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Житлова субсидія є 
безповоротною допомогою. 
Але якщо сім’я збрехала 
в декларації, — гроші 
доведеться повернути 

Подекуди суми 
«неправомірно виплачених 
субсидій» сягають десятків 
тисяч гривень. Їх пропонують 
повернути. Як це 
відбувається? с.4

504366503680

ЧОМУ ЗМУШУЮТЬ 
ПОВЕРТАТИ СУБСИДІЇ

 КУДИ ПОЇХАТИ 
КАТАТИСЯ с.22
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Три дякую
Îñü ³ äîá³ã 2021 ð³ê. Íå-

ïðîñòèé, àëå ñïîâíåíèé 
ö³êàâèìè ïîä³ÿìè òà ³ñòîð³-
ÿìè. ² ÿ õî÷ó ñêàçàòè ê³ëüêà 
ñë³â âäÿ÷íîñò³.

Ïåðøå ìîº Äÿêóþ – 
êîæíîìó, õòî íàñ ÷èòàâ. Ö³ 
ìàéæå äåâ’ÿòü òèñÿ÷ íîâèí, 
ðåïîðòàæ³, ðîçñë³äóâàííÿ, 
íåéìîâ³ðí³ æèòòºâ³ ³ñòîð³¿, 
ÿê³ íàøà êîìàíäà ñòâîðèëà 
çà 12 ì³ñÿö³â, – äëÿ âàñ. 

Äðóãå ìîº Äÿêóþ – êîæ-
íîìó ÷èòà÷ó ãàçåòè ³ ñàéòó 
20minut.ua, ÿêèé îôîðìèâ 
ïëàòíó ï³äïèñêó íà ïðåì³-
óì-ìàòåð³àëè. Âè íàäèõàºòå 
íàñ ïðàöþâàòè ùå êðàùå. 
Âè äîïîìàãàºòå íàì áóäó-
âàòè ñïðàâæíþ íåçàëåæíó 
æóðíàë³ñòèêó â Óêðà¿í³! ² 
áóäüòå âïåâíåí³, ìè ³ íàäàë³ 
áóäåìî äîòðèìóâàòèñü æóð-
íàë³ñòñüêèõ ñòàíäàðò³â. Ìè 
³ äàë³ áóäåìî ðîçêàçóâàòè 
³ñòîð³¿ â³äêðèòî ³ í³÷îãî íå 
ïðèõîâóþ÷è. Òîìó ùî â êî-
æåí ìàòåð³àë ìè âêëàäàºìî 
äóøó. ² êîæåí ïåðåãëÿä, 
êîæíà ïëàòíà ï³äïèñêà – öå 
âäÿ÷í³ñòü íàø³é êîìàíä³. 

Öå íàøà ìîòèâàö³ÿ. Äëÿ 
íàñ öå âàæëèâî. Òîìó ùî 
ñàìå òîä³ ìè ðîçóì³ºìî, ùî 
âñå ðîáèìî íå äàðåìíî.

² òðåòº ìîº Äÿêóþ – 
êîæíîìó ç íàøî¿ êîìàíäè. 
Ìî¿é çàñòóïíèö³, íàéêðóò³-
øèì æóðíàë³ñòàì, äèçàéíå-
ðó, âèïóñêîâîìó ðåäàêòîðó, 
smm-ðåäàêòîðó, êîðåêòîðó 
³ îïåðàòîðó. Äÿêóþ, ùî âè 
âäåíü ³ âíî÷³ òâîðèòå äëÿ 
ì³ëüéîí³â ÷èòà÷³â, ÿê³ ÷èòà-
þòü íàñ ùîì³ñÿöÿ. 

Ãîëîâíå â æèòò³ – öå 
ëþäè. ² äÿêóþ Áîãó, ùî 
ìåí³ ïîùàñòèëî áóòè ÷àñòè-
íîþ òàêî¿ êîìàíäè 

Ç Íîâèì ðîêîì ³ Ð³çäâîì, 
äðóç³! Âàñ ³ âàø³ ðîäèíè! 
Áóäüòå ùàñëèâèìè! Çóñòð³-
íåìîñü ó 2022 íà ñòîð³íêàõ 
ãàçåòè ³ 20minut.ua! 

ДУМКА

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР RIA 

ІННА ШУЛЬ

Знаєте, що лякає найбільше? 
Реакція чоловіків – або бай-
дужість, або повне сприйнят-
тя ситуації! Одиниці сказали, 
що для того є чоловіки.

ГАЛИНА АПАСОВА

Я думаю, що за батьківщину 
треба іти воювати, і нас на-
вчать того, що треба знати. В 
армії багато жінок, а одразу 
казати, що ні, це нерозумно.

МАРИНА ОСІНСЬКА

Це запроваджується поступо-
во. А в нас спочатку прийма-
ють закони, а механізм ще не 
розроблений. Цирк та й годі. 
Ставлюсь негативно.

ЛАРИСА ЗМИЕНКО

Жінка – берегиня домашньо-
го вогнища. Їй і так всього діс-
тається – дім, родина, робота. 
Якщо є бажання служити – ді-
вчата добровільно йдуть.

VALIA ABRAMUK

Ми - жінки будем захищати 
своїх дітей, внуків, землю 
Україну. Але в перших рядах 
нехай ідуть оті ряжені депута-
ти, закрити їм виїзд з країни!

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН

ВАДИМ ВАДИМ 
ПАВЛОВ

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

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Ç ïðèºìíèõ 
çì³í — ó ñ³÷í³ 
ïîêè íå ïëàíó-

þòü ï³äâèùóâàòè òàðèôè íà ãàç 
³ åëåêòðîåíåðã³þ äëÿ íàñåëåííÿ. 
Àëå äàâàéòå ïî ÷åðç³.

ТАРИФИ
Çðîñòå âàðò³ñòü ïîñëóã «Â³ííè-

öÿîáëâîäîêàíàëó». Ç 1 ñ³÷íÿ âîäà 
³ ñòîêè çäîðîæ÷àþòü ç 23,66 ãðí 
çà êóá äî 25,62 ãðí.

Òàêîæ äåùî çá³ëüøèòüñÿ âàð-
ò³ñòü äîñòàâêè ãàçó. Íàöêîì³ñ³ÿ 
äåðæðåãóëþâàííÿ êîìóíàëüíèõ 
ïîñëóã âñòàíîâèëà, ùî ç 1 ñ³÷íÿ 
2022 ðîêó â³ííè÷àíè, ùî º ñïî-
æèâà÷àìè «Â³ííèöÿãàçó», ïëà-
òèòèìóòü 2,112 ãðí çà êóá ãàçó. 
Ïîïåðåäí³é, ùå ÷èííèé òàðèô, 
ñêëàäàº 2,016 ãðí çà êóá.

Ó ñ³÷í³ ìè îòðèìàºìî ïëàò³æêè 
çà êîìóíàëêó, ñïîæèòó â ãðóäí³. ² 
òàì áóäóòü âêàçàí³ äåùî ³íø³ ðîç-
ì³ðè àáîíïëàòè çà öåíòðàë³çîâàíå 
òåïëî. Àáîíïëàòà íà îïàëåííÿ 
ñêëàäàòèìå:

5,41 ãðí — äëÿ áóäèíê³â áåç 
çàãàëüíîáóäèíêîâèõ ë³÷èëüíèê³â;

16,68 ãðí — äëÿ áóäèíê³â ³ç çà-
ãàëüíîáóäèíêîâèìè ë³÷èëüíèêàìè.
Íà ãàðÿ÷ó âîäó:

4,90 ãðí — äëÿ áóäèíê³â áåç 
çàãàëüíîáóäèíêîâèõ ë³÷èëüíèê³â;

8,98 ãðí — äëÿ áóäèíê³â ³ç 
çàãàëüíîáóäèíêîâèìè ë³÷èëü-
íèêàìè.

Öåé ïëàò³æ, íàãàäàºìî, ðàí³øå 
áóâ ñêëàäîâîþ òàðèôó íà öåíòðà-
ë³çîâàíå òåïëî. Òåïëîâèêè ïî-
ÿñíþâàëè, ùî áåðóòü àáîíïëàòó, 
ùîá ïîêðèòè âàðò³ñòü îáñëóãî-
âóâàííÿ çàãàëüíîáóäèíêîâîãî 
ë³÷èëüíèêà òåïëà ³ ãàðÿ÷î¿ âîäè 
òà îáñëóãîâóâàííÿ àáîíåíòñüêîãî 
ðàõóíêó. Òîáòî, çíÿòòÿ ïîêàçíè-

ТАРИФИ ТА ЗАРПЛАТИ. 
ЩО ЩЕ ЗМІНИТЬСЯ В СІЧНІ 
Новації  Перший місяць 2022 року 
багатий на нововведення. Зокрема, 
зростуть тарифи на холодну воду 
і доставку газу. Медикам і деяким 
категоріям пенсіонерів держава буде 
платити більше. При цьому з 1 січня 
підприємці 2–4 групи оподаткування 
мають продавати тільки з чеком

ê³â, ðîçðàõóíîê êâèòàíö³é òîùî.
Ââàðò³ñòü åëåêòðîåíåðã³¿ òà ãàçó 

äëÿ íàñåëåííÿ áóäå íåçì³ííîþ 
äî 30 êâ³òíÿ 2022 ðîêó.

ПЕНСІЇ ТА ЗАРПЛАТА
Ì³í³ìàëüíà ïåíñ³ÿ êîæíîìó 

ç íåïðàöåçäàòíèõ áàòüê³â, äðó-
æèí³ (÷îëîâ³êó) çàõèñíèê³â (çà-
õèñíèöü), ùî çàãèíóëè â çîí³ 
ïðîâåäåííÿ ÀÒÎ/ÎÎÑ, ñòàíî-
âèòèìå íå ìåíøå 7 800 ãðí. Ó 
Ì³í³ñòåðñòâ³ ñîöïîë³òèêè äîäà-
ëè, ùî ç 1 ñ³÷íÿ çðîñòóòü ïåí-
ñ³¿ äëÿ ÷îðíîáèëüö³â. Âèïëàòè 
áóäóòü íå ìåíøèìè çà: 14 òèñÿ÷ 
600 ãðí — ïî 1 ãðóï³ ³íâàë³äíîñò³; 
9 òèñÿ÷ 500 ãðí — ïî 2 ãðóï³ ³íâà-
ë³äíîñò³; 7 òèñÿ÷ ãðí — ïî 3 ãðóï³ 
³íâàë³äíîñò³.

Ïåíñ³¿ äëÿ ³íøèõ êàòåãîð³é 
íå çá³ëüøàòü ó ñ³÷í³ 2022 ðîêó. 
Íàòîì³ñòü á³ëüøó çàðïëàòó ïî-
÷íóòü îòðèìóâàòè ìåäèêè.

Ó Äåðæáþäæåò³ íà 2022 ð³ê çà-
ïðîâàäèëè ïîêàçíèê ì³í³ìàëüíî¿ 
çàðïëàòè: 13,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü — 
ñåðåäí³ì ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêàì, 
20 òèñÿ÷ ãðí — ë³êàðÿì.

Òàêîæ ìåð³ÿ Â³ííèö³ ïðîäî-
âæèòü âèïëà÷óâàòè ìóí³öèïàëüí³ 
íàäáàâêè ìåäèêàì êîìóíàëüíèõ 
çàêëàä³â ì³ñòà, ùî çàëó÷åí³ äî áî-
ðîòüáè ç COVID-19. À öå 15 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü «íà ðóêè» ë³êàðÿì, 

10 òèñÿ÷ — ìåäñåñòðàì, 8 òè-
ñÿ÷ — ìîëîäøèì ñïåö³àë³ñòàì.

КАСОВІ АПАРАТИ
Ëåäü íå äëÿ âñ³õ ÔÎÏ³â ç 1 ñ³÷-

íÿ 2022 ðîêó ñòàíå îáîâ’ÿçêîâèì 
âèêîðèñòàííÿ êàñîâèõ àïàðàò³â. 
Àëå òóò º íþàíñè.

Íàïðèêëàä, ÿêùî ëþäèíà êó-
ïèòü ê³ëîãðàì îâî÷³â ó ÔÎÏà 
áåçãîò³âêîâî, öå áóäå ðîçðàõóí-
êîâà îïåðàö³ÿ ³ ïîòð³áåí êàñî-
âèé àïàðàò. Àëå ÿêùî êîìïàí³ÿ 
çàìîâèòü ïîñëóãó ç äîñë³äæåííÿ 
ðèíêó êàðòîïë³ ó ÔÎÏà, òî öå 
íå ââàæàòèìåòüñÿ ðîçðàõóíêîâîþ 
îïåðàö³ºþ: îïëàòà áóäå çä³éñíåíà 
ó âèãëÿä³ áàíê³âñüêîãî ïåðåêàçó 
çà àêòîì âèêîíàíèõ ðîá³ò. Òîáòî, 
êàñîâèé àïàðàò íå ïîòð³áåí.

Êàáì³í äîçâîëèâ íå ñòàâè-
òè êàñîâèé àïàðàò ïëàòíèêàì 
ºäèíîãî ïîäàòêó 1-¿ ãðóïè, ùî 
íå ìàþòü íàéìàíèõ ïðàö³âíè-
ê³â ³ òîðãóþòü çà ãîò³âêó âðîçäð³á 
íà ðèíêàõ.

×åêè íå òðåáà ÔÎÏàì, ÿê³ 
ïðàöþþòü â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³ 
(êð³ì òèõ ï³äïðèºìö³â, ùî òîðãó-
þòü àëêîãîëåì, ñèãàðåòàìè òà ³í-
øèìè ï³äàêöèçíèìè òîâàðàìè — 
àâò.), ïðè óìîâ³ íå ïåðåâèùåííÿ 
ãðàíè÷íîãî ðîçì³ðó ð³÷íîãî îáñÿ-
ãó ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é: 1 ìëí 
85 òèñÿ÷ 500 ãðèâåíü.

Як ви ставитеся до того, що жінкам певних професій треба стати на військовий облік?

Щодо нових податків, то з 1 січня 
почне діяти «мінімальне подат-
кове зобов’язання» (МПЗ). Це 
сума податків, яку кожен влас-
ник сільгоспземлі має сплачувати 
до бюджету. Ця сума становити-
ме близько 5% від вартості землі 
на рік.
Тобто якщо сума всіх податків 
(податку на землю, податку 

на прибуток, єдиного податку), 
які сплачує сільгоспвиробник, 
буде меншою за МПЗ, то йому 
доведеться доплатити різницю.
Цей податок не визначається для 
городів, земельних ділянок дачно-
будівельних та садівничих (горо-
дницьких) кооперативів, а також 
для сільгоспземель, що перебува-
ють у межах населених пунктів.

Запровадили новий податок для землевласників

У січні зросте пенсія в «чорнобильців». Уряд пообіцяв, що 
розмір виплати, залежно від групи інвалідності, сягатиме до 
14 тис. грн на місяць

В
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Прийшов лист від управління соцзахисту 
з вимогою повернути гроші? Не треба 
панікувати. Якщо людина переконана, 
що не порушувала закон, треба спро-
бувати це довести.
Юристка ГО «Сильні громади» Наталя 
Рижкова радить не пробувати довести 
правоту в управлінні соцзахисту, а звер-
татися до юриста.
— Він допоможе написати відповідь 
на лист та окреслити лінію захисту з 

посиланням на норми закону, рішен-
ня Верховного Суду та інші судові пре-
цеденти, — сказала Рижкова. — Якщо 
управління не прийме таку аргумен-
тацію, то наступний крок — звернення 
до суду.
Зрештою, Кабмін наголошував, що суб-
сидії можуть повертатися лише через 
суд. Отже, людина не зобов’язана спла-
чувати на вимогу, яка міститься в листі 
управління соцзахисту.

Що робити, якщо субсидію вимагають повернути
Вам може допомогти юрист безоплатної 
правової допомоги. Роботу цієї служби 
оплачують з наших податків.
Первинна безкоштовна правова допомога 
включає такі види правових послуг: на-
дання правової інформації, консультацій і 
роз’яснень з правових питань, складення 
заяв, скарг, інших документів правового 
характеру (крім процесуальних), надання 
допомоги в доступі до вторинної право-
вої допомоги.

Вторинна правова допомога — це вже 
захист у судах та складання документів 
процесуального характеру.
Єдиний номер контакт-центру систе-
ми безоплатної правової допомоги — 
0–800–21–31–03. Сюди можна дзво-
нити за правовими консультаціями, і, 
зокрема, щоб дізнатися адресу адвока-
тів, час їхньої роботи у Вінниці та в інших 
містах нашої області. Дзвінки безкоштовні 
зі стаціонарних та мобільних телефонів.

Де шукати адвоката

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Ùîðîêó Ì³í³ñ-
òåðñòâî ô³íàíñ³â 
ïðîâîäèòü ïåðå-

â³ðêó âñ³õ îäåðæóâà÷³â ñîöäî-
ïîìîãè. Äàí³ ïðî âèÿâëåí³ ïî-
ðóøåííÿ ïåðåäàþòü â îðãàíè 
ñîöçàõèñòó, ÿê³ âæå çâ’ÿçóþòüñÿ ç 
ñóáñèä³àíòàìè ç âèìîãîþ äîáðî-
â³ëüíî ïîâåðíóòè «íåïðàâîì³ðíî 
ïðèçíà÷åíó ñóáñèä³þ».

— Ìè ðîçìîâëÿºìî ç îòðèìó-
âà÷åì ñóáñèä³¿, ñêëàäàºìî ïëàí 
ðåñòðóêòóðèçàö³¿, çà ÿêèì ëþäè-
íà ùîì³ñÿ÷íî ñïëà÷óº ö³ êîøòè. 
ßêùî æ ëþäèíà íå ïîâåðòàº êî-
øòè äîáðîâ³ëüíî, òî ïåðåäàºìî 
ñïðàâó íà äåïàðòàìåíò ïðàâîâî¿ 
ïîë³òèêè. ² âæå òîä³ â ñóäîâîìó 
ïîðÿäêó ñòÿãóºìî íàäì³ðó âè-
ïëà÷åíó ñóáñèä³þ, — ïîÿñíèëà 
ìåõàí³çì êåð³âíèöÿ äåïàðòàìåíòó 
ñîöïîë³òèêè ì³ñüêðàäè Âàëåíòè-
íà Âîéòêîâà.

ОБМАН У ДЕКЛАРАЦІЯХ
Çà ñóäîâèì ðåºñòðîì, ïðîòÿãîì 

2019–2021 ðîê³â â³ííèöüê³ ñóäè 
ïðèéíÿëè ò³ëüêè äî ï³âñîòí³ ð³-
øåíü, â ÿêèõ â³äïîâ³äà÷àìè áóëè 
ñóáñèä³àíòè.

ßê ïîêàçóº ïðàêòèêà, äåðæàâà 
ïðèìóñîâî çàáèðàº ãðîø³ ëèøå 
òîä³, êîëè áóëà âêàçàíà íåïðàâ-
äèâà àáî íåïîâíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî 
äîõîäè òà ìàéíî ó äîêóìåíòàõ 
íà ñóáñèä³þ.

Çîêðåìà, ³ñòîð³ÿ â³ííè÷àíêè, 
ÿêó çìóñèëè ïîâåðíóòè 4,6 òèñÿ-

÷³ ãðèâåíü ñóáñèä³¿. Ïðè÷èíà — 
æ³íêà íå âêàçàëà ó äåêëàðàö³¿ 
áóäèíîê, ÿêèé âîíà îòðèìàëà 
ó âëàñí³ñòü ó 2018 ðîö³. Íà òîé 
÷àñ íå ìèíóâ ùå ð³ê ïåðåä çâåð-
íåííÿì çà ñóáñèä³ºþ. Â³äòàê ñóä 
âèð³øèâ, ùî ëþäèíà îòðèìàëà 
äåðæäîïîìîãó íåïðàâîì³ðíî ³ 
ìàº ïîâåðíóòè ãðîø³.

À îò â³ííè÷àíèíà ÷åðåç ñóä 
çìóñèëè ïîâåðíóòè 10 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü, áî â³í íå ïîâ³äîìèâ, ùî 
éîãî äðóæèíà ÔÎÏ. Ð³øåííÿ 
îá´ðóíòîâàíå òèì, ùî çàÿâíèê 
íå âí³ñ öþ ³íôîðìàö³þ â äå-
êëàðàö³þ ïðî äîõîäè, à íàéãî-

ëîâí³øå — íå âêàçàâ çàðîá³òîê 
äðóæèíè. Â³äòàê, ÷åðåç öå áóâ 
ðîçðàõîâàíèé ñóêóïíèé äîõ³ä äî-
ìîãîñïîäàðñòâà, ÿêèé âèÿâèâñÿ 
ìåíøèì çà ðåàëüíèé.

НАЙЧАСТІШЕ КАРАЮТЬ 
ЗА «ЗАБУТЕ» АВТО

Íàé÷àñò³øîþ âèìîãîþ ùîäî 
ïîâåðíåííÿ ãðîøåé º ïðèõîâàííÿ 
ôàêòó, ùî áóëî ïðèäáàíå àâòî. 
Çà ïîñòàíîâîþ óðÿäó ¹ 848, òàê³ 
ëþäè íå ìàëè ïðàâà íà ïðèçíà-
÷åííÿ ñóáñèä³¿ ïðîòÿãîì ðîêó 
ï³ñëÿ çä³éñíåííÿ êóï³âë³ òîâàðó 

ЧОМУ ВІННИЧАН ЗМУШУЮТЬ 
ПОВЕРТАТИ СУБСИДІЇ
Можуть забрати все  Житлова 
субсидія є безповоротною допомогою. 
Але якщо сім’я збрехала в декларації, — 
гроші доведеться повернути. Подекуди 
суми «неправомірно виплачених 
субсидій» сягають десятків тисяч 
гривень. Їх пропонують повернути 
добровільно або стягують через суд. Як це 
відбувається?

÷è ìàéíà íà ñóìó, ùî ïåðåâèùóº 
50 òèñ. ãðí.

Â³äòàê â³ííè÷àíêó çìóñèëè 
ïîâåðíóòè 7,4 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. 
Áî æ³íêà ó 2015 ðîö³ îòðèìà-
ëà ñóáñèä³þ, à çà ì³ñÿöü ï³ñëÿ 
öüîãî êóïèëà Mitsubishi Pajero, 
2005 ðîêó âèïóñêó, çà 80 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. ² òå, ùî áóëà çä³éñíåíà 
êóï³âëÿ íà ñóìó ïîíàä 50 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü, æ³íêà íå ïîâ³äîìèëà 
â óïðàâë³ííÿ ñîöçàõèñòó.

À ³íøó â³ííè÷àíêó, ùî òàêîæ 
ïðîæèâàº ó Â³ííèöüêîìó ðàéî-
í³, ÷åðåç ñóä çìóñèëè ïîâåðíóòè 
8,2 òèñÿ÷³ ãðèâåíü íàäì³ðó âèïëà-
÷åíî¿ ñóáñèä³¿. Ïðè÷èíà — æ³í-
êà êóïèëà AUDI A4, 2002 ðîêó, 
çà 117 òèñÿ÷. Öå ñòàëîñÿ çà òðè 
ì³ñÿö³ ïåðåä òèì, ÿê âîíà çâåð-
íóëàñÿ çà ñóáñèä³ºþ. Îäíàê öåé 
ôàêò æ³íêà ïðèõîâàëà ó äåêëàðà-
ö³¿ ïðî äîõîäè é ìàéíî.

ФЕМІДА БУВАЄ І НА БОЦІ 
СУБСИДІАНТІВ

Âò³ì, ³íîä³ ïðàâîñóääÿ ñòàº 
íà á³ê îòðèìóâà÷³â ñóáñèä³é ³ 
íå äîçâîëÿº çàáèðàòè âèäàí³ 
ðàí³øå ãðîø³.

Çîêðåìà, ó Â³ííèö³ ç æ³íêè íà-
ìàãàëèñÿ ñòÿãíóòè 43 òèñÿ÷³ ãðè-

âåíü ñóáñèä³¿, ÿêó âîíà îòðèìó-
âàëà ïðîòÿãîì 2015–2018 ðîê³â. 
Ïðè÷èíà — æ³íêà íå ïîâ³äîìèëà 
â îðãàíè ñîöçàõèñòó, ùî ¿¿ ñèí 
âèïèñàâñÿ ç êâàðòèðè ùå â æîâ-
òí³ 2015 ðîêó. À ñóáñèä³ÿ áóëà 
ðîçðàõîâàíà íà íå¿ òà òðüîõ ä³òåé, 
ùî æèâóòü ó ïîìåøêàíí³.

Íà ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â³ä-
ïîâ³äà÷êà ñêàçàëà, ùî æèòëîâó 
ñóáñèä³þ ¿é ïðèçíà÷àëè àâòîìà-
òè÷íî òà ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â 
¿é í³õòî íå ãîâîðèâ, ùî òðåáà 
ïîäàòè ³íôîðìàö³þ ïðî çì³íè 
â äîìîãîñïîäàðñòâ³.

Ñóä ðîçãëÿíóâ äîêàçè òà âè-
ð³øèâ, ùî æ³íêà íå ïîâèííà ïî-
âåðòàòè 43 òèñÿ÷³ íåïðàâîì³ðíî 
ïðèçíà÷åíî¿ ñóáñèä³¿. Îñê³ëüêè 
ç 2015 ïî 2018 ðîêè â³ííè÷àíêà 
îòðèìóâàëà ñóáñèä³þ çà àâòî-
ìàòè÷íèì ïåðåïðèçíà÷åííÿì, 
òî ñàìå íà äåïàðòàìåíò ñîöïî-
ë³òèêè ïîêëàäàâñÿ îáîâ’ÿçîê 
ïåðåâ³ðèòè ïðàâäèâ³ñòü ïîäàíèõ 
äàíèõ.

² âðàõîâóþ÷è â³äñóòí³ñòü óìèñ-
ëó â ä³ÿõ îòðèìóâà÷êè ñóáñèä³¿, 
à òàêîæ âèõîäÿ÷è ³ç «íåîáõ³äíîñò³ 
äîòðèìàííÿ ñïðàâåäëèâîãî áà-
ëàíñó ì³æ ³íòåðåñàìè äåðæàâè 
òà âòðó÷àííÿì ó ïðàâà ëþäèíè», 

ñóä ââàæàº, ùî ï³äñòàâè äëÿ ïðè-
ìóñîâîãî ïîâåðíåííÿ ñóáñèä³¿ 
â³äñóòí³.

Ó Ëèïîâö³ ç ëþäèíè íàìàãà-
ëèñÿ ñòÿãíóòè 6,6 òèñÿ÷³ ãðèâåíü 
âèïëà÷åíî¿ ñóáñèä³¿, çà òå, ùî 
ñóáñèä³àíò âèÿâèâñÿ ÔÎÏîì. 
Ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ íå áóëî â äåêëà-
ðàö³¿ ïðî ìàéíî ³ äîõîäè. Òîæ, 
çà âåðñ³ºþ óïðàâë³ííÿ ñîöçà-
õèñòó, îòðèìóâà÷ ñóáñèä³¿ íàäàâ 
íåïðàâèëüíó ³íôîðìàö³þ, ùî 
ïðèçâåëî äî íàäì³ðíî¿ âèïëàòè 
áþäæåòíèõ êîøò³â ó âèãëÿä³ ñóá-
ñèä³é, ÿê³ òåïåð òðåáà ïîâåðíóòè.

Ñóä â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ 
ïîçîâó. Ïðè÷èíè:

Äîâ³äêà ç ðåºñòðó þðèäè÷íèõ 
òà ô³çè÷íèõ îñ³á ïðî òå, ùî â³ä-
ïîâ³äà÷ º ï³äïðèºìöåì 1-î¿ ãðó-
ïè, íå ì³ñòèòü ³íôîðìàö³¿ ïðî 
îòðèìàí³ íèì äîõîäè. À ñàìå äî-
õîäè áåðóòüñÿ äî óâàãè ïðè ðîç-
ðàõóíêó ³ ïðèçíà÷åíí³ ñóáñèä³¿;

Ñóää³ çàóâàæèëè, ùî óïðàâ-
ë³ííÿ ñîöçàõèñòó ìàéæå ì³ñÿöü 
ðîçãëÿäàëî äîêóìåíòè íà ïðè-
çíà÷åííÿ ñóáñèä³¿. ² ìîâëÿâ, 
öüîãî ñòðîêó ìàëî á âèñòà÷èòè 
íà ðåòåëüíó ïåðåâ³ðêó ïîäàíèõ 
äàíèõ, ÷îãî, âèõîäÿ÷è ç ìàòåð³-
àë³â ñïðàâè, íå áóëî çðîáëåíî.

Íàé÷àñò³øîþ 
âèìîãîþ ùîäî 
ïîâåðíåííÿ ñóáñèä³é º 
ïðèõîâóâàííÿ ôàêòó, ùî 
º àâòî. Ó äåêëàðàö³þ 
ïîòð³áíî âíîñèòè íàâ³òü 
ïðè÷³ï, ÿêùî ìàºòå
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Cуди прийняли до 50 рішень щодо субсидіантів за останні три роки. У департаменті 
соцполітики розказали, що більшість отримувачів субсидій повертають кошти добровільно, без 
розборок у судах
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ДОБРІ ВЧИНКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ. 20 І
Надихаючі історії  Рік, що минає, був насичений 
усілякими подіями: і драйвові та веселі, і сумні та 
трагічні. 2021-ий був сповнений змінами, відкриттями 
та вчинками. Пригадаймо добрі справи та досягнення 
вінничан за цей рік. Про такі вчинки варто пам’ятати!

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132

Íàïåðåäîäí³ Íîâîãî ðîêó 
äàâàéòå íå áóäåìî ïðî ïîãàíå. 
Öüîãîð³÷ â³ííè÷àíè âêîòðå äî-
âåëè, ùî ïîïðè ñêëàäíó ñèòóà-

ö³þ â êðà¿í³, ïàíäåì³þ òà âñ³ ³íø³ íåãàðàçäè, 
º ì³ñöå äîáðèì ñïðàâàì òà äîñÿãíåííÿì.

Ðîçêàæåìî äëÿ âàñ ïðî ì³ñòÿí, ÿê³ ðî-
áèëè õîðîø³ ñïðàâè, íå î÷³êóþ÷è ïîäÿêè. 
Êîæíå ¿õíº çâåðøåííÿ âàðòå ïîâàãè òà 
íàäèõàº äîïîìàãàòè ³íøèì. Ìè ç³áðàëè 
21 òàêó ³ñòîð³þ.

Донор, що врятував життя

Поліцейські врятували від самогубства

Рятували риб та черепах

Збирали гроші для порятунків вінничан

Діти збирали допомогу для бійців на Сході Встановила рекорд світу

Зібрали гроші для розвитку села

Відкрили сортувальну станцію

Спільно прибирали Кемпу
Ïðî ãåðî¿÷íó ³ñòîð³þ â³ííèöüêîãî äî-

íîðà ãîâîðèëà íå ò³ëüêè Â³ííèöÿ, à é 
óñÿ Óêðà¿íà. Â³ííè÷àíèíó êîíñòàòóâàëè 
ñìåðòü ãîëîâíîãî ìîçêó, ³ ë³êàð³ ñêàçàëè, 
ùî â³í íå âèæèâå, ïðîòå âñ³ ³íø³ îðãàíè 
ó ÷îëîâ³êà áóëè çäîðîâ³. Ð³äí³ ÷îëîâ³êà 
ïîãîäèëèñÿ íà äîíîðñòâî.

Òàêèì ÷èíîì â³ííè÷àíèí ïîìåð, à éîãî 
íèðêè, ïå÷³íêà òà ñåðöå ïîäàðóâàëè äðó-
ãèé øàíñ íà ïîâíîö³ííå æèòòÿ ä³â÷àòàì. 
Äëÿ â³ò÷èçíÿíî¿ ìåäèöèíè — öå âåëè÷åçíà 
ïîä³ÿ. À òàêèé ãåðî¿÷íèé â÷èíîê ð³äíèõ 
âàðòèé íàéá³ëüøî¿ ïîâàãè.

Äåòàëüí³øå ìîæåòå ïðî÷èòàòè çà ïî-
ñèëàííÿì: https://cutt.ly/sUp8thH.

Íà Âèøåíüö³ 59-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí 
íàìàãàâñÿ âêîðîòèòè ñîá³ â³êó, ñòðèá-
íóâøè ç 11-ãî ïîâåðõó. Íà ùàñòÿ, ïî-
ë³öåéñüê³ Äìèòðî Âàñèëèøèí òà Îëåã 
Êàðë³íñüêèé øâèäêî òà â÷àñíî ïðè¿õàëè 
íà âèêëèê. 

Íà ì³ñö³ âîíè íàìàãàëèñÿ ñïîê³éíî 
çâåðòàòèñÿ äî ÷îëîâ³êà, à îñòàíí³é ïî-
ñò³éíî ïîâòîðþâàâ, ùî éîìó ñòðàøíî ³ 
ñïóñêàòèñÿ íå õîò³â. 

Â îñòàííþ ìèòü, êîëè ÷îëîâ³ê îäíîþ 
íîãîþ âæå ïîâèñ ó ïîâ³òð³, ïîë³öåéñüê³ 
âðÿòóâàëè éîãî æèòòÿ. 

Äåòàëüí³øå ìîæåòå ïðî÷èòàòè çà ïî-
ñèëàííÿì: https://cutt.ly/OUp8uNm. 

