêðèíüêó.

Ïîâ³ðòå ó äèâî ³ Âàøå 
áàæàííÿ îáîâ’ÿçêîâî çä³é-
ñíèòüñÿ».

Çàçíà÷èìî, ùî ïîøòà çíà-
õîäèòüñÿ íà òåðèòîð³¿ Ïîä³ëü-
ñüêîãî çîîïàðêó. Á³ëÿ ñàäèáè 
Ïîä³ëüñüêîãî ÷àð³âíèêà.

КОРОТКОКОРОТКО
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Ïðî ïåðøó õâèëþ 
êîâ³äó ïî÷àëè ãîâîðè-
òè âîñåíè 2020 ðîêó. 

Íàñ òîä³ ëÿêàëè äðóãîþ õâèëåþ, 
õî÷à ìè ò³ëüêè ïî÷èíàëè ìàñîâî 
õâîð³òè ³ ñïîä³âàëèñü îòðèìàòè ³ìó-
í³òåò. À ùå çäèâîâàíî çàïèòóâàëè 
ïðî ìîæëèâ³ñòü ïîâòîðíîãî êîâ³äó.

— Ìè íå çíàëè, íàñê³ëüêè ³ñ-
íóâàëà â³ðîã³äí³ñòü, ùî ëþäèíà, 
ÿêà ïåðåõâîð³ëà íà êîâ³ä, ìîæå 
çàõâîð³òè ïîâòîðíî, — ãîâîðèòü 
ë³êàð-³íôåêö³îí³ñò ªâãåí Ùåð-
áèíà. — Ïðèïóñêàëè òàêó ìîæëè-
â³ñòü, àëå ÿê øâèäêî, ³ ÿêèé â³ä-
ñîòîê öèõ ëþäåé, ë³êàð³ íå çíàëè.

Íà òîé ÷àñ, çà ñëîâàìè ªâãå-
íà Ùåðáèíè, áóëè äîñë³äæåííÿ, 
ï³ä ÷àñ ÿêèõ â³äñë³äêîâóâàëè ñòàí 
ëþäåé, ÿê³ ïåðåõâîð³ëè íà êîðî-
íàâ³ðóñ. Ïðîòÿãîì øåñòè ì³ñÿö³â 
ï³ñëÿ îäóæàííÿ ïîâòîðíî ìàéæå 
í³õòî íå çàõâîð³â.

— Ïàíäåì³ÿ íà òîé ÷àñ òðèâàëà 
íåäîâãî, à ùîá ðîáèòè âèñíîâêè 
ïðî òðèâàë³ñòü ³ìóí³òåòó, çà õâî-
ðîáîþ ïîòð³áíî ñïîñòåð³ãàòè 
õî÷à á äâà-òðè ðîêè, — ðîçïî-
â³äàº ë³êàð. — Íàì êîâ³ä äàâ òàêó 
ìîæëèâ³ñòü.

ПЕРШІ МУТАЦІЇ
Â ê³íö³ ãðóäíÿ 2020 ðîêó ìè ïî-

çíàéîìèëèñÿ ç SARS-CoV–2. Ë³êà-
ð³ íà òîé ÷àñ êàçàëè, ùî öÿ çóñòð³÷ 
î÷³êóâàíà ³ íå º ïðèâîäîì äëÿ çà-
íåïîêîºííÿ. Àäæå äèâåðñèô³êàö³þ 
â³ðóñó ñïîñòåð³ãàþòü â óñüîìó ñâ³ò³ 
çàâäÿêè åâîëþö³¿ òà àäàïòàö³¿, à ùå 
âîíà â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç ïîñò³éíå 
ïåðåäàâàííÿ â³ðóñ³â.

— Ìóòàö³é öüîãî â³ðóñó òèñÿ-
÷³, âîíè áóëè ³ áóäóòü, ³ ºäèíèì 
àêòóàëüíèì çàñîáîì áîðîòüáè º 
âàêöèíà, — ãîâîðèòü ³íôåêö³î-
í³ñò. — Êîâ³äí³ ìóòàö³¿ (ñüîãîäí³ 
àêòóàëüíà «Äåëüòà» ³ «Îì³êðîí») ³ 
òîä³, ³ çàðàç âèâ÷àþòüñÿ. Ìåäèêè 
äîñ³ íå çíàþòü, ÿê âèãëÿäàòèìå 
êë³í³êà ïðè íîâèõ øòàìàõ êîâ³äó, 
ÿê³ áóäóòü ñèìïòîìè, òèì ïà÷å 
ïåðåë³ê ¿õ ïîñò³éíî ïîïîâíþºòü-
ñÿ òà âèäîçì³íþºòüñÿ.

ВАКЦИНУ ВІД КОРОНИ 
ПОТРІБНО МІНЯТИ

Â ãðóäí³ 2020 ïðîôåñîð Êåìá-
ðèäæñüêîãî óí³âåðñèòåòó Ðàâ³ 
Ãóïòà ãîâîðèâ ïðî äîñë³äæåí-
íÿ êîâ³äó, ïðî á³ëüø çàðàçí³ø³ 
øòàìè. Ïðî òå, ùî â³ðóñ êîðîíè 
ïîòåíö³éíî íàëàøòîâàíèé íà òå, 
ùîá îá³éòè çàõèñò, ÿêèé äàº âàê-
öèíà. Òàêå ìîæå ñòàòèñÿ, ÿêùî 

— Майже рік йде вакцинальна 
кампанія по всьому світу, багато 
країн встигли щепити 50% на-
селення, а хтось навіть більше, — 
говорить лікар-інфекціоніст Євген 
Щербина. — А тепер подивимося 
на нас. На кінець осені на папе-
рі маємо 15,5% вакцинованих 
українців, з них величезна частина 
фальсифікації. Тому «Дельта» дає 
сильний сплеск захворюваності, 
адже штаму нічого не заважає. 
До речі, за словами лікаря, Із-

раїль помилково вважають най-
більш щепленою країною, адже 
двома дозами там вакциновано 
лише 62% населення. В Німеччи-
ні — вакциновано 66%, сплеску 
захворюваності не спостерігаєть-
ся, як і летальності. В Данії — вак-
циновано 75,5%, сплески дуже 
мляві і швидко згасають через не-
можливість зачепитися за імунних 
до нього людей. 
В Португалії вакциновано 85,7%, 
там «Дельту» збили на підльоті і 

летальність на рівні нуля.
— Чим більше людей хворіє, тим 
більша вірогідність несподіваної 
мутації вірусу та появи нового 
штаму, – каже Євген Щербина. 
– Індивідуальна вакцинація зни-
жує можливість для конкретної 
людини захворіти на 70%, а ко-
лективний імунітет може практич-
но припинити нові випадки. При 
рівні вакцинації 90% ефект буде 
максимальний, вірус практично 
перестане циркулювати.

Занадто мало щеплених

ÇÄÎÐÎÂ’ß

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

503501

ЯК МИ ПЕРЕЖИЛИ 
ЩЕ ОДИН КОВІДНИЙ РІК?
Пандемія  Ще рік тому ми 
сподівались перехворіти і отримати 
пожиттєвий імунітет. Але так не сталося. 
Зібрали ковідні цифри за період 
пандемії і проаналізували, як хворіли 
вінничани на початку пандемії і під 
час її піків? Чи вплинула вакцинація 
на кількість хворих, померлих і тих, 
що одужали?

РЕКЛАМА

503117503964

â³ðóñ ìóòóº íàñò³ëüêè, ùî âàêöè-
íà âèÿâèòüñÿ áåçä³ÿëüíîþ. ² òîä³, 
íà äóìêó ïðîôåñîðà, ìè îïèíè-
ìîñÿ ó òàê³é ñàì³é ñèòóàö³¿, ùî é 
ç ãðèïîì, êîëè âàêöèíó íåîáõ³äíî 
áóäå ðåãóëÿðíî âèäîçì³íþâàòè.

À â ê³íö³ ëþòîãî 2021 äâ³ âàê-
öèíè â³ä COVID-19 âæå ïðè-
éøëè äî íàñ ³ ÷åêàëè íà ìåäè-
ê³â òà ëþäåé ïîõèëîãî â³êó — 
«AstraZeneca» ³ «Pfizer-BioNTech».

Òîä³ ìàëà áóòè âàêöèíàö³ÿ 
â ïÿòü åòàï³â: Ïåðøèé åòàï — âàê-
öèíàö³ÿ ìåäèê³â, ÿê³ ïðàöþâàëè 
ç COVID-19. Ëþäåé â ³íòåðíàòàõ, 
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â. Äðóãèé 
åòàï — ³ìóí³çàö³ÿ ëþäåé â³êîì 
â³ä 80 ðîê³â. Òðåò³é — âàêöèíàö³ÿ 
ëþäåé â³êîì â³ä 65 äî 79 ðîê³â, 
ïðàö³âíèê³â êðèòè÷íî âàæëè-
âèõ ñòðóêòóð, îñâ³òÿí. ×åòâåð-
òèé åòàï — äëÿ ëþäåé â³êîì â³ä 
60 äî 64 ðîê³â, äîðîñëèõ (â³êîì 
â³ä 18 äî 59 ðîê³â) ³ç ñóïóòí³ìè 
çàõâîðþâàííÿìè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ 
ó ãðóï³ ðèçèêó. Ï’ÿòèé åòàï — äëÿ 
äîðîñëèõ â³ä 18 ðîê³â. Íà ñüîãîäí³ 
âàêöèíà äîñòóïíà êîæí³é ëþäè-
í³, ïî÷èíàþ÷è ç 12 ðîê³â, ïðàöþ-
þòü äåñÿòêè öåíòð³â âàêöèíàö³¿. 
Àëå íàâ³òü çàãðîçà íîâèõ øòàì³â 
íå íàäòî ä³º.

