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АБОНПЛАТА НА ТЕПЛО

ЩО ЦЕ ТАКЕ І СКІЛЬКИ КОШТУЄ?
 У платіжках вінничан за

листопад з’явилися два нових
рядки: абонплата за гарячу
воду та опалення
 Цю складову тарифу на тепло
ми платили й раніше, але тепер
її мають показувати окремо,
пояснили міські тепловики
 Як рахують абонентську
плату і чому її мають платити
всі — навіть споживачі з
індивідуальним опаленням? с.6
РЕКЛАМА
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ЧИ «ДРУЖАТЬ» РОЗУМНІ
ЗУПИНКИ З ТРАНСПОРТОМ?

ДУМКА
ТАЇСА
ГАЙДА
АКТИВІСТКА

Страждають
найвразливіші
«Ó íàñ â ñåë³ áóâ ôåëüäøåð, — êàæå ìåí³ 84-ð³÷íà áàáóñÿ, ç ÿêîþ ìè
íàïåðåäîäí³ çàïèñóâàëè ðîçìîâó. — Ó íàñ áóâ
ôåëüäøåð, àëå â³í ïîìåð.
Òåïåð ó ñóñ³äíüîìó ñåë³
ó íàñ º ñ³ìåéíèé ë³êàð.
ß éîìó ïîäçâîíèëà, êàæó,
ó ìåíå òèñê 220, ùî ìåí³
ðîáèòè? À â³í ìåí³ òàêèé,
ÿ äî âàñ íå ïðè¿äó, áî íàì
ãðîøåé íà áåíçèí íå âèä³ëÿþòü. Ìîæå ïîäçâîí³òü
â Íåìèð³â, ìîæå âàñ òàì
ïðèéìóòü? ß ïîçâîíèëà,
à âîíè êàæóòü, ó íàñ íåìàº
ì³ñöü, âñå çàáèòî. Àëå ñ³ìåéíèé òàêè çíàéøîâ äåñü
òîé áåíçèí, òî ïðè¿õàâ ïîò³ì, íàñòóïíîãî äíÿ.
À ÿêùî ìåí³ òðåáà äîâ³äêó ÿêóñü, òî òåïåð ÷åðåç ðåôîðìó ìåí³ òðåáà
àæ â Ãàéñèí ÿêîñü ¿õàòè.
À ÿ ç äâîìà ïàëêàìè ìîæó
ò³ëüêè çà ïîð³ã âèéòè,
êîëè ïðè¿æäæàº ìàøèíà
³ ïðèâîçèòü íàì õë³á. Áî
ìàãàçèíó ó íàñ â ñåë³ óæå
ðîê³â 10 íåìàº. À íåäàâíî âèéøëà, êóïèëà õë³áà
³ â³ä÷óâàþ: ìåí³ ïîãàíî,
ïîïðîñèëà âîä³ÿ äîâåçòè
ìåíå äîäîìó. Ïîêè íà ë³æêó øóêàëà âàë³äîë, òî çíåïðèòîìí³ëà. Òàêå. À óêîëè
ÿ ñàìà ñîá³ ðîáëþ, âæå
íàâ÷èëàñü».
Òåïåð îñü ëåæó, ïåðåñëóõîâóþ òó ðîçìîâó
áàáóñ³, ÿêà âñå æèòòÿ
òàê âàæêî ïðîïðàöþâàëà
â êîëãîñï³, ³ íå ìîæó çàñíóòè.
Íå çíàþ, ùî öå ó íàñ
çà ðåôîðìè, àëå ñòðàæäàþòü â³ä íèõ íàéâðàçëèâ³ø³. Äåñü ó öüîìó ñâ³ò³ ìè
÷èìîñü ñèëüíî ïðîãí³âèëè
Áîãà, ùî õîäèìî ìè ìàí³âöÿìè öèâ³ë³çàö³¿ óæå ñò³ëüêè äåñÿòèë³òü...

Технології  У Вінниці працює пів
сотні електронних табло та спеціальний
застосунок з рухом транспорту
у реальному часі. Наскільки достовірну
інформацію вони нам пропонують?
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Íà ïî÷àòêó îñåí³ 2019-ãî íà â³äðåìîíòîâàí³é
çóïèíö³ ïîáëèçó òåàòðó ³ìåí³
Ñàäîâñüêîãî ç’ÿâèëàñÿ ïåðøà
ó Â³ííèö³ ðîçóìíà çóïèíêà. Âîíà
ìàëà âèãëÿä åëåêòðîííîãî òàáëî,
ùî ïîêàçóº ãðàô³ê ðóõó ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Â³äòîä³ ó ì³ñò³
ç'ÿâèëîñÿ ùå 49 òàêèõ çóïèíîê.
Â³äíåäàâíà, êð³ì òðîëåéáóñ³â,
òðàìâà¿â òà àâòîáóñ³â, íà íèõ ïî÷àâ â³äîáðàæàòèñÿ ùå é ãðàô³ê
ïðèáóòòÿ ìàðøðóòîê. À â æîâòí³
öüîãî ðîêó çàïðàöþâàâ çàñòîñóíîê «Òðàíñïîðò Â³ííèö³» (ÒÂ),
ùî ïîêàçóº ðóõ ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó ó ðåàëüíîìó ÷àñ³.
Óñå öå ìàëî á çðîáèòè î÷³êóâàííÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó
äëÿ ì³ñòÿí á³ëüø êîìôîðòíèì.
Òà ÷è ïðàöþþòü íîâîââåäåííÿ
íàëåæíèì ÷èíîì?
Òàê, íàïðèêëàä, íà åëåêòðîííîìó òàáëî íà òðàìâàéí³é çóïèíö³ «Ïëîùà Ïåðåìîãè» áà÷èìî, ùî òðàìâàé ¹4 ìàº ïðèáóòè íà çóïèíêó çà ñ³ì õâèëèí,
ó äîäàòêó ÒÂ — çà â³ñ³ì. Îäíàê
íà çóïèíêó â³í ïðè¿çäèòü ÷îìóñü
çà îäíó õâèëèíó. Ìàðøðóòêà
¹8 À ìàº ïðèáóòè çà òðè õâèëèíè, îäíàê ïðè¿æäæàº çà õâèëèíó.
Âò³ì, ³íø³ ï’ÿòü òðàìâà¿â òà
ê³ëüêà ìàðøðóòîê, ùî ¿õ ïðèáóòòÿ ìè êîíòðîëþâàëè, ïðè¿õàëè
çã³äíî ç âêàçàíîþ íà òàáëî òà
ó çàñòîñóíêó ³íôîðìàö³ºþ.
Êîëè òðàíñïîðò çóïèíÿºòüñÿ

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

íà çóïèíö³, òî çàì³ñòü ÷àñó éîãî
ïðèáóòòÿ, ç’ÿâëÿºòüñÿ ãàëî÷êà.
Ó ÊÏ «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» íàì
ïîÿñíèëè, ùî òàêà ôóíêö³ÿ áóëà
é ðàí³øå, àëå ïðàöþâàëà âîíà
íå çàâæäè. Â ³äåàë³ ãàëî÷êà ìàº
ç’ÿâëÿòèñÿ ïðè ïðèáóòò³ âñ³õ âèä³â òðàíñïîðòó.
Íà ïåðø³é òðîëåéáóñí³é çóïèíö³ âåñü òðàíñïîðò ïðè¿æäæàâ çà âêàçàíèì íà òàáëî ÷àñîì. Ïðè÷îìó öå áóëè íå ëèøå
òðîëåéáóñè, àëå é àâòîáóñè òà
ìàðøðóòêè.
Àëå íà äðóã³é òðîëåéáóñí³é
çóïèíö³ òàáëî íå áóëî. Òîìó
êîðèñòóºìîñÿ ìè âèíÿòêîâî çàñòîñóíêîì. Áà÷èìî, íàïðèêëàä,
ùî çà äâ³ õâèëèíè ìàº ïðèáóòè
òðîëåéáóñ ¹5, çà ÷îòèðè àâòîáóñ
¹32, à çà ï’ÿòü — ìàðøðóòêà
¹22 À.
Òðîëåéáóñ ïðèáóâàº â÷àñíî. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ìàðøðóòêó çíèêàº
³ç çàñòîñóíêó. Íà çóïèíêó âîíà
òàê ³ íå ïðè¿äå. À àâòîáóñ ïðè¿æäæàº ³ç çàï³çíåííÿì íà ñ³ì
õâèëèí. Ìè â³äñòåæóâàëè éîãî
ðóõ ÷åðåç äîäàòîê, òîìó áà÷èëè,
ùî â³í ÷îìóñü äîâãèé ÷àñ ñòîÿâ
íà îäíîìó ì³ñö³.
Íà çóïèíêó ïðèáóâàº íàñòóïíèé òðîëåéáóñ çà ìàðøðóòîì ¹5.
Çíàõîäèìî íà çóïèíö³ ïàïåðîâèé
ãðàô³ê: âêàçàíèé òàì ÷àñ éîãî
ïðèáóòòÿ çá³ãàºòüñÿ ç ôàêòè÷íèì.
Àëå çàñòîñóíîê ÂÒ éîãî íå áà÷èòü. Éìîâ³ðí³ ïðè÷èíè òàêèõ
ñèòóàö³é íàì ïîÿñíèëè ó ÊÏ
«Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ».
— Ä³éñíî, ³íîä³ òðàíñïîðò,
ÿêèé ïðè¿æäæàº íà çóïèíêó,
ìîæå íå â³äîáðàæàòèñÿ íà òàáëî
àáî ó çàñòîñóíêó. Öüîìó º ê³ëüêà

Поки що дані на табло не завжди відповідають дійсності.
У КП «Вінницякартсервіс» кажуть, що точність даних про
прибуття транспорту зросла в чотири рази, до п’яти секунд
ïîÿñíåíü, — ãîâîðèòü íà÷àëüíèöÿ
â³ää³ëó äèñïåò÷åðñüêîãî öåíòðó
Ëþäìèëà Ãóöàëî. — Ïî-ïåðøå,
öåé áîðò ìîãëè íàïåðåäîäí³ ïîñòàâèòè, ñêàæ³ìî, íà ìàðøðóò
¹5, à çðàíêó ç ÿêèõîñü ïðè÷èí
ïåðåíàïðàâèòè íà ìàðøðóò ¹4.
ßêùî äèñïåò÷åð «Â³ííèöüêî¿
òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» íå âí³ñ
îäðàçó ö³ çì³íè òà íå ïîâ³äîìèâ
ïðî íèõ íàñ, òîä³ öåé áîðò íå áóäå
â³äîáðàæàòèñÿ àí³ íà ìàðøðóò³
¹4, í³ íà ìàðøðóò³ ¹5. Ïîäðóãå, áóâàþòü âèïàäêè, êîëè
áîðò âòðà÷àº GPS-ñèãíàë. Íàïðèêëàä, ÷åðåç ïîøêîäæåííÿ àíòåíè.
Òàêîæ ìè âèð³øèëè ïåðåâ³ðèòè,
÷è çá³ãàòèìóòüñÿ äàí³ çàñòîñóíêó
ó ïåðñïåêòèâ³ íå â 2–3 õâèëèíè,
à ïîíàä äåñÿòü. Ó ðîçêëàä³ ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó áà÷èìî, ùî òðî-

ëåéáóñ ¹6 ìàº ïðèáóòè íà íàøó
çóïèíêó î 14.09. Çà ³íôîðìàö³ºþ
çàñòîñóíêó — î 14.11. Âïðîäîâæ
íàñòóïíèõ õâèëèí äàí³ ó çàñòîñóíêó ê³ëüêà ðàç³â çì³íþþòüñÿ.
Ó ï³äñóìêó áîðò ïðèáóâàº î 14.07.
— Ìè ç íàøèìè ðîçðîáíèêàìè âäîñêîíàëèëè ñèñòåìó GPSìîí³òîðèíãó. Â óñüîìó òðàíñïîðò³
ì³ñòà ìè âñòàíîâèëè íîâó ïðîøèâêó, á³ëüø ñó÷àñíó, — ïðîäîâæóº Ëþäìèëà Ãóöàëî. — Òåïåð
ñèãíàë ç áîðòîâîãî îáëàäíàííÿ
ïåðåäàºòüñÿ êîæí³ ï’ÿòü ñåêóíä,
à íå ÷åðåç êîæí³ äâàäöÿòü, ÿê öå
áóëî ðàí³øå. Òîìó ÷àñ ïðèáóòòÿ
áîðòó òà éîãî ì³ñöåïåðåáóâàííÿ òåïåð â³äîáðàæàþòüñÿ á³ëüø
÷³òêî. ßêùî íà òàáëî íàïèñàíî,
ùî òðàìâàé áóäå çà ï’ÿòü õâèëèí,
òî 99%, ùî òàê âîíî ³ áóäå.

Найбільше проблем з маршрутками
Керівниця диспетчерського центру говорить, що найскладніше їм
було виставити графік для маршруток, адже саме цей вид транспорту менше за інші дотримується
таймінгу. Результати, яких на сьогодні компанії вдалося досягти з
графіком маршруток, Людмила
називає непоганими, але додає,
що зупинятися вони не планують.
— Не всі маршрутки зараз обладнані GPS-трекерами. Близько

10–15% їх досі не мають. До кінця
року плануємо закрити це питання, — говорить Людмила Гуцало. —
Якщо, стоячи на зупинці, ви бачите
маршрутку, яка не відображається
на табло або у застосунку, прохання повідомляти про це на нашу
гарячу лінію: (063)482–56–94.
Наступного року у Вінниці мають
з’явитися ще 20 розумних зупинок, а також версія застосунку
«Транспорт Вінниця» для iOS.

На всіх фасадах мають бути однакові адресні таблички. Що про це думаєте?

ТЕТЯНА НІКОЛЮК-ГАРДА

НИКОЛАЙ ФЕФЕЛОВ

АННА ВИННИЦКАЯ

BRYGA OLGA

САНЕЧКА НЕЧАЕВА

У нас уже тими табличками
пів стіни обліплено. Різних
кольорів і шрифти на всі смаки. Якщо всі продати - вийде
більше ніж Вовина тисяча…

Нема більше що робити,
будемо міняти таблички. А
скільки це буде коштувати
нам? По-моєму, це звичайне
викачування грошей.

У нас проблема залишалась
одна. Як не назви вулиць, то
вже перейшли на таблички.
Островки, які не потрібні… і т.
д. Відмивання грошей.

І виробника, щоб замовити,
в студію, будь ласка. Я б ще
на табличках QR коди з посиланням на гугл-мапу додала.
Дуже зручно.

Яка кому різниця? Люди на
війні мруть, старші люди в
селах мруть без нормальних
пенсій, а цим таблички знадобилися…

503993
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«ВІДМОВЛЯТИСЯ ВІД АВТО ЧЕРЕЗ
РЕЗОНАНС НЕ ЗБИРАВСЯ»
Оце так фарт  Артур Смілянець
отримав суперприз міської акції
«Вакцинуйся. Збережи життя» — Toyota
Corolla, яка коштує 676 тисяч гривень.
Він же — син судді Сьомого апеляційного
адмінсуду Едуарда Смілянця.
Поговорили з переможцем акції та
дізналися, чи міг родич держслужбовця
брати участь у розіграші
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Ó â³âòîðîê,
21 ãðóäíÿ, íàãîðîäèëè â³ííè÷àí,
ÿê³ ñòàëè ïåðåìîæöÿìè ô³íàëüíîãî ðîç³ãðàøó â ðàìêàõ àêö³¿
«Âàêöèíóéñÿ. Çáåðåæè æèòòÿ».
Ëþäè îòðèìàëè 20 òåëåâ³çîð³â,
20 âåëîñèïåä³â é ñóïåðïðèç —
àâòîìîá³ëü.
Ïåðåä âðó÷åííÿì äàðóíê³â ìåð
Â³ííèö³ Ñåðã³é Ìîðãóíîâ çàçíà÷èâ, ùî ìåòà ì³ñüêî¿ àêö³¿ — çàîõî÷óâàòè â³ííè÷àí ùåïëþâàòèñÿ
â³ä êîâ³äó.
— Ìè ðîçïî÷àëè àêö³þ «Âàêöèíóéñÿ. Çáåðåæè æèòòÿ» 1 âåðåñíÿ. Âàæëèâî òå, ùî áóëà äîñòàòíüî âåëèêà àêòèâí³ñòü ó÷àñò³
â àêö³¿. Áóëî çàðåºñòðîâàíî 28 òèñÿ÷ 147 â³ííè÷àí, ÿê³ äî íå¿ äîëó÷èëèñÿ. ß õî÷ó ïîáàæàòè âàì
çäîðîâ’ÿ, äîáðîáóòó, ùîá ó âàñ
çàâæäè áóëè ïîçèòèâí³ åìîö³¿.
² ùîá âè ïàì’ÿòàëè, ùî ò³ëüêè
ðàçîì ìè ìîæåìî ïîäîëàòè áóäüÿê³ êðèçè òà áóäü-ÿê³ ïåðåøêîäè.
«Я НАЙЩАСЛИВІШИЙ
ВІННИЧАНИН»
Êëþ÷³ â³ä àâòî Toyota Corolla
ç ðóê ì³ñüêîãî ãîëîâè îòðèìàâ

Àðòóð Ñì³ëÿíåöü.
— Óñ³ ìî¿ ìð³¿ ñïðàâäèëèñÿ.
Ñüîãîäí³, íàïåâíî, ÿ íàéùàñëèâ³øèé â³ííè÷àíèí. Öå ì³é
ïåðøèé òàêèé ìàñøòàáíèé ïðèç
ó ïîä³áíèõ ðîç³ãðàøàõ. Ùèðî äÿêóþ çà öå, — ä³ëèòüñÿ åìîö³ÿìè
ìîëîäèê. — Âàêöèíóâàâñÿ ÿ ïîâí³ñòþ ùå â ñåðåäèí³ æîâòíÿ.
Ïðî ðîç³ãðàø ä³çíàâñÿ âèïàäêîâî, ÷åðåç îãîëîøåííÿ ó ôåéñáóêó.
Ìàøèíè äî öüîãî ó ìåíå íå áóëî.
À ïåðåä öèì 17 ãðóäíÿ ìè ä³çíàëèñÿ, ùî ïåðåìîæåöü — ñèí
ñóää³ Ñüîìîãî àïåëÿö³éíîãî àäì³íñóäó Åäóàðäà Ñì³ëÿíöÿ. Öå
ï³äòâåðäèëè æóðíàë³ñòó â ïðåññëóæá³ ñóäó òà é ñàì ïåðåìîæåöü
ðîç³ãðàøó.
Ñâîþ ïåðåìîãó â ì³ñüê³é àêö³¿ â³í ïîÿñíþâàâ âäà÷åþ. Â³í
áóâ øîêîâàíèé òàêèì ïîäàðóíêîì, àäæå çà äåíü äî ðîç³ãðàøó,
16 ãðóäíÿ, â³äçíà÷èâ ñâ³é 22-é
äåíü íàðîäæåííÿ.
Íàòîì³ñòü â³ííè÷àíè ó ñîöìåðåæàõ îáóðþâàëèñÿ, ùî öåé ðîç³ãðàø í³áèòî áóâ «îáìàíîì», àäæå
«ïðîñòà ëþäèíà àâòîìîá³ëü â³ä
ì³ñüêðàäè òî÷íî á íå îòðèìàëà».
— Ó ñîöìåðåæàõ ïèøóòü íåãàòèâí³ êîìåíòàð³ íà âàñ ³ âàøó
ðîäèíó. ßê âè ñòàâèòåñü äî öüîãî
³ ÷è íå âìîâëÿëè âàñ â³äìîâèòèñÿ
â³ä ìàøèíè? Ìîâëÿâ, äëÿ òîãî,

ùîá çíèçèòè ñóñï³ëüíå íåâäîâîëåííÿ? — çàïèòàâ æóðíàë³ñò.
— ß íå ðîçóì³þ, ÷îìó ïîòð³áíî áóëî â³äìîâëÿòèñÿ. Ì³ã ñòàòè
ïåðåìîæöåì õòî çàâãîäíî, — â³äïîâ³â Àðòóð Ñì³ëÿíåöü. — Â³äìîâèòèñÿ ÷åðåç òå, ùî ëþäè ïèøóòü ó ñîöìåðåæàõ ãàíåáí³ ïîâ³äîìëåííÿ? ª ñóñï³ëüíà äóìêà,
³ âîíà çàâæäè ìàº äâ³ ñòîðîíè:
ÿêèé áè íå áóâ ðåçóëüòàò — âñ³ á
ïèñàëè ð³çí³ ðå÷³. Âñå îäíî
áóëè á ³ ïîçèòèâí³, ³ íåãàòèâí³
â³äãóêè. Â³äìîâëÿòèñÿ â³ä ïðèçó ÷åðåç íåãàòèâ ó ñîöìåðåæàõ?
ß íå áà÷ó â öüîìó ñåíñó.
Çà äåêëàðàö³ºþ ñóää³ Åäóàðäà
Ñì³ëÿíöÿ, ìàøèíà ñèíà — öå âæå
÷åòâåðòèé àâòîìîá³ëü â ¿õí³é ðîäèí³. Íàðàç³ âîíè ìàþòü Daewoo

Çàãàëîì, íà
çàêóï³âëþ ïðèç³â
äëÿ ðîç³ãðàøó
âèòðàòèëè 2,9
ì³ëüéîíà ãðèâåíü
ç áþäæåòó Â³ííèö³
Lanos 2006 ðîêó, Chevrolet Aveo
2011 ðîêó, Mercedes-Benz GLE
250 2018 ðîêó âèïóñêó.
ЩО ВИГРАЛИ ІНШІ ЛЮДИ?
Âðó÷àëè íå ò³ëüêè àâòî, à é
òåëåâ³çîðè LG òà âåëîñèïåäè
MAXXPRO. Â³ííè÷àíêà ²ðèíà
Êàðïåíêî áóëà ñåðåä òèõ ùàñëèâ÷èê³â, ùî îòðèìàëè òåëåâ³çîð.
— Íàñ ç ÷îëîâ³êîì çàðåºñòðóâàëà â ðîç³ãðàø³ äîíüêà.
À âàêöèíóâàëèñÿ ìè çàäîâãî
äî àêö³¿, ùå 4 ÷åðâíÿ. Öå áóâ
íàø ñâ³äîìèé âèá³ð, — ðîçêàçàëà
²ðèíà. — Ïðî ïåðåìîãó ä³çíàëèñü
âèïàäêîâî. Ìåí³ ïîäçâîíèëà ïîäðóæêà ³ ïèòàº: «×îìó òè íàì
íå äçâîíèø? ×è òè âæå ñâÿòêóºø
ñâ³é íîâèé òåëåâ³çîð?» Çàõîäæó
â ³íòåðíåò ³ áà÷ó ñâîº ïð³çâèùå!

Свою перемогу Артур Смілянець пояснював вдачею.
Через негатив у соцмережах син судді не збирався
відмовлятися від призу
Àëå ÿ íå ïîâ³ðèëà ó ïåðåìîãó
äîòè, ïîêè ìåí³ íå ïîäçâîíèëè
ç ì³ñüêðàäè.
— Êîëèñü ÿ ìð³ÿëà ìàòè ñó÷àñíèé òåëåâ³çîð. Àëå êóïóâàòè
íå çáèðàëàñÿ. Â íàñ âæå º äâà
òåëåâ³çîðè. Òîìó ÿ çàêëèêàþ
âñ³õ — ìð³ÿòè òà âàêöèíóâàòèñü,
ùîá çáåðåãòè æèòòÿ ñâîº, ñâî¿õ
ð³äíèõ òà íàâêîëèøí³õ, — ïðîäîâæèëà ãîâîðèòè ïåðåìîæíèöÿ.
Âåëîñèïåä ó ïîäàðóíîê çà âàêöèíó îòðèìàâ é Àðòåì ×åðí³é.
Ìîëîäèé ÷îëîâ³ê êàæå, ùî â³ä
äðóç³â ä³çíàâñÿ ïðî ðîç³ãðàø ³

òàê ñàìî â³ä äðóç³â ä³çíàâñÿ ïðî
ïåðåìîãó.
— Îò òàê ³ âèéøëî: ðîáèâ
âàêöèíó äëÿ ñåáå òà áëèçüêèõ, ³
çà ï³êëóâàííÿ ïðî çäîðîâ'ÿ îòðèìàâ ùå é âåëîñèïåä, — ñêàçàâ
Àðòåì.
— Ó âàñ âæå áóâ âåëîñèïåä
äî öüîãî? — ñïèòàâ æóðíàë³ñò.
— Íå áóëî. ×àñòî êîðèñòóþñü
ì³ñüêèì ñåðâ³ñîì âåëîïðîêàòó.
À òåïåð âæå áóäó ñâî¿ì ¿çäèòè.
Ïîòð³áíî ùå îäèí äîêóïèòè äðóæèí³, — ñì³þ÷èñü â³äïîâ³â Àðòåì
×åðí³é.

Скільки витратили на призи?
Загалом, за три етапи конкурсу
розіграли 50 велосипедів, 50 телевізорів та один автомобіль.
Ми дізналися, що переможцям
дарували Smart-телевізори LG
та велосипеди MAXXPRO. Їхня
роздрібна вартість в інтернетмагазинах 10–11 тисяч за те-

левізор та 9–10 тисяч гривень
за велосипед.
Автомобіль Toyota Corolla коштує 676 тисяч гривень. Загалом, на закупівлю призів витратили 2,9 млн грн з бюджету
Вінниці. Тобто, з наших з вами
податків.

Переміг родич держслужбовця. Так можна взагалі?

Головний приз розіграшу – Toyota Corolla. Цей автомобіль
коштує 676 тисяч гривень

Те, що суперприз отримав син
судді, викликало суспільний резонанс. Чи міг брати участь у міській
акції родич держслужбовця?
У положенні конкурсу прописана
тільки така заборона — «не мають
права брати участь в акції працівники виконавчих органів та депутати Вінницької міської ради».
— Кожен вінничанин та переселенець, що зареєстрований
у Вінницькій міській громаді;
за умови, що мають дві дози
щеплення та декларацію із сімейним лікарем, могли брати участь
у конкурсі. Якось переграти, бо є
обурення громади, не можемо.
Немає підстав. Наскільки мені
відомо, переможець розіграшу

виконав всі умови, — розповідав
журналісту заступник мера Вінниці
Андрій Очеретний.
Чи можливо сталося так, що «підкрутили» результати, аби виграла
потрібна людина?
— Визначення переможців відбулося автоматично шляхом
жеребкування через random.
org — система автоматично сформувала список переможців. Цей
сервіс працює вже понад десять
років, і не було встановлено фактів махінацій, — пояснює директор департаменту інформаційних
технологій міськради Володимир Романенко. — Усі розіграші
в рамках акції відбувались публічно — в прямому ефірі. Пере-

лік переможців та учасників всіх
чотирьох розіграшів в рамках акції
«Вакцинуйся. Збережи життя» можуть переглянути всі охочі: cutt.
ly/4UttMSM.
То, може, чиновники завантажили
список тільки з однією людиною,
щоб саме син судді отримав авто?
Як сказав Романенко, результати
розіграшу можуть подивитися всі
охочі. Видно дату, час розіграшу,
хто організатор. І можна завантажити увесь список учасників.
Бачимо файл, в якому, справді
28 тисяч 147 людей з повними
прізвищами, іменами та по батькові. За бажанням, в списку можете пошукати себе та своїх знайомих: cutt.ly/MUtt7sM
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АБОНПЛАТА НА ТЕПЛО.
ЩО ЦЕ ТАКЕ І СКІЛЬКИ КОШТУЄ?
«Новий» тариф  У платіжках
за листопад з’явилися два нових рядки:
абонплата за гарячу воду та опалення.
Цю складову тарифу на тепло ми платили
й раніше, але тепер її мають показувати
окремо, пояснили міські тепловики.
Як рахують абонентську плату і чому її
мають платити всі, — навіть споживачі з
індивідуальним опаленням?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Ïîêàçóâàòè
àáîíïëàòó îêðåìî
â³ä òàðèôó íà öåíòðàë³çîâàíå òåïëî âèìàãàëà ïîñòàíîâà Êàáì³íó ¹ 1023, ÿêîþ
ùå ó âåðåñí³ çàòâåðäèëè íîâ³
³íäèâ³äóàëüí³ äîãîâîðè íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿.
Öåé äîãîâ³ð — ïóáë³÷íî¿
îôåðòè. Òîáòî, ñïîæèâà÷³, ÿê³
íå îôîðìèëè ³íø³ óãîäè òà
ïðîäîâæèëè êîðèñòóâàòèñÿ ïîñëóãàìè òåïëîïîñòà÷àííÿ, àâòîìàòè÷íî óêëàëè ç «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» íîâ³ ³íäèâ³äóàëüí³
äîãîâîðè òà ïîãîäèëèñÿ ç óñ³ìà
óìîâàìè. Â òîìó ÷èñë³ ç íàðàõóâàííÿì àáîíïëàòè, ùî ñòàëà
ä³ÿòè ç 1 ëèñòîïàäà.
ЗА ЩО ПЛАТИМО
Àáîíïëàòà ñêëàäàºòüñÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ çàãàëüíîáóäèíêîâîãî ë³÷èëüíèêà òåïëà ³ ãàðÿ÷î¿ âîäè òà îáñëóãîâóâàííÿ
àáîíåíòñüêîãî ðàõóíêó. Òîáòî,
çíÿòòÿ ïîêàçíèê³â, ðîçðàõóíîê
êâèòàíö³é òîùî.
Ðîçì³ð àáîíåíòñüêî¿ ïëàòè çàëåæèòü â³ä òîãî, ÷è îáëàäíàíèé
áóäèíîê çàãàëüíîáóäèíêîâèì
ë³÷èëüíèêîì.
Â³äòàê, àáîíïëàòà íà îïàëåííÿ
ñêëàäàº:
äëÿ áóäèíê³â áåç çàãàëüíîáóäèíêîâèõ ë³÷èëüíèê³â — 4,78 ãðí;
 äëÿ áóäèíê³â ³ç çàãàëüíîáóäèíêîâèìè ë³÷èëüíèêàìè —
15,78 ãðí.
Àáîíïëàòà íà ãàðÿ÷ó âîäó:
äëÿ áóäèíê³â áåç çàãàëüíîáóäèíêîâèõ ë³÷èëüíèê³â — 4,26 ãðí;
 äëÿ áóäèíê³â ³ç çàãàëüíîáóäèíêîâèìè ë³÷èëüíèêàìè —
8,00 ãðí.
Òîáòî, ÿêùî çàãàëüíîáóäèíêîâèé ë³÷èëüíèê íå âñòàíîâëåíèé,
òî äî ñïîæèâà÷³â ç öüîãî áóäèíêó
çàñòîñîâóºòüñÿ ìåíøèé òàðèô.
Ùå âàæëèâèé íþàíñ — àáîíåíòñüêà ïëàòà íà íàñòóïíèé ì³ñÿöü áóäå á³ëüøîþ. Òàê ñòàëîñÿ
÷åðåç çðîñòàííÿ ïðîæèòêîâîãî
ì³í³ìóìó, äî ÿêîãî ïðèâ’ÿçàíà

ôîðìóëà ðîçðàõóíêó àáîíïëàòè
(ïîñòàíîâà ÊÌÓ ¹ 808)
Ó ãðóäíåâèõ ïëàò³æêàõ â³ííè÷àíè ïîáà÷àòü àáîíïëàòó íà îïàëåííÿ:
äëÿ áóäèíê³â áåç çàãàëüíîáóäèíêîâèõ ë³÷èëüíèê³â — 5,41 ãðí;
 äëÿ áóäèíê³â ³ç çàãàëüíîáóäèíêîâèìè ë³÷èëüíèêàìè —
16,68 ãðí.
Íà ãàðÿ÷ó âîäó:
äëÿ áóäèíê³â áåç çàãàëüíîáóäèíêîâèõ ë³÷èëüíèê³â — 4,90 ãðí;
 äëÿ áóäèíê³â ³ç çàãàëüíîáóäèíêîâèìè ë³÷èëüíèêàìè —
8,98 ãðí.
À íàéãîëîâí³øå, — àáîíïëàòà
ñïëà÷óºòüñÿ ç îäí³º¿ êâàðòèðè,
íåçàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ ìåøêàíö³â.
ОСОБЛИВОСТІ, АБО ЧОМУ
ПЛАТЯТЬ ВСІ
Âò³ì, íîâà àáîíïëàòà — íå áåç
íþàíñ³â. Îòðèìàëè â³äïîâ³ä³

Â³äìîâèòèñÿ â³ä
àáîíïëàòè ìîæíà
ò³ëüêè âñ³ì áóäèíêîì.
Äëÿ öüîãî òðåáà
ï³äïèñàòè êîëåêòèâíèé
äîãîâ³ð ç òåïëîâèêàìè
íà ïîïóëÿðí³ ïèòàííÿ â³ä çàñòóïíèêà äèðåêòîðà «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» Ñåðã³ÿ Êîð÷àêè.
— ×îìó ëþäè, ùî ìàþòü ³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, òàêîæ ïîâèíí³ ïëàòèòè àáîíïëàòó? Âîíè æ
ôàêòè÷íî íå º ñïîæèâà÷àìè
«ÂÌÒÅ»?
— Çàêîíîäàâåöü âñòàíîâèâ, —
ÿêùî áóäèíîê ï³ä'ºäíàíèé äî ìåðåæ öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ
àáî äî ìåðåæ öåíòðàë³çîâàíîãî
ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ, òî ïëàòà çà ðîçïîä³ë ïî öèõ ìåðåæàõ
ðîçïîä³ëÿºòüñÿ íà âñ³õ ñï³ââëàñíèê³â áóäèíêó (ïóíêò 14 ïîñòàíîâè ÊÌÓ ¹ 830).
Â³äïîâ³äíî äî çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî êîìåðö³éíèé îáë³ê»,
àáîíïëàòó ìàþòü ñïëà÷óâàòè é
ñïîæèâà÷³ ç ³íäèâ³äóàëüíèì îïàëåííÿì òà ãàðÿ÷èì âîäîïîñòà÷àííÿì, ³ íàâ³òü àáîíåíòè, ÿêèì

Новий платіж «приніс» з собою нові тарифи. Зокрема, для вінничан подорожчала
гаряча вода
ïðèïèíèëè ðîçïîä³ë òåïëîíîñ³ÿ
íà êâàðòèðó. Òîáòî, äîïîêè áóäèíîê ï³ä'ºäíàíèé äî íàøèõ ìåðåæ — óñ³ ñï³ââëàñíèêè çìóøåí³
ñïëà÷óâàòè àáîíïëàòó.
— Ó ÿêèõ âèïàäêàõ ñïîæèâà÷³
çâ³ëüíÿþòüñÿ â³ä ñïëàòè àáîíïëàòè?
— ßêùî ñïîæèâà÷³ óêëàäóòü ç
íàìè êîëåêòèâíèé äîãîâ³ð. Íàïðèêëàä, ç íàìè éîãî ï³äïèñóº
ÎÑÁÁ. ² òîä³ ïèòàííÿ ðîçïîä³ëó
ïîñëóãè â áóäèíêó, ôîðìóâàííÿ
ðàõóíê³â îêðåìèõ àáîíåíò³â, ô³êñàö³ÿ ïîêàçíèê³â òîùî — öå âæå
ïèòàííÿ ÎÑÁÁ. Â òàêîìó âèïàäêó
àáîíïëàòà íå íàðàõîâóºòüñÿ.
Ùå îäèí âèíÿòîê, êîëè àáîíïëàòà íå íàðàõîâóºòüñÿ — öå
ÿêùî âåñü áóäèíîê ïîâí³ñòþ
â³ä'ºäíàíèé â³ä öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ: â³ä îïàëåííÿ, àáî
â³ä ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ, àáî
â³ä îáîõ ïîñëóã îäðàçó.
— ×åðåç â³äîêðåìëåííÿ àáîíïëàòè ³ç çàãàëüíîãî òàðèôó çìåíøèëè ö³íè íà öåíòðàë³çîâàíå
îïàëåííÿ ³ ãàðÿ÷ó âîäó?
— Íà æàëü, òàê íå â³äáóëîñÿ.