Ó íàñ ðèáîëîâëÿ äîâîë³ ïîïóëÿðíå õîá³ 
áàãàòüîõ æèòåë³â îáëàñò³. Íà æàëü, ³ñòîð³é 
áðàêîíüºðñòâà òåæ âèñòà÷àº. Îêð³ì â³äïîâ³ä-
íèõ îðãàí³â, â³ííè÷àíè òåæ ðÿòóþòü çäîáè÷ 
áðàêîíüºð³â.

Ïðèãàäàéìî ³ñòîð³þ, ÿê ï³ä ÷àñ ñïëàâó 
Ï³âäåííèì Áóãîì óâàãó äâîõ äðóç³â ïðèâåð-

íóëà ÷åðâîíîâóõà ÷åðåïàøêà, ÿêà, çäàâàëî-
ñÿ, çóïèíèëàñÿ íà îäíîìó ì³ñö³ é íå ìîãëà 
ïîâîðóõíóòèñü. Âèÿâèëîñü, ùî âîíà ïîòðà-
ïèëà ó ïàñòêó — ðèáîëîâíó ñ³òêó. Íå ãàþ÷è 
÷àñó, ÷îëîâ³êè êèíóëèñü íà ïîðÿòóíîê…

Äåòàëüí³øå ìîæåòå ïðî÷èòàòè çà ïîñè-
ëàííÿì: https://cutt.ly/xUp8Tat.

Ìè ç âàìè âïðîäîâæ öüîãî ðîêó íåî-
äíîðàçîâî äîïîìàãàëè ³íøèì ëþäÿì 
êîøòàìè. Íàø³ æóðíàë³ñòè ê³ëüêà ðàç³â 
íà ì³ñÿöü ïèñàëè ïóáë³êàö³¿ ïðî çá³ð ãðî-
øåé äëÿ ì³ñòÿí, ÿê³ öüîãî ïîòðåáóþòü. 

Êîæíà ãðèâíÿ äëÿ ëþäåé, ùî ìàþòü âàæê³ 
íåäóãè ÷è ïîòðàïèëè ó ñêðóòí³ ñèòóàö³¿ — 
áóëà íà âàãó çîëîòà. Äÿêóºìî òèì, õòî 
íå çàëèøàâñÿ áàéäóæèì âïðîäîâæ öüîãî 
ñêëàäíîãî 2021-ãî!

Âèõîâàíö³ äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â ðàçîì ç 
áàòüêàìè òà ïåäàãîãàìè ïåðåäàëè ãóìàí³-
òàðíèé âàíòàæ äëÿ âî¿í³â â çîí³ ÎÎÑ. Ä³òè 
ç³áðàëè ñîëîäîù³, çàñîáè ã³ã³ºíè, êîíñåð-
âàö³þ òà íàìàëþâàëè ìàëþíêè äëÿ â³é-
ñüêîâèõ. Òàêó ³í³ö³àòèâó ä³òêè ç äèòñàäî÷êà 
¹ 2 ðîáëÿòü âæå ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü, 
ïåðåäàþ÷è âëàñíîðó÷ çðîáëåí³ ïîäàðóíêè 
á³éöÿì.

Äåòàëüí³øå ìîæåòå ïðî÷èòàòè çà ïî-
ñèëàííÿì: https://cutt.ly/dUp8poj.

Ìàð’ÿíà Øåâ÷óê âèáîðîëà çîëîòó 
ìåäàëü íà Ïàðàë³ìï³àä³-2020 ó Òîê³î. 
À ó ãðóäí³ öüîãî ðîêó ÷åìï³îíêà Ïàðà-
ë³ìï³àäè â Òîê³î, óðîäæåíêà Õì³ëüíèêà 
ç Â³ííè÷÷èíè, Ìàð’ÿíà âèáîðîëà çîëîòó 
ìåäàëü ³ âñòàíîâèëà ðåêîðä ñâ³òó íà ÷åì-
ï³îíàò³ ç ïàóåðë³ôòèíãó â Ãðóç³¿.

Òàê³ äîñÿãíåííÿ âàðò³ ïîâàãè òà çàõî-
ïëåííÿ! Äåòàëüí³øå ìîæåòå ïðî÷èòàòè 
çà ïîñèëàííÿì: https://cutt.ly/tUp8suU.

75 000 ãðèâåíü ç³áðàëà Îêñàí³âêà 
íà «Ñï³ëüíîêîøò³» íà ñòåæêó äî ïå÷åð-
íîãî õðàìó. Ñåëî òàêèì ÷èíîì ðîçâèâàº 
«çåëåíèé» òóðèçì.

Îêñàí³âêà â³äîìà ñâî¿ìè ïå÷åðàìè 
íà êðóòîìó áåðåç³ Äí³ñòðà. Â îäí³é ç íèõ 
çáåðåãëèñÿ çàëèøêè ïå÷åðíîãî õðàìó. 
Çà ïåðåêàçàìè, éîãî ñòâîðèëè ÷åíö³, ÿê³ 
ïîâåðòàëèñÿ ç Àôîíó. Â³ê ö³º¿ ïàì’ÿòêè 
ïåðåâèùóº òèñÿ÷ó òðèñòà ðîê³â.

Äåòàëüí³øå ìîæåòå ïðî÷èòàòè çà ïî-
ñèëàííÿì: https://cutt.ly/LUp8cIA.

Ùå îäèí êîðèñíèé â÷èíîê äëÿ åêîëîã³¿ 
çðîáèëè ä³òè òà êîëåêòèâ â³ííèöüêî¿ øêî-
ëè ¹ 20, ùî íà Ìàëèõ Õóòîðàõ. Òàì çà-
ïðàöþâàëà ñòàíö³ÿ ñîðòóâàííÿ âòîðèííî¿ 
ñèðîâèíè «Eco Friends». Ó áóäí³ æèòåë³ 
öüîãî ì³êðîðàéîíó ìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ 
¿¿ ïîñëóãàìè.

Äåòàëüí³øå ìîæåòå ïðî÷èòàòè çà ïî-
ñèëàííÿì: https://cutt.ly/FUp8krP.

Íåáàéäóæ³ äî ïðîáëåì åêîëîã³¿ ì³ñòÿíè 
çãóðòóâàëèñÿ òà ðàçîì ïðèáèðàëè îñòð³â 
Êåìïà. Ï³ñëÿ îäí³º¿ ç àêö³é ïðèáèðàííÿ 
çâ³äòè âèâåçëè 120 ì³øê³â íåïîòðåáó.

«Íàì íå âàæêî, ñïðàâä³, àäæå â³ä ðîçó-
ì³ííÿ òîãî, ùî ìè ðîáèìî äîáðó ñïðàâó, º 
ïåâíà âò³õà. Ïðîñòî õîò³ëîñÿ á, àáè íàäàë³ 
ëþäè áðàëè ç ñîáîþ ñì³òòºâ³ ïàêåòè, çáè-
ðàþ÷èñü íà ïðèðîäó. ² íå ëèøå íà Êåìïó. 
Öå æ òàê ïðèðîäíî — çàáðàòè ñâîº ñì³òòÿ 
³ç ñîáîþ», — ãîâîðèëè âîëîíòåðè.

Äåòàëüí³øå ìîæåòå ïðî÷èòàòè çà ïî-
ñèëàííÿì: https://cutt.ly/ZUp8fYh.
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СТОРІЙ ВІННИЧАН ЗА ЦЕЙ РІК
Бігали заради онкоодужуючих

Працевлаштовують людей із синдромом Дауна

Мама стала донором нирки для сина

Висадили алею магнолій перед пологовим

Співала 120 днів пісень

Оплатили операції

Встановили екологічний рекорд

Прилаштовували тварин

Встановлювали дефібрилятори та навчали містян

Придбали квартири для лікарів

Здавали кров

Ó Â³ííèö³ öüîãîð³÷ ç’ÿâèëèñÿ ø³ñòü 
àâòîìàòè÷íèõ çîâí³øí³õ äåô³áðèëÿòîð³â 
(ÀÇÄ) ó ïóáë³÷íèõ ì³ñöÿõ ì³ñòà, à òà-
êîæ íàâ÷àëè ïîíàä 200 ì³ñòÿí íàäàâàòè 
äîìåäè÷íó äîïîìîãó òà êîðèñòóâàòèñÿ 
ÀÇÄ.

Òåïåð ö³ äåô³áðèëÿòîðè çà ïîòðåáè äî-
ïîìîæóòü ðÿòóâàòè æèòòÿ â³ííè÷àíàì ÷è 
ãîñòÿì ì³ñòà, ó ÿêèõ òðàïèòüñÿ çóïèíêà 
ñåðöÿ.

Äåòàëüí³øå ìîæåòå ïðî÷èòàòè çà ïî-
ñèëàííÿì: https://cutt.ly/4Up8G23.

Ìè íåîäíîðàçîâî ïèñàëè ïðî â³äîìó 
ïàðó Îëåêñàíäðà Ç³í÷åíêà òà Âëàäè Ñå-
äàí. Ä³â÷èíà — â³ííè÷àíêà. Öüîãîð³÷ ¿¿ 
÷îëîâ³ê, ãðàâåöü çá³ðíî¿ Óêðà¿íè Îëåê-
ñàíäð Ç³í÷åíêî îïëàòèâ ïðè¿çä òà ïåðå-
áóâàííÿ â Óêðà¿í³ â³äîìîãî í³ìåöüêîãî 

õ³ðóðãà Êëàóñà Åêñíåðà, ÿêèé ïðîòÿãîì 
òèæíÿ âèêîíàâ áëèçüêî 30 îïåðàö³é äëÿ 
ä³òåé ³ç âðîäæåíèìè òà íàáóòèìè âà-
äàìè.

Äåòàëüí³øå ìîæåòå ïðî÷èòàòè çà ïî-
ñèëàííÿì: https://cutt.ly/xUp8XkC.

Öüîãîð³÷íèé Äåíü ìåäèêà äëÿ äâîõ ïðà-
ö³âíèê³â ë³êàðí³ â Îëüãîïîë³ ñòàâ îñîáëè-
âèì òà çíàêîâèì. Âîíè îòðèìàëè êëþ÷³ 
â³ä äâîê³ìíàòíèõ êâàðòèð. Ë³êàð³ íå ìîãëè 
ïîâ³ðèòè ó òå, ùî öå ñïðàâä³ ç íèìè â³ä-

áóâàºòüñÿ, à ùåäðèé ïîäàðóíîê çðîáèâ 
êåð³âíèê ì³ñöåâî¿ àãðîô³ðìè «Îëüãîï³ëü» 
Ïàâëî Êàëåíè÷.

Äåòàëüí³øå ìîæåòå ïðî÷èòàòè çà ïî-
ñèëàííÿì: https://cutt.ly/UUp8PHV.

Ó Â³ííèöüêîìó îáëàñíîìó öåíòð³ ñëóæ-
áè êðîâ³ öüîãî ðîêó ÷àñ â³ä ÷àñó êðèòè÷íî 
íå âèñòà÷àëî òèõ ÷è ³íøèõ ãðóï êðîâ³. 
Ïðî öå âîíè ïîñò³éíî ïèñàëè íà Ôåé-
ñáóê-ñòîð³íö³ çàêëàäó. Ïðîòå íà ¿õí³é 
ñòîð³íö³ ìîæíà ïîáà÷èòè é ïîçèòèâí³ 
äîïèñè — ç³ ñâ³òëèíàìè äîíîð³â, ÿê³, 
çäàâøè êðîâ, âðÿòóâàëè êîìóñü æèòòÿ.

Äî ïðèêëàäó, áëèçüêî ï³â ñîòí³ äî-

íîð³â çàðåºñòðóâàëèñÿ öüîãî ðàçó íà â³-
ííèöüêèé Red Brunch. Ïðîâîäèëè éîãî 
ùå íå ò³ëüêè ó öåíòð³ ñëóæáè êðîâ³, à é 
ó Veteran Hub. Áî ñàìå â³ííèöüê³ âåòå-
ðàíè òà ÷èíí³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³ âè-
ð³øèëè çäàâàòè êðîâ äëÿ ïîòðåá õâîðèõ 
ä³òåé.

Äåòàëüí³øå ìîæåòå ïðî÷èòàòè çà ïî-
ñèëàííÿì: https://cutt.ly/kUp8DmE.

Öåé çàá³ã âæå íå ïåðøèé ð³ê îá’ºäíóº 
ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ç ³ñòîð³ºþ ðàêó ìî-
ëî÷íî¿ çàëîçè, ñ³ì’¿ òà äðóç³â, ë³êàð³â, 
êîðïîðàòèâíèé ñåêòîð òà âñ³õ, õòî õî÷å 
ï³äòðèìàòè çàá³ã. Éîãî ìåòà — ï³äòðèìàòè 
îíêîîäóæóþ÷èõ æ³íîê òà ç³áðàòè ãðîø³ 
íà â³äêðèòòÿ êàá³íåòó ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³ä-
òðèìêè íà áàç³ Íàö³îíàëüíîãî ³íñòèòóòó 
ðàêó. Â³ííè÷àíè òà â³ííè÷àíêè òåæ äî-
ëó÷èëèñÿ äî âñåóêðà¿íñüêî¿ ³í³ö³àòèâè.

Äåòàëüí³øå ìîæåòå ïðî÷èòàòè çà ïî-
ñèëàííÿì: https://cutt.ly/LUp8zyg.

Ó ì³ñò³ ÃÎ «Â³ííèöÿ Äàóí Ñèíäðîì» ³í³-
ö³þâàëà âñåóêðà¿íñüêèé ïðîºêò «Ñîíÿ÷í³ 
ïðîôåñ³¿», â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü 35 ï³äë³ò-
ê³â. Ó éîãî ðàìêàõ äåñÿòü ìîëîäèõ ëþäåé ³ç 
ñèíäðîìîì Äàóíà ïðîõîäèëè ñòàæóâàííÿ 
ó êàôå òà çàêëàäàõ òîðã³âë³ ì³ñòà.

Öåé ïðîºêò, îêð³ì äîïîìîãè ç ïðàöåâ-
ëàøòóâàííÿì, ìàº ùå îäíó âàæëèâó ôóíê-
ö³þ — ïîêàçàòè ñóñï³ëüñòâó, ùî ëþäè ç ñèí-
äðîìîì ìîæóòü îñâîþâàòè óñ³ëÿê³ ïðîôåñ³¿.

Äåòàëüí³øå ìîæåòå ïðî÷èòàòè çà ïî-
ñèëàííÿì: https://cutt.ly/yUp8b3Y.

Íàïðèê³íö³ öüîãî ðîêó â³äáóëàñÿ ùå 
îäíà âàæëèâà äëÿ ìåäèöèíè íàøîãî ì³ñ-
òà ïîä³ÿ — ïåðøà òðàíñïëàíòàö³ÿ íèðêè. 
Äîíîðîì ñòàëà Ãàëèíà ²âàí³âíà. Æ³íêà 
çðîáèëà ïîäàðóíîê ñèíó. Âîíà ðîçïîâ³äà-
ëà, ùî äàâíî ïðî öå ìð³ÿëà òà ùàñëèâà, 
ùî îïåðàö³ÿ ïðîéøëà óñï³øíî ³ âäîìà, 
ó Â³ííèö³. Ë³êàð³ êàæóòü, ùî ñòàí ³ ìàòåð³, 
³ ñèíà ñòàá³ëüíèé. Óñå äîáðå.

Äåòàëüí³øå ìîæåòå ïðî÷èòàòè çà ïî-
ñèëàííÿì: https://cutt.ly/JUp8Qx5.

Ó 2021-ìó àêòèâí³ â³ííè÷àíêè îðãàí³-
çóâàëè ñîö³àëüíèé ïðîºêò «Íàìèñòî Ìàã-
íîë³é». Âîíè âèð³øèëè âèñàäèòè àëåþ 
ìàãíîë³é ïåðåä â³êíàìè ïîëîãîâîãî áó-
äèíêó ¹ 2. 

Äëÿ öüîãî ìèñòêèí³ îðãàí³çóâàëè áëà-
ãîä³éíèé ðîçïðîäàæ ïðèêðàñ ³ àóêö³îí 
ëîò³â ç ³ñòîð³ºþ

Äåòàëüí³øå ìîæåòå ïðî÷èòàòè çà ïî-
ñèëàííÿì: https://cutt.ly/KUp8VM7.

Öüîãîð³÷ â³ííè÷àíè é êóëüòóðíî 
ðîçâèâàëèñÿ òà íàäèõàëè ³íøèõ ñâî¿-
ìè òàëàíòàìè. Âïðîäîâæ ñòà äí³â íàøà 
çåìëÿ÷êà Þë³ÿ Âàñþê äî 120-ð³÷÷ÿ â³ä 
äíÿ íàðîäæåííÿ âèäàòíîãî ïîä³ëüñüêîãî 
ôîëüêëîðèñòà Ãíàòà Òàíöþðè ñï³âàëà 
120 ï³ñåíü.

Îñòàíí³ ôîëüêëîðèñò çàïèñóâàâ ïîíàä 
ñîòíþ ðîê³â òîìó â³ä ñï³âà÷êè ç Â³ííè÷-
÷èíè ßâäîõè Çó¿õè.

Äåòàëüí³øå ìîæåòå ïðî÷èòàòè çà ïî-
ñèëàííÿì: https://cutt.ly/YUp8NLU.

Íàøà îáëàñòü öüîãîð³÷ ñòàëà áàãàòøîþ 
ùîíàéìåíøå íà 200 òèñÿ÷ ìîëîäèõ äåðåâ. 
¯õ âîëîíòåðè âèñàäèëè ëèøå çà îäèí äåíü 
ó ðàìêàõ àêö³¿ «Îçåëåíåííÿ ïëàíåòè».

Ó Â³ííèö³ ç’ÿâèëèñÿ ìîëîä³ ñàäæàíö³ 
íà ÷åñòü ë³êàð³â, ÿê³ ðÿòóþòü â³ä êîðîíàâ³-
ðóñó, ³ ÷îðíîáèëüö³â — 35 ðîê³â òîìó âîíè 
âðÿòóâàëè ñâ³ò â³ä ÿäåðíî¿ êàòàñòðîôè.

Äåòàëüí³øå ìîæåòå ïðî÷èòàòè çà ïî-
ñèëàííÿì: https://cutt.ly/AUp8U3d.

Òðàäèö³éíî ðàç íà ð³ê ó Â³ííèö³ ïðî-
õîäèòü áëàãîä³éíèé ÿðìàðîê áåçäîìíèõ 
òâàðèí «Õâ³ñò-Ôåñò». Öå íåêîìåðö³éíèé 
çàõ³ä, íà ÿêîìó ìîæíà çíàéòè ñîá³ ÷îòè-
ðèëàïîãî äðóãà. Áàæàþ÷³ çàâåñòè êîøåíÿ 
àáî öóöåíÿ ïðèõîäÿòü ³ çàáèðàþòü òîãî, 
ÿêèé ¿ì ñïîäîáàâñÿ íàéá³ëüøå. Öüîãîð³÷ 
çàâäÿêè öüîìó ÿðìàðêó ê³ëüêà äåñÿòê³â 
òâàðèí ñòàëè ùàñëèâ³ø³ òà çíàéøëè ñâî¿ 
ðîäèíè.

Äåòàëüí³øå ìîæåòå ïðî÷èòàòè çà ïî-
ñèëàííÿì: https://cutt.ly/gUp8KRm.

ÎÃËßÄ ÐÎÊÓ
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ПРЕССЛУЖБА
ВО «БАТЬКІВЩИНА»

Íàïåðåäîäí³ Íîâîãî ðîêó 
âñ³ì õî÷åòüñÿ äóìàòè ïðî õî-
ðîøå ³ âïåâíåíî ïëàíóâàòè 
ñâîº ìàéáóòíº. Àëå, íà æàëü, 
ñèòóàö³ÿ â êðà¿í³ öüîìó 
íå ñïðèÿº. Ëþäè âòîìëåí³. 
Äëÿ á³ëüøîñò³ óêðà¿íö³â (äâ³ 
òðåòèíè — çà äàíèìè ÊÌ²Ñ) 
ä³ÿëüí³ñòü ÷èííî¿ âëàäè àñî-
ö³þºòüñÿ ç êðèçîþ, äåãðàäà-

ö³ºþ ³ õàîñîì. Ëþäè õî÷óòü 
ÿêíàéøâèäøî¿ çì³íè êóðñó, 
ïîâåðíåííÿ Óêðà¿í³ ã³äíîñò³ 
³ ñàìîñò³éíîñò³, ïîâåðíåííÿ 
êðà¿í³ ¿¿ íàö³îíàëüíèõ áà-
ãàòñòâ, ïðèâåäåííÿ äî âëàäè 
ñïðàâæí³õ ôàõ³âö³â ç äîñâ³äîì 
äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ.

Àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü âïåâ-
íåíà, ùî êðà¿í³ ïîòð³áåí íî-
âèé óðÿä, à áàæàíî — ³ íîâèé 
ïàðëàìåíò — öå çàñâ³ä÷èëî 
îïèòóâàííÿ ÊÌ²Ñ (51% îïè-

òàíèõ çà çì³íó ïðåì’ºðà).
Â óìîâàõ ñüîãîäåííÿ ëþäè 

ïîêëàäàþòüñÿ íà òîãî, õòî 
ïîñë³äîâíî çàõèùàº ¿õí³ ³í-
òåðåñè, ìàº ÷³òêèé ïëàí ä³é 
³ äîñâ³ä âèâåäåííÿ êðà¿íè ç 
êðèçè. Ïðî öå êàæóòü ³ ñîö³î-
ëîãè. ² çà äàíèìè ÊÌ²Ñ (21%), 
³ çà äàíèìè ãðóïè «Ðåéòèíã» 
(25%) óêðà¿íö³ ââàæàþòü, ùî 
íàéêðàùèì êåð³âíèêîì óðÿäó 
äëÿ öèõ ñêëàäíèõ ÷àñ³â º Þë³ÿ 
Òèìîøåíêî. Äëÿ ïîð³âíÿí-

íÿ — â çäàòí³ñòü íèí³øíüîãî 
ïðåì’ºðà âïîðàòèñÿ ç êðèçîþ 
â³ðÿòü ëèøå 8%.

«Þë³ÿ Òèìîøåíêî ³ «Áàòü-
ê³âùèíà» ñâ³äîìî äèñòàí-
ö³þþòüñÿ â³ä ïîë³òè÷íèõ 
«ðîçáîðîê». Ðîçóì³þ÷è, ÿê³ 
âåëèê³ âèêëèêè ïîñòàëè ïå-
ðåä êðà¿íîþ, ìè çàêëèêàº-
ìî íå ç’ÿñîâóâàòè ñòîñóíêè, 
à îá’ºäíàòè çóñèëëÿ òà çî-
ñåðåäèòèñÿ íà íåâ³äêëàäíèõ 
ä³ÿõ, íåîáõ³äíèõ äëÿ âèõîäó 

ç êðèçè», — íàãîëîøóº íà-
ðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè â³ä 
ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» â³ä Â³ííè÷-
÷èíè Îëåã Ìåéäè÷.

Þë³ÿ Òèìîøåíêî âèìàãàº 
â óñ³õ ä³ÿõ ñïèðàòèñÿ íà äóìêó 
ãðîìàäÿí ³ ä³ÿòè â ¿õí³õ ³í-
òåðåñàõ. Á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí 
íå õî÷å ÷åêàòè ùå äâà ðîêè 
íà îíîâëåííÿ âëàäè «çà ãðà-
ô³êîì», à âèñòóïàº çà íîâ³ 
ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè òà çì³-
íó óðÿäó.

Олег Мейдич: «Люди сподіваються лише 
на професіоналізм Юлії Тимошенко»
БЛОГ
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЛАРИСА ПОЛУЛЯХ, ВОЛОНТЕРКА

На Різдво «Бойові бджілки» готують 
подарунки та вітання для батьків наших 
небесних воїнів. З 2014 року ця справа 
непорушна. Просимо вашої участі.
https://www.facebook.com/larisa.poluluakh

ПРЕССЛУЖБА
SAHAROK SHOP

Ôðóêòîçà — 
ïðèðîäíà ñêëàäî-

âà òàêèõ ïðîäóêò³â, ÿê 
ôðóêòè àáî ìåä, òà ìîæå áóòè 
êîðèñíîþ â ðàìêàõ çáàëàíñîâà-
íîãî õàð÷óâàííÿ. Ïðîòå! ßêùî 
ìîâà ïðî ôðóêòîçó, äîäàíó 
äî ñîëîäîù³â, íàïî¿â, ñèðîï³â, 
òî º ïåâí³ îñîáëèâîñò³, ïðî ÿê³ 
âàðòî çíàòè òà â³äïîâ³äíî äî öèõ 
çíàíü âèð³øóâàòè, ÷è ïîòð³áíî 
êóïóâàòè òàê³ ïðîäóêòè.

Òàê, äîñèòü äîâãî ââàæàëîñÿ 
(òà é äîñ³ äåõòî òðèìàºòüñÿ òàêî¿ 
äóìêè), ùî äîäàíà ôðóêòîçà º 
áåçïå÷íîþ òà íàâ³òü êîðèñíîþ 
äëÿ ëþäåé ³ç öóêðîâèì ä³àáå-
òîì. Ïðîòå ñó÷àñí³ ÷èñëåíí³ äî-
ñë³äæåííÿ äîâîäÿòü, à êë³í³÷í³ 
ðåêîìåíäàö³¿ íàïîëÿãàþòü, ùî 
âèêîðèñòàííÿ ôðóêòîçè íå ðåêî-

ìåíäîâàíå äëÿ ë³êóâàííÿ ä³àáåòó 
òà íå º êîðèñíîþ çàì³íîþ öóêðó.

ßê âèÿâèëîñÿ, ôðóêòîçà ç 
ôðóêò³â òà îâî÷³â òà ôðóêòîçà 
ÿê ï³äñîëîäæóâà÷ òà çàì³ííèê 
öóêðó ìàþòü ð³çí³ ìåõàí³çìè çà-
ñâîºííÿ, òîæ, â³äïîâ³äíî, ïî-
ð³çíîìó âïëèâàþòü íà îðãàí³çì. 
Ãîëîâíà â³äì³íí³ñòü ïîëÿãàº 
â òîìó, ùî çàì³íà ïðîäóêò³â ç 
öóêðîì íà àíàëîã³÷í³ ç ôðóêòî-
çîþ ïðîâîêóº ðèçèê ïåðå¿äàí-
íÿ: ôðóêòîçà õî÷ ³ íå ï³äâèùóº 
öóêîð êðîâ³ òà íå ïîñèëþº âè-
ðîáëåííÿ ³íñóë³íó, àëå âîäíî-
÷àñ íå äàº é áàæàíîãî â³ä÷óòòÿ 
ñèòîñò³, à ñîëîäêèé ñìàê ëèøå 
ïðîâîêóº ï³äâèùåííÿ àïåòèòó. 
Â ðåçóëüòàò³ ëþäèíà ç’¿äàº á³ëü-
øå, í³æ âàðòî òà ïîòð³áíî.

Íàäì³ðíî òà íåêîíòðîëüîâàíî 
ñïîæèòà ôðóêòîçà ïðèçâîäèòü 
äî ¿¿ ïåðåòâîðåííÿ íà æèðè 

(òðèãë³öåðèäè), íàäëèøîê ÿêèõ 
â³äêëàäàºòüñÿ â ïå÷³íö³, ñïðè÷è-
íÿþ÷è ãåïàòîç (îæèð³ííÿ) ïå-
÷³íêè òà çá³ëüøóþ÷è ê³ëüê³ñòü 
â³ñöåðàëüíîãî æèðó (òîãî, ùî 
íàêîïè÷óºòüñÿ íà âíóòð³øí³õ 
îðãàíàõ). Éìîâ³ðíèì ðåçóëü-
òàòîì ìîæå ñòàòè íàäì³ðíà 
âàãà, ïîðóøåííÿ ðîáîòè îð-
ãàí³çìó, çîêðåìà, ï³äâèùåííÿ 
àðòåð³àëüíîãî òèñêó, ïîäàãðà, 
õâîðîáà íèðîê, ïîðóøåíà ÷óò-
ëèâ³ñòü äî ³íñóë³íó, çàïàëåííÿ 
êèøê³âíèêà, ïîðóøåííÿ òðàâ-
ëåííÿ, ï³äâèùåííÿ ðèçèêó ñà-
ìîãî ä³àáåòó àáî ä³àáåòè÷íèõ 
óñêëàäíåíü.

Òîæ º ìàêñèìàëüíî áåçïå÷-
íîþ ëèøå ïðè ñïîæèâàíí³ 
â ïðèðîäíîìó âèãëÿä³, òîáòî ç 
ôðóêò³â òà îâî÷³â.

Çàì³íà öóêðó íà ôðóêòîçó 
â ïðîäóêòàõ òà íàïîÿõ íå çðî-

áèòü ¿õ êîðèñí³øèìè ç òî÷êè 
çîðó âïëèâó íà öóêðè â êðîâ³ òà 
êîíòðîëü ä³àáåòó, òàê ñàìî ÿê ³ 
íå çàáåçïå÷óº êîðèñòü äëÿ ô³ãóðè 
òà çäîðîâ’ÿ çàãàëîì.

Çâàæàþ÷è íà âñ³ â³äîì³ ñó÷àñ-
í³é íàóö³ äàí³, íåìàº ï³äñòàâ 
óíèêàòè âæèâàííÿ ôðóêòîçè, ùî 
ì³ñòèòüñÿ ó ôðóêòàõ òà îâî÷àõ, 
äîäàòêîâîþ ïåðåâàãîþ ÿêèõ º 
øàëåíà ê³ëüê³ñòü â³òàì³í³â, ì³-
íåðàë³â, àíòèîêñèäàíò³â ó ñêëà-
ä³ öèõ ïðîäóêò³â. Äî òîãî æ, 
ñïîæèâàííÿ ôðóêò³â òà îâî÷³â 
ó ðàìêàõ çáàëàíñîâàíîãî õàð÷ó-
âàííÿ çíèæóº ðèçèêè ðîçâèòêó 
ñåðöåâî-ñóäèííèõ ïàòîëîã³é, 
äîïîìàãàº êîíòðîëþâàòè öóêðè 
òà çàïîá³ãòè îíêîëîã³¿ îðãàí³â 
øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó.

Îòæå, ôðóêòîçà ç ôðóêò³â, 
ÿã³ä òà îâî÷³â — öå êîðèñíî òà 
áåçïå÷íî! ×îãî íå ñêàæåø ïðî 

äîäàíó ôðóêòîçó ÿê çàì³íó öó-
êðó: öå íåðîçóìíî äëÿ çäîðîâî¿ 
ëþäèíè òà ìîæå áóòè íåáåçïå÷-
íèì äëÿ ëþäèíè ç ä³àáåòîì. 
Áåçóìîâíî, çàáîðîíèòè âæèâà-
òè õàëâó, øîêîëàä, ïå÷èâî òà 
³íø³ ïðîäóêòè íà ôðóêòîç³ í³õòî 
íå ìîæå. Ïðîòå çäîðîâèé ãëóçä 
ï³äêàçóº, ùî âàðòî ðîçãëÿíóòè 
³íø³ âàð³àíòè ï³äñîëîäæóâà÷³â, 
çàì³ííèê³â öóêðó òà ïðîäóêò³â 
³ç íèìè.

Áåðåæ³òü ñåáå!
SaharokShop.com — òîâà-

ðè äëÿ âñ³õ, õòî äáàº ïðî ñâîº 
çäîðîâ’ÿ — ïðàöþº äëÿ ÂÀÑ!

Àäðåñà ó Â³ííèö³: Êåëåöüêà, 84
òåë.: 0662496787
Ðîáî÷³ ãîäèíè ìàãàçèíó ó Â³-

ííèö³ (äëÿ ñàìîâèâîçó):
áóäí³ — ç 10.00 äî 17.00
ñóáîòà — ç 12.00 äî 16.00

Правда про «користь» фруктози та продуктів з її вмістом
БЛОГ
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êóâàâ çà æ³íêîþ, ùîá áîÿëàñÿ. 
À âðàíö³ íà Ïðèâîêçàëüí³é ñòð³-
ëÿâ í³áèòî ó çåìëþ ï³ä íîãàìè 
æ³íêè, âëó÷èâ íåíàðîêîì ³ çðîáèâ 
êîíòðîëüí³ ïîñòð³ëè, çàì³òàþ÷è 
ñë³äè.

Ñóä íå ïîâ³ðèâ ó âåðñ³¿ çàõèñòó. 
Çâàæèâ íà ç³áðàí³ ñë³äñòâîì äî-
êàçè (¿õ ïåðåë³ê ó âèðîêó çàéíÿâ 
äåê³ëüêà ñòîð³íîê). ² çðîáèâ îñü 
ÿêèé àíàë³ç ñâ³ä÷åíü ï³äñóäíèõ.

Öèòàòà ïî âåðñ³¿ Ïëàõîòíþêà:
«Íåñïðîìîæí³ñòü âåðñ³¿ îáâè-

íóâà÷åíîãî ïðî éîãî íàì³ð ëèøå 
ïîëÿêàòè êîëèøíþ äðóæèíó, ç ìå-
òîþ ÷îãî â³í çä³éñíþâàâ ïîøóêîâ³ 
çàïèòè ó ³íòåðíåò³ íà çáðîþ äëÿ 
òîãî, àáè â ïîäàëüøîìó ¿õ ðîç-
äðóêóâàòè ç êîìï’þòåðà òà ïîêà-
çàòè ¿õ Â³òàë³í³, ñïðîñòîâóºòüñÿ 
é òèì, ùî ïîøóêîâ³ çàïèòè â³í 
ðîáèâ òàêîæ ç³ ñâîãî òåëåôîíó, 
ùî óíåìîæëèâëþº ¿õ ðîçäðóê³âêè, 
à òàêîæ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ïåð³-
îäó — áëèçüêî ðîêó äî âáèâñòâà. 