ЯК ЗМІНЮВАВСЯ COVID-19
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

січень лютий бере-
зень квітень травень червень

Виявлено 235 4422 10 053 20 740 10 067 2 524
Померло 4 108 165 406 435 156
Одужало 110 7684 4 583 7 850 16 503 14 693
Хворіє 6989 3619 8 924 21 408 14 537 2212

Заповненість ліжок в лікарнях:
Пацієнтів з підозрою 364 526 416 152 108
Пацієнтів з COVID 510 1 153 1505 672 215
Вакциновано 80 10 920 20 087 14 857 67 930

липень серпень вере-
сень

жов-
тень

листо-
пад

грудень
станом на 

13.12

Виявлено 562 413 999 3 272 9 569 23 672
Померло 21 11 25 61 292 837
Одужало 2536 371 580 1 219 3 998 17 552
Хворіє 217 248 642 2 634 7 913 13 196

Заповненість ліжок в лікарнях:
Пацієнтів з підозрою 123 21 33 60 165 106
Пацієнтів з COVID 19 95 178 494 1 192 1 204
Вакциновано 122 861 141 603 128 237 162 063 268 891 87 949

ЗАГАЛОМ: Виявлено – 109 028; Померло – 2 916; Вакциновано – 102 5478



18 RIA, Ñåðåäà, 15 ãðóäíÿ 2021
ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

UA:ПЕРШИЙ 

06.05 Вiдтiнки України 
06.30 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
02.20, 05.25 Новини 
07.05 Енеїда 
08.05, 00.40 Т/с “Шетланд” l  
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, 01.40 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10, 21.35, 00.30, 02.45, 
05.50 Спорт 
15.20 Концерт. ВIА “Кобза” 
16.25 Буковинськi загадки 
16.30 Д/с “Свiт дикої 
природи” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/ц “10 днiв 
незалежностi України” 
19.55 Д/ц “Дикi острови” 
21.45 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 

1+1 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45, 17.10 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.55 Т/с “Свати - 7” l  
23.00, 23.55 Х/ф “Скарби 
нацiї” s  
23.45 “ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня” 

IНТЕР 

05.15, 22.05 “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.05, 18.00, 19.00, 04.15 Ток-
шоу “Стосується кожного” 
12.25 Х/ф “Колишня з того 
свiту” (12+) ПремТєра 
14.30 “Вещдок” 
16.05 “Жди меня. Україна” 
20.00, 01.55 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое дело” 
23.50 Х/ф “Конан-варвар” s  

ICTV 

04.25 Еврика! 
04.30 Служба розшуку дiтей 
04.35 Т/с “Розтин покаже” s  
06.25 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином 
Стогнiєм 
10.05 Громадянська оборона 
11.10, 13.15 Х/ф 
“Куленепробивний” s  
12.45, 15.45, 18.45 Факти. 
День 
13.25, 16.15, 21.30 Т/с “Пес” s  
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ - 
2” s  
20.20 Хто хоче стати 
мiльйонером? Iгрове шоу 
Прем’єра 
21.10 Факти. Вечiр 
22.45 Свобода слова 
00.00 Х/ф “Саботаж” n  
02.15 Прихована небезпека 
03.00 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi - Шоу” 
07.15 “Орел i решка” 
09.25 Т/с “Надприродне” s  
10.10 Х/ф “Пастка для батькiв” 
12.55 Х/ф “Iлюзiя обману” s  
15.10 Х/ф “Iлюзiя обману 2” l  
17.50 Т/с “Будиночок на 
щастя” 
19.00 “Пекельна кухня” 
20.20 Х/ф “Хронiки Нарнiї: Лев, 
Чаклунка та Чарiвна шафа” 
23.30 Х/ф “Лемонi Снiкет: 33 
лиха” s  
01.35 Х/ф “Та, що карає” s  
03.05 “Служба розшуку 
дiтей” 
03.10 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 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 “Iгри дiтей старшого 
вiку” l  
23.10 Т/с “Сукня з маргариток” s  

СТБ 

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 “Кава з 
кардамоном” 
23.20 Т/с “Два полюси любовi” s  

НTН 

07.35 Х/ф “Через Гобi та Хiнган” 
10.50, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
12.30, 16.30, 19.00, 03.00 
“Свiдок” 
13.00, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s  
14.45, 23.00 Т/с “Примари” s  
17.00, 03.20, 04.00 
“Випадковий свiдок” 
18.20, 03.25 “Свiдок. Агенти” 

TET 

10.30 Х/ф “Пiдняти перископ” 
12.30, 18.00, 04.00 4 весiлля 
14.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00 Панянка-селянка 
19.00, 01.45, 03.25 Одного 
разу пiд Полтавою 
22.00 Танька i Володька 
23.00 Сiмейка У 
00.00 Т/с “Батько рулить 3” 
00.30 Т/с “Батько рулить 4” 
02.15 Одного разу в Одесi 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10, 21.20 Художнiй 
серiал “Злочини минулого - 
мiжнароднi версiї” 
10.35 Т/с “Комiсар Алекс” 
11.25 Невiдомi Карпати 
11.40 Вiзуальний код 
12.10, 17.30 Умандрували: за 
Харковом 
12.40 Шукачi пригод 
12.50 Небезпечна зона 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05, 15.45 Незвiдана Україна 
13.25 Лайфхак українською 
13.35 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
13.45 Веселi саморобки 
13.55 Пiщана казка 
14.05 Додолики 
14.15 Шо? Як? 
15.05 Древо 
15.20 “Баба Єлька”. 
Експедицiя на пiч 
16.05 Д/ф “Кiровоградщина: 
життя на уранi” 
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 Харкiвщини 

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” 
20.10 т/с “Любов та помста” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.05 Вiдтiнки України 
06.30 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, 00.25 Т/с “Шетланд” l  
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 Прозоро: про актуальне 
14.00, 03.25 UA: Фольк. Спогади 
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 
05.45 Спорт 
15.20 Концерт. Квартет 
Гетьман 
16.25 Буковинськi загадки 
16.30 Д/с “Свiт дикої природи” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/ц “10 днiв 
незалежностi України” 
19.55 Д/ц “Дикi острови” 
22.00 Полюси 
23.00 Бiгус Iнфо 

1+1 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45, 17.10 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.50 Т/с “Свати - 7” l  
23.00, 23.55 Х/ф “Скарби нацiї: 
Книга таємниць” s  
23.45 “ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня” 

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 “Пiсля весiлля” l  
14.40, 15.40 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 01.40 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое 
дело” 
23.50 Х/ф “Артур i Мерлiн: 
Лицарi Камелота” (16+) 
ПремТєра 
02.10 Т/с “Її чоловiки” l  

ICTV 

04.00, 03.55 Еврика! 
04.15 Факти 
04.40 Т/с “Розтин покаже” s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 20.20 Громадянська 
оборона 
11.10, 13.10 Х/ф “Чорна дiра” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.10, 21.20 Т/с “Пес” s  
16.50 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ - 
2” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
23.45 Т/с “Заклятi друзi” s  
03.05 Я зняв! 
03.45 Скарб нацiї 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi - Шоу” 
07.15 “Орел i решка” 
09.15 Т/с “Надприродне” s  
12.45 “Суперiнтуїцiя” 
14.40 Х/ф “Фокус” s  
16.50 Т/с “Будиночок на щастя” 
19.00 “Екси” s  
21.00 Х/ф “Хронiки Нарнiї: 
Принц Каспiан” 

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 “Iгри дiтей старшого 
вiку” l  
23.10 Т/с “Сукня з 
маргариток” s  

СТБ 

05.20 Т/с “Коли ми вдома” 
05.55 Т/с “Комiсар Рекс” 
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 “Кава з 
кардамоном” 
23.20 Т/с “Два полюси 
любовi” s  
01.25 Т/с “Провiдниця” l  

НTН 

06.15 “Свiдок. Агенти” 
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 “Акселератка” 
10.45, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
13.00, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s  
14.45, 23.00 Т/с “Примари” s  
18.20, 03.15 “Будьте здоровi” 
00.45 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

09.30 Т/с “#ЯЖЕБАТЬ” 
10.30 Х/ф “Обережно! Предки в 
хатi” 
12.30, 18.00, 04.00 4 весiлля 
14.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00 Панянка-селянка 
19.00, 01.45, 03.25 Одного 
разу пiд Полтавою 
22.00 Танька i Володька 
23.00 Сiмейка У 
00.00 Т/с “Батько рулить 4” 
02.15 Одного разу в Одесi 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
11.25, 20.25 Невiдомi Карпати 
11.40 Вiзуальний код 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
12.40 Шукачi пригод 
12.50 ЕкоЛюди 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Телевiзiйний серiал 
“Снiгопад” 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.50 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
14.20 Додолики 
14.40 Пiщана казка 
14.45 Веселi саморобки 
15.05 Сковорода. Гастробайки 
15.20 Країна пiсень 
15.45 Умандрували: за 
Харковом 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
17.30, 20.00 Населена земля 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
21.00 Новини Сумщини 
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 “Любов та помста” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Вiдтiнки України 
06.30 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, 00.25 Т/с “Шетланд” l  
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, 01.25 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA: Фольк. Спогади 
15.10, 21.45, 00.10, 05.45 
Спорт 
15.20 Д/ф “Бовсунiвськi 
бабусi” l  
16.30, 23.00 Д/с “Дикi 
тварини” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/ц “10 днiв 
незалежностi України” 
19.55 Д/ц “Дикi острови” 

1+1 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45, 17.10 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.55 Т/с “Свати - 7” l  
23.00, 23.55 Х/ф “Я, робот” s  
23.45 “ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня” 

IНТЕР 

05.30, 22.05 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00, 11.00 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Наречена-втiкачка” s  
14.40, 15.40 “Вещдок” 
16.30 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 02.30 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое 
дело” 
23.50 Х/ф “Капiтан Алатрiсте” s  
03.00 Х/ф “Пiдкидьок” 

ICTV 

04.15 Факти 
04.40 Т/с “Розтин покаже” s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Громадянська оборона 
10.45, 13.25 Х/ф “Кавалерiя” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50, 16.20, 21.25 Т/с “Пес” s  
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ - 
2” s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Хто хоче стати 
мiльйонером? Iгрове шоу 
Прем’єра 
23.50 Т/с “Заклятi друзi” s  
03.05 Я зняв! 
03.50 Скарб нацiї 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.15 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi - Шоу” 
07.20 “Орел i решка” 
09.20 Т/с “Надприродне” s  
12.45 “Суперiнтуїцiя” 
14.50 Х/ф “Лускунчик i чотири 
королiвства” 
16.50 Т/с “Будиночок на щастя” 
19.00 “Дiти проти зiрок” 
20.50 Х/ф “Гаррi Поттер та 
фiлософський камiнь” 
23.50 Х/ф “Роги” n  
02.15 “ВарТяти” l  
02.35 “Служба розшуку дiтей” 
02.40 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 

07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 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 “Iгри дiтей старшого 
вiку” l  
23.10 Х/ф “Весiльна сукня” l  

СТБ 

06.00 Т/с “Комiсар Рекс” 
08.55, 11.50 “МастерШеф 
Професiонали” l  
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “СуперМама” l  
20.15, 22.50 Т/с “Кава з 
кардамоном” 

НTН 

07.55, 17.00, 03.20, 03.55 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.50 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Безсмертний 
гарнiзон” 
10.55, 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, 03.25 “Вартiсть життя” 

TET 

09.30 Т/с “#ЯЖЕБАТЬ” 
10.30 Х/ф “Управлiння 
гнiвом” s  
12.30, 18.00, 04.00 4 весiлля 
14.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00 Панянка-селянка 
19.00, 01.45, 03.25 Одного 
разу пiд Полтавою 
22.00 Танька i Володька 
23.00 Сiмейка У 
00.00 Т/с “Батько рулить 4” 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
11.25, 20.25 Невiдомi Карпати 
11.40 Вiзуальний код 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
12.40 Шукачi пригод 
12.50 Небезпечна зона 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Телевiзiйний серiал 
“Снiгопад” 
13.30 Кiношкола вдома 
13.40 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
13.45, 14.05 Веселi саморобки 
13.50 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
14.10 Пiщана казка 
14.20 “Шо? Як? “ 
15.05 Iсторiї (не)забутих сiл 
Тернопiльщини 
15.20 Країна пiсень 
15.45 Умандрували: за 
Харковом 
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 Роздивись 
21.00 Новини Миколаївщини 
21.20 Цiна вiри 
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 “Любов та помста” 
21.00 д/с “Злочини пiд час 
вiйни” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Вiдтiнки України 
06.30 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, 00.25 Т/с “Шетланд” l  
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, 01.25 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA: Фольк. Спогади 
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 
05.45 Спорт 
15.20 Концерт. Арсен Мiрзоян 
16.30, 20.20 Д/с “Дикi тварини” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/ц “10 днiв 
незалежностi України” 
22.00 Полюси 
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях 
03.00 Погода 
03.05 Роздивись 
03.25 Д/ф “Хто створив Змiєвi 
Вали?” 