Îñê³ëüêè äëÿ â³ííè÷àí ñòàëè ä³ÿòè íîâ³ òàðèôè íà îïàëåííÿ ³
ãàðÿ÷ó âîäó. ² çðîñòàííÿ òàðèôó
ïåðåâàæèëî ðîçì³ð àáîíïëàòè,
ç ÿêîãî âîíà áóëà â³äîêðåìëåíà.
ЗА ЩО ПЛАТЯТЬ ТІ, ХТО
НА «АВТОНОМЦІ»
Ëþäè ç ³íäèâ³äóàëüíèì îïàëåííÿì ùå ñêàðæàòüñÿ íà òå, ùî ¿ì
ïðåä’ÿâëÿþòü äî ñïëàòè ðàõóíêè
«çà òåïëîâó åíåðã³þ». Òîáòî, ëþäåé ïðîñÿòü çàïëàòèòè çà öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ, ÿêèì âîíè
çàáåçïå÷óþòü ñåáå ñàì³.
Àëå ÿê âèÿâèëîñÿ, öå ðàõóíîê
çà îïàëåííÿ ì³ñöü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ — ï³ä’¿çä³â, ãîðèù,
äîïîì³æíèõ ïðèì³ùåíü áóäèíêó
òîùî.
— Ò³ ñïîæèâà÷³, ùî â³ä'ºäíàí³
â³ä öåíòðàë³çîâàíîãî òåïëà, òàêîæ ïëàòÿòü ñâîþ ÷àñòêó çà îïàëåííÿ ì³ñöü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ òà çà îáñëóãîâóâàííÿ
âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ.
Öå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì «Ïðî
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè»,
«Ïðàâèëàìè ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿

åíåðã³¿», — ïîÿñíþº çàñòóïíèê
äèðåêòîðà «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» Ñåðã³é Êîð÷àêà.
Ïèòàºìî, à ÿêùî ï³ä’¿çä
íå îïàëþºòüñÿ? Òîáòî, áàòàðå¿
â ï³ä'¿çä³ áóëè äåìîíòîâàí³.
— ßêùî â³äáóëîñÿ íåñàíêö³îíîâàíå âòðó÷àííÿ äî âíóòð³øíüîáóäèíêîâî¿ ñèñòåìè, òî öå
ìàº áóòè â³äïîâ³äíèì ÷èíîì
îôîðìëåíî: ìàº áóòè ðîçðîáëåíà ïðîåêòíà äîêóìåíòàö³ÿ,
ùî â³äáóâñÿ äåìîíòàæ ç îá´ðóíòóâàííÿì öüîãî ïðîöåñó. Àëå,
íèí³, ìè íå ìàºìî æîäíîãî
òàêîãî äîêóìåíòà, — â³äïîâ³äàº
Êîð÷àêà.
Ïðîñòèìè ñëîâàìè, ïëàòèòè
çà îïàëåííÿ ï³ä’¿çäó äîâåäåòüñÿ
â áóäü-ÿêîìó ðàç³. Çà íàêàçîì
Ì³íðåã³îíó ¹ 315 ñêëàëè ôîðìóëó ðîçðàõóíêó, äå âàðò³ñòü îïàëåííÿ ì³ñöü êîðèñòóâàííÿ — öå
â³äñîòîê â³ä òåïëà, ÿêå ñïîæèâ
óâåñü áóäèíîê. Çàëåæíî â³ä ïîâåðõîâîñò³, éîãî ðîçì³ð 10–20%.
² öåé ïëàò³æ ðîçïîä³ëÿºòüñÿ ïðîïîðö³éíî, íà âñ³õ ñï³ââëàñíèê³â
áóäèíêó.

«Вишенька на торті» — нові тарифи на тепло
Отож, абонплата «принесла» з собою і нові тарифи на централізоване тепло. За словами заступника
директора «Вінницяміськтеплоенерго» Сергія Корчаки, ці тарифи
«не нові»:
— Вони були затверджені НКРЕКП
ще у вересні 2020 року. Але ми
їх не могли застосувати до споживачів, бо не було затвердженої
форми публічних договорів.
Змінені тарифи на тепло почали

діяти разом з абонплатою. Тобто,
з 1 листопада 2021 року, — сказав
Корчака.
Відтак, за куб гарячої води на місяць ми тепер платимо 95 грн
28 копійок. Немає розподілу на «з
рушникосушильником»/«без
рушникосушильників»: тепер тариф єдиний для всіх споживачів
«Вінницяміськтеплоенерго».
Попередній тариф складав:
90,10 грн за куб гаряча вода з

рушникосушильником;
83,27 грн за куб гаряча вода без
рушникосушильників.
Ціна опалення за квадратний метр
помешкання, на сайті тепловиків
поки не вказана. Натомість маємо
ціну гігакалорії. У двоставковому
тарифі — це умовна-змінна частина:
Стало:
1 314,08 грн на місяць
А до 1 листопада було:
1 375,27 грн на місяць.
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ВСЕ В ОДНУ КУПУ? ПРО
(НЕ) СОРТУВАННЯ СМІТТЯ
Екологія  З 2015-го року у Вінниці
працює роздільний збір сміття.
Окремо — вологе, окремо — сухе. Але чи
користуються цими баками вінничани?
А навіть, якщо користуються, то куди
вивозять це сміття? Його сортують?
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Ó ì³ñò³ ³ñíóº äóìêà ñåðåä æèòåë³â,
ùî âñ³ â³äõîäè âèâîçÿòü îäíèì ñì³òòºâîçîì. Ìè çàïèòàëè â³ííè÷àí
ó íàø³é ãðóï³ ó Facebook ïðî òå,
÷è âîíè ñîðòóþòü ñì³òòÿ? ßêùî
í³, òî ÷îìó?
Â³ííè÷àíêà Àëüîíà, ùî æèâå
ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³, ðîçïîâ³ëà
íàì, ùî ó íèõ âñå ñì³òòÿ çàáèðàº
îäíà ìàøèíà. Òîä³ ïèòàº: «ßêèé
ñåíñ ñîðòóâàòè?»
Âëàäèñëàâ æå ãîâîðèòü, ùî ä³ëèòü ñì³òòÿ íà äåê³ëüêà êàòåãîð³é:
îðãàí³÷íå ñì³òòÿ, ïëàñòèê, ñêëî,
ïàï³ð, áëÿøàíêè, áàòàðåéêè,
êðèøêè â³ä ïëÿøîê ³ âñå ³íøå.
— Îðãàí³êà éäå â êîìïîñò äëÿ
äîáðèâà, ïëàñòèê ïîò³ì âèêèäàºòüñÿ ó ñïåö³àëüí³ äëÿ öüîãî
êîíòåéíåðè, ñêëî ³ ïàï³ð çäàºòüñÿ
ó ïóíêòè ïðèéìàííÿ, áàòàðåéêè
òåæ çäàþòüñÿ ó ñïåö³àëüíî â³äâåäåí³ ì³ñöÿ (ìîæíà çíàéòè â äåÿêèõ ìàãàçèíàõ), âñå ³íøå âèêèäàºòüñÿ ó ñì³òíèê, — ä³ëèòüñÿ
äîñâ³äîì ì³ñòÿíèí.
Â³ííè÷àíêà Ëþäìèëà Ìàöüêîâà
ðîçïîâ³ëà, ùî ñîðòóâàëà ñì³òòÿ,

àëå êîëè äâ³ðíè÷êà ñêàçàëà, ùî
éîãî âñå îäíî ñêèäàþòü â îäíó
êóïó, ïåðåñòàëà.
Ó Â³ííèö³ ðîçä³ëüíèì ìåòîäîì âèâîçèòü ñì³òòÿ êîìïàí³ÿ
«ÅêîÂ³í». Ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç
íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ñì³òòºñîðòóâàëüíî¿ ñòàíö³¿ öüîãî êîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà ßðîñëàâîì
Áàðàíîâñüêèì.
— Ðîçïî÷àëîñÿ âñå ó 2015-ìó,
òîä³ ó ì³ñò³ âñòàíîâèëè áëèçüêî
450 êîíòåéíåð³â. Çãîäîì ¿õíþ
ê³ëüê³ñòü çá³ëüøèëè äî 500. Ðîçä³ëÿþòüñÿ â³äõîäè íà: ñóõ³ (æîâò³
íàë³ïêè) òà âîëîã³ (êîðè÷íåâ³), —
êîìåíòóº ßðîñëàâ. — Çàâæäè çàáèðàòè ñì³òòÿ ïðè¿æäæàº äâ³ ìàøèíè, ïîïðè ì³ôè, ùî ìè ðîáèìî
öå îäí³ºþ ìàøèíîþ. Îäíà ìàøèíà çàáèðàº ñóõ³, ³íøà — âîëîã³.
Äàë³ âñå ç³áðàíå ñì³òòÿ, ÿê ïîÿñíþº êåð³âíèê ñîðòóâàëüíî¿
ñòàíö³¿, ïîòðàïëÿº íà ïîë³ãîí.
Àëå íå ïðîñòî íà ñòèõ³éíå ñì³òòºçâàëèùå, à íà ñì³òòºñîðòóâàëüíó
ë³í³þ. Òàì ïðàö³âíèêè ñîðòóþòü
ñóõ³ â³äõîäè íà ïðèäàòí³ äëÿ ïåðåðîáêè òà í³.
Âñ³ íåïðèäàòí³ âîëîã³ â³äõîäè —
çàõîðîíþþòü.
— Òàê, ðîçä³ëüíèì çáîðîì îõîïëåíî ëèøå áàãàòîïîâåðõ³âêè. Ìè

ââàæàºìî, ùî äåñü 50–60% ì³ñòÿí
ñîðòóº ñì³òòÿ. Ïîïðè öå, º äóæå
áàãàòî ëþäåé, ÿê³ ç ïåâíî¿ ïðè÷èíè êèäàþòü ó ñóõ³ â³äõîäè ñâî¿
âîëîã³. ² âèõîäèòü, ùî ò³ êîíòåéíåðè, ÿê³ çàáðóäíåí³ â³äõîäàìè, ìè
òåæ ïåðåáèðàºìî. Àëå öå âæå âàæ÷å âäàºòüñÿ. Çàáðóäíåíó ñèðîâèíó
çàâîäè íå õî÷óòü ïðèéìàòè, — ïîÿñíþº ßðîñëàâ Áàðàíîâñüêèé.
Çà éîãî ñëîâàìè, ä³ëèòè ñîðòóâàííÿ íà ùå îäíó ôðàêö³þ íåìàº
ñåíñó. ßêùî ïîñòàâèòè ùå êîíòåéíåð, íàïðèêëàä, íà ñêëî, òî öå
áóäóòü äîäàòêîâ³ âèòðàòè íà àâòî,
êîíòåéíåðè, ïðàö³âíèê³â. Àëå
ñåíñó â öüîìó íå áóäå, áî ñêëî
íà ïåðåðîáëåííÿ ïðèéìàºòüñÿ
çà òðüîìà ð³çíèìè êîëüîðàìè,
òîáòî ïðàö³âíèêàì ñì³òòºñîðòóâàëüíî¿ ñòàíö³¿ âñå îäíî äîâåäåòüñÿ ïåðåñîðòîâóâàòè.

У Вінниці сортують сміття на дві фракції лише
у багатоповерхівках. Звідти його забирають автівки «ЕкоВін»

Де ще сортують сміття
ßêùî æ âè âñå-òàêè íå õî÷åòå âèêèäàòè â³äõîäè ó áàêè á³ëÿ
áóäèíêó, áî íå ïåâí³, ÿêà ¿õíÿ
äîëÿ áóäå íàäàë³, òî ìîæåòå â³äíîñèòè íà ñîðòóâàëüí³ ñòàíö³¿.
¯õ º ê³ëüêà ó ì³ñò³.
Íàéïîïóëÿðí³øà ñåðåä ì³ñòÿí — Shuttle. Éîãî îðãàí³çàòîðêà Ìàøà Îñîâñüêà ðîçïîâ³äàº,
ùî íàéêðàùå ñîðòóâàòè á³ëüø
äåòàëüíî ³ íà ïóíêòàõ ïðèéîìó.
Ó ¿õí³é ñòàíö³¿ ïîíàä 20 áàê³â.
— Äóìàþ, ùî âñå á³ëüøå ³
á³ëüøå ì³ñòÿí ñîðòóº ñì³òòÿ.
Äî íàñ äîñ³ ïðèõîäÿòü ëþäè òà
êàæóòü: «Ìè äî âàñ âïåðøå, äàéòå, áóäü ëàñêà, ïîðàäè», — êàæå
Ìàð³ÿ. — ª âàð³àíò êðàùèé, í³æ
ñîðòóâàòè — öå çìåíøóâàòè

â³äõîäè. Àëå ïðè öüîìó, ÿêùî
ìè íå ñîðòóºìî, òî çàêîïóºìî
â çåìëþ, à öåé ðåñóðñ ì³ã áóòè
âèêîðèñòàíèé ùå äåñü. Çâ³ñíî,
ñîðòóâàííÿ íå ðîçâ'ÿæå âñ³ ïðîáëåìè ëþäñòâà çà îäèí äåíü, àëå
öå êðîê äî òîãî, ùîá ëþäè çì³íèëè ñòàâëåííÿ äî êóïóâàííÿ
òà ê³ëüêîñò³ ñì³òòÿ, ùî âîíè
âèêèäàþòü ùîäíÿ.
Òàêîæ ó êâ³òí³ 2021-ãî ó â³ííèöüê³é øêîë³ ¹ 20, ùî
íà Ìàëèõ Õóòîðàõ, çàïðàöþâàëà
ñòàíö³ÿ ñîðòóâàííÿ âòîðèííî¿
ñèðîâèíè «Eco Friends». Ñòàíö³ÿ
ïðèéìàº ïàï³ð, ïëàñòèê, ñêëîá³é, ìåòàë, ïë³âêó, òàðó â³ä ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿, Tetra Pak, âèêîðèñòàí³ áàòàðåéêè òà àêóìóëÿòîðè.

— Ìè ïðàöþºìî ùîäåííî
ó áóäí³ äí³ äëÿ ïîòðåá óñ³õ æèòåë³â Ìàëèõ Õóòîð³â, — ðîçïîâ³äàâ
äèðåêòîð øêîëè Îëåã Ñëóøíèé.
Òàêîæ âòîðñèðîâèíó ïðèéìàþòü íà òîâàðèñòâ³ ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÂòîðìàÂ³ííèöÿ», àäðåñà: Àéâàçîâñüêîãî, 4 â.
Ïðàöþº ó ì³ñò³ ùå ïóíêò ïðèéîìó «Åêî-ñåðâ³ñ». Òóäè ìîæíà
ïðèíîñèòè: ìàêóëàòóðó
ÏÅÒ ïëÿøêè, ïë³âêó, ñêëîá³é, ìåòàëîëîì, òàðí³ ïëÿøêè,
ïëàñòìàñó. À òàêîæ íåáåçïå÷í³
â³äõîäè. Ó Â³ííèö³ º ùå çàâîä
«Ðóñëàíà», íà ÿêîìó ç ïëàñòèêîâèõ â³äõîä³â ðîáëÿòü êàíàë³çàö³éí³ ëþêè, ëåæà÷³ ïîë³öåéñüê³,
òàêòèëüíó ïëèòêó.

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, RIA, (067)7857674

Âèðîê çà âáèâñòâî 28-ð³÷íîãî
Ñåðã³ÿ ïåðåãëÿäàëè â àïåëÿö³éí³é ³íñòàíö³¿ 10 ãðóäíÿ. Çàñóäæåí³ õîò³ëè çìåíøèòè ïðèçíà÷åíå
Â³ííèöüêèì ì³ñüêèì ñóäîì ïîêàðàííÿ, àëå ¿ì öå íå âäàëîñÿ.
Ñåðã³þ ×ìèð³ íàçàâæäè çàëèøèòüñÿ 28 ðîê³â. Þíàêà ïîçáàâèëè æèòòÿ äâîº éîãî çíàéîìèõ
â ãàðàæ³ íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå,
à ïîò³ì çàâåçëè ò³ëî äî ð³÷êè ³
êèíóëè ó âîäó. Ðåøòè äîêàç³â çëî÷èíó âáèâö³ ïîçáóëèñÿ, ðîçêèäàâøè ¿õ ó ð³çíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà. Ïðè
öüîìó ñâî¿ òåëåôîíè çàëèøèëè
íà Ñàáàð³âñüêîìó øîñå, íà ÑÒÎ,
ùîá ðóõ ïî ì³ñòó íå ìîãëè ïîò³ì ïðîñë³äêóâàòè ïîë³öåéñüê³.
Çàì³òàëè ³ ïëóòàëè ñë³äè, àëå
óíèêíóòè ïîêàðàííÿ íå âèéøëî.

Öåé çëî÷èí áóâ ÷îòèðè ç ïîëîâèíîþ ðîêè òîìó — âðàíö³ 28 ÷åðâíÿ 2017-ãî ðîêó ò³ëî
õëîïöÿ çíàéøëà ïðèáèðàëüíèöÿ
15-ãî ÆÅÊó Íàä³ÿ íåäàëåêî â³ä
áåðåãà íà ïëÿæ³ «Õ³ì³ê». Æ³íêà
ñïî÷àòêó ïîäóìàëà, ùî õòîñü ç
â³äïî÷èâàëüíèê³â çàáóâ íàäóâíå
êîëî. Ï³ä³éøëà áëèæ÷å, ïðèäèâèëàñÿ ³ çðîçóì³ëà — áà÷èòü ïëå÷³
ïîòîïåëüíèêà â ÷åðâîí³é ìàéö³.
Íå áåç äîïîìîãè äðóç³â çàãèáëîãî, ÿê³ çíàéøëè òåëåôîí
Ñåðã³ÿ, âèêèíóòèé çëî÷èíöÿìè
ó êóù³ êëàäîâèùà íà Àðàáåÿ, ïîë³öåéñüê³ ðîçêðóòèëè âåñü ëàíöþã
ïîä³é ³ óçÿëè ï³äîçðþâàíèõ. Âàäèìà ªìåëüÿíîâà ³ ªâãåíà Ñåðãººâà òðèìàëè â Ñ²ÇÎ äî òåïåð,
êîëè âæå ð³øåííÿ ñóäó íàáóëî
çàêîííî¿ ñèëè é ñë³ä÷îçààðåøòîâàí³ ñòàëè óâ'ÿçíåíèìè.

Ö³ ÷îëîâ³êè, íàãàäàºìî, óáèëè
Ñåðã³ÿ ç êîðèñëèâîãî ìîòèâó —
çàðàäè çîëîòîãî ëàíöþæêà ç õðåñòèêîì, ÿêèé ïîò³ì çäàëè ó ëîìáàðä. Âîíè òàê ³ íå ç³çíàëèñÿ.
Îáèäâà ïåðåêëàäàëè âèíó îäèí
íà îäíîãî. Í³áèòî ³íøèé óáèâàâ,
à äðóãèé ïðîñòî çìóøåíèé ïîò³ì
áóâ äîïîìàãàòè çàì³òàòè ñë³äè.
¯õ âåðñ³¿ ñïðîñòóâàëî äåðæàâíå
çâèíóâà÷åííÿ çäîáóòèìè ï³ä ÷àñ
ñë³äñòâà äîêàçàìè. ² â ÷åðâí³ öüîãî ðîêó, íåçàäîâãî äî ÷åòâåðòèõ
ðîêîâèí ñìåðò³ Ñåðã³ÿ ×ìèðè,
éîãî êðèâäíèêàì íàðåøò³ âèíåñëè çâèíóâà÷óâàëüíèé âèðîê.
ßê ðîçïîâ³äàëà òîä³ ÷èòà÷àì
ðåäàêö³ÿ RIA, êîëåã³ÿ Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó, ªìåëüÿíîâó
³ Ñåðãººâó ïðèñóäèëà ïî 15 ðîê³â
ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç êîíô³ñêàö³ºþ
ìàéíà.

ФОТО З АРХІВУ РЕДАКЦІЇ

Апеляція не змінила вироку вбивцям Сергія Чмири

Євген Сергєєв і Вадим Ємельянов на слуханні в суді. Вони
так і не визнали своєї вини — перекладали один на одного
— Ê³ëüêà ðàç³â â³äêëàäàâñÿ,
àëå íàðåøò³ â³äáóâñÿ àïåëÿö³éíèé ðîçãëÿä, â îäíå çàñ³äàííÿ, ³
ñóä çàëèøèâ âèðîê áåç çì³í, —
ñêàçàâ æóðíàë³ñòö³ RIA/20minut.
ua áàòüêî Ñåðã³ÿ Âàñèëü ×ìèðà. — Îáîì òàê ³ çàëèøàºòüñÿ

ïî 15 ðîê³â òþðìè ç êîíô³ñêàö³ºþ.
Çíàéòè á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ ïðî
ðîçêðèòòÿ öüîãî âáèâñòâà òà ïðî
ñóäîâå ðîçáèðàííÿ, ùî çàòÿãëîñÿ
íà ðîêè, ìîæíà çà öèì ïîñèëàííÿì: https://bit.ly/3yMlpCL.
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

НАТАЛІЯ ІШКОВА, ПСИХОЛОГ

Чим розумніша людина, тим
швидше можна пояснити їй, де вона
помилилася. Дурню пояснити, що він
дурень, просто неможливо.

Юлія Тимошенко і «Батьківщина» виступають
за дострокові парламентські вибори
БЛОГ

ПРЕССЛУЖБА
ВО «БАТЬКІВЩИНА»

Âíàñë³äîê òîãî, ùî çàïàñè
ãàçó ³ âóã³ëëÿ íå áóëè ïîïîâíåí³ òîä³, êîëè âîíè êîøòóâàëè â³äíîñíî äåøåâî, ñüîãîäí³ êðà¿íó, à ôàêòè÷íî óñ³õ ¿¿
ãðîìàäÿí çìóøóþòü ïåðåïëà÷óâàòè çà åíåðãîíîñ³¿ â ðàçè
á³ëüøå.
Ïðîòå öå íå ºäèíèé óäàð
ïî óêðà¿íöÿõ. Àäæå çðîñòàííÿ
òàðèô³â òÿãíå çà ñîáîþ ïîäîðîæ÷àííÿ óñ³õ ³íøèõ òîâàð³â
³ ïîñëóã. Çà ÿê³ â ê³íöåâîìó

ï³äñóìêó çíîâó æ òàêè ïëàòÿòü
ãðîìàäÿíè.
Îäíî÷àñíî éäå íàñòóï
íà äð³áíèé á³çíåñ, ùî çàáåçïå÷óâàâ ðîáîòîþ ì³ëüéîíè ðîá³òíèê³â. Âñóïåðå÷ ñâî¿ì âëàñíèì
îá³öÿíêàì «ñëóãè» çá³ëüøóþòü
ïîäàòêîâèé òèñê ³ óñêëàäíþþòü
ðîáîòó ï³äïðèºìöÿì, íàñàìïåðåä ÔÎÏàì. Äðàêîí³âñüê³ çàõîäè ïðîòèâ ÔÎÏ³â âñòóïàþòü
ó ä³þ âæå ç 1 ñ³÷íÿ.
«Íà çàõèñò³ ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí, ³íòåðåñ³â äð³áíèõ ï³äïðèºìö³â ³ ðîá³òíèê³â íàãîëîøóº
ºäèíà ïîë³òè÷íà ñèëà — «Áàòü-

ê³âùèíà». Þë³ÿ Òèìîøåíêî
êîæíîãî äíÿ âèìàãàº â ïàðëàìåíò³ ïî÷óòè ÔÎÏ³â, ïî÷óòè
¿õí³õ ïðàö³âíèê³â ³ çóïèíèòè
çíèùåííÿ «ñåðåäíüîãî êëàñó», — çàçíà÷àº íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè â³ä ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» â³ä Â³ííè÷÷èíè Îëåã
Ìåéäè÷.
Ïðè öüîìó Þë³ÿ Òèìîøåíêî
ä³º ñèñòåìíî ³ ïðîôåñ³éíî, ÿê
äîñâ³ä÷åíèé äåðæàâíèé ìåíåäæåð, àäæå éäåòüñÿ íå ëèøå ïðî
³íòåðåñè òîãî ñàìîãî «ñåðåäíüîãî êëàñó», à ïðî âñ³õ óêðà¿íö³â,
÷è¿ ñòàòêè íàïðÿìó çàëåæàòü â³ä

òîãî, ÿê ïðàöþº åêîíîì³êà. Çóïèíèòè çðîñòàííÿ ö³í, ï³äíÿòè
çàðïëàòè ³ ïåíñ³¿ — öå ñòâîðèòè
ïëàòîñïðîìîæíèé ïîïèò ³ çàïóñòèòè äâèãóí åêîíîì³êè, ïîñëàáëåííÿ ïîäàòêîâîãî ³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî òèñêó íà äð³áíèõ
ï³äïðèºìö³â — öå ïîòóæíèé
ñòèìóë åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ. ² ïî÷èíàòè òðåáà ç ãîëîâíî¿
ïðè÷èíè íèí³øíüîãî ïîäîðîæ÷àííÿ — ãàç â³ò÷èçíÿíîãî âèäîáóòêó ìàº áóòè ñïðÿìîâàíèé
íà ïîòðåáè óêðà¿íñüêèõ ðîäèí.
Ïëàí Òèìîøåíêî — öå ³ º ðåàëüíà àëüòåðíàòèâà áåçä³ÿëüíîñ-

ò³ ³ áåçïîðàäíîñò³ âëàäè. Àëüòåðíàòèâà òóò ³ çàðàç. Â ³íòåðåñàõ
ëþäåé, â ³íòåðåñàõ êðà¿íè.
Êðà¿í³ ïîòð³áíà íå ³ì³òàö³ÿ,
à íàïîëåãëèâà ³ ñèñòåìíà ðîáîòà. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíå ³ áàæàííÿ, ³ ïðîôåñ³îíàë³çì.
Ñàìå òîìó «Áàòüê³âùèíà» ³
Þë³ÿ Òèìîøåíêî âèñòóïàþòü
çà äîñòðîêîâ³ ïàðëàìåíòñüê³
âèáîðè. Äëÿ çì³íè êóðñó äåðæàâè, äëÿ òîãî, ùîá âëàäà ïî÷àëà ä³ÿòè â ³íòåðåñàõ óêðà¿íö³â
³ Óêðà¿íè. Ïîòð³áíèé íîâèé
ïàðëàìåíò ³ ñòâîðåíèé íèì
íîâèé óðÿä.
504551

«Вінницягаз Збут»: підписники тарифу «Твій газ Рівномірний платіж»
заплатять за спожитий у листопаді газ майже на 3 млн грн менше
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

Êë³ºíòè ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» (ïðàöþº ï³ä
áðåíäîì «ÒÂ²É ÃÀÇÇÁÓÒ»),
êîòð³ îáðàëè òàðèô «Òâ³é ãàç
Ð³âíîì³ðíèé ïëàò³æ», çàïëàòÿòü
çà âèêîðèñòàíèé ó ëèñòîïàä³ ãàç
íà 2,8 ìëí ãðí ìåíøå, í³æ ñïëàòèëè á ïðè ðîçðàõóíêó çà ôàêòè÷íå ñïîæèâàííÿ.
«ßê ò³ëüêè ïî÷èíàº çíèæóâà-

òèñü òåìïåðàòóðà çà â³êíîì —
ñóìè â ïëàò³æêàõ çà îïàëåííÿ,
âëàñíå, ÿê ³ áîðãè íàøèõ ñïîæèâà÷³â, ïî÷èíàþòü çá³ëüøóâàòèñü.
Öüîãîð³÷ ñïîæèâà÷³, ÿê³ îáðàëè
òàðèô «Òâ³é ãàç Ð³âíîì³ðíèé
ïëàò³æ», íàâïàêè, çìåíøàòü ñâî¿
âèòðàòè ï³ä ÷àñ îïàëþâàëüíîãî
ñåçîíó. Òàê, çà ñïîæèòå ó ëèñòîïàä³ áëàêèòíå ïàëèâî êë³ºíòè, ÿê³
íàäàëè ïåðåâàãó äàí³é êîìåðö³éí³é ïðîïîçèö³¿, çàïëàòÿòü çàãàëîì
íà 2,8 ìëí ãðí ìåíøå, í³æ ñïëàòèëè á ïðè ðîçðàõóíêó çà ôàê-

òè÷íå ñïîæèâàííÿ», — ðîçïîâ³äàº
íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðîäàæ³â ô³çè÷íèì îñîáàì ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç
Çáóò» Ñåðã³é Òðîõèì÷óê.
Çà éîãî ñëîâàìè, óïðîäîâæ
òðàâíÿ-æîâòíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó
ìàéæå 9 òèñÿ÷ êë³ºíò³â êîìïàí³¿ ïåðåéøëè íà ãàçîïîñòà÷àííÿ
çà òàðèôîì «Òâ³é ãàç Ð³âíîì³ðíèé ïëàò³æ». Âîíè çàñòðàõóâàëè
ñåáå â³ä íàäì³ðíèõ âèòðàò ï³ä
÷àñ õîëîä³â.
Ãàéñèí÷àíêà Àë³íà Áîäíàð —
îäíà ç òèõ, õòî ùå âë³òêó ïîäóìàâ