Êð³ì òîãî, ïåðåïèñêà ³ç Äþì³-
íèì ÷åðåç åëåêòðîííó ïîøòîâó 
ñêðèíüêó âåëàñü êîíêðåòíî ñàìå 
ç ïðèâîäó îðãàí³çàö³¿ âáèâñòâà, 
à íå çàëÿêóâàííÿ».

Öèòàòà ïî âåðñ³¿ Äþì³íà:
«… ñóäîì âðàõîâàíî, ùî â äàíî-

ìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó Äþì³í 
âèêîðèñòîâóâàâ çáðîþ ³ç ãëóø-
íèêîì, ùî âèêëþ÷àº ìîæëèâ³ñòü 
íàëÿêàòè ïîòåðï³ëó ïîñòð³ëîì ç³ 
ñïèíè ï³ä íîãè, êîëè âîíà ôàê-
òè÷íî íå áà÷èëà íàïàäíèêà òà 
íå ï³äîçðþâàëà ïðî éîãî ïðèñóò-
í³ñòü. Êð³ì òîãî, ñóä âðàõîâóº, ùî 
ïåðøèõ ïîñòð³ë³â â ðàéîí ñïèíè 
áóëî äâà, à âðàõîâóþ÷è êîíñòðóê-
òèâí³ îñîáëèâîñò³ âèêîðèñòàíî¿ 
çáðî¿, à ñàìå íàï³âàâòîìàòè÷íîãî 
ìåõàí³çìó ï³ñòîëåòó, âèïàäêîâ³ñòü 
ïðè ïîäâ³éíîìó âëó÷åíí³ ó ïî-
òåðï³ëó âèêëþ÷àºòüñÿ, îñê³ëü-
êè Äþì³í ìàâ äâ³÷³ íàòèñíóòè 
íà ñïóñêîâèé ìåõàí³çì ï³ñòîëåòó 
äëÿ çä³éñíåííÿ äâîõ ïðèö³ëüíèõ 

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Â³òàë³í³ Ïëàõîò-
íþê áóëî 32 ðîêè. 
Âîíà ïðàöþâà-
ëà áóõãàëòåðîì 

ó «Çîð³» ³ òîãî ðàíêó äîáèðàëà-
ñÿ íà ðîáîòó. 21 ñåðïíÿ 2018-ãî, 
áëèçüêî äåñÿòî¿ ðàíêó, á³ëÿ çó-
ïèíêè «ßñíà», ùî çíàõîäèòüñÿ 
íà ïåðå¿çä³ Ïðèâîêçàëüíî¿, Â³òà-
ë³íó ðîçñòð³ëÿëè ç âîãíåïàëüíî¿ 
çáðî¿. Äâà ïîñòð³ëè áóëè ó ñïèíó. 
Ùå äâ³ êóë³ ç ï³ñòîëåòà ê³ëåð âè-
ïóñòèâ, êîëè æ³íêà âïàëà. Ùîá 
íàïåâíå.

Ó òîé äåíü îñèðîò³ëà 6-ð³÷íà 
Âàðâàðà. Ñâîþ ºäèíó äèòèíó Â³-
òàë³íà ÷åðåç 10 äí³â, 1 âåðåñíÿ 
òîãî ðîêó, ìàëà áè âïåðøå âåñòè 
äî øêîëè. Àëå ó ïåðøîêëàñíèö³ 
íå ñòàëî ìàìè…

Íà äðóãèé äåíü ï³ñëÿ âáèâñòâà 
Â³òàë³íè, íà ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóö³ 
Ì³ñüêîãî ïàëàöó ìèñòåöòâ «Çîðÿ» 
ç’ÿâèâñÿ íåêðîëîã. Â íüîìó êîëåãè 
ïîê³éíî¿ âèñëîâèëè ñïîä³âàííÿ, 
ùî ¿¿ äîíå÷êà «ïðîæèâå ùàñëè-
âå æèòòÿ, íå äèâëÿ÷èñü íà óñ³ 
ñòðàøí³ îáñòàâèíè, ç ÿêèìè ¿é 
äîâåëîñü çóñòð³òèñü âæå ó òàêîìó 
þíîìó â³ö³».

Ç áàòüêîì äèòèíè Â³òàë³íà áóëà 
ðîçëó÷åíà. ², ÿê âèÿâèëîñÿ çãîäîì 
â ïðîöåñ³ ðîçñë³äóâàííÿ, ñàìå êî-
ëèøí³é ÷îëîâ³ê âêîðîòèâ æ³íö³ 
â³êó, áî òà íå äîçâîëÿëà éîìó áà-
÷èòèñÿ ç ìàëîþ ñò³ëüêè, ñê³ëüêè 
â³í õîò³â.

Òåïåð áàòüêî Þð³é Ïëàõîòíþê 
íå ïîáà÷èòü äî÷êè äîâ³êó. Äîâ³÷íå 
óâ’ÿçíåííÿ éîìó, ÿê ³ íàéìàíîìó 
íèì ê³ëåðó ²ãîðþ Äþì³íó, ïðè-
ñóäèëè ó Â³ííèöüêîìó ì³ñüêîìó 
ñóä³ íåùîäàâíî.

МИНУЛО БІЛЬШЕ ТРЬОХ РОКІВ
Òðè ðîêè ³ ÷îòèðè ì³ñÿö³ — 

ñò³ëüêè ÷àñó çàéíÿëî äîñóäîâå é 
ñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ öüîãî çëî÷è-
íó. Íàãàäàºìî, ÿê éîãî ðîçêðèëè.

Íà äðóãèé äåíü ï³ñëÿ çëî÷èíó 
â ìåðåæó âèêëàëè çéîìêó ç âó-
ëè÷íî¿ êàìåðè ñïîñòåðåæåííÿ, 
ÿêà çàô³êñóâàëà â³äõ³ä ê³ëåðà. 

Çíàäîáèâñÿ ÷àñ, àáè ñë³äñòâî 
âñòàíîâèëî: ñòð³ëÿâ ïðè¿æäæèé 
íàéìàíåöü, ç ÿêèì êîíòàêòóâàâ 
êîëèøí³é ÷îëîâ³ê çàãèáëî¿ æ³í-
êè. Ìîòèâ çíàéøëè — êîíôë³êòè 
åêñïîäðóææÿ. Äàë³ âæå ïîêðîêîâî 
âñòàíîâëþâàëè òà äîêóìåíòóâà-
ëè äîêàçè âèíóâàòîñò³ ñòð³ëêà òà 
éîãî, òàê áè ìîâèòè, ðîáîòîäàâ-
öÿ. ² ïðè÷åòí³ñòü áàòüêà äèòèíè 
äîâåëè, äîñë³äèâøè åëåêòðîííó 
ïåðåïèñêó, òåëåôîíí³ ðîçìîâè, 
ôàêòè ê³ëüêîõ çóñòð³÷åé ó Â³ííè-
ö³. Ïðîâåëè ÷èìàëî åêñïåðòèç, 
â òîìó ÷èñë³ ÄÍÊ, àáè ï³äêð³ïèòè 
äîêàçîâó áàçó íà ê³ëåðà.

Äàë³ ñïðàâà ï³øëà íà ðîçãëÿä 
ñóäó ³ îñü òåïåð ìàºìî âèðîê. 
Â íüîìó ä³çíàºìîñÿ äåòàë³ çëî-
÷èíó. Íàïðèêëàä, ùî Þð³é Ïëà-
õîòíþê øóêàâ â ³íòåðíåò³ ³íôîð-
ìàö³þ ïðî ð³çí³ ñïîñîáè âáèâñòâà, 
ïî÷èíàþ÷è â³ä îòðóºííÿ áë³äîþ 
ïîãàíêîþ ÷è ³íøèì äîñòóïíèìè 
ÿäàìè. ²ñòîð³ÿ éîãî áðàóçåðà ïî-
êàçàëà: ö³êàâèâñÿ, ÷è ìîæå âáèòè 
øîêåð, ÿê íàøêîäèòè ñ³ð÷àíîþ 
êèñëîòîþ, ÿê âèãîòîâèòè êîêòåéëü 
Ìîëîòîâà òà… ÿê çàìîëèòè ãð³õ 
âáèâñòâà.

²ç ç³áðàíî¿ ³íôîðìàö³¿ ÷îëîâ³ê 
çðîáèâ âèñíîâîê: ò³ ñïîñîáè âáèâ-
ñòâà, ùî â³í ìîí³òîðèòü, íå íàä³é-
í³. Äàë³ øóêàâ, äå êóïèòè ï³ñòîëåò 
³ ãëóøíèê, òà ñïèñóâàâñÿ ç ëþäü-
ìè, ÿê³ äàâàëè îãîëîøåííÿ ïðî 
ïîøóê ðîáîòè. Òàê çàéøîâ ²ãîðÿ 
Äþì³íà 99 ðîêó íàðîäæåííÿ, ùî 
ïîãîäèâñÿ ïðè¿õàòè äî Â³ííèö³ ³ 
áóâ «ãîòîâèé âèêîíàòè áóäü-ÿêó 
ðîáîòó».

ВИГАДАЛИ ІСТОРІЮ 
ЗАЛЯКУВАННЯ

Þð³é Ïëàõîòíþê íà ñóä³ ñòâåð-
äæóâàâ, ùî íå ïëàíóâàâ óáèâñòâî. 
Ìîâëÿâ, øóêàâ ³íôîðìàö³þ ïðî 
ñïîñîáè âáèòè ò³ëüêè äëÿ òîãî, 
àáè ïîêàçàòè ¿¿ äðóæèí³ é òèì ñà-
ìèì íàëÿêàòè, ùîá âèïðàâèëàñÿ…

Äþì³í æå, õî÷ ³ çðîáèâ ç³çíà-
ííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà, 
ó ñóä³ çì³íèâ ïîêàçè. Îïèíèâøèñü 
íà ëàâ³ ï³äñóäíèõ, ê³ëåð ïåðåòâî-
ðèâñÿ íà ëþäèíó, ÿêà õîò³ëà òåæ 
ò³ëüêè ïîëÿêàòè. Ìîâëÿâ, ñë³ä-

ÊÐÈÌ²ÍÀË

Батьки убитої разом і її сестра 
окремо додали до справи свої 
цивільні позови про відшкоду-
вання моральної та матеріальної 
шкоди. Свої страждання через 
втрату рідної людини вони оці-
нили у мільйон гривень (однакова 
сума в обох позовах).
Часто судді під час винесення ви-
року призначають значно менше 

відшкодування від заявленого 
людьми. В п’ять, а то і в десять ра-
зів зменшують компенсацію. Але 
не в тому випадку, коли йдеться 
про холоднокровне вбивство.
Тож у цій резонансній справі суд 
повністю задовольнив вимоги 
потерпілих. Кожний засуджений 
має сплатити по 500 тисяч гривень 
батькам і сестрі. Ще у кілька десятків 

тисяч для кожного виллються від-
шкодування витрат на експертизи 
(державі), на поховання Віталіни та 
на правову допомогу (потерпілим).
Вирок суду першої інстанції на-
бирає чинності після рішення 
апеляційного суду (або ж може 
бути ним змінений чи скасова-
ний). Доти підсудні залишаються 
у слідчому ізоляторі.

Мають заплатити по мільйону з лишком

ïîñòð³ë³â. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîòåðï³ëà 
âïàëà íà çåìëþ, â³í çä³éñíèâ äâà 
êîíòðîëüíèõ ïîñòð³ëè».

ПЕРША СПРОБА НЕ ВДАЛАСЯ
Äëÿ âèêîíàííÿ çëî÷èíó, ÷è-

òàºìî äàë³ ó âèðîêó, Ïëàõîòíþê 
ïðèäáàâ ï³ñòîëåò, ãëóøíèê, íàáî¿. 
Äîìîâèëèñÿ, ùî Äþì³í ïðè¿äå 
äî Â³ííèö³. Â³í òóò áóâ íå ðàç, 
æèâ ó ãîòåë³, ñë³äóâàâ çà æåðòâîþ, 
âèâ÷àâ ¿¿ ìàðøðóòè ðóõó. Äîðîãó 
äî íàøîãî ì³ñòà, ïðîæèâàííÿ òóò 
òà ³íø³ âèòðàòè çàìîâíèê éîìó 
îïëà÷óâàâ. À çà ñàì çëî÷èí ê³-
ëåð ìàâ îòðèìàòè òèñÿ÷ó äîëàð³â 
ÑØÀ.

Ì³æ ³íøèì ó Äþì³íà áóëî äâ³ 
ñïðîáè âèêîíàòè çàìîâëåííÿ. 
Ïåðøó ñïëàíóâàëè ÿê í³÷íèé 
íàïàä óäîìà, àëå ïðîíèêíåí-
íÿ íå âäàëîñÿ. Â³òàë³íà æèëà ç 
áàòüêàìè â ïðèâàòíîìó áóäèíêó, 
çëî÷èíöÿ ïî÷óëè, â³í ïîáîÿâñÿ 
áóòè âèêðèòèì ³ â³äñòóïèâ. Òîä³ 
âèêëèêàëè ïîë³ö³þ. Àëå õòî æ 
çíàâ, ùî ó â³êíî ë³ç íå êðàä³é, 
à âáèâöÿ?

Äðóãà ñïðîáà ³ îñòàííÿ ìàëà 
áóòè ç ³íñöåí³çàö³ºþ ïîãðàáóâàí-
íÿ. Ï³ñëÿ ïîñòð³ë³â Äþì³í çàáðàâ 
ñóìêó æåðòâè. ¯¿ â³í âèêèíóâ, ÿê 
³ ï³ñòîëåò ç ãëóøíèêîì.

Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ çëî÷èíó íà-

éìàíåöü ïî¿õàâ ç Â³ííèö³, çà ê³ëü-
êà ä³á éîãî çíàéøëè ³ çàòðèìàëè 
â Êîñòÿíòèí³âö³ Äîíåöüêî¿ îáëàñ-
ò³, çâ³äòè ÷îëîâ³ê íàìàãàâñÿ âè-
¿õàòè íà íåï³äêîíòðîëüíó Óêðà¿í³ 
òåðèòîð³þ. ßêáè âè¿õàâ — çàëè-
øèâñÿ á íåïîêàðàíèì.

Ïëàõîòíþê æå í³êóäè íå ò³-
êàâ — â³í ìàâ íàì³ð âðåøò³ çà-
áðàòè ñîá³ äî÷êó, òàêèé áóâ éîãî 
ìîòèâ íàéìàòè óáèâöþ. Íàòîì³ñòü 
äî íüîãî ïðèéøëè ïðàâîîõîðîíö³ 
ç îáøóêîì, ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèëó÷èëè 
òåõí³êó ç âèùå íàçâàíèìè ìåéë-
ïåðåïèñêàìè, ³ñòîð³ÿìè ïîøóê³â, 
³íòåðíåò-ïîâ³äîìëåííÿìè òîùî.

«Ñóä ââàæàº äîâåäåíèì òîé 
ôàêò, ùî îáâèíóâà÷åí³ ä³ÿëè 
óçãîäæåíî ì³æ ñîáîþ, çã³äíî ïî-
ïåðåäí³õ äîìîâëåíîñòåé òà ðîç-
ðîáëåíîãî Ïëàõîòíþêîì ïëàíó, 
ïðî ùî ñâ³ä÷àòü âèùåíàâåäåí³ òà 
ïðîàíàë³çîâàí³ äîêàçè, â³äïîâ³äíî 
äî ÿêèõ ñàìå â³í ï³äøóêóâàâ âè-
êîíàâöÿ, çáðîþ, ì³ñöå òà ñïîñ³á 
â÷èíåííÿ âáèâñòâà, ïîâ³äîìèâ âè-
êîíàâöþ äàí³ æåðòâè òà çðó÷íèé 
÷àñ äëÿ âáèâñòâà, à òàêîæ îïëà-
÷óâàâ âñ³ âèòðàòè âèêîíàâöÿ òà 
ãîíîðàð çà âáèâñòâî», — íàïèñà-
íî ó ð³øåíí³ êîëåã³¿ Â³ííèöüêîãî 
ì³ñüêîãî ñóäó.

Äîâ³÷íå îáîì: òàêèé âèðîê âè-
íåñëè 9 ãðóäíÿ â ö³é ñïðàâ³.

ЯК ПОКАРАЛИ ЗАМОВНИКА І 
КІЛЕРА, ЩО ВБИЛИ ВІТАЛІНУ
Злочин і кара  Розстріляли жінку, яка 
вранці йшла на роботу, на Привокзальній 
у серпні 2018-го. Кілер випустив у людину 
чотири кулі та зник. Розкриття цього 
злочину приголомшило не менше: 
колишній чоловік найняв людину 
за тисячу доларів, щоб «прибрати» матір 
своєї дитини. Нещодавно у Вінницькому 
міському суді винесли вирок і замовнику, 
і найманому вбивці

Ó âáèâö³ áóëî äâ³ 
ñïðîáè âèêîíàòè 
çàìîâëåííÿ. Ïåðøó 
ñïëàíóâàëè ÿê í³÷íèé 
íàïàä óäîìà, àëå 
ïðîíèêíåííÿ íå âäàëîñÿ

Віталіна з маленькою дочкою. Це фото поширювали в мережі 
після вбивства й просили допомогти знайти свідків і злочинців
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Ó ÊÏ «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» ïðî 
ñèòóàö³þ çíàþòü. Äèðåêòîðêà 
ï³äïðèºìñòâà Êàòåðèíà Áàá³-
íà êàæå, ùî ïðè÷èíà ìàñîâîãî 
ñïèñàííÿ íå íîâà — ñïèñàííÿ 
ïëàòè çà ïðî¿çä â³äáóâàºòüñÿ ³ç 
çàòðèìêîþ. Ïðî öþ ïðîáëåìó ìè 
âæå ïèñàëè ðàí³øå.

— Í³÷îãî íå ñòàëîñÿ, ïðîñòî 
áàíê ïðîâîäèâ ïåâí³ ðîáîòè, ÷å-
ðåç ùî ê³ëüêà äí³â ãðîø³ ç êàðòîê 
ïàñàæèð³â íå ñïèñóâàëèñÿ. Ñïè-
ñàííÿ ïðîõîäèëî âïðîäîâæ ñóáîòè 
òà íåä³ë³. Öå ò³ ãðîø³, ÿê³ ó ïàñà-
æèð³â íå ñïèñàëèñÿ çà ïîïåðåäí³ 
ïî¿çäêè, ¿õíÿ çàáîðãîâàí³ñòü, àëå 
òî÷íî íå ÿê³ñü äîäàòêîâ³ êîøòè, — 
ïîÿñíþº äèðåêòîðêà «Â³ííèöÿ-
êàðòñåðâ³ñó» Êàòåðèíà Áàá³íà.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ç àíàëîã³÷íîþ 
ïðîáëåìîþ ñòèêàþòüñÿ â óñ³õ 
óêðà¿íñüêèõ ì³ñòàõ, ó ÿêèõ âïðî-
âàäæåíèé å-êâèòîê òà áàíê³âñüê³ 
òåõíîëîã³¿ ó òðàíñïîðò³. Ïëàòåæ³ 
çà ïðî¿çä ì³çåðí³ íà òë³ ³íøèõ áàí-
ê³âñüêèõ îïåðàö³é, ¿õ äóæå âåëèêà 
ê³ëüê³ñòü, òîìó ¿õ íå âñòèãàþòü îá-

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

Âïðîäîâæ îñòàí-
í³õ ñóáîòè òà íåä³ë³ 
ì³ñòÿíè ô³êñóâàëè 

ìàñîâå ñïèñàííÿ êîøò³â ç³ ñâî¿õ 
áàíê³âñüêèõ êàðòîê. Äî ïðèêëàäó, 
íà òåëåãðàì-êàíàë³ ï³äòðèìêè «Â³-
ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» ìîæíà ïðî÷èòà-
òè äåñÿòêè ïîâ³äîìëåíü â³ííè÷àí 
ïðî ñïèñàííÿ ãðîøåé. Ê³ëüê³ñòü 
ñïèñàíü ó äåÿêèõ ñÿãàº äåñÿòêà. 
«×îìó ñüîãîäí³ ö³ëèé äåíü ç ìîº¿ 
êàðòêè ñïèñóþòü êîøòè? ß âçàãàë³ 

í³êóäè íå ¿çäèâ ñüîãîäí³», — îáó-
ðþºòüñÿ Ñåðã³é.

Ó ôåéñáóê-ñï³ëüíîò³ «Â³ííèöü-
êà ìàòóñÿ» òàêîæ îáãîâîðþþòü öå 
ïèòàííÿ: «25.12. äâà ðàçè ïðî¿õà-
ëà ó òðîëåéáóñ³, îïëàòó ïðîâåëà 
êàðòêîþ, ï³ñëÿ òîãî âæå 3 ðàçè 
ç ìîº¿ êàðòè áóëî çíÿòî êîøòè 
çà ïðî¿çä, îñòàíí³é 26.12., õî÷à 
òðàíñïîðòîì á³ëüøå íå êîðèñòó-
âàëàñÿ», — ïèøå Ëþáîâ Ìîâ÷àí.

«Òàê ñàìî â÷îðà ³ ïîçàâ÷îðà 
ïîçí³ìàëè ïî 6 ðàç³â! Õî÷ áóëà 
ëèøå îäíà ïî¿çäêà íà äåíü! Öå 
ïðîñòî æàõ ÿêèéñü», — òàì ñàìî 
äîäàº Äìèòðî Ñàâ÷åíêî.

ЧОМУ З БАНКІВСЬКИХ КАРТОК 
МАСОВО СПИСУЮТЬ КОШТИ
Знову актуально  У минулі вихідні 
чимало вінничан стикнулися з ситуацією, 
коли з їхніх банківських карток почали 
списуватися кошти за проїзд. Подекуди 
кількість списань доходила до десяти. Що 
сталося?

РЕКЛАМА

504534

ðîáëÿòè îäðàçó. ×åðåç öå âèíèêàº 
÷åðãà ç òðàíçàêö³é. Âîíà ìîæå òðè-
âàòè íå îäèí äåíü. À êîëè äî íå¿ 
äîõîäèòü ñïðàâà, ïî÷èíàºòüñÿ ñïè-
ñóâàííÿ çà âñ³ íåîïëà÷åí³ ïî¿çäêè.

Ïàñàæèðè ìîæóòü íå ïîì³òèòè, 
ùî âïðîäîâæ îñòàíí³õ äí³â ¿ì 
íå ïðèõîäèëî ñïîâ³ùåííÿ ïðî 
ñïèñàííÿ êîøò³â çà ïðî¿çä. Òîìó 
êîëè ï³çí³øå, âïðîäîâæ äíÿ àáî 
äâîõ, ¿ì íàäõîäèòü áëèçüêî äå-
ñÿòêà òàêèõ ñïîâ³ùåíü, äëÿ íèõ 

öå ñòàº íåïðèºìíèì ñþðïðèçîì. 
Êàòåðèíà Áàá³íà êàæå, ùî íàä 
ðîçâ’ÿçàííÿì ïðîáëåìè ïðàöþ-
þòü, ïðîòå êîëè áóäóòü ïîçèòèâí³ 
ðåçóëüòàòè, êàçàòè íå áåðåòüñÿ.

Ïåðåãëÿíóòè óñ³ ñâî¿ ïî¿çä-
êè òà ñïèñàííÿ ïëàòè çà íèõ 
ìîæíà â ìîá³ëüíîìó çàñòîñóíêó 
«Å-êâèòîê Â³ííèöÿ». Òàêîæ öå 
ìîæíà çðîáèòè, çâåðíóâøèñü 
äî îô³ñó ÊÏ «Â³ííèöÿêàðòñåð-
â³ñ», ùî íà Ñîáîðí³é, 36.

ÍÎÂÈÍÈ

Проблема раптового списання коштів з банківських 
карток не нова. У КП «Вінницякартсервіс» запевняють, що 
гроші списують лише за попередні неоплачені поїздки
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ïðîäîâæåííÿ. Íèí³ âîíà òàì íà-
â÷àºòüñÿ. Ïîãëèáëþº âèâ÷åííÿ 
êèòàéñüêî¿. Çàíÿòòÿ â³äáóâàþòü-
ñÿ îíëàéí. Äî ðå÷³, ç ïîíåä³ëêà, 
27 ãðóäíÿ, ó ïàí³ Îëüãè ïî÷àëàñÿ 
÷åðãîâà íàâ÷àëüíà ñåñ³ÿ â óí³-
âåðñèòåò³. Ïîáàæàéìî ¿é óñï³õ³â 
ó íåïðîñò³é ñïðàâ³!

Ìîâà íàñò³ëüêè ¿¿ çàö³êàâèëà, 
ùî âèð³øèëà íàâ÷àòè íå ò³ëüêè 
ñèíà, à é ³íøèõ ä³òåé. Ñïåö³àëü-
í³ñòü ïñèõîëîãà äàº ìîæëèâ³ñòü 
ïðîôåñ³éíî âèêëàäàòè êèòàéñüêó 
ìîâó, âðàõîâóþ÷è ïñèõîëîã³÷í³ òà 
â³êîâ³ îñîáëèâîñò³ ó÷í³â.

Çàäóìàëà îðãàí³çóâàòè êóðñè. 
Àëå îäðàçó ïîñòàëî ïèòàííÿ: «×è 
çíàéäóòüñÿ ó ì³ñò³ îõî÷³ îïàíî-
âóâàòè ñêëàäí³ ³ºðîãë³ôè?» Êîìó 
ïîòð³áíà ó Æìåðèíö³ êèòàéñüêà?

Ïîðàäèâøèñü ç Þë³ºþ Êîãóò, 
äèðåêòîðîì øêîëè-ã³ìíàç³¿ ¹ 5, 

äå ñïåö³àë³çóþòüñÿ íà ³íîçåìíèõ 
ìîâàõ, âèð³øèëè çàïî÷àòêóâàòè 
ãóðòêîâó ðîáîòó ç âèâ÷åííÿ êèòàé-
ñüêî¿. Íà ïåðøå çàíÿòòÿ ç³áðàëîñÿ 
ïðèáëèçíî 40 ó÷í³â. Íèí³ ó ïàí³ 
Îëüãè ê³ëüêà ãðóï: ìîëîäø³ êëàñè, 
ñåðåäí³ ³ ñòàðø³. Â³äïîâ³äíî äëÿ 
êîæíî¿ ïèøå íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè.

— Âèâ÷àòè ³ºðîãë³ôè — öå 
íå íàø³ ë³òåðè, òóò âñå ñêëàäí³-
øå, — ãîâîðèòü Îëüãà Ëåùåíêî. — 
Òàê ñàìî ³íøèì º àç³éñüêå ìèñëåí-
íÿ, êóëüòóðà, ïîáóò. Âîíè íàâ³òü 
êîëüîðè ñïðèéìàþòü íå òàê, ÿê 
ìè. Íàïðèêëàä, á³ëèé êîë³ð ó íèõ 
àñîö³þºòüñÿ íå ç òàêèìè ñèìâî-
ëàìè, ÿê ó íàñ, — ÷îãîñü ñâ³òëîãî, 
÷èñòîãî… Íàâïàêè. Ó êèòàéö³â öå 
êîë³ð ñìóòêó, æóðáè, òðàóðó.

Çàïèòóþ ïàí³ Îëüãó, äëÿ ÷îãî 
æìåðèíñüêèì ó÷íÿì êèòàéñüêà? 
Êàæå, º ä³òè, ÿê³ âèâ÷àþòü ö³-

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091

Ìàëèé Ìàðê 
Ëåùåíêî ç³ Æìå-
ðèíêè õîò³â êîí-
ñòðóêòîð. ßê âñ³ì 

ä³òÿì éîãî â³êó, çàáàæàëîñÿ âñå ³ 
îäðàçó. Ìàìà ñêàçàëà ñèíîâ³, ùî 
ó íàñ òàê³ ³ãðàøêè äîðîã³. Õëîï-
÷èê çàïèòàâ, à äå äåøåâø³? Ïî÷óâ 
ó â³äïîâ³äü, ùî â Êèòà¿.

— Ìàìî, ïî¿õàëè â Êèòàé! — 
ïîïðîñèâ ìàëèé.

— Àëå æ ìè íå çíàºìî ìîâè, ÿê 
áóäåìî òàì ç ëþäüìè ãîâîðèòè? 
Íàñ í³õòî íå çðîçóì³º, — ïî÷óâ 
â³ä ìàìè.

— Äàâàé â÷èòè! — íàïîëÿãàâ 
íà ñâîºìó ñèí.

Ïàí³ Îëüãà ïîîá³öÿëà, ùî òàê 
âîíî ³ áóäå. Ñïîä³âàëàñÿ, ùî äè-
òèíà çàáóäå ïðî âñå öå, íà òîìó ³ 
çàê³í÷èòüñÿ ³ñòîð³ÿ. Íå òàê ñòà-
ëîñÿ, ÿê ìàì³ ãàäàëîñÿ.

Íàñòóïíîãî äíÿ, ïðîêèíóâ-
øèñü âðàíö³, Ìàðê íàãàäàâ ìàì³ 
ïðî êèòàéñüêó ìîâó. Ïðîäîâæó-
âàâ öå ðîáèòè ³ íàäàë³. Æ³íêà 
ñòàëà øóêàòè òîãî, õòî ì³ã áè 
íàâ÷àòè äèòèíó. Âèêëàäà÷êó 
çíàéøëè ó Â³ííèö³. Äàë³ ïîä³¿ 
â³äáóâàëèñÿ ùå ö³êàâ³øå.

«ЛЮДИ ДУМАЮТЬ, ЩО МИ 
ЖАРТУЄМО»

Îëüãà Ëåùåíêî çà ôàõîì ïñè-
õîëîã. Ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì ³ ñèíîì 
ïðîæèâàþòü ó Æìåðèíö³, ÷îëî-
â³ê, ²âàí, áóä³âåëüíèê, ñèí ó÷åíü 
øêîëè. ²ñòîð³ÿ ç êîíñòðóêòîðîì 
äëÿ Ìàðêà â³äáóâàëàñÿ ïðèáëèç-
íî ï’ÿòü ðîê³â òîìó. Çà öåé ÷àñ 
ñ³ì’ÿ ñïðàâä³ âèâ÷èëà êèòàéñüêó 
³ ìîæå ñï³ëêóâàòèñÿ íåþ íà ïî-
áóòîâîìó ð³âí³.

— Íà çàíÿòòÿ ó Â³ííèöþ âî-
çèëè ñèíà ïî ÷åðç³, — ðîçïîâ³äàº 
Îëüãà Ëåùåíêî. — Ðîáèëè öå àáî 
ÿ, àáî ÷îëîâ³ê, êîìó âäàâàëîñÿ 
âèêðî¿òè ÷àñ. Ìè æ áóëè ïðè-
ñóòí³, êîëè ç Ìàðêîì ïðàöþâàëà 
â÷èòåëüêà. Ìèìîâîë³ ñàì³ ïîòðîõó 
ä³çíàâàëèñÿ äåùî ïðî êèòàéñüêó. 
Ñèí âèÿâëÿâ âåëèêå áàæàííÿ â÷è-

òèñÿ, òîìó çàíÿòòÿ ïðîäîâæóâàëè 
âäîìà. Óâå÷åð³ çáèðàëèñÿ ðàçîì, 
ÿ ðîçïèñóâàëà íà àðêóøàõ ³ºðî-
ãë³ôè ³ âñ³ äðóæíî â÷èëèñÿ. Îäèí 
³ºðîãë³ô ïåðåâàæíî íàçèâàº îäèí 
ïðåäìåò. Õî÷à áóâàº ³íàêøå.

Ó êèòàéñüê³é áàãàòî çíà÷èòü 
³íòîíàö³ÿ. Âîíà çì³íþº çíà÷åí-
íÿ ñëîâà. Íàñïðàâä³ ñì³øíèé 
ìàëî âèãëÿä, ÿê «ùåáåòàëè» 
ïî-êèòàéñüêè. Êð³ì òîãî, ùå é 
ô³ëüìè äèâèëèñÿ êèòàéñüêîþ.

Äðóæíî ñ³ì’ºþ â÷èëè ìîâó 
ïðîòÿãîì ðîêó. Â³äáóâàëîñÿ öå 
ìàéæå ùîäåííî. Ïåðåâ³ðèòè çíà-
ííÿ âèð³øèëè â ²íñòèòóò³ Êîí-
ôóö³ÿ. Îáðàëè äëÿ öüîãî Îäåñó. 
Ó Â³ííèö³ íà òîé ÷àñ íå áóëî òà-
êî¿ óñòàíîâè, ¿¿ â³äêðèëè ò³ëüêè 
âîñåíè íèí³øíüîãî ðîêó.

Â Îäåñ³, êîëè ñêëàäàëè ³ñïèò 
íà çíàííÿ ìîâè, Ìàðê âèÿâèâñÿ 
íàéìîëîäøèì ç òèõ, õòî ìàâ íà-
ì³ð îòðèìàòè ñåðòèô³êàò.

Òàòî, ìàìà ³ ñèí ï³äòâåðäèëè 
ñâî¿ çíàííÿ ç âèâ÷åííÿ ìîâè.