1+1 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45, 17.10 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана” 
20.33 “Проспорт” 
20.35 “Чистоnews 2021” 
20.40 Т/с “Свати - 7” l  
21.45 Х/ф “Операцiя “И” та iншi 
пригоди Шурика” 
23.45 “ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня” 
23.55 Х/ф “Термiнал” s  

IНТЕР 

05.30, 22.05 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00, 11.00 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Кохання не за 
сценарiєм” ПремТєра 
14.40, 15.35 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00, 19.00, 03.50 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 02.25 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое 
дело” 
23.50 Х/ф “Iсторiя Девiда 
Копперфiльда” (12+) ПремТєра 

ICTV 

06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.15 Громадянська оборона 
11.20, 13.10 Х/ф “Скайлайн-2” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.10, 21.20 Т/с “Пес” s  
16.50 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ - 
2” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi 
23.45 Т/с “Заклятi друзi” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.40 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi - Шоу” 
07.45 “Орел i решка” 
09.55 Т/с “Надприродне” s  
12.30, 19.00 “Хто зверху?” l  
14.25 Х/ф “Чарлi та шоколадна 
фабрика” 
16.50 Т/с “Будиночок на щастя” 
21.00 Х/ф “Гаррi Поттер i таємна 
кiмната” 

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  

  20 грудняПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР   21 грудня     22 грудня



19 RIA, Ñåðåäà, 15 ãðóäíÿ 2021

14.10, 15.30, 17.00 Т/с “Дитячий 
охоронець” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Iгри дiтей старшого 
вiку” l  
23.10 Слiдами мiського 
голови. Львiв. За фасадом 
23.50, 02.15 Гучна справа 

СТБ 

06.00 Т/с “Комiсар Рекс” 
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 “Кава з 
кардамоном” 

НTН 

07.50, 17.00, 03.10, 03.45 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.40 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Скринька Марiї 
Медiчi” 
10.45, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
13.00, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s  
14.45, 23.00 Т/с “Примари” s  
18.20, 03.15 “Правда життя” 
00.50 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

09.30 Т/с “#ЯЖЕБАТЬ” 
11.30 Х/ф “Красуня й 
чудовисько” 
13.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00 Панянка-селянка 
18.00, 04.00 4 весiлля 
19.00, 01.45, 03.25 Одного 
разу пiд Полтавою 
22.00 Танька i Володька 
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 Невiдомi Карпати 
11.40 Вiзуальний код 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
12.40 Шукачi пригод 
12.50, 20.30 Небезпечна зона 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Телевiзiйний серiал 
“Снiгопад” 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.50 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
14.05 Веселi саморобки 
14.20 “Шо? Як? “ 
15.05 Мистецтво жити 
15.20 Країна пiсень 
15.45 Умандрували: за 
Харковом 
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 
20.00 Край пригод 
20.15 Голоси Донбасу 
21.00 Новини Iвано - 
Франкiвськ 
21.20 Брехня вiд полiтикiв. 
Перевiрка 
21.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
22.00 Д/с “Сильнi” 
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 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.40 Вiдтiнки України 
06.30 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 19.30, 00.40, 
02.10, 05.10 Новини 
07.05 Невiдомi Карпати 
07.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
08.05 Т/с “Шетланд” l  
09.10 Телепродаж 
09.40 Т/с “Любов та помста”16 
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, 01.30 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA: Фольк 
15.10, 20.15, 01.15, 02.45, 
05.45 Спорт 
15.20 Концерт. Нiна Матвiєнко 
та Дмитро Андрiєць 
16.30 Д/с “Дикi тварини” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/ц “10 днiв 
незалежностi України” 
20.30 Нiчна Рiздвяна Лiтургiя 
пiд проводом Святiшого Отця 
Франциска в базилiцi святого 
Петра 
22.00 Х/ф “Поруч з Iсусом: Хома” 
23.50 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” 
14.45, 17.10 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана” 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Чистоnews 2021” 
20.20 “Лiга смiху 2021. 
Зимовий кубок” 
23.10 “Таємничi манускрипти” 
з циклу “Україна. Повернення 
своєї iсторiї” 
01.10 Х/ф “Закону тут не 
мiсце” s  

IНТЕР 

05.15, 23.05 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00, 11.00 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Пiдмiна на Рiздво” 
14.30, 15.30, 00.55 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый случай” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00, 03.55 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “До зустрiчi з 
тобою” l  
04.30 “М/ф” 
04.45 “Телемагазин” 

ICTV 

04.15, 01.25 Факти 
04.40 Т/с “Розтин покаже” s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.15, 21.30 Дизель-шоу l  
11.45, 13.15, 23.00, 01.50 
Скетч-шоу “На трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.25, 16.20 Т/с “Пес” s  
17.35 Скетч-шоу “На трьох” 
16+ Прем’єра 
18.45 Факти. Вечiр 
20.10 Дизель-шоу 12+ 
Прем’єра 
02.50 Я зняв! 
03.50 Скарб нацiї 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 08.15 “Kids time” 
06.05 Х/ф “Кудлатий тато” 
08.20 “Пекельна кухня” 
09.55 “Екси” s  
11.55 “Дiти проти зiрок” 
13.45 Х/ф “Вартовi 
Галактики” s  
16.05 Х/ф “Вартовi Галактики 
2” l  
19.00 Х/ф “Гаррi Поттер i 
В’язень Азкабану” s  
21.45 Х/ф “Гаррi Поттер i Кубок 
вогню” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.15, 04.40 Т/с “Людина без 
серця” l  
14.20, 15.30 Т/с “Переклад не 
потрiбен” s  
20.15, 23.10 Т/с “Тiнь 
минулого” l  
00.10, 01.55 Т/с “Дитячий 
охоронець” l  

СТБ 

06.15 Т/с “Привiт, тату!” l  
10.30, 11.50, 14.50, 18.05 Т/с 
“Слiпа” l  
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
19.00, 22.50 “МастерШеф” l  
23.55 “Битва екстрасенсiв” s  

НTН 

06.15 “Правда життя” 
07.50, 17.00, 03.10, 03.45 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.40 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Старий знайомий” 
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, 03.15 “Таємницi свiту” 
00.50 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.35 М/ф “Iсторiя iграшок” 
10.15 М/ф “Iсторiя iграшок 2” 
12.00 М/ф “Iсторiя iграшок 3” 
14.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00 Панянка-селянка 
18.00, 04.00 4 весiлля 
19.00, 00.00, 01.00, 03.25 
Одного разу пiд Полтавою 
22.00 Танька i Володька 
23.00 Т/с “Батько рулить 4” 
00.30 Сiмейка У 
02.15 Одного разу в Одесi 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
11.25 Невiдомi Карпати 
11.40 Вiзуальний код 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
12.40 Шукачi пригод 
12.50 Небезпечна зона 
13.00, 15.00, 17.00 ТНВ 
13.05 Телевiзiйний серiал 
“Снiгопад” 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Кiношкола вдома 
13.50 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
14.30 Веселi саморобки 
14.35 “Шо? Як? “ 
15.05 Глушина на кордонi 
15.20 Вiдтiнки України 
15.45 Умандрували: за 
Харковом 
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 Святкова Лiтургiя 
Рiздва Христового 
(м. Запорiжжя ) 
22.05 Незвiдана Україна 

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, 21.00, 
00.10, 02.20, 05.35 Новини 
07.05 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
07.30 Д/с “Свiт дикої природи” 
08.05, 09.45 Невiдомi Карпати 
08.20 Вiдтiнки України 
09.10 Телепродаж 
10.00 Рiздвяна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
11.30 Д/ф “Бовсунiвськi 
бабусi” l  
12.40 Мiста та мiсткечка 
13.00 Рiздвяне привiтання i 
Апостольське благословення 
для Риму i цiлого свiту “Urbi et 
Orbi” Святiшого Отця Франциска 
з площi св. Петра в Римi 
13.30 Х/ф “Поруч з Iсусом: Хома” 
15.15 Країна пiсень 
16.30 Концерт. Тетяна 
Пiскарьова 
17.30 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
18.30 Х/ф “Самотнiсть у 
мережi” s  
21.25 Х/ф “Ласкаво просимо на 
Рiздво” 
23.10 Д/ц “НЛО: Загубленi 
свiдчення” 
00.35 Х/ф “Веселi жабокричi” 

1+1 

06.00, 07.00 “Життя вiдомих 
людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00 “Свiт навиворiт” 
19.30 ТСН 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Чистоnews 2021” 
20.20 “Вечiрнiй квартал 2021” 
22.15 “Жiночий квартал 2021” 
23.40 “Свiтське життя. 2021” 
00.50 Х/ф “Червоний дракон” s  

IНТЕР 

07.10 Х/ф “Патрiк” 
09.00 “Готуємо разом. 
Домашня кухня” 
10.00 “Все для тебе” 
11.00 “Корисна програма” 
12.00 Х/ф “У джазi тiльки 
дiвчата” 
14.30 Х/ф “За двома зайцями” 
16.00 Х/ф “Королева 
бензоколонки” 
17.30 Т/с “Кентервiльский 
привид” ПремТєра 1-2сc 
20.00, 02.15 “Подробицi” 
20.30 Т/с “Кентервiльский 
привид” 3-4сc. Заключ 
22.30 “Творчий вечiр Валерiя 
Меладзе” ПремТєра 

ICTV 

04.45 Анти-зомбi 
05.40 Громадянська оборона 
06.40 Х/ф “Трансформери-4: 
Час вимирання” s  
09.55, 13.00 Х/ф “Трансформери: 
Останнiй лицар” s  
12.45 Факти. День 
13.15 Х/ф “Трансформери” s  
16.30 Х/ф “Бамблбi” l  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Мег” l  
21.15 Х/ф “Ремпейдж” s  
23.35 Х/ф “Щось” n  
01.45 Х/ф “Куленепробивний” s  
03.20 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

05.50 “Хто проти 
блондинок?” l  
08.00, 10.00 “Kids time” 
08.05 М/ф “Ми - монстри” 
10.05 “Орел i решка. Земляни” 
12.00 “Хто зверху?” l  
14.05 Х/ф “Земля тролiв” 
16.10 Х/ф “Хронiки Нарнiї: Лев, 
Чаклунка та Чарiвна шафа” 
19.00 Х/ф “Гаррi Поттер та 
Орден Фенiкса” 
21.55 Х/ф “Гаррi Поттер та 
напiвкровний принц” 

УКРАЇНА 

08.30 Зiрковий шлях 
10.30 Т/с “Сашина справа” l  
14.30, 15.20 Т/с “Сiмейний 
портрет” l  
15.00, 19.00 Сьогоднi 
20.00 Головна тема 
21.00 Шоу Маска - 2 Фiнал 
23.20 Рiздвянi зустрiчi з 
Михайлом Поплавським 