ïðî îïàëþâàëüíèé ñåçîí. Ìàþ÷è
÷èìàë³ âèòðàòè çà ãàç (â êîðèñòóâàíí³ ïëèòà, êîëîíêà òà êîòåë),
¿¿ ðîäèíà ùå â ñåðïí³ ïåðåéøëà
íà «Òâ³é ãàç Ð³âíîì³ðíèé ïëàò³æ».
«Äóæå çðó÷íèé òàðèô. Ïëàòèìî çà ãàç ð³âíèìè ÷àñòèíàìè. Öå
1455 ãðèâåíü ùîì³ñÿöÿ. Òîð³ê
âçèìêó íàãîðàëî ³ íà 2,5 òèñÿ÷³
ãðèâåíü çà ì³ñÿöü. ßêùî ÷åñíî,
öå áóëî òðîõè çàáàãàòî äëÿ ñ³ìåéíîãî áþäæåòó», — ðîçïîâ³äàº
Àë³íà Þð³¿âíà.
Íàãàäàºìî, òàðèô «Òâ³é ãàç

Ð³âíîì³ðíèé ïëàò³æ» ä³ÿòèìå
äî òðàâíÿ íàñòóïíîãî ðîêó.
ßêùî çà ÷àñ ä³¿ ïðîïîçèö³¿ ñïîæèâà÷ íå âèêîðèñòàº óâåñü çàïëàíîâàíèé îáñÿã áëàêèòíîãî
ïàëèâà, çàîùàäæåíà ñóìà çàëèøèòüñÿ íà éîãî îñîáîâîìó ðàõóíêó äëÿ ìàéáóòí³õ ïëàòåæ³â.
Ôàêòè÷íèé îá’ºì ñïîæèòîãî
åíåðãîðåñóðñó âèçíà÷àòèìåòüñÿ
çà ïîêàçíèêàìè ë³÷èëüíèê³â. ²íôîðìàö³þ ïðî îñòàòî÷íèé ðîçðàõóíîê ìîæíà áóäå îòðèìàòè ç
ïëàò³æêè çà êâ³òåíü 2022 ðîêó.
504588

Обрав кар’єру в ІТ — виграв MacBook!
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ
IT-АКАДЕМІЇ

3–4 ãðóäíÿ â³äáóâñÿ ìàñøòàáíèé Äåíü Êàð’ºðè
«Prof IT Day»! Çàõ³ä â³äâ³äàëî
ê³ëüêà ñîòåíü ó÷àñíèê³â, ÿê³
ìàëè çìîãó ïîñï³ëêóâàòèñü ³ç
ïðåäñòàâíèêàìè ïåðåäîâèõ êîìïàí³é, ïîäàòè ñâîº ðåçþìå, à òàêîæ â³äâ³äàòè çì³ñòîâí³ òðåí³íãè, ìàéñòåð-êëàñè, âîðêøîïè
â³ä ïðîôåñ³éíèõ IT-ñïåö³àë³ñò³â.
Íà Prof IT Day 2021 áóëè
ïðîâåäåí³ ïðåçåíòàö³¿ ²Òêîìïàí³é — RIA. Com,
Astamobi, ÅÐÀÌ, Warmy,
Vimmy, Delphi Software, Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ, Øêîëà Õàêåð³â, INTITA, Deep
Dive into English, Ñîôò Ãåíåðàö³ÿ, TemaBit Fozzy Group.
Àëå öå íå âñå! Êîìïàí³¿-ó÷àñíèêè ïðåäñòàâèëè àêòóàëüíó
³íôîðìàö³þ ïðî ñåáå, â³äêðèò³
âàêàíñ³¿ òà êàð'ºðí³ ìîæëèâîñò³.
Ñåðåä ìàéñòåð-êëàñ³â, ñåì³íàð³â-ïðàêòèêóì³â òà âîðêøîï³â

áóëè ðîçãëÿíóò³ òàê³ òåìè: «A
quick guide to build your first
startup», «Hard and soft skills ïðè
íàéì³ íà ðîáîòó», «Îíëàéí-òðåí³íãè êîìïàí³¿ EPAM — íîâ³
ìîæëèâîñò³ äëÿ ñòóäåíò³â»,
«Øëÿõ â ²Ò ç Asta.Mobi», «ßê
çíàéòè ñâîº ì³ñöå â IT? Ïîãîâîðèìî ïðî Hard Skills, Soft
Skills, Digital skills.», «ßê íàøà
êîìàíäà çàïóñêàëà ñèñòåìó ðåêîìåíäàö³é íà îñíîâ³ øòó÷íîãî
³íòåëåêòó?», «Õî÷ó â ²Ò. Ïîðàäè
ñâ³ò÷åðàì», «Ùî áàæàíî çíàòè
äæóíó äëÿ Java Backend ðîçðîáêè?», «Îñîáëèâ³ñòü âõîäæåííÿ
â ²Ò ³íäóñòð³þ» òà ³íø³.
Ñòóäåíòè Â³ííèöüêî¿ ²ÒÀêàäåì³¿ ïðåäñòàâèëè ñâî¿ ïðîåêòè òà ñòàðòàïè. Òàêîæ íà çàõîä³ ïðîâîäèëèñü áë³ö-³íòåðâ'þ ç
íàéêðàùèìè HR-ñïåö³àë³ñòàìè!
Ó÷àñíèêè ³íòåðâ’þ îòðèìàëè
íåîö³íåííèé äîñâ³ä ³ ðåêîìåíäàö³¿, à äåÿê³ íàâ³òü ïðîïîçèö³þ
ðîáîòè.
Áóëè ïðîâåäåí³ ðîç³ãðàø³
ö³ííèõ ïðèç³â â³ä êîìïàí³¿
Warmy, RIA.com, êóðñó Deep

Dive into English òà Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿. À ïåðåâ³ðåíèé
ïàðòíåð çàõîäó RIA. COM ðîç³ãðàâ êðóòèé ïðèç — MacBook!
Ùàñëèâèì âëàñíèêîì ÿêîãî
ñòàâ Þð³é Ëåì³÷.
Prof IT Day 2021 äàâ ìîæëèâ³ñòü áàãàòüîì çíàéòè ñâ³é
øëÿõ. ×åêàºìî òåáå íà Prof IT
Day 2022, áóäå ùå ö³êàâ³øå òà
çì³ñòîâí³øå =)
4–5 ãðóäíÿ â³äáóâñÿ Õàêàòîí
«Íîâ³ ²Ò-ð³øåííÿ äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ âðàçëèâèõ êàòåãîð³é ìîëîä³», ï³ä ÷àñ ÿêîãî âñ³
ó÷àñíèêè çàíóðèëèñü ó äðóæíó
àòìîñôåðó êðåàòèâíèõ ð³øåíü,
íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é òà ñïðîáóâàëè çðîáèòè îñâ³òó ö³êàâîþ.
Íà çàõîä³ ç³áðàëàñü ïðîãðåñèâíà ìîëîäü ³ øêîëÿð³, à òàêîæ
ìåíòîðè ³ æóð³, ÿê³ ïðàöþþòü
ó ²Ò-êîìïàí³ÿõ. Òåìà ñòîñóâàëàñü ïðàöåâëàøòóâàííÿ âðàçëèâèõ êàòåãîð³é ìîëîä³. Çàâäàííÿ
ïîëÿãàëî â òîìó, ùîá çãåíåðóâàòè ³äåþ, à ïîò³ì íàïèñàòè ïðîòîòèï ïðîãðàìè àáî ñàéòó, ùî
äîïîìàãàâ áè ç ïðîôåñ³éíîþ ðå-

àë³çàö³ºþ âðàçëèâèì êàòåãîð³ÿì.
Ó Õàêàòîí³ âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 100 ó÷àñíèê³â, ñåðåä ÿêèõ
áóëè ÿê äèòÿ÷³ êîìàíäè, òàê ³
êîìàíäè ïðîãðåñèâíî¿ ìîëîä³.
Ñåðåä ä³òåé ïåðøå ì³ñöå çàéíÿëà êîìàíäà ÌÌÌ ç ³äåºþ
ïðî ñïåö³àë³çîâàíèé ñàéò ïîøóêó ðîáîòè äëÿ ëþäåé ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè.
²íø³ ì³ñöÿ ðîçïîä³ëèëèñÿ íàñòóïíèì ÷èíîì:
2 ì³ñöå — êîìàíäà Wonder
Dev's,
3 — êîìàíäà Winners,
4 — êîìàíäà Ñòàéêà.
Êîìàíäè ìîëîä³ òàêîæ ïîêàçàëè ö³êàâ³ ³äå¿. Êîìàíäà
Lingva, ùî çàéíÿëà ïåðøå ì³ñöå, çàïðîïîíóâàëà çàñòîñóíîê
ñóðäîïåðåêëàäà÷ ç ìîæëèâ³ñòþ
àâòîìàòèçîâàíîãî ïåðåêëàäó ç
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè íà ìîâó æåñò³â
òà íàâïàêè. Êîìàíäà íà äðóãîìó
ì³ñö³ — No Border ïðåäñòàâèëà
ñàéò, ùî äàº ìîæëèâ³ñòü ï³ä³áðàòè êóðñè òà ïåðåêâàë³ô³êóâàòèñÿ
âðàçëèâèì êàòåãîð³ÿì ìîëîä³.
Ñåðåä íèõ æóð³ òàêîæ âèä³ëèëî:

2 ì³ñöå — êîìàíäà No Border,
3 ì³ñöå — êîìàíäà Browser,
4 ì³ñöå — êîìàíäà PivCo,
5 ì³ñöå — êîìàíäà Oldschool,
6 ì³ñöå — êîìàíäà Aboba
Coin.
Êîæíà êîìàíäà ïðàöþâàëà ï³ä íàñòàâíèöòâîì äîñâ³ä÷åíèõ ìåíòîð³â, âèêëàäà÷³â-ïðàêòèê³â Â³ííèöüêî¿
²Ò-Àêàäåì³¿ òà àéò³øíèê³â
ð³çíèõ êîìïàí³é Óêðà¿íè.
Ó âñ³õ ó÷àñíèê³â áóëà íàãîäà
ïåðåéíÿòè çíàííÿ ó äîñâ³ä÷åíèõ ìåíòîð³â, ÿê³ äîïîìàãàëè êîæí³é êîìàíä³ ïðîòÿãîì
âñüîãî ³âåíòó. Â ðåçóëüòàò³
áóëè ñòâîðåí³ ð³øåííÿ, ùî
ñïðèÿòèìóòü ïðîôåñ³éíîìó
ðîçâèòêó âðàçëèâèõ êàòåãîð³é
ìîëîä³. À êîæåí ó÷àñíèê Õàêàòîíó îòðèìàâ ö³ííèé ïðèç
â³ä Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿.
Ðåºñòðóéñÿ:
íà îôëàéí-íàâ÷àííÿ:
https://ita.in.ua/
íà îíëàéí-íàâ÷àííÿ:
https://online.ita.in.ua/
òåëåôîíóé: 067–431–19–21
486404
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ПРИСПАЛИ ПАРИЖ КОЛИСКОВОЮ
ПОЗАМИНУЛОГО СТОЛІТТЯ
Знай наших!  12 гран-прі упродовж
п’яти років — такий результат виступів
народного вокального ансамблю
«Оберіг». Співаки «Оберегу» мають свою
особливість, яка відрізняє їх від інших
виконавців. Яка вона?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

«Îáåð³ã» âèêîíóº òâîðè ïåðåâàæíî àêàïåëüíî,
áåç ìóçè÷íîãî ñóïðîâîäó. Äî òîãî æ ðîáèòü öå
â îäíîìó ç íàéñêëàäí³øèõ âèä³â
ìèñòåöòâà — ÷îòèðèãîëîñíîìó
ñï³â³. Ïðî öå ðîçïîâ³ëà êåð³âíèöÿ êîëåêòèâó, â³äîìà ó íàøîìó
êðà¿ çáèðà÷ íàðîäíèõ òðàäèö³é ³
àâòåíòè÷íèõ ï³ñåíü Í³íà ÁåãóñÊîâàëü. Âîíà çàïèñóº ïî ñåëàõ
äàâí³ ï³ñí³, ðîáèòü ¿õ îáðîáêó äëÿ
âèêîíàííÿ íà òðè-÷îòèðè ãîëîñè ³ ðàçîì ç «Îáåðåãîì» íåñå ¿õ
äî ãëÿäà÷à.
²ñòîð³ÿ ç «Êîëèñêîâîþ», ç ÿêîþ
ïåðåìîãëè íà êîíêóðñ³ ó Ïàðèæ³,
äåùî ³íøà. Öþ ï³ñíþ ¿é ïîäàðóâàâ áàòüêî.
МОЖНА СЛУХАТИ ХОЧ КОЖЕН
ВЕЧІР!
— Áàòüêî ïðèí³ñ ìåí³ øìàòîê
íàä³ðâàíîãî àðêóøà, — êàæå ïàí³
Í³íà. — Òàòî ³ñòîðèê ï³äòðèìóº
ìåíå ó âñüîìó. Êîëè éîìó âèïàäêîâî ïîòðàïèëà äî ðóê òàêà
çíàõ³äêà, îäðàçó ïåðåäàâ ¿¿ ìåí³.
Íà îá³ðâàíîìó àðêóø³ áóëè ñëîâà «Êîëèñêîâî¿». Ó òåêñò³ çàçíà÷àëîñÿ, ùî öå ï³ñíÿ 1800 ðîêó.
Íå ïîâ³ðèòå, áðàëà éîãî äî ðóê,
à ñåðöå çàõîäèëîñÿ â³ä õâèëþâàííÿ — öå æ òåêñò 19 ñòîë³òòÿ!
Çàá³ãàþ÷è íàïåðåä, ñêàæåìî,
ùî íà «Êîëèñêîâó», ÿêó ïàí³
Í³íà çàïèñàëà ç³ ñâî¿ì êîëåêòèâîì, âèêîíàëà ó âëàñí³é îáðîáö³
³ âèñòàâèëà íà ñòîð³íö³ àíñàìáëþ
ó Ôåéñáóö³, íàä³éøëè â³äãóêè.
Îäèí ç äîïèñóâà÷³â óòî÷íèâ, ùî
öå «Êîëèñêîâà» ç Íàääí³ïðÿíùèíè. Íàïèñàâ, ùî ÷óâ, ÿê ¿¿
ñï³âàëè ó ¿õíüîìó ñåë³ áàáóñ³.
Ñëóõàòè ¿¿ ó âèêîíàíí³ «Îáåðåãó» ìîæíà õî÷ êîæåí âå÷³ð! Íà-

ñò³ëüêè çâîðóøëèâî âèêîíóþòü ¿¿
ñï³âàêè. Ï³ñíÿ çâó÷èòü â îáðîáö³
íà ÷îòèðè ãîëîñè, çðîáëåí³é Í³íîþ Áåãàñ-Êîâàëü. Íå äèâíî, ùî
â³ííè÷àíè «çàêîëèñàëè» íåþ æóð³
ì³æíàðîäíîãî ôåñòèâàëþ ìèñòåöòâ ó Ïàðèæ³ Etoiles de Raris.
Çà ñëîâàìè ïàí³ Í³íè, êîíêóðñ
â³äáóâàâñÿ îíëàéí. Âîíî é äîáðå,
áî íà ïî¿çäêó äî Ôðàíö³¿ íàâðÿä
÷è ç³áðàëè á êîøòè.
— Â³äâåðòî êàæó÷è, ìè íå äóæå
â³ðèëè, ùî ñòàíåìî ïåðåìîæöÿìè, — ä³ëèòüñÿ äóìêàìè êåð³âíèöÿ
êîëåêòèâó. — Íà êîíêóðñ íàä³ñëàëè ðîáîòè ïîíàä òèñÿ÷ó ó÷àñíèê³â. Ùîïðàâäà, öå áóëè íå ò³ëüêè
ï³ñåíí³ òâîðè. Êîíêóðñ æàíðîâèé.
Ìè áðàëè ó÷àñòü ó íîì³íàö³¿ àâòåíòè÷íî¿ ï³ñí³. Ì³æíàðîäíå
æóð³ ïðèñóäèëî ïåðøå ì³ñöå
ñàìå íàø³é «Êîëèñêîâ³é»! Öå æ
ÿêå âèçíàííÿ! ² íå äå-íåáóäü,
à â Ïàðèæ³! Àëå ÿ çâåðíóëà óâàãó
íà ³íøå — ÿê äàâíÿ óêðà¿íñüêà
çà÷àðóâàëà ³íîçåìö³â.
Ñï³âðîçìîâíèöÿ êàæå, ùî âîíà
ãîðäà ç òîãî, ùî íàøà åòíèêà
æèâà! Ðàä³º, ùî ñï³âàòè ñâîº,
óêðà¿íñüêå, öå êðóòî, áî éîãî
âèçíàþòü ó ñâ³ò³.
Âò³ì, öå íå ºäèíà ïåðåìîãà
«Îáåðåãó». Àëå äèïëîì çà ïåðøå ì³ñöå ç Ïàðèæà çàëèøàºòüñÿ
ïîêè ùî íàéá³ëüø ïðåñòèæíîþ
â³äçíàêîþ êîëåêòèâó.
НА ТРЕТЄ МІСЦЕ НЕ
ОПУСКАЛИСЯ НІ РАЗУ
Çàïèòóþ ïàí³ Í³íó, õòî âõîäèòü
äî ñêëàäó êîëåêòèâó, ÷è ìàþòü
âèêîíàâö³ ïðîôåñ³éíó îñâ³òó?
— Ìè áåðåìî ó÷àñòü ó áàãàòüîõ
êîíêóðñàõ ñåðåä ïðîôåñ³éíèõ âèêîíàâö³â, àëå â êîëåêòèâ³ æîäíîãî ïðîôåñ³îíàëà, í³õòî ç³ ñï³âàê³â
íå ìàº ìóçè÷íî¿ îñâ³òè, — ðîçïîâ³äàº Í³íà Áåãàñ-Êîâàëü. — Êð³ì
ìåíå õ³áà ùî. ß âèâ÷àëà ìóçèêó
³ óêðà¿íîçíàâñòâî ó íàøîìó ïå-

Готуються до поїздки у Болгарію
У травні 2022 року «Оберіг» має
намір виступити ще на одному
міжнародному конкурсі, що відбуватиметься у Болгарії.
Це стане можливим, якщо
вдасться знайти спонсора. Власних грошей на дорогу і проживання у хлопців і дівчат, на жаль,
немає.

Якщо у когось з читачів є можливість і бажання підтримати
талановитий колектив, просимо
повідомити.
У планах «Оберегу» записати кліп
про автентичну колядку у супроводі давньої народної пісні «Зажурилась, гей, крута гора». Все знов
упирається у відсутність коштів.

Учасники ансамблю «Оберіг» записують по селах давні пісні. Керівниця колективу Ніна БегасКоваль робить їх обробки на 3–4 голоси і в новому звучанні несуть їх до глядачів
äàãîã³÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³
Êîöþáèíñüêîãî.
Íèí³ êîëåêòèâ ìàº äâà ñêëàäè âèêîíàâö³â, çàãàëîì ¿õ ìàéæå
äåñÿòåðî. Öå ñòóäåíòè, ìîëîäü,
ÿê³ ëþáëÿòü ìóçèêó, óêðà¿íñüêó
ï³ñíþ ³ õî÷óòü íåñòè ¿¿ â ëþäè.
Äîïîìàãàº ¿ì â öüîìó ¿õíÿ êåð³âíèöÿ.
— Äóæå íåïðîñòî çíàéòè ëþäåé, ÿê³ ìîæóòü óâ³éòè â àíñàìáëåâó ãàðìîí³þ, — ãîâîðèòü Í³íà
Áåãàñ-Êîâàëü. — Äóæå ñêëàäíî
âèáóäóâàòè ÷îòèðè ãîëîñè. Àäæå

íåáàãàòüîõ, õòî âèêîíóº ïîâñòàíñüê³ ³ ñòð³ëåöüê³ ï³ñí³.
Íèí³ äî ðåïåðòóàðó äîäàëèñÿ
ï³ñí³ ÀÒÎ/ÎÎÑ. Íàéá³ëüøå ç
íèõ ò³, ùî ¿õ íàïèñàëà Õðèñòèíà Ïàíàñþê.
Îáðîáêà ÷óæèõ ï³ñåíü, îñîáëèâî óï³çíàâàíèõ, öå äîáðå. ×îìó á
íå ñïðîáóâàòè ñòâîðèòè âëàñíèé
òâ³ð? Ïàí³ Í³íà ðîçïîâ³ëà, ÿê
êîëåêòèâ ï³äòðèìàâ ¿¿ â öüîìó.
Òàê íàðîäèëàñÿ ï³ñíÿ «Â íàñ º
ùå!» ï³ñíÿ àêòóàëüíà òåìàòèêîþ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà â í³é: «Â íàñ º
ùå êîãî çàõèùàòè, â íàñ º ùî
áîðîíèòè…»
Ï³ñëÿ ïåðåìîãè íà îáëàñíîìó êîíêóðñ³ «Ñóðìè çâèòÿã»
â³ííè÷àíè ñòàëè ó÷àñíèêàìè
ãàëà-êîíöåðòó âñåóêðà¿íñüêèõ
«Ñóðì…» ßê ïîÿñíèëà ïàí³
Í³íà, öå íå ïðîñòî êîíöåðò ÿê
ô³íàëüíèé àêîðä ôåñòèâàëþ. Öå
òîé ñàìèé êîíêóðñ. Ïðîôåñ³éíå
æóð³ ó ñêëàä³ â³äîìèõ ñï³âàê³â,
êîìïîçèòîð³â, ìóçèêîçíàâö³â
îö³íþâàëî âèñòóïè ³ âèçíà÷àëî ïåðåìîæö³â. Ãàëà-êîíöåðò
â³äáóâàâñÿ ó Ëüâîâ³ ó çàë³ Íàö³îíàëüíî¿ îïåðè òåàòðó ³ìåí³
Ñîëîì³¿ Êðóøåëüíèöüêî¿. Äëÿ
ó÷àñò³ ó ãàëà-êîíöåðò³ â³ä³áðàëè
ëèøå íåçíà÷íó ê³ëüê³ñòü ³ç òðüîõ
òèñÿ÷ âèêîíàâö³â, ÿê³ áðàëè
ó÷àñòü ó öüîãîð³÷íîìó ôåñòèâàë³
«Ñóðìè çâèòÿãè». Çíîâó æ òàêè
öå ð³çíîæàíðîâå òâîð÷å çìàãàííÿ. Ïîòðàïèòè ó â³äá³ð íà ãà-

«Ìè áåðåìî ó÷àñòü ó
áàãàòüîõ êîíêóðñàõ
ñåðåä ïðîôåñ³éíèõ
âèêîíàâö³â, àëå â
êîëåêòèâ³ í³õòî íå ìàº
ìóçè÷íî¿ îñâ³òè»
÷îòèðèãîëîñíèé àêàïåëüíèé ñï³â
ââàæàºòüñÿ îäíèì ç íàéâàæ÷èõ
âèä³â ìèñòåöòâà. Àëå ìè ñòàðàºìîñÿ. Íàì áàãàòî ÷îãî âäàºòüñÿ.
Çà íåïîâíèõ ï’ÿòü ðîê³â ³ñíóâàííÿ çäîáóëè íà ð³çíèõ êîíêóðñàõ — â³ä îáëàñíèõ äî ì³æíàðîäíèõ –12 ãðàí-ïð³, à òàêîæ
âèáîðîëè ïðèáëèçíî 30 ïåðøèõ
³ äðóãèõ ì³ñöü. Ïðè öüîìó æîäíîãî ðàçó íå îïóñêàëèñÿ íà òðåòº
ì³ñöå. Ò³ëüêè ïåðøå àáî äðóãå…
Ó öüîãî êîëåêòèâó º ùå îäíà
îñîáëèâ³ñòü. «Îáåð³ã» îäèí ç

ëà-êîíöåðò öå âæå íåàáèÿêèé
óñï³õ «Îáåðåãó». À ïåðåìîãòè!
Ñàìå òàê çðîáèëè â³ííè÷àíè.
Ó íîì³íàö³¿ «Àâòîðñüêà ï³ñíÿ»
¿õí³é òâ³ð «Â íàñ º ùå!» âèçíàíî
êðàùèì.
ВСЕ ТРИМАЄТЬСЯ
НА ЕНТУЗІАЗМІ
À òåïåð ïðî äðóãèé á³ê ìåäàë³
òàëàíîâèòîãî êîëåêòèâó ï³ä íàçâîþ «Îáåð³ã». Ñï³âî÷èé ä³àìàíò
ì³ã áè ðîçêðèòèñÿ ùå ³íøèìè
áàãàòüìà ãðàíÿìè, ÿêáè ìàâ ï³äòðèìêó. Íà æàëü, ïîêè ùî éîãî
â³äáëèñêè íå ïðèãëÿíóëèñÿ òèì,
õòî ì³ã áè âçÿòè êîëåêòèâ ï³ä
ñâîº êðèëî. Í³íà Áåãàñ-Êîâàëü
ñòâîðþâàëà àíñàìáëü íà áàç³
ÄîíÍÓ, äå âîíà ïðàöþº. Îäíàê
ó íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ñõîæå,
íåìà êîøò³â íà ï³äòðèìêó.
Òîìó âñå òðèìàºòüñÿ íà åíòóç³àçì³. Íàéñêëàäí³øå, çðîçóì³ëî, øóêàòè êîøòè äëÿ ïî¿çäêè
íà ôåñòèâàë³, êîíêóðñè. Íàïðèêëàä, ùîá âèñòóïèòè íà ôåñòèâàë³ «Çîëîòå ðóíî» ó Ãðóç³¿, ï³â
ðîêó îááèâàëè ïîðîãè ð³çíèõ
ñòðóêòóð.
Ùîïðàâäà, äîðîãó äî Ëüâîâà
íà ãàëà-êîíöåðò îïëàòèâ äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè. Àëå
ò³ëüêè äîðîãó. Âñå ³íøå ó÷àñíèêè
ô³íàíñóâàëè çà âëàñí³ êîøòè.
Çí³ìàòè â³äåî êîëåêòèâó äîïîìàãàº ìîëîä³æíèé öåíòð «Êâàäðàò», çà ùî ¿ì âåëèêà âäÿ÷í³ñòü.

Марафон колядок і щедрівок
Напередодні новорічно-різдвяних
свят «Оберіг» організував флешмоб з вивчення автентичних колядок та щедрівок. Провели його
у залі молодіжного центру «Квадрат» з метою вивчення пісень
зимової календарної обрядовості.
Зібралася молодь і дорослі. Щедрували і колядували усім залом.

Разом з колективом «Оберегу» виступав фольклорний гурт «Бурти».
Онлайн трансляція відбувалася
на сторінці ансамблю у Фейсбуці.
— Намагаємося пропагувати українську автентику всіма можливими
способами, — каже Ніна Бегас-Коваль. — Нам дуже близькі традиції,
хочемо ділитися ними, щоб більше

людей дізнавалися про своє минуле.
Естафету флешмобу з вивчення автентичних колядок і щедрівок вінничани передали на Тернопільщину
і Львівщину. Як пояснила пані Ніна,
там є їхні гарні знайомі: у Тернополі
Наталка Капінос, у Львові — Ірина
Смаль, які також збирають і пропагують давні колядки і щедрівки.
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МАСАЖ ПОВІЇ ЧИ ЛІКАРКИ? СУСІДІВ
ДРАТУЄ ЕРОТИЧНИЙ САЛОН
Дурна слава  Два тижні тому тут
задокументували діяльність борделю:
в будинку на Коріатовичів під виглядом
масажного салону надавали секс-послуги.
Але мешканці багатоповерхівки кажуть,
що заклад ні на день не припиняв роботу,
тому вони й далі терплять галас, туалет
під вікнами, чули стрілянину. Навіть
у службах таксі позначили цю адресу
як еротичний салон й так перепитують,
приймаючи виклик
ВОЛОДИМИР БАБКОВ,
RIA, (098)2671548

Ïîë³ö³ÿ âèêðèëà áîðäåëü
íà Êîð³àòîâè÷³â, 155 ùå 3 ãðóäíÿ,
àëå çàêëàä íå çà÷èíèâñÿ. Ì³ñöåâ³
ìåøêàíö³ ñòâåðäæóþòü — éîãî
ðîáîòà íå ïðèïèíÿëàñÿ óçàãàë³.
Öå âèäíî ³ ç àêòèâíî¿ ïðîìîö³¿
òà ïðèñóòíîñò³ óñòàíîâè ó äîâ³äêîâèõ ñåðâ³ñàõ ³íòåðíåòó.
Íà ïðîõàííÿ òàìòåøí³õ ìåøêàíö³â æóðíàë³ñò RIA âè¿õàâ
çà âêàçàíîþ àäðåñîþ òà ïåðåâ³ðèâ öå. Òàì ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç
îáóðåíèìè ìåøêàíöÿìè áàãàòîïîâåðõ³âêè. Ùî íå âëàøòîâóº
ëþäåé? Ñóñ³äñòâî ñêàíäàëüíîãî
ñàëîíó ç ¿õí³ì æèòëîì òà ïîâåä³íêà êë³ºíò³â çàêëàäó. Ï'ÿíèé
ãâàëò, òóàëåò ï³ä â³êíàìè — âñå
öå ëþäè ðåãóëÿðíî ô³êñóþòü
íà ñâî¿ ñìàðòôîíè.
— Ìåøêàþ ÿ ÷åðåç ñò³íêó
äî öüîãî çàêëàäó. Äèòÿ÷à ñïàëüíÿ
çíàõîäèòüñÿ âïðèòóë. Íå çíàþ, ÷è
ùîñü ÷óòè âíî÷³, ÷è íå ÷óòè ÷åðåç

ñò³íó. Ïîêè äèòèíà íå ñêàðæèëàñÿ. Àëå âñå îäíî òàêèé çàêëàä
íå ìàº áóòè â æèòëîâîìó áóäèíêó, — êàæå æèòåëüêà áóäèíêó ²ðèíà Ãàáðîâà. — Í³÷îãî íå ìàþ ïðîòè ¿õíüîãî ³ñíóâàííÿ, àëå äóìàþ,
ùî ìîæíà áóëî á ïîáóäóâàòè äåñü
çà ìåæàìè Â³ííèö³ àáî íà ³íøèõ
òåðèòîð³ÿõ. Ì³ñöÿ âèñòà÷àº.
Æ³íêà ðîçïîâ³ëà, ùî îñîáèñòî
¿¿ íåïîêîÿòü êë³ºíòè, ÿêèõ ÷óòè
ç äâîðó.
— Âîíè ïðàöþþòü ç òðàâíÿ,
â³äòîä³ ìàéæå ùîäíÿ ÿ âèêëèêàëà ïîë³ö³þ ïî òðè, ïî ÷îòèðè
ðàçè çà í³÷. Ñþäè ïðè¿æäæàëè
àâòî, âèõîäèëè ïî ï’ÿòü ÷îëîâ³ê³â ó íåòâåðåçîìó ñòàí³, êðè÷àëè,
âìèêàëè ìóçèêó, çä³éìàëàñÿ ñòð³ëÿíèíà, áóëè øâèäê³, — ðîçïîâ³äàº ²ðèíà. — Ïîë³ö³ÿ íà öå í³ÿê
íå âïëèâàº. Äçâîíèëè ó äîìîôîí, ¿ì íå â³ä÷èíÿëè, òîä³ âîíè
äçâîíèëè ìåí³ é êàçàëè, ùî òóò
çà÷èíåíî. Çðîçóì³ëî æ, ùî òàêèé çàêëàä áóäå çà÷èíåíèì äëÿ
ïîë³ö³¿.