Äî ðå÷³, ³ñïèòè ïëàòí³. Çà äî-
ðîãó äî Îäåñè òåæ ïëàòèëè ç³ 
ñâîº¿ êèøåí³.

— Äëÿ íàñ âèâ÷åííÿ ³íîçåìíî¿ 
ìîâè íàãàäóâàëî â³äïî÷èíîê, — 
ãîâîðèòü ïàí³ Îëüãà. — Õ³áà 
íà â³äïî÷èíîê ìè øêîäóºìî äëÿ 
ñåáå ãðîøåé?..

À ïîò³ì âîíè ïîëåò³ëè â Êèòàé.

ДВА ТИЖНІ У ПІДНЕБЕСНІЙ
Ñåðòèô³êàò íà çíàííÿ êè-

òàéñüêî¿ äàâ ìîæëèâ³ñòü Ìàð-
êó âçÿòè ó÷àñòü ó äâîòèæíåâèõ 
ìîâíèõ êóðñàõ ïðè Õàðá³íñüêîìó 
³íæåíåðíî-òåõí³÷íîìó óí³âåðñè-
òåò³. Â³äïóñòèòè â äàëåêó äîðîãó 
îäíîãî, íà òîé ÷àñ 12-ð³÷íîãî 
ñèíà, áàòüêè, çâè÷àéíî, íå ìî-
ãëè. Ìàòè ñóïðîâîäæóâàëà ñèíà. 
Çàãàëîì ç Óêðà¿íè ó ãðóï³ áóëî 
14 ä³òåé. Ïðîæèâàííÿ, íàâ÷àííÿ 
é åêñêóðñ³¿ îïëàòèëà ïðèéìàþ-
÷à ñòîðîíà. Ïåðåë³ò â³äáóâàâñÿ 
çà âëàñí³ êîøòè ó÷àñíèê³â êóðñ³â.

Âðàæåííÿ â³ä ïî¿çäêè ó ìàìè ³ 
ñèíà íàäçâè÷àéíî ïðèºìí³. Äëÿ 
ïàí³ Îëüãè â³äâ³äàííÿ Õàðá³í-
ñüêîãî óí³âåðñèòåòó ìàº ñâîº 

ËÀÉÔ

— Китайська мова складна, але 
пані Ольга вміє зацікавити учнів і 
вони з бажанням заглиблюються 
у її вивчення, — розповіла дирек-
тор Жмеринської школи-гімназії 
№ 5 Юлія Когут. — Також діти до-
лучаються до заходів, які органі-
зовують у школі з метою глибшого 
пізнання історії, культури, інших 
знань про далеку країну.
Директор уточнила, що нині у їхній 
школі вивчають чотири іноземні 
мови: англійську, німецьку, поль-
ську і китайську. Надалі у їх опа-
нуванні сприятиме лінгафонний 
кабінет. Його придбали для школи 

за кошти територіальної громади. 
Вартість обладнання 300 тисяч 
гривень. Колектив заслужив на та-
кий подарунок — п’ята школа здо-
була першість серед навчальних 
закладів громади за результатами 
складання ЗНО.
За словами директорки, школа 
багато років співпрацює з амери-
канським Корпусом Миру. Його 
волонтери допомагають дітям ви-
вчати англійську. Тепер, завдяки 
старанням Ольги Лещенко, Інститут 
Конфуція надав можливість про-
водити заняття з китайської своєму 
волонтеру, носію мови. Відбува-

ються вони в онлайн-форматі.
Мати однієї з учениць не приховує 
задоволення, що її маленька до-
нечка з радістю йде на заняття з 
китайської. Про це вона залишила 
письмовий відгук на Фейсбук-сто-
рінці навчального закладу. «Со-
фійка щоразу повертається до-
дому у гарному, піднесеному на-
строї, — пише пані Вікторія. — Мало 
того, вже вдома вона продовжує 
говорити китайські слова, та ще 
й намагається передати здобуті 
на уроці знання усій нашій сім’ї. 
Щиро дякуємо за таку роботу Ользі 
Вікторівні Лещенко».

У школі вивчають чотири іноземні мови

ëåñïðÿìîâàíî, áî ìàþòü íàì³ð 
íàäàë³ â÷èòèñÿ íà ïåðåêëàäà÷à. 
²íø³ ïëàíóþòü ïîáóâàòè â Ï³äíå-
áåñí³é, ìîæëèâî, ç ïåðñïåêòèâîþ 
çíàéòè òàì ðîáîòó. Äåõòî â÷èòü 
äëÿ ðîçøèðåííÿ ñâîãî ñâ³òîãëÿäó. 

ЛИСТА СВЯТОМУ МИКОЛАЮ 
ПИСАЛИ ІЄРОГЛІФАМИ

Íàéá³ëüø ñêëàäíî ïðè âè-
â÷åíí³ êèòàéñüêî¿ ïèñàòè òåêñò. 
Íåçâàæàþ÷è íà öå, îõî÷èì âäà-
ºòüñÿ îïàíóâàòè òàêå âì³ííÿ. Ç 
äîïîìîãîþ â÷èòåëüêè, çâè÷àé-
íî. Íàïåðåäîäí³ ñâÿòà Ìèêîëàÿ 
ïàí³ Îëüãà ïîêàçàëà ó Ôåéñáóö³, 
ÿê ¿¿ ó÷í³ ç íàéìîëîäøî¿ ãðóïè 
ïèøóòü ëèñòè ñâÿòîìó äîáðîä³é-
íèêó. Íà ôîòîãðàô³ÿõ âèäíî, ÿê 
ñòàðàííî ä³òè âèâîäÿòü ³ºðîãë³ôè. 
Ñàìå òàê, êèòàéñüêîþ ìîâîþ, 
áóäå ÷èòàòè Ñâÿòèé Ìèêîëàé 
ëèñòè â³ä ó÷í³â Îëüãè Ëåùåíêî.

Ó ï’ÿò³é æìåðèíñüê³é øêîë³ 
ùîðîêó îðãàí³çîâóþòü ï³çíà-
âàëüí³ êîíôåðåíö³¿ íà çíàííÿ 
êèòàéñüêî¿ êóëüòóðè, êîíêóðñè 
êàë³ãðàô³¿ ç íàïèñàííÿ ³ºðîãë³-
ô³â, ³íø³ çàõîäè. Ïàí³ Ëåùåí-
êî çàëó÷àº ñâî¿õ ó÷í³â äî ó÷àñò³ 
ó ð³çíîìàí³òíèõ êîíêóðñàõ, ùî 
¿õ ïðîâîäèòü ïîñîëüñòâî ÊÍÐ 
â Óêðà¿í³, ²íñòèòóò Êîíôóö³ÿ, äâ³ 
Óêðà¿íñüê³ àñîö³àö³¿ — âèêëàäà÷³â 
êèòàéñüêî¿ ìîâè òà êèòàºçíàâö³â.

Â îäíîìó ç òàêèõ êîíêóðñ³â â³ä-
çíà÷èëèñÿ ¿¿ ó÷í³ Ìàð³ÿ Âàðîâåé 
òà Ìàðê Ëåùåíêî. Íà âñåóêðà¿í-
ñüêîìó êîíêóðñ³ ó÷í³âñüêèõ òâî-
ð³â «Êèòàé ìî¿ìè î÷èìà» âîíè 
âèáîðîëè òðåòº ì³ñöå. Ïîñòóïè-
ëèñÿ äîñòîéíèì ñóïåðíèêàì — 
ó÷íÿì Êè¿âñüêî¿ ã³ìíàç³¿ ñõ³äíèõ 
ìîâ. Çàãàëîì ó êîíêóðñ³ áðàëè 
ó÷àñòü ìàéæå 200 ó÷àñíèê³â.

Ó ùå îäíîìó êîíêóðñ³ «Ì³ñò 
êèòàéñüêî¿ ìîâè» ô³íàë³ñòàìè 
ñòàëè Ìàð³ÿ Âàðîâåé, Ìàðãàðè-
òà Ñàë³ºâà òà Äàð’ÿ Øòèôîðóê.

Ìàðê Ëåùåíêî ìð³º ùå ðàç 
ïîáóâàòè â Êèòà¿. Àëå ò³ëüêè ç 
åêñêóðñ³éíîþ ìåòîþ. Îïàíîâó-
âàòè ìîâó íà ïðîôåñ³éíîìó ð³âí³ 
õëîïåöü íå õî÷å.  Ï³ñëÿ øêîëè 
áóäå çäîáóâàòè ³íøó ñïåö³àëü-
í³ñòü. Çíàéøîâ çàõîïëåííÿ, ÿêå 
éîìó á³ëüøå äî äóø³.

Äî ðå÷³, êóïèëà ìàìà ñèíó 
êîíñòðóêòîð, êîëè áóëè ó Êè-
òà¿? Ïðèãàäóºòå, ñàìå öÿ ãðà äàëà 
ïîøòîâõ ñ³ì’¿ Ëåùåíê³â äî âè-
â÷åííÿ ìîâè. Îëüãà òàê â³äïîâ³ëà 
íà öå ïèòàííÿ: «Ç Êèòàþ âåçëè 
âàë³çó ç êíèãàìè òà ï³äðó÷íèêàìè 
êèòàéñüêîþ ìîâîþ. Ðàä³þ, ùî ç 
ìàëåíüêî¿ äèòÿ÷î¿ ìð³¿ òà âåëèêî¿ 
íàïîëåãëèâîñò³ ìîãî ñèíà óòâî-
ðèëàñÿ âåëèêà ñïðàâà, ÿêà ïðè-
íîñèòü êîðèñòü íå ò³ëüêè éîìó, 
à é ³íøèì ëþäÿì».

«МАМО, ПОЇХАЛИ В КИТАЙ!..» 
ЯК СІМ’Я ВИВЧИЛА КИТАЙСЬКУ
Новорічні бажання  Майже казкова 
історія про те, як хлопчик зі Жмеринки 
Марк Лещенко захотів навчитися 
китайської мови і що з того вийшло. 
Разом з ним мову вивчили батьки, а тепер 
це роблять учні у його школі-гімназії 
№ 5. Хлопчик побував у далекій країні і 
його розуміли китайці, коли спілкувався 
з ними. Чому саме китайська зацікавила 
дитину і чим запам’яталася поїздка 
в далеку країну?..

— Äëÿ íàñ âèâ÷åííÿ 
³íîçåìíî¿ ìîâè 
íàãàäóâàëî â³äïî÷èíîê, 
— ãîâîðèòü ïàí³ Îëüãà. 
— Õ³áà íà â³äïî÷èíîê 
ìè øêîäóºìî ãðîøåé?..

Листи святому Миколаю наймолодші учні Ольги Лещенко 
писали ієрогліфами. Чи зуміє їх прочитати добрий чарівник?
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Насправді варіантів роботи в де-
креті є багато. Крім тих, що ми 
згадали, ще можуть бути, до при-
кладу, «домашні» колцентри, 
модерація сайтів або груп у со-
ціальних мережах, створення 

сайтів або тестування додатків, 
робота у клінінгових компаніях 
(часто пропонують непостійну 
кількагодинну зайнятість).
Іноді, щоб знайти підробіток, дово-
диться надсилати сотні резюме чи 

чути десятки відмов від потенцій-
них клієнтів, головне — не опускати 
рук. А щоб не потрапити на гачок 
аферистів, краще обирати пере-
вірені платформи чи радитись зі 
знайомими, яким довіряєте.

Обирайте перевірені платформи

ДАРИНА ДІДИК,
RIA, (096)9209065

«Ïîòð³áíà ðîáî-
òà âäîìà äëÿ ìàìè 
â äåêðåò³! Ãîòîâà 
äî ðîáîòè, ò³ëüêè 

ùîá ïëàòèëè». «ß ìàìà â äåêðåò³, 
ö³êàâèòü ðåàëüíà ðîáîòà». «Ìàòóñ³, 
õòî çíàéøîâ ðîáîòó â äåêðåò³? Ïî-
ä³ë³òüñÿ ïîðàäàìè»… Òàê³ äîïèñè 
ðåãóëÿðíî ç’ÿâëÿþòüñÿ ó â³ííèöü-
êèõ ïàáë³êàõ òà ñïåö³àëüíèõ ãðóïàõ 
äëÿ ìàòóñü.

Æ³íêè ïèøóòü, ùî ïîòðåáóþòü 
ô³íàíñîâî¿ íåçàëåæíîñò³, âòîìè-
ëèñü â³ä ñèä³ííÿ íà îäíîìó ì³ñö³, 
â³ä÷óâàþòü áàæàííÿ ïîâåðíóòèñü 
äî êîëåêòèâó ÷è õî÷óòü ñïðîáó-
âàòè êàðäèíàëüíî çì³íèòè ñôåðó 
ä³ÿëüíîñò³. Îäí³ øóêàþòü ï³ä-
ðîá³òîê ó âå÷³ðí³ é í³÷í³ çì³íè, 
ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè â îô³ñ³ 
ó ÷³òêî âèçíà÷åí³ ãîäèíè, ³íø³ æ 
íàäàþòü ïåðåâàãó ôðèëàíñó, àáè 
ùîðàçó «ï³äãàíÿòè» ãðàô³ê ³ îáñÿã 
ðîáîòè ï³ä ñåáå.

Êð³ì òîãî, îáèðàþ÷è áàæàíèé 
íàïðÿìîê ï³äðîá³òêó íà ÷àñ äå-
êðåòó, æ³íêè â³äøòîâõóþòüñÿ â³ä 
áàãàòüîõ ³íøèõ ôàêòîð³â: îñâ³òè, 
ïîïåðåäíüîãî ì³ñöÿ ðîáîòè, íàâè-
÷îê, òàëàíò³â, íàÿâíîñò³ ÷àñó é ðå-
ñóðñ³â äëÿ äîäàòêîâîãî íàâ÷àííÿ…

Ìè ïåðåâ³ðèëè, ùî ñàìå ðå-
êîìåíäóþòü æ³íêè îäíà îäí³é òà 
ñêëàëè ÒÎÏ-5 âàð³àíò³â, ÿê³ ìî-
æóòü ïðèíåñòè äîäàòêîâèé äîõ³ä.

КОПІРАЙТИНГ, РЕРАЙТИНГ
Îäí³ºþ ³ç íàéïîïóëÿðí³øèõ 

ïðîïîçèö³é äëÿ æ³íîê ó äåêðåò³ 
º íàïèñàííÿ ñòàòåé. Çíàéòè òàêèé 
ï³äðîá³òîê ìîæíà ÿê íà ñïåö³àë³-
çîâàíèõ ñàéòàõ ç ïîøóêó ðîáîòè, 
òàê ³ íà á³ðæàõ ôð³ëàíñó.

Îïëàòà íàé÷àñò³øå ïîâ’ÿçàíà 
áåçïîñåðåäíüî ç îáñÿãîì âèêîíà-
íî¿ ðîáîòè, à óìîâíà çàðïëàòà çà-
ëåæèòü â³ä ê³ëüêîñò³ çíàê³â ó òåê-
ñò³. Íà ðåñóðñ³ work.ua, äî ïðè-
êëàäó, çà òàêó ðîáîòó ïðîïîíóþòü 
â³ä øåñòè äî 36 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Êð³ì òîãî, ³íîä³ ìîæíà ñàìèì 
îáèðàòè áàæàí³ òåìè é ïèñàòè 
ëèøå ïðî òå, ùî ö³êàâèòü ÷è 
â ÷îìó íåïîãàíî ðîçóì³ºòåñü.

Äîäàìî, ùî çà íàïèñàííÿ ñòà-

òåé ³íîçåìíîþ ìîâîþ ÷è ïåðåêëàä 
ìîæíà îòðèìàòè çíà÷íî á³ëüøå, 
í³æ çà ðîáîòó óêðà¿íñüêîþ.

Ñåðåä îñíîâíèõ âèìîã, ÿê³ ñòàâ-
ëÿòü ðîáîòîäàâö³, º ãðàìîòí³ñòü, 
÷³òêå âèêîíàííÿ ïîñòàâëåíèõ 
çàâäàíü, äîòðèìàííÿ äåäëàéí³â 
³ âì³ííÿ øóêàòè é àíàë³çóâàòè 
³íôîðìàö³þ.

РЕПЕТИТОРСТВО
Ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ äîñèòü ïîïó-

ëÿðíèì º îíëàéí-ðåïåòèòîðñòâî. 
Îñîáëèâèì ïîïèòîì öÿ ðîáîòà 
êîðèñòóºòüñÿ ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó 
é äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ øêî-
ëÿð³â ³ ñòóäåíò³â, à òàêîæ ó ïåð³îä 
ï³äãîòîâêè äî ÄÏÀ ³ ÇÍÎ. Òîìó, 
ÿêùî ìàºòå ïåäàãîã³÷íó îñâ³òó ÷è 
ñåðòèô³êàòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü 
ð³âåíü âàøèõ çíàíü, äîñòóï äî ³í-
òåðíåòó é ê³ëüêà ãîäèí â³ëüíîãî 
÷àñó — ìîæåòå ñïðîáóâàòè ñâî¿ 
ñèëè ó âèêëàäàíí³.

Çàóâàæèìî, ùî ÷àñòî îíëàéí-
ïëàòôîðì, ÿê³ øóêàþòü âèêëàäà-
÷³â, ïðîïîíóþòü ãíó÷êèé ãðàô³ê 
³ ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíî îáðàòè 
ê³ëüê³ñòü óðîê³â ³ ÷àñ ¿õíüîãî ïðî-
âåäåííÿ. À îïëàòà ìîæå áóòè ÿê 
ï³ñëÿ êîæíîãî ïðîâåäåíîãî çàíÿò-
òÿ, òàê ³ ê³ëüêà ðàç³â íà ì³ñÿöü. 
Óòî÷íèìî, ùî ÿê ³ ó ïîïåðåäíüî-
ìó âàð³àíò³, á³ëüøå ãðîøåé ìîæíà 
îòðèìàòè, ÿêùî äîáðå âîëîä³ºòå 
³íîçåìíîþ ìîâîþ.

ПОСЛУГИ КРАСИ
Öåé âàð³àíò ï³ä³éäå òèì ìàòó-

ñÿì, ÿê³ àáî âæå ïðîéøëè â³äïî-
â³äíå íàâ÷àííÿ, àáî ìàþòü çìîãó 
öå çðîáèòè â äåêðåò³. Òàê, âäîìà 
ìîæóòü ïðèéìàòè êë³ºíò³â ïåðó-
êàðêè, â³çàæèñòêè, ìàéñòðèí³ ìà-
í³êþðó, áðîâ³ñòêè é ëåøìåéêåðêè 
(íàðîùóâàííÿ â³é)… Âñ³ ö³ ïîñëóãè 
çàâæäè ìàþòü ïîïèò ³ çàðîáèòè 
íà íèõ ìîæíà íåïîãàí³ ãðîø³.

ПІДРОБІТОК: ВІД РЕПЕТИТОРСТВА 
ДО АВТОРСЬКОГО БЛОГУ
Можливості  Кожна жінка має право 
піти у декрет, починаючи з 30-го тижня 
вагітності. А після пологів — оформити 
декретну відпустку по догляду за дитиною 
до трьох років. Згідно з українським 
законодавством, новоспечена матуся 
також може розраховувати на декретні 
виплати. Та все частіше жінки 
намагаються знайти для себе підробіток

Íàéïîïóëÿðí³øèìè ïëàòôîð-
ìàìè äëÿ öüîãî º Instagram òà 
YouTube. Äîñòàòíüî ìàòè òåëå-
ôîí ç êàìåðîþ, ³íòåðíåò ³ òðîõè 
÷àñó äëÿ ðåãóëÿðíîãî é çì³ñòîâ-
íîãî ïîñòèíãó. À òåì äëÿ öüîãî 
ïîñòèíãó, ïîãîäüòåñü, âèñòà-
÷àº. Öå ìîæå áóòè ëàéô-áëîã, 
êóë³íàðíèé, õóäîæí³é, ñïîð-
òèâíèé — âñå, íà ùî âèñòà÷àº 
ôàíòàç³¿.

×îìó áëîãåðñòâî — öå ï³äðî-
á³òîê? Áî òåïåð ìîæíà ñïîê³éíî 
çàðîáëÿòè íà ÿê³ñíîìó êîíòåíò³. 
ßêùî âàøà ñòîð³íêà ñòàíå ïî-
ïóëÿðíîþ, ÿêùî äîïèñè êîìåí-
òóâàòèìóòü ³ ïîøèðþâàòèìóòü, 
òî çà ÿêèéñü ÷àñ ìîæíà ââîäèòè 
ðåêëàìó, äîìîâëÿòèñü ç ì³ñöåâè-
ìè êîìïàí³ÿìè ïðî ñï³âïðàöþ 
é îòðèìóâàòè ãðîø³.

ПРОДАЖІ
Êîëè ìè ãîâîðèìî ïðî ïðîäàæ³ 

â ³íòåðíåò³, òî áàãàòî õòî â³äðàçó 
äóìàº ïðî îíëàéí-ìàãàçèíè. Öå, 
çâè÷àéíî, òàêîæ ìîæå áóòè õîðî-

øèì âàð³àíòîì, àëå ìè çàðàç ïðî 
äåùî ³íøå.

Ñàìå ó äåêðåò³ æ³íêà ìîæå 
ñïðîáóâàòè ìîíåòèçóâàòè âëàñí³ 
òàëàíòè. Âè âèøèâàºòå, øèºòå, 
â’ÿæåòå, ñòâîðþºòå ïðèêðàñè, 
ñìà÷íî ãîòóºòå, äîáðå ôîòîãðà-
ôóºòå, ìàëþºòå ³ëþñòðàö³¿… àëå 
âñå öå ëèøå äëÿ ñåáå? ×îìó á 
íå ñïðîáóâàòè çàðîáèòè íà ñâî¿õ 
õîá³.

ßê ³ ó ïîïåðåäíüîìó âàð³àíò³, 
ìîæíà ñòâîðèòè ñòîð³íêó ó ñî-
öìåðåæàõ ³ ÷åðåç íå¿ çíàéîìèòè 
ëþäåé ç âàøèìè âèðîáàìè, ìîæíà 
çàëó÷àòè äî ðåêëàìè äðóç³â, ìîæíà 
âèñòàâëÿòè ñâî¿ òîâàðè ó ñïåö³àëü-
íèõ ãðóïàõ. Ñê³ëüêè âè çàðîáèòå, 
çàëåæèòü íàé÷àñò³øå ëèøå â³ä âàñ, 
áî ìîæíà ñàìîñò³éíî ôîðìóâàòè 
ö³íó é ïðàöþâàòè òîä³, êîëè º 
íà öå ÷àñ.

Òà ìàºìî óòî÷íèòè, ùî ñïî÷àò-
êó, éìîâ³ðíî, äîâåäåòüñÿ âèòðà-
òèòè òðîõè êîøò³â íà ìàòåð³àëè, 
òîìó âðàõóéòå âñ³ ïëþñè é ì³íóñè 
äîìàøíüîãî á³çíåñó.

Àëå òóò äóæå âàæëèâî ïàì’ÿòàòè, 
ùî êð³ì âëàñíå óì³íü, âè ìàºòå 
ïîäáàòè ïðî áåçïå÷íå ðîáî÷å ì³ñ-
öå, äåç³íôåêö³þ ðîáî÷èõ ïîâåð-
õîíü òà ñòåðèëüí³ñòü ³íñòðóìåíò³â.

Òàêîæ ñïî÷àòêó ìîæóòü âè-
íèêàòè òðóäíîù³ ç ïîøóêîì 
êë³ºíò³â. Àëå ÿêùî âäàñòüñÿ ñåáå 
çàðåêîìåíäóâàòè, òî òàêèé ï³ä-
ðîá³òîê ó äåêðåò³ ìîæå íàâ³òü ïå-
ðåòâîðèòèñü íà ïîñò³éíó ðîáîòó. 
Ãîëîâíå ïðàöþâàòè ñòàðàííî é 
â³äïîâ³äàëüíî, à ïðî ñâî¿ ïîñëóãè 
íå ñîðîìèòèñü ðîçïîâ³äàòè ïîäðó-
ãàì ³ ïèñàòè ó ñîö³àëüíèõ ìåðå-
æàõ — çàðàç öå â³äì³ííèé ñïîñ³á 
êîìóí³êàö³¿.

БЛОГЕРСТВО
Òàê, ìàòåðèíñòâî é äåêðåòíà 

â³äïóñòêà — ÷óäîâèé ÷àñ ïðîáó-
âàòè ùîñü íåçâè÷íå, åêñïåðèìåí-
òóâàòè é â³äêðèâàòè âëàñí³ íîâ³ 
ãðàí³. Ñì³ëèâ³ ìàòóñ³, ÿê³ â³ä÷ó-
âàþòü, ùî ¿ì º ïðî ùî ñêàçàòè é 
÷èì ïîä³ëèòèñü ç³ ñâ³òîì, ìîæóòü 
ñòâîðèòè ñâ³é áëîã.

²íîä³, ùîá çíàéòè 
ï³äðîá³òîê,
äîâîäèòüñÿ íàäñèëàòè 
ñîòí³ ðåçþìå.
Àëå ãîëîâíå — 
íå îïóñêàòè ðóê
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ÍÎÂÈÍÈ

НА ЩО ВИТРАТЯТЬ НАШІ ГРОШІ У 2022 РОЦІ

Скільки км доріг можна зробити за бюджет Вінниці

МИ «ЗАРИЛИ» ВСІ ГРОШІ МІСТА 
НА 2022 РІК У РЕМОНТ ДОРІГ
Вінниця-2022  Майже 5,5 млрд грн 
складатиме міський бюджет в наступному році. 
Такі суми важко уявити звичайній людині. Тому 
ми розклали гроші по галузях — освіта, медицина, 
транспорт тощо — і «витратили» їх усі в поточний 
ремонт доріг. Спойлер: вдасться відремонтувати 
половину вінницьких шляхів, але доведеться 
затягнути паски

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Áþäæåò Â³ííèö³ íà 2022 ð³ê 
ñêëàäå 5 ìëðä 493,7 ìëí ãðí. 
Çàãàëüí³ âèäàòêè ç áþäæåòó 

ñêëàäàòèìóòü 5 ìëðä 767 ìëí ãðí. Äæåðåëîì 
ïîêðèòòÿ ð³çíèö³ ì³æ äîõîäàìè òà âèòðàòàìè 
ñòàíóòü êðåäèòè, ÿê³ ìåð³ÿ ïëàíóº áðàòè 
ó 2022 ðîö³.

Âò³ì ì³ëüÿðäè ãðèâåíü ñêëàäíî óÿâèòè çâè-
÷àéí³é ëþäèí³. Òîìó ìè âèð³øèëè ïåðåðàõó-
âàòè ó çðîçóì³ë³ ðå÷³. Çîêðåìà, ó ðåìîíò äîð³ã.

Çà äàíèìè äîñë³äæåííÿ CoST Ukraine, 
ñåðåäíÿ âàðò³ñòü ïîòî÷íîãî ñåðåäíüîãî ðå-
ìîíòó (àñôàëüòóâàííÿ, ïåðåáóäîâà «ç íóëÿ» 
îêðåìèõ ä³ëÿíîê äîðîãè òîùî — àâò.) 1 êì 
äîð³ã ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ñêëàäàº 30 ìëí 
260 òèñ. ãðí. Òàê³ öèôðè åêñïåðòè íàâîäÿòü, 
âèõîäÿ÷è ç òåíäåð³â, ïðîâåäåíèõ çà ïåðøå 
ï³âð³÷÷ÿ 2021 ðîêó.

ßêùî âñ³ ãðîø³ ì³ñòà «çàðèòè» ó â³ííèöü-
ê³ äîðîãè, òî âäàñòüñÿ â³äíîâèòè 181 êì 
øëÿõ³â. À öå ïîëîâèíà óñ³õ äîð³ã, ùî º 
ó Â³ííèö³: çàãàëîì äîðîæíÿ ìåðåæà ñêëàäàº 
ïîíàä 389 êì.

Освіта Робота органів влади

Медицина
Соцзахист

ЖКГ

Спорт

Дороги та транспорт

Культура
Надання середньої освіти — 
1,1 млрд грн

Надання дошкільної освіти — 
636,7 млн грн

Надання професійно-технічної осві-
ти —265,5 млн грн

Фонд оплати праці — 
244,6 млн грн

Фінансова підтримка комунальних 
ЗМІ — 43,2 млн грн

Внески до статутного капіталу 
«Вінницякартсервіс» — 
41,3 млн грн

Розвиток і підтримка медзакладів — 

72,8 млн грн

Оплата комуналки медзакладів — 
59,8 млн грн

На боротьбу з COVID-19 — 
28 млн грн

Компенсація за проїзд пільговиків — 
120,4 млн грн

Піклування про людей похилого 
віку — 25,7 млн грн

Матеріальна допомога 
малозабезпеченим — 12 млн грн

Ремонт і благоустрій об’єктів у місті — 
429,2 млн грн

Придбання техніки та обладнання — 
143 млн грн

Ремонт багатоповерхівок — 
55,1 млн грн

Утримання комунальних спортшкіл — 
64,2 млн грн

Проведення зборів і змагань з олім-
пійських видів спорту — 
10,1 млн грн

Фінансова підтримка спортивних 
команд і організацій — 6,2 млн грн

Поповнення статутного капіталу 
«Вінницької транспортної компанії» — 
70,7 млн грн

Реконструкція Батозької — 
64,4 млн грн

Будівництво бетонних доріг 
в Індустріальному парку —  
24,5 млн грн

Забезпечення діяльності палаців, 
будинків культури, клубів — 
31,4 млн грн

Забезпечення діяльності бібліотек — 
22,4 млн грн

Забезпечення діяльності музеїв та 
виставок — 7,2 млн грн

2 млрд 204 млн грн
387,3 млн грн

189 млн грн
234 млн грн

816 млн грн

94 млн грн

453 млн грн

100 млн грн

ДЖЕРЕЛО: ПРОЕКТ БЮДЖЕТУ ВІННИЦІ-2022

30,2 млн грн — вартість 1 км поточного середнього ремонту 
дороги у 2021 році, за даними CoST Ukraine

181,5 км доріг — можна відремонтувати, якщо на це 
витратити всі 5 млрд 493,7 млн грн міської скарбниці

Освіта Соцзахист

ЖКГ Медицина

Культура

Робота 
органів 
влади

Спорт

Дороги та 
транспорт

72 км 7 км

27 км 6 км

12 км 3 км

14,9 3,3
км км
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ВОЛОДИМИР ГЕВКО, БЛОГЕР

Люди, котрі регочуть з поганої ефективності 
вакцинації проти нових штамів коронавірусу, — 
нагадують людей, котрі регочуть з пожежників, які 
гасять пожежу в їх будинку і в пожежників погано 
виходить.

ПРЕССЛУЖБА
АТ «ВІННИЦЯГАЗ» 

21 ãðóäíÿ ó Â³ííèö³ â³ä-
êðèâ ñâî¿ äâåð³ íîâèé ñó÷àñ-

íèé çàâîä RGC PRODUÑTION. Çàâîä 
ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà âèãîòîâëåíí³ ñó÷àñ-
íîãî ãàçîðîçïîä³ëüíîãî îáëàäíàííÿ. 
Çîêðåìà, øàôîâèõ ãàçîðîçïîä³ëüíèõ 
ïóíêò³â, ÿê³ ñüîãîäí³ òàê ïîòð³áí³ ãà-
çîâèì ìåðåæàì íå ò³ëüêè Â³ííè÷÷è-
íè, à é óñ³º¿ Óêðà¿íè òà ñâ³òó. Ñàìå 
öå îáëàäíàííÿ çàáåçïå÷óº áåçïåêó òà 
áåçïåðåá³éí³ñòü ðîçïîä³ëó ïðèðîäíîãî 
ãàçó ñïîæèâà÷àì.

Öå óæå òðåò³é â Óêðà¿í³ çàâîä RGC 
PRODUCTION. Ïîáóäîâàíèé âñüîãî 
ëèøå çà ð³ê. Ïåðøèé òàêèé çàâîä áóâ 
çáóäîâàíèé ó 2019 ðîö³ ó Ëüâîâ³, äðóãèé 
â³äêðèâñÿ ó ñ³÷í³ öüîãî ðîêó â Äí³ïð³.

Íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿, ðîáîòèçîâàí³ 
ïðîöåñè âèðîáíèöòâà, êâàë³ô³êîâàíèé 
ïåðñîíàë òà ÿê³ñíå îáëàäíàííÿ, âè-
çíàíå â Óêðà¿í³ òà ñâ³ò³. Óñå öå - RGC 
PRODUÑTION.

Òóò ãîòîâ³ ðîçðîáèòè áóäü-ÿêå ãàçî-

âå îáëàäíàííÿ ï³ä êëþ÷, âðàõîâóþ÷è 
âñ³ ì³æíàðîäí³ ñòàíäàðòè ÿêîñò³. Íà 
êîæíîìó åòàï³ âèðîáíèöòâà ïðîäóê-
ö³¿ â³äáóâàºòüñÿ âèðîáíè÷î-òåõí³÷íèé 
êîíòðîëü.

Çâàðþâàííÿ äåòàëåé çä³éñíþþòü íàä-
ñó÷àñí³ ðîáîòè Panasonic. Óí³êàëüíèé 
ëàçåð äëÿ ïîð³çêè ìåòàëó çäàòåí ð³çàòè 
òðóáè ä³àìåòðîì 500 ìì.