СТБ 

04.40, 10.55 Т/с “Кава з 
кардамоном” 
07.50 “Неймовiрна правда про 
зiрок” 
19.00 “Україна має талант 
(фiнал)” 
23.30 Х/ф “Новорiчний янгол” 

НTН 

05.50 Х/ф “Iван Сила” 
07.30 Х/ф “За вiтриною 
унiвермагу” 
09.15 Х/ф “Два капiтани” 
13.30 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
14.50 Т/с “Смерть у раю” s  
19.00, 02.55 “Свiдок” 
19.30 Х/ф “На Вас чекає 
громадянка Никанорова” 
21.15 Х/ф “Дiвчина без адреси” 
23.00 Х/ф “Один шанс на 
двох” s  
01.05 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.30 Х/ф “Моя жахлива няня” 
11.15 Х/ф “Моя жахлива няня: 
Великий бум” 
13.15, 00.30, 03.45 Одного 
разу пiд Полтавою 
17.15 М/ф “У пошуках Немо” 
19.15 М/ф “Шрек назавжди” 
21.00 Х/ф “Подарунок на Рiздво” 
22.45 Х/ф “Подарунок на Рiздво 
2” 
03.15 Танька i Володька 
04.15 Сiмейка У 
04.50 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
07.45 Лайфхак українською 
08.00 Новини (UA: ПЕРШИЙ) 
08.10 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.40 Країна пiсень 
09.00 Рiздвяна Меса з 
Митрополичої базилiки 
Внебовзяття Пресвятої Дiви 
Марiї (м.Львiв) 
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 Умандрували: за 
Харковом 
12.25 Вчитель 
12.40 Д/ф “Кралi коралi” 
13.05 Д/ф “Хто створив Змiєвi 
Вали?” 
14.00 ЧЕМПIОНАТУ УКРАЇНИ 
З ФУТЗАЛУ СЕРЕД КОМАНД 
ПЕРШОЇ ЛIГИ СЕЗОНУ 
2021/2022 РОКIВ 
15.30 Х/ф “Поїздка в Сiетл” 
17.00 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. Iнсайд 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Правдоборцi 
20.10 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 
22.15 Прем’єра. Дiагноз: вiльнi 
22.30 Новини ( (UA: ПЕРШИЙ) 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.30 “Дикi тварини” 
09.30 “У гарнiй формi” 
10.00 “Новини” 
10.30 “Територiя рiшень” 
10.45, 19.50 “На часi” 
11.15 “На зйомках” 
11.40 “Зiрковi гурмани” 
12.10 “Цiкавий свiт” 
12.30 х/ф 
15.00 “Твоє життя” 
15.30 “Святковий концерт” 
18.00 “Цiкаво” 
19.00 “Таємницi та загадки” 
20.30 “Постфактум” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.10 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 15.00, 
18.00 Новини 
07.05 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
07.30 Д/с “Свiт дикої природи” 
08.15 Погода 
08.20 Д/с “Супер - чуття” 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.30 Поки Бог не бачить 
15.10 Країна пiсень 
16.25 Наталя Фалiон та 
“Лiсапетний батальйон”. 
Великий Рiздвяний концерт 
17.30 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
18.15, 23.45 Д/с “Особливий 
загiн. Супер - чуття” 
19.10 Х/ф “Поїздка в Сiетл” l  
21.00, 00.40, 02.20, 05.05 
Тиждень на Суспiльному 
22.00 Х/ф “Рiздвянi дзвiночки” 

1+1 

07.00 “Життя вiдомих людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00 “Свiт навиворiт - 13. 
Еквадор” 
11.00, 03.20 “Свiт навиворiт” 
18.30 “Cвiтське життя. 2021” 
19.30, 04.50 “ТСН-Тиждень” 
21.00 “Новорiчний вечiр 
прем’єр з К. Осадчою 2021” 
23.10 Х/ф “Новорiчний 
корпоратив” s  

IНТЕР 

06.05 “М/ф” 
06.30 Х/ф “У джазi тiльки 
дiвчата” 
09.00 “Готуємо разом” 
10.00, 12.00, 12.50 “Iнше 
життя” 
13.35 “Кентервiльский 
привид” 1-4 сс. Заключна 
17.50 Х/ф “До зустрiчi з тобою” l  
20.00 “Подробицi” 
20.30 Х/ф “Вiй” s  
23.10 Х/ф “Край Свiту” (18+) 
ПремТєра 

ICTV 

05.45, 09.45 Громадянська 
оборона 
06.45, 07.45 Хто хоче стати 
мiльйонером? Iгрове шоу 
08.45 Анти-зомбi 
10.45 Х/ф “Пригоди Плуто 
Неша” s  
12.45 Факти. День 
13.00 Т/с “Пес” s  
18.45 Факти тижня 
20.55 Х/ф “Тихоокеанський 
рубiж” s  
23.40 Х/ф “Скайлайн-2” s  
01.45 Х/ф “Кавалерiя” s  
03.50 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00 “ВарТяти” l  
07.35, 09.35 “Kids time” 
07.40 Х/ф “Гербi: Шаленi 
перегони” 
09.40 Х/ф “Лускунчик i чотири 
королiвства” 
11.40 Х/ф “Чарлi та шоколадна 
фабрика” 
14.00 Х/ф “Земля тролiв: У 
пошуках золотого замку” 
16.00 Х/ф “Хронiки Нарнiї: 
Принц Каспiан” 
19.00 Х/ф “Гаррi Поттер i Дари 
Смертi. Частина 1” s  
22.00 Х/ф “Гаррi Поттер i Дари 
Смертi. Частина 2” s  
00.40 Х/ф “Нащадки 3” l  
02.45 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

05.50 Сьогоднi 
06.50, 05.25 Реальна мiстика 
08.25 Т/с “Iгри дiтей старшого 
вiку” l  
16.50 Х/ф “DZIDZIO Перший 
раз”12+ 
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
21.00 Х/ф “Де грошi?” 
23.20 Новорiчне шоу Братiв 
Шумахерiв 

01.30 Телемагазин 
02.00 Т/с “Обручка з бiрюзою” 

СТБ 

05.20 Т/с “Коли ми вдома” 
06.15 Т/с “Любов з ароматом 
кава” l  
10.10 “МастерШеф” l  
14.25 “СуперМама” l  
19.05 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
21.00 “Один за всiх” s  
22.10 “Таємницi ДНК” s  
23.35 “Україна має талант” 

НTН 

05.20 Х/ф “Садко” 
06.55 “Слово Предстоятеля” 
07.05 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
09.30 Т/с “Смерть у раю” s  
13.35 Х/ф “На Вас чекає 
громадянка Никанорова” 
15.15 Х/ф “Дiвчина без адреси” 
16.55 Х/ф “Дежа вю” 
19.00 Х/ф “Приходьте завтра” 
21.00 Х/ф “Раз на раз не 
випадає” 
22.30 Х/ф “Деяка 
справедливiсть” n  
00.30 Х/ф “Один шанс на 
двох” s  
02.35 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.35 М/ф “Братик ведмедик” 
10.10 М/ф “Братик ведмедик 2” 
11.30, 00.25, 03.10 Одного 
разу пiд Полтавою 
17.00 М/ф “У пошуках Дорi” 
18.45 М/ф “Панда Кунг-Фу” 
20.30 Х/ф “Джунiор” 
22.40 Х/ф “Американський 
пирiг” s  
02.40, 03.40 Танька i Володька 
04.50 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Ок, я тобi поясню 
07.45 Лайфхак українською 
08.00, 08.55 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.10 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.20 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 “Кiровоградщина: 
життя на уранi “ 
13.40 Д/ф “Печернi” 
14.35 Д/с “Дикi тварини” 
15.30 Х/ф “Рiздвянi дзвiночки” 
17.00 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 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування.Червона лiнiя 
19.45 “Створюй iз Суспiльним.
РозслiдуванняЧетверта влада 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Дебати.Чернiгiв 
21.00 За покликом с 
21.15 Дiагноз: вiльнi 
21.30 Обличчя 
22.00 Тиждень на Суспiльному 
(UA: ПЕРШИЙ) 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

09.00 “Фокус Європи” 
10.30, 12.00, 19.30 х/ф 
11.30 “Рецепт здоров’я” 
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” 
11.00 “Highlight по-вiнницькi” 

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

П'ЯТНИЦЯ СУБОТА НЕДІЛЯ   23 грудня      24 грудня        25 грудня      26 грудня



ПРЕССЛУЖБА
ЖК «BOGUN CITY»

²äåÿ ñòâîðåííÿ êîìïëåêñó 
«BOGUN» íàðîäèëàñÿ ç áàæàí-
íÿ äàòè â³ííè÷àíàì òà ãîñòÿì 
ì³ñòà ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè òà 
íàñîëîäæóâàòèñÿ êîìôîðòíèì 
æèòòÿì ç âèñîêèì ð³âíåì ñåðâ³ñó.

ßêèì â³í áóäå, ñó÷àñíèé 
ìóëüòèôóíêö³îíàëüíèé êîìï-
ëåêñ, ÿêèé ç'ÿâèòüñÿ â ñåðö³ 
Â³ííèö³, íà ì³ñö³ êîëèøíüîãî 
«Ï³âäåííîãî Áóãó»?

Ó 2025 ðîö³ íà íàáåðåæí³é «Ðî-
øåí» çàïðàöþº ñó÷àñíèé ìóëü-
òèôóíêö³îíàëüíèé æèòëîâèé 
êîìïëåêñ «BOGUN», àíàëîã³â 
ÿêîìó íåìàº â Óêðà¿í³. Òåïåð 
ó ì³ñòÿí ç’ÿâèòüñÿ ìîæëèâ³ñòü 
æèòè òà ïðàöþâàòè ó ñàìîìó ñåð-
ö³ Â³ííèö³, íà ïåðåòèí³ îñíîâíèõ 
òðàíñïîðòíèõ àðòåð³é ïðîñòî 
íà áåðåç³ ð³÷êè Ï³âäåííèé Áóã.

Íàéâèùà ó Â³ííèö³ áóä³âëÿ, 
ÿêó íåçàáàðîì çâåäóòü íà ì³ñö³ 
ãîòåëþ «Ï³âäåííèé Áóã», ñêëà-
äàòèìåòüñÿ ³ç ÷îòèðüîõ áàøò âè-
ñîòîþ 21, 17, 14 òà 10 ïîâåðõ³â. 
Êîæíà ìàòèìå îêðåìèé ï³ä'¿çä, 
ôîéº ³ ë³ôò, ÿêèé âåñòèìå 
äî òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíî¿ 
çîíè ³ ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó.

Ñïîðóäó íà íàáåðåæí³é íàçâà-
íî íà ÷åñòü ñòàðîäàâíüî¿ íàçâè 

íàøî¿ ð³÷êè «Áîã» òà ñëàâíîçâ³ñ-
íîãî â íàøèõ êðàÿõ ïîëêîâîäöÿ 
²âàíà Áîãóíà, — êàæóòü ïðåä-
ñòàâíèêè êîìïàí³¿ çàáóäîâíèêà.