Ірина Укста живе в будинку, де працює еротичний салон. Вона каже, що усі мешканці
проти такого закладу по сусідству, бо в нього погана репутація і непорядні клієнти
«ВСІ РОЗУМІЮТЬ, ЩО ЦЕ
ЗА ЗАКЛАД»
Ùå îäíà æèòåëüêà íàçâàíîãî
äîìó, ²ðèíà Óêñòà êàæå, ùî ¿é
ñîðîìíî ïåðåä ñèíîì ùîðàçó,
êîëè â³í âèêëèêàº òàêñ³: íà äðóãîìó ê³íö³ ñëóõàâêè ïåðåïèòóþòü,
÷è â³í ó åðîòè÷íîìó ñàëîí³, áî
ñàìå òàê çíàþòü ¿õíþ àäðåñó.
— Ìåøêàíö³ ïðîòè òàêî-

«Ìè ïðàöþºìî áåç
íàäàííÿ ³íòèìíèõ
ïîñëóã. Øîó-ïðîãðàìè
º. Àëå áåç ³íòèìó.
Ìàñàæ ïðîñòàòè — öå
ë³êóâàëüíà ïðîöåäóðà»
ãî çàêëàäó, — êàæå ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ó ìåíå äîðîñëèé
ñèí ³ êîëè â³í âèêëèêàº òàêñ³,
òî â óñ³õ ñëóæáàõ òàêñ³ çàçíà÷åíî «Åðîòè÷íèé ñàëîí», à íå áóäèíîê 155. Ìåí³ âæå ñîðîìíî ïåðåä ñèíîì. Òàêèé çàêëàä
ìîæå ³ñíóâàòè ëèøå â îêðåìîìó
ïðèì³ùåíí³, à íå ó æèòëîâîìó
áóäèíêó. Òóò áóëè àäâîêàòñüêà

êîíòîðà, îô³ñè, ïîðó÷ º ìàãàçèí.
Ìè ç íèìè äðóæèìî, ñï³ëêóºìîñÿ ³ äîïîìàãàºìî îäèí îäíîìó. Ïðîòè òàêîãî æ çàêëàäó âñ³
áóäóòü, òîìó ùî ó âñ³õ ä³òè ³ âñ³
ðîçóì³þòü, ùî öå çà çàêëàä.
Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ìåøêàíêàìè áóäèíêó ï³ä çàêëàäîì, éîãî
äâåð³ áóëè çà÷èíåí³. Íà íàø äçâ³íîê ïî äîìîôîíó í³õòî íå â³äïîâ³â. Âò³ì, çà ÿêèéñü ÷àñ íà ïîð³ã
âèéøëà ä³â÷èíà. Íà ïèòàííÿ, ÷è
ìîæíà ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç êèìîñü ç
àäì³í³ñòðàö³¿, âîíà â³äïîâ³ëà, ùî
çàïèòàº. Ùå ÿêèéñü ÷àñ ìèíóâ,
êîëè ä³â÷èíà âèéøëà âäðóãå.
«МАСАЖ ПРОСТАТИ —
ЛІКУВАЛЬНА ПРОЦЕДУРА»
Âîíà âèíåñëà â³çèò³âêó ñàëîíó
³ ñêàçàëà, ùî çà âêàçàíèì òåëåôîíîì ìîæíà ïîäçâîíèòè ³ ïîñòàâèòè ïèòàííÿ. Íà ëèñòêó áóëî
é ïîñèëàííÿ íà ñàéò, äå âêàçàí³
ðîçö³íêè çà ïîñëóãè. Òàê ìè ä³çíàëèñÿ, ùî ìàñàæ ïðîñòàòè ïðîïîíóþòü çðîáèòè çà 1500 ãðèâåíü.
Öå íàéäîðîæ÷à ïîñëóãà. Ðåøòà,
íà êøòàëò ë³íãàìó ÷è éîí³ äëÿ
æ³íîê, — ïî 750 ãðèâåíü. Òîáòî

ñåðåä êë³ºíò³â ñàëîíó, ñõîæå, º
é æ³íêè.
Ìè çàòåëåôîíóâàëè çà íîìåðîì
íà â³çèò³âö³ ³ ïî÷óëè îñü ùî:
— Ìè ïðàöþºìî áåç íàäàííÿ ³íòèìíèõ ïîñëóã. Øîó-ïðîãðàìè º. Àëå áåç ³íòèìó. Ìàñàæ
ïðîñòàòè — öå ë³êóâàëüíà ïðîöåäóðà. Ó ä³â÷àò º â³äïîâ³äí³
ñåðòèô³êàòè, — çàïåâíèëà ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Òîãî, íà ùî íàð³êàþòü ìåøêàíö³ áóäèíêó, íåìàº.
Ñòð³ëÿíèíè, ÿê âè êàæåòå, òàêîãî
íå áóëî…
Ïðî êðèì³íàëüíó ñïðàâó, ÿê
ïî÷óëè ìè ïî òåëåôîíó, àäì³í³ñòðàòîðè ñàëîíó í³áèòî íå çíàþòü. Ïðèíàéìí³, íà ïèòàííÿ
æóðíàë³ñòà ïðî öå òàê ñêàçàëè.
Ïîâí³ñòþ ðîçìîâó ç ïðåäñòàâíèöåþ ñàëîíó ìîæåòå ïî÷óòè çà ïîñèëàííÿì https://bit.ly/3E7HhK3.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО
НА 20MINUT.UA
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться відео! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)

Адвокат вірить у чесність своєї клієнтки

В салон не потрапити просто з вулиці, на дзвінки через
домофон не відповідають. Але сусіди бачать: заклад ні на
день не зупиняв свою роботу

Після того, як наш відеосюжет
про цей заклад вийшов на сайті
20minut.ua, з автором зв’язався
чоловік, який назвався адвокатом
підприємства «Его Студія» Романом Василишиним.
— Я представляю інтереси підприємства, яке знаходиться за адресою Коріатовичів, 155, — сказав
адвокат. — Так як там йде потік
клієнтів, то, мабуть, це не дуже

зручно для осіб, які там проживають. Ну а клієнти — це ж чоловічий
фактор. Може вони і вчиняють
якісь неправомірні дії. А з боку
підприємця ніяких незаконних
дій не вчиняється. Вона (підприємець — авт.) мене запевнила, що
в неї все у рамках закону. Підприємство зареєстроване в єдиному
реєстрі підприємців, сплачує усі податки, необхідні збори. На скіль-

ки мені відомо, вони не надають
лікувальних послуг. Там у них розслаблюючі, еротичні. По технікам
масажу я вам не розповім, бо це
якась їхня комерційна таємниця.
Вони навчають осіб, які влаштовуються туди на роботу. Що стосується інтимних послуг, наскільки мені
відомо, підприємець зобов’язує
не надавати жодних інтимних послуг, не торкатися інтимних зон.
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УЯВІТЬ, ЩО ВАШІЙ МАМІ
СТАЛО ЗЛЕ, А НІХТО НЕ ДОПОМІГ
Важлива справа  Дефібрилятори
у шести місцях міста та сотні вінничан,
навчених надавати домедичну допомогу —
такі основні результати проєкту «АЗД рятує
життя». Розповідаємо детальніше про
підсумки проєкту та вчергове нагадуємо,
як користуватися автоматичним зовнішнім
дефібрилятором і чому це важливо
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Í³õòî ç íàñ íå çàñòðàõîâàíèé â³ä òîãî,
ùîá ñòàòè ñâ³äêîì,
ÿê ïåðåõîæîìó ñòàëî
çëå ïðîñòî íåáà àáî äåñü íà âîêçàë³ ï³ä ÷àñ î÷³êóâàííÿ ïîòÿãà.
Ùî ðîáèòè ó òàê³é ñèòóàö³¿? ßêùî
ïåðøå, ïðî ùî âè ïîäóìàëè — âèêëèêàòè øâèäêó, òî öå äîáðå. Àëå

÷è äîñòàòíüî öüîãî? Ñòàòèñòèêà
ãîâîðèòü, ùî âèêîíàííÿ ïåðøî÷åðãîâèõ ðåêîìåíäàö³é ó âèïàäêó
çóïèíêè ñåðöÿ ï³äâèùóº âèæèâàííÿ ïîòåðï³ëèõ äî 75%.
Âè á õîò³ëè, ùîá âàì ÷è âàøèì
íàéáëèæ÷èì ëþäÿì íàäàëè äîïîìîãó ï³ä ÷àñ çóïèíêè ñåðöÿ?
Éìîâ³ðíî, ùî âñ³ á õîò³ëè. Òîæ,
óÿâ³ìî, ùî òîãî ïåðåõîæîãî, ÿêîìó ñòàëî çëå, ÷åêàþòü âäîìà ð³äí³,
äðóç³ òà ùàñëèâå æèòòÿ. ² ó âàøèõ

ðóêàõ éîãî ïîðÿòóíîê.
Ñàìå àâòîìàòè÷íèé çîâí³øí³é
äåô³áðèëÿòîð (ÀÇÄ) äîïîìàãàº
ðåàí³ìóâàòè ïîñòðàæäàëó ëþäèíó
äî ïðè¿çäó ïðîôåñ³éíî¿ áðèãàäè
øâèäêî¿ äîïîìîãè, ³ çíà÷íî ï³äâèùèòè øàíñè íà ïîðÿòóíîê.
Âàì íå ïîòð³áíî ìàòè ìåäè÷íó îñâ³òó, ùîá êîðèñòóâàòèñÿ
äåô³áðèëÿòîðîì, áî íà òî â³í é
àâòîìàòè÷íèé. Ïðèëàä îñíàùåíî
øòó÷íèì ³íòåëåêòîì. Ï³ñëÿ óâ³ìêíåííÿ â³í ïîêðîêîâî ðîçïîâ³äàº, ùî ³ êîëè ïîòð³áíî ðîáèòè.
Â³äòåïåð äåô³áðèëÿòîðè º ó òàêèõ ì³ñöÿõ:
 Çàë³çíè÷íèé âîêçàë
 Öåíòðàëüíèé àâòîâîêçàë
 Çàõ³äíèé àâòîâîêçàë
Ïðîçîðèé îô³ñ íà Ñîáîðí³é, 59
 Ïðîçîðèé îô³ñ íà ïðîñïåêò³
Êîñìîíàâò³â, 30
 Ïðîçîðèé îô³ñ íà Çàìîñòÿíñüê³é, 7
Ñêîðèñòàòèñÿ íèìè ìîæå áóäüõòî, êîìó â³í ïîòð³áåí. Äëÿ öüîãî
ïîòð³áíî ïðîñòî âçÿòè êëþ÷èê

Координаторка проєкту Аліса Чорнокнижна.
Вона сподівається, що дефібриляторів буде все більше
â³ä áîêñó ç äåô³áðèëÿòîðîì òà
óñ³ì ³íøèì íåîáõ³äíèì äëÿ ðåàí³ìàö³¿.
Âñåðåäèí³ òàì: ïë³âêà-êëàïàí
äëÿ øòó÷íîãî äèõàííÿ, ìàñêà
«First aid» äëÿ øòó÷íîãî äèõàííÿ â îêðåìîìó ÷îõë³, íîæèö³ ³ç
çàîêðóãëåíèìè êðàÿìè äëÿ çð³çóâàííÿ îäÿãó (òàêòè÷í³), åëàñòè÷íèé áèíò, íåñòåðèëüíèé áèíò
äëÿ ïåðåâ’ÿçîê, êðîâîñïèííèé
òóðí³êåò «Ñ³÷», îäíîðàçîâà áðèòâà òà ãóìîâ³ ðóêàâè÷êè.

— Äåô³áðèëÿòîðè âñòàíîâëåí³
ó âèäíèõ ì³ñöÿõ. Íà ùàñòÿ, ùå
í³êîìó íå çíàäîáèëàñÿ ¿õíÿ äîïîìîãà, — êàæå ãîëîâà ïðàâë³ííÿ
Ôîíäó ãðîìàäè «Ïîä³ëüñüêà ãðîìàäà» Îëåíà Äàí³ëîâà.
Ó ðàìêàõ öüîãî ïðîºêòó ïîíàä
200 îñ³á ç-ïîì³æ ñï³âðîá³òíèê³â
«Ìóí³öèïàëüíî¿ âàðòè», «Ïðîçîðîãî îô³ñó», âîêçàë³â, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÇÌ² òà îõî÷èõ
â³ííè÷àí íàâ÷èëèñÿ íàäàâàòè äîìåäè÷íó äîïîìîãó.

РЕКЛАМА

503495
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ЩО НА ПРИЙДЕШНІ СВЯТА
ПОДАРУВАТИ БЛИЗЬКІЙ ЛЮДИНІ?
Поради вінничан  За якихось кілька днів вже святкуватимуть
католицьке Різдво. А потім не встигнемо отямитися, як настане
Новий рік і православне Різдво. Якщо ви ще не визначилися, що
будете дарувати на ці свята рідним та близьким, наша добірка
може стати вам у нагоді
РОМАН КРИЖАНІВСЬКИЙ,
письменник, видавець у видавництві «ТУТ»
— ×óäîâèìè ïîäàðóíêàìè ñòàíóòü êíèæêè é ìàëüîïèñè (êîì³êñè) ç íàøîãî âèäàâíèöòâà. Îïëàòèòè ¿õ ìîæíà é áîíóñíîþ òèñÿ÷åþ
ãðèâåíü çà âàêöèíàö³þ. ßê íà ñàéò³, òàê ³ â êíèãàðíÿõ «ÒÓÒ».
Ðàäæó ïðèäáàòè «Êíèãîëþá÷èê³â», «Êîòîôåºâèõ» òà «Â³º÷êó».
КАТЕРИНА БОТВИННИК,
співзасновниця проєкту «Боже, вільна школа»
— Çàâæäè ÷óäîâî çàõîäÿòü ¿ñò³âí³ ïîäàðóíêè. Ïðè÷îìó íåìàº
ñåíñó îáìåæóâàòèñÿ ëèøå ñîëîäîùàìè. Ìîæíà ïîäóìàòè, à ùî
ç òîãî, ùî ïàêóþòü ó ãàðí³ áàíî÷êè, âè ìîæåòå êëàñíî ïðèãîòóâàòè? ßêùî öå áóäå ïàøòåò, ñîëåíèé êðåì-ñèð òà ÿáëó÷íå ïîâèäëî — òî é ïðåêðàñíî. Âàæëèâî ïåðåäáà÷èòè êëàñíå ïàêóâàííÿ.
ßêùî, íàïðèêëàä, öå äîìàøíÿ ïàñòèëà: íå ïîë³íóéòåñÿ
ñõîäèòè äî ñïåö³àë³çîâàíîãî ìàãàçèíó êîíäèòåðñüêîãî ïàêóâàííÿ òà ïðèäáàòè
êîðîáî÷êó ç ïðîçîðèì â³êîíå÷êîì. ßêùî öå áàíî÷êè: ìîæíà îáâ'ÿçàòè êðèøêè
ïàêóâàëüíèì ïàïåðîì òà ñòð³÷êîþ. Öå ìîæå áóòè íàá³ð ó ïîäàðóíêîâ³é êîðîáö³
àáî êîøèêó, íàïðèêëàä, çèìîâà òåìà: íàá³ð äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ãë³íòâåéíó (ñïåö³¿, âèíî, ôðóêòè) àáî êàêàî ç ìàðøìåëîó (êàêàî, çåô³ðêè, ìîëîêî â òåòðàïàêó,
çàòèøíà ÷àøå÷êà).
АРХІМАНДРИТ СОФРОНІЙ (ЧУПРИНА),
священнослужитель ПЦУ
— Òàê, ÿê ö³ ñâÿòà çäåá³ëüøîãî ðåë³ã³éí³, òî ³ ïîäàðóíêè, â ïåðøó
÷åðãó, ïîâèíí³ ìàòè ðåë³ã³éíèé ï³äòåêñò. Öå ìîæå áóòè ãàðíà ðåë³ã³éíà ë³òåðàòóðà, äëÿ ä³òîê º ÷èìàëî ÿñêðàâèõ, ñó÷àñíèõ êíèæîê,
ÿê³ ðîçïîâ³äàþòü ïðî æèòòÿ Ñïàñèòåëÿ òà Ñâÿòèõ.
Ó ñóâåí³ðíèõ êðàìíè÷êàõ ìîæíà ï³ä³áðàòè ãàðíèé ïîäàðóíî÷îê, äî ïðèêëàäó, ñòàòóåòêè Ñâÿòîãî ñ³ìåéñòâà àáî «âåðòåïó», ÿê³
ñòàíóòü ãàðíîþ äåòàëëþ ñâÿòêîâîãî ³íòåð'ºðó. Äëÿ ëþáèòåë³â ñîëîäåíüêîãî ãàðíèì
ïîäàðóíêîì áóäå ïðÿíèê ç ³ìáèðîì òà êîðèöåþ, ïðèêðàøåíèé ãëàçóðîâàíèìè ìàëþíêàìè àáî íàïèñàìè. Òàê, ÿê ñâÿòà ïðèïàäàþòü íà çèìîâèé ïåð³îä, ï³äêðåñëèòè
ñâî¿ òåïë³ ïî÷óòòÿ äî ëþäèíè ìîæíà, ïîäàðóâàâøè ÿê³ñíèé çàâàðíèé ÷àé àáî êàâó.
ßêùî ìè çíàºìî, ùî íàø áëèæí³é ìð³º ïðî ÿêóñü êîíêðåòíó ð³÷, òî ìîæíà çðîáèòè ïðèºìíî ³ ïîäàðóâàòè ñàìå öþ ð³÷, ÿêùî âîíà, çâ³ñíî, âïèñóºòüñÿ â ðàìêè
íàøîãî áþäæåòó. Àäæå ð³çäâÿí³ ïîäàðóíêè ìàþòü íà ìåò³ íå çäèâóâàòè ëþäèíó
ñâîºþ âàðò³ñòþ, à ëèøå ï³äêðåñëèòè íàøó äî íå¿ ëþáîâ ³ òóðáîòó, ï³äíÿòè íàñòð³é,
çìóñèòè ïîñì³õíóòèñÿ òà íàãàäàòè ïðî ãîëîâíèé ïîäàðóíîê, ÿêèé îòðèìàëî âñå
ëþäñòâîì ç ïðèøåñòÿì ó ñâ³ò ²ñóñà Õðèñòà, à ñàìå ìîæëèâ³ñòü ñïàñ³ííÿ äóø³ é
â³÷íîãî æèòòÿ.
КОСТЯНТИН РЕВУЦЬКИЙ,
фотограф
— Íà ìîþ äóìêó, êðàùèì ïîäàðóíêîì º åìîö³¿. Ïî-ïåðøå,
ïîòð³áíî ïîïðàöþâàòè íàä òèì, ùîá ó ëþäèíè ç’ÿâèâñÿ ñâÿòêîâèé íàñòð³é. Ó öüîìó äîïîìîæå ïðèáèðàííÿ äîìó, ïðîùàííÿ ç
íåïîòð³áíèìè ðå÷àìè ³, çâ³ñíî, ïðèêðàøàííÿ ÿëèíêè. Ïî-äðóãå,
ïðîäóìàòè ì³ñöå òà äåòàë³ ñâÿòêóâàííÿ. Ç ïîäàðóíê³â ïîðàäæó
ñåðòèô³êàò íà ïîäîðîæ òà ãàðí³ ïàðôóìè íà çãàäêó.
ІРИНА БЕРЕЗА,
лікарка, поетеса
— Íà ïèòàííÿ «Ùî ïîäàðóâàòè?» ÿ ìàþ ÷³òêó ³ ïðàâèëüíó äëÿ
êîæíîãî â³äïîâ³äü: ïîäàðóéòå åìîö³¿.
«Ëþäè çàáóäóòü, ùî âè êàçàëè.
Ëþäè çàáóäóòü, ùî âè ðîáèëè.
Ëþäè íå çàáóäóòü îäíå.
Ùî âîíè â³ä÷óâàëè çàâäÿêè âàì». (ñ)
Ìàëåíüêà ï³äêàçêà. Ïîäàðóéòå «ðîçðèâ øàáëîíó»: ïðèãîäó, ïîäîðîæ, êâåñò.

МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Ïîïðîñèëè
ëþäåé ð³çíèõ
ïðîôåñ³é ïîä³ëèòèñÿ ³äåÿ-

ìè ïîäàðóíê³â íà ïðèéäåøí³
ñâÿòà.
Îáìåæåíü ïåðåä íèìè í³ÿêèõ íå ñòàâèëè. Òîìó ñåðåä ïîðàä âè çíàéäåòå ïèâíèé ìåð÷,
àäâåíò-êàëåíäàð³, êîñìåòèêó,
êíèãè, ï³äïèñêè íà ñòð³ì³íãîâ³
ñåðâ³ñè òà áàãàòî ³íøîãî.

ТЕТЯНА ПЛАХОТНЮК,
речниця патрульної поліції Вінницької області
— ßêùî õî÷åòå âèä³ëèòèñü îðèã³íàëüí³ñòþ, ñïðîáóéòå âëàñíîðó÷ çðîáèòè òàê çâàíèé íîâîð³÷íî-ïðîãíîñòè÷íèé êàëåíäàð.
ß òàêèé ðîáèëà ³ âèéøëî äóæå êëàñíî. Ñåíñ ó òîìó, ùîá
îôîðìèòè òàêèé ñîá³ 3D-êàëåíäàð, äå íà êîæåí äåíü ì³ñÿöÿ ç
19 äî 31 ãðóäíÿ áóäå çàïàêîâàíå ïåðåäáà÷åííÿ ³ ìàëåíüêèé ïîäàðóíîê. Öå ìîæóòü áóòè ÿê³ñü äð³áíè÷êè, íàïðèêëàä, öóêåðêà,
³ãðàøêà íà ÿëèíêó òîùî, àëå âîíè ìàþòü ï³äêðåñëþâàòè, ùî
âè äîñèòü äîáðå çíàºòå òîãî, êîìó äàðóºòå. Ïîâ³ðòå, öå äóæå ïðèºìíî.
ВІКТОРІЯ СЕЛЕЗНЬОВА,
журналістка
— ß ïðàãìàòè÷íà ó öüîìó ñåíñ³. Íàéêðàùèì ïîäàðóíêîì
ââàæàþ ãðîø³. Àëå öüîãîð³÷ çàìîâèëà ó ñâîãî ïåðñîíàëüíîãî
Ä³äà Ìîðîçà (÷îëîâ³êà) õóäîæíþ ðåñòàâðàö³þ çóá³â. À âçàãàë³, ëîã³÷íî áóëî á â³äøòîâõóâàòèñÿ â³ä óïîäîáàíü òà õîá³
ëþäèíè, àáè ïðåçåíò áóâ ïåðñîíàë³çîâàíèì ³ ïîòð³áíèì. ßê
âàð³àíò — íåíàðîêîì ïîö³êàâèòèñÿ ïðî áàæàííÿ òîãî, êîìó
ïëàíóºòå äàðóâàòè. À äëÿ òèõ, õòî øóêàº á³ëüø îðèã³íàëüí³
³äå¿ äëÿ ïîäàðóíê³â, ìîæó ïîðàäèòè ñàéò One Deal — òàì êóïà êëàñíèõ ³äåé,
ÿê³ 100% çàéäóòü íà óðà.
ВІКТОРІЯ ПОДОЛЯНЧУК,
викладачка центру розвитку «Шахіна»
— Çà ùî ëþäè ëþáëÿòü íîâîð³÷í³ ñâÿòà? Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî
çà â³ä÷óòòÿ äèâà òà áàæàííÿ çì³íèòè ñâîº òà æèòòÿ ð³äíèõ
íà êðàùå, âèêîíàòè ¿õ ìð³¿. Ïîäàðóéòå óëþáëåí³ ïàðôóìè,
íàá³ð êîñìåòèêè àáî ïîñóä, ïàðêåð, ðåì³íü.
Äëÿ åíåðã³éíèõ ëþäåé ÷óäîâî ï³ä³éäå ñåðòèô³êàò ó ñïîðòçàë,
íà éîãó, òàíö³. Ìîæåòå çàìîâèòè êîõàí³é ëþäèí³ àâòîïîðòðåò,
êíèæêó, ñêåò÷-êàðòó ñâ³òó àáî Óêðà¿íè òà ðàçîì ïîäîðîæóâàòè, çàïîâíþþ÷è ìàïó íîâèìè ì³ñöÿìè òà âðàæåííÿìè. Ìîæíà îäðàçó æ ïî÷àòè ³ çðîáèòè íåî÷³êóâàíó ïîäîðîæ.
À ùå ìîæíà âëàñíîðó÷ çâ‘ÿçàòè àáî ïðîäåêîðóâàòè îäÿã, ïðèäáàòè ïðåäìåòè
³íòåð’ºðó. Ãîëîâíå ðîáèòè ïîäàðóíîê ç ëþáîâ‘þ òà â³äøòîâõóâàòèñü â³ä ïîòðåá
ëþäèíè.
ОЛЕКСАНДР ЦАРЕВСЬКИЙ,
організатор велоподій, представник Nextbike у Вінниці
— Ïîäàðóíêè äëÿ ìåíå çàâæäè ð³÷ ñêëàäíà, òèì ïà÷å íà Ìèêîëàÿ ³ Íîâèé ð³ê — áî òóò â ïåðøó ÷åðãó éäåòüñÿ ïðî åìîö³¿, ÿê³
ìàþòü áóòè ïîçèòèâíèìè é äîâãîòðèâàëèìè. Äðóãèé êðèòåð³é —
êîëè ëþäèíà ç ÿêèõîñü ïðè÷èí íå íàâàæóºòüñÿ òî ñîá³ âçÿòè,
àëå òî ìàº ¿é çàéòè. Òðåò³é êðèòåð³é áþäæåò — îñîáëèâî â íàø³
÷àñè, ³ êîëè òè õî÷à á íå â ÒÎÏ-100 óêðà¿íñüêîãî «Ôîðáñ».
Îñü ÿê³ âàð³àíòè âèõîäÿòü ó ï³äñóìêó:
Êíèãà — âåëèêà ê³ëüê³ñòü ìàãàçèí³â òà îíëàéí-ïëàòôîðì, êóïà àêö³éíèõ ïðîïîçèö³é äî ñâÿò ³ íàéãîëîâí³øå — ìîæëèâ³ñòü â³äïðàâêè êóð'ºðñüêîþ ñëóæáîþ, ùîá
áóâ ñþðïðèç-ñþðïðèç.
Ï³äïèñêà íà Netflix — ÷îìóñü íà öüîìó â íàñ íàðîä çàîùàäæóº. Àëå ê³ëüê³ñòü êîíòåíòó óêðà¿íñüêîþ çðîñòàº áóêâàëüíî â ãåîìåòðè÷í³é ïðîãðåñ³¿. ßê âàð³àíò ï³äïèñêà
íà îíëàéí-ê³íîòåàòð (òèïó «Ìåãîãî»). Áóäå ÷èì çàéíÿòèñü â «Óêðà¿íñüêó ðàìàäàíó».
ОЛЕКСАНДР ФЕДОРИШЕН,
директор Музею історії Вінниці
— Ãàäàþ, íàéêðàùèé ïîäàðóíîê äî ñâÿò — íîâà êíèãà â³äîìîãî ³ñòîðèêà òà ïóáë³÷íîãî ³íòåëåêòóàëà ßðîñëàâà Ãðèöàêà
«Ïîäîëàòè ìèíóëå: ãëîáàëüíà ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè». Ó í³é àâòîð,
àíàë³çóþ÷è ìèíóëå, íàìàãàºòüñÿ â³äïîâ³ñòè íà âàæëèâå ïèòàííÿ:
ÿêèì ìîæå áóòè ìàéáóòíº Óêðà¿íè.
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КОРОТКО
Сербське срібло
 Îëåã Öàðüêîâ ñòàâ ñð³áíèì
ïðèçåðîì ì³æíàðîäíîãî òóðí³ðó ç êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè ó Áåëãðàä³ (Ñåðá³ÿ). Íàãîðîäó â³í
çäîáóâ â îë³ìï³éñüê³é âïðàâ³
ÃÏ-6. Öå ñòð³ëüáà ç ïíåâìàòè÷íî¿ ãâèíò³âêè ç äèñòàíö³¿
äåñÿòü ìåòð³â. Â ðîçïîðÿäæåíí³ ñïîðòñìåíà - 60 ïîñòð³ë³â.
Íàãàäàºìî, Îëåã Öàðüêîâ
áóâ ºäèíèì ïðåäñòàâíèêîì â³ä
íàøî¿ îáëàñò³ ó ñêëàä³ íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ íà öüîãîð³÷í³é
îë³ìï³àä³.

У ТОП-10 світу

 Ïðåäñòàâíèöÿ â³ííèöüêîãî ñïîðòêëóáó «Àêóëà» Ñîëîì³ÿ Ñàâ÷óê óâ³éøëà äî ÒÎÏ-10
ñâ³òîâîãî ðåéòèíãó òõåêâîíäî
ñåðåä êàäåò³â (ñïîðòñìåí³â â³ä
12 äî 14 ðîê³â). Òðåíóº ä³â÷èíó
íàñòàâíèê Ìèõàéëî Ãàëàãàí.

Залізна гра

 Â³ííè÷àíèí Ðóñëàí Êîæàê³í ïîòðàïèâ äî äåñÿòêè íàéñèëüí³øèõ âàæêîàòëåò³â ïëàíåòè.
Íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó ó Òàøêåíò³
(Óçáåêèñòàí) íàø ñïîðòñìåí ïîñ³â ñüîìå ì³ñöå, ï³äíÿâøè 164
êã ó ðèâêó ³ 197 êã ó ïîøòîâõó.

Медалі чемпіонату Європи
 ²íäîðõîêåéíà çá³ðíà Óêðà¿íè íà ÷îë³ ç â³ííè÷àíèíîì
Ìèêîëîþ Êàñÿí÷óêîì çäîáóëà ñð³áí³ íàãîðîäè ÷åìï³îíàòó
ªâðîïè U-21. Â³í ïðîõîäèâ ó
Ïîðòóãàë³¿.
Íà ïåðøîìó ì³ñö³ îïèíèëèñÿ á³ëîðóñè, íà òðåòüîìó äàíö³. Óêðà¿íñüêà çá³ðíà, çà
òðàäèö³ºþ, áóëà ñôîðìîâàíà
ïåðåâàæíî ç âèõîâàíö³â â³ííèöüêîãî õîêåþ íà òðàâ³.

ПОБИЛИ ВСІХ І СТАЛИ
МАЙСТРАМИ СПОРТУ
Рівень  Наші боксери виграли
Всеукраїнський турнір у Хмельницькому
і виконали майстерський норматив.
Більшість боїв хлопці закінчили
достроково
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Â³ííè÷àíè â³äçíà÷èëèñü
ó Õìåëüíèöüêîìó, äå ïðîéøîâ
ïðåñòèæíèé ì³æíàðîäíèé òóðí³ð ç áîêñó ñåðåä ìîëîä³. Â³í
áóâ ïðèñâÿ÷åíèé ïàì’ÿò³ òðåíåðà ªâãåíà Êóæåëüíîãî. Ïåðåìîæåöü ó êîæí³é âàãîâ³é êàòåãîð³¿
îòðèìóâàâ çâàííÿ ìàéñòðà ñïîðòó
Óêðà¿íè. Òîìó íà çìàãàíí³ áóëè
ïðåäñòàâëåí³ ìàéæå âñ³ ðåã³îíè
íàøî¿ êðà¿íè, à òàêîæ äâ³ êîìàíäè ïðèáóëè ç Àçåðáàéäæàíó.
Çà òàêî¿ ñåðéîçíî¿ êîíêóðåíö³¿ òðîº â³ííè÷àí çäîáóëè ìåäàë³. Çîëîòî äîäîìó ïðèâåçëè
Ôåä³ð Ôð³ç-ìîëîäøèé ³ Ìàòâ³é
Øàìàëþê, à áðîíçó — Êèðèëî
Ìàëüöåâ. Âîíè — âèõîâàíö³ Â³ííèöüêî¿ øêîëè âèùî¿ ñïîðòèâ-

íî¿ ìàéñòåðíîñò³. Òðåíóþòüñÿ
ó çàë³ áîêñó ï³ä êåð³âíèöòâîì
Ñåðã³ÿ ³ Â³òàë³ÿ Ãëóùåíê³â, Ôåäîðà Ôð³çà-ñòàðøîãî ³ Îëåêñàíäðà Âàöåêà.
— Ìàòâ³é Øàìàëþê ùå ð³ê ìîæå
áîêñóâàòè ñåðåä ìîëîä³. À Ôåä³ð
Ôð³ç-ìîëîäøèé âèñòóïàòèìå âæå
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â äî 22 ðîê³â. Âîíè
íàñòóïíîãî ðîêó áðàòèìóòü ó÷àñòü
ó ÷åìï³îíàòàõ Óêðà¿íè, äå ðîç³ãðóâàòèìóòüñÿ ïóò³âêè íà ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ, — ñêàçàâ òðåíåð
îáëàñíî¿ êîìïëåêñíî¿ ñïîðòøêîëè
Ôåä³ð Ôð³ç-ñòàðøèé.
Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ íàïîëåãëèâî
ãîòóâàâñÿ äî ìåìîð³àëó ªâãåíà
Êóæåëüíîãî 18-ð³÷íèé Ôåä³ð
Ôð³ç. Ùîòèæíÿ â³äâ³äóâàâ ï’ÿòüø³ñòü òðåíóâàíü. Ôåä³ð î÷³êóâàâ,
ùî ñòàíå ÷åìï³îíîì ³ âèêîíàº

Гідна зміна лідерам
Тим часом у залі боксу «Освіта»
підростає гідна зміна лідерам.
Приміром, Андрій Шелюховський, який посів третє місце
на чемпіонаті України серед юніорів. Два бої виграв і один програв.
А провідний тренер залу Сергій
Глущенко нещодавно повернувся з навчально-тренувального
збору команди України з боксу
до 22 років, який відбувся в Узбекистані. У складі нашої збірної
були вінничани Максим Власюк

та Ігор Ковтун.
— Федір Фріз-молодший і Кирило Мальцев з наступного
року переходять до категорії
до 22 років. Поки складно сказати, чи зможуть вони увійти
до збірної. Все залежатиме від
їхньої працездатності і бажання.
Федір і Кирило цього року стали
призерами України серед молоді, тож мають гарні перспективи і
у дорослому боксі, — прокоментував Сергій Глущенко.