Ïðè öüîìó çàáåçïå÷åí³ åêîëîã³÷íî 
÷èñòå âèðîáíèöòâî òà åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ 
òåõíîëîã³¿.

Çîêðåìà, çâåäåí³ äî íóëÿ âèêèäè â 
àòìîñôåðó. Â ïðîöåñ³ âèðîáíèöòâà àñ-
ï³ðàö³éí³ óñòàíîâêè ðåòåëüíî î÷èùóþòü 
ïîâ³òðÿ. Â õîëîäíó ïîðó ðîêó òåïëå 
î÷èùåíå ïîâ³òðÿ ïîâåðòàºòüñÿ â ïðè-
ì³ùåííÿ, ÷èì äîñÿãàºòüñÿ çáåðåæåí-
íÿ âèêîðèñòàíî¿ åíåðã³¿. Ï³ñîê ï³ñëÿ 
ï³ñêîñòðóìèííîãî î÷èùåííÿ äåòàëåé 
òàêîæ ïîâòîðíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïðè 
áóä³âíèöòâ³ òà ðåêîíñòðóêö³¿ ãàçîðîç-
ïîä³ëüíèõ ìåðåæ.

Ïîòóæí³ñòü Â³ííèöüêîãî çàâîäó ðîç-
ðàõîâàíà íà âèïóñê 1200 ØÃÐÏ â ð³ê 
ÿê äëÿ âíóòð³øíüîãî ðèíêó, òàê ³ íà 

åêñïîðò. Ñòâîðåí³ 100 íîâèõ ðîáî÷èõ 
ì³ñöü. Ïðàöþâàòèìå çàâîä ó äâ³ çì³íè.

Çà äâà ç ïîëîâèíîþ ðîêè ç ÷àñó çà-
ñíóâàííÿ RGC PRODUÑTION çðî-
áèâ ñóòòºâèé ïðîðèâ. Âñå ïî÷èíàëîñÿ 
ç 25 ïðàö³âíèê³â ó Ëüâîâ³. Íà ñüîãîäí³ 
íà Ëüâ³âñüêîìó çàâîä³ ïðàöþþòü 160 
äîñâ³ä÷åíèõ ôàõ³âö³â, ó Äí³ïð³ – 130. 
Êâàë³ô³êàö³ÿ ïåðñîíàëó òà ð³âåíü 
òåõí³÷íîãî îñíàùåííÿ âèðîáíèöòâà 
äîçâîëèëè îòðèìàòè ñåðòèô³êàòè â³ä-
ïîâ³äíîñò³ ì³æíàðîäíèì ñòàíäàðòàì ç 
ñèñòåìè ìåíåäæìåíòó ÿêîñò³ òà ñèñòå-
ìè ìåíåäæìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ  òà 
áåçïåêè ïðàö³.

Ë³í³éêà ïðîäóêö³¿ ïåðåäáà÷àº âèïóñê 
øàôîâèõ ãàçîðåãóëÿòîðíèõ ïóíêò³â, 
âóçë³â îáë³êó ãàçó, ãàçîâèõ ô³ëüòð³â. 
Â³ä íàéìåíøèõ øàô äëÿ ë³÷èëüíèê³â, 
ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â æèòëîâèõ áóäèíêàõ, 
äî âåëèêèõ ïðîìèñëîâèõ âóçë³â îáë³êó 
ãàçó. Ñó÷àñíå ãàçîâå îáëàäíàííÿ âñòà-
íîâëþþòü ïðàêòè÷íî ó âñ³õ êóòî÷êàõ 
Óêðà¿íè. Çàö³êàâëåí³ â ïðîäóêö³¿ òàêîæ  
ãàçîðîçïîä³ëüí³ ðèíêè ñõ³äíî¿ ªâðîïè 
òà Àç³¿.

RGC PRODUCTION відкрив свій третій завод у Вінниці
БЛОГ

502965

504692
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Меморіал 
Віталія Вечерука

Çàê³í÷èâñÿ îáëàñíèé áàñêåò-
áîëüíèé òóðí³ð ñåðåä ÷îëîâ³-
÷èõ êîìàíä íà Êóáîê Â³òàë³ÿ 
Âå÷åðóêà. Ïåðåìîæöåì òóð-
í³ðó ñòàëà êîìàíäà ç Â³ííè-
ö³ «Òåðì³òè». Âîíà ó ô³íàë³ 
îá³ãðàëà êîëåêòèâ ç Êîçÿòè-
íà — 72:50. Ó ãð³ çà òðåòº ì³ñ-
öå áàñêåòáîë³ñòè Ëèïîâåöüêî¿ 
ãðîìàäè ïåðåãðàëè ²ëë³íåöüêó 
çá³ðíó — 50:34.

Виграв 
чемпіонат 
Європи

Ñïîðòñìåíà Íåìèð³âñüêî¿ 
ôåäåðàö³¿ òà¿ëàíäñüêîãî áîê-
ñó Â³êòîðà Ë³ñîâîãî çàïðîñèëè 
äî íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ Óêðà-
¿íè ç ²ÑÎ êîìáàò. Â³í âçÿâ 
ó÷àñòü ó ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè 
ç öüîãî âèäó ñïîðòó ó ðîçä³ë³ 
«ìóàé òàé».

Çìàãàííÿ ïðîõîäèëè ó ì. 
Çàëàåãåðñåã (Óãîðùèíà). Òàì 
ñòàðòóâàëè çá³ðí³ 18 êðà¿í. 
Ó ô³íàë³ Â³êòîð ïåðåì³ã çåì-
ëÿêà ³ç Êðèâîãî Ðîãó.

Напередодні 
зимової 
Олімпіади

Â³ííè÷àíêà Âàëåíòèíà Êà-
ì³íñüêà âèñòóïèëà íà åòàï³ 
Êóáêà ñâ³òó ó Äàâîñ³ (Øâåé-
öàð³ÿ). Äàë³ ëèæíèöÿ ðîçïî÷íå 
çàêëþ÷íèé åòàï ï³äãîòîâêè 
äî çèìîâèõ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð 
ó Ïåê³í³, ÿê³ òðèâàòèìóòü ç 
4 ïî 20 ëþòîãî. Çáîðè ïðî-
éäóòü â åñòîíñüêîìó ì³ñòå÷êó 
Îòåïÿ ³ òðèâàòèìóòü äî äåñÿ-
òîãî ñ³÷íÿ.

КОРОТКОКОРОТКО

ÑÏÎÐÒ

Випуск №45 (1196)
Двоваріантні двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат. 
 
адача №2773-2777
М. Пархоменко (Вінниця) (Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №51 (1572) від 22 грудня 2021 року

Задача №2769
I. 1. Kpb5! Cb4+  2. Kpa6 Ta5x;
II. 1. Kpc7! C:b6+  2. Kpc8 Td8x -  правильні мати.

Задача №2770
I. 1. Cg7! Cf6  2. Tg8 Th5x;
II. 1. Tf7! Ch6  2. Th7 Tf8x - правильні мати.

Задача №2771
I. 1.Kpc4! Td5  2. b4 Cb3x;
II. 1. Kpa3! Td1  2. b4 Ta1x.

Задача №2772
I. 1. C:g4! C:g4  2. Kpf1 Ch3x - ідеальний мат 
II. 1. Kpf1! g5  2. Cg Ce2x -  правильний мат.

М. Пархоменко

Начальник регіонального центру 
«Інваспорт» Дмитро Лукавий під-
тримує ідею відродження голболу.
— Плануємо відкривати додаткові 
групи і започатковувати нові для 
нашого регіону види спорту. Для 
візочників та інших осіб із вадами 
опорно-рухового апарату — тре-
нування з гри бочі. Для спортс-
менів із вадами зору — заняття з 
голболу, — каже Дмитро Лукавий.
Директор Вінницького підприєм-
ства УТОС Костянтин Ільніцький 

розповів, що поки що незрячі 
вінничани займаються шахами, 
шашками і трохи дзюдо.
— Якщо в спорткомплексі 
«Здоров’я» знову культивувати-
меться голбол, для членів УТОС 
має бути організована доставка 
на тренування на Старе Місто. Ві-
нницьке товариство «Інваспорт» 
придбало новий пасажирський 
«Форд» для потреб спортсменів, 
тому із транспортом не повинно 
виникнути проблем, — сказав він.

Планують розвивати нові види спорту

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Â³äîìèé ó ìèíóëîìó ãîëáî-
ë³ñò, 52-ð³÷íèé Âàëåð³é Ãàâ-
ðèëþê — òîòàëüíî íåçðÿ÷à 
ëþäèíà. Íèí³ â³í âåäå ãóðòîê 
õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³ íà áàç³ 
Â³ííèöüêîãî îðãàí³çàö³¿ ï³äïðè-
ºìñòâà Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà 
ñë³ïèõ (ÓÒÎÑ). Íàâ÷àº ñï³âà-
òè ëþäåé ð³çíîãî â³êó. Ðàçîì ³ç 
êîëåêòèâîì ðåãóëÿðíî âèñòóïàº 
íà ñöåí³.

Íàâ÷àâñÿ ó Ìóêà÷³âñüêîìó ³í-
òåðíàò³ äëÿ ñëàáîçîðèõ ä³òåé. Äàë³ 
ïî÷àâ ïðàöþâàòè íà ï³äïðèºì-
ñòâ³ ÓÒÎÑ Ìóêà÷åâà, çàõîïèâñÿ 
ñïîðòîì. Ñïî÷àòêó öå áóëà ëåã-
êà àòëåòèêà. Ó 1991 ðîö³ Âàëå-
ð³é Ãàâðèëþê ñòàâ ÷åìï³îíîì 
Óêðà¿íè â ñòðèáêàõ ó äîâæèíó ³ 
ï’ÿòèáîðñòâ³ ñåðåä ñïîðòñìåí³â 
³ç âàäàìè çîðó.

— Íåçðÿ÷³ ïåðåâàæíî á³ãàþòü ³ç 
ë³äåðîì, ñóïðîâîäæóþ÷èì. Âîíè 
ïåðåñóâàþòüñÿ «ë³êîòü îá ë³êîòü», 
àáè öå áóëî ñèíõðîííî. Àáî ðó-
õàþòüñÿ «íà ãîëîñ», — ðîçêàçóº 
Âàëåð³é Ãàâðèëþê.

М’ЯЧ ІЗ ДЗВІНОЧКОМ
Ïàðàëåëüíî Âàëåð³é ðîçâèâàâñÿ 

³ â ³íøèõ âèäàõ ñïîðòó. Â ïåðøó 
÷åðãó çàö³êàâèâñÿ ãîëáîëîì. Öåé 
âèä ñïîðòó ïî÷àëè êóëüòèâóâàòè 
â Óêðà¿í³ â 1993 ðîö³.

— Ãîëáîë — ãðà ç ì’ÿ÷åì 
íà ìàéäàí÷èêó 18 íà 9 ìåòð³â 
(íà êøòàëò âîëåéáîëüíîãî). 
Ò³ëüêè ³ãðîâèé ñíàðÿä ìàº ïåðå-
ñóâàòèñÿ ïî ï³äëîç³, à íå ïî âåð-
õó. Â ïåðåêëàä³ ãîëáîë îçíà÷àº 

«ì’ÿ÷, ùî êîòèòüñÿ», — ðîçïî-
â³äàº ñïîðòñìåí.

Ãîëáîëüíèé ³ãðîâèé ñíàðÿä êè-
äàþòü ³ç âåëèêîþ ñèëîþ. Ìÿ÷à 
ìàþòü çàêèíóòè ó âîðîòà, ÿê³ äî-
ð³âíþþòü øèðèí³ âñüîãî ìàéäàí-
÷èêà (òîáòî 9 ìåòð³â). Íà âîðî-
òàõ ñòîÿòü âñ³ òðè ãðàâö³ êîæíî¿ 
êîìàíäè. Âîíè ëîâëÿòü êðóãëîãî 
³ â³äïðàâëÿþòü éîãî íàçàä, ó âî-
ðîòà ñóïðîòèâíèêà.

— Ãðàâö³ íàìàãàþòüñÿ êèäàòè 
ì’ÿ÷à õèòðî, àáè ñóïåðíèêàì áóëî 
ñêëàäíî éîãî ñï³éìàòè. Çîêðåìà, 
ïî ä³àãîíàë³, êðó÷åíèì óäàðîì 
òîùî. Ó ì’ÿ÷³ º äçâ³íî÷îê, ÿêèé 
äîïîìàãàº íåçðÿ÷èì ñë³äêóâàòè 
çà òðàºêòîð³ºþ ðóõó. Òîìó äåÿ-
ê³ ãîëáîë³ñòè êèäàþòü ³ãðîâèé 
ñíàðÿä ëåãåíüêî, àáè éîãî áóëî 
ñêëàäíî ïî÷óòè. ²íîä³ öå äîïîìà-
ãàº çàáèòè ãîë. Îêð³ì äâîõ ñóää³â 
ó ïîë³, º é àðá³òðè çà âîðîòàìè. 
Âîíè ñë³äêóþòü çà òèì, ÷è ïåðå-
òíóâ ì’ÿ÷ ë³í³þ âîð³ò, — ïîÿñíþº 
Âàëåð³é Ãàâðèëþê.

ЖИВОТОМ, КОЛІНОМ І 
ГОЛОВОЮ

Äî ðå÷³, óäàðè âèêîíóþòüñÿ âè-
íÿòêîâî ðóêîþ. À îñü ëîâèòè ¿õ 
íàé÷àñò³øå äîâîäèòüñÿ ó ïàä³íí³. 
Òîä³ ãðàâåöü çóïèíÿº ì’ÿ÷à ÷èì 
äîâåäåòüñÿ — æèâîòîì, êîë³íîì, 
ãîëîâîþ. Í³÷îãî íå æàë³º! 

Â êîìàíä³ ìàº áóòè ø³ñòü ãðàâ-
ö³â. Òðè ïåðåáóâàþòü íà ìàéäàí-
÷èêó, ³íø³ — íà çàì³í³.

— Ãðà º äóæå äèíàì³÷íîþ, âîíà 
ïîòðåáóº ÷èìàëî ô³çè÷íèõ ñèë. 
Òîìó äóæå ð³äêî êîëè òðè ãîëáî-
ë³ñòè îñíîâíîãî ñêëàäó ïðîâîäÿòü 

ГРА НАОСЛІП. У МІСТІ 
ХОЧУТЬ ВІДРОДИТИ ГОЛБОЛ
Традиції  Голбол — гра для слабозорих 
із м’ячем, у середині якого є дзвіночок. 
Колись місцева команда голболістів 
домінувала в Україні, а вінничани 
здобували медалі навіть на чемпіонатах 
Європи. Ми намагалися розібратися, 
якими є перспективи відродження 
голболу у місті над Бугом

âåñü ìàò÷ áåç çàì³í, — ïîÿñíþº 
Âàëåð³é.

Â 2000-õ ðîêàõ â³ííèöüêà 
ãîëáîëüíà çá³ðíà òðåíóâàëàñÿ 
íà áàç³ Ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà, 
â ñïîðòçàë³ «Ñïàðòàê» ³ ñïîðò-
êîìïëåêñ³ «Çäîðîâ’ÿ», ÿêèé ï³ñëÿ 
íåùîäàâíüî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàâ 
äîâîë³ ñó÷àñíèì.

Âàëåð³é Ãàâðèëþê óñï³øíî 
âèñòóïàâ çà ãîëáîëüíó êîìàíäó 
Â³ííèö³. Â ¿¿ ñêëàä³ áóâ ñåìèðà-
çîâèì ÷åìï³îíîì Óêðà¿íè.

— Íàøà êîìàíäà â 2000-õ ðî-
êàõ áóëà äóæå ñèëüíîþ. Â³ííè-
÷àíè íå âèïàäêîâî äîì³íóâàëè 
íà âñåóêðà¿íñüêîìó ð³âí³. Öå 
òðèâàëî âêëþ÷íî äî 2007 ðîêó. 
Ï³ñëÿ çíèêíåííÿ ãîëáîëüíî¿ 
êîìàíäè ó Â³ííèö³ ÿ âèñòóïàâ 
ó Ïîëòàâ³. Òàì òåæ áóâ ÷åìï³îíîì 
Óêðà¿íè, — ðîçïîâ³äàº Âàëåð³é 
Ãàâðèëþê.

У ТУРЕЧЧИНІ, ІЗРАЇЛІ, БРАЗИЛІЇ 
І ПОЛЬЩІ

Ð³âåíü ãîëáîëó ó ñâ³ò³ º òðà-
äèö³éíî âèñîêèì. Àëå óêðà¿íö³ 
òàêîæ íå ïàñóòü çàäí³õ.

— Â 2002 ðîö³ â ñêëàä³ çá³ð-
íî¿ Óêðà¿íè ÿ âïåðøå âèñòó-
ïàâ íà ì³æíàðîäíèõ çìàãàííÿõ 
ó Ñëîâåí³¿. Äàë³ ãðàâ íà ÷åì-
ï³îíàòàõ ªâðîïè, äå â ñêëàä³ 
êîìàíäè íåîäíîðàçîâî ïîñ³äàâ 
2–3 ì³ñöÿ. Ö³ ñïîðòèâí³ ôîðóìè 
â³äáóâàëèñÿ â Òóðå÷÷èí³, ²çðà¿ë³ 
³ Ïîëüù³, — ïðîäîâæóº Âàëåð³é 
Ãàâðèëþê.

Îêð³ì Âàëåð³ÿ, äî çá³ðíî¿ 
Óêðà¿íè òîä³ âõîäèâ é ³íøèé 
â³ííè÷àíèí — Ìèêîëà Âàíæà.

— Â 2007 ðîö³ ìè ¿çäèëè 

íà Âñåñâ³òí³ ³ãðè äî Áðàçèë³¿. 
Òàì áóâ â³äá³ð íà Ïàðàë³ìï³àäó. 
Íà æàëü, çàáðàêëî îäíîãî ì³ñ-
öÿ, àáè âèéòè íà Ïàðàë³ìï³éñüê³ 
³ãðè, — êàæå Âàëåð³é Ãàâðèëþê. — 
Âñ³ âèòðàòè íà ÷åìï³îíàòè ªâ-
ðîïè ³ ì³æíàðîäí³ òóðí³ðè (â³ä-
ðÿäæåííÿ, åê³ï³ðîâêà) áóëè çà ðà-
õóíîê äåðæàâè.

ПРИЧИНА РОЗПАДУ 
КОМАНДИ

Ó 2007 ðîö³ â³ííèöüêà êîìàíäà 
ðîçïàëàñÿ â ïåðøó ÷åðãó ÷åðåç 
áðàê ìîëîäî¿ çì³íè. Â³êîâèõ 
ãðàâö³â í³êèì áóëî çàì³íèòè. 
Íà äóìêó Âàëåð³ÿ Ãàâðèëþêà, 
ãîëáîë ó Â³ííèö³ âàðòî â³äðîäèòè.

— Öå ºäèíèé âèä ñïîðòó, 
ÿêèé êóëüòèâóºòüñÿ âèíÿòêî-
âî ñåðåä íåçðÿ÷èõ. Íà â³äì³íó, 
ïðèì³ðîì, â³ä ëåãêî¿ àòëåòèêè ³ 
ïëàâàííÿ, ÿêèìè âîäíî÷àñ çà-
éìàþòüñÿ ñëàáîçîð³ ³ çâè÷àéí³ 
ñïîðòñìåíè, — êàæå Âàëåð³é Ãàâ-
ðèëþê. — Â êîìàíä³ ñëàáîçîðèõ 
³ òîòàëüíî íåçðÿ÷èõ ñòàâëÿòü 
â îäí³ óìîâè. Àäæå âñ³ ó÷àñíèêè 
îòðèìóþòü ñïåö³àëüí³ íàêëåéêè 
äëÿ î÷åé, íà ÿê³ ïîò³ì âäÿãàþòü 
÷îðí³ îêóëÿðè.

Âàëåð³é Ãàâðèëþê ÷åðåç ïî-
âàæíèé â³ê âæå íå âèñòóïàòèìå 
ó ãîëáîëüí³é êîìàíä³. Ïðîòå â³í 
ìîæå ñòàòè êîíñóëüòàíòîì êîëåê-
òèâó, çâàæàþ÷è íà âåëè÷åçíèé 
äîñâ³ä. Òàêîæ ó â³ííèöüêîìó òî-
âàðèñòâ³ «²íâàñïîðò» º ³íñòðóê-
òîð Ðóñëàíà Ãàâðèëþê, ÿêà â ñâ³é 
÷àñ òðåíóâàëà íàøó ãîëáîëüíó 
êîìàíäó, à çàðàç çàïðîøóºòüñÿ 
íà ÷åìï³îíàòè ³ êóáêè Óêðà¿íè 
ÿê ñóääÿ.

В голбол грають винятково незрячі люди. На відміну, 
приміром, від легкої атлетики і плавання, якими водночас 
займаються слабозорі і звичайні спортсмени



19 RIA, Ñåðåäà, 29 ãðóäíÿ 2021

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

— Ðîì³ 15 ðî-
ê³â, â³í â÷èòüñÿ 
â äåâ’ÿòîìó êëàñ³, ìàº 

175 ñì çðîñòó ³ 110 êã âàãè, — 
ðîçïîâ³äàº ìàìà õëîï÷èêà Â³-
êòîð³ÿ. — Ñèí äóæå ñîðîìèòüñÿ 
ñâîãî ò³ëà, âë³òêó æîäíîãî ðàçó 
íå õîäèâ ç äðóçÿìè â áàññåéí, 
îäÿãàâñÿ â ñîðî÷êè ç äîâãèìè 
ðóêàâàìè, à â øîðòàõ ÿ âæå 
íå ïàì’ÿòàþ, êîëè éîãî áà÷èëà.

Çà ñëîâàìè ìàìè, Ðîìàí ïî-
ñò³éíî ñèäèòü íà ÿêèõîñü ä³ºòàõ. 
Ñàì ñîá³ ùîñü ãîòóº, òðèìàºòüñÿ 
â òàêîìó ðåæèì³ ê³ëüêà òèæí³â, 
âòðà÷àº 2–3 êã, ïîò³ì çðèâàºòüñÿ 
³ âñå ïî÷èíàºòüñÿ çíîâó. Òàêà æ 
ñàìà ñèòóàö³ÿ â õëîïöÿ ç³ ñïîð-
òîì — ê³ëüêà çàíÿòü, ïåðåðâà 
íà òèæí³, ïîâòîð.

— ßêåñü çàìêíåíå êîëî, ïðè 
òîìó, ùî ìåäè÷íèõ ïðîáëåì 
ó ñèíà íåìàº. Â³í ïðîñòî õî÷å 
ïîçáóòèñü çàéâî¿ âàãè, à í³-
÷îãî íå âèõîäèòü, — ãîâîðèòü 
Â³êòîð³ÿ. — Çàéâà âàãà ïî÷àëà 
ç’ÿâëÿòèñÿ â Ðîìàíà çî òðè ðîêè 
òîìó, àëå íàéá³ëüøå â³í íàáðàâ 
çà îñòàíí³é ð³ê.

 Çà ñëîâàìè ãàñòðîåíòåðîëîãà 
Àíàñòàñ³¿ Êîíîïë³öüêî¿, ñüîãîäí³ 
â ñâ³ò³ íà îæèð³ííÿ òà íàäëèø-
êîâó âàãó ñòðàæäàº â³ä 17 äî 30% 
äèòÿ÷îãî íàñåëåííÿ. Ùîá çðî-
çóì³òè ìàñøòàáè çðîñòàííÿ, 
âàðòî ñêàçàòè, ùî òàêèõ ä³òåé 
ñòàëî â äåñÿòü ðàç³â á³ëüøå, í³æ 
40 ðîê³â òîìó.

— Â Óêðà¿í³ çà îñòàíí³ 10 ðî-
ê³â ê³ëüê³ñòü ä³òåé ç îæèð³ííÿì 
òà íàäëèøêîâîþ âàãîþ çðîñëà 

â 2,5 ðàçó ³ ùîð³÷íî ô³êñóºòüñÿ 
â³ä 17 äî 20 òèñÿ÷ íîâèõ âèïàä-
ê³â îæèð³ííÿ ä³òåé, — ðîçïîâ³äàº 
ë³êàð. — Òîáòî öÿ ïðîáëåìà äóæå 
àêòóàëüíà.

КОНКРЕТНІ ПОРАДИ?
— Íåìàº êîíêðåòíèõ ïîðàä, º 

ïðèíöèïè, ÿê³ ïîòð³áíî çàñòî-
ñîâóâàòè â ñ³ì’¿, äå º äèòèíà ç 
îæèð³ííÿì, òîìó ùî, ÿê ïðàâèëî, 
â òàê³é ñ³ì’¿ ïðîáëåìè ç âàãîþ 
íå ò³ëüêè â äèòèíè, — ãîâîðèòü 
Àíàñòàñ³ÿ Êîíîïë³öüêà. — ² ïåðø 
çà âñå, äî òàêèõ áàòüê³â ïîòð³áíî 
äîíåñòè ïîòðåáó áóòè òîëåðàíò-
íèìè äî ñâî¿õ ä³òåé, à ïî-äðóãå, 
çì³íþâàòèñÿ ïîòð³áíî âñ³ì ÷ëå-
íàì ðîäèíè.

Ïî÷èíàòè, çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, 
ìîæíà ç³ çì³í ñïîæèâ÷îãî êî-
øèêà ðîäèíè. ª ïðîäóêòè, ÿê³ 
áàæàíî ïîâí³ñòþ âèêëþ÷èòè ç³ 
ñâîãî ðàö³îíó, àëå öå, ÿê ïðàâèëî 
íåìîæëèâî, òîìó õî÷à á ì³í³ì³-
çóâàòè ¿õ. Íàïðèêëàä, ëåãêîçàñ-
âîþâàí³ âóãëåâîäè. Öå ïðîäóêòè, 
ÿê³ âàðòî ¿ñòè â ìàëåíüê³é ê³ëü-
êîñò³, àëå ä³òè âèêîðèñòîâóþòü ¿õ 
ó ïåðåêóñàõ, øâèäêî íàñè÷óþòüñÿ 
³ â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä îñíîâíîãî 
ïðèéîìó ¿æ³.

— Òîìó ìàº îáîâ’ÿçêîâî áóòè 
ñí³äàíîê, îá³ä, âå÷åðÿ, ³ äâà ïåðå-
êóñè, — ãîâîðèòü ãàñòðîåíòåðî-
ëîã. — Òàêîæ ìàº áóòè âäîñòàëü 
ïðîñòî¿ âîäè, íà ùî íàé÷àñò³-
øå áàòüêè íå çâåðòàþòü óâàãè, ³ 
ï³äë³òêè çàì³íþþòü ïðîñòó âîäó 
÷àºì, êàâîþ.

Ä³òè ìàþòü ñïîæèâàòè ñàìå 
òó ê³ëüê³ñòü ïîæèâíèõ ðå÷îâèí, 
ÿê³ áóäóòü ïîêðèâàòè ¿õ ïîòðåáè 
çã³äíî ç â³êîì. Ïîðóøåííÿ äî-

— Коли в дитини є емоції, але 
вони не проявляються, а зали-
шаються, так би мовити, в тілі. 
Хоча вони можуть бути агресив-
ними, але інших почуттів немає. 
Такі діти не прийняті, їх мало чу-
ють, не розуміють, і вони йдуть 
в їжу, — розповідає психолог Дана 
Рудич. — Вони накидаються на їжу 
і з’їдають все, що бачать. Тому що 
їжа — це агресивний фактор. .

Як це відбувається в дитини 
при компульсивному розладі 
харчування? Чим більше таких 
компульсій — щось мені не по-
добається, я протестую, але 
я цього не виявляю і можливо 
навіть не усвідомлюю, що мені 
це потрібно — я просто їм, кусаю, 
гризу. І таким методом я борю-
ся з цим, але таким чином я собі 
роблю гірше.

Компульсивний тип переїдання
За словами психолога, без батьків 
дитина собі не допоможе. Тому 
звертайте увагу на дзвіночки: 
«я їсти не буду», «я туди не піду, 
бо товста», «на море не поїду, бо 
в мене там випирає», це говорить 
про те, що дитина почала комп-
лексувати.
— Якщо дитина почала якусь дієту, 
важливо підтримати, тобто сказа-
ти «те, що ти прагнеш, то добре, 

і давай ми будемо це робити як 
слід і правильно», — говорить 
Дана Рудич. — Запропонуйте 
дитині здати аналізи, відведіть 
до дієтолога, він допоможе пі-
дібрати збалансований раціон. 
І до психолога, щоб зрозуміти, 
що відбувається в дитини в голові.
Не варто говорити — «перестань, 
все в тебе нормально, перерос-
теш». Не залишайте дитину сам 

на сам, вона не може самостійно 
піти до лікарів. Проте запросто 
може піти на якийсь марафон 
схуднення. От тут можуть бути на-
слідки, тому що в дитини елемен-
тарно може бути високий рівень 
цукру в крові, і все що вона робила 
на марафоні, аукнеться потім вели-
чезними медичними проблемами. 
Тому батьки повинні бути поруч, 
адже саме для того вони і є.

Дитина сама не впорається

ÇÄÎÐÎÂ’ß

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030
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ПІДЛІТОК ІЗ ЗАЙВОЮ 
ВАГОЮ. ЩО РОБИТИ БАТЬКАМ
Проблема  Щорічно в Україні 
фіксується від 17 до 20 тисяч нових 
випадків ожиріння дітей. В нашій області 
зайву вагу має кожна четверта дитина 
підліткового віку. Як правило, такі діти 
мають батьків з ожирінням і проблеми 
з психікою. Гастроентеролог і психолог 
розповідають, як допомогти їм

áîâîãî ñï³ââ³äíîøåííÿ ïîòðåá ³ 
¿æ³, ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â º ïðè-
÷èíîþ íàäëèøêîâî¿ âàãè.

ТАРІЛКА ХАРЧУВАННЯ
Ë³êàð ðàäèòü çì³íþâàòè êóëüòó-

ðó õàð÷óâàííÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è 
«òàð³ëêó çäîðîâîãî õàð÷óâàííÿ», 
ÿêà áóëà ðîçðîáëåíà ÌÎÇîì. Öå 
ãîòîâà ñòðóêòóðèçàö³ÿ ñïîæèâ-
÷èõ ïðîäóêò³â, ÿêèìè ìè ìîæå-
ìî ñôîðìóâàòè ñï³ââ³äíîøåííÿ 
ïðîäóêò³â ó íàøîìó ðàö³îí³, ³ öå 
íå ä³ºòà, öå íîðìà.

— Ìè ìàºìî ðîçóì³òè, ùî 
çà äåíü í³÷îãî íå çì³íèòüñÿ, öå 
òðèâàëèé ïðîöåñ, ÿêèé ìàº ïåðå-
éòè ó çâè÷êó. ² ïðîñòî çàáîðîíèòè 
øê³äëèâå íåìîæëèâî, òîìó ùî öå 
ìîæå ñïðèÿòè íàâïàêè çá³ëüøåí-
íþ âàãè, — ðîçïîâ³äàº Àíàñòàñ³ÿ 
Êîíîïë³öüêà. — Íàïðèêëàä, ìîæ-
íà ïîñòóïîâî ïðèáèðàòè îá’ºì 
ñïîæèòîãî (ìàêàðîíè íå êîæ-

íîãî äíÿ, à äâ³÷³ íà òèæäåíü). 
Çàëó÷àòè ä³òåé äî ïðèãîòóâàííÿ 
¿æ³, îáèðàþ÷è ùîñü ³ êîðèñíå, ³ 
ñìà÷íå. À ùå âèä³ëèòè ÷àñ äëÿ 
ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü, ³ çìåí-
øèòè ÷àñ çà ãàäæåòàìè.

Òàêîæ ãàñòðîåíòåðîëîã ðàäèòü 
íå ¿ñòè çà äâ³ ãîäèíè äî ñíó. 
Ïåðåä ñíîì íàø ìåòàáîë³çì 
ñïîâ³ëüíþºòüñÿ, ³ ìîæíà íà-
æèòè ñîá³ ïîðóøåííÿ ðîáîòè 
êèøå÷íèêà, öå ñïðèÿº ïîðó-
øåííþ âèïîðîæíåííÿ, çàéâ³é 
âàç³, çàêðåïàì. À ï³äë³òêè âæå 
ñîðîìëÿòüñÿ ïðî öå ðîçïîâ³äàòè ³ 
ìîæóòü æèòè ðîêàìè ñòðàæäàþ÷è 
â³ä öüîãî.

ЗАГРОЗА З МАЙБУТНЬОГО
— Â äèòèíñòâ³ çàéâà âàãà ³ 

îæèð³ííÿ, â äîðîñëîìó â³ö³ öå 
ñåðöåâî-ñóäèíí³, åíäîêðèíí³ çà-
õâîðþâàííÿ (öóêðîâèé ä³àáåò), 
óðàæåííÿ îïîðíî-ðóõîâîãî àïà-

ðàòó, — ãîâîðèòü ë³êàð. — ²íêîëè 
òàê³ ä³òè ïîòðåáóþòü êîíñóëüòàö³¿ 
äèòÿ÷îãî åíäîêðèíîëîãà, òîìó 
ùî ñàìå â öüîìó â³ö³ â íèõ éäå 
ïåðåíàëàøòóâàííÿ ãîðìîíàëüíî-
ãî ôîíó. Òîìó ïîòð³áíî âèêëþ÷è-
òè âñ³ ìåòàáîë³÷í³ ïðîáëåìè, àëå 
âñå æ òàêè ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü 
öå áóäå åëåìåíòàðíå îæèð³ííÿ, 
ÿêå ïîâ’ÿçàíå ç ïîðóøåííÿì 
êóëüòóðè õàð÷óâàííÿ.