Â êîìïëåêñ³ çíàõîäèòèìóòüñÿ 
àïàðòàìåíòè á³çíåñ-êëàñó, îô³ñ-
í³ ïðèì³ùåííÿ, òîðãîâ³ ïëîù³, 
à òàêîæ ï³äçåìíèé ïàðê³íã ³ ðîç-
âàæàëüí³ çàêëàäè. Íà ïåðøèõ 
ïîâåðõàõ áóä³âë³ ïëàíóþòü ðîç-
ì³ñòèòè ñóïåðìàðêåòè, áóò³êè, 
ðåñòîðàíè, ô³òíåñ ³ ñïà öåíòðè. 
Çâ³ñíî, íå îá³éäåòüñÿ «BOGUN» 
áåç ãîòåëþ. Â³í, ðàçîì ç îô³ñ-
íèìè ïðèì³ùåííÿìè, çíàõî-
äèòèìåòüñÿ â íàéâèù³é áàøò³ 
³ çàéìàòèìå ç 14 ïî 21 ïîâåðõ.

Ìóëüòèôóíêö³îíàëüíà áóä³âëÿ 
ïëàíóºòüñÿ ÿê «ì³ñòî â ì³ñò³», äå 
ö³êàâî áóäå ìåøêàòè ³ ïðàöþ-
âàòè ÿê ìåøêàíöÿì ðîçê³øíèõ 
àïàðòàìåíò³â, òàê ³ â³äâ³äóâà÷àì 
êîìïëåêñó.

Ôàñàä «BOGUNà» — ã³ãàíò-
ñüêå ñêëÿíå äçåðêàëî, â ÿêèé 
çàãëÿäàòèìóòü õìàðè ³ â³äáèâà-
òèìåòüñÿ âåëè÷ òèõîïëèííîãî 
Ï³âäåííîãî Áóãó. Ùàñëèâ³ âëàñ-
íèêè àïàðòàìåíò³â ìàòèìóòü çà-
ïàìîðî÷ëèâèé âèãëÿä íà ì³ñòî.

Öåíòðàëüíèì îáðàçîì êîìï-
ëåêñó «BOGUN CITY» º ëþäèíà ç 
¿¿ ïðàãíåííÿì äî êîìôîðòó â êîæ-
í³é äåòàë³. Çàáóäîâíèêè äëÿ öüîãî 

çîíóþòü ïðîñò³ð òà ñêëàäàþòü ³äå-
àëüíèé ïàçë äîñêîíàëîãî æèòòÿ òà 
óñï³øíîãî âåäåííÿ á³çíåñó.

ßêùî âè ìð³ÿëè ïðîêèäàòèñÿ 
ç âèäîì íà ð³÷êó, îäíàê õî÷åòå 
çàëèøàòèñÿ ó âèð³ ïîä³é, ëîêàö³ÿ 
êîìïëåêñó ïðèïàäå âàì äî äóø³. 
Äèçàéíåðñüê³ àïàðòàìåíòè ç ÷ó-
äîâèì âèãëÿäîì íà Ï³âäåííèé 
Áóã, ôîíòàí «Ðîøåí» ³ íà ì³ñòî 
áóäóòü ìàòè ôîðìàò êâàðòèðà-
ñòóä³ÿ (ïëîùà â³ä 28 êâ. ì òà â³ä 
75 êâ. ì) Ö³íè — â³ä 1500 ó. î. 
çà êâàäðàòíèé ìåòð. Íàðàç³ â³ä-
áóâàºòüñÿ àêòèâíå áðîíþâàííÿ 
æèòëîâèõ ïëîù. Âèã³äíà ³íâåñ-
òèö³ÿ íå ìàº êîíêóðåíò³â ó ðå-
ã³îí³. Ïîä³áíèé ð³âåíü ìîæóòü 
çàïðîïîíóâàòè õ³áà ùî ì³ñòà 
ì³ëüéîííèêè.

Ïåðøèé ïîâåðõ êîìïëåê-
ñó «BOGUN CITY» ìàòèìå 
åôåêòíå ëîáá³, äå âàñ ³ âàøèõ 
ãîñòåé çóñòð³÷àòèìóòü äîáðî-
çè÷ëèâ³ êîíñºðæ³. Ì³æ áàøòàìè 
êîìïëåêñó — çíàõîäèòèìåòüñÿ 
çàòèøíèé ïàò³î-äâ³ð, êàçêîâà 
îàçà ñåðåä ì³ñòà.

Äî ïîñëóã ìåøêàíö³â àïàð-
òàìåíò³â: ö³ëîäîáîâà âàðòà, â³-
äåîíàãëÿä, â'¿çä íà òåðèòîð³þ 
ïàðê³íãó çà íîìåðíèìè çíàêà-
ìè. Óñ³ºþ ñèñòåìîþ êåðóâàòè-
ìå óïðàâëÿþ÷à êîìïàí³ÿ. Â ¿¿ 

îáîâ'ÿçêè âõîäèòü: óòðèìàííÿ 
íåðóõîìîñò³, êë³í³íã, òåõí³÷íèé 
íàãëÿä, âåäåííÿ âàøî¿ äîêóìåí-
òàö³¿, ï³äá³ð îðåíäàð³â. Êîæíèé 
âëàñíèê àïàðòàìåíò³â áóäå çàðå-
ºñòðîâàíèé â ñèñòåì³ «Ðîçóìíèé 
áóäèíîê», ùî äîçâîëÿòèìå êåðó-
âàòè óñ³ìà ñåðâ³ñàìè êîìïëåêñó.

Ðàçîì ³ç ïî÷àòêîì ï³äãîòîâ-
÷èõ ðîá³ò íà áóä³âíèöòâ³, ìå-
íåäæåðè âæå ïî÷àëè íàäàâàòè 
êîíñóëüòàö³¿ ç ïðèâîäó êîìï-
ëåêñó «BOGUN CITY». Ï³ä ÷àñ 
çóñòð³÷³ ç ôàõ³âöÿìè âñ³ áàæàþ÷³ 
ïðèäáàòè àïàðòàìåíòè ÷è îðåí-

äóâàòè ïðèì³ùåííÿ, çìîæóòü ä³-
çíàòèñÿ äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ 
ïðî ðîçòàøóâàííÿ êîìïëåêñó 
òà ïëîùó ìàéáóòíüî¿ çàáóäîâè. 
Çì³ñò ³ ñóòü äîêóìåíò³â, à òàêîæ 
óìîâè óêëàäåííÿ äîãîâîð³â êó-
ï³âë³-ïðîäàæó òà ³íøèõ íîòàð³-
àëüíî ïîñâ³ä÷åíèõ äîêóìåíò³â, 
ùî ñòîñóþòüñÿ áóä³âíèöòâà.

Êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð ìóëü-
òèôóíêö³îíàëüíîãî êîìïëåê-
ñó "Bogun city" çíàõîäèòüñÿ çà 
àäðåñîþ ì.Â³ííèöÿ, âóë. Ïóø-
ê³íà, áóä.4. òåë. (098)080-5000, 
bogun.vn.ua

«BOGUN CITY» у Вінниці — мультифункціональний 
комплекс, аналогів якому немає в Україні
БЛОГ

20
RIA, Ñåðåäà, 
15 ãðóäíÿ 2021

ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТЕТЯНА ЧИСТЯКОВА, ХОРЕОГРАФ

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

502965
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ТЕАТР
ТЕАТР САДОВСЬКОГО
(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07, 67-26-54)
Бал негідників
Комедія. 15.12, поч. о 19.00

За двома зайцями 
Комедія. 16.12, поч. о 18.30

Красуня та Чудовисько
Казка-мюзикл для дітей. 
16.12, поч. об 11.00; 17.12, поч. о 10.00 та 13.00;
18.12, поч. о 12.00; 19.12, поч. о 12.00 та 15.00

Занадто одружений таксист 
Комедія для дорослих. 17.12, поч. о 18.30

Ромео і Джульєтта 
Драма. 18.12, поч. о 18.30

Аліса в Країні чудес
Музично-фантастична подорож. 21.12, поч. об 11.00

ШvЛ 
Мала сцена. Сцени з сімейного життя
21.12, поч. о 19.00

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

Святковий ранок - «Я святому Миколаю 
гостинно двері відчиняю» 
Вистава - «Лисичка сестричка і Вовк-
Панібрат»
16.12-18.12, поч. об 11.00 та 13.00

Святковий ранок - «Я святому Миколаю 
гостинно двері відчиняю» 
Вистава - «Кому потрібен Сніговик»
19.12, поч. об 11.00 та 13.00

Святковий ранок - «Острів казок»
Вистава - «Гусеня»
20.12-22.12, та 27.12, поч. об 11.00 та 13.00

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 

Комедія «Ніч перед Різдвом» 19 січня
Cправжня феєрія казкового Різдва з його не-
ймовірними дивами чекає Вінницю 19 січня о 
20.00 у Будинку офіцерів під час єдиного пока-
зу наймасштабнішої постановки усіма улюбле-
ної повісті Гоголя «Ніч перед Різдвом» знаме-
нитого Чернігівського академічного театру ім. 
Т. Шевченка. На сцені буде понад 30 артистів, 
яскравий вертеп, шикарні костюми, іскро-
метний гумор, сучасна етно-музика, колядки і 
вражаючі танцювальні постановки з трюками! У 
виставі блискуче переплетуться давні легенди і 
веселі пригоди, реальне й уявне, фантастичне й 
комічне, фольклор і магія. Сповнена дивовиж-
ної енергетики, сміху та казкових див, ця виста-
ва подарує задоволення всім глядачам! Квитки 
– від 190 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у 
касах театру, «Магігранду», «Універмагу», «Мобі 
Дік», магазинах «Rock-n-Roll» (ТРЦ «Квартал») 
і «Aladdin» (у ТЦ «Plaza Park» і ТЦ «Barbara»), 
Будинку офіцерів, філармонії. Безкоштовна до-
ставка квитків: (098)101-00-63, (093)101 00 63.
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«Frank Sinatra. Вечір різдвяних хітів» 20 
грудня
У понеділок, 20 грудня, о 20.00 у театрі ім. 
Садовського пройде один із найкрасивіших 
святкових концертів «Frank Sinatra. Вечір різдвяних 
хітів»! Глядачі поринуть у чарівну подорож по 
Америці 50-60-х років ХХ століття. «Jingle bells», «Let 
it snow», «My way» і багато інших легендарних хітів 
виконають одні з найкращих джазменів України: 
Павло Ільницький, Денніс Аду, Микола Кістеньов, 
Олег Марков та Олександр Малишев. 
Квитки - від 240 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у 
касах театру, «Магігранду», «Універмагу», «Мобі Дік», 
магазинах «Rock-n-Roll» (ТРЦ «Квартал») і «Aladdin» 
(у ТЦ «Plaza Park» і ТЦ «Barbara»), Будинку офіцерів, 
філармонії. Безкоштовна доставка квитків: (098)101-
00-63, (093)101 00 63. 

1 січня 
«ТеСАМеШоу» у 
Вінниці!
Вінницька традиція – 1 
січня ходити на концерт 
«Вар’яти-шоу» - цьогоріч 
буде з новинкою. Адже 
«Вар’яти» тепер виступа-

ють під новим брендом «ТеСамеШоу». Це означає, 
що буде те саме веселе, яскраве і життєве шоу 
україномовного гумору, але з новими сюрпризами! 
Акторський склад – без змін! Масштаби позитиву, 
посмішок і щастя, які всі отримають на концерті 1 
січня о 20.00 у Будинку офіцерів, будуть рекорд-
ними! Квитки - від 250 грн. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, «Магігран-
ду», «Універмагу». Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101-00-63.