Випуск №44 (1195)

Федір Фріз-молодший. Всі три поєдинки на турнірі він
виграв достроково
ìàéñòåðñüêèé íîðìàòèâ. Òåïåð
â³í ïðàãíå ïîòðàïèòè íà ÷åìï³îíàò ªâðîïè. Íàâ÷àºòüñÿ
ó Â³ííèöüêîìó ïåäóí³âåðñèòåò³
íà â÷èòåëÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³
òðåíåðà, òîáòî ³ ïîäàëüøå æèòòÿ
ïîâ’ÿçóâàòèìå ç³ ñïîðòîì.
— Ó Õìåëüíèöüêîìó ÿ ïðîâ³â
òðè ïîºäèíêè ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿
äî 51 êã. Çäîëàâ çàïîðîæöÿ, ãîñïîäàðÿ ðèíãó ³ ïðèçåðà ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç Àçåðáàéäæàíó. Âñ³õ
ïåðåì³ã äîñòðîêîâî, çà î÷åâèäíî¿
ïåðåâàãè. Ñóïåðíèê³â çí³ìàëè ç
áîþ ¿õí³ òðåíåðè. Çîêðåìà, îïîíåíò ó ô³íàë³ çëàìàâ ïàëüöÿ, ÷åðåç
ùî á³é çàâåðøèâñÿ âæå â ïåðøîìó
ðàóíä³, — ðîçïîâ³â Ôåä³ð Ôð³çìîëîäøèé.
Ó÷åíü Ñòðèæàâñüêî¿ øêîëè,
17-ð³÷íèé Ìàòâ³é Øàìàëþê,
ó Õìåëüíèöüêîìó çäîáóâ òðè
ïåðåìîãè ó êàòåãîð³¿ 63,5 êã.
— Ñïî÷àòêó çà î÷êàìè çäîëàâ
â³ííè÷àíèíà Ìàêñèìà Ãîðáàíÿ.
Ïðåäñòàâíèêà Õìåëüíè÷÷èíè äîñòðîêîâî ïåðåì³ã ó òðåòüîìó ðàóíä³ (òåõí³÷íèì íîêàóòîì). Ô³íàë
ïðîòè áîêñåðà ç Êðîïèâíèöüêî-

ãî òðèâàâ âñ³ òðè ðàóíäè. Ìåí³
ïðèñóäèëè ïåðåìîãó çà î÷êàìè, —
ðîçïîâ³â Ìàòâ³é Øàìàëþê.
Ïåðåä öèì Ìàòâ³é Øàìàëþê
ñòàâ áðîíçîâèì ïðèçåðîì ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. Àëå òîä³ íå âèêîíàâ ìàéñòåðñüêèé íîðìàòèâ,
äëÿ ÷îãî áóëî ïîòð³áíî âèéòè
äî ô³íàëó. Òåïåð ìð³ÿ þíàêà
çä³éñíèëàñÿ.
— Ó Ñòðèæàâö³ º çàëà áîêñó.
Àëå ÿ çàðàäè ïðàêòèêè â³äâ³äóþ òðåíóâàííÿ ó Â³ííèö³, äå º
ñèëüí³ ñïàðèíã-ïàðòíåðè. Áîêñîì
çàéìàþñÿ ç äèòèíñòâà, àëå âèñòóïàòè íà çìàãàííÿõ ïî÷àâ ï’ÿòü
ðîê³â òîìó. Òàêîæ äëÿ êðàùî¿
ô³çè÷íî¿ ôîðìè çàëþáêè á³ãàþ
³ çàéìàþñÿ òåí³ñîì, — äîäàâ â³í.
Ìàòâ³é Øàìàëþê ð³âíÿºòüñÿ
íà ñâîãî áàòüêà Ìèêîëó, òàêîæ
ìàéñòðà ñïîðòó ³ ÷åìï³îíà Óêðà¿íè. Òîé äîïîì³ã â³äêðèòè ñïåö³àë³çîâàíó çàëó áîêñó ó Ñòðèæàâö³
â 2019 ðîö³.
— Òàì º òðåíåðè. ß äîïîìàãàþ
¿ì íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ, ïåðåäàþ ñâ³é äîñâ³ä, — êàæå Ìèêîëà
Øàìàëþê.

Оригінальні двоходові двоваріантні задачі-мініатюри на кооперативний мат.
Задача №2769-2772
М. Пархоменко (Вінниця)

(Друкується вперше)

«Крижана людина» вже третю зиму
ходить без верхнього одягу
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

h2

2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №50 (1571) від 15 грудня 2021 року
Задача №2765
I. 1. Kp:a7! Kpc5 2. Kpa5 Tc8-a:8x;
II.1. Kp:c8! Kpd6 2. Kpd8 Ta6-a:8x - ідеальний мат.
Задача №2766
I. 1. Kpg7! T:f7+ 2. Kph8 Th7x;
II. 1. Tg7! Td7 2. Kpe8 Td8x.
Задача №2767
I. 1.Tb2! Td2 2. Tb3 Ta2x;
II. 1. Cb3! Td5 2. Kpa4 Ta5x - блокування поля «b3» чорними фігурами
Задача №2768
I. 1. Ch2! Ce2 2. g1C! Cf3x;
II. 1… Kpf2 2. g1K(C,T,Ф?)! Cg2x.

М. Пархоменко

Â³ííèöüêèé äåðæñëóæáîâåöü
Àíäð³é Êîçàê âæå òðåòþ çèìó ïîñï³ëü õîäèòü â îäí³é ôóòáîëö³,
îáõîäèòüñÿ áåç âåðõíüîãî îäÿãó.
Çà öå éîãî íàçèâàþòü «Êðèæàíîþ
ëþäèíîþ».
Ñòàðòóâàâ «êðèæàíèé ÷åëåíäæ»
ïåðøîãî âåðåñíÿ 2019 ðîêó. Êîëè
øêîëÿð³ ïî÷èíàþòü íîâèé íàâ÷àëüíèé ð³ê, Àíäð³é Êîçàê
ïî÷àâ ñâ³é øëÿõ ó íåâ³äîìîìó
íàïðÿìêó.
— Êîëè 640 äí³â òîìó ÿ âèð³øèâ êèíóòè âèêëèê ñâîºìó
çäîðîâ’þ, íàâ³òü íå äóìàâ, ùî

çóñòð³íó öþ çèìó íà çàñí³æåí³é
á³ãîâ³é äîð³æö³ ëèøå â îäíèõ
øîðòàõ. Ìèíóëî òðè îñåí³ ³ äâ³
ñóâîð³ çèìè òà íå íàéòåïë³ø³
âåñíè. Âèêëèê, ÿêèé áóâ åêñïåðèìåíòîì çàäëÿ ï³çíàííÿ ìîæëèâîñòåé ëþäèíè, ïåðåòâîðèâñÿ
íà ì³é ñòèëü æèòòÿ, — êàæå â³í.
Åêñòðåìàë íàãîëîøóº, ùî ìàº
ðóõàòèñÿ ëèøå âïåðåä.
— Çàãàðòóâàííÿ ìàº îñîáëèâå
çíà÷åííÿ ó ÷àñè ïàíäåì³¿, êîëè
ëþäè ñòèêàþòüñÿ ³ç áàãàòüìà õâîðîáàìè. Õî÷ó íàäèõíóòè ñâî¿ì
ïðèêëàäîì ëþäåé, àáè âîíè â³ðèëè ó âëàñí³ ìîæëèâîñò³. Çàãàðòóâàííÿ — àëüòåðíàòèâà ë³êàì.

Ç ìîìåíòó çàïîâíåííÿ äåêëàðàö³¿ ç³ ñâî¿ì ñ³ìåéíèì ë³êàðåì
ÿ æîäíîãî ðàçó íå áóâ ó íüîãî
íà ïðèéîì³! Ðàí³øå ïî ê³ëüêà ðàç³â íà ð³ê çâåðòàâñÿ äî äîêòîð³â
³ç ð³çíèõ ïðèâîä³â, — ðîçêàçàâ
Àíäð³é Êîçàê.
Òàêîæ äëÿ Àíäð³ÿ ìàþòü çíà÷åííÿ ìåíòàëüí³ òðàíñôîðìàö³¿.
Êàæå, ùî îäíî÷àñíî ç³ çäîðîâèì
ñïîñîáîì æèòòÿ ïîòð³áíî çðîñòàòè äóõîâíî.
Ùî çàðàç ìîòèâóº Àíäð³ÿ Êîçàêà?
— Ùîá ãîð³â âîãîíü, ìàº áóòè
êèñåíü. Äëÿ ìåíå öå ïðàãíåííÿ
ùå äàë³ ðîçêðèòè ñâ³é ïîòåíö³-

àë. ßê ðåçóëüòàò, ñåðåä ³íøîãî,
öå â³äêðèòòÿ íîâèõ ìîæëèâîñòåé ëþäñüêîãî îðãàí³çìó. Òîìó
â³ä÷óâàþ ó ñîá³ áàãàòî åíåðã³¿ ³
ïîòåíö³àëó, ùî äàº ìîæëèâîñò³
ñòâîðþâàòè ùîñü íîâå. Çîêðåìà,
çáèðàþñÿ ïðîäîâæóâàòè «Ìàðàôîí äîáðèõ ñïðàâ» çàäëÿ äîïîìîãè â³ííè÷àíàì íå ëèøå ñëîâîì,
à é ä³ëîì, — êàæå â³í.
«Êðèæàíà ëþäèíà» ñïîä³âàºòüñÿ, ùî ñòàíå ìîòèâàö³éíèì
ñï³êåðîì äëÿ áàãàòüîõ çåìëÿê³â.
À òàêîæ çðîáèòü ñâ³é âíåñîê
ó îáðàç «ñèëüíî¿ Â³ííèö³», ÿêà
ìàº ÷óäîâèé ëþäñüêèé ïîòåíö³àë.

RIA, Ñåðåäà,
22 ãðóäíÿ 2021
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ОЛЬГА ЧЕРЕВАТОВА,
ЗАСНОВНИЦЯ КРИЗОВОГО ЦЕНТРУ «ДІМ МАМА»

Нехай усі дітки нашої планети усміхаються та
радують своїх рідних. Зменшуємо кількість
соціальних сиріт у нашій країні разом.

Як вінницькі депутати виконують обов’язок участі в засіданнях міськради
БЛОГ
ГО «ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОЇ
АКТИВНОСТІ
«РЕЗУЛЬТАТ»

Ìèíóâ ïåðøèé
ð³ê ïîâíîâàæåíü äåïóòàò³â Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
8 ñêëèêàííÿ. Êîìàíäà êàìïàí³¿
«Àòåñòàö³ÿ ì³ñöåâèõ äåïóòàò³â»
ïðîàíàë³çóâàëà ïðîòîêîëè çàñ³äàíü òà îïðèëþäíåí³ ðåçóëüòàòè ïî³ìåííîãî ãîëîñóâàííÿ.
Çàãàëîì â³äáóëîñü 13 ïëåíàðíèõ
çàñ³äàíü ÷åðãîâèõ ³ ïîçà÷åðãîâèõ
ñåñ³é. ² ëèøå îäèí äåïóòàò ïðîïóñòèâ á³ëüøå ïîëîâèíè — Ñåð-

ã³é Áîðçîâ (ÏÏ «Ñëóãà íàðîäó»),
ÿêèé áóâ ëèøå íà 3 çàñ³äàííÿõ ç
13. Îëåã Áàá³é÷óê (ÏÏ «Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ Ãðîéñìàíà») ïðîïóñòèâ 6 ç 13 çàñ³äàíü.
Íå ïðîïóñòèëè æîäíîãî çàñ³äàííÿ äåïóòàòè:
— â³ä ÏÏ «Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ Ãðîéñìàíà» Ïàâëî ßáëîíñüêèé, Àíòîí³íà ²âàùóê, Äìèòðî
Íàóìåíêî, Îëåêñàíäð Ìåëüíèê,
Ñâ³òëàíà Âàñèëþê, Òàðàñ Ïðèñÿæíþê, Âîëîäèìèð ×îðíîâîë,
Â’ÿ÷åñëàâ Òåðë³êîâñüêèé, Ñâ³òëàíà ßðîâà, Íàòàëÿ Ë³òâ³íîâà;
— â³ä ÏÏ «ªâðîïåéñüêà Ñîë³äàðí³ñòü» Îëåêñàíäð Ìàéñòðóê,

Ïàâëî ×àéêîâñüêèé;
— â³ä ÏÏ «Ñëóãà íàðîäó» Â³òàë³é Ïëÿñîâèöÿ, Þë³ÿ Ãîëîâ÷óê;
— â³ä ÏÏ «Îïîçèö³éíà ïëàòôîðìà — Çà æèòòÿ» Îëåêñàíäð
Ïåäîð÷åíêî, Ñåðã³é Ãðóøêî.
Âàæëèâîþ º ðîáîòà äåïóòàò³â
ó ïîñò³éíèõ êîì³ñ³ÿõ ì³ñüêðàäè.
² çíîâó ç³ ñêëàäó äåïóòàòñüêîãî
êîðïóñó ì³ñüêî¿ ðàäè 8 ñêëèêàííÿ àíòèðåêîðä ïîñòàâèâ Ñåðã³é
Áîðçîâ, ÿêèé íå áóâ íà æîäíîìó
çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü çàêîííîñò³,
äåïóòàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ åòèêè.
Ïðèì³òíî, ùî ñàìå íà ðîçãëÿä

ö³º¿ êîì³ñ³¿ âèíîñèòüñÿ ïèòàííÿ ïðîãóë³â äåïóòàòàìè çàñ³äàíü
ñåñ³é òà êîì³ñ³é. Ùå òðè äåïóòàòè ïðîïóñòèëè á³ëüøå ïîëîâèíè çàñ³äàíü ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é,
äî ñêëàäó ÿêèõ âîíè âõîäÿòü:
— ²ãîð Òêà÷óê (ÏÏ «Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ Ãðîéñìàíà») —
ïðîïóñòèâ 8 ç 13 çàñ³äàíü êîì³ñ³¿
ç ïèòàíü ïðîìèñëîâîñò³, ï³äïðèºìíèöòâà, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó
òà ñôåðè ïîñëóã;
— Îëåêñàíäð Òåðåí÷óê (ÏÏ
«Ñëóãà íàðîäó») — ïðîïóñòèâ
6 ç 11 çàñ³äàíü êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü
îñâ³òè, êóëüòóðè, ìîëîä³, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó;

— Â³êòîð Òîðêîòþê (ÏÏ
«ÓÑÃ») — ïðîïóñòèâ 8 ç 12 çàñ³äàíü êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ. Ïðîòå öå
ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíî ç òèì,
ùî â³í ïåðåáóâàâ ó çîí³ ïðîâåäåííÿ ÎÎÑ.
Íàãàäàºìî, ùî Çàêîíîì
Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ äåïóòàò³â
ì³ñöåâèõ ðàä» ïåðåäáà÷åíî, ùî
ó ðàç³ ïðîïóñêó äåïóòàòîì ïðîòÿãîì ðîêó á³ëüøå ïîëîâèíè
ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü ðàäè, â³äïîâ³äíà ðàäà ìîæå çâåðíóòèñÿ
äî âèáîðö³â ç ïðîïîçèö³ºþ ïðî
â³äêëèêàííÿ òàêîãî äåïóòàòà.

Перехворіли на COVID-19 — перевірте ендокринну систему
БЛОГ

ПРЕССЛУЖБА
ЛАБОРАТОРІЇ
«ІНВІТРО»

Îäèí ç íàé÷àñò³øèõ íàñë³äê³â COVID-19 — ïîðóøåííÿ ðîáîòè åíäîêðèííî¿
ñèñòåìè. Â³ðóñ íàíîñèòü óäàð
ïî ï³äøëóíêîâ³é òà ùèòîïîä³áí³é çàëîçàì, âèêëèêàº çàãîñòðåííÿ öóêðîâîãî ä³àáåòó. ×îìó
òàê â³äáóâàºòüñÿ òà ÿê çíèçèòè
ðèçèêè ðîçâèòêó ñåðéîçíèõ ïàòîëîã³é, ðîçïîâ³äàº ë³êàð-êîíñóëüòàíò Íåçàëåæíî¿ ëàáîðàòîð³¿
²ÍÂ²ÒÐÎ ²ãîð Ôîì³÷îâ:
— COVID-19, ÿê áóäü-ÿêà â³ðóñíà ³íôåêö³ÿ, ìîæå çàïóñêàòè
â îðãàí³çì³ àâòî³ìóíí³ ïðîöåñè.
²ìóííà ñèñòåìà äàº çá³é òà ïî-

÷èíàº ñïðèéìàòè âëàñí³ êë³òèíè
ÿê ÷óæîð³äí³. Íàø îðãàí³çì âèðîáëÿº àíòèò³ëà, ÿê³ âðàæàþòü
âëàñí³ îðãàíè, ðóéíóþ÷è ¿õ. Âèêëèêàþ÷è, çîêðåìà, ïîðóøåííÿ
ôóíêö³¿ ùèòîïîä³áíî¿ çàëîçè.
ßêùî âè ìàºòå òàê³ ñèìïòîìè
ÿê ³íòåíñèâíå ïîòîâèä³ëåííÿ,
ðîçäðàòîâàí³ñòü, íàáðÿêè, çàäèøêà, ð³çêà çì³íà âàãè, ïîðóøåííÿ ìåíñòðóàëüíîãî öèêëó
ó æ³íîê òà åðåêòèëüíî¿ ôóíêö³¿ ó ÷îëîâ³ê³â, ïåðåâ³ðòå ð³âåíü
ÒÒÃ, Ò3 â³ëüíèé, Ò4 â³ëüíèé,
ÀÒ ÒÏÎ. Ðåêîìåíäóºòüñÿ çäàòè ö³ àíàë³çè, ÿêùî çàãàëüíà
ñëàáê³ñòü, íà ÿêó ñêàðæàòüñÿ
ïðàêòè÷íî âñ³, õòî ïåðåõâîð³â
íà COVID-19, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
òðèâàëèé ÷àñ.
ßê³ ùå ïîêàçíèêè âàðòî ïåðå-

â³ðèòè ï³ñëÿ ïåðåíåñåíî¿ êîðîíàâ³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿?
— Ð³âåíü öóêðó â êðîâ³. Îñê³ëüêè ï³ñëÿ COVID-19 ìîæå ðîçâèòèñÿ öóêðîâèé ä³àáåò äðóãîãî
òèïó. Îñíîâíèé ñèìïòîì öüîãî
çàõâîðþâàííÿ — ã³ïåðãë³êåì³ÿ,
ÿêà ìîæå ñóïðîâîäæóâàòèñÿ ïîñò³éíîþ ñïðàãîþ, ÷àñòèì ñå÷îâèïóñêàííÿì, ñóõ³ñòþ øê³ðíèõ
ïîêðèâ³â òà õðîí³÷íîþ âòîìîþ
(âîíà âèíèêàº ÷åðåç òå, ùî êë³òèíè íå îòðèìóþòü åíåðã³þ, ÿêó
ìàþòü îòðèìóâàòè ç ãëþêîçè).
Àëå öóêðîâèé ä³àáåò ìîæå ïðîò³êàòè é áåçñèìïòîìíî òðèâàëèé
÷àñ. Ùîá â÷àñíî ïîñòàâèòè ä³àãíîç, çäàéòå êðîâ íà ãëþêîçó òà
ãë³êîâàíèé (ãë³êîçèëüîâàíèé)
ãåìîãëîá³í.
Êîíòðîëþâàòè ð³âåíü öóêðó

ïðè êîðîíàâ³ðóñí³é ³íôåêö³¿
îñîáëèâî âàæëèâî òèì, â êîãî
âæå º ä³àãíîç «öóêðîâèé ä³àáåò».
Îñê³ëüêè COVID-19 íà ôîí³ öóêðîâîãî ä³àáåòó ïðîò³êàº ìàêñèìàëüíî òÿæêî, ç âèñîêèì ðèçèêîì ëåòàëüíîãî ê³íöÿ. Ó ïàö³ºíò³â ç õðîí³÷íèìè åíäîêðèííèìè
çàõâîðþâàííÿìè ÷àñò³øå âèíèêàþòü ñåðéîçí³ óðàæåííÿ ëåãåíåâî¿
òêàíèíè ç ðîçâèòêîì äèõàëüíî¿
òà ñåðöåâî¿ íåäîñòàòíîñò³.
×è ìîæëèâî ÿêîñü çàïîá³ãòè
òÿæêèì íàñë³äêàì COVID-19?
— Âàêöèíàö³ÿ â³ä COVID-19
çíèæóº ðèçèêè òÿæêîãî ïðîò³êàííÿ çàõâîðþâàííÿ ³, â³äïîâ³äíî, óñêëàäíåíü ï³ñëÿ íüîãî.
Íà ôîí³ íàÿâíèõ õðîí³÷íèõ
ïàòîëîã³é â³ðîã³äí³ñòü ðîçâèòêó ïîñòêîâ³äíèõ óñêëàäíåíü

çá³ëüøóºòüñÿ â ðàçè. Òîìó, îêð³ì
ð³âíÿ ãëþêîçè òà ãîðìîí³â ùèòîïîä³áíî¿ çàëîçè, ðåêîìåíäîâàíî ïðîêîíòðîëþâàòè ïîêàçíèêè
ë³ï³äíîãî îáì³íó (ËÏÍÙ, õîëåñòåðèí), êîàãóëîãðàìè (ô³áð³íîãåí, À×Ò×, ÌÍÎ), ìàðêåðè
ñèñòåìíîãî çàïàëüíîãî ïðîöåñó
(ØÎÅ, Ñ-ðåàêòèâíèé á³ëîê),
ïå÷³íêîâî¿ òðàíñì³íàçè. Ïåðåâ³ðèòè íàñòóïí³ ïîêàçíèêè:
êðåàòèíèí, ñå÷îâèíà, D-äèìåð,
ôåðèòèí, â³òàì³í D. Çðîáèòè çàãàëüíèé àíàë³ç êðîâ³ äëÿ âèçíà÷åííÿ çì³í, ùî ìîãëè â³äáóòèñÿ
ó âàøîìó îðãàí³çì³ âíàñë³äîê
³íôåêö³¿.
² â ²ÍÂ²ÒÐÎ âñ³ ö³ àíàë³çè
äî 15 ñ³÷íÿ 2022 ð. ìîæíà çäàòè çà äóæå âèã³äíîþ àêö³éíîþ
ö³íîþ — ç³ çíèæêîþ 20%.
504336

РЕКЛАМА

504336
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ШЕСТЕРО ВОВКІВ ВИЙШЛИ
ПРЯМО НА… МИСЛИВЦІВ
Небезпека з лісу  В області
збільшилася кількість вовків, 26 з них
знищили у нинішньому році. Називаємо
місця, де найчастіше можна їх зустріти.
Зверніть увагу: вовки не бояться заходити
у села. Що з іншими звірами у наших лісах?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Â óðî÷èù³ Ñóì³âñüêà äà÷à Áåðøàäñüêîãî ë³ñíèöòâà
ï³ä ÷àñ ïîëþâàííÿ
íà êîñóëü íàïðèê³íö³ ëèñòîïàäà
íà ìèñëèâö³â âèéøëà… çãðàÿ âîâê³â. Îäðàçó óòî÷íèìî: ïîëþâàëè
ìèñëèâö³ íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ,
ìàëè äëÿ öüîãî äîçâ³ë, òàê çâàí³
â³äñòð³ëüí³ êàðòêè.
Ïðî öå RIA ðîçïîâ³â Âàñèëü
Ìåëüíèê, çàâ³äóâà÷ ñåêòîðó
ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî òà
ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà.
Çà éîãî ñëîâàìè, öå íåïîîäèíîêèé âèïàäîê, êîëè õèæàêè
çóñòð³÷àþòüñÿ â ë³ñ³. ² íå ò³ëüêè
â ë³ñ³. Âîíè íå áîÿòüñÿ çàõîäèòè
íàâ³òü ó ñåëà. Áóëè âèïàäêè, êîëè
ç ïîäâ³ð’ÿ ãîñïîäàðÿ çàáðàëè êîçó.
×åðåç äåê³ëüêà äí³â çâ³äòè æ âêðàëè
òåëÿ. Òàêèé ôàêò ìàâ ì³ñöå ó ñåë³
Õîíüê³âö³ íàä Äí³ñòðîì. Ó ñóñ³äíüîìó ñåë³ Íàãîðÿíè çàãðèçëè
25 ê³ç çà äâà ðîêè. Çàáðàëè òâàðèí
áåçïîñåðåäíüî íà ïàñîâèù³. Ïàñòóõ
íå ìàâ ÷èì ïðîòèñòîÿòè õèæàêàì.
Âîíè íàïàäàëè íà ñòàäî çãðàºþ.
Ó íèí³øíüîìó ðîö³ ïîêè ùî
íå íàäõîäèëà ³íôîðìàö³ÿ ïðî
çíèùåííÿ õèæàêàìè äîìàøíüî¿
æèâíîñò³. Àëå ïîÿâà ó ñåë³ âîâê³â
óæå íå äèâóº ëþäåé. Ðàí³øå âîíè
îáìèíàëè íàñåëåí³ ïóíêòè. Òåïåð
íå áîÿòüñÿ öå ðîáèòè.
ВОВЧИЦЯ ПЕРЕГРИЗЛА
ДЕРЕВО
×èì çàê³í÷èëàñÿ çóñòð³÷ ìèñëèâö³â ç âîâêàìè ó Ñóì³âñüê³é äà÷³?
Çà ñëîâàìè Âàñèëÿ Ìåëüíèêà, ÷îòèðüîõ ç íèõ çàñòðåëèëè,
ìèñëèâö³ íàçèâàþòü öå ³íøèì
ñëîâîì — äîáóëè. Äâîº — âòåêëè. Îäèí ç ì³ñöåâèõ ìèñëèâö³â
ñòâåðäæóº, ùî âîâê³â áóëî á³ëüøå, äåñÿòåðî.
Ñóì³âñüêó äà÷ó Áåðøàäñüêîãî

ë³ñíèöòâà äàâíî îáëþáóâàëè ñ³ðîìàíö³. Âîíè òóò âîäÿòüñÿ ïîíàä
äåñÿòü ðîê³â.
Áóâ âèïàäîê, êîëè âîâ÷èöÿ
ïîòðàïèëà ó êàïêàí, çàëèøåíèé
áðàêîíüºðàìè äëÿ êîñóëü. Ìèñëèâö³ ðîçïîâ³äàþòü, ùî ó òàêîìó
ðàç³ õèæàê ìîæå ïåðåãðèçòè ñîá³
íîãó. Àëå êàïêàí áóâ íà çàäí³é
íîç³. Äîáðàòèñÿ äî íå¿ íå áóëî
ìîæëèâîñò³. Âò³ì, âîâ÷èöÿ âñå
îäíî çíàéøëà âèõ³ä. Âîíà ïåðåãðèçëà ñòîâáóð äåðåâöÿòè,
äî ÿêîãî êð³ïèâñÿ êàïêàí.
Âò³ì, çíåñèëåíà íå ìàëà ìîæëèâîñò³ äàëåêî âòåêòè. Â³äïîâçëà
íå äàë³, ÿê íà äåñÿòü ìåòð³â. Ì³ñöåâ³, ÿê³ ïîáà÷èëè öå, ðîçïîâ³ëè
â ñåë³ ìèñëèâöÿì.
Ùå îäíå âîâ÷å ì³ñöå — Äí³ñòðîâ³ êðó÷³, ÿðè ³ âèáàëêè ïîíàä
ð³÷êîþ ó ðàéîí³ ñ³ë Õîíüê³âö³,
Êîçë³â ³ Íàãîðÿíè. Öå Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí. Ñàìå
òàì âîâêè äî òîãî çíàõàáí³ëè,
ùî çàõîäÿòü ó ñåëà.

Ó ïåð³îä ì³ãðàö³¿,
à öå âåðåñåíü-ãðóäåíü,
âîâêè çàãðèçàþòü êîæíó
çâ³ðèíó, ùî ïîïàäàºòüñÿ
¿ì íà øëÿõó.
² íå ò³ëüêè ÷åðåç ãîëîä
Íåäàâíî ï³ä ÷àñ ïîëþâàííÿ
íà çàéö³â íà ìèñëèâö³â âèéøëà
âîâ÷èöÿ. ¯¿ çàñòðåëèâ ÷îëîâ³ê
íà ³ì’ÿ Îëåêñàíäð.
Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç æóðíàë³ñòîì
â³í ðîçïîâ³â, ùî öå éîãî ïåðøèé
òðîôåé ó âîâ÷³é øêóð³.
— Äðóç³ ðàäèëè çäàòè ó Â³ííèöþ é îòðèìàòè çà öå ãðîø³.
Íå çíàþ, ñê³ëüêè äàþòü çà âáèòîãî õèæàêà, àëå ÿ íå ñòàâ ç öèì âîçèòèñÿ, — ðîçïîâ³â ìèñëèâåöü. —
Öå ì³é ïåðøèé âîâ÷èé òðîôåé,
òîìó çàëèøèâ äëÿ ñåáå.
Íàïðèê³íö³ íèí³øíüî¿ îñåí³
ìèñëèâö³ äîáóëè ùå îäíîãî âîâêà.

Çàìîâë. ¹ 210151

Hàêëàä 17 900

СКІЛЬКИ ЗВІРИНИ У НАШИХ ЛІСАХ
ПОРІВНЯЛЬНІ ДАНІ ОБЛІКУ ЗВІРІВ У ЛІСАХ ОБЛАСТІ
У 2014 І 2021 РОКАХ (КІЛЬКІСТЬ ГОЛІВ)
2014

2021

12

33

Зубр

96

107

Олень благородний

241

151

Вовк сіроманець

Олень плямистий

680

535

Козуля

6950

8000

Кабан

2191

1345

Зайці

55500

45500

Лисиця

2800

3618

Примітка. Крім того, у наших лісах водяться лані. Нині їх 125 голів, торік було на дві
голови менше. Їх завезли в область понад п’ять років тому. Знаходяться у Гайсинському,
Дашівському, Жмеринському лісництвах.
Зменшення поголів’я диких кабанів фахівці пояснюють пошестю африканської чуми,
яка зачепила також лісових кабанів. Збільшення лисиць теж має своє пояснення: багато
з них заражені сказом. Мисливці неохоче тепер полюють на них. Інколи підстрелених
не хочуть брати в автомобіль, аби не привезти хворобу.
Традиційно облік лісових мешканців проводять в зимовий період, у січні-лютому. Визначають по слідах тварин. Фахівці сектору мисливського господарства погоджуються з
тим, що при такому визначенні не можна обійтися без похибки.