ВИКЛЮЧИТИ ВСІ МЕДИЧНІ 
ПРОБЛЕМИ

 Çà ñëîâàìè äèòÿ÷îãî ïñèõî-
ëîãà Mental Clinic, Äàíè Ðóäè÷, 
äèòèíó ³ç çàéâîþ âàãîþ ïîòð³á-
íî îáñòåæèòè íà ðàõóíîê ìå-
äè÷íèõ ïðîáëåì (çäàòè àíàë³çè 
êðîâ³, ñå÷³, ìîæëèâî ãîðìîíè). 
ßêùî æ ìè ìàºìî ñïðàâó ç ðîç-
ëàäîì õàð÷îâî¿ ïîâåä³íêè, âàðòî 
âèçíà÷èòè, ùî öå çà òèï ðîç-
ëàäó.

— ª ñïåö³àëüíå òåñòóâàííÿ, 
(ãîëëàíäñüêå îïèòóâàííÿ õàð-
÷îâî¿ ïîâåä³íêè) òàì 30 ïèòàíü, 
çà ÿêèìè ìîæíà çðîçóì³òè, ÿê 
äèòèíà ¿ñòü: íà åìîö³ÿõ, ÷è âîíà 
¿æåþ ùîñü çàïîâíþº, — ãîâîðèòü 
ïñèõîëîã. — Âàðòî òàêîæ çâåðíó-
òè óâàãó íà òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ 
â ñ³ì’¿. Òîìó ùî ìîæëèâî âñå 
äîçâ³ëëÿ ðîäèíè ïðîõîäèòü íà-
âêîëî ¿æ³, îò ³ ìàºìî ðåçóëüòàò. 
Íàïðèêëàä, ïðîãóëÿíêè, ïîõîäè 
â ìàãàçèí, â ïàðê, ê³íî, âñå â³ä-
áóâàºòüñÿ ç íåîáì³ííèìè ïåðå-

êóñàìè. ßêèé ôîí ñï³ëêóâàííÿ 
â ñ³ì’¿, ³ ÷è ìîæåòå âè ÿêîñü 
ïðîâîäèòè ÷àñ, íå çàëó÷àþ÷è 
äî öüîãî ¿æó.

ДОВІРА В СІМ’Ї
— ×è ìîæå äèòèíà äîâ³ðÿòè 

áàòüêàì, ðîçïîâ³ñòè, ïîä³ëèòèñÿ 
äîáðèì ÷è ïîãàíèì, ïîñì³ÿòè-
ñÿ? — çàïèòóº ïñèõîëîã. — ×è äè-
òèíà âñå ïåðåæèâàº â ñîá³, òîìó 
éäå íà êóõíþ, â³äêðèâàº õîëî-
äèëüíèê ³ ïî÷èíàº ¿ñòè. Â íàðîä³ 
êàæóòü — çà¿äàº ïðîáëåìó. Õî÷à 
öå íå äóæå ïðàâèëüíî, òîìó ùî 
äèòèíà íå ïîçáàâëÿºòüñÿ ïðî-
áëåìè çà äîïîìîãîþ ¿æ³, à âîíà 
ïðîñòî äóìàº ïðî âñå íà ñâ³ò³ ³ 
¿ñòü. Õî÷à íàñïðàâä³ ìîæå áóòè 
íå ãîëîäíà.

Ïñèõîëîã ðàäèòü áàòüêàì áóòè 
óâàæíèìè äî äèòèíè ³ç çàéâîþ 
âàãîþ ³ íå ñîðîìèòè çà öå.

— Ä³òè îäÿãàþòü ì³øêóâàòèé 
îäÿã, ùîá ò³ëà íå áóëî âèäíî, 
çà÷àñòó âîíè ñóòóë³, êîñè íà îá-
ëè÷÷³, äèâëÿòüñÿ ç-ï³ä ëîáà, — 
ðîçïîâ³äàº Äàíà Ðóäè÷. — Òàêèõ 
ä³òåé ïîòð³áíî íå ñîðîìèòè, 
à ðîçìîâëÿòè ç íèìè, ïðîïî-
íóâàòè ðàçîì ÷èìîñü çàéíÿòè-
ñÿ. Áî º òàê³ áàòüêè, ÿê³ ñàì³ 
ìàþòü çàéâó âàãó, àëå âîíè öå 
ââàæàþòü ö³ëêîì íîðìàëüíèì 
ñòàíîì, ìîòèâóþ÷è â³êîì, âòî-
ìîþ, à äèòèíó çà öå öüêóþòü, 
òèïó «â òâîºìó â³ö³ ÿ áóëà/áóâ 
ñòðóíêèé òà ãíó÷êèé».

Лікар радить змінювати культуру харчування, 
використовуючи «тарілку здорового харчування». Це 
готова структуризація продуктів, і це не дієта, це норма

Âàðòî çàëó÷àòè ä³òåé 
äî ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³, 
îáèðàþ÷è ùîñü ³ 
êîðèñíå, ³ ñìà÷íå. À 
ùå çàéìàòèñÿ ñïîðòîì 
³ çìåíøèòè ÷àñ çà 
ãàäæåòàìè
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UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.02, 03.15 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.20, 02.00, 05.35 Новини 
07.10 М/ф “Як козаки у футбол 
грали” 
07.30 М/ф “Як козаки у хокей 
грали” 
07.50 М/ф “Як козаки кулiш 
варили” 
08.05 Невiдомi Карпати 
08.25, 04.55 Вiдтiнки України 
09.05, 02.25 #ВУКРАЇНI 
09.40 Х/ф “Подвiйне свято” 
11.25 Наталя Фалiон та 
“Лiсапетний батальйон”. 
Великий ювiлейний концерт 
15.20 Концерт Вадима 
Крищенка “Спаси мене, пiсне” 
18.30, 23.20 Д/с “Особливий 
загiн. Суперчуття” 
19.20 Х/ф Прем’єра. “Троянда 
на Рiздво” 
21.25 Прем’єра. Телевiзiйний 
серiал “Готель “Адлон”. Сiмейна 
сага” s  
00.45 Д/ф “Гiдра” s  
03.45 Х/ф “Ярослав Мудрий “, 1 с. 

1+1 

05.20, 06.30 “Свiт навиворiт” 
08.15, 19.30 ТСН 
09.20, 10.20, 11.20 “Життя 
вiдомих людей” 
12.20, 01.55 “Лiпсiнк батл” 
14.05 Х/ф “Скажене весiлля” s  
16.00, 17.05, 18.20 Т/с “Свати - 
7” l  
20.35 М/ф “Льодовиковий 
перiод” 
22.10 Х/ф “Скажене весiлля 
3” s  
00.10 Х/ф “Свiнгери” s  

IНТЕР 

05.25, 00.55 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
06.55, 16.40, 17.30 “Вещдок” 
08.45, 18.10, 03.15 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
09.35, 10.30 “Корисна 
програма” 
11.30 Х/ф “Кохання з першого 
погляду в Лапландiї” 
13.20 Х/ф “Ой, мамоньки!” s  
15.00 Х/ф “Сiмейне 
пограбування” l  
20.00, 02.30 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Анжелiка - маркiза 
янголiв” 
23.10 Х/ф “Дуже поганi 
матусi” s  

ICTV 

05.05 Скарб нацiї 
05.15 Еврика! 
05.25 Служба розшуку дiтей 
05.30 Скетч-шоу “На трьох” s  
08.50 Х/ф “Шоу починається” 
10.25 Х/ф “Стiй! Бо моя мама 
стрiлятиме” 
12.00 Х/ф “Дiамантовий 
полiцейський” s  
13.40 Новорiчний Дизель-
шоу l  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10, 20.55 Х/ф “Крокодил 
Дандi” s  
22.55 Х/ф “Конго” s  
00.45 Дизель-шоу l  
02.40 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.15 “Хто зверху?” l  
12.00 М/ф “Монстри на 
канiкулах” s  
13.40 М/ф “Монстри на 
канiкулах 2” 
15.10 М/ф “Монстри на 
канiкулах 3: Море кличе” 
17.00 М/ф “Рататуй” 
19.00 Х/ф “Дамбо” 
21.10 М/ф “Король Лев” 
23.30 Х/ф “Золоте дитя” 
01.20 “Вар’яти” l  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 М/ф “Кунг-фу панда 3” 
10.50 Х/ф “Мумiя” s  
13.10, 15.30 Х/ф “Мумiя 2: 
Повернення” s  
16.10 Х/ф “Мумiя 3: Гробниця 
Iмператора Драконiв” s  

18.15, 20.00 Х/ф “Свiт Юрського 
перiоду 2” l  
22.00 Х/ф “Хмарочос” l  
23.50, 02.00 Т/с “Ялинка на 
мiльйон” 
01.30 Телемагазин 
02.20 Гучна справа 
04.30 Реальна мiстика 

СТБ 

04.55 Т/с “Коли ми вдома” 
10.05 Т/с “Коли ми вдома. Нова 
iсторiя” 
12.05 Т/с “Продається будинок 
iз собакою” 
15.50, 17.50 Т/с “Спiймати 
Кайдаша” s  
17.30, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.55, 22.15 “Хата на тата” l  
22.25 “Україна має талант” 

НTН 

05.50 Х/ф “Пригоди Буратiно”, 
1 с. 
07.00 М/ф 
07.40, 17.15, 01.15, 03.35 
“Випадковий свiдок” 
10.05 Х/ф “Сто грамiв” для 
хоробростi...” 
11.30 Х/ф “Без року тиждень” 
12.55 Х/ф “Суперпограбування 
в Мiланi” s  
14.55 Х/ф “Новi амазонки” s  
19.00, 03.05 “Свiдок” 
19.30 Х/ф “Жандарм iз Сен-
Тропе” 
21.25 Х/ф “Близнюки” s  
23.30 Х/ф “Круїз, або Розлучна 
подорож” 
04.45 “Top Shop” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.35 Х/ф “Казка про 12 
мiсяцiв” 
09.45 Х/ф “Тiльки Диво” 
11.30 Х/ф “Три горiшки для 
Попелюшки” 
13.15 4 весiлля 
14.05, 16.00, 03.00 Панянка-
селянка 
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
17.00 СуперЖiнка 
18.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
19.00, 20.30 Одного разу пiд 
Полтавою 
19.30, 21.00 Танька i Володька 
20.00, 21.30 Сiмейка У 
22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s  
23.00 Країна У 
00.00 Країна У. Новий рiк 
00.30 Казки У 
01.30 Вечiрка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10, 21.00 Художнiй серiал 
“Пуаро Агати Крiстi” 
11.05 Запорожжя на смак 
12.00 Енеїда 
12.30 Шукачi пригод 
13.05 Телевiзiйний серiал 
“Снiгопад” 
13.30, 14.25 Пiщана казка 
13.35, 14.30 Веселi саморобки 
13.45 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
14.35 “Шо? Як? “ 
15.05 Концерт “Святковий 
мiкс” 
15.15 “Баба Єлька”. 
Експедицiя на пiч 
15.40 Незвiдана Україна 
16.00 Д/ф “Цидулки про 
гуцулiв” 
17.00 Маршрутом змiн 
17.15, 20.25 Правдоборцi 
17.30 Прем’єра. Невiдомий 
Бортнянський 
17.55 Вчитель 
18.05 Поколiння “Золотої алеї” 
19.00 ТНВ 
19.20 Цикл “Нашi тридцять” 
19.45, 19.55 Курс iнфогiгiєни 
“Як не стати овочем” 
20.00 Радянський бруталiзм 
20.40 Гендернi окуляри 
21.20 Х/ф “Рiздвянi дзвiночки” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

09.45 “Рецепт здоров’я” 
10.15, 14.00, 17.30, 20.10 х/ф 
12.35 “Концертна програма” 
16.00 “Цiкавий свiт” 
19.00 “Новини” 
19.30 “На часi” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.30 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.55, 02.30, 05.15 Новини 
07.05, 02.25, 03.10, 05.10 
Погода 
07.10 Документальний цикл 
“Девiд Рокко. Африка на смак” 
08.05 Прем’єра. Телевiзiйний 
серiал “Шетланд” l  
09.05 Прем’єра. Прем’єра. 
Телевiзiйний серiал “Преса” 
10.10 Д/с “Особливий загiн. 
Суперчуття” 
11.00 Прозоро:про соцiальне 
12.00, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
13.00, 15.00, 18.00 Новини (iз 
сурдоперекладом) 
13.10, 01.45 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 Країна пiсень 
15.10, 21.40, 00.35, 03.05, 
05.50 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 Документальний цикл 
“Рiк у дикiй природi” 
21.50 Х/ф “Святий Августин”, 
1 с. 
00.45 Телевiзiйний серiал 
“Шетланд” l  

1+1 

05.00, 22.25 Х/ф “Поїздка в 
Америку” l  
06.30 “Свiт навиворiт” 
08.10, 19.30 ТСН 
09.15, 10.15, 11.15 “Життя 
вiдомих людей” 
12.15, 13.50, 02.35, 03.50 
“Лiпсiнк батл” 
15.10 “Вечiр прем’єр з 
Катериною Осадчою” 
17.10, 18.25 Т/с “Свати - 7” l  
20.35 М/ф “Льодовиковий 
перiод - 2: Глобальне 
потеплiння” 

IНТЕР 

05.30, 00.50 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 07.55, 15.25, 16.20 
“Вещдок” 
08.50, 18.10, 03.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
09.40, 10.40 “Корисна 
програма” 
11.40 Х/ф “Кохання з першого 
погляду в Вiднi” 
13.30 Х/ф “Весiльний 
переполох” 
17.05 “Вещдок. Особый 
случай” 
20.00, 02.20 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Прекрасна Анжелiка” 
22.55 Х/ф “Дуже поганi матусi 
2” s  

ICTV 

09.05 Х/ф “Конго” s  
11.00, 12.45 Х/ф “Крокодил 
Дандi” s  
14.45, 23.50 Дизель-шоу l  
17.00 Т/с “Новорiчний Пес” 16+ 
05.30 
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Маска Зорро” 
21.35 Х/ф “Легенда Зорро” 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 01.30 “Вар’яти” l  
07.15 “Хто зверху?” l  
12.55 Х/ф “Щоденники 
принцеси” 
15.00 Х/ф “Щоденники принцеси 
2: Королiвськi заручини” 
17.10 М/ф “Заплутана iсторiя” 
19.00 Х/ф “Пен” 
21.05 Х/ф “Алiса в країнi чудес” 
23.10 Х/ф “Алiса в Задзеркаллi” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 М/ф “Як приборкати 
дракона 2” 
11.00 Х/ф “Мумiя 3: Гробниця 
Iмператора Драконiв” s  
13.00, 15.30 Х/ф “Свiт Юрського 
перiоду 2” l  
16.10 Концерт. Фантастична 
нiч на каналi “Україна” 

20.00 Т/с “Жiночi секрети” s  
00.15, 02.00 Т/с “Ялинка на 
мiльйон” 

СТБ 

04.55 Т/с “Коли ми вдома” 
10.10 Т/с “Коли ми вдома. Нова 
iсторiя” 
12.05 Т/с “Знайду пару 
коханому” l  
15.55, 17.50 Т/с “Спiймати 
Кайдаша” s  
17.30, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.55, 22.15 “Хата на тата” l  
22.25 “Україна має талант” 

НTН 

05.35 Х/ф “Пригоди Буратiно”, 2 с. 
06.55 М/ф 
08.05, 17.10, 01.15, 03.35 
“Випадковий свiдок” 
10.30 Х/ф “Веселi Жабокричi” 
11.45 Х/ф “Бiля тихої пристанi” 
13.10 Х/ф “Жандарм iз Сен-
Тропе” 
15.05 Х/ф “Близнюки” s  
19.00, 03.05 “Свiдок” 
19.30 Х/ф “Жандарм у Нью-
Йорку” 
21.30 Х/ф “Близнюки - 2” s  
23.30 Х/ф “Їсти подано, або 
Обережно, кохання!” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.35 Х/ф “Бiлоснiжка” 
09.45, 22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s  
10.45 Х/ф “Iсторiя вiчного 
кохання, або Попелюшка” 
13.00 4 весiлля 
14.00, 16.00, 03.00 Панянка-
селянка 
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
17.00 СуперЖiнка 
18.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
19.00, 20.30 Одного разу пiд 
Полтавою 
19.30, 21.00 Танька i Володька 
20.00, 21.30 Сiмейка У 
23.00 Країна У 
00.00 Країна У. Новий рiк 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
11.25 Народженi рiкою 
11.40, 22.15 Незвiдана Україна 
12.00 Енеїда 
12.30 Я вдома 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.40 ТНВ 
13.05 Телевiзiйний серiал 
“Снiгопад” 
13.30, 14.25 Пiщана казка 
13.35, 14.30 Веселi саморобки 
13.45 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
14.35 “Шо? Як? “ 
15.05 Сковорода. Гастробайки 
15.20 Країна пiсень 
15.45 Умандрували: за 
Харковом 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
17.30 Прем’єра. Невiдомий 
Бортнянський 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.20 Цикл “Нашi тридцять” 
19.45 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
20.00 Правдоборцi 
20.15 Населена земля 
21.00 Spiel De Trois 
21.20 Мiжрегiональний 
концерт “Новорiчний концерт на 
Суспiльному 
22.30 Д/с “Свiт дикої природи” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

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

UA:ПЕРШИЙ 

06.02 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
06.30 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.00, 02.30, 05.15 Новини 
07.05 Погода 
07.10 Документальний цикл 
“Девiд Рокко. Африка на смак” 
08.05 Прем’єра. Телевiзiйний 
серiал “Шетланд” l  
09.05 Прем’єра. Телевiзiйний 
серiал “Преса” 
10.10 Д/с “Особливий загiн. 
Суперчуття” 
11.00 Прозоро:про соцiальне 
12.00, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
13.00, 15.00, 18.00 Новини (iз 
сурдоперекладом) 
13.10, 01.50 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 Країна пiсень 
15.10, 21.40, 00.40, 03.05, 
05.50 Спорт 
15.20 Концерт. Хорея Козацька 
16.30, 03.10 Д/с “Дикi 
тварини” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Свiт дикої природи” 
19.55 Документальний цикл 
“Рiк у дикiй природi” 
21.50 Х/ф “Святий Августин”, 
2 с. 
00.50 Телевiзiйний серiал 
“Шетланд” l  

1+1 

08.00, 19.30 ТСН 
09.05, 10.05, 11.05 “Життя 
вiдомих людей” 
12.05, 13.40, 01.50, 03.00 
“Лiпсiнк батл” 
15.10 “Вечiр прем’єр з 
Катериною Осадчою” 
17.10 Т/с “Свати - 7” l  
20.35 М/ф “Льодовиковий 
перiод 3. Ера динозаврiв” 
22.20, 04.15 Х/ф “Брехун, 
брехун” l  

IНТЕР 

05.30, 00.40 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 07.55, 15.25, 16.10 
“Вещдок” 
08.50, 18.10, 02.50 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
09.40 “Корисна програма” 
11.40 Х/ф “Кохання з першого 
погляду в Iндiї” l  
13.35 Х/ф “У них все добре” 
17.05 “Вещдок. Особый 
случай” 
20.00, 02.15 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Анжелiка i король” 
23.00 Х/ф “Дiвчина мого 
найкращого друга” n  

ICTV 

05.25 Скетч-шоу “На трьох” s  
07.45 Х/ф “Маска Зорро” 
10.05 Х/ф “Легенда Зорро” 
12.20 Х/ф “Перший лицар” l  
14.50 Т/с “Перший парубок на 
селi” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “День бабака” 
21.00 Х/ф “Гудзонський 
яструб” s  
22.45 Х/ф “Побачення наослiп” 
00.30 Дизель-шоу l  
02.40 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 01.45 “Вар’яти” l  
07.30 “Хто зверху?” l  
13.00 М/ф “Заплутана iсторiя” 
14.50 Х/ф “Алiса в країнi чудес” 
16.55 Х/ф “Алiса в Задзеркаллi” 
19.00 Х/ф “Красуня та 
чудовисько” 
21.35 Х/ф “Попелюшка” 
23.40 Х/ф “Дамбо” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 М/ф “Мадагаскар” 
10.45 М/ф “Пiнгвiни 
Мадагаскар” 
12.25 Х/ф “Таємниця будинку з 
годинником” l  
14.50, 15.30 Концерт. Привiт 
20i 
20.00 Т/с “Жiночi секрети” s  
00.10, 02.00 Т/с “Сiм’я на рiк” l  

СТБ 

05.05 Т/с “Коли ми вдома” 
10.10 Т/с “Коли ми вдома. Нова 
iсторiя” 
12.05 Т/с “Дiвчата” l  
15.55, 17.50 Т/с “Спiймати 
Кайдаша” s  
17.30, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.55, 22.15 “Хата на тата” l  
22.25 “Україна має талант” 

НTН 

06.25 М/ф “Як козаки у футбол 
грали”.. 
07.45, 17.10, 01.35, 03.50 
“Випадковий свiдок” 
10.00 Х/ф “Їсти подано, або 
Обережно, кохання!” 
11.45 Х/ф “Добре сидимо!” 
13.10 Х/ф “Жандарм у Нью-
Йорку” 
15.05 Х/ф “Близнюки - 2” s  
19.00, 03.20 “Свiдок” 
19.30 Х/ф “Жандарм 
одружується” 
21.15 Х/ф “Близнюки-
дракони” s  
23.15 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.35 Х/ф “Попелюшка” 
09.45, 22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s  
10.45 Х/ф “Хто в домi 
“тато”?” s  
12.30 4 весiлля 
13.45, 16.00, 03.00 Панянка-
селянка 
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
17.00 СуперЖiнка 
18.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
19.00, 20.30 Одного разу пiд 
Полтавою 
19.30, 21.00 Танька i Володька 
20.00, 21.30 Сiмейка У 
23.00 Країна У 
00.00 Країна У. Новий рiк 
00.30 Казки У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
11.25 Народженi рiкою 
11.40 Незвiдана Україна 
12.00 Енеїда 
12.30 Я вдома 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.40 ТНВ 
13.05 Телевiзiйний серiал 
“Снiгопад” 
13.30, 14.25 Пiщана казка 
13.35, 14.30 Веселi саморобки 
13.45 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
14.35 “Шо? Як? “ 
15.05 Iсторiї (не)забутих сiл 
Тернопiльщини 
15.20 Концерт “Святковй мiкс” 
15.40 Вчитель 
15.50 Умандрували:за 
Харковом 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
17.30 Прем’єра. Невiдомий 
Бортнянський 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.20 Цикл “Нашi тридцять” 
19.45 Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування . Червона лiнiя 
20.00 Правдоборцi 
20.15 Роздивись 
21.00 Концерт гурту “Фiвер 
21.25 Мiжрегiональний 
концерт “Новорiчний концерт на 
Суспiльному” 
22.15 Мiста i мiстечка 
22.30 Д/с “Свiт дикої природи” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

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

UA:ПЕРШИЙ 

06.30 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.35, 05.15 Новини 
07.05 Погода 
07.10 Документальний цикл 
“Девiд Рокко. Африка на смак” 
08.05 Прем’єра. Телевiзiйний 
серiал “Шетланд” l  
09.05 Прем’єра. Телевiзiйний 
серiал “Преса” 
10.10 Д/с “Особливий загiн. 
Суперчуття” 
11.00 Прозоро:про соцiальне 
12.00, 21.50 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
13.00 Новини (iз 
сурдоперекладом) 
13.10 Прозоро: про актуальне 
14.00 Країна пiсень 
15.05 Бiатлон на Суспiльному. 
Кубок свiту. V етап. Спринт, 10 
км, чоловiки 
16.45 Навечiр’я Рiздва 
Христового ПЦУ 
19.30 Навечiр’я Рiздва 
Христового УГКЦ 
21.40, 01.10, 05.50 Спорт 
22.50 Х/ф “Троянда на Рiздво” 

1+1 

07.55, 19.30 ТСН 
09.00, 10.00, 11.00 “Життя 
вiдомих людей” 
12.00, 13.35, 02.10, 03.20 
“Лiпсiнк батл” 
15.00 Концерт “Свiтське 
життя. 15 рокiв” 
17.15, 18.25 Т/с “Свати - 7” l  
20.35 М/ф “Льодовиковий 
перiод 4: Континентальний 
дрейф” 
22.20 Х/ф “Алiта: Бойовий 
ангел” s  

IНТЕР 

05.05, 20.00, 02.10 
“Подробицi” 
05.40 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 07.55 “Вещдок” 
08.50, 02.40 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
09.40 “Корисна програма” 
11.40 Х/ф “Кохання з першого 
погляду на Бора-Бора” l  
13.30 Х/ф “Зустрiнемось 
онлайн” s  
15.40 Х/ф “Рiздво на льоду” 
Прем’єра 
17.30 “Пряма трансляцiя 
Рiздвяного богослужiння” 
21.00 Х/ф “Неприборкана 
Анжелiка” 
22.30 Мюзикл “Вечори на 
хуторi бiля Диканьки” 

ICTV 

08.05 М/ф “У пошуках Жар-
птицi” 
09.15 М/ф “Iван Княженко i 
Сiрий Вовк” s  
10.50 М/ф “Iван Княженко i 
Сiрий Вовк-2” s  
12.05 М/ф “Три богатирi i 
Шамаханська цариця” s  
13.25 М/ф “Добриня Микитович 
i Змiй Горинович” s  
14.40 М/ф “Олешко Попович i 
Тугарин Змiй” s  
16.05 М/ф “Iлля Муромець i 
Соловiй-розбiйник” s  
17.25 М/ф “Три богатирi на 
далеких берегах” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Помiнятися мiсцями” 
21.15 Х/ф “Тупий та ще 
тупiший” s  
23.05 Х/ф “Довгий поцiлунок 
надобранiч” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 01.00 “Вар’яти” l  
06.30 “Хто зверху?” l  
12.05 Х/ф “Проблемне дитя” 
13.40 Х/ф “Проблемне дитя 2” 
15.20 Х/ф “Син Маски” 
17.00 Х/ф “Маска” s  
19.00 М/ф “Крижане серце” 
20.55 М/ф “Крижане серце 2” l  
22.50 М/ф “Король Лев” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 М/ф “Шрек” 
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10.50 М/ф “Шрек 2” 
12.40 Х/ф “Король Ральф” 
14.50, 15.30 Новорiчне Шоу 
Маска 
20.00 Т/с “Жiночi секрети” s  

СТБ 

10.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова 
iсторiя” 
11.55 Т/с “Сонячнi днi” l  
15.40, 17.50 Т/с “Спiймати 
Кайдаша” s  
17.30, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.55, 22.15 “Хата на тата” l  
22.25 “Україна має талант” 

НTН 

06.00 М/ф “Як козаки на весiллi 
гуляли”.. 
07.20, 17.15 “Випадковий 
свiдок” 
09.35 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя” 
12.00 Х/ф “Сiм старих i одна 
дiвчина” 
13.30 Х/ф “Жандарм 
одружується” 
15.15 Х/ф “Близнюки-
дракони” s  
19.00, 01.50 “Свiдок” 
19.30 Х/ф “Жандарм на 
вiдпочинку” 
21.30 Х/ф “Мiф” 
23.55 Х/ф “За два кiлометри вiд 
Нового року” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.35 Х/ф “Рапунцель” 
09.45, 22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s  
10.45 Х/ф “Хто в домi “тато”? 2” 
12.35 4 весiлля 
13.45, 16.00, 02.30 Панянка-
селянка 
15.00, 04.20 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
17.00 СуперЖiнка 
18.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
19.00, 20.30 Одного разу пiд 
Полтавою 
19.30, 21.00 Танька i Володька 
20.00, 21.30 Сiмейка У 
23.00, 01.30 Країна У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
11.25 Народженi рiкою 
11.40, 22.15 Мiста i мiстечка 
12.00 Енеїда 
12.30 Я вдома 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.40 ТНВ 
13.05 Телевiзiйний серiал 
“Снiгопад” 
13.30, 14.25 Пiщана казка 
13.35, 14.30 Веселi саморобки 
13.45 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
14.35 “Шо? Як? “ 
15.05 Мистецтво жити 
15.20 Концерт “Святковй мiкс” 
15.45 Умандрували: за 
Харковом 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
17.15 Маршрутом змiн 
17.30 Прем’єра. Невiдомий 
Бортнянський 
17.50 Вчитель 
18.05 Цiна вiри 
19.20 Цикл “Нашi тридцять” 
19.45 Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування Лакмус 
20.00 Правдоборцi 
20.05 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
20.15 Край пригод 
20.25 Невiдомi Карпати 
21.00 Вистава” Нiч проти 
Рiздва” 
22.30 Д/с “Свiт дикої природи” 

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, 16.30 “Цiкавий свiт” 
14.00 “Час змiн” 
15.00 т/с “Справа Дойла” 
16.15 “Життя у цифри” 
17.15 т/с “Серцебиття” 
18.25 “Рецепт здоров’я” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.02 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
06.30 М/ф “Як козаки кулiш 
варили” 
06.40 М/ф “Як козаки наречених 
виручали” 
07.00 Рiздвяна утреня УГКЦ 
09.00 Рiздво Христове ПЦУ 
12.00 Х/ф “Ласкаво просимо на 
Рiздво” 
13.40 Древо. Рiздво сонця 
13.55 Прем’єра. Країна пiсень 
15.05 Бiатлон на Суспiльному. 
Кубок свiту. V етап. Спринт, 7,5 
км,жiнки 
16.40 Наталя Фалiон та 
“Лiсапетний батальйон”. 
Великий Рiздвяний концерт 
21.00, 23.25, 02.00, 04.00, 
05.35 Новини 
21.25 Х/ф Прем’єра. “Пуччiнi” 
1с. l  
00.00 Х/ф “Прелюдiя долi” 
01.35, 02.25 #ВУКРАЇНI 
02.55 Поки Бог не бачить 
03.45, 04.25 Невiдомi Карпати 
04.35 Сто рокiв iзоляцiї 

1+1 

05.35, 08.15, 19.30 ТСН 
06.00 “Свiт навиворiт” 
06.20, 09.20, 10.20, 11.20 
“Життя вiдомих людей” 
12.20 М/ф “Льодовиковий 
перiод” 
14.00 М/ф “Льодовиковий 
перiод - 2: Глобальне потеплiння” 
15.55 М/ф “Льодовиковий 
перiод 3. Ера динозаврiв” 
17.45 М/ф “Льодовиковий 
перiод 4: Континентальний 
дрейф” 
20.15 М/ф “Льодовиковий 
перiод 5. Курс на зiткнення” 
22.00 М/ф “Спiвай” 
00.00, 01.55 “Вечiр прем’єр з 
Катериною Осадчою” 
03.30 Концерт “Свiтське 
життя. 15 рокiв” 

IНТЕР 

05.10 “Вещдок. Новый год” 
06.25 Д/п “Вiд Рiздва до 
Хрещення” 
07.20 Х/ф “Рiздво на льоду” 
09.00 “Пряма трансляцiя 
Рiздвяної лiтургiї” 
11.00 “Корисна програма” 
12.00 Х/ф “Поза трасою” l  
13.50 Х/ф “Помста пухнастих” 
15.30, 16.10, 00.35 “Вещдок” 
17.05 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00, 02.25 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Анжелiка i султан” 
22.50 Х/ф “Дiвчата” 
03.10 “Орел i Решка. Дива 
свiту” 
04.00 “Орел i Решка. Дива 
свiту 2” 

ICTV 

05.00 Скарб нацiї 
05.10 Еврика! 
05.15 Служба розшуку дiтей 
05.20 Факти 
05.45 Скетч-шоу “На трьох” s  
08.10 Х/ф “Перший лицар” l  
10.35 Х/ф “Гобiт: Несподiвана 
подорож” l  
13.35 Х/ф “Гобiт: Пустка 
Смо а” s  
16.15 Х/ф “Гобiт: Битва п’яти 
воїнств” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Дизель-шоу l  
02.05 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 01.35 “Вар’яти” l  
06.35 “Хто зверху?” l  
10.05 М/ф “Аладдiн” 
11.50 М/ф “Рататуй” 
13.55 Х/ф “Фантастичнi звiрi i 
де їх шукати” l  
16.25 Х/ф “Фантастичнi звiрi: 
Злочини ерiндельвальда” l  
19.00 Х/ф “Аладдiн” 
21.35 Х/ф “Бiлоснiжка: Помста 
гномiв” 
23.35 Х/ф “Зачарована” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 

07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Х/ф “Король Ральф” 
11.00, 15.30 Т/с “Дорога 
додому” l  
20.00 Х/ф “Родина на прокат” 
22.00, 02.00 Т/с “Вiрна 
подруга” l  
01.30 Телемагазин 
02.20 Х/ф “Таємниця будинку з 
годинником” l  
04.10 Гучна справа 
04.40 Реальна мiстика 

СТБ 

04.50 Т/с “Коли ми вдома” 
06.00 Х/ф “Реальна Любов” s  
08.40 Х/ф “Вiдпочинок за 
обмiном” s  
11.10, 17.50 Т/с “Слiпа” l  
17.30, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.45 “Мiй секрет. Євгенiй 
Кот” 
22.15 “Мiй секрет. Iрина 
Бiлик” 
00.30 “Україна має талант” 