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

зачаровує феноменальною чистотою, щирістю та 
потужною енергетикою, ви почуєте рідкісні коляди і 
щедрівки з усіх куточків України. Вас чекає яскраве 
Різдвяне свято, містерія звуків та образів, особлива 
атмосфера і незбутній вечір! Квитки – від 200 грн. 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах Будинку офіце-
рів, театру, «Магігранду», «Універмагу», магазину 
«Rock-n-Roll» у ТРЦ «Квартал». Безкоштовна до-
ставка квитків: (098)101-00-63, (093)101 00 63. 

«Піккардійська Терція» 25 грудня
Їх можна слухати вічно! На Католицьке Різдво 
легендарна «Піккардійська Терція» подарує Вінниці 
«Сад ангельських пісень»! У суботу, 25 грудня, о 
20.00 у театрі ім. Садовського нас чекає осо-
блива концертна програма, яка об'єднає в собі 
все найкраще, що знаменита вокальна формація 
створила за 29 років: «Пустельник», «Старень-
кий трамвай», «Берег ріки», «Шаляла» і багато 
сюрпризів, від яких ваше серце наповниться 
особливим теплом і радістю. Квитки - від 290 грн 
. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах «Магігранду», 
«Універмагу», «Мобі Дік», магазинах «Rock-n-Roll» 
(ТРЦ «Квартал») і «Aladdin» (у ТЦ «Plaza Park» і ТЦ 
«Barbara»), Будинку офіцерів, театру, філармонії. 
Безкоштовна доставка квитків: (098)101-00-63, 
(093)101 00 63.

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

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

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

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

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 

Мисливці на привидів: 
З того світу
Комедія. 15.12, поч. о 14.40
З 16.12 довідка за тел. (096)0035050

Енканто: Світ магії
Анімація. 15.12, поч. о 10.00, 12.20
З 16.12 довідка за тел. (096)0035050

Дім Гуччі
Драма. 15.12, поч. о 9.10, 14.40, 20.10, 20.40, 21.50
З 16.12 довідка за тел. (096)0035050

Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті
Екшн. 5.12, поч. о 12.20, 16.20, 17.50, 19.30, 
21.50, 23.20
З 16.12 довідка за тел. (096)0035050

Людина-павук: Додому шляху нема
Екшн
15.12, поч. о 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 14.40, 
16.00, 17.00, 17.40, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00
З 16.12 довідка за тел. (096)0035050

Вестсайдська історія
Драма. 15.12, поч. о 10.00, 13.10, 18.40
З 16.12 довідка за тел. (096)0035050

Хід короля
Драма. 15.12, поч. о 18.30
З 16.12 довідка за тел. (096)0035050

Смак голоду
Драма. 15.12, поч. о 10.10
З 16.12 довідка за тел. (096)0035050

Як живий
Фантастика. 15.12, поч. о 12.30, 17.20, 23.50
З 16.12 довідка за тел. (096)0035050

Чорна скринька
Трилер. 15.12, поч. об 11.30, 23.00
З 16.12 довідка за тел. (096)0035050

Мій коханий ворог
Комедія. 15.12, поч. о 9.20, 14.10, 16.20, 20.50
З 16.12 довідка за тел. (096)0035050

РОДИНА
(Вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)
Пінгвінчик Пороро. Світ Динозаврів
Анімація. 16.12-22.12, поч. о 10.00, 11.40, 13.20

В.О.Святого Миколая
Комедія. 16.12-22.12, поч. о 15.00

Людина-павук. Додому шляху нема
Екшн. 16.12-22.12, поч. о 19.00

Спенсер. Таємниця принцеси Діани
Драма. 15.12-22.12, поч. о 17.30

Енканто. Світ магії
Анімація. 15.12, поч. об 11.40, 15.30

Родина Адамсів 2
Анімація. 15.12, поч. о 10.00, 13.40

Оселя зла. Вітаємо в Раккун-Сіті
Екшн. 15.12, поч. о 19.40

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

КІНО

Виставка-ярмарок
«Душею створена краса»
16 та 17 грудня у Вінниці відбудеться щорічна ви-
ставка-ярмарок «Душею створена краса».
Вінничани зможуть придбати хендмейд вироби від 
майстрів та майстринь з інвалідністю.
Організатори заходу – Центр реабілітації «Гармонія» 

імені Раїси Панасюк, громадська організація молоді з 
обмеженими фізичними можливостями «Гармонія» та 
інклюзивно-соціальний ресторан «Коцюбинський 220».
Відвідати захід можна буде з 10.00 до 18.00. Офі-
ційне відкриття виставки відбудеться 16 грудня о 
12.00. Виставка буде проходити в громадському 
просторі інклюзивно-соціального ресторану «Ко-
цюбинський 220» (проспект Коцюбинського, 53).

ВИСТАВКИ
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ÍÎÂÈÍÈ

íÿ. Àëå ö³º¿ åëåêòðîåíåðã³¿ íàì 
âèñòà÷àº ëèøå äëÿ ÷àñòêîâîãî 
çàì³ùåííÿ òðàäèö³éíîãî ñïîæè-
âàííÿ, — êàæå Â’ÿ÷åñëàâ Êîìàð ³ 
íàãîëîøóº, ùî ñîíÿ÷í³ òà â³òðîâ³ 
ñòàíö³¿ — íåñòàá³ëüí³. 

— Ó ñîíÿ÷íèé äåíü, 9 âå-
ðåñíÿ, ÑÅÑ çãåíåðóâàëà 19 òè-
ñÿ÷ 270 âàò³â. Ó õìàðíèé äåíü, 
7 ãðóäíÿ — ò³ëüêè 611 âàò³â. 
Íàéá³ëüøå åëåêòðîåíåðã³¿ áóëî 
çãåíåðîâàíî ì³æ 12.00 ³ 13.00. 
À òàê³ ïîêàçíèêè íå â³äïîâ³äàþòü 
ãðàô³êó ñïîæèâàííÿ ïåðåñ³÷íîãî 
ñïîæèâà÷à: çðàíêó ³ ââå÷åð³ ó íàñ 
íàéá³ëüøå ñïîæèâàííÿ, âäåíü — 
ì³í³ìàëüíå, — ðîçêàçóº çàâ³äóâà÷ 
êàôåäðè åëåêòðè÷íèõ ñèñòåì.

Íåâ³äïîâ³äí³ñòü ãðàô³ê³â ãåíåðàö³¿ 
òà ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ ÷àñò-
êîâî âèð³øóºòüñÿ ÷åðåç óñòàíîâêó 
àêóìóëÿòîð³â. Îäíàê öå äîäàòêî-
â³ âèòðàòè. Òîìó íàâ³òü çà óìîâè 
çäåøåâëåííÿ ñîíÿ÷íèõ ïàíåëåé, 
ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷èòè ñåáå åëåê-
òðîåíåðã³ºþ â³ä ñîíöÿ íåìîæëèâî. 

Ïðèíàéìí³, ïîêè ùî.

ВОЛОДИМИР БАБКОВ, 
RIA, (098)2671548

Ó Ì³íåêîíîì³êè ñïðîãíîçóâà-
ëè, ùî ó 2022 ðîö³ îäíà ê³ëîâàò-
ãîäèíà êîøòóâàòèìå ï³ä 2 ãðèâí³.

Âîäíî÷àñ íåâåëèê³ ñîíÿ÷í³ 
åëåêòðîñòàíö³¿ äëÿ ïîáóòîâîãî 
ñïîæèâàííÿ êîøòóþòü â³ä 34 òè-
ñÿ÷ äî ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü. Âè-
ðîáíèêè ãàðàíòóþòü, ùî ëþäÿì 
ö³ëêîì âèñòà÷èòü çãåíåðîâàíî¿ 

åëåêòðèêè. ×è òàê º íàñïðàâä³?
Çâåðíóëèñÿ çà ðîç’ÿñíåííÿìè 

äî ïðîôåñîðà, çàâ³äóâà÷à êàôåäðè 
åëåêòðè÷íèõ ñòàíö³é òà ñèñòåì 
â³äíîâëþâàëüíèõ äæåðåë åíåðã³¿ 
ÂÍÒÓ Â’ÿ÷åñëàâà Êîìàðà.

Íà äàõó óí³âåðñèòåòó çìîíòî-
âàí³ ñîíÿ÷í³ ïàíåë³. 

— Ìè ìàºìî ³íâåðòîð äëÿ çì³-
íè ïîëÿðíîñò³ ñòðóìó, òîæ âèêî-
ðèñòîâóºìî âèðîáëåíó åëåêòðî-
åíåðã³þ äëÿ âëàñíîãî ñïîæèâàí-

ЧИ МОЖУТЬ СОНЯЧНІ ПАНЕЛІ 
ЗАМІНИТИ «ТРАДИЦІЙНЕ» СВІТЛО
Альтернатива?  Комуналка дорожчає. 
Електрика, за прогнозом урядовців, 
зросте в ціні на 17,5% вже в наступному 
році. Натомість вартість сонячних 
електростанцій з роками зменшується. 
То може варто один раз витратитись 
на домашню СЕС, щоб потім роками не 
споживати електрику в монополіста?

У 2022 році на лікарнях Вінниці 
почнуть будувати сонячні елек-
тростанції. У рамках першого 
етапу заплановано будівництво 
п’яти СЕС. Загальний кошторис 
проектів на рівні 4,8 млн грн.
Другий етап програми — у 2023-
2024 роках — передбачає відбір 
п’яти комунальних підприємств, 
на приміщеннях яких також вста-
новлять сонячні електростанції. 

Мета проекту — мінімум 15% 
електроенергії в споживанні цих 
КП мають давати сонячні панелі.
А третій етап — у 2024-2026 ро-
ках — передбачає влаштування 
систем накопичення енергії для 
збільшення обсягу заміщення 
електроенергії, виробленої на 
СЕС, які були влаштовані на пер-
шому та другому етапі реалізації 
Програми.

Дахи лікарень «засадять» панелями

Сонячні панелі на даху ВНТУ. Електроенергії, яку вони 
виробляють, вистачає лише для часткового заміщення 
традиційного споживання
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СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 15 – 21 ГРУДНЯ

ОВЕН 
Цього тижня почекайте з 
остаточним рішенням у ваших 
стосунках, тому що ви можете 
зробити не найкращий вибір. 
П'ятниця – прекрасний день 
для побачення, влаштуйте 
вечерю для двох при свічках.

ТЕЛЕЦЬ 
Зірки нагадують: кохана 
людина поруч із вами готова 
підтримати вас будь-якої 
хвилини. Якщо не на неї, то 
на кого вам ще спертися у 
складній ситуації?

БЛИЗНЮКИ 
Кохання подарує вам крила, 
принесе радість та натхнення. 
Ваш обранець ніби читає 
ваші думки та вгадує бажан-
ня. Але насправді він просто 
хоче того ж.

РАК 
Образи, сварки та розбіж-
ності залишилися позаду, це 
додасть вам сили та заряду 
оптимізму, тиждень багато-
обіцяючий в особистому 
плані.