Ñòàëîñÿ öå â óðî÷èù³ Ãåðàäæåí
Ãàéñèíñüêîãî ë³ñíèöòâà. ßêùî
òî÷í³øå, óðî÷èùå çíàõîäèòüñÿ
á³ëÿ ñåëà Ñîáîë³âêà êîëèøíüîãî
Òåïëèöüêîãî ðàéîíó. Òóò ìèñëèâö³ ïîëþâàëè íà çàéö³â, à çóñòð³ëè
òðüîõ âîâê³â. Äâîº âòåêëè, à òðåòüîãî çóïèíèâ âëó÷íèé ïîñòð³ë.
— Õèæàêè ëåæàëè ó òðàâ³, —
ðîçïîâ³äàº Âàñèëü Ìåëüíèê. —
Ó íèõ äóæå ðîçâèíóòèé íþõ.
Âîíè á ïî÷óëè íàáëèæåííÿ
ëþäåé. Àëå ñ³ðîìàíöÿì íå ïîòàëàíèëî. Â³òåð â³ÿâ íàçóñòð³÷
ìèñëèâöÿì ³ âîíè çóì³ëè ï³ä³éòè
íà áëèçüêó â³äñòàíü.
Çàãàëîì ó íèí³øíüîìó ðîö³
â îáëàñò³ çíèùèëè 26 âîâê³â —
11 ç íèõ ìèñëèâöÿìè Äåðæë³ñãîñïó, ðåøòà ÓÒÌÐ (Óêðà¿íñüêîãî
Òîâàðèñòâà ìèñëèâö³â ³ ðèáàëîê).
Íàéá³ëüøå ó Áåðøàäñüêîìó ðàéîí³. Êð³ì òîãî, õèæàêè ïîïàäàëèñÿ íà òåðèòîð³ÿõ êîëèøí³õ
Êðèæîï³ëüñüêîãî, Ï³ùàíñüêîãî,
Òðîñòÿíåöüêîãî, Ïîãðåáèùåíñüêîãî ðàéîí³â, óæå çãàäàíîãî
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî.
ЗАХОДЯТЬ З ЧОРНОБИЛЬСЬКИХ
ЛІСІВ ТА З ПІВДНЯ
Âàñèëü Ìåëüíèê óòî÷íþº, ùî
öå íå áóëè ñïåö³àëüí³ ïîëþâàííÿ

íà âîâê³â. Ïîëþâàëè íà ³íøèõ
çâ³ð³â. Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, ðàí³øå âîâê³â ó íàñ áóëè
îäèíèö³. Òåïåð, çà ïåðåïèñîì
íà ïî÷àòîê 2021 ðîêó, íàðàõîâóºòüñÿ 31 îñîáèíà. Çðîçóì³ëî, ùî
âñòàíîâèòè óñ³õ íåìà ìîæëèâîñò³.
Ôàõ³âö³ ïðèïóñêàþòü, ùî òàêîãî
âèäó õèæàê³â ìîæå áóòè á³ëüøå.
ßê ïîÿñíèëè â îáëàñíîìó
óïðàâë³íí³ ËÌÃ, ÷àñòèíà âîâê³â
çàõîäèòü íà òåðèòîð³þ îáëàñò³ ç
×îðíîáèëüñüêèõ ë³ñ³â, ³íø³ — ç
ï³âäåííèõ ðåã³îí³â êðà¿íè.
Äàí³ ïåðåïèñó çàñâ³ä÷óþòü, ùî
¿õ ÷èñëî çá³ëüøóºòüñÿ. Ùîïðàâäà,
íå íà òàêó âæå âåëèêó ê³ëüê³ñòü,
îäíàê öå âñå îäíî âèêëèêàº òðèâîãó. ßê äëÿ ãîñïîäàðñòâ íàñåëåííÿ, òàê ³ äëÿ ë³ñîâî¿ çâ³ðèíè.
ЗА РАЗ МОЖУТЬ ЗАГРИЗТИ
40–50 ОЛЕНІВ
Çà ñëîâàìè Âàñèëÿ Ìåëüíèêà,
çâ³ð íàäçâè÷àéíî õèòðèé, çíà÷íî
õèòð³øèé â³ä ëèñèö³, öå ò³ëüêè
ó êàçêàõ ñ³ðîìàíö³â çîáðàæàþòü
íåäîëóãèìè, ó ðåàëüíîìó æèòò³ âñå íàâïàêè. Âîâêè çàâäàþòü
âåëèêî¿ øêîäè ë³ñîâèì çâ³ðàì.
ßêùî ç íèìè íå áîðîòèñÿ, çíèùàòü âñå. Ó ïåð³îä ì³ãðàö³¿, à öå
âåðåñåíü-ãðóäåíü, çàãðèçàþòü

êîæíó çâ³ðèíó, ùî ïîïàäàºòüñÿ
¿ì íà øëÿõó. ² íå ò³ëüêè çàðàäè
òîãî, ùîá âãàìóâàòè ãîëîä.
Ó íèõ ùå ïðîÿâëÿºòüñÿ ìèñëèâñüêèé àçàðò. Ìèñëèâö³ íàâîäÿòü ïðèêëàäè, êîëè âîâêè
ïðîñòî ïåðåãðèçàëè øè¿ êîñóëÿì,
âèïèâàëè êðîâ ³ çàëèøàëè. Òîáòî
ì'ÿñî íå áðàëè.
— Çà âäàëå ïîëþâàííÿ âîâ÷î¿
çãðà¿ íà ñòàäî îëåí³â, çà îäèí
ðàç õèæàêè ìîæóòü çàãðèçòè
40–50 îñîáèí ïàðíîêîïèòíèõ
òâàðèí, — êàæå Âàñèëü Ìåëüíèê.
Ó ñ³÷í³ ó âîâê³â ïî÷èíàºòüñÿ
ïåð³îä ïàðóâàííÿ, äàë³ âîâ÷³ çãðà¿
ðîçïàäàþòüñÿ. Âîíè çíàõîäÿòü
ë³ãâî, à ç ïîÿâîþ ìîëîäíÿêà ñàìêà ³ ñàìåöü âèõîâóþòü ¿õ ðàçîì.
ßêùî â òàêèé ïåð³îä íà âîâ÷èé
ñë³ä íàòðàïèòü ìèñëèâåöü, âîâê
â³äâåäå éîãî ïîäàë³ â³ä ë³ãâà.
Áóâàëè âèïàäêè, êîëè âîâ÷èö³
ìñòèëè ìèñëèâöÿì çà çíèùåíå
âîâ÷åíÿ. Ïî ñë³äàõ âèðàõîâóâàëè
ì³ñöå ïðîæèâàííÿ. Ïðèõîäèëè
íà òåðèòîð³þ ñàäèáè äîòè, äîêè
íå çàãðèçàëè äîìàøíþ æèâí³ñòü.
Êîëè âîâ÷åíÿòà ï³äðîñòàþòü,
çíîâó óòâîðþþòüñÿ çãðà¿ ³ çíîâó
ïî÷èíàºòüñÿ ì³ãðàö³ÿ. Ñòî ê³ëîìåòð³â äëÿ âîâêà íå â³äñòàíü. Â³í
ìîæå çäîëàòè ¿¿ çà îäèí äåíü.
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ЯК ПЕРЕЖИТИ
НОВОРІЧНИЙ АЛКОМАРАФОН

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Сезон  Похмілля — найпопулярніший
хештег періоду грудень-січень. І чи
не у кожній хаті є робочий рецепт, щоб
голова не боліла і нутрощі не тряслись.
Вінничани «лікуються» з фантазією,
починаючи з мівіни і закінчуючи
капустяним листком на голові. Лікарі
в цьому плані нудні — кажуть: «народні
рецепти може і допомагають, але треба
просто міру знати»
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Äâà òèæí³ — ì³í³ìóì, ÿêèé ìè ïðîâåäåìî ç àëêîãîëåì òà
ñìàêîëèêàìè. Äîâîë³ òðèâàëèé
çàá³ã íîâîð³÷íîþ äèñòàíö³ºþ.
Íà ô³í³ø³ ìîæóòü ÷åêàòè òðîõè
íàáðÿêëå îáëè÷÷ÿ ³ ê³ëüêà ê³ëîãðàì³â íà òàë³¿ àáî øàëåíèé êîêòåéëü ç àëêîãîëüíîãî îòðóºííÿ,
ãàñòðèòó, ïàíêðåàòèòó…
Íà æàëü, ï³äãîòóâàòèñü äî ìàðàôîíó, ïîñòóïîâî íàðîùóþ÷è
îáåðòè, íå âèéäå. Ìè ïèòàëè ïðî
öå ó ë³êàð³â, êàæóòü — í³, ìîæíà
ëèøå ì³í³ì³çóâàòè «çäîáóòêè»,
çîêðåìà, íàñë³äêè ïîõì³ëëÿ.
СПОЧАТКУ НАРОДНІ РЕЦЕПТИ
Â³ííè÷àíêà Êàòåðèíà êàæå, ùî
ãîëîâíå íå ïîõìåëÿòèñÿ, òîìó ùî
öå óÿâíå ïîëåãøåííÿ.
— Íà ðàíîê 50 ã àëêîãîëþ
ñïðàöþº íå ÿê ïåðøà äîïîìîãà, ñêîð³øå ÿê àíåñòåç³ÿ, ùîá
íå â³ä÷óâàòè ãîñòðîãî ñòàíó, —
ãîâîðèòü Êàòÿ. — Àëå ïî ïå÷³íö³
³ ïî øëóíêó òàê³ «ë³êè» íàíåñóòü
íåùàäíîãî óäàðó. Äî ðå÷³, ³ ðîçñ³ë
òåæ íå âàðòî ïèòè, â³í êèñëèé ³
ðîç’¿äàº ñò³íêè øëóíêà, äî òîãî æ

â³í ñîëîíî-êèñëèé, òîáòî äîäàòêîâî çíåâîäíþº îðãàí³çì.
ЩО НАСПРАВДІ ДІЄ?
— Ïðèõîäèø ââå÷åð³ äîäîìó
ï³ñëÿ çàñò³ëëÿ, âèïèâàºø äâ³ êàïñóëè ýíòåðîñãåëÿ, ³ ëÿãàºø ñïàòè, — ãîâîðèòü Êàòåðèíà. — Çðàíêó ùå îäíó êàïñóëó ýíòåðîñãåëÿ,
à ÷åðåç 40–60 õâèëèí äâ³ òàáëåòêè ÿêîãîñü ãåïàòîïðîòåêòîðà (åñåíñ³àëå, íàïðèêëàä), ùîá
äîïîìîãòè ïå÷³íö³ ñïðàâëÿòèñÿ
ç óñ³ì, ùî ìè íàïèëè òà íà¿ëè
íàïåðåäîäí³. Òàêîæ â ïðèãîä³
ñòàíå ÿêèé-íåáóäü ëóæíèé íàï³é.
Ãîëîâà íå áîëèòü, íóäîòè íåìàº.
НАЙКРАЩІ ЛІКИ — КАПУСТА
— Ó ìåíå áàáóñÿ ïîñò³éíî
õîäèëà ç ëîïóõîì íà ãîëîâ³,
îò âñòàíå çðàíêó, ï³ä õóñòêó ëîïóõ ³ òàê äî âå÷îðà, — ðîçïîâ³äàº â³ííè÷àíêà Â³êòîð³ÿ. — Òàê
áàáóñÿ ë³êóâàëà ãîëîâíèé á³ëü.
ß çãàäàëà ¿¿ ðåöåïò, êîëè ñàìà
ìó÷èëàñü â³ä ãîëîâíîãî áîëþ ï³ñëÿ ÷åðãîâîãî ñâÿòêóâàííÿ. Àëå
ëîïóõà ïîáëèçó í³äå íå áóëî —
çèìà. Òà â õîëîäèëüíèêó áóëà
êàïóñòà, á³ëîêà÷àííà, õîëîäíà.
Âçÿëà ÿ ëèñòîê, ïîêëàëà íà ãîëîâó, çàâ'ÿçàëà õóñòêó ³ õîäèëà

òàê. Ãîëîâà ä³éñíî ïðîéøëà.
Äî ðå÷³, êàïóñòÿíèé ëèñò âçàãàë³ ÷óäîä³éíèé çàñ³á, âñþ ãèäîòó
ç ò³ëà âèòÿãóº.
Òàê ùî æ, ïðàöþº, âèÿâëÿºòüñÿ, áàáóñèí ðåöåïò.
— À ùå äóæå ãàðíî çðàíêó
ï³ñëÿ ñâÿò äîïîìàãàº çàïàðåíà
«Ì³â³íà», íå çíàþ ÷îìó, ìîæå
â ïðèïðàâàõ, ÿê³ òàì äîäàþòü,
ì³ñòÿòüñÿ ÿê³ñü òåðìîÿäåðí³ ì³êðîåëåìåíòè, ùî ðîçùåïëþþòü
³ íåéòðàë³çóþòü âñå «ñâÿòî â îðãàí³çì³», — ãîâîðèòü â³ííè÷àíêà
Ñîô³ÿ. — Àëå âîíî ïðÿìî ÿê ìåä
íà ïîõì³ëüíó äóøó. ² öå íå ëèøå
ìîÿ äóìêà, â³ä áàãàòüîõ ÷óëà, ùî
êðóòà øòóêà — ö³ ìàêàðîíè.
ЧИМ ТРАВИЛИСЬ, ТИМ І
ЛІКУЄМОСЬ
Àëêîãîëü çíèùóº â³òàì³í
Ñ â íàøîìó îðãàí³çì³ ³ çíåâîäíþº éîãî. Â³äïîâ³äíî, òðåáà ùî?
Ïèòè áàãàòî âîäè ³ â³òàì³íó Ñ —
åëåìåíòàðíà âîäà ç ëèìîíîì.
— Àëå ìåí³, ÷îëîâ³êó, âñ³ì
ðîäè÷àì äîïîìàãàº ïåðåâ³ðåíèé
ðîêàìè ³ âäîñêîíàëåíèé ðåöåïò
â³ä ïîõì³ëëÿ — 30 ãðàì³â ãîð³ëêè
ïëþñ 30 ãðàì³â ëèìîííîãî ñîêó,
âèïèòè — ³ ÿê íà ñâ³ò íàðîäèâñÿ,
çí³ìàº âñ³ ñèìïòîìè, — ðîçïîâ³äàº Ñîô³ÿ. — Öå íå ï³äõîäèòü
òèì, êîìó çðàíêó çà êåðìî, àëå
äîïîìàãàº ñòîâ³äñîòêîâî.
Äî ðå÷³, ïðî âèïèòè 30–50 ãðàì³â íàïîþ, ÿêèé âæèâàëè çâå÷îðà. Öå îäèí-ºäèíèé ðåöåïò â³ä
ïîõì³ëëÿ, ÿêèé çíàþòü ÷îëîâ³êè.
АПТЕЧКА НА ДОПОМОГУ
Ùîá íå ïðèäóìóâàòè âåëîñèïåä, â³ííè÷àíêè ñîá³ ³ ñâî¿ì ð³äíèì êóïóþòü â àïòåö³ ïðåïàðàòè,
â ³íñòðóêö³¿ ÿêèõ íàïèñàíî, ùî
âîíè ìàþòü çàãàëüíîçì³öíþþ÷ó,
ãåïàòîïðîòåêòîðíó òà äåòîêñèêàö³éíó ä³þ íà îðãàí³çì.
— Áåòàðã³í, ãåïàðã³í àáî ãåïàçàê, — áåðåø ç ñîáîþ ê³ëüêà

Спирт для людини — отрута
Коли ми п’ємо, наш організм
активізує фермент, який розщеплює алкоголь. Цей фермент
переробляє спиртовмісні речовини на мікроелементи, які згодом
виводяться печінкою і нирками.
Коли таких мікроелементів в організмі аж занадто — ми відчуваємо похмілля, і це нормальна
реакція на алкоголь.
Коли в організм потрапляють
перші дози алкоголю, наші
органи починають працювати
вдвічі швидше, щоб нейтралізувати (але це марна справа),
тому швидше зменшити вплив
алкоголю.
Для цієї справи виробляється два
ферменти:

 Алкоголь-дегідрогеназ (АДГ)
 Ацетальдегід-дегидрогеназа
(АЦДГ)
Алкоголь-дегидрогеназа розділяє
(АДГ) і першим вступає в бій з
алкоголем. Він розщеплює молекули етанолу на складові елементи, які не несуть шкоди організму.
АДГ може переробляти 57%-й
етанол. Цей фермент виробляє
печінка і частково шлунок. І призначення цього ферменту винятково для того, щоб розщепити
алкоголь в крові. Речовини, що
виділяються в процесі розпаду
молекули спирту, нешкідливі.
Винятком є високотоксичний
оцтовий альдегід. Саме цей
елемент викликає похмільний

синдром. Перевищення допустимих норм концентрації альдегіду в організмі може призвести
до алкогольного отруєння. Тому
організм виробляє АЦДГ. Він максимально швидко нейтралізує
оцтовий альдегід, і оберігає внутрішні органи від ушкодження.
До речі, якщо є порушення у виробленні ацетальдегід-дегідрогенази (або вона взагалі не виробляється, так буває через генні
мутації) — тоді в людини алкогольна непереносимість.
Різновиди препаратів, які нам
пропонують в аптеці, коли ми
приходимо туди і просимо щось
від похмілля — складаються саме
з алкоголь-дегідрогеназу (АДГ).

ТОП-6 ФАКТІВ ПРО АЛКОГОЛЬ
Алкоголь не рятує від депресії. Тверезники та алкоголіки мають приблизно однакові шанси розвинути депресію
— 70% та 80% відповідно.
«Вміти пити» погано. Якщо ви п’єте і не п’янієте, значить,
ваші ферменти вправно руйнують алкоголь. Тим часом людина
продовжує пити, бо не відчуває сп’яніння і гадає, що все під
контролем. Але спирт в печінці стає оцтовим альдегідом —
сполукою також токсичною для організму.
Безпечної дози алкоголю не існує. Як би
ми не прагнули пити «помірковано», алкоголь діє на
кожну клітину тіла і їй шкодить.

Алкоголь не подовжує життя. Довгожителі з
чаркою просто мають хороші гени, та, ймовірно,
інші бонуси буття.

Мозок жінок та чоловіків реагує на
алкоголь по-різному. Мозок жінок більш
вразливий до пошкодження алкоголем.

Алкоголь змінює роботу генів. Йдеться
про гени, що залучені в обмін холестерину, підтримання цілісності судин, нейропластичності та
рецепторів нейромедіаторів.

ñò³ê³â (âîíè äóæå çðó÷íî ðîçôàñîâàí³, ÿê çíàëè äëÿ ÷îãî), îäèí
âèïèâàºø äî çàñò³ëëÿ, ³íøèé ï³ñëÿ, — ãîâîðèòü â³ííè÷àíêà Ìàðèíà. — Íà ðàíîê òè íàâ³òü ìîæåø
ñ³äàòè çà êåðìî, òîìó ùî æîäíèõ
íàñë³äê³â âçàãàë³ íå â³ä÷óâàºø.
ТЕПЕР СЛОВО ЛІКАРЮ
Çà ñëîâàìè ãàñòðîåíòåðîëîãà
Àíàñòàñ³¿ Êîíîïë³öüêî¿, ï³äãîòóâàòèñü äî íàâàíòàæåííÿ íîâîð³÷íèõ ñâÿò ìè í³êîëè íå çìîæåìî,
àëå ìîæåìî ñòðèìóâàòè ñåáå ï³ä
÷àñ ñâÿòêóâàíü. À ëþäè, ÿê³ ìàþòü ïåâí³ õðîí³÷í³ çàõâîðþâàííÿ,
ìàþòü áóòè îñîáëèâî îáåðåæí³
â öåé ïåð³îä.
— Ðàäèòè ùîñü ç êîíêðåòíèõ
ïðåïàðàò³â äîðîñë³é ëþäèí³ ïðîñòî íåìîæëèâî, — ãîâîðèòü ë³êàð. — Òîìó ùî äîðîñëà ëþäèíà
âæå ìàº ñâ³é îñîáèñòèé êàòàëîã
ïðîáëåì, õâîðîá, ñòàí³â. Áóëî á
äîáðå, ÿêáè â íàñ áóëà ÷àð³âíà
òàáëåòêà, âèïèëè ¿¿ — ³ âåñåëî
ïðîæèëè íîâîð³÷í³ ñâÿòà, áåç
òóðáîò, ïîõì³ëëÿ, áîë³â ³ ãîñòðèõ
ñòàí³â. Àëå ¿¿ íåìàº.
ßê ³ íåìàº ïîðàä ùîäî ï³äãîòîâêè îðãàí³çìó äî ñâÿòêóâàíü. Òîáòî, äàþ÷è ïîñòóïîâå
íàâàíòàæåííÿ àëêîãîëåì òà êàëîð³éíèìè ïðîäóêòàìè, íà÷å âè
ìàðàôîíö³ ïåðåä çàá³ãîì — äîâîë³ íåáåçïå÷íà âèò³âêà. Òîìó
ùî íàêîïè÷åííÿ ñïèðòó ³ æèð³â
ç âóãëåâîäàìè ìîæå âèñòð³ëèòè
â íåï³äõîäÿùèé ìîìåíò ³ çíåíàöüêà. Ìè íå çíàºìî, êîëè ìîæå
çðåàãóâàòè íàøà ï³äøëóíêîâà, ÿê
çðåàãóº íàø ìåòàáîë³çì. ² íàñë³äêè ïîõì³ëëÿ — öå ì³í³ìàëüíå,
ùî ìîæå î÷³êóâàòè ëþäèíà â ö³

ñâÿòà. Ïîò³ì îðãàí³çì áóäå ïîòðåáóâàòè äîäàòêîâèõ ìåòîä³â äîïîìîãè, ÿê ì³í³ìóì, íàâîäíåííÿ.
Àíàñòàñ³ÿ Êîíîïë³öüêà ââàæàº,
ÿêùî ëþäèíà çäîðîâà, âîíà áåç
ïðîáëåì ö³ ñâÿòà â³äãóëÿº ³ ìàéæå
áåç íàñë³äê³â, à ëþäè, ÿê³ ìàþòü
õðîí³÷í³ çàõâîðþâàííÿ, ìàþòü
ïîáåðåãòèñÿ.
Òàê ñàìî ìîæíà ãîâîðèòè ïðî
ï³ñò. ª ëþäè, ÿê³ äîòðèìóþòüñÿ
ïîñòó, íå âæèâàþòü òâàðèííèé
á³ëîê ³ æèðí³ ïðîäóêòè òðèâàëèé ïåð³îä. ² êîëè â³äáóâàºòüñÿ
íàéá³ëüøà ÷àñòîòà çàõâîðþâàíü
êèøêîâî-øëóíêîâîãî òðàêòó?
Íà ïåð³îä âèõîäó ç ïîñòó. Õî÷à
âñ³ çíàþòü, ùî âõîäèòè ³ âèõîäèòè ç ïîñòó òðåáà ïîñòóïîâî. Òðåáà ãîòóâàòè ôåðìåíòíó
ñèñòåìó äî ïîæèâíèõ ïðîäóêò³â
õàð÷óâàííÿ, ùîá âîíè â÷àñíî
ðåàãóâàëè, ùîá ï³äøëóíêîâà
ñïðàâëÿëàñü ç ïåðåòðàâëåííÿì
òèõ ïðîäóêò³â, ÿê³ ìè ïðîïîíóºìî îðãàí³çìó.
— À íà ðàõóíîê ìåçèìó ³ ³íøèõ
ë³êàðíÿíèõ ïðåïàðàò³â, öå ìîæå
ïðèçíà÷èòè ëèøå êîíêðåòíî ë³êàð, íåìàº ïðîô³ëàêòè÷íîãî ïðèéîìó ìåçèìó é ³íøèõ ãåïàòîïðîòåêòîð³â, — ãîâîðèòü ãàñòðîåíòåðîëîã. — Õî÷à á³ëüø³ñòü ëþäåé
òàê ³ ë³êóþòüñÿ â³ä ïîõì³ëëÿ òà
íàñë³äê³â ïåðå¿äàííÿ — âîíè áåðóòü ç ñîáîþ íà çàñò³ëëÿ ÿêèéñü
ôåðìåíòíèé ïðåïàðàò, àëå öå
íå çàâæäè äîïîìàãàº. Àáî ùå
ðàäÿòü ïåðåä òèì, ÿê âæèâàòè
àëêîãîëü, çàïóñòèòè àëêîãîëü-äåã³äðîãåíàçó: ¿æ äóæå æèðíó ¿æó ³
àëêîãîëü íå òàê ³íòåíñèâíî áóäå
ïîòðàïëÿòè â êðîâ. Âîíî òî òàê,
àëå êðàùå ïîì³ðêîâàí³ñòü.
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27 грудня

10.00 Х/ф “DZIDZIO Перший
раз” l
12.10 Х/ф “Де грошi?”
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
14.25, 15.30, 17.00 Т/с “Дитячий
06.05 Енеїда
охоронець” l
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
20.10 Ток-шоу “Говорить
18.00, 21.00, 00.05, 02.10,
Україна”
05.25 Новини
21.00, 23.10 Т/с “Iгри дiтей
07.05 М/с “Пiнгвиня Пороро”
старшого вiку” l
07.30 Д/с “Свiт дикої природи” 23.20 Т/с “Тiнь минулого” l
08.05 Невiдомi Карпати
08.20 Вiдтiнки України
09.10 Телепродаж
СТБ
09.40 Х/ф “Рiздвянi дзвiночки”
11.20 Х/ф “Самотнiсть у
04.50 Т/с “Два полюси
мережi” s
любовi” s
13.50 Наталя Фалiон та
09.20, 11.50 Т/с “Рецепт
“Лiсапетний батальйон”.
кохання”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
Великий Рiздвяний концерт
15.10 Наталя Фалiон та
“Вiкна-Новини”
14.00, 14.50, 18.05 Т/с “Слiд” s
“Лiсапетний батальйон”
17.40 Д/с “Боротьба за
19.05 “СуперМама” l
20.15, 22.50 Т/с “Життя
виживання”
18.15 Д/ц “Дика природа
прекрасне” l
Латинської Америки”
19.20 Х/ф “Ласкаво просимо на
НTН
Рiздво”
21.35, 00.30, 02.35, 05.50
Спорт
05.50, 16.40, 03.30, 04.05
21.45 Суспiльно-полiтичне
“Випадковий свiдок”
06.00 М/ф “Рукавичка”
ток-шоу “Зворотний вiдлiк”
23.30 Д/с “Дикi тварини”
06.10 М/ф “Пригоди козака
00.40 Х/ф “Iван Миколайчук.
Енея”
06.45 Х/ф “Дрiбницi життя”
Посвята”
08.00 Х/ф “До Чорного моря”
09.25 Х/ф “Балада про
1+1
доблесного лицаря Айвенго”
11.05, 21.15 Т/с “Менталiст” s
07.05 “ТСН-Тиждень”
12.50, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s
08.50, 09.50 “Життя вiдомих
14.35, 23.00 Т/с “Примари” s
18.20, 03.35 “Свiдок. Агенти”
людей 2021”
10.50 “Лiга смiху 2021.
19.00, 03.00 “Свiдок”
Новорiчний спецпроєкт 2021”
13.45 Х/ф “Сам удома 5” l
15.35 Х/ф “Сам удома - 4” l
TET
17.25 Х/ф “Сам удома” l
19.30 ТСН
09.30 Х/ф “Подарунок на
20.43 “Проспорт”
Рiздво”
20.45 Т/с “Свати - 7” l
11.15 Х/ф “Подарунок на Рiздво
21.50 Х/ф “Сам удома - 2” l
2”
00.10 Х/ф “Сам удома - 3” l
13.00, 18.00 4 весiлля
02.10 Х/ф “Новорiчний
14.00, 04.50 Зiрки, чутки та
галлiвуд
корпоратив” s
16.00 Панянка-селянка
19.00, 23.00, 00.30, 02.45,
04.20 Одного разу пiд Полтавою
IНТЕР
22.00, 23.30, 02.15 Танька i
05.15, 22.00 “Слiдство вели... з Володька
22.30, 00.00, 03.50 Одного
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
разу в Одесi
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
UA:ВIННИЦЯ
IНТЕРом”
10.05, 18.00, 19.00, 03.50 Ток08.00, 09.00 Новини (UA:
шоу “Стосується кожного”
12.25 Х/ф “Дитина на Новий рiк” ПЕРШИЙ)
14.30 “Вещдок”
08.05 Ранок на Суспiльному
16.05 “Жди меня. Україна”
09.10 Т/с “Комiсар Алекс”
20.00, 03.20 “Подробицi”
11.25 Невiдомi Карпати
21.00 “Вещдок. Большое дело” 11.40 Енеїда
23.45 Х/ф “Чого прагнуть
12.10 Геолокацiя: Волинь
12.40 Шукачi пригод
чоловiки” s
12.50 Небезпечна зона
13.00 Свої
ICTV
13.05 Телевiзiйний серiал
“Снiгопад”
04.55 Еврика!
13.25 Лайфхак українською
05.05 Служба розшуку дiтей
13.40 Ок, я тобi поясню
05.10 Анти-зомбi
англiйську
06.05 Прихована небезпека
13.50 Веселi саморобки
07.05 Факти тижня
14.15 Додолики
09.20 Х/ф “Тихоокеанський
14.40 Пiщана казка
15.05 Древо
рубiж” s
12.00, 13.00 Х/ф “Мег” s
15.20 “Баба Єлька”.
12.45, 18.45 Факти. День
Експедицiя на пiч
14.40 Х/ф “Ремпейдж” s
15.45 Х/ф “Поїздка в Сiетл”
16.45 Х/ф “Пiдлiтки-мутанти:
17.15 Освiтнiй маркер
17.30 Умандрували: за
Черепашки-нiндзя” s
19.10 Т/с “Перший парубок на
Харковом
18.05 Цiна вiри
селi” s
23.45 Т/с “Обмани себе” s
19.00 ТНВ
19.20 Цикл “Нашi тридцять”
19.45 Правдоборцi
НОВИЙ КАНАЛ
19.55 Курс iнфогiгiєни “Як не
стати овочем”
06.00, 07.40 “Kids time”
20.00 Радянський бруталiзм
06.05 М/ф “Микита Кожум’яка” 20.25 Недалечко
07.45 “Орел i решка”
20.40 Маршрутом змiн
10.50 Х/ф “Тернер i Гуч”
21.00 Новини Донбасу
12.50 Х/ф “Гаррi Поттер та
21.20 Х/ф “Рiздвянi дзвiночки”
фiлософський камiнь”
15.50 Х/ф “Гаррi Поттер i таємна
ВIТА (ВIННИЦЯ)
кiмната”
19.00 Х/ф “Полiцейський з
08.45 “Життя в цифрi”
Беверлi-Хiллз”
21.25 Х/ф “Полiцейський з
09.00 “Постфактум”
09.45 “Рецепт здоров’я”
Беверлi-Хiллз 2”
23.30 Х/ф “Полiцейський з
10.15 “Фокус Європи”
10.45 “Мобiльний репортер”
Беверлi-Хiллз 3”
01.35 “Вар’яти” l
11.00 т/с “Курорт”
02.55 “Служба розшуку дiтей” 12.35 “Знайомство з
тваринами”
13.00 х/ф
УКРАЇНА
15.00 т/с “Справа Дойла”
16.00, 19.00 “Новини”
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
16.15 “Територiя рiшень”
16.30 “Природа сьогоднi”
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
17.30 т/с “Серцебиття”
23.00 Сьогоднi
18.40 “Особливий випадок”
09.00 Зiрковий шлях
19.30 “На часi”

UA:ПЕРШИЙ
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ВІВТОРОК
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 Невiдомi Карпати
07.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
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 токшоу “По-людськи”
13.10, 01.30 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Iво Бобул
16.30 Д/с “Дикi тварини”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “Свiт дикої природи”
19.55 Д/ц “Дика природа
Латинської Америки”
22.00 Полюси
23.00 Бiгус Iнфо
03.00, 05.05 Погода
03.00 Енеїда
03.30 Д/ф “Северин Наливайко.
Остання битва!” l

1+1
05.50 “Життя вiдомих людей
2020”
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 Т/с “Свати - 7” l
23.00, 23.55 Х/ф “Сам удома” l
23.45 “ТСН: 10 вражаючих
подiй дня”
01.15 Х/ф “Операцiя “И” та iншi
пригоди Шурика”

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 Т/с “Компаньйонка” l
14.10, 15.30, 17.00 Т/с “Дитячий
охоронець” l
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00, 23.10 Т/с “Iгри дiтей
старшого вiку” l
23.20 Т/с “Тiнь минулого” l

СТБ
05.45 Т/с “Комiсар Рекс”
08.55, 11.50 “МастерШеф
Професiонали” l
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” l
15.35, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05 “СуперМама” l
20.15, 22.50 Т/с “Знайду пару
коханому”

НTН
05.00, 04.50 “Top Shop”
06.20 “Свiдок.
Агенти”
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 “Засуджений”
10.50, 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, 03.25 “Будьте здоровi”