НTН 

06.10 М/ф “Як козаки 
олiмпiйцями стали”.. 
06.50 М/ф “Пригоди козака 
Енея” 
07.25, 17.05, 01.05 
“Випадковий свiдок” 
09.10 Х/ф “За два кiлометри вiд 
Нового року” 
11.05 Х/ф “Дiловi люди” 
12.45 Х/ф “Жандарм на 
вiдпочинку” 
14.45 Х/ф “Мiф” 
18.15 Х/ф “Жандарм та 
iнопланетяни” 
20.05 Х/ф “Жандарм i 
жандарметки” 
22.00 Мюзикл “Сорочинський 
ярмарок на НТН” 
23.50 “Дискотека 80-х” 
04.45 “Top Shop” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.35 Х/ф “Спляча красуня” 
09.45 Т/с “Бiблiотекарi” s  
10.45 Х/ф “Грiнч - викрадач 
Рiздва” 
12.45 Х/ф “Гарфiлд” 
14.15 Х/ф “Гарфiлд 2” 
15.45, 04.20 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
17.00 СуперЖiнка 
18.00 Богиня шопiнгу 
20.00 М/ф “Iндики: назад у 
майбутнє” 
21.45 Х/ф “Пережити Рiздво” 
23.30, 01.30 Країна У 
00.00, 02.00 Країна У. Новий 
рiк 
00.30 Казки У 
02.30 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

09.00 Рiздвяне богослужiння 
з Луцького кафедрального 
Собору Святої Трiйцi 
12.00, 22.30 Д/ф “ У кралi 
коралi” 
12.30 Я вдома 
13.05 Телевiзiйний серiал 
“Снiгопад” 
13.30, 14.25 Пiщана казка 
13.35, 14.30 Веселi саморобки 
13.45 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
14.35 “Шо? Як? “ 
15.05 Глушина на кордонi 
15.20 Недалечко 
15.50 Х/ф “Подвiйне свято” 
17.15, 19.15 Маршрутом змiн 
17.30 Прем’єра. Невiдомий 
Бортнянський 
17.50 Вчитель 
18.05 Тематична програма до 
Рiздва 
19.00 Гендернi окуляри 
19.45 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
20.05 Край пригод 
20.30 Вертеп 
21.00 Поетично-музична 
вистава “Колядка для сопiлки з 
оркестром” 
22.15 Мiста i мiстечка 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

09.45 “Рецепт здоров’я” 
10.15, 14.00, 17.30, 20.10 х/ф 
12.35 “Концертна програма” 
16.00 “Цiкавий свiт” 
19.00 “Новини” 
19.30 “На часi” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.02, 04.35 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.20, 04.00, 
05.35 Новини 
07.10 М/ф “Як козаки 
олiмпiйцями стали” 
07.30 М/ф “Як козаки у футбол 
грали” 
07.50 М/ф “Як козак щастя 
шукав” 
08.05, 04.25 Невiдомi Карпати 
08.25 Вiдтiнки України 
09.00 Собор Пресвятої 
Богородицi ПЦУ 
11.30, 23.25 Документальний 
цикл “Карпатськi хижаки” 
12.25 #ВУКРАЇНI 
13.05 Бiатлон на Суспiльному. 
Кубок свiту. V етап. Змiшана 
естафета 
14.35, 15.10 Мiста та мiсткечка 
15.35 Бiатлон на Суспiльному. 
Кубок свiту. V етап.
Одиночназмiшана естафета 
16.55 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки 
18.15 Д/с “Тваринна зброя” 
19.10 Прем’єра. Художнiй 
серiал “Паризькi таємницi”16+ 
21.25 Х/ф Прем’єра. “Пуччiнi” 
2с. l  
00.45 Х/ф “Богдан - Зиновiй 
Хмельницький” 
02.50 Д/с “Дика планета” 
03.30 Країна пiсень 

1+1 

06.10, 19.30 ТСН 
07.00 “Життя вiдомих людей” 
10.00 “Свiт навиворiт” 
20.15, 02.45 “Новорiчний 
Вечiрнiй Квартал 2020/2021” 

IНТЕР 

05.45 Х/ф “Чотири нуль на 
користь Танечки” 
07.25 Х/ф “Помста пухнастих” 
09.00 “Готуємо разом. 
Домашня кухня” 
10.00 “Корисна програма” 
11.00 Х/ф “Сiм няньок” 
12.25 Х/ф “Приборкувачка тигрiв” 
14.20 Х/ф “Три плюс два” 
16.00 Х/ф “Дiвчата” 
17.50 Х/ф “Анжелiка - маркiза 
янголiв” 
20.00, 03.05 “Подробицi” 
20.30 Х/ф “Прекрасна Анжелiка” 
22.35 “Мiсце зустрiчi. Новий 
рiк” 
03.35 “Орел i Решка. Дива 
свiту” 
04.20 Х/ф “Казка про жiнку та 
чоловiка” 

ICTV 

04.30 Скарб нацiї 
04.40 Еврика! 
04.45 Факти 
05.15, 02.50 Скетч-шоу “На 
трьох” s  
07.10 Хто хоче стати 
мiльйонером? Iгрове шоу 
08.55 Х/ф “Володар перснiв: 
Хранителi персня” s  
12.00 Х/ф “Володар перснiв: Двi 
вежi” s  
15.10 Х/ф “Володар перснiв: 
Повернення короля” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Пiвтора шпигуна” s  
21.00 Х/ф “Калiфорнiйський 
дорожнiй патруль” l  
22.50 Х/ф “Дiамантовий 
полiцейський” s  
00.30 Особливостi 
нацiональної роботи 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 01.45 “Вар’яти” l  
07.00 “Хто зверху?” l  
12.50 М/ф “Крижане серце” 
14.40 М/ф “Крижане серце 2” l  
16.35 Х/ф “Аладдiн” 
19.00 Х/ф “Чаклунка” s  
20.55 Х/ф “Чаклунка: 
Повелителька темряви” l  
23.10 Х/ф “Красуня та 
чудовисько” 

УКРАЇНА 

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.30, 05.20 Реальна мiстика 
09.30, 15.20 Т/с “Специ” s  
20.00 Х/ф “Хронiки хижих 
мiст” l  

22.30 Х/ф “Мумiя” s  
01.00, 02.00 Т/с “Дорога 
додому” l  
01.30 Телемагазин 
04.50 Гучна справа 

СТБ 

04.55 Т/с “Коли ми вдома” 
05.40, 16.40 “Хата на тата” l  
23.05 “Україна має талант” 

НTН 

05.50 Х/ф “Дiловi люди” 
07.25 Х/ф “Капiтан Немо” 
11.30 Х/ф “Чорна стрiла” 
13.10, 01.35, 03.15 
“Випадковий свiдок” 
14.50 Т/с “Смерть у раю” s  
19.00, 02.45 “Свiдок” 
19.30 Х/ф “Бiлi роси” 
21.15 Х/ф “Синьйор Робiнзон” 
23.20 Мюзикл “Дуже 
новорiчне кiно, або Нiч у музеї” 
04.45 “Top Shop” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.00 Х/ф “Бiлоснiжка” 
10.10 Х/ф “Iсторiя вiчного 
кохання, або Попелюшка” 
12.30, 14.00, 15.30, 23.05 
Одного разу пiд Полтавою 
13.00, 14.30, 16.00, 00.05 
Танька i Володька 
13.30, 15.00, 16.30, 01.05 
Сiмейка У 
17.00 М/ф “Рiо” 
18.45 М/ф “Рiо 2” 
20.45 Х/ф “Ми купили 
зоопарк” 
23.35, 02.35 Казки У 
00.35, 01.35 Країна У 
02.05 Країна У. Новий рiк 
03.05 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
07.45 Лайфхак 
українською 
08.00, 08.55 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.05, 09.05 Ранок на 
Суспiльному.Дайджест 
08.25 Концерт “Святковй мiкс” 
09.10 Вiдтiнки України 
09.35 Енеїда 
10.05 Мистецтво жити 
10.20 Глушина на кордонi 
10.30 Я вдома 
11.00 Сковорода. Гастробайки 
11.15 Культ .Особистостi 
11.25 Земля ,наближена до 
неба 
11.45 Народженi 
рiкою 
12.00 Умандрували: за 
Харковом 
12.25 Вчитель 
12.40 Д/ф “Хто створив Змiєвi 
Вали?” 
13.35 Документальний цикл 
“Незвiданий океан “ 
14.25 Х/ф “Ласкаво просимо на 
Рiздво” 
16.00 Божественна лiтургiя 
у свято Собору Пресвятої 
Богородицi 
17.30 Мiж життям та смертю 
18.05, 21.55 Курс iнфогiгiєни 
“Як не стати овочем” 
18.30 Маршрутом змiн 
19.00 Голоси Донбасу 
19.15 Сильнi 
19.30 “Створюй iз 
Суспiльним.
Розслiдування.,
Червона лiнiя 
19.45 “Створюй iз 
Суспiльним.Розслiдування. 
Пiд прицiлом 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Правдоборцi 
20.10 Поколiння 
“Золотої алеї” 
21.00 Помилка 83 
22.15 За покликом с 
22.30 Д/ф “Мiж життям та 
смертю” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.30, 12.30, 19.00 х/ф 
10.00 “Новини” 
10.30 “Територiя рiшень” 
10.45, 15.30 “Святковий 
концерт” 
15.00 “Твоє життя” 
18.00 “Цiкаво” 
20.30 “Постфактум” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.02, 04.10 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 15.00, 
18.00 Новини 
07.10 М/ф “Як козаки на весiллi 
гуляли” 
07.30 М/ф “Як козаки 
iнопланетян зустрiчали” 
07.50 М/ф “Як козаки сiль 
купували” 
08.15, 14.55 Погода 
08.20 Д/с “Суперчуття” 
09.00 Божественна Лiтургiя ПЦУ 
11.00 Недiльна Лiтургiя УГКЦ 
12.30 Недiльна Свята Меса 
РКЦУ 
13.25 Бiатлон на Суспiльному. 
Кубок свiту. V етап. Гонка 
переслiдування, 12,5 км, 
чоловiки 
14.30, 15.10 Мiста та мiсткечка 
15.35 Бiатлон на Суспiльному. 
Кубок свiту. V етап. Гонка 
переслiдування, 10 км, жiнки 
16.45 Студiя “Дорога до Пекiна” 
17.20 Країна пiсень 
18.15 Д/с “Тваринна зброя” 
19.10 Прем’єра. Художнiй 
серiал “Паризькi таємницi” s  
21.00, 00.00, 05.05 Тиждень на 
Суспiльному 
22.00 Документальний цикл 
“Рiк у дикiй природi” 
00.55 Х/ф “Iван Франко” 
02.30 Х/ф “Лiсова пiсня” 

1+1 

07.00 “Життя вiдомих людей” 
10.00, 03.20 “Свiт навиворiт” 
18.30 “Свiтське життя. 
Дайджест” 
19.30 ТСН 
20.15 Х/ф “Аутсайдери” s  
23.10 Х/ф “Еверест” s  
01.40 М/ф “Спiвай” 

IНТЕР 

05.40 Х/ф “Поза трасою” l  
07.25 Х/ф “Зимовий замок” 
09.00 “Готовим вместе” 
10.00, 11.00 “Iнше життя” 
12.00 “Вещдок. Опережая 
время” 
16.20 Х/ф “Анжелiка i король” 
18.20 Х/ф “Неприборкана 
Анжелiка” 
20.00, 02.05 “Подробицi” 
20.30 Х/ф “Анжелiка i султан” 
22.30 Х/ф “Три плюс два” 
00.10 Х/ф “Приборкувачка 
тигрiв” 
02.35 “Вещдок” 

ICTV 

05.10 Факти 
05.35, 02.55 Скетч-шоу “На 
трьох” s  
07.30 Х/ф “День бабака” 
09.15 Х/ф “Помiнятися мiсцями” 
11.20 Т/с “Перший парубок на 
селi” s  
15.15 Т/с “Пес. Новорiчний 
пес” l  
17.00 Т/с “ДВРЗ: Операцiя 
Новий рiк” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Васабi” 
20.50 Х/ф “Нереальний КОПець” 
16+ Прем’єра 
22.55 Х/ф “Стiй! Бо моя мама 
стрiлятиме” 
00.30 Особливостi 
нацiональної роботи 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 02.05 “Вар’яти” l  
08.00, 09.40 “Kids time” 
08.05 М/ф “Красуня та 
чудовисько” 
09.45 М/ф “Монстри на 
канiкулах” s  
11.25 М/ф “Монстри на 
канiкулах 2” 
13.00 М/ф “Монстри на 
канiкулах 3: Море кличе” 
14.50 Х/ф “Чаклунка” s  
16.45 Х/ф “Чаклунка: 
Повелителька темряви” l  
19.00 Х/ф “Бiлоснiжка i 
мисливець” s  
21.35 Х/ф “Мисливець i Снiгова 
королева” 
23.45 Х/ф “Казка казок” s  

УКРАЇНА 

05.50, 19.00 Сьогоднi 
06.50, 04.40 Реальна мiстика 

10.10 Т/с “Специ” s  
20.00 Х/ф “Тихоокеанський 
рiбуж: Повстання” l  
22.10 Х/ф “Хронiки хижих 
мiст” l  
00.50, 02.00 Т/с “Дорога 
додому” l  

СТБ 

06.05 Х/ф “Маленька Iталiя” l  
08.10 Х/ф “Iнтуїцiя” 
09.55 “СуперМама” l  
19.00 “Хата на тата” l  
22.50 “Україна має талант. 
Фiнал” 

НTН 

07.20 “Слово Предстоятеля” 
07.30 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
09.15 Т/с “Смерть у раю” s  
13.20 Х/ф “Синьйор Робiнзон” 
15.25 Х/ф “Бiлi роси” 
17.05 Х/ф “Вiрнi друзi” 
19.00 Х/ф “Кубанськi козаки” 
21.10 Х/ф “Небезпечно для 
життя!” 
23.00 Х/ф “Принц” s  
00.45 Х/ф “11.6” s  
02.55 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

09.00 Х/ф “Грiнч - викрадач 
Рiздва” 
11.00 М/ф “Алiса в країнi чудес” 
12.30, 14.00, 15.30, 22.45 
Одного разу пiд Полтавою 
13.00, 14.30, 16.00, 23.45 
Танька i Володька 
13.30, 15.00, 16.30, 00.45 
Сiмейка У 
17.00 М/ф “Мадагаскар 2” 
18.40 Х/ф “Диявол носить 
Прада” 
20.45 Х/ф “Перлина Нiлу” 
23.15, 02.15 Казки У 
00.15, 01.15 Країна У 
01.45 Країна У. Новий рiк 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Ок, я тобi поясню 
07.45 Лайфхак українською 
08.00, 08.55 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.10 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.20 Вiдтiнки України 
09.00 Ранок на Суспiльному.
Дайджест 
09.10 Країна пiсень 
09.35 Енеїда 
10.05 Iсторiї (не)забутих сiл 
Тернопiльщини 
10.20 Люди Є 
10.30 Артефакти 
11.00 Шукачi пригод 
11.25 Земля, наближена до 
неба 
11.45 Глушина на кордонi 
12.00 “Баба Єлька”. 
Експедицiя на пiч 
12.25 Мамо, йду в актори 
12.55 Документальний 
цикл “ТОП кращих мiсць для 
дайвiнгу” 
13.25 Х/ф “Подвiйне свято” 
14.45 Т/с “Країна див” 
17.00, 18.30 Гендернi 
окуляри 
17.15, 17.45 Цикл “Нашi 
тридцять” 
18.10 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
19.00 Маршрутом змiн 
19.15 Правдоборцi 
19.30 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування.Лакмус 
19.45 “Створюй iз Суспiльним.
РозслiдуванняЧетверта влада 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Дебати Суми 
21.00 За покликом с 
21.15 Дiагноз: вiльнi 
21.30 Обличчя 
22.00 Документальна 
програма “Ковбасна революцiя” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

09.00 “Фокус Європи” 
10.30, 12.00, 19.30 х/ф 
11.30 “Рецепт здоров’я” 
15.00 “Знаменитi гурмани” 
15.30 “Планета кiно” 
16.00 “Карнавали планети” 
16.30 “Пiд iншiм кутом” 
17.00 “Цiкавий свiт” 
18.30 “Постфактум” 
19.15 “Територiя рiшень” 
11.00 “Highlight по-вiнницькi” 

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

П'ЯТНИЦЯ СУБОТА НЕДІЛЯ   6 січня      7 січня         8 січня        9 січня
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ÑÒÈËÜ ÆÈÒÒß

âåíü. Îäèí ï³äéîì ó ñâÿòêîâ³ äí³ 
êîøòóº 35 ãðèâåíü, à àáîíåìåíò 
íà äâ³ ãîäèíè — 250 ãðèâåíü.

«СОРОЧИН ЯР»
Ïîïóëÿðíèé êóðîðò çà 14 ê³ëî-

ìåòð³â â³ä Ïîëòàâè. Òóò îáëàäíà-
ëè äâ³ òðàñè, äèòÿ÷èé ï³äéîìíèê 
³ òþá³íã-òðàñó.

ßê ä³ñòàòèñÿ? Ç Â³ííèö³ ¿çäÿòü 
ïîòÿãè ó Ïîëòàâó, âàðò³ñòü êâèòêà 
â³ä 400 ãðèâåíü ó êóïå. Êâèòîê 
íà àâòîáóñ ç Â³ííèö³ êîøòóº îð³-
ºíòîâíî 500 ãðèâåíü.

Ö³íè. Îäèí ï³äéîì — 40 ãðè-
âåíü, òðè ï³äéîìè — 100, ï’ÿòü 
ï³äéîì³â — 140. Íà ö³ëèé äåíü 
îðåíäà ñïîðÿäæåííÿ äëÿ ëèæ³â 
÷è ñíîóáîðäà êîøòóº 250 äëÿ äî-
ðîñëèõ òà 220 äëÿ ä³òåé.

«БУКОВЕЛЬ»
Äëÿ ëþáèòåë³â ëèæíî¿ ¿çäè òóò 

÷åêàº ïîíàä 60 ê³ëîìåòð³â äîáðå 
çàñí³æåíèõ òðàñ. Ñåðåä ³íøèõ ðîç-
âàã — êîâçàíêà, åòíîïàðê ³ ÿðìà-
ðîê, åêñòðåìàëüí³ ã³ðêè.

ßê ä³ñòàòèñÿ? Ç Â³ííèö³ ìîæ-
íà ¿õàòè ïî¿çäîì äî ßðåì÷å, éîãî 
âàðò³ñòü 240 ãðèâåíü çà ïëàöêàðò. 
À ç ßðåì÷å âæå íà òàêñ³ ìîæíà 
ä³ñòàòèñÿ â «Áóêîâåëü». ̄ çäÿòü ç Â³-

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132

ТЮБІНГ-
ПАРК VINNY LAND

Òþá³íã-ïàðê Vinny 
Land çíàõîäèòüñÿ 

â ñåë³ Øêóðèíö³. Òóò ìîæíà ïî-
êàòàòèñÿ âèíÿòêîâî íà íàäóâíèõ 
òþáàõ. Ð³âåíü ïðåñîâàíîãî ñí³ãó 
ï³äòðèìóþòü çà äîïîìîãîþ ñïåö³-
àëüíîãî îáëàäíàííÿ, ÿêå äîçâîëÿº 
ïðàöþâàòè ïðè ïëþñîâ³é òåìïå-
ðàòóð³ òðèâàëèé ÷àñ.

ßê ä³ñòàòèñÿ? Ìàðøðóòêîþ, 
òàêñ³ àáî âëàñíèì àâòî. Ùîäåí-
íî ç 06.40 äî 22.00 ¿çäèòü ìàðø-

ðóòíå òàêñ³ ¹ 5à «Ï’ÿòíè÷àíè-
Øêóðèíö³».

Ö³íè. Îäèí ñïóñê — 60 ãðèâåíü. 
Îäíà ãîäèíà êàòàííÿ — 250 ãðè-
âåíü. Äâ³ ãîäèíè — 300 ãðèâåíü.

«ПРОТАСІВ ЯР»
Ïîêàòàòèñÿ íà ëèæàõ íà ÷îòè-

ðüîõ òðàñàõ ìîæíà ïî¿õàòè ó ñòî-
ëèöþ, ó «Ïðîòàñ³â ßð».

ßê ä³ñòàòèñÿ? Çíàõîäèòüñÿ ã³ð-
ñüêîëèæíèé êóðîðò ó Êèºâ³, âó-
ëèöÿ Ïðîòàñ³â ßð, 23à (íåïîäàë³ê 
ÍÑÊ «Îë³ìï³éñüêèé»).

Ö³íè. Êîìïëåêò ëèæíîãî ñïî-
ðÿäæåííÿ ó äåíü êîøòóº 300 ãðè-
âåíü, à ñíîóáîðäè÷íîãî — 350 ãðè-

ГАЙДА? ЛИЖІ, СНОУБОРДИ, ТЮБИ!
Активний відпочинок  Чимало 
справжніх шанувальників активного 
відпочинку не уявляють своє життя взимку 
без лиж, сноуборда чи сноутюбів. Ми 
зібрали для вас місця, куди можна буде 
поїхати покататися на лижах взимку 
цього року та скільки це коштуватиме, 
враховуючи дорогу з Вінниці

ííèö³ ³ àâòîáóñè, ÿê³ çàâåçóòü âàñ 
ïðÿìî ó ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ, âàð-
ò³ñòü — îð³ºíòîâíî 500 ãðèâåíü.

Ö³íè. Íà êóðîðò³ ä³º ñèñòåìà 
Ski-ïàñ³â, ¿õ ö³íà â³äð³çíÿºòüñÿ 
çàëåæíî â³ä ñåçîíó â³äïî÷èíêó. 
Àáîíåìåíò íà äâà äí³ ó âèñîêèé 
ñåçîí êîøòóâàòèìå 2 050 ãðèâåíü. 
Ó ñâÿòêîâèé ñåçîí – 2 650 ãðèâåíü 

«ДРАГОБРАТ»
Öå íàéâèñîêîã³ðí³øèé êóðîðò 

Óêðà¿íè. 
ßê ä³ñòàòèñÿ? Ïî¿çäîì äî ñåëà 

ßñèíÿ, êâèòîê ó ïëàöêàðò³ îá³-
éäåòüñÿ â 200 ãðèâåíü. Ó ßñèí³ 
ïîòð³áíî ïåðåñ³ñòè ó ÃÀÇ-66, ÿêèé 
äîâåçå íà Äðàãîáðàò. Òðèâàë³ñòü 
ï³äéîìó îð³ºíòîâíî 40–50 õâèëèí.

Ö³íè. Îäèí ï³äéîì êîøòóº 
60 ãðèâåíü, à àáîíåìåíò íà 50 ï³ä-
éîì³â — 1400 ãðí äëÿ äîðîñëèõ.

Äëÿ òèõ, õòî ïðîæèâàº íà ã³ð-
ñüêîëèæíîìó êîìïëåêñ³ «Äðàãî-
áðàò», îäèí ï³äéîì äëÿ äîðîñëîãî 
êîøòóº 50 ãðèâåíü, àáîíåìåíò 
íà 50 ï³äéîì³â — 1200 ãðí, à äëÿ 
ä³òåé — 600 ãðèâåíü. 

Для того, щоб активно відпочити взимку, не обов’язково 
їхати навіть у Карпати. У Вінницькій області теж є місця для 
зимових розваг

486213
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АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Ùîá îòðèìàòè 
êîðèñíó ïîðàäó ñòî-
ñîâíî àâòîìîá³ëÿ — 

äîñòàòíüî çà¿õàòè â áóäü-ÿêèé 
â³ííèöüêèé ãàðàæ, äå çâè÷àéí³ 
õëîïö³ ùîäíÿ âàðÿòü, ãðóíòóþòü, 
ðèõòóþòü, ñïðàâëÿþòü ³ ïðîñòî 
âîäÿòü àâò³âêè.

Ñàìå â òàêèõ õëîïö³â Îëåêñ³ÿ ³ 
Â³òàë³ÿ ìè âèð³øèëè ïåðåâ³ðèòè 
íàéïîïóëÿðí³ø³ ïîðàäè ïðî çè-
ìîâ³ ïðîáëåìè âîä³¿â. Âîíè, çâ³ñ-
íî, ñòîñóþòüñÿ âëàñíèê³â àâòî, 
ÿê³ ìàþòü ìàøèíó, àëå íå ìàþòü 
ãàðàæà.

МАШИНУ ЗАВАЛИЛО СНІГОМ
Ïåðøå, ç ÷èì ìàº ñïðàâó âîä³é 

âçèìêó — âèõîäèø íà âóëèöþ, 
à òâîº àâòî ï³ä 10-ñàíòèìåòðîâèì 
ñí³ãîì. Ù³òêà çàëèøèëàñÿ â ñà-
ëîí³, ¿¿ ïîòð³áíî ÿêîñü ä³ñòàòè.

Âîä³ÿì ðàäÿòü íå â³äêðèâàòè 
ð³çêî äâåð³ ñàëîíó, òîìó ùî ñí³ã 
îáîâ’ÿçêîâî ïîïàäå íà ñèä³ííÿ 
÷è ï³äëîãó. Òðåáà ïëàâíî ³ ïî-
â³ëüíî ïðî÷èíèòè äâåð³, ùîá 
ó ñàëîí ïîòðàïèëî ïîâ³òðÿ, âîíî 
íå äàñòü ñí³ãó îáñèïàòèñü.

— Ìîæå, êðàùå ïðîñòî ïðî-
ãîðíóòè ñí³ã ðóêàâîì? — äèâó-
ºòüñÿ àâòîìåõàí³ê Îëåêñ³é. — 
Íå çðîçóì³ëî, íàâ³ùî ñò³ëüêè 
ìàí³ïóëÿö³é, ñòðóñèâ êîëî äâå-
ðåé, â³ä÷èíèâ ³ âçÿâ ù³òêó. Âñå.

Ùîá ç ëåãê³ñòþ âïîðàòèñü ç³ 
ñí³ãîì íà àâò³âö³, ðàäÿòü íà í³÷ 
¿¿ ÷èìîñü âêðèòè. Íàïðèêëàä, 
ïîë³åòèëåíîâîþ ïë³âêîþ àáî 
íàêèäêîþ ç òêàíèíè. ² ïîêè âñ³ 
³íø³ âîä³¿ áóäóòü õîäèòè ç³ ù³ò-
êîþ íàâêîëî àâòî, âè ëåãêèì ïî-
ìàõîì ðóêè çí³ìåòå ïîêðèâàëî ç 
ìàøèíè ³ ïî¿äåòå ó ñïðàâàõ.

— Í³êîëè òàê íå ðîá³òü, — ãî-
âîðèòü Îëåêñ³é. — Äîáðå, ÿêùî 

ñí³ã âèïàâ ïóõêèé. À ÿêùî ï³äå 
ìîêðèé ñí³ã, à ïîò³ì ð³çêèé ì³-
íóñ? Ïë³âêà ÷è òêàíèíà íàìåðòâî 
ïðèìåðçíå äî àâò³âêè, ¿¿ íå â³ä-
äåðòè ïîò³ì í³÷èì.

ЗАМЕРЗ ЗАМОК, ПРИМЕРЗЛИ 
ДВЕРІ

Âîä³ÿì ðàäÿòü ïðîãð³òè çà-
ïàëüíè÷êîþ êëþ÷, âñòàâèòè 
éîãî â çàìîê ³ òðîõè ïîêðóòèòè. 
Ìàñòèëî çàìêà â³ä öüîãî ïðî-
ãð³ºòüñÿ ³ çàìîê â³äêðèºòüñÿ. Òàê 
ñàìî ìîæíà â³äêðèòè çàìîê áà-
ãàæíèêà. Òàêîæ ðàäÿòü ê³ëüêà 
õâèëèí ïîäèõàòè â çàìîê ÷åðåç 
êîêòåéëüíó ñîëîìèíêó.

— Íå â êîæíîãî â êèøåí³ º 
ñîëîìèíêà, — êàæå àâòîñëþñàð 
Â³òàë³é. — Ïðîãð³òè êëþ÷ — ä³-
ºâà ïîðàäà. À êðàùå, ùîá çàìîê 
íå çàìåðçàâ, êîæíîãî ðàçó ï³ñ-
ëÿ ìèéêè àâòî çàëèâàòè â çàìîê 
ÂÄ-40 àáî áóäü-ÿêå ³íøå ñèë³-

êîíîâå ìàñòèëî. Òàêó ñàìó ìà-
í³ïóëÿö³þ ï³ñëÿ êîæíî¿ ìèéêè 
âàðòî ïðîâîäèòè ç ãóìîâèìè 
óù³ëüíþâà÷àìè, ùîá íå ïðè-
ìåðçàëè äâåð³.

²íêîëè íà çàìîê ³ ïðèìåðçë³ 
äâåð³ âîä³¿ ëèþòü ãàðÿ÷ó âîäó ç 
÷àéíèêà, ³ âîíî äîïîìàãàº äâåð³ 
â³äêðèòè, àëå øêîäèòü ãóìîâèì 
óù³ëüíþâà÷àì. Òîæ ÿêùî ó âàñ ç 
çàñîá³â ëèøå âîäà, õàé âîíà áóäå 
çâè÷àéíà õîëîäíà ç-ï³ä êðàíó. 
Àäæå ³ òàêà íàáàãàòî òåïë³øà 
çà ë³ä, é ðèçèêó ùîñü ç³ïñóâàòè 
áóäå ìåíøå.

ÀÂÒÎ

ПРИМЕЗЛИ ДВІРНИКИ 
ДО СКЛА

Ùîá äâ³ðíèêè íå ïðèìåðçàëè, 
íà íèõ ðàäÿòü îäÿãàòè çâè÷àéí³ 
øêàðïåòêè. Ãîëîâíå — íå ïðè-
òèñêàòè ¿õ äî ñêëà. Ïðèìåðçëó 
øêàðïåòêó â³ääåðòè â³ä ñêëà 
áóäå ñêëàäí³øå, í³æ ñàì äâ³ð-
íèê. Ðàäÿòü òàêîæ ï³äêëàäàòè 
êàðòîí àáî íà í³÷ çìàñòèòè äâ³ð-
íèêè ñèë³êîíîâîþ çìàçêîþ.

— Øêàðïåòêè — îê, ÿêùî í³õ-
òî íå ïîæàðòóº ³ íå ïðèêëàäå ¿õ 
äî ñêëà, êàðòîí â æîäíîìó ðàç³ 
íå òðåáà, â³í ìîæå íàìîêíóòè ³ 
ïðè ì³íóñ³ ïðèìåðçíå íàìåðò-
âî, — ãîâîðèòü Îëåêñ³é. — Ñè-
ë³êîíîâèìè ìàñòèëàìè í³÷îãî 
ïîêðèâàòè íå ñë³ä, òîìó ùî 
ïîò³ì íà ëîáîâîìó â³êí³ áóäóòü 
ðîçâîäè, à âîíî ìàº áóòè ÷èñ-
òèì, ç ãàðíîþ âèäèì³ñòþ. Íàé-
ïðîñò³øå ïðîñòî ï³äíÿòè äâ³ð-
íèêè, âîíè íå çàìåðçíóòü, ÿê 
â êàðòèíàõ àïîêàë³ïñèñó, â íàñ 
íåìàº òàêèõ îïàä³â. Àáî ïîëèéòå 
íà ïðèìåðçë³ äâ³ðíèêè îìèâà÷ 
â³êîí.

ЗАПІТНІЛО СКЛО І НІЧОГО 
НЕ ВИДНО

Äëÿ âèð³øåííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè 
º áåçë³÷ õ³ì³¿. À ùå ðàäÿòü ñêî-
ðèñòàòèñÿ çâè÷àéíèì êðåìîì 
àáî ï³íîþ äëÿ ãîë³ííÿ. Íàíå-
ñòè íà ñêëî ³ ïðîòåðòè ñóõîþ 
ãàí÷³ðêîþ. Íà ïîâåðõí³ óòâîðþ-
ºòüñÿ ïë³âêà, ÿêà áóäå ïåðåøêî-
äæàòè çàïîò³âàííþ. Îáðîáëÿòè 
òàêèì ñïîñîáîì ñêëî áàæàíî 
ó òåïë³.

— Ñòîñîâíî ï³íè ÷è êðåìó 
äëÿ ãîë³ííÿ, ÷óâ, âîíî ä³éñíî 
äîïîìàãàº, àëå äëÿ öüîãî ïî-
òð³áíî ÿêóñü îñîáëèâó ìàðêó, — 
ãîâîðèòü Â³òàë³é. — ß ìîæó ñêà-
çàòè, ùî òî÷íî ïðàöþº — àíòè-
ñåïòèê, ÿêèé ñüîãîäí³ ó êîæíî-
ãî â êèøåí³ º. À âçàãàë³, íàâ³ùî 
ïðèäóìóâàòè âåëîñèïåä? Êóï³òü 
íà çàïðàâö³ çàñ³á â³ä çàïîò³âàí-
íÿ ñêëà ³ íå ìîðî÷òå ãîëîâó.

À ùå çàïîò³âàííÿ ñêëà ìîæíà 
çìåíøèòè, ÿêùî ââå÷åð³ ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê âè ïðè¿õàëè äîäîìó, 
âèéøëè ç ìàøèíè, íå çà÷èíÿé-
òå ¿¿ îäðàçó, õàé äâåð³ òðîõè áó-

äóòü â³ä÷èíåí³ ³ âèéäå ïðîãð³òå 
ïîâ³òðÿ ç ñàëîíó àâòî.