ЛЕВ 
Тиждень загрожує конфлік-
том. Намагайтеся позбутися 
непорозумінь, пов'язаних із 
плітками. Тоді на вас чекає 
новий виток у стосунках. 
Проведіть разом вихідні.

ДІВА 
Вам необхідно задуматися, 
наскільки далеко зайшли 
ваші стосунки, і чи потрібні 
вони вам. Якщо образ коханої 
людини викликає душевний 
трепет і легкість, ви не поми-
лилися у своєму виборі. 

ТЕРЕЗИ 
Цей тиждень дозволить по-
іншому подивитись на ваші 
стосунки з коханою люди-
ною. Або ж зрозуміти, що 
вам потрібен хтось інший.

СКОРПІОН 
Кохана людина гідно оцінить 
вашу любов та турботу. У 
п'ятницю обніміть її, і скажіть 
те, що відчуваєте: вона най-
краща на білому світі. Це до-
зволить продовжити ідилію 
між вами.

СТРІЛЕЦЬ 
Ви можете кардинально 
змінити свої стосунки, 
важлива розмова дозволить 
по-новому побачити та зро-
зуміти одне одного. Суботу 
краще провести на самоті.

КОЗЕРІГ 
Кохана людина, якою б гар-
ною вона не була, навряд чи 
зможе задовольнити всі ваші 
бажання. Подивіться на себе 
збоку, чи не надто багато ви-
магаєте від неї?

ВОДОЛІЙ 
Можливі деякі ускладнення 
у стосунках з коханою люди-
ною, не виключено, що вона 
захопиться кимось іншим. 
Субота може принести нове 
приємне знайомство.

РИБИ 
На жаль, та людина, яку ви на-
стільки жваво малюєте у своїй 
уяві, разюче відрізняється від 
тої, яку ви так часто бачите 
поруч. Однак чи існує взагалі у 
світі ваш ідеальний герой?

Â²Í ² ÂÎÍÀ

НАТАЛІЯ ТЕРНОВА, 
ПСИХОЛОГ

— Секс може бути 
різним: швидким, 
повільним, при-
страсним, ніжним, 

чуттєвим, глибоким, поверхне-
вим, веселим. Попри розмаїття 
в сексуальному житті, залиша-
ються факти, які засвідчують 

користь сексу для нашого ор-
ганізму.
Секс — як ягідка на торті. Біль-
шість з нас не погодиться добро-
вільно відмовитися від нього. 
Секс робить наше життя більш 
приємним та здоровим з бага-
тьох причин.
Але чи можна сказати, що утри-
мання від сексу — це обов'язково 
нездорово? Хороша новина 

в тому, що ви не помрете від 
утримання. Але кохатися регу-
лярно все ж корисно.
Зниження рівня стресу та три-
вожності, хороший та якісний 
сон, підвищення самооцінки 
тощо — те, що можна отримати 
завдяки сексуальним контак-
там та насолоді. Цікавим та ко-
рисним є те, що після оргазму 
виділяються ендорфіни, які ще 

іменують «гормонами щастя» 
та дофамін, який викликає від-
чуття радості й ейфорії. Важ-
ливо пам'ятати головне прави-
ло безпечного сексу — він має 
відбуватися за добровільною й 
усвідомленою згодою партнерів 
та бути захищеним. Регулярний 
секс з коханою людиною — це і 
щастя, і здоров’я. Кохайтеся й 
будьте здорові.

Коментар експерта

ЄВА ТОПЛЕСС

Óòðèìàííÿ â³ä ñåêñó ó æ³-
íîê — íå òàêå âæå ð³äê³ñíå ÿâè-
ùå. ²ñíóº äâ³ ïîøèðåí³ äóìêè 
íà öþ òåìó. Îäíà ãîâîðèòü, ùî 
³íòèìí³ ñòîñóíêè æ³íö³ ïðîñòî 
íåîáõ³äí³. ²íøà — ùî îñîáëèâó 
ðîëü â æèòò³ æ³íêè âîíè íå ãðà-
þòü. Äå æ òóò ïðàâäà?

Ïåðø çà âñå, öå ïîâ'ÿçàíî 
ç³ ñòàòåâèì òåìïåðàìåíòîì. 
Æ³íêè ç ñèëüíîþ ñòàòåâîþ 
êîíñòèòóö³ºþ íå çäàòí³ äîâãî 
îáõîäèòèñü áåç ñåêñó.

Á³ëüø³ñòü äàì âîëîä³º ñåðåä-
í³ì òåìïåðàìåíòîì — ¿ì äî-
ñòàòíüî çàéìàòèñÿ êîõàííÿì 
2–3 ðàçè â òèæäåíü. Ïðè öüîìó 
âîíè âèáèðàþòü â ïàðòíåðè äà-
ëåêî íå êîæíîãî çóñòð³÷íîãî, ¿ì 
ïîòð³áíî êîìôîðòíà îáñòàíîâ-
êà, ïîïåðåäí³ ëàñêè ³ òàêå ³íøå. 
ßêùî ÷îëîâ³ê íå â³äïîâ³äàº ¿õ-
í³ì ïîòðåáàì (â³í íå ïîäîáà-
ºòüñÿ çîâí³, íåîõàéíèé, çàíàä-
òî ãðóáî ïîâîäèòüñÿ), òî âîíè 
ìîæóòü â³äìîâèòèñÿ â³ä ³íòèìó.

Æ³íêè ç³ ñëàáêèì ñòàòåâèì 
òåìïåðàìåíòîì (¿õ 10% â³ä 
âñ³º¿ æ³íî÷î¿ ïîëîâèíè çåìíî¿ 
êóë³) íå íàäàþòü ñåêñó âåëèêî-
ãî çíà÷åííÿ. Êóäè á³ëüøå çà-
äîâîëåííÿ âîíè îòðèìóþòü â³ä 
äóøåâíî¿ áëèçüêîñò³ ç ïàðòíå-
ðîì. ßêùî âîíè íå çíàõîäÿòü 
òàêîãî ÷îëîâ³êà, òî ìîæóòü 
âçàãàë³ íå çàéìàòèñÿ ñåêñîì ³ 
ïåðåíîñÿòü öå ñïîê³éíî.

Ó äîñë³äæåíí³ çà ó÷àñòþ 
17 744 ëþäåé ó ÑØÀ 15,2% ÷î-
ëîâ³ê³â ³ 26,7% æ³íîê ïîâ³äî-
ìèëè, ùî íå çàéìàëèñÿ ñåêñîì 
îñòàíí³é ð³ê, â òîé ÷àñ, ÿê 8,7% 
÷îëîâ³ê³â ³ 17,5% æ³íîê ïîâ³-
äîìèëè, ùî íå çàéìàëèñÿ ñåê-
ñîì âïðîäîâæ ï’ÿòè ðîê³â àáî 
á³ëüøå. ² çíàºòå ùî? ¯õ ð³âåíü 
ùàñòÿ í³÷èì íå â³äð³çíÿâñÿ â³ä 
ð³âíÿ ùàñòÿ ¿õ á³ëüø àêòèâíèõ 
îïîíåíò³â.

Ïðîòèâíèêè ñòàòåâî¿ ñòðè-

ìàíîñò³ ñòâåðäæóþòü, ùî íåçà-
ëåæíî â³ä òåìïåðàìåíòó âîíà 
øê³äëèâà äëÿ âñ³õ áåç âèíÿòêó 
ïðåäñòàâíèöü æ³íî÷î¿ ñòàò³.

Ôàõ³âö³ ç àìåðèêàíñüêî¿ êë³-
í³êè Ìåéî åêñïåðèìåíòàëüíèì 
øëÿõîì ç'ÿñóâàëè, ùî æ³íêè, 
ó ÿêèõ äîâãî íå áóëî ³íòèìíèõ 
ñòîñóíê³â, ïîãàíî ñïðàâëÿþòüñÿ 
ç³ ñòðåñàìè. Ïðè÷èíó öüîãî â÷å-
í³ âáà÷àþòü ó òîìó, ùî ï³ä ÷àñ 
ñåêñó âèðîáëÿþòüñÿ ãîðìîíè 
ãàðíîãî íàñòðîþ — åíäîðô³íè. 
Êð³ì öüîãî, ó æ³íîê, ÿê³ ïåðå-
æèâàëè ñòàòåâó ñòðèìàí³ñòü, 
çíèæóâàâñÿ ³ìóí³òåò.

Ñïðàâà â òîìó, çàÿâèëè àâòî-
ðè äîñë³äæåííÿ, ùî ñåêñ ñïðèÿº 
âèðîáëåííþ ñòåðî¿äíîãî ãîðìî-
íó, íåîáõ³äíîãî äëÿ çì³öíåííÿ 
³ìóííî¿ ñèñòåìè. Òàêèì ÷èíîì 
çà â³äñóòíîñò³ ñòàòåâîãî æèòòÿ 
çðîñòàº ðèçèê äåÿêèõ çàõâîðþ-
âàíü, íàïðèêëàä, ³íôåêö³é ñå÷î-
âèâ³äíèõ øëÿõ³â. Àëå íàéãîëî-
âí³øå — â îðãàí³çì³ âèíèêàº 
ãîðìîíàëüíèé äèñáàëàíñ, ùî 
âåäå äî ïîðóøåííÿ îáì³ííèõ 
ïðîöåñ³â.

Æ³íêà ïî÷èíàº ñòðàæäàòè ì³-
ãðåííþ, ìîæå ïîãëàäøàòè, ó íå¿ 
âàæ÷å ïðîõîäÿòü ñèíäðîì ÏÌÑ 
³ ì³ñÿ÷í³, ïîðóøóºòüñÿ ðîáî-
òà ùèòîâèäíî¿ çàëîçè, ìîæóòü 
âèíèêíóòè ã³íåêîëîã³÷í³ çàõâî-
ðþâàííÿ.

Ùî â³äáóâàºòüñÿ, êîëè âè ïå-
ðåñòàºòå êîõàòèñÿ?

1. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 
СТРЕСУ

Ìîæëèâî, ñåêñ — îñòàííº, 
ïðî ùî âè äóìàºòå, êîëè âè 
â ñòðåñ³. Ïðîòå ñàìå â³í ìîæå 
çíèçèòè ð³âåíü ñòðåñó. Ðåãóëÿð-
íèé ñåêñ çíèæóº ê³ëüê³ñòü ãîð-
ìîí³â, ùî âèä³ëÿþòüñÿ âàøèì 
îðãàí³çìîì ó â³äïîâ³äü íà ñòðåñ, 
³ ï³äâèùóº âèðîáëåííÿ ñåðî-
òîí³íó, ãîðìîíó ùàñòÿ. Â³ä-
ïîâ³äíî â³äñóòí³ñòü áëèçüêîñò³ 
ï³äâèùóº ð³âåíü ñòðåñó.