TET

09.30 Х/ф “Моя жахлива няня”
11.20 Х/ф “Моя жахлива няня:
Великий бум”
13.20, 18.00 4 весiлля
14.30, 04.50 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00 Панянка-селянка
19.00, 23.00, 00.30, 02.45,
04.20 Одного разу пiд Полтавою
IНТЕР
22.00, 23.30, 02.15 Танька i
Володька
05.30, 22.05 “Слiдство вели... з 22.30, 00.00, 03.50 Одного
Леонiдом Каневським”
разу в Одесi
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
UA:ВIННИЦЯ
IНТЕРом”
10.00, 11.00 “Корисна
08.00, 09.00, 17.15 Новини
програма”
(UA: ПЕРШИЙ)
12.25 Х/ф “Допоки весiлля не
08.05 Ранок на Суспiльному
09.10 Телевiзiйний серiал
розлучить нас” s
14.40, 15.35 “Вещдок”
“Комiсар Алекс”
16.25 “Вещдок. Особый
11.25, 20.25 Невiдомi Карпати
11.40 Енеїда
случай”
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу
12.10 Геолокацiя: Волинь
12.40 Незвiдана Україна
“Стосується кожного”
20.00, 03.30 “Подробицi”
12.50 ЕкоЛюди
21.00 “Вещдок. Большое
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ
13.05 Телевiзiйний серiал
дело”
23.50 Х/ф “Траса 60”
“Снiгопад”
02.05 Х/ф “Рудий пес” s
13.30 Лайфхак українською
13.40 Ок, я тобi поясню
13.50 М/с “Пiнгвиня Пороро”
ICTV
14.30 Веселi саморобки
14.50 Пiщана казка
04.50 Анти-зомбi
15.05 Сковорода. Гастробайки
05.45 Прихована небезпека
15.20 Країна пiсень
06.45 Громадянська оборона
15.45 Умандрували: за
07.45, 19.25 Надзвичайнi
Харковом
новини з Костянтином Стогнiєм 16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
08.45 Факти. Ранок
17.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
09.10 Х/ф “Останнiй
18.05 Прозоро. Про головне
19.00 Сьогоднi. Головне
кiногерой” s
11.40, 13.25 Х/ф “Пригоди Плуто 19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не
стати овочем”
Неша” s
12.45, 15.45 Факти. День
20.00 Населена земля
13.50, 16.25, 21.25 Т/с “Пес” s 21.00 Новини Одещини
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ - 21.20 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу “Зворотний вiдлiк”
2” s
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.20 Хто хоче стати
ВIТА (ВIННИЦЯ)
мiльйонером? Iгрове шоу
Прем’єра
23.45 Х/ф “Дев’ять ярдiв” s
08.45 “Мобiльний репортер”
01.45 Особливостi
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
09.30 “Територiя рiшень”
нацiональної роботи
09.45, 19.30 “На часi”
10.15 “Завтра. Сьогоднi”
НОВИЙ КАНАЛ
10.45 “Твiй навiгатор”
11.00 т/с “Курорт”
06.00, 07.20 “Kids time”
12.35 “Знайомство з
06.05 “М/ф”
тваринами”
07.25 “Орел i решка”
13.00 “Новини Life”
09.25 Т/с “Надприродне” s
13.15 “Час змiн”
12.55 “Суперiнтуїцiя”
14.00 т/с “Справа Дойла”
15.00 Х/ф “Земля тролiв”
16.15 “Highlight по-вiнницькi”
17.00 “Хто зверху?” l
16.45 “Природа сьогоднi”
19.00 Х/ф “Снiговi пси”
17.30 т/с “Серцебиття”
21.00 Х/ф “Бiлий полон”
18.30 “Код вiдвертостi”
23.30 Х/ф “Тернер i Гуч”
20.10 х/ф

29 грудня

СЕРЕДА
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, 04.55 Невiдомi Карпати
07.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
08.05, 00.25 Т/с “Шетланд” l
09.10 Телепродаж
09.40 Т/с “Преса”
10.35 Д/с “Дикуни”. Дикi
забави в зоопарку Сан-Дiєго”
11.00 Прозоро:про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
13.10, 01.30 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Наталiя
Валевська
16.05 Мiста та мiстечка
16.30, 23.00 Д/с “Дикi
тварини”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “Свiт дикої природи”
19.55 Д/ц “Дика природа
Латинської Америки”
22.00 Полюси

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 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 Т/с “Свати - 7” l
21.45 Х/ф “Сам удома - 3” l
23.45 “ТСН: 10 вражаючих
подiй дня”
23.55 Х/ф “Сам удома - 4” l

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 Т/с “Мама для
Снiгуроньки” l
14.10, 15.30, 17.00 Т/с “Дитячий
охоронець” l
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00, 23.10 Т/с “Iгри дiтей
старшого вiку” l
23.20 Т/с “Сашина справа” l

СТБ
08.45, 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 “Дiвчата”

НTН
07.50, 17.00, 03.20, 03.55
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.50 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Корпус генерала
Шубнiкова”
10.50, 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”
01.05 “Легенди карного
розшуку”

TET

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф “Принц наступник”
11.20 Х/ф “Джунiор”
13.30, 18.00 4 весiлля
14.30, 04.50 Зiрки, чутки та
IНТЕР
галлiвуд
16.00 Панянка-селянка
05.35, 22.05 “Слiдство вели... з 19.00, 23.00, 00.30, 02.50,
04.20 Одного разу пiд Полтавою
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
22.00, 23.30, 02.20 Танька i
17.40 Новини
Володька
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
22.30, 00.00, 03.50 Одного
IНТЕРом”
разу в Одесi
10.00, 11.00 “Корисна
програма”
12.25 Х/ф “Кохання на кiнчиках
UA:ВIННИЦЯ
пальцiв” s
14.35, 15.35 “Вещдок”
08.00, 09.00, 17.15 Новини
16.25 “Вещдок. Особый
(UA: ПЕРШИЙ)
08.05 Ранок на Суспiльному
случай”
18.00, 04.15 Ток-шоу
09.10 Телевiзiйний серiал
“Стосується кожного”
“Комiсар Алекс”
20.00, 02.10 “Подробицi”
11.25, 20.25 Невiдомi Карпати
21.00 “Вещдок. Большое
11.40 Енеїда
12.10 Геолокацiя: Волинь
дело”
23.50 Х/ф “Друзi назавжди”
12.40 Незвiдана Україна
12.50 Небезпечна зона
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ
ICTV
13.05 Телевiзiйний серiал
“Снiгопад”
04.50 Анти-зомбi
13.30 Лайфхак українською
05.45 Прихована небезпека
13.40 Кiношкола вдома
06.45 Громадянська оборона
13.50 М/с “Пiнгвиня Пороро”
07.45, 19.25 Надзвичайнi
14.30 Веселi саморобки
новини з Костянтином Стогнiєм 14.50 Пiщана казка
08.45 Факти. Ранок
15.05 Iсторiї (не)забутих сiл
09.10 Х/ф “Супер 8” s
Тернопiльщини
11.40, 13.10 Х/ф “Пiдлiтки15.20 Країна пiсень
15.45 Умандрували: за
мутанти: Черепашки-нiндзя” s
12.45, 15.45 Факти. День
Харковом
13.50, 16.20, 21.25 Т/с “Пес” s 16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ - 17.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
18.05 Прозоро. Про головне
2” s
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
19.00 Сьогоднi. Головне
20.20 Хто хоче стати
19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не
мiльйонером? Iгрове шоу
стати овочем”
20.00 Роздивись
Прем’єра
23.45 Х/ф “Дев’ять ярдiв-2” s
21.00 Новини Закарпаття
01.45 Особливостi
21.20 Помилка 83
22.10 StopFakeNews
нацiональної
22.20 Новини ( (UA: ПЕРШИЙ)
роботи
03.40 Я зняв!
03.55 Скарб нацiї

ВIТА (ВIННИЦЯ)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 “Kids time”
06.05 “М/ф”
06.30 М/ф “Том i Джерi. Чарiвна
каблучка”
07.35 “Орел i решка”
09.35 Т/с “Надприродне” s
13.05 “Суперiнтуїцiя”
15.00 Х/ф “Земля тролiв: У
пошуках золотого замку”
17.00 “Хто зверху?” l
19.00 “Дiти проти зiрок”
20.40 Х/ф “Ну що, приїхали?”
22.40 Х/ф “Ну що, приїхали:
Ремонт”

08.45
09.00,
09.30,
10.15
10.30
11.00
12.35
13.00
13.15
14.00
16.15
17.05
17.35
18.30
18.40
20.10

“Мобiльний репортер”
16.00, 19.00 “Новини”
19.30 “На часi”
“Особливий випадок”
“Євромакс”
т/с “Курорт”
“Знайомство з тваринами”
“Новини Life”
“Час змiн”
т/с “Справа Дойла”
“IМПЕРIЯ”
“Твоє життя”
т/с “Серцебиття”
“Ульотне вiдео”
“Територiя рiшень”
х/ф

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
06.05, 04.40 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 Невiдомi Карпати
07.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
08.05, 00.25 Т/с “Шетланд” l
09.10 Телепродаж
09.40 Т/с “Преса”
10.35 Д/с “Дикуни”. Дикi
забави в зоопарку Сан-Дiєго”
11.00 Прозоро:про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
13.10, 01.30 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Анатолiй Гнатюк
16.25 Буковинськi загадки
16.30 Д/с “Дикi тварини”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “Свiт дикої природи”
19.55 Д/ц “Дика природа
Латинської Америки”
22.00 Полюси
23.00 Схеми. Корупцiя в
деталях

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
людей 2021”
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
14.45, 17.10 Т/с “Величне
столiття. Роксолана”
20.36 “Проспорт”
20.38 “Чистоnews 2021”
20.45 Т/с “Свати - 7” l
21.50, 04.40 Х/ф “Скажене
весiлля” s
23.45 “ТСН: 10 вражаючих
подiй дня”
23.55 Х/ф “Сам удома 5” l

IНТЕР
05.35, 22.05 “Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
IНТЕРом”
10.00, 11.00 “Корисна
програма”
12.25 Х/ф “Матуся у вiдривi”
(16+) ПремТєра
14.35, 15.35 “Вещдок”
16.25 “Вещдок. Особый случай”
18.00, 03.00 Ток-шоу
“Стосується кожного”
20.00, 02.05 “Подробицi”
21.00 “Вещдок. Большое
дело”
23.50 Х/ф “Крутi чуваки” s

ICTV
07.45 Надзвичайнi новини з
Костянтином Стогнiєм
08.45 Факти. Ранок
09.15 Х/ф “Побачення наослiп”
11.10, 13.30 Х/ф “Дев’ять
ярдiв” s
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.30 Х/ф “Дев’ять
ярдiв-2” s
16.45 Т/с “Пес” s
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ 2” s
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Т/с “ДВРЗ: Операцiя
Новий рiк” 16+ Прем’єра
21.15 Т/с “Новорiчний Пес” s
23.30 Х/ф “Гудзонський
яструб” s

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 08.00 “Kids time”
06.05 “М/ф”
06.10 М/ф “Микита Кожум’яка”
08.05 “Орел i решка”
10.05 Т/с “Надприродне” s
12.45 “Суперiнтуїцiя”
14.45 Х/ф “Бiлий полон”
17.00, 19.00 “Хто зверху?” l
21.00 Х/ф “Рiчi-багач”
23.00 Х/ф “Ласкаво просимо,
або сусiдам вхiд заборонено”

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,

19
30 грудня
23.00 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.10 Т/с “Дiда морозу не
буває”
14.10, 15.30, 17.00 Т/с “Дитячий
охоронець” l
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00, 23.10 Т/с “Iгри дiтей
старшого вiку” l
23.20 Т/с “Сашина справа” l

СТБ
08.00, 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 “Продається
будинок iз собакою”

НTН
06.20 “Вартiсть життя”
07.55, 17.00, 03.20, 04.00
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.50 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Опiкун”
10.50, 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, 03.25 “Правда життя”

TET
09.30 М/ф “Братик ведмедик 2”
10.50 М/ф “Панда Кунг-Фу”
12.40, 18.00 4 весiлля
14.00, 04.50 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00 Панянка-селянка
19.00, 23.00 Одного разу пiд
Полтавою
22.00, 23.30, 01.00, 02.15
Танька i Володька
22.30, 00.00, 03.50 Одного
разу в Одесi
00.30 Країна У
01.30, 03.15 Країна У. Новий
рiк

UA:ВIННИЦЯ
08.00, 09.00, 22.20 Новини
(UA: ПЕРШИЙ)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.10 Телевiзiйний серiал
“Комiсар Алекс”
11.25 Невiдомi Карпати
11.40 Енеїда
12.10 Шукачi пригод
12.40 Незвiдана Україна
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”
14.30 Веселi саморобки
14.50 Пiщана казка
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 Кiровоградщини
21.20 Брехня вiд полiтикiв.
Перевiрка
21.30 Схеми. Корупцiя в
деталях
22.00 Курс iнфогiгiєни “Як не
стати овочем”

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”
14.00 т/с “Справа Дойла”
16.15 “Життя у цифри”
16.30 “Лiцеїст”
17.15 т/с “Серцебиття”
18.25 “Рецепт здоров’я”
20.10 х/ф

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
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П'ЯТНИЦЯ
UA:ПЕРШИЙ
06.05, 07.30 Геолокацiя:
ВОЛИНЬ
06.30 М/с “Пiнгвиня Пороро”
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 04.35
Новини
07.05 Невiдомi Карпати
08.05 Т/с “Шетланд” l
09.10 Телепродаж
09.40 Т/с “Преса”
10.35 Д/с “Дикуни”. Дикi
забави в зоопарку Сан-Дiєго”
11.00 Прозоро:про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
13.10 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Новорiчний
концерт
15.10, 22.00, 05.30 Спорт
15.20 Концерт. Пiснi про
кохання
16.30 Д/с “Дикi тварини”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “Свiт дикої природи”
19.55 Д/ц “Дика природа
Латинської Америки”
22.30, 00.00 Концерт “Твоя
музика. Анатолiй Матвiйчук”
23.45 Новорiчне привiтання
Президента України

1+1
06.30, 07.10, 08.10 “Снiданок з
1+1”
07.00, 08.00, 19.30 ТСН
09.00, 10.05, 11.10, 12.35,
13.35, 14.40, 16.55, 17.55 Т/с
“Свати - 7” l
19.00 ТСН: “Новий рiк”
20.00, 00.00 “Новорiчний
Вечiрнiй Квартал 2021/2022”
23.45 “Новорiчне привiтання з
Новим 2022 роком”
00.55 “Новорiчний Вечiрнiй
Квартал 2020/2021”

IНТЕР
05.20 “Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським”
07.00 “Ранок з IНТЕРом”
10.00 “Корисна програма”
11.00 Х/ф “Дванадцять мiсяцiв”
13.40 Х/ф “Морозко”
15.20 Х/ф “Карнавальна нiч”
16.50 Х/ф “Вечори на хуторi
бiля Диканьки”
18.10 Х/ф “Дiамантова рука”
20.00 “Подробицi”
20.30 Х/ф “Iван Васильович
змiнює професiю”
22.15 “Чекаємо весну в Новий
рiк на “Iнтерi” ПремТєра
23.50 Новорiчне привiтання
Президента України
Володимира Зеленського

ICTV
08.00 М/ф “У пошуках Жарптицi”
09.35 М/ф “Добриня Микитович
i Змiй Горинович” s
10.50 М/ф “Олешко Попович i
Тугарин Змiй” s
12.25 М/ф “Iлля Муромець i
Соловей-розбiйник” s
14.00 М/ф “Три богатирi на
далеких берегах” s
15.25 М/ф “Iван Княженко i
Сiрий Вовк” s
17.00 М/ф “Iван Княженко i
Сiрий Вовк-2” s
18.30 М/ф “Три богатирi та
Шамаханська цариця” s
20.00, 00.00 Новорiчний
Дизель-шоу 12+ Прем’єра
23.55 Поздоровлення
Президента України
Володимира Зеленського
01.10 Дизель-шоу до самого
ранку l

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.45 “Kids time”
06.05 Х/ф “Крiстофер Робiн”
07.50 “Орел i решка”
09.00 “Дiти проти зiрок”
10.25 Х/ф “Гаррi Поттер i
в’язень Азкабану” s
13.10 Х/ф “Гаррi Поттер i Келих
вогню”
16.10 Х/ф “Гаррi Поттер та
Орден Фенiкса”
19.00 “Хто зверху?” l
21.00 Х/ф “Брюс
Всемогущий” l
23.00 Х/ф “Еван Всемогутнiй”
23.45 “Новорiчне звернення
Президента
України 2021”

31 грудня

СУБОТА

1 січня

09.45 Новорiчне Шоу Маска
13.20 Х/ф “Джентльмени удачi”
15.10 Х/ф “Iван Васильович
09.20 Х/ф “Сiм’я напрокат”
06.05 М/ф “Энеида”
змiнює професiю”
11.20, 15.30 Т/с “Мiдна
07.10 М/ф “Як козаки сiль
17.00, 20.00 Т/с “Ялинка на
обручка” l
купували”
мiльйон”
15.00 Сьогоднi
07.20 М/ф “Як козаки кулiш
19.00, 01.45 Сьогоднi
16.00 Новорiчна нiч на каналi варили”
22.00 Т/с “Мiдна обручка” l
07.30 М/ф “Як козак щастя
02.35 Т/с “Мама для
Україна
20.00 Новорiчне Шоу Маска
шукав”
Снiгуроньки” l
23.55 Вiтання Президента
07.40 М/ф “Як козаки наречених 05.30 Зiрковий шлях
України Володимира
виручали”
08.05 М/ф “Як козаки у хокей
Зеленського з Новим роком!
СТБ
грали”
08.25 М/Ф “Як козаки
СТБ
03.10 “Україна має талант”
олiмпiйцями стали”
08.40 М/ф “Як козаки у футбол 08.25 Т/с “Коли ми вдома”
07.30 Т/с “Ми бiльше нiж я” l
09.20 Х/ф “Дiамантова рука”
грали”
11.30 Т/с “Життя прекрасне” l 09.00 Х/ф “Груднева наречена” 11.10 Т/с “Спiймати
16.05 Х/ф “Дiвчата”
10.40 Х/ф “Мерлiн” 1, 2 с.
Кайдаша” s
18.05 Х/ф “Операцiя “И” та iншi 14.25 Країна пiсень
23.00 Х/ф “Кольє для Снiгової
15.30 Наталя Фалiон та
пригоди Шурика”
Баби”
20.00 Х/ф “Дiамантова рука”
“Лiсапетний батальйон”.
22.05, 00.00 Х/ф “Iван
Великий ювiлейний концерт
19.25 Х/ф “Подвiйне свято”
НTН
Васильович змiнює професiю”
23.50 “Новорiчне привiтання
21.00, 00.25, 02.05, 04.05,
05.35 Новини
06.55 М/ф “Як козаки...”
Президента України В.О.
21.25 Т/с “Готель “Адлон”.
09.35, 03.00 “Випадковий
Зеленського”
свiдок”
Сiмейна сага” s
23.25, 00.50 Д/с “Особливий
12.30 “Концерт гурту “ТIК”
НTН
13.55 Х/ф “Тридцять три”
загiн. Супер - чуття”
01.40 Д/с “Дикi тварини”
15.25 Х/ф “Бережiть жiнок”
07.20 М/ф “Жив собi пес”
18.00 Х/ф “Оксамитовi ручки”
07.50, 09.00 “Випадковий
20.00 Х/ф “Блеф”
1+1
22.00 Х/ф “Новi амазонки” s
свiдок”
08.30, 19.00 “Свiдок”
00.20 “Дискотека 80-х”
13.15 “Таємницi свiту”
06.15, 19.30 ТСН
04.50 “Top Shop”
13.55 Х/ф “Бiнго Бонго”
08.30, 04.20 Вечiр прем’єр з
16.00 Х/ф “Живiть у радостi”
К.Осадчою 2021
17.30 Х/ф “Кохана жiнка
10.45 Новорiчний вечiр
TET
прем’єр з К.Осадчою 2021
механiка Гаврилова”
20.10 Х/ф “Формула кохання”
12.50 “Новорiчний Вечiрнiй
06.00 ТЕТ Мультиранок
22.00, 00.00 “Дискотека 80-х” Квартал 2021/2022”
10.00 Х/ф “Тiльки Диво”
23.50 “Новорiчне привiтання
17.40 Х/ф “Скажене весiлля” s 11.45 Х/ф “Пригоди S Миколая”
20.30 Х/ф “Скажене весiлля 2” s 13.15, 14.45, 16.45, 23.20,
Президента України
02.05, 03.35 Одного разу пiд
22.30 Х/ф “Скажене весiлля
Володимира Зеленського”
Полтавою
3” s
00.30 Х/ф “Сам удома - 2” l
14.15, 16.15, 23.50 Танька i
TET
02.45 Х/ф “Полiна i таємниця
Володька
18.15 Х/ф “Три горiшки для
кiностудiї” s
09.30 М/ф “У пошуках Дорi”
04.55 Концерт “Незалежнiсть Попелюшки”
11.15 М/ф “У пошуках Немо”
20.00 Х/ф “Гарфiлд”
у твоїй ДНК”
13.15 Д/ф “Шрек назавжди”
21.40 Х/ф “Гарфiлд 2”
15.15, 17.15, 18.45, 22.45,
00.20 Сiмейка У
00.45, 02.30, 03.30 Одного разу IНТЕР
00.50, 03.05 Одного разу в
пiд Полтавою
Одесi
15.45, 22.15, 01.15 Одного
05.05 Х/ф “Морозко”
01.20 Країна У
06.30 Х/ф “Отцi та таємниця
04.05 Панянка-селянка
разу в Одесi
16.15, 17.45, 21.45, 23.15,
05.50 Кориснi пiдказки
часу”
03.00 Танька i Володька
08.05 М/ф “Зачарований принц”
16.45, 18.15, 00.15 Сiмейка У
09.30 Х/ф “Як прогуляти школу
23.45 Країна У. Новий рiк
UA:ВIННИЦЯ
з користю”
02.00, 04.30 Країна У
11.40 Х/ф “Санта i Компанiя”
13.25 Х/ф “Вечори на хуторi
07.40 Ок, я тобi поясню
англiйську
бiля Диканьки”
UA:ВIННИЦЯ
14.40 “Чекаємо весни в Новий 07.45 Лайфхак українською
08.00 Ранок на Суспiльному.
рiк на Iнтерi”
08.00, 09.00, 17.15 Новини
17.50 Х/ф “Пригоди
Дайджест
08.35 Країна пiсень
(UA: ПЕРШИЙ)
Паддiнгтона”
08.05 Ранок на Суспiльному
19.30, 20.30 Х/ф “Пригоди
08.55 Концерт “Святковий
09.10 Телевiзiйний серiал
мiкс”
Паддiнгтона 2”
20.00, 02.40 “Подробицi”
09.10 Вiдтiнки України
“Комiсар Алекс”
11.25, 20.25 Невiдомi Карпати 22.00 “На Iнтерi - Головна
09.35 Енеїда
11.40 Енеїда
10.05 Мистецтво жити
ялинка країни”
12.10 Шукачi пригод
00.55 Х/ф “Замiж у Новий рiк”
10.20 Глушина на кордонi
12.40 Незвiдана Україна
03.10 “Подорожi в часi”
10.35 Запорiжжя на смак
12.50 Небезпечна зона
03.35 “Орел i Решка. Дива
11.25 Земля ,наближена до
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ свiту”
неба
13.05 Телевiзiйний серiал
11.45 Народженi рiкою
12.00 Умандрували: за
“Снiгопад”
13.30 Лайфхак українською
ICTV
Харковом
13.40 Кiношкола вдома
12.25 Вчитель
13.50 М/с “Пiнгвиня Пороро”
06.15 Скетч-шоу “На трьох” s 12.40 Д/ф “Цидулки про
14.30 Веселi саморобки
07.40 Х/ф “Деннiс-мучитель”
гуцулiв”
14.50 Пiщана казка
09.20 Х/ф “Тупий та ще
13.40 Д/ф “У кралi коралi”
15.05 Глушина на кордонi
14.05 Д/с “Свiт дикої природи”
тупiший” s
15.20 Вiдтiнки України
11.10 Новорiчний Дизель14.30 Документальний цикл
15.45, 20.00 Умандрували: за
шоу l
“Незвiданий океан “
15.50 Х/ф “Гоббiт: Несподiвана 15.25 Х/ф “Шербурзькi
Харковом
16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
подорож” l
парасольки”
17.30 Роздивись
18.45 Х/ф “Гоббiт: Пустка
17.00 Гендернi окуляри
18.05 Прозоро. Про головне
17.15 Мiж життям та смертю
Смо а” s
19.00 Сьогоднi. Головне
21.35 Х/ф “Гоббiт: Битва п’яти
17.45 Цикл “Нашi тридцять”
19.50 ЕкоЛюди
18.15, 21.55 Курс iнфогiгiєни
воїнств” s
21.00 Новини Тернопiльщини 00.00 Х/ф “Сонна лощина” s
“Як не стати овочем”
21.20 Концерт “Святковий
01.50 Особливостi
18.30 Маршрутом змiн
19.00 Голоси Донбасу
мiкс”
нацiональної роботи
21.35 Мiжрегiональний
02.40 Я зняв!
19.15 Сильнi
19.30 “Створюй iз Суспiльним.
концерт “” Незалежнiть єднає
22.20 Новини ( (UA: ПЕРШИЙ)
Розслiдування. Пiд прицiлом
НОВИЙ КАНАЛ
19.45 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування. Iнсайд
ВIТА (ВIННИЦЯ)
06.00, 01.50 “Вар’яти” l
20.00 ЕкоЛюди
07.40 “Хто зверху?” l
20.05 Правдоборцi
08.45 “Мобiльний репортер”
11.10 Х/ф “Гаррi Поттер та
20.10 Суспiльно-полiтичне
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
ток-шоу “Зворотний вiдлiк”
напiвкровний принц”
09.30 “На часi”
13.55 Х/ф “Гаррi Поттер i Дари
22.15 Дiагноз: вiльнi
10.15 “В гарнiй формi”
22.30 Новини ( (UA: ПЕРШИЙ)
Смертi. Частина 1” s
10.45 “Життя в цифрi”
16.40 Х/ф “Гаррi Поттер i Дари
11.00 т/с “Курорт”
Смертi. Частина 2” s
12.35 “Знайомство з тваринами” 19.00 Х/ф “Фантастичнi звiрi i
ВIТА (ВIННИЦЯ)
13.00 “Новини Life”
де їх шукати” l
13.15 “Час змiн”
21.35 Х/ф “Фантастичнi звiрi:
08.30, 12.30, 19.00 х/ф
14.00 т/с “Справа Дойла”
10.00 “Новини”
Злочини ерiндельвальда” l
16.15 “Життя у цифри”
10.30 “Територiя рiшень”
16.30 “IМПЕРIЯ”
10.45, 15.30 “Святковий
17.30 т/с “Серцебиття”
УКРАЇНА
концерт”
18.30 “Планета кiно”
15.00 “Твоє життя”
19.30 “Код вiдвертостi”
06.00 Новорiчна нiч на каналi 18.00 “Цiкаво”
20.10 х/ф
20.30 “Постфактум”
Україна

УКРАЇНА

UA:ПЕРШИЙ

2 січня

НЕДІЛЯ
UA:ПЕРШИЙ
06.05, 04.40 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00,
00.25, 02.05, 04.05, 05.35
Новини
07.10 М/ф “Як козаки
iнопланетян зустрiчали”
07.30 М/ф “Як козаки на весiллi
гуляли”
07.50 М/ф “Як козак щастя
шукав”
08.10, 04.00 Погода
08.15 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 UA:Фольк. Новорiчний
концерт
14.30 Країна пiсень
15.35 Концерт “Твоя музика.
Анатолiй Матвiйчук”
16.55 Концерт “Твоя музика.
Ольга Сумська i Вiталiй
Борисюк”
17.55 Концерт “Твоя музика.
Тетяна Пiскарьова”
19.10 Х/ф “Груднева наречена”
21.25 Т/с “Готель “Адлон”.
Сiмейна сага” s
23.25, 00.50 Д/с “Особливий
загiн. Супер - чуття”
01.40 Д/с “Дикi тварини”.
Тварини Австралiї

1+1
07.25 “Життя вiдомих людей”
10.00 “Свiт навиворiт”
18.30 “Свiтське життя. 2021
дайджест”
19.30 ТСН
20.15 Х/ф “Алiта: бойовий
ангел” s
22.30 Х/ф “Скажене весiлля
2” s
00.25 Х/ф “Термiнал” s
02.45 Концерт “Незалежнiсть
у твоїй ДНК”

IНТЕР
06.55 М/ф “Як козаки у хокей
грали”
07.10 Х/ф “Санта i Компанiя”
09.00 “Готуємо разом”
10.00, 11.00, 11.50 “Iнше
життя”
12.45 Х/ф “Пригоди
Паддiнгтона”
14.25 Х/ф “Пригоди Паддiнгтона
2”
16.10 Х/ф “Замерзла з Маямi”
18.00 Х/ф “Анжелiка, маркiза
янголiв” s
20.00 “Подробицi”
20.30 Х/ф “Дуже поганi
матусi” s
22.20 Х/ф “Дуже поганi матусi
2” s
00.10 “Вещдок. Новый год”

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Сьогоднi
07.00 Зiрковий шлях
08.10 М/ф “Грiнч”
09.40 Х/ф “Джентльмени удачi”
11.30 Х/ф “Iван Васильович
змiнює професiю”
13.20 Т/с “Дiвчата мої”
17.00, 20.00 Т/с “Сiм’я на рiк” l
22.00 Т/с “Врятувати маму” l
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с “Дiда морозу не
буває”
05.20 Реальна мiстика

СТБ
07.20 Т/с “Коханка у спадок” s
11.05 Х/ф “Дiвчата”
12.55 Х/ф “Операцiя “И” та iншi
пригоди Шурика”
14.40 “СуперМама” l
19.00 “Хата на тата” l

НTН
07.50 “Слово Предстоятеля”
08.00 “Випадковий свiдок.
Навколо свiту”
10.25 Х/ф “Оксамитовi ручки”
12.25 Х/ф “Блеф”
14.35 Х/ф “Сто грамiв” для
хоробростi...”
16.00 Х/ф “Хiд конем”
17.35 Х/ф “Без року тиждень”
19.00 Х/ф “Золоте теля”
22.20 Х/ф “Суперпограбування
в Мiланi”

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.10 Х/ф “Снiгова королева”
11.50 Х/ф “Казка про 12
мiсяцiв”
13.00, 14.30, 16.30, 23.30,
02.15 Одного разу пiд Полтавою
14.00, 16.00, 00.00 Танька i
Володька
18.00 М/ф “Вперед i вгору”
19.45 Х/ф “Хто в домi “тато”?” s
21.35 Х/ф “Хто в домi “тато”?
2”
00.30 Сiмейка У
01.00, 03.15 Одного разу в
Одесi

UA:ВIННИЦЯ

07.40 Ок, я тобi поясню
07.45 Лайфхак українською
08.00, 08.55, 22.30 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 Енеїда
10.05 Iсторiї (не)забутих сiл
Тернопiльщини
10.20 Люди Є
10.35 Цимес подiльської кухнi
11.25 Земля, наближена до
ICTV
неба
12.00 “Баба Єлька”.
04.20 Скарб нацiї
Експедицiя на пiч
04.30 Еврика!
12.25 Мамо, йду в актори
04.40 Скетч-шоу “На трьох” s 12.50 Д/ф “Сiльське кiно
06.40 Х/ф “Сонна лощина” s
Владислава Чабанюка”
08.30 Х/ф “Супер 8” s
13.15 Д/ф “Печернi”
10.30 Т/с “Новорiчний Пес” s
14.15 Д/с “Свiт дикої природи”
12.15 Т/с “ДВРЗ: Операцiя
14.45 Т/с “Країна див”
17.00 Гендернi окуляри
Новий рiк” s
14.00 Х/ф “Володар перснiв:
17.15, 17.45 Цикл “Нашi
тридцять”
Хранителi персня” s
17.05 Х/ф “Володар перснiв: Двi 18.15 Курс iнфогiгiєни “Як не
стати овочем”
вежi” s
20.25 Х/ф “Володар перснiв:
18.30, 19.00 Маршрутом змiн
19.15 Правдоборцi
Повернення короля” s
00.00 Дизель-шоу l
19.30 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування. Лакмус”
19.45 “Створюй iз Суспiльним.
НОВИЙ КАНАЛ
Розслiдування. Четверта влада”
20.00 ЕкоЛюди
06.00, 00.05 “Вар’яти” l
20.05 Життя пiслязавтра
06.15, 08.30 “Kids time”
21.00 Поколiння “Золотої алеї”
06.20 М/ф “Том i Джеррi:
21.50 Обличчя
Маленькi помiчники Санти”
06.50 М/ф “Атлантида:
ВIТА (ВIННИЦЯ)
Загублена iмперiя”
08.35 Х/ф “Еван Всемогутнiй”
10.15 Х/ф “Ну що, приїхали?”
09.00 “Фокус Європи”
12.00 Х/ф “Ну що, приїхали:
10.30, 12.00, 19.30 х/ф
11.30 “Рецепт здоров’я”
Ремонт”
13.45 Х/ф “Ласкаво просимо,
15.00 “Знаменитi гурмани”
15.30 “Планета кiно”
або сусiдам вхiд заборонено”
15.25 Х/ф “Рiчi-багач”
16.00 “Карнавали планети”
17.10 Х/ф “Брюс
16.30 “Пiд iншiм кутом”
17.00 “Цiкавий свiт”
Всемогущий” l
19.00 Х/ф “Маска” s
18.30 “Постфактум”
20.55 Х/ф “Син Маски”
19.15 “Територiя рiшень”
22.40 Х/ф “Чотири Рiздва” s
11.00 “Highlight по-вiнницькi”
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НЕ ПРОСТО ЯЛИНКА.
ПОКАТАЄМОСЯ І РОЗВАЖИМОСЯ
Святкова пора  На Миколая,
19 грудня, в Центральному парку
ім. М. Леонтовича відбулося відкриття
головної ялинки Вінниці. Розповідаємо,
як запалювали новорічну красуню цього
року та про нові розваги біля неї
ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (067)5267352

Ðàç, äâà, òðè —
³ çàïàëàëà íîâîð³÷íèìè âîãíÿìè
28-ìåòðîâà ÿëèíêà
ó Öåíòðàëüíîìó ïàðêó ³ì. Ëåîíòîâè÷à. 19 ãðóäíÿ, ÿêðàç äî ñâÿòà
Ìèêîëàÿ, ó Â³ííèö³ â³äêðèëè ãîëîâíó íîâîð³÷íó êðàñóíþ. Ó öüîìó ðîö³ ãîëîâíà ÿëèíêà ì³ñòà
äåùî çì³íèëà ñâ³é âèãëÿä. Êð³ì
çâè÷íèõ ³ãðàøîê, ¿¿ ïðèêðàøàþòü
ñâ³òëîâ³ 3D êóë³ òà íîâ³ äåêîðà-

òèâí³ åëåìåíòè. Òàêîæ çì³íèëàñÿ
êîëüîðîâà ãàìà.
Îñíîâí³ êîëüîðè ÿëèíêè — ñèí³é, æîâòèé òà ñð³áíèé. Ñð³áíèé
êîë³ð òîìó, ùî 2022 ð³ê — ð³ê
Á³ëîãî âîäÿíîãî òèãðà. Ñèí³é òà
æîâòèé — öå êîëüîðè óêðà¿íñüêîãî ñòÿãà, àäæå ó öüîìó ðîö³ â³äçíà÷àëè 30-ð³÷÷ÿ Íåçàëåæíîñò³.
Òàêîæ ÿëèíêó ïðèêðàøàþòü
³ãðàøêè ó âèãëÿä³ âåëèêèõ áóðóëüîê òà êóëü, êâ³òè çîëîòàâîãî,
ñð³áíîãî òà ñèíüîãî êîëüîð³â, íîâ³
äåðåâ'ÿí³ äåêîðàòèâí³ åëåìåíòè
ó âèãëÿä³ ÷îá³òê³â òà ðóêàâè÷îê.