— ßêùî íåìàº òåðï³ííÿ çâå-
÷îðà, âðàíö³ ïðîñòî ïî÷åêàéòå, 
ïîêè ìàøèíà ïðîãð³ºòüñÿ ³ ñêëî 
ïðîñîõíå â³ä êîíäåíñàòó, — ãî-
âîðèòü Â³òàë³é.

ВОЛОГА В САЛОНІ 
АВТОМОБІЛЯ

Âîëîãà â ñàëîí³ àâòî âçèìêó — 
öå íàñò³ëüêè íîðìà, ùî êðàùå 
íå ìîðî÷èòè ñîá³ ãîëîâó ³ ïðîñòî 
äî÷åêàòèñü âåñíè. Õî÷à âîä³ÿì 
ðàäÿòü çàëèøèòè íà í³÷ ó ìàøèí³ 
ïàí÷îõó ÷è âåëèêó øêàðïåòêó ç³ 
çâè÷àéíèì íàïîâíþâà÷åì äëÿ 
êîòÿ÷îãî òóàëåòó. Â³í âáåðå â ñåáå 
âñþ âîëîãó.

— Íàïîâíþâà÷ äëÿ êîòÿ÷îãî 
ëîòêà áóâàº ð³çíèé, äëÿ íàøèõ 
ö³ëåé ï³ä³éäå ëèøå ç ñèë³êîíî-
âèìè ãðàíóëàìè, ³íø³ íå äîïî-
ìîæóòü, — ãîâîðèòü Îëåêñ³é. — 
À âçàãàë³ âîëîãà â ñàëîí³ ÷åðåç 
òå, ùî í³õòî íå ñòðóøóº íîãè â³ä 
ñí³ãó, ÿêèé ïîò³ì òàíå ³ âèïàðî-
âóºòüñÿ.

ТОП-5 ПОРАД ПРО ПРОБЛЕМИ 
ВОДІЇВ ВЗИМКУ. ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ?
Перевірка  Коли погода обіцяє стійкий 
мороз з опадами, тим, хто за кермом, — 
додаткові незручності. Взагалі зима для 
автівки — самі стреси, але є три головні: 
авто завалило снігом, замки з дверима 
примерзли, всі вікна запотіли. І є купа 
порад, як з цим лихом впоратися. Але чи 
діють ці поради? Запитали у водіїв

– Íàâ³ùî ïðèäóìóâàòè 
âåëîñèïåä? Êóï³òü 
íà çàïðàâö³ çàñ³á â³ä 
çàïîò³âàííÿ ñêëà ³ íå 
ìîðî÷òå ñîá³ ãîëîâó, – 
êàæå Â³òàë³é

Найпростіше просто підняти двірники, вони не замерзнуть. Якщо ж примерзли — полийте 
на них омивач вікон

Hàêëàä 17 900 Çàìîâë. ¹ 210152



24 RIA, Ñåðåäà, 29 ãðóäíÿ 2021

Від щирого серця  До однієї з найбільш 
очікуваних дат у році залишилося зовсім трішки. 
І поки Новий рік не настав, колектив нашої 
редакції вітає вас з прийдешніми святами!

ÑÂßÒÎ

я  До оддднннііієєїїї з наййбільшш 
цццціііі зззалишшиииллооссяя ззоовссіімм трріішшккии.. 
ннаасстав, ккоолееккттив нашооїї 
ппррииййддеешшшнімми святамии!

НЕХАЙ У ДВЕРІ СТУКАЮТЬ ЛИШЕ 
З ДОБРИМИ НОВИНАМИ

ВАДИМ ПАВЛОВ
— Якщо ви зібралися стати щасливими – починайте зараз! Нехай 
кожен ваш крок в новому році буде вдалим. Творіть. Живіть. 
Кохайте. Смійтеся. Подорожуйте. Обнімайте. Приймайте нестан-
дартні рішення. Інвестуйте в себе. Дивіться на все з оптимізмом. 
Ви варті лише найкращого! Тому щиро бажаю мільйон посмішок 
на кожен день усім, хто читає ці рядки! Дякуємо, що ви з нами! З 
Новим роком і Різдвом! До зустрічі в 2022!

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ
— Кілька минулих років були для усіх нас нелегкими, тому навряд 
чи варто очікувати, що наступний надто відрізнятиметься. Бажаю, 
щоб вас оминали дельти, омікрони та все те вірусне, що прийде 
їм на зміну. Хочу, щоб у Новому році ні вам, ані вашим близьким 
не довелося сумувати: через роботу, гроші, тарифи та інші побутові 
негаразди. Нудьга також най обходить вас стороною. Здоров’я, 
добробут, кохання та мир — загадаємо, щоб саме ці речі супрово-
джували нас впродовж наступних 365 днів! А потім попросимо 
Миколая, Санту та Діда Мороза повторно виконати бажання.

ЮЛІЯ МЕЛЬНИК
— У Новому році бажаю кожному вінничанину нових емоцій, вели-
кого достатку і більше сюрпризів. Нехай 2022-ий здійснить всі ваші 
мрії. Але пам’ятайте, що все у наших руках, і навіть для здійснення 
незначних забаганок варто докласти зусиль. Тому бажаю віннича-
нам мудрості, наполегливості та терпіння в усіх починаннях!

ЛАРИСА ОЛІЙНИК
— Вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим! 
Бажаю, щоб прийдешній рік приніс багато 
щасливих моментів, удач і перемог. Не-
хай ваше життя буде наповнене чудовими 
зустрічами, незабутніми спогадами й щирими 
людьми!

ВОЛОДИМИР БАБКОВ
— Хочеться усім побажати, щоб у наступному році з нами сталося те 
саме диво, про яке ми всі так мріємо! Хоч у кожного воно своє, але воно 
обов’язково найнеобхідніше та найважливіше. Бажаю, щоб усі ми були 
живі та здорові, щоб займалися тим, що приносить нам задоволення. 
Бажаю досягати нових вершин та самореалізуватися. А ще зичу багато 
радісних моментів, які перейдуть у приємні спогади. Також якомога біль-
ше зустрічей із відданими друзями та дорогими і близькими людьми. 
Ну і, звісно, залишатися із колективом 20minut.ua.

НАТАЛІЯ КОРПАН
— Нехай Новий рік принесе вам більше добра та радості! 
Бажаю, щоб ви та ваші найрідніші люди були здорові. 
Нехай у 2022-му у вас буде багато моментів, коли ви 
забуватимете про свої дедлайни і смартфони, та будете 
насолоджуватися щасливою миттю. Хай у кожного з вас 
здійснюються всі шалені мрії та запаморочливі плани! 
Зичу, щоб у новому році поруч з вами крокували щира 
дружба, взаємне кохання та дитяча безтурботність. Будьте 
щасливі, сміливі та досягайте вершин, про які й не мрія-
ли!

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК
— Щоразу у грудні підводимо підсумки та зі сподіванням на кра-
ще плануємо наступний рік. Віримо, що прийдешній буде нео-
дмінно кращим року, який минає. І що вдасться те, що не всти-
гли цьогоріч. Що здійсниться те, чого ми так бажаємо, про що 
мріємо. Цього вам і бажаю, наші читачі. Віри в краще майбутнє, 
віри у себе, здійснення планів та мрій. І нехай рік Тигра в цьому 
допоможе. З Новим роком, з новим щастям!

ВІКТОР СКРИПНИК
— Як м’яч котяться роки. Тільки м’яч можна наздогнати, а роки… Бажаю кожно-
му з нас летіти на крилах часу з комфортом і насолодою. Забудьте слово «за-
втра». Цінуйте сьогодні! Нехай збувається все, чого бажається! З Новим роком, 
тигренята!

НАТАЛІЯ ПІСКУНІЧЕВА
— Нехай у наступному році не буде ніяких нових вірусів, 
катаклізмів, економічних криз та воєн… А усі люди будуть здо-
ровими, щасливими, багатими і добрими одне до одного. Це, 
мабуть, дуже нереальне побажання, але на те він і Новий рік? 
Кажуть, що у ці дні навіть дива трапляються, якщо цього дуже-
дуже захотіти)

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ
— З Новим роком та Різдвом Христовим усіх! 
У 2022 бажаю всім вінничанам мільйон причин для 
посмішок, для радості, для щастя. Стійкого імунітету 
від вірусів як органічних, так і ментальних. З перших 
днів нового року отримайте щеплення від усіх не-
гараздів та проблем. Любові, злагоди й здоров’я 
в кожну домівку!

ОЛЬГА БОБРУСЬ
— Нехай наступний рік стане найкращим роком ва-
шого життя! Нехай у двері стукають лише з добрими 
новинами. Нехай буде що згадати та не соромно 
дітям розповідати!
Не забувайте, що ми завжди з вами. 24 години 
на добу ми готові допомогти нашим читачам, що 
є в наших силах та можливостях! А щоб сил та 
можливостей у нас було більше — будемо вдячні 
за ваші підписки!!! Але навіть якщо ви не підпише-
тесь на наші новини — ми все одно будемо писати 
для вінничан та про вінничан! Тому що ви — наші 
найкращі! Щастя, здоров’я, мирного неба та Божих 
благословінь!

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ
— Зі святом! З Новим роком та Різдвом Христовим, з новими 
очікуваннями — і нехай вони всі здійсняться. Бажаю щасливих 
змін у житті, навіть якщо вони будуть непередбачуваними та 
ризикованими! Нехай віраж на шляху до успіху не налякає своїм 
поворотом. Тому тільки зелених світлофорів, вільних перехресть 
і найкоротших шляхів від мрії до реалізації. Вітаю, друзі!

МАРІЯ ЛЄХОВА
— Добігає кінця 2021 рік. Сподіваюсь, що він у вас 
пройшов чудово та залишив багато гарних спо-
гадів. Нехай на цьому все не закінчується і 2022 
рік принесе ще більше радості, щастя та спокою. 
Побажаю вам найголовнішого — здоров’я. 
Бережіть себе, цініть та крокуйте з удачею. Читай-
те 20minut та підтримуйте незалежну журналісти-
ку. З прийдешнім Новим роком!
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СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 29 ГРУДНЯ – 4 СІЧНЯ

ОВЕН 
Постарайтеся знайти ду-
шевну рівновагу, ви здатні 
відлякати удачу необдума-
ними вчинками та різкими 
словами. Адже вас чекає 
романтичне знайомство біля 
новорічної ялинки.

ТЕЛЕЦЬ 
Ви можете зважитися, на-
решті, на серйозний крок, 
зв’язавши свою долю з коха-
ною людиною. У новорічну 
ніч ваш обранець зрозуміє, 
який скарб він знайшов у 
вашій особі.

БЛИЗНЮКИ 
Час чарівництва та чудес, ніж-
них зізнань та пропозицій руки 
та серця. Загадуйте найсміли-
віші бажання під бій курантів. 
Вони дуже скоро здійсняться.

РАК 
Якщо ви розслабитеся і пере-
станете критикувати та пере-
більшувати недоліки коханої 
людини, вашим стосункам 
нічого не загрожує. Свята 
розпочнуться ідеально.

ЛЕВ 
Ви зараз дуже загадкові та 
романтичні. Але в той же час 
за ступенем неприступності 
подібні до фортеці. Вчіться 
не тільки приймати кохання, 
але й віддавати його повною 
мірою. Усміхайтесь!

ДІВА 
Розберіться у своїх почуттях і 
думках, намагайтеся зберігати 
спокій і рівновагу. Ви можете 
виправдати очікування коханої 
людини або розчарувати її, 
багато чого залежить від вас.

ТЕРЕЗИ 
Будь-які стосунки вимагають 
деякої самопожертви, але не 
настільки, щоб йти проти того, 
чого наполегливо просить 
ваша душа. Зустрічайте Новий 
рік так, як вам хочеться.

СКОРПІОН 
Ваші стосунки з коханою 
людиною сповнені любові та 
порозуміння. Новорічна ніч 
зробить вас ще ближчими. 

СТРІЛЕЦЬ 
Не бійтеся демонструвати 
теплі почуття до коханої лю-
дини. А ось амбітність, надто 
високі вимоги до партнера 
загрожують усе зруйнувати. 

КОЗЕРІГ 
На жаль, можливі проблеми 
прямо напередодні свята. 
Доля надасть вам вибір: або 
розставання з коханою люди-
ною, або прийняти ті життєві 
обставини, які виникли. Вам 
доведеться чимось жертвува-
ти, вибирайте самі.

ВОДОЛІЙ 
Щоб завершити всі справи 
цього року, вам доведеться 
залишити на час роман-
тичні зустрічі та з головою 
поринути у роботу, що може 
викликати підозру та ревнощі 
з боку коханої людини.

РИБИ 
На любовному фронті тимча-
сове затишшя. Але, можли-
во, новорічна ніч усе змінить. 
Не сидіть удома, вирушайте 
на галасливу вечірку, там ви 
зможете зустріти свою долю.

Â²Í ² ÂÎÍÀ

НАТАЛІЯ ТЕРНОВА, 
ПСИХОЛОГ:

– Зустріч нового 
року повинна бути 
облаштована так, 
щоб запам’яталася 

назавжди. Кожна людина сама 
вибирає цікаві способи зробити 
свято незабутнім, при цьому від-

дає перевагу досить екстравагант-
ним методам, які навіть можуть 
викликати засудження з боку 
оточуючих. Наприклад, можна 
провести новорічну ніч в ліжку з 
партнером? Когось це шокує, але 
насправді в деяких випадках це 
дійсно кращий варіант.
Звичайно, секс в новорічну ніч 
не можна назвати традиційним ва-

ріантом зустрічі цього свята. Однак 
якщо ви відчуваєте в собі прагнення 
зайнятися любов’ю, якщо вас тягне 
до вашої другої половинки, якщо ви 
прагнете з’єднатися з нею, то хіба 
можна відмовляти собі в цьому 
задоволенні? Олів’є в колі рідних 
можна скуштувати і в інший день — 
період новорічних свят в нашій кра-
їні триває довго. Головне — свято 

вашого кохання, його потрібно 
відзначати щодня. Яскраві емоції 
лише розпалять його.
Порад, як зробити секс в ново-
річну ніч незабутнім, може бути 
багато, але тільки ви знаєте, що 
насправді приносить вам задо-
волення. Так використовуйте ці 
знання, і тоді весь майбутній рік 
буде найщасливішим.

Коментар експерта

ЯК ВЛАШТУВАТИ 
НЕЗАБУТНІЙ НОВИЙ РІК?
Новорічні пристрасті  Зустріти 
Новий рік удвох з коханою людиною, 
в атмосфері пристрасті і романтики? 
Відмінна ідея. Адже як Новий рік 
зустрінеш, так його і проведеш

ЄВА ТОПЛЕСС

Í³÷, ÿêà áóâàº ëèøå ðàç 
íà ð³ê, — õîðîøèé ñïîñ³á â³ä-
ñâÿòêóâàòè âàø³ ç ïàðòíåðîì 
ñòîñóíêè. Îñîáëèâî, ÿêùî âîíè 
çíàõîäÿòüñÿ â ñòàí³ ðîçïàëó ³ ñåê-
ñóàëüíå áàæàííÿ âñå ùå àêòèâíå 
ç îáîõ ñòîð³í.

Ïî-ïåðøå, âè ìîæåòå ïîäàðó-
âàòè îäíå îäíîìó åðîòè÷í³ ïî-
äàðóíêè: íàïðèêëàä, ñåêñóàëüí³ 
³ãðàøêè àáî àðîìàòè÷íå ìàñëî. 
Ñàíäàëîâå ³ ³ìáèðíå ìàñëà ï³äâè-
ùóþòü ïîòåíö³þ, ³ëàíã-³ëàíãîâå ³ 
ìàñëî ïà÷óë³ ï³äñèëþþòü ðîáîòó 
åðîãåííèõ çîí.

Ïî-äðóãå, ìîæåòå çðîáèòè îäíå 
îäíîìó åðîòè÷íèé ìàñàæ. Çà ñòà-
òèñòèêîþ, â ñåðåäíüîìó ï³ñëÿ 
20 õâèëèí ìàñàæó ñåêñ òðàïëÿ-
ºòüñÿ íàâ³òü ó ñàìèõ íååðîòè÷íî 
íàëàøòîâàíèõ ëþäåé.

Ïî-òðåòº, êîëè, ÿê íå â Íîâèé 
ð³ê, ïîâ³äîìèòè îäíå îäíîìó ïðî 
âàø³ òàºìí³ ñåêñóàëüí³ ôàíòàç³¿? 
ßêðàç ³ áóäå ïðèâ³ä ¿õ ðåàë³çóâàòè. 
Àäæå í³÷ — äîâãà.

Ïî-÷åòâåðòå, ìîæåòå âëàøòóâà-
òè îäíå äëÿ îäíîãî ñòðèï-øîó. 
Äåÿê³ ä³â÷àòà íå ë³íóþòüñÿ ³ íà-
â³òü áåðóòü ê³ëüêà óðîê³â ñòðèï-
ïëàñòèêè ïåðåä íîâîð³÷íèìè 
ñâÿòàìè. Âò³ì, ìîæíà ³ ïðîñòî 
³ìïðîâ³çóâàòè.

ПІДГОТОВКА
Ìåíþ. ßêùî òè ïëàíóºø 

åðîòè÷íå ïðîäîâæåííÿ ñâÿòà, 
òî íå ãîòóé âàæêó ¿æó! Ñàëàòè 
ç ìàéîíåçîì, ñìàæåíå ì’ÿñî ³ 
êðåìîâ³ òîðòè — âñå öå õèëèòü 
íà ñîí ³ çìóøóº ïðèéìàòè ôåð-
ìåíòí³ ïðåïàðàòè, íå íàëàøòîâóº 
íà ðîìàíòè÷íèé ëàä ³ íå ï³äâè-
ùóº ë³á³äî.

Îáìåæñÿ ëåãêèìè äåë³êàòå-
ñàìè: äëÿ íîâîð³÷íîãî ñòîëó 
íà äâîõ â³äì³ííî ï³äõîäÿòü ³êðà, 
ìîðåïðîäóêòè, ëåãê³ ñàëàòè, 

ôðóêòè, ñèðè òà í³æí³ äåñåðòè 
íà îñíîâ³ ñèðíîãî ñóôëå àáî áåçå. 
Âèá³ð àëêîãîëüíèõ íàïî¿â — ïî-
âí³ñòþ íà òâî¿é ñîâ³ñò³, ïî÷óòò³ 
ñìàêó ³ ì³ðè.

Îäÿã. Óÿâè, ùî ñåêñ, ÿêèì, 
ìè ñïîä³âàºìîñÿ, íåìèíó÷å çà-
ê³í÷èòüñÿ òâîº ðîìàíòè÷íå íî-
âîð³÷íå ñâÿòî — öå ðîçê³øíèé 
ïîäàðóíîê, êðàñèâî ³ ç ëþáîâ’þ 
óïàêîâàíèé. Êåðóþ÷èñü òàêèì 
ïðèíöèïîì, ³ ï³äáåðè îäÿã äëÿ 
ö³º¿ íî÷³.

Òè ìîæåø íàä³òè ðîçê³øíå 
âå÷³ðíº ïëàòòÿ, ìèëó, ÷àð³âíó 
ï³æàìó, åðîòè÷íó á³ëèçíó àáî 
âçàãàë³ çàëèøèòèñÿ áåç îäÿãó — 
âñå çàëåæèòü â³ä òâîãî ñìàêó, 
ïåðåâàã êîõàíî¿ ëþäèíè ³ òâîº¿ 
âïåâíåíîñò³ â ñîá³: òè ïîâèííà 
áóòè íå ò³ëüêè êðàñèâà, àëå ³ ðîç-
ñëàáëåíà íà âñ³ 100%.

Ùî æ äî åðîòè÷íèõ ìàñêà-
ðàäíèõ êîñòþì³â — âàðòî îá-
ãîâîðèòè ¿õ ïîÿâó çàçäàëåã³äü. 
Áóòè íåïðàâèëüíî çðîçóì³ëîþ ³ 
ïî÷óòè ãîìåðè÷íèé ðåã³ò ÷îëîâ³-
êà, çàì³ñòü ïðèñòðàñíèõ ïîãëÿä³â 
³ çàõîïëåíèõ ç³òõàíü — â³äì³ííèé 
ñïîñ³á ç³ïñóâàòè Íîâèé ð³ê.

МІСЦЕ ЛОКАЦІЇ
Çóñòð ³÷àòè  Íîâèé ð ³ê 

íå îáîâ’ÿçêîâî çà ñòîëîì ³ç ñà-
ëàòàìè. Àäæå öåé ÷àñ ìîæíà ïðî-
âåñòè çíà÷íî ïðèºìí³øå.

Íîâèé ð³ê óäâîõ — öå íå îçíà-
÷àº ñâÿòî ó âëàñí³é, äàâíî ³ äî-
áðå âèâ÷åí³é, êâàðòèð³. Ñêîð³øå 
íàâ³òü íàâïàêè!

Âè¿õàòè ç ì³ñòà àáî êðà¿íè 
íà ñâÿòà, çíÿòè íîìåð â ãîòåë³ 
ñâîãî ì³ñòà àáî â³äçíà÷èòè ñâÿòî 
â ëàçí³ — âàð³àíò³â áåçë³÷. Çì³íà 
äåêîðàö³é äîäàñòü ñâÿòó á³ëüøå 
ðîìàíòèêè, âåñåëîù³â ³ ÿñêðà-
âîñò³. ßêùî âè õî÷åòå, ùîá ñåêñ 
ó íîâîð³÷íó í³÷ áóâ ï³êàíòíèì ³ 
ñïîâíåíèì íàñîëîä, ìè ç³áðàëè 
ê³ëüêà ïîðàä, ÿê öå çðîáèòè.

Ï³ä ÿëèíêîþ. Ìîæíà çíàéòè 
ñâÿòêîâîìó àòðèáóòó á³ëüø ö³-
êàâå çàñòîñóâàííÿ òà âèêîðèñ-
òàòè ÿê ëîêàö³þ äëÿ ñåêñó. Öå 
äâà â îäíîìó: é ³íòèìí³ óò³õè, 
³ äîòðèìàííÿ íîâîð³÷íèõ òðà-
äèö³é. Ðîçñòåë³òü íà ï³äëîç³ ïå-
ðåä òåëåâ³çîðîì ïëåä. Ðîçñòàâòå 
ñâ³÷êè, âèìêí³òü ñâ³òëî. Ïëÿøêà 
øàìïàíñüêîãî ³ âàøà ïðèñòðàñòü 
äîïîìîæóòü äîáðå çóñòð³òè Íî-
âèé ð³ê.

Â ë³æêó. Ìîæíà ïðîâåñòè 
íîâîð³÷íó í³÷ ç êîõàíîþ ëþäè-
íîþ â ë³æêó. Ïðèõîï³òü ³ç ñîáîþ 
ïëÿøêó øàìïàíñüêîãî òà ôðóêòè. 
Ìîæíà çðîáèòè ñâî¿é äðóã³é ïî-
ëîâèíö³ ðîçñëàáëÿþ÷èé ìàñàæ 
àáî òàíöþâàòè åðîòè÷íèé òàíåöü. 
Äîáðå áóëî á, ÿêùî á â õîëîäèëü-
íèêó çíàéøëèñÿ âåðøêè ³ ë³ä. 
Ùî ç íèìè ðîáèòè âè ïðèäó-
ìàºòå.

Âàííà. Ïðèêðàñüòå âàííó 
ê³ìíàòó äîùèêîì, ÿëèíêîâèìè 
³ãðàøêàìè ³ ã³ëêàìè. Ðîçñòàâòå 
ñâ³÷êè. Çà ê³ëüêà õâèëèí äî íî-
âîãî ðîêó íàïóñò³òü âàííó òåïëî¿ 

âîäè, äîäàéòå ï³íè ³ ìîðñüêî¿ 
ñîë³. Âêëþ÷³òü ëåãêó ìóçèêó. 
Íàëèéòå â êåëèõè øàìïàíñüêî-
ãî ³ ïðèíåñ³òü ôðóêòè. Ó òàê³é 
òàºìíè÷³é îáñòàíîâö³ áóäå äóæå 
ïðèºìíî çóñòð³÷àòè Íîâèé ð³ê ç 
êîõàíîþ ëþäèíîþ. À ïðî ðåøòó 
áóäå çíàòè ò³ëüêè ÷àð³âíèé âå÷³ð.

Äà÷à. ßêùî ó âàñ º äà÷à çà ì³ñ-
òîì, ïî¿äüòå òóäè 31 ãðóäíÿ ðà-
çîì ç³ ñâîºþ êîõàíîþ ëþäèíîþ. 
Ó òàêîìó çàòèøíîìó ì³ñö³ âè 
ìîæåòå çóñòð³òè ñâÿòî ò³ëüêè 
âäâîõ ³ âàì òî÷íî í³õòî íå çà-
âàäèòü. Ãîëîâíå — ñâÿòêîâèé 
íàñòð³é. ßêùî äîçâîëÿº ïîãîäà, 
ïðèêðàñüòå íà âóëèö³ ÿëèíêó, 
ïðèãîòóéòå øàøëèê. Ï³ñëÿ öüîãî 
éä³òü â áóäèíîê, çàïàë³òü êàì³í 
³ âëàøòóéòåñÿ ïåðåä íèì ç øàì-
ïàíñüêèì ³ âå÷åðåþ.

ßê áè âè íå çóñòð³ëè Íîâèé 
ð³ê ç³ ñâîºþ äðóãîþ ïîëîâèíêîþ, 
â³í çàëèøèòüñÿ â ïàì’ÿò³ íà âñå 
æèòòÿ. Ñïîãàäè, ÿê³ áóäóòü äî-
ñòóïí³ ëèøå âàì äâîì, çáëèçÿòü 
âàñ ³ ñòàíóòü íàéùàñëèâ³øèìè 
ó âàøèõ ñòîñóíêàõ.

Більше 50% пар хоча б раз вирішує зайнятися сексом в новорічну ніч, використав-
ши сексуальні костюми Санта Клауса. Дівчата вибирають наряд снігуроньки, який 
підбирають в секс-шопі або ж обмежуються шапкою Діда Мороза.
Багато пар вважають, що їх кращий секс був саме в новорічну ніч.
Саме на новорічні свята припадає найбільша кількість зачаття більшості дітей. 
Тому, швидше за все, вже цієї осені нас може чекати справжній бебі-бум.
Багато дівчат використовують секс не тільки заради задоволення, а ще для того, 
щоб спалити калорії, які були набрані на новорічні свята.
Кількість відвідувачів порно-сайтів значно зменшується. Це пов’язано з тим, що люби-
телі подивитися порно на новорічні свята воліють змінити віртуальний секс на реальний.

Факти, пов’язані з новорічними святами
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***
На роботі після корпоративу новий 
працівник запитує у колеги:
– Де у вас тут курять?
– У нас не курять після Нового 
року.
– Чому?
– Бояться, що перегар здетонує.

***
Ранок 1 січня. В аптеку приходить 
дитина. Аптекарка її питає:
– Що, хлопчику, теж зі списком?
– Так.
– Так, зрозуміло, можеш не 
показувати: цитрамон, активоване 
вугілля.

***
Прокидається чолов’яга вранці 
1 січня, підходить до дзеркала. 
Бачить – з рота звисає мотузочок:
– Господи, хоч би це був «Ліптон»!

***
Судячи по ході людей вранці 1 
січня, переконуєшся, що Земля 
крутиться. І навіть занадто.

***
Вранці 1 січня у винно–
горілчаному відділі магазину 
чолов’яга зі сльозами на очах. 
Підходить до нього інший:
– Ти чого? Горілки немає, чи що?
– Є.
– Грошей немає?
– Є.
– А що ж тоді страждаєш?
– Не хочеться!

***
– Хелловін – це свято всякої 
нечисті в Америці...
– У нас теж є свято, коли всі мертві 
виходять на вулицю – це 1 січня...

***
– Дідусю Морозе, а правда, що 
Снігуронька заміж збирається?
– Ні, звичайно, їй заміж ніяк не 
можна...
– А чому? 
– Вона від тертя розтанути може.

***
– Я цей новий рік відзначав на 
Гаваях: кругом засмаглі дівчата, 
море, пляж.
– А я в Індії: верхи на слоні, тепло, 
фрукти, привітні індіанки.
– А я новий рік теж з вами 

відзначав, вдома на кухні, тільки 
не курив!

***
– Софочко! Закінчується такий 
важкий рік. Новий рік треба 
зустрічати з чистою душею, тому я 
хочу тебе запитати!
– Що таке, Фімо?! 
– От признайся мені чесно, 
Софочко! Цього року ти мені 
зраджувала? Ну, хоча б в думках?
– В думках?.. Ні, не зраджувала!

***
Десять днів новорічних свят – це 
такий час, який можна провести як 
хочеш: або без всякої користі, або 
з великою шкодою.

***
Чоловік вирішив зробити сюрприз 
дружині. Під Різдво одягнувся 
Дідом Морозом, прийшов, 
дружина відкрила двері.
– Ну, йди ж до мене, моя мила! 
– вигукує він прямо з порогу. Він 
обнімає її, цілує, кладе до ліжка, 
починає роздягати, скидає свій 
одяг та бороду...
Дружина:
– Боже! Так це ти!

***
– Ну як Новий рік відсвяткував?
– Так собі. З ранку дивлюся, під 
ялинкою шкарпетки валяються, а 
в них – порожньо. Тільки даремно 
руки забруднив…

***
– Ого, спеції такі цікаві. Що ти 
вариш?
– Німецький різдвяний компот.
– Але ж це глінтвейн!
– Це різдвяний компот!

***
– Люба, як же добре не пити 
багато на Новий рік! Нагулялися 
від душі, всіх друзів навідали, 
кіношки подивилися! Скоро 
Різдво, по–людськи відзначимо.
– Дорогий, вже 12–те.

***
— Дорогий Дідусю Морозе! На 
минулий Новий рік я просила в 
тебе хлопця.
Так ось, забери назад цього 
придурка і давай краще 
мандаринки!..

АНЕКДОТИ
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

Ірина, 19 років
Улюблене заняття - робити нігті. Вмію 
робити мейк, цікавлюсь цим. Подобається 
проявляти себе у різних сферах, зокрема, 
вивчаю екологію. 
Завжди саморозвиваюсь та прагну 
більшого. Також подобається весело 
проводити час з друзями. 

ФОТОСТУДІЯ 
«INDIGO»

• Творчі фотосесії
• Випускні альбоми
• Термінове фото 

на документи

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

ОВЕН 
Доведеться багато часу приді-
лити вирішенню особистих 
проблем. Партнери з бізнесу 
можуть завдати вам зане-
покоєння. Прислухайтеся до 
порад друзів, можливо, це 
ще один стимул до успіху. 
 
ТЕЛЕЦЬ 
Ваші плани можуть раптово 
зірватися, реальність внесе 
свої поправки. І зустріч Ново-
го року виявиться спонтан-
ною. Втім, це вам навіть 
може сподобатися. Просто не 
бійтеся нових компаній. 

БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня багато ваших 
проблем чудовим чином 
вирішаться самі. На вас 
чекає весела новорічна ніч. 
Подарунки під ялинкою вас 
порадують.

РАК 
Творчий пошук принесе зне-
нацька сприятливі результати. 
На початку тижня вдасться 
вирішити кілька заплутаних 
проблем. Важлива інформа-
ція відкриє нові можливості. 

ЛЕВ 
Успіх неодмінно прийде до 
вас, але вам доведеться до-
класти зусиль і виявити свої 
інтелектуальні здібності. Але 
не намагайтеся виконати всю 
роботу самотужки, до свят не 
встигнете. 

ДІВА 
Тиждень буде багатий на 
події, дозволить запастися 
цікавими враженнями і спри-
ятиме здійсненню найсміли-
віших планів. Намагайтеся не 
давати обіцянок, виконати їх 
буде досить складно. 

ТЕРЕЗИ 
Не слід розпочинати нові 
справи, краще завершити 
старі та готуватися до свята. 
До кінця тижня навантаження 
зменшиться і стрес відпустить 
вас.

СКОРПІОН 
Цього тижня не бажано грати 
в кішки-мишки з оточуючи-
ми, оскільки будуть актуальні 
лише чесні взаємодії. Не 
бійтеся розповісти про свої 
почуття, змінити своє життя. 

СТРІЛЕЦЬ 
Може з’явитися бажання 
почати все спочатку, ви ви-
рішите кардинально змінити 
імідж, перебудувати дім або 
жорстоко викинути все, що 
накопичувалося роками. Але 
результати дуже потішать вас.

КОЗЕРІГ 
Ймовірна ситуація, коли пла-
ни, що довго виношуються і 
нарешті здійснилися, дове-
деться змінювати в останній 
момент. Не виключено, що 
слід знайти запасний варіант. 
 
ВОДОЛІЙ 
На початку тижня вас можуть 
спантеличити відрядженням, 
з яким ви успішно впораєтеся. 
Стосунки з колегами не варто 
доводити до конфліктної си-
туації. Тоді можете розрахову-
вати на комфортну обстанов-
ку та позитивні емоції.

РИБИ 
Невиразні і неоформлені 
прагнення перетворяться на 
чіткі досяжні цілі. З’явиться 
можливість виявити найріз-
номанітніші таланти. Знайдіть 
час купити подарунки. 

ГОРОСКОП

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

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

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

маркета 
або аналогічна)

РЕКЛАМА
503339

С RIA-2021»

мію 
обається 
окрема, 

у 
ло 