НА ПАУЗІ. СПИ СОБІ САМА?
Без сексу  Регулярний секс приносить 
користь здоров’ю, а його відсутність — 
реальну шкоду. Дізнайтеся думку фахівців 
про те, що може статися з жіночим 
організмом за відсутності інтимної 
близькості

2. ПРОБЛЕМИ З СЕРЦЕМ
Äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî 

ëþäè, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ñåêñîì 
îäèí ðàç íà ì³ñÿöü àáî ð³äøå, 
ñòðàæäàþòü ñåðöåâèìè çàõâîðþ-
âàííÿìè ÷àñò³øå, í³æ ò³, õòî çà-
éìàºòüñÿ ñåêñîì äâà ðàçè íà òèæ-
äåíü àáî áëèçüêî òîãî. ×àñòêîâî 
ïðè÷èíà ìîæå ïîëÿãàòè â òîìó, 
ùî âè á³ëüø àêòèâí³ ô³çè÷íî ³ 
ìåíøå ñõèëüí³ äî òðèâîãè àáî 
äåïðåñ³¿. Àëå ìîæëèâî ³ íàâïàêè: 
÷èì á³ëüøå âè çàéìàºòåñÿ ñåê-
ñîì, òèì çäîðîâ³øå âè ñòàºòå 
ô³çè÷íî ³ ïñèõ³÷íî.

3. ОСЛАБЛЕННЯ ІМУНІТЕТУ
Ùîòèæíåâèé ñåêñ çì³öíþº 

³ìóííó ñèñòåìó, à éîãî â³äñóò-
í³ñòü — çíèæóº. Äîñë³äæåííÿ ïî-
êàçóþòü, ùî ó ëþäåé, ÿê³ âåäóòü 
ðåãóëÿðíå ñòàòåâå æèòòÿ, ³ìóí³òåò 
âèùå íà 33%.

4. ЗНИЖЕННЯ ЛІБІДО
Ó â³äïîâ³äü íà òðèâàëó â³äñóò-

í³ñòü ñåêñó îðãàí³çì çíèæóº âè-
ðîáëåííÿ ñòàòåâèõ ãîðìîí³â. Öå 
îçíà÷àº, ùî ñåêñóàëüíå áàæàííÿ 
áóäå çàòóõàòè ³ âè âñå ð³äøå áóäå-
òå â³ä÷óâàòè çáóäæåííÿ. Ó ÷îëîâ³-
ê³â ìîæóòü ç’ÿâëÿòèñÿ ïðîáëåìè 
ç åðåêö³ºþ, æ³íêàì áóäå ñêëàäíî 
äîñÿãòè îðãàçìó.

5. ВІДЧУЖЕННЯ МІЖ 
ПАРТНЕРАМИ

Ïåðåðâà â ñåêñóàëüíîìó æèòò³ 
ìîæå íå ò³ëüêè çíèçèòè ë³á³äî, 
à é ïðèçâåñòè äî îõîëîäæåííÿ 
ïî÷óòò³â. Áåç ñåêñó âè ìîæåòå 
âòðàòèòè ÷àñòèíó çàäîâîëåííÿ 
â³ä ñòîñóíê³â, ïî÷àòè ñóìí³âàòèñÿ 
â ïàðòíåðîâ³ ³ çíàõîäèòè ³íøèõ 
ëþäåé á³ëüø ïðèâàáëèâèìè.

6. РИЗИК ГІНЕКОЛОГІЧНИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ

Ó æ³íîê, ó ÿêèõ äîâãî íå áóëî 
ñåêñó, ñëàáøàþòü ñò³íêè ï³õâè 
³ ï³äâèùóºòüñÿ ðèçèê ðîçâèòêó 
ã³íåêîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü. Öå 
ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî íàñë³äêîì 
òðèâàëîãî óòðèìàííÿ ìîæå áóòè 
çàñò³é êðîâ³ â îáëàñò³ ìàëîãî òàçó, 
ùî çàãðîæóº ðîçâèòêîì òàêèõ çà-
õâîðþâàíü, ÿê àäíåêñèòè ³ ìàñ-
òîïàò³ÿ.

7. ПОГІРШЕННЯ ПАМ’ЯТІ
Â÷åí³ ä³éøëè âèñíîâêó, ùî 

ðåãóëÿðíèé ñåêñ ïîâ’ÿçàíèé ç 
ïîë³ïøåííÿì ïàì’ÿò³, îñîáëè-
âî ÿêùî âè æ³íêà ³ âàì á³ëüøå 
í³æ 50 ðîê³â. Äîðîñë³ æ³íêè, ÿê³ 
ðåãóëÿðíî çàéìàþòüñÿ ñåêñîì, 
íàáàãàòî ð³äøå ñòðàæäàþòü çà-
áóäüêóâàò³ñòþ, í³æ ò³, õòî ïîñòà-
âèâ ñåêñ íà ïàóçó.
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***
Учителька:
– Петрику, скажи чесно. Тобі хто 
робив домашнє завдання? 
– Ольго Іванівно, чесно не знаю!.. Я 
вже спав!!

***
– Уявляєш, куме, я вчора довів 
жінку до оргазму лише одним своїм 
голосом!
– Куме, ти що… туди кричав?!

***
Черга до гінеколога. Підбігає 
жіночка:
– Мені тільки запитати! 
Тітка з черги:
– І що? А нам тільки показати!

***
– Іване Петровичу, допоможіть! Бабі 
Гані погано! А ви доктор все-таки!
– Так, але я доктор археології!
– Ну та й бабі Гані вже давно не 18…

***
– Чого так хвилюєшся?
– Дружина пішла без парасолі, а 
надворі – дощ!
– То що, вона в якомусь магазині не 
заховається?
– Саме цього я й боюсь!

***
Кожен раз, виходячи з перукарні, 
мені не дає спокою одне і те ж 
питання: а навіщо мене питали, як я 
хочу постригтися?

***
Чоловік в аптеці:
– Перепрошую, а жіноча віагра є?
– Ювелірна крамниця – через 
дорогу!

***
– Бабцю, я вас оглянув, ви здорові. 
Поясніть ще раз, що вас турбує?
– Йой, дохторе, та задихаюся я!
– А коли?
– Коли маршрутку догнати не можу!

***
– Тату, у мене колесо спустило.
– Доню, в тебе ж чоловік є!
– Він не відповідає.
– А запасного нема?
– Є, але він теж не відповідає…

***
Скоро пологи. Моторошно. 
Спина від поту мокра. Руки 
трясуться. Ноги як ватні. 

А дружина сидить спокійно, 
в телефоні грає…

***
Лише в фільмах можна зірвати 
дорогу білизну з жінки в пориві 
пристрасті. А в житті як так зробиш, 
то поїдеш в лікарню з переломами!

***
Сімейна пара в ресторані. Офіціант:
– Що будете?
Чоловік:
– Щось морське, екзотичне.
– Як щодо каракатиці?
– А вона хай сама замовляє!

***
– Кохана, чому ти тепер не 
телефонуєш? Не кажеш, що любиш? 
– Піст... Не п'ю.

***
– Алло... Юра?!
– Хто це?
– Це Оля, я права отримала.
– Ми ж розлучилися, навіщо ти мені 
це розповідаєш?
– Просто акуратніше переходь 
дорогу.

***
Єгипет кричав:
— Чекаю біля пірамід!
Париж кричав:
— Приїжджай фотографуватися!
А зарплата сказала:
— Йди за хлібом, фантазерка!

***
Хочеш удвічі більше грошей? 
Поклади їх перед дзеркалом.

***
— Я, звичайно, можу погодитися з 
вами, але тоді ми обидва будемо 
неправі.

***
— Допоможи мені, Господи! Їсти 
нічого, жити нема на що, ні гривні 
у кишені …
Голос з неба:
— Не бреши, Ізю!
— Так шо тепер, долари міняти, чи 
що?!

***
У ліфті, на останньому поверсі:
— Вниз?
— Ні, що ви, вбік!

***
— Синку, як іспити?
— Подорожчали, тату.
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

Наталі, 25 років
Люблю готувати, люблю своїх близьких. 
Розвиваюсь у фотографії. Надихаюсь від 
людей, які мене підтримують. Обожнюю 
Скандинавію, подорожую туди вже 
5 років поспіль. Навчилась риболовлі. Мої 
захоплення — це походи в гори та лижний 
спорт. І ще зберігати на фото найкращі 
моменти — це безцінно!)

ФОТОСТУДІЯ 
«INDIGO»

• Творчі фотосесії
• Випускні альбоми
• Термінове фото 

на документи

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

ОВЕН 
Цього тижня ви будете 
схильні до творчого підходу 
під час вирішення будь-якої 
проблеми.  Друзі чи кохана 
людина можуть ненароком у 
чомусь підвести вас.
 
ТЕЛЕЦЬ 
Намагайтеся бути м'якшими 
і гнучкими, а рішучість і 
жорсткість залиште для 
інших часів. Невдачі в будь-
яких починаннях свідчать 
про те, що від цих проектів 
краще відмовитись, напо-
лягати немає сенсу.

БЛИЗНЮКИ 
Цей тиждень - вдалий час 
для рішучих дій. На вас че-
кають романтичні побачен-
ня, цікаві зустрічі та поїздки. 
Ваші бажання здійсняться. 
Шукайте в усьому позитив.

РАК 
Ви можете досягти багато 
чого у професійній сфері. У 
п'ятницю з'явиться можли-
вість позбавитись про-
блем за допомогою нової 
інформації.

ЛЕВ 
Перша половина тижня 
пройде у спокійній об-
становці, що дозволить 
завершити хоча б ті справи, 
які не терплять зволікання. 
Потім події почнуть набира-
ти швидкість і вимагатимуть 
напруження сил.  

ДІВА 
Настав час ретельно про-
аналізувати свої дії і зробити 
відповідні висновки. Вам 
нарешті вдасться поєднати 
виконання ваших духовних 
та матеріальних бажань. 

ТЕРЕЗИ 
Цього тижня бажано дотри-
муватись певної послідов-
ності у справах. У неділю не 
відмовляйтеся від запро-
шення на вечірку, вам давно 
настав час розслабитися.

СКОРПІОН 
На цьому тижні дуже багато 
залежатиме від ваших 
рішень та ініціативи. Ваша 
кар'єра йде в гору, ваш авто-
ритет зростає.

СТРІЛЕЦЬ 
Плани на роботі можуть 
змінюватися з точністю до 
навпаки. Ви блискуче впо-
раєтеся і з тими завданнями, 
що виникнуть раптово. 
Спрямуйте свою енергію на 
особисте життя. 

КОЗЕРІГ 
Настає сприятливий час для 
змін. Можуть відкритися 
нові можливості, викорис-
тайте цей час для корисних 
знайомств. Тиждень спри-
ятливий для налагодження 
необхідних зв'язків. 
 
ВОДОЛІЙ 
Тиждень, найімовірніше, ви-
явиться цікавим і творчим. 
Будьте обережні у стосунках 
з близькими людьми, вони 
можуть легко зіпсуватися 
через найменше непорозу-
міння або різке слово. 

РИБИ 
Напружена робота на по-
чатку тижня може послабити 
ваші сили, але фінансові 
перспективи стануть для вас 
яснішими і приємнішими. 
Проте до п'ятниці варто зни-
зити темп та відпочити.

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)
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юдей, які мене підтримують. Обожнюю 
кандинавію, подорожую туди вже 
років поспіль. Навчилась риболовлі. Мої 

ахоплення — це походи в гори та лижний 
порт. І ще зберігати на фото найкращі 
оменти — це безцінно!)
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