Ñïåö³àëüíèé ã³ñòü, ÿêèé
íà ñâÿò³ çàïàëþâàâ á³ëÿ ÿëèíêè, áóâ Ivan Navi, óêðà¿íñüêèé
ñï³âàê, ï³âô³íàë³ñò øîó «Ãîëîñ
êðà¿íè», äâîêðàòíèé íîì³íàíò
ìóçè÷íî¿ ïðåì³¿ YUNA.
Çà ñëîâàìè Ìàêñèìà Ô³ëàí÷óêà, äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó
êóëüòóðè ì³ñüêî¿ ðàäè, Ivanà Navi
îáðàëè â³ííè÷àíàì ï³ä ÿëèíêó,
îñê³ëüêè ñï³âàêà âèçíàíî «íàéêðàùèì âèêîíàâöåì 2020 ðîêó,
ÿê àáñîëþòíîãî ë³äåðà ñåðåä
óêðà¿íñüêèõ òà çàêîðäîííèõ âèêîíàâö³â çà ðîòàö³ÿìè íà ðàä³î».
Íå ëèøå â äåíü â³äêðèòòÿ á³ëÿ
ãîëîâíî¿ ÿëèíêè ñâÿòî. Äî 14 ñ³÷íÿ â ïàðêó ïðîõîäèòèìóòü êîíöåðòè, ôåñòèâàë³, êîíêóðñè, äèñêîòåêè, êàðàîêå-øîó.
Ó öüîìó ðîö³ ðîçâàæèòèñÿ òàêîæ
ìîæíà íà ñâÿòêîâèõ íîâîð³÷íèõ
ëîêàö³ÿõ, ÿê³ ðîçãîðíóëèñÿ â «Çèìîâîìó ì³ñòå÷êó» Öåíòðàëüíîãî
ïàðêó ³ì.Ì. Ëåîíòîâè÷à. Êð³ì òðàäèö³éíîãî ëóíà-ïàðêó, àòðàêö³îí³â
òà ñâÿòêîâî¿ òîðã³âë³ äëÿ â³ííè÷àí

Минулого року у Вінниці не встановлювали головної
ялинки. Цьогоріч влаштували ціле «Зимове містечко»
ïðèãîòóâàëè ñþðïðèç. Ïðÿìî ïåðåä ãîëîâíîþ íîâîð³÷íîþ ÿëèíêîþ
ì³ñòà çàëèëè êîâçàíêó. Ïðàöþâàòèìå âîíà ùîäíÿ ç 10.00 äî 22.00.
Âàðò³ñòü ñåàíñó êàòàííÿ ñêëàäàòèìå â³ä 90 äî 200 ãðèâåíü. Ï³òè
íà íå¿ çìîæóòü ëèøå ò³ äîðîñë³,
ÿê³ ìàþòü «çåëåíèé» COVIDñåðòèô³êàò, ä³éñíèé íåãàòèâíèé
ÏËÐ-òåñò àáî æ äîâ³äêó ïðî îäó-

æàííÿ â³ä êîðîíàâ³ðóñó.
Ùå îäí³ºþ íîâèíêîþ öüîãîð³÷íîãî ñâÿòêîâîãî ïåð³îäó ñòàëà
ñíîóòþá³íãîâà ã³ðêà. Âèñîòà ñêàòó ç íå¿ 5,5 ìåòðà, ùå ïðèáëèçíî
íà 20 ìåòð³â ðîçòÿãíåòüñÿ ãàëüì³âíèé øëÿõ. Ïîêàòàòèñÿ íà òþáàõ
ìîæóòü íàâ³òü ìàëåíüê³ ä³òè, à äëÿ
ïîâíîö³ííî¿ ðîáîòè ëüîäîâî¿ ã³ðêè
íàÿâí³ñòü ñí³ãó íå º îáîâ'ÿçêîâîþ.

РЕКЛАМА
503941

504195

504219

504179

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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КІНО

КОНЦЕРТИ

КОНЦЕРТИ

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

Матриця: Воскресіння

Комедія «Ніч перед Різдвом» 19 січня

Екшн. 22.12, поч. о 10.00, 11.00, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00
З 23.12 довідка за тел. (096)0035050

Cправжня феєрія казкового Різдва з його неймовірними дивами чекає Вінницю 19 січня о 20.00 у
Будинку офіцерів під час єдиного показу наймасштабнішої постановки усіма улюбленої повісті Гоголя
«Ніч перед Різдвом» знаменитого Чернігівського
академічного театру ім. Т. Шевченка. На сцені
буде понад 30 артистів, яскравий вертеп, шикарні
костюми, іскрометний 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 дивовижної енергетики, сміху та казкових див,
ця вистава подарує задоволення всім глядачам!
Квитки – від 190 грн. У онлайн можна розрахуватися коштами «єПідтримка». 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.

Ейфель
Драма. 22.12, поч. о 16.20, 18.40, 21.00
З 23.12 довідка за тел. (096)0035050
В. О. Святого Миколая
Комедія. 22.12, поч. о 10.10, 12.00, 13.50, 15.40
З 23.12 довідка за тел. (096)0035050
Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті
Екшн. 22.12, поч. о 12.40, 17.10
З 23.12 довідка за тел. (096)0035050
Людина-павук: Додому шляху нема
Екшн. 22.12, поч. о 9.00, 10.30, 12.00, 13.30,
15.00, 16.30, 18.00, 19.30, 21.00, 22.30
З 23.12 довідка за тел. (096)0035050
Вестсайдська історія
Драма. 22.12, поч. о 10.00, 13.10
З 23.12 довідка за тел. (096)0035050
Як живий
Фантастика. 22.12, поч. о 23.20
З 23.12 довідка за тел. (096)0035050

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

Пригоди в Країні Оз
Лірична клоунада. 23.12, 26.12, поч. о 12.00

Смішні гроші

РОДИНА

Красуня та Чудовисько

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

Казка-мюзикл для дітей. 24.12, поч. о 10.00

Матриця: Воскресіння
23.12-29.12, поч. о 13.20, 19.00

Дім, у якому переночував Бог

Співай 2
Анімація. 23.12-29.12, поч. об 11.20

Ассо та Піаф

Людина-павук. Додому шляху нема
Екшн. 22.12, поч. о 19.00
23.12-29.12, поч. о 16.00

Комедія. 23.12, поч. о 18.30

Мала сцена. Драма. 24.12, поч. о 19.00

Бал негідників
Мала сцена. Комедія. 28.12, поч. о 19.00

Русалонька
Дивовижна містерія. 29.12, 30.12, поч. о 12.00

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

Мала сцена. Драма. 29.12, поч. о 19.00

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

Святковий ранок - «Острів казок»
Вистава - «Гусеня»

ОГОЛОШЕННЯ
Продамо у хорошому стані металевий
сейф, білборд, банер металевий та подібні
металеві конструкції. Тел. 0689684562
Втрачений військовий квиток АВ №132631
на ім'я Ларічев Олександр Олександрович.
вважати недійсним

22.12, та 27.12, поч. об 11.00 та 13.00
23.12, поч. об 11.00

Святковий ранок - «Острів казок»
Вистава - «Веселий маскарад»

«Голос України» і наша «друга Квітка Цісик»
співачка Оксана Муха запрошує на великий
різдвяний концерт всю Вінницю! 9 січня о 19.00 у
театрі ім. Садовського у виконанні Оксани Мухи,
чий голос зачаровує феноменальною чистотою й
потужною енергетикою, ви почуєте рідкісні коляди
і щедрівки з усіх куточків України. Квитки – від
200 грн. У онлайн можна розрахуватися коштами
«єПідтримка». Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах
«Магігранду», театру, Будинку офіцерів, філармонії, «Універмагу», креативних просторів «Артинов»
і «CHERDAK», магазинах «Мобі Дік», «Rock-n-Roll»
(ТРЦ «Квартал») і «Aladdin» (у ТЦ «Plaza Park» і
ТЦ «Barbara»). Безкоштовна доставка квитків:
(098)101-00-63, (093)101 00 63.

Комедія «Граємо у
дурня» із зірковими
акторами

Бампер і Сус зняли
серіал, написали купу
нових смішнючих жартів і
готуються до гучного туру
Україною! У Вінниці серіал
і нову вибухову 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. У онлайн можна розрахуватися коштами «єПідтримка». 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»).

22 лютого о 20.00 у театрі
ім. Садовського море
задоволення всім подарує
прем’єра легендарної
комедії «Граємо у дурня»
за участю улюблених акторів: Сергія Калантая,
Дмитра Лалєнкова, Олександра Ігнатуші, Валерія
Астахова і Христини Синельник. Буде дуже смішно
і цікаво! Квитки – від 180 грн. У онлайн можете
розрахуватися коштами «єПідтримка»! Купуйте на
сайті bilet.vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів,
«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.

Іво Бобул
13 лютого у Вінниці
Напередодні Дня закоханих Іво Бобул з великим
сольним концертом «Найкраще – 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. У онлайн
можна розрахуватися коштами «єПідтримка». Купуйте на сайті bilet. vn.ua, у касах Будинку офіцерів,
«Магігранду», «Універмагу».

ВИСТАВКИ

25.12, поч. об 11.00 та 13.00

В парку Динозаврів розпочався сезон
зимових розваг

Святковий ранок - «Новорічний бенкет
пана Коцького»
Вистава - «Як Їжачок Новий рік зустрічав»

Парк Динозаврів підготував для всіх відвідувачів
новорічні розваги, фантастичних істот і шалені пригоди. Вас чекають: тварини подільського зоопарку,
будинок святого Миколая, сноутюбінгова гірка, парк
живих динозаврів, динолабіринт, дитячий глінтвейн.

26.12, поч. об 11.00 та 13.0020.12-22.12, та
27.12, поч. об 11.00 та 13.00

Оксана Муха 9 січня з різдвяним
концертом

Бампер і Сус
6 лютого.
Презентація серіалу

Мала сцена. Сторінки життя відомої співачки
26.12, поч. о 19.00

Я б тобі небо прихилив…
В. О. Святого Миколая
Комедія. 22.12, поч. о 15.00

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 особлива
концертна програма, яка об'єднає в собі все найкраще, що знаменита вокальна формація створила
за 29 років: «Пустельник», «Старенький трамвай»,
«Берег ріки», «Шаляла» і багато сюрпризів, від
яких ваше серце наповниться особливим теплом
і радістю. Квитки - від 290 грн. У онлайн можна
розрахуватися коштами «єПідтримка». 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.

ТЕАТР

Чорна скринька
Трилер. 22.12, поч. о 21.40
З 23.12 довідка за тел. (096)0035050

Пінгвінчик Пороро. Світ Динозаврів
Анімація. 22.12, поч. о 10.00, 11.40, 13.20
23.12-29.12, поч. о 10.00

«Піккардійська Терція» 25 грудня

Єгор Грушин із
презентацією
нового альбому
Свій новий альбом «In
Time» зірка української
неокласики, піаніст-віртуоз Єгор Грушин презентує
у Вінниці на великому
концерті 7 березня о 19.00 у театрі ім. Садовського. Альбоми Єгора Грушина слухають мільйони
людей у всьому світі, а концерти гарантовано збирають аншлаги. Його музика не залишає байдужих!
Квитки – від 180 грн. У онлайн можете розрахуватися коштами «єПідтримка»! Купуйте на сайті
bilet.vn.ua, у касах «Магігранду», Будинку офіцерів,
театру, «Універмагу», «Мобі Дік». Безкоштовна доставка квитків: (098)101-00-63.

А ще багато сюрпризів, цікавого та захоплюючого.
Зокрема на всіх відвідувачів чекають шалені покатушки на тюбінговій гірці! Кататись можна навіть
і без снігу. Вартість катання входить у вартість
вхідного квитка.
Парк працює щодня з 9.00 до 19.00 на території
«Подільського зоопарку», (С. Зулінського, 9).
Телефон для довідок: (099)2645623.

Для створення святкової атмосфери та передріздяного настрою 19 грудня на території магазину гіпермаркет «Грош» за адресою: вул. Келецька, 47Д було проведено святковий флешмоб за участю студентів хореграфічного відділу Вінницького фахового коледжу мистецтв ім.
М.Д.Леонтовича, керівник Поклад С.В.
Веселе дійство відбулось на території магазину у відділі непродовольчої групи. Помічники та
помічниці Діда Мороза танцювали під різдвяні мелодії, бавлячись з іграшками та подарунковими товарами категорії nonfood до свят. Таким чином мережа магазинів «Грош» хоче подарувати відчуття свята для покупців магазину та привернути їхню увагу до широкого асортименту
товарів непродовольчої групи з доступними цінами, ексклюзивною продукцією, імпортованою
з європейських країн та підтриманням вітчизняних та регіональних виробників.
Акційні промо товари, доступні ціни, локальні знижки, цікаві подарунки, частота зміни i актуальність асортименту дають змогу забезпечити попит найбільш вимогливого покупця.
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СПИСОК, ЯКИЙ СТАНЕ
ВАМ У НАГОДІ
Коханим під ялинку  Вже зовсім скоро прийде Новий 2022 рік. Звичайно,
хочеться зустріти його якнайкраще. І щоб не бігати по магазинах в останні дні грудня,
варто вже сьогодні подумати, що подарувати на Новий рік своїм коханим. Ми
підібрали кілька чудових ідей подарунків для неї і для нього

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 22 – 28 ГРУДНЯ

ОВЕН
Цього тижня ви можете
усвідомити, що кохана людина непомітно оточила вас
турботою та увагою. Будьте
вдячні. А ось завищені вимоги загрожують порушити
гармонію, що запанувала.

ТЕЛЕЦЬ
Ваші стосунки розжарені
майже до краю, один необережний крок, і може вибухнути скандал. Знайдіть спосіб
уникнути сварки, виявивши
терпіння. Найголовніше у цій
ситуації – не втратити голову.

БЛИЗНЮКИ
Будьте терплячі, і ви отримаєте те, про що мріяли. Від
вашого такту, доброти та віри
в кохання залежатимуть ваші
стосунки.

РАК
Гармонію вашого особистого
життя можуть дещо порушити плітки або ревнощі. Не
варто дозволяти чиїйсь дурості чи шкідливості зіпсувати
вам життя.

ЛЕВ
Більше часу варто присвятити
собі коханому. На передноворічному корпоративі на вас
може чекати приємна і хвилююча романтична зустріч.

ЩО ЇЙ ПОДАРУВАТИ?

ЩО ПОДАРУВАТИ ЙОМУ?

Íàáëèæàºòüñÿ Íîâèé ð³ê, ³ êîæíà æ³íêà ÷åêàº äèâà â ãîëîâíó í³÷
ðîêó. Ñòàíüòå äëÿ íå¿ Ä³äîì Ìîðîçîì, âèêîíàéòå ¿¿ áàæàííÿ. Íåõàé
¿¿ î÷³ ñÿþòü ðàä³ñòþ ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ âàøîãî ïîäàðóíêà.
Ðîìàíòè÷í³ íîâîð³÷í³ ïîäàðóíêè çàâåäåíî äàðóâàòè æ³íö³ àáî
ä³â÷èí³, âîíè ìîæóòü áóòè íåäîðîãèìè ³ ïðèºìíèìè, ìîæóòü áóòè
äîñèòü ñåðéîçíèìè. Öå íå îáîâ'ÿçêîâî ïîâèíí³ áóòè ðå÷³.
Æ³íêè ëþáëÿòü îòðèìóâàòè òàê³ ïîäàðóíêè, ÿê³ íåñóòü â ñîá³
ïåâí³ åìîö³¿. Ñàìå òîìó, êîëè âè äóìàºòå, ùî ïîäàðóâàòè äðóæèí³
íà Íîâèé ð³ê, ïîòð³áíî, ïåðø çà âñå, çãàäàòè, ÷îãî íå âèñòà÷àº
âàø³é äðóã³é ïîëîâèíö³? À ÿêùî ôàíòàç³ÿ ïðàöþº ïîãàíî, ìîæíà
âçÿòè ³äåþ ç³ ñïèñêó:
 þâåë³ðí³ ïðèêðàñè, ïàðí³ êóëîíè;
 áðåíäîâèé îäÿã àáî ñóìî÷êó;
 êîñìåòè÷íèé íàá³ð, ïàðôóìè;
 âå÷åðÿ â óëþáëåíîìó ðåñòîðàí³;
 ïî¿çäêà íà çèìîâ³ êàí³êóëè ðàçîì;
 íàá³ð ò³ñòå÷îê ÷è ïîëóíèöü â øîêîëàä³;
 ïîäàðóíêîâèé ñåðòèô³êàò â SPA-ñàëîí;
 àáîíåìåíò ó ñïîðòêëóá;
 ³íòåð'ºðíà ëÿëüêà ç ïîðòðåòíîþ ñõîæ³ñòþ;
 òîâàðè äëÿ õîá³;
 çàòèøíà ï³æàìà ÷è õàëàò.
Ïðåäñòàâíèö³ ïðåêðàñíî¿ ñòàò³, íà â³äì³íó â³ä õëîïö³â, í³êîëè íå
ïðèõîâóþòü ñâî¿õ áàæàíü. Ùîá ï³ä³áðàòè â ïîäàðóíîê ùîñü ä³éñíî
îðèã³íàëüíå, âàðòî ïðèñëóõàòèñÿ äî ñë³â ä³â÷èíè. ² íå çàáóäüòå
ãàðíî îôîðìèòè ñþðïðèç: ÿñêðàâà óïàêîâêà ñòâîðèòü íàñòð³é ñâÿòà,
à òàêîæ ëåãêó ³íòðèãó.

Äëÿ ïî÷àòêó íå çàâàäèòü ä³çíàòèñÿ, ùî êîõàíèé ÷îëîâ³ê õî÷å
îòðèìàòè ÿê ïðåçåíò íà Íîâèé ð³ê.
Âàø ÷îëîâ³ê ëàñóí? Òîä³ çðîá³òü êîõàíîìó ÷îëîâ³êîâ³ ñþðïðèç
ó âèãëÿä³ ö³êàâîãî øîêîëàäíîãî íàáîðó, àáî êîìïëåêòó çàìîðñüêèõ
ñîëîäîù³â.
Õî÷åòå, ùîá ð³÷ ïðî âàñ íàãàäóâàëà íå ò³ëüêè âäîìà, à é íà ðîáîò³,
â ìàøèí³? Íîâîð³÷íèé ïîäàðóíîê ÷îëîâ³êîâ³ ó âèãëÿä³ êóõëÿ-òåðìîñà
ñòàíå â³äì³ííèì ð³øåííÿì.
Â³äì³ííèì çíàêîì óâàãè ñòàíå âèííèé íàá³ð. Âè ÷óäîâî çìîæåòå
ïðîâåñòè âå÷³ð óäâîõ, îðãàí³çóâàâøè ðîìàíòè÷íó âå÷åðþ.
Â³äïîâ³äíî äî õîá³ âàøîãî ÷îëîâ³êà, ïîäàðóíîê íà Íîâèé ð³ê
áóäå ÿâëÿòè ñîáîþ:
 àáîíåìåíò ó ñïîðòêëóá;
 ïîäàðóíêîâèé ñåðòèô³êàò â SPA-ñàëîí;
 íàá³ð äëÿ ëàçí³;
 ïîðòìîíå, â³çèòíèöÿ àáî ÿê³ñíà ñóìêà ç³ øê³ðè;
 áðåíäîâèé îäÿã, çàïîíêè;
 êâèòîê íà ãðó óëþáëåíî¿ êîìàíäè;
 êâàäðîêîïòåð;
 ñìàðò-ãîäèííèê;
 òîâàðè äëÿ ïîëþâàííÿ ³ ðèáîëîâë³;
 âñå äëÿ ôîòîñïðàâè;
 òîâàðè äëÿ ïîäîðîæåé àáî äëÿ çàíÿòü áóäü-ÿêèì âèäîì ñïîðòó.
Êð³ì ïåðåðàõîâàíèõ âàð³àíò³â, ³ñíóþòü ³ áþäæåòí³ ïîäàðóíêè.Íàïðèêëàä, íåçâè÷àéí³ ÷îõëè íà òåëåôîíè, áðþ÷í³ ðåìåí³, íàâóøíèêè
îñòàííüîãî ïîêîë³ííÿ, îðèã³íàëüí³ çàïàëüíè÷êè, çàáàâí³ êîìï'þòåðí³
ìèø³, íåâåëèê³ Bluetooth-êîëîíêè ³ áàãàòî-áàãàòî ³íøîãî.

Коментар експерта
НАТАЛІЯ КОЗАК,
ПСИХОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ

— Подарунки, це,
перш за все, один
із способів виявити
любов, турботу та увагу до близької чи коханої людини. Це спосіб
подякувати, підбадьорити, потішити та створити чудовий святковий настрій.

Процес підбору подарунків, підготовки, оформлення та подачі
демонструють прояв турботи та
уваги до людини та її інтересів. Але
це однозначно не єдиний спосіб
їх проявити.
Подарунки — це про здатність
людини віддавати чи приймати.
Адже коли ми даруємо подарунок, ми віддаємо частинку чогось
свого, а коли приймаємо подарунок, беремо щось чиєсь. І деяким

людям, дійсно, приносить більше
задоволення дарувати подарунки,
ніж їх отримувати, а декому — навпаки, за щастя лише отримувати,
і великою проблемою є вибирати
для когось подарунки та дарувати
їх. І в цьому є наша особливість
та відмінність. І, якщо вам легше
дарувати, спробуйте не відмовлятися від подарунка, а якщо зручніше приймати, подаруйте комусь
хоча б невеличкий подарунок.

ДІВА
Будьте готові до любовних
пригод. Якщо вони не прийдуть до вас самі, доведеться
влаштувати собі їх власноруч.
Особисте життя вас приємно
здивує.

ТЕРЕЗИ
Романтичні стосунки цього
тижня стануть сенсом вашого
життя. Вони вселятимуть у
вас віру та оптимізм. Ваш обранець вас порадує.

СКОРПІОН
Ваше кохання взаємне. Намагайтеся провести разом
більше часу. Бажано - у
максимально усамітненій та
інтимній обстановці.

СТРІЛЕЦЬ
Флірт, легкі захоплення, службові романи – саме це додасть вашому життю різноманітності. Не шукайте великого
кохання, шукайте приємних і
ненудних зустрічей.

КОЗЕРІГ
Почуття загрожують здобути
перемогу над розумом, але
це ще не найгірше. Кохання
цього тижня вимгатиме жертв
і значних зусиль. Подумайте,
чи це вам треба? Чи не використовують вас у своїх цілях?

ВОДОЛІЙ
Можливо ви знайдете щось цікаве та приємне у своєму новому
досвіді. А, якщо ваші пазли в парі
не співпали, важливо навчитися приймати іншу людину з її
«можливостями» та «не можливостями» щось робити, але, в той
самий час, розповісти про те, що
важливо саме для вас, та чого б
хотілося. І, можливо, створити
свої нові спільні подарункові
традиції.

Цього тижня кохана людина
може здивувати, навіть трохи
злякати вас своєю наполегливістю, тому що вам
більше до вподоби гармонійні стосунки, а не шалена,
непередбачувана пристрасть.
Намагайтеся пояснити їй це,
але так, щоб не образити.

РИБИ
Вам не слід концентруватися
на недоліках коханої людини,
менше критики. Краще
разом сплануйте зустріч
Нового року та обговоріть
подарунки.
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АНЕКДОТИ

ГОРОСКОП
ГОРО

КОНКУРС ФОТО
ТО «МІС RIA-2021
RIA-2021»
1»
***

Питання до тих, кому завжди
бракувало часу до карантину: «Ви
вже заспокоїлись?»

***

Після Миколая всі чоловіки в нових
трусах і шкарпетках. Ех, шкода,
не літо… Таку красу не видно…

***

Іван прийшов на роботу, під оком
синець. Колеги:
— Що таке?
— За кохану дівчину заступився.
— Хуліганів багато було?
— Двоє: дружина і теща!

***

Внук до бабусі:
— Скажи, ти артистка?
— Ні, хто тобі це сказав?
— Тато! Казав, що ти йдеш до нас і
знову буде концерт!

***

Ви уявляєте, моїй мамі на роботі
не дали подарунок для дитини
тільки тому, що мені 30 років! Так
обідно…

***

Ой, хто хто, Миколая любить,
Ой хто хто, жінці шубу купить!..
Тому Святий Миколай принесе все
для гоління і шкарпетки.

***

— Дівчино, дайте запальничку.
— Не палю.
— І не п'єте?
— Не п'ю.
— Ну ви даєте.
— І не даю!
— А як же ви розслаблюєтеся?
— А я і не напружуюся!

***

— Наталю, що на корпоратив
одягнеш?
— А мене не запросили.
— Що, забули?
— Ні, навпаки. Запам'ятали з
минулого року!

***

— Василю, ти чого так вчора
на жінку кричав?
— Я запитував в неї, де вона гроші
поділа, а вона мовчала!
— А сьогодні чого кричиш?
— Сказала!

ОВЕН

Ірина, 30 років

Тиждень буде досить напруженим і насиченим. Потрібно встигнути багато чого
завершити саме цього року.
Але поки не намагайтеся
починати щось нове, це буде
лише тратою сил.

Творча особистість! Майстер
йстер віддалених
професій. Вже більше 5 років працюю на
фрілансі з різними напрямками
рямками роботи.
Люблю роуп джампінг, подорожі та
активний відпочинок.
Захоплююсь створенням
м відео.
Моє хобі – це шиття
та кулінарні заготовки
на зиму.

ТЕЛЕЦЬ
Цього тижня вам доведеться
вийти за рамки звичного
оточення, щоб знайти краще
розуміння ситуації, що склалася, і побачити перспективи.
Більше уваги приділяйте професійним обов'язкам.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
НИЦЬ
«МІС RIA-2020» НА:

БЛИЗНЮКИ
На вас чекають радісні події, приємні зустрічі. А ще
значний прибуток і новий
цікавий проєкт. Не бійтеся
мріяти і братися за реалізацію
нових проектів.

***

— Оксано, починаємо худнути!..
Запишемося на фітнес, в басейн і
на хор.
— Олю, а на хор навіщо?
— Як це навіщо?! Щоб жерти
не було коли!

***

— Ну і що, що мені вже 60! Я тільки
свисну, і будь-яка жінка біля моїх
ніг!
— Куме, он йде красуня, свистіть!
— Е ні, цього місяця я вже свистів!

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

РАК
Цього тижня можливі деякі
труднощі у справах. Але ви
зможете це долати і довести
свою професійну компетентність як у великих питаннях,
так і в дрібницях.

***

ЛЕВ

***

У середині тижня ваші
можливості розширяться, але
краще зайнятися якоюсь конкретною справою, зосередитися на ній. Але думаючи про
грандіозні задуми, співвіднесіть свої сили з реальністю.

— Галю, ти можеш вирахувати
по обличчю чоловіка, коли він
бреше, а коли — ні?
— Знаєш, Олю, якщо мій чоловік
говорить, значить він вже бреше!

тел: (093) 759 05 55,
5,
(096) 179 71 31

— Танько, ти чого так кричиш?
— Там павук!
— І що?
— Він страшний!
— Але ти тоже не красуня. Він же
не кричить.

***

— Куме, що будете робити, коли
до вашої хати залізуть злодії і
почнуть шукати гроші?
— Ееее… Я буду шукати разом з
ними.

ДІВА
Довіряй, але перевіряй – ось
одне з головних завдань
тижня. Ви зможете досягти
майже будь-яких вершин,
але тільки за критичного
ставлення до себе і ще більш
критичного - до оточуючих.

***

***

Вирішила своєму нічого
не дарувати на Миколая! І що
можна подарувати людині, у якої
є я?.. Ну, хіба таблетки валеріани.

***

— Я тобі вже одного разу це казав,
Лесю. Якщо щось зміниться, я дам
знати.

— Петре, чого ти більше не кажеш,
що любиш мене?

Галя розповідає на роботі:
— У нас в хаті є три коти, але
ялинку завжди перевертає п'яний
чоловік!

***

Подвійні стандарти: якщо
Афродіта лежить голою в мушлі —
то вона богиня. А як я — то я алкаш
і мені не можна більше в цей
океанаріум!

КОЖНА ВІННИЧАНКА
МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

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

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

РЕКЛАМА
503339

ПОГОДА У ВІННИЦІ

ТЕРЕЗИ
Відкриються блискучі перспективи і в кар'єрі, і в особистому житті. У вихідні варто
поставити ялинку і засвітити
гірлянди.

СКОРПІОН
На вас чекає кар'єрне зростання і великий прибуток.
Здійсняться ваші давні мрії та
бажання. У вас буде можливість та бажання порадувати
своїх близьких подарунками
та подорожжю на свята.

СТРІЛЕЦЬ
GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
22.12

-5
-7

-7
-8

-6
-12

ЧЕТВЕР
23.12

-5
-10

-6
-10

-6
-8

П’ЯТНИЦЯ
24.12

+3
-7

-1
-7

-1
-2

СУБОТА
25.12

+5
+2

+2
+1

+4
+2

НЕДІЛЯ
26.12

+5
-2

+4
-2

+3
-1

ПОНЕДІЛОК
27.12

+2
-2

+2
+1

+3
+1

ВІВТОРОК
28.12

+2
-5

+1
-2

+2
-1

Вас буде супроводжувати
успіх у просуванні нових ідей
та оригінальних розробок.
Наприкінці тижня можливі
втома, емоційна нестійкість та
підвищена ранимість.

КОЗЕРІГ
Запорука успіху зараз у
використанні особистих та ділових зв'язків. Не відкладайте
вирішення назрілих проблем
у довгий ящик. Гарний час
для підготовки до свята та
планування поїздок.

ВОДОЛІЙ
Настав тиждень активних дій,
коли від вас буде потрібна
підприємливість. Якщо
можете витримати важливу позицію, то ваші плани
втіляться в життя. Ви зможете
встигнути багато, практично
все у вас виходитиме.

РИБИ
Цього тижня на роботі
можливі несподівані зміни,
далекі поїздки та відрядження. Намагайтеся закінчити
старі справи та проекти до
нового року.

